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

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

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

 

  آمريكا متحدهاياالت*
هاي ز خانوادهاد درص 14ناامني غذايي حدود كنگره امريكا از انتقاد پايگاه خبري  -1

  اين كشور نظامي
 29به تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا در روز يكشن –به گزارش پايگاه خبري 

از  شانيهادهخانواو  متحدهاياالتدرصد از نيروهاي نظامي  14، حدود 1401 خردادماه
نجه پ و ناامني غذايي رنج برده و جهت فراهم آوردن غذاي الزم براي عزيزان خود دست

  كنند.نرم مي
ن خستيبر اين اساس، براي افرادي كه به تازگي به خدمت نظامي پيوسته باشند، در ن

ظر دالر در ساعت در ن 14دالر در سال يا  220هزار و  29هاي خدمت، پايه حقوق سال
شود و هزينه مسكن و مواد غذايي نميگرفته شده است كه شامل خدمات درماني، كمك

 31ا يدالر در روز  15ريكا در حال حاضر در آم ددستمزاست كه حداقل اين در حالي 
  ر سال است. دال 200هزار و 

                                                            
 eestions Highدفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل ( 1 Commissioner  for  RefugUnited Na پايگاه )؛

 UN( خبري سازمان ملل News بان حقوق بشر (سازمان ديده)؛Human  Rights  Watchالملل سازمان عفو بين )؛
)Amnesty  International() ؛ روزنامه لو موندLe  Mondeروزنامه گاردين ( )؛The  Guardian ؛ نشريه تايم(
)Time تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East Monitor (MEMO)(تحليلي هيل،  –پايگاه خبري  ؛

 Radio( فرانسه المللي)؛ راديو بينBBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛The Hillوابسته به كنگره آمريكا ( France 

Internationale) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews شبكه خبري دويچه وله ()؛Deutsche Welleخبرگزاري  ) و
  .)Anadolu Agency( آناتولي
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فته و هدر  ساعت 40بر اساس اين گزارش، همچنين بيشتر اعضاء نيروهاي نظامي بيش از 
هاي متمادي مقر خود را ترك كرده و غالباً براي ماه فعاليتدر مشاغل پرمخاطره 

 مشغول به فست فودهاي كه در رستوران ا از فرديهحقوق آنپايه  كهيدرحالگويند، نمي
فاع دند اصالح قانون اختيارات اين معضل بايد در رو رونيازاشود، كمتر است و كار مي

  ميالدي مورد توجه كنگره قرار گيرد. 2023ملي در سال 
دولت  كيمهاي كمهاده از برنمطابق با اين گزارش، نيروهاي نظامي آمريكا نبايد ناگزير به استفا

 19 – اين معضل در دوران شيوع بيماري كوويد كهنياهاي غذايي شوند، با توجه به بانك يا
يان مايي در ت غذنيز رو به وخامت نهاده و بر اساس مطالعه انجام شده در اين زمينه، عدم امني

  است.درصد افزايش يافته  150نيروهاي نظامي آمريكا در دو سال گذشته 
ه و بر تخاذ كردادر اين زمينه را است كه اگر چه كنگره اقداماتي زارش آمده گدامه اين در ا

هاي جديد غذايي هزينه ميالدي، كمك 2022اساس قانون اختيارات دفاع ملي در سال 
 مثابهبهنها تسودمندي،  رغمبهبراي نيروهاي نظامي در نظر گرفته است، اما اين اقدام 

هاي پاسخگوي هزينه تيدرنهااست و  ي با ديگريتع كمك دولدن يك منبجايگزين كر
الش نبوده و چ متحدهاياالتمعيشتي افراد تازه به خدمت گرفته شده در نيروهاي نظامي 

ماه مه سال  درصدي تورم در بهاي مواد غذايي در 10,1ناامني غذايي، با توجه به افزايش 
 كند.جاري و تداوم آن را رفع نمي

درصد پيشنهاد شده  4,6قوق نيروهاي نظامي را از نگره بايد حكين گزارش، ق با اابمط
را فراهم آورد و همچنين  يتوسط وزارت دفاع افزايش داده و بودجه الزم براي اين ارتقا

بايد با ايجاد كميسيوني به اصالح جدول دستمزد نيروهاي نظامي پرداخته و آن را با مفهوم 
  .2ار نمايدگو يكم ساز قرن بيستدستمزدهاي عادالنه 

  
  

                                                            
  تحليلي هيل، وابسته به كنگره آمريكا. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  2

 https://thehill.com/opinion/national‐security/3524996‐americas‐shame‐about‐14-percent‐
of‐military‐families‐are‐food‐insecure 
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 منظوربهي از جو بايدن جهت ايجاد كميسيوني هاي حقوق بشردرخواست گروه -2
  داريبررسي جبران خسارات دوران برده

ائتالفي از  ،1401 خردادماه 26شنبه وز پنجربان حقوق بشر در به گزارش سازمان ديده
ر حت فشا، اقدام به تربان حقوق بشيدهد هازجملهاي حقوق بشري و عدالت نژادي، گروه

ايجاد  منظوربهجمهوري آمريكا، جهت صدور فرماني اجرايي قرار دادن جو بايدن، رئيس
ان ت دوربررسي و ارائه پيشنهاداتي در رابطه با جبران خسارا باهدفكميسيوني فدرال 

  اند.داري و ميراث آن نمودهبرده
اند تا به تعهد درخواست كرده متحدهاياالتهوري جمئيسها از راين گروه گريدعبارتبه

به جا  ها كمك نمايد تا در قبال ميراثپوستان آمريكا پايبند مانده و به آنخود در قبال سياه
م داري، فرمانبري نژادي و تبعيض نژادي متداوآور و انزجارآميز بردهمانده از تاريخ شرم

  التيام يابند.
بران خسارات براي ررسي موضوع جن مزبور به بكميسيوبر اساس اين گزارش، 

هاي پيشبرد برابري نژادي داري و راهبردهدوران پوستان به دليل ميراث به جا مانده از سياه
كه با هدف  403پردازد. اين در حالي است اليحه فدرال اچ.آر مي متحدهاياالتدر جامعه 

آمريكا با ندگان كنگره در خانه نمايه دهه ايجاد اين كميسيون ارائه شده براي بيش از س
جمهوري امكان رفع اين فرمان اجرايي رياست رونيازابست مواجه شده است و بن
 آورد.درنگ اين كميسيون را فراهم ميبست و ايجاد بيبن

ه بخوانيم كه بايدن و اعضاء دولت وي مكرراً متعهد از سوي ديگر در اين گزارش مي
ناشي از آن  و امكان جبران خساراتداري برده مميراث متداو موضوعحمايت از بررسي 

استا جمهوري وي گامي عملي در اين رشده، اما با گذشت نزديك به نيمي از دوره رياست
  اند.برنداشته

                                                            
٣ H.R. 40 
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شود، رو به اين در حالي است كه بسياري از تصميماتي كه در دوران معاصر اتخاذ مي
پوست را له به جوامع سياهنداري و حمپرستي، سفيدبرتژادپرها، نعدالتيوخامت نهادن بي
  .4در پي داشته است

  
  آمريكا متحدهاياالتدر » اسلحهفرهنگ «تبعات ويرانگر  -3

فرهنگ ، 1401 خردادماه 26شنبه شبكه خبري يورونيوز در گزارشي تفصيلي در روز پنج
هاي يزهگنها و با اسال طي كه هرا يك بيماري بومي توصيف كرد متحدهاياالتاسلحه در 

آمارهاي رسمي  .گناه بر جاي گذاشته است، هزاران قرباني بي5ينژادپرست ازجملهلف مخت

                                                            
  ن حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:باگزارش سازمان ديده 4

 https://www.hrw.org/news/2022/06/16/us‐groups‐ask‐biden‐create‐commission‐study‐
reparations 

  هاي پيشين:وابق در گزارشس 5
ساله،  18پوست ، به اقدام يك نوجوان سفيد1401 ماهبهشتيارد 27شنبه بان حقوق بشر در گزارشي در روز سهازمان ديدهس*

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 شهروند سياه 10دن سفيدبرترپنداري موجب كشته ش ايدئولوژي

  اند.بوده پوست و دو تن سفيدپوستسياه تن از قربانيان اين حادثه 11ست كه ا
اندن خود هت رسج، بر اساس اين گزارش، مهاجم مزبور كه پيتون اس. گندرون نام داشته و توسط مأموران پليس دستگير شده

وب ايالت ل از محل زندگي خود در جنماي 200بيش از  –پوست اي با بزرگترين درصد ساكنان سياهمنطقه –شرقي  به بوفالوي
 نيويورك رانندگي كرده است.

 رستي وهاي متمادي نژادپاي كه اين نوجوان مورد تهاجم قرار داده است، پيشاپيش و براي قرناين در حالي است كه جامعه
ن حوزه هاي نژادپرستانه و قوانييبنديل منطقهشهر بوفالو به دل كهنيارا تجربه كرده بودند، با توجه به هاي ناشي از آن آسيب

  آيد كه جداسازي در آن صورت گرفته است.به شمار مي متحدهاالتياترين شهرهاي سكن، يكي از عمدهم
ر بپوست تأثير دهشتبار مشابهي در قبال جوامع سياهآميز هاي تبعيضديگر سياست بان حقوق بشر اتخاذبه گزارش سازمان ديده

پوستان به دليل بازسازي فضاي شهري شده، خانماني عمدتًا سياهه بيجر بتوان به اقداماتي كه منمي ازجملهها نهاده است كه آن
ها به تأسيس شهرداري به عمل آورده و همچنين اقدامپوستان در برخي از مناطق شهر ممانعت هايي كه از زندگي سياهسياست
  ت.داري در اين كشور اسبردهت اشاره كرد كه يادگار زنده ميراث پوساز ميان جوامع سياه يالتيا نيبهاي بزرگراه
به  ينظامبهشحمالت  گونهنياگزارش اگر چه دسترسي آسان شهروندان آمريكا به سالح گرم يكي از عوامل مهم وقوع  نيبنابرا

