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متحده آمريكا، بشر در كشورهاي اياالتمربوط به موارد نقض حقوقگزارش تحوالت  نيا در

بر اساس ، 1397ماه ماه و روزهاي نخست ارديبهشتانگليس، در فروردين و كانادا، فرانسه

 ،نهادبشري مردمهاي حقوقآمده از سازمانها و اخبار آشكار به دست، بيانيههامقاالت، گزارش

 نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يمورد بررس، ١هاي گروهيالمللي و رسانهبين نهادهاي

  ت:اس ريبه صورت خالصه به شرح ز يبررس

  

  متحده آمريكااياالت*

هاي آمريكا با مسلمانان نسبت به اهدادگرفتار متفاوت انتشار پژوهشي در خصوص  -1

 عاملِ براي مسلمانان  )برابر بيشتر 4تر (هاي سنگينگرفتن حكم: در نظرغيرمسلمانان

هاي مشابه ، در قياس با ارتكاب جرمايدئولوژيك هايطلبانه با انگيزهخشونت هايِتوطئه

به غيرمسلمانان آميز مسلمانان نسبت پوشش بيشتر اقدامات خشونت ؛توسط غيرمسلمانان

هاي استفاده از روش ؛هاي گروهي و اجتماعي مهم آمريكابرابر بيشتر) در رسانه 7,5(

بيشتر  ازجملهتر در برخورد با مسلمانان مجرم و غير مسلمانان، تر و متناقضمتفاوت

                                                            
سسه تفاهم و سياست ؤم)؛ Amnesty Internationalالملل (عفو بين)، Human Rights Watchبشر (بان حقوقديده. 1

 Institute( اجتماعي for  Social  Policy  and  Understanding) ؛ روزنامه گاردين(The  Guardian روزنامه ،(
ي )؛ روزنامه ديلReporters Without Bordersان گزارشگران بدون مرز (سازم)؛ Washington Postواشنگتن پست (

)؛ IT World Canada)؛ سايت آي.تي ورلد كانادا (Euro News)؛ شبكه خبري يورونيوز (Daily Expressاكسپرس (
امه گلوب وزن)؛ رThe Independent)؛ شبكه خبري بي.بي.سي.؛ روزنامه اينديپندنت (China Dailyروزنامه چاينا ديلي (

  ) و شبكه خبري سي.ان.ان.Globe And Mailاند ميل (



  4                                                                                                                                            9راهبردي  گزارش

دادن بيشتر ابزار جرم (اسلحه يا مواد منفجره) در صحنه جرائم مرتكب شده توسط قرار

(دو سوم موارد) از سوي مجريان قانون يا مأموران مخفي، در قياس با جرائم  مسلمانان

اشاره  ؛درصد)) 16مشابه مرتكب شده توسط غيرمسلمانان (دو نفر از هر دوازده نفر (

بيشتر به دين و ايدئولوژي مسلمانان مجرم در قياس با ايدئولوژي و مذاهب مجرمان 

براي مسلمانان و پوشش » تروريسم«يا » روريستت«هاي كاربرد بيشتر واژه ؛غيرمسلمان

  ؛2هاتر در خصوص مدت زمان محكوميت آناي گستردهرسانه

تر شدن وضعيت اصحاب وخيمآمريكا به رتبه چهل و پنجم و  متحدهاياالتتنزل  -2

در دولت دانلد ترامپ، بر اساس گزارش جديد سازمان گزارشگران رسانه در اين كشور 

ترين اصول يكي از با ارزش بهتعهد دولت آمريكا  عدم :20183سال بدون مرز در 

ها (خصومت پراكني عليه آنو نفرت نگاران و خبرنگارانخصومت با روزنامه ،كراسيودم

، »)دشمن مردم«مثابه هاي گروهي و توصيف خبرنگاران بهي دانلد ترامپ با رسانهنعل

ي قانوني مطابق با قانون جاسوسي در اطالعات با پيگردها افشا كنندگانمواجه شدن 

نگاران و خبرنگاران تضمين حقوق روزنامهآمريكا و عدم وجود قانوني حمايتي جهت 

  ؛4شانتينابع اطالعابراي دفاع از هويت م

                                                            
(آوريل ، »هاي ايدئولوژيك در آمريكابه خشونت اي و حقوقيرفتار برابر؟ ارزيابي واكنش رسانه« گزارشبرگرفته شده از . 2

