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

 ها،رشات، گز، بر اساس مقاال1401 تيرماهو  خردادماهآمريكا، كانادا، بريتانيا و فرانسه در 
المللي و نهاد و بينهاي حقوق بشري مردماز سازمان دست آمدهها و اخبار آشكار به بيانيه
بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به صورت  مورد 1هاي گروهيرسانه

 خالصه به شرح زير است:

 

  آمريكا متحدهاياالت*
  پليسمأموران ها گلوله ي اصابت دهپ رد متحدهاياالتدر  پوستسياهشهروند مرگ يك  - 1

رون پليس شهر آك، 1401 تيرماه 13به گزارش شبكه خبري دويچه وله در روز دوشنبه 
ها به روز نآكه تاريخ ضبط نموده و ئچندين ويداقدام به انتشار  ،واقع در ايالت اوهايو

  گردد.بازمي تيرماه 6دوشنبه 
ر دشهر آكرون  ليسمأموران پدهند كه ينشان م اهيدئوبر اساس گزارش دويچه وله، اين و

زماني  اند، اماداختهپرساله به نام جيلند والكر  25 پوستسياهتاريخ مزبور به تعقيب يك جوان 
 وي ويس بار به هاتا با پاي پياده از چنگ پليس بگريزد، ده گفتهكه او خودروي خود را ترك 

 خورد. چشم مي اثر گلوله به 60اين جوان بدن  بر ،سطبق اعالم پلي اند.كردهتيراندازي 

ز اا كه رتصاوير ويديويي اين رويداد  ،در نشستي خبريگفتني است كه شهردار اين شهر 
هار اظو  هخواند »دلخراش«مأموران پليس ضبط شده بود،  هاي متصل به بدنطريق دوربين

 .بسيار دشوار است مشاهده اين تصاوير تحمل كه هداشت

                                                            
 missionerدفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل ( 1 for  RefugeesUnited Nations High  Com پايگاه )؛

 UN( خبري سازمان ملل Newsالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  International بان حقوق بشر سازمان ديده)؛
)Human Rights Watchبروكينگز (مؤسسه  )؛Brookings Institutionتور تحليلي ميدل ايست ماني –پايگاه خبري  )؛
)Middle East Monitor (MEMO)(؛ ) خانه آزاديFreedom House نشريه كانورسيشن ()؛The Conversation؛( 

 Theروزنامه گاردين ( Guardian روزنامه واشنگتن پست ()؛Washington  Postزنامه اينديپندنت رو )؛
)Independent) ؛ شبكه خبري يورونيوز(Euronews) ؛ شبكه خبري سي.ان.ان(CNN New شبكه خبري بي.بي.سي )؛
)BBC.Com شبكه خبري دويچه وله () وDeutsche Welle.(  
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در تخلف ل دليرا به  پوستسياهاين جوان  ندمأموران قصد داشت ،ليسزارش پگا بر بن
و در  كرده او در واكنش يك گلوله به سمت مأموران شليك، اما رانندگي به ايست وادارند

  .ه استبه صورت داشتماسك شته با پاي پياده به فرار خود ادامه دهد، اي كه قصد دالحظه
نع از مارقي مأموران پليس نخست كوشيدند با تپانچه بد كه يافزااين گزارش در ادامه مي

  .نداهدست به تيراندازي زد سرانجامو گريز او شوند 
 طورهبيات مور در اين عملأبنا بر اظهارات استفن مايلت، رئيس پليس آكرون، هشت ماما 

موران أو م دهبوهنگام گريز با پاي پياده مسلح ن بهجيلند والكر و  مشاركت داشتهمستقيم 
  .انديك سالح در خودروي او پيدا كرده

رانندگي كه  يك كنترل ساده مربوط به تخلفه است كه رئيس پليس آكرون اذعان داشت
اي به چنين حادثه، يافتهخاتمه مييك برگه جريمه يا صدور تنها با يك هشدار  احتماالً 

  .2منجر شده است
 13 –ژوئيه  4( لروز استقالل آمريكاي سااهنبا جش زمانهمهمچنين در تحولي ديگر و 

 5 ،ايالت ايلينوي در هايلند پارك در به وقوع پيوسته هاي مسلحانهدر پي خشونت )تيرماه
 .3نداهشدمجروح ديگر  تن 16كشته و تن 

  
گذاران آمريكا جهت درخواست كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از قانون -2

  نزنا پيوستن به كنوانسيون حقوق
تبعيض  ، كميته رفع1401 تيرماه 10به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل در روز جمعه 

يون رفع تا به كنوانس همودندرخواست  متحدهاياالتگذاران عليه زنان سازمان ملل از قانون
داري از ها در زمينه برخوراز حق آن وسيلهبدينتمامي َاشكال تبعيض عليه زنان پيوسته و 

  ي حمايت كنند.بارور وجنسي سالمت 
كشور جهان است كه  7يكي از تنها  متحدهاياالتبر اساس اظهارات كارشناسان اين كميته، 

المللي مبتني بر حمايت، تحقق و ارتقاء حقوق زنان و به عضويت اين كنوانسيون بين
                                                            

  گزارش شبكه خبري دويچه وله. قابل بازيابي در لينك: 2
 https://b2n.ir/k43846 
٣ https://b2n.ir/r35581 
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 نويب آميالدي، از تص 1980امضاء كنوانسيون مزبور در سال  رغمبهدختران در نيامده و 
 ز زده است.سر با

از سوي ديگر ميشل باچله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، حكم اخير ديوان عالي 
اي عظيم به حقوق زنان و تساوي جنسيتي به شمار را ضربهدر اين رابطه  متحدهاياالت

  .4آورده است
 اقدام به ،تيرماه 3 روز جمعهدر آمريكا  متحدهاياالتديوان عالي بايد خاطرنشان كرد كه 

دي ميال 1973(رو عليه ويد) در سال  Roe v. Wade لغو حكم تاريخِي پروندة مشهور به
 .ه استنمود، هشناختكه حق زنان براي سقط جنين را به رسميت مي

در حقيقت تأييد ، هكار ديوان عالي صادر شدقاضي محافظه 6حكم كه با همراهي اين 
كه سقط جنين را آيد به شمار مي - خواهان ريويت جمهمورد حما -  پيسيسيقانون مي

به اين ترتيب و با خروج سقط جنين از اعالم كرده است. پس از هفته پانزدهم ممنوع 
عمال محدوديت آمريكا، هر ايالتي حق اِ متحدهاياالتحقوق مورد حمايت قانون اساسي 

 .5تهد داشخوادلخواه بر شرايط پايان دادن خودخواسته به بارداري را 
ي غو تماملكميته رفع تبعيض عليه زنان بر درخواست خود از كشورهاي عضو جهت  روازاين

ين ن سقط جننمايند و همچنين قانوني كردتدابير تنبيهي براي زناني كه اقدام به سقط جنين مي
ه افتادن در مواردي چون، تجاوز، زناي با محارم، به مخاطر كمدست –تأكيد كرده است 

 هاي جدي.جنين به معلوليت و ناتواني ابتالو در موارد  يات زنانحمتي و سال

اند كه محروميت دسترسي به سقط جنين كارشناسان اين كميته همچنين مكرراً تأكيد نموده
ها باروري به شمار آمده و آن مندي زنان از آزاديايمن و قانوني، تحديد شديد امكان بهره

كند كه خود مصداق اي روحي و جسمي ميهاز رنج وداري مملرا ناگزير به تحمل بار
اِعمال خشونت جنسيتي عليه زنان و در شرايط خاص مصداق شكنجه يا ديگر رفتارهاي 

                                                            
٤ https://news.un.org/en/story/2022/07/1121862 
٥https://per.euronews.com/2022/06/24/the‐us‐supreme‐court‐overturned‐the‐right‐to‐
abortion 
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رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز و در تناقض با كنوانسيون رفع تمامي اَشكال تبعيض بي
  .6عليه زنان است

