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

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

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

 

  آمريكا متحدهاياالت*
با  هحبايدن به مصالجو با ناگزير شدن  زمانهمقوق بشر حاولويت نفت بر  -1

  كشورهاي خاورميانه
دن به ، ضمن يادآور شدن عزم جو باي1401تير  25روزنامه گاردين در گزارشي در روز 

جمهوري جهت اتخاذ موضعي سرسختانه در قبال حاكمان هنگام تصدي مقام رياست
 يدن وبا محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، همچنين متعهد ش خودكامه و خصومت ويژه او

 ده وش، به تبديل عربستان سعودي به كشوري طرد خود ارهاي انتخاباتيزردر جريان كا
هاي نهادهاي به انتشار يافتهدام او بار جمال خاشقچي و اقاجعهمنزوي، در پي قتل ف

نموده  لمان، تأكيديات قتل خاشقچي از سوي بن سمبني بر تأييد عمل متحدهاياالتاطالعاتي 
  ت.جمهور آمريكا با وليعهد سعودي نشده اسار رئيسديها مانع دفرضكه تمامي اين پيش

جمهوري آمريكا ماجراي قتل خاشقچي را از سوي ديگر در اين ديدار هنگامي كه رئيس
در الزم مطرح نموده، شاهزاده سعودي نيز در پاسخ واشنگتن را به عدم انجام تحقيقات 

                                                            
 Amnestyالملل (سازمان عفو بين 1 International (بان حقوق بشر سازمان ديده)؛Human Rights Watch ؛ سايت(

 Councilكميسر حقوق بشر ( –وراي اروپا ش of  Europe  –  Commissioner  for  Human  Rights ؛ نشريه(
 Euro‐Mediterranean Human( مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددسازمان  )؛The Conversationكانورسيشن (

Rights Monitorكرفت (تريسپانسيبل استي –ي مسئوالنه )؛ مؤسسه كوئينسي براي كشوردارQuincy Institute for 

Responsible  Statecraft تحليلي ميدل ايست مانيتور ( –)؛ پايگاه خبريMiddle  East  Monitor  (MEMO)(؛ 
شبكه  )؛Daily Record)؛ روزنامه ديلي ركورد (BBC.Comشبكه خبري بي.بي.سي ( )؛The Guardianروزنامه گاردين (

  .)New York Times( مزيتا وركيويامه نروزن ) وFox Newsفاكس نيوز ( خبري
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موارد نقض  يي و ناديده گرفتناكآمري –نگار فلسطيني زمينه قتل شيرين ابو عاقله، روزنامه
 عراق متهم كرده است. ابوغريبجدي حقوق بشر در زندان 

ترين شركاي هاي متمادي نزديكاين در حالي است كه رياض و واشنگتن براي دهه
 نفت، در هاي به وقوع پيوسته در بازار جهانيراهبردي يكديگر بوده و اكنون نيز ناآرامي

 ه ذخاير عظيمبرا ناگزير به روي آوردن  متحدهاياالت ورمهجپي جنگ اوكراين، رئيس
 نفتي اين پادشاهي نموده است.

 متحدهاياالتهاي اشغالي به تحكيم تعهد گزارش، سفر بايدن به سرزمين بنابراينهمچنين 
بر  ا تأكيدوي ب كهدرحاليبه رژيم اسرائيل در قبال حفظ امنيت آن در برابر ايران ختم شده، 

ز امذاكرات صلح، مردم فلسطين را نيز رايط حاضر جهت از سرگيري ودن شسب نبمنا
 خود نااميد كرده است.

ار ه شمببر اساس اين گزارش، ديدار با بن سلمان نقطه عطف سفر بايدن به خاورميانه 
دريافته كه  متحدهاياالتجمهوري عالوه بر بحران بازار جهاني نفت، رئيس چراكهآيد، مي

رده، جاد كبه اين كشور نبوده و روابط مستحكمي با چين و روسيه ايمتكي  ن ديگرعربستا
 يز نفوذنر ايران اين كشورها، عالوه بر توانايي فروش سالح به رياض، د كهنيابا توجه به 

  مزيتي كه آمريكا فاقد آن است.  –دارند 
ت از حماياز  ايخيز خاورميانه به گونه قابل مالحظهكشورهاي نفت، ديگرعبارتبه

 اند.هجهت منزوي كردن روسيه امتناع ورزيد هاي دولت آمريكاتالش

گفتمان بايدن مبني بر حفظ رهبري فعاالنه و  رغمبهكند كه اين گزارش در پايان تأكيد مي
هاي شطرنج در در منطقه، واقعيت حاكي از آن است كه مهره متحدهاياالتاصولي 

رسد جو بايدن براي بار دوم به مقام به نظر مي كهليحادره و خاورميانه در حال حركت بود
دهي ساختار هاي متمادي به شكلجمهوري آمريكا دست نيابد، بن سلمان براي دههرياست

  .2آتي منطقه خواهد پرداخت
  

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 2

 https://www.theguardian.com/us‐news/2022/jul/16/oil‐trumps‐human‐rights‐as‐biden‐
forced‐to‐compromise‐in‐middle‐east 
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  متحدهاياالتخانماني در يبرو به وخامت نهادن بحران   -2
خانماني در ، معضل بي1401 تيرماه 24جمعه  به گزارش روزنامه نيويورك تايمز در روز

هاي سراسر هبه گفته كارشناسان پناهگا كهدرحاليآمريكا به بحراني شديد تبديل شده، 
ده بت شثكشور از هجوم مردم به اين اماكن جهت دريافت كمك خبر داده و تعداد افراد 

  است.  ا سه برابر شدهيهاي اخير دو در فهرست انتظار در ماه
كنند كه از زمان شيوع بيماري هايي زندگي مينيز ناگزير در اردوگاه يگر برخياز سوي د

ي ها و ساير اماكن عمومي شهرهاي بزرگ آمريكا، از واشنگتن دي.سدر پارك 19 –كوويد 
 اند.تا سياتل، بر پا شده

و ه اين در حالي است كه افزايش نرخ تورم موجب رو به وخامت نهادن اين معضل شد
بوده است كه  مواجه تاكنونميالدي  1986با بيشترين ميزان افزايش از سال  بهاءره اجانرخ 

ها را نناپذير و آبرخورداري از مسكن را براي تعداد بيشتري از شهروندان آمريكا امكان
تري از شان در معرض گستره افزونها و قرار گرفتنناگزير به گذران زندگي در خيابان

ست. در اين گرماي شديد نموده ا ازجملهمناسب، نا وهوايآبو يت، خشونت جرم و جنا
ترنت و دهند كه با توجه به عدم دسترسي به اينميان بسياري شغل خود را نيز از دست مي

  مانند.يا برخورداري از آدرس پستي، غالباً از يافتن شغلي جديد باز مي
هاي پيشين هههاي دگذاريرا در سياست خانمانيهاي بحران كنوني بياين گزارش ريشه

بري در اين كشور كه از ساخت مكفي مسكن در آن ممانعت به عمل آورده است (نابرا
ف ي ائتالند. اين در حالي است كه بر اساس آمارهاكميزان عرضه و تقاضا)، جستجو مي

 رين دستمزدهاتميليون تن از شهروندان برخوردار از پايين 7درآمدها، ملي مسكن براي كم
 ه نيستند.صرفبههاي مقرون قادر به اجاره مسكن در اين كشور

گذاران نيز موجب رو به از سوي ديگر قوانين و مقررات وضع شده از سوي سياست
 ازجملهه شده است، كه صرفبههاي مقرون وخامت نهادن اين بحران و تحديد ميزان مسكن

هاي رگ به خانهوني شهرهاي بزهاي مسكزمين توان به اختصاص بخش اعظمي ازها ميآن
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هاي مناسب براي زندگي دو وياليي مختص سكونت يك خانواده، به جاي ساخت مسكن
  هاي چند واحدي اشاره كرد.و يا آپارتمان خانوار
هاي بيشتر و چند واحدي در ها غالباً با ساخت مسكنگزارش مالكان اين خانه بنابراين

 از تغيير چراكهآورند، مل ميآن ممانعت به ع خالفت كرده و ازمناطق سكونت خود م
هاي كم درآمد و همچنين كاهش ارزش ساختار اجتماعي اين مناطق توسط خانواده

هاي اخير به وقوع پيوسته در سان توان به اعتراضمي ازجملهشان هراسانند، كه هايخانه
ني براي به واحدهاي مسكو اتاق 131فرانسيسكو در واكنش به طرح تبديل هتلي 

  كه سرانجام به توقف آن انجاميد. ها اشاره كردانخانمبي
در  كاليفرنيا و اورگان ازجملهها اين گزارش در پايان به اقدام برخي شهرها و ايالت

هاي مبتني بر بنديبه تصويب قوانيني جهت پايان بخشيدن به منطقه ،هاي اخيرسال
اين امر كه معضل  دنن خاطرنشان نموكند، ضماره ميرد اشهاي منفسكونت خانواده

