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  املقدمة واملنهجية املتبعة يف إعداد التقرير الوطين  -أوالً  
 اصة بالنسبة إىل فرنسا اليت حترص على      تارخيية خ  مسألة حقوق اإلنسان أمهية      تكتسي  -١

وتـشارك  . ١٧٨٩أغسطس  /ب آ ٢٦إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف      تعزيزها منذ صدور    
  .بقوة يف محاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان على املستوى الوطين واإلقليمي والدويلفرنسا 

منذ انطـالق   نشاء آلية االستعراض الدوري الشامل      من الداعمني إل   فرنسا   وكانت  -٢
إنشاء جملس حقوق اإلنسان، وشاركت مشاركة نشطة يف إصالح         اليت أدت إىل    املفاوضات  

متابعة تتيح   حامسة ات إجراء العتماداملفاوضات    فترة طوال فناضلتلس حقوق اإلنسان،    جم
ت الـصرامة    تتوخى أعلى درجا   حالة حقوق اإلنسان يف البلدان اخلاضعة لالستعراض متابعةً       

مؤمنة بالدور الرئيسي الذي ميكن أن تؤديه هذه اآللية يف حتسني حالة        ففرنسا  . والدقة املمكنة 
 منـها   ، بادرت فرنسا من تلقاء نفسها، إدراكـاً       ٢٠١٠ويف عام   . ان يف العامل  حقوق اإلنس 

 الفعلـي التنفيذ   مرحلي بشأن تقرير  للطابع الدائم الذي يتحلى به هذا االستعراض، إىل تقدمي          
  .٢٠٠٨يف عام  إليها اليت ُوجهتللتوصيات 

 الـذي   راهنال التقرير   وضعمت تكليف وزارة الشؤون اخلارجية باإلشراف على        قد  و  -٣
وجاء العرض املقدم يف هذا      .جملس حقوق اإلنسان  من  املعتمدة  لمبادئ التوجيهية   ل وفقاً   أُعد

وطنية ذات  الوزارات  المع  نتيجة للتشاور    اإلنسان على املستوى الوطين      حقوقالتقرير حلالة   
املعنيـة  ية  ماية حقوق اإلنسان، واملؤسسة الوطن    املكلفة حب ستقلة  املدارية  اإلسلطات  الصلة، و 

  .كوميةاحلنظمات غري امل، و) حلقوق اإلنسانة الوطنيةيلجنة االستشارال(اإلنسان قوق حب

  حقوق اإلنسانماية أوجه التحسن يف اإلطار املعياري واهليكلي حل  -ثانياً  

   على االتفاقيات الدوليةتوقيع فرنسا وتصديقها  -ألف  
توكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل      الربوعلى    جداً قريباً أن توقّع  فرنسا   تعتزم  -٤

  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص       على   ،)١(اللتزاماهتا وفقاً   ،صّدقت فرنسا و  -٥

 تعـديل   هـدفها ، وأطلقت احلكومة عملية     ٢٠٠٨ سبتمرب/ يف أيلول  من االختفاء القسري  
  .)٢( االتفاقية هذهليتالءم مع أحكامالقانون الداخلي 

 يف  ملـا التزمـت بـه      وفقاً   ،٢٠٠٩ديسمرب  /كما صّدقت فرنسا يف كانون األول       -٦
 امللحق  الربوتوكول االختياري  وعلى   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ، على   ٢٠٠٨ عام
 تتضمنه  ما وأُدمج   ،٢٠١٠مارس  / آذار ٢٠ودخل هذان الصكان حيز النفاذ يف فرنسا يف          .هبا

عقـد  على  القانون ينص عن ذلك،  وفضالً. ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١١التزامات يف قانون    من  
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 خطـة   على تنفيذ  بأحكام االتفاقية اليت تنص      ، عمالً مؤمتر وطين لإلعاقة كل ثالث سنوات     
  .عمل وطنية

 على الربوتوكول االختياري امللحق     ٢٠٠٨نوفمرب  /وصّدقت فرنسا يف تشرين الثاين      -٧
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               با
، باملعىن  "اآللية الوطنية ملنع التعذيب   "إنشاء   وقد تسىن تطبيقه بصورة فورية بفضل        .املهينة أو

 املراقب العـام ألمـاكن      وظيفةاملنشئ ل القانون   ، مبوجب ٢٠٠٧احملدد يف العهد، منذ عام      
  . من احلريةاحلرمان

ووقّعت فرنسا اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنـف               -٨
 ،االتصديق عليه سلطة  لسلطات الفرنسية   خيول ا  إعداد مشروع قانون     وجيري حالياً . )٣(املرتيل

  .٢٠١٢ التصديق على االتفاقية قبل هناية عام صكوك إيداعومن املتوقع 
املعدل القانون الربملان مد ، اعت٢٠١٠رنسا تقريرها املرحلي يف عام ومنذ أن قّدمت ف  -٩
حيـز   أيضاً   دخلوليتالءم مع ما يصدر عن مؤسسة احملكمة اجلنائية الدولية،          لقانون اجلنائي   ل

الذي قدمتـه    إىل سحب اإلعالن التفسريي      ٢٠٠٨يف عام    أيضاً   وعمدت فرنسا . )٤(النفاذ
  .)٥(اسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالنظام األس من ١٢٤املادة بشأن 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        ومل تصّدق فرنسا على       -١٠

 على  فاظاًحالنظامية   فهي تقوم مبكافحة اهلجرة غري النظامية ومواجهة العمالة غري           .)٦(أسرهم
 األحكام الداخلية للقانون الفرنسي     ها تود أن تؤكد أن    ولكن.  العمال املهاجرين حتديداً   مصلحة
علـى املـستوى    نظاميون حبماية   الفيحظى املهاجرون   . بالفعل حقوق العمال املهاجرين   حتمي  
ن احلقوق األساسية للعمال املهـاجرين  كما أ .املنصوص عليها يف االتفاقية   لتلك  مشاهبة  الوطين  

 ،وق اإلنسان واحلريات األساسية   االتفاقية األوروبية حلماية حق   بصورة نظامية مكفولة مبوجب     
وُتقـيم  .  فيها اًفرنسا طرف   دخلت  واليت  حبماية حقوق اإلنسان   املرتبطةوسائر الصكوك الدولية    

مع املنظمـة    مع الدول واملنظمات املعنية هبذا املوضوع، وال سيما           وبّناءً  متواصالً فرنسا حواراً 
املنتدى العاملي املعين بـاهلجرة     ؤون املهاجرين و   املعنية بش  العامليةالدولية للهجرة، ويف املنتديات     

  .منظمة العمل الدولية بشأن العمال املهاجرينكما أهنا طرف يف اتفاقية . والتنمية
لعهـد الـدويل     من ا  ١٤ و ٩بالتحفظات اليت أبدهتا على املادتني       فرنسا   وتتمسك  -١١

واألمان على شخصه، وحبقه    رية  يف احل الفرد  املتعلقتني حبق    اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
إىل يعـزى   هذا التمسك   ، و )٧(وحياديةيف أن تكون قضيته حمل نظر من قبل حمكمة مستقلة           

 ١٣ املقدم بشأن املادة     أما اإلعالن . تأدييب ألفراد القوات املسلحة    اليت حتكم النظام ال    القواعد
  القـانون   إىل فيـستند  لدولـة، الوطين ل قليم  اإلاألجانب املقيمني يف    بطرد  من العهد املتعلقة    

 دون املرور بـإجراءات إداريـة       بيق أمر الطرد  جييز تط الذي  ،  الساري على املستوى الوطين   
ولكن احلكومة حترص يف هذا املضمار على       . احلاالت البالغة االستعجال  مسبقة وال سيما يف     

 الوطنيـة وأن   احملـاكم أمام  الطعن فيه    ميكن أن يتم      ُيتخذ إدارياً  بالطردقرار  التذكري بأن أي    
  . فعلية قضائيةراجعةخضع بالتايل ملَي



A/HRC/WG.6/15/FRA/1 

GE.12-18509 4 

   املظاملأمانةإنشاء   -باء  
 ٢٠١١مـارس   /الـيت أنـشئت يف آذار       املظامل أمانة مؤسسة جديدة هي     اسُتحدثت  -١٢

 وأمني  ، أمني مظامل اجلمهورية   مهامبني  هذه املؤسسة املستقلة    جتمع  و .)٨(وأُدرجت يف الدستور  
واللجنـة الوطنيـة    ،   املـساواة   وحتقيق لعليا للمساواة ومكافحة التمييز   اهليئة ا و ،مظامل األطفال 

ـ  األفراد وحرياهتم   وتتمثل مهامها يف الدفاع عن حقوق       . بأخالقيات األمن  املعنية  همعند تعامل
 هذه املصلحة وهذه     وتعزيز وعن حقوقه الفضلى   الطفلاإلدارات، ويف الدفاع عن مصلحة      مع  

 األشخاص  انتهاج عن احلرص على      فضالً ،التمييز، وتعزيز املساواة  كال  أش، ومكافحة   احلقوق
وبفضل هذا اإلصالح، تكتـسب     . ملهنةأخالقيات ا  حيترم   اًسلوكالذين ميارسون أنشطة أمنية     

وتتـوافر   ،إجراء التحقيقات وصالحياهتا يف جمال    اختصاصاهتا  وتدعَّم  ،  املؤسسة صفة دستورية  
  ."نافذة موحدة"تقاض معززة وُمدجمة عرب سيلة و للخاضعني للوالية القضائية

  "مسألة الدستورية اليت حتظى باألولوية "إرساء  -جيم  
اخلاضعني اجملال أمام    ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ٢٣دخل بتاريخ   املُ التعديل الدستوري    فسح  -١٣

 األحكـام  أن أحـد أي االحتجاج بحتظى باألولوية، دستورية مسألة للوالية القضائية بإثارة   
 النظر يف نزاع  أثناء  يف   ، وذلك ق واحلريات املكفولة يف الدستور     باحلقو سميلتشريعية السارية   ا

  .)٩(أمام حمكمة فرنسية
معـززة حلقـوق    توفري محايـة     القوانني على   الالحقةهذه الرقابة   ويتيح إذن إرساء      -١٤

 للدسـتور   الفاًخم حكم من األحكام التشريعية      اعتبارف ، وحرياهتم اخلاضعني للوالية القضائية  
ومن األحكام التـشريعية الـيت    .النظام القانوين من  إسقاطه إمكانية تطبيقه ويؤدي إىل      ُينهي

 األشخاص يف املستشفى  داع  وإي ي احلبس االحتياطي  اعُتربت منافية للدستور ميكن ذكر نظام     
 لحقوقلأكرب   محايةتوفر   هذه القرارات نصوص جديدة      يف أعقاب فاعُتمدت  دون رضاهم؛   

 يف االستعانة    احلق يوسع نطاق الذي  ،  )١٠(القانون املتعلق باحلبس االحتياطي   مثل  واحلريات،  
   .)١١( حبقوق ومحاية األشخاص املصابني بأمراض عقليةمبحام، والقانون املتعلق

جملـس الدولـة وحمكمـة        كال ، أحال ٢٠١٢أكتوبر  /ويف مستهل تشرين األول     -١٥
  . قرارا٢٤٢ً ستوري وصدر يف هذه القضاياىل اجمللس الدإمسألة  ٢٨٧ النقض

  إنشاء وزارة حقوق املرأة   -دال  
ديدة اجلكومة  احلتشكيل  عند   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤أنشئت وزارة حقوق املرأة يف        -١٦
 سياسة بإعداد وتنفيذوتقوم الوزارة . ٢٠١٢مايو /االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف أياربعد 

فـة  والـوزارة مكلّ   .اواة املهنية واملس ،والتوازن بني اجلنسني   ،ةحقوق املرأ احلكومة يف جمال    
وجه مـن   على أي    والقضاء   ،ضمان احترام حقوق املرأة يف اجملتمع     بتعزيز التدابري الرامية إىل     
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 الـسياسي   اجلنسني يف اجملال  املساواة بني   اليت تكفل    الضمانات   زيادة و ،التمييز ضدها أوجه  
تتـوىل  ويف هذه اجملـاالت،      .مي واالجتماعي والصحي والثقايف   واالقتصادي واملهين والتعلي  

 إىل ضمان احترام    اليت هتدف  التدابري   وضع، بالتعاون مع الوزارات األخرى املختصة،       الوزارة
  .احلماية الفعلية للنساء ضحايا العنف، ومكافحة التحرش وتوفري حقوق املرأة،

يف جمال املساواة بني الرجل     " ريةخطة عمل وزا  "وزيرة حقوق املرأة    وسوف تطرح     -١٧
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤ يف اخلطةعرض ومن املقرر واملرأة يف القطاع العام، 

 العنـف    مكافحة يف جمال  العمل احلكومي    تنسيقبالعمل على    أيضاً   مكلفةالوزارة  و  -١٨
  .مل يف هذا الصدد وهي تِعّد خطة ع.مغايري اهلوية اجلنسيةوضد املثليني واملثليات والتمييز 

  خطة العمل الوطنية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية   -هاء  
ية ومعـاداة الـسامية      عن خطة عمل وطنية ملناهضة العنـصر       )١٢(أعلنت فرنسا   -١٩