 طالعاتان و نشر اسفيدپوست يبرتر پندارشوند، عمدتاً از ايدئولوژي نگيزه افرادي كه مرتكب اين جنايات ميآيد، اما اشمار مي
مداران و ها و فضاي مجازي قابل دسترس بوده و حتي سياستگيرد كه به سهولت در رسانهنادرست در اين زمينه نشأت مي

  زنند.به آن دامن مي هاي عمومي نيزساير چهره
يك، سيستمرستي لي در قبال نژادپايالتي و مح هاي فدرال،مزبور در پايان بر ضرورت اتخاذ اقدامات الزم از سوي مقامگزارش 

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 ميث براي جوامع سياههاي ناشي از اين دست حواديبخسارات و آس
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ماه گذشته،  6ميالدي يعني در  2022حاكي از آن است كه از آغاز سال  متحدهاياالت
ه و كشتتن  240 هابر اثر آندر خاك آمريكا روي داده كه  جمعيتيراندازي  250نزديك به 

 اند.شده تن مجروح 900بيش از 

، متحدهاياالتهاي انبوه در تيراندازي تمامي باًيتقرويژگي مشترك بر اساس اين گزارش، 
هاي داراي ظرفيت باال كه جنگي با خشاب مسلسل است؛ سالح استفادة مهاجمان از سالح

ت كه سا گير آمريكاانريباين معضل در حالي گ. درا به همراه دار ريوممرگتعداد بيشترين 
ازه ساله اج 18هاي آن جاري است، به جوانان در بسياري از ايالت اكنونهمقوانيني كه 

  ايجاد كنند.را براي خود  هاسالح اي واقعي از انواعه زرادخانهدهد تا در مدتي كوتامي
با  متحدهالتايادر زمينه كنترل سالح در  اوبامااين گزارش ضمن اشاره به ناكامي باراك 

نفوذ انجمن ملي سالح در  ژهيوبه، البي قدرتمند طرفداران تسليحات در اين كشور وجود
يكي از مدافعان حمل سالح،  عنوانبهو در مقابل، رويكرد معكوس دانلد ترامپ  كنگره
به » اپيدمي خشونت«ارائه طرحي جهت مقابله با  ازجملههاي جو بايدن در اين زمينه تالش

هاي تهاجمي با توجه به وقايع ت فروش سالحهت ممنوعيج رهرخواست از كنگو دكنگره 
را خاطرنشان كرده كه نهايتاً منجر به توافق نمايندگان هر دو حزب مجلس سناي  ٦اخير

                                                                                                                                                            
هاي اجتماعي به شبكه ه از سوي سياستمداران و پايبنديهاي نژادپرستانوميت اين ايدئولوژيضرورت نفي و محك

بان هاي سازمان ديدهديگر توصيهي خود از جمله، تعديل محتواهاي انتشار يافته در اين فضاها، از هاي حقوق بشرمسئوليت
  حقوق بشر در اين گزارش است.

  هاي پيشين:سوابق در گزارش 6
هاي جهان را ملزم به ، سازمان يونيسف دولت1401خرداد ماه  4چهارشنبه  ارش پايگاه خبري سازمان ملل در روزبه گز*

رگبار راندازي مرين تيآخودكان نموده، به ويژه در پي اتخاذ اقدامات بيشتر در راستاي حصول اطمينان از ايمني مدارس براي ك
كودك و دو آموزگار جان خود را از  19 آن كه بر اثر خرداد ماه، 3شنبه وز سهبه وقوع پيوسته در اياالت متحده آمريكا در ر

  دست دادند. 
ر شهر دواقع تدايي راب در مدرسه اب ساله به نام سالوادور راموس اقدام به تيراندازي 18گفتني است كه در اين واقعه جواني 

  است. كوچك يوالده در ايالت تگزاس و در نزديكي مرز با مكزيك نموده 
وكراين، ستان، امدير اجرايي يونيسف، در سال جاري حمالت دهشتباري به مدارسي در افغانبنا بر اظهارات كترين راسل. 

ه ك، در حالي يگر را رقم زده استدعه اي در پي فاجپيوسته و فاجعهاياالت متحده، غرب آفريقا و ديگر مناطق جهان به وقوع 
  شان به شمار آيد.مكان پس از منازلترين درسه بايد براي كودكان، ايمناز نگاه اين مقام سازمان ملل، م

 ن مدارس كهن و كاركناموزگارااند، بسياري از ديگر كودكان، آاز سوي ديگر، عالوه بر افرادي كه جان خود را در اين حوادث از دست داده
 كشند.عه را تا پايان عمر خود به دوش ميهاي عاطفي و روحي ناشي از اين واقاند نيز زخمشاهد اين كشتار بوده
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مانند ضرورت ها براي دسترسي به سالح گرم، آمريكا بر سر ِاعمال برخي محدوديت
  .ستا شده ساله 21ا ت 18بررسي سوابق قضايي و رواني خريداران 

حه ديگري الي خردادماه 18روز چهارشنبه مجلس نمايندگان آمريكا نيز در از سوي ديگر، 
ال و س 21نيمه اتوماتيك به افراد زير  هايسالحكه فروش را به تصويب رسانده 

ن كند. اما اين مصوبه به شدت مورد انتقاد اپوزيسيوهاي با ظرفيت باال را ممنوع ميخشاب
نا سموافقت ها بتوانند رسد كه آندليل غيرممكن به نظر مي همين بهو خواه است هوريجم

 نمايند. كسبرا براي مصوبه خود 

شود ها در حالي انجام ميتالش براي جلوگيري از گسترش اين قتلمطابق با اين گزارش، 
 692ه ب يميالد 2017مورد در سال  348از جمعي كشتارهاي دستهكه تعداد اين دست 

 .افزايش يافته است گذشتهل سامورد در 
شبكه خبري يورونيوز در گزارش خود همچنين به گزارش شبكه پژوهشگران مستقل 

 اشاره كرده كه بر اساس آن، –مستقر در سوئيس  - » 7پيمايش سالح كوچك«موسوم به 
ت. البته اسدر گردش بوده  متحدهاياالتميليون سالح در  393ميالدي  2018تنها در سال 

 ،است اين ارقام بسيار بيشتر از احتماالًدر اين كشور ها واقعي سالحود كه رقم شميگفته 
هاي چاپ شده هاي بدون شماره سريال و انواع سالحسالح اين آمار شامل چراكه

                                                                                                                                                            
زده و يقًا بهتجيع عمدر پايان اين گزارش آمده است كه آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، نيز از اين تيراندازي جمعي ف

 ا دلخراش خوانده است.به ويژه قرباني شدن كودكان رغمگين شده و 

رداد ماه منتشر نموده، به مباحثات خ 9له در گزارشي كه در روز دوشنبه در نگاهي ديگر به اين تحول، شبكه خبري دويچه و
 كاركنان و  زگارانآموزان، آموپايان دادن به اين حمله و نجات جان دانش جهتپليس آمريكا  اتدرباره عملكرد و اقدام گسترده
ه اشار نهادهاي مسئول در ايالت تگزاستوان به اظهارات مي برانگيزترين موارداز جمله بحثپرداخته است، كه راب  مدرسه

 هاي اضطراري درن كمكشماره تلف( 911 شماره اين مدرسه چندين بار با آموزگارانآموزان و دانش كرد كه بر اساس آن
 .و منتظر مانده بودند شان در راهروي مدرسه متوقف شدهوسط فرماندهها نيروي پليس، تحالي كه دهآمريكا) تماس گرفتند در 

  .كه در حال بررسي اين حمله مرگبار و عملكرد پليس در جريان آن است عالم نمودهاال، وزارت دادگستري اياالت متحده ح
را منتشر ميالدي  2021در سال  هاي عموميشهروندان در مكان آي) به تازگي آمار تيراندازي به.بي.پليس فدرال آمريكا (اف

 .خ داده استهاي مختلف رثه تيراندازي در ايالتحاد 61سال گذشته در كه مطابق آن  هكرد
درصد افزايش يافته و  50 ،2020سال  ميالدي در قياس با 2021موارد تيراندازي به شهروندان در سال بر اساس اين گزارش، 

 .اندمجروح شدهنفر  140نفر كشته و  103 ادثاين حوطي 

به  بار ديگردر اياالت متحده را  مالكيت سالحقوانين  زمينه درحثات مبا هفاجعه يووالدخوانيم كه در انتهاي اين گزارش مي
الح توسط گذاران مخالف حمل سقانون كه رسدمي نظر به بعيد به باور بسياري، اين در حالي است كهجريان انداخته است. 

  نمايند.كسب در اين زمينه وفقيتي شهروندان بتوانند م
٧ Small Arms Survey 
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كه شمار تسليحات در گردش موجود در اين توان گفت مي رونيازاشوند. نميبعدي سه
  .8ميليون نفر) بيشتر است 033ا (شهروندان آمريككشور از تعداد 

  
  ينه نظارت تسليحاتي در يمنآمريكا در زم متحدهاياالتگزارش معيوب دولت  -4

، از گزارش جديد ديوان 1401 خردادماه 23بان حقوق بشر در روز دوشنبه سازمان ديده
ه زمين ص جدي درقامبني بر وجود نو –نهاد ناظر وابسته به كنگره  –محاسبات آمريكا 

ز امتحده عربي  بر چگونگي استفاده عربستان سعودي و امارات متحدهاياالتدولت ارت نظ
كي از ها حاتسليحات خريداري شده از اين كشور خبر داده است. بر اين اساس، اين يافته

به  متحدهاياالتضرورت اقدام كنگره به مداخله بيشتر در زمينه فروش تسليحات از سوي 
  .رهاي ديگر استوشك
هاي متمادي بان حقوق بشر و ديگر نهادهاي مدني براي سالي است كه سازمان ديدهتنگف

عربي  تحدهدر زمينه احتمال كاربرد تسليحات فروخته شده به عربستان سعودي و امارات م
ستار هاي آمريكا در اين جرائم هشدار داده و خوادر جنايات جنگي يمن و مشاركت مقام

  بودند.ها شده كشوراين فروش سالح به  قتعلي
اند كه در حال ل نمودهچنين استدال يدرپيپ متحدهاياالتهاي اين در حالي است كه دولت

با  كنند تارديابي تلفات غيرنظاميان يمني هستند و تنها به نيروهاي ائتالف كمك مي
آن انگر حاسبات نمايم انات بكاهند. اما گزارش جديد ديوتر از ميزان تلفگيري دقيقهدف

  هاي آمريكا در اين زمينه كافي نبوده است.ظاهراً اقدامات دولتت كه اس
هاي معتبر انتشار يافته از سوي سازمان ملل و ناظران گزارش رغمبهبر اساس اين گزارش، 

جامعه مدني مبني بر نقض قوانين و احتمال وقوع جنايات جنگي در يمن، هيچ يك از 
اند شواهد الزم مبتني بر انجام تحقيق نتوانسته متحدهتاالاياع خارجه يا دفي هاوزارتخانه

                                                            
  نك:خبري يورونيوز. قابل بازيابي در ليگزارش شبكه  8

 https://per.euronews.com/2022/06/15/devastation‐of‐gun‐culture‐in‐the‐united‐states‐
arms‐trade‐presidents‐efforts‐to‐change 
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هاي انتقال در زمينه تمامي موارد استفاده احتمالي غيرقانوني عربستان و امارات از سالح
  يافته به اين كشورها را فراهم آورند.

