
 

 

   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
 

  

  
  
  

  1401 ماهخرداد  
             2103001401  

 

 )5رانسه (فآمريكا، كانادا، بريتانيا و  متحدهاياالتبشري  نگاهي به كارنامه حقوق
 1401 /21  گزارش راهبردي 



  2                                                                                                                             21گزارش راهبردي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



  3                     )          5( سها و فران، بريتانياياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

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

و ها ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1401 خردادماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
هاي المللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهخبار آشكار به ا

خالصه به  صورتبهمورد بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي  1گروهي
 شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
ايات جن هكمن بسياري از حمالت هوايي ائتالف به رهبري عربستان به ي ياتكا -1

  متحدهاياالتهاي اند بر حمايتجنگي به شمار آمده
مار ارائه آ، به 1401 خردادماه 14روزنامه واشنگتن پست در گزارشي تفصيلي در روز شنبه 

سال  لياواهاي يمن مبني بر اقدام ائتالف به رهبري عربستان در شده از سوي پروژه داده
 ازجمله ي به اهداف غيرنظامي در يمن،هواي هحمل 150جاري ميالدي، به انجام بيش از 

كه توجه  اي، در برههشاره كرده استاهاي مخابراتي ها و برجمنازل مسكوني، بيمارستان
  جامعه جهاني بر تهاجم روسيه به اوكراين متمركز شده بود.

 حانه،سلهاي مكاني و رويدادي منازعات مبر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي پروژه داده
هزار تن از  15هوايي ويرانگر ائتالف به رهبري عربستان به تنهايي مرگ نزديك به  كارزار

 ست.كارانه برآورد شده ابا رويكردي محافظهاين آمار مردم يمن را رقم زده كه البته 

ها و ساير اهداف غيرنظامي در اوكراين توجه گسترده جامعه بمباران بيمارستان كهيدرحال
كرده و جنايت جنگي به شمار آمده است، هزاران حمله مشابه ود جلب خرا به جهاني 

                                                            
 United Nations Highالي پناهندگان سازمان ملل (دفتر كميسارياي ع 1 Commissioner  for  Refugees پايگاه )؛

 Theروزنامه گلوب اند ميل ( )؛Human Rights Watchبان حقوق بشر (سازمان ديده)؛ UN News( خبري سازمان ملل

Globe and Mail) ؛ روزنامه گاردين(The Guardianروزنامه واشنگتن پست ( )؛Washington Postشبكه خبري  )؛
)؛ CNN New)؛ شبكه خبري سي.ان.ان (Radio France Internationale( المللي فرانسهراديو بين )؛CBCسي.بي.سي (

شبكه خبري دويچه  )؛Thomson Reuters Foundationخبرگزاري رويترز ( )؛NBC Newsشبكه خبري ان.بي.سي (
  ).InfoMigrantsنيوز ( پايگاه خبري مهاجر) و Deutsche Welleوله (
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هدف تبديل به هاي بيتوان گفت كه بمبارانعليه غيرنظاميان يمني به وقوع پيوسته و مي
از عربستان حمايت  متحدهاياالتكشورهايي چون  كهآناند، حال نماد جنگ يمن شده

  اند.تهرار گرفقبشري  هاي حقوقكرده و مورد انتقاد گروه
تحليل جديد انجام شده توسط روزنامه واشنگتن پست و مؤسسه حقوق بشر دانشكده حقوق 

از كارزار هوايي  متحدهاياالتترين تصوير از عمق و گستره حمايت دانشگاه كلمبيا كامل
 حمالت ائتالف به رهبري عربستان را ارائه داده كه نمايانگر آن است كه بخش قابل توجهي از

هاي آمريكايي و هاي ساخته و فروخته شده توسط كمپانيين ائتالف توسط جتهوايي ا
 اند.آموزش ديده متحدهاياالتهايي انجام پذيرفته كه از سوي نيروهاي نظامي خلبان

ميالدي از پايان حمايت  2021دولت جو بايدن در سال  اگرچهمطابق با اين گزارش، 
به رهبري عربستان عليه نيروهاي انصارا... خبر ائتالف  يت تهاجمنظامي آمريكا از عمليا

داده و برخي از قراردادهاي فروش مهمات نظامي را به حال تعليق درآورده است، اما 
هاي قراردادهاي حفظ و نگهداري تسليحات كه توسط نيروهاي نظامي و كمپاني

ائتالف سعودي نيروهاي  م حمالتادامه يافته و موجب تداو ،پذيردانجام مي متحدهاياالت
  شده است.

ويدئويي توسط روزنامه  هزار تصوير، خبر، گزارش خبري و فيلم 3بررسي بيش از 
واشنگتن پست و مؤسسه حقوق بشر دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا حاكي از آن است كه 

يه هاي جنگنده در كارزار هوايي عربستان سعودي علمتشكل از جت ،گردان هوايي 19
ها متعلق به عربستان و امارات متحده عربي اند كه بيش از نيمي از آنشتهشاركت داميمن 

  اند. برخوردار شده متحدهاياالتهاي قابل مالحظه بوده و هر دو كشور از كمك
 عربستان هاي هواييقرارداد نظامي با گردان 94بر اين اساس، آمريكا از آغاز جنگ يمن 

و حفظ  ده كه مشتمل بر تأمين تسليحات، آموزشامضاء كر ده عربيسعودي و امارات متح
كه از نگاه  جهيزات نظامي بوده و احتماًال منجر به حمالت هوايي شده استو نگهداري ت

 اند.هاي حقوق بشري جنايت جنگي به شمار آمدهگروه

 اين در حالي است كه قراردادهاي بررسي شده در اين تحليل تنها بخش كوچكي از
ه رهبري عربستان را تشكيل تسليحاتي به كشورهاي عضو ائتالف بهاي روشفمجموع 
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 ازجملهرسد، كه جزئيات برخي از موارد فروش به اطالع عموم نمي چراكه، اندداده
هاي آمريكايي مستقيماً اقدام به فروش سالح به توان به مواردي اشاره كرد كه كمپانيمي

تر از شان كمدهاي رسمي نيز كه ارزشاز قراردا يمچنين برخكنند. ههاي ديگر ميدولت
مستلزم دريافت مجوز از سوي كنگره نبوده و از اين رو عموم جامعه  ،ميليون دالر باشد 14

  يابد.مجدداً از آن اطالع نمي
ميالدي  2015هاي حقوق بشري، از سال در ادامه اين گزارش تفصيلي آمده است كه گروه

حمله هوايي از سوي ائتالف  300موفق به شناسايي بيش از  نتاكنو –ن آغاز جنگ يم –
رسد كه الملل بوده و يا به نظر مياند كه يا متناقض با حقوق بينبه رهبري عربستان شده

رئيس وقت فرماندهي مركزي  2باشد. اين در حالي است كه ژنرال جوزف ُوتل گونهاين
به پايگاه  متحدهاياالتكه  تأييد نموده ميالدي 2019در شهادت خود در سال  متحدهاياالت
  هاي حمالت هوايي نيروهاي ائتالف دسترسي داشته است.داده

ي در هاي آمريكا از اطالعات بيشتربر اساس گزارش حاضر، اين بدان معنا است كه مقام
ر كننده دهاي هوايي مشاركتزمينه كاربرد تسليحات از سوي نيروهاي ائتالف و گردان

است.  اند كه منجر به آسيب وارد آمدن به غيرنظاميان شدهبوده يي برخورداراحمالت هو
اشنگتن پست به درخواست روزنامه و متحدهاياالتاين در حالي است كه نيروي هوايي 

ه دعا نموداها بر اساس قانون آزادي اطالعات پاسخ رد داده و مبني بر دسترسي به اين داده
 تيار ندارد.خها را در ااست كه سوابق آن

هاي امنيتي براي نيروهاي خوانيم كه فراهم آوردن كمكاز سوي ديگر در اين گزارش مي
اند، نظامي كشورهاي خارجي كه در ارتكاب به موارد فاحش نقض حقوق بشر دست داشته

  ممنوع به شمار آمده است. متحدهاياالتدر قوانين 
آغاز كار خود مكرراً بر  لت بايدن ازوت اگر چه دمطابق با گزارش روزنامه واشنگتن پس

پايان دادن به جنگ يمن تأكيد نموده و حمايت از حمالت تهاجمي ائتالف به رهبري 
فروش  ازجملهعربستان را ممنوع به شمار آورده است، اما فروش تسليحات دفاعي، 

                                                            
٢ Joseph Votel 
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 يجهيزات نظامميليون دالر و فروش ت 650هاي هوا به هوا به عربستان به ارزش موشك
همچنان ميليون دالر را  65امانه موشكي امارات متحده عربي به ارزش جهت تقويت س

  تداوم بخشيده است.
هاي متمادي است كه شفافيت روند فروش دارد كه مدتگزارش مزبور در پايان اذعان مي

به   –ان در ائتالف به رهبري عربست متحدهاياالتدر رابطه با متحدان  ويژهبه -تسليحات 
پيچيدگي قوانين، تركيب مقررات نهادهاي دولتي و عمق منافع آمريكا در ساير ل يدل

  .3شده است وتارتيرهكشورهاي جهان 
 

قي و مواجهه از مشاور حقو آنجلسلسدر شهر  جويانپناه محروميت تقريبي تمامي -2
 متحدهاياالتاخراج از روند ها با آن

كه دولت  ازآنپس ،1401 خردادماه 13 هدر روز جمع به گزارش شبكه خبري ان.بي.سي
ريبًا تق درآورده است، اجرابه  جويانپناهتسريع استماعات  باهدفاي را جو بايدن برنامه

حكم اخراج از  آنجلسلسر از دادگاه مهاجرتي شه جوييناهپتمامي متقاضيان 
  .اندرا دريافت كرده متحدهاياالت

 كي ازاست حقوق مهاجران حاتوسط كلينيك سي لعه انجام شدهبر اساس اين گزارش، مطا
بر مبناي برنامه  آنجلسلسپرونده تكميل شده در شهر  449درصد از  99,1آن است كه 

 اند.، احكام اخراج از كشور را دريافت كرده»فرآيند دادرسي اختصاصي«موسوم به 

ه اقوق دانشگحده مدير مركز حقوق و سياست مهاجرتي در دانشك ديگرعبارتبه
لت رنامه دواين ب ياجرااي اظهار داشت كه با در ايالت كاليفرنيا، با صدور بيانيه آنجلسلس

ه عمل بها در دادگاه ممانعت بايدن نه تنها از دريافت مجوز پناهندگي از سوي خانواده
 سنزير يك سال  هااز آن كه برخي جوپناهآورده، بلكه با صدور حكم اخراج، كودكان 

 مجازات نموده است. يز براي هميشهندارند را 

                                                            
 گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:  3

https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2022/saudi‐war‐crimes‐yemen 
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ن از حصول اطمينا باهدف» فرآيند دادرسي اختصاصي«گفتني است كه برنامه موسوم به 
ي رز جنوب غربكه از م جويانيپناهبرگزاري استماعات عادالنه، كارآمد و سريع براي 

ا اين بت، سدر آمده ا اجراشهر به  11شوند، ايجاد و در وارد اين كشور مي متحدهاياالت
 300ه ر سال و نيم بمتوسط چها طوربهاز  جويانپناههاي گاه كه زمان رسيدگي به پروندهن

 روز كاهش يابد.

