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  درآمد
 متحدهاياالتبشر در كشورهاي  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق

 ها،، بر اساس مقاالت، گزارش1400 اسفندماهو  ماهبهمنآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهدستبهها و اخبار آشكار بيانيه
، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت 1هاي گروهيرسانه

 خالصه به شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
، 1400 اسفندماه 17شنبه سهانتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز  -1

روان  وصاب در خصوص انتقال يك زنداني بازداشتگاه گوانتانامو پس از آزادي به مركز اع
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  در عربستان.

اني، دن محمد قحطشمبني بر آزاد  متحدهاياالتاشاره به صدور بيانيه از سوي دولت  الف)
  ؛از زندان گوانتانامو ،ن در حمالت يازدهم سپتامبربه دست داشت مظنون

، ر گرفته استقراشكنجه  موردبازجويانش توسط شود كه گفته مياشاره به انتقال او  ب)
  ؛به يك مركز بيماران اعصاب و روان در عربستان سعودي

 بيستمينرا متهم كرده بود كه  يآمريكا اين شهروند عربستانگفتني است كه  ج)
 ميالدي، مشاركت 2001در سال ، متحدهاياالتبايي بوده كه در حمالت القاعده به هواپيمار

  ؛داشته است

                                                            
 United Nationsدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل ( 1 High  Commissioner  for Office  of  the 

Human  Rights  (OHCHR)بان حقوق بشر (سازمان ديده )؛Human  Rights  Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty  International تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East Monitor  (MEMO)(؛ 

 خبرگزاري آناتولي )؛Euronewsشبكه خبري يورونيوز ( )؛Middle East Eyeتحليلي ميدل ايست آي ( -پايگاه خبري
)Anadolu Agency() ؛ شبكه خبري بي.بي.سيBBC.Comخبرگزاري اسوشيتدپرس ( )؛Associated Pressشبكه  ) و

  ).Aljazeeraخبري الجزيره (
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از  پسهاي آمريكا، يك ماه پيش، جهت آزاد شدن محمد قحطاني اشاره به توصيه مقام د)
 بيش از حد ضعيف است و ويآنكه يك پزشك نيروي دريايي آمريكا گواهي داد كه 

  ؛به شمار آيد براي اين كشور ديتواند در آينده تهدينمي
است اين ميالدي، به لغو كيفرخو 2008اشاره به اقدام وزارت دفاع آمريكا در سال  ه)

  زنداني عربستاني؛
هاي محمد قحطاني اتهام رفعا علت هاي نظامي آمريكدر آن زمان، مقامگفتني است كه  و)

او در  گرفتن قرارعلت اين تصميم  وي اظهار داشتند كهوكالي مدافع  ، امارا اعالم نكردند
  ؛بوده استها بازجويي معرض شكنجه در جريان

ركزي در پي حمالت يازده سپتامبر، سازمان اطالعات مالزم به يادآوري است كه  ز)
تا  هايي مخفي را در كشورهاي مختلف جهان ايجاد كرده بود) بازداشتگاهياآمريكا (س

  ن مورد بازجويي قرار دهد؛در اين اماكمظنونان به تروريسم را 
 ها معيارهاي حقوقي و تشريفات دادرسيدر اين بازداشتگاهاين در حالي بود كه  ح)

كند، اش از عدالت را تضمين ميمعمول آمريكا كه حقوق اوليه هر زنداني و برخورداري
  د؛شرعايت نمي

 د كه درهاي نظامي بويكي از اين بازداشتگاه نيزبازداشتگاه گوانتانامو گفتني است كه  ط)
ر خليج دمريكا ميالدي با تدابير امنيتي بسيار شديد، در پايگاه نيروي دريايي آ 2002سال 

  ؛گوانتاناموي كوبا آغاز به كار كرد
به دنبال  اشاره به انتقاد شديد نهادهاي ناظر بر وضعيت حقوق بشر، از دولت آمريكا ك)

  ؛٢اين بازداشتگاه در زندانيان قرار گرفتناري شكنجه و بدرفتمورد هايي از انتشار گزارش
                                                            

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 2
، در خصوص نقض 1400 ماهيد 20قوق بشر سازمان ملل، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي ح*
  از: اندعبارتزارش گبرخي از محورهاي اين  امان حقوق بشر در زندان گوانتانامو.بي

ج شتگاه خليبازدا اشاره به اقدام كارشناسان مستقل شوراي حقوق بشر سازمان ملل به محكوم كردن تداوم استفاده از الف)
مي مكاني كه بدنا عنوانبهسالگي حبس نخستين زنداني در اين زندان و به شمار آوردن آن  20امو در كوبا، در سالگرد گوانتان
  آيد؛قانون به شمار مي به حاكميت متحدهاالتيامانند بوده و لكه ننگي بر تعهد آن بي

رفتار عمال شكنجه يا سوءون محاكمه، به همراه اِ سال حبس خودسرانه زندانيان بد 20بودن تداوم  رشيپذرقابليغاشاره به  ب)
 كشوري كه داعيه حمايت از حقوق بشر را دارد؛ ژهيوبهدر اين زندان، توسط هر يك از كشورهاي جهان، 
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 –ست اق بشر در آمده كه مجدداً به عضويت شوراي حقو – متحدهاالتيااشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از  ج)

 امان حقوق بشر توسط اين كشور؛ردن اين بازداشتگاه و بستن فصل ناخوشايندي از نقض بيجهت تعطيل ك

 39سال به  20ذشت ميالدي كه در حال حاضر پس از گ 2003زنداني در سال  700اشاره به برخورداري اين بازداشتگاه از  د)
ها اجازه انتقال به تن از آن 13به جرم شده و  ابها متهم يا محكوم به ارتكتن از آن 9زنداني كاهش پيدا كرده، اما تنها 

  اند؛كشورهاي ديگر را يافته
 ، دو تن به دليل مرگزنداني جان خود را در اين زندان از دست دادند 9ميالدي  2021تا سال  2002گفتني است كه از سال  ه)

ها متهم يا محكوم به ارتكاب به چ يك از آنودكشي، در حالي كه هيهاي دريافتي، به دليل ختن، بر اساس گزارش 7طبيعي و 
 جرم نشده بودند؛

د، به رغم نشده بودن ها متهم به هيچ جرمياشاره به تداوم اقدام اياالت متحده به حبس افراد در اين زندان كه بسياري از آن و)
رآيندهاي فچنين زداشتگاه، هممورد محكوميت واقع شدن قاطعانه، مكرر و آشكاراي اين گونه حبس دهشتبار و شرايط اين با

 محاكمه زندانيان در آن؛

كنجه و ماتيك از شمانندي است كه با استفاده سيستاشاره به اين كه بازداشتگاه گوانتانامو مكاني برخوردار از بدنامي بي ز)
اند، تعريف محروح ماندهترين حقوق خود رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز عليه صدها زنداني كه از بنياديديگر رفتارهاي بي

 شود؛مي

پذيري و سانسور شمار آوردن زندان گوانتانامو همچنين به عنوان نماد كامل فقدان سيستماتيك مسئوليتاشاره به به ح)
 رفتار و معافيت عامالن آن از مجازات؛اقدامات دولت آمريكا در زمينه اِعمال شكنجه و سوء

سياري از بتانامو كه المندي و بيمار زندان گوانكارشناسان در رابطه با وضعيت جمعيت رو به سويژه ابراز نگراني اشاره به به ط)
هاي پزشكي مكفي و اند و همچنين محكوم كردن فقدان كمكهاي گذشته شدهها متحمل ِاعمال گسترده شكنجه در دههآن

الملل شان بر اساس حقوق بينكه اجراء -ها انتقال آنجه، چه در اين زندان و چه پس از هاي الزم براي قربانيان شكنبازپروري
 الزامي است؛

به  زندانيان رداندناشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از دولت اياالت متحده جهت تعطيل كردن اين زندان، بازگ ي)
هاي الزم و ، فراهم آوردن درمانفولمان)ر -شان يا كشورهاي امن ديگر، همزمان با رعايت اصل عدم بازگرداني (نان كشورهاي

ي كه وردن افرادآاند و مسئول به شمار ارائه غرامت به زندانياني كه آشكارا مورد شكنجه قرار گرفته و خودسرانه محبوس شده
 الملل آورده شده است؛اند، همانگونه كه در حقوق بينها را صادر كرده و يا آن را به اجراء درآوردهدستور اين شكنجه

هاي سته با درخواهاي نظامي در رابطاشاره به تداوم ابراز نگراني عميق كارشناسان سازمان ملل در اين زمينه كه كميسيون )ك
  كنند؛ه را طي ميهاي پيش از محاكمخود مبني بر سركوب شواهد شكنجه همچنان فرآيند

ومي كه ها به تحقق صداقت و عدالت عممحاكمهاشاره به منجر شدن رفع موانع در راستاي تضمين شفافيت و عدالت در  ل)
  هاي قربانيان و ساير ذينفعان است؛همچنين در جهت منافع خانواده

عهد ته ننگي بر عدالتي در فرآيندهاي محاكمه و فقدان شفافيت و مساوات در قبال مدافعان، لكاشاره به اين كه تداوم بي م)
  آيد كه خود داعيه آن را دارد؛از قانون اساسي به شمار مي اياالت متحده در قبال حاكميت قانون و حمايت

ر حمايت معنادار د هاي نظام قضايي اياالت متحده در راستاي ايفاء نقشتأكيد كارشناسان سازمان ملل به ويژه بر ناكارآمدي ن)
ها و يدتأيان گوانتانامو با ر زنداي حقوقي دچالهاز حقوق بشر، رعايت حاكميت قانون و همچنين فراهم آوردن امكان بروز سياه

  هاي ظاهري خود؛حمايت
اين  طرفي، استقالل و عدم تبعيض و اين كه هرگز نبايد ازهاي نظامي به نقض الزامات بياشاره به تداوم اقدام كميسيون س)

  شده است.اند، استفاده ميوانتانامو ايفاء نقش كردهاي كه در خليج گها به شيوهكميسيون



  6                                                                                                                              114گزارش راهبردي 

 

از آزادي جمهور سابق آمريكا، در تالش بود تا گفتني است كه دانلد ترامپ، رئيس ل)
تعداد  كه است، اما دولت جو بايدن اعالم كرده ممانعت به عمل آوردزندانيان گوانتانامو 

  ؛3خواهد كردها را آزاد بيشتري از آن
  
، در 1400 هاسفندما 14از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز شنبه  انتشار گزارش -2

ت ماراخصوص عذرخواهي يك ديپلمات آمريكايي از هزاران شهروند افغانستاني كه در ا
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اند.متحده عربي سرگردان شده

 اران شهروندآمريكا از هز متحدهاياالتاشاره به عذرخواهي يك ديپلمات ارشد  الف)
ده عربي ها پس از فروپاشي كابل توسط طالبان، همچنان در امارات متحافغانستاني كه ماه
  سرگردان هستند؛

شدن  تعهدماشاره به اظهارات اين ديپلمات خطاب به شهروندان افغانستاني، مبني بر  ب)
ناپذيري مكاناذعان به ا حالنرعيدها به اين كشور و آمريكا به تسريع استرداد برخي از آن
ها نآپيشينه  ه تأييد هويت وناگزير ب متحدهاياالتهاي احتمالي اين امر به اين دليل كه مقام

 هستند؛

با چگونگي  متحدهياالتانرم كردن  وپنجهدستاين ديدار با تداوم  زمانيهماشاره به  ج)
كشور و  نابسامان پاياني دولت اينستاني كه در روزهاي ها هزار شهروند افغانمديريت ده

در  ي نوپا،سال تجربه جانشيني گروه تندروي طالبان به كمك ايجاد يك دموكراس 20اتمام 
 اند؛هواپيماها انباشته شده و از كشورشان گريخته