مكافحة مجيع أشكال التمييز القـائم      على   األكيداحلكومة  عزم   عكست ،)٢٠١٤-٢٠١٢(
  إنفاذ القوانني تعزيزاخلطة بشكل خاص    تتوخى   و .وليةالداللتزاماهتا   وفقاً   ،أساس األصل  على

 ،فرنسا، وحتسني املعرفة هبذه الظـواهر     وضعتها     الصارمة اليت  الترتيبات اجلنائية  إىل   باالستناد
يف الـسياسات    القـضايا  مراعاة هذه    تعزيزو اإلنترنت،    شبكة املنتشرة على تلك  وال سيما   

  .يةالتعليمية والثقافية والرياضاالجتماعية و
معين مبكافحـة    مشترك بني الوزارات  مندوب  إىل   تنفيذ خطة العمل الوطنية   ب ُعهدو  -٢٠

التمييز القائم علـى أسـاس      سياسة مكافحة   تعزيز  من أجل   ،  )١٣(معاداة السامية العنصرية و 
  .)١٤( هبذه املسألة اجلهات الفاعلة املعنيةكافةباالشتراك مع  األصل

  ماج الرومادإلاالستراتيجية الوطنية   -واو  
الستراتيجيات لإطار االحتاد األورويب    "، اعتمد االحتاد األورويب     ٢٠١١مايو  /يف أيار   -٢١

ت فرنـسا يف هـذا      فأعّد ".٢٠٢٠ عام   حىت املمتدة    للفترة الروماإدماج  الرامية إىل   الوطنية  
يـسية   اليت تضع ضمن أولوياهتـا الرئ ،"إلدماج الرومااستراتيجية احلكومة الفرنسية "السياق  
جزء  أيضاً   وخيصَّص.  والسكن والرعاية الصحية  التعليم والعمل    الروما إىل مجاعة  أفراد  وصول  

مكافحة أو  باألشخاص   مثل مكافحة االجتار     ،من االستراتيجية للدفاع عن احلقوق األساسية     
  .املساواة االجتماعيةوأوجه انعدام التمييز حاالت 

ز تركّيت   ال جملس أوروبا،  أعماليف  ورة نشطة   وباإلضافة إىل ذلك، تشارك فرنسا بص       -٢٢
ي الـذ ) ROMED(الوساطة من أجل الروما      برنامج    ومن ذلك  ،الروماإدماج  إشكالية  على  
مـع أفـراد    يف حوارها    احمللية   السلطات تستخدمهم   وسطاء صختصيووتدريب   بتوعية   ُيعىن

  .الرومامجاعة 
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 عن رغبتـها يف     ٢٠١٢مايو  /ت أيار  انتخابا اليت أفرزهتا وأعربت احلكومة اجلديدة      -٢٣
غـري   املخيمـات  ما تكشف عنـها      اليت كثرياً  الضائقة االجتماعية إجياد حل إنساين حلالة     

تفـرض  الـيت  املتطلبات األمنية  القرارات القضائية واحترام التوفيق بني  فال بّد من   .املشروعة
رة  مـذكّ  صدرتملنطلق،  ومن هذا ا  . مبدأي الكرامة واإلنسانية  احترام  وإخالء املستوطنات   

كل حالة مـن    لأوالً  وضع تشخيص   ل  أجهزة الدولة واجلهات الفاعلة حملياً     حتشد )١٥(وزارية
 تـوفري باملـدارس و  إحلاق الروما   على حدة واختاذ مجيع تدابري الدعم املالئمة مثل         احلاالت  

  .هم وغريها من التدابريئ هلم وإيواالرعاية الصحية
 الرومانيني والبلغاريني  الرعاياوصولشروط احلكومة تيسري  عن ذلك، قررت وفضالً  -٢٤

  . االحتاد األورويبعلى مجيع رعايا بلدان الساريةإىل سوق العمل لتقريبها من الشروط 

  "املرأة والسالم واألمن": خطة العمل الوطنية  -زاي  
  خطة عمل وطنية ترمي إىل تنفيـذ       ٢٠١٠أكتوبر  /اعتمدت فرنسا يف تشرين األول      -٢٥

 محاية املرأة مـن العنـف    بشأن،ن التابع لألمم املتحدة    الصادر عن جملس األم    ١٣٢٥القرار  
 وصيغت هـذه اخلطـة      .)١٦(الصراع وما بعد الصراع   حاالت  األساسية يف    حقوقهاواحترام  

  . اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنساناجملتمع املدين وبالتشاور الوثيق مع 

  ة حقوق اإلنسانتعزيز ومحاي  -ثالثاً  

  ومعاداة السامية األجانب وكره لعنصريالتمييز امكافحة   -ألف  
 أولويـات العمـل     ضمن  األجانب ومعاداة السامية   وكره مكافحة العنصرية    تدخل  -٢٦

املشتركة بني الوزارات املعنية مبكافحة العنصرية      اللجنة  داخل  جهاز وزاري    فيتوىل. احلكومي
 إىل رئـيس    مث يقّدمـه   ،األنشطة اليت يضطلع هبـا    عن  ير سنوي    إعداد تقر  ومعاداة السامية 

خطة عمل وطنية ملناهضة العنـصرية       ٢٠١٢فرباير  /واعتمدت فرنسا يف شباط   . )١٧(الوزراء
 مبكافحـة العنـصرية ومعـاداة        معنياً  وزارياً  وعّينت مندوباً  ،)انظر أعاله  (ومعاداة السامية 

جلنة  عن   ٢٠١٠أغسطس  / يف آب  اليت صدرت توصيات  للهذه اخلطة   تستجيب  و؛  )١(السامية
اللجنـة االستـشارية    تقوم  ،  وعالوة على ذلك  . تحدة للقضاء على التمييز العنصري    األمم امل 

 وكرهسنوي بشأن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية        قريربإصدار ت  الوطنية حلقوق اإلنسان  
  .مه إىل رئيس الوزراء وتقّد،األجانب
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   ويف مكان العملمكانية احلصول على عملإيف ز التمييحاالت مكافحة   -١  
إمكانيـة  يف  بني مجيع األفراد    ساواة  املتبقى مكافحة التمييز يف جمال العمل وضمان          -٢٧
 الوطنية أو العرقية أو اإلثنية أو الدينية، إحـدى          م النظر عن أصوهل   ، بغض ى عمل صول عل احل

 مبوجـب التمييـز   تعريـف   نطاق  ع  توسيجاء   ومن هنا . أولويات السلطات العامة الفرنسية   
، وينظـر إىل    غري املباشر  مفهوم التمييز    بوجه خاص حيدد  الذي   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧ قانون

 قائمة السلوكيات احملظورة، ويعترب صراحة  من أشكال التمييز، ويوّسع    شكالًالتحرش بوصفه   
  . التمييزأوجه ممارسة التمييز هو وجه من علىالتحريض أن 
يبلغ عدد موظفيها مخسني    قانون العمل على وجوب التزام الشركات اليت        كما ينص     -٢٨

فـظ  حت ظـروف يف  ح للعمل   رّشت من امل  املقّدمة اخلطية املعلومات   بالنظر يف  ،أكثر وأ شخصاً
 ٢٠٠٩منذ عـام     نفيذهات  بدأ اليت اهلوية   ويبدو أن جتربة السرية الذاتية اجملهولة     . سرية هويته 

مكافحـة  ال يف    ،أو العمـر  نوع اجلنس   أساس   التمييز القائم على     مكافحةيف   إجيابيةكانت  
املنـاطق احملرومـة    أو املقيمني يف    التمييز املمارس ضد األشخاص املنتمني إىل فئة املهاجرين         

   .مرحلة جديدة من التفكّر والتشاور لتحسني هذه األداةوبدأت . اقتصادياً

  التمييزحاالت قمع   -٢  
من النيابات العامة التابعة للمحاكم الفرنسية دائـرة ملكافحـة          كل نيابة   توجد يف     -٢٩

انتماء الضحية اإلثـين أو القـومي       بسبب  ا مجيع األفعال املرتكبة     اهتاختصاصتشمل  التمييز  
 واهلدف من ذلك هو تكليف قاض متخـصص        . اجلنسي بسبب ميلها  أو   العرقي أو الديين   أو

 ، واجلمعيـات  ،اعل بني النيابـات العامـة     تشجيع التف  و ،ككل االنتهاكات هذه بالنظر يف 
  . وممثلي الطوائف الدينية،احملليعلى الصعيد سيما  وال
 علـى   "أمـني املظـامل   "مؤسسة  و ،اهليئة العليا للمساواة ومكافحة التمييز    قّعت  وو  -٣٠

، األنـشطة بروتوكوالت تعاون مع نيابات عامة هبدف تبادل املعلومات وضـمان تنـسيق             
   .جنائياًاملعاقب عليها التمييز افحة مجيع أشكال  حتسني مكوبالتايل
  طريقـة   مراعاهتا يف  الواجباهتماماً بالغاً للشروط     أيضاً   تويل السلطات الفرنسية  و  -٣١

 أو عند اختاذ أي إجراء آخر مـن إجـراءات   ،معاملة األشخاص عند التوقيف، أو االحتجاز    
غـري  مقيم بـصورة     أجنيب   يف حق خذ   وكذلك عند تنفيذ تدبري إبعاد مت      ،احلرمان من احلرية  

االحتـرام املطلـق    :  حول ثالثة مبادئ رئيـسية هـي       ويتمحور هذا االهتمام  . )١٨(ةنظامي
لألشخاص، أياً كانت جنسيتهم أو أصلهم، واستخدام القوة يف حـدود الـضرورة فقـط               

  .  ومحاية األشخاص املوقوفني واحترام كرامتهم،وبشكل يتناسب معها
تعكف السلطات الفرنسية على تنظـيم      لتطبيق الفعلي هلذه املبادئ،      على ا  حرصاًو  -٣٢

  .يثبت ارتكاهباتدريب مناسب، وكفالة املراقبة اليقظة واملعاقبة الصارمة على أي خمالفة 
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 مـن   يها النيابات العامة  تغذّ وزارة العدل أداة إحصائية      تستخدم،  ٢٠٠٥ومنذ عام     -٣٣
  .لسامية والتمييزا ومعاداة بدافع العنصريةر كل شه املرتكبة االنتهاكاتحتديد أجل 
 مرسـوم   أ، فقد أنـش   املُثبتة الوقائع   بشأنوزارة الداخلية   صاءات   إح أما بالنسبة إىل    -٣٤
قواعـد  فضل   ب تغذيته  الشرطة والدرك الوطين   هيئتاستتوىل   ملعاجلتها   اً جديد اًنظام )١٩(بقرار

 معلومات إحصائية دقيقة وموثوق هبـا       تقدمي هبدف    وذلك ،إحصائية جديدة وقابلة للمقارنة   
 معاداة السامية  املرتكبة بدافع العنصرية أو كره األجانب أو         االنتهاكاتفيما خيص   ال سيما   و

  .مبا يف ذلك تلك املرتكبة على اإلنترنت
بالـشكاوى  املعلومـات املتعلقـة   تسجيل يتيح  بنظام    كذلك  جمهزة احملليةحملاكم  وا  -٣٥

 سمح بزيـادة دقـة حتليـل      يو،  ر اإلجراءات القضائية  إطا ا القضاة يف   اليت يتلقاه  والبالغات
  .التمييزاالت حب، ومن ضمن ذلك ما يرتبط وطبيعة اجلرم املرتكبالتوجهات اجلنائية 

ملكافحة العنصرية ومعاداة السامية على شبكة  دؤوباً جهداًالسلطات الفرنسية وتبذل   -٣٦
ـ  البالغـات  تنـسيق ين ب مع  برنامج ٢٠٠٩ يف عام    فأنشئ. اإلنترنت  قارنتـها  وم هاوحتليل
مستخدمي اإلنترنـت   املقدمة من    البالغات ومعاجلة   تلقيويهدف الربنامج إىل     .هاهيوتوج

 اإلنترنـت،   غري مشروعة على   تصرفاتبرسائل و  اليت تتعلق وإليه،  الوصول  مقدمي خدمة   و
امليل اجلنسي إىل   أو  راهية،   الك التحريض على أو  ،  مثل املضامني العنصرية أو اليت تنكر احملرقة      

  .)٢٠( على ارتكاب جرائمالتحريضأو ، األطفال

  مسألة اإلحصاءات اإلثنية  -٣  
 معلومات تستند إىلحول مسألة إمكانية إجراء إحصاءات      نقاش حمتدم   أثري يف فرنسا      -٣٧
الشعب ممارسة  املفهوم الفرنسي للمجتمع قائم على مبدأ        غري أن    .األصل أو اهلوية اإلثنية   عن  
أمام  مجيع املواطنني تساوي  "  يف إطار مجهورية غري قابلة للتجزئة وعلى مبدأ        لسيادة الوطنية ل

، ومها مبدآن مكرسان يف الدستور      "األصل أو العرق أو الدين     دون متييز على أساس   القانون  
  .)٢١( األصول العرقية أو اإلثنية حبسبمصنفة إجراء إحصاءات حيوالن دون

صـادر عنـها     يف تقريـر     ، اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات    أبدت عليه، فقد و  -٣٨
مـصنفة  وطنيـة     بيانات  على إنشاء قاعدة   شديدةحتفظات  "،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥ بتاريخ
  ."عرقيةال - ثنيةاإل "فئاتال حبسب
 "التمييـز والتنـوع   وتقييم  اللجنة املعنية بقياس    "كُلفت بإجرائها     دراسة أظهرتو  -٣٩