هايي كه تحت پوشش اين برنامه قرار درصد از خانواده 70,1اين در حالي است كه حدود 
 خراجامانده و حكم ندهاي قضايي از برخورداري از وكيل محروم اند، در فرآيگرفته

 شان در دادگاه صادر شده است.ها در غيابناكثريت آ

اند، هاي ذيل اين برنامه منصوب شدهاز سوي ديگر قضاتي كه براي رسيدگي به پرونده
 جويانپناهبيش از ساير قضات كشور اقدام به صدور احكام مبتني بر رد درخواست 

  د).درص 67.6درصد در قياس با  90,7اند (نموده
فرآيند دادرسي «ذيل برنامه  آنجلسلسخانواده در شهر  2410رش، حدود اين گزا امطابق ب

 اند.هي به كشور شداكثرشان متهم به ورود بدون بازرس كهيدرحالاند، قرار گرفته» اختصاصي

 صادر شده كه جوپناهها عليه كودكان اين در حالي است كه حدوداً نيمي از احكام غيابي دادگاه
 .4دارند و بيشترشان محروم از برخورداري از وكيل هستند سال سن 6زير  شاناكثريت

  
ي در مرزها جويانپناهو ديگر  جوپناهطرات پيش روي دگرباشان جنسي مخا -3

  متحدهاياالت
گريزان از آزار  جويانپناهسي و ساير دگرباشان جن بان حقوق بشر،به گزارش سازمان ديده
هت ارائه اجازه عبور از مرز آمريكا ج كهنياتوجه به  خود، با و اذيت در كشورهاي

آميز در مكزيك جويانه و مخاطرهاستفادهيابند، با شرايط سوءرا نمي جوييپناهدرخواست 
  شوند.مواجه مي

                                                            
 :گزارش شبكه خبري ان.بي.سي. قابل بازيابي در لينك 4

 https://www.nbcnews.com/news/latino/almost‐asylum‐seekers‐l‐lack‐legal‐counsel‐face‐
deportation‐report‐rcna31513 
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موسوم به  –دو سياست مهاجرتي دانلد ترامپ  ياجراكند كه اين گزارش يادآوري مي
در دوره  – جويانپناهزده بخراج شتاايا » 42عنوان «و » ماندن در مكزيك«

كه در تالش براي  جويانپناهجمهوري بايدن نيز تداوم يافته تا از دسترسي اكثر رياست
. اين ي هستند، ممانعت به عمل آورديافتن ايمن منظوربه متحدهاياالتگذر از مرز 

هويت  لهجمزاد، كه به دليل شرايط يا هويت خو جويانيپناهها همچنين شامل سياست
 –جنسي، معلوليت يا شرايط سني در مكزيك در معرض خطر قرار دارند، شده است 

  افرادي كه در واقع بايد از اين موارد معاف شوند.
 جويانپناهكند تا از فرستادن را ملزم مي متحدهاياالتهاي بان حقوق بشر مقامسازمان ديده

هاي ت به عمل آورده و پردازش پروندهممانع شانهايها به كشوربه مكزيك يا استرداد آن
استفاده نيز قرار دارند را به منتظر در مرزهاي اين كشور كه در معرض خطر سوء جويانپناه

 درآورند. اجراسرعت به 

درنگ عمال بيرا ملزم به اِ متحدهاياالتاين نهاد حقوق بشري از سوي ديگر دولت 
 جويانپناهدگرباشان جنسي و  ازجملهخطر،  معرض در جويانپناهبراي  هاي ويژهمعافيت
قضات برخي از اياالت اين كشور  كهنيابه بيماري ايدز نموده است، با توجه به  مبتال

 ياجراو  را مسدود كرده جويانپناهاحياء مجدد ارائه تقاضاي پناهندگي براي تمامي 
  د.ناههاي مهاجرتي دولت ترامپ را الزامي به شمار آوردسياست

ها اين در حالي است كه مأموران مرزي نيز از اختيارات گسترده در زمينه اعطاء اين معافيت
در صورت بروز  كهآنها برخوردارند، بدون از دريافت آن جويانپناهو يا محروم كردن 

  ها در اين زمينه با پيامدهاي جدي مواجه شوند.ناكارآمدي
واردي پرداخته است كه مأموران مرزي ي مزسابان حقوق بشر به مستندسازمان ديده

هاي ضدمهاجرتي به ايدز را بر مبناي سياست مبتالو يا افراد  جوپناهدگرباشان جنسي 
در اين كشور و كشورهاي مبدأ خود  كهدرحالياند، جويانه به مكزيك فرستادهاستفادهسوء

شكنجه،  عمال، اِ هاي غيرقانوني و خودسرانهدر معرض مخاطراتي چون، دستگيري
 گيرند.هاي قهري قرار مي، حمالت جنسي و ناپديدشدگيفرا قضاييهاي اعدام
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ه كزيك فرستادمو ساير مهاجراني كه به  جويانپناهدر ادامه اين گزارش آمده است كه 
اي چون، يافتن شوند، غالبًا ناتوان از حمايت از خود و يا دسترسي به خدمات اوليهمي

ر گرفتن هاي درماني بوده و در صورت قراآب، تردد ايمن يا مراقبت و اذسرپناه، تأمين غ
هاي مكزيك، مرجعي جهت طرح هاي تبهكار و يا مقامهاي كارتلاستفادهدر معرض سوء

 شكايات خود در اختيار ندارند.

 هاي مزمن،اريبه معلوليت و بيم مبتالگفتني است كه در اين ميان، دگرباشان جنسي، افراد 
ن گويند و همچنيكه به زبان اسپانيايي سخن نمي جويانيپناهستان و بوميان، پوهياس

در  جويانپناهاند، بيش از ساير هايي كه به همراه فرزندشان قدم به اين راه گذاردهخانواده
 معرض خطر قرار دارند.

ايت محبه  متحدهاياالتبان حقوق بشر در پايان گزارش خود از تعهد دولت سازمان ديده
رفتار در معرض آزار و اذيت، سوء دادنشانها و قرار و ممانعت از استرداد آن جويانپناهاز 

هاي اين كشور را ملزم نموده تا از پايبندي به هاي جاني سخن گفته و مقامو تهديد
  .5اطمينان حاصل كنند جوييپناهالمللي خود در قبال حق تعهدات حقوقي داخلي و بين

  
به ممانعت از تصويب  متحدهاياالتمجلس سناي  خواهجمهورينمايندگان  اقدام -4

  اليحه پيشگيري از تروريسم داخلي 
ايندگان ، نم1401 خردادماه 5شنبه به گزارش شبكه خبري سي.ان.ان در روز پنج

وريسم اي مبتني بر مقابله با ترمجلس سناي كنگره آمريكا از تصويب اليحه خواهجمهوري
ز اعت به عمل آوردند. اين در حالي است كه در پي حوادث اخير ناشي ناداخلي مم
 ذجهت اتخا اين كشور به شدت تحت فشار گذارانقانونسلحانه، دهشتبار م هايخشونت

  اقدامات الزم در اين زمينه هستند.

                                                            
 بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 5

 https://www.hrw.org/news/2022/05/31/us‐lgbt‐asylum‐seekers‐danger‐border 
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بار در سوپرماركتي گفتني است كه اين اليحه به دنبال وقوع تيراندازي دسته جمعي فاجعه
، توسط مجلس 6نشين در شهر بوفالوي ايالت نيويوركپوستاي عمدتاً سياهطقهنمدر 

به تصويب رسيد، اما  –كه اكثريت آن را نمايندگان دموكرات در اختيار دارند  –نمايندگان 
اليحه مزبور را جانبدارانه و غيرضروري به شمار آورده و مانع تصويب  خواهانجمهوري
 آن شدند.

، ناكارآمدي مجلس سناي آمريكا در رابطه با تصويب اليحه تروريسم رشابر اساس اين گز
تغيير سياسي عمده براي  هرگونهبرانگيز بودن ايجاد بار ديگر نمايانگر چالش ،داخلي
اي به شدت هاي دسته جمعي مكرر در جامعهاندازياين كشور در آستانه تير گذارانقانون

                                                            
  هاي پيشين:زارشسوابق در گ 6

ساله،  18ام يك نوجوان سفيدپوست ، به اقد1401 ماهبهشتيارد 27شنبه ن حقوق بشر در گزارشي در روز سهباسازمان ديده*
نشين پرداخته كه تحت تأثير پوستاي عمدتًا سياهبه تيراندازي در سوپرماركتي در شهر بوفالو در ايالت نيويورك و منطقه

تن ديگر شده است. اين در حالي  3پوست و مجروح شدن سياهشهروند  10پنداري موجب كشته شدن ايدئولوژي سفيدبرتر
  اند.بوده پوست و دو تن سفيدپوستتن از قربانيان اين حادثه سياه 11است كه 

 دوندن خجهت رسا بر اساس اين گزارش، مهاجم مزبور كه پيتون اس. گندرون نام داشته و توسط مأموران پليس دستگير شده،
دگي خود در جنوب ايالت مايل از محل زن 200بيش از  –پوست اي با بزرگترين درصد ساكنان سياهمنطقه –به بوفالوي شرقي 

 نيويورك رانندگي كرده است.

