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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 ماهبهمنآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهار به اخبار آشك
خالصه به  صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1گروهي

 شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
، در 1400 ماهبهمن 28شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -1

اي دعو لقبا آميز پليس آمريكا دررفتار تبعيضواقعه  ورود فرماندار نيوجرسي بهخصوص 
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش  پوست.برخي ازسفيدپوست و سياه دو نوجوان

ا نحوه بهاي اجتماعي در رابطه اشاره به انتشار گسترده يك فيلم ويدئويي در شبكه الف)
موج ز پوست در نيوجرسي و منجر شدن آن به بروليس با نوجواني سياهبرخورد دو مأمور پ

كه  پوستان: گفتني استسياه در قبال موران آمريكاييأرفتار معليه سوء هااي از انتقادتازه
  رد؛كاند كه در مورد رفتار اين مأموران تحقيق خواهند مقامات نيوجرسي اظهار داشته

كز پوست در يكي از مرانوجوان سفيدپوست و يك سياهاشاره به وقوع دعوا ميان يك  ب)
وان نوج خريد نيوجرسي، اقدام دو مأمور پليس (يك زن و يك مرد) به جدا كردن اين دو

پوست كه آميز مأموران پليس با نوجوان سياهبرخورد تبعيض حالدرعيناز يكديگر و 
  موجب بروز انتقادهاي شديد شده است؛

                                                            
 Officeن ملل (دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازما 1 of  the United Nations  High  Commissioner  for 

Human  Rights  (OHCHR)بان حقوق بشر (سازمان ديده )؛Human  Rights  Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty International) ؛ مؤسسه بروكينگز(Brookings Institutionتحليلي ميدل ايست مانيتور  –پايگاه خبري  )؛
)Middle  East Monitor  (MEMO)(؛ ) روزنامه گاردينThe Guardian تحليلي هيل، وابسته به  –)؛ پايگاه خبري

؛ شبكه خبري )Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي )؛Euronews)؛ شبكه خبري يورونيوز (The Hillكنگره آمريكا (
 Middleتحليلي ميدل ايست آي ( -گاه خبريپاي )؛BBC.Com)؛ شبكه خبري بي.بي.سي (Deutsche Welleدويچه وله (

East Eye ( المللي فرانسهراديو بين) وRadio France Internationale.(  
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 پوست با خشونت روي زمين به پشت خواباندهنوجوان سياه كهاليدرح كهايناشاره به  ج)
  ود؛بشده ه حال خود رها بروي كاناپه  سفيدپوستشود، نوجوان  تا به دستش دستبند زده شده
ه راي كمك ببو  هرا روي كاناپه نشاند سفيدپوستمور زن، نوجوان أم كهايناشاره به  د)

و و ا شد، ملحق دبو پشت روي زمين خوابانده پوست را بههمكار خود كه نوجوان سياه
 داد؛ردنش قرار پوست، نزديك گزانوي خود را پشت نوجوان سياه نيز

متي مقاو كه بودند پوستسياه مور مشغول دستبند زدن به نوجوانأاين دو م كهدرحالي ه)
جلوي  و شدد در مقاطعي از كاناپه بلن حتي نوجوان سفيدپوست اد،داز خود نشان نمي نيز
 د،بو اندهپايان رس مور زن كه كار دستبند زدن را بهأ. در انتها مبه قدم زدن پرداختها آن

  نمود؛با اشاره دست دعوت به نشستن روي كاناپه » آرامخيلي «او را  مجدداً
م پوست و در عوض عداشاره به مورد بازداشت يك ساعته قرار گرفتن نوجوان سياه و)

  نوجوان سفيدپوست؛ اقدام پليس به بازداشت
ردن و وم كاشاره به واكنش فرماندار دموكرات نيوجرسي به اين رويداد، مبني بر محك ز)

 اعتماد رتقاءرفتار مبتني بر نژادپرستي، ضمن تأكيد بر ضرورت ا هرگونهابراز انزجار از 
 ميان مجريان قانون و مردم اين كشور؛

اخلي دود و آغاز تحقيقات خويت دو مأمور شيپ به تأييد هاشاره به اقدام پليس تاون ح)
 در اين زمينه، 

ا آميز پليس بنخستين بار نيست كه آمريكا صحنه برخورد تبعيضگفتني است كه اين  ط)
  ؛شودپوست ميشهروندان سياه

توسط  ،تبارشدن جورج فلويد، شهروند آمريكايي آفريقاييكشتهاين در حالي است كه  ي)
ميالدي،  2020 سال داد، در بهارانوي خود را بر گردن او فشار ميپوستي كه زپليس سفيد

در اين كشور و ديگر متعدد خياباني  اعتراضات اجتماعي و تظاهراتبروز موجب 
  ؛2شدكشورهاي جهان 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://per.euronews.com/2022/02/17/police‐new‐jersey‐usa‐outrage‐black‐teen‐cuffed‐
white‐teen‐watches‐fistfight 
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، در 1400 ماهبهمن 26شنبه الملل، در روز سهانتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -2
ند فناوري تشخيص چهره در شهر نيويورك به تقويت روخصوص منجر شدن استفاده از 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  هاي پليس.بازرسي –ايست 
بني الملل و شركاي آن ماشاره به پژوهش جديد انجام شده توسط سازمان عفو بين الف)

هاي ازرسيب –ساكنان آن مناطق از شهر نيويورك كه تحت مخاطره روند ايست  كهاينبر 
جويانه خلهبيشتر مأموران پليس قرار دارند، به ميزان بيشتري نيز در معرض فناوري مدا

  گيرند؛شناسايي چهره قرار مي
 ص چهره راتشخي«اين پژوهش كه بخشي از كارزرا جهاني موسوم به  كهايناشاره به  ب)

ليس پنظارتي اداره آيد، اثبات نموده است كه عمليات گسترده به شمار مي» ممنوع كنيد
 –شود كه پيشاپيش توسط روند ايست نيويورك، به ويژه شامل آن دسته از افرادي مي

 اند؛منطقه از شهر نيويورك مورد هدف قرار گرفته 5هاي انجام شده در بازرسي

و  4، بروكلين3در مناطقي چون، برانكس كهاينهاي اين پژوهش مبني بر اشاره به يافته ج)
هاي برخوردارند، تمركز دوربين غير سفيدپوسته از ميزان بيشتري از ساكنان ك 5كوئينز

  شناسايي چهره نيز بيشتر است؛
، پژوهشگر هوش مصنوعي و حقوق بشر در سازمان 6اشاره به اظهارات مت محمودي د)

الملل، مبني بر منجر شدن استفاده اداره پليس نيويورك از فناوري تشخيص چهره عفو بين
آميز عليه جوامع اقليت در شهر نيويورك، بر اساس تحليل هاي تبعيضيت اقدامبه تقو

  انجام شده توسط اين سازمان؛
بازرسي پليس نيويورك، از سوي سازمان  –شمار آمدن پيشاپيش روند ايست اشاره به به ه)

بيشتر  جوامعي كه كهاينتاكتيكي نژادپرستانه و حال تأكيد آن بر  عنوانبهالملل، عفو بين

                                                            
٣ Bronx 
٤ Brooklyn 
٥ Queens 
٦ Matt Mahmoudi 
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تري نيز با مخاطره اقدامات گيرند، به ميزان افزونها قرار ميبازرسي –مورد هدف ايست 
 شوند؛جويانه مواجه ميهاي مداخلهآميز پليس از طريق نظارتتبعيض

 آور فناوري تشخيص چهره در نيويورك، تماميميزان دسترسي بهت كهايناشاره به  و)
اداره پليس  كهايندهد، ضمن تأكيد بر رت جمعي قرار ميمناطق اين شهر را در معرض نظا

 ردارد؛بجويانه پرده نيويورك اكنون بايد از نحوه دقيق استفاده از اين فناوري مداخله

ظارت نشمار آوردن ممنوعيت استفاده از فناوري تشخيص چهره در راستاي اشاره به به ز)
يس و ادپرستانه پلهم گسيختن اقدامات نژنخستين گام الزم در راستاي از  عنوانبهجمعي، 

درنگ به سوي منع جامع همچنين ضرورت اقدام شوراي شهر نيويورك به حركت بي
 استفاده از اين فناوري؛

د شناسايي افراد مور باهدفهاي تشخيص چهره كه شمار آوردن فناورياشاره به به ح)
 مندي شهروندان ازعي كه با حق بهرههاي نظارت جمسامانه عنوانبهگيرند، استفاده قرار مي

د مور حريم شخصي مغاير بوده و حق آزادي تشكيل اجتماعات، برابري و عدم تبعيض را
 دهند؛تهديد قرار مي

 22كم هاي تشخيص چهره در دستاشاره به استفاده اداره پليس نيويورك از فناوري ط)
  ميالدي؛ 2019تا  2016هزار پرونده، از سال 

هاي انجام شده توسط بازرسي –يست هاي حاصل از موارد ابه حاكي بودن دادهاشاره  ي)
تبار به ميزان قابل پوست و التينجوامع سياه كهاينميالدي از  2002پليس نيويورك از سال 

 اند؛قرار گرفته سازوكارهاتوجهي هدف اين 

ادن قرار د ه مورد پيگردالملل، در سال گذشته ميالدي، باشاره به اقدام سازمان عفو بين ك)
 فاده ازاست پليس نيويورك پس از امتناع آن از افشاء مدارك و سوابق عمومي در رابطه با

نان هاي تشخيص چهره و ساير ابزارهاي نظارتي: گفتني است كه اين پرونده همچفناوري
 در جريان است؛
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فراهم آوردن  منظوربه 7يداندازي سايتي جدالملل به راهاشاره به اقدام سازمان عفو بين ل)
دريابند در صورت قدم زدن در هر يك از مسيرهاي مابين  كهآناين امكان براي كاربران 

هاي تشخيص چهره قرار فناوري دو نقطه از شهر نيويورك، به چه ميزان در معرض نظارت
  گيرند؛مي
 ، در سال»ستپوستان ارزشمند اجان سياه«گفتني است كه در جريان جنبش اعتراضي  م)

ه ند، بميالدي، آن دسته از شهروندان ساكن نيويورك كه در تظاهرات حضور يافت 2020
  هاي تشخيص چهره قرار گرفته بودند؛ميزان بيشتري نيز در معرض كاركرد فناوري

فرآيند  عنوانبهشمار آوردن استفاده گسترده از فناوري تشخيص چهره، اشاره به به ن)
هاي برگزاري فناوري نظارت جمعي در مكان كهاينيتال و بازرسي ديج –ايست 

گيرد كه اده قرار ميشناسايي، رديابي و آزار و اذيت افرادي مورد استف منظوربهاعتراضات 
  مندي از حقوق انساني خود هستند؛تنها در حال بهره

س نيويورك آميز عامدانه از جانب پلياين روند، اتخاذ تاكتيك ارعاب كهايناشاره به  س)
  ؛8درنگ بايد متوقف شودآزاد نداشته و بي است كه جايگاهي در جامعه

  
، به 1400 ماهبهمن 23المللي فرانسه، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي راديو بين -3

جمهوري بان حقوق بشر، در خصوص قصد جو بايدن، رئيسنقل از سازمان ديده
ين گزارش برخي از محورهاي ا ي افغانستان.ها، جهت تصرف داراييمتحدهاياالت
  از: اندعبارت
 22بان حقوق بشر، در روز جمعه اشاره به صدور بيانيه از سوي سازمان ديده الف)
هاي ، مبني بر انتقاد شديد از تصميم جو بايدن جهت تصرف دارايي1400 ماهبهمن

