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   على التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوريرّد فرنسا
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٤، يف لالشام

يف أقرب وقـت    للتصديق  إجراءاهتا الداخلية   أن تستكمل    - ١
ـ    ـعلى االتفاقية الدولية حلماي    ممكن ن ـة مجيع األشخاص م

 )ألبانيا( القسري االختفاء

ملان وينظر الرب . تتعهد احلكومة الفرنسية باستكمال عملية التصديق على االتفاقية السالفة الذكر يف أقرب اآلجال              -١
  .يونيه/ حزيران١٣وسينظر فيه جملس الشيوخ يف . الفرنسي حالياً يف مشروع قانون يسمح بالتصديق على االتفاقية

سُيكيَّف التشريع الفرنسي ليتطابق تطابقاً كامالً مع االلتزامات النامجة عن االتفاقية، وخباصة للسماح             : تعليقاتال  -٢
لتحميل الرؤسـاء املـسؤولية   اء القسري يف وقت السالم؛ وجترمي التواطؤ السليب االختفأحكام حمددة جترم    وضع  : مبا يلي 

القضاء الفرنـسي   معايري اختصاص   ؛ وتوسيع نطاق    "طويلة تتناسب مع جسامة هذه اجلرمية     "فترة تقادم   اجلنائية؛ وحتديد   
  ).شبه عامليالختصاص اعتماد بند (

  يع العمالأن تنضم إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مج -٢
  )مصر(املهاجرين وأفراد أسرهم 

  . يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمال تفكّر فرنسا حالياً  -٣

.  تفكر يف هذا املوضوع وستواصـل القيـام بـذلك          ٢٠٠٧بدأت مجيع اإلدارات املعنية منذ عام       : تعليقاتال  -٤
التشريع الفرنسي وعوائق قانونية رئيسية     مثرية للمشاكل من زاوية     وجود أحكام   :  اآلن، صعوبتني، مها   ، إىل حد  الحظتو
وتنبع هذه الصعوبات من أن جملـس    . على مستوى االحتاد األورويب تتعلق بالعمال املهاجرين      اختصاصات   بوجود   ةرتبطم

 يف جمال اهلجرة ومحاية حقوق مواطين البلدان األخرى، تدابريخمتص بوضع الاالحتاد األورويب، أي جمموع الدول األعضاء،  
إىل حد  وبناًء على ذلك، مل توقّع أي دولة من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب              . وال سيما فيما يتعلق بشروط إقامتهم     

  .على االتفاقيةاآلن 

ـ اصة املعاهدات واالتفاق   معاهدات أخرى، وخب    مبادئ تتضمنها فعالً   مع ذلك، تضم االتفاقية بصفة عامة     و  -٥ ات ي
وبناًء على . ات منظمة العمل الدولية وجملس أوروبا، اليت صدَّقت عليها فرنسا وتنفذهايذات الصلة حبقوق اإلنسان، واتفاق  

 احلق يف   وينطبق ذلك على  . ذلك، فإن هذه احلقوق األساسية مضمونة يف فرنسا، حىت وإن مل تصدِّق فرنسا على االتفاقية              
الفرد الج الطيب يف حاالت الطوارئ، واحلق يف التعليم ويف االلتحاق باملدارس، واحلق يف املساواة يف األجور وحق تلقي الع

وميكن، يف هذا الصدد، اإلشارة إىل املـساعدة        .  بشأنه يف حاالت الطرد    قرارات فردية أن ينظر يف حالته ويف أن تتخذ        يف  
تفـوق  جتعل فرنسا   أقسام الطوارئ يف املستشفيات العامة       أي مريض يف     م رفض اقتراهنا مبمارسة عد   ب الطبية احلكومية اليت  

وينطبق ذلك أيضاً على ممارسة فرنسا املتمثلة يف تسجيل كل طفل دون شـرط يف               . املعايري الدنيا اليت تستهدفها االتفاقية    
اإلشارة بصفة خاصة   ينبغي   وأخرياً،   ".احلق يف تقاضي أجر متساوٍ عن العمل املتساوي       "املدارس الفرنسية أو احترام مبدأ      

العمال املهاجرين  املتعلقة ب لس أوروبا، وإىل االتفاقية األوروبية      األورويب جمل إىل أن فرنسا قد انضمت إىل امليثاق االجتماعي         
  . ملنظمة العمل الدولية بشأن العمال املهاجرين٩٧وإىل االتفاقية رقم 
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يف تدارس اجملتمع الدويل قضية املهاجرين، وال سـيما يف إطـار            لفعالة  اوعلى أي حال، تنوي فرنسا املشاركة         -٦
  .قبلأعمال منتدى مانيال امل

العهـد الـدويل    وإعالناهتا التفسريية بشأن    أن تلغي حتفظاهتا     -٣
  )االحتاد الروسي(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 من العهد الـدويل اخلـاص   ١٤ من املادة    ٥لفقرة  عديل اإلعالن التفسريي ل   إجراءات ت بدأت احلكومة الفرنسية      -٧
  . باحلقوق املدنية والسياسية

، تنظر احلكومة الفرنسية يف      حالياً ١٤ من املادة    ٥بالرغم من تعذر سحب اإلعالن التفسريي للفقرة        : عليقاتالت  -٨
قانون، إىل حمكمة أعلى كيمـا      وتنص هذه املادة على أنه لكل شخص أُدين جبرمية، حق اللجوء، وفقاً لل            . احلد من نطاقه  

صبح من املمكن استئناف    أ من العهد، حيث     ١٤ من املادة    ٥اإلعالن املتعلق بالفقرة    ختصر  وسي. تعيد النظر يف قرار إدانته    
وبالتايل ُيحتفظ باإلعالن التفسريي عند اإلشارة فقط إىل بعض         . صادرة عن احملاكم اجلنائية، يف القضايا اجلنائية      الحكام  األ
حمكمة الشرطة، مع التذكري من جهة، بأنه ميكن اسـتئناف األحكـام النهائيـة              الختصاص  خالفات البسيطة اخلاضعة    امل

وقد . حمكمة الشرطة على املخالفات   اختصاص  الصادرة عن تلك احملاكم أمام حمكمة النقض، ومن جهة أخرى، باقتصار            
  .يعملية تعديل اإلعالن التفسريلتوها احلكومة الفرنسية بدأت 

املدنية والسياسية ألن فرنسا ال  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ٢٧وأصدرت فرنسا إعالناً تفسريياً بشأن املادة   -٩
الـشعب  "فاملبادئ الدستورية للمساواة بني املواطنني ووحـدة        . "أقليات إثنية أو دينية أو لغوية      "عترف بالفعل مبفهوم    ت

 من العهـد مكفولـة      ٢٧موعة من األشخاص على أساس مجاعي، لكن أحكام املادة          جمل مجاعية   حقوقاًنح   ال مت  "الفرنسي
  .جلميع املواطنني، دون أي شكل من أشكال التمييز، وال سيما فيما يتعلق باحلرية الدينية واللغوية والثقافية

ي، فقد توفّقت الدولـة      للسكان األصليني غريباً عن القانون الفرنس      اوإذا كان مفهوم احلقوق اخلاصة املعترف هب        -١٠
يف سياسـات    )١(احمللية جملتمعات ما وراء البحـار     املعارف  رغم ذلك، منذ عهد بعيد، إىل إدراج املمارسات واألعراف و         

وال يستبعد املوقف الفرنسي حق السكان األصليني فيما وراء البحار يف أن          . الدولة لالعتراف بالسكان األصليني ومحايتهم    
 اجملاهرة بديانتهم وممارسـتها، أو       مع األفراد اآلخرين من جمموعتهم، حياهتم الثقافية اخلاصة هبم، أو          يكون هلم باالشتراك  