 وهاي متمادي نژادپرستي اي كه اين نوجوان مورد تهاجم قرار داده است، پيشاپيش و براي قرناين در حالي است كه جامعه
هاي نژادپرستانه و قوانين حوزه بنديوفالو به دليل منطقهبودند، با توجه به اين كه شهر ب هاي ناشي از آن را تجربه كردهيبآس

  آيد كه جداسازي در آن صورت گرفته است.ترين شهرهاي اياالت متحده به شمار ميمسكن، يكي از عمده
پوست تأثير دهشتبار مشابهي بر اهسي آميز در قبال جوامعهاي تبعيضستبان حقوق بشر اتخاذ ديگر سيابه گزارش سازمان ديده

پوستان به دليل بازسازي فضاي شهري شده، خانماني عمدتًا سياهتوان به اقداماتي كه منجر به بيمي ازجملهها نهاده است كه آن
 ه تأسيسها بورده و همچنين اقدام شهرداريپوستان در برخي از مناطق شهر ممانعت به عمل آهايي كه از زندگي سياهسياست
  داري در اين كشور است.پوست اشاره كرد كه يادگار زنده ميراث بردهايالتي از ميان جوامع سياههاي بينبزرگراه
به  ينظامبهشحمالت  گونهنياگزارش اگر چه دسترسي آسان شهروندان آمريكا به سالح گرم يكي از عوامل مهم وقوع  نيبنابرا

العات ن و نشر اطشوند، عمدتاً از ايدئولوژي برترپنداري سفيدپوستاكه مرتكب اين جنايات ميآيد، اما انگيزه افرادي شمار مي
مداران و ها و فضاي مجازي قابل دسترس بوده و حتي سياستگيرد كه به سهولت در رسانهنادرست در اين زمينه نشأت مي

  زنند.دامن ميهاي عمومي نيز به آن ساير چهره
ميك، پرستي سيستهاي فدرال، ايالتي و محلي در قبال نژادبر ضرورت اتخاذ اقدامات الزم از سوي مقام گزارش مزبور در پايان

ان پوستان كه موجب انزواي اين جوامع شده، تأكيد كرده و جبرهاي ضدسياهتبعيض و ميراث به جا مانده از قوانين و سياست
  آورد.پوست را الزامي به شمار مياهحوادث براي جوامع سي دستنيازاناشي هاي خسارات و آسيب

هاي اجتماعي به هاي نژادپرستانه از سوي سياستمداران و پايبندي شبكهضرورت نفي و محكوميت اين ايدئولوژي
بان هاي سازمان ديدهصيه، از ديگر تو، تعديل محتواهاي انتشار يافته در اين فضاهاازجملههاي حقوق بشري خود مسئوليت

  اين گزارش است.حقوق بشر در 



  11                     )          5( سها و فران، بريتانياياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

با اِعمال  خواهانجمهوريهاي گسترده ه مخالفتانيشده به لحاظ سياسي و در مبنديقطب
  گيرانه در قبال مالكيت و استفاده از سالح است.قوانين سخت

 7ادم كينزينجر –مجلس نمايندگان  خواهجمهوري گذارانقانونگفتني است كه تنها يكي از 
رأي يحه الپس از وقوع تيراندازي دسته جمعي در شهر بوفالو، به اين  –از ايالت ايلينوي 

در حال تحقيق در زمينه  متحدهاياالتمثبت داد. اين در حالي است كه وزارت دادگستري 
بار گرايي خشونتپراكنانه و اقدامي برانگيخته از افراطجرمي نفرت عنوانبهاين حادثه 

تيراندازي دسته جمعي  ،كوتاه پس از اين حادثه نيز زمانيمدتنژادپرستانه بوده و در 
 19اي ابتدايي در ايالت تگزاس به وقوع پيوسته است كه در نتيجه آن سهر مدردديگري 

 اند.كودك و دو آموزگار جان خود را از دست داده

ف به موظ در ادامه اين گزارش آمده است كه اليحه پيشگيري از تروريسم داخلي دولت را
 زارتلي، وخايجاد دفاتري متمركز بر موضوع تروريسم داخلي در وزارت امنيت دا

 حليلتدادگستري و پليس فدرال آمريكا (اف.بي.آي) كرده و اين دفاتر به رديابي و 
 دولت فدرال از آمادگي لهيوسنيبدرداخت تا پهاي تروريستي داخلي خواهند فعاليت
ها اتخاذ اقدامات پيشگيرانه در قبال آن منظوربهتري جهت شناسايي مخاطرات فزون

 برخوردار شود.

هاي دوساالنه در زمينه همچنين اين نهادها را موظف به تهيه گزارش مزبور اليحه
از سوي برترپنداران  ويژهبه ،هاهاي تروريستي داخلي كرده و خواستار ارزيابي تهديدتهديد

  .8نازي شده استهاي نئوسفيدپوست و گروه
  
  
  

                                                            
٧ Adam Kinzinger 

 گزارش شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك: 8

 https://www.cnn.com/2022/05/26/politics/senate‐domestic‐terrorism‐bill‐vote/index.html 
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ي كشورها ندرخواست صندوق حمايت از كودكان ملل متحد (يونيسف) از رهبرا -5
ر دجهان جهت ايمن نگاه داشتن مدارس در پي تيراندازي مرگبار به وقوع پيوسته 

  ايالت تگزاس
ن يونيسف ، سازما1401 خردادماه 4به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل در روز چهارشنبه 

مني هاي جهان را ملزم به اتخاذ اقدامات بيشتر در راستاي حصول اطمينان از ايدولت
ر دقوع پيوسته ودر پي آخرين تيراندازي مرگبار به  ويژهبهدكان نموده، راي كوبمدارس 
كودك و دو آموزگار  19ن آ، كه بر اثر خردادماه 3شنبه آمريكا در روز سه متحدهاياالت

  جان خود را از دست دادند. 
 ندازيااقدام به تير 9ساله به نام سالوادور راموس 18گفتني است كه در اين واقعه جواني 

در ايالت تگزاس و در نزديكي مرز  11در شهر كوچك يوالدهواقع  10در مدرسه ابتدايي راب
  با مكزيك نموده است. 

، مدير اجرايي يونيسف، در سال جاري حمالت دهشتباري به 12بنا بر اظهارات كترين راسل
وع به وق ، غرب آفريقا و ديگر مناطق جهانمتحدهاياالتمدارسي در افغانستان، اوكراين، 

از نگاه اين مقام  كهدرحالياي در پي فاجعه ديگر را رقم زده است، پيوسته و فاجعه
  شان به شمار آيد.ترين مكان پس از منازلسازمان ملل، مدرسه بايد براي كودكان، ايمن

سياري اند، باز سوي ديگر، عالوه بر افرادي كه جان خود را در اين حوادث از دست داده
هاي خماند نيز ز، آموزگاران و كاركنان مدارس كه شاهد اين كشتار بودهدكانواز ديگر ك

 كشند.عاطفي و روحي ناشي از اين واقعه را تا پايان عمر خود به دوش مي

در پايان اين گزارش آمده است كه آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، نيز از اين 
قرباني شدن كودكان را  ويژهبهو  شده نزده و غمگيتيراندازي جمعي فجيع عميقًا بهت

 .13دلخراش خوانده است

                                                            
٩ Salvador Ramos 
١٠ Robb 
١١ Uvalde 
١٢ Catherine Russell 

 ابل بازيابي در لينك:گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. ق 13

 https://news.un.org/en/story/2022/05/1119022 
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 9 شنبهدر نگاهي ديگر به اين تحول، شبكه خبري دويچه وله در گزارشي كه در روز دو
 جهتا پليس آمريك اتدرباره عملكرد و اقدام گستردهمنتشر نموده، به مباحثات  خردادماه

 راب درسهم كاركنان و  آموزگاران ان،زآموپايان دادن به اين حمله و نجات جان دانش
ل در نهادهاي مسئوتوان به اظهارات مي برانگيزترين مواردبحث ازجملهكه  ،پرداخته است
ن بار ين مدرسه چنديا آموزگارانآموزان و دانش اشاره كرد كه بر اساس آن ايالت تگزاس

ها ده كهدرحالي ندتس گرفآمريكا) تما هاي اضطراري درن كمكشماره تلف( 911 شماره با
 .و منتظر مانده بودند شان در راهروي مدرسه متوقف شدهنيروي پليس، توسط فرمانده

و  حمله مرگبار كه در حال بررسي اين اعالم نموده متحدهاياالتحال، وزارت دادگستري 
  .عملكرد پليس در جريان آن است

هاي كاني به شهروندان در مزاآي) به تازگي آمار تيراند.بي.پليس فدرال آمريكا (اف
ثه حاد 61سال گذشته در كه مطابق آن  هرا منتشر كردميالدي  2021عمومي در سال 
 .هاي مختلف رخ داده استتيراندازي در ايالت

سال  اس باميالدي در قي 2021موارد تيراندازي به شهروندان در سال بر اساس اين گزارش، 
 .انددهنفر مجروح ش 140نفر كشته و  103 ن حوادثيادرصد افزايش يافته و طي  50 ،2020

 مالكيت سالحقوانين  زمينه درمباحثات  هفاجعه يووالدخوانيم كه در انتهاي اين گزارش مي
به باور  اين در حالي است كهبه جريان انداخته است.  بار ديگررا  متحدهاياالتدر 

مل سالح توسط شهروندان بتوانند ح مخالف گذارانقانون كه رسدمي نظر به بعيد بسياري،
 .14نمايندكسب در اين زمينه موفقيتي 

 

  
  
  

                                                            
١٤https://b2n.ir/w44564 
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درخواست كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل از كشورهاي جهان جهت مبارزه  -6
  با تبعيض نژادي

 خردادماه 4دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل در گزارشي در روز چهارشنبه 
از كشته شدن جورج فلويد در شهر مينياپوليس در ال س، به يادآوري گذشت دو 1401
پرداخته كه منجر به اعتراضات گسترده جهت تحقق عدالت نژادي و پايان  متحدهاياالت

  تبارها شده بود.يافتن خشونت پليس در قبال شهروندان آفريقايي و آفريقايي
لل، در اين ن مااين گزارش سپس به اظهارات ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازم

ست نموده تا دست روي دست هاي جهان درخوارابطه اشاره كرده است كه از دولت
هاي مسئول به نگذارند و تكرار تاريخ را رقم نزنند. وي همچنين خواستار اقدام مقام

اي كه تجديدنظر و ِاعمال اصالحات در ساختار نيروهاي پليس و نظام عدالت شده به گونه
  ها قرار گيرد.ت آنلويوحقوق بشر در ا

كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل همچنين بر ضرورت ايجاد الگوهاي جديد در زمينه 
 هرگونهها بدون اِعمال حمايت از تمامي مردم و خدمت به آن باهدفعدالت  ياجرا

  تبعيض تأكيد نموده است.
ري با ساير اكگفتني است كه دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل در حال هم

پرداختن به  منظوربهنهاد و فعاالن اين حوزه هاي مردمنهادهاي اين سازمان، سازمان
ها و نشان دادن واكنش در تبارموضوع تبعيض نژادي عليه شهروندان آفريقايي و آفريقايي

 ها در نظام عدالت كيفري شده است.قبال اشكال نژادپرستي سيستميك عليه آن

ش، كميسر عالي حقوق بشر در ماه ژوئيه سال گذشته ميالدي، اقدام به رابر اساس اين گز
مبتني بر پايان دادن به نژادپرستي سيستميك و نقض حقوق بشر عليه  يدستور كارارائه 

ها را به شوراي حقوق بشر ارائه كرده است كه نقشه تبارشهروندان آفريقايي و آفريقايي
  آيد.مير اراهي براي پيشبرد اين اهداف به شم

اساس الزامات كشورها ذيل معاهدات كار بربنا بر اظهارات ميشل باچله اين دستور
ها بنيان نهاده شده و ريشه در تجارب المللي حقوق بشري و تعهدات سياسي آنبين

 شان دارد.تبار در اين زمينه و زندگي روزمرهمردمان آفريقايي
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 يجراااي است كه اِعمال تبعيض در نهاده هكميسر عالي حقوق بشر در ادامه تأكيد نمود
اسب آن امتننقانون و نظام عدالت كيفري بيشترين نمود را داشته و تصوير آثار گسترده و 

شمار  كشورهايي كه –تبار در برخي از كشورها مايه نگراني است بر شهروندان آفريقايي
ن ه و سياه بودآن محبوس بود هايدانتبارها در زنزيادي از شهروندان آفريقايي و آفريقايي

  شود.در اين كشورها با جرم و بزهكاري ارتباط داده مي
قانون مانع ديگري در اين مسير از  ياجراپذيري مأموران از سوي ديگر فقدان مسئوليت

هاي افرادي كه در پي برخورد با نگاه اين مقام سازمان ملل به شمار آمده است و خانواده
اند، از فقدان عميق اعتماد خود به نظام جان خود را از دست داده نقانو ياجرامأموران 

 .15اندعدالت كيفري سخن گفته
  

  *كانادا
شري بررسي وضعيت حقوق ب منظوربهبه كانادا  سفر گزارشگر ويژه سازمان ملل -1

  مردمان بومي اين كشور
ارشگر ويژه زگ، 1401 خردادماه 5شنبه در روز پنج 16به گزارش روزنامه گلوب اند ميل

در  ونشانناميب، با توجه به يافته شدن گورهاي 17سازمان ملل در زمينه حقوق مردمان بومي
سفر به اين كشور جهت بررسي وضعيت  حقوق  روزي كانادا، عزميكي مدارس شبانهنزد

  بشري جوامع بومي را دارد.
جام ان فر قصدس نيگفتني است كه اين مقام سازمان ملل اظهار داشته است كه در طول ا

مع ي كه براي مجموضع –را ندارد  ونشانناميبتحقيق در زمينه جرائم مربوط به گورهاي 
هايي كه از وي جهت انجام تحقيقات مستقل در اين زمينه ملل بومي و ساير گروه

 آيد.ه شمار ميبودند، گامي به عقب ب درخواست كرده

                                                            
  لل. قابل بازيابي در لينك:گزارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان م 15

 https://www.ohchr.org/en/stories/2022/05/hc‐we‐cannot‐sit‐and‐continue‐watch‐history‐
repeat‐itself 
١٦ The Globe and Mail 
١٧ Francisco Cali Tzay 
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ي كار ت كه گزارشگران ويژه دستورياس هاداين كارشناس حقوق بشر در ادامه توضيح د
ها و تحقيقات كامل در رابطه با موضوعات ارجاعي، همچون دادستان ياجرامبتني بر 

 د.دارننهمچنين اختياري در زمينه انجام پيگردهاي كيفري در رابطه با اين موضوعات 

ت هج هاكند كه اظهارات مقام حقوق بشري مزبور، تالشاين گزارش خاطرنشان مي
روزي انهانجام تحقيقات در زمينه سوابق مدارس شب منظوربهالمللي مندي از نهادي بينهرهب

  سازد.ها را پيچيده ميكانادا در راستاي بررسي خطاهاي كيفري آن
ان رشگراين در حالي است كه رياست مجمع ملل بومي، اخيراً خود خواستار مداخله گزا

، ها درخواست نموده بود تا مواردي چوناز آنو  هشدويژه سازمان ملل در اين زمينه 
 لهازجمهاي جبران موارد نقض حقوق بشر، جبران خسارات، پيگردهاي جزايي و ساير راه

  كشي را در نظر داشته باشند.نسل
افتن ي منظوربهاين مقام جوامع بومي در ادامه از مالقات با گزارشگر ويژه سازمان ملل 

ديوان  زينه رجوع بهگاز طريق سازمان ملل و همچنين تمركز بر للي مالهاي بينديگر گزينه
 المللي كيفري سخن گفته است.بين

المللي كيفري، پيشاپيش شود كه ديوان بينگزارش حاضر از سوي ديگر يادآور مي
عملكرد  وكيل كانادايي مبني بر مورد مداقه قرار دادن 22درخواست رسمي ائتالفي از 

جه به ا توبمردود اعالم كرده است، با استناد بر اين استدالل كه  ي رازرومدارس شبانه
 2002المللي در سال وقوع پيوستن جرائم ادعايي مزبور پيش از تأسيس اين نهاد بينبه

  آيد.ميالدي، رسيدگي به اين اتهامات خارج از حوزه اختيارات آن به شمار مي
يتي رح شكاحتمال اقدام اين وكال به طاز ا خودروزنامه گلوب اند ميل در ادامه گزارش 

خبر  هاي بوميديگر در اين رابطه، با توجه به آشكار شدن اطالعات بيشتر از سوي گروه
تماًال المللي احداده است. هر چند كه وكالي مزبور بر اين باورند كه ديوان كيفري بين

گذار اني بنيز كشورهايكي ا ناداكا چراكهتمايلي براي انجام تحقيق در اين زمينه ندارد، 
 آيد.اين نهاد به شمار مي
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الزم به يادآوري است كه پس از يافته شدن گورهاي بي نام و نشان كودكان مدرسه 
در سال گذشته ميالدي، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق جوامع  18كملوپس

اين زمينه را آغاز ي در نقانوبومي از دولت فدرال كانادا درخواست نمود تا خود تحقيقات 
  كرده و عامالن آن را شناسايي نمايد.

با توجه كانادا كنند كه دولت اين در حالي است كه رهبران جوامع بومي چنين استدالل مي
ها تواند نقشي در تحقيق در زمينه عملكرد آنبه مسئوليت خود در ايجاد اين مدارس نمي

 .19داشته باشد
  
  20كانادا با قانون استفاده از زبان فرانسه در استان ُكبِكبومي  وامعتداوم مقابله ج -2

كُِبك استان  گذارانقانون، 1401 خردادماه 5شنبه به گزارش خبرگزاري رويترز در روز پنج
 مبني بر» 96اليحه «ه ، اقدام به تصويب اليحه موسوم بخردادماه 3شنبه كانادا در روز سه

هاي ها با گروهن نمودند كه موجب دامن زدن به تنشين استااسه در ارتقاء كاربرد زبان فران
 ستان بهاولت اين بوميان اين اقدام را اجحافي از سوي د كهنيابومي شده است، با توجه به 

  آن هستند. ياجراشمار آورده و مصمم به مقابله با 
يده سويب رصبه ت كُِبك گذارانقانونبر اساس اين گزارش، قانون مزبور كه توسط اكثريت 

تر در زمينه كاربرد زبان فرانسه در اين گيرانهمقررات سخت ياجرااست، مفادي چون 
ها زبان هاي آموزشي اجباري زبان فرانسه و تحديد استفاده از سايراستان، برگزاري دوره

 شود.توسط نهادهاي دولتي را شامل مي

كنند يمل ن چنين استدالن استايدر ا از سوي ديگر برخي از رهبران و حاميان جوامع بومي
 نهد كه مصمم به حمايتنشين ميكه قانون مزبور موانع بيشتري را بر سر راه جوامع حاشيه

  از فرهنگ خود هستند.

                                                            
١٨ Kamloops 

  گزارش روزنامه گلوب اند ميل. قابل بازيابي در لينك: 19
 https://www.theglobeandmail.com/canada/article‐un‐planning‐to‐visit‐canada‐to‐examine‐
indigenous‐rights‐but‐wont 
٢٠ Quebec 



  18                                                                                                                             21گزارش راهبردي 

 

ل جوامع هاي اخير در زمينه نحوه عملكرد خود در قبااين در حالي است كه كانادا در سال
ياي هزاران در سال گذشته ميالدي كه بقا ژهيوبه اي مواجه بوده،هاي گستردهبومي با چالش

روزي تحت نظارت دولت اين كشور، بار ديگر كودك در محل استقرار مدارس شبانه
ها نآاين جوامع رنج آن را متحمل شده و مبارزه  يدرپيپهاي هايي كه نسلاستفادهسوء

 براي تحقق عدالت را آشكار نمود. 

ن خود و كُِبك عالوه بر يادگيري زباان ومي استبموزان آاين در حالي است كه دانش
هاي زبان فرانسه پس از هاي انگليسي و فرانسه، پيشاپيش ناگزير به شركت در كالسزبان

 هدوساله دور اتمام ساعات معمول كار مدارس هستند، تا بدين وسيله خود را آماده ورود به
 كالج نمايند.