                                                            
٧ https://nypd‐surveillance.amnesty.org/ 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 8
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/usa‐facial‐recognition‐technology‐
reinforcing‐racist‐stop‐and‐frisk‐policing‐in‐new‐york‐new‐research 
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ميليارد دالر از ذخاير  3,5افغانستان، در پي اعالم فرمان اجرايي وي مبني بر اختصاص 
  ميالدي؛ 2001سپتامبر سال  11هاي قربانيان حمالت بانك مركزي اين كشور به خانواده

ميليارد دالر دارايي  7دستور آزادسازي  ،روز جمعه ، درجو بايدنگفتني است كه  ب)
 مردم به كمك صرف ميليارد دالر آن 3,5 كه كرد اعالم  مسدود شده افغانستان را صادر و

سپتامبر در   11 حمالت قربانيان به ميليارد دالر ديگر آن نيز 3,5 خواهد شد و افغانستان
  ؛آمريكا اختصاص خواهد يافت

سابقه بان حقوق بشر بر اقدام بايدن به ناديده گرفتن بحران بيتأكيد سازمان ديده ج)
مركزي  اقتصادي و انساني در افغانستان و منجر شدن قصد وي جهت تصرف ذخاير بانك

تشديد بحران ها و حكومت آفرين در رابطه با تصرف ثروتاي مشكلاين كشور به سابقه
  ؛اقتصادي و انساني در افغانستان

هاي ميليارد دالر به كمك 3,5اشاره به اقدام ظاهراً سخاوتمندانه جو بايدن به اختصاص  د)
پيشاپيش  –هفت ميليارد دالر  –تمامي اين دارايي  كهدرحاليبشردوستانه براي افغانستان، 

  قانوني به مردم اين كشور تعلق داشته است؛ طوربه
هاي بشردوستانه هاي سازمان ملل متحد و سازمانتالشاشاره به حائز اهميت بودن  ه)

هاي اقتصادي كاهش محدوديت منظوربهو بانك جهاني  متحدهاياالتمتقاعدكردن  جهت
 ان، با توجه به وضعيت كنوني اين كشور؛افغانست تثبيت اقتصاد در راستاي

هاي كنوني شديد حاكم بر نظام بانكي افغانستان از اشاره به منجر شدن محدوديت و)
ها ، به سوق داده شدن مردم افغانستان به سوي قحطي و ايجاد دشواريمتحدهاياالتسوي 

  ه هستند؛مواج سركوب  با خشونت فزايندة طالبان وو مشقات بيشتر براي مردمي كه 
بانك صدور مجوز براي كاهش بحران اقتصادي افغانستان مستلزم  كهاينتأكيد بر  ز)

بانك و  المللي استبانكي بين از طريق نظامانجام معامالت  جهت مركزي اين كشور
  د؛هاي ارزي خود نياز دارانجام چنين معامالتي به دارايي برايمركزي افغانستان 
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 اي مكرر سازمان ملل و ديگر نهادهاي حقوق بشري درخاطرنشان كردن هشداره ح)
در ماه  بان،رابطه با بحران اقتصادي و انساني افغانستان پس از روي كار آمدن مجدد طال

  ميالدي و فروپاشي اقتصاد اين كشور؛ 2021اوت سال 
درصد  97 ينده،آ ماه چند تا ملل، سازمان  هايبر اساس آخرين ارزيابيگفتني است كه  ط)

دود يك حالمللي نجات نيز كميته بينخواهد رفت و فقر  رخطيزاز جمعيت افغانستان به 
 نيروهاي خروج رغمبه خود اعالم كرد كه گزارش ترينتازه در  )2022ژانويه  7ماه پيش (

قرار  كشورهايي رستفه صدر در افغانستان ها،درگيري يافتن پايان  و الملليبين نظامي
  مواجه هستند؛ 2022 سال انساني حرانب بدترين با كه  دارد
به  خود وابستگي اقتصاد افغانستان در گزارش اخيراين در حالي است كه اين كميته  ي)

هاي ن داراييشد مسدود همچنين و  بشردوستانه مالي هايكمك توقف كشورهاي خارجي،
 و اقتصادي سابقهبي بحران بروز داليل ازجمله را افغانستان از سوي كاخ سفيد

  ؛9كرده است عنوان  كشور اين  در كنوني  انساني
  
وز ره آمريكا، در تحليلي هيل، وابسته به كنگر –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4

براي  جويانپناهناپذيري حفظ شغل توسط ، در خصوص امكان1400 ماهبهمن 22جمعه 
 ورهاي اينرخي از محب طوالني، بر اساس مطالعه انجام شده در اين زمينه. زمانمدت

  از: اندعبارتگزارش 
اشاره به مطالعه انجام شده توسط پژوهشگران دانشكده ايالتي صنعت و روابط كاري  الف)

نيويورك، وابسته به دانشگاه كورنل، مركز مطالعات جمعيت و توسعه دانشگاه هاروارد و 
 متحدهاياالتساكن  جويانپناهبرخورداري بسياري از  رغمبه كهاين، مبني بر 10كالج باروك

ها از حمايت منابع مندي آنبهره اي و مدارك دانشگاهي معتبر و امكاناز تجارب حرفه

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: المللي فرانسه به نقل از سازمان ديدهگزارش راديو بين 9

https://b2n.ir/q65878 
١٠ Baruch College  
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تر در اين كشور، همچنان شاغل پس از زندگي براي مدت طوالني كهاينفدرال، احتمال 
  باقي بمانند كمتر است؛

سال  5پس از  جويانپناهاشتغال هاي اين مطالعه مبني بر كاهش ميزان اشاره به يافته ب)
  ؛»گرين كارت«كسب اقامت قانوني دائم موسوم به  رغمبهو  متحدهاياالتزندگي در 

ماه پس از ورود به  6از منابع دولت فدرال حدودًا براي  جويانپناهمندي اشاره به بهره ج)
  و از بين رفتن آن پس از گذشت اين مدت؛ متحدهاياالت

تر رود كه در مدت اين شش ماه، هر چه سريعانتظار مي جويانپناهاز  كهايناشاره به  د)
هاي زبان انگليسي اي بيگانه استقرار يابند، مهارتدر جامعه ديگرعبارتبهمستقل شوند، يا 

  را فرا بگيرند و شغلي براي خود پيدا كنند؛
 2003كه در سال  يجويانپناههاي پژوهشگران از بررسي آن دسته از اشاره به يافته ه)

ها در قياس با غيرپناهجويان آن كهاينميالدي، اقامت دائم خود را دريافت كردند، مبني بر 
ميالدي،  2009تا  2007هاي ، در فاصله سالكهآنتمايل بيشتري براي اشتغال داشته، حال 

 اند؛ در زمينه ميزان احتمال كسب شغل با روندي نزولي مواجه شده

تكيه فزاينده دولت  ازجملهاي از عوامل، ناشي شدن اين سير نزولي از مجموعهاشاره به  و)
هاي استقرار نهاد و خصوصي در زمينه كمك به برنامههاي مردمفدرال بر ايفاء نقش سازمان

: اين در حالي است كه دولت به ندرت اقدامات خود را با اين نهادها جويانپناهمجدد 
 كند؛هماهنگ مي

عامل ديگر دخيل در اين زمينه، با توجه به  عنوانبهشمار آوردن منابع مالي به بهاشاره  ز)
به آن نيز  ول زمان كاهش يافته و امكان اتكادر ط جويانپناهبودجه استقرار مجدد  كهاين

  سيري نزولي داشته است؛
لي به هاي متواميزان بودجه فدرال در اين زمينه در سال ساناتنواشاره به وابستگي  ح)

و اولويت سياسي اختصاص داده شده به موضوع  ييجوپناهچگونگي و ميزان روند 
هاي جمهوري دانلد ترامپ و با توجه به سياستدر دوران رياست كه ناپناهندگ

  ضدمهاجرتي دولت وي، رو به وخامت نهاد؛
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كنند به ت مينهاد دريافهاي مردمميزان بودجه فدرالي كه اكثر سازمان كهايناشاره به  ط)
ر شدن نمايند، بستگي دارد و منجر به ناگزيايجاد مي جويانپناهتعداد مشاغلي كه براي 

ه، شود كه از ميزان دستمزدهاي پايين برخوردار بودبه پذيرش مشاغلي مي جويانپناه
هاي شود و در اغلب موارد تنها نيازمند مهارتها ديده نميانداز پيشرفت شغلي در آنچشم

 چيز و كار يدي هستند؛نا

نهادي كه در اين زمينه به هاي مردميكي از سازمان مديرعاملاشاره به اظهارات  ي)
ميليون  2,2در حال حاضر حدود  كهاينكند، مبني بر كمك مي جويانپناهمهاجران و 

كنند كه يا بيكار بوده و يا در شغلي كرده در آمريكا زندگي ميتحصيل جويپناهمهاجر و 
 اند؛غول به كار شدهتر از سطح مهارت خود مشپايين

اه اوت سال ماز افغانستان، در  متحدهاياالتاشاره به منجر شدن خروج نيروهاي  ك)
شود كه ه ميبه اين كشور كه تخمين زد جوپناههزار  70ميالدي، به ورود بيش از  2021
 رار نگيرد؛مورد استفاده ق درستيبهها درصد آن 30تا  20هاي مهارت

وده و بكار مواجه  در حال حاضر با كمبود شديد نيروي متحدهاياالتاين در حالي است كه  ل)
تواند با هاي اين كشور ميتبخشي از معضل كمبود پرستار در بسياري از ايال مثالعنوانبه

 رطرف شود؛ببرخوردار از صالحيت الزم در اين زمينه  جويانپناهاستخدام مهاجران و 

سرمايه «يا » فت مغزهاربه هدر « عنوانبهاين پديده از سوي كارشناسان  كهايناشاره به  م)
نزديك به  متحدهاياالتشود كه براي درآمدهاي مالياتي ناميده شده و برآورد مي» انساني

 ميليارد دالر هزينه در پي داشته باشد؛ 10

ر از كرده و برخوردااجران تحصيلو مه جويانپناهاشاره به همچنين ورود بسياري از  ن)
يين به مشاغل سطح پا گزينشبهها ناگزير شدن آن حالدرعينو  متحدهاياالتمهارت به 

اي بر هازجملدليل عدم برخورداري از مدارك معتبر و مجوزهاي شغلي الزم كه كسب آن، 
  بر است؛پزشكان بسيار هزينه
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 هاي متمركز بر صدور مجوز وبرنامه اقدام دولت فدرال به آغاز ضرورتبهاشاره  س)
هاي اين معضل به شمار آمده و اين فرصت حليكي از راه عنوانبهتواند اعتبارنامه كه مي

 ر شوند؛مهارت خود وارد بازار كا فراهم آورد تا بر اساس جويانپناهرا براي 

ها و سازگاري به ايجاد برخي متحدهاياالتاشاره به همچنين امكان اقدام نيروي كار  ع)
حلي راه عنوانبهو مهاجران به جامعه،  جويانپناههاي جديد جهت پيوند دادن اتخاذ شيوه

  ؛11ديگر در راستاي رفع اين معضل
  
 ماهبهمن 21شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5

ده از شكامروني اخراج  جويانپناه، در خصوص مورد آسيب جدي قرار گرفتن 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش متحده آمريكا. اياالت
بان حقوق بشر مبني بر اي از سوي سازمان ديدهصفحه 149اشاره به انتشار گزارش  الف)