  . قابل بازيابي در لينك:در واشنگتن ،سسه تفاهم و سياست اجتماعيؤم)، 2018
 https://www.imv‐report.org/ 
٣. https://rsf.org/en/rsf‐index‐2018-hatred‐journalism‐threatens‐democracies 

  گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:. 4
 https://www.washingtonpost.com/opinions/press‐freedom‐is‐in‐retreat‐around‐the‐world‐‐

including‐here/2018/04/26/80dedae8‐48�4-11�8-9072-
f6d4bc32f223_story.html?utm_term=.5f74f2c54c65 
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در ماه آوريل سال جاري ميالدي، مبني بر پايان دادن وزارت امنيت داخلي آمريكا بيانيه  -3

از  متحدهاياالتو لزوم ترك  5نپالي در اين كشور جويناهپهزار  9به وضعيت مهاجرتي 

وضعيت مهاجرتي اين ، با توجه به تمديد 2019سوي اين پناهجويان تا ماه ژوئن سال 

) و تأكيد اين بيانيه 2018ژوئن سال  24( ماه ديگر 18ميالدي به مدت  2016افراد در سال 

در زمان مقرر شده: دولت  متحدهاياالتها از بر اخراج اين افراد در صورت عدم خروج آن

هاي اخير به وضعيت حمايت موقت از مهاجران كشورهايي همچون در ماهدانلد ترامپ 

از بالياي طبيعي  اين كشورها عمدتاً .نيكاراگوئه، هائيتي و السالوادور پايان داده است

. و آواره شدند خانمانبيها از ساكنان آنآسيب ديده بودند كه براثر آن هزاران نفر 

دولت . شهرونداني كه از اين كشورها به آمريكا رفته بودند، مجوز اقامت و كار داشتند

) در مورد 1397سال  ارديبهشت 14(سال جاري ميالدي  هچهارم ماه متا آمريكا بايد 

درصورتي كه شهروندان . تصميم بگيرد نيزسي اهزار مهاجر هندور 57وضعيت اقامت 

در حال خطر اخراج مواجه شوند، آوارگان سوري تنها گروهي هستند كه با  نيزس أهندور

  ؛6توانند در آمريكا بمانندمي حاضر

، توسط دولت چين، در روز آمريكادر بشر نقض حقوقبارز انتشار سند موارد  -4

در پاسخ به گزارش انتقادي وزارت خارجه آمريكا در  1397 ماهارديبهشت 5چهارشنبه 

                                                            
  .ميالدي مجبور به ترك كشورشان شدند 2015پس از زلزله سال پناهجويان نپالي . 5
  گزارش روزنامه واشنگتن پست. قابل بازيابي در لينك:. 6

 https://www.washingtonpost.com/world/national‐security/9000‐nepalis‐face‐deportation‐

as‐trump‐administration‐prepares‐to‐cancel‐residency‐permits/2018/04/24/�6��7594-4800-
11�8-9072-�6�4��32�223 _story.html?utm_term=.01cc5c593f8d 
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: در اين گزارش چين ازجملهبشر در تمامي كشورهاي جهان، وقمورد وضعيت حق

، پايمال كردن حقوق شهروندان، و اقليتي نژاديتبعيضمند اعمال نظاممواردي همچون 

آموزان و دانشجويان در مراكز شدن دانشهاي مرگبار با اسلحه و كشتهتيراندازيوقوع 

زنان و  شدنواقعر جامعه، مورد تبعيض ، افزوده شدن فاصله ميان اقشار غني و فقيآموزشي

حمالت د با تابعيت كشورهاي ديگر، اافربازداشت خودسرانه كودكان در زندگي روزمره، 

هاي داراي حق حاكميت، حمالت مرگبار به كشورهاي ديگر و اقدام نظامي عليه دولت

رد اشاره قرار مو 7مواسايبري به كشورهاي ديگر و ناديده گرفتن حقوق زندانيان در گوانتان

 گرفته است.