ر دولت د انهياباز استعمارگراز رويكرد  دام حاكيقي اين ااز نگاه حاميان حقوق جوامع بوم
معاف  قانون و هاي اين استان با اقدام به ديدار با مخالفان اينقبال اين جوامع بوده و مقام
 ها بكاهند.توانستند تا حدي از شدت تنشكردن جوامع بومي از آن، مي

توسل به گفتمان  ك باكُبِ ان كند كه اگرچه دولت استاين گزارش در پايان خاطرنشان مي
تواند از منازعات حقوقي گذر كند، اما بنا بر اظهارات برخي از وكال، گزينه قضايي مي

 . 21هاي دادگاهي همچنان پابرجا استمواجهه احتمالي با چالش

  
  وحي و آزار و اذيتراي از فشارهاي كنندهنگاران كانادايي با ميزان نگرانواجهه روزنامهم - 3

جازي ، پيمايش م1401 خردادماه 4سي.بي.سي در روز چهارشنبه  كه خبريبزارش شبه گ
ريافت ميالدي و د 2021دسامبر سال  18انجام شده در فاصله روزهاي اول نوامبر تا 

ي رسانه نفر، نمايانگر آن است كه در چهار سال گذشته اهال 1251هاي داوطلبانه از پاسخ
و از سطوح  نرم كرده وپنجهدستن المت رواسمعضالت در كانادا با ميزان بااليي از 

  برند.از شغل خود رنج مي هاي روحي ناشيها و آسيباي از تنشهشداردهنده

                                                            
  ز. قابل بازيابي در لينك:گزارش خبرگزاري رويتر 21

 https://www.reuters.com/world/americas/canadas‐quebec‐indigenous‐people‐continue‐
fight‐french‐law‐2022‐05‐25 
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درصد با افسردگي و  46دهندگان با اضطراب، درصد از پاسخ 69بر اساس اين پيمايش، 
 ن ايناشگرژوهو به باور پ اندمواجهدرصد با آسيب ناشي از اضطراب پس از حادثه  15
 ت.به اين جريان دامن زده اس 19 –اخبار مربوط به شيوع بيماري كوويد  ،حقيقت

هاي روحي براي رساني موجب تشديد تنشپيمايش مزبور حاكي از آن است كه عصر اطالع
منيت يش ميزان كار، ابه مواجهه با افزا ناگزيرها را آن كهنيانگاران شده، با توجه به روزنامه
  هاي نادرست فضاي مجازي و آزار و اذيت نموده است.رسانياطالعآميز، همخاطر شغلي

ر و كنندگان در اين پيمايش از تجربه خود در زمينه آزاگفتني است كه نيمي از مشاركت
 روروبهدرصد در محل كار خود با آزار و اذيت  35هاي مجازي سخن گفته و ها و تهديداذيت
 نگار و دگرباشان جنسي شاغل درتوان در زنان روزنامهمي ويژههبآن را  هايكه آسيب ،اندشده

 ينيپيليفنگاران عرب، آسياي جنوبي و پوستان و روزنامهاين حرفه مشاهده كرد. همچنين سياه
  اند.هاي فضاي مجازي را تجربه كردهميزان باالتري از آزار و اذيت

جهت  پيمايش ندگان در اينكناركتشي از مدر ادامه اين گزارش آمده است كه بيش از نيم
درصد از  85 كهآناند، حال مند شدههاي پزشكي بهرهدرمان معضالت روحي خود از كمك

هاي روحي ناشي آموزشي در زمينه سالمت روان و آسيب گاهچيهاند كه ها اظهار داشتهآن
 اند.از شغل خود دريافت نكرده

نگاران از لي و هراس روزنامههاي شغيدشوار »تحمل«از سوي ديگر فرهنگ ضرورت 
ها را از دريافت شان، بسياري از آنتأثير ابراز معضالت روحي خود بر وضعيت شغلي

ي الزم و مزايا شمار زيادي از كارفرمايان نيز از تخصص، منابع كهآنكمك بازداشته، حال 
  تند.نگاران برخوردار نيسجهت حمايت از سالمت روزنامه

اند تا با كاركنان هاي خبري درخواست نمودهش در پايان از سازمانن پيماييگران اپژوهش
ها همكاري كرده و از عملكرد مناسب نهاد خود در راستاي شناسايي و جبران اين شكاف

  .22خود در اين زمينه اطمينان حاصل نمايند

                                                            
  زارش شبكه خبري سي.بي.سي. قابل بازيابي در لينك:گ 22

 https://www.cbc.ca/news/canada/british‐columbia/canada‐journalist‐stress‐study‐1.6466217 
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  *بريتانيا

  وآنداربه  جوپناهمتهم شدن بريتانيا به تالش جهت انتقال كودكان  -1
، از متهم شدن وزارت كشور بريتانيا به 1401 خردادماه 15روزنامه گاردين در روز يكشنبه 

ساله بدون سرپرست به روآندا خبر داده است كه  16 جويانپناهتالش جهت اخراج 
در ماه جاري ميالدي (ژوئن) به اين كشور آفريقاي  جويانپناهنخستين گروه از  عنوانبه

  .يابندل ميشرقي انتقا
هاي سني بر اساس اين گزارش، مسئوالن نهادهاي خيريه فعال در اين زمينه، ارزيابي

افراد بزرگسال شده را  عنوانبهشمار آوردن كودكان وزارت كشور بريتانيا كه منجر به به
شان به در رابطه با احتمال انتقال انجويپناهبه هراس  چراكهكننده خوانده، الگويي نگران

  زده است.  دامن اوآندر
سال اشاره شده است كه به تازگي با  18زير  جويانپناهدر اين گزارش به برخي از 

ساله  23افراد  عنوانبههاي كوچك از كانال مانش عبور كرده و از سوي وزارت كشور قايق
 كنند.اند كه بر اين اساس شرايط الزم جهت انتقال به روآندا را پيدا ميبه شمار آمده

 جوييپناهاي اظهار داشته كه هيچ حالي است كه وزارت كشور بريتانيا در بيانيه در ناي
يابد. اين با شرايط ناايمن و نامناسب مواجه شود به روآندا انتقال نمي كهيدرصورت

 وزارتخانه همچنين استقرار مجدد كودكان در آفريقا را منكر شده است.

انيا، هفته گذشته اعالم كرد كه نخستين مرحله بريت شورگفتني است كه پريتي پَتِل، وزير ك
در  اجرا) به خردادماه 24شنبه ماه ژوئن (سه 14به روآندا در روز  جويانپناهاز انتقال 

را با توجه  زيمناقشه برانگآيد. اين در حالي است كه وكال احتمال عملي شدن اين روند مي
  اند.ردهار آومبه شهاي حقوقي پيش روي آن غيرمحتمل به چالش

مطابق با اين گزارش برخي بر اين باورند كه تاريخ مزبور در حقيقت يك هفته پيش از 
شركت در  منظوربهوزير بريتانيا به كيگالي، پايتخت روآندا، سفر بوريس جانسون، نخست

سفري كه وي در آن به نمايان  –المنافع تنظيم شده هاي مشتركاجالس سران دولت
 به اين كشور اميد بسته است. جويانپناهمه انتقال برنا توفقيساختن م
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مال به اعتنايي تمام و كياين اقدام دولت بريتانيا نشانگر ب جويانپناهاز نگاه نهادهاي حامي 
درنگ در اين ست و دولت بايد بييز اپذير و به شدت تحقيرآمرفاه و سالمت افراد آسيب

ه ببراي انتقال  سالمت روحي برخي از افرادي كه هكآن ويژهبهتجديدنظر نمايد، رابطه 
 رار گرفته است.اند، مورد مخاطره قروآندا برگزيده شده

 منظوربه جوپناهاقدام به آزمايش بلوغ جنسي در رابطه با كودكان بريتانيا دولت  ،در تحولي ديگر
 .23آيدشمار مي هب جويانه و غيرانسانياستفادهشان نموده كه اقدامي شنيع، سوءتعيين سن

  
شان به روآندا از سوي وزارت كشور تركنندگان غذا به انتقال سريعتهديد اعتصاب -2

  بريتانيا
كه به دليل  جويانيپناه، 1401 خردادماه 12شنبه به گزارش روزنامه گاردين در روز پنج
اند، زده ذاغ ابشان به كشور روآندا دست به اعتصطرح جديد دولت بريتانيا مبني بر انتقال

به  كهيدرصورتاند، تر به اين كشور شدهاز سوي وزارت كشور تهديد به انتقال سريع
  اعتصاب غذاي خود پايان نبخشند.

تبار كه در سوري، مصري و سوداني جويانپناهتن از  17 كمدستبر اساس اين گزارش 
اند، داشته شده ويك لندن نگاهدر نزديك فرودگاه گت 24مركز مهاجرتي بروك هاوس

 24شنبه ژوئن (سه 14اطالع يافتند كه در روز  كهيهنگاماند، دست به اعتصاب غذا زده
جديد دولت بريتانيا به روآندا  زيمناقشه برانگبخشي از طرح  اجرا) در قالب خردادماه

  فرستاده خواهند شد.
در اگر چه ها ه آنكنندگان حاكي از آن است كصاببيانيه صادر شده از سوي برخي از اعت

 د.داشتنشده بودند، اما انتظار اين رويكرد را از دولت بريتانيا ن نيز محبوسليبي 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 23

 https://www.theguardian.com/world/2022/jun/05/uk‐accused‐of‐attempting‐to‐deport‐
children‐to‐rwanda 
٢٤ Brook House 
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ن دادن به پايا جويانپناهنهادهاي خيريه در تالش براي ترغيب اين  ،مطابق با اين گزارش
ز تن ا 5اند، اما ز موفق بودهاختياري به اعتصاب غذاي خود هستند كه در برخي موارد ني

  اند.اعتراضي خود تداوم بخشيده ها همچنان به اقدامآن
اه محبوس در اقامتگ جويانپناهبخش عربي شبكه بي.بي.سي در گزارشي اظهارات يكي از 

ا دهد بميرد، اما به روآندوي ترجيح مي كهنيابروك هاوس را منتشر نموده مبني بر 
  فرستاده نشود.

 م بههمچنين به مستندسازي مواردي از اقدا ت كه برخي از نهادهاي خيريهگفتني اس
 اند.اند كه تهديد به انتقال به روآندا شدهپرداخته جويانيپناهخودكشي در ميان 

اين در حالي است كه وزارت كشور از اتخاذ تمامي تدابير الزم جهت ممانعت از آسيب 
 .25بر داده استها خبه خود يا خودكشي آن جويانپناهزدن 

  
  يد ئه روادها آفريقا از قانون جديد ارااز بريتانيا جهت مستثناء كردن دانشگاه انتقاد -3

ا در راستاي ، بريتاني1401 خردادماه 11به گزارش شبكه خبري سي.ان.ان در روز چهارشنبه 
ئه گسترش نظام مهاجرتي پسابرگزيتي خود مبتني بر جذب نخبگان برجسته، قصد ارا

ي ت نهادهاهاي جهان را دارد، اما در فهرسن بهترين دانشگاهالتحصيالاديد شغلي به فارغرو
ايي به هاي آفريقدانشگاه از كيچيهآموزشي برخوردار از صالحيت الزم در اين زمينه، نام 

  خورد.چشم نمي
ن يالالتحصبر اساس اين طرح كه به تازگي از سوي دولت بريتانيا اعالم شده است، فارغ

توانند يدانشگاه برتر جهان م 50اسي يا كارشناسي ارشد از برخوردار از مدارك كارشن
 را نيز خود درخواست رواديد دو ساله جهت اشتغال در اين كشور را داده و اعضاء خانواده

يد سه توانند درخواست روادمينيز به همراه آورند. از سوي ديگر دانشجويان مقطع دكترا 
  ساله بدهند.