)COMEDD(،    اإلحصاءات املستندة إىل هذه املعـايري        غياب أن ،٢٠١٠-٢٠٠٩ يف عامي 
  .عناصر إحصائية أخرىباالستناد إىل  التمييز ظواهرالوقوف على حتسني يعيق  ال
 املوجود داخل تنوع  التقييم مدى    الساعية إىل الدراسات   أن   )٢٢(لس الدولة ارتأى جم و  -٤٠

  أمام القانون ما دامت    ملساواةا الذي يكفل الدستوري   باملبدأ   لّختال    الفئات السكانية  إحدى
وية اهلية  ر س فظحتشروط اليت   الفر  اتوالدراسات  ن على   و القائم أن يضمن :  مها شرطنيحتترم  
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 تكـون  فيجـب أن     .األفـراد  بغـرض إدارة  البيانات   استخدام عالوة على استحالة   ،فعلياً
 وأال ترتبط بأي شكل من األشـكال        )٢٣(ةموضوعيبيانات   الصدديف هذا    املطلوبةاملعلومات  

  .باألصل اإلثين أو العرقي للشخص
 فيـه عـن     أعربـت  )٢٤(رأياًاإلنسان   اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق   وأصدرت    -٤١

 عن  ت أعرب ، يف حني  "اإلثيناألصل  " على أساس  إحصاءات    بإجراء إلعطاء اإلذن معارضتها  
  .)٢٥("ز يف عدم التميي احلقسني إعمالحت ترمي إىل ة أدوات كمّياستحداث" يف أملها
  دليل)٢٦(بإعداد اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات   و "أمني املظامل "مؤسسة  وقامت    -٤٢

زيـادة   ، على  إىل مؤشرات موثوق هبا    اًاستناد،   إىل الشركات هبدف مساعدهتا     موّجه منهجي
  .هاداخلاملساواة تعزيز  متكينها من ايل وبالتكياهناتعتري حلاالت التمييز احملتملة اليت قد فهمها 

   التمييز يف املؤسسات املدرسية كافحةمب املتعلقةالتوعية   -٤  
ية  أشـكال العنـصر     مجيع رفضاملتعلقة ب بقوة األنشطة   تشجع وزارة التعليم الوطين       -٤٣

شطة هذه األن  عتربُتمبكافحة حاالت التمييز، و   تلك املتعلقة    و ومعاداة السامية وكره األجانب   
معـارف  لاملشتركة ل  قاعدةاليف  مدرج  احترام الذات واآلخرين    ف. ةأولويذات    تعليميةً اًأهداف

العنصرية ومعاداة السامية   : هي و ، جملتمعنا ة رئيسي اجلديدة مسائل  الربامج   وتراعي. كفاءاتالو
  . والعالقة مع اآلخر وفهم التنوع يف العامل للهجرةاملتتالية اإلسهاماتوانب وكره األج

 محلة واسـعة ملناهـضة      ٢٠١٢يناير  /شّنت وزارة التعليم الوطين يف كانون الثاين      و  -٤٤
  .)٢٧(التحرش يف املدرسة

 والعنصرية ومعاداة السامية وكره األجانـب   ،وأصبحت مكافحة التمييز بشكل عام      -٤٥
ىل وميكن اللجوء إ   .األكادمييات تقريباً  مجيع يف   ددحمتدرييب  برنامج   بشكل خاص، موضوعَ  

  . للمعلمنياملستمرتدريب لاإطار  يف  املختصةمعياتاجل
 مـع وزارة    أبرمتـها يف إطار اتفاقية     ،النصب التذكاري للمحرقة  منظمة  أنشأت  و  -٤٦

 إىل معلمي املدارس هاًموج لتعليم تاريخ احملرقة  إلكترونياًموقعاً، ٢٠١١التعليم الوطين يف عام  
 أُبرمت  اتفاقية ثالثية  ٢٠١١ هيولي/ متوز ٥ُجددت يف   كما   .)٢٨(االبتدائية واإلعدادية والثانوية  

 الـوطين والـشباب      التعلـيم  ووزارة ،الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية     بني  
  .)٢٩(وشؤون اجلمعيات

  التذكر وواجب تاريخ الرق  -٥  
 ١٠قـانون   ، اليت أنشئت مبوجـب      )٣٠(هوتارخيالرق  بذاكرة  ُعهد إىل اللجنة املعنية       -٤٧
بحث ال بأنشطةبآرائها وتوصياهتا يف املسائل املتعلقة      همة تزويد احلكومة    مب،  ٢٠٠١مايو  /أيار
 الرقيـق والـرق   جتـارة   وذاكـرة   تاريخ  اليت تتناول   نقل  ال وأنشر  ال وأفظ  احل وأتعليم  ال وأ
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مببـادرة  و  أ نيرئيس الوزراء أو الوزراء املعني    ُتعرض املسائل على اللجنة بواسطة      و. وإلغائهما
  .للجنة نفسهاذاتية من ا

تنسيق األنشطة اليت تضطلع هبا خمتلف      ب مكلّفة، فهي   البحار ما وراء  أقاليم   أما وزارة   -٤٨
  .بعني االعتباركما ينبغي خذ هذه املسألة ضماناً أل، هذا اجملاليف اجلهات الفاعلة 

بـاليوم الـوطين    فرنـسا   يف كل أحناء    مايو  / أيار ١٠يف  ، ُيحتفل   ٢٠٠٦ومنذ عام     -٤٩
ات ، ومبناسبة مرور عشر سـنو     ٢٠١١ ويف عام    .وجتارة الرقيق والرق وإلغائهما    للذكريات

 جـرميتني ضـد     والرق بوصـفهما   الذي يدين جتارة الرقيق      ٢٠٠١ صدور قانون عام     على
 رقيـق لفرنسا  من شاهد تذكاري حيمل تكرمياً    بالكشف عن اإلنسانية، قام رئيس اجلمهورية     

 ٢٥ ويف   .واإلخـاء  احلرية واملـساواة     من أجل الكرامة وُمثُل   لنضاهلم  لفرنسية  ا املستعمرات
حياء ذكرى  إلفرنسا  نصب تذكاري ختصصه    أول  ، ُدّشن يف مدينة نانت      ٢٠١٢مارس  /آذار

  .إلغاء الرق

  مسألة األقليات  -٦  
 ، من الدستور  األوىليقوم القانون الفرنسي على مبدأين أساسيني مكرسني يف املادة            -٥٠
ووحدة  ،"األصل أو العرق أو الدين    يقوم على   دون متييز   "تساوي املواطنني يف احلقوق     : ومها
 ، ُمقرَّين  املبدأين الدستوري هذين  جملس الدولة واجمللس     أكّد و . وعدم قابليتها للتجزئة   الدولة

  حبقـوق  "الشعب من   أي قسم " لاإلقرار  وباستحالة  بعدم قابلية اجلمهورية الفرنسية للتجزئة      
 يف ظل هذا املفهوم القائم      ُتكفل على أحسن وجه   فتعترب فرنسا أن حقوق اجلميع      . خاصة به 

 .)٣١(على املساواة أمام القانون

 يف ظل  فرنساالذي تتمتع بهإنكار التنوع الثقايف  جمموع هذه املبادئ  وليس من شأن    -٥١
تعـزز مبـدأ    وسياسات   ولذا اعتمدت فرنسا تدابري      ."ةمركزييتمتع تنظيمها بالال  "مجهورية  
 ألي  تتيح يف الوقت نفسه   األشخاص دون متييز على أساس األصل، و      بني   يف التعامل    املساواة
  .سواء يف احلياة الشخصية أو يف احلياة العامة ممارسة حقوقه وحرياتهعملياً شخص 

إطـار  إدراج استخدام اللغات اإلقليمية يف      بالتايل، حترص احلكومة الفرنسية على      و  -٥٢
اللغات "على أن   ينص   الدستورأصبح  ،  ٢٠٠٨عام  ل يتعديل الدستور ال فمنذ   .مناسبانوين  ق

 يف   املوجـودة  التعبري باللغات اإلقليمية  حّق  يستند  و. " من تراث فرنسا   اً جزء  تشكل اإلقليمية
  .)٣٢( عدة نصوص قانونية حديثة العهدإىل ،هباوالنهوض  وتعليمها فرنسا
فقد . اإلعالموسائط   اللغات اإلقليمية يف      وجود لتأكيدري  كما اختذت احلكومة تداب     -٥٣

 ضمان تعزيز اللغـة     يت مهمّ  والبصرية السمعية اإلعالم العامة بوسائط  أناط القانون الفرنسي    
ن ، فـإ  وأخـرياً  . التراث الثقايف واللغوي يف فرنسا     اإلقليمية، وإبراز تنوع  الفرنسية واللغات   

اإلعالم املكتوبة واملـسموعة    ط  وسائتستفيد منها     ميكن أن  اليت آليات تقدمي املساعدة املالية   
  .اإلعالم اليت تستخدم اللغات اإلقليميةلوسائط واملرئية باللغة الفرنسية، متاحة كذلك 
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  حقوق املرأةتعزيز ومحاية   -باء  

  لاوالرجالنساء تعزيز املساواة بني   -١  
املادة األوىل مـن    تنص  ،  اه الكامل اواة بني اجلنسني مد   مبدأ املس يبلغ   على أن    حرصاً  -٥٤

 الوظائف شغل يف   تكافؤ الفرص بني النساء والرجال    يشجع القانون   : "ما يلي على  الدستور  
   ."جتماعيةاال وهنيةامل اتسؤوليحتمل امل عن فضالً ،التكليفباالنتخاب و اليت ُتشغل

الـيت  الضمانات   تعزيزالسارية فيقوم ب  التدابري   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧انون   ق لُيكِمو  -٥٥
مـن دون أي     واخلدمات   السلع واخلدمات وتوفري    السلعاملساواة والوصول إىل    بالفعل   تكفل

  .متييز قائم على أساس نوع اجلنس
احلكومـة اجلديـدة املؤلفـة يف       مقاعد   تتوّزعاجلمهورية،  وللمرة األوىل يف تاريخ       -٥٦
 اجلمهورية، بإعـادة     أكد رئيس   وقد .بني النساء والرجال   بصورة متكافئة  ٢٠١٢مايو  /أيار

  حيتذى ، التزامه بأن تتخذ الدولة تدابري مبتكرة أكيدة       كاملة األهلية   حلقوق املرأة  وزارةإنشائه  
  . يف موضوع املساواة بني النساء والرجالهبا
، تعتزم احلكومة تعزيز العمـل      الشأن املعقودة يف هذا     تنفيذ االلتزامات يف  ولإلسراع    -٥٧

حتت  قوق املرأة املعنية حب املشتركة بني الوزارات    اللجنة  عقد  نتوف  فس: لوزاراتاملشترك بني ا  
مجيـع   له، املساعدة مـن      ، للتحضري  حقوق املرأة  التمست وزيرة وقد  . رئاسة رئيس الوزراء  

تعمـيم  ترمـي إىل    ، من أجل وضع خطة عمل       "ت املساواة مؤمترا"أعضاء احلكومة يف إطار     
 دراسة لتقييم   بصورة منهجية  عّدوسُت. العامة يف مجيع السياسات     لاملساواة بني النساء والرجا   

  . املعنية حبقوق املرأة) القوانني واملراسيم( التدابريكل  تأثري
ـ  وظفني كبار امل  من موظفاً  وزارته، يف،   الوزراء  كل من  ّينَعكما    -٥٨ تحقيـق   ب اًمعني

وهـذه  . داخل كل وزارة   اختاذها   قتراح ومتابعة تنفيذ التدابري الواجب    ال املساواة يف احلقوق  
  . مع اجملتمع املدين خاصةالتشاوربوبطريقة شفافة  تنفَّذ برّمتها املعنية بتحقيق املساواة السياسة

ـ النـساء  مرصد املساواة بني  جتديد مهام ونظام أيضاً   وسيتم  -٥٩  الـذي  ،)٣٣(لاوالرج
  .التدابريهذه سيساهم يف متابعة تنفيذ 

  ةني املهاألوساطيف   )أ(  
 النـساء والرجـال،     يف األجور بني  عدم املساواة   حاالت   استمرار   واقع من   انطالقاً  -٦٠

يبلـغ   غرامة مالية على الشركات اليت       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١ منذ   )٣٤(يفرض القانون 
لتحقيـق   مجاعي أو خطة عمل       اتفاق ال يشملها على األقل واليت      شخصاً ٥٠ موظفيها عدد

  .)٣٥(ال املهينيف اجملاملساواة 
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 بالتمثيل املتوازن بني النساء والرجال يف جمـالس         املتعلق القانون   اعُتمد،  ومبوازاة ذلك   -٦١
املشاركة التدرجيية للمرأة يف    القانون إىل تعزيز    ويرمي هذا   . )٣٦( وباملساواة املهنية  اإلدارة والرقابة 
  . هلا بتحديد حصصؤسسات العامةملالة يف البورصة وللشركات املسّجالتابعة اهليئات القيادية 

