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 درآمد

بشر در كشورهاي اياالت متحده  در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق
 مقاالت، بر اساس ،1401 ماهارديبهشتو  ماهفروردينآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 

المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان ها و اخبار آشكارها، بيانيهگزارش
 صورتبه، مورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي 1هاي گروهيرسانه

 خالصه به شرح زير است:

 

  *اياالت متحده آمريكا
 ماههشتارديب 5ل، در روز دوشنبه ايگاه خبري سازمان ملانتشار گزارش از سوي پ -1

هت ، در خصوص درخواست كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از اياالت متحده ج1401
  از: اندعبارتارش برخي از محورهاي اين گز هاي افغانستان.آزاد نمودن دارايي

حده اياالت متاشاره به درخواست كارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل از  الف)
 نسانيان، ضمن هشدار در زمينه وضعيت اي خارجي افغانستاهزاد نمودن داراييجهت آ

  بحراني اين كشور؛
هاي بانك مركزي افغانستان (َد ميليارد دالر از دارايي 7گفتني است كه بيش از  ب)

ن أميتواند در راستاي ت) كه توسط اياالت متحده مسدود شده است، مي2افغانستان بانك
ها ميليون نفر از جمعيت اين كشور مورد به شدت ضروري براي ده ستانهبشردوهاي كمك

  استفاده قرار گيرد؛

                                                            
 UN( پايگاه خبري سازمان ملل 1 News) ؛ دفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل(United  Nations  High 

Commissioner  for  Refugees(سازمان ديده ؛) بان حقوق بشرHuman Rights Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty  International ( مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيدد)؛ سازمانEuro‐Mediterranean  Human 

Rights Monitorنشنال اينترست ( ي)؛ پايگاه تحليلThe National Interestزنامه تلگراف ()؛ روThe Telegraph ؛(
 ؛)Middle East Monitor (MEMO)تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –خبري  )؛ پايگاهEuronewsشبكه خبري يورونيوز (

 Thomson Reuters)؛ خبرگزاري رويترز (The Guardianروزنامه گاردين ( ؛)Anadolu Agency( خبرگزاري آناتولي

Foundationك پست ()؛ روزنامه نيويورNew York Postشبكه خبري دويچه وله ( )؛Deutsche Welleمه روزنا ) و
  ).USA Todayيو.اس.اِي تودي (

٢ Da Afghanistan Bank 
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جمهوري اياالت متحده، به صدور فرماني اجرايي در اشاره به اقدام جو بايدن، رئيس ج)
هاي نقدي ماه فوريه سال جاري ميالدي، مبني بر تداوم مسدود نگاه داشتن دارايي

تحقق اهدافي در آمريكا، به جاي اختصاص آن  منظوربهبخشي از آن غانستان و استفاده اف
 مدت مردم اين كشور؛به نيازهاي بشردوستانه عاجل و طوالني

 كهنيااي مبني بر اشاره به اقدام كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، به صدور بيانيه د)
در ماه دسامبر سال  هك –هاي افغانستان هاي بشردوستانه ِاعمال شده بر تحريممعافيت

 گونهچيه – در نظر گرفته شده استبا توافق شوراي امنيت سازمان ملل گذشته ميالدي و 
هاي مالي يا تجاري براي اين كشور رقم پيشرفت چشمگيري را در راستاي تأمين كمك

ها و دوديتهاي خارجي و نهادهاي مالي نگران نقض محبسياري از بانك چراكهنزده، 
  هستند؛ هاتحريم

اشاره به ابراز نگراني شديد كارشناسان سازمان ملل در زمينه بحران بشري جاري در  ه)
افغانستان كه جان بيش از نيمي از مردم اين كشور را در معرض خطر جدي قرار داده 

  است؛
زنان و  جنسيتي عليه اشاره به رو به وخامت نهادن تهديد دراز مدت و شديد خشونت و)

دامات اتخاذ شده از سوي اياالت متحده كه بايد عوامل نستان با توجه به اقدختران افغا
هاي هاي جنسيتي اِعمال شده از سوي مقامديگري چون، خشكسالي و گسترش تبعيض

 كنوني اين كشور را نيز به آن افزود؛

ابه عيت افغانستان به مثشمار آوردن وضاشاره به اظهارات دبيركل سازمان ملل مبني بر به ز)
آميز، ضمن درخواست از كشورهاي جهان جهت ارزيابي فاجعه سابقهيبانساني بحران 

هاي پيش روي جانبه خود در قبال اين كشور و رفع تمامي محدوديتمجدد اقدامات يك
  هاي مالي و بشردوستانه ضروري براي مردم آن؛تأمين كمك

نستان در حال ي بر برخورداري افغالي در اين زمينه مبنالملهاي بيناشاره به ارزيابي ح)
حاضر، از باالترين ميزان افرادي كه در جهان در معرض ناامني غذايي قرار دارند، با توجه 
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ميليون نفر از مردم اين كشور نيازمند دريافت كمك بوده و نزديك به  23بيش از  كهنيابه 
  وردار نيستند؛ها از مواد غذايي كافي برخدرصد از آن 95
از  پذيري بيشدر خصوص آسيب ژهيوبهبه ابراز نگراني كارشناسان سازمان ملل  ارهاش ط)

هاي اين كشور و تالش بيش اقليت ازجمله، جا شدگان داخلي افغانستانميليون نفر از بي 4
 ميليون نفر از مردم آن جهت پناه گرفتن در كشورهاي همسايه؛ 3,5از 

عدم  ت نهادن فضايبه رو به وخامرايي اياالت متحده منجر شدن فرمان اج احتمالبهاشاره  ي)
ها ه تحريمها به فراپايبندي بها و در نتيجه اقدام آناطمينان در ميان كشورها، نهادهاي مالي و بانك

 آورد؛كه از دسترسي مردم افغانستان به كاالهاي اساسي بشردوستانه ممانعت به عمل مي

به  حده جهت توجه جديمان ملل از اياالت مترخواست كارشناسان سازاشاره به د ك)
ردن ود كبحران بشري فزاينده در افغانستان و ارزيابي مجدد تصميم خود در زمينه مسد

هاي خارجي بانك مركزي اين كشور، همچنين يادآوري كردن تعهد كشورهاي دارايي
دامات من اين امر است كه اقضالمللي حقوق بشر كه متجهان در چهارچوب قانون بين

  ؛ر نشودها منجر به نقض حقوق بشر آنتحت حوزه اختيا
هاي اياالت متحده جهت اتخاذ اشاره به درخواست كارشناسان سازمان ملل از مقام ل)

و مشاركت در  جانبه خوددن روند تدابير يكتمامي اقدامات الزم جهت معكوس نمو
  ؛3روزافزون در افغانستان داختن به بحران انسانيدر راستاي پر الملليهاي بينتالش

  
 ماهارديبهشتشنبه اول يو.اس.ِاي تودي، در روز پنجانتشار گزارش از سوي روزنامه  -2

 زمان ، در خصوص اقدام دولت جو بايدن به حبس بسياري از پناهجويان براي مدت1401
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  .طوالني

» 4هيومن رايتس فرست«المللي نازمان حقوق بشري بيشار گزارش از سوي سانت الف)
مبني بر اقدام دولت بايدن به حبس غيرضروري هزاران تن از مهاجران متقاضي پناهندگي 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 3

 https://news.un.org/en/story/2022/04/1116852 
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ها از امكان اقامت نزد اعضاء خانواده و بستگان خود آن كهيدرصورتهاي متمادي، براي ماه
تا در اين مدت در انتظار  ،ه برخوردار بودهحمايتي در اين زمين هايمندي از برنامهو يا بهره

هاي خود بمانند و در نتيجه ماليات كمتري نيز بر شهروندان آمريكايي پردازش پرونده
  تحميل شود؛

هاي دولت دانلد ترامپ در اشاره به اقدام مثبت كاخ سفيد به پايان بخشيدن به تالش ب)
هاي بايدن منجر شدن سياست حالنيعردفرآيند پناهجويي و راستاي تحديد و يا حتي توقف 

اطالعات به دست آمده در رابطه با  ازجملهبه حبس غيرضروري دسته جمعي پناهجويان، 
  ها؛تن از آن 76پناهجو و مهاجر و مصاحبه اين نهاد حقوق بشري با  200حبس بيش از 

هاي حبسخود به پايان دادن به اشاره به متعهد شدن بايدن در كارزار انتخاباتي  ج)
ها پناهجويان: اين در حالي است كه وزارت امنيت داخلي دولت بايدن ده مدتطوالني

هزار تن از پناهجويان را محبوس و بسياري را در اماكن تازه تأسيس يا بازسازي شده و يا 
 عادالنه ابطه با ارائهمعضالت الينحل در ر دارد كه در آن غالباً بااي نگاه ميمناطق دورافتاده

  ؛اندمواجهناهجويي خود دعاوي پ
با بروز انتقادات از سوي هر دو حزب  زمانهمگفتني است كه انتشار اين گزارش  د)

خواهان او را جمهوري كهدرحاليهاي مهاجرتي بايدن همراه بوده است، كنگره از سياست
ن كرده و چشمگير ميزان مهاجراتر در قبال افزايش گيرانهمتهم به عدم اتخاذ موضع سخت

  مايندگان دموكرات معتقد به نقض حقوق پناهجويان از سوي دولت وي هستند؛در مقابل ن
هاي جدي بر اثر به بيماري مبتالاشاره به مورد مخاطره قرار گرفتن سالمتي پناهجويان  ه)

  ها؛به آنهاي گسترده و درد و رنج و همچنين وارد آمدن آسيب مدتطوالنيهاي حبس
تخلفات مرتكب شده از جانب دولت بايدن بر اساس اطالعات  شماري از اشاره به و)
  :ازجملهميالدي،  2022تا ماه آوريل سال  2021آوري شده از ماه فوريه سال گرد

ها هزار تن از مهاجران كه اقدام اداره مهاجرت و امور گمركي اياالت متحده به حبس ده -
هاي حمايتي اجتماعي، امهمندي از برنو يا بهره زندگي با اعضاء خانوادهتوانستند حين مي

                                                                                                                                                            
٤ Human Rights First 
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فرآيند پناهجويي خود را نيز پيگيري كنند: گفتني است كه اقدام دولت به حبس گسترده 
  ناپذير است؛تهديد نشأت گرفته و توجيه عنوانبهها پناهجويان از شناسايي برخي از آن

رصد د 27اند ه آمدهت متحدپوست به اياالدتاً سياهپناهجوياني كه از كشورهاي عم -
هاي رفتارو سوء هااستفادهتر از ساير پناهجويان محبوس شده و در معرض سوءطوالني
 اند؛پوستي قرار گرفتهضدسياه

  منجر شدن حبس والدين پناهجو به جدايي اعضاء خانواده از يكديگر؛ -
 جدي خشونت با خطر افراد تراجنسيتي، ازجملهپناهجويان دگرباش جنسي،  شدنمواجه -