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 25

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2022/jun/02/����-office‐threatens‐hunger‐strikers‐
with‐faster‐deportation‐to‐rwanda 
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 موفق، قادر به ارائه درخواست رواديد اشتغال مبناي طرح مزبور متقاضيان بر
 تر در بريتانيا خواهند بود.مدتطوالني

 كمدستدانشگاه نخست،  50هاي واجد شرايط بايد يكي از دانشگاه اين در حالي است كه
لي تايمز در هاي تحصيالت عابنديهاي آموزشي باشند: ردهبنديبندي از اين ردهدر دو رده
در  26بندي كواكوارلي سيموندزهاي جهان و ردهبندي علمي دانشگاههان، ردههاي جدانشگاه
 هاي جهان.دانشگاه

 2021دار كه در سال هاي صالحيتگفتني است كه آخرين فهرست بيشترين دانشگاه
پني، دايي، ژاها دانشگاه آمريكايي، كاناميالدي توسط دولت بريتانيا انتشار يافته، شامل ده

از  كيچيهنام  كهدرحاليشود، ، سنگاپوري، فرانسوي و سوئدي ميآلماني، چيني
هاي پيشين به چشم هاي آفريقايي در اين فهرست يا فهرست انتشار يافته در سالدانشگاه

  خورد.نمي
ف ه حذاقدام دولت بريتانيا ب ،در ادامه اين گزارش آمده است كه از نگاه منتقدان

هاي بنديها از ردهيبت اين دانشگاهتنها به دليل غ هاي آفريقايي از اين طرحاهدانشگ
هاي برخي از دانشگاه چراكهبينانه بوده، جويانه، كوتهاستفادهانديشانه و سوءخودسرانه، جزم

ترين افراد جهان را پرورش داده و ها، شماري از نخبهبنديآفريقايي خارج از اين رده
  .خواهند داد

، 27بوشكند كه دانشگاه كيپ تاون و دانشگاه استلنان مياين گزارش در پايان خاطرنش
بندي مستقر در آفريقاي جنوبي از بهترين نهادهاي آموزشي در قاره آفريقا بر اساس رده

دانشگاه برتر در  100يا  50شان در فهرست نام حالنيبااتحصيالت عالي تايمز هستند كه 
 .28است ي جهاني قرار نگرفتهبندي نهادهارده
  

                                                            
٢٦ Quacquarelli Symonds 
٢٧ Stellenbosch 

  خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك: گزارش شبكه 28
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تعهد  رغمبهنگاران افغانستاني با تهديد به مرگ و ضرب و شتم، مواجهه روزنامه -4
  هابريتانيا به نجات دادن آن

، اظهارات گروهي از 1401 خردادماه 7به گزارش روزنامه گاردين در روز شنبه 
هاي اري نزديك با رسانههاي متمادي همكنگاران افغانستاني كه براي سالروزنامه
ها با ضرب و شتم و تهديد به مرگ مواجه است كه آن اند، حاكي از آنيايي داشتهبريتان

نگاران دولت بريتانيا را متهم به كنند. اين روزنامهها است كه در خفا زندگي ميبوده و ماه
  اند.دهعدم پايبندي به تعهد خود در رابطه با خروج اين افراد از كشورشان نمو

جهت دريافت مجوز ورود به  شانيهاتالشنگار كه روزنامه 8 بر اساس اين گزارش اين
اي نداشته است، اقدامي بريتانيا از زمان بازگشت طالبان در تابستان سال گذشته نتيجه

حقوقي را عليه دولت اين كشور اتخاذ كرده و درخواست بررسي قضايي 
ها انتظار ن ماهاند كه براي آاين كشور را داده جهت استقرار در شانيهادرخواست

 اند.كشيده

نگاران مزبور در نگاران با روزنامه آبزرور حاكي از آن است كه روزنامهمصاحبه اين روزنامه
هاي بازسازي زمينه تهيه گزارش در رابطه با عمليات نظامي عليه طالبان، برنامه

هاي هرزه با تجارت مواد مخدر، با رسانهاي افغانستان، حقوق زنان و مبازيرساخت
اند بريتانيايي همكاري كرده و از زمان تسلط طالبان بر افغانستان هشدارهايي دريافت كرده

 تحت نظر قرار دارند. كهنيامبني بر 

الزم به يادآوري است كه از زمان تخليه نيروهاي بريتانيايي از كابل در تابستان، دولت 
نگاران افغانستاني و روزنامه هاي رواديدي ويژه برايور معافيتاعالم نمود كه به صد

روند  كهنيااند، عالوه بر هاي بريتانيا همكاري كردهپردازد كه با رسانهمي شانيهاخانواده
ها تسريع الوقوع در قبال آناستقرار شهروندان اين كشور را در صورت وجود تهديد قريب

 خواهد كرد.

هاي ها با رسانهنگاران كه سالنامهكه بنا بر اظهارات يكي از اين روزاين در حالي است 
ربايي و تيراندازي مواجه بوده و در بريتانيايي همكاري نموده است، وي با اقدام به آدم
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اش حال حاضر ناگزير به تغيير متداوم محل سكونت خود و زندگي جداگانه از خانواده
 ها است.جهت حفظ ايمني آن

نگاران چند روز د كه اقدام حقوقي اين روزنامهافزايروزنامه گاردين در ادامه ميگزارش 
نشيني نابسامان بريتانيا از اتخاذ شد كه كميته امور خارجي پارلمان بريتانيا عقب ازآنپس

  .29به شمار آورده بود »فاجعه«افغانستان در سال گذشته را 

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 29

يا در گزارشي بريتان پارلمان فراحزبي نمايندگان، 1401 خردادماه 3شنبه به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در روز سه*
 تيك خيان و، آن را يك فاجعه ميالديبررسي عمليات خروج اين كشور از افغانستان در سال گذشته  در زمينهتحقيقي 

 د.زبه منافع بريتانيا آسيب خواهد  ي متماديهاكه اين ناكامي براي سالاست اند. در اين گزارش آمده توصيف كرده

تخاذ االعات، اطارائه ي مجلس بريتانيا گفته است كه در اين روند، در زمينه كميته روابط خارجبر اساس اين گزارش، 
ي از مردم يطي كه بسيار، در شراوجود داشته است» تيريسوء مدو  ساختاري يرآمدهاناكا«هاي الزم، ريزيديپلماسي و برنامه

  اند.در حال از دست دادن جان خود بوده
ار اظهرده و كتان دفاع خروج از افغانس رابطه بادر  نهاده بريتانيا از عملكرد اين يك سخنگوي وزارت خارجاين در حالي است 

  .و به آن پاسخ خواهد داد نموده را بررسيهاي كميته پارلمان است كه يافته داشته
، انيايتبر ريوزنخستمينيك راب، وزير امور خارجه وقت و بوريس جانسون، ااين واقعيت كه د كه در اين گزارش آمده است

ان دو فق ديتعدم ج مايانگر، نبردندبه سر مي، در مرخصي درآورده بودندتصرف  را به در زماني كه طالبان پايتخت افغانستان
  در يك وضعيت اضطراري ملي است.كشور هبري اراراده الزم براي 

موارد زير  كليدي اين تحقيق شاملهاي ، يافتهكارنماينده حزب محافظه و تام توگنهات، رئيس اين كميتهبر اساس اظهارات 
  شود:مي
ن ز افغانستاامريكا براي خروج آتصميم  در قبال كارآمد هايواكنشنشان دادن يا  هاي الزمريزيبرنامهانجام دولت بريتانيا در  - 

  ناكارآمد عمل كرده است.مشخص شده بود، ميالدي  2020ماه فوريه سال كه از 
ه اكام ماندنشورهاي ثالث كبا هماهنگي  مردم افغانستان تخليه جهت آوردن بستر الزمفراهم  مينهزوزارت خارجه بريتانيا در  -

  است.
حمايت  شوراين كهاي بريتانيا در كه از مأموريت آن دسته از مردم افغانستاندر زمينه تخليه دقيقي  ريزيبرنامه گونهچيه -

 .خدام نشده بودند، وجود نداشته استدولت بريتانيا است مستقيم از سوي طوربهاما ، كرده
هاي الزم جهت خروج صدها به از دست رفتن فرصتمنجر زماني، حساس برهه عمليات تخليه در انجام مديريت در سوء -

  شان تمام شده است. تن از مردم اين كشور و احتماالً به بهاي از دست رفتن جان
 نگشته،باز از مرخصي از افغانستانتا پايان عمليات تخليه غيرنظاميان يا وزير خارجه بريتاندرك و توجيه اين واقعيت كه  -

  ناپذير است.امكان
سسه خيريه ؤت تحت مراقبت متخليه حيوانا تصميم براي خصوص در هاي اين كميتهسشپروزارت خارجه به هاي پاسخ -
  اند.بودهگمراه كننده عامدانه  طوربهدر اغلب موارد و  »نوزاد«
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ي كمك هافشاء نمود كه بسياري از درخواستگفتني است كه روزنامه آبزرور در آن زمان ا
از سوي شهروندان افغانستان، توسط دولت بريتانيا مورد بررسي قرار نگرفته، حتي مواردي 

  .30ها تأكيد شده بودكه از سوي نمايندگان ارشد پارلمان بر آن
  
  در بريتانيا هاي پناهندگيدت زمان رسيدگي به درخواستافزايش م -5

ن آمارهاي ، از آخري1401 ردادماهخ 6جر نيوز در گزارشي در روز جمعه پايگاه خبري مها
ه برسيدگي  كهنياانتشار يافته از سوي وزارت كشور بريتانيا خبر داده است مبني بر 

  شود.دت زمان بيشتري انجام ميمهاي پناهندگي در درخواست
تي وزارت سياست مهاجراي، الملل با صدور بيانيهاين در حالي است كه سازمان عفو بين

  بار و ناكارآمد خوانده و مورد انتقاد قرار داده است. را فاجعهكشور بريتانيا 
هاي وضع محدوديت رغمبهگزارش پايگاه خبري مهاجر نيوز حاكي از آن است كه 

  تر در اين زمينه، آمار مهاجرت به بريتانيا افزايش يافته است.گيرانهسخت
 200 هزار و 73حدود  بريتانيا،رين آمار رسمي وزارت كشور آخ نا برباز سوي ديگر 

نتظار پاسخ در اه درخواست پناهندگي خود همچنان ئشش ماه پس از ارا كمدست جوپناه
نخست سال  ماههسهدر  جويانپناهتعداد  د. اين در حالي است كه اين وزارتخانههستن

ل دو دهه الترين ميزان در خالتن اعالم كرده است كه با 146هزار  55جاري ميالدي را 
  ه است.گذشت

 جويانپناهپرونده  كه در رسيدگي به نمودهرا متهم بريتانيا دولت  المللنيبسازمان عفو 
ماه پناهندگي از هاي بررسي پروندهخير در روند أتبر اين اساس كوتاهي كرده است. 