، در ماه آوريل سال جاري ميالدي، مبني بر 8اطالعات منتشر شده توسط مركز تحقيقات پيو - 5

و مورد تبعيض قرارگرفتن  2017ميليون تن از زنان آمريكايي در سال تعرض به بيش از يك

بهداشت و ايمني  فقر،كننده بودن وضعيت معيشتي، آشكار زنان و كودكان در اين كشور، نگران

  10؛9هاي جسمي و ذهنيو مورد خشونت قرار گرفتن افراد مبتال به معلوليت كودكان

كودكان خردسال) هنگام عبور از  ازجمله(ها پناهجو كارواني حامل دهمتوقف ساختن  - 6

در توسط مقامات مرزي  متحدهاياالتها به خاك و ممانعت به عمل آوردن از ورود آن مكزيك

                                                            
  گزارش روزنامه چاينا ديلي. قابل بازيابي در لينك: . 7

http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/26/WS5ae17ce2a3105cdcf651ab07_1.html 
و نظرسنجي  اطالعات ارائه به كه است  نگتن دي. سي.واش  در مستقر آمريكايي انديشكده يك) Pew(» پيو«ركز تحقيقات م. 8

  .ردازدپمي جهان و  متحدهاالتيا  دهندهها و روندهاي شكلدرباره مسائل، نگرش
  گزارش روزنامه چاينا ديلي. قابل بازيابي در لينك:. 9

 http://usa.chinadaily.com.cn/a/201804/24/WS5adf2e95a3105cdcf651a3e5.html 
م فيزيكي عليه جرائ مورد 68 و هزار  68، 2016دهد، در سال توسط اداره تحقيقات فدرال آمريكا نشان مي منتشرشدهآمار . 10

 16انان بين راي جوبمورد  193هزار و  159سال و  15تا  11كودكان بين ميان مورد در  97هزار و  588سال،  10كودكان زير 
  .موارد جرم جنسي بوده استاز مورد،  611هزار و  83اين ميان و در  شدهگزارشساله  20تا 
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، در روزهاي اخير، با توجه به تهديد خواندن اين پناهجويان براي امنيت گوسن ديهنزديكي 

آمريكا از سوي دانلد ترامپ و درخواست ترامپ مبني بر اعزام نيروي نظامي به مناطق مرزي 

  11.12هاي همسايه با مكزيك، جهت حفاظت از امنيت اين مناطقاز سوي ايالت

  

  كانادا *

براي برخي از كشورهاي جهان، توسط  ت مرتبط با سانسور اينترنتتجهيزافراهم آوردن  - 1

در مورد دسترسي به پژوهشي نتايج ، بر اساس مانند كمپاني واترلو ،هاي بزرگ كاناداييشركت

: صادر كردن اين هاي ارائه دهنده تجهيزات فيلترينگ در دانشگاه تورنتواينترنت آزاد و شركت

با اهدافي  اورميانه در راستاي سانسور اينترنت در سطح ملي،تجهيزات غالباً، به كشورهاي خ

   14؛13»بشرسركوب شهروندان، فساد حكومتي و نقض حقوق«چون 

                                                            
  گزارش شبكه خبري سي.ان.ان. قابل بازيابي در لينك:. 11

 https://edition.cnn.com/2018/04/29/americas/migrant‐caravan‐us‐border‐
crossing/index.html 

 ند،از جنوب مكزيك در نزديكي مرز گواتماال سفر خود را آغاز كرد، 1397 ماهنيفرورد 5روز  انيپناهجوكاروان حامل اين . 12
كيلومتري  3200مرز آمريكا مسير براي رساندن خود به هاآن .رسيدكه در آن زمان تعداد مسافران آن به بيش از هزار نفر هم مي

