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

 هانيهها، بيا، بر اساس مقاالت، گزارش1401 ماهفروردينآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان آمدهار آشكار به دستو اخب
، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت 1هاي گروهيرسانه

 خالصه به شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
 ماهفروردين 23نبه شز سهدر رو بان حقوق بشر،انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

 متحدهاياالترسي بيماران ديابتي به انسولين در ، در خصوص منجر شدن عدم دست1401
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  ها.مخاطره افتادن زندگي آنآمريكا به به

ر بان حقوق بشر، مبني باي از سوي سازمان ديدهصفحه 92اشاره به انتشار گزارش  الف)
 ترسي برابر وحصول اطمينان از دسدر زمينه  متحدهاياالتناكارآمدي دولت  دنجر شمن

ينه در زم انقض حق اين بيمارنبه  مبتال به بيماري ديابت به انسولين، بيماران صرفهبهمقرون
ها باري براي بسياري از آنفاجعه به پيامدهاي طورمعمولبهمندي از سالمت كه بهره
  انجامد؛مي
هاي اين گزارش مبني بر منجر شدن بهاي گزاف داروي انسولين و به يافته ارهاش ب)

هاي درماني در آمريكا به ناگزير شدن مردم اين كشور به صرف پوشش ناكافي بيمه
شان براي دستيابي به اين دارو كه سرانجام به اقدام بيماران اي بيش از توان اقتصاديهزينه

به  ها، وادار شدن آنمهلك ميزان استفاده از داروي مزبور الًتمااحآميز و به كاهش مخاطره

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين )؛Human Rights Watch(ن حقوق بشر باسازمان ديده 1 International ؛ شبكه(

 Middleتحليلي ميدل ايست آي ( -)؛ پايگاه خبريThe Guardian)؛ روزنامه گاردين (Euronewsخبري يورونيوز (

East  Eyeكه خبري بي.بي.سي (شب )؛BBC.Comشبكه خبري دويچه وله ( )؛Deutsche  Welleاري خبرگز ) و
  ).Associated Pressاسوشيتدپرس (
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نظر از نيازهاي اساسي خود و تأثيرگذاري نامتناسب اجتماعي و اقتصادي بر زندگي صرف
  انجامد؛هاي به حاشيه رانده شده، مورد تبعيض قرار گرفته و محروم ميگروه
تن از  356زانه حدود ي، روميالد 2016، اگر چه در سال مثالعنوانبهگفتني است كه  ج)

ناگزير به انجام جراحي قطع عضو شدند، اما ميزان  متحدهاياالتبه ديابت در  مبتالافراد 
پوستان بزرگسال كه اين روند را تجربه كردند بيش از دو برابر افراد سفيدپوست بوده سياه

 است؛ 

اي انسولين يا حصول ظيم بهبه تن متحدهاياالتاشاره به منجر شدن عدم اقدام دولت  د)
تعداد  كهنياهاي درماني جهت پرداخت هزينه اين دارو، به ش كافي بيمهاطمينان از پوش

به لحاظ مالي تحت  تنهانهاز مردم كه امكان پرداخت بهاي گزاف آن را ندارند،  شماريبي
 فتد؛امي شان نيز به مخاطرهگيرند، بلكه سالمتي، زندگي و معيشتفشار قرار مي

اري به بيم متحدهاياالتميليون تن از جمعيت بزرگسال  27حدود  يابتالاشاره به  ه)
تنظيم قند  منظوربهها از يك يا چند نوع انسولين ميليون تن از آن 8ديابت و استفاده حدود 

  شوند؛شان ميآميز براي حياتشان كه بدون آن دچار معضالت جدي و مخاطرهخون
شود، ترين نوع اين دارو كه از سوي پزشكان تجويز ميينه معمولست هزالي ااين در ح و)

يك شيشه است كه به سهولت به صرف هزينه بيش از  تنها براي دالر آمريكا 300بيش از 
بيماران دسترسي به پوشش بيمه درماني كافي  كهدرصورتيانجامد، هزار دالر در ماه مي

 نداشته باشند؛

از داليل آشكاري، چون عدم  متحدهاياالتاي انسولين در ودن بهباال بگفتني است كه  ز)
ان نظامي ثابت جهت تعيين بهاي اقدام دولت اين كشور به تنظيم مستقيم بهاي دارو، فقد

ها به بازار و يا امكان تحديد روند تأثيرگذاري منصفانه براي داروها پيش از ورود آن
گيرد كه موجب بهاي داروها سرچشمه مي شبرافزايهاي اين جريان سازندگان يا واسطه

كشور جهان  32برابر بهاي متوسط آن در  8شود تا بهاي انسولين در آمريكا بيش از مي
 آيند؛اشد كه از اعضاء سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به شمار ميب
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ك مشتر طوربههاي دارويي چند مليتي توليدكننده انسولين كه اشاره به اقدام شركت ح)
 يي، يكشامل يك شركت آمريكا –صار اين دارو در سطح جهاني را در اختيار دارند انح

ز صدها درصدي بهاي انسولين ابه افزايش  –شركت دانماركي و يك شركت فرانسوي 
، به منظور 2000دهه  لياواميالدي تا  1990زمان ورود اين دارو به بازار در پايان دهه 

  ادي؛رم اقتصسازگاري با ميزان تو
ليل دهاي اخير به اشاره به كاهش يا توقف روند سريع افزايش بهاي انسولين در سال ط)

 حالنيدرعهاي گروهي و وكال و رسانهگذاران، بيماران، هاي موشكافانه سياستنظارت
 هاي خيريهمكتداوم گراني اين دارو كه زندگي افرادي را كه به بيمه درماني كافي و يا ك

 دهد؛مي دسترسي ندارند، به شدت تحت تأثير قرار هايشانهزينهش نظور كاهبه م

ر اساس بعدم دسترسي به داروي انسولين موجب تضعيف حقوق بشر  كهنيااشاره به  ي)
ابل قمندي از باالترين معيار سالمتي وقي چون، حق بر بهرهحق ازجملهالملل، حقوق بين

ق برخورداري از روهاي ضروري، حدا به صرفهبهمقروندسترس، حق دسترسي برابر و 
هاي الزم معيشتي مندي از معيارحمايت برابر در قبال قانون و عدم تبعيض و حق بهره

 شود؛مي

 هايي در راستاي حصولسياست ياجرابه  متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت اقدام دولت  ك)
يت وضع ه، ثروت يااز بيم رينظر از برخوردااطمينان از دسترسي تمامي بيماران، صرف

از طريق تصويب قانون به  ازجملهنسولين، اشان، به داروهاي ضروري چون شهروندي
  داروها؛ گونهنيامنظور كاهش و تنظيم بهاي 

و  صرفهبهمقرونز بيمه درماني مندي اكنگره آمريكا نيز بايد روند بهره كهنياتأكيد بر  ل)
 ؛دد بخشپايين يا متوسط بهبو ميزان درآمدرخوردار از در دسترس را براي شهروندان ب
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نيز در قبال احترام گذاردن به حقوق  وكارهاكسبگفتني است كه عالوه بر اين، تمامي  م)
شان به موارد نقض حقوق انساني بر اساس اصول بشر و حصول اطمينان از عدم ارتكاب

  ؛2مسئول هستند و حقوق بشر وكاركسبل در زمينه راهنماي سازمان مل
  
 ماهفروردين 20بان حقوق بشر، در روز شنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -2

برخي از  .متحدهاياالت، در خصوص آسيب ديدن جدي پناهجويان از سياست مرزي 1401
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

دولت  ار دادنرق ردمورد پيگ هاي آريزونا، لوئيزيانا و ميزوري بهاشاره به اقدام ايالت الف)
كشور:  ي اينناگزير ساختن آن به تداوم بازگرداندن پناهجويان در مرزها باهدفجو بايدن 

گفتني است كه اين اقدام در پي تصميم اخير دولت آمريكا جهت لغو سياست 
زده جمهوري دانلد ترامپ مبني بر اخراج شتابجويانه دوران رياستاستفادهسوء

  ل جاري ميالدي صورت گرفت؛سا ن، در ماه مهپناهجويا
هاي هشداردهنده و ها همچون گفتمان و سياستاشاره به دعاوي اين ايالت ب)

ويان حمايت از پناهج كهنيادر اين رابطه، مبني بر  هاي ايالت تگزاسهراسانه مقامبيگانه
نهان كردن گويي كه ظاهراً جهت پگزافه –شود منجر به مصيبت، آشوب و فاجعه مي

  شده است؛ هاي حقوقي طراحيها و گمراهياستفادهءسو
ون هاي واقعي بدبا آسيب متحدهاياالتاشاره به مواجهه پناهجويان اخراج شده از  ج)
شان فرصتي جهت تشريح وضعيت خود يا ارائه درخواست براي بررسي پرونده كهآن

 بيابند؛ 

به  متحدهاياالت مأموران مرزيني بر اقدام اشاره به اظهارات يكي از پناهجويان مب د)
كه  تن و استرداد او به مكزيك كمي پيش از نيمه شب: اين در حالي استمتوقف ساخ

ريكي از كند كه افراد را پس از تاادعا مي متحدهاياالتاداره امور گمركي و حمايت مرزي 
  كند؛مرز اخراج نمي

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 2

 https://www.hrw.org/news/2022/04/12/us‐unaffordable‐insulin‐endangers‐lives 
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 رغمبه به عبور از مرز وجپناهن اين اشاره به اقدام مأموران به ناگزير ساخت ه)
هاي او جهت طي اين مسير به هنگام صبح كه سرانجام در آن مورد تجاوز درخواست

 گروهي از مردان قرار گرفت تا خود را به پناهگاهي در مكزيك برساند؛

ها، ونتربايي و يا ساير خشاشاره به همچنين مواجهه ساير پناهجويان با تجاوز، آدم و)
 سازمان ستندات اوليهها كه بنا بر مراج آنبه اخ متحدهاياالتوران مرزي ز اقدام مأمپس ا

اند، زده اخراج شدهشتاب طوربههزار فقره حمله به افرادي كه  10حقوق بشر حدود 
 صورت گرفته است؛

زده هاي شتاباشاره به اجرايي شدن طرح دولت بايدن جهت پايان بخشيدن به اخراج ز)
 ين كشور: اين بدانهاي ادر صورت تأييد در دادگاه اري ميالدي،مه سال ج 23در روز 

ه ت ذكر شدو مهاجر همچنان با مخاطرا جوپناهمعنا است كه تا شش هفته ديگر هزاران 
 ؛اندمواجه

بيش از پناهجويان  متحدهاياالتهاي اشاره به غيرقابل دفاع بودن اين ادعا كه دولت ح)
پناهجوياني كه به سوي مواجهه با خطر سوق داده  –اند شده اخراج شده دچار آسيب

  ؛3شوندمي
  
 ماهفروردين 18شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجرش از سوي سازمان ديدهانتشار گزا -3

آمريكا، به  متحدهاياالت، در خصوص مخاطره مشاركت در جنايات جنگي براي 1401
زارش برخي از محورهاي اين گ .جنگ يمن دليل كمك به ائتالف به رهبري عربستان در

  از: اندعبارت
هزار تن از  250مدت يمن به كشته شدن حدود اشاره به منجر شدن جنگ طوالني الف)

هاي مستقيم يا غيرمستقيم به دليل عدم دسترسي به غذا، مراقبت طوربهمردم اين كشور 
مسكوني،  منازل اوم بهجنگي كه حمالت غيرقانوني متد –هاي كافي درماني و زيرساخت