يدار با هاي اين كشور پس از داشاره به اظهارات اين ديپلمات آمريكايي و ساير مقام د)
ه باهي اني، مبني بر ماهيت حساس و متداوم اين موضوع، ضمن عذرخوشهروندان افغانست

 برخي از اين كهنيااذعان به  حالدرعيندليل تأخيرهاي صورت گرفته در اين زمينه و 
را دريافت  متحدهاياالتشايد هرگز رواديد  –ها نگاران و دادستانروزنامه ازجمله –افراد 
 نكنند؛

                                                            
  رش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:گزا 3

 https://www.bbc.com/persian/iran‐60658606 
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ربي عحده ان تن از شهروندان افغانستاني مقيم امارات متاين در حالي است كه هزار ه)
  شان كرده بودند؛اقدام به برگزاري تظاهرات در اعتراض به وضعيت نامعلوم

ه نمايانگر كهزار شهروند افغانستاني در امارات متحده عربي  12اشاره به حضور حدود  و)
ين ان در از حكومت طالبابخشي از شهرونداني هستند كه در ماه اوت سال گذشته ميالدي 

ها، فعاالن حقوق دگرباشان نگاران، قضات، دادستاناند و شامل روزنامهكشور گريخته
 شوند؛هاي مذهبي و قومي ميجنسي و اقليت

ز ود را اخكه  اشاره به وجود سربازان سابق در ميان شهروندان افغانستاني مقيم ابوظبي ز)
ها به همراه اعضاء كنند و تعداد آنمعرفي مي» فرص«افراد واحدهاي موسوم به واحدهاي 

 رسد؛نفر مي 2500شان به هايخانواده

كند، كه آمريكا به آن اطالق مي گونهآنا ي -» صفر«گفتني است كه واحدهاي  ح)
 متحدهاياالتوسط سازمان اطالعات مركزي ت - » هاي پيگيري مبارزه با تروريسمگروه«

ي را شد و اقداماتمدت عليه طالبان، سازماندهي و مديريت مي(سيا) در جريان جنگ دراز
حمالت شبانه  عنوانبهبان حقوق بشر ان ديدهرساند كه توسط سازمبه انجام مي

تارهاي فراقانوني و حمالت مشتمل بر كش - توصيف شده است » جويانهاستفادهسوء«
 هوايي كه موجب برانگيختن خشم مردم افغانستان شده بود؛

دور اين در حالي است كه سازمان سيا در پاسخ به خبرگزاري اسوشيتدپرس، با ص ط)
 كاهش منظوربهاي، اتهامات وارده به اين واحدها را انكار نموده و اظهار داشت كه بيانيه

يچ هاز  تلفات انساني در اين كشور و مسئول به شمار آوردن شركاي خود در اين زمينه
  اقدامي دريغ نكرده است؛

ركايش بال شرسميت شناختن تداوم تعهد خود در ق بهاشاره سازمان سيا در اين بيانيه  )ي
وندان دغدغه اين شهرو تالش آن در راستاي فراهم آوردن امكان انتقال تا حد امكان بي

 شان؛هايافغانستاني شجاع و خانواده
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دي شته ميالگذ مبر سالاشاره به تداوم پروازهاي تخليه شهروندان افغانستاني تا ماه نوا ك)
 اين در وظبي شده منجر به سرگرداني هزاران تن از اين افراد در ابو كهآنو توقف ناگهاني 
  اند؛ها هزار نفر نيز همچنان در افغانستان گرفتار آمدهحالي است كه ده

ي ع بيمارشيو اشاره به اظهارات ديگر اين مقام ارشد آمريكايي مبني بر منجر شدن بروز ل)
هاي موجود در زمينه واكسيناسيون ويروس كرونا و رخك در ميان مهاجران، دغدغهس

ات هاي آمريكا جهت انجام معاينسرانجام درخواست مركز كنترل و پيشگيري از بيماري
 ؛متحدهاياالتدان افغانستاني به كامل پزشكي، به كند شدن فرآيند ورود شهرون

آل نهيان، شاهزاده امارات و حاكم كنوني كشور از اشاره به بازديد شيخ محمد بن زايد  م)
مراكز نگاهداري شهروندان افغانستاني در سال گذشته ميالدي: اين در حالي است كه 

  5؛4نگاران از اين مراكز به ندرت انجام پذيرفته استبازديد روزنامه

                                                            
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك: 4

 https://apnews.com/article/afghanistan‐travel‐united‐arab‐emirates‐abu‐dhabi‐kabul‐
ee94ab896beb38a711a48f56f84a6888 

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 5
ها هزار شهروند افغاني كه از ، در خصوص ده1400بهمن ماه  6انتشار گزارش از سوي نشريه تايم، در روز چهارشنبه *

ين برخي از محورهاي ا اند.ساالري مهاجرتي نابسامان اياالت متحده گرفتار آمدهحكومت طالبان گريخته و اكنون در ديوان
  د از:گزارش عبارتن

ار مواجه ود نيروي كها هزار تن از شهروندان افغانستان در نظام مهاجرتي كه نابسامان و با كمباشاره به گرفتار آمدن ده الف)
تر سيستميك هاي گستردهها جهت پيوستن به يكديگر و تدوين مسيري آشكار براي آينده، نمايانگر ناكارآمديبوده و چالش آن

  تحده است؛نظام مهاجرتي اياالت م
هاي پناهجويي براي شهروندان افغان هاي عالي كاخ سفيد و وزارت امنيت داخلي جهت گسترش راهاشاره به تصميم مقام ب)

  ها به ارائه درخواست جهت دريافت معافيت بشردوستانه؛گريزان از كشور خود، از جمله ترغيب آن
ه تر در اين زمينه، از جملهاي سنتيب ورزيدن از كمبودهاي راهگفتني است كه هدف از اتخاذ اين تصميم كمك به اجتنا ج)

ار و كود نيروي ار كمبفرآيند رواديد مهاجرت ويژه و برنامه پذيرش پناهجو در اياالت متحده بوده كه هر دو مورد به شدت دچ
  انجامد؛به طول مي هاها و يا حتي سالها، ماهها بر اساس اين طرحكمبود بودجه هستند و روند بررسي درخواست

ده را ه شدت پيچياي بسيار نابسامان، برخوردار از كمبود منابع، تحت فشار شديد و باشاره به اين كه دولت ترامپ برنامه د)
از اين  ر گريزبراي دولت بايدن به ميراث گذاشته و از اين رو توسل به طرح عفو بشردوستانه تنها راه آسان به منظو

ها، انوادهآمده است، حال آن كه اين طرح خود معضالتي در زمينه به هم پيوستن اعضاء خه به شمار ميهاي گستردپيچيدگي
  دسترسي به مزايا و دسترسي به اقامت دائم و دريافت شهروندي اياالت متحده را به همراه دارد؛

ا بولت بايدن دافيت بشردوستانه از سوي زينه معگها به سوي اتخاذ از اين رو، بر اساس اين گزارش، اگر چه هدايت افغان ه)
  آن را داشتند؛ هاي اين كشور اميد به اجتناب ازساالرانه انجاميده كه مقامحسن نيت انجام شده، اما دقيقاً به بروز باتالقي ديوان

  اشاره به برخي از معضالت ناشي از اجراء اين طرح براي شهروندان افغان، از جمله: و)
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در  ،1400 اسفندماه 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري الجزيره، در روز جمعه  - 3
دن همچنان دولت جو باي كهنيامبني بر  متحدهاياالتخصوص حكم دادگاه فدرالي در 

خي از از مرز اين كشور با مكزيك ادامه دهد. بر انيجوپناهتواند به اخراج مهاجران و مي
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

 كهنيامبني بر  همتحداياالتاشاره به حكم يك دادگاه فدرال تجديدنظرخواهي در  الف)
هاي پناهجو و مهاجر دستگير شده در تواند به اخراج سريع خانوادهدولت اين كشور مي

                                                                                                                                                            
برند، اي از شهروندان افغان كه همچنان در خارج از كشور به سر ميهاي اكثريت گستردهل درخواستعدم پردازش كام - 

  جهت دريافت معافيت بشردوستانه؛
ميالدي،  2021هاي مورد پردازش قرار گرفته: گفتني است كه از ماه ژوئيه سال مردود واقع شدن نرخ بااليي از درخواست -

موده و تا روز هزار درخواست معافيت بشردوستانه دريافت ن 40رتي اياالت متحده بيش از آژانس خدمات شهروندي و مهاج
 مورد را مردود اعالم كرده است؛ 560مورد را به طور مشروط تأييد و  145ژانويه سال جاري تنها  12

به  ، دسترسيزه كارعدم برخورداري افراد داراي معافيت بشردوستانه از امتيازات وضعيت پناهجويي، از جمله اجا -
يند ها با معضالتي چون، دشواري فرآهاي درماني و قرار گرفتن در مسير دستيابي به اقامت دائم، همچنين مواجهه آنمراقبت

  ند؛مواجه هست برند و با خطر انتقام از سوي طالبانپيوستن مجدد اعضاء خانواده به يكديگر كه در خارج از كشور به سر مي
ين كه در ضي براي اد متقان طرح معافيت بشردوستانه بر اساس مبنايي ويژه و آشكار نبودن موارد الزم براي افرابنا نهاده شد -

 اين طرح پذيرفته شوند؛

هاي اياالت متحده جهت پرداختن به هاي دريافت معافيت بشردوستانه و عدم آمادگي مقامانباشته شدن گسترده درخواست -
ورد ممورد آن  700تا  500كه بين  برابر روند معمول (كم تر از دو هزار درخواست در سال 20از  ها كه به بيشهجوم پرونده
  گيرد) رسيده است وتأييد قرار مي

ي آيند بررسجام فرضرورت مراجعه شهروندان افغان جهت دريافت معافيت بشردوستانه به سفارت اياالت متحده به منظور ان -
دان ي كه شهرونهاي خود را به تعليق درآورده و هنگامكه سفارت آمريكا در اين كشور فعاليت سوابق و احراز هويت، در حالي

ز شوند كه حضور شما در خارج اكنند، با اين پاسخ مواجه ميافغان ناگزير به سفارت آمريكا در كشورهاي همسايه رجوع مي
  كشورتان حاكي از آن است كه ديگر در معرض خطر نيستيد؛

ز جدد بيش امتقرار االت متحده از آغاز برنامه خروج نيروهاي خود از افغانستان در سال گذشته ميالدي جهت استالش اي ز)
زمينه، از  هاي خود در اينهزار شهروند افغان در اين كشور و در عين حال اقدام دولت بايدن به تغيير خاموش سياست 76

  نامه استقرار مجدد پناهجويان در آمريكا؛جمله عدم استفاده از اين فرصت جهت اجرايي كردن بر
ميالدي كه  2020هزار نفر در سال مالي  18سابقه نرخ پذيرش پناهجو به اشاره به اقدام دولت دانلد ترامپ به كاهش بي ح)

  ر و بودجه در اين زمينه شده است؛منجر به كاهش نيروي كا
و نهايتًا  500هزار  62ه خود به افزايش نرخ پذيرش پناهجو ب جمهورياشاره به اقدام جو بايدن در نخستين سال رياست ط)

دولت سابق به از هم  و اقدام 19 –پناهجو در آن سال مالي، عمدتاً به دليل شيوع بيماري كوويد  400هزار و  11پذيرش تنها 
  گسيختن عامدانه برنامه پناهجويي.
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ها به كشورهايي كه در آن با مرز آمريكا و مكزيك تداوم بخشد، اما بايد از فرستادن آن
  شوند، اجتناب ورزد؛آزار و اذيت يا شكنجه مواجه مي