وبغية مراعاة الواقع اجلغرايف والتقليدي للمجتمعات الفرنسية فيما وراء البحار، ُوضعت تدرجيياً إجراءات             . تهماستخدام لغ 
  طار الدسـتوري احملـدد ألقـاليم مـا وراء البحـار مراعـاة              ويضمن اإل . خاصة بالسكان األصليني  وقواعد تنظيمية   
  .اخلصائص احمللية

  .١١ و٦التوصيتني بشأن وحتيل السلطات الفرنسية أيضاً إىل الرد املقدم   -١١

                                                      

سـكان بولينيزيـا    ، و )غيانا(ن األصليون فيما وراء البحار هم على التوايل األمريكيون اهلنود           السكا )١(
  .سكان جزر والس وفوتونا، وسكان مايوت، وسكان كاليدونيا اجلديدة، والفرنسية
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 الـذي يـشري إىل      ٢١ و ٢٠ و ١٩وباملثل، فإن التحفظ العام على ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق باملواد              -١٢
ألوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ميكِّنان من ضمان اتساق التزامات فرنسا التعاهدية يف جمال               االتفاقية ا 

  . حقوق اإلنسان

من غري املمكن التراجع عن اإلعالن املتعلـق    أن  الدوائر املعنية   أظهرت دراسة متعمقة أجرهتا     وعالوة على ذلك،      -١٣
مـا وراء  يف أقـاليم   القانون يف بعض اجملتمعات احمللية سيادةإىل باخلصوص يستند  الن  هذا اإلع ف. شأن الطرد  ب ١٣باملادة  
  .ضمانات عديدة جوهرية وإجرائية، تتسق مع حقوق اإلنسانلدوما خيضع التذكري بأن الطرد ينبغي ومع ذلك، . البحار

 مـن العهـد،     ١٤ و ٩ املادتني   وعالوة على ذلك، يبدو أنه جيب اإلبقاء على التحفظ الذي قدمته فرنسا بشأن              -١٤
واملذكورة التأديبية السارية على أفراد اجليش،      فاجلزاءات  . فراد القوات املسلحة  ألبسبب القواعد اليت حتكم النظام التأدييب       

أن يطلـب  وبسبب الطابع احملدد ملهام قوات الدفاع، فإن من حق وواجب الرئيس . "التوقيف"على سبيل التحديد تشمل  
  .األفعال أو املخالفات اليت ارتكبهاه على مرؤوسعقاب 

 مـن االتفاقيـة     ٤أن تنظر يف إمكانية سحب حتفظاهتا على املادة          -٤
  )كوبا(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

يـع   من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مج       ٤بشأن املادة   الذي قدمته   تقبل احلكومة النظر يف اإلعالن التفسريي         -١٥
  .أشكال التمييز العنصري

 السابع عـشر    يف إطار اإلعداد اجلاري للتقريرين الدوريني     سيخضع اإلعالن التفسريي لدراسة دقيقة      : تعليقاتال  -١٦
 بأحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع        عمالً ٢٠٠٨أكتوبر  /اللذين ستقدمهما فرنسا يف تشرين األول     والتاسع عشر   

  .نصريأشكال التمييز الع

  معلومـات بـشأن تنفيـذ املعاهـدات يف أقاليمهـا الواقعـة             بانتظام  أن ُتدرج    -٥
  )االحتاد الروسي(وراء البحار يف تقاريرها الوطنية املقدمة إىل هيئات املعاهدات  ما

تقاريرهـا  تتعهد فرنسا بأن ُتدرِج بانتظام معلومات عن تنفيذ املعاهدات يف األقاليم الواقعة ما وراء البحـار يف                    -١٧
  .عاهداتاملالدورية املقدمة إىل اللجان املنشأة مبوجب 

، وأن تنظر   لزيادة فعالية إنفاذ التشريعات املناهضة للتمييز     أن تبذل جهوداً     -٦
 مدى وأسباب   حديديف مجع إحصاءات بشأن جمموعات األقليات العرقية لت       

 ) اململكة املتحدة(املتخذة ملعاجلته انعدام املساواة وتقييم فعالية التدابري 

  .بدأت احلكومة يف عملية حتسني إنفاذ التشريعات املناهضة للتمييز  -١٨

  / أيـار  ٢٧فقد اعتمد الربملـان الفرنـسي يف        . متثل مكافحة التمييز أولوية من األولويات احلكومية      : تعليقاتال  -١٩
ويهدف القـانون   . ويب يف جمال مكافحة التمييز    مع قانون االحتاد األور   للتكيف   قانوناً يتضمن أحكاماً خمتلفة      ٢٠٠٨مايو  

إىل تشجيع املساواة بني النساء والرجال، وكذلك املعاملة املتساوية بني األشخاص دون متييز بسبب العـرق أو األصـل                   
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حنو تكييف لعبء اإلثبات على بعلى السلوك التمييزي يف الدعاوى املدنية بأن تقيم الدليل ويسمح القانون للضحية . اإلثين
دعاوى باإلنابة أمام احملاكم للدفاع     برفع  رابطات  قيام  وينص القانون على إمكانية     . يشكل استثناء من مبادئ القانون العام     

  .على أفضل وجه عن األشخاص الذين يّدعون أهنم وقعوا ضحية متييز

وتعكس هـذه  . ٢٠٠٧ئة يف عام  يف املا٨٠تبلغ ألفعال التمييزية   األحكام اجلنائية الصادرة بشأن ا    نسبة  ت  وكان  -٢٠
وطلب . وتنظَّم أنشطة للتدريب والتوعية مثل إعداد ونشر دليل منهجي جلميع وحدات الدرك الوطين            . األرقام زيادة هامة  

وزير العدل أن تنشئ كل حمكمة دائرة ملكافحة التمييز، بالتعاون الوثيق مع خمتلف الرابطات، لتشجيع الضحايا على التعبري  
وإذا كان على احلكومة    . التمييزمكافحة  وُعيِّن نائب مدع عام متخصص بالتشاور مع رابطات         . عن الشكاوى واإلفصاح  

قـد  و. عمالً متسقاً يف إطار شراكةمع ذلك  تستلزم أن تضطلع بدور رئيسي يف جمال مكافحة التمييز، فإن هذه املكافحة         
، كما (LICRA) الدولية ملكافحة العنصرية ومعاداة السامية والرابطة SOS Racismeُوقِّعت اتفاقيتان مع كل من منظمة 

ُوقِّعت اتفاقية ملكافحة التمييز بني املديرين العامني للدرك الوطين والشرطة الوطنية واهليئة العليا ملكافحة أشـكال التمييـز    
  . ٢٠٠٧ديسمرب /وتشجيع املساواة يف كانون األول

بإمكـان  " الذي ينص على أنه ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ري املؤرخ   وتذكّر احلكومة بقرار اجمللس الدستو      -٢١
إىل  [...]الدراسات املتعلقة بقياس تنّوع األصول، والتمييز واالندماج أن تتناول بيانات موضوعية، وال ميكن أن تـستند                 

 عشر توصـيات    ٢٠٠٧مايو  /اروأصدرت اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات يف أي      [...]". األصل اإلثين أو إىل العرق      
أما إحصاءات وزارة العدل، اليت تبوَّب حسب سن        . هدفها وضع إطار لتطوير البحوث والدراسات املتعلقة هبذا املوضوع        

  . نائيةالقضائية النهائية املسجلة يف صحيفة السوابق اجلاإلدانة حكام استناداً إىل أاجلاين، وجنسه وجنسيته، فقد ُوضعت 

  .١١ و٣التوصيتني بشأن  السلطات الفرنسية إىل الرد املقدم كما حتيل  -٢٢

  منـذ عـام     مل يبـت فيهـا    أن تنتهي من مجيع قضايا التمييز اليت         -٧
  )إندونيسيا (٢٠٠٦