گيرند؛ يمآزار و اذيت قرار  كه در كشورشان مورد هستندها مدعي از آن رخيبكردند. را با اتوبوس، قطار و حتي پياده طي 
  .اندگفتند از خشونت در وطن خود گريختهمي نيزديگر  رخيب
  گزارش سايت آي.تي ورلد كانادا. قابل بازيابي در لينك:. 13

 https://www.itworldcanada.com/article/canadian‐content‐filtering‐companys‐service‐used‐
for‐censorship‐says‐citizen‐lab‐report/404559 

يلترينگ اينترنت و سانسور محتويات آن به داليل متفاوتي در ف، 2018آوريل 26بنا به ادعاي سايت يوروينوز در تاريخ . 14
ه اصلي هاي اجتماعي سه توجيارزش پاسداري دهد. حفظ امنيت ملي، حفظ ثبات سياسي ومناطق مختلف جهان رخ مي

به  .كشورها اين داليل بر يكديگر همپوشاني دارنداز . در برخي هستند، سانسور اينترنت جهيدرنتها براي اعمال نظارت و دولت
كره شمالي، چين، اريتره، اتيوپي، عربستان سعودي، ايران، سوريه، تونس، ويتنام و ميانمار ده كشوري هستند اداي اين سايت، 

كند. در دارند. هر سه دليل ذكر شده در سانسور اينترنت در اين كشورها نقش بازي ميرا نسور در جهان كه باالترين ميزان سا
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هاي اقامت دائم شدن غيرمنطقي روند رسيدگي به درخواستبازتاب گسترده طوالني -2

يل (به هاي اجتماعي، به دلپرونده) توسط دولت كانادا، در شبكه 4000ايرانيان (حدود 

ادعاي دولت اين كشور) انجام فرآيند تحقيقات امنيتي در ماه آوريل سال جاري ميالدي و 

متهم كردن دولت كانادا از سوي صدها ايراني ساكن اين كشور و يا خارج از آن به اعمال 

مند عليه ايرانيان و ابراز نگراني در خصوص احتمال تعليق درخواست اقامت تبعيض نظام

يان توسط دولت جاستين ترودو، به ويژه پس از فرمان دانلد ترامپ مبني بر دائم ايران

  .15ممنوعيت ورود ايرانيان به خاك آمريكا

  

  انگليس*

بر اساس اطالعات ارائه شده از  مند در ساختار جامعه انگليسنژادي نظامتبعيضوجود  -1

تعداد زيادي از  بشر سازمان ملل: مرگسوي پليس اين كشور به متخصصان شوراي حقوق

عدم  ؛استفاده بيش از حد خشونت از سوي نيروهاي دولتيبه دليل  هاي نژادياقليت

(عدم  هاهاي نژادي در تعقيب قانوني افسران پليس به دليل اين قتلاقليتموفقيت 

ابراز  ؛پاسخگويي، معافيت از مجازات و عدم پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان)

نظارت بيش از  ؛مندنژادپرستي نظامر اين كشتارها بر افزايش موارد مبتني بر نگراني از تأثي

استفاده از  ؛هاحد پليس و افزايش جرم و جنايت عليه نژادهاي آفريقايي و ديگر اقليت

                                                                                                                                                            
شود، دست به سانسور اينترنت عنوان مي» هاي اجتماعيحفظ ارزش«سنگاپور تنها به دليل آنچه  ازجمله ،مقابل برخي كشورها

  .زنندمي
  ي در لينك:گزارش روزنامه گلوب اند ميل. قابل بازياب. 15

 https://www.theglobeandmail.com/politics/article‐iranians‐accuse‐ottawa‐of‐
discrimination‐as‐permanent‐residency/ 
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احتمال هدف قرار ( نيروهاي پليس انگليس در مواجهه با سياهانبيشتر سالح و تيراندازي 

) و ديگر افرادبيشتر از برابر  3هاي نژادي از سوي پليس اقليتپوستان و ديگر گرفتن سياه