ديوان عالي  حكمبه، در واكنش تيرماه 3معه جدر روز  المللاز سوي ديگر سازمان عفو بين
به شمار آورده و تأكيد  متحدهاياالتدر تاريخ  وتارتيره، اين اقدام را نقطه عطفي متحدهاياالت
ها تن از شهروندان اين كشور ديگر قادر به اتخاذ كه با صدور اين حكم ميليون هنمود

دهد، ن را تحت تأثير قرار ميشاهايوادهنو رفاه خا هاي كامالً شخصي كه جسم، آيندهتصميم
انگاري سابقه در راستاي جرمنخواهند بود و عالوه بر اين، راه براي تصويب قوانين ايالتي بي

  .7سقط جنين و ديگر لوايح مبتني بر نقض حقوق مردم آمريكا گشوده خواهد شد
ه بو در واكنش  هاتيرم 3معه روز ج بان حقوق بشر نيز درگفتني است كه سازمان ديده

 االترين نرخكه اين كشور پيشاپيش از ب ه، يادآور شدمتحدهاياالتحكم ديوان عالي 
ار است كه مايه كشور ديگر ثروتمند جهان برخورد 10 كمدستمادران در ميان  وميرمرگ

 وپوستان اهسيدر ميان  ويژهبهتحير است و اكنون با اين اقدام، بايد شاهد افزايش اين نرخ، 
  جامعه باشد. طبقات محروم 

هاي كند كه ديوان عالي با صدور اين رأي، حمايتاين نهاد حقوق بشري در ادامه تأكيد مي
جاري از حقي كليدي را مورد هدف قرار داده كه وابستگي شديدي به ديگر حقوق انساني، 

دست  وتماعي داشته همچون تساوي جنسيتي، عدالت نژادي و حقوق اوليه اقتصادي و اج
اي ترين تصميمات فردي باز گذارده است كه سرانجام به فاجعهبراي كنترل شخصيدولت را 

 .8براي حقوق بشر منجر خواهد شد
  
  
  
  

                                                            
  گزارش پايگاه خبري سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: 6

 https://news.un.org/en/story/2022/07/1121862 
٧  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/supreme‐court‐decision‐overturn‐roe‐
wade/ 
٨ https://www.hrw.org/news/2022/06/24/us‐supreme‐court‐topples‐roe‐v‐wade‐blow‐rights 
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  محيطي اين كشوراي به اقدامات زيستآمريكا: ضربه متحدهاياالتحكم ديوان عالي  - 3
الي ديوان ع ،1401 تيرماه 10بان حقوق بشر در روز جمعه به گزارش سازمان ديده

گرايانه در قبال تحوالت ، در اقدامي به شدت واپستيرماه 9شنبه در روز پنج متحدهاياالت
رأي مخالف، حكم به تحديد اختيارات سازمان  3رأي موافق در مقابل  6محيطي، با زيست

ز اي متصاعد احفاظت از محيط زيست اين كشور در راستاي كاهش گازهاي گلخانه
  .9ه استهاي فسيلي دادخترق وابسته به سواي بهنيروگاه

ست ط زيبر اساس اين گزارش، رأي ديوان عالي مانعي بر سر راه سازمان حفاظت از محي
 –ميالدي  1970مصوب سال  -» قانون هواي پاك«مندي از اختيارات خود ذيل جهت بهره

 تصاعد نابعاز م كشوررژي در اين در راستاي تعيين الزاماتي قرار داده است كه توليد ان
ه تر، از جملاي، همچون ذغال سنگ را به منابعي با ميزان تصاعد كمفزاينده گازهاي گلخانه

  دهد.باد و انرژي خورشيدي تغيير مي
 تمامي گازهاي از انتشار چهارمكيامل ايجاد شود كه توليد برق عيادآور مي همچنين اين گزارش

  كنند. وايي ايفاء ميدر تغييرات آب و هشي چشمگير ه نقاست ك متحدهاياالتاي در گلخانه
را  آن يااجرقضات موافق اين رأي با چنين گستردگي و پيامدهايي،  اگرچهاز سوي ديگر، 

هاي اند، اما بايد خاطرنشان كرد كه كنگره براي دههمنوط به تصميمات كنگره نموده
اي و نهگازهاي گلخا انتشارش اهك باهدفعمده  قانون هرگونهمتمادي در راستاي تصويب 

 حفاظت از محيط زيست ناكارآمد عمل كرده است.

در ادامه اين گزارش آمده است كه رأي اين دادگاه تنها پس از گذشت چند هفته از وقوع 
 متحدهاياالتدر ها و جاري شدن سيل سوزي جنگلحوادثي چون، افزايش شديد دما، آتش

                                                            
زيست در ديوان عالي آمريكا از طرف ايالت  شكايت از سازمان حفاظت از محيطبه گزارش شبكه خبري يورونيوز در اين رابطه،  9

از  ممانعتها، ايالت د اينبه اعتقارسيد. ثبت به  –خواهان هاي با اكثريت جمهوريايالت - » ايالت قرمز«ويرجينياي غربي و هجده 
درصد  44ها اين ايالتست كه ااين در حالي  .هاي صنعتي شوديالتبسياري از مشاغل در انابودي تواند باعث از سنگ ميكاربرد زغال

 7ا ط تنهمتوس طوربهتاكنون    2000دادند و از سال تشكيل ميميالدي  2018اي اياالت متحده را در سال از انتشار گازهاي گلخانه
  اند.كاهش دادهاي خود را آالينده درصد از توليد
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ن اقليمي به كرات روي ه وخامت نهادن بحرارو بحوادثي كه با  –صادر شده است 
  خواهند داد.
ومين در حال حاضر د متحدهاياالتكند كه بان حقوق بشر خاطرنشان ميگزارش ديده

هاي اقليمي اي در جهان و بزرگترين عامل بروز بحرانكننده بزرگ گازهاي گلخانهتوليد
ن و ديگر پوستان، بومياسياهچون رآمد جامعه، همداقشار محروم و كم ويژهبهاست كه 

هاي پوستان را تحت تأثير قرار داده و موجب رو به وخامت گذاردن نابرابريرنگين
 ساختاري موجود خواهد شد.

شود كه صدور رأي مزبور از سوي ديوان عالي كشور، اين گزارش در پايان متذكر مي
تي در راستاي كاهش حيا هاين ديگر گامسازمان حفاظت از محيط زيست را از برداشت

اي از سوي هاي آب و هوايي، از جمله وضع مقررات براي انتشار گازهاي گلخانهبحران
هاي سمي هاي جديد و انتشار گازهاي آلوده توسط خودروها و همچنين آاليندهنيروگاه

رات اقيمانده اختيانداشته و اين سازمان بايد از بها بازچون، جيوه متصاعد از نيروگاههم
 .10گيرد قوق بشر بهرهخود جهت حمايت از ح

، استفان تيرماه 9شنبه همچنين به گزارش پايگاه خبري سازمان ملل در روز پنج
در مسير  متحدهاياالتديوان عالي حكم اخير  نيز ، سخنگوي سازمان ملل11دوجاريك

  .12است به شمار آورده گامي به عقب را مبارزه با تغييرات اقليمي
  
  متحدهتاياالهپوستان و سفيدپوستان در روند پويايي ثروت در ميان سياف شكا -4

من ض، 1401 تيرماه 8مؤسسه پژوهشي بروكينگز در گزارشي تفصيلي در روز چهارشنبه 
كند كه ، اذعان ميمتحدهاياالتدر  اديها تبعيض و محروميت اقتصيادآور شدن وجود قرن
  .دت چشمگير استشهمچنان به  در اين كشور وتمندي از ثرهرهب شكاف نژادي در زمينه

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 10

 https://www.hrw.org/news/2022/07/01/us‐supreme‐court‐deals‐blow‐climate‐action 
١١ Stéphane Dujarric 
١٢ https://news.un.org/en/story/2022/06/1121782 
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 1960تا  1940هاي بر اساس اين گزارش، مطالعه ثروت شهروندان آمريكايي زاده دهه
هزار  29سالگي،  30سن  لياواميالدي حاكي از آن است كه سفيدپوستان طبقه متوسط در 