انظـر  (زيادة اجلهود املبذولة يف مجيع اجملـاالت املعنيـة          لة مكافحة مجيع أشكال التمييز، ب     تتعهد فرنسا مبواص    -٢٣
  ).١١ و٦التوصيتني 

جلنة القضاء على التمييز العنصري باختاذ مجيـع التـدابري          أن تنفذ توصية     -٨
الوقائية لوضع حد للحوادث العنصرية اليت يتورط فيها أفراد قوات األمـن            

  )غواتيماال( العامني وظفنيأو غريهم من امل

 فيها األفعال الـيت ميكـن أن     مبا ستكثف احلكومة جهودها الرامية إىل منع مجيع األفعال ذات الصبغة العنصرية،            -٢٤
  . أو أي موظف عامقوات حفظ النظام رتكبها ت

 قوات حفظ النظام سواء     رتكبهاتنع وقمع األعمال ذات الصبغة العنصرية اليت        ملتدابري عديدة   اختذت  : تعليقاتال  -٢٥
ة على قـوات حفـظ النظـام        القواعد التنظيمية املطبق  ظرها  حتوهي أعمال ال    . الدرك الوطين من الشرطة الوطنية أو من      
فاإلدارة العامة للدرك الـوطين،  . يف حالة عدم احترام هذه القواعدبشدة قانون العقوبات عليها   فحسب، بل أيضاً يعاقب   
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األعمـال الـيت   هذا النوع من ، تتألف من هيئة تفتيش عامة تتألف بدورها من هيئة تفتيش تقنية مكلفة بالتحقيق يف       مثالً
 وعالوة على ذلك، فإن املدعي العام لدى حمكمة القوات املسلحة بباريس مكلف أيـضاً             . أفراد اجليش ميكن أن يرتكبها    

  . خارج األراضي الوطنيةالعاملني اجليش يكون مرتكبوها من أفراد مبالحقة مرتكيب هذه األعمال اليت قد 

  .١٩التوصية بشأن وحتيل السلطات الفرنسية أيضاً إىل الرد املقدم   -٢٦

 من نظام رومـا     ١٢٤ تسحب اإلعالن الصادر مبوجب املادة       أن -٩
  )املكسيك(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 من نظام   ١٢٤املادة  الذي أصدرته مبوجب     اختصاص احملكمة    فرنسية سحب إعالن عدم قبول    قررت احلكومة ال    -٢٧
  .روما األساسي

  )مصر (أو العنصريةنية  أن تعتمد قانوناً حيظر التحريض على الكراهية الدي-١٠

أعمال التحريض على   ) ١٩٧٢يوليه  / متوز ١املعدل  بقانون     (١٨٨١يوليه  / متوز ٢٩ من قانون    ٢٤تعاقب املادة     -٢٨
أو دين،  عنصر  التمييز، أو الكراهية أو العنف ضد شخص أو جمموعة من األشخاص بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم إىل                  

ويعاقب على هذه األعمال بالسجن ملدة سنة       . فة أم بأي أداة أخرى لالتصال باجلمهور      سواًء أكان ذلك عن طريق الصحا     
  . يورو٤٥ ٠٠٠وبغرامة قدرها 

  )هاييت(لعنصرية مكافحتها ل أن تكثف -١١

  . العنصريةمكافحة تتعهد احلكومة مبواصلة جهودها يف جمال   -٢٩

فقانون العقوبات الفرنسي يشدد . وية من أولويات احلكومة أولمتثل مكافحة العنصريةكما ذُكر آنفاً، : تتعليقاال  -٣٠
صـدرت  و. للسامية أو كراهية األجانب   بدافع العداء   بدافع عنصري، أو    الواجبة التطبيق على األفعال املرتكبة      العقوبات  

الرسائل الرمسية  وأبلغت ب للسامية والعنصرية   العداء   العامة بالتزام الصرامة وبالتعجيل يف معاجلة قضايا         اتتعليمات إىل النياب  
النـصب  ملقـابر أو    املرتكبة ضد ا  أعمال التخريب واالنتهاك والتدنيس     على   لرد القضائي الواجب  املتعلقة با التعميمات  و

  .بسبب إثنيتهم أو قوميتهم أو عرقهم أو دينهمالتذكارية املشيدة للضحايا الذين سقطوا 

 قضية  ٣ ٦٤٢ العامة   النياباتعنصرية ومعاداة السامية املسجلة لدى      ويناهز عدد القضايا اجلديدة ذات الصلة بال        -٣١
لـسامية  العداء ل العنصرية و األحكام اجلنائية الصادرة بشأن اجلرائم املرتكبة بدافع        وارتفعت نسبة   . ٢٠٠٧جديدة يف عام    

  .٢٠٠٧يف عام  حكماً ٢٦٤ويف اجملموع، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية . ٢٠٠٧ يف املائة عام ٧٧فبلغت 

ويف كـانون   ). دليـل عملـي   (ة  لتوعياوتدابري  املؤمترات  تدريبية و الدورات  عن طريق ال  تدريب القضاة   جيري  و  -٣٢
 بباريس بشأن العنصرية ومعاداة السامية يف فرنسا تناولـت          ندوةالوطنية  القضاة  ، نظمت مدرسة    ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

  . احلديثةمظاهرمها بصفة خاصة حتليل 
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 من إعالن ديربان عند معاجلة      ١٠١ تنظر يف التزامها وفقاً للفقرة       أن -١٢
املسائل املتعلقة بالتشريعات والدراسات اخلاصة باالستعمار وبتجارة       

  )مصر(ما وراء البحار أقاليم الرقيق، وخباصة فيما يتصل ب

نصرية والتمييز العنـصري وكـره      الع الذي اعتمده املؤمتر العاملي ملكافحة       تعهدت فرنسا باحترام إعالن ديربان      -٣٣
 مـن   ١٠١، وخباصة الفقـرة     ٢٠٠١أغسطس  /األجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد جبنوب أفريقيا يف آب           

  . تدابري يف هذا االجتاه، واختذت اإلعالن املتعلقة باالعتراف باملعاناة النامجة عن االستعمار وعن جتارة الرقيق

وقامـت  ، ها، تواصل فرنسا جهود ختليداً مجاعياً حبق  رى جتارة الرقيق والرق وإلغائهما    خلَّد ذك ُتحىت  : تعليقاتال  -٣٤
تجـارة  التراث املتعلـق ب يف التعليم، ومن أجل احلفاظ على األمهية الالزمة   موضوع الرق   إلعطاء  ،  بتطوير قوانينها مؤخراً  

  .وتقدميه إىل اجلمهوروالرق وإبرازه الرقيق 

 سي،عرب احمليط األطل   األسود   ، بأن جتارة الرقيق   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢١رنسية، وفقاً لقانون    وتعترف اجلمهورية الف    -٣٥
منذ القرن اخلامس عشر، وخباصة ضد السكان األفارقة، متثل جرمية ضـد            رتكبة  وجتارة الرقيق يف احمليط اهلندي والرق، امل      

حث يف ماديت التاريخ والعلوم اإلنسانية جتارة الرقيـق         ومبوجب هذا القانون، تويل املناهج الدراسية وبرامج الب       . اإلنسانية
   .يستحقاهنااليت ألمهية والرق ا

وجلنة إحياء ذكرى الرق،    . القاريةمايو يف فرنسا    / أيار ١٠وُحدِّد تاريخ إحياء الذكرى السنوية إللغاء الرق بيوم           -٣٦
تكييف املناهج لوطنية، والتعليم العايل والبحث تدابري  التربية ال، تقترح على وزاريت ٢٠٠١املكلفة بتنفيذ أحكام قانون عام      

برامج حبوث يف مادة التاريخ ويف العلوم اإلنسانية األخرى كما تقترح الدراسية، وإجراءات للتوعية يف املؤسسات التعليمية 
 املنجزة يف جمـال إحيـاء       سنوياً عن األعمال  تقريراً  كما تقدم اللجنة إىل رئيس الوزراء       . تجارة الرقيق والرق  فيما يتعلق ب  