وي حكم از تأييد سياست مرزي اتخاذ شده از ساشاره به حاكي بودن صدور اين  ب)
جمهوري دولت دانلد ترامپ كه تحديد مهاجرت به آمريكا را يكي از اهداف اصلي رياست

  خود قرار داده بود؛
هاي مدني آمريكا و اشاره به اقدام گروهي از پناهجويان و مهاجران كه اتحاديه آزادي ج)

ها را بر عهده دارند، به شكايت از سياست اخراج نهاد نمايندگي آنهاي مردمديگر سازمان
سياستي كه دولت جو بايدن از زمان آغاز به كار خود  - 6»42عنوان «مهاجران موسوم به 

  آن تداوم بخشيده است؛ ياجرادر بيش از يك سال گذشته، عمدتًا  به 
ها و اخراج هاي حقوق بشري مبني بر غيرقانوني بودن اينهاي گروهاشاره به استدالل د)

ن مهاجرا ه كه اينمخالفت قضات دادگاه فدرال با اين ادله و رسيدن به اين نتيج حالدرعين
درنگ ها را بيتواند آنرا نداشته و قوه مجريه مي متحدهاياالتو پناهجويان حق ماندن در 

  اخراج كند؛
تواند يه مجريه نم، قوحالنيبااگفتني است كه در ادامه حكم اين دادگاه آمده است كه  ه)

، مليت، شان در آن به دليل نژاد، دينمهاجران را به كشوري بفرستند كه زندگي يا آزادي
 شوريعضويت در گروه اجتماعي خاص يا عقيده سياسي مورد تهديد قرار گرفته و يا ك

  كه در آن با شكنجه مواجه شوند؛
راستاي اخراج  در» 42عنوان «از اشاره به منجر شدن حكم اين دادگاه به پايان استفاده  و)

به اين  زده افرادي كه به دليل هراس از قرار گرفتن در معرض آزار و اذيت و شكنجهشتاب
 اند؛كشور پناه آورده

و  19 –ماري كوويد به بي ابتالصدور اين حكم با كاهش ميزان موارد  زمانيهماشاره با  ز)
ر هاي مرزي ديگلغو بسياري از ممنوعيت و پس از متحدهاياالتبستري شدن بيماران در 
  مربوط به ويروس كرونا؛

                                                            
٦ Title 42 
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قبال است اين در حالي است كه جو بايدن كه در كارزارهاي انتخاباتي خود متعهد به ح)
 –الش نمود به شدت ت» 42عنوان «حفظ فرمان  منظوربهبيشتر از مهاجران شده بود، 

قبال  ساس لزوم حمايت از كشور درميالدي و بر ا 2020فرماني كه در ماه مارس سال 
 گير صادر شده بود؛شيوع بيشتر اين بيماري همه

ا مدت وكالي حامي مهاجران و كارشناسان حوزه سالمت باشاره به مخالفت طوالني ط)
غيرقانوني از  طوربهرحمانه بوده، ها، اين سياست بياين اقدام با توجه به اين به گفته آن

 شود؛نمي ممانعت به عمل آورده و توسط شواهد علمي نيز تأييد ييجوپناهدسترسي به 

ن عنوا«تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بايدن به پايان بخشيدن به مضحكه موسوم به  ي)
 و رعايت قانون پناهجويي، در آستانه اعالم اين حكم از سوي دادگاه؛» 42

ماندن «ت كا، همراه با سياساز سوي دولت آمري» 42عنوان « كارگيري فرماناشاره به به ك)
جمهوري خود يگري كه دانلد ترامپ در دوران رياستدسياست مرزي  -» در مكزيك

ن ه ايكمعرفي و جو بايدن بر اساس حكم دادگاه ناگزير به تداوم آن شد: گفتني است 
رگزاري بمان سياست پناهجويان را وادار به انتظار كشيدن در مكزيك تا زمان فرا رسيدن ز

  كند؛شان در آمريكا ميات استماعجلس
 2021هاي مرزي در سال سابقه ميزان دستگيري، افزايش بيحالدرعيناشاره به  ل)

جمهوري جو بايدن، كه منجر به انتقاد شديد با سال نخست رياست زمانهمميالدي، 
ه ها وي را متهم به ترغيب مردم بخواه از او شد: گفتني است كه آنهاي جمهوريمقام

 كردند؛و عدم حفاظت از امنيت مرزهاي اين كشور مي متحدهاياالتعزيمت به 

ز زمان ا» 42ان عنو«پناهجو و مهاجر بر اساس فرمان  ونيليمكياشاره به اخراج بيش از  م)
ياري از اين ميالدي: گفتني است كه بس 2020روي كار آمدن جو بايدن، در ماه ژانويه سال 

 ز مرز اين كشور گذر كرده بودند؛افراد بيش از يك بار ا

اشاره به اقدام يك قاضي فدرال، در ماه سپتامبر سال گذشته ميالدي، به صدور حكم  ن)
حكمي كه بايدن  –هاي مهاجر و پناهجو بر خانواده» 42عنوان «مبني بر مشتمل نشدن 

  تجديدنظر دادگاه در آن زمينه شد؛خواستار 
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جمهوري خود كودكان بدون آغاز دوران رياستاين در حالي است كه بايدن در  س)
  ؛7سرپرست را از سياست اخراج پناهجويان معاف كرده بود

 

 13عه تحليلي ميدل ايست آي، در روز جم –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -4
ليس فدرال پبه نفع اداره  متحدهاياالت، در خصوص حكم ديوان عالي 1400 اسفندماه

ين اهاي ونده جاسوسي از شهروندان مسلمان اين كشور. برخي از محور(اف.بي.آي) در پر
  از: اندعبارتگزارش 

ين ليس فدرال اپبه صدور حكم، به نفع  متحدهاياالتاشاره به اقدام ديوان عالي  الف)
ه متهم ب د راكشور (اف.بي.آي) در پروند سه مرد مسلمان اهل ايالت كاليفرنيا كه اين نها

  شان پس از حمالت يازدهم سپتامبر كرده بودند؛ها و جامعهني بر آنغيرقانو نظارت
 ادر شدهصدان اشاره به اقدام ديوان عالي به لغو حكم دادگاهي بدوي كه به نفع اين مر ب)

را » عات خارجيقانون نظارت بر اطال«دادگاه فدرال تجديدنظرخواهي  كهنيابود، مبني بر 
هاي نظارتي چگونگي استفاده از شواهد مربوط به پروندهنادرست اتخاذ كرده كه مبتني بر 

  در دادگاه است؛
به مسائل مربوط به  متحدهاياالتترين نهاد قضايي اين در حالي است كه عالي ج)

حكم  هاي مذهبي كه در شكايت اوليه مطرح شده بود، نپرداخته و همچنين از صدورآزادي
تياز هاي دادگاه به اموندهمردود اعالم كردن پر نظورمبهتواند در اين رابطه كه آيا دولت مي

  لزوم حفظ اسرار حكومتي متوسل شود يا خير، اجتناب ورزيده است؛
واهي نظرخاشاره به بازگشت اين پرونده در اين مرحله، به دايره نهم دادگاه تجديد د)
ه كباره،  ر اينشتر داقامه دعوا و فراهم آمدن فرصتي براي شاكيان جهت مباحثه بي منظوربه

هاي شرايط را براي اف.بي.آي جهت طفره رفتن از پذيرش مسئوليت در قبال نظارت
  غيرقانوني به بهانه حفظ اسرار حكومتي تسهيل كرده است؛

                                                            
  لينك:گزارش شبكه خبري الجزيره. قابل بازيابي در  7

 https://www.aljazeera.com/news/2022/3/4/us‐court‐rules‐biden‐can‐continue‐expulsions‐
at‐us‐mexico‐border 
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مان ميالدي توسط سه شهروند مسل 2011در سال  ابتدااشاره به طرح اين شكايت  ه)
ني ن خبرچيماشتكه اف.بي.آي را متهم به گ ساكن ايالت كاليفرنيا (اورنج كاونتي و ارواين)

 زجملهاكا، جهت نفوذ در مساجد كاليفرنياي جنوبي و جاسوسي در رابطه با مسلمانان آمري
 شان نمود؛ رهبران مذهبي بر اساس دين

ز ا.بي.آي ي افاشاره به اظهارات شاكيان اين پرونده مبني بر حاكي بودن اقدامات ادعاي و)
انون دليل هدف قرار دادن مسلمانان در تناقض با متمم نخست قتبعيض مذهبي كه به 

هاي ها و مصادرهو متمم چهارم آن مبتني بر ممنوعيت تفتيش متحدهاياالتاساسي 
 غيرمنطقي است؛

 2007و  2006هاي ، در سالماهه 14اي اشاره به تمركز يافتن اين شكايت بر دوره ز)
 9كه به فاروق العزيز - 8ام فردي به نام كريگ مونتيلميالدي، كه اف.بي.آي اقدام به استخد

بخشي از تحقيق انجام  عنوانبهجهت گردآوري اطالعات در زمينه مسلمانان  –مشهور بود 
  شده در زمينه مبارزه با تروريسم پس از حوادث يازده سپتامبر نمود؛

م گسيختن به از ه» 10عمليات فلكس«اشاره به منجر شدن اين كارزار تحت عنوان  ح)
ار مسلمان در آن هز 120بافت جامعه اورنج كاونتي در كاليفرنيا كه در آن زمان حدود 

  كردند؛زندگي مي
جامعه به پليس محلي و اف.بي.آي  ياعضا كهيهنگاماشاره به برمال شدن اين طرح  ط)

 آميز عنوان نموده واطالع دادند كه مونتيل اظهاراتي در مورد اتخاذ اقدامات خشونت
 .11اقدام به دريافت قرار منع موقت عليه او كردند رونيازا
 

  

                                                            
٨ Craig Monteilh 
٩ Farouk al‐Aziz 
١٠ Operation Flex 

  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  11
 https://www.middleeasteye.net/news/us‐supreme‐court‐rules‐favour‐fbi‐muslim‐spying‐
case 
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  *كانادا
شنبه وز پنجرانتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در  -1

ا جهت ، در خصوص درخواست كميته حقوق زنان سازمان ملل از كاناد1400 اسفندماه 12
برخي از محورهاي اين  كشور. وامع بومي ايننسلي جآميز مياناصالح قانون تبعيض

  از: اندعبارتگزارش 
ز ا –لل از نهادهاي سازمان م –اشاره به درخواست كميته رفع تبعيض عليه زنان  الف)

مي اين ع بودولت كانادا به پرداختن به تبعيض جنسيتي ديرپاي تبيين شده در قانون جوام
  دهد؛نان بومي امروز را تحت تأثير قرار ميهاي بعدي زها هزار تن از نسلكشور كه ده

ممانعت از انتقال  كهنياهاي كميته رفع تبعيض عليه زنان مبني بر اشاره به يافته ب)
از بازماندگان رهبران  – 12هاي جديد، موجب شده تا جي.ايي.امبه نسل» وضعيت بومي«

ريشه در ماهيت  و فرزندانش قرباني موارد نقضي شوند كه – 13جامعه بومي كاپيالنو
مديريت  منظوربهاي كه آميز قانون كانادا در زمينه جوامع بومي دارد (قانون اوليهتبعيض

 جوامع بومي مورد استفاده قرار گرفته است)؛

 14گفتني است كه مادربزرگ جي.ايي.ام، زني بومي و يكي از اعضاء جامعه سكواميش ج)
ي از جامعه خود جدا شد و به يك مدرسه قهر طوربهدر استان بريتيش كلمبيا بوده كه 