ميان  ن شكاف دراياختيار دارند كه خود در  پوستان طبقه متوسط همسندالر بيش از سياه
  رسد.هزار دالر مي 251گساالن افزايش يافته و در اواخر سن پنجاه سالگي به بزر

دي مندي از ثروت، احتمال پيشرفت اقتصااز سوي ديگر، عالوه بر وجود شكاف در بهره
كه رود انتظار مي ديگرعبارتبهتر از سفيدپوستان است، سياهپوستان آمريكايي كم

 25يا  10عمر خود رتبه  30يا سفيدپوستي كه در اوائل دهه  وستپسياهشهروندان 
 50اند، در اواخر دهه درصدي را در زمينه برخورداري از ثروت به خود اختصاص داده

  تر است.مهاي ترقي را طي كنند، اما ميزان پيشرفت سياهپوستان در اين زمينه بسيار كپله
ياس قپوستان ثروتمند در نزول اقتصادي سياهل دهد كه احتمامي اين گزارش همچنين نشان

است.  يشترببرخوردار از همان ميزان ثروت در اواخر سنين پنجاه سالگي  با سفيدپوستانِ 
مندي از ثروت توان گفت كه آمريكا در زمينه رفع شكاف نژادي در عرصه بهرهمي روازاين

ين گردش ثروت به ا و و الگوهاي انباشت همچنان راه بسيار طوالني در پيش دارد
  اند.ها دامن زدهابرابرين

مندي هرههاي مقابله با شكاف نژادي موجود در بگزارش اين نهاد پژوهشي در پايان به راه
توان به مواردي چون، دريافت ماليات تصاعدي از كند كه از جمله مياز ثروت اشاره مي

 ، تعييناراتسليات كودك، جبران خمار درآمد و اعتبار ثروتمندان، تحكيم اعتبار ماليات ب
  هاي تحصيالت عالي اشاره كرد.يارانه براي مالكيت مسكن و كاهش هزينه

پيام اين گزارش تفصيلي در ضرورت اقدام سياستگذاران به توجه به  ديگرعبارتبه
ايج پاياني آن برنده خطوط سير متفاوت ثروت بر مبناي نژاد، عالوه بر نتفرآيندهاي پيش

  .13شودمي صهخال
  

                                                            
  بروكينگز. قابل بازيابي در لينك: زارش مؤسسه پژوهشيگ 13

https://b2n.ir/d60838 
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در قبال روند  متحدهاياالتيكرد معيوب نمايانگر رو ،مهاجر در ايالت تگزاس 50مرگ  - 5
  مهاجرت

 50، بيش از 1401 تيرماه 8وز چهارشنبه بان حقوق بشر در ربه گزارش سازمان ديده
ير مس اس و درمهاجر در يك كاميون رها شده در شهر سنت آنتونيو در جنوب ايالت تگز

 فاجعه –، بر اثر گرمازدگي جان خود را از دست دادند متحدهاياالتبه ت مهاجر
  ر شود.گذاران اين كشودهشتباري كه بايد موجب بيداري قانون

درنگ قاچاقچيان انسان را مقصر اين حادثه به هاي آمريكا بياين در حالي است كه مقام
هاي سياست دولت آمريكا و –ه ل منجر به اين فاجعشمار آورده و از نام بردن ديگر عوام

  اند.هاجتناب ورزيد –جويانه آن استفادهمرزي سوء
اي هادي با طراحي مجموعبه مدت سه دهه متم متحدهاياالتكند كه اين گزارش خاطرنشان مي

ي قانونتالش نموده تا مهاجرت غير» پيشگيري از طريق بازدارندگي«ها تحت عنوان از سياست
ا از هاجران ري نشان دهد تا مي دارنده اقدامات تنبيهآميز و در پن مخاطرهنابه اين كشور را چ

ا رهاي قانوني مهاجرت راه زمانهمآزمودن اين مسير منصرف سازد. اين در حالي است كه 
وند ردسترسي به  »42عنوان «و » ماندن در مكزيك«هايي موسوم به سياست ياجرابا  مسدود و

 ت.اسويي را قطع نموده پناهج

ش كه افزايبان حقوق بشر، بازدارندگي نه تنها موجب توقف روند مهاجرت نشده، بلاز نگاه ديده
تجوي ر جسن مهاجراني كه دموارد نقض حقوق بشر در كشورهاي مبدأ، همچنان به افزايش ميزا

 با ورن كشدر مرزهاي اي راها ، دامن زده و مرگ هزاران تن از آنآيندمي متحدهاياالتايمني به 
 است.مكزيك رقم زده 

گذاران آمريكا بايد دسترسي به روند پناهجويي در كند كه قانوناين گزارش در پايان تأكيد مي
تر را به و آبرومندانه ترتر، قانونيدرنگ احياء كرده و مسيرهاي ايمنمرزهاي اين كشور را بي

ايه ار دادن كشورهاي همسقردن بايد تحت فشار مهاجران معرفي نمايند. همچنين دولت باي
جهت ممانعت از گذر مهاجران به ورطه ايمني را متوقف ساخته و وزارت امنيت داخلي نيز با 
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خورده و ايجاد تحول در عمليات مرزي به هاي بازدارنده شكستپايان دادن به سياست
 .14بخش اولويت دهداقدامات بشردوستانه حيات

فتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان گوي دخن، س15وينا شمداسانيگفتني است كه را
، ضمن ابراز تأسف عميق، تأكيد نموده تيرماه 7شنبه اي در روز سهملل، نيز با صدور بيانيه

است كه اين حادثه نخستين فاجعه به وقوع پيوسته در اين زمينه نبوده و بار ديگر نمايانگر 
افرادي مسئول به شمار آوردن ن اي مهاجران و همچنيضرورت ايجاد مسيرهاي ايمن بر

  .16ها منجر شده استشان مستقيماً به از دست رفتن جان اين انساناست كه اقدامات
  
 20به بيشترين ميزان خود در مدت  متحدهاياالتافزايش تيراندازي در مدارس  -6

  سال گذشته
ر مدارس د ندازي، تيرا1401 تيرماه 7شنبه به گزارش روزنامه واشنگتن پست در روز سه

ياس با قميالدي به بيشترين ميزان خود در  2021تا  2020هاي در فاصله سال متحدهاياالت
  دو دهه اخير رسيده است.

نهادي  –اي جديد مركز ملي آمار تحصيلي صفحه 31گفتني است كه اين آمار از گزارش 
حاصل  –زد پردايم متحدهتاياالراسر فدرال كه به بررسي ميزان جرم و ايمني در مدارس س

شده كه همچنين حاكي از افزايش ميزان قلدري و زورگويي در فضاي مجازي، 
اي است كه با آغاز بيماري احترامي به آموزگاران در خالل دهههاي كالمي يا بياستفادهسوء

  ميالدي به پايان رسيد. 2020در بهار سال  19 –كوويد 
دثه تيراندازي در حا 93ميالدي  2021تا  2020هاي در فاصله سالبر اساس اين گزارش، 

 50مورد آن مرگبار بوده و  43به وقوع پيوسته كه  متحدهاياالتمدارس دولتي و خصوصي 

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:هگزارش سازمان ديد 14

 https://www.hrw.org/news/2022/06/29/50‐migrants‐found‐dead‐texas‐shows‐flawed‐
approach‐us 
١٥ Ravina Shamdasani 
١٦https://www.ohchr.org/en/press‐briefing‐notes/2022/06/migrants‐morocco‐spain‐and‐
united‐states 



  12                                                                                                                            32گزارش راهبردي 

 

آموزان، آموزگاران و مسئوالن مدارس انجاميده است. اين فقره آن به مجروح شدن دانش
مورد  23ميالدي  2001تا  2000هاي سالدر فاصله  حوادثدر حالي است كه تعداد اين 

 ست.بوده ا

دهد كه از زمان از سوي ديگر، تحليل انجام شده از سوي روزنامه واشنگتن پست نشان مي
هزار  311ميالدي، بيش از  1999در سال  17به وقوع پيوسته در دبيرستان كلمباين عامقتل