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 3

 https://www.hrw.org/news/2022/04/09/asylum‐seekers‐face‐real‐harm‐us‐border‐policy 
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هاي جنگ را در پي ها و ديگر اماكن غيرنظامي از سوي طرفها، مدارس، پلبيمارستان
ميليون تن از مردم اين كشور انجاميده و ناامني غذايي را  4گي بيش از جا شدداشته، به بي

  افزايش داده است؛
توالي، هاي ماي سالهاي كارشناسان شوراي امنيت سازمان ملل براشاره به گزارش ب)

مبني بر تداوم اقدام (ادعايي) ايران به تأمين تسليحات براي نيروهاي انصارا... و همچنين 
 ويژهبهاز ائتالف به رهبري عربستان و امارات متحده عربي،  متحدهاياالتحمايت سياسي 

وراي فانه شبا محافظت از اين ائتالف در قبال انتقادها و فراهم آوردن امكان تمركز موشكا
 2216كه در تصويب قطعنامه  گونههمانمنيت سازمان ملل تنها بر نيروهاي انصارا...، ا

 توسط بريتانيا تهيه شده بود؛ 2015نويس آن در سال اي كه پيشقطعنامه –مشاهده شد 

دالر تسليحات، ارائه آموزش و  ميلياردهابه تأمين  متحدهاياالتاشاره به اقدام  ج)
 2018گيري مجدد هوايي تا سال اهم آوردن امكان سوختو فر جستيكهاي لحمايت

كارزارهاي بمباران ميالدي، براي عربستان سعودي و امارات متحده عربي به منظور انجام 
  ؛در يمن هوايي خود

بان حقوق بشر در زمينه استفاده نيروهاي ائتالف هاي سازمان ديدهاشاره به مستندسازي د)
 ظاهربهحمله  21در دست كم  متحدهاياالتت ساخت سليحااز ت به رهبري عربستان

حمله به روستايي در شمال غرب يمن، در روز  ازجملهغيرقانوني بر اساس قوانين جنگ، 
غيرنظامي و همچنين حمله  97ميالدي كه به كشته شدن دست كم  2016مارس سال  15

شته شدن دست كم ه به كك 2016اكتبر سال  13به مراسم عزاداري در شهر صنعا، در روز 
 كودكان انجاميد؛ ازجمله ،تن 500غيرنظامي و مجروح شدن بيش از  100

رگير در جنگ به هاي داشاره به اسناد و مدارك فزاينده در خصوص اقدام تمامي طرف ه)
  المللي بشردوستانه؛المللي حقوق بشر و حقوق بينارتكاب به موارد نقض قانون بين

هاي هوا ميالدي به فروش موشك 2021يدن در ماه دسامبر سال دولت بااقدام  اشاره به و)
هاي پيشرو در صنايع دفاعي ساخت كمپاني ريثون، يكي از شركت - به هوا و تجهيزات آن 

 ميليون دالر؛  650ربستان سعودي به ارزش به ع - متحدهاياالت
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ريكا در ظامي آماتي و ني تسليحهايگر كمپانيهاي شركت ريثون و داشاره به مسئوليت ز)
هاي هاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي براي شركتچهارچوب دستورالعمل

ر قبال دو حقوق بشر،  وكاركسبچندمليتي و اصول راهنماي سازمان ملل در زمينه 
المللي و خدمات خود بر اساس الزامات بين ارزيابي پيامدهاي عمليات، فروش ضرورت

  جنگ؛ و قوانينحقوق بشر 
هاي ليتهاي جدي در زمينه عدم پايبندي كمپاني ريثون به مسئواشاره به وجود نگراني ح)

قض حقوق نمهمات آن همچنان در ارتكاب به موارد  كهنياحقوق بشري خود با توجه به 
مريكا آگيرند: اين در حالي است كه دولت بشردوستانه مورد استفاده قرار مي الملليبين

هاي اين شركت مدعي اين كمپاني را تسهيل كرده و مقاماز سوي  تسليحات فروش
 هستند؛ متحدهاياالتهاي پايبندي به قوانين و سياست

ه ستان، به رهبري عرببه فروش تسليحات به ائتالف ب متحدهاياالتاشاره به تداوم اقدام  ط)
ه استفاد دوره با مدر رابط گاهي دولت اين كشور از اتهامات معتبر وارد آمده به آنرغم آ

  المللي بشردوستانه؛قرار گرفتن تسليحات ساخت آمريكا در موارد نقض حقوق بين
به  در قبال ارتكاب متحدهاياالتهاي دولت اشاره به مسئوليت حقوقي احتمالي مقام ي)

 2020وزارت خارجه اين كشور در سال جنايات جنگي در يمن كه در گزارش بازرس كل 
 خته شده بود؛آن پردا نيز، به ميالدي

گر تمالي در ديبه محكوم كردن وقوع جنايات جنگي اح متحدهاياالتاشاره به اقدام  ك)
م تداو حالدرعينتوسط نيروهاي نظامي روسيه در اوكراين و  ازجملهمنازعات مسلحانه، 

ابه ض مشقبه موارد نحمايت اين كشور از ائتالف به رهبري عربستان كه در حال ارتكاب 
 ر يمن است؛د

ان از حصول اطمين به نشان دادن تعهد ناكافي به متحدهاياالتاشاره به تداوم اقدام  ل)
در قبال  -عربستان سعودي و امارات متحده عربي  –مسئول به شمار آمدن متحدان خود 

  ارتكاب به جنايات جنگي احتمالي و همچنين نقش خود در اين رابطه؛
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هاي اعتنايي به هشدارهاي گروهسال بي 7ز نگتن، پس ااقدام واش تأكيد بر ضرورت م)
وس حقوق بشري در زمينه احتمال ارتكاب اين كشور به جرائم جدي در يمن، به معك

در  هاي ملموس در راستاي پايان دادن به مشاركت خودكردن روند جاري و برداشتن گام
تحده م دي و اماراتعربستان سعويحات به از طريق تعليق فروش تسل ازجملهاين جنگ، 

  ؛هنددعربي تا زماني كه اين كشورها حمالت هوايي غيرقانوني خود به يمن را كاهش 
همچنين به پيگيري تحقيقات و پيگردهاي حقوقي  متحدهاياالتتأكيد بر ضرورت اقدام  ن)

  ؛4معتبر در رابطه با موارد نقض ادعايي پيشين
 

 ماهفروردين 14ر روز يكشنبه له، ديچه وبري دوانتشار گزارش از سوي شبكه خ -4
سال حبس در  20، در خصوص آزاد شدن يك شهروند الجزايري پس از تحمل 1401

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  زندان گوانتانامو.
 13نبه ش، در روز متحدهاياالتاشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت دفاع  الف)

ر زندان سال حبس د 20ن برهومي پس از تحمل شدن سفيا ي بر آزاد، مبنماهفروردين
در  ارتخانهن وزگوانتانامو، به اتهام همكاري با گروه تروريستي القاعده: گفتني است كه اي

  ميالدي اتهامات مطرح شده عليه وي را لغو نمود؛ 2008سال 
اين نتيجه ه ب ن زمانآسال از  8پس از گذشت  متحدهاياالتهاي اشاره به رسيدن مقام ب)

ين اكه بازداشت برهومي ديگر ضرورتي ندارد، چرا كه وي تهديدي جدي براي امنيت 
 آيد؛كشور به شمار نمي

داشتگاه زنداني در باز 37گفتني است كه پس از آزادي سفيان برهومي، اكنون تنها  ج)
  برند؛گوانتانامو در حبس به سر مي

ر سپتامب 11حمالت تروريستي  پس از تحدهماياالت دولتالزم به يادآوري است كه  د)
هزار نفر شد، بازداشتگاه گوانتانامو  3كه منجر به كشته شدن نزديك به ميالدي  2001سال 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 4

 https://www.hrw.org/news/2022/04/07/us‐assistance‐saudi‐led‐coalition‐risks‐complicity‐
war‐crimes 
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ارتباط با اقدامات تروريستي در نقاط مختلف جهان  را كه در افرادي تا  نمودرا راه اندازي 
  ؛شوند، در اين محل زنداني كندبازداشت مي

ت نامو تحها در گوانتاي بودن بيشتر افراد بازداشت شده و حبس آنيرآمريكايشاره به غا ه)
 اين اوج در زمانگفتني است كه »: افراد متخاصم غيرنظامي«عناويني چون 

از سوي  هاييادبا انتقبودند كه  زنداني بازداشتگاه اين در نفر 700 از بيش ،هابازداشت
  گرفتند؛رار ميمورد شكنجه ق زندانيان كهنيا ا توجه بهب ،نهادهاي حقوق بشري مواجه شد

 كهنياهاي ويژه در آن، به اشاره به منجر شدن وضعيت اين زندان و برگزاري دادگاه و)
 شود؛ روريسم تبديلدر زمينه مبارزه با ت متحدهاياالت اين بازداشتگاه به نماد افراط

 روز حضورش در در دومين، ريكاپيشين آم جمهوررئيس، اوباماباراك اشاره به اقدام  ز)
 ا مخالفتبكه  گوانتانامو بسته شدن بازداشتگاه فرماني اجرايي مبني بر ، به صدوراخ سفيدك

نفر  245ان آن از اما شمار زندانيتعطيل نشد، كامل  طوربهو در نتيجه  مواجهشديد كنگره 
  نمود؛تن كاهش پيدا  41به 
 ادي مبني، به امضاء قراردمتحدهاياالتق جمهور سابمپ، رئيساشاره به اقدام دانلد ترا ه)

ه ي خود بتصد بر تمديد فعاليت زندان گوانتانامو و حتي انتقال يك زنداني ديگر در دوران
 اين بازداشتگاه؛

اي اشاره به همچنين قصد جو بايدن جهت تعطيل كردن اين زندان و تالش او بر و)
به  طرناكگر زنداني خدانياني كه ديد كردن زندف با آزابه اين ه گامبهگامنزديك شدن 

  ؛آيندشمار نمي
 از  گرفته است كه قرار  كوبا  اين بازداشتگاه در خليج گوانتانامو در كشورگفتني است كه  ز)

 تحت كنترل متحدهاياالتميان كوبا و  پيمان انعقاد يافته  بر اساسميالدي،  1903 سال
  ؛5آمريكا قرار دارددولت 

 

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

 https://b2n.ir/e10341 
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 ماهفروردين 12وي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز جمعه زارش از سانتشار گ -5
بال ، در خصوص مواجهه پناهجويان آفريقايي با تعصب نژادي در قياس با استق1401
  از: اندتعباربرخي از محورهاي اين گزارش  از شهروندان اوكرايني. متحدهاياالت
ني ها هزار شهروند اوكراياز ده استقبالجهت  متحدهاياالتاشاره به آماده شدن  الف)
توجهي از بلتداوم اقدام دولت آمريكا به اخراج شمار قا حالدرعينن از جنگ و گريزا

شان كه در آن با ثبات و مملو از خشونتبي پناهجويان آفريقايي و كارائيبي به كشورهاي
  شوند؛مواجه ميها استفادهو ساير سوء هاي خودسرانهتجاوز، شكنجه، دستگيري

تبار كه در ائيتيهزده پناهجويان به اخراج شتاب متحدهاياالتاشاره به اقدام دولت  ب)
رائه فرصت ا كهآنتابستان سال گذشته ميالدي از مرز اين كشور عبور كرده بودند، بدون 

بي از ها داده شود و همچنين استقبال سرد كشورهاي اروپاي غردرخواست پناهجويي به آن
 ها از اتباعي آفريقايي و خاورميانه در قياس با استقبال مشتاقانه آنن كشورهاپناهجويا