اي كه هدف آن تلفيق كودكان بومي در فرهنگ مدرسه –روزي انتقال يافته بود شبانه
هاي دين مسيحيت بود: آموزه ياجراغربي، از طريق آموزش زبان انگليسي و  –اروپايي 
يك فرد بومي به كه وي با مردي غيربومي ازدواج كرد، بر اساس قانون كانادا ديگر  ازآنجا

 آمد؛شمار نمي

ثبت شده در دولت » وضعيت بومي«بر اساس قانون جوامع بومي كانادا،  كهنيااشاره به  د)
شود كه امكان دسترسي به حقوق و مزايايي، چون فدرال اين كشور به موقعيتي اطالق مي

ار خدمات درماني، حمايت مالي براي تحصيل و حق سكونت در اراضي بومي و حق شك
 آورد؛ها را فراهم ميهاي سنتي آنو ماهيگيري در سرزمين

                                                            
١٢ J.E.M. 
١٣ Capilano Community 
١٤ Squamish 



  15                                     )23( امريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه متحدهاالتيا نگاهي به كارنامه حقوق بشري
 

 

  

 

از شرايط  ميالدي، 1985اشاره به مشتمل شدن قانون جوامع بومي كانادا پيش از سال  ه)
آميز آشكار عليه زنان بومي كه در صورت ازدواج با فردي غيربومي، از حق تبعيض

  ماندند؛برخورداري از وضعيت بومي محروم مي
نادا هاي حقوقي متعدد، دولت كاوجود چالش رغمبهدر حالي است كه از آن زمان،  اين و)

آميز تبعيض رايطتنها اقدام به اِعمال برخي اصالحات ناچيز در اين قانون نموده و به اين ش
 كامل پايان نبخشيده است؛ طوربه

مي ت بوميالدي از حق برخورداري از هوي 2011بر اين اساس جي.ايي.ام تا سال  ز)
وردار برخ محروم ماند و در اين سال تنها توانست از برخي از مزاياي محدود اين وضعيت

امده و بر ميالدي بومي به شمار ني 2019شود: اين در حالي بود كه فرزندان وي تا سال 
 اشتند؛هاي پسين خود را نداساس قانون كانادا، حق انتقال آزادانه وضعيت بومي به نسل

س از ملل، پ زماناقدام جي.ايي.ام به ارائه پرونده خود به كميته حقوق زنان سا اشاره به ح)
ت الزاما ه كهمواجهه با چندين تالش ناكام در اين زمينه و رسيدن اين كميته به اين نتيج

قوق حهاي بعدي زنان بومي محروم از قانون كانادا در زمينه جوامع بومي در قبال نسل
  آميز است؛خود، تبعيض

، يكي از اعضاء كميته رفع تبعيض عليه زنان، مبني بر 15اشاره به اظهارات كورين دتمير )ط
احترامي به حق بنيادين جوامع بومي در زمينه هويت خود كه منتج شدن اين موضوع از بي

هاي به دليل معيارهاي نابرابر امكان انتقال وضعيت بومي از سوي مردان و زنان به نسل
 رو به وخامت نهاده است؛ شيپازشيبپسين خود، 

رات خسا اشاره به توصيه اين كميته سازمان ملل به دولت كانادا جهت جبران مناسب ي)
 عنوانبهها به رسميت شناختن آن ازجملهوارد آمده به جي.ايي.ام و فرزندان وي، 

 د بهخو ت بوميشهروندان بومي برخوردار از حقوق قانوني كامل و مجاز به انتقال وضعي
  شان؛هاي پسيننسل

                                                            
١٥ Corinne Dettmeijer 
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اشاره به همچنين درخواست اين كميته از كانادا جهت اصالح قانون خود در اين زمينه  ك)
هاي داشت معيار بنيادين برخورداري از هويت و اِعمال برابري ميان نسلگرامي منظوربه

  ؛16شانمادري و پدري جوامع بومي در رابطه با انتقال وضعيت بومي به فرزندان
  
ر د، 1400 اسفندماه 12شنبه تشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز پنجان -2

برخي از محورهاي اين  .كودك ديگر در كانادا 169 پيكرهايكشف بقاياي خصوص 
  از: اندعبارتگزارش 

ر يك د ،اداسيدني هالكرو، از مقامات ايالت آلبرتاي شمالي كاناشاره به اظهارات  الف)
مدرسه  استقراردر محل كودك ديگر  169ي بر يافته شدن گور ، مبننشست خبري

ين ادر  ديكار مداوم با رادار اسكن زيرزميني و پهپاسنت برنارد، در خالل روزي شبانه
  منطقه؛

رسه در محوطه يك مد ميالدي نيز، سال گذشته هماه م 29 كه در روز گفتني است ب)
اي كلمبياي كانادا كه توسط كليس روزي سابق در شهر كملوپس ايالت بريتيششبانه

ها متعلق به كودك كشف شد كه برخي از آن 215، بقاياي اجساد شدمديريت ميكاتوليك 
  دند؛كودكان سه ساله بو

ژوئن سال  24هاي استان ساسكاچوان، در روز رساني مقاماشاره به همچنين اطالع ج)
محوطه يك مدرسه در كودك  751ميالدي، در زمينه كشف بقاياي پيكرهاي  2021
  ؛روزي در اين استانشبانه

ز اشاره به اقدام دولت كانادا در گذشته به جدا كردن قهري كودكان بومي ا د)
اي كه در شش ساله مدارس كه در تحقيق گونهنياها در شان و اسكان دادن آنهايخانواده

قدام با عنوان ، از اين اميالدي انتشار يافت 2015اين زمينه انجام شد و گزارش آن در سال 
 ياد شده است؛» كشي فرهنگينسل«

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  16

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28190&LangID=E 
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اك هاي هولناشاره به مشتمل شدن اين گزارش بر جزئيات ارائه شده در زمينه آزار ه)
هزار كودك مستقر در اين  150تغذيه و ديگر جناياتي كه حدود جسمي، تجاوز، سوء

  مدارس متحمل آن شده بودند؛
ها قرار ميالدي تحت مديريت كليسا 1990تا  1840از دهه گفتني است كه اين مدارس  و)

  داشتند؛
روزي جان خود را از آموز در اين مدارس شبانهدانش 4100بر اساس اين گزارش،  ز)

  ؛دست دادند
از وجود چنين نظامي در آن كشور ميالدي،  2008دولت كانادا در سال گفتني است كه  ح)

  ؛17عذرخواهي كردرسماً 
  
، در 1400 ماهبهمن 22الملل، در روز جمعه نيه از سوي سازمان عفو بينصدور بيا -3

 داران كانادا در شهرهاي بر پا شده از سوي كاميونخصوص ابراز نگراني در زمينه اعتراض
رهاي برخي از محو هاي اصلي اين كشور انجاميد.اتاوا كه به بسته شدن برخي از گذرگاه

  از: اندعبارتاين بيانيه 
ميق عنگراني  الملل در كانادا مبني بر ابرازاشاره به اظهارات دبيركل سازمان عفو بين الف)

هاي دريافتي در رابطه با بروز خشونت، آزار و اذيت، ارعاب و در زمينه گزارش
هاي حزب داران و همچنين استفاده از پرچمهاي كاميونپراكني از زمان آغاز اعتراضنفرت

ت كه پراكنانه در اين تظاهراديگر نمادهاي نژادپرستانه و نفرتنازي و كنفدراسيون و 
  آميز ندارند؛جايي در اعتراضات صلح

 دهندگان ايناشاره به همچنين ابراز نگراني در زمينه ارتباط برخي از سازمان ب)
  هاي آشكارا نژادپرست و برترپندار سفيدپوست؛اعتراضات با گروه

                                                            
  گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لينك:  17

https://b2n.ir/q86771 
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طرفانه در زمينه ناكارآمدي عمومي عاجل، كامل و بي اشاره به ضرورت انجام تحقيق ج)
هاي قانون در رابطه با نشان دادن واكنش سريع و مناسب در قبال گزارش ياجرانهادهاي 

  ها؛دريافت شده مبني بر ِاعمال خشونت و آزار و اذيت در اين تجمع
اري تأكيد بر ضرورت مشتمل شدن اين تحقيق بر موارد مداخله در حق برخورد د)

خدمات اجتماعي، همچنين مورد آزار و اذيت  وانتقالنقلشهروندان از سالمت عمومي و 
به معلوليت و افرادي  مبتالقرار گرفتن كاركنان بخش بهداشت و درمان، گزارشگران، افراد 

  اند؛در معرض نژادپرستي واقع يا به حاشيه رانده شده
ر زمينه حمايت برابر از مردم در قبال هاي كشور دالمللي مقامتأكيد بر تعهد بين ه)

خشونت و آزار و اذيت و احترام گذاردن به حقوق تمامي معترضان در تجمعات 
  شان؛آميز و ابراز عقايدمسالمت

درنگ هاي كانادا جهت اتخاذ اقدام بياز مقام المللنيباشاره به درخواست سازمان عفو  و)
تحقيق در زمينه  حالدرعينآميز و ات صلحتسهيل برگزاري اعتراض منظوربهو مناسب 

اند و همچنين مسئول به پراكني پرداختهافرادي كه مرتكب خشونت شده و يا به نفرت
  ها؛شمار آوردن آن

استفاده از اشاره به همچنين ابراز نگراني فدراسيون جوامع بومي مستقل در زمينه سوء ز)
 اشياء و مراسم مقدس و سنتي اين جوامع؛

انگارانه كنش سهلالملل كانادا در خصوص واشاره به ابراز نگراني سازمان عفو بينا ح)
هاي بزرگ معترض عمدتًا سفيدپوست كه در تناقض پليس شهر اتاوا به يكي از گروه

 هاي مجري قانون با اعتراضات جوامع بومي و مبارزه با نژادپرستيرفتار مقامآشكار با سوء
  در گذشته است؛

ها و زنان خانمانهاي حامي بيالملل با سازمانبه ابراز همبستگي سازمان عفو بيناشاره  ط)
شان به دليل اين اعتراضات تحت تأثير قرار گرفت و همچنين با جوامع كه اقدامات

يهوديان،  ژهيوبهاند، هايي كه در معرض نژادپرستي واقع شدهدگرباش جنسي و آن
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پراكنانه قرار ومي كه مورد هدف تبليغات نفرتپوستان و جوامع بمسلمانان، سياه
  .18اندگرفته

  
  *بريتانيا

 هاسفندما 18بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1
ه ببتال ، در خصوص اقدام وزارت دادگستري بريتانيا به ناديده انگاشتن افراد م1400

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  معلوليت.
ت در معلولي به مبتالاشاره به اقدام وزارت دادگستري بريتانيا به ناديده گرفتن افراد  الف)

ِاعمال  ميالدي، در راستاي 2021فرآيند مشورتي انجام پذيرفته، در ماه دسامبر سال 
 به البتمافراد  از جمله موارد مربوط به حمايت از –» قانون حقوق بشر«تغييرات بنيادين در 

  معلوليت؛
ر ر اختيادهلت آن، اطالعات مربوط به اين فرآيند مشورتي تا زمان پايان م كهنيااشاره به  ب)

ها دن آنشبه معلوليت قرار نگرفت و در حقيقت موجب حذف و به حاشيه رانده  مبتالافراد 
  در اين روند شد؛

هاي اقدام دولت به تنظر از رويكردهاي موجود در قبال مزيصرف كهنيااشاره به  ج)
بان حقوق بشر به شدت معيوب به كه از نگاه سازمان ديده –اصالح قانون حقوق بشر 

انگر ن روند، نمايبه معلوليت در اي مبتالنحوه برخورد با برخي از افراد  –آيد شمار مي
ن زمينه اي را در ايهاي بلندپروازانهكه بيانيه اگرچهها است، اعتنايي دولت به حقوق آنبي