ماًال رفع آن نيز هاي متمادي به چنين بحراني تبديل شده و احتخانماني در خالل دههبي
  .3ها به طول خواهد انجاميدسال

  
  ضرورت امتناع جو بايدن از تجديد فروش سالح به عربستان سعودي -3

و در آستانه سفر  1401 هتيرما 23شنبه ز پنجبان حقوق بشر در روسازمان ديده
اعالم نمود كه  4به خاورميانه، به نقل از خبرگزاري رويترز متحدهاياالتجمهوري رئيس

 –هاي تهاجمي به عربستان سعودي است لغو تحريم فروش سالح درصدددولت بايدن 
قض حقوق تصميمي كه در صورت اجرايي شدن خطر مشاركت آمريكا در موارد جدي ن

كه ائتالف به رهبري عربستان و امارات  ازآنجا ژهيوبهدهد، افزايش مي بشر در يمن را
متحده عربي در زمينه انجام تحقيقات معنادار در رابطه با وقوع جنايات جنگي آشكار در 

 اند.يمن و مسئول به شمار آوردن عامالن آن ناكارآمد عمل كرده

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:گزارش روزنامه نيويورك تايمز 3

 https://www.nytimes.com/2022/07/15/briefing/homelessness‐america‐housing‐crisis.html 
٤https://www.reuters.com/world/us/exclusive‐us‐weighs‐possible‐resumption‐offensive‐
arms‐sales‐saudis‐sources‐2022-07-11/ 
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نگ غاز جآهاي حقوق بشري از ن حقوق بشر و ساير گروهباگفتني است كه سازمان ديده
 ربستان وبه مستندسازي چگونگي استفاده ائتالف به رهبري ع ،ميالدي 2015يمن در سال 

 ازجملهني و در حمالت هوايي غيرقانو متحدهاياالتامارات متحده عربي از تسليحات 
 كاست كه گزارش دولت آمريااند. اين در حالي ارتكاب به جنايات جنگي فاحش پرداخته

ين ابه  ارآمدي اين كشور در زمينه نظارت بر فروش تسليحاتدر اين زمينه نيز بر ناك
  كشورها اذعان نموده است.

 ست تادرخواست نموده ا متحدهتاياالبان حقوق بشر از دولت سازمان ديده رونيازا
عي، تهاجمي و دفاهاي سالحتمامي موارد فروش تسليحات به عربستان و امارات، اعم از 

به عربستان سعودي موجب تضعيف تعهد  تجديد فروش سالح چراكهرا تعليق نمايد، 
 بايدن به اولويت بخشيدن به حقوق بشر در روابط خود با اين كشور خواهد شد.

اعالم نمود كه دولت بايدن  تيرماه 21شنبه در روز سه 5در تحولي ديگر، روزنامه گاردين
هاي حقوق استفادهمستندسازي سوء باهدفديدي المللي جتشكيل كميسيون بين در صدد

بشري به وقوع پيوسته در يمن است. اين در حالي است كه اين كميسيون متشكل از 
اين كشور (يمن) خواهد بود كه تحت حمايت  سيتازه تأسنمايندگاني از شوراي رهبري 

طرفي بار و بيتواند اعتر كميسيون مزبور ميها دعربستان سعودي قرار داشته و حضور آن
 جدي تضعيف نمايد. طوربهرا  سازوكاراين 

كند كه دولت آمريكا به جاي كمك به بان حقوق بشر در پايان گزارش خود تأكيد ميديده
تشكيل نهادي تحقيقي كه فاقد استقالل است و يا از سرگيري فروش تسليحات تهاجمي به 

نظارت سازمان ملل معتبر تحت پاسخگويي  سازوكارراستاي ايجاد عربستان، بايد در 
تالش نمايد كه به تحقيق در زمينه موارد نقض حقوق بشر پرداخته و پيگردهاي قانوني 

  .6آتي در اين رابطه را مورد حمايت قرار دهد

                                                            
٥https://www.theguardian.com/world/2022/jul/12/us‐may‐create‐new‐body‐to‐record‐
human‐rights‐abuses‐in‐yemen 

  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 6
 https://www.hrw.org/news/2022/07/14/biden‐should‐not‐renew‐arms‐sales‐saudi‐arabia 
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 هاي ايالت تگزاسن به عمليات مقامبه پايان داد متحدهاياالتضرورت اقدام دولت  -4
  صاص يافته به اين عملياتهاي اختعليه مهاجران و قطع بودجه

، بر ضرورت اقدام 1401 تيرماه 20بان حقوق بشر در گزارشي در روز دوشنبه سازمان ديده
به قطع بودجه فدرال اختصاص يافته به نهادها و شهرهاي در  متحدهاياالتدرنگ دولت بي

سوم به ، فرماندار تگزاس، مو7انه گرِگ ابوتاستفاده جويحال مشاركت در طرح مرزي سوء
  تأكيد نموده است.» 8ستارعمليات لون ا«

بسيج  هدفباميليارد دالري  4يك طرح ايالتي » عمليات لون استار«الزم به ذكر است كه 
هت جالت، قانون در اين اي ياجراگارد ملي و ديگر نهادهاي  يپليس ايالت تگزاس، اعضا
ا بدر مرز اين كشور  حدهمتاياالتها به خاك انعت از ورود آندستگيري مهاجران و مم

جويانه به استفادهآميز و سوءبان حقوق بشر عملياتي تبعيضكه از نگاه ديده ،مكزيك است
هت جين ايالتي، هدف قرار دادن مهاجران مظنون به تخطي از قوان منظوربهشمار آمده و 

  ست.اها طراحي شده آنبازداشت، مورد پيگرد قرار دادن و حبس 
جه ، تخصيص بودنيز براي سال مالي آتي متحدهاياالتل ت كه دولت فدرااين در حالي اس

ام ميليارد دالري به اداره امور گمركي و حمايت مرزي اين كشور جهت انج 15,74
 در سطح ملي را به كنگره پيشنهاد داده است.در اين زمينه عمليات خود 

گرايي شديد افراطتفدرال  بشر بر اين باور است كه چنانچه دولت بان حقوقسازمان ديده
وم عمليات تدا اين ياجرابه تخصيص بودجه به نهادهاي عامل  زمانهمگرفته و را ناديده 
 رونيازان نيز شريك خواهد بود. هاي متداوم آاستفادهدر سوء ينوعبهبخشد، 
ها استفادهه تحقيق در زمينه اين سوءدادگستري و امنيت داخلي بايد ب يهاوزارتخانه

در  ازجمله زير به ايجاد تغيير در عملكرد خود،پرداخته و مسئوالن ايالت تگزاس را ناگ
 نمايند.» عمليات لون استار«زمينه پايان دادن به 

آميز هاي تگزاس افزايشي مخاطرهبخش مقاماين در حالي است كه گفتمان و اقدامات زيان
مبني بر تشديد اين عمليات و اعطاء  ندار اين ايالت به تازگي فرماني اجرايييافته و فرما

                                                            
٧ Greg Abbott 
٨ Operation Lone Star 
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به گارد ملي و اداره ايمني عمومي تگزاس در راستاي استرداد پناهجويان و  ات الزمياراخت
با مكزيك صادر نموده است كه در تناقض فاحش با قوانين  متحدهاياالتمهاجران به مرز 

ت ضدمهاجرتي و للي حقوق بشر بوده و خطر افزايش احساساالماين كشور و قانون بين
 پي دارد.ها را در خشونت عليه آن

ي بر اساس اين گزارش، طي اين عمليات پناهجويان و مهاجران در معرض فرآيندها
شوند كه از هايي نگهداري ميآميز نژادپرستانه قرار گرفته و در بازداشتگاهكيفري تبعيض

 يشردار نبوده و حتي پهاي روحي برخودرمان ازجملهو درماني،  امكانات مناسب غذايي
 ها به وكيل نيزدسترسي آن كهدرحاليگيرند، مورد حبس قرار مي ،از تفهيم اتهام و محاكمه

  پذيرد.با تأخير انجام مي
در  گذاري عظيم دولت فدرال و ايالت تگزاسدر ادامه اين گزارش آمده است كه سرمايه

 قانون در مرزهاي ياجراهاي انگارانه و ظالمانه نهادگرايانه، جرمميعمليات نظا
ري از طريق پيشگي«نشأت گرفته از سياست فدرالي ناكارآمد موسوم به  متحدهاياالت

هاي گسترده در عرصه مهاجرت و مرگ استفادهمنجر به سوء تنهانهاست كه » بازدارندگي
كه  ياگونهبهاجرت را نيز كاهش نداده است، مهاجران و پناهجويان شده، بلكه روند مه

ر در مهاج 595ميالدي،  2021المللي مهاجرت تنها در سال مطابق با گزارش سازمان بين
 اند.مرز آمريكا با مكزيك جان خود را از دست داده يا ناپديد شده