  ؛در دوران حبس
پذير به يباقدام دولت به ناديده گرفتن حكم دادگاه مبني بر ضرورت آزاد شدن افراد آس - 

 ده است؛رو به وخامت نها 19 –شرايطي كه با شيوع بيماري كوويد  –لحاظ پزشكي از حبس 

ياس رد حبس، در قاهش موابايدن در راستاي كهاي مثبت دولت اشاره به برخي از گام ز)
هاي برخوردار از انوادهخعدم حبس  جملهازجمهوري دانلد ترامپ، رياست با دوران

رخي كودكان كم سن و سال، كاهش بودجه حبس پناهجويان و تالش براي تعطيل كردن ب
  از اماكن حبس مهاجران؛

را  هاي مهاجرتيز ديگر زندانبرخي ا زمانهماين در حالي است كه دولت بايدن  ح)
ديگر ها از يكي نموده و به حبس پناهجويان و جدا كردن خانوادهگسترش داده و بازگشاي

 بر سر مرزهاي اين كشور تداوم بخشيده است؛

 امكانهاي حمايتي با حبس پناهجويان كه اشاره به ضرورت جايگزين كردن برنامه ط)
هم آورده و در ي را فراهاي درمانبتمسكن و مراق حقوقي، ها از نمايندگيمندي آنبهره
 دهند؛تر را ارائه ميهزينهتر، كارآمدتر و كمحلي انسانياس با گزينه حبس، راهقي

يب در اين رابطه و تصو صدور قانون ازجملههاي اين گزارش، اشاره به ديگر توصيه ي)
 يندگيبس، حمايت از نمامبتني بر تحديد استفاده از ح» قانون شأن مهاجران محبوس«

  فرآيند معيوب اخراج سريع پناهجويان؛ ياجراقي جهاني و اجتناب از حقو
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هت ي، جاشاره به وجود شرايط الزم براي دولت بايدن، در ماه مه سال جاري ميالد ك)
جمهوري ترامپ كه شده در دوران رياست سياست اتخاذ -» 42عنوان «لغو فرمان اجرايي 
 –يد بيماري كوو ممانعت از شيوع منظوربهجويان در مرز با مكزيك را امكان اخراج پناه

  آورد؛فراهم مي 19
بر  بتنياشاره به همچنين به شمار نياوردن راهكارهاي به اصطالح جايگزين حبس، م ل)

تواند افراد را تحت حبس خانگي جويانه كه ميهاي الكترونيكي تنبيهي و مداخلهنظارت
  ؛هجويانراهكارهاي مناسب براي پنا عنوانبهقرار دهد، 

هاي دولت هاي حامي مهاجران نيز در رابطه با سياستاين در حالي است كه ساير گروه م)
  ؛5اندبايدن در اين زمينه ابراز نگراني كرده

  
، در 1401 ماهفروردين 30شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه نيويورك پست، در روز سه - 3

وكرايني مهاجر ا هزار 5به دستگيري بيش از  هاي مهاجرتي اياالت متحدهخصوص اقدام مقام
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  در ماه مارس سال جاري ميالدي.

رزي مهاي جديد انتشار يافته از سوي اداره امور گمركي و حمايت اشاره به داده الف)
هاد به ن ، در خصوص اقدام اين1401 ماهفروردين 29اياالت متحده، در روز دوشنبه 

وايي اين ههزار شهروند اوكرايني در مرزهاي زميني، دريايي و  5از  دستگير نمودن بيش
  كشور؛

در  گيرياياالت متحده مبني بر دست اشاره به گزارش اداره امور گمركي و حمايت مرزي ب)
ا ر ايمالحظهقابلافزايش شهروند اوكرايني در ماه گذشته ميالدي (ماه مارس) كه  5071مجموع 

  دهد؛ها در ماه فوريه همين سال نشان ميتن از آن 1146در قياس با دستگيري 
اشاره به اقدام اين نهاد اياالت متحده به دستگير نمودن اكثر شهروندان اوكرايني در  ج)

 تن 3274ها حاكي از آن هستند كه در مجموع داده كهيدرحالمرز اين كشور با مكزيك: 

                                                            
  يو.اس.اِي تودي. قابل بازيابي در لينك:گزارش روزنامه  5

 https://www.usatoday.com/story/news/nation/2022/04/21/biden‐administration‐

slammed‐immigration‐detentions/7389063001 
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توجهي در قياس با قابل افزايشند، كه مجددًا اهريكا دستگير شدنيز در مرز جنوب غربي آم
تن از مهاجران اوكرايني همراه  272آيد كه با دستگيري ماه فوريه سال جاري به شمار مي

 بوده است؛

، ماهردينفرو 29اشاره به صدور بيانيه از سوي وزارت امنيت داخلي، در روز دوشنبه  د)
رايني اوك تي موقت براي شهرونداندن به افزايش وضعيت حمايني بر اقدام دولت جو بايمب

ند زم هستكه به آن دسته از مهاجران اين كشور كه واجد شرايط ال ،ماه ديگر 18به مدت 
 دهد؛مي امكان اقامت در اياالت متحده و ارائه درخواست جهت دريافت مجوز اشتغال را

 100 ورود تاالت متحده از بود كه اياتر اظهار نموده دن، پيشگفتني است كه جو باي ه)
 ؛كندل ميگريزند، استقباهزار شهروند اوكرايني و ساير مهاجراني كه از جنگ با روسيه مي

 24هاي سازمان ملل، از آغاز جنگ اوكراين در روز گفتني است كه بر اساس گزارش و)
اوكراين از كشور  ميليون تن از شهروندان 4,9، بيش از تاكنونفوريه سال جاري ميالدي 

شان به كشورهاي همسايه، همچون لهستان، روماني، مجارستان و ته و اكثريتخود گريخ
 2,8 –اند كه در اين ميان لهستان بيشترين تعداد پناهجويان اين كشور مولدواي پناه آورده

  ؛6را پذيرا شده است –ميليون نفر 

  
 ماهفروردين 29، در روز دوشنبه 7ترستپايگاه تحليلي نشنال اين انتشار گزارش از سوي -4

ننگ اخالقي براي اياالت  لكه عنوانبه، در خصوص باقي ماندن زندان گوانتانامو 1401
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  متحده آمريكا.

هاي زندانيان اشاره به ناكارآمدي چشمگير اياالت متحده در زمينه بررسي پرونده الف)
مغز متفكر ادعايي حمالت  -  8در رابطه با خالد شيخ محمد ژهيوبهانتانامو، زندان گو

                                                            
  گزارش روزنامه نيويورك پست. قابل بازيابي در لينك: 6

 https://nypost.com/2022/04/19/us‐immigration‐officials‐detain‐more‐than‐5000-migrants‐

from‐ukraine‐in‐march 
٧ The National Interest 
٨ Khalid Shaikh Mohammed 
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و چهار متهم ديگر به مشاركت در اين  –ميالدي  2001سپتامبر سال  11تروريستي 
  عمليات؛

 هاي به وقوع پيوسته در اين زمينه بهانتهاي تأخيراشاره به منجر شدن روند به ظاهر بي ب)
از اين  يامي: اين در حالي است كه بسيارزندانيان در دادگاهي نظممانعت از محاكمه اين 

ها، وكالي مدافع يا دادستان ازجملههاي مسئول اين فرآيند، تأخيرها به دليل تغيير مقام
  قضات صورت پذيرفته است؛

موجود در زمينه  يهانانيعدم اطم ازجملهاشاره به ديگر داليل وقوع تأخيرهاي مزبور،  ج)
هاي اِعمال شكنجه عليه زندانيان و همچنين تعطيليرخورد با شواهد مبتني بر چگونگي ب

  ؛19 –مدت به وقوع پيوسته به دليل شيوع بيماري كوويد طوالني
همچنان  كهدرحالي ،سال از زمان وقوع جرائم مورد نظر 20اشاره به گذشت بيش از  د)

يه بر شود و حتي با تكديده نمي ادگاه در زمينه اين پروندهاي دال بر برگزاري دنشانه
ميالدي  2024انديشي، برآوردها حاكي از آن است كه تا اواسط سال بيشترين ميزان مثبت

  اي در اين رابطه آغاز نخواهد شد؛ محاكمه
، از طرفين اين پرونده كيچيهتداوم تطويل اين فرآيند در جهت منافع  كهنيااشاره به  ه)

از شهروندان آمريكايي كه الت يازده سپتامبر و آن بخش نيان حمهاي قرباخانواده ازجمله
 عدالت هستند، نخواهد بود؛ ياجراتنها خواستار 

بست، با توجه به هاي اخير در راستاي گذر از اين بناشاره به بروز راهكاري در هفته و)
چنان در متوالي در اياالت متحده هم هاياقدام دادستاني كه به رغم روي كار آمدن دولت

 ،رار دارد، به مذاكره با وكالي مدافع خالد شيخ محمد و ساير متهمانجريان اين پرونده ق
شان از حكم اعدام و ها به اعتراف به جرم خود در قبال معافيتمبني بر رضايت دادن آن

س ابد بدون خالد شيخ محمد، به تحمل حب ازجملهمحكوميت مجرمان جدي پرونده، 
  رسد؛قطعي به نظر نمي عنوانهيچبهكه البته امكان عفو مشروط 

هايي از سوي جامعه آمريكا به اين تعامل، مبني بر بروز اعتراض احتمالبهبه اشاره  ز)
متهمان به ارتكاب به چنين جرم دهشتباري تنها مستحق اعدام هستند، اما با توجه به  كهنيا
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راه باقيمانده بطه با اين پرونده، تنها هاي به وقوع پيوسته در راناپذير تأخيرچرخه پايان
اي عاجل، انجام معامله ذكر شده با متهمان است كه منجر به پايان جهت برگزاري محاكمه

  شود؛ها به جرم ميپرونده و اقرار رسمي آن وفصلحلانتها، هاي بييافتن تأخير
هادت تهمان، شاين ممطابق با تفكر و عقايد  كهنياگفتني است كه همچنين با توجه به  ح)

به  برايشانآيد، شايد صدور حكم حبس ابد مجازات بيشتري را زش به شمار مييك ار
زافزون مجازات اعدام به شدت مورد اعتراض رو كهنياهمراه داشته باشد، مضاف بر 

در  ان سعوديعربستاياالت متحده، همراه با چين، ايران و  كهدرحاليجامعه جهاني است، 
  آيد؛در مي اجراها به ات همچنان در آنكشورهايي هستند كه اين مجاز زمره معدود

زينش گجمهور اسبق اياالت متحده، به اشاره به اقدام دولت جورج دبليو. بوش، رئيس ط)
ز اراتر موارد ف ياجراايجاد بازداشتگاهي كه در آن امكان  باهدفاين پايگاه دريايي 

ه اي اياالت متحده بكه همچنان لكه ننگي برامي اقد –پذير باشد ت قانون امكانحاكمي
هاي اين كشور به گريز از قوانين كيفري جاري و شمار آمده و نماد تالش دولت