  جا شده؛اوكرايني بي
 ي براشاره به مجموعه اظهارات جو بايدن، در ماه مارس سال جاري ميالدي، مبن ج)

به » مايتي موقتحوضعيت «هزار پناهجوي اوكرايني، اعطاء  100از  متحدهتاياالاستقبال 
اختن سكه در حال حاضر در اين كشور اقامت دارند، همچنين متوقف تن ديگر هزار  30

كرات رسال نامه از سوي دو نماينده دمواقدامي كه ا -راج شهروندان اين كشور روند اخ
انه كنگره مبني بر درخواست از دولت آمريكا جهت در نظر گرفتن مالحظات بشردوست

  شت؛در پي دامشابه براي شهروندان هائيتي را 
تبار از اين يتهزار شهروند هائي 20گفتني است كه دولت آمريكا اقدام به اخراج بيش از  د)

جمهور آن و وقوع زلزله شديد ثباتي در هائيتي پس از ترور رئيسكشور، به رغم تداوم بي
  در تابستان سال گذشته ميالدي در اين كشور نمود؛



  13                     )          1( ، بريتانيا و فرانسهاياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

هاي خود به به افزايش درخواست كامروني ناهجوياناشاره به اقدام همچنين حاميان پ ه)
برگزاري تظاهرات اعتراضي در مقابل منزل هاي بشردوستانه، با منظور دريافت كمك
  و دفاتر اعضاء سرشناس كنگره؛ متحدهاياالت، وزير امنيت داخلي 6الخاندرو مايوركاس

ي اخير هار سالها در حالي صورت گرفته است كه دگفتني است كه اين درخواست و)
ولت ديان دها هزار تن از شهروندان كامرون به دليل جنگ داخلي جاري در اين كشور، مص
زبان، حمالت گروه تروريستي بوكوحرام و ساير طلبان انگليسيزبان و جداييرانسويف

  اند؛جا شدهاي بيمنازعات منطقه
دي، مبني بر اري مياليه سال جبان حقوق بشر، در ماه فوراشاره به گزارش سازمان ديده ز)

ار و كه پس از بازگشت به كشورشان با آز متحدهاياالتاخراج بسياري از اتباع كامروني از 
 ؛7اذيت و موارد نقض حقوق بشر مواجه شدند

يتي وضعيت حما«ح كه نظارت بر طر – متحدهاياالتاشاره به امتناع وزارت امنيت داخلي  ح)
ط به شكايات مربو به پاسخگويي به –عهده دارد  نه را بربشردوستاهاي و ديگر برنامه» موقت

الم ز اعوجود نژادپرستي در سياست مهاجرتي آمريكا و همچنين خودداري اين وزارتخانه ا
ر نها صدوو ت قصد خود جهت اعطاء اين امتياز به شهروندان كامروني يا ديگر اتباع آفريقايي

 هد؛دامه ميي مختلف ادط كشورهابر شراي به نظارت كهنيااي مبني بر بيانيه

دان اين وزارتخانه همچنين متذكر شد كه به تازگي اين امتياز را براي شهرون ط)
منطقه  تمامي ملل آفريقايي و –وداني و اتباع سودان جنوبي تبار، سوماليايي، سهائيتي

از پس  متحدهاياالتهزار شهروند افغانستاني ساكن  75و همچنين بيش از  –كارائيب 
تبار در ئيتيشهروندان ها كهنيال شده است، ضمن وي كار آمدن طالبان در اين كشور قائر

 استفاده ترين مدت از اين امتياززمره بزرگترين گروه پناهجوياني هستند كه براي طوالني
ها از اين وضعيت زار تن از آنه 40در حال حاضر بيش از  كهنيااند، با توجه به كرده
 ستند؛مند هرهبه

                                                            
٦ Alejandro Mayorkas 
٧https://www.hrw.org/report/2022/02/10/how‐can‐you‐throw‐us‐back/asylum‐seekers‐
abused‐us‐and‐deported‐harm‐cameroon# 
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أس، ندورهبرمه،  ازجملهشان شده است، اشاره به ديگر كشورهايي كه اين امتياز شامل ي)
جر ال هزار مها 320نپال، نيكاراگوئه، سوريه، ونزوئال و يمن و اكثريت نزديك به 

 سالوادوري؛

ماه  18ان تا اين امتياز كه شامل اجازه كار و عدم اخراج پناهجوي كهنيااشاره به  ك)
مل حمايت به ع ديگر ها پناهجوي گريزان از خطرواند به سهولت از ميليونتشود، ميمي

به جن ازاندازهبيشبه لحاظ تاريخي كمتر مورد استفاده قرار گرفته و  كهدرحاليآورد، 
 سياسي يافته است؛

ناهجويان هاي ضروري را براي پهاي اين چنيني اگر چه حمايتبرنامه كهنيااشاره به  ل)
در هاي متمادي براي سالها را تواند آنآورد، اما همچنين ميهم ميپذير فرايبآس

مسير مشخصي به سوي كسب شهروندي  كهآنبدون  ي قرار دهد،بالتكليفي حقوق
  ترسيم نمايد؛ شانيبرارا  متحدهاياالت

و  متحدهاياالتدرنگ پناهجويان سفيدپوست و اروپايي از سوي اشاره به پذيرش بي م)
پايان شهروندان سردرگمي و انتظار بي حالدرعينها و هاي بشردوستانه به آنئه حمايتارا

  ها؛حمايت گونهنيا راي دريافتاي و آسيايي برميانهپوست آفريقايي، خاوعمدتاً رنگين
 هاي مربوط به شيوعاشاره به همچنين معافيت پناهجويان اوكرايني از محدوديت ن)

ها موجب استرداد پناهجويان ِاعمال اين محدوديت كهدرحالي ،19 –ي كوويد بيمار
  ؛كشورهاي ديگر شده است

در جامعه آمريكا، بلكه  تنهانهگرايي پوسترسد كه ضدسياهبه نظر مي كهنيااشاره به  س)
  ؛8در سياست مهاجرتي آن نيز نفوذ يافته است

 

                                                            
  لينك: گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در 8

 https://apnews.com/article/russia‐ukraine‐war‐refugees‐racial‐bias‐
e36828f28316641670a507b384019a39 
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 ماهفروردين 11شنبه روز پنجن حقوق بشر، در باانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -6
 كنند.، در خصوص ضرورت حمايت كنگره آمريكا از كودكاني كه در مزارع كار مي1401

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
ودكان كقانون « –اي در مجلس نمايندگان كنگره آمريكا اشاره به معرفي مجدد اليحه الف)

، مبني بر حمايت از ماهينفرورد 11ز در رو» مزارع پذير و ايمنيبراي اشتغال مسئوليت
  كودكان مشغول به كار در مزارع اين كشور در قبال خطر؛

ه بپردازد كه گفتني است كه اين اليحه به نواقص موجود در قانون كار آمريكا مي ب)
هاي اعتدهد تا به منظور كسب درآمد، براي سسال اين امكان را مي 18كودكان زير 

ها، به كار در مزارع آميزتر در قياس با ساير بخشبسيار مخاطرهي و در شرايط طوالن
  بپردازند؛

مينه زدر  ازجملهدن تصويب اين اليحه به اصالح قانون كار آمريكا، اشاره به منجر ش ج)
سال و حداقل سن  14افزايش حداقل سن استخدام كودكان در بخش كشاورزي به 

ها جهت همچنين تطابق حداقل سن آنسال و  18ه تا مشاغل پرمخاطر استخدام براي
 ها؛استخدام در ديگر بخش

بان وهشگر ارشد حقوق كودكان در سازمان ديده، پژ9اشاره به اظهارات مارگارت وورث د)
به منظور انجام كارهاي  متحدهاياالتساله در  12حقوق بشر، مبني بر استخدام كودكان 

هاي جدي، خاطراتي چون، آسيبشان در معرض مع و قرار گرفتنكمرشكن در مزار
 كش و حتي مرگ؛گرمازدگي، سموم آفت

توانند در صورت له مياس 12، كودكان متحدهاياالتبر اساس قانون كار  كهنيااشاره به  ه)
هاي كسب رضايت از والدين خود و تا زماني كه از تحصيل باز نمانند، براي ساعت

ان در كودك د: اين در حالي است كه براي كارمختلف كار كنن مزارع با اراضينامحدود در 
  مزارع كوچك يا مزارع خانوادگي محدوده سني وجود ندارد؛

                                                            
٩ Margaret Wurth 
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توانند در بخش كشاورزي در مشاغلي كه از نگاه ميساله  16نوجوانان  كهنيااشاره به  و)
اين  كهليدرحاند، ه فعاليت پردازآيد بآميز به شمار ميكارشناسان سالمت و ايمني، مخاطره

 رسد؛سال مي 18به  محدوده سني براي ساير مشاغل پرمخاطره

 200بان حقوق بشر بر اساس مصاحبه با بيش از هاي سازمان ديدهاشاره به گزارش ز)
ها به هنگام آن ، مبني بر مخاطرات پيش رويمتحدهاياالتك مشغول به كار در مزارع كود

و  بزيجات، درختان كريسمس، پنبهي چون، ميوه و سبرداشت محصوالت كاشت، داشت و
  تنباكو؛

 د باگفتني است كه كار در مزارع تنباكو با مخاطرات مضاعفي، چون مسموميت حا ح)
ر دورز عوارض متعددي را براي كودكان كشا نيكوتين بر اثر جذب آن از طريق پوست كه

 پي دارد، همراه است؛

ميالدي، مبني بر  2018در سال  متحدهاياالتوي دولت انجام شده از س اشاره به مطالعه ط)
وح مجر مرگ تعداد بيشتري از كودكان كار در بخش كشاورزي در قياس با صنايع ديگر و

  كودك در روز در مزارع اين كشور؛ 33شدن 
ي برا اشاره به منجر شدن تصويب اليحه جديد كنگره آمريكا به افزايش حداقل سن ي)
ساله در  15و  14هاي كاري كودكان ساعت، همچنين تحديد در بخش كشاورزي كار

صبح و  7روزهايي كه بايد به مدرسه بروند و ممنوعيت كار براي كودكان پيش از ساعت 
  غروب؛ 7پس از ساعت 

شان كار و يا در ين قانون كودكاني را كه در مزارع خانوادگيگفتني است كه ا ك)
 10Hون هاي آموزشي چبرنامه club‐4 ها معاف محدوديت دستازاينكنند، ت مياركمش
  ؛نمايدمي

                                                            
كه به تعامل با  متحدهاالتياهاي جوانان تحت مديريت مؤسسه ملي غذا و كشاورزي و وزارت كشاورزي اي از سازمانشبكه 10

هاي مختلف ها در عرصهرفت و توسعه آنو همچنين كمك به پيش شانياستعدادهاها از مندي آنجوانان در راستاي بهره
  پردازد.مي
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رأي گذاشتن اين اليحه، تأكيد بر ضرورت اقدام سريع اعضاء مجلس نمايندگان به به ل)
پرمخاطره براي مشاغل  به روزآمد كردن مقررات مربوط به متحدهاياالتاقدام وزارت كار 

 .11كدي قوانين كار كودج ياجراكودكان در بخش كشاورزي و 
  

  *كانادا
 ماهفروردين 15بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1

 برخي از ها.، در خصوص تعدي دولت كانادا به حقوق مهاجران با محبوس كردن آن1401
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