القانون املتعلق باحلصول على عمل ومبكافحة حاالت التمييـز يف وظـائف            وأتاح    -٦٢
 ويذكّر هذا القـانون     . املرأة مكانةإىل تعزيز   د من التدابري الرامية      اختاذ عد  ،)٣٧(اخلدمة العامة 

الوظائف اإلدارية العليا    يف   كل من اجلنسني  وازن ل باإلطار الواجب احترامه لتحقيق التمثيل املت     
يف  بني النساء والرجال     وتعرب احلكومة عن أملها يف تشجيع التمثيل املتكافئ       . للخدمة العامة 

حتـدد  ويترافق هذا القانون مع حتقيق أهداف       . وظائف اخلدمة العامة املنطوية على مسؤولية     
القانون جـزاءات   ويتضمن  ئة،   يف املا  ٤٠نسبة   تصل إىل     التعيينات نموتدرجيية   معينة   أعداداً
   .بلوغ هذه األهدافكفالة من شأهنا مالية 

  يف التعليم  )ب(  
النـساء  أنشطة لتعزيز املـساواة بـني        إطار سياسات التعليم الوطين   يف   أيضاً   تنفَّذ  -٦٣

  .، فإن مبدأ االختالط مكّرس يف قانون التعليموعليه. لاوالرج
 اجملـال أمـام  إلفـساح  ات مع عدة مجعيـات    يقووقّعت وزارة التعليم الوطين اتفا      -٦٤

 / آذار ٨يف   مبناسبة يوم املـرأة    عن ذلك، ُنشر      وفضالً . وظائف علمية  للتعّرف على  الفتيات
مـن املدرسـة   ،  املساواةعلى طريق   والفتيان  الفتيات  "عنوان  كتّيب وزاري ب   ،٢٠١٢مارس  

  .)٣٨("حىت التعليم العايل

  محاية املرأة من العنف  -٢  
وقد أعلنت .  مكافحة العنف املرتكب ضد املرأة هو من أولويات السلطات العامة        إن  -٦٥

، وال تقتصر   إنشاء املرصد الوطين ملكافحة العنف املرتكب ضد املرأة       وزيرة حقوق املرأة عن     
 وعلى  منعهامهمته على حتسني معرفة وحتليل حاالت العنف هذه بل تتعداها إىل العمل على              

  . الدعم إليهموتقدميمحاية الضحايا 
ولكنه . "العنف املرتيل "عام يسّمى   ووال يشتمل القانون الفرنسي على جرم مستقل          -٦٦

متداخلة مع هذا املفهوم وتطبَّـق      )  وغريمها  والقتل االغتصابمثل  (أخرى  يتضمن انتهاكات   
  . أو رابطة زوجية بني اجلاين والضحيةصلة أسريةفيها ظروف مشددة يف حال وجود 

  جتـاه  باتباع هنـج دقيـق نـسبياً      لدى وزارة العدل     اإلحصاءات املتوفّرة    وتسمح  -٦٧
 بـالعنف   املتعلقة علوماتمع امل جت أجهزةهناك  كما أن    .القتل أو العنف بني الزوجني     وقائع
  .)٣٩(املرأة ضد
 حاالتورغم أن احلكومة ال تفكر يف اعتماد نظام املالحقة القضائية التلقائية جلميع               -٦٨

 .)٤٠( ميكِّن من االستجابة الحتياجـات الـضحايا        القائم يل، فإن النظام القضائي   العنف املرت 
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بني العنف املمارس   املتعلقة ب الدعاوى العمومية   دليل  ديث  جرى حت ،  ٢٠١٢مارس  /آذار يفو
بالدعاوى العمومية اليت   العامة املتعلقة   السياسة   تنفيذ   اليت توّجه ملبادئ  ا تعزيز هبدف   الزوجني،
. دئ على كافة اجلهات املشاركة يف هذا اجملال   تعميم هذه املبا  هبدف  و،  يابات العامة تقيمها الن 

بني  التعرض لعنفبسبب مقامة   دعوىحفظ ويف هذا اإلطار، ُيطلب إىل النيابات العامة عدم      
مـن   االقتراب، تسمح هذه التوصية ب    وهكذا .الزوجني، احتجاجاً بالسلطة التقديرية للنيابة    

  . منهجيةجنائية استجابة حتقيق 
 املرأة ضد  حتديداً املرتكبالعنف  بمتعلق   )٤١( قانون ٢٠١٠يه  ليو/ متوز ٩واعُتمد يف     -٦٩

 ترمي إىل تعزيز    ويتضمن هذا القانون أحكاماً   . لى األوالد ع  وبآثاره ،يف إطار العالقة الزوجية   
علـى   صبشكل خا  القانون   وينص .وقمعهمتكيب أفعال العنف    الضحايا والتصدي ملر  محاية  

 على الفور، مع إلزامـه أحيانـاً   الزوج العنيف يسمح بطردإصدار أمر حبماية ضحايا العنف   
الـاليت   لنساءل اإلقامة تصريحجتديد  أو  منح  على   القانون   ينصكما  . كتروينبوضع سوار إل  

 حىت بعد انفصاهلن عن     ، والصادر لصاحلهن أمر باحلماية    األسرةمشل  مل   بغرض فرنساتني إىل   أ
إقامـة مؤقتـة    إصدار تـصاريح     أيضاً   م هذا القانون  وينظّ.  للعنف التعرضجهن نتيجة   أزوا
  .باحلمايةوالصادر لصاحلهم أمر غري نظامية بصورة ألشخاص املقيمني ل

للتحرش اجلنسي   أدق وأوسع     جديداً  تعريفاً ٢٠١٢أغسطس  / آب ٦َوضع قانون   كما    -٧٠
عقوبات مقترناً ب  ، العامة لخدمة األساسي ل  النظامو العمل   قانونوقانون العقوبات   كل من    يف

  .)٤٢(، مبا يتفق مع القانون األورويب على اجلناةأشد

  املهاجراتالنساء  إلدماج خصيصاًاملتخذة التدابري   -٣  
لن أكثر مـن نـصف       اللوايت يشكّ  إلدماج النساء املهاجرات  خاصة  ُوضعت سياسة     -٧١

ال والنساء،  تطبيق مبدأ املساواة بني الرج    :  هي على ثالثة حماور  هذه السياسة   تقوم  واألجانب،  
  . على عملنحصوهلوتيسري  الضحاياوتقدمي الدعم إىل ،  حاالت العنف وردعهاومنع
الوافـدين  ذي ُوضع لـصاحل      ال ،" واالندماج االستقبالعقد  " يف إطار    وعليه، توفَّّر   -٧٢

 والنساء،  يف املساواة بني الرجال   اجلدد، أنشطة إعالمية خمتلفة تتناول املبدأ اجلمهوري املتمثل         
سـالمة  ريـات األساسـية، و     املواطنة، واحل  مارسةمبوباحلقوق   املتعلقةوالعلمانية، واملسائل   

 هتـدف إىل   وزارة الداخلية  مدعومة من  مبادرات   توجد،  طوال مسار االندماج  و .األشخاص
ودعم ،  تعليم اللغة لترتيبات  توفري  عن طريق    وذلك،   يف سوق العمل   املهاجراتاندماج  تيسري  
 يف اتأخصائي تدريب    عن  فضالً ،بحث عن عمل  اليف عملية   وتقدمي الدعم    ،الشركاتإنشاء  
  .)٤٣(التوظيفجمال املهاجرات يف النساء تقدمي الدعم إىل على اجلمعيات عمل 
مـن  وجل حقوق املرأة    أ دعم اجلمعيات اليت تناضل من       وعالوة على ذلك، جيري     -٧٣

 وكالة تطوير العالقات بني الثقافـات مـن أجـل        " فتولّت. مارس عليها لعنف امل ا منعأجل  
 حاالت العنف مواجهة"بعنوان إعداد دليل ، )٤٥(السلطات العامة بدعم مايل من   ،)٤٤("املواطنة
  ." سليالت اهلجرةتقدمي الدعم إىل: والتمييز
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 ضع منهجيـة  مل هدفه و  افريق ع تشكيل  " أمني املظامل "عتزم  وباإلضافة إىل ذلك، ي     -٧٤
يف تقدمي الـدعم    ، وتزويد اجلهات الفاعلة يف      إىل عدة معايري  باالستناد   ،آليات التمييز  لتحليل
  .عمليات التمييز ومكافحتهابالكشف عن بأدوات تسمح  بحث عن عملعملية ال

  تعزيز املساواة والتنوع االجتماعي  -جيم  

  ة العاموظائف اخلدمةاملساواة والتنوع االجتماعي يف   -١  
وقـد  . )٤٦(العامـة االجتماعي يف اخلدمة   عزيز املساواة والتنوع    لت فرنسا سياسة    بعّتت  -٧٥
وحيدد هذا   . لتعزيز املساواة يف اخلدمة العامة     اً ميثاق ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢عت يف   وقّ

 لرتاهةواوالعلمانية    املساواة :وهيواملوظفني  ه عمل اإلدارات     أن توجِّ  يفترضامليثاق القيم اليت    
  . ومبدأ عدم التمييزواحلياد
تعزيز التنـوع  ، إىل ٢٠٠٨ احلكومة يف عام   استحدثتها، اليت   "التنوععالمة  "وترمي    -٧٦
 جمال التوظيف  املمارسات يف     أفضل بإبرازفتسمح  . إدارة املوارد البشرية  إطار   التمييز يف    ومنع
 ماعـات ملرافـق العامـة، واجل   داخل ا  أيضاً    ليس فقط داخل الشركات وإمنا     ر املهين يوالتطو

  . تعزيز التنوع علىطوعية ونشطة صورة بالعاملةاإلقليمية، واجلمعيات 
ُيِعّد لالمتحان األول    متهيدياً فصالً املدرسة الوطنية للقضاء   فتحت،  ٢٠٠٨ويف عام     -٧٧

هبـدف  و يف إطار سياسة إعادة تكافؤ الفرص     ذلك  و،  اللتحاق هبذه املدرسة  با الذي يسمح 
 وتوّسع  .القضائينياملراجعني    أصول عيتنوب الفرص و  تكافؤتعزيز  ب للشواغل املتعلقة  ابةالستجا

وامتحانات القبول  املدرسة الوطنية ألقالم احملاكم     ليشمل  التمهيدية   فصول ال  هذه تطبيق مبدأ 
  .السجون ة إداريف
 "باكت" توظيف مالئمة بفضل برنامج      طرق عملية لتطوير    ٢٠٠٦وأُطلقت يف عام      -٧٨

PACTE) اجلماعات اإلقليميـة،  على مستوى   وظائف اخلدمة العامة    شغل  املؤدي إىل    املسار 
 مـن   ال املعـوقني  العّمإلعفاء   إجراء   ٢٠٠٧ وعليه، ُوضع يف عام      .)الدولةواملستشفيات، و 

  .ات القبولامتحان
رمي وت. أساليب توظيف األفراد املكلفني بإنفاذ القوانني     وُنفذت أنشطة حمددة لتنويع       -٧٩

لالنـضمام   ويتمتعون بالصفات املطلوبة احلافزم ديهلهذه األنشطة إىل مساعدة أولئك الذين  
العتماد علـى أنفـسهم يف      فية ل ولكن تعوزهم اإلمكانات املالية الكا     أو الدرك    ةالشرطإىل  
  .)٤٧(الستعداد لالمتحاناتا

 مـن   يف املائة١٠ختصيص املتمثل يف كما أخذت وزارة الدفاع تدابري لبلوغ هدفها        -٨٠
  . جغرافية حمرومةالقادمني من مناطقللشباب العسكرية األماكن يف املدارس 
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  املساواة والتنوع يف املؤسسات املدرسية  -٢  
 حبال"عالمة هي (عالمة  ٢٠٠٨نوفمرب /أطلقت السلطات الفرنسية يف تشرين الثاين  -٨١

واقعـة يف   ومدارس ثانوية    ايل الع تعليملل مؤسسات شراكات بني    وجود ترمز إىل ") النجاح
يف الـشباب   وجنـاح   الفرص  تكافؤ  وتسمح هذه الشراكات بتعزيز     . ولويةاألتستحق   أحياء

  .تقتضي مهارات عاليةد مناصب ؤسسات التعليم العايل وتقلّااللتحاق مب
 يف باريس، وهو مـن املـدارس        معهد الدراسات السياسية  يربم   عن ذلك،    وفضالً  -٨٢

توصف بأهنا تستحق   واقعة يف مناطق    مدارس ثانوية   ، اتفاقيات مع    كوادرالج  ختّرالكربى اليت   
معهد الدراسات  حذت مدارس كربى أخرى حذو      و. ٢٠٠١منذ عام    ، وذلك أولوية تعليمية 

  . تدابري مشاهبة واختذت يف باريسالسياسية

  تعزيز ومحاية حقوق الطفل  -لدا  
املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال     يارة  ز ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  تلقت فرنسا     -٨٣

 بالتزام فرنـسا حبمايـة    وأحاطت املقررة اخلاصة علماً  .واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية     
ولكنها أعربت عن   . األطفال ضحايا هذه املمارسات   لدعم  الطفل والحظت الترتيبات املتخذة     