  قانون است؛ ياجراناكارآمدي در زمينه 
در مي مبه اشاره به همچنين منجر شدن ايجاد بازداشتگاه گوانتانامو به بروز عقايد ي)

شده ثباتز راهكارهاي انهاد اگيري اين كنگره، به جاي بهره رابطه با جنگ با تروريسم در
  ها؛و عملي در راستاي مورد پيگرد قرار دادن و مجازات تروريست

 ها پيش در دادگاهي فدرال در منطقهگفتني است كه چنانچه خالد شيخ محمد سال ك)
 –ست پيو ت يازده سپتامبر در آن به وقوعكه مرگبارترين بخش حمال –جنوب نيويورك 

بس گرفت، همان زمان حكمي مبتني بر محكوميت به اعدام و يا حمورد محاكمه قرار مي
  شد؛براي وي صادر مي فرا امنيتيدر زنداني 

 نجاماتأكيد بر ضرورت عدم حبس زندانيان جديد در گوانتانامو، عالوه بر لزوم  ل)
ازداشتگاه و ببوس در اين زنداني ديگِر مح 33پرونده  وفصلحلاقدامات جدي در راستاي 

اني خرين زندها، همچنين برقرار ماندن اين زندان تنها تا زماني كه آروند انتقال آن ياجرا
 ؛محكوم به حبس ابد در آن در قيد حيات باشد
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اي از پايان دادن نمادين به دوره منظوربهتأكيد بر سرانجام ضرورت تخريب اين زندان  م)
  ؛9به همراه داشتريز از حاكميت قانون را با خود تاريخ اياالت متحده كه گ

  
، در 1401 ماهفروردين 29انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، در روز دوشنبه  -5

اه مهزار مهاجر در مرز با مكزيك در  210خصوص اقدام اياالت متحده به دستگيري 
برخي از  آيد.ار ميزمينه به شم سابقه در ايني بيمارس سال جاري ميالدي كه آمار

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
ن از هزار ت 210هاي مرزي اياالت متحده به دستگير نمودن اشاره به اقدام مقام الف)

كه  دي،مهاجراِن در صدد گذر از مرز اين كشور با مكزيك در ماه مارس سال جاري ميال
گر مايانآيد و نهه گذشته به شمار ميماهانه در اين زمينه طي دو ددر مجموع باالترين آمار 

  هاي آتي است؛جمهور اين كشور، در ماههاي پيش روي جو بايدن، رئيسچالش
مين ماه هدرصدي اين آمار در ماه مارس سال جاري در قياس با  24اشاره به افزايش  ب)

ايش آغاز افز –دستگير شدند هزار مهاجر در مرزهاي آمريكا  169در سال گذشته كه 
هاي روز اياالت متحده كه در پي آن هزاران كودك بدون سرپرست براي يزان مهاجرت بهم

 در انتظار يافتن كهدرحالياشته از جمعيت گرفتار آمدند، هاي مرزي انبمتوالي در پاسگاه
 د؛داشتننا دولتي بودند كه ديگر ظرفيت پذيرش پناهجويان ر هايپناهگاهجايي در ميان 

ه جمهوري در ماه ژانويهنگام تصدي مقام رياست شدن جو بايدن بهاشاره به متعهد  ج)
گيرانه هاي مهاجرتي سختميالدي، به معكوس نمودن روند بسياري از سياست 2021سال 

اظ جمهور سابق آمريكا: اين در حالي است كه وي در عمل و به لحدانلد ترامپ، رئيس
ز ن براي گذر اتالش مهاجرا فزايندهل آمار ن با معضنرم كرد وپنجهدستسياسي در حال 

  مرزهاي اين كشور است؛

                                                            
  گزارش پايگاه تحليلي نشنال اينترست. قابل بازيابي در لينك: 9

 https://nationalinterest.org/blog/paul‐pillar/guantanamo‐bay‐remains‐moral‐stain‐america‐

201878 
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در انتخابات  كه اميدوارند –خواهان اشاره به متهم شدن بايدن از سوي جمهوري د)
 –د اي كنگره در ماه نوامبر سال جاري ميالدي، تصدي اين نهاد را در اختيار گيرندورهميان
 ،هاي ترامپ در اين زمينهشيني از سياستنآمريكا به عقبجمهور دام رئيساق كهنيابه 

  اين كشور شده است؛ هاي غيرقانوني بهموجب افزايش مهاجرت
ت هاي دولت بايدن در خصوص افزايش ميزان مهاجرت به اياالاشاره به هشدار مقام ه)

ان رمف ياجرادادن به متحده پس از اظهارات مقامات بهداشتي اين كشور مبني بر پايان 
ماه  23وز ، تا ر»42عنوان «، موسوم به 19 –ع بيماري كوويد به دوران شيو مرزي مربوط

  مه سال جاري ميالدي؛
هاجران مدرنگ پناهجويان و ساير الزم به يادآوري است كه اين فرمان امكان اخراج بي و)

 آورد؛اهم ميفر 19 –ممانعت از شيوع بيماري كوويد  منظوربهبه مكزيك را 

ياالت هاي اخير از مرز اي از مهاجراني كه در ماهشدن بيش از نيم اشاره به مشتمل ز)
س و متحده و مكزيك عبور كردند، بر شهروندان كشورهاي مكزيك، گواتماال، هندورأ

افزايش مهاجراني  حالدرعينو  –در جريان است  طورمعمولبهروندي كه  –السالوادور 
  آيند؛مريكا ميآ راين و روسيه بهي دوردستي چون اوككه از كشورها

ار مهاجر هز 18هاي اياالت متحده جهت رويارويي با عبور تا اشاره به آماده شدن مقام ح)
  تر؛هاي كمهاي آتي و يا افزايشدر روز از مرزهاي اين كشور در هفته

ه ثابمسال جاري، به هزار مهاجر در ماه مارس  210شمار آمدن دستگيري اشاره به به ط)
هاي اداره امور ميالدي، بر اساس داده 2000ر اين زمينه از ماه فوريه سال د باالترين آمار

 مرزي اياالت متحده؛حمايت گمركي و 

ياالت اهزار مهاجر ديگر جهت عبور از مرز قانوني جنوب غربي  11اشاره به تالش  ي)
 ؛برز عبور معتاز رواديد يا مجو متحده، در ماه مارس سال جاري، بدون برخورداري
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اشاره به اخراج تقريباً نيمي از مهاجراني كه در ماه مارس از مرزهاي اياالت متحده  )ك
  ؛10»42عنوان «عبور كردند، بر اساس فرمان 

  
 ماهفروردين 25شنبه انتشار گزارش از سوي شبكه خبري دويچه وله، در روز پنج -6

ميز پليس آشونتاثر اقدام خپوست ديگر بر ياه، در خصوص مرگ يك شهروند س1401
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  اياالت متحده.

 زي پليساندااشاره به بروز موجي از خشم و اعتراض در ميان مردم آمريكا در پي تير الف)
  پوست، در ايالت ميشيگان كه به مرگ وي منجر شد؛ساله سياه 26به پتريك ليويا، جوان 

كنترل  ر پستاز دست مأموران پليس پس متوقف ساختن او د زم ليويا به گرياشاره به اقدا )ب
  ؛ترافيك كه منجر به دستگيري مجدد وي و اقدام پليس به شليك از پشت به سرش شد

هاي نظارتي واقع در محل حادثه كه نشان هاي به دست آمده از دوربيناشاره به فيلم ج)
پالك  خورداري ازدليل بربه  تريك ليويا راپ خودرويسفيدپوست افسر پليس دهند كه مي

ويا اي كوتاه، ليپس از مكالمهاما . كنداو را درخواست ميو گواهينامه  متوقف  مخدوش آن
  ؛كوشد از محل بگريزدمي
دود مي ليوياه دنبال بافسر مربوطه دهند كه مي ها در ادامه نشانگفتني است كه اين فيلم د)
در شوند. گالويز مي دازد. سپس هر دو با يكديگراني به زمين ميجانب در محوطه را اوو 

 – كنديشليك ماو  به سر پشت از و  دوزدرا با صورت به زمين مي ويپليس ادامه 
  انجامد؛ه به طول ميثاني 90اي كه در مجموع حادثه

ني بر به مب ،ميشيگانايالت اريك وينستروم، رئيس پليس گرند رپيدز در اشاره به اظهارات  ه)
ليس وقت مأمور پيك تراژدي، ضمن اقدام به مرخص نمودن م عنوانبهيداد آوردن اين رو شمار

  كيفري؛ تشكيل يك پرونده منظوربهمزبور از خدمت و انجام تحقيقات در اين زمينه 

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 10

 https://www.reuters.com/world/us/us‐arrests‐210000-migrants‐mexico‐border‐march‐

rivaling‐record‐highs‐2022‐04‐16 
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ه برانگيخت هاي اين شهر كهشمار آمدن اين حادثه از سوي ديگر مقاماشاره به اسفبار به و)
 اند؛ومي را قابل درك دانستهخشم و انزجار عمشدن 

جان «ار ضمن سر دادن شع شهر گرند رپيدز اشاره به برگزاري تظاهرات از سوي مردم ز)
هاي يلمفهاي حادثه: اين در حالي است انتشار پيش از انتشار ويدئو» سياهان ارزشمند است

  رويداد مزبور موجب تشديد خشم عمومي شد؛
ه ست بيد كه آن هم توسط يك مأمور پليس سفيدپولوف آوري قتل جورجاشاره به ياد ح)

حقاق اها و ايجاد جنبشي در راستاي وقوع پيوست و به برانگيختن موج عظيمي از اعتراض
  ؛هاي نژادي انجاميدداوريله با پيشپوستان و مقابحقوق سياه

ه گرفت و دادگا امن »كمه نژادپرستيمحا«محاكمه ضارب جورج فلويد گفتني است كه  ط)
 .11سال حبس را نمود 40خاطي درخواست صدور حكم  ليسبراي افسر پ

  
  *كانادا

 2روز جمعه  تحليلي ميدل ايست مانيتور، در –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  -1
ري زااز سوي كار» تسليح آپارتايد«، مبني بر متهم شدن دولت كانادا به 1401 ماهارديبهشت

 برخي از محورهاي اين سالح به رژيم اسرائيل. شش جهت توقف فرومبتني بر تال
  از: اندعبارتگزارش 

اندازي هبه را» ها براي عدالت و صلح در خاورميانهكانادايي«اشاره به اقدام نهاد  الف)
ل و رائيكارزاري در راستاي پايان دادن به فروش تسليحات از سوي كانادا به رژيم اس

رار قفاده انجام تحقيق در زمينه احتمال مورد است هترغيب اتاوا ب نين قصد آن جهتهمچ
  گرفتن تسليحات اين كشور عليه غيرنظاميان فلسطيني؛