در  متحدهاياالتاخراج شده از  جويانپناهها تن از ن دههاي كامرون به قرار داداقدام مقام
  ميالدي؛ 2021تا  2019هاي ديق جدي نقض حقوق بشر، در فاصله سالمعرض مصا

روني شهروند كام 90تا  80اشاره به اقدام اين گزارش به پيگيري سرنوشت حدود  ب)
و  2019هاي و سال 2020هاي اكتبر و نوامبر سال ، در ماهمتحدهاياالتاخراج شده از 

  ميالدي؛ 2021
حبس  ودر كامرون در معرض دستگيري  جويانهپنااشاره به قرار گرفتن اين  ج)

ها، هاي قهري، اِعمال شكنجه، تجاوز جنسي و ساير خشونتخودسرانه، ناپديدسازي
چنين هاي شناسايي ملي و آزار و اذيت و هماخاذي، پيگردهاي ناعادالنه، مصادره كارت

  شان؛تگاناستفاده قرار گرفتن بساشاره به مورد سوء

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  11

 https://thehill.com/changing‐america/respect/accessibility/593930‐refugees‐in‐the‐us‐cant‐
retain‐employment‐for‐long?amp 
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اره اند كه از جانب ادگزارش داده جويانپناهست كه بسياري از اين اين در حالي ا د)
اير سهاي پزشكي و ، با نيروي قهريه افراطي، اهمالمتحدهاياالتمهاجرت و امور گمركي 

  اند؛رفتارها مواجه شدهسوء
و مهاجران در سازمان  جويانپناه، پژوهشگر حقوق 12اشاره به اظهارات الرن سيبرت ه)

در قبال شهروندان  متحدهاياالتحقوق بشر، مبني بر ناكارآمدي آشكاراي دولت بان ديده
ها به سوي كشوري كه هاي پناهندگي معتبر، با استرداد آنكامروني برخوردار از درخواست
 جويانپناهخود نيز اين  كهدرحاليشان در معرض آسيب، از آن گريخته بودند و قرار دادن

  رفتار قرار دادند؛راج و در خالل آن مورد سوءديده را پيش از اخآسيب
ها استفادهبه جبران اين سوء متحدهاياالتهاي كامرون و تأكيد بر ضرورت اقدام دولت و)

هاي الزم براي شهروندان هاي آمريكا به فراهم آوردن فرصتو همچنين لزوم اقدام مقام
جددًا مازگشته و براي پناهندگي ب اند، تا به اين كشوركامروني كه به ناحق اخراج شده

 درخواست دهند؛

 كه سنگ بناي –رفولمان) متحده به نقض اصل عدم بازگرداني (ناناشاره به اقدام اياالت ز)
 با استرداد شهروندان –آيد ه شمار ميبالمللي حقوق بشر ن بينجويان و قانوحقوق پناه

 هاي جدي؛كنجه و ساير آسيبشها در معرض آزار و اذيت، كامروني و قرار دادن آن

ا ماه ت 2020بان حقوق بشر، در فاصله ماه دسامبر سال اشاره به اقدام سازمان ديده ح)
در  جوپناه 4، كامروني اخراج شده جويپناه 41ميالدي، به مصاحبه با  2022ژانويه سال 

افراد اخراج دوستان  وو كامرون، بستگان  متحدهاياالتتن ديگر در  54و  متحدهاياالت
نين استفاده، وكال، فعاالن حقوق مهاجران و كارشناسان، همچشده، شاهدان موارد سوء

 اج شده،اخر گردآوري و تحليل اسناد نهادهاي پناهندگي و مهاجرت آمريكا در زمينه افراد
وع هاي ويدئويي و اسناد پزشكي و حقوقي مبتني بر موارد وقبه همراه تصاوير، فيلم

 در كامرون؛رفتار سوء

                                                            
١٢ Lauren Seibert 
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هاي هاي حقوق بشري در چندين منطقه در سالاشاره به مواجهه كامرون با بحران ط)
اخير، رو به وخامت نهادن وضعيت حقوق بشر در اين كشور و اقدام دولت آن به سركوب 

  گسترده مخالفان؛
ميالدي از سوي نيروهاي  2016اشاره به منجر شدن بروز خشونت از اواخر سال  ي)

زبان، همچنين بروز خشونت بين طلب در دو منطقه انگليسيهاي جداييو گروهدولتي 
ترين منطقه اين كشور، به جوامع مختلف و تداوم منازعه با گروه بوكوحرام در شمالي

 هاي گسترده؛جا شدگيبي

جمهوري دانلد ترامپ كه اشاره به اخراج شدن افراد مورد مصاحبه در دوران رياست ك)
گيرانه، دسترسي محدود هاي مهاجرتي سختتوان به اتخاذ سياستاي آن ميهاز مشخصه

  هاي نژادپرستانه و ضدمهاجرتي اشاره كرد؛به پناهندگي و گفتمان
ها به درصدي نرخ اعطاء پناهندگي و يا ارائه ساير حمايت 24اشاره به كاهش  ل)

هاي مالي در فاصله سال، متحدهاياالتهاي مهاجرتي شهروندان كامروني از سوي دادگاه
عدم بهبود شرايط در كامرون و همچنين اقدام دولت آمريكا  رغمبهميالدي،  2020و  2019

  ميالدي؛ 2020شهروند اين كشور در سال  100به اخراج بيش از 
اشاره به گام مثبت دولت بايدن در زمينه لغو يكي از پروازهاي حامل شهروندان  م)

اقدام آن به اخراج  حالدرعينميالدي و  2021ه فوريه سال كامروني اخراج شده در ما
ميالدي، عالوه بر ناكارآمدي آن در  2021چندين شهروند اين كشور در ماه اكتبر سال 

شرايط حاكم بر اين كشور كه  رغمبهزمينه تعيين وضعيت حمايتي موقت براي كامرون، 
 سازد؛بازگشت به آن را ناايمن مي

بان حقوق بشر اي كه مورد مصاحبه ديدهتقريباً تمامي افراد اخراج شدهاشاره به گريز  ن)
ميالدي، به داليل مربوط به  2020تا  2017هاي قرار گرفتند از كامرون، در فاصله سال
  زبان؛بحران به وقوع پيوسته در مناطق انگليسي

از  بان حقوق بشر از برخورداري بسيارياشاره به حاكي بودن تحقيقات ديده س)
منجر شدن عواملي  حالدرعينهاي پناهجويي معتبر و شهروندان كامروني از درخواست
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هاي مربوط به انجام فرآيندهاي صحيح حقوقي، خطاهاي به وقوع پيوسته در چون، دغدغه
يابي، مسائل ديگر مؤثر بر تصميمات ناعادالنه نظام پناهجويي و عدم روندهاي حقيقت

 ؛متحدهاياالتاز سوي  جويانپناهريكا، به عدم پذيرش اين طرفي قضات مهاجرتي آمبي
ه در زمين متحدهاياالتاشاره به همچنين ناكارآمدي اداره مهاجرت و امور گمركي  ع)

ه بي، كه منجر در جريان اخراج شهروندان كامرون جويانپناهحفاظت از اسناد محرمانه 
جويانه از سوي امات تالفيخاذ اقدهاي اين كشور و اتمصادره اين مدارك از سوي مقام

 ها شده است؛آن

 ر فاصلهدني، اشاره به اقدام نيروهاي پليس، ژاندارمري، نظامي و ساير مأموران كامرو ف)
تن از افراد اخراج  39 كمدستي، به دستگيري يا حبس ميالد 2021تا  2019هاي سال

ي ي صحيح حقوقطي فرآيندها : گفتني است كه حبس اين افراد بدونمتحدهاياالتشده از 
ت برخي هاي متوالي صورت گرفته و از سرنوشيا در شرايطي غيرانساني براي روزها يا ماه

 ها اطالعي در دست نيست؛از آن

د شهرون 13استفاده فيزيكي يا حمله قرار گرفتن اشاره به مستندسازي مورد سوء ص)
سي طلبان مسلح، تجاوز جنجدايي هاي اين كشور و ياكامروني اخراج شده از سوي مقام

رد نين موزن محبوس توسط مأموران دولتي، وادار شدن يك مرد به كار اجباري، همچ 3به 
ها ها، كه برخي از آنشدگان، غالباً در خالل بازجوييضرب و شتم قرار گرفتن اخراج

خانواده و بستگان  يمصداق شكنجه است و مورد هدف و آسيب قرار گرفتن اعضا
 گان؛شدراجاخ

بان حقوق بشر، اعضاء شبكه حمايت از كامرون، اشاره به درخواست سازمان ديده ق)
، از متحدهاياالتهاي حامي حقوق مهاجران و مهاجران كامروني مقيم ائتالفي از گروه

دولت اين كشور جهت اعطاء عفو بشردوستانه به شهروندان كامروني اخراج شده در 
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ها به آمريكا براي داليل استرداد آن منظوربهميالدي  2021و  2020هاي فاصله سال
  ؛13بشردوستانه اضطراري

  
، در 1400 ماهبهمن 20انتشار گزارش از سوي مؤسسه بروكينگز، در روز چهارشنبه  -6

ومي در جوامع ب آمريكا به انتشار آمار ماهانه بيكاري متحدهاياالتخصوص اقدام دولت 
ي ورهابرخي از مح ار، كه نمايانگر تصويري ناخوشايند است.اين كشور براي نخستين ب

  از: اندعبارتاين گزارش 
 بخشي مبتنيبار مسرت، مبني بر اخمتحدهاياالتاشاره به گزارش اخير اداره آمار كار  الف)

نويه سال هزار شغل در ماه ژا 470بر منجر شدن شرايط اقتصادي آمريكا به افزوده شدن 
هاي نوامبر و دسامبر هاي به دست آمده از ماهبررسي مجدد داده كهنايجاري ميالدي و 

ت، كه اس 2021هزار شغل در پايان سال  700سال گذشته حاكي از افزوده شدن بيش از 
  افزون بر ميزاني است كه در آغاز برآورد شده بود؛

 هاي ماهانه دربه انتشار داده متحدهاياالتاقدام اداره آمار كار  حالدرعيناشاره به  ب)
وير ر تصزمينه ميزان بيكاري در جوامع بومي اين كشور براي نخستين بار، كه نمايانگ

ها در اين زمينه را در پي ماندگي آنناخوشايندي از بازار كار اين جوامع بوده كه عقب
  داشته است؛

بيكاري در  هايمارآبه تنظيم فصلي  متحدهاياالتاشاره به عدم اقدام اداره آمار كار  ج)
يكاري بيشترين نرخ ب كهدرحاليتوان گفت كه رابطه با كارگران بومي كه بر اين اساس مي
يكا نرخ به درصد بوده، كارگران بومي آمر 4,4در ماه ژانويه سال جاري، براي اين كشور 

  اند؛درصد را تجربه كرده 11,1شدت باالي بيكاري 
دو سال از روند بهبود شرايط اقتصادي كشور نزديك به  كهدرحالي كهايناشاره به  د)
نرم كردن با بازار  وپنجهدستگذرد، اما كارگران جوامع بومي آمريكا همچنان در حال مي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 13

 https://www.hrw.org/news/2022/02/10/us‐deported‐cameroonian‐asylum‐seekers‐suffer‐
serious‐harm 