 عليهـا،   حجم العمـل امللقـى    اية لألطفال وإزاء    املعنية بتقدمي الرع  أسفها إزاء تشتت اهليئات     
  . تنفيذهاجاهدة إىلالسلطات وتسعى  ،إىل فرنسا توصيات ملواجهة هذه الصعوباتفأصدرت 

  محاية األطفال من العنف  -١  
، لـذا و. العنف املرتيل من  األطفال   محاية   بعني االعتبار مسألة   السلطات العامة    أخذت  -٨٤
ظاهرة األطفال املعرضـني    االهتمام ب عنف هتدف إىل تعزيز      خطة ملكافحة حاالت ال    تضعُو

 علـى الـسلطات العامـة        يف هذا الشأن    تعميم توصيات   طريق  عن إطار األسرة للعنف يف   
 الثالثة الرامية إىل مكافحة العنف املمارس ضد         وتعتمد اخلطة  .باملوضوعواألخصائيني املعنيني   

. بالتحديـد   هلذه املسألة   حماورها  من حموراًتخصص  لنهج نفسه، ف  ا) ٢٠١٣-٢٠١١(املرأة  
  :وبالتايل، من املقرر إجراء ما يلي

 ؛ حتديداً كمياً األسرةيف إطاراملعرضني للعنف حتديد حجم ظاهرة األطفال  •

 عامالً كوهنا من   األسرة يف إطار العنف  حاالت   تشكلهما  تدريب األخصائيني على     •
ـ  هذهعلى حتديد   تدريبهم  و،  يعرض األبناء للمخاطر    ضـرورة ، وعلـى    االتاحل

تدريبية موجهـة    وبرامجمعاجلتها، وذلك عن طريق إنشاء وحتديث أدوات إعالمية         
 ؛ محاية الطفولة يف جمالالعاملني املهنينيإىل 

بأمان والطفل من الوالدين تكب أفعال العنف  ار من   ءات بني اللقاإجراء  احلرص على    •
 ؛وتطويرهاتكرَّس إدامتها  التقاء أماكنيف كامل 
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 خلية احملافظة املعنية   حاالت العنف إىل     عنالتبليغ اإللزامي   فرض  البحث يف إمكانية     •
 سـلطات    إىل علم  يصلحاملا  جبمع ومعاجلة وتقييم املعلومات املثرية للقلق، وذلك        

  . حاالت عنف داخل إحدى األسر وجودإنفاذ القوانني

  يف اجملتمع إعادة إدماج األحداث اجلاحنني  -٢  
  ويف إطـار   .يف اجملتمع  إدماج األحداث اجلاحنني  رنسا أمهية خاصة إىل إعادة      تويل ف   -٨٥

، قامت وزارة العدل بإعـادة تركيـز        ٢٠١١-٢٠٠٨املشروع االستراتيجي الوطين للفترة     
تطـّور بـدائل     أيضاً   ويساهم. )٤٨(جهود املؤسسات واملرافق على رعاية األحداث اجلاحنني      

مشروع استراتيجي وطين   وبدأ تنفيذ   . حداث احملتجزين  يف فرنسا يف اخنفاض عدد األ      لسجنا
تعزيز التنسيق بني اجلهات العاملة يف جمـال قـضاء           من أجل    ٢٠١٤-٢٠١٢جديد للفترة   

  .وتدريب املوظفنياألحداث وحتسني األساليب التعليمية املستخدمة 
حماكمـة  العدالـة اجلنائيـة و    عمل  القانون املتعلق مبشاركة املواطنني يف      واستحدث    -٨٦

وبفضل هذه األداة املشتركة لدى كافة العاملني يف        ".  لكل شخص  ديوحاللف  امل ")٤٩(األحداث
 املسار التعليمي   دعم، ومن منطلق    )مثل القضاة واحملامني واملرّبني وغريهم    (قضاء األحداث   جمال  

  .ر القضاة فكرة فورية وشاملة عن وضع القاصيكّون العودة إىل اإلجرام، واحليلولة دون
 يف كافة املرافـق واملؤسـسات التعليميـة          وُعممت  األنشطة النهارية  تحدثاسُتو  -٨٧
املـشروع االسـتراتيجي الـوطين      بتوفري احلماية القضائية للشباب، مبا يتفـق مـع           املعنية
تيـسري   وب قـصَّر الإىل  رفيعة املستوى   تقدمي رعاية   هذا األمر ب   ومسح،  ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة

  .إعادة إدماجهم
القـّصر    حتديـد   من جهتها  ، فتتوخى ٢٠١٢-٢٠١٠  للفترة  اجلنوح منعما خطة   أ  -٨٨

هلـذه  حتقيقاً  و. دعم شخصي التدبري اجلنائي املتخذ يف حقهم وحيتاجون إىل        أمتوا تنفيذ   الذين  
 الـشباب   املوّجـه إىل )CIVIS" (عقد اإلدماج يف احلياة االجتماعية"إعداد الغاية، من املقرر  

ا هدف هـذ يو. بالتعاون مع اجلماعات اإلقليميةتحفظ القضائي، وذلك  حتت ال الذين ُوضعوا 
، وعند االقتضاء،    يف عملية البحث عن عمل     كل حالة من احلاالت   تقدمي الدعم إىل    العقد إىل   
 عودة الـشباب الـذين      احليلولة دون إىل   بشكل أفضل للخروج من االحتجاز، و      إىل التهيئة 

علـى متكـني   طـة  هذه اخلتنص  ،وأخرياً. اإلجرام سنة إىل    ٢٥ و ١٦تتراوح أعمارهم بني    
العائـدين إىل   تحسني خدمات الرعاية املقدمة إىل األحداث       ل،  أن تقوم من   لسلطة القضائية ا

  .)٥٠(عمل اجلهات العاملة يف جمال قضاءتشكيل هيئة معنية بتنسيق باإليعاز ب، اإلجرام

  املعزولونالقصَّر   -٣  
 فئة ضـعيفة  ثالثةزولون الذين يأتون إىل فرنسا من بلدان     األجانب املع  قصَّراليشكّل    -٨٩

  بالفعـل  قـصَّر الفقد يقع هؤالء    . وتدابري محاية مواتية  بالغة   حتتاج إىل عناية     حنو خاص على  
  .ضحية االستغالل أو االجتار
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 األجانـب   قصَّرالمل مشترك بني الوزارات معين بشؤون       ا فريق ع  أنشئ مؤخراً قد  و  -٩٠
 يف فرنسا وحتديد قصَّرالهؤالء الة حلهدفه وضع تشخيص تابع لوزارة العدل و هو   و ،املعزولني

  .)٥١( حلمايتهمتدابري مالئمة

  دعم جناح األطفال املهاجرين يف املدرسة  -٤  
  النجاح يف املدرسة سـلباً     جلميع األطفال، يتأثر  يف حني أن احلق يف التعليم مكفول          -٩١

وقد مت منـذ    .  عمل النظام املدرسي   األسرية اليت مل تألف    باألحوال املعيشية الصعبة أو بالبيئة    
 فصولمثل   ( حديثاً الوافدين األطفال   اليت تتخذ الستقبال   تعزيز الترتيبات احملددة     ٢٠٠٨عام  

اآلباء لوالدين َيعرض على    لدعم  إنشاء برنامج   وذلك بفضل   ،  ) التحضريية فصولاالستقبال وال 
هلم  يتسىن حىت   ُتجرى داخل املؤسسات املدرسية نفسها     جمانية   يةتدريبدورات  املهاجرين  من  

  .بشكل أفضل أثناء دراستهمدعم أبنائهم 

  العلمانية يف املدرسة  -٥  
.  حرية الدين أو املعتقد يف فرنسا١٧٨٩يكّرس إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعام   -٩٢

 تكفـل "ن اجلمهوريـة    رس مبدأ العلمانية أ    اليت تك  )٥٢( املادة األوىل من الدستور    توّضحكما  
وحتترم . األصل أو العرق أو الدين     القانون دون متييز على أساس    تساوي مجيع املواطنني أمام     

  . "مجيع املعتقدات
صفة دستورية، تكفل اجلمهورية الفرنـسية حريـة         هلاويف إطار هذه املبادئ اليت        -٩٣

مناخ  إجيادوحياد الدولة   ضمان  ويهدف مبدأ العلمانية إىل     . ممارسة الشعائر الدينية دون متييز    
حرية الضمري والرأي والتعـبري، يف      :  يرتكز على مبادئ دميقراطية يتشاطرها اجلميع وهي       عام

  .ظل احترام التعددية والتسامح
 ١٥، إعـادة النظـر يف قـانون         ٢٠٠٨، مثلما ذكرته يف عام      وال تعتزم احلكومة    -٩٤
لمانية، مسألة محل الرموز أو ارتداء األزيـاء        ملبدأ الع إعماالً  ،  ينظم الذي   ٢٠٠٤مارس  /آذار

  .)٥٣(العامة يف املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية االيت ُتظهر انتماء ديني
لم تشهد األكادمييـات سـوى      ف : يف مناخ هادئ   ٢٠٠٥القانون منذ عام    ويطبَّق    -٩٥

 أي إجراء تأدييب يف هذا خذمل ُيتو. اًواضح اً دينياًرمزحاملني لتالميذ حضروا  معزولةحاالت 
، كما مل يتم اإلبالغ عـن وقـوع أي        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨نتني الدراسيتني    بدء الس  الصدد عند 

 علـى أن    خري دليـل  هذه األرقام   و. ٢٠١٠-٢٠٠٩ السنة الدراسية أخرى مع بدء    منازعة  
البيـة  ومما يشهد على استيعاب الغ    . خري تقّبل  التالميذ وأسرهم قد تقّبلوا مبادئ هذا القانون      

من أنه مل يبلَّغ    " التعليم العام أمني مظامل   "غزى القانون ما أفاده     مللتالميذ واألسر   من ا الساحقة  
  .املسألةبأي حالة مرتبطة هبذه  يوماً
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احملكمة األوروبيـة حلقـوق     وقد بّتت   .  أمام احملاكم  وما من حكم قيد النظر حالياً       -٩٦
ة الواضحة يف املؤسسات املدرسـية الفرنـسية         يف مسألة حظر ارتداء الرموز الديني      اإلنسان

 ١٥أن القيود املنصوص عليهـا يف قـانون         أكدت  و .)٥٤(من ستة قرارات  سلسلة  فأصدرت  
خالية من  قضت بأهنا   ا إىل مبدأ العلمانية الدستوري، ف      تستند يف مسّوغاهت   ٢٠٠٤مارس  /آذار

  . ن واحلريات األساسيةاالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنساأي متييز ومتوافقة مع 

  حقوق اإلنسان يف أماكن احلرمان من احلرية  -هاء  

  إنفاذ القوانني يف جمال حقوق اإلنسانب املكلفنيتدريب األفراد   -١  
حرصت فرنسا على إخضاع األفراد املكلفني بإنفاذ القوانني للتـدريب يف جمـال               -٩٧

 الـذين يـتم اسـتجواهبم       أي انتهاك حلقـوق األشـخاص      لوقوع حقوق اإلنسان تفادياً  
  .)٥٥(احملتجزينلألشخاص  أو
 الشرطة والدرك، بغـض      جهازي وينطبق هذا اإلجراء على مجيع األفراد العاملني يف         -٩٨

  .)٥٦( أو رتبتهموحدهتمالنظر عن 
املتعلقة  ألنظمةا  حتديداً تتناولتدريبية  دورة  مراكز االحتجاز اإلداري    رؤساء  ويتلقى    -٩٩
إلجراءات القضائية واإلدارية املرتبطـة     ا املقيمني بصورة غري نظامية، و     استجواب األجانب ب

  .احترام احلقوق األساسية لألشخاص احملتجزينمسألة  عن بذلك، فضالً
 ،٢٠٠٧، وهي وظيفة أنشئت يف عام       عام ألماكن احلرمان من احلرية    الراقب  ويشارك امل   -١٠٠

اسية لألشخاص احملرومني مـن حريتـهم،       املتعلقة باحلقوق األس  التدريب املهين   دورات  يف  
 إعـداد  حاليـاً  وجيـري    .عمومينياملدارس اليت ختّرج موظفني      يف   مداخالت يجري سنوياً ف

 التـدريب برامج  يف إطار    باملشاركة   املطالب أصالً  أمني املظامل   مع تدريبترتيبات يف جمال ال   
  . لكوادر الشرطة الفرنسيةاملخصصة  األويل

  الرقابة املفروضة عليها والسجونأنظمة   -٢  
 التعامل معتويل السلطات الفرنسية اهتماماً بالغاً للشروط الواجب مراعاهتا يف طريقة   -١٠١

، أو عند اختاذ أي إجراء آخر من إجراءات احلرمـان     هم، أو احتجاز  هماألشخاص عند توقيف  
، صـرامة ابيـة    الرق اإلجراءات كثرألختضع   الفرنسية اليت    املؤسسة والسجن هو  .من احلرية 

  . نتهاكات اال ومنعات املمارس رصدميكّن من مما
  . وبالتايل، هناك عدة أنواع من اإلجراءات الرقابية  -١٠٢
 مـن أدائهـا     للتحققوالسلطة القضائية ملزمة بإجراء زيارات منتظمة إىل السجون           -١٠٣
 تئناف املعنية تقريراً  من حماكم االس  حمكمة  كل  لويقّدم الرئيس األول واملدعي العام      . )٥٧(العام
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العمل الـذي    لواليتهما و  اخلاضعة إىل وزير العدل يعرضان فيه أداء السجون          مشتركاً سنوياً
  . هذه السجونموظفو يؤديه
ـ  بـصورة السجون  زيارة  يف  يتمتعون حبق   لربملانيني  فإن ا  عن ذلك،    وفضالً  -١٠٤  .ة دائم