                                                            
  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 11

 https://b2n.ir/u50972 
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تسليح آپارتايد: صادرات سالح از كانادا به «اشاره به گزارش انتشار يافته تحت عنوان  ب)
ل اساي اخير كه در هرژيم در سال مبني بر افزايش فروش تجهيزات نظامي به اين» اسرائيل
 ميالدي به باالترين سطح خود در طول سه دهه گذشته رسيده است؛ 2020

ميالدي، به صادرات ادوات نظامي به اسرائيل، در  2020اشاره به اقدام كانادا در سال  ج)
ال ميليون دالر كه باالترين ميزان صادرات كانادا به اين رژيم از س 19,5مجموع به ارزش 

  ؛دآيبه شمار مي ميالدي 1987
 2020تا  1987گفتني است كه ارزش كل صادرات نظامي كانادا به اسرائيل، از سال  د)

 رسد؛دالر مي 781هزار و  827ميليون و  228ميالدي، به 

هاي اين گزارش مبني بر كاهش فاحش ميزان فروش سالح از سوي كانادا اشاره به يافته ه)
قف اين روند، احتماًال به دليل وقوع وتدي و تقريباً ميال 1987ر سال به رژيم اسرائيل د

وزير خارجه  ازجملههاي كانادا، نخستين انتفاضه فلسطينيان و با توجه به انتقاد شديد مقام
 وقت اين كشور، از واكنش رژيم اسرائيل در قبال خيزش مردم فلسطين؛ 

سالح  راتصادناگهاني ايش افز ميالدي و 1990ا اوائل دهه اشاره به تداوم اين روند ت و)
درصدي آن از سال  145و سپس روند صعودي حدوداً  1996از كانادا به اسرائيل در سال 

 26ميليون  72ميالدي كه ميزان فروش تسليحات در اين مدت را به تقريباً  2020تا  2016
  ؛ه استدالر رساند 132هزار و 

ضعيت رو به يم اسرائيل با وش تسليحات به رژاشاره به همراه شدن افزايش فرو ز)
وخامت حقوق بشر در فلسطين و ايجاد اجماع فزاينده در اين زمينه كه اقدامات اسرائيل 

 هرگونه روازايندر قبال فلسطينيان مصداق آپارتايد و جنايت عليه بشريت است و 
ستاي نقض حقوق صادرات سالح به اين رژيم با اين مخاطره جدي مواجه است كه در را

 المللي حقوق بشر مورد استفاده قرار گيرد؛ه و قانون بينانالمللي بشردوستبين

اي براي كانادا جهت تداوم صادرات سالح به رژيمي كه اقدام به اشاره به فقدان بهانه ح)
توان به حمله اخير سربازان رژيم مي ازجملهنمايد، كه ها مياستفادهآپارتايد و ساير سوء
  قصي اشاره كرد؛اسرائيل به مسجداال
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ت آيا تسليحات ساخ كهنياآگاهي از  منظوربهاشاره به درخواست جهت انجام تحقيق  ط)
 ر؛كانادا عليه غيرنظاميان فلسطيني به كار برده شده است يا خي

دولت كانادا كه در زمان وقوع انتفاضه نخست فلسطينيان، تجارت  كهنيااشاره به  ي)
هاي حقوق بشري ممنوع اعالم نمود، رانيز نگبا توجه به برو با رژيم اسرائيل را تسليحاتي

  ؛12تواند از تسليح آپارتايد ممانعت به عمل آورداكنون نيز مي

  
، 1401 ماهنفروردي 24چهارشنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري آناتولي، در روز  -2

ن ستيآميز دولت جاا از رويكرد تبعيضدر خصوص انتقاد مترجمان افغانستاني مقيم كاناد
ياس با ند، در قكه در تالش براي مهاجرت به اين كشور هست شانيهاخانوادهرودو در قبال ت

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  پناهجويان اوكرايني.
ه لطاز س ريزگكه موفق به  -اشاره به اظهارات مترجمان افغانستاني سربازان كانادايي  الف)

ولت دخواست از ژه پارلمان فدرال كانادا مبني بر دريته ويدر كم –ند اهشدحكومت طالبان 
ر قبال اتخاذ رويكرد مشابه با پناهجويان اوكرايني د منظوربهجاستين ترودو 

  ها به كانادا؛شان و فراهم آوردن امكان ورود آنهايخانواده
ها آن ايههميان خانواد بر عدم وجود تفاوتاشاره به تأكيد اين مترجمان افغانستاني  ب)

 وسيه؛ ت ركه خواهان مهاجرت به كانادا هستند، با پناهجويان اوكرايني گريزان از حمال

ردن كتهم ماشاره به اظهارات يكي از مترجمان سابق نيروهاي نظامي كانادا مبني بر  ج)
 و همچنين شان به كاناداگانمورد انتقال بست هاي دروغين دردولت اين كشور به دادن وعده

ي كه هاي اين مترجمان جهت ارائه مداركولت اين كشور به درخواست از خانوادهد اقدام
 ناپذير است؛تقريباً امكان ها از حكومت طالباناخذ آن

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  12

 https://www.middleeastmonitor.com/20220422‐canada‐accused‐of‐arming‐apartheid‐in‐
new‐campaign‐to‐stop‐arms‐sales‐to‐israel 
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قال اشاره به متعهد شدن شان فريزر، وزير مهاجرت و شهروندي كانادا، به انت د)
عده خود وام وي به نقض قدرس و اان ماه ماافغانستان تا پاي هاي اين مترجمان ازخانواده

 ؛در اين زمينه
 حالدرعينبرانگيز بودن اقدامات دولت كانادا براي مهاجران اوكرايني و اشاره به تحسين ه)

هاي اين كشور جهت اتخاذ رويكرد مشابه در قبال پناهجويان درخواست از مقام
  .13افغانستاني

  
  *بريتانيا

 ماهوردينفر 31ل، در روز چهارشنبه الملسازمان عفو بيننتشار گزارش از سوي ا -1
ليكس، از گذار سايت ويكيتأييد حكم استرداد جوليان آسانژ، بنيان كهنيا، مبني بر 1401

ادي سوي بريتانيا او را در معرض مخاطره جدي قرار داده و تهديد بزرگي براي آز
  :از اندعبارترش از محورهاي اين گزا برخي آيد.مطبوعات به شمار مي

كننده براي ناشران و اي نگراناشاره به نقض ممنوعيت اِعمال شكنجه و بروز سابقه الف)
 الت متحده جهت استرداددر صورت تأييد درخواست ايا ،نگاران سراسر جهانروزنامه

  جوليان آسانژ به اين كشور از سوي پريتي َپتِل، وزير كشور بريتانيا؛
، حكم استرداد ماهفروردين 31در روز چهارشنبه ا گاهي در بريتانيگفتني است كه داد ب)

وز يد تا ره باآسانژ را صادر نمود و اين پرونده اكنون نزد وزير كشور فرستاده شده است ك
ياالت ا) در خصوص تأييد درخواست ماهارديبهشت 28ماه مه سال جاري ميالدي ( 18

  يم بگيرد؛متحده در اين زمينه تصم
الملل، مبني بر تعهد بريتانيا در ، دبيركل سازمان عفو بينيس كاالماراظهارات انه به اشار ج)

ها در معرض مخاطره زمينه امتناع از فرستادن افراد به مكاني كه در آن زندگي يا ايمني آن
گيرد، ضمن تأكيد بر ضرورت خودداري دولت اين كشور از سلب مسئوليت در ميقرار 

                                                            
  ر لينك:گزارش خبرگزاري آناتولي. قابل بازيابي د 13

https://b2n.ir/b62884 
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ها هاي اياالت متحده مبني بر احتمال اقدام آناي مقاماربه اظهارات آشك ين رابطه، با توجها
  به تغيير مفاد حكم حبس آسانژ در زندان فدرال، هر زمان كه صالح بدانند؛

 رفتن ويار گاشاره به منجر شدن تأييد حكم آسانژ از سوي وزارت كشور بريتانيا به قر د)
 جبرانرقابليغ ايهتواند به آسيبتحت شرايطي كه ميدر معرض خطر جدي حبس، 

  جسم و روح او بيانجامد؛ سالمتبه
اي ب براشاره به همچنين منجر شدن استرداد جوليان آسانژ به بروز پيامدهاي مخر ه)

  ارند؛برخورد شانيهادولتآزادي بيان و عموم جامعه كه از حق آگاهي از اقدامات 
نگ بناي سمي به مثابه وعم ستاي تحقق منافعنشر اطالعات در را شمار آمدناشاره به به و)

ه دليل ها و منجر شدن استرداد آسانژ جهت مواجهه وي با اتهامات جاسوسي بآزادي رسانه
نگاران برانگيز كه موجبات نگراني روزنامهاي مخاطرهنشر اطالعات محرمانه، به ايجاد سابقه

  آورد؛در سراسر جهان را فراهم مي
هاي به ر زنداندزندانيان در سلول انفرادي  دتمنيطوالر آمدن حبس شمااشاره به به ز)

 رفتارهاوءسمصداق شكنجه يا ساير  شدت امنيتي اياالت متحده به مثابه اقدامي معمول كه
  الملل ممنوع است؛بوده و بر اساس حقوق بين

يكا ه آمرسوي اياالت متحد از هاي ارائه شدههمچنين حصول اطمينان كهنيااشاره به  ح)
  پذير است؛ها همواره امكانرونده آسانژ عميقًا معيوب بوده و لغو آننه پدر زمي

و در تن ااشاره به منجر شدن استرداد جوليان آسانژ به اياالت متحده به قرار گرف ط)
هاي ديپلماتيك توخالي معرض خطر موارد جدي نقض حقوق بشر و ناكارآمدي ضمانت

  ؛هاهاستفاداين سوء حمايت از وي در قبالجهت 
حيت مندي از صالچنانچه دولت بريتانيا به كشوري خارجي امكان بهره كهنيااشاره به  ي)

 ا به نشردهد كه در بريتانيمورد پيگرد قرار دادن فردي را مي منظوربه ينيفرا سرزمكيفري 
استاي حبس قوقي در رح سازوكارتوانند از همين ها نيز ميپردازد، ساير دولتمطلب مي

  ده كنند؛مطبوعات در خارج از مرزهاي خود استفاصداي گاران و خاموش كردن نمهوزنار
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هاي اياالت شده و مقاماين اتهامات از آغاز نبايد عليه آسانژ اِعمال مي كهنيااشاره به  ك)
ات تهامنهاده و امتحده همچنان اين فرصت را در اختيار دارند تا در مسير درست گام 

  ؛ر را لغو كنندمزبو
در اين ميان، با توجه به ماهيت سياسي اين پرونده و پيامدهاي جدي آن  كهايناشاره به  ل)

هاي براي آزادي بيان، دولت بريتانيا بايد از پذيرش نمايندگي اياالت متحده در دادخواست
  ؛14نظر نمايدآتي صرف

  
 ماهوردينرف 25شنبه ز پنجري سازمان ملل، در روانتشار گزارش از سوي پايگاه خب -2

وافق ، در خصوص مخالفت قاطعانه كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل با ت1401
خي از بر .جاري ميان بريتانيا و روآندا جهت انتقال پناهجويان به اين كشور آفريقايي