و عفو بان حقوق بشر ههاي ديدسازمان اي حقوقي از سويانتشار نامه اشاره به الف)
ه ن كشور بالملل، به مناسبت روز حقوق پناهجويان در كانادا، مبني بر تغاير اقدام ايبين

المللي حقوق بشر و تناقض شرايط اين هاي استاني، با موازين بيندر زندان انحبس مهاجر
  ني؛استا –اي فدرال هشتگاههاي مهاجراتي در بازداها با قراردادهاي حبسزندان

ها هاي استانمقام استاني، –هاي فدرال گفتني است كه بر اساس قراردادهاي زندان ب)
ر هم داز  موظف به اتخاذ رفتاري عادالنه و انساني در قبال زندانيان مهاجر و اجتناب

در اند: اين ها با زندانياني هستند كه بر اساس نظام عدالت كيفري محبوس شدهآميختن آن
 اماكن در اصل باجويانه بوده و اين استفادههاي استاني سوءشرايط در زندانحالي است كه 

 يرند؛گرار قهدف مجازات افراد تعبيه شده و نبايد به منظور حبس مهاجران مورد استفاده 

، معاونت موقت حقوق افراد معلول در سازمان 12اشاره به اظهارات سامر موسكاتي ج)
هاي مهاجرتي و دام كانادا به لغو حبسكيد بر ضرورت اقبشر، مبني بر تأبان حقوق ديده
هاي استاني، همچنين لزوم اقدام درنگ به حبس مهاجران در زندانبخشيدن بي پايان

ها به لغو قراردادهاي مزبور و متوقف ساختن روند مشاركت خود هاي استاناضطراري مقام
 ها؛ر اين زندانهاي به وقوع پيوسته داستفادهدر سوء

                                                            
  وق بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقگزارش سازمان ديده 11

 https://www.hrw.org/news/2022/03/31/us‐congress‐should‐protect‐child‐farmworkers 
١٢ Samer Muscati 
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ر دها زندان استاني ده در جوپناهاشاره به اقدام ساالنه كانادا به حبس صدها مهاجر و  د)
  هاي برخوردار از حداكثر ميزان مقررات امنيتي؛بازداشتگاه ازجملهسراسر كشور، 

 ضاهايفزده شده، در  دستبند و پابند طورمعمولبهاين در حالي است به اين زندانيان  ه)
گيرند، ظارت قرار مينمداوم تحت  طوربهشده و  گيرانه محبوسسختكوچك با مقررات 

هامات شوند كه افراد مرتكب به اتهايي نگاه داشته ميدر همان بندها و سلول كهنياضمن 
  اند؛هاي كيفري محبوس شدهو داراي محكوميت

ص خاط به شراي مبتال اشاره به احتمال محبوس شدن مهاجران و متقاضيان پناهجويي و)
به دليل شرايط  ويژهبههاي انفرادي، لهاي استاني و سلورواني در زندان –روحي 
  شان؛سالمتي

آميز و ي است كه آژانس خدمات مرزي كانادا چنين اقدام تبعيضاين در حال ز)
 –ي شرايط خاص روح كند كه افراد داراياي را با اين ادعا توجيه ميجويانهاستفادهسوء

ن هاي ايهاي ويژه دسترسي داشته و مقامبه مراقبتهاي استاني انرواني، در زند
 ها را مديريت نمايند؛توانند آنمي با توجه به رفتار اين زندانيانها بازداشتگاه

 2021الملل، در ماه اكتبر سال بان حقوق بشر و عفو بينهاي ديدهاشاره به اقدام سازمان ح)
ني بر در استان بريتيش كلمبيا، مب WelcomeToCanada#اندازي كارزار ميالدي به راه

درال و متوقف فبا دولت هاي خود هاي استاني به پايان دادن به توافقدرخواست از مقام
ان آورد كه زندانيساختن روندي كه اين امكان را براي آژانس خدمات مرزي فراهم مي

 هند؛هاي استاني انتقال دمهاجر را به زندان

دولت بريتيش كلمبيا به بررسي توافق خود با دولت فدرال و پايان  اقدام مثبتاشاره به  ط)
اندازي اين كارزار در ميالدي، همچنين اشاره به راهدادن به آن در ماه ژوئن سال گذشته 

هاي استاني جهت هزار امضاء مبني بر درخواست از مقام 7، برخوردار از 13استان كُبك
 مرزي كانادا در اين رابطه؛د با آژانس خدمات يدن به قرارداد خوپايان بخش

                                                            
١٣ Quebec 
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، كه در آن 14در آمدن اين كارزار در حال حاضر در استان نوا اسكوچيا اجرااشاره به به  ي)
شوند، چرا كه اين استان هاي استاني محبوس ميزندانيان مهاجر ناگزير در زندان

ن استان براي هر فرد در اي دولت فدرال كانادا بازداشتگاه مهاجرتي ندارد: گفتني است كه
 ها در اين زمينه است؛يكي از باالترين نرخكند، كه دالر پرداخت مي 400نزديك به 

به  گير كرونا،اشاره به اقدام آژانس خدمات مرزي كانادا، در پي شيوع ويروس همه ك)
در سال  كناجران در اين امادرصد از مه 40نگاه داشتن  هاي استاني وتكيه بيشتر بر زندان

 گذشته است؛هاي ميالدي كه دو برابر درصد آن در سال 2020 - 2021مالي 

ا ساير اختيارات آژانس خدمات مرزي در قياس ب توجهقابلاشاره به گستردگي  ل)
و  وافقاتاختيار آن در زمينه دستيابي به ت ازجملهقانون در كانادا،  ياجرانهادهاي 

هاي استاني، ، عالوه بر دولتالملليهاي بينزمانكشورهاي خارجي و سا قراردادهايي با
  ان ديگر؛ا هر فرد و سازمهاي دولت كانادا و ينهادها و سازمان

اب به ارتك قانون در كانادا است كه به رغم ياجراگفتني است كه همچنين اين تنها نهاد  م)
  ؛دني معاف استتقل منظارت مس هرگونههاي مهاجرتي، از هاي مستند در زنداناستفادهسوء
در  كهيهنگامتن  16، دست كم تاكنونميالدي  2000اين در حالي است كه از سال  ن)

داري هاي استاني نگاهشان در زندانمرزي قرار داشته و اكثريتبازداشت آژانس خدمات 
  ؛15شدند، جان خود را از دست دادندمي
 

 ماهفروردين 11شنبه روز پنجر بان حقوق بشر، ديدهانتشار گزارش از سوي سازمان د -2
ه رمضان جهت كمك ب، در خصوص ضرورت استفاده دولت كانادا از موقعيت ماه 1401

برخي  اند.هاي سوريه محبوس شدهغيرقانوني در اردوگاه طوربهبازگرداندن مسلماناني كه 
  از: اندعبارتاز محورهاي اين گزارش 

                                                            
١٤ Nova Scotia 

  . قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشرگزارش سازمان ديده 15
 https://www.hrw.org/news/2022/04/04/canada‐jailing‐immigration‐detainees‐infringes‐
rights 
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مهرباني براي مسلمانان داري، بردباري و وزهيدن ماه رمضان، ماه راشاره به فرا رس الف)
صال و شرايط ناگوار برخي از مسلمانان كانادايي با توجه به استي كهدرحاليجهان و كانادا 
هاي شمال شرق سوريه محبوس غيرقانوني در اردوگاه طوربهشان كه فزاينده عزيزان

  ين ماه ندارند؛اند، دليلي براي جشن گرفتن در اشده
سال يا بيشتر در  3مسلمان كانادايي به مدت  48ه حبس خودسرانه حدود ره باشا ب)

اندازي براي به پايان رسيدن مچش هرگونهبدون  ،هاي اسفبار سوريهها و اردوگاهزندان
 اند؛هايي كه براي مظنونان ارتباط با داعش تعبيه شدهها و اردوگاهزندان –شان مصيبت

هاي گذشته به ايجاد روابطي ، در سالوزير كانادارودو، نخستشاره به اقدام جاستين تا ج)
هاي متداوم در آغاز ماه رمضان، ديدار تر ميان جوامع مسلمان كانادا، صدور بيانيهمستحكم

داران و ...: اين در حالي است كه از مراكز اسالمي به منظور همراهي با مراسم افطار روزه
ها را كودكان تشكيل نيمي از آنين كشور را، كه بيش از دا گروهي از مسلمانان انادولت كا

آميز، عميقاً تحقيرآميز و غالبًا غيرانساني، در شمال شرق سوريه دهند، در شرايط تهديدمي
 به حال خود رها كرده است؛

روندان خود شهاشاره به اقدام شماري از متحدان كانادا به استرداد برخي يا بسياري از  د)
ها محبوس هستند: گفتني ه شهروندان كانادايي در آنهايي كها و اردوگاهاناز همان زند

  حتي پيشنهاد كمك به اين كشور در اين زمينه را داده است؛ متحدهاياالتاست كه دولت 
اين در حالي است كه دولت كانادا تا كنون تنها مجوز استرداد سه شهروند كانادايي به  ه)

ميالدي،  2021جهاني كانادا در ماه ژانويه سال  تي نهاد اموركرده است و حر را صادر كشو
براي اين گروه از زندانيان مسلمان  ويژهبه، اياقدام به ايجاد ساختار سياسي محرمانه

تعهد حقوقي براي بازگرداندن  گونهچيهدولت اين كشور  كهنياكانادايي نموده، مبني بر 
 د؛اين افراد ندار

الملل به حمايت از شهروندان خود اساس حقوق بينتعهد كانادا بر  الحدرعينتأكيد بر  و)
هاي جدي حقوق بشري در خارج از كشور و ارائه استفادهدر صورت مواجهه آنان با سوء

  ِاعمال تبعيض؛ هرگونهها بدون هاي كنسولي به آنكمك
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در ين ترودو، استفرصتي براي ج عنوانبهري شمار آوردن ماه رمضان سال جااشاره به به ز)
ي استارت حمايت از مسلمانان كانادايي، به اتخاذ اقدام عاجل در صورت خواست وي جه

  ؛هاپذيرترين آناسترداد ايمن اين زندانيان و در آغاز آسيب
قرار گرفته، در جامعه  بايد مورد بازپروري شهروندان استرداد يافته كهنياكيد بر تأ ح)

جرمي كه ممكن است مرتكب شده  هرگونهرود براي ار ميانتظكه  گونههمانو  ادغام شده
  .16كانادايي ديگر مورد تحقيق و پيگرد قانوني قرار گيرند انشهرونداشند، مانند ديگر ب

  
  *بريتانيا

 ماهفروردين 25شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز پنج -1
ن ا زماروآندا ت فرستادن پناهجويان به كشوروص قصد دولت بريتانيا جهت ، در خص1401

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .هايشانپروندهبررسي 
اشاره به ناگزير شدن متقاضيان پناهندگي از بريتانيا به انتظار كشيدن در كشور آفريقايي  الف)
  مشخص شود؛ ررسي قرار گرفته و نتيجه آنمورد ب هايشانپروندهتا زماني كه  17روآندا

تِل، وزير كشور هاي بريتانيا در اين رابطه، مبني بر اقدام پريتي پَاشاره به اظهارات مقام ب)
رود در اين انتظار ميهاي روآندا: گفتني است كه اي با مقامنامهبريتانيا به امضاء توافق

اخت پوند پردميليون  120 ،آزمايشي اوليهبخشي از طرح  عنوانبه آنداقرارداد به دولت رو
 ؛18كه هزينه ساالنه اين طرح در نهايت بسيار بيشتر خواهد بود گويندميشود، اما مخالفان 