تبار مبتال به نژادي و استفاده بيش از حد از زور در قبال افراد آفريقايياعمال تبعيض

  ؛16هاي رواني و اختالالت شديد روحي و عاطفيناتواني

ساس بررسي ها در غرب اروپا، بر اشرايط نامطلوب انگليس در زمينه آزادي رسانه -2

هاي انگليس : قرار گرفتن رسانه2018در سال 17جديد شاخص آزادي مطبوعات در جهان

كشور جهان، پس از ايتاليا، بر اساس نظر خبرنگاران بدون مرز  180در رده چهلم در ميان 

هاي در زمينه هاي ناشي از مقررات دولت اين كشورو به دليل هراس اين نهادها از تهديد

، مبني بر در 18كشوراسرار رسمي تصويب قانون  ازجمله، هاي اساسيآزاديبشر و حقوق

سال، در صورت افشاكردن اسناد دولتي توسط 15نظر گرفتن مجازات حبس به مدت 

و ها به علت نپرداختن ماليات تعقيب قانوني رسانه ؛هاخبرنگاران و درز دادن آن به رسانه

در  هاني از سياستمداران و هدف مشترك آبا شمار ارتباط افراد متمول در اين كشور

اي انگليس در اين پله 18سقوط  ؛ايخبرنگاران و فعاالن رسانهمحدود كردن بيشتر 

تر از آفريقاي پايينهاي ميالدي تاكنون و قرار گرفتن در رده 2002فهرست از سال 

                                                            
  گزارش روزنامه گاردين. قابل بازيابي در لينك:. 16

 https://www.theguardian.com/world/2018/apr/27/racism‐british‐society‐minority‐ethnic‐
people‐dying‐excessive‐force 
١٧. World Press Freedom 
١٨. Official Secrets Act 
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ولت انگليس در و لزوم پاسخگويي د )39() و ترينيداد و توباگو36()، ليتواني28(جنوبي

  ؛19ها و فعاليت خبرنگارانمحدود كردن آزادي رسانهزمينه 

، در روزهاي ٢٠، وزير كشور سابق بريتانياامبر رادانتقاد شديد افكار عمومي انگليس از  -3

هاي وزارت سياستو به چالش كشيدن  هاي ضد مهاجرتيبه دليل اتخاذ سياستاخير 

توسط نمايندگان پارلمان انگليس، در روز  22»21نسل ويندراش«كشور درباره مهاجران 

نشدن مدارك بررسي وضعيت مهاجرت  ، با توجه به ثبت1397 ماهارديبهشت 6شنبه پنج

هاي ها به بريتانيا و از بين بردن كارتاين افراد توسط وزارت كشور، به هنگام ورود آن

مدن معضالت جدي توسط وزارتخانه مزبور و پديد آ 2010ورود اين مهاجران در سال 

                                                            
 گزارش روزنامه ديلي اكسپرس. قابل بازيابي در لينك: .19

 https://www.express.co.uk/news/uk/950874/UK‐news‐press‐freedom‐censorship‐
newspapers‐Theresa‐May‐Max‐Mosely 

در پي  .داد استعفامقام خود  از »ويندراش مهاجران«هاي در پي افشاي واقعيت رفتار با خانوادهخارجه بريتانيا،  وزيرراد امبر . 20
زب حاز  2010سال دارد در سال  48آقاي جاويد كه  .، ساجد جاويد به جانشيني او منصوب شده استوياستعفاي 
جاويد  ساجد .وده استماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا ب باقي انحامياز برگزيده شد و به نمايندگي پارلمان كار محافظه

ي او يك برا »راشويند«هاي خانواده درمصاحبه با نشريه ساندي تلگراف اظهار داشته است كه رسوايي واقعيت بدرفتاري با
چنين  ي خود منيا حتممكن بود با مادر يا پدر «: است چرا كه او هم از خانواده مهاجران است، و افزود »مسئله شخصي«

  .»رفتاري صورت گيرد
٢١. Windrush 

شناخته » نسل ويندراش«به نام  ،در بريتانيا سكنا گزيدند 1971و  1948هاي مهاجراني كه از كشورهاي كارائيب بين سال. 22
به خاك  ،1948ن ژوئ 22در روز  ،ناي كه اين مهاجران با آيست به نام كشتا ايدر واقع اشاره» ويندراش«شوند. اسم مي