  از: اندعبارتمحورهاي اين گزارش 
جران به از مها اريتقال شمان روآندا مبني بر ده ميان بريتانيا واشاره به توافق انجام ش الف)

شان در اين ها و همچنين استقرار مجددپردازش پرونده منظوربهاين كشور آفريقاي مركزي 
هاي دو يتكشور كه از نگاه كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در تناقض با مسئول

  حمايت هستند؛ كشور در قبال افرادي است كه نيازمند
رت د سازمان ملل جهت مشاركت در مذاكرات صوكه از اين نهادر حالي است  ينا ب)

دام دو از اق مذاكراتي كه ظاهرًا بخشي –گرفته ميان لندن و كيگالي دعوت به عمل نيامده 
  كشور در راستاي مشاركت در زمينه توسعه اقتصادي بوده است؛

بوريس  راته، مبني بر اظهايافته در اين زمين هاي خبري انتشاراشاره به گزارش ج)
ميليون دالري اين طرح كه  160در خصوص هزينه حدود  ،وزير بريتانياجانسون، نخست

چون، قاچاق انسان  بال تهديدهاييشمار در قهاي بياز نگاه وي موجب نجات جان انسان

                                                            
  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 14

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/uk‐certifying‐assanges‐extradition‐puts‐
him‐at‐great‐risk‐and‐would‐pose‐grave‐threat‐to‐press‐freedom 
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به احل فرانسه، موسوم آميز از كانال آبي ميان جنوب انگليس و سوو گذر غالباً مخاطره
 شود؛ميكانال مانش، 

، دستيار كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل، مبني بر 15اشاره به اظهارات جيلين تريگز د)
مخالفت قاطعانه اين نهاد سازمان ملل با اقداماتي كه منجر به انتقال پناهجويان و پناهندگان 

شود، ضمن ه مين الزم در اين رابطها و موازيبه كشور سوم، با توجه به فقدان ضمانت
ها و گريز از تعهدات ف توافق مزبور به مثابه شانه خالي كردن كشورها از مسئوليتوصيت

  المللي خود در اين زمينه كه در تغاير با مفاد كنوانسيون پناهندگان است؛ بين
ت جهاشاره به درخواست كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل از هر دو كشور  ه)

شان به جاي ممانعت به عمل ها كه اقدامهشدار به آن ضمنينه توافق خود، تجديدنظر در زم
ر اين آميز توسط مهاجران، تنها موجب گستردگي مخاطرات دآوردن از انجام سفرهاي مخاطره

هادن هاي جايگزين، همچنين رو به وخامت نرابطه و ناگزير شدن پناهجويان به يافتن راه
  ها را دارند؛قصد گذر از آن ابتداه مهاجران شود ككشورهايي مي فشارها بر

ي براي هاي متوالي سخاوتمندانه پناهگاه امنگفتني است كه اگر چه روآندا براي دهه و)
ها در نآريت پناهجويان گريزان از منازعات و آزار و اذيت را فراهم آورده است، اما اكث

 ؛ارنداقتصادي برخورد هايصتي محدود به فرها زندگي كرده و از دسترساردوگاه
 قداماشاره به تأكيد كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل مبني بر ضرورت ا ز)

ياني اهجوكشورهاي ثروتمندتر به نشان دادن همبستگي در راستاي حمايت از روآندا و پن
ت اخير عكس اين رسد تحوالها بوده است كه به نظر ميكه اين كشور پيشاپيش ميزبان آن

 كنند؛روند را طي مي

ت از اذي وتأكيد بر شايستگي برخورداري پناهجويان گريزان از جنگ، منازعه و آزار  ح)
 ردازش بهپهمچون كاال مورد تبادل قرار گرفته و جهت  كهاينمهرباني و همدردي، نه 

 خارج از كشور انتقال يابند؛

                                                            
١٥ Gillian Triggs 
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ي زم براال كانه حصول اطمينان از فراهم آمدن امخاطرنشان كردن تعهد بريتانيا در زمين ط)
يافت ي درپناهجويان جهت ورود به خاك اين كشور، پذيرش افرادي كه از شرايط الزم برا

اين  هايي كه مبناي حقوقي الزم براي دريافتپناهجويي برخوردارند و استرداد امن آن
  ندارند؛ امتياز را در اختيار

ليت ين مسئوا اي نموده تنيا در عوض، اقدام به اتخاذ ترتيباتاين در حالي است كه بريتا ي)
ا مورد رالمللي حمايت از پناهجويان رژيم بين روازاينرا به ساير كشورها محول نمايد و 

لي اهاي متوي كه آزمون زمان را پشت سر نهاده و در طول دههسازوكار –تهديد قرار دهد 
 ؛داده است ها را نجاتها تن از انسانجان ميليون

هاي ناشي از چه كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل چالشاگر  كهايناشاره به  ك)
يافته شناسد، اما بر اين باور است كه كشورهاي توسعهجا شدگي قهري را به رسميت ميبي

ه و از ظرفيت الزم جهت مديريت تنها ميزباني بخشي از پناهجويان جهان را پذيرفت
  ؛16نه و كارآمد برخوردارنداي انساني، عادالپناهجويي به شيوه هايدرخواست

  
 ماهفروردين 25شنبه بان حقوق بشر، در روز پنجانتشار گزارش از سوي سازمان ديده -3

 فرصتي جهت بهبود عنوانبه، در خصوص به شمار آوردن انتخابات محلي بريتانيا 1401
  از: اندعبارتاين گزارش برخي از محورهاي  زندگي كودكان اين كشور.

)، در ماهتارديبهش 15مه سال جاري ميالدي ( 5به برگزاري انتخابات در روز  اشاره الف)
ه سئوليت ارائگزينش نمايندگان جديد محلي دولت در اين شهر كه م منظوربهشهر لندن 

ر بمسكن را تأمين هاي اجتماعي و ، مراقبتهايي چون تحصيلخدمات به مردم در زمينه
  ست؛ا بسيار تأثيرگذار ادگي كودكان پايتخت بريتانيهايي كه بر زنعرصه –عهده دارند 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 16

 https://news.un.org/en/story/2022/04/1116342 
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ود فرصتي براي دولت محلي جهت بهب عنوانبهشمار آمدن اين انتخابات اشاره به به ب)
در اين زمينه  تاكنونهاي موقت كه گاهدر زمينه بحران سكونت ويژهبهاقدامات خود، 

  است؛ناكارآمد عمل كرده 
 ناگزير ه بهباالترين نرخ فقر كودكان در كشور، با توج اشاره به برخورداري لندن از ج)

هاي ينهدرصد از كودكان اين شهر به زندگي در فقر نسبي با در نظر گرفتن هز 37شدن 
  تأمين مسكن؛

دمات ت در زمينه ارائه خناكارآمدي دولهاي معيشتي و اشاره به تشديد بحران هزينه د)
 شود؛ين معضالت ميامد كه منجر به تعميق درآهاي كمايتي معنادار به خانوادهحم

هاي موقت در لندن كه گاههزار كودك به زندگي در سكونت 80اشاره به ناگزير شدن بيش از  ه)
و يا  تانداردزير اسلباً در شرايط ها غاخانواده بان حقوق بشر اينيدههاي سازمان دبر اساس يافته

  آيد؛يق اوليه كودكان به شمار مكه نقض حقو ،كنندزندگي مي سكونتبلغيرقا
ها كه فاقد فضاي گاهشمار به زندگي در اين سكونتاشاره به ناگزير شدن كودكان بي و)

يز نها امكان حضور كامل در مدارس را الزم براي بازي است: اين در حالي است كه آن
هاي آن يوارههاي سمي بر دهاي سردي هستند كه كپكنيافته و ناچار به خوابيدن در اتاق

  اند؛رشد كرده
ها به زندگي در توجهي از خانوادهاشاره به يكي از داليل ناگزير شدن شمار قابل ز)

كاهش به در خالل دهه گذشته دولت مركزي اقدام  كهاينهاي موقت مبني بر گاهسكونت
واجه ها ميزان اين كاهشمندن با بيشترين و شهر ل هاي محلي نمودهرده بودجه مقامگست

 هاي محلي ناگزير به ارائه خدمات بيشتر باامري كه موجب شده تا مقام –بوده است 
 تر شوند؛بودجه كم

  ؛بهبود اين شرايط منظوربههاي عملي هاي محلي به برداشتن گاماشاره به ضرورت اقدام مقام ح)
اتحاد «موسوم به اي متعهد به مقابله با فقر كودكان، هاشاره به اقدام گروهي از سازمان ط)

اي در آستانه برگزاري انتخابات محلي آتي، مبني بر به انتشار بيانيه» فقر كودكان لندن
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درخواست از نامزدها جهت اولويت بخشيدن به مبارزه با فقر كودكان، گرسنگي كودكان و 
 ها؛ي آنخانمانبي

هاي نوردن مسكين بيانيه از دولت محلي جهت فراهم آاشاره به همچنين درخواست ا ي)
يط شرا بيشتر در سراسر لندن و ايجاد چهارچوبي از موازين هماهنگ در راستاي بهبود

لزم تأمين نيازهاي ضروري گام معقولي كه مست –هاي موقت گاهزندگي در سكونت
  ها است؛گاهتكودكان در تمامي اين سكون

اين  موازين مشابه در ياجراخواستار  بان حقوق بشر نيزديدهگفتني است كه سازمان  ك)
  ؛زمينه در سطح ملي شده است

كننده در انتخابات محلي آتي به جدي تلقي هاي مشاركتتأكيد بر ضرورت اقدام مقام ل)
منجر به تداوم محروميت تداوم ناكارآمدي در اين زمينه  چراكهها، كردن اين درخواست
  ١٨؛17شودساني اساسي خود ميكودكان از حقوق ان

                                                            
  ازيابي در لينك:بان حقوق بشر. قابل بش سازمان ديدهگزار 17

 https://www.hrw.org/news/2022/04/14/uk‐local‐elections‐chance‐improve‐childrens‐lives 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 18

ن از وق كودكا، در خصوص نقض حق1400دي ماه  27بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده*
  از: ز محورهاي اين گزارش عبارتندبرخي ا ها.هاي موقت براي آنگاهفراهم آوردن سكونتسوي دولت بريتانيا با 

، مبني »چايلدهود تراست«بان حقوق بشر و نهاد خيريه اي مشترك توسط سازمان ديدهصفحه 51اشاره به انتشار گزارش  الف)
هاي كارآمديدارد و غيرقابل سكونت كه ناشي از ناهاي موقت غيراستانگاهدگي در سكونتبر ناگزير شدن كودكان لندن به زن

  گذاري در اين رابطه است؛اوم دولت مركزي و محلي در زمينه سياستمتد
رداري ق برخوحبه عبارت ديگر، بر اساس اين گزارش، دولت بريتانيا در زمينه انجام وظيفه خود در راستاي تضمين  ب)