صميم با وزير بريتانيا، مبني بر اتخاذ اين تاره به اظهارات بوريس جانسون، نخستاش ج)
غيرقانوني  هايو مهاجرت آميزمخاطره هايسفرهدف ممانعت به عمل آوردن از 

 به اين كشور؛ ز طريق كانال مانشپناهجويان ا

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 16

 https://www.hrw.org/news/2022/03/31/canada‐should‐mark‐ramadan‐helping‐bring‐
home‐unlawfully‐detained‐muslims 

جمهوري رواندا، كشوري محصور در خشكي بين كنگو، تانزانيا، بروندي و اوگاندا در مركز آفريقا است. اين كشور در دهه  17
  .هزار نفر به قتل رسيدند 800نود ميالدي درگير جنگ داخلي شد كه طي آن نزديك به 

١٨ https://www.bbc.com/persian/world‐61103068 
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 اك بريتانيغيرقانوني وارد خا طوربهبه اين ترتيب، مهاجراني كه گفتني است كه  د)
قل ندا منتآاينك در بريتانيا حضور دارند، به رو شوند، همچنين پناهندگاني كه هممي

  خواهند شد؛
ينه ر زمدهادهاي فعال با خشم و اعتراض سازمان و ناشاره به مواجه شدن اين تصميم  ه)

 مهاجران و كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل؛امور 

ز ايان قاچاقچ«ين طرح دفاع كرد و اظهار داشت: با اين وجود، بوريس جانسون از ا و)
ند كه كنل مياستفاده و كانال مانش را به قبرستاني تبديكساني كه نياز به حمايت دارند سوء

شوند و در ، غرق ميفادهاستهاي غيرقابل در قايقانباشته كودكان در آن مردان، زنان و 
 ؛».زنند، تا حد مرگ يخ ميدارهاي يخچالكاميون

 فتهانتشار ياهاي متعددي درباره غرق شدن پناهجوياني تاكنون گزارشگفتني است كه  ز)
ه ست كاد: اين در حالي يتانيا شونكه قصد داشتند از طريق كانال مانش وارد خاك بر

هاي قايق«ه پريتي پتل، به دليل بحران پناهندگان موسوم ب ويژهبهو  بوريس جانسون
  رند؛قرار دافشار  تحت، به شدت »كوچك

يان با هاي وزير كشور بريتانيا در راستاي رفع بحران پناهجواشاره به همچنين تالش ح)
اي هجويان توسط نيروههاي پناپس راندن قايق ازجملههاي پيشنهادي خود، تكيه بر طرح

  رد ساحلي؛گا
نيز  جوياندورافتاده پناه هاياردوگاهاي درباره گسترده اين در حالي است كه مباحثات ط)
ها در خصوص وضعيت نامطلوب هاي مسئول اتهاممقام كه جريان استين كشور در ا در

  ؛19كنندرا رد مي هااين اردوگاه
 2021از راه كانال مانش به بريتانيا در سال  جوپناه 526هزار و  28به ورود  اشاره ي)

  ؛20نفر بوده است 8404، 2020اين رقم در سال  كهدرحاليميالدي، 
  

                                                            
  وله. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري دويچه  19

 https://b2n.ir/h96873 
٢٠ https://www.bbc.com/persian/world‐61103068 
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 ماهفروردين 18شنبه ي بي.بي.سي، در روز پنجانتشار گزارش از سوي شبكه خبر -2
به ن لت بريتانيا به اولويت داداقدام دو هاي اين شبكه مبني بر، در خصوص يافته1401

برخي از  اني.ينه صدور رواديد، در قياس با پناهجويان افغانستپناهجويان اوكرايني در زم
  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 

 ربمبني  شبكه خبري بي.بي.سي به شواهدي» نيوز نايت«اشاره به دستيابي برنامه  الف)
ه به موجب ني كاقدام دولت بريتانيا به اولويت بخشيدن به صدور رواديد براي اتباع اوكراي

در  ستانيِانافغشهروندان  ازجمله شهروندان ديگر كشورها،هاي تأخير افتادن درخواست
  شده است؛بان طالحكومت از  گريز جهت تالش

ير شدن يتانيا مبني بر ناگزرزارت كشور بهاي الكترونيكي واشاره به حاكي بودن پست ب)
ز جنگ آغا آشكاراي كارمندان اين نهاد به تغيير تمركز خود به سمت و سويي ديگر پس از

 اوكراين؛

هاي اتخاذ شده از سوي چرا طرح كهنياهايي مبني بر اشاره به مطرح شدن پرسش ج)
ازل ه مني كاداختصاص بودجه براي افر ازجملهريتانيا براي مهاجران اوكرايني، دولت ب

  آيد؛در نمي اجرادهند، براي پناهجويان افغانستاني به ها قرار ميخود را در اختيار آن
 انيا بهشور بريتكاز طرف وزارت  كهنيااشاره به اظهارات وكالي امور مهاجران مبني بر  د)
ر دبه دليل  فغانستانياپناهجويان به درخواست  خير در رسيدگيأتها گفته شده كه آن
  ؛ناپذير بوده استاجتناب ولويت قرار گرفتن شهروندان اوكرايني،ا

نگ پس از ج اگر چه جنگ اوكراين، بزرگترين بحران بشري در اروپا كهنيااشاره به  ه)
اين  بربرخي  آيد و دولت بريتانيا قصد ايفاء نقش در آن را دارد، اماجهاني دوم به شمار مي

 بايد در هاي روزانه طالبان مواجه بوده وز با تهديدني باورند كه شهروندان افغانستاني
 اولويت قرار گيرند؛

هاي وزارت كشور بريتانيا مبني بر منصفانه نبودن قياس اين دو اشاره به اظهارات مقام و)
هزار پناهجوي  20پذير با يكديگر، ضمن يادآوري تعهد اين كشور به اسكان گروه آسيب

  اين طرح؛ ياجرال و در جريان قرار داشتن سريع روند سا 5 زمانمدتافغانستاني در 
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 و بحراندتانيا با اين موارد، نحوه مواجهه بريبا در نظر گرفتن تمامي  كهنيااشاره به  ز)
ست، هايي را در زمينه عملكرد دولت اين كشور در اين رابطه مطرح كرده ابشري، پرسش

  كنند؛نرم مي وپنجهدستاي بقهساهاي بيدر زماني كه اروپا و جهان با چالش
تداوم م هاياشاره به نااميدي هزاران تن از شهروندان افغانستان از گريز از تهديد ح)

  طالبان؛
ين ايا در بريتان حليم انهمكاراز كه  شهروندان افغانستانيشماري از گفتني است كه  ط)

بر  يريهد. اما نهادهاي خانهدو طرح تخليه به بريتانيا آورده شد ياجراطي  ،نداهبود كشور
تسريع ي براو با نگراني در تالش  ديگر در آنجا باقي مانده تنها هزار اين باورند كه ده

  خود جهت ورود به بريتانيا هستند؛ رواديد يافتروند در
اي اودس كه بخشي از خانواده او در شهراشاره به اظهارات يك شهروند افغانستاني  ي)

روز و  20، مبني بر دريافت رواديد بريتانيا در مدت زمان ندبرديسر مبه  نياوكرا
ر كابل دوي كه  عدم اقدام دولت بريتانيا به صدور رواديد براي مادر و خواهر حالدرعين

اده دسكونت دارند و از ماه اوت سال گذشته ميالدي براي دريافت رواديد درخواست 
 بسيار ه از سوي دولت اين كشور وگانامري كه نمايانگر اتخاذ معيارهاي دو –بودند 
  كننده است؛مأيوس

ا: يلت بريتانهزار رواديد براي شهروندان اوكرايني طبق اعالم دو 30حدود  صدوراشاره به  ك)
  ؛ستمنتشر نشده اصدور رواديد براي شهروندان افغانستاني  اين در حالي است كه آمار

فت رواديد از سوي شهروندان درياهاي موجود در زمينه روند اشاره به تفاوت ل)
شامل نشدن رواديد خانوادگي براي شهروندان  ازجملهافغانستاني با اتباع اوكراين، 

ني بر پذيرش پناهجويان افغانستاني از سوي مردم افغانستان و همچنين روند حمايتي مبت
  ؛21امكاني كه براي پناهجويان اوكرايني وجود دارد –بريتانيا در منازل خود 

  

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

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐61023250 
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، 1401 ماهفروردين 14انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز يكشنبه  -3
برخي از  در خصوص احتمال ممنوعيت ازدواج افراد زير سن قانوني در انگليس.

  از: اندعبارتاي اين گزارش محوره
 سال وريهفاشاره به اقدام نمايندگان مجلس عوام پارلمان انگليس، در اواخر ماه  الف)

انگليس  سال در 18اري ميالدي، به تصويب طرحي مبني بر ممنوعيت ازدواج افراد زير ج
  ؛وريل با آن موافقت كندآاز پايان ماه  پيشرود مجلس اعيان طرحي كه انتظار مي -

  ايت والدين؛سال به باال در انگليس با قيد رض 16اشاره به آزاد بودن ازدواج افراد  ب)
 گونهاين قربانيان ،ق كودكانهاي مدافع حقوسازمانه گفته ب اين در حالي است كه ج)

به  گزيرناكان خود پول و با مشاركت نزديدريافت  يازادر  ،هستند اندختر كه عمدتاً هاازدواج
 ه عمدتاً كه نتيجه يك دسيس هاييازدواج – شوندخواسته مينا هايازدواجتن دادن به 

  است؛ انكودك اين برايرهاي روحي و جسمي زاو آ هااز خشونت و مملو خانوادگي
كافي  حاليندرعميالدي و  2014اشاره به ممنوعيت ازدواج اجباري در بريتانيا از سال  د)

را كه چن پديده، ل ايدختران در قبا ويژهبهنبودن اين ممنوعيت براي حمايت از نوجوانان 
 شانينه بستگان و والدعليدر اغلب موارد اين كودكان براي اثبات ادعاي خود بايد 

  ؛شهادت دهند
ادن د رارق پيگردتحت اشاره به منجر شدن طرح جديد قانوني در اين زمينه، به تسهيل  ه)

  كنند؛مشاركت ميشان ازدواج اجباري عزيزانسازماندهي والدين يا بستگاني كه اغلب در 
ه با سال 17و  16 نانهاي نوجوااشاره به عدم وجود آمارهاي دقيق از تعداد ازدواج و)

 سياري از اين موارد به صورت قانوني؛ثبت نرسيدن بتوجه به به

سال  18ير زمورد ازدواج  147 ميالدي، 2018طبق آمارهاي رسمي در سال  حالنيباا ز)
: اين اندر بودهنفر پس 28نفر دختر و  119 هاان آنبه ثبت رسيده است كه از مي يسدر انگل

  ده بود؛به ثبت رسيسال  18مورد ازدواج زير  183تنها ، 2017ل ر ساد در حالي است كه
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سوي  هاي حقوق بشري به دنبال كردن اين مسير ازاشاره به ابراز اميدواري سازمان ح)
ن، جها براي ساير كشورهاي اسكاتلند و ايرلند شمالي و همچنين تبديل آن به الگويي

هاي ها، مددكاريمدارس، بيمارستان ويژهبه ،تينهادهاي دول درها با ارتقاء حمايت زمانهم
  ؛اجتماعي و نيروهاي پليس

ميالدي، در چهارچوب  2030گفتني است كه سازمان ملل نيز در صدد است تا سال  ط)
  ؛22به ازدواج كودكان پايان بخشد ،هاي توسعه پايدارپروژه

  
، در 1401 ماهردينفرو 10انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز چهارشنبه  -4