  صادر كرده است؛
به معلوليت در  مبتالميليون فرد  14اشاره به حاكي بودن آمار رسمي بريتانيا از وجود  د)

اين افراد نيز مانند ديگر  كهنياضمن تأكيد بر  –نفر  5يك نفر از هر  –اين كشور 

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:بيانيه سازمان عفو بين 18

 https://amnesty.ca/news/ottawa‐protests‐statement‐11-�eb‐2022 
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زمينه حمايت شهروندان بايد از حق ابراز عقيده در زمينه اقدام دولت به ِاعمال تغييرات در 
 مند شوند؛شان بهرهاز حقوق

اد راي افرند باشاره به اقدام وزارت دادگستري به انتشار نسخه قابل استفاده اين فرآي ه)
آغازين  هاي شنيداري آن، يك روز پيش از به پايان رسيدن مهلتبه معلوليت و نسخه مبتال

ي برقرار ادگيري واني در زمينه ياز سوي افراد مبتال به ناتو كهآنبراي پاسخگويي، پس از 
بان حقوق بشر به چالش كشيده شد: گفتني ها، از جمله سازمان ديدهارتباط و حاميان آن

 اي سرگشاده در اين رابطه نمودهبان حقوق بشر اقدام به ارسال نامهاست كه سازمان ديده
  بود؛
علوليت مبه  مبتالبراي افراد ها دولت اظهار داشته كه اعتراض نيازاپس كهنيااشاره به  و)

اي را جهت پاسخگويي تعيين كرده است: اين در حالي است كه هفته 6مهلت بيش از 
 جود ندارد؛وهاي غيرنوشتاري همچنان روشي براي ارائه پاسخ

افراد  انسيون حقوقيكي از اعضاء كنو عنوانبهتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا،  ز)
ل ه دليبه حصول اطمينان از مورد تبعيض واقع نشدن اين افراد ببه معلوليت،  مبتال
ي ها از تسهيالت مناسب در اين رابطه، از جمله ساختارهامندي آنو بهره شانيهاييناتوانا

  ي؛سخگويت پاارتباطي متنوع، امكان ارائه پاسخ و همچنين در اختيار داشتن زمان كافي جه
به معلوليت و عدم اقدام دولت به  مبتالدن افراد تأكيد بر ضرورت ناديده گرفته نش ح)

  ؛19ها با رويكردهاي تأخيري و ناكافيمورد خطاب قرار دادن آن
  
ر د، 1400 اسفندماه 17شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه - 2

اي حورهمخصوص مورد آزار جنسي قرار گرفتن زنان بريتانيايي در اماكن عمومي. برخي از 
  از: اندعبارتاين گزارش 

                                                            
  لينك: بان حقوق بشر. قابل بازيابي درگزارش سازمان ديده 19

 https://www.hrw.org/news/2022/03/09/uk‐ministry‐justice‐treats‐people‐disabilities‐
afterthought 
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، به درخواست 20اشاره به حاكي بودن نظرسنجي انجام شده توسط مؤسسه يوگاو الف)
درصد از زنان بريتانيايي از تجربه آزار جنسي  43شبكه خبري بي.بي.سي، از برخورداري 

و  نمايي در فضاهادرصد از زنان با صحنه ناشايست برهنه 28به طرق مختلف و مواجهه 
 اماكن عمومي؛

ت اتخاذ ها در بريتانيا، مبني بر ضروراشاره به اظهارات رئيس كميته زنان و برابري ب)
  زنان؛ وزير اين كشور و جدي تلقي كردن ايمنياقدامات الزم در اين زمينه از سوي نخست

ر ي دجنس آوردن آزار جرم به شمار منظوربهاشاره به افزايش فشارها در جامعه بريتانيا  ج)
 ميآزار جنسي در فضاهاي عمو در حال حاضر فضاها و اماكن عمومي: گفتني است كه

  آيد؛جرم به شمار نمي به خودي خوداين كشور 
ز درصد ا 66(حدود  ينظرسنجكننده در اين اشاره به اظهارت دو سوم زنان مشاركت د)
ن در اي عمومي: ايها) مبني بر عدم احساس امنيت به هنگام قدم زدن در شب در فضاهآن

  ؛تدرصد اس 39 تنهااين آمار در ميان مردان و براي موقعيت مشابه حالي است كه 
شود كه يماز قتل سارا اورارد منتشر  پسنتايج اين نظرسنجي يك سال گفتني است كه  ه)

و  هربوده شد رددپر ت يدر خيابان گشت،از خانه دوستش در جنوب لندن باز مي كهيهنگام
  ؛رسيد به قتل

آن با  يش ازپمور پليس به نام وين كازينز بود كه أقاتل او يك ماين در حالي بود كه  و)
د چند مور خانم اورارد و مرتبط دانسته شده بود. پرونده مألعامنمايي در چند اتهام برهنه

تراضي ي اعمشابه ديگر در سال گذشته باعث افزايش آگاهي عمومي و راه افتادن كارزارها
  ؛مين امنيت زنان شدأمقابله با آزار و اذيت جنسي در خيابان و ت براي

بني بر لز ماشاره به جديدترين آمار مربوط به جرائم به وقوع پيوسته در انگليس و و ز)
ي به در سال منته ،سال 59تا  16درصد جمعيت بين  2,2مورد آزار جنسي قرار گرفتن 

  ؛كاهش داشته است ذشتهگ كه اندكي نسبت به سالميالدي،  2020مارس 

                                                            
٢٠ YouGov 
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به  شاورهكه نهادي مستقل براي دادن م ،كميسيون قانون در بريتانياگفتني است كه  ح)
كه  د كردپيشنها سال گذشته ميالدي ماه دسامبردر دولت در زمينه تغييرات حقوقي است، 

شمار ه بموضوع را نيز جرم انديشانه، اين جزم جرائمبايد در جريان بازبيني قانون  ءوزرا
  آورند؛

هاي وزارت كشور بريتانيا خطاب به بي.بي.سي، مبني بر به اشاره به اظهارات مقام ط)
هاي اصلي يكي از اولويت عنوانبهشمار آمدن مقابله با خشونت عليه زنان و دختران، 

  ؛21دولت
  
، در 1400 اسفندماه 13انتشار گزارش از سوي شبكه خبري بي.بي.سي، در روز جمعه  -3

از  ص ابراز شرمندگي نمايندگان پارلمان بريتانيا از ميزان حمايت اين كشورخصو
ورهاي ز محبرخي ا امدادگران افغانستاني و تكرار اين خطاها در رابطه با جنگ اوكراين.

  از: اندعبارتاين گزارش 
حمايت  يزانماشاره به ابراز شرمندگي شماري از نمايندگان مجلس عوام بريتانيا از  الف)

ذشته ال گين كشور از امدادگران افغانستاني پس از خروج بريتانيا از اين كشور در سا
  ميالدي؛

 المللي مجلس عوام از كندياشاره به حاكي بودن گزارش جديد كميته توسعه بين ب)
ن هاي دولت در ارائه كمك به كاركنان نهادهاي بشردوستانه و شهرونداعملكرد مقام

  افغانستان؛
حران بينه هشدار اين كميته در زمينه تكرار برخي از اين اشتباهات در زم اشاره به ج)

  كنوني اوكراين؛
ولت وي داشاره به اظهارات برخي از امدادگران افغانستاني مبني بر رها شدن از س د)

هاي زنان و زاديآهمكاري با كشورهاي غربي يا حمايت از به دليل  كهنيابريتانيا، به رغم 
  ؛جويي از سوي طالبان قرار داشتندمعرض خطر انتقامها در اقليت

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

 https://www.bbc.com/persian/world‐features‐60659243 



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

 

  

 

ايت از هاي پذيرش پناهجويان عازم بريتانيا در راستاي حماشاره به مكفي نبودن طرح ه)
  ها؛آن
دد اشاره به درخواست اين گزارش از دولت بريتانيا جهت تسريع طرح اسكان مج و)

  گران؛ي ويژه امدادبندشناسايي و اولويت منظوربهشهروندان افغانستاني 
ز اغانستان هاي مالي قابل توجه به افاشاره به متعهد شدن دولت بريتانيا به اعطاء كمك ز)

نجام اندي كزمان خروج بريتانيا از اين كشور: اين در حالي است كه اين روند بسيار به 
  پذيرفته است؛

وسيه ه رنش به حملاشاره به هشدار اين كميته در خصوص تكرار اين اشتباهات در واك ح)
  هجويان؛در زمينه پذيرش پنا ژهيوبهتفاوتي ناپذيري و بيبه اوكراين، از جمله انعطاف

جاد ر ايكه د است اين كميته پارلماني دولت بريتانيا را متهم كردهگفتني است كه  ط)
ز ي اتمايل چندانجويان اوكرايني پناه پذيرشهاي موجود براي يا تغيير راه جديدهاي راه

  خود نشان نداده است؛
ت ه دولك اظهار داشته استسخنگوي وزارت امور خارجه بريتانيا اين در حالي است كه  ي)

نيز براي د ميليون پون 220ميليون پوند به افغانستان كمك كرده و  261در سال مالي جاري 
 ريتانيابت ولكمك به اوكراين در نظر گرفته است: بنا بر اظهارات اين مقام وزارت خارجه، د

جرت هزار نفر را ظرف مدت دو هفته از افغانستان خارج كرده و براي مها 15بيش از 
  شهروندان اوكرايني نيز طرحي را تنظيم كرده است؛

يرش ل پذاشاره به مورد انتقاد قرار داشتن دولت بريتانيا به دليل اهمال در قبا ك)
  پناهجويان اوكرايني؛

از دولت بريتانيا جهت فراهم آوردن شرايط الزم گر حزب كاراشاره به درخواست  ل)
ورود پناهجويان اوكرايني به كشور از طريق صدور رواديد اضطراري و لغو  منظوربه

  ؛22هاي امنيتينگاري و بررسيشرايط دريافت رواديد، به استثناء مراحل انگشت

                                                            
  در لينك: گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل بازيابي 22

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐60618424 
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، 1400 اسفندماه 17شنبه گفتني است كه به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي، در روز سه م)
كه  ستاه ردكدر پي انتقادها از روند پذيرش پناهجويان اوكرايني، دولت بريتانيا اعالم 

  ؛دهدگسترش مياند، را گريختهبرنامه پذيرش مهاجراني كه از حمله روسيه 
انيا ه بريتباز جنگ و ورود  گريزتاكنون هزاران اوكرايني براي اين در حالي است كه  ن)

ها راي آنباز سوي دولت رواديد فقره  300اما تنها حدود  ،اندكرده ديدروادرخواست 
ياز به ندهد بدون اتحاديه اروپا به شهروندان اوكراين اجازه مي: در مقابل صادر شده است

  ؛اتحاديه ساكن شونداين تا سه سال در كشورهاي عضو رواديد 
ود خاوكرايني در مسير  پناهجوي 600اشاره به از سوي ديگر، متوقف شدن حدود  س)

ز ورود تانيا ابري جهت ورود به بريتانيا، در بندر َكلِه فرانسه و ممانعت به عمل آوردن دولت
  شان؛ليل وجود نواقص در مداركها به اين كشور به دآن
حدود  زگرداندنهاي فرانسوي مبني بر اقدام مرزباني بريتانيا به بااشاره به اظهارات مقام ع)

 و؛پناهج 300

ر يني دوضعيت پذيرش پناهجويان اوكرا ازاز انتقادهاي فرانسه  گفتني است كه پس ف)
ري به مك فوككه گروهي را براي  اظهار داشت ،بريتانيا، پريتي پتل، وزير كشور بريتانيا

  و نشده است ازگرداندهاز مرز ب پناهجوييه فرستاده و مدعي شد كه لِ كَ 
در  ،كه كاركنان وزارت كشور بريتانيادريافته است اين در حالي است كه بي.بي.سي  ص)