  17                                     )22( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

اندازي كاري هستند كه چنانچه آن را نمايانگر اقتصاد كل كشور به شمار آوريم، چشم
  بار به دست خواهد آمد؛فاجعه

ا ب، 19 –گير كوويد آمريكا، پيش از شيوع بيماري همهجوامع بومي  كهايناشاره به  ه)
باالتري از  ميالدي، ميزان 2020درصدي در ماه فوريه سال  7,5برخورداري از نرخ بيكاري 

  هاي نژادي تجربه كرده بودند؛بيكاري را در قياس با ساير گروه
امع بومي در ميان جودرصد  28,6آور اشاره به افزايش ناگهاني نرخ بيكاري به ميزان حيرت و)

توان آن را با نرخ بيكاري ملي در دوران ركود بزرگ كه مي 19 –پس از شيوع بيماري كوويد 
  قياس كرد؛ Great Depressionميالدي، موسوم به  1930اقتصادي، در دهه 

غالبًا  - هاي خدماتي اشاره به اشتغال قابل توجه كارگران جوامع بومي آمريكا در بخش ز)
  گيري تجربه كردند؛سيب را در دوران همهآكه بيشترين  -ر از دستمزدهاي پايين برخوردا

بي را به ويژه پيامدهاي مخر 19 –شيوع بيماري كوويد  زمانهماين در حالي بود كه  ح)
واجه ها را با عواقب نامتناسب شديدي مبراي جوامع بومي به همراه داشت و سالمتي آن

اي ي برين عوامل در ايجاد شرايط به شدت دشوار اقتصادساخت: گفتني است كه تمامي ا
 گيري ايفاء نقش نمودند؛اين جوامع در دوران همه

 –د كووي اشاره به كاهش ميزان بيكاري در سطح ملي در قياس با آغاز شيوع بيماري ط) 
  اي در زمينه بازار كار؛هاي گستردهتداوم مواجهه جوامع بومي با چالش حالدرعينو  19
كارگران  ميالدي براي 2022اشاره به باالتر بودن نرخ بيكاري در ماه ژانويه سال  ي)

، 2020ل جوامع بومي در قياس با نرخ بيكاري براي كارگران سفيدپوست در ماه ژوئن سا
آمريكا را  سياري،دوراني كه بنا بر تلقي ب –تنها دو ماه پس از به اوج رسيدن ميزان بيكاري 

 واجه كرده بود؛با بحراني ملي م

اشاره به احتمال ارتباط تداوم مواجهه جوامع بومي آمريكا با سطوح باالي بيكاري، با  ك)
كه ميزان دسترسي به تحصيل و همچنين  متحدهاياالتنفوذ نژادپرستي ساختاري به اقتصاد 

پوست تحت تأثير قرار داده و شواهد و هاي شغلي را براي بسياري از جوامع رنگينفرصت
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مدارك حاكي از باالتر بودن نرخ بيكاري در ميان بوميان اين كشور در قياس با كارگران 
  سفيدپوست آن است؛

زمينه  هاي ماهانه دراشاره به معضالتي چون، تداوم حذف آمار جوامع بومي از گزارش ل)
قص ه نامشاغل، شامل نشدن تمامي اقشار جوامع بومي آمريكا در اين گزارش و در نتيج

موجب  ا كهن آن و فقدان آمار فصلي روزآمد شده در زمينه نرخ بيكاري بوميان آمريكبود
  شود؛هاي ملي ميه و برآورد شاخصهاي ساالنبروز پيچيدگي در قياس

  :متحدهاياالتاشاره به داليل اهميت گزارش اخير اداره آمار كار  م)
هاي شغلي امع بومي در دادهاقدام دولت آمريكا به معتبر شمردن موجوديت كارگران جو -

  ماهانه، براي نخستين بار؛
ارها اين آم آشكار شدن ضرورت اقدام سياستمداران اين كشور به مورد توجه قرار دادن -

  ها؛در راستاي حمايت عملي از جوامع بومي و اقتصاد آن
 ده فرباقدام جوامع بومي طي دو سال گذشته، به نشان دادن خالقيت و قدرت منحصر  -

ابل ها را تحت تأثير قرار داده است و در مقنامتناسبي آن طوربهدر قبال بحراني كه 
ه به وجتگذاران آمريكا در عمل به تعهدات خود در قبال اين جوامع، با ناكارآمدي سياست

  ها؛نرخ باالي بيكاري در آن
ين كشور به گذاران آمريكا در حال مباحثه در زمينه نياز اقتصاد اسياست كهدرحالي -

گذاري بيشتر هستند، بايد به خاطر بسپارند كه مزاياي اين روند بهبود همچنان سرمايه
  .14شودشامل حال بسياري از جوامع بومي نمي

  
  
  
  

                                                            
  گزارش مؤسسه بروكينگز. قابل بازيابي در لينك: 14

 https://www.brookings.edu/blog/the‐avenue/2022/02/09/�������-an‐optimistic‐jobs‐

report‐new‐data‐shows‐native‐american‐unemployment‐remains‐staggeringly‐high 
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  *كانادا
، 1400 ماهبهمن 29بان حقوق بشر، در روز جمعه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

برخي از  مهاجران در اين كشور. دا به حبسهاي مذهبي كانادر خصوص اعتراض گروه
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

هاي فدرال و استاني هاي مذهبي سراسر كانادا از دولتاشاره به درخواست سازمان الف)
هاي مهاجرتي، در پي برگزاري اين كشور جهت گام برداشتن در مسير لغو حبس

مباحثه در اين زمينه  منظوربه، ماهبهمن 28شنبه نجاالديان مهمي كه در روز پگردهمايي بين
  برگزار شد؛

در سراسر  جويانپناهپيشگامان استقبال از  عنوانبهشمارآمدن جوامع مذهبي اشاره به به ب)
گذشته،  هاي اين نهادها، دولت كانادا طي دههتالش رغمبههاي متوالي كه كانادا براي دهه

 را محبوس نموده است؛  جويانپناه تن از مهاجران و هزارها ده

 كهايناشاره به اهميت نقش جوامع مذهبي در حمايت از حقوق بشر، با توجه به  ج)
 ي خود وبرا مطابق با احكام الهي هر فردي بايد از ملزومات زندگي و امكان تأمين معيشت

شر بحقوق  اش برخوردار بوده و نبايد از چيزي بهراسد، چرا كه شأن انساني وخانواده
 مستلزم زندگي بدون هراس است؛

است و  WelcometoCanada#گفتني است كه در اين گردهمايي كه بخشي از كارزار  د)
شهروندان براي عدالت «نهاد بان حقوق بشر و سازمان مردمبه ميزباني سازمان ديده

  تن شركت كرده بودند؛ 90برگزار شده، بيش از » عمومي
 كهاينالملل مبني بر بان حقوق بشر و عفو بينترك سازمان ديدهاشاره به گزارش مش ه)

  كنند؛كننده غيرضروري را تجربه ميزندانيان مهاجر در كانادا چگونه شرايط حبس محدود
د و ها دستبن، به آنزندانيان مهاجر در اين كشور مورد تفتيش قرار گرفته كهايناشاره به  و)

 كهيناون ه در معرض حبس انفرادي نيز قرار گيرند، بدپابند زده شده و احتمال دارد ك
  ها مشخص شده باشد؛زمان آزادي آن
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هاي وليتبه معل مبتالهاي مهاجرتي، به ويژه براي افراد اشاره به پيامدهاي مخرب حبس ز)
و  پوست كه به عزيزاناجتماعي و همچنين تأثير نامتناسب آن بر جوامع رنگين –رواني 

 رساند؛ نيز آسيب ميها بستگان آن

الدين ها از واشاره به همچنين احتمال حبس كودكان مهاجر در كانادا و يا جدايي آن ح)
ي خدمات اين كودكان را در معرض خطر قرار گرفتن تحت نظر نهادها كه انشمحبوس
 دهد؛قرار مي اجتماعي

كه در جستجوي ايمني يا زمان آن فرا رسيده است كه كانادا از مردماني  كهايناشاره به  ط)
  ؛15اند، استقبال واقعي به عمل آوردزندگي بهتر به اين كشور پناه آورده

  
هايي از سوي شبكه خبري دويچه وله و شبكه خبري بي.بي.سي، در انتشار گزارش -2

، در خصوص اقدام پليس كانادا به 1400 ماهبهمن 26شنبه و سه 29جمعه  روزهاي
داران و بازداشت شماري از مخالفان هاي كاميونران اعتراضدستگيري سه تن از رهب

ز برخي ا در پايتخت اين كشور. 19 –معترض به اجباري شدن واكسن بيماري كوويد 
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

ري بيماهاي دولت كانادا در ارتباط با به سياست هااعتراضاشاره به اوج گرفتن  الف)
ر گزارش بكه بنا هاي گذشته در هفته ناشي از آنهاي و محدوديت 19 -گير كوويد همه

از سوي  هادهنده اصلي اين اعتراضسازمان سهدستگيري  خبري منجر به هايرسانه
  ، پايتخت اين كشور شد؛نيروهاي پليس در اتاوا

 : گفتني است16اشاره به متهم شدن اين سه تن به تحريك به آسيب زدن به اموال عمومي ب)
 ي قانون توسط پليس نيز متهم شده است؛اجراكه يكي از دستگيرشدگان، به ممانعت از 

با معترضان مخالف با اجباري شدن  زدوخورداشاره به همچنين اقدام مأموران پليس به  ج)
هاي صوتي جهت متفرق كردن واكسن كرونا در اتاوا، استفاده از اسپري فلفل و نارنجك

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:هگزارش سازمان ديد 15

 https://www.hrw.org/news/2022/02/18/canadian‐religious‐groups‐speak‐out‐immigration‐
detention 
١٦https://b2n.ir/q65143 
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نفر در جريان اين درگيري: اين در حالي است كه  170از معترضان و دستگيري بيش 
كنندگان را اتعمليات خود براي متفرق كردن تظاهر، ماهبهمن 29پليس از صبح جمعه 

  ه بود؛آغاز كرد
 ،ادار كاناين اقدام پس از آن انجام شد كه جاستين ترودو، نخست وزيگفتني است كه  د)
، براي دومين بار در تاريخ ماهبهمن 25روز دوشنبه  معترضان، درمقابله با تجمع  منظوربه

  وضعيت اضطراري ملي اعالم نمود؛ اين كشور
ايست و بازرسي در مركز  ايستگاه 100اشاره به همچنين اقدام پليس به برقراري حدود  ه)

  ها؛ ممانعت از پيوستن هواداران معترضان به آن منظوربهشهر اتاوا 
ها بانك كهاينمبني بر  ،ستيا فريلند، معاون نخست وزير كاناداكرياشاره به اظهارات  و)
 ؛بپردازندكنندگان اتهاي شخصي تظاهرتوانند بدون حكم دادگاه به مسدود كردن حسابمي
كنندگان اتي تظاهرمين مالأدولت از قوانين ضدتروريسم براي مقابله با ت كهايناشاره به  ز)
  ؛د كرداستفاده خواه ،كمك آوريگردهاي ترمز ارز يا از طريق ساي صورتبه

هاي ديتست عليه محدوا هاهزاران نفر در كانادا هفتهالزم به يادآوري است كه  ح)
هايي شهاي مرزي و بخگذرگاهزده و كرونايي و مقررات واكسيناسيون دست به تظاهرات 

  اند؛كرده سدودم ها و وسايل نقليه ديگربا كاميونرا اتاوا شهر از 
در پي اعمال قوانيني مربوط به واكسيناسيون اجباري  هااين اعتراضگفتني است كه  ط)

  ؛17ه استرانندگان كاميون آغاز شد
  
شنبه انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز پنج -3

انادا جهت ، در خصوص درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت ك1400 ماهبهمن 21

                                                            
  هاي:هاي شبكه خبري دويچه وله و شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينكگزارش 17

https://b2n.ir/n86838  
https://www.bbc.com/persian/world‐60383534 
https://www.bbc.com/persian/world‐60443133 



  22                                                                                                                               109گزارش راهبردي 

آميز بودن وضعيت استرداد اضطراري يكي از شهروندان خود از سوريه به توجه به مخاطره
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  سالمت وي.

اشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت كانادا جهت استرداد اضطراري  الف)
هاي خطرناكي بوده و در به بيمار مبتاله ، از شهروندان اين كشور، ك18كيمبرلي پولمن

شود كه شرايط آن مصداق شكنجه و رفتارهاي اردوگاهي در سوريه نگاهداري مي
  رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز است؛بي

اش كه يندهآميالدي و به درخواست همسر  2015خانم پولمن در سال  كهايناشاره به  ب)
هد اين فرد متع كهدرحاليبود به سوريه سفر كرد،  در فضاي مجازي با او مالقات كرده

خش اي خانوادگي براي آينده او تدارك ديده و شغلي براي وي در بشده بود كه زندگي
 درمان كشور بيابد؛

ايد نسان نباي قاچاق قربانيان يا قربانيان احتمال كهاينتأكيد كارشناسان سازمان ملل بر  ج)
  استفاده قرار گيرند؛در معرض اشكال متعدد سوءدر شرايطي قرار داده شوند كه 

ها نآاز  اشاره به منجر شدن ناكارآمدي كشورهاي موطن اين افراد در راستاي حمايت د)
شونت و يش خدر شرايطي اين چنيني، به تنها تداوم و افزايش قرباني شدن كساني كه پيشاپ

 اند؛آسيب را تجربه كرده

 2019هاي مختلف، از ماه مارس سال لمن در اردوگاهاشاره به محبوس شدن خانم پو ه)
ست كه افتني اتهام قانوني و يا برخورداري از فرآيندهاي حقوقي: گ هرگونهميالدي، بدون 

 شود؛وي در حال حاضر در اردوگاه الروج در شمال شرق سوريه نگاهداري مي

ت كه شرايط خانم معاينات اخير پزشكان بدون مرز حاكي از آن اس كهايناشاره به  و)
وي از بيماري هپاتيت، ورم كليه، بيماري  كهاينآميز بوده، با توجه به پولمن مخاطره

اي، اختالل اضطراب پس از حادثه و ساير مسائل ، مشكالت استخواني/ ماهيچه19هاشيموتو
ها و خدمات درماني برد و از دسترسي به مراقبترواني رنج مي –به شدت جدي روحي 

  حروم است؛ضروري م

                                                            
١٨ Kimberly Polman 

  اختالل حمله سيستم ايمني به غده تيروئيد 19
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تصاب ه اعباشاره به از دست رفتن نيمي از وزن خانم پولمن با توجه به دست زدن وي  ز)
  غذا در اعتراض به شرايط حبس انزجارآميز خود؛

هاي خانواده او جهت استرداد وي به اعتنايي دولت كانادا به درخواستاشاره به بي ح)
هاي پزشكي و يا كمك به درنگ او به مراقبتكشورش، همچنين جهت دسترسي بي

 تجديد گذرنامه كانادايي وي كه براي بازگشت او به كشور ضروري است؛

هاي كانادا از كمك به خانم پولمن جهت دسترسي كه امتناع آشكاراي مقاماشاره به اين ط)
 نواده ويال مبالغ مالي از سوي خاتسهيل انتق كمدستهاي درماني و يا اضطراري او به مراقبت

و  منظور بهبود وضعيت سالمتي و شرايط معيشتي او، نقض فاحش حق وي بر سالمت بودهبه
 رحمانه و غيرانساني باشد؛تواند مصداق نقض حق بر حيات و ممنوعيت رفتارهاي بيمي

ين زن درنگ در راستاي حمايت از حقوق اتأكيد بر وظيفه دولت كانادا جهت اقدام بي ي)
حمايت  منظوربهو كارآمد  اتخاذ اقدامات بايسته و تدابير مثبت پذير، همچنينجوان آسيب

  نادايي كه به شدت نيز بيمار است؛از اين شهروند كا
تداوم حبس خانم پولمن نقض فاحش حقوق وي بوده و تحوالت  كهاينتأكيد بر  ك)

خود ثبات سوريه بر اضطرار استرداد او به وطن امنيتي اخير در يكي از مناطق به شدت بي
  .20داللت دارد

  
  *بريتانيا

 29عه تحليلي ميدل ايست آي، در روز جم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
ب حق ، در خصوص منجر شدن اختيارات دولت بريتانيا در زمينه سل1400 ماهبهمن

ز ارخي ب شهروندي به اِعمال تبعيض عليه مسلمانان، به گفته كارشناسان سازمان ملل.
  از: اندعبارتي اين گزارش محورها

                                                            
  قابل بازيابي در لينك:گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل.  20

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28103&LangID=E 
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گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، خطاب به ليز  5اشاره به ارسال نامه از سوي  الف)
هاي دولت جهت ، وزير خارجه بريتانيا، مبني بر ابراز نگراني در زمينه تالش21تراس

  ؛»مليت و مرزها« زيمناقشه برانگافزايش اختيارات خود بر مبناي اليحه 
بني بر يا مبه اظهارات كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خطاب به دولت بريتان اشاره ب)

لب حق سآميز و غيرقانوني بودن استفاده دولت از اختيارات خود در زمينه احتمال تبعيض
  شهروندي، به دليل تأثير نامتناسب آن بر جوامع مسلمان و مهاجر؛

ز لت ادر بند نهم اين اليحه، دو گفتني است كه بر اساس قانون پيشنهادي مندرج ج)
 شود؛ها برخوردار مياختيار سلب حق شهروندي افراد بدون اطالع قبلي به آن

ليه هاي اخير، عمدتًا عاشاره به استفاده گسترده دولت از اين اختيارات در سال د)
ي فتنگاند: شهروندان بريتانيايي كه در دوران جنگ داخلي سوريه به اين كشور سفر كرده

گروه  شوند كه متهم به سفر به سوريه جهت پيوستن بهاست كه اين افراد شامل كساني مي
  اند؛داعش شده

ميالدي، گزارشي  2017اين در حالي است كه سايت ميدل ايست آي، در سال  ه)
 ود؛بها نيز سلب شهروندي شده اختصاصي از امدادگران بريتانيايي تهيه كرد كه از آن

 5ر ميان ه از كهاينارات گزارشگران ويژه سازمان ملل در اين نامه مبني بر اشاره به اظه و)
ه پوست، دو تن در معرض خطر از دست دادن حق شهروندي خود قرار دارند، كتن رنگين

رسد و چنين پيامدهاي نامتناسبي نفر مي 20اين آمار در ميان سفيدپوستان به يك نفر از هر 
وه بر ومي، عالهاي نژاد، رنگ، تبار و ريشه ملي و قعيض در زمينهاحتماًال منجر به ِاعمال تب

  آيند؛منوع به شمار ميمشود، كه تماماً هايي چون دين ميعرصه
ر دالملل، محروم كردن افراد از حق شهروندي، بر اساس حقوق بين كهايناشاره به  ز)

ين ا شهروندي جايگزها از امكان برخورداري از شهروندي كشوري ديگر يشرايطي كه آن
  برخوردار نباشند، غيرقانوني است؛

                                                            
٢١ Liz Truss 
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ريتانيا دولت ب ناسباشاره به ابراز نگراني گزارشگران ويژه سازمان ملل در زمينه استفاده نامت ح)
ا ارزه بدر راهبرد مب» پيشگيري«از اين اختيارات عليه جوامع مسلمان و همچنين رهيافت 

  تروريسم در اين كشور؛
ر هشدار بميالدي، مبني  2016ارش كميته حقوق بشر سازمان ملل در سال اشاره به گز ط)

ال ظن و بدگماني در قببه ايجاد فضايي از سوء» پيشگيري«در زمينه منجر شدن رهيافت 
جوامع مسلمان و انتقاد از تدابير ضدتروريسم بريتانيا كه منجر به  ياعضا
  هاي قوميتي و ديني شده است؛انگاريفرضپيش
، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه َاشكال 22شاره به همچنين گزارش تنداي آچيوما ي)

 2019ها، در سال هراسي و ساير نارواداريمعاصر نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانه
گرايي بريتانيا در روند افزايش و افراط هاي ضدميالدي، مبني بر ايفاء نقش سياست

  هراسي؛سي و اسالمهرامشروعيت بخشيدن به مسلمان
عالم شد ها در آن زمان از سوي دولت وقت بريتانيا مردود اگفتني است كه اين نگراني ك)

هاي آن در زمينه شود كه سياستو دولت اين كشور در حال حاضر نيز منكر اين امر مي
 اينه كه دهد، با اين توجينامتناسبي مسلمانان را هدف قرار مي طوربهمبارزه با تروريسم 

 پردازد؛راهبرد به تمامي اشكال تروريسم مي

اوم كه اين الگوي متدحال، تأكيد گزارشگران ويژه سازمان ملل مبني بر ايناشاره به درعين ل)
ي از حق تواند حاكي از اين امر باشد كه محروم كردن مسلمانان بريتانيايتمايز رفتاري مي

 آميز است؛يا ناشي از عوامل تبعيضو  شان با انگيزه سياسي صورت گرفتهشهروندي

تيارات ز اخاشاره به همچنين هشدار گزارشگران ويژه سازمان ملل در زمينه استفاده ا م)
ز اها به دليل جنسيت خود و آن كهاينسلب شهروندي عليه زنان و دختران با توجه به 

  اي مواجه هستند؛لحاظ جنسي با مخاطرات ويژه

                                                            
٢٢ Tendayi Achiume 
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ر اضر دبريتانيا به سلب شهروندي از چندين زني كه در حال حاشاره به اقدام دولت  ن)
ا بشوند به اين دليل كه مظنون به روابط خانوادگي هاي مستقر در سوريه نگاهداري مياردوگاه
 جويان داعش هستند؛ستيزه

د تأكيد گزارشگران ويژه سازمان ملل بر ضرورت توجه كشورها به احتمال وجو س)
استفاده جنسي و آسيب در داري، سوءشاركت، قاچاق انسان، بردهعواملي چون، تهديد، م

نظامي، همچنين درخواست و استخدام براي هاي شبهپيوستن يا برقراري ارتباط با گروه
  ازدواج، خدمات جنسي و خانگي يا كار براي آن سازمان در فضاي مجازي؛

ب ش از سلوندان خود پيدر حال حاضر دولت موظف به اطالع به شهر كهايناشاره به  ع)
طريق  ها است و شهروندان نيز حق به چالش كشيدن اين تصميم ازشهروندي از آن

  فرآيندهاي حقوقي را دارند؛
اين در حالي است كه قانون پيشنهادي وزارت كشور بريتانيا، به دولت حق سلب  ف)