را ت خي اقدامابرا بان حقوق بشر در ادامه از كنگره درخواست كرده است تسازمان ديده
  درآورد كه عبارتند از: اجرابه  زمينهاين  در
ن ضرورت موظف نمودن ديوان محاسبات كشور به انتشار كامل گزارش خود در اي -

تواند مي كهنآهاي آمريكا به تنظيم اين گزارش پيش از انتشار زمينه، با توجه به اقدام مقام
  باشد.ده ر شها منجبه پنهان ماندن برخي از يافته

هاي توصيه درآوردن اجراجهت به  متحدهاياالتت از وزارت خارجه رخواسورت درض -
ين نظامي جهت تدو –درخواست از دفتر امور سياسي  ازجملهمندرج در اين گزارش، 

نگ جاده شده در تحقيق در زمينه تمامي تجهيزات آمريكايي استف منظوربهراهنماي ويژه 
  الملل شده باشند.نقض حقوق بين كه موجب ياگونهبه، ماراتن و ايمن از سوي عربستا

كه در ماه مه سال » حمايت از غيرنظاميان در عمليات نظامي«ضرورت تصويب قانون  -
  .9جاري ميالدي در كنگره معرفي شده است

  
  دود هزاران تن از مهاجراندر خصوص حبس نامح متحدهاياالتحكم ديوان عالي  -5

آمريكا  متحدهاياالت، ديوان عالي 1401 خردادماه 23 ز دوشنبهدر روتايم شريه به گزارش ن
ن ه مهاجراجلسات استماع تعيين وثيقه ب كهنيامبني بر  ،به تازگي حكمي صادر نموده

توانند هاي آمريكا مييابد كه اين بدان معنا است كه مقامزنداني در اين كشور تعليق نمي
ضر در ر حال حادان قرار دارد و در جري همچنان شانيهادهونپركه  هزاران تن از مهاجراني

  نامحدود در حبس نگاه دارند. طوربهبرند، هاي فدرال به سر ميزندان
هاي فدرال از اختيار الزم كه دادگاه هبر اساس اين گزارش، ديوان عالي همچنين حكم نمود
ز هر يك اچنانچه  گريدرتعبابهند، جهت اعطاء آزادي گروهي به زندانيان برخوردار نيست

زندانيان قصد به چالش كشيدن اين حكم را دارد، بايد به صورت فردي اقدام نمايد و اين 
                                                            

  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق گزارش سازمان ديده 9
 https://www.hrw.org/news/2022/06/13/us‐government‐watchdog‐finds‐flawed‐weapons‐
monitoring‐yemen 
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توانند از در حالي است كه مهاجران محبوس حين فرآيند درخواست مهاجرت خود نمي
  مند شوند. مشاوره حقوقي نيز بهره

لسه جي از رخوردارو از حق به رمي نشداب به جاز سوي ديگر اين مهاجران متهم به ارتك
قت مواف ساس مهاجران تنها در صورتار اين شان محروم هستند. بتوجيه حبس منظوربهاستماع 

 مند شوند.ثيقه بهرهوتوانند از جلسات تعيين دولت مي

ز، اكيوسير خوانيم كه بر اساس برآورد يكي از نهادهاي پژوهشي دانشگاهدر ادامه اين گزارش مي
مايندگي حقوقي درصد از مهاجران زنداني امكان برخورداري از ن 21حدود وسط تنها مت طوربه

 شان را افزايش دهد.هايها در پروندهتواند امكان موفقيت آنيابند كه ميرا مي

 زار و پانصد نفره 24) بيش از خردادماه 15بر اين اساس از روز پنجم ماه ژوئن سال جاري ميالدي (
ز اتن  5800اند. اين در حالي است كه حدود محبوس شده تحدهمتاياالجرتي اهاي مهندر زندا

شوند كه بر اساس داري ميهاي تحت نظارت اداره مهاجرت و امور گمركي نگاهها در بازداشتگاهآن
سال مبر ها از ماه دساآمارهاي شوراي مهاجرت آمريكا ميزان متوسط حبس مهاجران در اين زندان

ي چندين گفتني است كه به طول انجاميدن حبس مهاجران براده است. روز بو 55 ميالدي، 2019
ه آيد، با توجه بهاي اداره مهاجرت و امور گمركي امري معمول به شمار ميسال متوالي در زندان

  ها مواجه است.هاي مهاجرتي آمريكا با انباشتگي فزاينده پروندهنظام دادگاه كهنيا
ها در زمينه ايمني هاي مهاجران و حاميان آننيراز نگرانين به ابچتايم هم رش نشريهگزا

هاجر مندانيان اماكن در زمينه رفتار با ز برخي از اين كهيدرحالهاي مهاجرتي پرداخته بازداشتگاه
  اند. مورد مناقشه و تحقيقات فدرال قرار گرفته

ت اداره حت نظارزداشتگاه تي، دو باميالد 2021گفتني است كه دولت بايدن در ماه مه سال 
مهاجرت و امور گمركي در اياالت جورجيا و ماساچوست را پس از انجام تحقيقات در زمينه 

سازي اجباري عقيم ازجملهاستفاده از زندانيان، اتهامات وارده به مسئوالن اين اماكن در زمينه سوء
  .10زنان، تعطيل نمود

                                                            
  گزارش نشريه تايم. قابل بازيابي در لينك: 10

 https://time.com/6187133/supreme‐court‐immigrants‐bond‐hearings 
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با فرا رسيدن روز  مانزهمان جوان رزكشاواز  متحدهاياالتضرورت حمايت  -6
  جهاني مبارزه با كار كودك

با  زمانهمو  1401 دماهخردا 23بان حقوق بشر در گزارشي در روز دوشنبه سازمان ديده
را ملزم به تعهد به پايان  متحدهاياالتفرا رسيدن روز جهاني مبارزه با كار كودك، دولت 

  ست.نموده ا ر اين كشوردادن به كار كودكان د
ميليون نفر  245كشورهاي جهان تعداد كودكان كار را از  كهيدرحالگزارش، س اين بر اسا

 متحدهاياالتاند، اما كاهش داده 2020ميليون نفر در سال  160ميالدي به  2000در سال 
 برد.هاي الزم از كشاورزان كودك رنج ميهمچنان از ضعف متداوم حمايت

ساله مجاز به كار براي  12كودكان  ،ان آمريكاساس قواني ت كه بريادآوري اس الزم به
هاي نامحدود در مزارع با ابعاد مختلف هستند، تا زماني كه از اجازه والدين ساعت
 طوربه. اين در حالي است اين كودكان ار بوده و تحصيل خود را ترك نگويندبرخورد

  را ندارند. هاي ديگرقانوني حق كار كردن در بخش
آميز بخش كشاورزي توانند در امور مخاطرهساله آمريكايي مي 16نان نوجواديگر  از سوي

هاي سن تعيين شده از سوي وزارت كار براي فعاليت در بخش كهيدرحالفعاليت كنند، 
 سال است. 18ديگر 

رفي قانوني كنگره اقدام به مع گذارانقانونبان حقوق بشر، مطابق با گزارش سازمان ديده
ئوالنه و ايمني مزارع براي كودكان نموده كه به اصالح و رفع تغال مسان قانون اشتحت عنو

پرداخته و حداقل سن استخدام كودكان در بخش  متحدهاياالتنواقص قانون كار 
 سال افزايش داده است. 18سال و در مشاغل پرمخاطره به  14كشاورزي را به 

كار كودكان در مزارع نعت از ، اليحه ممااره شدهرش به آن اشاليحه ديگري كه در اين گزا
 –مستقيم با تنباكو  طوربهسال در مشاغلي كه  18تنباكو است كه فعاليت كودكان زير 

  ارتباط دارند را ممنوع به شمار آورده است. -محصول سمي حاوي نيكوتين 
ده و انين كرصويب اين قورا ملزم به ت متحدهاياالتبان حقوق بشر كنگره سازمان ديده

الزم جهت فراهم آوردن  رت كار اين كشور به اتخاذ راهكارهايوزااقدام  همچنين
  تر براي كودكان كشاورز را ضروري به شمار آورده است. هاي كاري ايمنمحيط
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به  1970اين در حالي است كه فهرست مشاغل خطرناك در بخش كشاورزي از سال 
  .11حدود استروزرساني نشده و بسيار م

  
  شورر عربستان سعودي در پي سفر جو بايدن به اين كوب دسرك يشافزا خطر -7

 19شنبه نهاد حقوق بشري ديگر در روز پنج 12بان حقوق بشر به همراه سازمان ديده
جمهوري اي مشترك خطاب به جو بايدن، رئيس، با نگارش نامه1401 خردادماه
 ودي جهتبستان سعده وي به عرريزي شه سفر برنامهاند ك، تأكيد نمودهمتحدهاياالت

ام انج مالقات با محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور، مخاطراتي چون ترغيب حكومت به
  جازات را به دنبال دارد.تر روند معافيت از مهاي جديد و تحكيم فزوناستفادهءسو

هاي مقامملي دات شفاف و عبر اساس اين نامه، بايدن پيش از انجام اين سفر بايد از تعه
هاي بيان و تشكيل اجتماعات امان آزاديدر زمينه سركوب بي ازجملهبشر،  به حقوق سعودي

ور آميز اطمينان يافته، با مدافعان حقوق بشر سعودي در خارج از كشو تجمعات مسالمت
ليه فري عهاي سمالقات كرده، آزادي مخالفان زنداني را تضمين نموده و از رفع ممنوعيت

 اكهچراصل كند، حاطمينان  متحدهاياالتشهروندان  ازجمله افراد، ق بشر و سايرن حقوفعاال
آورند، با در غير اين صورت رهبران سعودي با كسب اعتبار جهاني، خود را محق به شمار مي

 اين گمان كه عواقبي براي موارد فاحش نقض حقوق بشر وجود ندارد.