  يني.گيرانه بريتانيا در زمينه صدور رواديد براي پناهجويان اوكراخصوص قوانين سخت
 از: دانعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

 وصال اشاره به اظهارات پناهجويان اوكرايني مستقر در لهستان مبني بر استي الف)
اي طراحي شده تا بيش رسد به گونهظر مينا كه به ها در قبال قوانين بريتانيمي آنسردرگ

  آورد؛ها ممانعت به عمل ميبه مردم گريزان از جنگ پناه دهد، از ورود آن كهآناز 
قررات مبا  اشاره به سردرگمي پناهجويان اوكرايني در ايستگاه مركزي ورشو در رابطه ب)

تواند آن مي ديد، كه پردازشاكند تا پيش از ارائه درخواست رومي ها را ملزمبريتانيا كه آن
ه اين كها به طول انجامد، حامي يا ضامني در بريتانيا بيابند: اين در حالي است هفته

 ها حمايت به عمل آورد؛شناسند كه از آنپناهجويان كسي را در بريتانيا نمي

 نوياريتانيا براي پناهجبت رواديد از هاي روند دريافاشاره به منجر شدن پيچيدگي ج)
بيشتري  شان براي ورود به كشورهاي ديگر كه در اين زمينه از سهولتاوكرايني، به تصميم

 برخوردارند؛

اي در ايستگاه ورشو به اشاره به اقدام گروه كوچكي از مردم بريتانيا به بر پا كردن غرفه د)
ها در آن هبريتانيا براي پناهجويان و توصيه ب منظور ارائه توضيحات الزم در زمينه مقررات

                                                            
  يابي در لينك:وز. قابل بازگزارش شبكه خبري يوروني 22

 https://per.euronews.com/2022/04/03/underage‐marriage‐england‐house‐of‐lord‐women‐

rights‐under‐16-��-��-������ 
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هاي محدودي در زمينه يافتن زمينه چگونگي ارائه درخواست رواديد و كسب موفقيت
  حامي براي پناهجويان اوكرايني در اين كشور؛

 قدام بهارشو واين در حالي است كه گروهي از مردم اسپانيا در غرفه ديگري در ايستگاه  ه)
ي اناتاين كشور نموده و امك ههزار پناهجوي اوكرايني براي ورود ب كمك به بيش از

ن را هايي در اسپانيا جهت پذيرش اين پناهجويارايگان و تعيين ميزبان ونقلحملهمچون 
  اند؛فراهم آورده

ن براي پناهجويا هاي نظام رواديد بريتانيا و دشواري يافتن ميزباناشاره به پيچيدگي و)
دولت  حالي است كه است: اين در دهها منجر شه به استيصال آناوكرايني در اين كشور ك

ها نآز ورود پس ا شرايط ورود اين پناهجويان به كشور را تسهيل نمايد و ابتدابريتانيا بايد 
  بپردازد؛ هايشانپروندهبه بررسي 

شوند، ر ميگفتني است كه حتي كساني كه از فرصت يافتن ميزبان در بريتانيا برخوردا ز)
  يرد وگشان مورد پردازش قرار ر انتظار بمانند تا رواديددي دمتما هايبايد براي هفته

شان اش كه تمامياشاره به اقدام دولت بريتانيا به جدا كردن خود از همسايگان اروپايي ح)
شرايط ورود به اين كشورها براي پناهجويان اوكرايني را بدون نياز به دريافت رواديد 

  ؛23اندتسهيل كرده
  
، به نقل 1401 ماهفروردين 9شنبه وي روزنامه گاردين، در روز سهز سارش اانتشار گز -5

نويس قوانين بريتانيا در زمينه الملل، در خصوص به شمار آوردن پيشاز سازمان عفو بين
رش ين گزابرخي از محورهاي ا ».تباهي حقوق بشر«پناهجويان و عملكرد پليس، به مثابه 

  از: اندعبارت
الملل در زمينه وضعيت حقوق بشر در النه سازمان عفو بينااشاره به گزارش س الف)

هاي بنيادين كه بريتانيا، مبني بر به شمار آوردن حمله دولت اين كشور به حقوق و حمايت
                                                            

  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 23
 https://www.theguardian.com/global‐development/2022/mar/30/uk‐visa‐rules‐are‐to‐
ensure‐ukrainians‐dont‐come‐to‐britain‐say‐refugees 
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كه توانايي مردم » اقدام به تباهي حقوق بشر«در قانون آن گرامي داشته شده، به مثابه 
  دهد؛حكومت را كاهش مي ئول به شمار آوردنبريتانيا در رابطه با مس

ر دامات آن الملل از دولت بريتانيا به دليل اقداشاره به انتقاد شديد سازمان عفو بين ب)
اي در گيرانهاين كشور و ارائه قانون جديد سخت» قانون حقوق بشر«زمينه از هم گسيختن 

  زمينه پناهجويان و عملكرد پليس؛
الملل در بريتانيا، مبني بر سازمان عفو بين س، رئي24ساشا دشموك اشاره به اظهارات ج)
المللي تواند اعتبار كسب قهرماني در زمينه حقوق بشر در سطح بيناين كشور نمي كهنيا

همچنان به تضعيف و از هم گسيختن آن در داخل  كهدرحاليرا به خود اختصاص دهد، 
 بخشد؛كشور تداوم مي

ها در به ستون اصلي حقوق و حمايتبه مثا» بشرق قانون حقو«شمار آوردن اشاره به به د)
گرايانه كه در هاي بزرگ عدالتبريتانيا ضمن تأكيد بر ضرورت ايفاء نقش آن در مبارزه

  حال حاضر جهان با آن مواجه است؛
دن ش كشيابزاري جهت به چال عنوانبه» قانون حقوق بشر«شمار آوردن اشاره به به ه)

عيت قرار دادن نتايج ضعيف به دست آمده در زمينه وضض عملكرد پليس، مورد اعترا
 اقدامات هاي اقليت نژادي و حصول اطمينان از انجام تحقيقات الزم در زمينهسالمتي گروه

 ؛19 –دولت در قبال شيوع بيماري كوويد 
ز ي ان اوكرايناشاره به حاكي بودن حمايت گسترده اخير عموم مردم از پناهجويا و)

 بار خود با پناهجويان؛لت به تجديدنظر در زمينه رفتار خشونتدوضرورت اقدام 

و  مليت«برانگيز الملل از اليحه مناقشهاشاره به همچنين انتقاد شديد سازمان عفو بين ز)
ي از كه در حال حاضر توسط نمايندگان پارلمان در دست بررسي است و بسيار» مرزها

سازد و مي فت پناهجويي در بريتانيا محروميااز حق ارائه درخواست يا در پناهجويان را
 الملل است؛مغاير با حقوق بين

                                                            
٢٤ Sacha Deshmukh 
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ر دادِ ح) اشاره به همچنين منجر شدن تصويب اين اليحه به مجرم به شمار آوردن افر
ن تالش براي ارائه درخواست پناهجويي پس از گذر از كانال مانش و حتي فرستاد

  رار گيرد؛قمورد بررسي  هايشانوندهپركشورهاي ديگر تا زماني كه  پناهجويان به
رلمان هايي از مجلس عوام پاط) اشاره به موفق شدن دولت بريتانيا به كسب مجموعه رأي

هاي كه پس از مخالفت» مليت و مرزها«هايي از اليحه اين كشور در راستاي احياء بخش
هايي در حه طروان بتمي ازجملهشديد از سوي مجلس اعيان از آن حذف شده بود، كه 

  هاي پناهجويان در خارج از كشور اشاره كرد؛راستاي پردازش درخواست
ثابه مبه » هاپليس، جرم، محكوميت و دادگاه«ي) اشاره به همچنين به شمار آوردن اليحه 

 كهنياات و اجتماعات، با توجه به تجمع تشكيل اي جدي در قبال حق بر آزاديمخاطره
كشور  س ايني در بريتانيا را به شدت محدود ساخته و به پليمومعاليحه مزبور اعتراضات 

شهر، هايي چون ايجاد سر و صدا يا اختالل در سطح دهد تا به بهانهميرا اختيار اين 
  د؛تجمعات عمومي را ممنوع نماي

اي در زمينه حقوق و كنندهبريتانيا در مسير معكوس بسيار نگران كهنياك) اشاره به 
ها دارد، درست در زماني كه بايد از آنگسيختن حقوق بشر گام برميهم از  ها وحمايت

  ؛دفاع نمايد
هاي رفاهي اضطراري كه براي دوران ل) اشاره به همچنين تصميم دولت به قطع كمك

پوند در هفته براي افرادي كه در  20مبلغ  –در نظر گرفته بود  19 –شيوع بيماري كوويد 
رود با كه انتظار مي –ت كمك هزينه زندگي) قرار دارند اف(دري »اعتبار جهاني«فهرست 

هزار تن ديگر از شهروندان اين كشور را  500هاي معيشتي، حدود توجه به افزايش هزينه
 ؛25به ورطه فقر بكشاند

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش روزنامه گاردين، به نقل از سازمان عفو بين 25

 https://www.theguardian.com/global‐development/2022/mar/29/uks‐draft‐refugee‐and‐
police‐laws‐are‐human‐rights‐vandalism‐says‐amnesty 
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 3تحليلي ميدل ايست آي، در روز چهارشنبه  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -6
بريتانيا به » راهبرد بازدارندگي«آسيب وارد آوردن خصوص ، در 1401 ماهفروردين

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .در اين كشور دموكراسي و كودكان
يكي از نهادهاي  –الملل اشاره به گزارش انتشار يافته از سوي نهاد حقوق و امنيت بين الف)

» راهبرد بازدارندگي«نجر شدن ه ممينمبني بر هشدار در ز –حامي حقوق بشر در بريتانيا 
(منشعب از قانون امنيت و مبارزه با تروريسم) به فرسايش دموكراسي، از طريق ممانعت از 

  سياسي؛ گراييها از كنشبرخورداري مردم از آزادي بيان و مأيوس كردن آن
 هاييداشاره به منجر شدن راهبرد بازدارندگي دولت بريتانيا به تضعيف حقوق و آزا ب)

رفاه  موجود در زمينه هايدستور كار امنيت ملي بر دغدغه بنيادين و اولويت بخشيدن
  هاي انتقادآميز منتشر شده در زمينه برنامه مبارزه با تروريسم؛بر اساس گزارش ،كودكان

هاي اين گزارش مبني بر تداوم تحت تأثير قرار گرفتن نامتناسب جوامع اشاره به يافته ج)
اين راهبرد و همچنين تأثير دلسردكننده آن بر فعاالن مبارزه با نژادپرستي وي ز سمسلمان ا
 گران حمايت از محيط زيست و ديگر جوانب عدالت اجتماعي؛و كنش

اشاره به استفاده دولت از اين راهبرد تحت پوشش حمايت از امنيت ملي، در راستاي  د)
در زمينه مسئول به شمار  ردمي مكاهش فضاي جامعه مدني و آسيب رساندن به تواناي

  هاي كشور؛آوردن مقام
اشاره به هشدار اين گزارش در اين زمينه كه وظيفه محول شده بر اساس اين راهبرد، به  ه)

آموزگاران و پزشكان مبني بر برخورداري از توجه الزم  ازجملههاي دولتي، كاركنان بخش
ون، سركوب مباحثه و مدهايي چپيا به لزوم ممانعت از جذب مردم به سوي تروريسم، به

  ها بيانجامد؛در مدارس و دانشگاه هاي نقادانهآموزش و انديشه
اشاره به همچنين ابراز نگراني در زمينه مورد هدف قرار گرفتن منتقدان اين راهبرد به  و)