ن اقدام به دليل دهد، در شرايطي كه ايها را ميشهروندي افراد بدون اطالع قبلي به آن
  24؛23پذير نباشدمالحظات ديپلماتيك يا امنيت ملي و يا داليل ديگر، عمالً امكان

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  23

 https://www.middleeasteye.net/news/uk‐nationality‐and‐borders‐bill‐citizenship‐stripping‐
discriminates‐against‐muslims‐un‐experts 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 24
صوص حكم خ، در 1400بهمن ماه  6تحليلي ميدل ايست آي، در روز چهارشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري *

ي اين از محورها برخي هاي سوريه.بريتانياييِ محبوس در اردوگاه دادگاه بريتانيا مبني بر لغو غيرقانوني حق شهروندي يك زن
  گزارش عبارتند از:

ق ر به لغو حنظر خواهي بريتانيا مبني بر اقدام غيرقانوني دولت اين كشواشاره به صدور حكم از سوي دادگاه تجديد الف)
  بدون اطالع وي؛ در شمال شرق سوريه، شهروندي يك زن بريتانياييِ محبوس در اردوگاه الروج

وجه لغو زماني مت –ست ناميده شده ا فوركه به دليل حفظ هويت وي در فرآيندهاي حقوقي دي –اشاره به اين كه اين زن  ب)
نظور مميالدي شد كه وكالي او جهت درخواست كمك از وزارت خارجه بريتانيا به  2020حق شهروندي خود در سال 

مار شانيايي به جا اطالع يافتند كه او ديگر يك شهروند بريتخانه مراجعه كرده و در آناسترداد وي از سوريه به اين وزارت
 آيد؛نمي

فور در وزات كشور ه دياي در اين زمينه به پرونداشاره به اظهارات پريتي پتل، وزير كشور بريتانيا، مبني بر اين كه اطالعيه ج)
 نان مورد تصويباست كه همچ  -» مليت و مرزها«اليحه   –خانه تضميمه شده، كه مبتني بر مقررات اعالمي اين وزار

 پارلمان قرار نگرفته است؛

هاي حقوق هوي گروگفتني است كه اليحه مليت و مرزها كه پارلمان بريتانيا در حال حاضر در حال بررسي آن است، از س د)
 بشري و سياستمداران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛
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 ماهبهمن 27بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2
ز برخي ا خانمان لندن.، در خصوص ناكارآمدي دولت بريتانيا در قبال كودكان بي1400

 از: اندعبارتگزارش محورهاي اين 

                                                                                                                                                            
ن در ذيرد و ايپانجام  به اين كه بر اساس مقررات كنوني در اين زمينه، هر گونه سلب شهروندي بايد با اطالع قبلياشاره  ه)

 حالي است كه فرد مورد نظر حق به چالش كشيدن اين تصميم از طريق فرآيندهاي حقوقي را نيز دارد؛

ه بالع قبلي دون اطببه دولت حق سلب شهروندي افراد  اشاره به قانون پيشنهادي وزارت كشور بريتانيا در اين زمينه كه و)
  پذير نباشد؛دهد، در شرايطي كه اين اقدام به دليل مالحظات ديپلماتيك يا امنيت ملي و يا داليل ديگر، عمالً امكانها را ميآن
از سوي  در شدهحكم صااشاره به قصد وزارت كشور بريتانيا جهت كسب مجوز از ديوان عالي كشور به منظور اعتراض به  ز)

  فور؛دادگاه تجديدنظرخواهي بريتانيا در رابطه با پرونده دي
شد: الزم به يادآوري است كه فور در همان اردوگاهي كه شميمه بيگم در آن نگاه داشته مياشاره به محبوس بودن دي ح)

، به 2019در سال  وستن به داعش ترك كرد،سالگي، بريتانيا را به قصد پي 15ميالدي، در سن  2015شميمه بيگم كه در سال 
  دستور ساجد جاويد، وزير كشور وقت و بر اساس مباني امنيتي، حق شهروندي خود را از دست داد؛

دي خود، در ميالدي و از دست دادن حق شهرون 2019فور در اين اردوگاه، از ماه ژانويه سال اشاره به محبوس بودن دي ط)
 اساس حكم دادگاه؛ماه دسامبر اين سال، بر 

ت مبني بر درخواست از عموم جامعه جه هاي جامعه مدني و نهادهاي خيريهاشاره به صدور بيانيه مشترك از سوي سازمان ي)
  مخالفت با اليحه مليت و مرزها و خودداري پارلمان بريتانيا از پذيرش آن؛

 ومهاجران  ه حقوقبو مرزها به عنوان جديدترين حمله  اشاره به مفاد اين بيانيه مبني بر به شمار آوردن اليحه مليت ك)
 آوردن آن ه شمارحقوق دموكراتيك شهروندان بريتانيايي كه از زمان جنگ با تروريسم به شدت تشديد شده است و همچنين ب

 انجامد؛ها ميپوستان از حقوق خود و حتي اخراج آنسابقه رنگينبه مثابه مسيري كه به محروميت بي

  ردار است؛فور كه در بريتانيا زاده شده، عالوه بر مليت بريتانيايي از مليت پاكستاني نيز برخوني است كه ديگفت ل)
است كه  آيد: اين در حاليالملل، سلب شهروندي از افراد اقدامي غيرقانوني به شمار مياشاره به اين كه بر اساس حقوق بين م)

ها امكان ه آنم نمايد، چنانچروندان را از برخورداري از مليت بريتانيايي محروتواند شهدولت بريتانيا معتقد است كه مي
 ند؛مندي از حق شهروندي كشور ديگري را داشته باشبهره

ريتانيا به سلب حق بميالدي، مبني بر اقدام دولت  2017تحليلي ميدل ايست آي، در سال  –اشاره به گزارش پايگاه خبري  ن)
بروز  ا توجه بهشته، بان بريتانيايي مستقر در مناطقي از سوريه كه در اختيار مخالفان دولت قرار داشهروندي از امدادرسان

ازگشت توانند در صورت بها در اين زمينه كه اين افراد، به ويژه افراد مظنون به برخورداري از ارتباط با داعش، مينگراني
  تهديدي امنيتي براي بريتانيا به شمار آيند؛

 2010هاي له سالمورد سلب حق شهروندي كه در فاص 172ه به آمار وزارت كشور در اين زمينه مبني بر اين كه از اشار س)
 انجام پذيرفت؛ 2017مورد در سال  104ميالدي به وقوع پيوست،  2018تا 

ز ااستفاده  رده وآو اشاره به اين كه وزارت كشور بريتانيا حق شهروندي اين كشور را يك امتياز و نه يك حق به شمار ع)
ت آسيب شور به شدها به اين كاختيار سلب شهروندي را در قبال افرادي كه تهديدي براي بريتانيا به شمار آمده يا اقدامات آن

 دارد؛د، براي خود محفوظ نگاه ميآوروارد مي

ميالدي،  2021سال  ن كه در ماه مهاشاره به موفقيت شماري از افراد در به چالش كشيدن اين اختيار دولت، از جمله اي ف)
ت اين آن كه دول ها سرگرداني در خارج از كشور، سرانجام به بريتانيا بازگشت پس ازيكي از شهروندان بريتانيايي در پي سال

  ده است.ششتباه كشور پذيرفت كه در ارزيابي خود در زمينه امكان برخورداري اين فرد از حق شهروندي بنگالدش مرتكب ا
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بان حقوق بشر و سازمان خيريه اشاره به انتشار گزارش جديد از سوي سازمان ديده الف)
هايي كه ، مبني بر مستندسازي چگونگي نقض حقوق فرزندان خانواده25چايلدهود تراست

نقض حقوقي چون، حق بر مسكن،  –هاي موقت هستند گاهناگزير به زندگي در سكونت
  مت و بازي؛تحصيل، سال

هاي دولت بريتانيا ستبر اساس اين گزارش، تداوم ناكارآمدي سيا ديگرعبارتبه ب)
  بند؛سكونت رشد يا و غيرقابل استاندارد ريزموجب شده تا كودكان شهر لندن در شرايط 

هاي موقت در گاهكودك به گذران زندگي در سكونت 86450اشاره به ناگزير شدن  ج)
  هاي دولت در اين زمينه؛ل حاضر، به دليل ناكارآمديشهر لندن، در حا

وده و بدار گفتني است كه لندن از باالترين نرخ فقر كودكان در سراسر انگليس برخور د)
ان منطقه، نرخ فقر در مي 33منطقه از  26هاي مسكن در ميان در صورت محاسبه هزينه

 شود؛دو برابر اين ميزان مي كمدستكودكان اين شهر 

كه  هاي كم درآمد در لندناشاره به تداوم كاهش امكان تأمين مسكن براي خانواده ه)
ر ت چهادر زمينه حذف مزاياي مسكن به مد ازجملهبخشي از آن ناشي از تدابير دولت، 

بيري كه تدا –تا كنون است  2021ميالدي و مجدداً از سال  2020تا  2016سال، از سال 
ست، شده ا اجاره بهاءها در قبال افزايش اين خانواده منجر به تحت فشار قرار گرفتن

 گيرد؛ها تعلق نميمزايايي نيز به آن كهدرحالي

ست داي مسكن خود را از بر اساس قوانين انگليس، چنانچه خانواده كهايناشاره به  و)
ها هستند، هاي موقت براي اين خانوادهگاهدهد، شوراهاي محلي موظف به تأمين سكونت

  ها فراهم شود؛زماني كه مسكني دائمي براي آن تا
ونت در هايي كه در انگليس ناگزير به سكگفتني است كه طي دهه گذشته تعداد خانواده ز)

 ها ساكن لندن هستند؛درصدي داشته كه اكثريت آن 65اند، افزايش هاي موقت شدهمسكن

اتخاذ  ازجمله، 19 –كوويد  هاي دولت در دوران شيوع بيماريحمايت كهايناشاره به  ح)
هاي موسوم به هزينهراهكارهايي چون، ممنوعيت صدور حكم تخليه و افزايش كمك

                                                            
٢٥ Childhood Trust 
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خانمان نشدن مردم انگليس و همچنين حصول ، نقش مهمي را در بي»اعتبار جهاني«
  گيري ايفاء نمود؛ها از حق بر سالمت در دوران همهمندي آناطمينان از بهره

هاي زندگي، ها و افزايش هزينهاست كه اكنون با لغو اين حمايت اين در حالي ط)
 كنند؛عيشتي ناپايداري را تجربه ميمدرآمد وضعيت هاي كمخانواده

ساكن  هزار كودك 200اشاره به برآورد اخير در اين زمينه مبني بر قرار داشتن  ي)
تخليه از سوي  جه به دريافت حكمخانماني، با توهاي استيجاري در معرض بيمسكن

  ؛اجاره بهاءها در پرداخت مالكان و يا ناتواني خانواده
هاي هاي محلي لندن تحت فشار شديد جهت يافتن مسكناشاره به قرار داشتن مقام ك)

 ها كه ناگزيرهاي نيازمند: اين در حالي است كه كودكان اين خانوادهمناسب براي خانواده
اي چون انباشتگي جمعيت، نفوذ هو هستند، از عواقبيهاي موقت گاهبه زندگي در سكونت

هاي سمي به دليل عدم برخورداري از سيستم هاي داراي كپكها و خانهسرد به خانه
  برند؛مناسب تهويه هوا رنج مي

من و هاي ايمن، اتأمين مسكن منظوربهتأكيد بر ضرورت ايجاد معيارهاي قانوني عملي  ل)
ه با معيارهايي كه پس از مشاور –هاي موقت گاهساكن سكونت هايآبرومند براي خانواده