عودي در ماه تان سعربس ديدار بايدن ازاز  اي هدفاي رسانههگفتني است كه گزارش
هش ي كاژوئيه سال جاري ميالدي را پرداختن به افزايش چشمگير بهاي نفت و تالش برا

ه به ترديد كارشناسان انرژي با ديد آنكهحالاند، به شمار آورده متحدهاياالتميزان تورم در 
د زان توليميايش وپك مبني بر افزن اهاي سازمابيانيهنگرند، با توجه به اين اين برداشت مي

آيد، موجب كاهش قابل كه عربستان نيز يكي از اعضاء كليدي آن به شمار مي ،نفت
  شود. مالحظه بهاي انرژي مي

                                                            
  حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:بان گزارش سازمان ديده 11

 https://www.hrw.org/news/2022/06/13/world‐day‐against‐child‐labor‐us‐should‐protect‐
young‐farmworkers 
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هاي حقوق بشري، بان حقوق بشر به همراه ساير گروهاين در حالي است كه سازمان ديده
ق بشر در حقو قضند جدي موارد شديم به مستندسازي تنگاران اقدافعاالن و روزنامه

لمان سبا واليت عهدي محمد بن  زمانهمميالدي و  2017عربستان سعودي از سال 
اظر حمالت و در مقام وزير دفاع اين كشور نيز ن 2015وي در سال  كهنيانموده، ضمن 

 ن ازتن هزاران به كشته شد جنگي آشكار در يمن بوده كه جنايات ازجملهغيرقانوني، 
  است. ميدهين كشور انجان غيرنظامي انداهروش

مارس سال  نفر در ماه 81هاي سعودي به اعدام دسته جمعي اين گزارش در ادامه به اقدام مقام
 كهيدرحالجاري ميالدي و همچنين به قتل رساندن دهشتبار جمال خاشقچي اشاره كرده، 

 نيز از دهمتحتاياالفته و دولت يرام نپذن زمينه انجپذيري معناداري در ايمسئوليت گونهچيه
  عمال تحريم عليه بن سلمان بر اساس قانون مگنيتسكي امتناع ورزيده است.ا

اند تا ضمن هاي حقوق بشري نگارنده اين نامه از دولت بايدن درخواست نمودهسازمان
ها به يبندي آنهاي مقامات سعودي با حصول اطمينان از پااجتناب از ترغيب سركوب

هاي هدفمند، اِعمال تحريم سفر به عربستان، از طريقپيش از ري خود ات حقوق بشدتعه
نموده و در مورد فروش سالح  مسئوالن نقض جدي حقوق بشر در اين كشور را پاسخگو

ها در جنايات جنگي احتمالي اين سالح كهنياد، با توجه به به اين كشور تجديدنظر نماي
  .12اندشده تهبه كار گرف

  
  سيا آمريكايي در حضور رئيس سابق سازمان توسط بازجويان ه زنداني سعوديكنجش - 8

 خردادماه 17شنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور در گزارشي در روز سه –پايگاه خبري 
روانشناسي كه در تدوين برنامه بازجويي  - 13، به شهادت جديد جيمز ايي. ميچل1401

در استماعي در ماه گذشته  –شاركت داشته است ممركزي آمريكا (سيا) سازمان اطالعات 

                                                            
  نهاد حقوق بشري ديگر. قابل بازيابي در لينك:  12بان حقوق بشر به همراه نامه سازمان ديده 12

https://www.hrw.org/news/2022/06/09/saudi‐arabia‐biden‐visit‐risks‐fostering‐repression 
١٣ James E Mitchell 
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، رئيس سابق سازمان سيا، 14ميالدي (مه) در گوانتانامو پرداخته كه بر اساس آن جينا هاسپل
  ، زنداني سعودي، بوده است.15شاهد مورد شكنجه قرار گرفتن عبدالرحيم النشيري

 همدت و محرماننيالده از جزئيات شغل طوبر اساس اين گزارش، ميچل در استماع خود پر
هاي محرمانه ميالدي رياست يكي از پايگاه 2002در سال  كهيهنگام ازجملهنا هاسپل، جي

 ي در آنلنشيرمقري كه ا – ه استسازمان سيا مستقر در تايلند را بر عهده داشت، پرده برداشت
  مورد شكنجه قرار گرفت.

از  ادهتفن اين پايگاه به اسل شاهد اقدام بازجويامطابق با شهادت ميچل، جينا هاسپ
مواردي كه  –سازي بوده است غرق ازجمله(شكنجه) » يافتههاي بازجويي ارتقاءروش«

 ياست سازمانرانتصاب به مقام  منظوربهوي در استماع خود جهت دريافت تأييد كنگره 
 رداوبا اين ادعا كه م زيدها اجتناب ورميالدي، از پاسخ دادن به آن 2018سيا در سال 

 آمده است.هاي محرمانه وي در آن زمان به شمار ميعاليتفمزبور بخشي از 

، يكي ديگر از 16ميچل در ادامه شهادت خود اظهار داشت كه وي و جان بروس جسن
متهم به  - سازي اين زنداني سعودي روانشناسان قراردادي سازمان سيا، اقدام به غرق

و همچنين عريان  –ميالدي  2000سال  رد 17ذاري در ناوشكن كولگدهي بمبسازمان
 اند.كردن او، ضرب و شتم وي و ... نموده

ازمان سهاي محرمانه اين در حالي است كه النشيري همچنين پس از انتقال به ديگر پايگاه
  .ستاه از نگاه وكيل وي، تجاوز قرار گرفت ازجملهها، سيا مورد انواع شكنجه

هت كسب رأي اعتماد متعهد شد ع خود در كنگره جماستت كه جينا هاسپل در اگفتني اس
  .18درنياورد اجراهاي بازجويي را به تا ديگر چنين برنامه

  *كانادا

                                                            
١٤ Gina Haspel 
١٥ Abd Al‐Rahim Al‐Nashiri 
١٦ John Bruce Jessen 
١٧ Cole 

  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  18
 https://www.middleeastmonitor.com/20220607‐cia‐chief‐observed‐torture‐of‐saudi‐
detainee‐raped‐by‐us‐interrogators 
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 يافته در اين ارگانعذرخواهي پليس شهر تورنتو به دليل وجود نژادپرستي سازمان -1

ق و يتحق نتايج، 1401 خردادماه 25به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در روز چهارشنبه 
حاكي از آن است كه ، ي كاناداتورنتوشهر پليس  زمينه عملكرددر  هانجام شد تفحص

پوستان توسط پليس دو برابر سياه قرار گرفتن شهروندان مواخذهمورد توقف و احتمال 
ساير بر برا 1,6 هاعليه آن از نيروي قهرياستفاده پليس و همچنين احتمال  ديگر شهروندان
 ت.اسر ساكنان اين شه

در نيروي پليس  يافتهها از وجود نژادپرستي نظامنگرانيبر انتقادها و  نتايج اين گزارش
كه بزرگترين نيروي پليس شهري در كانادا،  است و نشان داده ردهتورنتو صحه گذا
  دهد.مورد هدف قرار ميرا بيشتر پوست شهروندان رنگين

در واكنش ، دادماهرخ 25چهارشنبه  روز نتو،مز رمر، رئيس پليس تورجيبر اساس اين گزارش، 
آميز پليس براي شهروندان به رنج و عذابي كه اقدامات تعصب به دليل و به نتايج اين گزارش

ه و بر وجود تبعيض سيستماتيك در عملكرد پليس عذرخواهي كرداست، رسمًا وجود آورده 
  شهر تورنتو اذعان نمود.

از  به استفاده پليس قداممورد ا 949ليل ي تحمبنانتايج اين گزارش بر كه گفتني است 
حاصل ميالدي  2020مورد تفتيش بدني در تورنتو طي سال  7114نيروي قهري و همچنين 

پوست و بومي و شهروندان كشورهاي و حاكي از آن است كه شهروندان سياهشده 
  اند.رد هدف قرار گرفتهخاورميانه و آسياي شرقي در اين موارد بيشتر مو

و شهروندان  پوستافسران پليس در مواجهه با شهروندان سياه كهنيااحتمال  گريدرتعبابه
برابر بيشتر بوده  1,6تا  1,5 دست به سالح ببرند، يشرق يايآسو  خاورميانه كشورهاي

  يا خير. باشندشهروندان مسلح اين  كهنيافارغ از  ،است
گزارشي ميالدي  در سال گذشتهو تارياون كميسيون حقوق بشرست كه الزم به يادآوري ا

تورنتو در مواجهه با نيروهاي  پوستسياهشهروندان كه در آن ادعا شده بود  نمودمنتشر 
 يتتر از واقعو يا با اتهامي بزرگ اي بيشتر بازداشت، متهمبه طرز آزاردهنده پليس اين شهر

قرار گلوله يكي و شليك زيه فحملرا مورد ها پليس آن كهنياو احتمال  شوندميروبرو 
  بيشتر است.ها را به قتل برساند، آنو يا  هدد



  17                     )          6( سها و فران، بريتانياياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 ترين شهر كاناداپليس تورنتو كه بزرگترين و پرجمعيتدر پايان اين گزارش آمده است كه 
را از  شهروندان نژادمبتني بر آوري آمارهاي مربوط به برخوردهاي گرد آيد،به شمار مي

راي مقابله با نژادپرستي آغاز اريو بدولت استان اونتيم تصم و در پيميالدي  2019ال س
  19.20است نموده