  .ويتاح هذا التقرير للجمهور. ذكرى الرق والتوعية هبا

أن تتخذ تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييـز           -١٣
ضد املهاجرات يف الوصول إىل اخلـدمات االجتماعيـة         

 )جنوب أفريقيا(األساسية 

. كفل بصفة خاصة للمرأة املهاجرة ممارسة حقوقهـا       وضعت فرنسا آلية حلماية حقوق املرأة ومكافحة التمييز، ت          -٣٧
   يتضمن أحكاماً خمتلفةً للتكيف مع قـانون االحتـاد األورويب يف جمـال              قانونمايو  / أيار ٢٧اعُتمد يف   ويف هذا السياق    
  .مكافحة التمييز

ـ   شاملة من القوانني حلماية املرأة من املمارسات وأوجه ا        جمموعة  اعتمدت فرنسا   : التعليقات  -٣٨ . ةلـسلوك التمييزي
، وهي هيئة إدارية مستقلة، بغيـة تعزيـز         "اهليئة العليا ملكافحة التمييز وتشجيع املساواة     "وعالوة على ذلك، فقد أنِشئت      
مايو السالف الذكر، بصفة خاصة، التمييز يف جمـال احلمايـة           / أيار ٢٧وحيظر قانون   . تطبيق القانون املتعلق حبظر التمييز    

  .االجتماعية والتعليم والوصول إىل السلع واخلدمات أو إتاحة هذه السلع واخلدماتزايا واملاالجتماعية والصحة 
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املوجودة يف  من أصول مهاجرة    املنحدرة  لفائدة املرأة املهاجرة أو     إرادي  وعالوة على ذلك، تقوم احلكومة بعمل         -٣٩
ن؛ ومكافحة أشكال العنف اليت تتعرض هلا؛ واختـاذ  حتسني وصوهلا إىل القانو   : األراضي الفرنسية، وفقاً لثالثة حماور، هي     

للتوظيف العامة إلدارة موظفي اتدريب  (العملإجراءات لصاحل املرأة املهاجرة أو ذات األصول املهاجرة، يف جمايل التعليم و           
  ).مكافحة التمييز املزدوج، وتوعية أصحاب األعمالعلى 

يف ظور جنساين   أن تعمل بصورة منهجية ومستمرة على إدراج من        -١٤
  )سلوفينيا(متابعة االستعراض الدوري الشامل أنشطة 

  .ج فرنسا منظوراً جنسانياً يف متابعة االستعراض الدوري الشاملدرِسُت  -٤٠

أن تعتمد تدابري إضافية، تتصل مببـدأ عـدم الطـرد، لـضمان              -١٥
تـدابري  باختاذ  للجنة مناهضة التعذيب    تملة  االستجابة للطلبات احمل  

 أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب   نع خرق مليف القضايا الفردية    مؤقتة  
  )اجلمهورية التشيكية(

  .١٦التوصية بشأن حتيل السلطات الفرنسية إىل الرد املقدم  ،فيما يتعلق هبذه التوصية  -٤١

أن تبذلَ جهوداً فعالة الحترام التزاماهتا الدولية بعدم اللجوء إىل           -١٦
ىل بلـد ميكـن أن يتعـرض فيـه          اإلعادة القسرية ألي فرد إ    

غريه النتهاكات جسيمة حلقوقه األساسية، مبا فيها التعذيب أو         
  )هولندا(املعاملة السيئة من ضروب 

تنطوي لنظر يف املخاطر اليت     لهذه املسألة، تويل عناية كبرية      التحديات اليت تثريها    إن السلطات الفرنسية، إذ تعي        -٤٢
 بتعميق احلوار الدائم بني وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية، ووزارة لوطينلتزمت يف التقرير افقد ا. عليها العودة إىل البلد

ما وراء البحار واحلكم احمللي، ووزارة اهلجرة واإلدماج واهلوية الوطنية والتنمية املتضامنة بشأن النظر يف               أقاليم  الداخلية و 
 يف هـذا اجملـال،      ا، وفقاً اللتزاماهت  معليه" خطرة"ميكن أن ُتعتَرب     من حاالت إعادة األشخاص إىل بلداهنم اليت      كل حالة   

  .هيئات املعاهداتتتلقاها من املؤقتة اليت اختاذ التدابري وخباصة يف إطار طلبات 

دراسـة  ، إىل   القاضي، تعمد السلطة اإلدارية، حتت إشراف       من هذا النوع  خماطر  دعى وجود   عندما يُ : تعليقاتال  -٤٣
، الذي يعاد إليه الشخص   لد  الباحلالة العامة يف جمال احترام حقوق اإلنسان يف         هذه الدراسة   راعي  تو. متعمقةدراسة  احلالة  

وعلـى أي   . وحالة بعض اجلماعات املعرضة للخطر عندما يدعي األجنيب أنه ينتمي إليها واحلالة الشخصية لألجنيب املعين              
لة تعرض فيه ملعامميكن أن ي إىل بلد ثبت أنه اًومل ُتبِعد أجنبي" لوماسيةالضمانات الدب"تلجأ السلطات الفرنسية إىل ال حال، 
طعن ذي أثر إيقـايف، جيـري        يف إطار    إليه األمر رفع  ُيوعالوة على ذلك، فإن القاضي اإلداري، الذي ميكن أن          . حمظورة

تعارض مـع   يإذا بدا له أن ذلك القرار       إلغاء القرار الذي حيدد بلد املقصد،       ميكنه   وقوعها، و  ىوقائع املدَّع مراجعة كاملة لل  
  .املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةضروب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
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الكهربائي الصدم  جتارب على السجناء بأسلحة     إجراء  أن تتفادى    -١٧
شـكالً مـن أشـكال      كون  ينتج عنها أمل شديد، ميكن أن ي       اليت

  )كوت ديفوار(التعذيب 

سنتني، ال فترة طوالومل يستعمل موظفو السجون، . أي جتارب على السجناءبأهنا ال جتري ر احلكومة كّذت  - ٤٤
 يف جمال تـدريب مـوظفي       هاوإضافة إىل ذلك، ستواصل احلكومة جهود     . الكهربائي ضد سجناء  الصدم  سالح  

  . األسلحةاستعمال هذهصدم الكهربائي ملنع إساءة هلم استعمال مسدسات اللذين حيق السجون ا

 يف سجنني مث يف سجنني آخـرين مـن   ي الكهربائالصدم مسحت فرنسا باستعمال مسدسات    :تعليقاتال  - ٤٥
لتـدخل واألمـن   اكما ُتتاح هذه األسلحة ألفرقـة  . قاليم وراء البحار، لفترة ستة أشهر جرى متديدها    أسجون  

 يف حالة اندالع أزمة خطرية، مثل حاالت        أن تتدخل يف السجون   ،  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ميكنها منذ اليت  اإلقليمية  
حيق ُدرِّب موظفو السجون على استعماله ووقد  الكهربائي لقيود صارمة الصدموخيضع استعمال مسدس . العصيان

  .ستة أشهرالبالغة وقد ُمدِّدت منذئذ الفترة التجريبية األولية . لقيام بذلكهلم ا

وتذكر بأنه  اليت ُتحدَّث باستمرار التوجيهات ، العديد من  أيضاًبصفة عامة، خارج إطار السجونهناك و  - ٤٦
 )مرتكيب (مرتكبيتسمون بالعنف عند توقيف من األسلحة إال ضد أشخاص خطرين ال جيوز استعمال هذا النوع 

 الكهربائي مـدرج يف القائمـة       الصدمأن مسدس   لتوجيهات   هذه ا  ضِّحكما تو .  يف حالة تلبُّس   نحةجرمية أو ج  
املعاملة القاسية  ه أو اإلفراط فيه حالة من حاالت        استعمال إساءة   يف حالة أن تشكل   وبية للمعدات اليت ميكن     األور