  ؛ها اتخاذ شوندهاي تهيه امالك و ساكنان اين مسكنهاي محلي، بنگاهمقام
هاي گاههاي ساكن سكونتتأكيد بر ضرورت اقدام دولت به تمركز بر انتقال خانواده م)

ن در ردار از كيفيت مناسب: ايهاي اجتماعي برخوخانه ازجملههاي دائمي، موقت به مسكن
ح هاي اجتماعي در سطبه كاهش شديد ميزان خانه هاي دولت منجرحالي است كه سياست

  ملي شده است؛
تأكيد بر ضرورت اقدام دولت به اولويت بخشيدن به حصول اطمينان از تأمين ميزان  ن)

  ؛26ه در اين زمينهبرآورده ساختن نيازهاي جامع منظوربهكافي مسكن براي شهروندان خود 
  

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 26

 https://www.hrw.org/news/2022/02/16/government‐failing‐londons‐homeless‐children 
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، در 1400 ماهبهمن 21شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز پنج -3
ر در كشو خصوص ناكارآمدي دولت بريتانيا در زمينه استرداد زنان و كودكان محبوس اين

ش برخي از محورهاي اين گزار سوريه، بر اساس تحقيق انجام شده در اين زمينه.
  از: اندعبارت
ماني ماهه انجام شده توسط گروه پارلاشاره به انتشار گزارشي مبتني بر تحقيق شش الف)

هاي ماه، كه حاكي از آن است كه چگونه ناكارآمديبهمن 21شنبه فراحزبي بريتانيا، در روز پنج
و  سيستميك نهادهاي دولتي اين كشور امكان الزم براي گروه داعش جهت قاچاق زنان

  سال سن ندارند؛ 12كودكاني كه برخي بيش از  –هم آورده است كودكان را فرا
 ي كه درريتانيايزنان و كودكان ب كهايناشاره به شواهد آشكارا در اين گزارش، مبني بر  ب)

اين  خواست خود به رغمبهمحبوس هستند،  هاي شمال شرق سوريهحال حاضر، در اردوگاه
  اند؛كشور قاچاق شده

هايي در شمال خانواده بريتانيايي در اردوگاه 20باقي ماندن حدود اشاره به محبوس  ج)
  ند؛هاي كرد قرار دارشرق سوريه كه عمدتاً تحت تسلط گروه

مبني بر  27نهاد رپريواشاره به حاكي بودن تحقيقات انجام شده از سوي سازمان مردم د)
اند، بر اساس سان بودهبيشتر زنان بريتانيايي محبوس در سوريه قربانيان قاچاق ان كهاين

هاي جنسي و ديگر اشكال برداريها در معرض بهرهشواهدي كه نمايانگر قرار گرفتن آن
كودك به سوريه انتقال يافته، وادار به سفر به سوريه  عنوانبهيا  كهايناستفاده است و سوء

 اند؛شده جاجابهشده و يا بر خالف خواست خود در اين كشور نگاهداري و 

ه بر سوريه درويكرد دولت بريتانيا در قبال شهروندان محبوس خود  كهايناشاره به  ه)
با  گرانه بوده وآور، به لحاظ حقوقي مبهم و از ُبعد امنيتي آشكارا اهماللحاظ اخالقي شرم

هاي كرد، موجب بروز هاي تحت تسلط گروهتوجه به حمالت اخير داعش به اردوگاه
  ت؛شرايط ناپايدار شده اس

                                                            
٢٧ Reprieve 



  31                                     )22( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

 ديگر بر اساس اين گزارش تداوم سياست خارجي كنوني بريتانيا كه مبتني بر عدمعبارتبه و)
  بار خواهد شد؛در اين زمينه است، تنها منجر به بروز پيامدهاي احتمالي فاجعه كنشگري

اسان ارشناشاره به اقدام اين گزارش به گردآوري اسناد و مدارك به دست آمده از ك ز)
ن كشور، هاي كنوني و سابق بريتانيا و متحدان ايارزه با قاچاق انسان، مقامحقوقي و مب

دي هاي سابق و مشاوران امنيتي جهاني كه حاكي از ناكارآممأموران پليس و دادستان
پذير از سوي هاي فريب دختران جوان آسيبگيران كليدي كشور در شناسايي نشانهتصميم

پذير دكان آسيبست رفته جهت حمايت از زنان و كوهاي از دقاچاقچيان انسان و فرصت
 در قبال عضويت در گروه داعش است؛

اطره فزايش مخهاي اين كشور به ااشاره به منجر شدن امتناع بريتانيا از استرداد خانواده ح)
هاي ديگر جهت گريز از ها، از طريق ناگزير كردن زنان به اتخاذ راهقاچاق مجدد آن

وجداني شان در اختيار قاچاقچيان بين قرار دادن زندگي خود و فرزندانها، همچواردوگاه
 هاي بيشتر قرار دهند؛استفادهها را در معرض سوءكه ممكن است آن

ريتانيا از باين مخاطرات، دولت  رغمبه كهاينهاي اين گزارش مبني بر اشاره به يافته ط)
زنان و  ل آورده و در اين زمينه كه آياعم هاي كنسولي الزم امتناع بهفراهم آوردن كمك

اند بوده هاي شمال شرق سوريه، قرباني قاچاق انسانكودكان بريتانيايي محبوس در اردوگاه
  يا خير، اقدامي به عمل نياورده است؛

 سياست سلب شهروندي از ياجرااشاره به در عوض، اقدام دولت بريتانيا به  ي)
اند، دهر كرزنان به اراده و خواست خود به سوريه سف شهروندان خود بر اين اساس كه اين

  اند؛ها مورد آموزش قرار گرفته، وادار شده و يا فريب خوردهبسياري از آن كهدرحالي
ها بر احساس امنيت و تعلق شهروندان آميز اين سياستاشاره به آثار مخرب و تبعيض ك)

  بريتانيايي محبوس در سوريه؛
گيرد كه دولت بريتانيا در عمل ين گزارش پارلماني در پايان نتيجه ميا كهايناشاره به  ل)

به تعهدات خود در زمينه شناسايي، تحقيق و حمايت از قربانيان احتمالي قاچاق انسان 
  شكست خورده و ناكارآمد عمل كرده است؛
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ولت د اولويت كهايناشاره به اظهارات يكي از سخنگويان دولت در اين زمينه مبني بر  م)
 ناطقمبريتانيا حصول اطمينان از ايمني و امنيت كشور است و كساني كه همچنان در 

ا ي ترين افرادي هستند كه مبارزه براي ومنازعه حضور دارند، شامل برخي از خطرناك
  اند؛حمايت از داعش را برگزيده

هاي رانياين مقام دولتي در ادامه افزود كه وضعيت شمال شرق سوريه با توجه به نگ ن)
قابل توجه انساني و امنيتي بسيار پيچيده بوده و دولت بريتانيا به همكاري با شركاي 

هاي سوريه و تأمين بودجه جهت فراهم المللي خود در راستاي حمايت از اردوگاهبين
  ؛28دهدهاي درماني و سرپناه ادامه ميغذا، آب، مراقبت ازجملهآوردن ملزومات حياتي، 

 

 ماهبهمن 19شنبه بان حقوق بشر، در روز سهارش از سوي سازمان ديدهانتشار گز -4
در  ، در خصوص ضرورت حفاظت مجلس اعيان پارلمان بريتانيا از حقوق مهاجران1400

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  كانال آبي مانش.
تخاذ ت اانيا جهاشاره به فراهم آمدن فرصت الزم براي مجلس اعيان پارلمان بريت الف)

جران هاي مهاراندن قايق باز پسموضع عليه تالش دولت اين كشور در زمينه قانوني كردن 
  در كانال آبي مانش؛

يت و مل« اشاره به اقدام مجلس اعيان به مباحثه در زمينه افزودن متممي به قانون ب)
اقدامي  وانند دست بهتهاي بريتانيا نمياطمينان حاصل شود كه مقام وسيلهبدينتا » مرزها

  مغاير با تعهدات حقوقي اين كشور بزنند؛
ا تي مانش كه مهاجر، در ماه نوامبر سال گذشته ميالدي، در كانال آب 27اشاره به مرگ  ج)

حالي  آيد و اين دربه امروز بدترين فاجعه به وقوع پيوسته در اين گذرگاه به شمار مي
هاي پر ز راهريزي در زمينه قانوني كردن استفاده اهاست كه دولت بريتانيا همچنان به برنام

  دهد؛ها ادامه ميراندن قايق باز پساي، چون مخاطره

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 28

 https://www.theguardian.com/global‐development/2022/���/10/�������-women‐and‐

children‐detained‐in‐syria‐failed‐by‐uk‐government‐inquiry‐finds 



  33                                     )22( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

ظامي نهاي اخير، مبني بر اقدام نيروهاي اشاره به اظهارات بوريس جانسون در هفته د)
عبور  زاممانعت  منظوربهكشور به در اختيار گرفتن فرماندهي عمليات در كانال آبي مانش، 

  هاي مهاجران؛قايق
ه و از ها سر باز زداين در حالي است كه مأموران مرزي بريتانيا از عقب راندن قايق ه)

اند كه هطريق اتحاديه خود اقدامي حقوقي عليه وزارت كشور اتخاذ نموده و تهديد كرد
آيد، يم آور به شماروادار به انجام اقداماتي شوند كه به لحاظ اخالقي شرم كهدرصورتي

 دست به اعتصاب خواهند زد؛

س ان بوريسخن اشاره به از سوي ديگر، اظهارات وزير نيروهاي مسلح بريتانيا در واكنش به و)
ندگي زادن دجانسون، مبني بر عدم اقدام اعضاي نيروي دريايي سلطنتي به مورد تهديد قرار 

هاي شتيكهاي مهاجران، چرا كه راندن قايق ز پسباها با مشاركت در راهكارهايي چون، انسان
 نيروي دريايي از توانايي الزم براي انجام ايمن اين اقدام برخوردار نيستند؛

ن با غايرت آمنين اشاره به نه تنها غيرقانوني بودن اين اقدام، بلكه ناكارآمدي آن و همچ ز)
حيات و  حق برالمللي در راستاي حمايت از تعهدات بريتانيا بر اساس قوانين داخلي و بين

 اطره افتاده است؛شان در دريا به مخنجات افرادي كه جان

 آميز مهاجران از كانال آبيها نه تنها گذر مخاطرهراندن قايق باز پس كهايناشاره به  ح)
 جوياناهپنبخشد، بلكه به ناگزير شدن مانش را متوقف نكرده و به قاچاق انسان پايان نمي

رات تر انجاميده و تقاضا براي قاچاق انسان و مخاطتر و مخفيانهطرههاي پرمخابه يافتن راه
 دهد؛ش ميپذير را افزاياين اقدام براي افراد پيشاپيش آسيب

ين تأكيد بر ضرورت اقدام احزاب سياسي به نشان دادن مخالفت صريح خود با ا ط)
ت به اين سياسهايي كه راهكار دولت و اقدام نمايندگان پارلمان به حمايت از متمم

  بخشند؛ملي و غيرانساني پايان ميغيرع
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 جويانپناههاي بيشتر براي ها و فراهم آوردن گزينهنجات زندگي انسان كهاينتأكيد بر  ي)
  .29و مهاجران جهت سفر ايمن به بريتانيا، بايد تبديل به اولويت اين كشور شود