ز اتن بيش  734هزار و  18در اين مدت  وچهار برابر شده ميالدي  2019سال  مارس
  اند.خود ماندهدرخواست پناهندگي  پاسخانتظار در است كه شش ماه 

در انتظار پاسخ  جوپناه 735هزار و  109به گزارش وزارت كشور بريتانيا در مجموع 
 هاي خود هستند.درخواست

                                                            
  روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:گزارش  30
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كانال طريق  سال جاري از نخستكه در سه ماه  جوييپناهاز هر چهار گزارش  نيبنابرا
هاجر م 1094مدت  در اينهستند و  ستانيافغان تنكي، انداز فرانسه به بريتانيا رسيده مانش
  ند. اهاز شرق فرانسه از طريق كانال مانش راهي بريتانيا شد ستانيافغان

هاي كوچك به ها دومين گروه مهاجران هستند كه با قايقها، ايرانيستانيپس از افغان
سومين گروه پس از  و هنددراد را تشكيل ميد از كل اين افدرص 16 كنند وسفر مي بريتانيا
 .ها، مهاجران عراقي هستندايراني

ي اِعمال شده از سوي دولت بريتانيا هامحدوديت در گزارشيالمللي مهاجرت سازمان بين
شهروندان افغانستاني را دليل تالش مردم اين كشور به رساندن خود روند خروج زمينه در 

  .31است انيا از طريق دريا به شمار آوردهبه خاك بريت
  
 استفاده از كارگران مهاجر در بريتانياپايان دادن به سوء ضرورت -6

ند در ، كارگران مهاجر مستم1401 خردادماه 6به گزارش روزنامه گاردين در روز جمعه 
ه و درسوفبريتانيا ناگزير به پرداخت مبالغ غيرقانوني جهت استخدام و سكونت در منازل 

رود ر ميشرايطي كه انتظا –ختياري مشاغل خود را ندارند نابسامان بوده و امكان ترك ا
 شوند. واجهكارگران در كشورهايي چون، قطر، امارات متحده عربي و عربستان سعودي با آن م

اي از سوي نهاده كهنياادعايي كارگران نپالي مبني بر  يهايافشاگربر اساس اين گزارش، 
 ز آخرين، ااندتانيا مورد اخاذي قرار گرفتهبري زار در كشورشان جهت استخدام در مزارعكارگ

تخاذ اقدام به اآور در اين زمينه به شمار آمده و نشان از آن دارد كه چگونه بريتانيا موارد بهت
 –شود مشاهده مي فارسجيخلدر كشورهاي حاشيه  طورمعمولبهرويكردهايي نموده كه 

 ارنامه خود دارد.كارگران را در ك استفاده ازكه سوابق دهشتباري از سوء ايمنطقه

شود كه كمبود شديد نيروي كار در آستانه برگزيت و شيوع بيماري اين گزارش متذكر مي
در بريتانيا، دولت اين كشور را ناگزير به جستجوي نيروي كار در مناطقي از  19 –كوويد 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري مهاجر نيوز. قابل بازيابي در لينك:  31
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، به استخدام نيروي با ارائه رواديد كوتاه مدت يي نموده وراتر از كشورهاي اروپاجهان، ف
جيكستان، نيجريه و نپال پرداخته باربادوس، تا ازجملهكشور جهان،  50كار از بيش از 

ميالدي آغاز  2019كارگر در سال  2500. گفتني است كه اين اقدام با استخدام حدود است
 نفر برسد. هزار 40شده و احتمال دارد كه در سال جاري به 

 ه دركدين بررسي طرح آزمايشي اين برنامه توسط دولت مطابق با گزارش روزنامه گار
يط شرا پايان سال گذشته ميالدي انتشار يافت، حاكي از آن است كه كارگران در معرض

هاي نژادپرستانه قرار گرفته و ناگزير به زندگي در استفادهسوء ازجمله، رشيپذرقابليغ
غير از  به زباني به اء قراردادهاييآب و امض ازجملهاي بدون امكانات اوليه، هگاهسكونت

 اند.شان شدهزبان بومي

با  ناقضبر اساس اين طرح كارگران ناگزير به پرداخت هزينه بليط و رواديد خود در ت
المللي كار بوده و از سوي ديگر بايد هزينه غيرقانوني هاي سازمان بيندستورالعمل

ر حالي ها به بريتانيا دجب رسيدن آنم خود را نيز پرداخت كنند كه در مجموع مواستخدا
 شود كه به شدت بدهكار هستند.مي

در ادامه اين گزارش آمده است كه اين شرايط تنها مختص بخش كشاورزي نبوده و 
هاي گزارش اخير دانشگاه ناتينگهام در زمينه وضعيت ماهيگيران مهاجر كه بر روي كشتي

پوند در ساعت  3,50قوق متوسط اين كارگران دهد كه حكنند، نشان ميريتانيايي كار ميب
 سومكيكنند و بيش از ساعت در روز كار مي 16 كمدستها اكثريت آن كهدرحالياست، 

 .32ها نيز از تجربه مواجهه متداوم با خشونت فيزيكي برخوردارندآن

                                                            
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 32

زمايشگاه آ، مطالعه انجام گرفته از سوي پژوهشگران 1401ارديبهشت ماه  27شنبه به گزارش روزنامه گاردين در روز سه*
هاي استفاده در كشتين است كه استثمار و سوءحاكي از آ –پردازد داري مدرن ميه به بررسي بردهك -ه ناتينگهام حقوق دانشگا

  ريتانيايي به طور گسترده در جريان است.ب
كز پاسخ هاي ماهيگيري بريتانيا كه به پيمايش پژوهشي اين مربر اين اساس، يك سوم از كارگران مهاجر شاغل در كشتي

ها نيز در درصد از آن 35كنند و پوند در ساعت كار مي 3,51ساعت در روز جهت كسب دستمزد به طور متوسط  20ند، اگفته
  هاي جنسي، كار اجباري و اقدامات نژادپرستانه قرار دارند.هاي فيزيكي متداوم، از جمله خشونتض خشونتمعر

گذر (ترانزيت  رواديد اندونزي، غنا، سريالنكا و هند با دريافتمطابق با اين گزارش، كارگران از كشورهايي چون، فيليپين، 
ران ه اين كارگاي كه با توجه به وابسته نمودن همه جانبشيوه –آيند درميموقت) از سوي صنعت ماهيگيري بريتانيا به استخدام 

 سازد.ها را قانوني ميها، استثمار آنبه ناخداها و صاحبان كشتي
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ها قادانت ورهاي حوزه خليج (فارس) كه بيشتريناز سوي ديگر برقراري نظام كفالت در كش
ها به همراه داشته و بر اساس آن كارگران امكان ترك شغل خود هاي آنرا از حكومت

گيرند، يمرار بدون اجازه كارفرمايشان را ندارند و از اين رو به شدت در معرض استثمار ق
 در آمده است. اجرادر بريتانيا نيز به 

استفاده از كارگران در كند كه اگر چه ميزان و شدت سوءان اذعان مياين گزارش در پاي
تر از كشورهاي حاشيه خليج (فارس) است و كارگران در اين بريتانيا همچنان بسيار كم

از دستمزدهاي باالتري برخوردارند، اما دولت همچنان بايد اقدام به ِاعمال  ويژهبهكشور 
چنان مواردي كه هم –جه الزم در اين زمينه نمايد تدابير حفاظتي مناسب و تأمين بود

  .33اندعملي نشده
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                            
ه بد ترانزيت المللي كارگران حمل و نقل نمايانگر آن است كه روادينتشار يافته توسط فدراسيون بيناز سوي ديگر گزارش ا

ز اين ان استفاده هاي بريتانيا منجر شده و در آن درخواست نموده است تا از امكاتيك كارگران مهاجر در كشتياستثمار سيستما
 .هاي ماهيگيري ممانعت به عمل آيدنوع رواديد در كشتي

تهديد يا ها مصاحبه شده است، شاهد مورد درصد از ماهيگيران مهاجر كه با آن 60افزايد كه بيش از اين گزارش در ادامه مي
ار درصد نيز اظه 75اند و حدود استفاده قرار گرفتن فيزيكي، جنسي يا روحي همكاران خود بوده يا در اين باره شنيدهسوء
  اند.شان مورد تبعيض واقع شدهياند كه از سوي ناخداي كشتداشته
ه با اقدامات ر به دليل هراس از مواجهدرصد از كارگران مهاج 60نين حاكي از آن است كه بيش از هاي اين گزارش همچيافته
ا را ههايي كه آناند و بسياري نيز به شركتشان، هرگز اين موارد را گزارش نكردهجويانه در قبال خود يا اعضاء خانوادهتالفي

 اند، بدهكارند. استخدام كرده

ود در ان كاري خبيشتر زم ند ملزم به گذراندنكنگفتني است كه ماهيگيران مهاجري كه از اين رواديد براي اشتغال استفاده مي
كشور پهلو  ها در بنادر اينالمللي هستند و اجازه ورود به خاك بريتانيا را ندارند. از اين رو هنگامي كه اين كشتيهاي بينآب
ها برخوردار شت آنهايي زندگي كنند كه از امكانات مناسبي براي معيگيرند، كارگران بايد براي مدت تا يك سال در كشتيمي

  نيستند.
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 33

 https://www.theguardian.com/global‐development/2022/may/27/stop‐abuse‐of‐migrant‐
workers‐before‐britain‐becomes‐the‐next‐dubai 
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  *فرانسه
هاي فرانسوي در هاي حقوق بشري مدعي مشاركت توليدكنندگان سالحگروه -1

  جنايات جنگي يمن
نهاد ، سه سازمان مردم1401 خردادماه 12شنبه به گزارش خبرگزاري رويترز در روز پنج

نه براي حقوق بشر و ظبراي حقوق اساسي و بشر، سازمان يمني موا ، مركز اروپاييازجمله
اقدام به طرح دعوايي در دادگاهي در اين  –مستقر در پاريس  - 34المللي شرپاسازمان بين
كنندگان تسليحات در فرانسه به اتهام ارتكاب ادعايي در جنايات توليد ترينمهمشهر عليه 

  د.انتان سعودي و امارات متحده عربي نمودهجنگي، با توجه به فروش سالح به عربس
تا آشكار سازند كه  هاي حقوق بشري فرانسه مكررًا تالش كردهبر اساس اين گزارش، گروه

 هادننحمايت تلويحي پاريس از ائتالف به رهبري عربستان موجب تطويل و رو به وخامت 
  جنگ يمن شده است.