 اي كه مصداق سانسور مستقيم باشد؛گونه

هاي هاي كشور از دغدغهاده مقاماستفهاي جدي در زمينه سوءاشاره به ابراز نگراني ز)
آميز، در راستاي مورد هدف قرار دادن نامناسب مشروع در رابطه با رفتارهاي خشونت
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آميز و قانوني مخالفت و از اين رو ارائه اين نتيجه كه راهبرد اي از َاشكال صلحمجموعه
  شود؛يب ديدن دموكراسي ميبازدارندگي موجب آس

ي بر ارندگش ديگري در اين زمينه مبني بر تأثير راهبرد بازدگزاراشاره به انتشار  ح)
كه حاكي از  –قوق بشري انديشكده ح –المللي حقوق كودك كودكان، از سوي شبكه بين

 18دود ميالدي عملي شده، ح 2015اين راهبرد در سال  ياجراآن است كه از زماني كه 
  اند؛اين برنامه ارجاع داده شده ودك بههزار ك

 ازفاظت حاهي براي اين راهبرد، آن را به مثابه ر ياجرااگر چه عامالن  كهنيااره به اش )ط
ر حقوق و رفاه بمقررات پليسي را  ياجرادر حقيقت  كشند، اماكودكان به تصوير مي

 بخشند؛كودكان اولويت مي

دهد، يم اردي قرن را مورد تعراهبرد بازدارندگي، حقوق بنيادين كودكا كهنيااشاره به  ي)
هاي ها را تابع اولويتشود و رفاه آنها به خدمات اجتماعي ميموجب كاهش دسترسي آن

 سازد؛امنيت ملي مي

ن كاركنا تماعي يااين راهبرد اختيار الزم به آموزگاران، مددكاران اج كهنيااشاره به  ك)
ين يت والدرضا ع پيشين ياا بدون اطالدهد تا هر كودكي ربخش بهداشت و درمان را مي

ر ايجاد قدام خطين اااو به برنامه پليس بريتانيا در زمينه مبارزه با تروريسم ارجاع دهند، كه 
اعتمادي در جامعه را در پي داشته و از دسترسي كامل كودكان به خدمات فضاي بي

 ؛ها هستندخدماتي كه مستحق دريافت آن –آورد ضروري ممانعت به عمل مي
يانيه از سوي يكي از سخنگويان وزارت كشور بريتانيا، خطاب به دور بشاره به صا ل)

آميز بودن راهبرد بازدارندگي در ممانعت از جذب سايت ميدل ايست آي، مبني بر موفقيت
مردم به تروريسم و تالش اين راهبرد در راستاي حمايت از حقوق بشر بنيادين و قوانين 

المللي در زمينه ضرورت وجود ترده بينظر گسد اتفاق نبريتانيا، ضمن تأكيد بر وجو
 .26هاي بازدارندهبرنامه

                                                            
  تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  26
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  *فرانسه
، 1401 ماهفروردين 19انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -1

در خصوص قرار گرفتن فرانسه بر سر دو راهي التزام به حقوق بشر يا كسب منافع 
 ي اين كشور به ديگر كشورهاي جهان.از سو اقتصادي، با توجه به روند فروش سالح

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 
ته به هاي گذشالمللي طي سالاشاره به مطرح شدن متداوم نام فرانسه در عرصه بين الف)

هاي دليل عقد قراردادهاي فروش سالح به كشورهاي ديگر: گفتني است كه بر اساس داده
 2021تا  2017هاي صلح استكهلم، فرانسه در فاصله سال هايالمللي پژوهشمؤسسه بين

هاي درصدي در قياس با سال 59افزايش  –ميالدي، سومين صادركننده سالح در دنيا بوده 
 درصدي داشته است؛ 11هاي صادر شده در جهان سهمي از كل سالحو  – 2016تا  2012

 5يكي از  عنوانبههمواره دي، ميال 1950 دههاشاره به مطرح شدن نام فرانسه از  ب)
انكارناپذير بودن  حالدرعينكشور برخوردار از بيشترين ميزان صادرات سالح در جهان و 

فرانسه است كه هاي اخير: گفتني رشد ميزان صادرات نظامي از سوي اين كشور در سال
 كه نمودهاز فروش سالح كسب  ييميليارد يورو 28ميالدي درآمد حدود  2021در سال 

  آيد؛راي اين كشور سابقه جديدي در اين زمينه به حساب ميب
هاي صلح استكهلم، مبني بر به شمار آمدن المللي پژوهشهاي مؤسسه بيناشاره به داده ج)

 60حدود  ييتنهابهت فرانسوي كه مشتريان تسليحا ترينمهم عنوانبهقطر، هند و مصر 
  ؛اندري كردهريدارا خ اين كشورهاي صادراتي درصد از سالح

عربستان سعودي نيز طي يك دهه گذشته به يكي از مشتريان اصلي گفتني است كه  د)
ميالدي،  2020تا  2011هاي سال در خاللاين كشور  و صنايع نظامي فرانسه تبديل شده

  بوده است؛افزار از فرانسه پس از هند و قطر سومين خريدار اصلي جنگ
به دنبال مد فرانسه از فروش سالح طي سال گذشته ميالدي درآ اشاره به افزايش چشمگير ه)

  ؛هاي رافال، ساخت شركت هوانوردي داسوعقد قراردادهاي كالن براي فروش جنگنده

                                                                                                                                                            
  https://www.middleeasteye.net/news/uk‐prevent‐strategy‐harmful‐democracy‐and‐
children‐reports‐find 



  33                     )          1( ، بريتانيا و فرانسهاياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

اين  چهار قرارداد كالن براي فروشدي، ميال 2021پاريس در سال گفتني است كه  و)
 ميليارد واسي (به ارزش يك، كرزش نزديك به چهار ميليارد يورو)ها با مصر (به ارجنگنده

ده (به ارزش ميليون يورو) و امارات عربي متح 500يورو)، يونان (به ارزش دو ميليارد و 
ال به هاي رافنگندهفروش ج قرارداداز : اين در حالي است كه ميليارد يورو) امضاء كرد 16

 ؛شودياد مي» قرارداد قرن« عنوانبهبه دليل مبلغ باالي آن  ،امارات
نند ما ،هاي بزرگ صنايع نظامي و هوانوردي در فرانسهشركتشمار آوردن اشاره به به ز)

نفعان اصلي اين قراردادها: گفتني ذي عنوانبه، ، سافران و گروه تالس»ايديبيام«داسو، 
 400 ،شوندتفع ميه از برنامه فرانسه در زمينه فروش سالح منهايي كديگر شركتاست كه 

  ؛هاي رافال نقش دارندي هستند كه در توليد جنگندهكارشركت پيمان
ت سالح از سوي فرانسه طي برنامه صادرابرانگيز شدن متداوم اشاره به مناقشه ح)
تا به روسيه  گزارش جنجالي فروش سالح از سوي اين كشور ازجمله، هاي گذشتهسال

  سيه)؛(رو ميالدي و پس از الحاق شبه جزيره كريمه به اين كشور 2020سال 
و  كرايناين گزارش تنها چند هفته پس از تهاجم نظامي روسيه به اوگفتني است كه  ط)
ها در هتوج تمامي در دوراني كهانتشار يافت، با رياست فرانسه بر اتحاديه اروپا  زمانهم

رش، ن گزا: بر اساس ايبودم عليه مسكو متمركز شده اتحاديه بر روي لزوم وضع تحرياين 
 152در مجموع ميالدي،  2020تا  2015از سال  ،شده به روسيه ات صادرليحارزش تس

  شود؛مي ميليون يورو تخمين زده
نجال جبه  اشاره به محدود نشدن انتقادها از برنامه فرانسه در زمينه صادرات سالح ي)

ت به هاي مدافع حقوق بشر از پاريس به دليل فروش تسليحااخير و انتقاد متداوم گروه
هاي عربستان سعودي و حكومتمتهم به نقض حقوق بشر: گفتني است كه  ايهركشو
  ؛اندشده بارها به نقض حقوق بشر متهمنسه، هاي فراسالحدو مشتري اصلي ، مصر
اشاره به همچنين تمركز منتقدان برنامه صادرات سالح از سوي فرانسه، بر عدم  ك)

ات جنگي و عدم مباحثه در زمينه ليحشفافيت اين كشور در زمينه قراردادهاي فروش تس
 سياست صادرات تسليحات؛
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وزير اين كشور ير نظر نخستكميسيوني در دولت فرانسه و زگفتني است كه  ل)
و  عهده دارد گيري در زمينه فروش يا عدم فروش سالح به مشتريان را برتصميم

وزارت ع) و دفا(وزارت خارجه، وزارت نيروهاي مسلح  ازجمله ،هاي مختلفوزارتخانه
  ؛اقتصاد در اين كميسيون نمايندگاني دارند

و در عمل  شدهوب نه محساين كميسيون محرماهاي گيريجلسات و تصميم حالبااين م)
گاه دليل موافقت با فروش سالح به يك كشور و رد درخواست صدور تسليحات به هيچ

  ؛شودكشوري ديگر مشخص نمي
ها در گيريمنمايندگان پارلمان فرانسه بر روند تصميتوجه اشاره به عدم نظارت قابل  ن)

 روشفرابطه با  اين زمينه و تنها دريافت ساالنه يك گزارش از سوي وزارت دفاع در
ي هيزاتبه نوع سالح و تجسالح و تجهيزات نظامي به كشورهاي ديگر كه در اين گزارش 

  ؛شودنمي ، اشارهكه به كشورهاي مختلف صادر شده است
ي افزار از سوره به مشتمل شدن يكي از انتقادهاي اصلي به برنامه صدور جنگاشا )س

 و كشور عربستان سعودي و اماراتدبه  هاي گذشته، بر فروش تسليحاتفرانسه در سال
 شان در جنگ يمن؛متحده عربي به دليل نقش

د در خوتعهد الملل مبني بر اقدام فرانسه به نقض اشاره به گزارش سازمان عفو بين ع)
يه چهارچوب معاهده تجارت تسليحاتي، مبتني بر عدم استفاده از اين تجهيزات عل

بستان به عر فرانسه در دفاع از فروش سالح دفاعوزارت غيرنظاميان: اين در حالي است كه 
  دارند؛ »دفاعي«شده جنبه ات فروختهكند كه تسليحكيد ميأو امارات ت

ستانه بان حقوق بشر از امانوئل مكرون، در آن ديدهسازمااشاره به همچنين درخواست  ف)
سفر وي به كشورهاي حاشيه خليج فارس، جهت متوقف ساختن فروش سالح به 

  ؛يبوظبعربستان و امارات به دليل موارد نقض حقوق بشر مرتكب شده از سوي رياض و ا
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عمل در  ،هه در جريان سفرش به منطقجمهوري فرانسرئيساين در حالي است كه  ص)
نگار منتقد كه پس از قتل جمال خاشقجي، روزنامه به شمار آمدرهبر غربي نخستين 

  ؛27با محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور ديدار كرد ،حكومت عربستان
  
، 1401 ماهفروردين 12انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز جمعه  -2

 فرانسوي در معرض خشونت جنسي. كودك هزار 160نه در خصوص قرار گرفتن ساال
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

نسي ج ادهسوءاستفكميسيون مستقل تحقيق در زمينه اشاره به انتشار گزارش از سوي  الف)
 كهنيا، مبني بر ماهينفرورد 11شنبه ، در روز پنجخانواده و نزديكان در فرانسه ءاز اعضا
  شوند؛نت جنسي مياين كشور قرباني خشو ك درهزار كود 160ساالنه 