  
 *فرانسه

، در 1400 ماهبهمن 26شنبه ز، در روز سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيو -1
در سال گذشته  مهاجر در كانال مانش 27رسيدگي قضايي به جان باختن خصوص 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ميالدي.
ماه ر دي كه شماري از مهاجراناشاره به گزارش برخي از منابع خبري مبني بر اقدام  الف)
به ختند، مانش جان با آبي شان در كانالدر پي غرق شدن قايقي، ميالد 2021 سال نوامبر

  ها؛هشدار دادن به امدادگران فرانسوي پيش از وقوع حادثه و درخواست كمك از آن
ه قصد مهاجر ك 27ميالدي،  2021 سال نوامبر 24  روز درالزم به يادآوري است كه  ب)

يا بريتان حل شمالي فرانسه به خاكخود را از سوا، مانشآبي با عبور از كانال  داشتند
  ؛شان جان باختندبرسانند، به دليل غرق شدن قايق

 2ساعت در كه  ندهاي فرانسوي در آن زمان اعالم كرده بودمقامگفتني است كه  ج)
 جان در اين آبراهيك قايق ماهيگيري با اجساد بي ازآنكهپسنوامبر و  24 روز بعدازظهر
  اند؛اطالع يافتهن قايق مهاجران شود، از غرق شدمواجه مي

قات بخش تحقي گزارش يك منبع خبري در اين رابطه كه در اختيار حالدرعيناشاره به  د)
كرر تماس م راريراديو فرانسه قرار گرفته است، مبني بر اقدام برخي از اين مهاجران به برق

  جان خود؛ در شب حادثه و درخواست كمك از امدادگران براي نجات 196با شماره 
 -  است كند كه گفتگوها به زبان انگليسي انجام شدهاين منبع تصريح ميگفتني است كه  ه)

سلط تزباني كه كردهاي عراقي حاضر در قايق و افسر كشيك فرانسوي به خوبي بر آن 
 ؛اندداشته

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 29

 https://www.hrw.org/news/2022/02/08/uk‐pushbacks‐are‐morally‐reprehensible 
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اين  ه دراشاره به اظهارات استانداري منطقه درياي مانش مبني بر طرح چندين فرضي و)
ديابي اند قايق مورد نظر را رامدادگران حاضر در محل يا نتوانسته كهاين ازجملهبطه، را

ده است اما قايق ديگري كه در حال غرق شدن بو ،ها به اين محل رسيدهآن كهاينيا  ،كنند
  ؛قايق نخست را ببينند كهآناند، بدون را نجات داده

 رانسهنجات ف اي مراقبت ومركز عملياتي منطقهقدام اشاره به بيانيه اين استانداري مبني بر ا ز)
ا بريتاني ، سواحل فرانسه را به مقصدصدها مهاجري كه با استفاده از قايقدر آن شب به نجات 

 ؛ترك كرده بودند
گران مداداشاره به اقدام اين نهاد دولتي محلي فرانسه به رد كردن اين ادعا كه ا ح)

ات از نج روازاينرف ديگر را مسئول به شمار آورده و فرانسوي و بريتانيايي هر يك ط
 اند؛سرنشينان اين قايق طفره رفته

 س گفتهه پليب يك جداگانه هر اين حادثه دريايياين در حالي است كه تنها بازماندگان  ط)
ه است ها اين بوداما پاسخ آن ،كه سرنشينان قايق با امدادگران بريتانيايي تماس گرفته بودند
ه با با امدادگران فرانسوي تماس بگيرند و پس از تماس سرنشينان قايق غرق شدكه 

  ؛بودند دهها هم پاسخ مشابه داامدادگران فرانسوي، آن
ساس شهادت اين ، در آن زمان، به تنظيم شكايتي بر ا»56اتوپيا «انجمن اشاره به اقدام  ي)

 وان د ساحلي بريتانيا، تحت عنسئول گارمهاي محلي فرانسوي و دو بازمانده عليه مقام
  ؛ »رسانيعدم كمك«و » قتل غير عمد«

انيا هاي مهاجران غرق شده در بريتتوسط خانواده كارشناس كهاشاره به اظهارات يك  ك)
خل ر دادشده، قايق حامل مهاجران در آخرين موقعيتي كه از آن به دست آمده  برگزيده

  ؛هاي بريتانيا بوده استآب
هاي بريتانيا، فرانسه را تبرئه قايق غرق شده در آبالي است كه حضور اين در ح ل)
المللي جستجو و نجات دريايي كه هر دو كشور آن زيرا بر اساس كنوانسيون بين .كندنمي
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هاي كشورهاي همسايه اند، هماهنگي طرفين براي جستجو و نجات در آبكرده ءرا امضا
  ؛30ضروري است

  
 وز دوشنبهتحليلي ميدل ايست مانيتور، در ر –ي پايگاه خبري انتشار گزارش از سو -2

 ه مورد پيگرد، در خصوص اقدام سازمان مدافع حقوق بشر در الجزاير ب1400 ماهبهمن 25
ن برخي از محورهاي اي اي در اين كشور.هاي هستهقرار دادن فرانسه به دليل انجام آزمايش

  از: اندعبارتگزارش 
هاي شزمايبيانيه از سوي يك سازمان حقوق بشري مدافع قربانيان آ اشاره به صدور الف)
اع اي قضايي جهت ارجاي فرانسه در الجزاير، مبني بر اقدام آن به آماده كردن پروندههسته

گويي به المللي كيفري در واكنش به ناكارآمدي دولت فرانسه در زمينه پاسخبه ديوان بين
اي به ربانيان انفجارهاي هستهقريافت غرامت براي هاي مكرر الجزاير جهت ددرخواست

  وقوع پيوسته در اين جنوب اين كشور؛
اي هاي هستهالمللي نابودي سالحاشاره به مفاد بيانيه صادر شده از سوي كارزار بين ب)

كه  يباردهشترسميت شناختن جنايات فرانسه تمايلي به به كهاينمبني بر  31در الجزاير
تكب شده است، ندارد: گفتني است كه اين سازمان خود را نهاد مدافع منافع در الجزاير مر

ميالدي، از جنايات  1966تا  1960آورد كه از سال مردان و زنان الجزايري به شمار مي
 اند؛اي فجيع فرانسه در اين كشور رنج بردههسته

 حالعيندرنه و اشاره به عزم اين سازمان جهت دفاع از هدفي عادالنه و شرافتمندا ج)
  مينه؛ين زااقدام سياستمداران فرانسه به همواره نشان دادن سراب به مردم الجزاير در 

جمهوري فرانسه، به اتخاذ اقدامي در اين اشاره به متعهد شدن امانوئل مكرون، رئيس د)
 درنگ اواقدام بي حالدرعينميالدي و  2017زمينه، در كارزارهاي انتخاباتي خود در سال 

به تغيير اظهارات خود پس از انتخابات، تا به امروز كه وي حتي اصالت و استقالل الجزاير 

                                                            
  قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه خبري يورونيوز. 30

 https://per.euronews.com/2022/02/15/shipwreck‐of‐november‐24-in‐the‐english‐channel‐
french‐relief‐had‐been‐alerted 
٣١ ICAN Algeria 
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بار به اي خشونتبه گونه كهآنرا نيز زير سؤال برده و موجوديت ملت الجزاير پيش از 
 دهد؛مستعمره فرانسه تبديل شود، را مورد پرسش قرار مي

هم ت فراپيشاپيش تشكيل پلتفورمي مجازي جهاشاره به اقدام اين نهاد حقوق بشري به  ه)
 آن درج ا درآوردن امكان الزم براي مردم الجزاير كه جزئيات تجربيات خود در اين رابطه ر

 ود؛اي حقوقي عليه دولت فرانسه در اين زمينه تشكيل شنمايند، با اين هدف كه پرونده

، مبني بر تأكيد بر تداوم اقدام جمهور الجزاير، رئيس32اشاره به اظهارات عبدالمجيد تبون و)
  اي؛راي قربانيان انفجارهاي هستهاين كشور به درخواست جهت كسب غرامت از فرانسه ب

هاي هاي الجزاير از فرانسه جهت تحويل نقشهاشاره به همچنين درخواست مكرر مقام ز)
ي اين مناطق كمك به شناسايي و پاكساز منظوربهاي، نماي مربوط به انفجارهاي هستهمكان

  ؛33اندهاي اين كشور دريافت نكردهاي، كه البته تا كنون پاسخي از مقاماز تشعشعات هسته
  
، در 1400 ماهبهمن 25انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز دوشنبه  -3

نسبت به افزايش اقدامات و اظهارات  34شبكه ضد نژادپرستي اروپاخصوص هشدار 
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .به ويژه عليه مسلمانان فرانسه در نژادپرستانه

حاديه ات كهايناشاره به صدور بيانيه از سوي شبكه ضد نژادپرستي اروپا، مبني بر  الف)
ه ب ،هاي اخيرتواند افكار راست افراطي و حمالت عليه جامعه مدني را كه در ماهاروپا نمي

  ؛ه مسلمانان افزايش يافته را ناديده بگيردويژه در فرانسه و علي
 اشاره به گزارش سازمان فرانسوي ب) Observatoire  des  Libertés 

Associatives پرونده،  20نهاد در هاي مردممبني بر مورد تحريم قرار گرفتن سازمان
 ميالدي؛  2021تا  2016هاي بدون مبناي قانوني، در فاصله سال

                                                            
٣٢ Abdelmadjid Tebboune 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  33
 https://www.middleeastmonitor.com/20220214‐algeria‐rights‐group‐to‐prosecute‐france‐
for‐nuclear‐tests/amp 
٣٤ ENAR 
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نهاد و حقوق اساسي شهروندان هاي مردمه افتادن حق تأسيس انجمنمخاطراشاره به به ج)
  اند؛از نژادپرستي در اين كشور رنج برده كه نافرانسه، به ويژه مسلمان

نهادي هاي مردماشاره به افزايش چشمگير هدف قرار گرفتن مستقيم مسلمانان و سازمان د)
هاي سياسي مورد در گفتمان ازجمله كنند،پراكني فعاليت ميكه عليه نژادپرستي و نفرت

  ها؛استفاده در رسانه
 ي اروپاگراناشاره به اشاعه قابل توجه ايدئولوژي راست افراطي در فرانسه و ضرورت ن ه)

  از اين وضعيت؛
د، افكنانه خوها و اتخاذ راهبردهاي تفرقهاشاره به تداوم اقدام دولت فرانسه به لفاظي و)

 شور؛كنهاد و يورش به مساجد به بهانه حفظ امنيت ملي اي مردمههمچنين انحالل سازمان

از  نتقادا مبني بر ،كارن تيلور، رئيس شبكه ضد نژادپرستي اروپااشاره به اظهارات  ز)
حاشيه راندن فعاالن جامعه،  و تالش آن جهت به بارهدراينهاي دولت فرانسه سياست

  ادي بيان؛از آز ي دفاعجابه آميز،هاي تبعيضمتأثر از سياست
اشاره به اقدام دولت فرانسه به آزار و اذيت مسلمانان و جامعه مدني اين كشور،  ح)
اساس هاي بيگيري از تئوريهراسي و بهرهشناخت معضالت ساختاري اسالم جايبه

 .35هاتوطئه در راستاي قرباني كردن و نقض حقوق اساسي آن
 

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  35

https://b2n.ir/s05144 