بودند  يگر جزايرداگو و بريتانيا رسيدند. مهاجران مسافر كشتي ويندراش شامل كارگراني از كشورهاي جامائيكا، ترينيداد، توب
كه شود ن زده ميتخمي در حال حاضر .از جنگ جهاني دوم در بريتانيا به اين كشور آمدند پسنيروي كار كمبود كه به علت 
اند، اكنون وارد بريتانيا شده 1971از سال  پيشالمنافع هستند و شورهاي مشتركفر كه متولد يكي از كن 500،000در حدود 

از كشورهاي  از يكي 1973هر فردي كه قبل از سال  .بخشي از اين جمعيت هستند» نسل ويندراش«هستند.  انگلستانساكن 
پي ال پياسيش از دو مگر آنكه ب ،ستا اقامت در اين كشور را دارا حاظ قانوني اجازهالمنافع وارد بريتانيا شده است، از لمشترك

ياي كبير ه بريتانشهروندان كشورهاي مشترك المنافع در آن دوره مستعمرگفتني است خارج از بريتانيا به سر برده باشد. 
  شدند و هنوز استقالل نيافته بودند.محسوب مي
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ناپذير شدن خروج اين افراد از كشور براي اين افراد، ازجمله اخراج اجباري از كار، امكان

  24؛23و اخراج برخي ديگر به دليل اقامت غيرقانوني

بر اساس  ،٢٥تبعيض جنسيتي در دستمزد كاركنان سرويس سالمت همگاني انگليسوجود  - 4

اعم از پزشكان، اين سازمان، نفر از كاركنان  نميليويكبيش از دريافت شده از اطالعات 

دستمزدها در عنوان شده در ماه آوريل سال جاري ميالدي،  مديران، پرستاران و نيروي خدماتي

درصدي  23بيش از  فاصلهميان كاركنان زن به ميزان يك چهارم در قياس با كاركنان مرد (

 كارمند يك  درآمدميانگين نسبت به  ،پوند29 قوقبا ح وقتتمام زن كارمند يك  ميانگين درآمد

هزار  68دستمزدها با درآمد حدود  يدرصد15شكاف جنسيتيپوند و يا  37با حقوق يك مرد، 

و احتمال دستيابي تنزل يافته ) هزار پوندي پزشكان زن 57پوندي پزشكان مرد نسبت به درآمد 

  ؛26وجود دارد اي اقتصادي و شغليههاي باالتر در اين نهاد و ديگر زمينهمردان به موقعيت

مذهبي و نژادي در خطوط ريلي، مترو و  پراكنيم ناشي از نفرتئجراافزايش  -5

 ارائه شده توسط آمار، بنا بر دو برابربه ميزان تاكنون  2013از سال  ،هاي انگليساتوبوس

عليه (عمدتاً  حمالت فيزيكيو هاي لفظي توهين ازجمله، 27پليس حمل و نقل انگلستان

مانند  ،هاي عموميافزايش نظارت)، گواهي بر ناكارآمدي آسيايي و شرقي افراد با اصالت

                                                            
  زيابي در لينك:بشر. قابل بابان حقوقگزارش سازمان ديده. 23

 https://www.hrw.org/news/2018/04/16/windrush‐scandal‐highlights‐heartless‐uk‐
immigration‐policies 

تا به اين افراد، تابعيت بريتانيايي است به خاطر جنجال ويندراش عذرخواهي كرده و قول داده  ا،بريتاني ريوزنخست ،ترزا مي. 24
  .شود ءاعطا

٢٥. National Health Service (NHS) 
  گزارش شبكه خبري بي. بي.سي. قابل بازيابي در لينك:. 26

 http://www.bbc.co.uk/news/health‐43659119 
٢٧. British Transport Police (BTP) 
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، همچنين افزايش با حضور فيزيكي افسران پليسدر قياس  هاي مداربستهاستفاده از دوربين