 .اندلحانه مواجه شدهبا تجربه خشونت مس متحدهاياالتمدرسه در  331كودك در 
ساله همچنان  18تا  12آموزان دهد كه دانش، گزارش اين نهاد فدرال نشان ميحالبااين

ال سترس چنداني از حضور در مدارس خود ندارند و بر اساس آمار به دست آمده در 
آموزان از آسيب ديدن يا مورد حمله قرار گرفتن در درصد دانش 5تر از ميالدي، كم 2019

  هراسند.مدارس خود مي
چنين نرخ جرائم غيرمهلك، همچون دزدي، سرقت، تجاوز و حمالت در اشكال مه

 مورد در هر 30به  2009آموز در سال مورد از ميان هر يك هزار دانش 51مختلف آن، از 
 ميالدي كاهش يافته است. 2019يك هزار نفر در سال 

ر در دهه اخين آموزان از جانب دانشاين در حالي است كه معضالت پيش روي آموزگارا
 يك بار در هفته، به كمدستهاي كالمي، استفادهته و مواجهه آموزگاران با سوءافزايش ياف

 5افزايش يافته كه در دهه پيشين حدود  2020تا  2019هاي درصد در سال 10حدود 
تا  2009ي هادرصد در سال 9احترامي به آموزگاران از درصد بوده است. همچنين بي

  ه است.ميالدي افزايش يافت 2020 تا 2019هاي رصد در سالد 15به  2010
 8هاي مجازي از خوانيم كه ميزان قلدري و زورگوييدر بخش ديگر اين گزارش مي

تا  2019هاي درصد در سال 16دو برابر شده و به  2010تا  2009هاي درصد در سال
  شود.مي يزآموزان دگرباش جنسي نميالدي رسيده است كه شامل دانش 2020

 2020تا  2019هاي درصد از مدارس دولتي در سال 55اين در حالي است كه تنها 
ها از آندرصد  42روان پرداخته و تنها  سالمتبههاي مربوط ميالدي، به ارائه ارزيابي

                                                            
١٧ Columbine 
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كمبود بودجه و اند كه عمدتاً ناشي از كمبود خدمات درماني الزم در اين زمينه را ارائه داده
 .18ن اين حوزه استه متخصصاب دسترسي

  
  نوني اواسترداد زنداني گوانتانامو به افغانستان پس از صدور رأي مبني بر حبس غيرقا - 7

ه استرداد ب، از اقدام دولت جو بايدن 1401 تيرماه 3شبكه خبري سي.ان.ان در روز جمعه 
ادگاه كه د زآناپسغانستان) خبر داده، يك زنداني بازداشتگاه گوانتانامو به كشورش (اف

  فدرالي در اين كشور حكمي مبني بر غيرقانوني بودن حبس وي صادر نموده است.
 تان، ازغانسبر اساس اين گزارش، اسداهللا هارون گل، مشهور به هارون االفغاني، زاده اف

عه در روز جم كهنياميالدي در زندان گوانتانامو در حبس به سر برده است تا  2007سال 
ل ر به كابوزارت دفاع آمريكا و با حمايت ديگر نهادهاي دولتي اين كشوسط تو تيرماه 3

ي ني حقوقديگر از مبا متحدهاياالتبر مبناي حكم دادگاه،  كهنيا، با توجه به هانتقال يافت
 نبوده است.الزم جهت توجيه تداوم حبس اين زنداني برخوردار 

هبري ربان اي انجام پذيرفته كه طالهرهود كه انتقال مزبور در بشاين گزارش يادآور مي
 صيل وضعز تحاافغانستان را بر عهده گرفته و مقرراتي را مبني بر منع دختران دبيرستاني 

نموده است. اين در حالي است كه اين كشور با بحران جدي اقتصادي و غذايي 
 گ بكشد.ام مرك نفر از شهروندان آن را بهرود هزاران كند كه انتظار مينرم مي وپنجهدست

زندگي  ستانگفتني است كه هارون گل، شهروند افغانستاني كه عمدتًا در اردوگاهي در پاك
گراي حزب اسالمي/گلبدين (حزب اسالمي كرده، متهم به عضويت در گروه افراطمي

 آمده است.مي ه شماراي از القاعده بشاخه متحدهاياالتافغانستان) بوده كه از نگاه دولت 
الدي، با مي 2016امر اثبات نمودند كه اين حزب در سال  الي وي ضمن تأييد اينوكاما 

 دولت افغانستان معاهده صلح امضاء كرده است.

                                                            
  گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك: 18

 https://www.washingtonpost.com/education/2022/06/28/school‐shootings‐crime‐report 
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اند كه هارون اطمينان داده متحدهاياالتهاي آمريكا، طالبان به دولت بنا بر اظهارات مقام
 .19آيددان آن به شمار نميگل تهديدي براي اين كشور يا متح

  
عالي  منزل از سوي ديواندر خارج از  سالح» حمل پنهاني«تأييد حق  -8

  آمريكا متحدهاياالت
به  متحدهاياالت، از اقدام ديوان عالي 1401 تيرماه 2شنبه شبكه خبري يورونيوز در روز پنج

در  اجرات نيويورك به لغو يكي از قوانين حمل سالح كه به مدت بيش از يك قرن در ايال
هاي حمل پنهاني سالح در خارج از منزل كه بر مبناي آن محدوديت هدود، خبر داب آمده

 .20رفع شده است
يوان قاضي د 9كار از ي موافق شش قاضي محافظهأدر حالي با ر گفتني است كه اين اقدام

 و لتبدي متحدهاياالتبه يك چالش جدي در  سالحكه حمل  هعالي اتخاذ شد
مل حا نيز اصالح قوانين كنگره آمريك تاشده  موجبهاي اخير ههاي مرگبار ماتيراندازي

  .را در دستور كار خود قرار دهد سالح
از  درنگيب نيز – متحدهاياالتالبي قدرتمند اسلحه در  -  انجمن ملي سالحاز سوي ديگر 

  .21ه استدو آن را يك پيروزي نامي هاين تصميم دادگاه عالي استقبال كرد
نيز  موضوع ديوان عالي، به تفاوت قوانين ايالتي در اين اخيري أر ،بر اساس اين گزارش

اي مشابه ههاي آمريكا چنانچه قانون محدودكنندايالت تماميو به اين ترتيب در  هپايان داد
  .قانون ايالت نيويورك وجود داشته باشد، بايد لغو شود

                                                            
  ن. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبري سي.ان.ا 19

 https://www.cnn.com/2022/06/24/politics/gitmo‐prisoner‐afghanistan/index.html 
و صدور مجوز براي  به اجراء درآمده بودميالدي در ايالت نيويورك  1913قانوني كه از سوي ديوان عالي لغو شد، از سال  20

بايد  كه از جمله اين داليل محكمي داشتند؛ شاناقدامكرد كه براي اين محدود مي هاي گرم را تنها به افراديحمل پنهاني سالح
  .است ضروريها وجود دارد، كه عليه آن هاييه دليل تهديدباي كه دارند يا به دليل حرفهكردند اين كار ميثابت 

ن ملي سالح به شدت حامي آن است، كه انجم) ميالدي 1791 سال دسامبر 15متمم دوم قانون اساسي اياالت متحده (مصوب  21
افته براي نظامي سازمان يوجود يك نيروي شبه از آنجا كه«كند: از حق مردم براي مالكيت و حمل اسلحه دفاع و اعالم مي

  »د.امنيت يك كشور آزاد ضروري است، حق مردم براي نگهداري و حمل اسلحه نبايد نقض شو
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در  متحدهاياالت رد ها براي حمل سالح گرمدوديتآخرين محبنا بر گزارش يورونيوز، 
پيمايش «گزارش شبكه پژوهشگران مستقل موسوم به  اساس بر شوند كهحالي برچيده مي

ميليون اسلحه  40ميالدي حدود  2017تنها در سال ، مستقر در سوئيس، »22سالح كوچك
 120حدود  ديگرعبارتبه – در گردش بوده است آمريكادر ميان جمعيت غيرنظامي 