يد در عوض تشد متحدهاياالتكند كه بان حقوق بشر تأكيد ميسازمان ديده روازاين
انه و نه ايالتي يا فدرال، بايد راهكاري بشردوستجويااستفادههاي ناكارآمد و سوءسياست
مدارانه در قبال روند مهاجرت اتخاذ كرده كه به پناهجويان امكان ارائه درخواست قانون
  .9اي مبتني بر احترام به حقوق بشر سامان بخشدرا داده و اين فرآيند را به شيوه جوييپناه
  

                                                            
  ن حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:باگزارش سازمان ديده 9

 https://www.hrw.org/news/2022/07/11/us‐end‐texas‐assault‐migrants‐cut‐funds 
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ي از سامانه دفاع موشكي تحت جزيره اشغال شده يمن ميزبان احتمالي بخش -5
  متحدهاياالتحمايت 

در  10كرفتريسپانسيبل استيت –به گزارش مؤسسه كوئينسي براي كشورداري مسئوالنه 
ميالدي وارد جزيره  2015، امارات متحده عربي از سال 1401 اهتيرم 15روز چهارشنبه 

گير در جنگ، نفوذ هاي دراعتراضات تمامي طرف رغمبهن شده و راهبردي سقطرا در يم
هاي تلفن اين شمارهكه پيش ياگونهبهاين منطقه به آرامي گسترش داده است،  خود را در

جزيره به كد مخابراتي امارات تغيير يافته و گردشگران بدون دريافت رواديد يمن، 
ه از نگاه بسياري از منتقدان مصداق الحاق وضعيتي ك –توانند به اين جزيره سفر كنند مي

 اين جزيره به خاك امارات است.

زيره جدر  گزارش، امارات متحده عربي همچنين اقدام به ايجاد پايگاهي نظامي بنابراين
ا ر، حضور نظامي خود كيگرهاي دفاع موشسقطرا نموده و قصد دارد تا با استقرار حس

كل تواند موجب حمايت اتحاد نوپاي شقدامي كه ميا –گسترش دهد نيز در اين جزيره 
 عربي شود. ، متشكل از رژيم اسرائيل و چندين كشورمتحدهاياالتگرفته تحت رهبري 

ه بر اساس اين گزارش، منتقدان اين طرح نه تنها در خصوص منجر شدن روند فزايند
ابراز  محيط زيست آنگري در اين جزيره به تحكيم نفوذ امارات متحده عربي و تخريب نظامي

ض متناق متحدهاياالتسوي كنند كه تأييد اين اقدام از نين استدالل مياند، بلكه چنگراني كرده
 – ها در خالل جنگ استبا مواضع اين كشور در رابطه با غيرقانوني بودن تصرف سرزمين

 ست.ا موضعي كه واكنش غرب به تداوم تهاجم روسيه به اوكراين بر آن بنا نهاده شده

كاف در شموجب ايجاد  متحدهاياالتناقض مطابق با گزارش اين انديشكده مواضع مت
كه  المللي در قبال جنگ اوكراين شده، چرا كه بسياري از كشورها بر باورندسطح بين

 كند.آمريكا در اين رابطه گزينشي عمل مي

در قبال صحراي غربي  متحدهاياالتگيري توان در موضعموارد مشابه در اين زمينه را مي
المللي به اشغال غيرقانوني آن از سوي مراكش، دانلد ان جامعه بينذعا رغمبهمشاهده كرد كه 

                                                            
١٠ Quincy Institute for Responsible Statecraft 
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جمهوري خود تسلط اين كشور بر صحراي غربي را قانوني به شمار ترامپ در دوران رياست
  ران نمايد.سازي روابط با رژيم اسرائيل را جباقدام مراكش به عادي لهيوسنيبدآورد، تا 

هاي حاميان مخالفت رغمبهكند كه جو بايدن نيز، اين گزارش در ادامه خاطرنشان مي
وم بخشيده و در قبال مراكش تدا متحدهياالتاالملل و حقوق بشر، به اين موضع حقوق بين

 -  »زاديآخانه «فروش تسليحات به اين كشور را افزايش داده است، در شرايطي كه نهاد 
اي غربي حتي در قياس با ر گزارشي تصريح نموده كه مردم صحرد -آمريكا مستقر در 

 تري برخوردارند.هاي كمي اين گزارش) ايران، از آزاديمردم چين و (به ادعا

 اين در حالي است كه سياست امارات متحده عربي در سقطرا نيز از حمايت ضمني
ن بوظبي در اييمن، اقدامات ابرخوردار بوده و واشنگتن، برخالف دولت  متحدهاياالت

وم ر تداح به اين كشوننموده و در عوض به فروش ميلياردها دالر سالجزيره را محكوم 
 بخشيده است.

هاي موشكي در هاي كارشناسان در زمينه استقرار سامانهمطابق با اين گزارش دغدغه
ها را در خصوص آن الملل نيز فراتر رفته و نگرانيجزيره سقطرا از موازين حقوق بين

هاي برقراري ها با ايران و نابودي فرصتدامن زدن به تنش منجر شدن اين اتحاد نظامي به
 روابط ديپلماتيك ميان تهران و كشورهاي عرب منطقه را در پي داشته است.

تحده مم امارات غيرقانوني بودن اقدا رغمبهاين در حالي است كه بخش اعظم مردم سقطرا، 
آورند ميال شده به شمار نرش حضور و نفوذ خود در آن، اين جزيره را اشغعربي به گست

ستاي ر رادمذاكره  هرگونهلحاق جزيره كريمه به روسيه بوده و البته كه يادآور وضعيت ا
  سازد.ه ميپايان جنگ يمن و استرداد اين جزيره به دولت اين كشور را با پيچيدگي مواج

دون از اين تحوالت ب كيچيهكند كه وقوع تأكيد مياين گزارش در پايان بار ديگر 
 .11پذير نبوده استامكان متحدهاياالتحمايت 

  

                                                            
  ل بازيابي در لينك: كرفت. قابريسپانسيبل استيت –گزارش مؤسسه كوئينسي براي كشورداري مسئوالنه  11

https://responsiblestatecraft.org/2022/07/06/disputed‐yemeni‐island‐could‐host‐elements‐
of‐us‐led‐missile‐defense‐system 
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  ميالدي 2021سال  و مكزيك: مرگبارترين مسير مهاجرت در جهان در متحدهاياالتمرز  - 6
، مطالعه انجام شده از 1401 تيرماه 13به گزارش شبكه خبري فاكس نيوز در روز دوشنبه 

ته، مللي مهاجرت انتشار يافالكه توسط سازمان بين 12ناپديدشدهوژه مهاجران سوي پر
و مكزيك مرگبارترين مسير زميني براي  متحدهاياالتحاكي از آن است كه گذرگاه مرزي 
تن از اتباع كشورهاي  1238ميالدي دست كم  2021مهاجران در جهان بوده و در سال 

ز ها در مرمورد آن 728اند كه دست كم دست داده آمريكايي در اين مسير جان خود را از
  با مكزيك به وقوع پيوسته است. متحدهاياالت

ز بنا بر اظهارات نويسنده اين پژوهش، شمار موارد مرگ به وقوع پيوسته در مر
ميزان  اي چشمگير افزايش يافته كهو مكزيك در سال گذشته ميالدي به گونه متحدهاياالت

ت ده و اين در حالي استر بونيز افزون 19 –يش از وقوع بيماري كوويد آن حتي از دوره پ
 ها از اين ميزان بيشتر است.هاي گردآوري دادهكه آمار واقعي اين موارد به دليل چالش

م اين ي اقدام مرديكي از عوامل اصل عنوانبهدر اين مطالعه از بحران اقتصادي ونزوئال 
اي يرمعمول برغمسيرهاي  گزينشبهها اگزير شدن آنمنطقه جهت ترك كشورهاي خود و ن

  هاي منتهي به جزاير كارائيب، نام برده شده است.گذرگاه ازجملهمهاجرات، 
المللي مهاجرت، كند كه بنا بر آمارهاي سازمان بيناين گزارش در ادامه خاطرنشان مي

ر دهر سن آنتونيو ها در كاميوني در شمهاجر در روزهاي اخير كه پيكرهاي آن 46مرگ 
اند دهداست دكل قربانياني كه در اين مرز جان خود را از ايالت تگزاس يافت شده، تعداد 

جران از تن رسانده است. گفتني است كه اين مها 493ميالدي به  2022را تنها در سال 
  اند.اتباع كشورهاي مكزيك، گواتماال و هندورأس بوده

از اي سابقهيدر سال گذشته ميالدي آمار ب متحدهاياالتاز سوي ديگر مأموران مرزي 
آن در  اند كه ميزانبي اين كشور به ثبت رساندهمهاجرانِ در تالش جهت گذر از مرز جنو

نفر  478ر و هزا 235نفر و ماه پيش از آن  416هزار و  239ميالدي  2021ماه پاياني سال 
  بوده است.