مورد  166از ( ويژه لندن به صورت روزانهپاشي در انگلستان، بهچشمگير حمالت اسيد

ميالدي)، احتماالً به داليلي چون،  مورد در سال گذشته 458تا  2014ل ثبت شده در سا

افزايش نفرت در اين كشور نسبت به انگليس ( ضد مهاجرتي دولتهاي سياست

  .28در صحنه اجتماعيگرايانه مليهاي برگزيت و تقويت سياست)، بروز پديده مسلمانان

  

  فرانسه *

در فرانسه توسط نين پناهندگي و مهاجرتي قوا دشوارتر كردنكليات اليحه تصويب  - 1

139، ي مثبتأر228ا (با اكثريت آر ،1397 ماهارديبهشت 2يكشنبه روز در  اين كشور،پارلمان 

 120مبني بر كاهش دادن مدت زمان ارائه درخواست پناهندگي از  ،)ي ممتنعأر24ي منفي و أر

 11ها از شده براي رسيدگي به اين درخواستتعيينروز، كاهش دادن مدت زمان  90روز به 

هاي مردود شده ، كاهش دادن مهلت زماني در نظر گرفته شده براي درخواستماه 6ماه به تنها 

در انتظار تجديد نظر و تحت پيگرد قانوني قرار گرفتن و يا حتي محكوم شده به يك سال 

  30؛29حبس براي ورود غيرقانوني افراد به خاك فرانسه

                                                            
  گزارش روزنامه اينديپندنت. قابل بازيابي در لينك:. 28

 https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/hate‐crimes‐public‐transport‐homophobic‐
religion‐racist‐uk‐attacks‐tube‐train‐bus‐a8291761.html 

  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش سازمان ديده. 29
 https://www.hrw.org/news/2018/04/16/france‐bill‐could‐undermine‐asylum‐seekers‐rights 

در زمينه مهاجرت، تسهيالتي براي مهاجران در نظر  ژهيوشود. در مواردي، بهنميگيرانه موارد سختل البته اليحه جديد فقط شام. 30
ود، خنها والدين تاند، از اين پس اين امكان را خواهند داشت كه نه كه به سن قانوني نرسيده پناهندگاني ،براي نمونه .گرفته شده است

در مجلس سناي فرانسه  2018اليحه مزبور قرار است در ماه ژوئن سال جاري  .نسه بياورندبلكه خواهر و برادرهاي خود را نيز به فرا
  .به بحث و رأي گذاشته شود
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براي زندانيان  فرانسههاي بشري مبني بر شرايط نامناسب زندانگزارش نهادهاي حقوق -2

ناپذير بودن شراكت ها، اجتنابمبتال به اختالالت رواني، ازجمله فضاي ناكافي سلول

ناپذير بودن تحمل هميشگي سر و صدا و بوي نامطبوع ها با دو زنداني ديگر، اجتنابسلول

روزي، محبوس شدن صدها انسان در يك مكان به صورت شبانه حاصل از محبوس شدن

هاي انفرادي، بدون برخورداري از امكان معاشرت با ديگر زندانيان، دور ماندن از در سلول

ها، مواجه افراد خانواده و دوستان و برخورداري از شانس ناچيز براي احتمال ديدار با آن

كب شده و اضطراب حاصل از مواجه شدن با شدن با افكار پريشان ناشي از جرائم مرت

ها به روز محاكمه، به وخامت گراييدن شرايط روحي و جسمي افراد و تمايل بيشتر آن

ناپذير بودن تحمل وضعيت دشوارتر از سوي زندانيان زن و عدم خودكشي، اجتناب

تالالت آموزش ديدن زندانبانان و نگهبانان درخصوص نحوه برخورد با افراد مبتال به اخ

 .31روحي و رواني

  

                                                            
  بشر. قابل بازيابي در لينك:بان حقوقگزارش سازمان ديده 31

 https://www.hrw.org/report/2016/04/05/double‐punishment/inadequate‐conditions‐
prisoners‐psychosocial‐disabilities‐france 