 .نفر 100اسلحه براي هر 
 20بيش از  )2021( ها همچنين حاكي از آن است كه تنها در سال گذشته ميالديگزارش

  .23قتل با اسلحه گرم به ثبت رسيده است فقره هزار
در اختيار ميليون قبضه اسلحه  390به گزارش شبكه خبري بي.بي.سي نيز، در حال حاضر 

 بر اثرهزار نفر  45 ميالدي، 2020و تنها در سال  ا قرار داردشهروندان غيرنظامي آمريك
 .24اندرا از دست داده خود جراحات ناشي از تيراندازي، از جمله خودكشي، جان

  
هاي شهروندان افغانستاني جهت دريافت درصد از درخواست 90عدم پذيرش  -9

  آمريكا متحدهاياالترواديد بشردوستانه از سوي 
 70سكان با وجود ا، 1401 تيرماهنبه اول رشنامه اينديپندنت در روز چهابه گزارش روز

اين  افغانستاني در آمريكا پس از سقوط دولت جمهوري درشهروند هزار 
ر هزا 46 حدود اند،شهرونداني كه موفق به خروج از افغانستان نشده  ،كشور

 نهادهاي به متحدهاياالت به انتقال و بشردوستانه جهت دريافت رواديد  درخواست
  است. ها مردود واقع شدهدرصد از آن 90كه  اندستادهفر وركشمهاجرتي اين 

هاي شود كه براي سالبر اساس اين گزارش، اين موارد شامل شهرونداني افغانستاني مي
بان هاي طالعرض تهديدمتمادي با نيروهاي آمريكايي همكاري كرده و به اين دليل در م

  اند.قرار گرفته

                                                            
٢٢ Small Arms Survey 

  ي يورونيوز. قابل بازيابي در لينك:گزارش شبكه خبر 23
 https://per.euronews.com/2022/06/23/us‐supreme‐court‐conservative‐majority‐strikes‐
down‐state‐of‐new‐york‐concealed‐gun‐law 
٢٤ https://www.bbc.com/persian/world‐61917733 
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 درخواست هزار  ، از ميان نزديك به پنجي ميالديجار الس تا ماه ژوئنگفتني است كه 
 بر شده است و بنا رد  درخواست 246ييد و چهار هزار و أدرخواست ت 297تنها  شده،بررسي
 احتمال به نيز ديگر درخواست هزار هاده آمريكا، مهاجرت و شهروندي اداره خدمات اعالم
  ار نخواهد گرفت.مورد تأييد قر زياد

 منظوربهميالدي  1952 سال از دولت آمريكا كهيدرحالافغانستاني، رات شهروندان هامطابق با اظ
از  ...راين و اوك كوبا، ويتنام، مجارستان،  ، همچونپذير در كشورهاي مختلفاسكان مردم آسيب

 هايمحدوديت  پذيريبهاي آسافغانستاني براي  ،هاستفاده كرد (بشردوستانه) آزادي مشروط طرح
  ل شده است.ائبيشتري ق

 حدود متحدهاياالتهاي وزارت امنيت داخلي اين در حالي است كه بنا بر اظهارات مقام
اين  داخل در مشروط آزادي برنامه از استفاده  خواهان افغانستاني از شهرونداندرصد  70

رتخانه و خدمات سفا از عدم برخورداري دليل به آمريكا كه جايي كنند؛مي زندگي كشور
 سومي كشور به اين متقاضيان بايد روازاين. ندارد را متقاضيان با مصاحبه امكان  ،كنسولي
  . فراهم آيد مشروط آزادي برنامه روند امكان ورود به شانيبرا تا بروند

 آمريكا دولت  كه  بر اين باورند هاافغانستاني به مشروط آزادي ياعطا طرح مدافعان اما
  نيز اين روند را به انجام برساند. ورق مصاحبه از راه دطري از تواندمي

 جنگ شروع از پس ماه دو  شود كه گزارش روزنامه اينديپندنت در ادامه يادآور مي
 اساس بر كه  در آورد اجرابه  را »اوكراين براي اتحاد« طرح بايدن دولت اوكراين،

روز  نداهجويان اوكرايني تنها ظرف مدت چهاي پناقدام به پذيرش درخواست آمريكا  آن،
 متحدهاياالتهزار اوكرايني مجوز ورود به  37 براي ماه، سه مدت  در يا چند هفته نمود و

اين در حالي است .اندشده اين كشور خاك واردهزار نفر  11  صادر كرد كه از اين تعداد، را
  انجامد. طول مي ها بهسال هاافغانستاني براي آمريكا مهاجرتي برنامه كه

آنجلو فرناندز، سخنگوي وزارت امنيت داخلي آمريكا، ان به اظهارات اياين گزارش در پ
در  هايافغانستاني به هم و هااوكرايني به هم كشور اين دولت  كهنياكند مبني بر اشاره مي

  . دارد ادامه همچنان روند اين و كندمي كمك  معرض خطر
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در   سوم كشورهاي در زني و كشور اين داخل در افغانستاني نهزارا همچنان ،حالبااين
نيست و حتي به  روشن آمريكا به شانانتقال دورنماي كهدرحاليبرند، انتظار به سر مي

  .25خير يا شد خواهند منتقل اين كشور به روزي آيا كه است نشده گفته  هاآن
  

  *كانادا
  ين حقوق كودكانا در راستاي تضمضرورت اقدام عاجالنه كاناد -

، كميته حقوق كودك 1401 تيرماه 6در روز دوشنبه  26يشنبه گزارش نشريه كانورس
هاي خود در زمينه ميزان پايبندي كانادا به قانون مشاهدات و بررسي يتازگبهسازمان ملل 

هاي كليدي آن به المللي حقوق بشر در قبال كودكان را ارائه داده كه يكي از توصيهبين
نظارت بر حقوق كودكان از طريق  ل جهتمستق يسازوكاره ايجاد اقدام اين كشور بلزوم 

هاي آنان و تحقيق و بررسي در اين زمينه در فضايي متناسب با سن دريافت شكايت
  كودكان اختصاص يافته است.
دهد كه اين قوانين هاي قوانين حقوق بشري كانادا نشان ميبر اساس اين گزارش، بررسي

ه حترام باتاي شرايط كودكان نبوده و بايد اقدامات بيشتري در راس ضامن فرآيندهاي مناسب با
هاي كميته حقوق المللي حقوق بشر و توصيهپايبندي به قانون بين روازاينحقوق كودكان و 

 ان ملل انجام شود.مكودك ساز

نادا به ميالدي از سوي دولت وقت كا 1991مطابق با كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 
مستقيم يا  طوربهسيد، اظهارات كودكان بايد در فرآيندهاي حقوقي كه تصويب ر

  دهد، شنيده شده و مورد توجه قرار گيرند. ها را تحت تأثير قرار ميغيرمستقيم آن
بر اساس اين گزارش، فرآيندهاي حقوقي كه با نيازها و واقعيات شرايط  ديگرعبارتبه

گذارند، چرا كه ي بر ساير مباني حقوق بشر مياند، تأثيري منفكودكان سازگاري نيافته

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:  25

https://b2n.ir/z88986 
٢٦ The Conversation 
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موضوعات حقوق بشري  نيترمهمهاي مرتبط با كودكان نقش روزافزوني را دادخواهي
  كنند.و مصالحه، ايفاء ميعصر معاصر، از جمله تغييرات آب و هوايي 

در ه اتخاذ شد تدابير اخير رغمبهاز سوي ديگر تحقيقات اين نشريه حاكي از آن است كه 
ها و هاي حقوق بشري از سوي نوجوانان، اكثريت دادگاهرابطه با راهبري دادخواهي

ربوط ي مهاي اداري كانادا همچنان از آمادگي الزم جهت مواجهه با فرآيندهاي حقوقديوان
  نيستند. شان برخورداربه حقوق كودكان در شرايط متناسب با سن