                                                            
١٢ Missing Migrants Project 
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ر سال مورد مرگ د 854، هاجران ناپديدشدهق با آمارهاي پروژه مگفتني است كه مطاب
سابقه مرگ پيوسته كه نمايانگر ميزان بيبه وقوع  2020مورد در سال  798و  2019

  ميالدي است. 2021مهاجران در سال 
در پايان اين گزارش از كشورهاي اين منطقه درخواست شده تا به تعهدات خود در راستاي 

  .13هاي بيشتر پايبند بمانندشدگيها و ناپديدمرگ نجات جان مهاجران و ممانعت از وقوع
  
و لزوم انجام  14در رابطه با قتل شيرين ابوعاقله متحدهاياالتناكارآمدي تحقيقات  -7

  المللي در اين زمينهتحقيقات بين
، با توجه به 1401 تيرماه 13در روز دوشنبه  15مديترانه – بان حقوق بشر اروپاهيددسازمان 

 اي نهايي پس ازابي به نتيجهناپذيري دستيمبني بر امكان متحدهاياالتخارجه  اعالم وزارت
 –نگار فلسطيني اي كه شيرين ابوعاقله، روزنامههاي دقيق انجام شده بر روي گلولهبررسي

اي بر ضرورت انجام تحقيقات مستقل آمريكايي، را به قتل رسانده، با صدور بيانيه
زات و تأكيد و در خصوص مصونيت عامالن اين جنايت از مجاالمللي در اين زمينه بين

  بروز موارد بيشتر نقض حقوق بشر ابراز نگراني كرده است. روازاين
د ت يافتنين نتيجه دس، كارشناسان اين تحقيق به امتحدهاياالتبنا بر بيانيه وزارت خارجه 

ممكن شليك آن را نا منشأمينه گيري قطعي در زكه تخريب بيش از اندازه گلوله، نتيجه
 يل عامل مرگشده از مقر نيروهاي نظامي رژيم اسرائانجام شليك  اگرچه كهنياساخته و 

 نه وجودامداعشيرين ابوعاقله بوده، اما دليلي براي به شمار آوردن آن به مثابه اقدامي 
ليات بار در خالل عمهاي فاجعهنداشته، بلكه اين حادثه تنها ناشي از بروز موقعيت

اي از هجموعي در جنين بوده كه در پي منيروهاي رژيم اسرائيل عليه نيروهاي جهاد اسالم
 تي عليه اين رژيم به وقوع پيوسته است.حمالت تروريس

                                                            
  :كنيل ردگزارش شبكه خبري فاكس نيوز. قابل بازيابي  13

https://b2n.ir/u75282 
١٤ Shireen Abu Akleh 
١٥ Euro‐Mediterranean Human Rights Monitor 
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از آن  مديترانه حاكي –بان حقوق بشر اروپا اين در حالي است كه تحقيقات ميداني ديده
وله نيروهاي اسرائيل قرار گرفته و گل ايهنگار مورد اصابت سالحاين روزنامهاست كه 

 –شده جايي كه توسط كاله ايمني محافظت نمي –يقاً به زير گوش او شليك شده دق
 برخورد كرده كه نمايانگر عامدانه بودن اين اقدام است.

 رونازايتواند جنايتي جنگي به شمار آيد و گزارش، قتل شيرين ابوعاقله مي بنابراين
س قيقت بر اساالمللي جهت آشكار ساختن حام تحقيقات شفاف و مستقل بيننيازمند انج

  است.» هاي غيرقانوني احتماليبطه با مرگدر راسوتا در زمينه انجام تحقيق پروتكل مينه«
گزارش اين نهاد حقوق بشري در پايان مسئوليت نهادهاي سازمان ملل در راستاي اتخاذ تدابير 

عدم مصونيت عامالن نقض حقوق بشر از مجازات را يادآور  الزم جهت حصول اطمينان از
مدت رژيم اسرائيل در زمينه امتناع از انجام تحقيقات با تأكيد بر سوابق طوالني ويژهبهشده، 

 .16اندصادقانه و مستقل و همچنين تحقيقات رسمي كه غالباً بدون نتيجه پايان يافته
  

  *كانادا
ه در قياس با صرفبهنژادي از مسكن مقرون  –مي هاي قومندي اقليتكاهش بهره -

  ان در كاناداسفيدپوست
، به دست و 1401 تيرماه 6در گزارشي در روز دوشنبه  17نشريه استراليايي كانورسيشن

و چشمگير بهاي آن  شيافزادي مسكن، پذيري اقتصاپنجه نرم كردن كانادا با بحران صرفه
درصد يا درصد  30 صرفبهها شدن خانوادهدر چند سال اخير و ناگزير  اجاره بهاء

ها جهت ه منجر به كاهش بودجه آند خود براي هزينه مسكن پرداخته كبيشتري از درآم
انداز براي غذا و خدمات درماني و امكان پس ازجملهتأمين ساير ملزومات معيشتي، 

شان نهاي آتي و در نتيجه كاهش رضايت از زندگي و تضعيف سالمت روح و رواسال
 شده است.

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:مديترانه – ق بشر اروپابان حقوهيددگزارش سازمان  16

 https://euromedmonitor.org/en/article/5223/OPt:‐US‐investigation‐fails‐to‐bring‐justice‐
for‐journalist‐Shireen‐Abu‐Akleh,‐independent‐international‐investigation‐is‐required 
١٧ The Conversation 



  15                     )          8( سها و فران، بريتانياياالت متحده آمريكا، كانادانگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

 ميالدي و در واكنش به بحران 2017بر اساس اين گزارش، دولت كانادا در سال 
ر بمبتني » راهبرد مسكن ملي« ياجراذيري مسكن در اين كشور، اقدام به پصرفه
اد ميليارد دالري جهت ارتقاء امكان تأمين مسكن نمود كه به اعتق 72گذاري سرمايه
در پذير هاي آسيبناسايي گروهشت آن در گرو اقدام دولت به بان حقوق بشر، موفقيديده

  ها است.پذيري آناين زمينه و چرايي آسيب
ر قياس هاي اقليت جامعه كانادا دمطالعات جديد در اين زمينه حاكي از آن است كه گروه

نرخ عدم  وه برخوردار بوده صرفبهبا سفيدپوستان از دسترسي كمتري به مسكن مقرون 
سياي آ، شمال آفريقا، انهدر ميان شهروندان خاورمي ويژهبهپذير، سي به مسكن صرفهدستر

  است. ترشرقي و آسياي جنوبي باال
 اي و شمال آفريقا بهمحدوديت دسترسي شهروندان خاورميانه ،مطابق با اين گزارش

 آنكهحالها بوده، تر بيكاري در ميان آنه عمدتاً به دليل نرخ افزونصرفبهمسكن مقرون 
هاي ها به سكونت در شهراز تمايل آناين امر در ميان شهروندان آسياي جنوبي و شرقي 

 ل مالحظه است.ها بسيار قابشود كه بهاي مسكن در آنيبزرگ ناشي م

هاي اقليت در كانادا در قياس با ساير دهد كه گروهاز سوي ديگر اين مطالعه نشان مي
كه  اند، چرابوده برخوردار 19 –به بيماري كوويد  ابتالي از تراقشار جامعه از نرخ افزون

كنند كه علت آن را يمي با انباشتگي جمعيت بيشتر زندگي هاها در مسكناين گروه
شان به ناگزير شدن روازاينهن يا اجاره بهاء و ها در پرداخت رتوان در عدم توانايي آنمي

هاي نامناسب و فاقد همشترك و يا سكونت در خان يهاها در مسكنزندگي با ساير خانواده
  تهويه هواي مناسب جستجو كرد. ازجملهزم، امكانات ال

 –ماعي هاي مهاجر در كانادا به تدريج از امكانات اجتهاي اين مطالعه، اكثر گروهبر اساس يافته
دان شوند. اين در حالي است كه شهروناقتصادي الزم جهت تأمين مسكن برخوردار مي

، كه اندمواجهه صرفبهقرون وانع مستمر در دسترسي به مسكن مپوست كانادايي با مسياه
 لي اشاره كرد.عمال تبعيض در بازار اجاره مسكن و نهادهاي ماتوان به امي ازجمله
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از:  اندعبارتد كه كناين گزارش در پايان بر ضرورت انجام برخي از اقدامات تأكيد مي
وم در شهرهاي بزرگ كانادا، همچون تورنتو و ونكوور، لز بيشتر هايمسكن لزوم ساخت

بر سر راه دسترسي شهروندان  افزايش دستمزد كارگران كانادايي، لزوم رفع موانع
هاي مهاجرتي كانادا ه و لزوم تغيير سياستصرفبهپوست كانادايي به مسكن مقرون سياه
ه، همچنين حصول اطمينان از صرفبهون هاي مقردسترسي مهاجران به مسكن ارتقا منظوربه

 .18هصرفبههاي مقرون ها به مسكنتر اقليتالنهتر و عاددسترسي افزون
  

  *بريتانيا
 دگان پارلمان بريتانيا در خصوص ناكارآمدي طرح روآندا در زمينههشدار نماين -1

  ايجاد بازدارندگي در قبال مهاجران
، 1401 هتيرما 27يست مانيتور در روز دوشنبه تحليلي ميدل ا –به گزارش پايگاه خبري 