  
  هاي كانادا جهت متوقف ساختن حبس مهاجرانگيري تاريخي در يكي از استانرأي - 2

ي ، اعضاء شورا1401 خردادماه 20معه جبان حقوق بشر در روز به گزارش سازمان ديده
هاي اين مآراء از مقا اتفاق هگيري، بري رأيرگزابا بدر استان بريتيش كلمبيا شهر ونكوور 

ا رهاي مهاجرتي استان درخواست نمودند تا قرارداد خود با دولت فدرال مبني بر حبس
  اند.گامي كه هيچ يك از ديگر شهرهاي كانادا برنداشته –پايان بخشند 

ي و گيرتدس جهت مرزي كانادا اختيار الزمگفتني است كه اين قرارداد به آژانس خدمات 
  دهد.يش كلمبيا را ميهاي استان بريتران در زندانجحبس مها

                                                            
  ازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل ب 19

 https://www.bbc.com/persian/world‐61820873 
  هاي پيشين:گزارش مرتبط در گزارش 20

وده به گزارش تهيه شده توسط هيأت ، منتشر نم1401ت ماه ارديبهش 6شنبه ه در روز سهشبكه خبري يورونيوز در گزارشي ك*
 اناداكگرايان در ارتش طلبان سفيدپوست و ساير افراطبرتريده شمار كننت كانادا مبني بر افزايش نگرانمشورتي چهار نفره دول

  اند.دادهنرا انجام  اورهاكن كردن اين بريشه جهتكافي اقدامات  نيز فرماندهان كانادايي پرداخته، ضمن تأكيد بر اين كه
و همچنين  ن، مسلمانان، يهوديانپوستاعليه سياه كانادايي اندپوستنژادپرستي گسترده از سوي سفي  بر اساس اين گزارش،

  .شودهاي نظامي ارتش كانادا مشاهده ميرده يدر ميان تمام، گرايانمانند همجنس ،هاي جنسياقليت
ر دماتيك يستپرستي س، ضمن تأييد وجود نژاد، وزير دفاع كانادا كه خود اصالت هندي داردآنيتا آناندبق با اين گزارش مطا

ر آمريكا ميليون دال 256 مجموع درخاطرنشان كرد كه  اي اين پديده،ضرورت بررسي و رفع ريشه ارتش اين كشور و تأكيد بر
 .ظر گرفته شده استنگرش در ارتش در ننوع هنگ و در بودجه اخير دولت فدرال براي تغيير فر

جنسي  رفتارهايسوء كه عالوه بر دهدهمچنين نشان مي ت،اس ايي داشتههاي كاناداي در رسانهگزارش منتشر شده كه بازتاب گسترده
ادا به شدت در ارتش كان پوستطلب سفيدهاي برتريخشونت، جرايم ناشي از نفرت، رفتارهاي افراطي و وابستگي به گروهاِعمال و 

  .ال افزايش استدر ح
و به  تر شدهاياي خود حرفههها و وابستگيپنهان كردن فعاليت هاي افراطي درگروه ءكه اعضا كندميكيد أاين گزارش همچنين ت

گرا اطها يا افراد افرگروهاسايي هاي ارتش براي شنكنند. اين در حالي است كه تالشنت استفاده مياز رمزگذاري و دارك عنوان مثال
  ت.بسيار ناكارآمد اس همچنان
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هاي حقوق هاي شهر ونكوور به اظهارات سازمانبر اساس اين گزارش، در اين جلسه مقام
الملل و همچنين تجارب مهاجراني كه بان حقوق بشر و عفو بينبشري، همچون ديده

ني مهاجرا –ا دادند فر بودند، گوش دهوس شمحب ن مرزي كانادا بازداشت وتوسط مأمورا
تمامي  هاي استان بريتيش كلمبيا انتقال يافتند وترين زندانكه با دستبند و پابند به امنيتي

 شان به كانادا نيز به شدت تغيير يافت. نگاه كهنياشان به مصادره درآمد، ضمن اموال

ه، آژانس شتذسال گ 5ر خالل كه داست ن حقوق بشر نمايانگر آن باگزارش سازمان ديده
ي هاي استانانخدمات مرزي كانادا صدها نفر را تنها به دليل مهاجرت به اين كشور، در زند

  هاي به شدت امنيتي محبوس نموده است.زندان ازجملهبريتيش كلمبيا، 
ن يكمتر هبيا  ان خارج قطع شده واين در حالي است كه ارتباط اين زندانيان معموالً با جه

هاي ها و سالها براي ماهامكان حبس آن كهنيال يافته است، ضمن زان ممكن تقليمي
  انداز آتي وجود دارد.متمادي بدون هر گونه چشم

از  WelcomeToCanada#اندازي كارزار كند كه در پي راهاين گزارش در ادامه يادآوري مي
اقدام به بازبيني ا ريتيش كلمبيولت بدي، دميال 2021وق بشر در سال بان حقسوي سازمان ديده

ان د تا پايهاي مهاجرتي نمود كه بايقرارداد خود با آژانس خدمات مرزي كانادا در زمينه حبس
هاي ز سازمانفي ا، ائتال2022ماه جاري ميالدي (ژوئن) پايان پذيرد. همچنين در ماه مه سال 

هاي خواست از مقامرا مبني بر دراي هروز 14ي و تأثيرگذار، كارزار دانشگاه عدالت اجتماعي،
 اين استان جهت پايان دادن به قرارداد خود با دولت فدرال آغاز نمودند.

گيري انجام شده در شوراي شهر افزايد كه حال با رأياين سازمان حقوق بشري در پايان مي
 .21استسيده خود در اين زمينه فرا ر ونكوور، زمان الزم براي دولت جهت فسخ قرارداد

  
  
  
 

                                                            
  ي در لينك:بان حقوق بشر. قابل بازيابگزارش سازمان ديده 21

 https://www.hrw.org/news/2022/06/10/historic‐vote‐urges‐canadian‐province‐stop‐jailing‐
immigration‐detainees‐0 
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  *بريتانيا
برخي از  آزمايشي طرح نظارت الكترونيكي از سوي دولت بريتانيا براي ياجرا -1

  پناهجويان
ريتانيا وزارت كشور ب، 1401 خردادماه 28به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي در روز شنبه 

ارد و يونغيرقان طوربهكه را ياني از پناهجو رخيكه در طرحي آزمايشي، ب ه استاعالم كرد
  د داد.قرار خواه» ينظارت الكترونيك«تحت  ،وندشاين كشور مي

ر با چنين سازمان مدافع حقوق بش 40طرح،  اين ياجراپيش از آغاز اين در حالي است كه 
اي پابندهي (يكالكترون نظارتهاي روشاز نگاه آنان  چراكه، اقدامي مخالفت كرده بودند

 .آيدبه شمار ميناهجويي ي پگارانشود، جرمميده تفاكه براي زندانيان اس )نيكالكترو
واهد خ اجراماه  12 به مدت طرح آزمايشي وزارت كشور بريتانيابر اساس اين گزارش، 

شور كخود را به اين  قانونيهاي خطرناك و غيرشود كه از راهو شامل پناهجوياني مي شد
  اند.رسانده

به  ناز آ پسروز اين طرح تنها چند  كهكند ري بي.بي.سي خاطرنشان ميگزارش شبكه خب
  .ستاه ماند نتيجهندا بيآكه تالش دولت بريتانيا براي فرستادن پناهجويان به رو در آمده اجرا

تواند پيوسته با رح ميطآزمايشي اين  ياجراگويد كه در جريان دولت بريتانيا مي
 با، كند ثري پيگيريؤم لبه شكها را د بررسي پرونده آنپناهجويان در تماس باشد و رون

 پسشوند، ري مينگهدا ي اين كشورهاكه در اردوگاه يپناهجويانبرخي از  كهنياتوجه به 
  آورند.از صدور قرار پناهجويي و خروج از اردوگاه، به زندگي مخفيانه روي مي

تحت نظارت  ،ح جديددر ادامه اين گزارش آمده است كه افرادي كه بر اساس طر
 ازجمله ،هاي بيشتريمحدوديت ناگزير به رعايتاست ممكن د، گيرنميقرار نيكي الكترو
ها محدوديتو پناهجوياني كه به اين  شونددر اماكن عمومي  تردد هايساعت كاهش

  شد.رو خواهند با خطر دستگيري و محاكمه روبه پايبند نمانند،
اهد و زنان باردار نخو اندكل كوشام يمراقبت الكترونيك رحط بر اساس مقررات وزارت كشور،

توجه كنند نيز يان ي پناهجوو جسم حيسالمت رو ،ي مانندئلموران بايد به مساأهمچنين مشد. 
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داري بردهنظام يا آسيب ديدن در  قرار گرفتن در معرض شكنجهسابقه ها آنكه آيا  دريابندو 
  يا خير. اندشتهمدرن را دا
مجازات  ب قانوني،با تصوي دولت بريتانيا اخيراً يم كه خوانيگر در اين گزارش مياز سوي د

بدون  ه است و بر اين اساس افرادي كهرا افزايش دادبه اين كشور  غيرقانونيورود 
 ،مانندور ميدر اين كش ار رواديدشاناعتب آيند يا بيش از مدتبه بريتانيا مي دريافت رواديد

  شوند. مواجهچهار سال تا  حبسبا حكم  ممكن است
نفر با پنج قايق از  230، خردادماه 27ريتانيا، در روز جمعه ار وزارت دفاع باس آمبر اس

  .22اندوارد بريتانيا شده رواديدو بدون  كانال مانش عبور كرده
  
درخواست كارشناس سازمان ملل از بريتانيا جهت متوقف ساختن طرح انتقال  -2

  روآندا پناهجويان به كشور
 خردادماه 27روز جمعه ن ملل در بشر سازماحقوق عالي  ساريايبه گزارش دفتر كمي

، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه قاچاق انسان، به ويژه 23، خانم شيبان مواللي1401
زنان و كودكان، ضمن ابراز نگراني جدي در رابطه با مغايرت طرح پناهجويي مشاركتي 

د آمدن و وار - 24نولمارفنانني يا اصل عدم بازگردا –الملل ينبريتانيا با حقوق ب
المللي و گريزان از منازعات و ناپذير به پناهجويانِ خواهان حمايت بينهاي جبرانسيبآ

هاي خود در زمينه انتقال آزار و اذيت، از دولت اين كشور درخواست نمود تا برنامه
  پناهجويان به روآندا را متوقف سازد.