شري امكان طرح اِعمال ادا، قوانين حقوق بحوزه قضايي كان 5، تنها در رديگعبارتبه
  اند. ضمني فراهم آورده طوربهشان را تبعيض عليه كودكان و نوجوانان بر اساس سن

بندي سني خود سال را از رده 18تاريو افراد زير قانون حقوق بشر استان اون مثالعنوانبه
، همچون –اين استان  در دهندگان خدماتحذف نموده كه اين بدان معنا است كه ارائه

توانند از سرو غذا يا فروش كاال به افراد وني ميبه لحاظ قان - ها ها و فروشگاهرستوران
  سال سر باز زنند. 18زير 

كند كه فرآيندهاي حقوق بشري در سراسر كانادا بايد در ياين گزارش در پايان تأكيد م
ها در جهت نظارت بر حقوق آن مستقلي سازوكارها بوده و دسترس كودكان و پذيراي آن

 .27اين كشور بنيان نهاده شود
  

  *بريتانيا
ل وزارت كشور بريتانيا از سا هاياقامتگاهپذير در ها پناهجوي آسيبافشاء مرگ ده -1

  الديمي 2020
هاي جديد منتج از تحقيق ، به داده1401 تيرماه 4روزنامه گاردين در گزارشي در روز شنبه 

» 28ليبرتي اينوستيگيتس«نگاري تحقيقي به نام آبزرور و يك نهاد روزنامهمشترك روزنامه 
دولت بريتانيا پرداخته كه رسماً از سوي  هاياقامتگاهها پناهجوي ساكن مبني بر مرگ ده

                                                            
  گزارش نشريه كانورسيشن. قابل بازيابي در لينك: 27

 https://theconversation.com/are‐the‐kids‐alright‐why‐canada‐must‐urgently‐step‐up‐to‐

ensure‐childrens‐rights‐185565 
٢٨ Liberty Investigates 
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اند. اين پذير شناخته شده و نيازمند دريافت حمايت بودهافراد آسيب عنوانبهكشور  وزارت
شاء شده پيشين اين وزارتخانه نيز حاكي از ناكارآمدي مسئوالن در حالي است كه اسناد اف

  در حفاظت از اين پناهجويان بوده است.
 هاياقامتگاهان ساكن اهجويتن از پن 107 كمدستهاي حاصل از اين تحقيق، بر اساس داده

ريل اني آودر فاصله زم - از جمله پناهجويان ايراني  –تحت نظارت وزارت كشور بريتانيا 
اند كه رقمي بسياري باالتر ميالدي جان خود را از دست داده 2022تا مه سال  2016ال س

ز تن ا 82است كه  ياز آمار ارائه شده از سوي نهادهاي رسمي است. اين در حال
 اند.ميالدي جان خود را از دست داده 2020از ماه ژانويه سال  تنها جويانپناه

يا، بر يتاناد انتشار يافته از سوي وزارت كشور بربر اساس گزارش روزنامه گاردين، اسن
جويان دست به تن از پناه 17 كمدستمبناي قوانين آزادي اطالعات، نمايانگر آن است كه 

 2020 دكشي هستند و نيمي از افرادي كه از آغاز سالبه خو خودكشي زده و يا مظنون
پذير افراد آسيب عنوانبهكشور سوي مقامات اين  نفر) از 41اند (جان خود را از دست داده

 ودند.ده بو نيازمند دريافت حفاظت، از جمله بيماران، سالمندان و كودكان، شناسايي ش

پناهجو،  36، 2020هجو، در سال پنا 4الدي مي 2019دهد كه در سال اين تحقيق نشان مي
دست  تن جان خود را از 6 تاكنونپناهجو و در سال جاري ميالدي  40، 2021در سال 

هايي را در ها پرسشاند كه روندي صعودي به شمار آمده و جزئيات برخي از پروندهداده
هاي ذاريگسياستهاي احتمالي در هاي سيستميك، از جمله شكافزمينه بروز ناكارآمدي

  خطاهاي احتمالي در پي آن برانگيخته است.بروز حفاظتي و 
جام رورت انضبر  ايندگان پارلمان بريتانيا مبنياين گزارش در ادامه به اظهارات برخي از نم

ماني جويان و ارائه خدمات دروزارت كشور براي پناه هاياقامتگاههاي مستقل از بازرسي
د ي اين رونهمچنين لزوم آگاهي از داليل سير صعود ها وآن و بهداشتي و حفاظتي به

 پرداخته است.

ن ابراز تأسف از مرگ پناهجويان از يكي از سخنگويان وزارت كشور ضم ،از سوي ديگر
ها جهت اسكان اي از هتلسابقهناگزير شدن اين وزارتخانه به استفاده از شمار بي
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و افزايش  19 –يوع بيماري كوويد اشي از شپناهجويان با توجه به فشارهاي گسترده ن
 حالنيدرعشوند، سخن گفته و هاي حامل مهاجران كه وارد خاك اين كشور ميشمار قايق

 تأكيد نموده است كه سالمت و رفاه پناهجويان از بيشترين ميزان اهميت برخوردار است.

، بر اكان خود رهاي پناهجويان تحت اساين در حالي است كه وزارت كشور شمار مرگ
كند و تحقيقات در هاي مهاجرتي، منتشر نميو بازداشتگاه هاخالف روند جاري در زندان

  .29پذيرد كه مرگي غيرطبيعي به وقوع پيوسته باشدها زماني انجام مياين زمينه نيز تن
  
منجر شدن تصويب اليحه حقوق بشر در بريتانيا به تضعيف چشمگير حقوق بشر  -2

  ردر اين كشو
تانيا اليحه ، دولت بري1401 تيرماهوز چهارشنبه اول بان حقوق بشر در رش سازمان ديدهبه گزار

ن ه پارلماب» ن حقوق بشرقانو«جايگزين كردن آن با  منظوربهرا » انياييبريت (بشر) قانون حقوق«
امي ارائه داده كه از نگاه اين گزارش موجب تضعيف قابل مالحظه حقوق بشر براي تم

كار جهت هاي ديرپاي حزب محافظهكشور شده و در حقيقت نقطه اوج تالش روندان اينشه
ادگاه متر از جانب كنوانسيون حقوق بشر و دولت كآيد كه داي به شمار ميبازگشت به دوره

  گرفته است.حقوق بشر اروپا مورد محدوديت قرار مي
رونمايي از اين  آن است كه همچنين گزارش شبكه خبري يورونيوز در اين رابطه حاكي از

 ييو اروپا ييهاي بريتانياكه برخي از دادگاه ه استانجام شد ازآنپسچند روز  اليحه تنها
كار بوريس جانسون مهاجران ند كه دولت محافظهاهداليل حقوق بشري، مانع از آن شد به

  .30ندا بفرستدآغيرقانوني اين كشور را به رو
صويب اين اليحه از سوي ترا در صورت  اي عميق خودهبان حقوق بشر دغدغهديده

  پارلمان تبيين نموده است كه عبارتند از:

                                                            
  بازيابي در لينك:گزارش روزنامه گاردين. قابل  29

 https://www.theguardian.com/uk‐news/2022/jun/25/asylum‐seekers‐deaths‐home‐office‐
housing‐data 
٣٠https://per.euronews.com/2022/06/22/transfer‐migrants‐to‐rwanda‐britain‐plans‐to‐
rewrite‐its‐human‐rights‐laws 
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 ها و احكامهاي بريتانيا جهت ناديده گرفتن قضاوتي دادگاهفراهم آمدن مبناي الزم برا -
  موقت دادگاه حقوق بشر اروپا؛

ر دت حقوق خود خواهان تصريح و اثبا ايجاد موانعي جديد بر سر راه شهروندانِ  -
  ها؛دادگاه

كه از  هاي حقوق بشري و افراديايجاد تمايز ميان افراد شايسته برخورداري از حمايت -
  ت بر مبناي عملكرد خود اين شايستگي را ندارد؛نگاه دول

ن حقوق كاهش تعهدات حقوق بشري نهادهاي عمومي و ارائه تصويري نادرست از قانو -
در  ويژهبهي حمايتي سازوكار عنوانبهرفي آن مع يجابه، تشريفات زائد مثابهبهبشر 