اند و تابلويي كه در محل ، حضور نداشتههشددفتر موقت استفاده مي عنوانبهساختماني كه 
به بروكسل  رواديدبراي درخواست  كه كنداقامت پناهجويان نصب شده، به آنها توصيه مي

  ؛23يا پاريس بروند
  
، 1400 اسفندماه 13بان حقوق بشر، در روز جمعه ن ديدهانتشار گزارش از سوي سازما -4

برخي از  پوشي بريتانيا از اقدام حكومت بحرين به حبس كودكان.در خصوص چشم
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

                                                            
٢٣ https://www.bbc.com/persian/world‐60663825 
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دول از تي عاشاره به عدم اقدام دولت بريتانيا به انتقاد از حكومت بحرين و يا ح الف)
جويانه كودكان از سوي اين استفادههر به حمايت از حبس سوءهاي خود كه در ظابيانيه

  پردازند، به رغم وجود شواهد و مدارك گسترده در اين رابطه؛كشور مي
پسر نوجوان  6اشاره به اقدام حكومت بحرين به تداوم بخشيدن به حبس خودسرانه  ب)

الدي، كه تنها منجر به مي 2021به اتهام ادعايي پرتاب كوكتل مولوتف، در ماه ژانويه سال 
آسيبي ناچيز به خودرويي در خارج از پاسگاه پليس در شهر سيترا شده است: گفتني است 

  ؛٢٤ساله بودند 14و  13كه اين كودكان در آن زمان، 

                                                            
  سوابق در گزارش كشورهاي عربي: 24

بحرين  ، در خصوص اقدام حكومت1400بهمن ماه  18بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده*
هاي اين كودكان از سرپرست و عدم اطالع خانوادهپسران نوجوان در يك مركز نگاهداري از كودكان بي به حبس خودسرانه

  برخي از محورهاي اين گزارش عبارتند از: ها.سرنوشت آن
 6هاي بحرين به حبس بان حقوق بشر مبني بر اقدام مقاماشاره به گزارش مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين و ديده الف)
  سرپرست؛ساله در يك مركز نگاهداري از كودكان بي 15و  14پسر 
شان، به رغم اين كه هايهاي بحرين به ارائه هر گونه توجيه كتبي به اين نوجوانان و خانوادهاشاره به عدم اقدام مقام ب)
بازجويي يا  ها جهت حضور در جلساتهاي والدين آنذيرش درخواستپگذرد و همچنين عدم ها ميها از حبس آنهفته

  شان؛مالقات با فرزندان
ام ن در مركزي به طبق دستور دفتر دادستاني عمومي، –كه اهل منطقه سيترا هستند  –اشاره به حبس اين پسران نوجوان  ج)

دسرپرست سرپرست و ببيت باتلكو، واقع در منطقه سيف كه يك وب سايت دولتي آن را نهادي براي نگاهداري از كودكان بي
  سال، توصيف كرده است؛ 15 تا سن

يالدي، كه در آن م 2021يا ماه ژانويه سال  2020وقوع پيوستن جرائم ادعايي اين كودكان در ماه دسامبر سال اشاره به به د)
 كوكتل م به پرتابانان اقداساله بودند و اين كه بيانيه دفتر دادستاني عمومي حاكي از اين ادعا است كه اين نوجو 14و  13زمان 

 اند؛مولوتف و تخريب خودرويي در نزديكي يك پاسگاه پليس نموده

ين حكومت بحر بان حقوق بشر، مبني بر اقداماشاره به اظهارات بيل ون اسولد، معاون بخش حقوق كودكان در سازمان ديده ه)
ك دكان در يبس كوحاست كه  به تبليغ در زمينه اصالحات انجام شده در رابطه با حقوق كودكان در سال گذشته: اين در حالي

ها از آغاز خودسرانه توان پيشرفتي در اين زمينه به شمار آورد، در شرايطي كه حبس آنخانه به جاي زندان را چندان نمييتيم
  بوده است؛

ه مقامات آيد كمار ميشگفتني است كه نحوه رفتار با اين نوجوانان آزموني براي ميزان احترام بحرين به حقوق كودكان به  و)
 اند؛اين كشور تا كنون در آن مردود شده

ده، اما قانون مربور اين سال تعيين ش 15اشاره به اين كه بر اساس قانون احياء عدالت براي كودكان، حداقل سن مسئوليت كيفري  ز)
، چنانچه ستي اجتماعي نگاه دارندهاي هفتگي قابل تمديد در نهادهاي بهزيدهد تا كودك را براي دورهاختيار را به مقامات بحرين مي
  شرايط اين گونه ايجاب كند؛
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و اقدام  شانيهاييبازجوپسر از وكيل در دوران  6اشاره به عدم برخورداري اين  ج)
هاي هاي خود براي هفتها از مالقات با خانوادهههاي بحرين به محروم كردن آنمقام

  ها؛شان در رابطه با تخلف ادعايي آنمتمادي، همچنين عدم اطالع به والدين
يه فور 20 روز اشاره به عدم اقدام كميته قضايي كودكان بحرين به بررسي اين پرونده تا د)

  كردند؛ها در آن زمان اين اتهامات را انكار ميالدي، كه آن 2021سال 
را  شانيهاپروندهتر امكان دسترسي به اين در حالي بود كه وكالي اين كودكان پيش ه)

قدام اها را نپذيرفته و تنها هاي وكال مبني بر آزاد كردن آننداشته و كميته مزبور درخواست
  ها نموده بود؛به انتصاب كارشناسي اجتماعي جهت بررسي اين پرونده

                                                                                                                                                            
تاني سوي دادس اده ازاشاره به اظهارات والدين دو تن از اين نوجوانان مبني بر فراخوانده شدن نخست، فرزندان سه خانو ح)

پرسش قرار گرفته و در بار مورد  8ها دست كم ميالدي كه برخي از آن 2021عمومي براي پرسش و پاسخ، در ماه ژوئن سال 
  پاسگاه پليس بازداشت شدند؛ شان، براي يك شب دربرخي مواقع نيز پيش از دستگيري

ها انجاميد، در دسامبر كه به دستگيري آن 27تن از اين نوجوانان، در روز  5اشاره به اقدام دادستاني عمومي به فراخواندن  ط)
  د؛ژانويه دستگير ش 9حالي كه نوجوان ششم در روز 

سايت دولتي، محل نگاهداري اشاره به انتقال اين كودكان از پاسگاه پليس ابتداء به دارالكرامه كه بنا به توصيف يك وب ي)
خانه بيت باتلكو: گفتني است كه دستور حبس ژانويه به يتيم 5ها، در روز خانمان است و سپس انتقال آنمتكديان و افراد بي

بهمن ماه) انجام پذيرفته  13فوريه (چهارشنبه  2شود كه آخرين بار آن در روز دادستان تمديد ميها به طور هفتگي از سوي آن
  است؛

ها و اين كه هاي بحرين به در جريان نهادن وكيل اين نوجوانان در زمينه مبناي حقوقي حبس آناشاره به عدم اقدام مقام ك)
 اند؛خانه بيت باتلكو محبوس شدهچرا در يتيم

بهمن ماه)،  12شنبه اي در اين رابطه، در روز اول فوريه (سهره به سرانجام اقدام دفتر دادستاني عمومي به صدور بيانيهاشا ل)
ها جهت حبس اين كودكان به دليل ادعايي پرتاب كوكتل مولوتف به سوي پاسگاه پليس سيترا كه منجر مبني بر دستور دادستان

  شان به دادگاه تأديبي كودكان تداوم يافته است؛ها تا زمان ارجاعكه حبس آن به تخريب يك خودروي شخصي شده و اين
رفتار به ها در قبال سوءتأكيد بر ضرورت اقدام حكومت بحرين به اصالح قانون احياء عدالت براي كودكان و حمايت آن م)

ها از و به چالش كشيدن محروميت آن هاشان به هنگام بازجوييو وكالي منظور برخورداري كودكان از حق حضور والدين
  آزادي؛ 

الملل، مگر در مواقع لزوم و به عنوان آخرين راهكار، همچنين براي اشاره به ممنوعيت حبس كودكان بر اساس حقوق بين ن)
  استفاده؛ها در معرض آسيب و مخاطرات ناشي از سوءترين زمان ممكن به دليل احتمال قرار گرفتن آنكوتاه
ها جهت ه به تناقض حبس كودكان با دستورالعمل صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) براي دولتاشار س)

  ؛19 –تعيين استمهال براي كودكان محبوس، در دوران شيوع بيماري كوويد 
بحرين به  اشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي، مدير مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين مبني بر ضرورت اقدام متحدان ع)

پسر نوجوان، حتي در شرايطي كه اين كشورها تمايلي به طرح  6درخواست از حكومت اين كشور جهت آزاد كردن اين 
  شود.مسائل حقوق بشري ندارند، چرا كه آسيب وارد آوردن به كودكان موجب تضعيف ثبات بحرين مي
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تعويق انداختن فوريه، به به 27ته قضايي كودكان بحرين، در روز اشاره به اقدام كمي و)
مان ميالدي و تجديد ز 2021مارس سال  6مجدد جلسه استماع اين نوجوانان تا روز 

  ها؛حبس آن
نون استفاده از حقوق اين پسران بر اساس قااشاره به اقدام حكومت بحرين به سوء ز)

ست اتني ذشته در اين كشور به تصويب رسيد: گفاحياء عدالت براي كودكان كه در سال گ
ه بها از كودكان شده است، اما همچنان اين قانون موجب بهبود برخي حمايت اگرچهكه 

  پوشاند؛تعهدات حقوق بشري بحرين در اين رابطه جامه عمل نمي
وكيل ز مانت برخورداري كودكان اض، در زمينه مثالعنوانبهاين قانون،  كهنيااشاره به  ح)

هاي ناكارآمد عمل كرده و الزامات حبس شان در خالل بازجوييو امكان حضور والدين
 آورد؛ها در اعتراضات فاقد مجوز را فراهم مياحتمالي كودكان در صورت مشاركت آن

آن در  ار دادنتحت فشار قر يجابهاشاره به اقدام بريتانيا به ستايش از دولت بحرين  ط)
  كودكان؛زمينه رعايت حقوق 

اعضاء پارلمان  فوريه، به طفره رفتن از پرسش 3اشاره به اقدام دولت بريتانيا، در روز  ي)
پسر و در عوض  6هاي انجام پذيرفته در پرونده اين استفادهاين كشور در زمينه سوء

سيون نوانستايش خطاگونه از قانون احياء عدالت بحرين به دليل پايبندي فرضي آن به ك
  سازمان ملل؛ حقوق كودك

 عنوانبهك) تأكيد بر ضرورت عدم حبس كودكان تحت هر شرايطي، مگر اقدام به آن 
  ترين زمان ممكن؛و براي كوتاه حلراهآخرين 

 اشاره به درخواست صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) جهت تعيين ل)
  ؛19 –گير كوويد استمهال براي احكام حبس تمامي كودكان در دوران شيوع بيماري همه

بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين به اشاره به اقدام سازمان ديده م)
، وزير خارجه بريتانيا، جهت اصالح 25ه ليز تراسفوريه، خطاب ب 14نگارش نامه، در روز 

                                                            
٢٥ Liz Truss 
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مواضع خود در قبال بحرين: گفتني است كه هنوز هيچ پاسخي از سوي اين مقام بريتانيايي 
  دريافت نشده است؛در اين رابطه 

تأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به تجديدنظر در زمينه حمايت غيرانتقادي خود از  ن)
اصالحات واقعي در اين  ياجرامت بحرين و درخواست جهت حبس كودكان توسط حكو

  ؛26كشور
  
 هاسفندما 11بان حقوق بشر، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -5

 ر حالد، در خصوص ضرورت اقدام بريتانيا به پناه دادن به شهروندان اوكرايني 1400
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  گريز از كشور خود.