 ليـشمل الزيارة هـذه    اق صالحية   ع نط وقد مت توسي  . وميارس أغلبية كبرية منهم هذا احلق     
  .يف فرنسااملنتخبني لربملان األورويب  الدىمثلني امل

 ة،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهين       تقوم،  وأخرياً  -١٠٥
  .لعدة سجون فرنسية يف املتوسطزيارة واحدة كل سنتني ب

فُتجري إدارة تفتيش السجون بـشكل      . رقابة الداخلية آليات معنية بال   أيضاً   وهناك  -١٠٦
خاص حتقيقات إدارية وعمليات تفتيش، وهي مكلفة مبتابعة التنفيذ الفعلي لاللتزامات الـيت             

 تخذهاي اليت   اإلجراءات،   املختلفة ةي الرقاب اإلجراءاتتضاف إىل هذه    و. د هبا وزير العدل   تعّه
جلنـة   عن انعقاد    كلّ يف جمال اختصاصه، فضالً    تفتيش العمل وجمموع املفتشيات الوزارية،      

  . حمافظ الدائرة إشرافمراقبة سنوية يف كل سجن حتت 
مجيـع أمـاكن    حالة   برصد   )٥٨(املراقب العام ألماكن احلرمان من احلرية     كما يقوم     -١٠٧

 الناسلعامة    يف أعقاب زياراته   التقارير اليت يعّدها  ويتيح  . استقاللية تامة  يفاحلرية  احلرمان من   
  .حتسني معاملة األشخاص احملتجزينمن أجل   يف هذا الصدد،للحكومةصدر توصيات وُي

 انتهاك أو متييز أو     نتيجة سوء تصرف إداري    يعترب أنه تضّرر  ألي شخص    أيضاً   وجيوز  -١٠٨
ولتمكني األشخاص احملتجـزين  . أمني املظاملإىل  اًبالغأن يقدم   قطاع األمن لقواعد السلوك يف    

  . داخل السجونأمني املظامل عن  مندوبا١٥٠ًمن الوصول إىل هذه املؤسسة، يعمل حنو 
قابلة   ضرراً بمجيع التدابري الفردية املتخذة خالل االحتجاز اليت قد تسبّ        إن  ،  وأخرياً  -١٠٩

  .)٥٩(للطعن أمام القضاء اإلداري
ـ  تقـوم ، فتؤكد فرنسا أهنا ال      )٦٠("لكهربائي ا الصعقأسلحة  "أما بالنسبة إىل      -١١٠ أي ب

سـوى   الكهربـائي    الصعقتسلَّم مسدسات   وال   . على األشخاص احملتجزين   بشأهناجتارب  
، وذلـك يف إطـار      إلدارة السجون الوطنية  لمدرسة  ول )٦١(ألفرقة التدخل واألمن اإلقليمية   

ستخدم أفـراد   ، مل يَ  ٢٠٠٦ام   ومنذ ع  .التدريب األويل ألفراد فرقة التدخل واألمن اإلقليمية      
ضد شخصني   إال   ميدانيةعملية  يف   الكهربائي   الصعقأفرقة التدخل واألمن اإلقليمية مسدس      

 على الشخص   ة مباشر  املسدس أي وضع  ("باشرامل تصالاالوضع  "حمتجزين، وذلك فقط يف     
" اتصعقال وضع إطالق " يف   يوماًستخدم املسدس   ومل يُ . ) حركته بفعل اإلحساس باألمل    لشلّ

  ).احلركياجلهاز إلفقاد السيطرة على صعقة عن بعد أي إطالق (
املذكرة املتعلقـة باسـتخدام القـوة       على   حالياًإدخاله   اجلاريويف إطار التعديل      -١١١

  الكهربائي مع األحكام التنظيمية    الصعقمواءمة شروط استخدام مسدس     ستجري  ،  واألسلحة
 شـخاص األعلـى   القوة   استخدامي السجون من    موظف متنع بشكل خاص      اليت )٦٢(اجلديدة
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الفرار أو املقاومـة اجلـسدية      حماولة   وأ لدفاع املشروع عن النفس    ا تجزين إال يف حاالت   احمل
ويف   أن يكون هذا االستخدام متناسباً     شريطة، وذلك   االمتناع السليب عن تنفيذ أمر     أو   العنيفة

  . النظامستعادة منع حوادث الفرار أو االيت حيّتمها  حدود الضرورة

  حتسني ظروف االحتجاز  -٣  
  . لتعزيز محاية حقوق األشخاص احملتجزينالفرنسي وسوابقه القضائية تطور القانون   -١١٢
وخالل السنوات األخرية، عّزز االجتهاد اإلداري بصورة ملحوظة محايـة حقـوق            -١١٣

 األصـيلة  إلنـسان  الكرامة معاملة إنسانية حتترم"األشخاص احملتجزين الذين يتعّين معاملتهم     
  .)٦٣("فيه

علـى  بقي  هو يُ و.  جداً  مهماً لسجون تطوراً ل خمصص )٦٤(قانون جديد سّن  وشكّل    -١١٤
،  العامة للسجون   باملصلحة اإلدماج املنوطة  مهمة إعادة    ويعيد تأكيد بدأ احلبس االنفرادي،    م
، )لكترونيةإخص ملراقبة   إخضاع الش مثل  ( تعديل العقوبات    يفاملعتمدة  وّسع نطاق املعايري    يو

 ذات صلة يرفده بتدابري ملموسة    وعلى املستوى التشريعي مبدأ صون احلياة األسرية        ويكّرس  
األسرية والقاعات املخصصة   سواء إمكانية استخدام اهلاتف أو الوصول إىل وحدات احلياة          (

ـ مب ويذكّر النص    .)خصوصية املراسالت املكتوبة  تعزيز محاية    ولألسر أ  سـتمرارية  دأي اال ب
 عن مراعاة احلالة النفسية لألشخاص      ، فضالً دمات الرعاية خ الوصول إىل    والنوعية فيما خيص  

االنـضباط والتفتـيش   (وسائل اإلكراه  وضوابط  االحتجاز  القانون  ينظّم  ،  أخرياًو. احملتجزين
  ). العزلاتوإجراء
ن قـانون   وقد سُ . وتضطلع فرنسا بأنشطة هتدف إىل خفض االكتظاظ يف السجون          -١١٥

تعـديل   جمـال  يف بالفعـل  بدأ تنفيـذها اليت كان قد  ليكّرس السياسة )٦٥(السجون اجلديد 
يف هـذا الـشأن     املتخـذة   القرارات  عن طريق تيسري    ،  لسجنلبدائل  استحداث  العقوبات و 
يف اخلـارج   عقوبات السجن   بقضاء الفترة األخرية من     سمح  تبالتوازي   ات إجراء واستحدث

  .كترونية املراقبة اإللحتت
 يرمي إىل زيادة عدد      جديداً ، برناجماً ٢٠١١مايو  /واستحدثت فرنسا أيضا، منذ أيار      -١١٦

مع املعايري اجلديدة اليت حـددها قـانون     وإىل جعل املؤسسات متوافقة     يف السجون   األماكن  
 بشكل  هتيئة احملتجزين  هتدف إىل    وفرنسا. قواعد السجون األوروبية   ومع   )٦٥(السجون اجلديد 

إىل النـهج   هذا   أيضاً   ويرمي.  إىل اإلجرام  عودهتم احليلولة دون  وإىل   إدماجهمضل إلعادة   أف
  . االنتحارمنعاملشاركة يف 

 خمصصة للعقوبات القصرية املـدة،    بناء مؤسسات جديدة    جيري  واجلدير بالذكر أنه      -١١٧
ـ      األشخاص احملكوم عليهم بعقوبات       أن تستقبل حصراً   وهدفها هو  نتني تصل مـدهتا إىل س

  .أقل، وبعقوبات بالسجن مل يتبّق من مّدهتا سوى سنة أو أقل أو
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 قـروض االسـتثمار     ختصيص األولوية يف وسُتعطى  : االستثمار العقاري تواصل  يوس  -١١٨
مـع القواعـد    عمليات املواءمة    عن   ملواصلة العمليات العقارية اجلارية بالفعل فضالً     املتوفرة  
الـسياسة  سُتراجع  وعالوة على ذلك،    . )٦٥(ألبنيةاأقدم   فيما خيص  وال سيما     إحلاحاً األكثر
مكافحة االكتظـاظ   حتسني  العقوبات القصرية املدة، من أجل      ب فيما يتعلق  اّصةخب، و اجلنائية

  .السجون يف

  االحتياطيإصالح نظام احلبس   -٤  
ك  على جعل التشريعات الفرنسية متوافقة مع التزاماهتا الدولية، وال سيما تل           حرصاً  -١١٩

إصـالح نظـام احلـبس      دخل  ،  االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان    املعقودة مبوجب   
:  مهـا  ينيحكمني رئيـس  إىل استحداث   ا اإلصالح   قد أدى هذ  و. )٦٦( حيز النفاذ  االحتياطي
منـذ بدايـة احلـبس      اإلبالغ باحلق يف التزام الصمت، وباحلق يف االستعانة مبحام          وجوب  
، وال سيما احلق    احتياطياًنطاق حقوق األشخاص احملبوسني      أيضاً   نونويوّسع القا . االحتياطي

يتعني  أصبحوباإلضافة إىل ذلك،    . اخلاضعني له باإلجراء  يف إعالم بعض األشخاص اآلخرين      
 أي تنصت   دونو مبنأى عن األنظار  " االحتياطيأثناء احلبس    ُيوقع الذي    الطيب الكشفإجراء  
ـ   حفاظاً لكرامة اإلنسان و   جتاوز واحتراماً  أي    حلدوث تفادياً  وذلك ،"خارجي سّرية  على ال
احلبس  يف إطار    حمظورة اليت ُتنـزع فيها املالبس    األمنيةعمليات التفتيش    إنف،  وأخرياً .املهنية

  .يةكرامة اإلنسانال مبوجب احترام االحتياطي

  احترام حقوق اإلنسان يف إطار مكافحة اإلرهاب  -واو  
املقرر اخلـاص املعـين      رسالة  على  وافياً رّداً ٢٠٠٨يونيه  /رانيف حزي  فرنسا   قّدمت  -١٢٠

  .)٦٧(املسائل املتعلقة بقانون مكافحة اإلرهاب علىوباإلرهاب وحقوق اإلنسان 
ي ألهاب أو    باإلر تتصل يف فرنسا، سواء ألفعال      احتياطياً ألي شخص حمبوس     حيقو  -١٢١

أحد احلق يف إبالغ    :  وهي )٦٨( التدبري هذاالعائدة له مبوجب    احلقوق  ب انتهاك آخر، أن يتمتع   
طبيب، واحلق يف التزام الصمت، واحلق يف االستعانة مبحام منذ بداية           طلب  ، واحلق يف    أقربائه

يتعني على كل شـخص     ،  ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٤ قانون    صدور  ومنذ .االحتياطياحلبس  
 مبحام ولـيس بعـد       فوراً ، االستعانة  إليه ةاملنسوباملخالفة  ، بغض النظر عن     احتياطياًحمبوس  
ما مل تكن هناك أسباب قاهرة       ، جرت عليه العادة سابقاً    كما زه ساعة على احتجا   ٧٢ مرور

  .ذلكحتول دون 
ـ عامل ممارسة احلقـوق     الشروط السارية يف جمال   ختفيف  مّرة أخرى   ومتّ    -١٢٢ رف هبـا   ت

 ٢٠١١سطس  أغ/ آب ١٠، وذلك مبوجب قانون     للجمعيات املعنية مبساعدة ضحايا اإلرهاب    
من  تعّينكان ي في حني   ف. العدالة اجلنائية وحماكمة األحداث   سري  املتعلق مبشاركة املواطنني يف     

مـن  مخس سنوات على األقل قبل نشاطها بانتظام عن أعلنت ون قد على اجلمعية أن تكقبل  
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مخس سنوات على األقل    قبل  نشاطها  أعلنت عن   ، يكفي اليوم أن تكون قد       حدوث الوقائع 
  .ةاملدنيدعوى الرفع اريخ من ت

حـاالت   إطـار اإلنسان يف   احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية ومحاية حقوق          -زاي  
  اهلجرة واللجوء

  بانتهاج سياسـة ٢٠١٢ انتخابات ربيع اليت تشكلت بعد   احلكومة اجلديدة    تعهدت  -١٢٣
ـ    اجلوانب  تراعي  وسؤولة  تتحمل امل  ،جديدة للهجرة  د واضـحة   اإلنسانية وتستند إىل قواع

تعهدات دوليـة والتزامـات جمتمعيـة،     فرنسا من الوفاء مبا قطعته ومن أجل. ثابتةوعادلة  و
سيما يف جمال اللجوء، جتمع هذه السياسة بني احلزم يف مكافحة اهلجرة غـري النظاميـة                 وال