األسـلحة   ميكن االستعاضة هبا عن      وفضالً عن ذلك، فإن استعمال هذه األسلحة، اليت       . أو الالإنسانية أو املهينة   
  .احنرافنع أي ملالقاتلة، ختضع ملتابعة ومراقبة منتظَمتني 

  إساءة املعاملةأن تنشئ جلنة مستقلة لرصد وحتديد حاالت التعذيب و  - ١٨
  )إندونيسيا(أفراد يف قوات حفظ النظام اليت يرتكبها 

  .النظامأنشأت فرنسا مؤسسات رصد مستقلة لتحديد حاالت التعذيب وإساءة املعاملة اليت ترتكبها قوات حفظ   -٤٧

ن الداخلي مكلفة بتطبيق القانون وهلا صالحيات اللجـوء إىل القـوة     نظراً إىل أن قوات األم     :التعليقات  - ٤٨
. آليات خارج املؤسسات وداخلها على السواءعن طريق مراقبة خضوعاً للالدوائر العامة من أشد ، فإهنا املشروعة

ريك الدعاوى  تقوم بتح وميكن التشديد يف البداية على أن العدالة        . املراقبة اخلارجية آليات  فقد أنشئت العديد من     
ع مبهـام   رِّمث إن فرنسا أنشأت سلطات إدارية مستقلة كلفها املش        . أفراد الشرطة اجلنائية يف اجلرائم اليت يرتكبها      

وهلذه اللجنـة  . إىل اللجنة الوطنية ألخالقيات األمن  بصورة خاصة   وميكن اإلشارة   . حمددة حلماية حقوق اإلنسان   
يف جماالت  لنظم  لتشريعات أو ا  لتعديل  أي  احلكومة  ا أن تقترح على     ميكنهصالحية تقدمي شكاوى إىل السلطات و     

وهـي  إىل العنـف    جلوءاً غري مشروع    لجوء أفراد الشرطة    لاللجنة حاالت أخرى    عرض على   كما ت . اختصاصها
وأنشئت كذلك وظيفة املفتش العام ألماكن احلرمان من احلرية تنفيذاً للربوتوكول . احلكومةباهتمام حتظى حاالت 

األشـخاص  مراقبة ظروف تعهد ونقل     "همة  تقوم مب ذه اهليئة اليت    جيوز هل و. ة مناهضة التعذيب  التفاقيالختياري  ا
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 شـخص طبيعـي أو      من أي  أن تتلقى شكاوى  " ، هبدف ضمان احترام حقوقهم األساسية     احملرومني من حريتهم  
  ."اعتباري حريص على احترام احلقوق األساسية

عديد من اآلليات الدولية تسمح مبراقبة احترام حقوق اإلنسان يف فرنسا سواء            وعالوة على ذلك، فإن ال      - ٤٩
جلان مستقلة مثل اللجنـة     عن طريق   هيئة قضائية مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أم         عن طريق   أكان ذلك   

 األورويب املعـين    ، أو املفوض  عمليات تفتيش فرنسا إلجراء   اليت تقوم بزيارات منتظمة ل    األوروبية ملنع التعذيب،    
  .حبقوق اإلنسان

وأخرياً، على الصعيد الداخلي، خيضع احترام احلقوق األساسية ملراقبة السلطة املشرفة وهيئات حمددة مثل               - ٥٠
  .اهليئة العامة للتفتيش التابعة للشرطة الوطنية واهليئة العامة للتفتيش التابعة للدرك الوطين

  ةـاستجابلقوات حفظ النظام سان أن تكثف التدريب على حقوق اإلن  - ١٩
  ـازمراكز االحتجبفرط استخدام القوة، وال سيما يف للتقارير املتعلقة   

  )اململكة املتحدة(للمهاجرين املخصصة االنتظار مناطق و      

، أو  التوقيفمعاملة األشخاص عند    جيب مراعاهتا يف    اليت  شروط   لل اً بالغ اًتويل السلطات الفرنسية اهتمام     - ٥١
بعاد متخذ ضد   إاختاذ أي إجراء آخر من إجراءات احلرمان من احلرية وكذلك عند تنفيذ تدبري              عند  أو  حتجاز  الا

  .أجنيب، وتتعهد بتعزيز إجراءاهتا يف هذا الصدد

قوات حفظ وجَّه اهتمام بالغ بصفة خاصة إىل ثالثة مبادئ رئيسية، ترد يف مدونة أخالقيات     ي :التعليقات  - ٥٢
لألشخاص، أياً كانـت جنـسيتهم أو أصـلهم،         طلق  االحترام امل : ، وهي يل العملي لألخالقيات  ويف الدل النظام  

.  ومحاية األشخاص املوقوفني واحترام كرامتـهم      استخدام القوة يف حدود الضرورة فقط وبشكل يتناسب معها        و
النظام العام اجلديد   يف  و،  ٢٠٠٣ صادر عن وزير الداخلية يف عام        متعمييف  ّدد جمدداً على احترام هذه املبادئ       ُشو

 .٢٠١٢- ٢٠٠٨خطة الشرطة الوطنية للفترة يف  وكذلك ٢٠٠٦للعمل يف جهاز الشرطة الوطنية لعام 

ومن هذا املنطلق، تعكف السلطات الفرنسية على تنظيم تدريب مناسب، وكفالة املراقبة اليقظة واملعاقبة                - ٥٣
، وُشدِّد بصفة ١٩٩٩زِّز اجلانب املكرس لألخالقيات منذ عام ويف إطار التدريب، ُع. الصارمة على أي خمالفة ثابتة

وتشترك اللجنة الوطنية ألخالقيات األمن     . خاصة على مبدأ احترام كرامة مجيع األشخاص وحظر املعاملة السيئة         
علـى  كما توىل عناية كبرية للتـدريب  . واهليئة العليا ملكافحة التمييز وتشجيع املساواة يف وضع برامج التدريب       

وقد . إجراءات التدخل التقنية املهنية، وفقاً للمبادئ السالفة الذكر، وال سيما فيما يتعلق بإجراءات إبعاد األجانب
الشرطي يف مواجهـة    "فقد ُنظّمت دورة تدريبية تناولت موضوع       . تنظَّم دورات تدريبية يف جماالت حمددة أيضاً      

لى حصول أفراد الشرطة على توجيه رؤسائهم املباشرين، وعلى         وإضافة إىل التدريب، تركّز اجلهود ع     ". الفوارق
ويـشمل تـدريب    . مراقبة ظروف توقيف األشخاص واحتجازهم اليت تضطلع هبا هيئات التفتيش بصورة خاصة           

وينطبق ذلك أيضاً   . الضباط وضباط الصف يف اجليش الفرنسي والدرك الوطين، تدريس آداب وأخالقيات املهنة           
وأخرياً، يتعرض كل فرد من أفراد الشرطة حييد عن القوانني والقواعد األخالقية .  جهاز الدركعلى العسكريني يف 

راد من الشرطة يف    ـوم هبا على أف   ـة تأديبية حمك  ـ عقوب ٣ ٢٢٨فمن بني   . لعقوبة جنائية وتأديبية يف آن واحد     
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 ثابتة أدت مثانية منـها إىل       تتعلق بأعمال عنف  )  يف املائة  ٣,٥أي نسبة   ( عقوبة   ١١٤، كانت هناك    ٢٠٠٦عام  
  .تدبري مماثل الطرد أو إىل

باإلضافة فالدرك الوطين،   اخلاضعة إلشراف   فيما يتعلق مبعاملة األجانب يف مراكز االحتجاز اإلداري         أما    - ٥٤
للقـوانني  خالفـة  إىل أن اإلشراف الدقيق والتسلسل اهلرمي لإلدارة العسكرية من شأهنما أن حيّدا من األعمال امل        