 افتنيتأكيد بر ضرورت اقدام دولت بريتانيا به حصول اطمينان عاجل از پناه  الف)
وقت غو ملشهروندان اوكرايني گريزان از جنگ جاري در كشور خود در بريتانيا، به كمك 

  الزامات رواديدي؛ 
كه » زهامر مليت و«نظر كردن از اليحه تأكيد بر همچنين لزوم اقدام بريتانيا به صرف ب)

به  ها براي درخواست پناهندگي از اين كشور از طريق مسيرهاي غيرمعمول را جرمتالش
  آورد؛شمار مي

بان حقوق بشر، ، مدير بخش بريتانيا در سازمان ديده27اشاره به اظهارات ياسمين احمد ج)
آوردن مبني بر ضرورت اقدام بريتانيا به انجام تمامي اقدامات ممكن در راستاي فراهم 

مسيري امن براي شهروندان اوكرايني گريزان از كشور خود، از جمله از طريق لغو موقت 
  ضرورت دريافت رواديد؛

 يز اعضاارخوردار موافقت دولت با پناه دادن به شهروندان اوكراينيِ ب كهنيااشاره به  د)
گ ز از جنگري حالخانواده نزديك در بريتانيا، اقدامي مكفي نبوده و تمامي غيرنظاميان در 

 باشند؛ برخورداراوكراين بايد از گزينه گذر امن جهت دسترسي به اين كشور 

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

 https://www.hrw.org/news/2022/03/04/uk‐sees‐no‐evil‐bahrains‐detention‐children 
٢٧ Yasmine Ahmed 
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اي اديد برر رواشاره به صدور بيانيه از سوي دولت بريتانيا مبني بر موافقت آن با صدو ه)
ها امكان نخانواده شهروندان بريتانيايي و يا اوكرايني مقيم اين كشور كه به آ ياعضا
اين ارج از اوكرخرايگان از داخل يا  يخانوادگا براي دريافت رواديد مهاجرتي دهد تمي

ها، ج، زودرخواست دهند: گفتني است كه اين مقررات شامل همسران شهروندان بريتانيايي
ها و خواهرها و برادرها ها و مادربزرگكودكان، فرزندان بزرگسال، والدين، پدربزرگ

 شود؛مي

 ريتانيادر ب كه آن دسته از شهروندان اوكرايني كه خويشاوند نزديكياين در حالي است  و)
گيرند و هاي روند معمول دريافت رواديد قرار ميندارند، همچنان در معرض محدوديت

ورهاي ز كشبايد راهي براي گذر از مرز يافته يا براي ارائه درخواست رواديد در يكي ا
 همسايه اقدام كنند؛

بان حقوق بشر همچنين با شهروندان خارجي كه سازمان ديدهاشاره به گفتگوي  ز)
شان به مرز ممانعت به عمل ها به قطار يا دسترسيهاي اوكرايني از سوار شدن آنمقام
  ا براي زنان و كودكان اوكرايني باز كنند؛اند تا راه رآورده

ي ي كشورهاهايي از شهروندان خارجي كه در مرزهااشاره به همچنين دريافت گزارش ح)
  اند؛اروپايي با معضل مواجه شده

 سايهاشاره به درخواست كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل از كشورهاي هم ط)
ه هايي در زميندريافت گزارش حالدرعيناوكراين جهت باز نگاه داشتن مرزهاي خود و 

 داشتند؛هاي پيش روي شهروندان كشورهاي ديگر كه قصد ورود به لهستان را چالش

 40ردن م آواشاره به صدور بيانيه از سوي دولت بريتانيا مبني بر اقدام آن به فراه ي)
تر براي اوكراين، هاي اقتصادي گستردههاي بشردوستانه ديگر و حمايتميليون پوند كمك
هاي بشردوستانه لجستيك از كشورهاي همسايه اوكراين و همچنين عالوه بر حمايت

  از اين كشور؛هاي نظامي حمايت
اين در حالي است كه واكنش بريتانيا در اين زمينه به ميزان اقدامات كشورهاي  ك)

درنگ اقدام به لغو رواديد براي ، ايرلند بيمثالعنوانبههمسايه خود نبوده، چرا كه، 
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روز  90شهروندان اوكرايني نموده است: گفتني است كه دولت ايرلند همچنين به اين افراد 
دهد تا وضعيت خود را مطابق با مقررات آن فرصت مي -مان ورودشان به كشور از ز –

  سامان بخشند؛
مجازات  هاي رواديدي و در نظر گرفتناقدام بريتانيا به وضع محدوديت كهنيااشاره به  ل)

 واند ازتمي براي خطوط هوايي حامل افراد فاقد مدارك قانوني، در شرايط كنوني اوكراين،
 ي از پناهجويان براي رسيدن به مكاني امن ممانعت به عمل آورد؛سفر بسيار

نيا بريتا در مجلس اعيان» مليت و مرزها«اشاره به مورد مباحثه قرار گرفتن اليحه  م)
نون اي كه هدف آن افزودن الزاماتي به قااليحه –با تداوم بحران در اوكراين  زمانهم

ك اين ه خاگذرنامه و در تالش براي رسيدن ب بريتانيا براي پناهجويان فاقد رواديد يا
بالقوه  طوربههايي خارج از بريتانيا مستقر نمايند، كه ها را در بازداشتگاهكشور است تا آن

  شود؛شامل شهروندان اوكرايني در حال گريز از كشور خود نيز مي
ا ردر دريا هاي مهاجران اين اليحه همچنين امكان پس راندن قايق كهنيااشاره به  ن)

هاي زاتيابند را با مجافراهم آورده و افرادي كه از اين طرق به خاك بريتانيا دست مي
  سازد؛كيفري، از جمله تحمل حبس تا چهار سال مواجه مي

نون المللي پناهجويي، قاگفتني است كه الزامات ذكر شده در تناقض با قانون بين س)
 رورت نجات مردم از درياها در شرايطحقوق بشر و مسئوليت كشورها در زمينه ض

 آميز است؛مخاطره

 مليت«ه خرب اليحبحران اوكراين بار ديگر از پيامدهاي غيرانساني و م كهنيااشاره به  ع)
  ت؛ه برداش، پردبراي مردم گريزان از منازعه و آزار و اذيت، از جمله از اوكراين» و مرزها

 كهنيادولت بريتانيا و حصول اطمينان از  تأكيد بر ضرورت لغو اين اليحه از سوي ف)
رسانند به فرآيندهاي پناهجويي دسترسي تمامي افرادي كه خود را مرزهاي اين كشور مي

اند، با انسانيت و چگونه خود را به بريتانيا رسانده كهنيانظر از ها، صرفداشته و با آن
   28؛شوداحترام رفتار مي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 28
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در نظر دارد تا با تصويب طرحي به شهروندان اوكراين  اتحاديه اروپاگفتني است كه  ص)
 ييسال در خاك كشورهاي اروپا 3حداكثر تا  برخورداري از رواديد اجازه دهد كه بدون

اوكرايني  امهگذرن داراياجازه كار داشته باشند. در حال حاضر افراد  زمانهماقامت كنند و 
روز در خاك اتحاديه اروپا اقامت داشته  90و تا حداكثر براي مدت  رواديد توانند بدونمي

  .29باشند
  

  *فرانسه
 اسفندماه 16بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

بارزه ممارس)، در خصوص ضرورت اقدام فرانسه به  8، در آستانه روز جهاني زن (1400
ز ابرخي  در اين كشور.هاي كار سي در محلهاي جنسيتي و خشونت جنبا تبعيض

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
اد حقوق سازمان و نه 15بان حقوق بشر و اشاره به ارسال نامه از سوي سازمان ديده الف)

هاني جمهوري فرانسه و در آستانه روز جبشري ديگر خطاب به نامزدهاي انتخابات رياست
در  مر كه مبارزهافرصتي جهت اثبات اين  عنوانبهزن، مبني بر به شمار آوردن انتخابات 

  راستاي پايان بخشيدن به خشونت عليه زنان تنها اقدامي نمادين نبوده است؛
جمهوري به پرداختن به تأكيد بر ضرورت متعهد شدن نامزدهاي انتخابات رياست ب)

هاي جنسي و جنسيتي در محل كار يا خشونت خانگي نيازهاي افرادي كه با خشونت
  ها تحت تأثير قرار گرفته است؛اي كه زندگي شغلي آناند، به گونهشدهمواجه 

ي فرانسه، ميالدي، توسط مؤسسه آراء عموم 2019اشاره به پيمايش انجام شده در سال  ج)
 كننده در نظرسنجي، از تجربه آزار و اذيت يادرصد از زنان مشاركت 30كه بر اساس آن 

  ر بودند؛حمله جنسي در محل كار خود برخوردا

                                                                                                                                                            
 https://www.hrw.org/news/2022/03/02/united‐kingdom‐provide‐sanctuary‐those‐fleeing‐
ukraine 
٢٩https://per.euronews.com/2022/03/01/paris‐london‐simplify‐issuance‐visas‐ukrainian‐
refugees 
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ميالدي و در پي  2019ژوئن سال  21المللي كار، در روز اشاره به اقدام سازمان بين د)
، به اتخاذ نخستين BalanceTonPorc#و  MeToo#هاي اجتماعي چون، آغاز جنبش
  آور در راستاي رفع خشونت و آزار و اذيت در محل كار؛المللي الزامقواعد بين

هاي نهاد و اتحاديههاي مردماي فمينيستي، گروههانجمن اشاره به منجر شدن بسيج ه)
ها و كارفرمايان به اتخاذ تجاري در رابطه با اين كنوانسيوِن پيشرو، به الزام يافتن دولت
هاي جنسي در محل كار و تدابير سيستماتيك در راستاي ممانعت از وقوع آزار و اذيت

 فراهم آمدن حمايت از قربانيان اين حوادث؛

 منظوربهميالدي،  2021اي در سال اشاره به اقدام پارلمان فرانسه به تصويب اليحه )و
فراهم آوردن امكان الزم براي دولت فرانسه جهت تصويب اين پيمان: اين در حالي است 

نهاد و هاي مردمهاي تجاري، گروهكه الزامات اين كنوانسيون، به رغم درخواست اتحاديه
 در قانون اين كشور لحاظ نشده است؛هاي فمينيستي، گروه

تر در كشور، تصويب اين كنوانسيون بدون اِعمال تغييرات قانوني بزرگ كهنيااشاره به  ز)
تنها گام نخست در اين مسير به شمار آمده و در صورت عدم وقوع تغييرات الزم در سطح 

  ملي، تصويب آن تنها امري نمادين خواهد بود؛
الح قانون ملي در راستاي حمايت از اين كنوانسيون، چرا كه بر تأكيد بر ضرورت اص ح)

اساس آمار جاري، قوانين كنوني جهت مبارزه صحيح و مؤثر با خشونت جنسيتي ناكافي 
 هستند؛

ها به جمهوري، جهت متعهد شدن آناشاره به درخواست از نامزدهاي انتخابات رياست ط)
ساني و مادي الزم در راستاي پايان بخشيدن به تأمين الزامات قانوني مستحكم و منابع ان

ها را در هم شكسته و موجب خشونت در محل كار كه به زنان آسيب وارد آورده، آن
 تحقيرشان شده است؛

قربانيان اين حوادث در محل كار مورد  كهنياتأكيد بر ضرورت حصول اطمينان از  ي)
از طريق گسترش اختيارات و منابع  تواندگيرند كه اين امر ميدفاع و حمايت قرار مي