  . محاية اهلجرة القانونيةتأمني و،املشروعةغري وشبكات اهلجرة 
ت يف  يفقد ألغ : يف هذا الصدد    تدابري عدة التقرير،    هذا قدمي ت ، قبل تاُتخذسبق أن   و  -١٢٤
  املتعلقة بالطالب األجانب من أجل تيـسري       ٢٠١١مايو  / أيار ٣١مذكرة   ٢٠١٢مايو  /أيار

 ٦أمـا مـذكرة     .  العالية الراغبني يف البقـاء يف فرنـسا        املهاراتقبول إقامة الطالب ذوي     
اليت تقيم بصورة غري نظامية، فإهنـا       أطفال   بشأن إبعاد األسر املصحوبة ب     ٢٠١٢يوليه  /متوز

، ومن إخضاعها لالحتجاز اإلداري استثناء  العامةجتعل من فرض اإلقامة اجلربية عليها القاعدة
 وجيري اآلن اإلعداد لوضع مذكرة هدفها حتديد املعـايري املطلوبـة            .ُيلجأ إليه كمالذ أخري   

 ، تأخذ بعني االعتبـار    ني بصورة غري نظامية   املقيم يناملهاجر وضاعاستثنائية أل تسوية   إلجراء
  . األجنيب مع بلدناأقامهاطبيعة الصالت اليت 

، ُيدخل األول صراحة يف القانون الوضعي       ني إعداد مشروعي قانون   كما جيري حالياً    -١٢٥
حـني  لفقهي القاضي مبنع مالحقة األشخاص بتهمة مساعدة اهلجرة غري النظاميـة يف       املبدأ ا 
 ،قابـل مدون  مـساعدة   هي    أجانب مقيمني بصورة غري نظامية      املقدمة إىل  املساعدةتكون  
لتحقق من هويـة األجانـب    املعتمدة ل اإلجراءات  سيقّدم هذا القانون إيضاحات بشأن       كما

إقامة متعدد السنوات   تصريح  د  يوجِأما مشروع القانون الثاين، ف    . املقيمني بصورة غري نظامية   
لألفكار ليس  متعمق  لتبادل  س  قانون التجنّ  أيضاً   وخيضع. ملألجانب من أجل تعزيز اندماجه    

  .  لالندماجاحمّركجعله  بلنتيجة سباق حمفوف بالعقبات جعل التجنس هدفه 

داخـل  يف إطار أورويب حيترم حقوق األجانب       تندرج  السياسة الفرنسية يف جمال اهلجرة        -١  
  )٦٩(االحتاد األورويب

، الذي اعتمـده جملـس أوروبـا يف تـشرين     اللجوءلهجرة ول األورويب   العهدقام    -١٢٦
ترمـي إىل   ،   األعضاء املشتركة للدول  بتحديد جمموعة من االلتزامات      ،٢٠٠٨أكتوبر  /األول

بقواعد القانون الدويل    التقّيدتعزيز اتساق وفعالية سياسات اهلجرة احلريصة متام احلرص على          
ر على وجه التحديد االلتزامات املعقودة      فنذك. وال سيما تلك املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان      
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من أجل إدماج املهاجرين يف البلدان املضيفة على حنو متناسق، وهبدف اعتماد تدابري مالئمة              
ملكافحة حاالت التمييز اليت قد يتعّرض هلا املهاجرون، واستحداث نظـام أورويب مـشترك              

هاجرين، وتعزيز اتباع هنج شامل يف       استقبال امل  عندقائمة على التضامن    تدابري  اختاذ   و ،وءللج
إقامة شراكات مع بلدان املنشأ تراعي سياسات        عن طريق    معاجلة مسألة اهلجرة، وكل ذلك    

وتشكّل هذه االلتزامات القاعدة اليت تستند إليها سياسات الدول         . اهلجرة وتنمية هذه البلدان   
 على حنو منـتظم     تقوم، أن   لشركائهاينبغي  كما  وينبغي لفرنسا،   األعضاء يف هذا املضمار،     

  . باإلبالغ عن التدابري اليت تتخذها لضمان التقيد هبذه االلتزامات

  )٧٠(احترام حقوق األجانب األساسية هو أحد مطالب فرنسا األساسية  -٢  
 ألحد املبادئ املتفق عليها باإلمجاع يف القانون الدويل، حيق للدول مراقبة دخول وفقاً  -١٢٧

ما يّربر أن بعض احلقوق، كاحلق يف العمل واحلق         وهذا  . يها وإقامتهم فيها  األجانب إىل أراض  
. يف االستفادة من بعض اخلدمات االجتماعية، ُتمنح فقط لألجانب املقيمني بصورة نظاميـة            

للجميع  ومع ذلك، فإن احترام الكرامة اإلنسانية يفترض االعتراف حبقوق اإلنسان األساسية          
حيـق  ،  من هنا  و .طبق بشكل خاص على احلق يف األمن واحلماية        وهذا ين  . كان وضعهم  أياً

وأن يـستفيدوا   عاجل  النظر عن وضعهم، أن حيصلوا يف فرنسا على مأوى          لألجانب، بغض   
  . الرعاية الصحيةتلقيب هلم تسمح من املساعدة الطبية احلكومية اليت

ـ أَوإنفاذه   القانون   مبوجبمشل أسر األجانب حق مكفول      مل    -٣    حالـة األجانـب      يف سرْي
  )٧١( وضعهم كالجئنيحبكم محاية دولية املستفيدين من

مـشروط  مشل األسرة، بالنسبة إىل األجانب اخلاضعني للنظـام العـام،      مل  احلق يف     -١٢٨
هي مدة اإلقامة واملوارد والسكن، وهي عوامل تّربرها ضرورة تعزيز االندماج الالحق بعوامل 
 ألسباب مرتبطة   )٧٢(من محاية دولية استيفاء هذه الشروط     وال ُيطلب من املستفيدين     . لألسر

 تزويدالرامية إىل حتسني   سلسلة من التدابري     ٢٠٠٩وقد اُتخذت منذ عام     . خبصوصية وضعهم 
  .)٧٣( اإلجراءات، وتقصري املهل، وتبسيطاملعلوماتاألسر ب

  )٧٤(احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية املكفول مبوجب القانون  -٤  
 إىل بلـده    رجوعهيف حال    هلا   معرضاًأحد األجانب   اليت يكون    املخاطر   تقييمكن  مي  -١٢٩

ـ  كان معنياً يف حال    أيضاً   إمنامه و أثناء النظر يف طلب جلوء قدّ     ليس فقط    األصلي إجراءات ب
للمخـاطر    شـامالً  بعة عند النظر يف طلبات اللجوء استعراضاً       وتضمن اإلجراءات املتّ   .إبعاد
  يف ريته باملعىن املكّرس  حل حلياة الشخص أو      عبارة عن هتديد    هذه املخاطر  تكونوقد  . قائمةال

خلطر اإلعدام  تعّرض الشخصاحتمال ، أو قد تتمثل يف      اتفاقية جنيف اخلاصة بوضع الالجئني    
 احملـددة مبوجـب    "اإلضافيةاحلماية   "همنححتّتم  نة  يإنسانية أو مه   عاملة ال مل أوأو التعذيب   

 ويتوىل تقييم املخاطر جهاز يتمتع باستقاللية تامة للبّت يف          .تعلق باللجوء القانون األورويب امل  
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حتـت إشـراف    ويعمل  )  حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية    املكتب الفرنسي هو  (هذا املسألة   
  ).احملكمة الوطنية حلق اللجوءهي ( احملاكم إحدى
ال للقرار الصادر عـن     وستتخذ احلكومة على جناح السرعة التدابري الالزمة لالمتث         -١٣٠
اإلجـراءات  اإلحالـة املباشـرة إىل      ت فيه    انتقد يتال )٧٥(قوق اإلنسان  حل األوروبيةكمة  احمل

 موضـوع  جنيب األ حني أن يف  بعاد  لطلبات اللجوء املقدمة بعد اختاذ تدبري باإل      األولوية   ذات
  .رهن االحتجاز

علـى نطـاق    بدأت  باللجوء،  املتعلقة  اجلماعة األوروبية   ومبناسبة تعديل توجيهات      -١٣١
يف   العمليـة   هذه تنتهيأن  ، ومن املقرر    ر عامة تدور حول سياسات اللجوء     أوسع عملية تفكّ  

اّتبـاع إجـراءات    ضمان  و من احلماية،    واهلدف منها هو توفري قدر عالٍ     ؛  ٢٠١٢هناية عام   
  .ألشخاص الذين حيتاجون إىل محاية بافيما يتعلقعادلة ومنصفة وسريعة 

، سـواء الـتمس      باإلبعاد أمرصدر يف حقه    إلضافة إىل ذلك، حيق لكل شخص       وبا  -١٣٢
  هذا  خيضع  وميكن أن  عودته إىل بالده   يف حال    بتعرضه للخطر حيتّج  اللجوء أم مل يلتمسه، أن      

دعوى طعـن    سبل إلقامة فر لألجنيب   اويف هذا الصدد، تتو    قضائية متعمقة،    راجعةملالظرف  
عدم إعادة أي شخص إىل بلده األصلي       على    كبرياً حرصاًة   السلطات الفرنسي  وحترص. إيقايف
تـدابري  ال لفحص طلبـات     فائقةويف هذا اإلطار، توىل عناية      . فيه للخطر سيتعرض   كان   إن

 ٢٠٠٨مناهضة التعذيب، وقد التزمت السلطات الفرنسية منذ عـام          اليت تقدمها جلنة     املؤقتة
لتـدابري   معنية با  آلية إقليمية يف   خرطة كذلك منفرنسا  و .طُلب إليها ذلك  كلما  هبذه التدابري   

.  اليت أضفت على هذه التدابري صفة إلزاميـة        احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   تطّبقها  املؤقتة  
 ، إىل فرنسا اختاذ تدابري مؤقتة      فيها طلبت  قراراً ١٢٣ احملكمةهذه  ، أصدرت   ٢٠١٠ ويف عام 

 علـى حنـو      وقد التزمت فرنسا دائماً     يف هذا الصدد،    قراراً ١١٦ أصدرت   ٢٠١١ عام ويف
  .هذه التدابريباختاذ صارم 

   البحارما وراءحقوق اإلنسان يف أقاليم حالة   -حاء  
بتضمني تقاريرها الدورية    بااللتزام الذي عقدته،      فرنسا، بصورة منهجية وعمالً    تقوم  -١٣٣

ـ  دوليةالصكوك  الإىل جلان األمم املتحدة املنشأة مبوجب       املقدمة    هاات عـن تنفيـذ     معلوم
ة  قانوني معلوماٍتوحترص فرنسا على إدراج      .)٧٦(البحارما وراء   التفاقيات الدولية يف أقاليم     ل

 املؤسسي باإلطار تذكريٍعلى إدراج وراء البحار، وفيما الواقعة لف اجملتمعات اإلقليمية خمت عن
تطبيـق   مواصلةتزم فرنسا   وتع.  هتّم اللجان   اليت ملسائل ا شىتل ، وعرضٍٍ  البحار ما وراء قاليم  أل

  .لجان ال هذه إىلاملقّدمة املقبلة الوطنية ها إعداد تقاريرهذا االلتزام عند
السكان األصليني،  املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبقوق       تلقت فرنسا زيارة    قد  و  -١٣٤

 .لكانـاك ا من أجل مجع معلومات عن وضع شـعب          )٧٧(كاليدونيا اجلديدة الذي توّجه إىل    
نظام القضائي العـريف، وتوسـيع نطـاق     ال تعزيزبشأنعّدة توصيات اخلاص أصدر املقرر  و
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مـشروع تنظيـف خلـيج       وتنفيذسلطات جملس الشيوخ العريف، وتطوير لغات الكاناك،        
 هذه التوصيات يف األمد القـصري أو املتوسـط     تنفيذاحلكومة جدوى   قد درست    و ".وتيند"

  .سن تنفيذه وحبنوميا  اتفاقبإبرام أيضاً اخلاصورّحب املقرر . ة متأنيةدراس
لتفقـد  املنتديات العامة  "،على مدى أشهر عدة   و ٢٠٠٩ يف عام  ،نظّمت احلكومة و  -١٣٥

 شكل حوار وطين يتناول املـسائل  ، وقد أخذت هذه املنتديات"البحارما وراء أحوال أقاليم  
 مجيع املـواطنني املـسامهة يف       بوسعوكان  .  البحار ما وراء األساسية املتعلقة مبستقبل أقاليم     

كذلك مستديرة وحلقات عمل حملية، و    مائدة  بفضل ما ُعقد من اجتماعات      املطروح  النقاش  
واخُتتمت املنتديات العامة باسـتعراض     .  املناسبة ههلذنشئ على اإلنترنت    بفضل املنرب الذي أ   

كن االسترشاد  ميخيوط   منه   اسُتنبطت و ٢٠٠٩سبتمرب  /وطين موجز ُنظم يف باريس يف أيلول      
  .)٧٨( البحارما وراءحتديث أقاليم ترمي إىل وضع خطة واسعة لهبا 

عالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق       إ فرنسا، عند تصويتها لصاحل اعتماد       دتوتعّه  -١٣٦
وهي بالتايل حريصة على    . ، بتطبيق أحكام هذا اإلعالن على كافة أراضيها       الشعوب األصلية 