بشر  حقوق از سوي دادگاه موقت اتخاذ شدهدابير ن از ترشگر ويژه سازمان ملل همچنيگزا
انعت به آندا ممه رواروپا كه از نخستين پرواز انتقال گروه كوچكي از پناهجويان از بريتانيا ب

  عمل آورد، ابراز خرسندي و استقبال نمود.

                                                            
  ازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري بي.بي.سي. قابل ب 22

 https://www.bbc.com/persian/world‐61854755 
٢٣ Siobhán Mullally 
٢٤ non‐refoulement 
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اق ز قاچابه كشورهاي سوم، انتقال پناهجويان  ،طبق اظهارات اين كارشناس سازمان ملل
راد شود و در حقيقت تنها افو موجب مقابله با آن نمي به عمل نياوردهمانعت نسان ما

آميزتر سوق داده و احتماًال افزايش خطر استثمار هاي مخاطرهمستأصل را به سوي موقعيت
 پناهجويان را نيز به همراه دارد.

ين ضمتبا ه رابطناكارآمدي طرح بريتانيا در گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين در زمينه 
ر صدد دوده و پناهجوياني كه قرباني قاچاق انسان ب –يان ابراز نگراني نمود حقوق پناهجو

 ده و درني شيافتن حمايت در اين كشور هستند و با انتقال به كشوري ديگر بار ديگر قربا
 گيرند.معرض آسيب و مخاطره قاچاق مجدد قرار مي

ان در وق پناهجويمينه حقازمان ملل در زعالي سكميسر هاي اللي در ادامه، نگرانيخانم مو
ها به هنگام ابراز تجارب ناخوشايند خود در مسير هاي پيش روي آنرابطه با دشواري

هايي كه غربالگري –خاطرنشان نمود را ا هاي غربالگري دولت بريتانيمهاجرت در مصاحبه
ها ل آنامينه انتقدر ز شده تاانجام شدن پناهجويان به اين كشور معمول پس از وارد  طوربه

 شخيص وتاز نگاه خانم مواللي جهت اين اقدام الزم اتخاذ شود و  اتبه روآندا تصميم
ه اكافي بندامي قربانيان قاچاق انسان اق ازجملهشناسايي نيازهاي حمايتي ويژه پناهجويان، 

 شمار آمده است.

ه دولت اليح نيز در زمينهتر پيشان ملل ت كه اين گزارشگر ويژه سازمالزم به يادآوري اس
اچاق قانيان و تأثير معكوس احتمالي آن بر حقوق قرب» مليت و مرزها«بريتانيا موسوم به 

الگوي  المللي به قرار دادن مقوله مهاجرت درانسان و همچنين افزايش تمايل جامعه بين
 نموده بود.قانون كيفري ابراز نگراني  ياجرا

 سيرهايقدام به گسترش مست نمود تا اكشورها درخوا ز تماميپايان اخانم مواللي در 
استاي ريض و در فارغ از هر گونه تبع ،مندالزم جهت مهاجرت امن، سازمان يافته و قاعده
 –رفولمان المللي خود در قبال اصل نانمبارزه با قاچاق انسان كرده و به تعهدات بين

ان هاي جبرآسيب ابيي كه در آن كشورها جران بهينان از عدم بازگرداندن مهاحصول اطم
  پايبند بمانند. –شوند ناپذير مواجه مي



  22                                                                                                                             25گزارش راهبردي 

 

هايي چون، اسكان مجدد پناهجويان، پيوند مجدد وي همچنين پيشنهاد نمود كه طرح
ر كارهاي مؤثرتري دهاي پناهجو به يكديگر و صدور رواديد بشردوستانه، راهخانواده

  .25آيندو منازعات به شمار مي آزار و اذيت يزان ازفراد گرراستاي ممانعت از قاچاق ا
و در پي اقدام قضات ارشد بريتانيايي به  خردادماه 23گفتني است كه در روز دوشنبه 

، 26صدور حكم مبني بر موافقت با انجام نخستين پرواز پناهجويان به روآندا، فيليپو گراندي
ود و نادرست ين طرح را مردناهجويان نيز اق بشر سازمان ملل در زمينه پكميسر عالي حقو

  .27به شمار آورد
 23و  27هاي بان حقوق بشر نيز در روزالملل و ديدههاي عفو بيناز سوي ديگر سازمان

الملل در بيانيه خود از سران به اين تحول واكنش نشان دادند. سازمان عفو بين خردادماه
افق تو«ضعي قاطع و شفاف در قبال المنافع درخواست نموده تا موكشورهاي مشترك
ن ان اياجالس رهبر كهنيابريتانيا با روآندا اتخاذ نمايند، با توجه به » آورنژادپرستانه و شرم

  .28سال جاري ميالدي در كيگالي برگزار خواهد شدكشورها در ماه ژوئن 
به وزير  اي اضطراري خطاببان حقوق بشر نيز در نامهاين در حالي است كه سازمان ديده

ولت اين كشور درخواست نمود تا طرح خود جهت اخراج پناهجويان از كشور بريتانيا از د
اقدامات و محروم كردن  گونهنيا را لغو نمايد، چرا كه ها به روآندابريتانيا و انتقال آن

المللي اين ها و تعهدات بينپناهجويي، نقض فاحش مسئوليت حقبهپناهجويان از دستيابي 
  .29يدآر در اين زمينه به شمار ميكشو

، شماري از خردادماه 24شنبه در روز سه المللي فرانسهبه گزارش راديو بينگفتني است كه 
، با محكوم 30روزنامه تايمز به اي سرگشادهدر نامهنيز ا ات ارشد كليساي بريتانيمقام

                                                            
  سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك:ارش دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر گز 25

 https://www.ohchr.org/en/press‐releases/2022/06/un‐expert‐urges‐uk‐halt‐transfer‐
asylum‐seekers‐rwanda 
٢٦ Filippo Grandi 
٢٧ https://news.un.org/en/story/2022/06/1120262 
٢٨https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/rwanda‐commonwealth‐leaders‐must‐
oppose‐uks‐racist‐asylum‐seeker‐deal/ 
٢٩https://www.middleeastmonitor.com/20220613‐hrw‐urges‐uk‐govt‐to‐rescind‐plan‐to‐
expel‐asylum‐seekers‐to‐rwanda/ 
٣٠  https://www.thetimes.co.uk/article/immoral‐rwanda‐policy‐shames‐britain‐say‐
archbishops‐bg55d7gm0 
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 وي ليجنجا طرح كشور، اين ريوزنخست جانسون، بوريس دولت هايسياست  كردن
  .31خواندند غيراخالقي و شرمساري مايه  را نداروآ به نپناهجويا فرستادن  براي

  
  ژ به آمريكاوليان آسانجموافقت بريتانيا با استرداد  -3

بريتانيا  ، از موافقت1401 خردادماه 27دويچه وله در گزارشي در روز جمعه شبكه خبري 
  ا خبر داد.آمريك متحدهاياالتليكس، به گذار سايت ويكيبا استرداد جوليان آسانژ، بنيان

 27( ژوئن 17روز جمعه  ، درل، وزير كشور بريتانياتِپريتي پَبر اساس اين گزارش 
 ادگاهد ز سوياي كه حكم - كرد ءآسانژ به آمريكا را امضا حكم استرداد جوليان) خردادماه

  .صادر شده بود مينستروست
بودند  عالم كردهام حكاين گر در اعتراض به ءافشانگار وكالي اين روزنامهگفتني است كه 

رجام تقاضاي فدر قبال آن ، حكم صادرهكه در صورت موافقت وزير كشور بريتانيا با 
 .خواهند داد

ه سال 50نگار اين روزنامه قصد محاكمهي آمريكا يقضا يادآوري است كه نظام الزم به
يت در صورت محكوم الي است كهرا دارد و اين در حاستراليايي به اتهام جاسوسي 

تهم م وي. سال حبس در انتظار او خواهد بود 175در اين كشور، تحمل  جوليان آسانژ
ليات مطالب محرمانه عم ،چلسي منينگم به ناآمريكايي،  يي سربازبا همراهكه است 
  .ستنتشر كرده امآمريكا در عراق و افغانستان را به سرقت برده و  متحدهاياالتنظامي 

دانند كه نگار تحقيقي ميوليان آسانژ او را يك روزنامهحاميان جبر اساس اين گزارش، 
س هاي سياسي درزهدر فرآيندي با انگير است قراكرده و اكنون  ءجنايات جنگي را افشا

 .عبرتي براي ديگران شود
ليكس شامل اطالعاتي در مورد كشتار اسناد منتشر شده توسط ويكيگفتني است كه 

  .32بوده استيان توسط سربازان آمريكايي رفتار با زندانسوءنظاميان و غير

                                                            
٣١https://b2n.ir/w44674 

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 32
 https://b2n.ir/u63946 
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ور ر كشن آسانژ توسط وزياز سوي ديگر، در پي انتشار خبر تأييد حكم استرداد جوليا
يد ده و تأكالملل، به آن واكنش نشان داريتانيا، انيس كاالمار، مدير كل سازمان عفو بينب

مدت در سلول يجدي حبس طوالن معرض مخاطره او را در ،نموده است كه اين اقدام
  شود.يمنگاران در سراسر جهان انفرادي قرار داده و موجب يأس و نااميدي ديگر روزنامه

 متحدهاياالتهاي ديپلماتيك الملل بر اين باور است كه تضميننرياست سازمان عفو بي
توان جدي اين كشور را نمي مبني بر عدم حبس آسانژ در سلول انفرادي، با توجه به سابقه

كاالمار از دولت بريتانيا درخواست نموده تا از استرداد او ممانعت به  رونيازالقي كرد. ت
ليه وي را رفع و او نيز درخواست نموده تا اتهامات ع دهمتحاياالتورد و از دولت عمل آ