 نده شده وراستاي تحقق حقوق زنان، دختران، سالمندان و افراد به حاشيه را

ميزان  ن ازتحديد كاربرد قانون حقوق بشر در خارج از كشور، از جمله در راستاي كاست -
  نيا.ي نظامي بريتام مرتكب شده از سوي نيروهاپذيري در قبال جرائمسئوليت

از سوي ديگر اتخاذ اين قانون به منزله تضعيف حقوق شهروندان ايرلند شمالي در قياس با 
بريتانيا طبق توافق صلح متعهد به رعايت  كهنيا رغمبهايرلند بوده، شهروندان جمهوري 

  .31مساوات در اين زمينه در دو سوي مرز اين منطقه شده است
حه عالوه بر تحت تأثير قرار دادن شهروندان بريتانيا، ن نيز اين اليبه گزارش روزنامه گاردي

ي نقض حقوق شهروندان كشورهايي چون مجارستان و لهستان در راستا موجب ترغيب
  .32آيداي براي احزاب راست افراطي در فرانسه و ايتاليا به شمار ميخود شده و انگيزه

  
  
  
  

                                                            
  ر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشگزارش سازمان ديده 31

 https://www.hrw.org/news/2022/06/22/uk‐governments‐bill‐wrongs 
٣٢  https://www.theguardian.com/law/2022/jun/28/the‐tory‐bill‐of‐rights‐is‐a‐gift‐to‐the‐
worlds‐tyrants 
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  *فرانسه
  ميالدي 2021سه در سال هاي مدني در فرانوضعيت آزادي -1

سال جاري به ارائه گزارش ساالنه خود در زمينه وضعيت  تيرماهدر » خانه آزادي«نهاد 
الدي پرداخته كه در آن رتبه مي 2021هاي مدني در فرانسه در سال آزادي حقوق سياسي و

ي را به اين كشور اختصاص داده و نظام سياسي آن را برخوردار از فرآيندها 100 از 89
هاي مدني و حقوق سياسي به شمار يا و دولت اين كشور را حامي آزاديدموكراتيك پو

 يدرپيپهاي س اين گزارش تفصيلي دولتآورده است. اين در حالي است كه بر اسا
در پاسخ به حمالت تروريستي مرگبار، با تحديد  ويژهبه، هاي اخيرفرانسه در سال

قانون، از رعايت  ياجراادهاي و تحكيم قدرت نههاي مندرج در قانون اساسي حمايت
  اند.هاي فردي عدول كردهآزادي

ن همچنان در اين كشور قابل مشاهده از سوي ديگر احساسات ضدمسلمانان و ضدمهاجرا
هايي را در زمينه امنيتي نمودن فضاي است و تصويب اليحه امنيت جهاني، دغدغه

  زده است. در اين كشور رقماي تحوالت جاري اعتراضات و پوشش رسانه
اليحه تحكيم «مطابق با اين گزارش اقدام مجمع ملي پارلمان فرانسه به اجرايي كردن 

هاي اين موجب تسهيل اختيارات مقام –طلبي قانون مقابله با جدايي - »اصول جمهوري
را » هاي جمهوريارزش«كشور در زمينه انحالل نهادهايي شده كه به ادعاي اين قانون 

  د.شمارنمحترم نمي
هاي در حال مقابله با اين قانون، سازمان برهيتكاين در حالي است كه دولت با 

هماهنگي عليه نژادپرستي و «از جمله سازمان  -دهد ف قرار ميهراسي را مورد هداسالم
هاي آن كه در ماه اكتبر سال گذشته ميالدي با اين ادعا منحل شد كه فعاليت» هراسياسالم

 ر جامعه شده است.جب بروز خشونت دمو

برخورداري شهروندان فرانسه از حق بيان آزادانه نظرات  رغمبهبر اساس اين گزارش، 
ميالدي اختيارات خود  2021فرمان در ماه ژانويه سال  3دولت اين كشور با تصويب خود، 

اين مبنا به در زمينه گردآوري اطالعات تحت لواي حفظ امنيت ملي را افزايش داده و بر 
شان (حتي كودكان) و هاينظاميان سياسي ادعايي، فعاالن و خانوادهرت و رديابي شبهنظا
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هاي جامعه پردازد كه مورد انتقاد شديد گروههاي اجتماعي ميدر شبكه شانيهاتيفعال
  هاي كارگري قرار گرفته است.مدني، فعاالن حقوق بشري و سازمان

ين در ا مردم فرانسه با تبعيض سيستميك است كه بسياري ازدر ادامه اين گزارش آمده 
با  هت مقابلهلت جتحت تأثير پيامدهاي مقررات قرنطينه دو ويژهبهكشور مواجه بوده و 

ها براي دسترسي به خدمات بسياري از آن كهدرحاليقرار گرفته،  19 –بيماري كوويد 
  اند.واجه شدهاي چون آب و برق با مشكل ماوليه

 جد وت ضدمسلمانان، حمله به نمازگزاران مساجد، يورش به مساز سوي ديگر احساساا
اي عههاي اخير افزايش يافته و مجمولاماكن مذهبي و حمالت كالمي به مسلمانان در سا

شكل گرفته است.  پي شيوع ويروس كرونا در زينستيزانه گرايانه يهودهاي توطئهاز نظريه
تانه هاي اخير در استفاده از زبان نژادپرسالراست افراطي در سهاي گروه ديگرعبارتبه
  اند.هدهي گفتمان عمومي فرانسه به شدت موفق عمل كردشكل منظوربه

لت ميالدي، از دو 2021المللي و فرانسوي در ماه ژانويه سال سازمان بين 6در اين رابطه 
اي قوميتي و هانگاريفرضپيشاستفاده پليس از  كشور رسماً درخواست نمودند تا به اين

لت ز دوساير اشكال تبعيض پايان دهد كه اين درخواست در ماه ژوئيه به طرح شكايت ا
  منجر شد.

هاي يضوع ديگر مورد نظر اين گزارش كارايي دولت در زمينه پرداختن به نابرابرمو
روپا ري اجااتحاديه ت ونيكنفدراسجنسيتي است كه بر اساس پژوهش انتشار يافته از سوي 

هاي مالي ميان مردان و زنان از سال ميالدي، اختالف پرداخت 2020ه اكتبر سال در ما
ت پيش فته و آزار و اذيت جنسي زنان همچنان از معضالدرصد كاهش يا 0,1تنها  2010

  آيد.يها در اماكن اشتغال به شمار مروي آن
هاي اجتماعي و همچنان با تبعيض در فرانسهطبق گزارش مزبور، مهاجران و پناهجويان نيز 

توان به مواردي چون، كاهش استفاده از سوي مقامات مواجه هستند كه از جمله ميسوء
هاي مأموران پليس و قرار گرفتن استفادهرفتار و سوءهاي دولتي، مواجهه با سوءكمكدريافت 

چنين ، هم19 –ي كوويد در دوران شيوع بيمار ويژهبهآميز، در معرض شرايط بهداشتي مخاطره
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 مداخلهها، اخراج كودكان بدون سرپرست به ايتاليا و همچنين شدن چادرها و اردوگاه دهيبرچ
ا در زمينه مهاجران در تالش براي رسيدن از فرانسه به بريتانيا از طريق كانال مانش با بريتاني

 مهاجر شد. 30اشاره كرد كه سرانجام منجر به غرق شدن 

 ويژهبههاي خانگي، زارش به افزايش چشمگير خشونتمورد توجه اين گ ديگر محورهاي
اتخاذ تدابيري از  رغمبها، هاي وضع شده در دوران شيوع ويروس كروندر خالل قرنطينه

سوي دولت در راستاي ممانعت از وقوع آن، تداوم تبعيض عليه زنان، مسلمانان، مهاجران 
اشتغال و تداوم معضل قاچاق  اماكن شيه رانده شده درهاي به حاهتبار و ساير گروآفريقايي

 .33انسان در اين كشور اختصاص يافته است
  
 250ممانعت از پرداخت  شري از مكرون جهتدرخواست صدها گروه حقوق ب -2

  ميليون دالر از سوي شركت نفتي عظيم اين كشور به ميانمار
، 1401 اهتيرم 8ر روز چهارشنبه تحليلي ميدل ايست مانيتور د –به گزارش پايگاه خبري 

رون، اي سرگشاده خطاب به دولت فرانسه از امانوئل مكسازمان جامعه مدني در نامه 459
از  ها دالر مبالغ ماليمهور اين كشور، درخواست نمودند كه از پرداخت ميليونجرئيس

  سوي شركت نفتي توتال به دولت نظامي ميانمار ممانعت به عمل آورد.
در ميانمار  34ميالدي در پروژه گازي يادانا 1990توتال از دهه  ه ذكر است كه شركتالزم ب

شركت دولتي نفت و گاز اين كشور پرداخت فعاليت و درآمد حاصل از اين عمليات را به 
 نموده است. 