اللجنة املشتركة بني (غري احلكومية  ClMADEيف كل مركز ممثل عن منظمة أنه يوجد اإلشارة إىل ينبغي ، نظموال
اإلبالغ عن أي خمالفة قد يالحظها يف التعامل مع األجانـب           يستطيع هذا املمثل    و. )احلركات ملساعدة املرّحلني  

  . هذه املنظمة يف املراكز على وجود١٩٨٤عام يف ربمة املتفاقية الوتنص ا. احملتجزين

  جلميع أعمال العنف املرتيلالحقة القضائية التلقائية أن تعتمد امل  - ٢٠
  )سويسرا(قد فعلت ذلك  مل تكن ما  

جلميع أعمال العنف املرتيل، فـإن      املالحقة القضائية التلقائية    رغم أن احلكومة ال تفكر يف اعتماد نظام           - ٥٥
  .ابة الحتياجات الضحاياالنظام القضائي ميكِّن من االستج

 جتري التحقيقات القضائية حتت إشراف املدعي العام للجمهورية، الذي يسهر على احتـرام              :التعليقات  - ٥٦
وميثِّل الوضع القـانوين ألعـضاء   . ملقاضاةيف مالءمة ااملدعي العام للجمهورية   بت  وعند قفل التحقيق، ي   . أصوهلا

هذا اإلجراء تفريد   يعكس  و. صالحياهتمتهم يف ممارسة    ني، ضماناً ملوضوعي  النيابة العامة، وهم قضاة وليسوا موظف     
حفـظ  ، ويف الطعن يف قـرارات       اللجوء إىل القضاء  وال حيول هذا املبدأ دون حق الضحية يف         . املعاجلة القضائية 

باحلق اء  االدعمينح  و. بنفسهاحتريك الدعوى   للضحية بصفة خاصة    كما حيق   . املختصأمام املدعي العام    الدعوى  
بعض قـرارات   يف  والطعن  االطالع على التحقيق    وبالتايل،  (طرفاً يف التحقيق    الدخول   عديدة، منها    اًاملدين حقوق 

  .على تعويضاحلصول عن حقوقها والدفاع اجلنائية، ودعوى أو يف ال) قاضي التحقيق

،  الضحايا مبن فيهم األجانـب تتاح هلؤالء عن نفسها،   بوسائل للدفاع   العنف املرتيل   تزويد ضحايا   وبغية    - ٥٧
  .لظروف اليت ارُتكبت فيها أعمال العنف هذهنظراً لاحلالة املالية، بصرف النظر عن املساعدة القضائية الكاملة، 

العنف مبسألة  أن تراعي شواغل املقررة اخلاصة املعنية         - ٢١  
فيما يتعلق بعدم وجود هيئة مكلفة جبمـع         ضد املرأة 

 جـرائم  املرأة، وال سيمـا     املعلومات عن العنف ضد   
  )سويسرا(األسري  القتل يف سيـاق العنـف

  .القتل يف سياق العنف األسريجبرائم وضع إحصاءات تتعلق ل هاتواصل السلطات الفرنسية جهود  - ٥٨

األحكام القضائية النهائية املدونة يف صحيفة السوابق ستناداً إىل  تضع وزارة العدل إحصاءاهتا ا:التعليقات  - ٥٩
 تسعة أحكام   ٢٠٠٦يف عام   صدرت  ففي اجملال اجلنائي    . وتوجد إحصاءات تتعلق حباالت العنف املرتيل     . اجلنائية

عنف أدى إىل اإلصابة حكمان باإلدانة ل ؛ و)الشريكة (عنف أدت إىل القتل غري املتعمد للشريكباإلدانة ملمارسات 
القتل الناجم عن أعمال     أحكام اإلدانة املتعلقة ب    فصل ٢٠٠٦حىت عام   على الرغم من أنه مل يتسن       و. بعجز دائم 
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وإذا كان باإلمكان تبويب اإلحصاءات حسب جنس . ٢٠٠٨بداية من عام بات ممكناً العنف األسري، فإن ذلك 
  .اجلاين، فإنه ال ميكن حاليا تبويبها حسب جنس الضحية

أن ترد على رسالة املقرر اخلاص املعين مبسألة محايـة            - ٢٢
  ان يف سياق مكافحة اإلرهاب املؤرخـة      حقوق اإلنس 

  )املكسيك (٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦

  .معلوماتللتتعهد احلكومة بأن تستجيب بسرعة لطلب املقرر اخلاص   - ٦٠

إىل املقرر اخلاص   جيري إعداد رد إلرساله     و.  ُيدرس حالياً طلب املقرر اخلاص تلقي معلومات       :التعليقات  - ٦١
  .٢٠٠٨يوليه /يف متوز

لغ جملس حقوق اإلنسان بالتدابري امللموسة اإلضافية املتخذة فيما يتعلق          أن تب   -٢٣
بتحسني ظروف السجون وفقاً للمعايري الدولية، وأن تنفِّذ توصيات خمتلـف           

  )هولندا(هيئات املعاهدات يف هذا الصدد يف أقرب وقت ممكن 

تشريعاهتا الوطنية مع التزاماهتا، لتكييف  مؤخراً تدابرياختذت  منها للصعوبات احلالية، اً احلكومة، إدراكإن  - ٦٢
 وفقاً للمعايري الدولية، وستدرج قضية ظروف االحتجاز يف الـسجون يف متابعـة توصـيات                دهاجهوواصل  وت

  .االستعراض الدوري الشامل

 وظيفة املفتش العام ألماكن احلرمان من احلرية، ٢٠٠٧أكتوبر /  تشرين األول٣٠ أنشأ قانون :التعليقات  - ٦٣
منـاطق  مراكز االحتجـاز اإلداري، و    ( مكان احتجاز    ٥ ٠٠٠وهي سلطة وحيدة ومستقلة، تغطي صالحياهتا       

احلبس على ذمة   االنتظار، والسجون، واملراكز التربوية املغلقة، وأجنحة الطب النفسي يف املستشفيات، وأماكن            
وُعني املفـتش   . ٢٠٠٨ املالية لعام    يورو يف إطار قانون   يون   مل ٢,٥وُخصصت ميزانية قدرها    ). وغريهاالتحقيق  

 .اجتماع جملس الوزراء لفترة ست سنوات قابلة للتجديدمبرسوم صادر يف  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢يف العام 

  :كما اُتخذت تدابري أخرى مؤخراً  - ٦٤

، وهي ميثـاق    ٢٠٠٦قواعد السجون األوروبية اليت اعتمدهتا جلنة وزراء جملس أوروبا يف عام              )أ(  
وميثل احترام قواعد السجون هدفاً ذا أولوية سواًء أكان ذلك يتعلق بسياسة .  إلدارة السجونأخالقيإطار عمل و

  ؛املمارسات املهنيةيتعلق بلتحديث أم ا

قـضايا  الويوّعون أثناء هذا التدريب، ب    .  أسبوعاً ٢٢ لفترة   اً أولي اًيتلقّى موظفو السجون تدريب     )ب(  
  . وحبقوق اإلنساناألخالقية

  .٢٤التوصية بشأن كما حتيل السلطات الفرنسية إىل الرد املقدم   - ٦٥
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أن تتخذ تدابري إضافية، إذا مل تكن قد اُتخـذت مـن قبـل،                - ٢٤
  )السويد(لتخفيض فترة حتسني ظروف أماكن االحتجاز 

  .لتحسني ظروف االحتجاز وستواصل العمل يف هذا املنحىإرادية احلكومة سياسة تنتهج   - ٦٦