  كميته اجتماعي و اقتصادي انجام پذيرد؛
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ها در هاي آموزشي اجباري و ارتقاء آگاهيبرنامه ياجراتأكيد بر همچنين ضرورت  ك)
مي اين زمينه براي تمامي كاركنان و نمايندگان پرسنل در تمامي سطوح و در تما

  هاي فرانسوي؛شركت
ز اهايي كه خورداري دولت آتي فرانسه از توانايي تحريم شركتتأكيد بر ضرورت بر ل)
 هاي الزامي در راستاي پرداختن به خشونت و آزار و اذيت جنسي در محلطرح ياجرا

 زنند؛كار سر باز مي

 دن امكانهت فراهم آورالزامي ج گونهچيه، به عالوه، در قوانين فرانسه كهنيااشاره به  م)
افرادي كه ممكن است استقالل  –نت خانگي وجود ندارد استخدام قربانيان خشو

نبع و مشان در معرض خطر قرار گرفته باشد: اين در حالي است كه محل كار بايد اقتصادي
  ها باشد؛جايگاه حمايت از آن

دابير ون تتأكيد بر اضطرار ايجاد الزامات حمايتي جديد براي قربانيان خشونت، همچ ن)
  نه در نيوزيلند و اسپانيا؛اتخاذ شده در اين زمي

نت ها در زمينه اخراج قربانيان خشوتأكيد بر ضرورت اِعمال ممنوعيت براي شركت س)
ها از خانگي و ديگر قربانيان آزار و اذيت در محل كار در راستاي تضمين حق آن

  برخورداري از شغل؛
، ربانيانقين نيازهاي پذير شغلي در راستاي تأمتأكيد بر ضرورت اِعمال ترتيبات انعطاف ع)

 وعات كاري مالي و جغرافيايي، تنظيم سا يهاييجاجابهاز جمله آزادي عمل در گزينش 
ها و توانمند ز آنرواني رايگان، در راستاي حمايت ا –هاي روحي فراهم آوردن حمايت

هاي حقوقي و اجتماعي عليه افرادي كه اين زنان را مورد شان جهت برداشتن گامساختن
 اند؛استفاده قرار دادهوءس

المللي كار، تأكيد بر اين كه اِعمال كنوانسيون رفع خشونت و آزار و اذيت سازمان بين ف)
هايي ها يا بخشدر قانون فرانسه، بايد مشتمل بر تدابير ويژه در راستاي حمايت از گروه

خاطره، ها است، از جمله كارگران مشاغل پرمشود كه بيشترين مخاطرات متوجه آن
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به معلوليت، دگرباشان جنسي و همچنين مشاغل منفرد، خانگي يا  مبتالمهاجران، افراد 
  شبانه؛
 ونان تأكيد بر ضرورت اتخاذ اين اقدامات در راستاي حصول اطمينان از ايمني ز ص)
ختن هايي كه در محل كار در معرض خطر خشونت و آزار و اذيت قرار دارند و پرداگروه

  ها؛ي آنزهاواقعي به نيا
ها به جمهوري به اين موارد و متعهد شدن آنتأكيد بر ضرورت توجه نامزدهاي رياست ق)

  ؛ 30اي واقعي بخشندها جلوهاين كه به اين حمايت
  
 6روز جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -2

ه حامي منوع اعالم كردن فعاليت دو گرو، در خصوص اقدام فرانسه به م1400 اسفندماه
برخي از محورهاي اين گزارش  ل.پراكني عليه رژيم اسرائيفلسطين به اتهام نفرت

  از: اندعبارت
، وزير كشور فرانسه، مبني بر قصد وي 31اشاره به صدور بيانيه از سوي ژرالد دارمنن الف)

جمهوري اين مكرون، رئيسجهت انحالل دو سازمان حامي فلسطين به درخواست امانوئل 
كميته اقدام «و » 32فلسطين پيروز خواهد شد«از:  اندعبارتها كشور، كه اين سازمان

  ؛»33فلسطين
شش ت پواشاره به اظهارات دارمنن در اين رابطه مبني بر اين كه اين دو نهاد تح ب)

 ؛پردازندحمايت از هدف فلسطينيان، به ارتقاء نفرت در قبال رژيم اسرائيل مي
ميالدي و متهم  2019در سال » فلسطين پيروز خواهد شد«اشاره به تأسيس سازمان  ج)

پراكني، اِعمال تبعيض و خشونت، همچنين شدن آن از سوي دولت به دعوت به نفرت

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 30

 https://www.hrw.org/news/2022/03/07/fight‐against‐sexism‐and‐sexual‐violence‐work‐
france‐action‐urgent 
٣١ Gerald Darmanin 
٣٢ Palestine Vaincra 
٣٣ Comité Palestine Action 
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گروهي كه فعاليت آن از سوي رژيم اسرائيل  –ارتباط با جبهه مردمي آزادي فلسطين 
  ممنوع اعالم شده است؛

ها اي از سازمانوقوع اين تحول در پي اقدام دولت فرانسه به انحالل مجموعه اشاره به د)
هاي متعدد و همچنين سازمان» 34هراسيبا هم عليه اسالم«و نهادها، از جمله سازمان 

  گرا و ضدنژادپرستي؛چپ
كردن  محكوم به اين اقدام مبني بر» فلسطين پيروز خواهد شد«اشاره به واكنش سازمان  ه)

  همبستگي با فلسطين و تمامي اقدامات ضدنژادپرستانه؛ حمله به جنبش عنوانبهآن، 
شبكه همبستگي با «بخشي از » فلسطين پيروز خواهد شد«گفتني است كه سازمان  و)

است كه از سوي رژيم اسرائيل، نهادي وابسته به جبهه مردمي آزادي » 35زندانيان فلسطيني
 آيد؛فلسطين به شمار مي

 ور ادعاد مزببه متهم شدن اين سازمان از سوي وزير كشور فرانسه به اين كه نهااشاره  ز)
قرار » امپرياليسم و صهيونيسم جهاني«كند كه مسلمانان سراسر جهان مورد ظلم و ستم مي

 هراسي در سطح جهاني؛داشته و همچنين متهم شدن آن به اشاعه ايده وجود اسالم

م اقدا كميته«كرون به ممنوع اعالم كردن فعاليت اشاره به همچنين اقدام دولت م ح)
ا... لبنان، هاي حماس، جهاد اسالمي و حزبهاي سازمانبه دليل بازپخش بيانيه» فلسطين

  شان؛همچنين تهيه گزارش در زمينه اقدامات
نتي در پايگاه اينتر –ستقر در شهر بوردو م -» كميته اقدام فلسطين«گفتني است كه  ط)

ل حق استقال ژهيوبهد را تالش براي تحقق حقوق ملي مردم فلسطين، خود، هدف خو
ين زمين عرب فلسطحاكميت و حق بازگشت پناهجويان و به عبارت ديگر آزادسازي سر

 عنوان كرده است؛

                                                            
٣٤ Collective Against Islamophobia 
٣٥ Samidoun 
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به ايجاد طوماري در فضاي مجازي » فلسطين پيروز خواهد شد«اشاره به اقدام سازمان  ي)
جمهور فرانسه جهت حمايت از رژيم آپارتايد و رئيس اعتراض به وزير كشور منظوربه

  ؛36سازي از همبستگي با فلسطيناسرائيل و حمايت عمومي از جرم
  
شنبه انتشار گزارش از سوي دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، در روز پنج -3
در  وس، در خصوص اقدام فرانسه به نقض حقوق كودكان فرانسوي محب1400 اسفندماه 5

ي اين برخي از محورها ها.سوريه با توجه به ناكارآمدي دولت اين كشور در استرداد آن
  از: اندعبارتگزارش 

هاي گزارش كميته حقوق كودك سازمان ملل، مبني بر تناقض اشاره به يافته الف)
ه كه هاي سوريناكارآمدي دولت فرانسه در استرداد كودكان فرانسويِ محبوس در اردوگاه

برند، با حق بر حيات و همچنين آميز به سر ميهاي متمادي در شرايط تهديدبراي سال
  مندي از رهايي از رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز؛شان در زمينه بهرهحق
هاي خود، در روز اشاره به اقدام كميته حقوق كودك سازمان ملل به انتشار يافته ب)
بررسي سه پرونده مربوط به گروهي از شهروندان  ، پس از1400 اسفندماه 5شنبه پنج

هاي شان در حال حاضر در اردوگاههايها و برادرزادهها، خواهرزادهفرانسوي كه نوه
مناطقي كه تحت  –شوند نگاه داشته مي 40در منطقه روژاوا 39و عين عيسي 38، هول37روج

 كنترل نيروهاي كرد قرار دارند؛

ها در كودك فرانسوي كه برخي از آن 49پرونده بر  3اشاره به مشتمل شدن اين  ج)
ين ود به اختبار سوريه زاده شده، حال آن كه مابقي در سنين پايين به همراه والدين فرانسه

شان با گروه تروريستي داعش همكاري كرده شود كه والديناند و ادعا ميكشور سفر كرده
 باشند؛

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  36

 https://www.middleeastmonitor.com/20220225‐france‐to‐ban‐two‐palestine‐solidarity‐
groups 
٣٧ Rawj 
٣٨ Hawl 
٣٩ Ayn Isa 
٤٠ Rojava 
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 هايرجاع پروندهاتن از اين كودكان از زمان  11اد اشاره به اقدام دولت فرانسه به استرد د)
ميالدي: اين در  2019شان به كميته حقوق كودك سازمان ملل در سال ها توسط بستگانآن

ر دسال سن دارند، همچنان  5ها تنها كودك قرباني ديگر كه برخي از آن 38حالي است كه 
 تند؛جنگي محبوس هساي شبههايي مستقر در منطقهاردوگاه

ان اشاره به برخورداري فرانسه از مسئوليت و قدرت الزم جهت حمايت از كودك ه)
ها آن الوقوعي كه متوجه جانهاي سوريه، در قبال خطر قريبفرانسويِ محبوس در اردوگاه

 است، از طريق اقدام به استرداد اين كودكان به كشور؛

 آميز، از نگاه اينايط مخاطرهدر شر مدت كودكان قربانياشاره به اين كه حبس طوالني و)
 ؛هاي غيرانساني و ترذيلي استتانهاد سازمان ملل همچنين مصداق رفتارها يا مجاز

ي اين كودكان قربان هاي بستگاناشاره به اين كه دولت فرانسه هنگام ارزيابي درخواست ز)
 ؛ار نداده استقر كه بايسته بوده مورد توجه طورآنها را براي استرداد، منافع آن

ستاي ر راداشاره به درخواست اين كميته از دولت فرانسه جهت اتخاذ اقدام عاجالنه  ح)
ابير ، اتخاذ تدحالرعيندهاي سوريه و كودك فرانسوي باقيمانده در اردوگاه 38استرداد 

ني دكان تا زماكاهش مخاطرات موجود در قبال حيات، بقاء و رشد اين كو منظوربهديگر 
  برند؛ر شمال شرق اين كشور به سر ميكه د
اقد و ف اشاره به ناگزير شدن اين كودكان به زندگي در شرايط بهداشتي غيرانساني ط)

شان با خطر جههمچنين مواههاي درماني، اي چون، آب، غذا و مراقبتملزومات اوليه
  الوقوع مرگ؛قريب

ها از كودك در اين اردوگاه 62هاي دريافتي مبني بر مرگ دست كم اشاره به گزارش ي)
ميالدي كه ناشي از شرايط ذكر شده است، ضمن درخواست از دولت  2021آغاز سال 

درنگ در اين رابطه با توجه به احتمال افزايش تلفات اين فرانسه جهت اتخاذ اقدام بي
 .41كودكان با گذشت زمان

                                                            
  گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:  41

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28152&LangID=E 