ه بكند كه از زمان روي كار آمدن حكومت نظامي در ميانمار اين گزارش خاطرنشان مي
ت و گاز شركت نف ،ميالدي، نيروهاي نظامي 2021ال تا در ماه فوريه سواسطه انجام كود

اين  دالر درآمد گازي ميليارد 1,5اين كشور را تحت تسلط خود درآورده و مالكيت 
  اند.شركت را از آن خود كرده

                                                            
  زادي. قابل بازيابي در لينك:گزارش خانه آ 33

 https://freedomhouse.org/country/france/freedom‐world/2022 
٣٤ Yadana 
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حكومت » 35پول خون«اين در حالي است كه بر اساس آمار به دست آمده از كارزار موسوم به 
هزار تن از حاميان برقراري دموكراسي در اين  2كشتن بيش از  آن زمان اقدام به اين كشور از

  . 36كشور نموده است
ر هاي حقوق بشري دفشارهاي هماهنگ وارده از سوي گروه بر اساس اين گزارش، در پي

 ميانمار هاي خود را درماه ژانويه سال جاري ميالدي، شركت توتال اعالم نمود كه فعاليت
توقف  ماههششدن فرآيند لي است كه با وجود به پايان رسيسازد. اين در حايمتوقف م

هاي خود به ين بخش از پرداختهمكاري با اين كشور، شركت توتال قصد دارد تا آخر
 د.را نيز در اختيار شركت نفت و گاز ميانمار قرار ده رميليون دال 250ميزان 

اند كه تا هدرخواست نمودي از دولت فرانسه اما مطابق با اين گزارش، نهادهاي حقوق بشر
 ودظت خزمان برقراري دولتي دموكراتيك در ميانمار، اين مبلغ را در حسابي تحت حفا

 قرار داده و آن را در زمان مقتضي به اين كشور انتقال دهد.

 ون زنان زاندگفتني است كه از زمان وقوع كودتا در ميانمار، ارتش اين كشور اقدام به سو
يان اين نموده و زندان سپر انساني در قبال معترضان عنوانبهها ز آنودكان و استفاده اك

  اند.قرار گرفته ربادهشتهاي كشور نيز در معرض شكنجه
ي منابع مال نيترمهماز نگاه نهادهاي حقوق بشري، شركت نفت و گاز ميانمار يكي از 

يه ار خود علكارزبه كند تا دولت نظامي اين كشور به شمار آمده و به آن كمك مي
 ادامه دهد. شهروندان اين كشور

 230لغ ميالدي، مب 2019در ادامه اين گزارش آمده است كه شركت فرانسوي توتال در سال 
 هاي ميانمار پرداخت نموده است.ميليون دالر به مقام 176، 2020ميليون دالر و در سال 

ها عليه ميانمار ميزان تحريم ،ال جاري ميالدياز سوي ديگر اتحاديه اروپا در ماه فوريه س
است كه را گسترش داده تا شامل شركت نفت و گاز اين كشور نيز بشود. اين بدان معنا 

                                                            
٣٥ Blood Money Campaign 

نمايد كه به انجام مبادالت تجاري با خونتاي نظامي هايي ميگفتني است كه اين كارزار اقدام به تحت فشار قرار دادن شركت 36
  د.تعامالت خود با اين حكومت را متوقف سازن لهيوسنيبد پردازند، تاار ميميانم



  26                                                                                                                            32گزارش راهبردي 

 

كمپاني توتال براي پرداخت مبالغ مالي به حكومت ميانمار نيازمند تأييد دولت فرانسه است 
 عمل آورد. تواند از اين اقدام ممانعت بهدولت نيز مي روازاينو 

ميالدي، به آغاز  2017مزبور در پايان همچنين اقدام نيروهاي نظامي ميانمار در سال  گزارش
در اين منطقه و » ضد تروريستي«عليه روهيگنيا به بهانه انجام عمليات رحمانه خشونت موج بي

المللي در مقابل برخورداري اين نيروها از مصونيت از مجازات در داخل كشور و در سطح بين
شود. اين در حالي است كه با آغاز جنگ اوكراين، درد و رنج مردم اين منطقه به مي را يادآور

 .37است دست فراموشي سپرده شده
 

 أييد ممنوعيت استفاده از بوركيني در استخرهاي فرانسه از سوي شوراي حكومتيت -3
  اين كشور

ي حكومتي شورا، از اقدام 1401 خردادماه 31شنبه شبكه خبري يورونيور در روز سه
در استخرهاي  -مايوي اسالمي زنان  -ابطال مجوز استفاده از بوركيني  به تأييدفرانسه 

  .38خبر دادگرنوبل عمومي شهر 
اي بل بردر حالي اتخاذ شد كه تصميم شوراي شهر گرنوبر اساس اين گزارش، اقدام مزبور 

 را در جامعه ايمباحثات گستردهمي صدور مجوز استفاده از بوركيني در استخرهاي عمو
 است.فرانسه برانگيخته 

 ض اصلناق«ل را شوراي حكومتي فرانسه تصميم شوراي شهر گرنوبمطابق با اين گزارش، 
  به شمار آورده است.» طرفي خدمات عموميبي

وزارت كشور فرانسه به دنبال تصميم شوراي شهر كند كه اين گزارش خاطرنشان مي
بوركيني در استفاده از تا مجوز  درخواست نمودور راي حكومتي اين كشاز شو ،گرنوبل

                                                            
  تحليلي ميدل ايست مانيتور. قابل بازيابي در لينك: –گزارش پايگاه خبري  37

 https://www.middleeastmonitor.com/20220629‐460-rights‐groups‐call‐on‐macron‐to‐stop‐

french‐energy‐giant‐paying‐myanmar‐250� 
كند و هم ازوي مشورتي قوه مجريه در امور حقوقي عمل ميب عنوانبهشوراي حكومتي فرانسه هم يادآوري است كه  الزم به 38

  .شودهاي وابسته به حكومت محسوب ميها از نهادهاي دولتي يا سازمانترين نهاد قضايي در زمينه رسيدگي به شكايتعالي
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» الئيسيته«ركيني ناقض اصل صدور مجوز براي بو ، چرا كهاستخرهاي گرنوبل را باطل كند
 شود.تلقي مي(عدم دخالت حكومت در امور ديني) 

ومتي ي حكابه دنبال اعالم تصميم شور ،ژرالد دارمنن، وزير كشور فرانسهگفتني است كه 
 قابله باپيروزي براي قانون م«را يك كرده و آن توئيتر خود از آن استقبال در صفحه 

 ه شمار آورده است.ب» از آن كل جمهوريطلبي، الئيسيته و فراتر جدايي

تصميم شوراي حكومتي فرانسه در عمل امكان صدور خوانيم كه در پايان اين گزارش مي
 .39برداز بين مينيز ين كشور را در ديگر شهرهاي ا بوركيني استفاده از مجوز براي

  

                                                            
  ينك:قابل بازيابي در لگزارش شبكه خبري يورونيور.  39

 https://per.euronews.com/2022/06/21/france‐councile‐of‐state‐confirms‐ban‐on‐use‐of‐
burkini‐in‐municipality‐swimming‐pool 