أن االكتظاظ ال يطال    ينبغي اإلشارة إىل    و.  جيري حالياً إعداد مشروع قانون يتعلق بالسجون       :قاتالتعلي  - ٦٧
هـذه  احملليـة   ، ويواجه عدد قليل فقط من الـسجون         لعقابيةفال توجد مشاكل يف املؤسسات ا     : مجيع السجون 

ويوجد ).  من السجناء   يف املائة  ٥,٦نسبة  ( سجني   ٣ ٤٠٠ سجناً اكتظاظاً شديداً، أي      ١٦ويشهد  . الصعوبات
يف كثافـة   الويبلغ متوسـط    ). ٢٠٠٨مايو  / أيار ١بتاريخ  ( سجيناً   ٦٣ ٦٤٥يوجد هبا    مكاناً   ٥٠ ٧٤٦حالياً  

  .سجون احمللية يف املائة يف ال١٤٢,٥ يف املائة غري أهنا تبلغ ١٢٥,٤السجون 

وبناًء علـى   . اعيهانظام السجون صعوبات بسبب قدم السجون، ويف بعض األحيان بسبب تد          يواجه  و  - ٦٨
  : احلكومة إجراءين رئيسيني ملكافحة االكتظاظبدأ ذلك، ت

 مؤسسة جديدة وغلـق     ٢٢فتح  بعد  ، و ٢٠١٢فبحلول عام   . السجونجمموعة  حتديث وتوسيع     )أ(  
  ؛١٩٩٠ يف املائة من السجناء يف مؤسسات فُتحت بعد عام ٥٠، سيجري إيواء سجناً حملياً ١٦

نظام احلرية املقيدة، ووضع اجلـاين حتـت        (ات، بوترية أسرع من زيادة السجناء       تطوير تكييف العقوب    )ب(  
ويغطي تكييف العقوبات اليت    ). املراقبة اإللكترونية عوضاً عن السجن، وقضاء العقوبة خارج السجن، واإلفراج املشروط          

  .٢٠٠٥مايو / يف املائة يف أيار٧,٣ يف املائة من احملتجزين احملكوم عليهم مقابل ١١,٨تتضمن اإليداع يف السجن نسبة 

  .٢٣التوصية بشأن وحتيل السلطات الفرنسية أيضاً إىل الرد املقدم   - ٦٩

أن تواصل اجلهود الرامية إىل تعزيز االندماج االجتماعي      - ٢٥
  )السويد(وإعادة إدماج القصر العائدين إىل اجلرمية 

  .الندماج االجتماعي وإعادة إدماج القصر العائدين إىل اجلرميةتتعهد احلكومة مبواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ا  -٧٠

. دماج االجتماعي أحد احملاور الرئيسية لسياسة احلكومة يف جمال منع العودة إىل اجلرميةإل ميثل ا:التعليقات  - ٧١
العمل ويهدف الترتيب إىل    . نهاري خمصص لتعهد القاصرين اخلاضعني إلجراء قضائي      النشاط  للفقد ُوضع ترتيب    
. املهين أو متكينه من احلصول على عملاملسار أو الستئناف الدراسة هتيئة أو إعادة هتيئة الظروف   مع القاصر على    

ـ   االستفادة من الترتيبات العامة للتدريب،لقاصرين الذين ال ميكنهم  لالترتيب  ويتاح   ح و ويف إطـار معاجلـة جن
يف تدريبية الدورات الاملصلحة العامة، و يف خدمة   عمل  ال منها   األحداث، اختذت وزارة العدل تدابري قضائية عديدة      

لتعزيز االندماج االجتماعي وإعادة دمج القصر وأنشأت وزارة الدفاع، . املواطنة، وتدابري التعويضات اجلنائيةجمال 
لتهميش عرضني لملواهلدف من هذه املراكز هو السماح للشبان ا".  فرصة ثانية- دفاع "، مراكز العائدين إىل اجلرمية

كما أنشأ الدرك الـوطين،     . تدريباً ميكّنهم من احلصول على شهادة     مع تلقيهم   احلياة داخل جمموعة    بالتعود على   
  . اليت يرتكبها القاصرون أو اليت ُترتكب ضدهمجلرائم ح األحداث يف مجيع احملافظات هبدف منع اوملنع جنلواءات 
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؛ )كنـدا (ارس العامة   أن تلغي حظر ارتداء احلجاب يف املد        - ٢٦
دل على ي زيوأن تعيد النظر يف القانون الذي حيظر ارتداء 

  )بنغالديش(انتماء ديين يف املدارس 

 الذي  ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٢٢٨- ٢٠٠٤ال تنوي احلكومة حالياً إعادة النظر يف القانون رقم            - ٧٢
ى انتماء ديين يف املدارس واملعاهد اإلعدادية واملعاهـد         تدل عل أزياء  أو  رموز  العلمانية، ارتداء   وفقاً ملبدأ   ينظم،  

  .غري أن احلكومة تواصل مراقبة تنفيذ هذا القانون. الثانوية العامة

 يقّر مبدأ العلمانية املنصوص عليه يف الدستور حبق كل شخص يف ممارسة دينه ويف االنضمام إىل رابطات                  :التعليقات  -٧٣
وتضمن وتكفل احترام   . ية حرية ممارسة الشعائر الدينية بيد أهنا ال تعترف بأي منها حتديداً           وتضمن اجلمهورية الفرنس  . ثقافية

  . كما تضمن يف هناية املطاف حياد الدولة. حرية اإلميان أو عدم اإلميان الذي ميثل جانباً من جوانب العلمانية

لذي يضمن حرية الدين أو املعتقد بـضمان       إىل إعادة تأكيد مبدأ العلمانية ا      ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥ويهدف قانون     -٧٤
ويهدف القانون أيضاً إىل تفـادي أي متييـز، ال   . حرية كل فرد يف التعبري ويف ممارسة عقيدته يف كََنف السالم وممارسة دينه   

ا بصفة  واعُتمد هذا القانون يف أعقاب مداوالت مجاعية واسعة النطاق أجرهت         . سيما ضد الفتيات، يف مجيع األنشطة املدرسية      
ويف املقابل،  . واملقصود بالرموز الدينية البارزة، الرموز واألزياء اليت يتوازى محلها مع تبشري ديين مفرط            . خاصة جلنة مستقلة  

ويف احلاالت القصوى، فإن الطـرد ال مينـع         . وتوىل األولوية للحوار والتربية   . يسمح حبمل رموز االنتماء الديين غري البارزة      
  . احلق يف التعليم، حيث إن بإمكانه الدراسة يف البيت أو االلتحاق مبدرسة خاصة، دينية أو غري دينيةالشخص املعين من 

إن األحكام الرئيسية للقانون قد باتت حتظى بتوافق عام يف اآلراء ُيستخلَص منه أن تلك األحكام مل تؤِد إىل ظهور                      -٧٥
 حكماً  ٣١ ومنذ بدء نفاذ القانون، صدر عن احملاكم اإلدارية          .نزعة معاداة لإلسالم أو أي شكل من أشكال وصم احلجاب         

وال يوجد حالياً أي قضية قيـد نظـر         . رفضت مجيعها الشكاوى الرامية إىل إلغاء قرارات طرد هنائية اُتخذت وفقاً للقانون           
  . يفّسر قلة عدد الشكاوىوأُجنز عمل هام لتوضيح القانون وتبادل اآلراء والوساطة من أجل تطبيقه، مما. احملاكم اإلدارية

 الالجئني املعتـرف هبـم      أسرأن تنفذ إجراءات مجع مشل        - ٢٧
ما ميكن لضمان محاية احلياة األسـرية لألشـخاص          بأسرع

  )اجلمهورية التشيكية(املعنيني 

  . تتعهد فرنسا بتحسني إجراءاهتا اإلدارية بغية تقصري مدة معاجلة إجراءات مجع مشل األسرة  - ٧٦