اند ادهددار ارجه مجلس عوام پارلمان بريتانيا هشدگان عضو كميته امور خگروهي از نماين
زان گذر هاي دولت اين كشور به فرستادن پناهجويان به روآندا، با هدف كاهش ميكه تهديد

 ارآمد عمل كرده است.ناك تاكنونبه شدت پرمخاطره مهاجران از كانال مانش، 

ز جي ازمينه با مو كشور بريتانيا در اينطرح پيشنهادي وزارت  ،بر اساس اين گزارش
نيا ز بريتاكه ا از سوي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل مواجه شده ازجملهانتقادها، 

هه به مواج هاي خود جهت انتقال پناهجويان به روآندا را، با توجهدرخواست نمود تا برنامه
هاي گروه كهنياتوقف سازد، ضمن شان ماين مهاجران با خطر استرداد به كشورهاي مبدأ

هاي حقوق بشري به وقوع پيوسته توسط دولت استفادهحقوق بشري در زمينه سوابق سوء
 اند.كيگالي نيز هشدار داده

در ماه ژوئن  كند كه دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حكمياين گزارش خاطرنشان مي
ممانعت به عمل آورد، تا زماني كه سال جاري ميالدي از انتقال پناهجويان به روآندا 

                                                            
  ورسيشن. قابل بازيابي در لينك:گزارش نشريه كان 18

 https://theconversation.com/ethno‐racial‐minorities‐in‐canada‐have‐less‐access‐to‐

affordable‐housing‐than‐white‐people‐185479 
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ين كشور بررسي پرونده يكي از پناهجويان اخراج شده را به هاي قضايي ديوان عالي امقام
 پايان برسانند.

س بر اسا هه كاين در حالي است كه دولت بريتانيا اليحه جديدي را به پارلمان ارائه نمود
ده و شردار هاي نهايي برخوخاذ تصميماز اختيارات الزم جهت ات هاي اين كشورآن دادگاه

 گيرند.در مقامي باالتر از دادگاه حقوق بشر اروپا قرار مي

يالدي ري ماز سوي ديگر كميته امور خارجه پارلمان بريتانيا گزارش داده كه در سال جا
شود كه تا پايان بيني مياند و پيشجر از كانال مانش گذر كردههزار مها 14، بيش از تاكنون
 هزار تن ديگر نيز خطرات اين سفر را به جان بخرند. 60سال 

ها و نهادهاي حقوق گذاران اين كميته و گروهاين گزارش در پايان به نقل از سياست
ان براي متقاضيبشري، تنها را مقابله با اين روند را ايجاد مسيرهاي ايمن و قانوني 

ها در از مخاطره قرار گرفتن آن لهيوسنيبد، تا آوردپناهندگي در بريتانيا به شمار مي
  .19استفاده نيز كاسته شودمعرض استثمار و سوء

ي مبني بر قصد ، گزارشتيرماه 25روزنامه تايمز در روز شنبه  ،در تحولي ديگر در اين زمينه
 وزيري از حزبنيا و همچنين نامزد مقام نخستليز تراس، وزير خارجه كنوني بريتا

ان از پذيرش مهاجران و پناهندگ منظوربهاكرات با دولت تركيه ز مذكار، جهت آغامحافظه
 منتشر نموده است. ،وزير اين كشورنخست عنوانبهدر صورت انتخاب وي  ،بريتانيا

خارجه تركيه طرح  اين در حالي است كه ساعاتي پس از اعالم اين خبر، سخنگوي وزارت
تركيه بيشترين ميزان  كهنيابه توجه ، با ه استمزبور را مردود دانسته و محكوم نمود

و در حال حاضر با  –ميليون نفر  4حدود  –در جهان را در خود جاي داده  يانپناهجو
احساسات  كند. از سوي ديگراي دست و پنجه نرم ميمسائل سياسي و اجتماعي گسترده

چرا كه مهاجرتي در جامعه تركيه در طول دهه گذشته افزايش يافته، ي و ضدضدپناهجوي

                                                            
  بل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتور. قا –گزارش پايگاه خبري  19

 https://www.middleeastmonitor.com/20220718‐uk‐mps‐warn‐rwanda‐makes‐good‐
headlines‐but‐does‐not‐deter‐channel‐crossings 



  18                                                                                                                          36گزارش راهبردي 

 

حال گريز به سوي اروپا اين كشور مقصد اصلي پناهجويان سوري و ساير پناهجويان در 
  .20بوده است

  
  ز مدارسانگليس ناگزير به سرقت غذا ا كودكان بسيار محروم -2

، به اظهارات لي اليوت 1401 تيرماه 23شنبه روزنامه گاردين در گزارشي در روز پنج
، پرداخته كه بر اساس آن كودكان 22ي دانشگاه اكسيتر، استاد پويايي اجتماع21ميجر

هاي بسيار فقير انگليس اقدام به دزديدن غذا و دستمال از مدارس خود كرده و خانواده
  اند. از ماندهبرخي نيز به دليل عدم توانايي پرداخت هزينه اتوبوس، ناگزير از تحصيل ب

 درسهمسنه و خسته و مضطرب به بنا بر اظهارات اين استاد دانشگاه، اين كودكان گر
تر با توجه به بروز بحران معيشتي در اين كشور، آموزان بزرگدانش كهدرحاليرسند، مي

 هاي خودادهاي به تأمين نيازهاي خانوناگزير به ترك تحصيل شده تا با كار كردن تا اندازه
  كمك نمايند. 

 ،معيشتي در بريتانياهاي هزينه و بحران 19 –اين در حالي است كه شيوع بيماري كوويد 
ها پديد آورده و موجب كاهش ميزان اي را براي مدارس و دانشگاهسابقههاي بيچالش

  آموزش و فراگيري شده است.
وي يافته از ساين كارشناس مسائل اجتماعي بر ضرورت دو برابر شدن بودجه تخصيص 

آموزان و همچنين انشترين اقشار ددولت براي مدارس جهت بهبود وضعيت محروم
تري از پوشش بخش گسترده منظوربهها گسترش ميزان و حيطه شمول اين كمك

 هاي فقير تأكيد نموده است.خانواده

دامات توان به لزوم ارتقاء حيطه تمركز اقمورد تأكيد اين گزارش مي از ديگر محورهاي
 جهت –نيا ادولت بريت وابسته به –ها اداره موازين تحصيلي، خدمات كودكان و مهارت

  ها اشاره كرد.ها و نابرابريمقابله با اين محروميت

                                                            
٢٠https://www.middleeastmonitor.com/20220718‐ankara‐slams‐liz‐truss‐plan‐to‐send‐
refugees‐to‐turkiye‐in‐proposed‐extension‐of‐rwanda‐deal/ 
٢١ Lee Elliot Major 
٢٢ University of Exeter 
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موجب  19 – دهد كه شيوع بيماري كوويدهاي انجام شده در اين زمينه نشان ميپژوهش
 كهدرحاليالي چهار ماه از تحصيل باز بمانند،  3متوسط  طوربهشده تا كودكان 

اند، همچنين هشدار داده تأثير اين امر قرار گرفته بيشتر تحت ترآموزان مقاطع پاييندانش
 12الي  4به ميزان نزول پويايي درآمد در جامعه بريتانيا  به گيريكه شيوع همهاست شده 
 .23خواهد انجاميد درصد

  
  هاي معيشتي و گسترش شكاف ميان مناطق شمالي و جنوبي انگليس و ولزبحران هزينه - 3

، مطالعه جديد انجام شده از 1401 تيرماه 22ر روز چهارشنبه ه گاردين دبه گزارش روزنام
در خصوص شهرهاي انگليس و ولز نمايانگر اختالف  24سوي انديشكده سنتر فور سيتيز

اي بوده، با توجه هاي منطقههاي معيشتي در شمال و جنوب كشور و تشديد نابرابريهزينه
درصد باالتر از شهرهاي جنوبي،  30نگليس تا نرخ تورم در شهرهاي شمالي ا كهنيابه 

  همچون لندن است.
الدي جاري مي نرخ تورم ساالنه بريتانيا در ماه مه سال كهدرحاليبر اساس اين گزارش، 

رصد د 30درصد برآورد شده كه  11,5صد بوده، اين نرخ در شهر شمالي برنلي در 9,1
 .كمبريج استدرصدي در شهرهاي لندن و  8,8بيشتر از نرخ تورم 

 يروهاخودهاي فزاينده مطابق با گزارش روزنامه گاردين، كهنگي و فرسودگي منازل و هزينه
ب مچون لندن و شهرهاي جنوشخصي در شهرهايي كه از وسايل نقليه عمومي مناسبي، ه

ه و ر شدشرقي بريتانيا برخوردار نيستند، موجب افزايش نرخ تورم در شهرهاي شمالي كشو
با  ز و ولزل، ميدلندهاي معيشتي در سراسر بريتانيا، شهرهاي واقع در شماايش هزينهافز رغمبه