 هاينتريمهمنهاد، سه كمپاني از هاي مردمانمطابق با گزارش خبرگزاري رويترز، اين سازم
اند تا اين امر از ديدگان عموم جامعه را هدف قرار داده 35هاي تسليحاتي فرانسهكمپاني

بهبود روابط خود با  درصددو متحدان غربي آن  متحدهاياالتاي كه پنهان نماند، در برهه
 عربستان سعودي هستند.

ده، ه كراشارنه ظت مدير اجرايي سازمان حقوق بشري موااين گزارش در ادامه به اظهارا
مبني بر اين كه حمالت هوايي ائتالف به رهبري عربستان موجب بروز تلفات و 

هاي دهشتبار در يمن شده و تسليحات توليد و صادر شده از سوي كشورهاي تخريب
 ساخته است.پذير فرانسه به عربستان، وقوع اين جنايات را امكان ويژهبهاروپايي، 

شمار يمني يال با گذشته هفت سال از اين جنگ، قربانيان بوي در ادامه افزوده است كه ح
تند كه ي هسكشورهاي ازجملهسزاوار انجام تحقيقات در زمينه تمامي مرتكبان اين جنايات، 

  اند.بالقوه در آن مشاركت داشته طوربه

                                                            
٣٤ Sherpa International 
٣٥ Dassault Aviation (AM.PA), Thales (TCFP.PA) and MBDA France 
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ال بررسي شكايات مشابهي در اين هاي فرانسه پيشاپيش در حگفتني است كه دادستان
 .36ه وليعهدهاي امارات و عربستان و مديريت گمرك فرانسه هستندرابطه علي

  
  جويانپناهجهت رعايت حقوق از مجلس ملي فرانسه  نهادهاي مدني و علميدرخواست  - 2

، از نامه 1401 خردادماه 5شنبه در گزارشي در روز پنج 37پايگاه خبري مهاجر نيوز
ها، پژوهشگران و دانشگاه هاي حقوق بشري و مدني،ه شماري از سازمانسرگشاد

اين كشور و  جويانپناهفرانسه مبني بر حمايت از مجلس ملي  ءخطاب به اعضا آموزگاران
 .خبر داده است هادرنگ در رابطه با تحقق حقوق آناتخاذ اقدام بي

 مجلس ملي ءز اعضا، اانتشار يافته )خردادماه 5ماه مه ( 26شنبه در اين نامه سرگشاده كه روز پنج
 رششرايط پذي مينه، در زازجمله جويانپناهبراي  ي رامناسبامكانات تا  درخواست شدهفرانسه 

ساير تحقق و هاي درماني ها از مراقبتبرخورداري آن، خود حقوق شان ازمنديبهره، هاآن
  .آورندفراهم  شانحقوق

ر د جويانپناه وضعيت اسفبار پناهندگان وگان نامه مزبور بر اساس اين گزارش، نويسند
ر ها اظهاضمن اعالم حمايت بدون قيد و شرط از آن كننده خوانده وفرانسه را نگران

و تالش براي  جويانپناهاستقبال از  سياست ياجرااين شرايط نمايانگر عدم كه  اندداشته
  ها در جامعه است.ادغام آن

د ي، تأكياوكراين جويانپناهاز  ضمن اشاره به استقبال گرم دولت فرانسه در اين نامه همچنين
 طوربهز سرپناه، برخورداري ا ازجملهبايد از حقوق خود،  جويانپناهنموده است كه تمامي 

  مند شوند.برابر بهره

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: 36

 https://www.reuters.com/world/middle‐east/rights‐groups‐allege‐french‐arms‐makers‐

complicit‐yemen‐war‐crimes‐2022-06-02 
٣٧ InfoMigrants 



  32                                                                                                                             21گزارش راهبردي 

 

بان ين، ميزدر اوكرا كه فرانسه پس از شروع جنگ اندهمچنين اظهار داشتهكنندگان اين نامه ءامضا
 ت كه قابلها ارائه كرده اسجتماعي و حقوقي مناسبي را به آنهاي ابوده و كمك جوپناههزار  70

 ز قرار گيرد.ساير كشورها ني جويانپناهاست، اما اين امكانات بايد در اختيار تقدير 

در پايان اين نامه از نمايندگان مجلس ملي فرانسه درخواست شده تا در زمينه تأمين 
هاي شان از سرپناهمنديها و بهرهمادي مهاجران، تحصيل و حق اشتغال آننيازهاي 

  .38هاي درماني تدابيري انديشيده شودهاي اجتماعي و بيمهاضطراري، مسكن
  
  انسهدر استخرهاي گرونوبل فرمايوي اسالمي اجازة استفاده از تعليق  -3

گاه اداري شهر داد، 1401 خردادماه 5شنبه پنج المللي فرانسه در روزبه گزارش راديو بين
يك  يانجر وبل با صدور حكمي تصميم شوراي اين شهر را به حال تعليق درآورد كه درگرون
نوبل استخرهاي گرو يا مايو اسالمي در »بوركيني« از استفاده اندك بسيار اكثريتي با و يريگيرأ

  را مجاز اعالم كرده بود. 
 ،هااز حزب سبز ،نوبل به رياست اريك پيولتصميم شوراي شهر گروگفتني است كه 

از  توجهيقابلميان رئيس شوراي شهر گرونوبل و بخش  ايگستردهمشاجرات سياسي 
  بود.سياستمداران فرانسه برانگيخته 

يول از صدور حكم ديوان اداري شهر گرونوبل، اريك پ پساندكي بر اساس اين گزارش، 
وبل را گرون حكم دادگاه اداري تانسه خواهد خواست اعالم كرد كه از ديوان عالي اداري فرا

  نقض كند. 
ل با رونوبگفرماندار شهر ايزر با تسليم شكايتي به دادگاه اداري اين در حالي است كه 

وراي شتصميم  ،مذهبي »طلبيجدايي«عليه ميالدي  2021 سال اوتماه استناد به مصوبة 
دگاه ادو  هدانستطرفي خدمات دولتي ه و بيشهر اين كشور را اقدامي خطرناك عليه الئيسيت

  . ه استرا به حال تعليق درآورد اين تصميم دليلاداري گرونوبل نيز به همين 

                                                            
  گزارش پايگاه خبري مهاجر نيوز. قابل بازيابي در لينك:  38

https://b2n.ir/x85759 
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وزير كشور فرانسه، از تصميم دادگاه ، رمنناژرالد د در پايان اين گزارش آمده است كه
 39.40پرداخته است كرده و به حمايت از آناداري گرونوبل در دفاع از الئيسيته ابراز مسرت 

  

                                                            
  المللي فرانسه. قابل بازيابي در لينك:رش راديو بينگزا 39

 https://b2n.ir/t11124 
  هاي پيشين:سوابق در گزارش 40

هاي شهر گرونوبل فرانسه با اصالح مقررات مقام ،1401ارديبهشت ماه  27شنبه به گزارش شبكه خبري يورونيوز در روز سه*
سمي صادر ها به طور رز استفاده از بوركيني يا مايوي اسالمي را براي زنان مسلمان در اين مكاناستخرهاي عمومي، مجو

 .كردند
هاي سياسي در صدور مجوز براي استفاده زنان از مخالفت به رغمشهر گرونوبل شوراي  ءاعضابر اساس اين گزارش، 

 26 بهوز دوشنر در اصالح مقررات استخرهانمودند و  بوركيني، قوانين جديد مربوط به استخرها را به طور محدود تصويب
  .يدبه تصويب رسرأي ممتنع  2رأي مخالف و  27رأي مثبت،  29با  ،پرتنشاي مباحثهپس از ارديبهشت ماه 

هاي حاكم و ارزش وزارت كشور فرانسه با مغاير دانستن مصوبه شوراي شهر گرونوبل با اصل الئيسيتهاين در حالي است كه 
 .مصوبه آزادي استفاده از بوركيني در اين شهر خواهد شد ءهوري، اعالم كرده است كه مانع اجرابر جم

وبل در هر گرونشاميان بوركيني در فرانسه حمايت خود را از تصميم شوراي برخي از فعاالن حقوق زنان و حاز سوي ديگر 
 راي سركوبا نمادي بفان بوركيني اين نوع لباس شنا راما مخالد. پوشش در استخرها اعالم كردن برخورداري ازآزادي زمينه 

 .حجاب كامل در برخي از كشورهاي اسالمي است مشابه بادانند كه زنان مي
با مجاز شدن  ر حساب كاربري خود در توئيتر تهديد كرد كهآلپ د - رون - گراي ناحيه اوورنيراست رئيس ،رو ايناز 

 خواهند شد.منطقه حذف اين هاي يارانه در اين شهربوركيني 

عمومي  اماكني را براي زنان در پوشيدن بوركينميالدي،  2016چند شهر فرانسه از سال  هايهاي شهرداريمقامگفتني است كه 
ين نوع پوشش را در استخرهاي شهر خود ااستفاده از  2018هاي شهر رن در سال كردند. با وجود اين مقاماعالم شنا ممنوع 

  نمودند.آزاد 