 مد برامج وتدابري حمددة لضمان محاية احلقوق االقتصاديةن تعتأ   - ٢٨
  )مصر(واالجتماعية والثقافية جلميع عناصر اجملتمع 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وهتدف إىل حتسني إعمال هذه         بسياسة احلكومة بأكملها    تعىن    - ٧٧
مة النشط بالربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد       احلكوذا هو املقصود بالتزام     وه. احلقوق جلميع عناصر اجملتمع   

  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 أن تعيد النظر يف موقفها من االعتراف حبقوق األقليات وأن تبادر             - ٢٩
 االقتصادية، مبوبة - إىل مجع بيانات تتعلق حبالة السكان االجتماعية 

تقد واجلنس، من أجل حتديد املـشاكل       اهلوية العرقية، واملع   حسب
؛ وأن  )كنـدا  (الدينيةاليت تواجهها األقليات العرقية و     االجتماعية

يف إعادة النظر يف موقفهـا مـن األقليـات           تفكر على حنو جدي   
  )اهلند(ومحايتها  واالعتراف هبا كمجموعات أقلية

  .لألقليات يف فرنساال تفكر فرنسا يف إعادة النظر يف موقفها من الوضع القانوين   - ٧٨

فرنسا مجهورية غري قابلة للتجزئة، وعلمانية،      "على أن   ) املادة األوىل ( ينص الدستور الفرنسي     :التعليقات  - ٧٩
وأن لغة  " وتضمن املساواة بني مجيع املواطنني دون متييز بسبب األصل أو العرق أو الدين            . ودميقراطية واجتماعية 

 ميكن للقانون الفرنسي أن مينح حقوقاً إضافية إىل فئات ال يعترف بوضـعها              اجلمهورية هي اللغة الفرنسية، وال    
واعتربت فرنسا باستمرار أنه جيب على األشخاص املنتمني إىل األقليات أن يتمتعوا على حنو كامل حبقوق . اخلاص

عرقي أو ثقايف أو    اإلنسان كافة، بيد أن من غري املناسب منح فئات أو مجاعات حمددة حقوقاً مجاعية على أساس                 
وُتطبَّق سياسات ملكافحة الفقر، واالستبعاد وأشكال      . تعريف هذه اجلماعات  الكامنة يف   ديين، بسبب الصعوبات    

  .التمييز لصاحل السكان الضعفاء باالستناد إىل معايري أخرى دون املعايري اإلثنية، أو الدينية أو العرقية

ع قانون لتعديل الدستور، يهدف إىل إعادة النظر بصفة خاصة يف           وللتذكري، جيري حالياً النظر يف مشرو       - ٨٠
  .اللغات اإلقليمية، وتعهدت فرنسا باالنضمام إىل امليثاق األورويب للغات اإلقليمية ولغات األقلياتوضع 

  .٣التوصية بشأن كما حتيل السلطات الفرنسية إىل الرد املقدم   - ٨١

ت أكثر جـرأة لزيـادة عـدد        أن تفكر جبدية يف اعتماد استراتيجيا       - ٣٠
األشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة يف اخلدمة العامة، وال سيما          
يف جهاز الشرطة، واخلدمة املدنية والسلطة القضائية، من أجل زيادة          

 )اهلند(جتلّي التنوع الواسع يف سكان فرنسا 

أشـدهم  سيما درين من أصول أجنبية وال ستواصل فرنسا وتكثِّف جهودها الرامية إىل تشجيع وصول األشخاص املنح      -٨٢
   .إىل اخلدمة العامة حرماناً

الفرص، ترغب احلكومة يف تنويع األصل االجتمـاعي للقـضاة     كافؤ   يف إطار سياسة إعادة ت     :التعليقات  - ٨٣
 مـن   رشحنياملويتعلق األمر، على سبيل املثال، بتمكني       . هلذه الوظائف إلعداد  فصوالً ل واملوظفني وتفتح تدرجيياً    

سابقات االلتحاق باملدارس من االستعداد ملجنبية، األصول الشرائح ذات األ، وخباصة الشرائح االجتماعية البسيطة
بعض املعايري االجتماعية، ومربرات املرشح، وأصله اجلغـرايف ونتائجـه          وفقاً ل امللفات  تتوىل جلنة اختيار    و. العليا

الشرائح االجتماعية البسيطة باالستعداد    لتسمح للمرشحني من    وسُتفتح  فتحت  إلعداد  هناك فصول ل  و. اجلامعية
سابقات االلتحاق مبدارس وزارة العدل، واملركز الوطين للتدريب على احلماية القضائية للـشباب، واملدرسـة               مل

وزارة الدفاع تسعى وعالوة على ذلك، . ، واملدرسة الوطنية للقضاةقلم الكتابالوطنية إلدارة السجون، ومدرسة 
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. رومـة احملغرافية  اجلناطق  امل يف املائة من األماكن يف املدارس العسكرية لشبان          ١٠تخصيص ما ال يقل عن نسبة       ل
 بني اهليئة العليا ملكافحة التمييز وتشجيع املساواة واإلدارتني  ٢٠٠٧وإضافة إىل ذلك، فإن االتفاقية املربمة يف عام         

  . خاصة على تنويع التوظيف يف وحداهتما بصفةتركّزالعامتني للدرك والشرطة الوطنيني 

عند إعـداد   بعني االعتبار   حقوق اإلنسان   ألخذ  أن تويل اهتماماً بالغا       - ٣١
 حقوق  مجيعضمان  أن حترص يف تنفيذه على      العهد األورويب للهجرة و   

  )املكسيك(اإلنسان للمهاجرين بغض النظر عن أوضاعهم القانونية 

  .محاية حقوق اإلنسان يف عملية إعداد العهد األورويب للهجرة وتعزيزتتعهد فرنسا مبراعاة   - ٨٤

عهـد أورويب بـشأن     " ستقترح الرئاسة الفرنسية القادمة جمللس االحتاد األورويب على شركائها اعتماد            :التعليقات  -٨٥
 هبـدف تعزيـز     وهو نص ذو طابع سياسي، ُيحدِّد سلسلة من التعهدات، والقواعد والضوابط املشتركة،           ". اهلجرة واللجوء 

وتؤكد فرنسا أن هذا العهد سـيندرج       . اتساق وفعالية سياسات اهلجرة اليت تتبعها الدول األعضاء ويتبعها االحتاد األورويب          
  .متاماً يف إطار احترام قواعد القانون الدويل، وخباصة القواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان، وبكرامته وبالالجئني

ماية حق املهاجرين كافة بغض النظـر       هود حل اجلأن تستمر يف بذل       - ٣٢
  )كوبا (ينالقانووضعهم وحالتهم عن 

حبماية حقوق املهاجرين، وخباصة احلقوق األساسية اليت يتمتعون        اصة  ستواصل فرنسا حتسني ترتيباهتا اخل      - ٨٦
  .هبا، بغض النظر عن حالتهم أو وضعهم القانوين

  .٣التوصية بشأن  الرد املقدم  حتيل السلطات الفرنسية أيضاً إىل:التعليقات  - ٨٧

أن تنظر يف أفضل املمارسات ملعاجلة االحتياجات اخلاصة باألفراد          - ٣٣
املنتمني إىل األقليات لضمان املساواة يف التمتع حبقوق اإلنـسان          

؛ وأن جتـد أسـاليب   )النمسا(كافة، كما يقضي بذلك الدستور   
والدينية أالعرقية فعالة إلعمال حقوق األفراد املنتمني إىل األقليات 

  )االحتاد الروسي( اللغوية وأ

  .تتعهد فرنسا مبواصلة تطوير وحتسني آليتها اخلاصة حبماية األشخاص املنتمني إىل األقليات، وفقاً لدستورها  -٨٨

  .٢٩ و١١ و٦ و٣ التوصيات بشأن حتيل السلطات الفرنسية كذلك إىل الرد املقدَّم :التعليقات  - ٨٩

  -  -  -  -  -  

  