  كنند.هاي مالي بيشتري دست و پنجه نرم مينرخ تورم باالتر و كمبود

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك: 23

 https://www.theguardian.com/education/2022/jul/14/children‐in‐england‐mired‐in‐deep‐
poverty‐stealing‐food‐and‐tissues‐from‐schools 
٢٤ Centre for Cities 
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پذيرترين اقشار جامعه جهت درنگ از آسيبين گزارش در ادامه بر ضرورت حمايت بيا
يت موده كه وضعنشرايطي تأكيد  حش، حتي درهاي فاگذر از اين بحران و كاهش نابرابري

  برد.سياسي دولت بريتانيا در ابهام به سر مي
رد پوندي را جهت كمك به ميليا 15اي دولت بريتانيا در ماه مه، بسته اگرچهگفتني است كه 

دهد كه بايد كشور در نظر گرفت، اما اين گزارش نشان مياين هاي معيشتي مردم تسهيل هزينه
پذير انجام پذيرد و ميزان راستاي حمايت از خانوارهاي آسيب بيشتري در اقدامات
 .25افزايش يابدبايد مطابق با نرخ تورم ») اعتبار جهاني«هاي اعطايي دولت (موسوم به هزينهكمك

  
  غال در بريتانيامندي از حق اشتاهندگان جهت بهرهدرخواست پن -4

، 1401 تيرماه 22روز چهارشنبه در  –تلند چاپ اسكا - 26به گزارش روزنامه ديلي ركورد
ها شده در شرايطي ممنوعيت اشتغال براي پناهندگان موجب مورد استثمار قرار گرفتن آن

  وني نيازمند تأمين نيروي كار هستند.كه كارفرمايان مشاغل قان
پوند  5,84بر اساس اين گزارش، پناهندگاني كه ناگزير به گذران معيشت خود با مستمري 

پوند در ساعت، جذب بازار كار  1كسب درآمد ناچيزي چون،  منظوربهد، ر روز هستند
سكاتلند در ، نماينده حزب ملي ا27شوند كه بر اساس اظهارات كرول موناگنزيرزميني مي

ناپذير است. اجتنابامري ها در اين مشاغل پارلمان بريتانيا، مورد استثمار قرار گرفتن آن
ه صدور مجوز اشتغال براي پناهندگان را به پارلمان ارائه اينده اليحگفتني است كه اين نم

  داده است.
فاف كان ندگبنا بر اظهارات اين نماينده پارلمان بريتانيا، مستمري پرداختي به پناه

يافتن  منظوربهها برخي از آن روازايندهد و ها را نميترين ملزومات زندگي آنابتدايي
ني در شاغل قانومبسياري از كارفرمايان  كهدرحاليشوند، ر سياه ميشغل ناگزير وارد بازا

 جستجوي كاركناني جهت استخدام هستند.

                                                            
  :گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك 25

 https://www.theguardian.com/business/2022/jul/14/cost‐of‐living‐crisis‐widens‐north‐

south‐divide‐by‐30 
٢٦ Daily Record 
٢٧ Carol Monaghan 
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اي هاي حامي رفع ممنوعيت اشتغال برهبنا بر پيمايش انجام شده از سوي يكي از گرو
ز ادرصد  80مندي از حق اشتغال بوده و درصد از پناهندگان مايل به بهره 94پناهندگان، 

  ها اعطاء شود.ور نيز بر اين باورند كه اين حق بايد به آنردم اين كشم
يامدهاي گير جهاني، پدر شرايطي كه بريتانيا با شيوع بيماري همه ،مطابق با اين گزارش

شتغال  اراي بناشي از برگزيت و كمبود نيروي كار مواجه است، توانايي بالقوه پناهندگان 
مار شبه  كاري در راستاي بهبود اقتصاد كشوركار و راه منبع مناسبي جهت تأمين نيروي

ز اشتغال براي پناهجويان تخمين زده شده كه صدور مجو كهنياآيد، با توجه به مي
  به همراه داشته باشد. درآمد بريتانياميليون پوند براي اقتصاد  211,3نه تواند ساالمي

شغل را  ق ارائه درخواستها زماني حانيا تنشود كه پناهندگان بريتاين گزارش يادآور مي
د و ها گذشته باشدارند كه بيش از يك سال از زمان اتخاذ تصميم در زمينه وضعيت آن

د. به استخدام در گستره محدودي از مشاغل هستنحتي در آن صورت نيز تنها قادر 
  شود.لغو اين محدوديت موجب حمايت از كارفرمايان نيز مي روازاين

خوانيم كه كشورهايي چون، كانادا و سوئد دسترسي سريع پناهندگان گزارش مي در پايان اين
 .28دهدجازه كار ميها ابه بازار كار را فراهم آورده و آلمان نيز پس از گذشت سه ماه به آن

  
شت شده اقدام نيروهاي ويژه بريتانيا به كشتن غيرقانوني غيرنظاميان و افراد بازدا -5

  در افغانستان
، تحقيقات برنامه 1401 تيرماه 21شنبه بري بي.بي.سي در روز سهارش شبكه خبه گز

بريتانيا در  كماندوهاي يگان ويژه نيروي هواييپانوراماي اين شبكه حاكي از آن است كه 
شهروند غيرنظامي را در  54ميالدي،  2011و  2010هاي در سالشش ماه مدت زمان 

ارتش  كهدرحالياند، ت قانوني، كشتهبط و مقررااز ضوا فارغواليت هلمند افغانستان، 
 بر اين تحوالت سرپوش نهاده است.بريتانيا 

                                                            
  گزارش روزنامه ديلي ركورد. قابل بازيابي در لينك: 28

 https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish‐news/asylum‐seekers‐right‐work‐scotland‐

27466374 
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و نوجوانان افغانستاني را كه سن  نظاميان بريتانيايي مردان، تحقيقاتاين بر اساس نتيجه 
هاي مختلف، به موريتأم طينيز ، هشدجنگ تشخيص داده ميمشاركت در ها مناسب آن

  .اندوك كشتهه طرزي مشكشيوه مشابه و ب
با استناد به اسناد مزبور تحقيقات  گفتني است كه مطابق با گزارش شبكه بي.بي.سي

 مشاهدات و تحقيقات ميداني خبرنگاران اعزامي نتيجهو  هاي الكترونيكيپستها، دادگاه
اب در افغانستان ارتك عملكرد نظاميان بريتانياييانجام شده و به افغانستان  اين شبكه
 به جنايت جنگي به شمار آمده است. احتمالي

، توضيحات نيروهاي افسران ارشد يگان ويژه نيروي هوايي بريتانيا ،بر اساس اين تحقيقات
 رغمبهبه شمار نياورده و  منطقيشدگان افغانستاني را ه شمار باالي كشتهخود در زمين

اي ويژه ارتش ا به نهادهترديدهاي خود ردريافت هشدارهايي در زمينه اين تحوالت، 
 .نداهابالغ نكردبه اين امر رسيدگي  جهت

رد بيش از از سوي پليس نظامي ارتش در مونيز ها بعد تحقيقاتي كه سالگزارش،  بنابراين
آغاز كماندوهاي يگان ويژه نيروي هوايي بريتانيا  صورت گرفته توسطمورد تخلف  600

 .ه استنتيجه پايان يافتشده بود، بي
كه پس از  اي اعالم نمودبا صدور بيانيهريتانيا در واكنش به اين تحقيقات ارت دفاع بوز

شواهد  چنانچه، اما است ارائه نشدهدر اين زمينه هاي پيشين، مدارك جديدي بررسي
تحقيقات الزم در خصوص آن ، جديدي در اين رابطه در اختيار اين وزاتخانه قرار گيرد

 انجام خواهد شد.

نيروهاي نظامي اين » ايحرفه«و عملكرد » شجاعت«به در ادامه بريتانيا زارت دفاع بيانيه و
موازين و معيارهاي الزم ور كشاين كشور در افغانستان اشاره كرده و گفته است كه نظاميان 

  اند.را رعايت كرده
هاي شبكه خبري الملل در واكنش به اين گزارش، يافتهاز سوي ديگر سازمان عفو بين

از مصونيت نيروهاي نظامي بريتانيا از اي كنندهميزان نگرانهولناك و نمايانگر .بي.سي را بي
به شمار آورده كه حاكي از كشتارهاي ها در افغانستان پذيري آنمجازات و فقدان مسئوليت

به قتل رساندن عامدانه افراد بازداشت شده، هدف قرار دادن غيرنظاميان  ازجملهغيرقانوني، 
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دارك در راستاي توجيه كشتار افراد غيرمسلح و احتمال ارتكاب به اسناد و م و جعل
  جنايات جنگي است.