  مواجه شده است؛ اسب با شكستهاي منگاهخانمان از سكونتهاي بيخانواده
ي به نظام رفاه اي از عواملي چون، كاهش بودجه نهادهاي محلي، كاهش منابع ماليين شرايط از آميزهاشاره به منتج شدن ا ج)

  هاي مقرون به صرفه دائمي؛هاي رياضتي و فقدان مسكندليل اتخاذ سياست
ه پرداختن ببان حقوق بشر، مبني بر ضرورت اقدام دولت زمان ديدهكننده ارشد سارات الكس فرث، هماهنگاشاره به اظها د)

هاي هاي موقتي و مقابله با معضل مسكنگااضطراري به اين جنبه پنهان از بحران مسكن، از طريق كاهش وابستگي به سكونت
  ها؛هايي ايمن و آبرومند براي آنكنها، همچنين فراهم آوردن مسنامناسب براي سكونت خانواده

تن از شهروندان  75الدي، به انجام مصاحبه با مي 2021اه مه تا اكتبر سال بان حقوق بشر، از ماشاره به اقدام سازمان ديده ه)
گي از هاي موقت در نقاط مختلف اين شهر هستند و يا به تازگاهنفري كه يا در حال حاضر ساكن سكونت 33لندن، مشتمل بر 

  اند؛آن نقل مكان كرده
ها سمي بوده و هواي آن سرد و فاقد فضاي ها كه داراي كپكگاهشوندگان از شرايط اين سكونتره به توصيف مصاحبهاشا و)

ه كودكان در زمين شرايط ناگواري كه نقض حق برخورداري از مسكن مناسب و حق –ها است كافي براي سكونت خانواده
  آيد؛يهاي الزم معيشتي به شمار ماز معيارضرورت برخورداري 
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 ماهوردينفر 24گزارش از سوي پايگاه خبري سازمان ملل، در روز چهارشنبه  انتشار -4
جهت  تانيا، مبني بر درخواست كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل از دولت بري1401

ين برخي از محورهاي ا ».ينها براي اوكراانهخ«انجام نظارت بهتر بر طرح موسوم به 
  از: اندعبارتگزارش 

ها نتد ضمابه تأكيد كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل بر ضرورت ايجااشاره  الف)
نان زاستفاده قرار گرفتن احتمالي هاي الزم در راستاي ممانعت از مورد سوءو انجام ارزيابي

  ؛»ها براي اوكراينخانه« اوكرايني در طرح بريتانيا موسوم

                                                                                                                                                            
گي ها براي چندين سال متوالي ناگزير به زندنهد كه برخي از خانوادهت ميگفتني است كه اين وضعيت زماني رو به وخام ز)

 شوند؛ها ميگاهدر اين سكونت

تحصيل:  قيت درنياني جهت كسب موفتأكيد بر ضرورت برخورداري همه كودكان از مسكني باثبات و آبرومند به عنوان ب ح)
ه كودكان از كو تعطيلي مدارس رو به وخامت نهاد، چرا  19 –در حالي است كه اين وضعيت با شيوع بيماري كوويد  اين

شوندگان صاحبهمفضاي كافي براي تمركز و محيطي ساكت جهت انجام تكاليف خود برخوردار نبودند، مضاف بر اين كه اكثر 
 است؛شان فاقد خط اينترنت بوده كه منازلاظهار داشتند 

هاي موقت براي افرادي كه در معرض گاهكونتن انگليس، به فراهم آوردن سهاي محلي بر اساس قوانياشاره به تعهد شورا ط)
  اند؛خانمان شدهيخانماني قرار دارند و يا به تازگي بخطر بي

درصد افزايش يافته و تا  65ي ميالد 2011هاي موقت از سال گاهونتهاي ساكن سكاين در حالي است كه تعداد خانواده ي)
 اند؛كردهها زندگي ميگاهخانواده در لندن در اين سكونت 42290الدي، مي 2021ماه اكتبر سال 

سر سرا اي و در عين حال بهبود شرايط زندگي درهاي منطقهاشاره به متعهد شدن دولت بريتانيا به پرداختن به نابرابري ك)
 70وده و رخوردار ببنگليس فقر كودكان در ا مل شود، با توجه به اين كه اين شهر از باالترين نرخكشور كه بايد لندن را نيز شا

 كنند؛هاي موقت زندگي ميگاههاي آن در سكونتدرصد از خانواده

 هايهاي محلي بين سالدي بودجه مقامدرص 37اشاره به عوامل بروز اين معضل، از جمله اقدام دولت مركزي به كاهش  ل)
مچنين كمبود لندن با بيشترين ميزان كاهش مواجه بوده است، هميالدي كه در اين ميان  2019و  2018و  2010و  2009
درآمد) و دشواري تهيه نهاد براي اقشار كمهاي دولتي يا مردمهاي تهيه شده از سوي سازمانهاي اجتماعي (مسكنمسكن
هرست انتظار فست كه در سال ا 10ها بيش از ه در برخي از مناطق آن، خانوادهدائمي براي مردم، به ويژه در لندن كهاي مسكن

  برند؛به سر مي
ه مندي از معيار الزم براي معيشت كشمار آمدن حق برخورداري از مسكن مناسب به عنوان بخشي از حق بهرهاشاره به به م)

 ؛اندكرده ناكارآمد عملدر به رسميت شناختن و تحقق اين حق  هاي پي در پي بريتانيادولت
حصول  ورسميت شناختن حق برخورداري از مسكن در قوانين داخلي خود ولت بريتانيا به بهتأكيد بر ضرورت اقدام د ن)

هاي استفادهوءس اطمينان از جبران سريع و كارآمد خسارات متحمل شده از سوي قربانيان اين حق، به ويژه كودكان كه از
  اند.هاي زندگي به شدت رنج بردهفرصت و عواقب مخرب ناشي از آن در زمينه سالمت، تحصيل و شاندهشتبار از حقوق
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هاي برقراري ارتباط ميان ميزبان هدفبااقدام بريتانيا به اتخاذ اين طرح اشاره به  ب)
ساختار  هرگونهخارج از  ،بريتانيايي با پناهجويان اوكرايني كه به ايجاد ارتباط ميان طرفين

  پردازد؛هاي اجتماعي يا طرق ديگر مينظارتي و از طريق شبكه
 ويژهبه، بر مواجهه شماري از پناهجويان يهاي خبري انتشار يافته مبناره به گزارشاش ج)

تنها  هاي ناشايست و حاوي مفاهيم جنسي كه در برخي مواقعزنان مجرد، با دريافت پيام
  در دقايق نخست برقراري ارتباط مجازي به وقوع پيوسته است؛

 رخورداري پناهجويان از يك ميزبان يا حامياشاره به قوانين بريتانيا در زمينه ضرورت ب د)
  رواديد اين كشور؛ ارائه درخواست جهت دريافت منظوربه
كه در  –ساالرانه در صدور رواديد براي پناهجويان هاي ديواناشاره به منجر شدن تأخير ه)

 –تناقض با اقدامات عاجل برخي از كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي در اين زمينه است 
ه ي از پناهجويان اوكرايني، با توجه باگزير شدن وزير كشور بريتانيا به عذرخواهبه ن

ديده و گريزان از تهاجم مدت و ناكارآمدهايي كه متقاضيان غالباً آسيبهاي طوالنيمعطلي
  اند؛روسيه با آن مواجه شده

بر دريافت  اشاره به صدور بيانيه از سوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل مبني و)
نيايي خود احساس خطر هاي بريتاكرايني كه از جانب ميزبانهاي فزاينده از زنان اوگزارش

  كنند؛مي
هاي ها و انجام ارزيابياشاره به تأكيد كميسارياي عالي پناهندگان بر لزوم ايجاد ضمانت ز)

هاي مكفي ايتاستفاده و همچنين فراهم آوردن حمسوء هرگونهالزم در راستاي مقابله با 
  از ميزبانان؛

زمينه از طريق حصول اطمينان از تر در اين ورت ايجاد فرآيندي مناسباشاره به ضر ح)
ها يا خانواده ن و زنان برخوردار از فرزند، از سويفراهم آمدن امكان پذيرش ميزباني زنا

  هاي بريتانيايي به جاي مردان مجرد؛زوج
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 يشزاميزباني فاقد نظارت از پناهجويان به اف اشاره به امكان منجر شدن روند ط)
هاي ناشي از ها با تجاربي چون، آسيبمواجهه آنمخاطرات پيش روي زنان، عالوه بر 

 از خانواده و خشونت؛ جا شدگي، جداييبي

حصول  منظوربهها و اطالعات الزم ها از آموزشتأكيد بر ضرورت برخورداري ميزبان ي)
  جويان؛ميزباني از پناهها به هنگام ارائه درخواست ري آگاهانه آنگياطمينان از تصميم

هاي كميسارياي عالي پناهندگان پاسخ سخنگوي دولت بريتانيا به دغدغهاشاره به  ك)
استفاده از پناهجويان اقدام به سوء هرگونهسازمان ملل در اين زمينه، مبني انزجارآميز بودن 

بررسي  ازجملههاي الزم در اين راستا، مانتپذير، ضمن اشاره به وجود ضآسيب
  ؛19ز سوي وزارت كشور و نهادهاي دولتي محليگيرانه پيشينه تمامي ميزبانان اسخت

 

، در 1401 ماهفروردين 23شنبه انتشار گزارش از سوي روزنامه گاردين، در روز سه -5
هاي حقوق تبريتانيا به تضعيف حماي» قانون حقوق بشر«خصوص منجر شدن جايگزيني 

  از: اندعبارتهاي اين گزارش برخي از محور بشري در اين كشور.
ب، ينيك راپيشنهاد دام كهاينشاره به اظهارات نمايندگان پارلمان بريتانيا مبني بر ا الف)

» بشر قانون حقوق«وزير و وزير دادگستري اين كشور در رابطه با جايگزيني معاون نخست
عيف جب تضه و مومبتني بر شواهد و مدارك مستدل نبود» انيااليحه حقوق (بشر) بريت«با 

  شود؛در قبال شهروندان اين كشور مي هاي حقوق بشريحمايت
ت ييرااشاره به انتقادات اخير كميته مشترك حقوق بشر پارلمان بريتانيا از تغ ب)

ريزي شده در اين رابطه كه طبق اظهارات وزير دادگستري اين كشور با برنامه
 كند؛خراج مجرمان خارجي را تسريع ميا هاي سياسي مقابله كرده و روندگراييحتمصل

هاي اِعمال محدوديت كهايناشاره به گزارش اخير كميته مشترك حقوق بشر مبني بر  ج)
بيشتر بر فردي كه ادعايي حقوق بشري را مطرح كرده و يا كاهش خساراتي كه بايد به فرد 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 19

 https://news.un.org/en/story/2022/04/1116162 
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شود، در ي نميدليل كه وي سزاوار دريافت اين امتياز تلقمدعي پرداخت شود، به اين 
 جهاني بودن حقوق بشر است؛ تناقض با اصل بنيادين