  .33درا آزاد نماي
  
  بانالط توسط ريتانيا در افغانستانكارمندان پيشين سفارت بمورد شكنجه قرار گرفتن  - 4

 ه ما پس از رويد، 1401 خردادماه 26شنبه وز پنجرالمللي فرانسه در به گزارش راديو بين
 پيشين  ناكارمندتن از  150بيش از  كهيدرحالو   افغانستان در طالبان مجدد كار آمدن
 سوي از كه اندگفته هاآن از شماري كنند، ترك را افغانستان اندنتوانسته بريتانيا سفارت

  .اندشكنجه قرار گرفتهضرب و شتم و  مورد انطالب
رد وضعيت در مو ،خردادماه 26شنبه جشبكه خبري بي.بي.سي با انتشار گزارشي در روز پن

تن از شهروندان  150كه بيش از  نمود اعالم كارمندان پيشين سفارت بريتانيا در افغانستان
  .34اندماندهباقيدر افغانستان  همچنان  كردند،كار مي يتانيابر سفارت  كه براي اين كشور

 مين امنيت اينأنستان براي تكارمندان سابق سفارت بريتانيا در افغابر اساس اين گزارش، 
ها بيش از استخدام شده و شماري از آن» 35دگارداورل«المللي سفارت از سوي شركت بين

  .بودند كرده  سال در سمت خود كار 10

                                                            
٣٣  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/uk‐us‐home‐secretarys‐certification‐of‐
assange‐extradition‐puts‐him‐at‐risk/ 
٣٤ https://www.bbc.com/news/uk‐61813259 
٣٥ GardaWorld 
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ر دطالبان مجدد ه است كه پس از روي كار آمدن اين وجود، دولت بريتانيا گفتبا 
 تخليه  ها برايتالش اند وه بريتانيا منتقل شدههزار نفر از اين كشور ب 15افغانستان، بيش از 

 .ردرند، ادامه داطالبان قرار داجويانه اقدامات تالفيافرادي كه در معرض خطر  ساير
 ست تاادر تالش ن كشور اي است كه اظهار داشتهي دولت بريتانيا از سوي ديگر، سخنگو

شور اين ك تري از شهروندانتعداد بيش» يطرح اسكان مجدد شهروندان افغانستان«از طريق 
  نمايد.ا به بريتانيا منتقل ر

 پيشين كارمندان و مترجمان ها، شمار زيادي ازبه رغم اين تالشاما مطابق با اين گزارش، 
در معرض  كه اندگفته همواره ان را ترك كنند،افغانست ندانتوانسته هنوز كه   ريتانياب سفارت

 .36لبان قرار دارندنيروهاي طا از سويخطر و تهديد جدي 
  
بار براي معترضان از نگاه م وزارء دولت بريتانيا به ايجاد فضاي خشونتاقدا -5

  نمايندگان پارلمان اين كشور
دولت بريتانيا از  يزراوز متهم شدن ، ا1401 خردادماه 26شنبه نجروزنامه گاردين در روز پ

بار براي اد فضايي خشونتيجهاي اين كشور به اسوي نمايندگان پارلمان و ديگر مقام
ن پليس جو، با توجه به ارائه پيشنهاداتي جهت افزايش اختيارات مأموراعترضان مسالمتم

  گزارش داده است.
انه كنندگاني كه به نشي تظاهراتبرا» اليحه نظم عمومي«نويس بر اساس اين گزارش، پيش

 ها ممانعت به عمل آورند،آن تبندند تا از حركاعتراض خود را به وسايل يا تجهيزاتي مي
 هفته حبس را در نظر گرفته است. 51مجازات حداكثري تا 

براز نگراني گفتني است كه اعضاء كميته مشترك حقوق بشر پارلمان بريتانيا همچنين ا
شان را به هم متصل يكنندگاني بشود كه تنها بازوهاجرم شامل تظاهرات اند كه اينكرده
اند، چرا كه اين قوانين را ارائه داده درخواست اصالح اليحه مزبور رونيازاكنند و مي

                                                            
  المللي فرانسه. قابل بازيابي در لينك:گزارش راديو بين 36

https://b2n.ir/x92888 
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مندي از حقوق كننده بر مردم انگليس و ولز خواهد گذارد كه در صدد بهرهتأثيري مأيوس
 دموكراتيك مشروع خود هستند.

، است از ديگر مواردي كه كميته حقوق بشر پارلمان در خصوص آن ابراز نگراني كرده
تيش روندان و تفليس در زمينه متوقف ساختن شهه افزايش اختيارات مأموران پتوان بمي
 ها وجود ندارد.ظن به آنها اشاره كرد در شرايطي كه مباني منطقي براي سوءآن

يط هاي حامي محيحه مزبور در واكنش به اقدام گروهن گزارش يادآور شده است كه الاي
ت و در حقيق شده عمومي ارائه ونقلحمل ليوسازيست به اختالل در مسير خودروها و يا 

آيد كه پيشاپيش مورد به شمار مي» 2022ها پليس، جرم، محكوميت و دادگاه«ادامه قانون 
را  وندانالل كه حق اعتراض شهرقرار گرفته است، با اين استدانتقاد كميته حقوق بشر 

 دهد.مورد تهديد قرار مي

اي ميان حق وازن سنجيدهن كميته، قانون مزبور بايد تمطابق با اظهارات رياست موقت اي
اعتراض شهروندان بريتانيا و ممانعت از ايجاد اختالل در زندگي روزمره جمعيتي 

 .37تر ايجاد نمايدگسترده
  
  جويان اوكرايني در انگليس پناه خانماني صدها تن ازبي -6

ساس آمارهاي او بر  1401 خردادماه 26شنبه به گزارش روزنامه گاردين در روز پنج
ايد بصدها خانواده اوكرايني پس از ورود به انگليس به واسطه رواديدي كه  ،رسمي
  اند.خانمان باقي ماندهيها باشد، همچنان بگي آنكننده مكاني براي زندتأمين

اوكرايني داراي  خانواده 480 كمدستاز پايان ماه فوريه سال جاري ميالدي،  گريدعبارتبه
خانماني از شوراهاي شهري درخواست كمك دليل بيبزرگسال مجرد به  180فرزند و 

  اند.نموده
ها خانه« زجملهاهاي خود، بر اساس اين گزارش، اگر چه دولت بريتانيا بر كارايي طرح

و صدور رواديد خانوادگي، جهت تضمين تأمين مسكن براي پناهجويان » براي اوكراين
                                                            

  زيابي در لينك: ارش روزنامه گاردين. قابل باگز 37
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/ministers‐creating‐hostile‐environment‐
for‐protesters‐say‐mps 



  27                     )          6( سها و فران، بريتانياياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

ها، موجب ريزيروز اختالل در برنامهها به هنگام بتمامي اين طرح كند، اماپافشاري مي
 شود كه پناهجويان با مشكالت اين چنيني دست و پنجه نرم كنند.مي

حاكي  كند كهين رابطه اشاره ميآمارهاي رسمي ارائه شده در اگزارش روزنامه گاردين به 
 145 خردادماه 13تا روز جمعه  وده وب» ها براي اوكراينخانه«از بروز اختالل در طرح 

شان خانمانيمورد از موارد استقرار پناهجويان در منازل شهروندان اين كشور منجر به بي
  شده است.

هجويان د پناهماهنگ نمودن مجدبريتانيا رويكرد ثابتي جهت  مطابق با اين گزارش، در سراسر
 ود دي خوروادي ا جهت تغيير حاميانهاوكرايني با ميزبانان جديد، شيوه استانداردي براي آن

 جهت انتقال بودجه از يك ميزبان به ميزباني ديگر وجود ندارد. يسازوكار

اد فرهاي اوكرايني همچون اوادههاي محلي با خاناين در حالي است كه بسياري از مقام
ها به حال لها و هتها را مانند پناهجويان افغانستاني در مهمانپذيرخانمان برخورد و آنبي

 باشند. شانيبرايد در تالش براي يافتن ميزباني جد كهنيا يجابه اند،خود رها كرده
هاي استقرار معضالت طرحخانمان شده به دليل خانواده اوكرايني بي 145از ميان  رونيازا

 اند.خانواده موفق به يافتن ميزباني جديد شده 20، تنها دولت

انجامد، ان زيادي به طول ميخانوادگي كه دريافت آن مدت زم از سوي ديگر طرح رواديد
ده، درآم اجراخانمان به تقاضاي ارائه شده از سوي پناهجويان اوكرايني بي 455تنها براي 

جهت  ستگان خود از اوكراين،خارج كردن ب هاي در تالش براياز خانوادهچرا كه بسياري 
 ند.ها نداري براي نگاهداري از آندريافت اين رواديد اقدام كرده، اما جاي

كابينه بوريس  يوزرابنا بر اظهارات نمايندگان حزب مخالف دولت در پارلمان بريتانيا، به 
شدار داده شده هاي مزبور، هن به واسطه طرحخانماني پناهجوياجانسون در مورد خطر بي

حمايت از مردم ها جهت در تالش براي تحقق اين طرح كهآنها بيش از بود، اما آن
دولت  رونيازااند. پرداختهها ين باشند، به مبالغه در اين زمينه در رسانهپذير اوكراآسيب
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هاي امن نظور يافتن خانهبايد طي اقدامي اضطراري طرحي جهت حمايت از شوراها به م
  .38هاي اوكرايني تدوين نمايدي خانوادهبرا
  
  شانهراسي در محل اشتغالبا اسالم هتجارب مسلمانان بريتانيا از مواجه -7

تحليلي ميدل ايست مانيتور به نقل از خبرگزاري آناتولي در  –به گزارش پايگاه خبري 
اني نجي جديد انجام شده توسط كمپو بر اساس نظرس 1401 خردادماه 17شنبه روز سه

Savanta  ComResهراسي وسازمان ناظر بر اسالم -  39، به سفارش سازمان هايفن 
تن شكلي از  7شهروند بريتانيايي مسلمان  10از هر  - تبعيض عليه مسلمانان در اروپا 

  اند.هراسي را در محل اشتغال خود تجربه كردهاسالم
ه زماني انيايي در فاصلتن از شهروندان مسلمان بريت 1503در اين نظرسنجي در مجموع 

لحاظ ه به مسلمان بريتانيا ينده جامعاند كه نمامه مورد مصاحبه قرار گرفته 10آوريل تا  22
  سني، جنسيتي، قوميتي و منطقه سكونت هستند.