 هادن برنپوش امات عالي بريتانيا به سرهمچنين از منظر اين سازمان حقوق بشري، اقدام مق
ت تحقيقا نجاماين رويدادها به شدت غيراخالقي بوده و نمايانگر عدم تمايل اين كشور به ا

  در رابطه با اين اتهامات است.و كارآمد  مستقل
ا بر رابطه دالملل، دولت بريتانيا را موظف به آغاز تحقيقات عاجل سازمان عفو بين روازاين

نظام  ها در مقابلبه شمار آوردن آن خود و مسئولاتهامات وارده به نيروهاي ويژه تمامي 
ام ي به انجكشور تمايلدولت اين  چنانچه كهنياقضايي اين كشور نموده، ضمن تأكيد بر 

ته از ب يافجنايات جنگي ارتكا در جريانكه  گونههمان –اين تحقيقات نداشته باشد 
 – ه استگذارد جابهآوري از خود شرم چهرهدر عراق  رسوي نيروهاي نظامي اين كشو

 المللي كيفري انجام پذيرد.اين دادخواهي بايد از سوي ديوان بين

الملل، اين تحوالت همچنين نمايانگر پيامدهاي مخرب فو بينش سازمان عبر اساس گزار
ل پذيري از جانب نيروهاي نظامي در حاهاي حقوق بشري و مسئوليتحذف حمايت

خدمت در خارج از كشور خواهد بود كه در صورت تصويب اليحه حقوق بشر بريتانيا در 
  .29پارلمان اين كشور، محقق خواهد شد

  
با مورد شكنجه  زمانمهميليون دالري با مصر  250امضاء قرارداد يتانيا به اقدام بر -6

  قرار گرفتن زندانيان سياسي در اين كشور
، 1401 تيرماه 15ليلي ميدل ايست مانيتور در روز چهارشنبه تح –به گزارش پايگاه خبري 

هايي دضاء قراردانگاران و مدافعان حقوق بشر اقدام دولت بريتانيا به امشماري از روزنامه

                                                            
  هاي:ها در اين زمينه. قابل بازيابي در لينكزارشگزارش شبكه خبري بي.بي.سي و ساير گ 29

 https://www.bbc.com/news/uk‐62083196 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan‐62126126 
https://www.radiofarda.com/a/31939758.html 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/afghanistan‐immediate‐investigation‐

needed‐on‐allegations‐of‐war‐crimes‐by‐uk‐special‐forces/ 
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ميليون دالر) با مصر و ناديده گرفتن تداوم نقض  250ميليون پوند ( 180به ارزش بيش از 
  اند.نموده شديد حقوق بشر در اين كشور را محكوم

، 30به وقوع پيوست كه ليز تراس، وزير خارجه بريتانيا و سامح شكري ازآنپساين واكنش 
هاي نزديك در راستاي ارتقاء روابط ريبر سر همكااي مشترك همتاي مصري وي در بيانيه

به وضعيت حقوق بشر در  كهآنهاي دو جانبه توافق كردند، بدون گذاريتجاري و سرمايه
 ور بپردازند.اين كش

ي دار، براهاي زندانيان سياسي در مصر، پيش از انجام اين دياين در حالي است كه خانواده
ضوع بودند تا با جديت بر مو كرده درخواستنيا بريتا هاي متمادي از وزير خارجههفته

ن مصري به هزار تن از شهروندا 60حقوق بشر در اين كشور متمركز شود، با توجه به اين 
ها به نآل عقايد سياسي خود در اين كشور در حبس به سر برده و زندگي بسياري از دلي

ستماتيك و ض شكنجه سيتن در معرهاي پزشكي، قرار گرفسبب محروميت از مراقبت
 رفته است.گها مورد مخاطره قرار شرايط اسفبار زندان

 –ايي و زنداني عقيدتي ، شهروند بريتاني31اين گزارش در ادامه، به پرونده عالء عبدالفتاح
بوك كه به دليل انتشار مطلبي در شبكه اجتماعي فيس است سياسي در مصر اشاره كرده

جه قرار گرفته و از دسترسي به كنسولگري ، مورد شكنسال حبس شده 5محكوم به تحمل 
 بريتانيا در اين كشور نيز محروم مانده است.

هاي تصاب غذا به سر برده و مراقبتماه در اع 3گفتني است كه وي به مدت بيش از 
  پزشكي الزم را دريافت نكرده است.

 صر درخواستمداران و مدافعان حقوق بشر از دولت مبر اساس اين گزارش، سياست
ور در سازمان ملل در اين كش وهوايآبتي اند تا از فرصت برگزاري اجالس آنموده

از  ري خود استفاده نكرده و در عوضهاي حقوق بشاستفادهراستاي سرپوش نهادن بر سوء
  هاي ملموس جهت بهبود شرايط كشور بهره ببرد.آن در راستاي برداشتن گام

                                                            
٣٠ Sameh Shoukry 
٣١ Alaa Abdelfattah 
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ود اند تا از موقعيت خانيا درخواست نمودهدولت بريت مدافعان حقوق بشر همچنين از
ر دسياسي  ترين متحدان مصر در راستاي تضمين آزادي زندانيانيكي از نزديك عنوانبه
 نمايد. ن كشور استفاده مثمرثمرترياي

گذاران خارجي در شود كه بريتانيا يكي از بزرگترين سرمايهاين گزارش در پايان يادآور مي
 .32كندميليارد دالر در اقتصاد اين كشور مشاركت مي 5ساالنه بيش از ار آمده و مصر به شم

  
 ق بشربريتانيا در زمينه حقو گردعقبضرورت ممانعت از  -7

بازديد  ، ضمن اشاره به1401 تيرماه 13ايت شوراي اروپا در گزارشي در روز دوشنبه س
 ر موضوعاتيبا تمركز ب بريتانيا، ) كميسر حقوق بشر اروپا ازتيرماه 10تا  6پنج روزه (

ين يد اچون، نظام حمايت از حقوق بشر، وضعيت ايرلند جنوبي و حقوق كودكان، از تأك
 هاي حقوق بشري به بهاي انجام اصالحاتعدم تضعيف حمايت مقام اروپايي بر ضرورت

  حقوقي در اين كشور سخن گفته است.
شر وق بني آن با اليحه حقر و جايگزيبر اساس اين گزارش، تصويب لغو قانون حقوق بش

ه بقبي را عوا وندان آن تأثير گذارده بريتانيا در پارلمان اين كشور، بر حقوق تمامي شهرو
  اشاره كرد: توان به موارد زيرمي ازجملهكه همراه دارد 

و  هاي اين كشوربروز تغييرات چشمگير در شيوه دادخواهي مردم بريتانيا در دادگاه -
  ر اساس كنوانسيون حقوق بشر اروپا؛بها قوق آنتحقق ح

ف زايش شكاهاي بريتانيا از كنوانسيون حقوق بشر اروپا و افبروز تغيير در تفسير دادگاه -
  استاي حمايت از حقوق مردم؛رپا در ها و دادگاه حقوق بشر اروميان اين دادگاه

  ؛ييروپاتحت تأثير قرار گرفتن وضعيت حقوق بشر در ديگر كشورهاي ا -

                                                            
  ر. قابل بازيابي در لينك:تحليلي ميدل ايست مانيتو –گزارش پايگاه خبري  32

 https://www.middleeastmonitor.com/20220706‐uk‐signs‐250�-��-deals‐with‐egypt‐whilst‐
political‐prisoners‐are‐tortured‐behind‐bars 
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حقوقي چون، آزادي تشكيل و مشاركت در تجمعات  تحت تأثير قرار گرفتن -
 ها.، همچون كوليهان و ساير گروهآميز، حقوق پناهجويان و پناهندگامسالمت

هاي حقوق بشري ناشي از كنوانسيون حقوق بشر اروپا يكي از از سوي ديگر حمايت
) به شمار آمده و 33جمعه نيك /فق بلفاست هاي توافق صلح در ايرلند شمالي (توابنيان

آيد؛ با توجه به از نگاه كميسر حقوق بشر اروپا امري حياتي به شمار ميحفاظت از آن 
هاي جدي در زمينه ميزان پايبندي آن به موازين حه مزبور موجب طرح پرسشالي كهنيا

به وقوع  هاياآراميهاي مربوط به نكنوانسيون حقوق بشر اروپا، به هنگام بررسي پرونده
پيوسته در ايرلند، اعطاء مصونيت به عامالن نقض حقوق بشر در اين حوادث و ناديده 

  هاي آنان خواهد شد.دهگرفتن بسياري از قربانيان و خانوا
  رد:زير اشاره ك رداتوان به موهاي كميسر حقوق بشر اروپا در اين رابطه، مياز ديگر دغدغه

  نگاران؛هها و روزنامآزادي رسانه ازجملهيان، تن آزادي بتهديد قرار گرفمورد  -
  ؛زشيو آموهاي تحصيلي دسترسي يكسان تمامي كودكان كشور به موقعيت پذيريامكان -
 هاي موقتِگاهافزايش تعداد كودكان ناگزير به زندگي در فقر، ناامني غذايي، سكونت -

ماري پس از شيوع بي ويژهبه خانمان،بيكودكان برخوردار از شرايط به شدت نامناسب و يا 
  ؛19 –كوويد 

  هاي پرداختي دولت؛هزينهكاهش كمكهاي معيشتي و بحران افزايش هزينه -
  هاي دولتي؛هاي مهاجر به بودجهدهسي خانواعدم دستر -
  حفظ سالمت روان كودكان؛ -
  ؛مقابله با آلودگي هوا -
 ها در قبال خشونت.از آن و حمايت ييچگونگي تعامل كودكان با پليس و نظام قضا -