 دي بيانآزا اشاره به اظهارات دامينيك راب مبني بر منجر شدن اين تغييرات به تحكيم د)
قوق رك حادعاي كميته مشت حالدرعينآيد و ها به شمار ميكه محافظي براي ساير آزادي

ق ح ازجملهتضعيف ساير اركان حقوق بشر، بشر مبني بر منجر شدن اين تغييرات به 
  حريم شخصي و حق برخورداري از محاكمه عادالنه؛

ا از مندي شهروندان بريتانيهاي اين كميته مبني بر نمادين بودن حق بهرهاشاره به يافته ه)
هاي جاري يجاد تغيير در محدوديتمحاكمه مبتني بر رأي هيأت منصفه، با توجه به عدم ا

  بر اساس قانون جديد؛نه در انگليس و ولز براي جرائم جدي در اين زمي
ه اتخاذ هاي بريتانيا اقدام بهاي ابراز شده در اين زمينه كه دادگاهنگراني كهايناشاره به  و)

لزوم  رواينازاساس بوده و شده، بياند كه بايد توسط پارلمان اتخاذ ميتصميماتي كرده
 نمايد؛مورد ميطه را بيتغيير در اين راب هرگونهايجاد 

ا هاي بريتانيه همچنين منجر شدن اين پيشنهادات به تضعيف الزام كنوني دادگاهاشاره ب ز)
 ؛اهاي دادگاه حقوق بشر اروپبه لحاظ نمودن قضاوت

پيشنهادات ارائه  كهاين اشاره به اظهارات يكي از سخنگويان وزارت دادگستري مبني بر ح)
 حالدرعينتانيايي شده خانه موجب تحكيم اساسي حقوق بشر بريشده از سوي اين وزارت

 .20ماندكه اين كشور همچنان عضو دادگاه حقوق بشر اروپا باقي مي
  

 *فرانسه

، 1401 ماهارديبهشت 4الملل، در روز يكشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان عفو بين -1
 شر دربه حمايت از حقوق ب بر ضرورت اقدام امانوئل مكرون به اولويت بخشيدنمبني 

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  جمهوري خود.ياستدور دوم ر

                                                            
  در لينك:گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي  20

 https://www.theguardian.com/law/2022/apr/13/replacing‐human‐rights‐act‐will‐weaken‐
protections‐say‐peers‐and‐mps 
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الملل در فرانسه، در پي ، رئيس سازمان عفو بين21اشاره به اظهارات سسيل كودرو الف)
عملكرد  كهاينر اين كشور، مبني بر جمهورئيس عنوانبهانتخاب مجدد امانوئل مكرون 

بخش نبوده رضايت عنوانهيچبهود زمينه حقوق بشر در دور نخست رياست خمكرون در 
  است؛

ذ الملل به درخواست از مكرون جهت اتخااشاره به تداوم اقدام سازمان عفو بين ب)
  ؛الملل پايبند باشندهايي كه به رعايت حقوق بنيادين و حقوق بينسياست

جمهور فرانسه به ز سوي رئيسابايد  هاي فاحش حقوق بشري كهاشاره به ناكارآمدي ج)
  :ازجملهها پرداخته شود، آن
  ود؛هاي خرفتار دولت اين كشور با پناهجويان و برخورد با مسئله پناهندگي در مرز -
هاي قومي از سوي انگاريفرضك در چهارچوب پيشيهاي سيستماِعمال تبعيض -
  وران پليس؛مأم
ز م بوده و اآميزي مبهنامتناسب و مخاطره ايونهگبهقوانين ضد تروريسمي كه  ياجرا -

  آورد؛ز حق اعتراض ممانعت به عمل ميمندي شهروندان ابهره
  دهند؛جويانه كه حق حريم شخصي را تحت تأثير قرار ميهاي مداخلهِاعمال نظارت -
  ؛اقليميناكارآمدي در زمينه رعايت تعهدات  -
  ؛22متحده عربي فروش سالح به عربستان سعودي و امارات -

  
 ماهارديبهشت 2تصاصي از سوي روزنامه تلگراف، در روز جمعه انتشار گزارش اخ -2

 سيه.هاي تسليحاتي رو، در خصوص طفره رفتن فرانسه و آلمان از پايبندي به تحريم1401
  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش 

                                                            
٢١ Cécile Coudriou 

  الملل. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان عفو بين 22
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/france‐protection‐of‐human‐rights‐
must‐become‐a‐priority‐of‐emmanuel‐macrons‐second‐term 
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ليل انجام شده توسط اتحاديه اروپا، روزنامه تلگراف بر اساس تح افشاگرياشاره به  )الف
 273افزارهاي نظامي به ارزش مبني بر اقدام فرانسه و آلمان به تسليح روسيه با سخت

ميليون پوند) كه ظاهراً در حال حاضر در جنگ اوكراين مورد استفاده  230ميليون يورو (
  اند؛قرار گرفته

يي، حاوي بمب، راكت، موشك و هااشاره به اقدام اين دو كشور به ارسال محموله ب)
ه مسكو به رغم اِعمال تحريم تسليحاتي گسترده عليه روسيه از سوي اتحاديه اروپا اسلحه ب
 با اقدام اين كشور به الحاق جزيره كريمه؛ زمانهمميالدي و  2014در سال 

وپا در ماه جاري ميالدي (آوريل) به رفع مفر اشاره به ناگزير شدن كميسيون ار ج)
عضو اين كميسيون به  10 كمدستافشاء اقدام  هاي خود، پس ازدر رژيم تحريم ادشدهجيا

درصد آن  78ميليون پوند) سالح به روسيه كه  294ميليون يورو ( 350صادرات نزديك به 
 است؛ هاي فرانسوي و آلمانيتوسط كمپاني

دهاي شديد به به قرار گرفتن اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، در معرض انتقا اشاره د)
تأمين تسليحات سنگين براي اوكراين و همچنين متهم شدن دليل عدم تمايل وي به 

هاي وي جهت جمهوري فرانسه، به مماشات با روسيه در پي تالشامانوئل مكرون، رئيس
 مذاكره با والديمير پوتين؛

اتحاديه  مچنين مقاومت پاريس و برلين در قبال ِاعمال ممنوعيت از سوياشاره به ه ه)
اين نهاد در حال حاضر روزانه يك ميليارد  كهدرحاليز روسيه، اروپا در زمينه خريد گاز ا

 كند؛ميليون پوند) جهت تأمين انرژي به مسكو پرداخت مي 840يورو (

ا در زمينه اقدامات فرانسه و آلمان، با انتشار گزارش اتحاديه اروپ يزمانهماشاره به  و)
عالوه بر منطقه شرقي كنترل درآوردن كامل جنوب اوكراين،  تصميم مسكو جهت تحت

تواند نيروهاي اين كشور را تا مرز دونباس و همچنين ايجاد پلي زميني به كريمه كه مي
 مولداوي پيش براند؛
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موجود  ه از مفرهاي آلماني به استفادمپانياشاره به افزايش انتقادها پس از افشاء اقدام ك ز)
راي ي داهت فروش تجهيزات نظامليحاتي اتحاديه اروپا عليه روسيه، جدر طرح تحريم تس

 ميليون پوند) به اين كشور؛ 107ميليون يورو ( 121كاربري دوگانه به ارزش 

ز انها پس تحات اشاره به دفاع برلين از اقدام خود با پافشاري بر اين امر كه اين تسلي ح)
 ينها براي مصارف غيرنظامي به كرملنارائه ضمانت از سوي روسيه جهت استفاده از آ

  فروخته شده است؛
 152ش هاي نظامي به روسيه به ارزاشاره به همچنين اقدام فرانسه به ارسال محموله ط)

به شمار  همجوز صادر شده در اين رابط 76ميليون پوند) كه بخشي از  128ميليون يورو (
ا ب ورد تاادركنندگان تسليحات فراهم آيس اين امكان را براي صآيند: گفتني است كه پارمي

ال يش از سپكه  ردادهايياديه اروپا، تمامي قراهاي اتحاستفاده از مفر فني موجود در تحريم
 درآورند؛ اجرابه را ميالدي انعقاد يافته بود،  2014

بيش  ها حرارتي برايسليحاتي فرانسوي به ارسال دوربينهاي تاشاره به اقدام شركت ي)
هاي جنگنده و بالگردهاي براي جت هاي رديابيهزار تانك روسي و سامانهاز يك 

 تهاجمي، عالوه بر بمب، راكت و اژدر به مسكو؛

وريه سال ف 24 اشاره به اقدام اتحاديه اروپا، از آغاز حمله روسيه به اوكراين در روز ك)
گانه كاربري دو هاي بيشتر بر صادرات تجهيزات دارايالدي، به اِعمال محدوديتجاري مي

 هاي اين نهاد؛موجود در رژيم تحريمبه مسكو و بستن مفر 

ذشته گهاي كميسيون اروپا، مبني بر اقدام كشورهاي اروپايي در سال اشاره به داده ل)
 تسليحات و اين، به فروشبا آماده شدن روسيه جهت تهاجم به اوكر زمانهمميالدي و 

 ميليون پوند) به اين كشور؛ 33و (ميليون يور 39مهمات نظامي به ارزش 

ه به مسكو بالح اشاره به همچنين اقدام ايتاليا، عالوه بر فرانسه و آلمان، به ارسال س م)
به ارزش  ميليون پوند) و فروش تسليحات از سوي بريتانيا 19ميليون يورو ( 22,5ارزش 

 ؛ليه روسيهاروپا ع ميليون پوند) پس از اعمال تحريم توسط اتحاديه 2ليون يورو (مي 2,4
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ام اتريش، بلغارستان و جمهوري چك به صادرات تسليحات به روسيه در اشاره به اقد ن)
  ؛23ميالدي 2022تا  2015ميليون پوند) از سال  41ميليون يورو ( 49,3مجموع به ارزش 

  
 ماهفروردين 24كه خبري يورونيوز، در روز چهارشنبه انتشار گزارش از سوي شب -3

جمهور فرانسه، ئيسنوئل مكرون، رهاي مهاجرتي امار خصوص بررسي سياست، د1401
  جمهوري در اين كشور.در آستانه انتخابات رياست

هاي دو نامزد چالش نيترمهماشاره به تبديل شدن موضوع مهاجرت به يكي از  الف)
و  –مارين لوپن  وامانوئل مكرون  –جمهوري فرانسه ت رياستمرحله دوم انتخابا

  ويان؛ون در قبال مهاجران و پناهجهاي مكرضرورت بررسي سياست روازاين
ن و ارين لوپبر خالف ادعاي م كهايناشاره به اظهارات بسياري از ناظران مبني بر  ب)

چنداني در قبال  د نرمشجمهوري خوساله رياست 5حاميان وي، امانوئل مكرون در دوره 
  پناهجويان نشان نداده است؛