الت كاري درصد از مسلمانان شاغل در بريتانيا در تعام 69حدود  ،بر اساس اين پيمايش
ا مشتريان، درصد به هنگام تعامل ب 44اند: اسانه مواجه شدههرد با نوعي از رفتار اسالمخو

شان ا شغلدادهاي اجتماعي مرتبط بدرصد در زمان برگزاري روي 42م، موكالن و ساير مرد
 درصد به هنگام درخواست ارتقاء مقام. 40و 

ن سطوح باالتري از ساير مسلمانا پوست در قياس بااز سوي ديگر مسلمانان سياه
درصد از كل مسلمانان  37 كهيدرحال گريدعبارتبهاند. سي را تجربه كردههرااسالم
ر دين رقم اند، ادر زمان استخدام خود را گزارش داده تانيايي مواردي از اِعمال تبعيضبري

  ت.درصد رسيده اس 58پوست به مورد مسلمانان سياه
بوده  روروبههاي معيشتي نيز يتانيا با معضل تأمين هزينهاين در حالي است كه مسلمانان بر

زندگي، هاي ابتدايي ه جهت تأمين هزينهاند كدهندگان اظهار داشتهدرصد از پاسخ 54و 

                                                            
  ارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: گز 38

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/16/hundreds‐of‐ukrainian‐refugees‐left‐
homeless‐in‐england‐data‐shows 
٣٩ Hyphen 
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تري هاي بزرگسال گذشته با چالش 5همچون آب، برق، گاز، غذا و سوخت، در قياس با 
 كنند.دست و پنجه نرم مي

ه با م مواجها، به رغن مسلمانان بريتانيش به افزايش اميدواري در ميادر اين گزار حالنيباا
هندگان از بهبود ددرصد از پاسخ 50كه بيش از  ياگونهبهمعضالت مذكور اشاره شده، 

درصد بر افزايش مشاركت مسلمانان  68، سال گذشته خبر داده 5شرايط زندگي خود در 
ضر بيشتر مورد اند كه در حال حاباور بوده درصد بر اين 53و  تأكيد كرده در جامعه

 اند.پذيرش مردم اين كشور قرار گرفته

هت دستيابي به موفقيت براي هاي بهتري جاند كه فرصتداشته درصد اظهار 55همچنين 
اند كه جوانان مسلمان درصد نيز بر اين باور بوده 58مسلمانان بريتانيايي فراهم آمده و 

 انيا برخوردارند.يتبخش بيشتري در جامعه براماكنون از الگوهاي اله

د عمل به تعهد خود جهت كند كه چنانچه دولت قصگزارش مزبور تأكيد مي حالنيباا
تبارها و پوستان، آسيايياي برابر را دارد، بايد رويكرد خود در قبال سياهمعهايجاد جا

 .40هاي قومي را تغيير دهداقليت
  
  واد غذايي هاي مدم بريتانيا در زمينه بنگراني سه چهارم از مر -8

ساس پژوهش انجام بر ا و 1401 خردادماه 17شنبه به گزارش روزنامه گاردين در روز سه
هاي عمده ژانس استانداردهاي غذايي، بهاي مواد غذايي يكي از نگرانيشده توسط آ

هاي افرادي كه وعدهتعداد  كهيدرحالآيد، به شمار مي اي از مردم بريتانيااكثريت گسترده
 ذشته ميالديكنند در سال گهاي غذايي استفاده ميد را حذف و يا از بانكغذايي خو

  است. افزايشي چشمگير داشته
هاي آتي بيش از سه دغدغه نيترمهمساس اين پژوهش، بهاي مواد غذايي يكي از بر ا

عداد افرادي كه از كنندگان بريتانيايي در سه سال آتي به شمار آمده و تچهارم مصرف
                                                            

  ينك:رگزاري آناتولي. قابل بازيابي در لتحليلي ميدل ايست مانيتور به نقل از خب –گزارش پايگاه خبري  40
 https://www.middleeastmonitor.com/20220607‐7‐out‐of‐10-muslims‐in‐uk‐experience‐

islamophobia‐at‐work‐survey 
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 2021نفر در ماه مارس سال  10از ميان  تنكيكنند، از حدود غذايي استفاده ميهاي بانك
 نفر در ماه مارس سال جاري افزايش يافته است. 6ميان  از تنكيميالدي به تقريباً 

ايش پيم اين در حالي است كه از ميان افرادي كه در ماه مارس سال جاري ميالدي مورد
اند كه از يكي از ر داشتهدرصد) اظها 22نفر ( 5از هر  تنكياند، بيش از ار گرفتهقر

اند، شان را كاهش دادهي غذاييهانظر كرده و يا حجم وعدهد صرفهاي غذايي خووعده
 چرا كه توان خريد مواد غذايي را ندارند.

اند كه تأمين تهدهندگان اين پيمايش اظهار داشدرصد از پاسخ 70از سوي ديگر حدود 
از  دوسومها به شمار آمده و حدود هاي مهم آتي آنسالم يكي از نگرانيهزينه غذاي 

شان مطرح هاي آتيدغدغه عنوانبهرا  رابري غذاييكنندگان نيز فقر غذايي و نابركتش
 اند.كرده

ي كه ، افرادندرآمد، جوانامطابق با گزارش روزنامه گاردين، ناامني غذايي در ميان افراد كم
تبار، كنند و همچنين در ميان شهروندان آسياييتر زندگي ميبزرگهاي در خانواده

  شود.تر مشاهده مييشنطقه كارائيب بتبار و شهروندان موست، آفريقاييپسياه
درصد رسيده  9گفتني است كه ميزان تورم در بريتانيا در ماه آوريل سال جاري ميالدي به 

آيد و بر اساس آمارهاي رسمي ه شمار ميسال گذشته ب 40ان در بيش از كه باالترين ميز
  به شدت افزايش يافته است. ونقلحملبهاي مواد غذايي، انرژي و 

هاي قابل مالحظه نيمي از افرادي كه در اين پيمايش ين گزارش در ادامه به نگرانيا
 برگزيت اشاره كرده ياجرامان غذايي از زمواد اند در رابطه با استانداردهاي مشاركت كرده

يگر موجب بسياري بر اين باورند كه عملكرد ضعيف كشورهاي د كهنيااست، به ويژه 
  .41د غذايي در بريتانيا شده استكاهش ايمني و كيفيت موا

  
  
  

                                                            
  مه گاردين. قابل بازيابي در لينك: گزارش روزنا 41

https://www.theguardian.com/business/2022/jun/07/food‐prices‐uk‐inflation‐food‐
standards‐agency 



  31                     )          6( سها و فران، بريتانياياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

  *فرانسه
  ت فرانسه عليه فرآيندهاي مهاجرتي مجازيرأي شوراي حكوم -

 –رانسه حكومت ف، شوراي 1401 خردادماه 16به به گزارش روزنامه لو موند در روز دوشن
ين اه، دولت صادر نمود خردادماه 13ر روز جمعه در حكمي كه د –ديوان عالي كشور 

ذر از ت گهاي ديجيتال جهزم به يافتن راهكاري جايگزين براي كاركرد سامانهكشور را مل
  است.  فرآيندهاي مهاجرتي كرده

 ر راستاي ديجيتاليسه دهاي دولت فرانقبال طرح رأي شوراي حكومت در ،بر اين اساس
  آيد.ار ميكشور، گامي به عقب به شمكردن فرآيندهاي اداري براي شهروندان خارجي در اين 

ترين دادگاه اداري فرانسه كند كه دادخواست ارائه شده به عالياين گزارش خاطرنشان مي
مان ساز ازجملهها، اد و اتحاديهنههاي مردمدر اين رابطه، از سوي شماري از سازمان

 اجرابا اين هدف به  ، اتحاديه حقوق بشر فرانسه و اتحاديه وكالي فرانسه تهيه و42سيماد
ميالدي، مبني  2021ست تا دستور صادره از سوي دولت در ماه مارس سال گذاشته شده ا

 .هاي اقامت به صورت مجازي را به چالش بكشدبر ضرورت ارائه تمامي درخواست
هاد نه و اي حكومت اين فرمان را غيرقانوني به شمار آوردشور ،مطابق با گزارش مزبور

 رار دهدقيان ي چنين شرطي را براي متقاضطه را ملزم نموده است تا تنها زماناجرايي مربو
ين ابه اين نهاد ها از دسترسي معمول به خدمات عمومي برخوردار شوند، همچنين كه آن

مربوط  اراترا نيز تضمين و به ويژه خس استفاده از راهكاري جايگزين منظور بايد امكان
  ازي را نيز تقبل نمايد.به موارد ناكارآمدي خدمات مج

ارجي بايد خبر اساس حكم صادره از سوي شوراي حكومت، شهروندان  گريدعبارتبه
ي يافته و هايي عالوه بر استفاده از فضاي مجازهاي خود به شيوهامكان ارائه درخواست

ا رز آن كه دسترسي به فضاي ديجيتال نداشته و يا شيوه استفاده اهمچنين متقاضياني 
 وند.ه برخوردار شهاي الزم در اين زميندانند از كمكنمي

                                                            
٤٢ La Cimade 
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دهاي رآينفگزارش روزنامه لو موند در ادامه به انتقادات شديد در قبال ديجيتالي شدن 
زان گستردگي مي ناشي از به روند تعيين وقت مهاجرت، به ويژه به دليل معضالت مربوط

ن يين به تعاضياي مداخله و الزام متقتقاضاها اشاره كرده كه در اين رابطه نيز دادگاه عال
  وقت مجازي را لغو نموده است.

هاي بر اساس اين گزارش، اگر چه وزارت كشور فرانسه در رابطه با پايان يافتن صف
پرداخته، اما گزارش اخير اجرتي و اقامتي به خودستايي انتظار و سهولت فرآيندهاي مه

هاي مجازي آن است كه نه تنها صفكميته قوانين مجلس سناي اين كشور حاكي از 
هاي اخير شرايط براي پذيرش شهروندان هاي فيزيكي شده، بلكه در ساليگزين صفجا

ه در فقدان منابع خارجي و صدور اجازه اقامت رو به وخامت نهاده است كه عمدتاً ريش
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