توسط امانوئل مكرون، ميالدي،  2021 سال مارسماه اين كميسيون در گفتني است كه  ب)
كه مقابله با خشونت جنسي  جهتهايي با هدف تدوين سياست و فرانسه جمهوررئيس

  ؛28هاي اين كشور با آن مواجه هستند، تشكيل شدخانواده
هاي كميسيون نامهبه پرسش ارائه شده پاسخ 750هزار و  5دن ي بواشاره به حاك ج)

ن كودكي را درصد از قربانيان خشونت جنسي در دورا 90دختران  كهنيااز  مستقل تحقيق
مورد شان كانخانواده و نزدي ءاعضاسوي از  درصد كودكان 80همچنين و  دهندتشكيل مي

  گيرند؛آزار جنسي قرار مي
از سوي اعضاء ميانگين سني كودكاني كه در معرض خشونت جنسي  كهنيااشاره به  د)

ها دست سال است كه اكثر آن 8سال و براي پسران  7براي دختران  ،گيرندخانواده قرار مي
  كنند؛سال بعد اين رويداد را آشكار نمي 10كم تا 

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 27

 https://per.euronews.com/my‐europe/2022/04/08/��������-benefit‐in‐price‐of‐human‐

rights‐to‐which‐countries‐france‐sell‐its‐weapons 
خانواده و نزديكان در  ءاستفاده جنسي از اعضاكميسيون مستقل تحقيق در زمينه سوءدستور تشكيل الزم به ذكر است كه  28

ر جنسي ت و آزابا انتشار كتابي به اذي ،شنر، دختر وزير خارجه پيشين اين كشوركمي كوفرانسه پس از آن صادر شد كه 
  .شان پرداختبرادرش از سوي ناپدري
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تن يك  اند، حدوداً از هر سه نفري كه مرتكب خشونت جنسي شده كهنيااشاره به  ه)
زرگ، بان عمدتاً از سوي پدر، برادر ه دخترگفتني است ك ها پدر خانواده بوده است:آن

برادر  زرگ،ببرادر ناتني، عمو، دايي، پدربزرگ يا ناپدري و پسران بيشتر از سوي برادر 
 ين موارد،ا تماميدر گيرند و ناتني، پدر، عمو، دايي يا پدربزرگ مورد آزار جنسي قرار مي

  ؛كنندستفاده ميء اسوها دارند، اعتمادي كه كودكان به آنونت جنسي از ن خشعامال
دهي شرنگ پزشكان فرانسه در گزاراشاره به تأكيد نويسندگان اين گزارش بر نقش كم و)

ها د از سوي آندرصد از اين موار 5تنها  كهنيادر زمينه موارد آزار جنسي، با توجه به 
  شود؛گزارش مي

 عه،امكيد كميسيون مستقل تحقيق بر ضرورت حمايت تمامي متخصصان جه تأاشاره ب ز)
 آزارها قرار گونهاينپزشكان، آموزگاران و قضات از كودكاني كه در معرض  ازجمله

  گيرند؛مي
ن و يسيواشاره به همچنين به رسميت شناختن قوانين رازداري پزشكي از سوي اين كم ح)

دهي در اي براي پزشكان جهت گزارشويژه وكارسازد از اين رو درخواست آن جهت ايجا
 زمينه موارد آزار جنسي؛

ي به در زمينه نحوه رسيدگ دنظريتجداشاره به درخواست اين كميسيون جهت اِعمال  ط)
بر  كهنياها، با توجه به هاي خشونت جنسي عليه كودكان و اعضاء خانواده در دادگاهپرونده

 ؛اندچنيني مردود اعالم شدهدرصد از شكايات اين  70ده حدود هاي منتشر شاساس گزارش
هاي الزم و از قربانيان آزار جنسي در فرانسه از درماناشاره به برخورداري تنها نيمي  ي)

از اين رو  هاي ويژه روحي و جسمي واز مراقبت هادرصد از آن 8,5برخورداري تنها 
مندي قربانيان آزار جنسي ن بهرهجهت تضمي درخواست كميسيون تحقيق از جامعه فرانسه

هاي درماني از سوي نظام ها و فراهم آمدن امكان پرداخت تمامي هزينهمراقبت گونهايناز 
  ؛29تأمين اجتماعي

                                                            
  در لينك:گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي  29

 https://per.euronews.com/2022/04/01/there‐are‐160-000-�����ren‐who‐are‐victims‐of‐

sexual‐violence‐each‐year‐in‐france 
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، 1401 ماهفروردين 9شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز سه -3
هاي الملل به اتخاذ سياستينمان عفو بدر خصوص متهم شدن دولت فرانسه از سوي ساز

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  دوگانه در قبال پناهجويان.
ذاردن الملل از عدم احترام گاشاره به حاكي بودن گزارش ساالنه سازمان عفو بين الف)

 عنوانبهاز آن  ، بر خالف آنچه كهجاييجابهكشور فرانسه به حقوق بشر و آزادي بيان و 
ري و برادري، براب«گذار سه اصل و پايه» هد اصلي زايش منشور حقوق بشر سازمان مللم«

  رود؛انتظار مي» ديآزا
مينه الملل از دولت امانوئل مكرون در زاشاره به انتقاد گسترده سازمان عفو بين ب)

  گيرانه مهاجرتي آن؛هاي سختسياست
بر  سه، مبنيالملل در فرانسازمان عفو بيناجرايي  اشاره به اظهارات ناتالي گودار، مدير ج)

ز سوي اهزار پناهجوي اوكرايني  100پذيرش  رفيتهاي دولت فرانسه در رابطه با ظبيانيه
در  اين كشور: اين در حالي است كه در زمان سقوط كابل و به قدرت رسيدن طالبان

به  نسهولت فراگرفت و دافغانستان، چنين استقبالي از پناهجويان افغانستاني صورت ن
 گفت؛كرات از عدم توانايي خود در زمينه پذيرش اين پناهجويان سخن 

دي، در يك اوت سال گذشته ميال 16الزم به يادآوري است كه امانوئل مكرون، در روز  د)
يد برابر موج جد در خود دولت بايد بتواند از شهروندانسخنراني اظهار داشت كه 

زمان عفو به گفته سااين رويكرد  د، كهمحافظت كن -ي فغانستانمهاجران ا –ان مهاجر
  ؛است دولت فرانسه در قبال پناهجويان» دوگانه يمعيارها«مصداق واقعي  ،المللبين
 رانسه درالملل مبني بر درخواست از دولت فاشاره به اظهارات دبيركل سازمان عفو بين ه)

ه كزان فغانستاني به همان ميهجويان اتابستان سال گذشته ميالدي جهت حمايت از پنا
  ؛كند كه از پناهجويان اوكرايني محافظت كندامروز از دولت اين كشور درخواست مي

هاي پيش روي پناهجويان اهل كشورهاي آفريقايي و رياشاره به معضالت و دشوا و)
به  تنهاهنهاي اخير سال يدولت فرانسه در تمام كهدرحاليخاورميانه در منطقه َكِله، 
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ها از ارائه كمك به آن كمك نكرده است، بلكه اجازه منطقهدر اين  شده جايبپناهجويان 
 ؛دهدنمي نيزنهاد و سازمان پزشكان جهان را مردم هايسوي سازمان

راقي و عپناهجوي ايراني،  27ميالدي،  2021نوامبر سال  24تني است كه در روز گف ز)
موران مأ ها حاكي از آن هستند كهگزارش كهرحاليد، ق شدندافغانستاني در كانال مانش غر

دم عدليل  هب«اما  جريان اين حادثه قرار داشته، درساحلي دو كشور بريتانيا و فرانسه 
ل خود را به سرعت به مح، »ي مربوطههادولتدريافت دستور مستقيم كمك از سوي 
تهامات ين ااو بريتانيا  ولت فرانسهامروز هر دو دسانحه نرساندند: اين در حالي است كه 

  ؛كنندرا انكار مي
 بارزه باالملل از قانون فرانسه در زمينه ماشاره به همچنين انتقاد سازمان عفو بين و)

  ؛ه تجاوز به حريم خصوصي افرادتروريسم، با توجه به منجر شدن آن ب
 تهگذشسال اوت  24 روز كه در» طلبيجدايي«اشاره به منجر شدن تصويب قانون  ز)

، به از سوي دولت مكرون پيشنهاد شد» گرايي افراطياسالم«به بهانه مبارزه با  ميالدي،
  ؛30تبعيض و نژادپرستي عليه مسلمانان اين كشور الزم جهت اِعمالزمينه فراهم آمدن 

  
، 1401 ماهفروردين 4شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري يورونيوز، در روز پنج -4

ستاني بان حقوق بشر، در خصوص عدم برخورداري پناهجويان افغانديده از سازمان به نقل
برخي از محورهاي اين گزارش  پزشكي الزم.هاي روانانسه از حمايتوارد به كشور فرتازه

  از: اندعبارت
ه در بان حقوق بشر مبني بر تالش دولت فرانسوي سازمان ديدهانتشار گزارش از س الف)

ور پس از شهروند افغانستاني و اسكان اين افراد در اين كش 2500بيش از راستاي خروج 
پزشكي و هاي روانها از حمايتعدم برخورداري آن حالدرعينبه قدرت رسيدن طالبان و 

  درماني الزم؛روان

                                                            
  گزارش شبكه خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لينك: 30

 https://per.euronews.com/2022/03/29/amnesty‐international‐accused‐french‐government‐
for‐double‐standards‐on‐migration‐policy 
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غانستاني از شهروند اف 630هزار و  2به خارج كردن اشاره به اقدام نيروهاي فرانسوي  ب)
ي،  يالدموزهاي به قدرت رسيدن طالبان، در ماه اوت سال گذشته نخستين ر كشور خود در

مترجمان، كاركنان افغانستاني سفارت فرانسه و گروهي از كنشگران و  ازجمله
  نگاران؛روزنامه

يت از انستاني و حماويان افغدرنگ پناهجاشاره به تالش دولت فرانسه جهت اسكان بي ج)
ين ااقامت خود در  ن پناهجويان در سه ماهه نخسترخورداري ايعدم ب حالدرعينها و آن

به شان كشور از بيمه كامل تأمين اجتماعي و خدمات درماني و عدم دسترسي رايگان
ها اي از آنشمار گسترده كهنيا، به رغم درمانيپزشكي و روانهاي روانها و دورهمشاوره
رنج  يدافسردگي شدپريشي و اناستيصال، درماندگي، روالت روحي، چون از معض

  برند؛مي
انسه كه از سوي دولت فر ستانيفغاناشود كه پناهجويان اين گزارش در حالي منتشر مي د)

وطن ديگر پناهجويان همقياس با  دراند، وضعيت بسيار بهتري به اين كشور آورده شده
  ؛دارند اين كشورخود در 

ها و افكار عمومي حمايت دولت با موج زمانهمهاي اخير و در هفتهگفتني است كه  ه)
در اين كشورها » رفتار دوگانه«شهروندان اروپايي از پناهجويان اوكرايني، مقايسه و نقد 

جدي سياسي  مباحثاتيكي از به اروپايي و غيراروپايي،  جا شدگانبيزدگان و برابر جنگ
  .31يل شده استها تبددر رسانه و اجتماعي

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك: بشر بان حقوقگزارش شبكه خبري يورونيوز به نقل از سازمان ديده 31

https://per.euronews.com/2022/03/24/evacuated‐person‐from‐afghanistan‐psy‐problems‐
france 