نسه از سال هجويان غيرقانوني از خاك فرادرصدي آمار اخراج پنا 10به افزايش  اشاره ج)
به  2019جمهوري توسط مكرون) كه در سال ميالدي (از زمان تصدي مقام رياست 2017

 ريبيما ا شيوعب ناهجويانتمركز دولت بر اخراج پ درصد رسيد: الزم به ذكر است كه 32
  ؛كاهش يافت 19 - كوويد گيرهمه
ي مبني گذاردن قانون اجرابه به وزير كشور مكرون، نخستينژرار كلمب، اشاره به اقدام  د)

وز كه طبق ر 90روز به  45بر افزايش مدت حبس پناهجويان غيرقانوني در مراكز ويژه، از 
 ين مراكزاناهجو نيز بارها در وران، نوجوانان پالملل، در اين دمستندات سازمان عفو بين

 محبوس شدند؛

هاي مربوط پروتكلميالدي، به لغو  2019سه در سال اشاره به همچنين اقدام دولت فران ه)
هاي دولتي بسياري از به ادعاي مقام چراكه، »سالمت متقاضيان پناهندگي تأمين«به 

                                                            
  صاصي روزنامه تلگراف. قابل بازيابي در لينك:گزارش اخت 23

 https://www.telegraph.co.uk/world‐news/2022/04/22/���������-france‐germany‐evaded‐

arms‐embargo‐sell‐weapons‐russia 
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كنند تا وارد خاك اين كشور تالش مي »گردشگري سالمت«پناهجويان با توسل به روند 
  شوند؛

ير هندگي زپنا د در قبال متقاضيانامانوئل مكرون به اتخاذ سياستي جدي اشاره به اقدام و)
ن ها توسط پليس: گفتني است كه برخي از ايسن قانوني، مبني بر بازداشت و حبس آن

ور زبه  نيز با توسل بدون سرپرست ناگزير به ترك خاك فرانسه شده و برخي نوجوانانِ
  اخراج شدند؛

ررسي شته، مبني بر بسال گذ آذرماهبان حقوق بشر، در يدهاشاره به گزارش سازمان د ز)
يل تحم وضعيت هزاران پناهجوي سرگردان در منطقه َكِله و متهم كردن دولت مكرون به

  ها؛استيصال به آن
جراني سياري از مهابابعيت براي هاي اخذ تاشاره به همچنين توقف كامل روند پرونده ح)
راي روندي فرانسه بسب شهكه ميزان ك ايگونهبهبودند،  قانوني درخواست داده طوربهكه 

ترين حد خود در دو دهه اخير جمهوري مكرون به پاييناتباع خارجي در دوران رياست
 زمينه،كشور وي در اين  يهاي شديد از سوي وزراگيريرسيد كه حاكي از اِعمال سخت

  است؛ هور پيشين فرانسه،در قياس با فرانسوا اوالند و نيكوال ساركوزي، رؤساي جم
مليت هزار نفر موفق به كسب  45ميالدي، تنها  2020در سال ت كه گفتني اس ط)

، ، دوران رياست جمهوري نيكال ساركوزي2009سال  قياس باكه در شدند فرانسوي 
هاي استسي اتخاذ نيكال ساركوزي به حالي است كه: اين در داشته است دو برابري كاهش

  ؛داشت ضدمهاجرتي شهرت
رانسوي فبعيت به دست آمده در اين زمينه مبني بر دريافت تااشاره به حاكي بودن آمار  ي)

  ميالدي؛ 2009هزار تن از مهاجران در سال  87از سوي 
ر در هزار مهاج 65اشاره به همچنين دريافت حق شهروندي فرانسه از سوي بيش از  ك)

ن ير آن زمان ادوري فرانسوا اوالند كه با دوران رياست جمه زمانهمميالدي،  2016سال 
  كشور تحت حمالت تروريستي نيز قرار گرفته بود؛
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هاي موقت اقامت به دانشجويان اشاره به از سوي ديگر، كندي روند اعطاء كارت ل)
به زندگي در اين كشور بدون كارت خارجي كه به ناگزير شدن بسياري از دانشجويان 

  عدد انجاميده است؛اقامت و مواجهه با معضالت مت
ميالدي، به تعطيل كردن بخش  2018م وزارت كشور فرانسه، از سال اشاره به اقدا م)

هاي شهرهاي كوچك به بهانه هاي اقامت دانشجويي در بسياري از فرمانداريصدور كارت
هاي طوالني دانشجويان جهت دريافت كه به تشكيل صف هاي اقتصاديجويياِعمال صرفه
  ا منجر شد؛هاين كارت

هاي حقوق بشري، در ر دولت امانوئل مكرون از سوي سازماناشاره به محكوميت مكر ن)
  :ازجملهآميز با پناهجويان، طول پنج سال اخير به دليل رفتار خشونت

 بار چادرهاي پناهجويانِ ري خشونتآوآور به سوي پناهجويان و جمعپرتاب گاز اشك -
 ميالدي؛ 2020، در زمستان سال جمهوري پاريس كانال سن مارتن و ميدانساكن 

  ؛عمال خشونت گسترده در قبال پناهجويان در دو شهر دانكرك و كلهاِ -
 به رغمكه در درياي مانش، پناهجويي  27مرگ پناهجويان در خاك فرانسه، عالوه بر  -

  ؛شان را از دست دادندراري به گارد ملي، جاناعالم وضع اضط
، به يدن طالبان در افغانستانپس از به قدرت رس قدام دولت فرانسه،اشاره به عدم ا س)

اعطاء رواديد و انتقال بسياري از شهروندان اين كشور كه به دليل همكاري با ناتو و ديگر 
  شان در خطر بود؛المللي جانهاي بينسازمان

هزار  4و  هزار 8هاي آلمان و بريتانيا به پذيرش، به ترتيب به اقدام دولتاشاره  ع)
هزار تن  2موافقت دولت مكرون تنها با اعطاء رواديد به  حالندرعيشهروند افغانستاني و 

  از شهروندان اين كشور؛
جمهوري هاي مهاجرتي رئيسبار ارزيابي كردن سياستفاجعه حالباايناشاره به  ف)
 255هزار و  675گرايان افراطي، با توجه به ورود سال اخير از سوي راست 5ه در فرانس

جمهوري رياست در دوران كهدرحاليخاك فرانسه در اين مدت، به  پناهجوي غيراروپايي
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وارد اين كشور  هزار نفر 190نفر و در دوران ساركوزي كمتر از  217463فرانسوا اوالند، 
  ؛شدند
بار كارت  نخستينشمار مهاجراني كه موفق شدند براي است كه همچنين گفتني  ص)

برابر بيشتر از دوران فرانسوا  15رون مكجمهوري رياستافت كنند، در دوران اقامت دري
  ؛24ه استاوالند بود

  
، در روز دوشنبه 25مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددانتشار گزارش از سوي سازمان  -4

ها تن از جوانان ر خصوص اقدام دولت فرانسه به اخراج ده، د1401 ماهفروردين 15
اسكان هم آوردن فضاي الزم براي فرا منظوربههاي خود گاهاز سكونت غيراروپايي

  از: اندعبارتبرخي از محورهاي اين گزارش  پناهجويان اوكرايني.
دو  هاي دريافتي مبني بر اقداماشاره به ابراز نگراني عميق در خصوص گزارش الف)

جاي دادن  منظوربهي خود در فرانسه به اخراج ساكنان غيراروپاي 26و پانتن اسونپناهگاه 
درنگ بايد آميز و غيرانساني بوده و بيهايي كه تبعيضسياست –اوكرايني پناهجويان 

  متوقف شوند؛
، مالي و تن از اتباع خارجي از كشورهاي گينه 50اشاره به اطالع يافتن نزديك به  ب)
م فراهم آمدن مكان الز منظوربهشان از پناهگاه خود الوقوعانستان مبني بر اخراج قريبافغ

  شوند؛هجويان اوكرايني كه وارد اين كشور ميجهت اقامت پنا
ها آن كه برخي از –خانماني پناهجويان جوان اشاره به منجر شدن اقدام مزبور به بي ج)

شان و مورد تهديد هاي تحصيليل در فعاليتهمچنين ايجاد اخال –زير سن قانوني هستند 
  شان؛هزيستي و سالمت روانقرار گرفتن آسايش، ب

                                                            
  نك:خبري يورونيوز. قابل بازيابي در لي گزارش شبكه 24

 https://per.euronews.com/2022/04/13/france‐elecction‐migration‐dilemma‐macron‐le‐pen 
٢٥ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
٢٦ Essonne and Pantin 
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 60هايي مبني بر اخراج به همچنين وقوع اين رويداد پس از دريافت گزارشاشاره  د)
ونت ن مكان الزم براي سكفراهم آورد منظوربهگاه خود، پناهجوي افغانستاني از سكونت

 يني؛پناهجويان اوكرا

 كردن بسياري از جاجابهبر  يهاي آلمان مبناشاره به انجام اقدام مشابه از سوي مقام ه)
ها به مراكز موقت پذيرش مهاجران هاي پناهجو و انتقال آنخانواده ازجملهان، پناهجوي

ها به آن كهآندون بايجاد فضاي الزم براي اقامت پناهجويان اوكرايني و همچنين  منظوربه
  بدهند؛را صت اعتراض يا دادخواهي در قبال اين تصميم فر
و  روپار اساس منشور اتحاديه ارورت حمايت از پناهجويان اوكرايني باشاره به ض و)

يچ هاين امر نبايد تحت  كهاينتأكيد بر  حالدرعينالمللي بشردوستانه و حقوق بين
وانان به جپناهجويان و  ويژهبهپذير، هاي آسيبشرايطي منجر به آسيب ديدن ساير گروه

 شدت نيازمند به پناهگاه شود؛

ها به پذير و يا ناگزير كردن آنهاي آسيبگروهخانمان كردن برخي از بي كهاينبه  اشاره ز)
ا بآميز و در تناقض جاي دادن پناهجويان اوكرايني سياستي تبعيض منظوربهيي جاجابه

ين اسب و همچنحق برخورداري از مسكن من ويژهبه منشور حقوق بنيادين اتحاديه اروپا،
 ؛اجتماعي اروپا است منشور (حقوق) 31ماده 
درنگ اخراج هاي فرانسه جهت معكوس نمودن بيخواست از مقاماشاره به در ح)

هاي آلمان جهت هاي خود، همچنين درخواست از مقامگاهپناهجويان جوان از سكونت
ها به مراكز موقت و كردن پناهجويان و انتقال آن جاجابهبه  تجديدنظر در زمينه اقدام خود

ناسب براي پناهجويان اوكرايني بدون هاي مگاهينان از فراهم آمدن سكونتحصول اطم
 .27نقض حقوق سايرين

                                                            
  نك:. قابل بازيابي در ليمديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددگزارش سازمان  27

 https://euromedmonitor.org/en/article/5032/To‐make‐way‐for‐Ukrainian‐refugees,‐France‐
is‐throwing‐dozens‐of‐non‐European‐youths‐out‐of‐shelter 