هاي كميسر حقوق بشر اروپا در رابطه با تأثير اين گزارش در بخشي ديگر به نگراني
مورد حمايت برخي از سياستمداران و  –آميز فزاينده عمومي نتهاي خشوگفتمان
بر دگرباشان جنسي و سالمت روح و روان، بهزيستي و ايمني  –اي هاي رسانهگزارش

                                                            
٣٣ Belfast/Good Friday Agreement 
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كنوانسيون «خته و در پايان نيز از تعهد دولت بريتانيا به تكميل روند تصويب ها پرداآن
تن اين كشور به موازين حمايت از زنان و تا پيش از پايان ماه ژوئيه و پيوس» 34استانبول

 .35دختران در قبال خشونت استقبال كرده است
  

  *فرانسه
امانوئل مكرون  ربي از سويضرورت طرح سوابق حقوق بشري امارات متحده ع -1

  در ديدار رئيس اين كشور از فرانسه
ه اشاره ب ، ضمن1401 تيرماه 24رشي در روز جمعه بان حقوق بشر در گزاسازمان ديده

، به رماهتي 27سفر محمد بن زايد آل نهيان، رئيس امارات متحده عربي، در روز دوشنبه 
مانه ظال سوابق حقوق بشري ديده گرفتنفرانسه، تأكيد نمود كه اين سفر نبايد موجب نا

  اين كشور شود.
اين، كرشود كه در پي افزايش بهاي انرژي به سبب حمله روسيه به اواين گزارش يادآور مي
هاي جايگزين جهت تأمين انرژي و جمهوري فرانسه، در صدد يافتن راهامانوئل مكرون، رئيس

ي است در حال ه عربي است. اينمارات متحدتقويت روابطِ پيشاپيش نزديك خود با ا روازاين
وير هاي گسترده آن در راستاي به تصتالش رغمبهكه واقعيت سوابق حقوق بشري اين كشور، 

 است. وتاررهيتكشوري پايبند به حقوق بشر، بسيار  عنوانبهدن خود كشي

ك اتيهاي متمادي به سركوب سيستمبر اساس اين گزارش، امارات متحده عربي براي سال
د ر و مورستگيدان خود پرداخته، فعاالن، وكال، آموزگاران، دانشجويان و منتقدان را مخالف

شته و آميز دانان و دگرباشان جنسي رويكردي تبعيضپيگرد قانوني قرار داده، در قبال ز
  ست.استفاده قرار داده اكارگران خانگي را بر مبناي نظام كفالت، به شدت مورد سوء

                                                            
و مبارزه با  خشونت خانگي  و نت عليه زنانخشو از وقوع ا جهت ممانعتشوراي اروپ  كنوانسيونالزم به يادآوري است كه  34

 ماه ارديبهشت 21(يالدي م 2011 سال مه 11روز چهارشنبه در شود، شناخته مي  كنوانسيون استانبول عنوانكه بيشتر تحت  آن
  به تصويب رسيد.كشور اروپايي در استانبول  47امور خارجه  ء، توسط وزرا)1390

  يابي در لينك:گزارش سايت شوراي اروپا. قابل باز 35
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 ارجيظامي امارات متحده عربي با ايفاء نقش در منازعات خنيروهاي ن از سوي ديگر
كشتن و مجروح  ازجملههاي چشمگير در كشورهاي ديگر، استفادهمسئول اِعمال سوء

 و اين اندبار و غيرقانوني بودهكردن غيرنظاميان در يمن و ليبي طي عمليات نظامي خشونت
ت ج 80ميالدي، با فروش  2021مبر سال در حالي است كه دولت فرانسه در ماه دسا

  جنگنده رافال به اين كشور موافقت كرده است.
ز ديدار رئيس امارات متحده عربي ا كند كه طيبان حقوق بشر تأكيد ميسازمان ديده

 ويستاده ارد، فرانسه، امانوئل مكرون بايد به پاي حقوقي كه خود ادعاي دفاع از آن را دا
 قوق بشرحاحمد منصور، مدافع  ازجملهوي اين كشور، جن مسالمتخواستار آزادي منتقدا

آن  يبريجرائم سازنداني، لغو نظام كفالت و ايجاد اصالحات در قانون كيفري و قانون 
  المللي شود.مطابق با موازين بين
توان به تأكيد بر بان حقوق بشر از مكرون در اين ديدار، ميهاي ديدهاز ديگر درخواست

ت مستقل در زمينه وقوع جنايات جنگي در يمن و ليبي و جبران جام تحقيقاانضرورت 
  .36عربي اشاره كرد هاي امارات متحدهاستفادهخسارات غيرنظاميان قرباني سوء

  
 ياجراجمهوري امانوئل مكرون: كار حقوق بشري براي دور دوم رياست دستور -2

  و خارج از كشوركارآمد موازين حقوق بشري در داخل 
اي خطاب به رش نامه، با نگا1401 تيرماه 14شنبه بان حقوق بشر در روز سهسازمان ديده

ويت م او به حصول اطمينان از اولاقداجمهور فرانسه، بر ضرورت امانوئل مكرون، رئيس
 هاي داخلي و خارجي كشور، طي دور دوميافتن عيني و معنادار حقوق بشر در سياست

هاي حقوق شامل دستور كاري مبتني بر توصيه مهوري وي تأكيد نموده است كهجرياست
  شود.بشري براي او مي

ها و ثباتيه در زمينه بيهاي روزافزون مردم فرانساين نامه ضمن اشاره به دغدغه
ها به توانايي رهبران هاي اقتصادي و اجتماعي در اين كشور و عدم اطمينان آننابرابري
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معضالت، بر لزوم اقدام مكرون و دولت وي جهت رويارويي كارآمد با اين سياسي خود 
ا نها و تر با محروميتمقابله جدي منظوربهبه اتخاذ راهبردي مبتني بر حقوق بشر 

اقتصادي و حصول اطمينان از حمايت از حقوق همه آحاد جامعه  –اجتماعي  يهايعدالت
 و رفع تبعيض تأكيد نموده است.

شري ضعيف اعتبار ديپلماسي حقوق بتمه خود به بان حقوق بشر در ادامه ناهسازمان ديد
 ختهجمهوري مكرون، با توجه به عملكرد گزينشي آن پردافرانسه در دور نخست رياست

در واكنش به برخي از موارد نقض  سوكيمكرون در اين دوره، از  ديگرعبارتبهاست. 
ه كرده و بالروس يا سوريه با جديت عمل در اوكراين، ب ازجملهفاحش حقوق بشر، 

ون قيد المللي خود پايبند مانده، اما از سوي ديگر به حمايت بدتعهدات حقوق بشري بين
الح سمصر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي و فروش و شرط از كشورهايي چون، 

 افع راهبردي وشان پرداخته و منحقوق بشري وتاررهيتسوابق  رغمبهبه اين كشورها، 
  بر ارتقاء حقوق بشر اولويت داده است. اقتصادي خود را

كند مي محور موضوعي به امانوئل مكرون ارائه 14هايي را حول اين نامه در پايان توصيه
  از: اندعبارتكه 

ري وع بيمااقتصادي مردم فرانسه با توجه به تداوم شي –ضرورت حمايت از حقوق اجتماعي  - 
  ؛19 –كوويد 

  در عرصه مبارزه با تروريسم؛ ازجملهضرورت تحكيم حاكميت قانون  -
  ضرورت حصول اطمينان از رعايت برابري در عملكرد پليس؛ -
  قوق مهاجران، پناهجويان و پناهندگان؛ضرورت احترام گذاردن به ح -
 ضرورت ارتقاء حقوق زنان در داخل و خارج از كشور؛ -

 طوربهان كه شكودكان و مادران لهازجمي، ضرورت استرداد شهروندان فرانسو -
 اند؛خودسرانه در شمال شرق سوريه محبوس شده

زيست پاك، تر در قبال حق برخورداري از محيط ضرورت اتخاذ موضع مستحكم -
  سالمت و ايمن؛
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  ؛ضرورت دفاع از حاكميت قانون و حقوق پناهجويان در ساختار اتحاديه اروپا -
  ر؛ق بشانبه براي دفاع از حقوفتن نقش رهبري در مجامع چند جضرورت در اختيار گر -
  ؛رهابا ساير كشو ضرورت اولويت بخشيدن به حقوق بشر در روابط دو جانبه فرانسه -
 گررار نيروهاي نظامي فرانسه در ديايت از حقوق بشر به هنگام استقضرورت حم -

  كشورهاي جهان؛
  ؛يانراستاي كاهش آسيب به غيرنظام ضرورت توجه بيشتر به مباحث تسليحاتي در -
  ؛الملليضرورت حمايت از عدالت بين -
ي هااستفادهها در رابطه با حقوق بشر و سوءضرورت مسئول به شمار آوردن شركت -

 .37هاي توليد جهانيمحيطي در زنجيرهزيست
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