لمساواة ل بدأ الدستوري امل مبا يتوافق مع   عنها الشعوب األصلية،     مراعاة التطلعات اليت تعرب   
لتشاور مع ممثلـي    ، وذلك با  بكل شعب وفّضلت فرنسا اعتماد تدابري خاصة      . بني املواطنني 

  . على حد سواءلواقع احمللي الثقايف واالقتصادي واالجتماعياألقاليم ووفقا ملا ميليه ا
 البحار، جتمع بني إتقان     ما وراء ية خاصة بأقاليم    سياسة لغو  أيضاً   ووضعت احلكومة   -١٣٧

 / ونظمت فرنسا يف كـانون األول      .اللغة الفرنسية والنهوض باللغات اإلقليمية يف آن واحد       
 وراء مـا أحوال التعددية اللغوية يف أقاليم      لتفقد  املنتديات العامة   " غويانا يف   ٢٠١١ديسمرب  
من مبادئ   اليت تستند إىل  ن التوصيات اجلديدة    وقد أتاح هذا اللقاء وضع جمموعة م      ". البحار

  .  حلماية اللغات احملليةاملنفَّذة حتسني إطار األنشطة غايته ميثاق شكل يفشأهنا أن تصاغ 
 على حتقيق املساواة بني املواطنني، جيوز للمترشحني املقـيمني يف أقـاليم             وحرصاً  -١٣٨
ى ملسابقات االلتحاق باملـدارس الكـرب     ية  االمتحانات الكتاب أن يتقدموا إىل     البحار   وراء ما

  .البلد األمالسفر إىل وبوظائف اخلدمة العامة، دون 
 سواء يف أقاليم ،وتدخل محاية وتعزيز حقوق املرأة يف إطار شواغل احلكومة الفرنسية  -١٣٩

 مـا وراء   وقد ُعّينت يف كل مقاطعة من مقاطعات أقـاليم           .البلد األم  البحار أو يف     ما وراء 
ل اجمال املساواة بني الرج معنية حبقوق املرأة ومكلفة بتطبيق سياسة احلكومة يف مندوبةار  البح

  .  احملليعلى املستوىوالنساء 

  محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ءطا  
 على تطبيق مبدأي عامليـة حقـوق   حترص أشد احلرص  "مجهورية اجتماعية "فرنسا    -١٤٠

 للتجزئة، وهي تقّر بالترابط القائم بـني كـال احلقـوق            ية هذه احلقوق  قابلاإلنسان وعدم   
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية والسياسية
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 ومنتحسني ظروف العمل،    ل احلق يف العمل و    إلعمالواختذت فرنسا بعض التدابري       -١٤١
ليـشمل اإلدارات    ع نطاق تطبيقها   ُوسّ اليت )٧٩(لدورات التدريب املهين  املنظِّمة   القواعد   ذلك

  . العمل كبديل لعقودالتدريبيةهذه الدورات ستخدام ال اً تفاديواملؤسسات العامة
السالمة املهنيتني، فصدر القانون املتعلق بإصالح نظام       تعزيز محاية الصحة و    أيضاً   ومت  -١٤٢

 ملتعلـق  ا ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٥ قانون   أتاح، كما   ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٠الصحة املهنية يف    
اليت  العملوالسالمة وظروف   العامة  حتديث اللجان املعنية بالصحة     بتجديد احلوار االجتماعي    

  . يف العمل العنصر األساسي ألي تدبري وقائيعترب اإلنسانَت
 احلق يف التنظيم النقايب، وال سيما بفـضل القـانون املتعلـق بتجديـد               طُّوركما    -١٤٣

مزيد من  فأُضفي  . )٨١(جتماعي بتجديد احلوار اال   املتعلق والقانون   ،)٨٠(الدميقراطية االجتماعية 
تيسري وجرى   ومزيد من الشرعية على الشركاء االجتماعيني؛        ةاجلماعياملفاوضة  األمهية على   

  . أيضاًالنشاط النقايب والتشاور داخل الشركات ويف اإلدارات
التعبئـة  ويهدف قانون   .  الئق يمستوى معيش تدابري إلعمال احلق يف      أيضاً   واُختذت  -١٤٤

. االستبعادبناء املساكن ومكافحة    على  تشجيع  ال إىل   )٨٢(من أجل السكن ومكافحة االستبعاد    
التخطيط  اليت كانت حتكم  قواعد  المعامل  إطار إصالحات عدة بّدلت      هذا القانون يف     ويندرج
 ،ن غـري الالئـق    السكو ،ة واخلاص ةاالجتماعياملساكن  وبناء   ،احلضري والتجديد ،احلضري
  .احلق يف السكنوكذلك 
 فيقـّر   )٨٣()DALO(جييز االحتجاج باحلق يف السكن       اقانون أيضاً   واعتمدت فرنسا   -١٤٥
 يسعه احلصول عليـه بإمكاناتـه       حىت إن مل  سكن الئق ومستقل    التمتع ب يف  أي شخص   حبق  

 بالتوصل إىل  ملزمةوصارت  والدولة تكفل هذا احلق     .  االحتفاظ به  مل يتمكن من  اخلاصة أو   
وميكن االحتجاج باحلق يف السكن     . الوسائل الكافية بتوفري  وليس فقط   يف هذا املضمار    نتائج  

مث، إن اقتضى األمر لذلك، جلان الوساطة التابعة للمحافظة، إىل  ودي التقدم بطلبعن طريق   
  .احملاكم اإلداريةأمام بطلب قضائي التقدم عن طريق 

.  للجميعصحيةالماية احلق يف الضمان االجتماعي الذي يوفّر     احل أيضاً   وتكفل فرنسا   -١٤٦
املـساعدة  كمـا أن     ، االستفادة من التغطية الطبية الشاملة     وجيوز لألشخاص األكثر حرماناً   

 خدمات الرعاية الصحية املوفرة لألجانب املقيمني بـصورة         جمانيةتضمن  الصحية احلكومية   
  .نظامية غري

عـادة  إل خمصصة فتح مؤسسات    أدىقد  و ، األمية ملنعة   خط تُنفذ ٢٠١٢يف عام   و  -١٤٧
 .عليم اإللزامـي واجملـاين    احلق يف الت  إعمال   مثاين أكادمييات إىل ترسيخ      يفاملدرسي  اإلدماج  

تطوير التعلـيم   معنية ب   مثل تنفيذ خطة حكومية    احلق يف الثقافة  إلعمال  تدابري   أيضاً   خذتواُت
  .الفين والثقايف
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 املـؤمتر الـوطين األول      مسحوقد  . لتزمة كل االلتزام مبسألة اإلعاقة    ، فرنسا م  وأخرياً  -١٤٨
الوزارات معنيـة   إنشاء جلنة جديدة مشتركة بني      ب الشأن يف هذا    ٢٠٠٨قد يف عام    الذي عُ 

توظيف عّمال معوقني يف اخلدمة العامـة       تتوخى  خطة  ببدء تنفيذ    مسحمبسألة اإلعاقة، كما    
. مجيع العمال املعوقني  ليشمل   سنة   ٥٥ املبكر بعد سن     وتوسيع نطاق تطبيق احلق يف التقاعد     

العمال لتوظيف   خطة جديدة     تدابري ترمي إىل صياغة    )٨٤(ملؤمتر الوطين الثاين  واعُتمدت أثناء ا  
شركات  داخل ال  وظيفة إضافية سنوياً   ١ ٠٠٠إجياد   بشكل خاص اخلطة  وتضمنت  املعوقني،  

حتسني إدماج الشباب املعوقني،    على  سنوات، و ثالث  ملدة   ملعوقني، وذلك ستقبال ا الاملكيفة  
. ساعدة العمال املعوقني، وحتسني التـدريب     ألجهزة املخصصة مل  ا املنفقة على  األموالوزيادة  

 من أجل تنفيـذ     ٢٠١٥-٢٠٠٨والتزمت احلكومة بتوفري املوارد املالية الالزمة خالل الفترة         
لألشخاص املعـوقني داخـل     ان  مك ٥٠ ٠٠٠خطة متعددة السنوات غايتها إجياد أكثر من        

 وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على الشركات اليت يبلغ عـدد           .اخلدماتقطاع  يف  و املؤسسات
 ٦ أن تستخدم موظفني معوقني مبعدل  احلكومية وعلى اهلياكل     شخصاً ٢٠موظفيها أكثر من    

ق تشديد  عن طري  وال سيما    احلكم اإللزامي ، ُسن قانون يدعم هذا      ٢٠٠٥ويف عام   . يف املائة 
  . املوقعة يف حال خمالفتهالعقوبات

  العالقات مع اجملتمع املدين  -ياء  
 بـصورة    اجملتمع املـدين    جوهرية للحوار االجتماعي وتستشري    تويل احلكومة أمهية    -١٤٩
  .منتظمة
احلكومـة  توجيـه عنايـة    املخولة  هي حلقوق اإلنسان  اللجنة االستشارية الوطنية  و  -١٥٠

 وتـضطلع   . وتعزيزها حقوق اإلنسان يها يف محاية    رأيف  التدابري اليت تسهم     إىل   والربملان علناً 
 الـيت   لتبادل املباشـر  ومبوازاة عالقات ا  . بادئ باريس  مل طبقاًاللجنة مبهمتها بصورة مستقلة و    

يف اللجنة  ُتشرك  ،  معاهدات حقوق اإلنسان  لجان املنشأة مبوجب    ال اللجنة مع خمتلف     تقيمها
قـد  و. عن احلوار اجلاري باستمرار مـع اإلدارات املختلفـة        املنبثقة   توصياتالمتابعة تنفيذ   

التقارير الوطنية املقدمة إىل يف إعداد بصورة منهجية ، ٢٠٠٨ عام   ذمناسُتشريت هذه اللجنة،    
مجع التقارير واملالحظات   متثّلت يف   واختذت اللجنة مبادرة    . املعاهداتلجان املنشأة مبوجب    ال

حقوق اإلنسان يف فرنسا، نظـرة  "عنوان ب ونشرها كل سنتني      منهجية  بصورة املتعلقة بفرنسا 
 احلكومـة   عزم،  )٨٥(وأكد رئيس الوزراء، يف معرض إنشاء اللجنة اجلديدة       . "اهليئات الدولية 
  . بصورة منتظمة حلقوق اإلنساناللجنة االستشارية الوطنية على استشارة

 بإسداء املـشورة للحكومـة،      لبيئياجمللس االقتصادي واالجتماعي وا    أيضاً   ويقوم  -١٥١
، قامـت   ٢٠١٠ويف عـام    . )٨٦(ويشارك يف وضع السياسة االقتصادية واالجتماعية والبيئية      

وأصـبح  . احلكومة بتوسيع نطاق متثيل اجلمعيات يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي         
 التماس  شكليف  لس  اجملإىل  تشارة اجمللس، وبات باإلمكان تقدمي طلب       اس أيضاً   بوسع الربملان 

  .مواطنمن 
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وتنشر وزارة الشؤون اخلارجية بانتظام على موقعها اإللكتروين أخبار جلان األمـم              -١٥٢
هـذه  املالحظات اخلتامية اليت تبديها     فيه  كما تدرج    ،)٨٧(املعاهداتاملتحدة املنشأة مبوجب    

لـشىت   ات الصلة، وعرضاً  ، والتقارير الوطنية اليت تعدها فرنسا، واألسئلة واألجوبة ذ        اللجان
الوثائق املتعلقة باحلوار الذي جتريه فرنسا      على املوقع    أيضاً   وتتاح. اآلليات الدولية واإلقليمية  

  . مع آليات إقليمية معنية حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان

Notes 

 1 Recommandation 1: Mener à bien la procédure interne en vue de ratifier le plus tôt possible la 
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 

 2 La France a également participé à la campagne menant à l’entrée en vigueur de la Convention 
contre les disparitions forcées le 23 décembre 2010 et reste fortement engagée dans la promotion 
internationale de cette Convention. La France remettra son rapport initial au Comité des 
disparitions forcées à la fin de l’année 2012. 

 3 Signé le 11 mai 2011 à Istanbul, ce traité met en place des standards minimums en matière de 
prévention, de protection des victimes et de poursuites des auteurs de violences physiques ou 
psychologiques. 

 4 le 9 août 2010 
 5 Recommandation 5: Retirer la déclaration relative à l’article 124 du Statut de la Cour pénale 

internationale. 
 6 Recommandation 2: Adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille. 
  Aucun Etat membre de l’Union européenne n’a été en mesure de le faire. En effet plusieurs 

difficultés ne permettent pas au gouvernement français de souscrire pleinement aux dispositions de 
cette convention, notamment en ce qui concerne l’absence de distinction entre les personnes en 
situation régulière et celles en situation irrégulière. 

 7 Recommandation 3: Retirer ses réserves et déclarations interprétatives concernant le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 

 8 le 23 juillet 2008 
 9 Avant cette réforme, entrée en vigueur le 1er mars 2010, seuls les parlementaires, le Premier 

ministre et le Président de la République disposaient de la  possibilité de contester la 
constitutionnalité d’une disposition législative et ce uniquement avant l’entrée en vigueur de celle-
ci. Désormais, tout justiciable peut, au cours d’un procès, soulever l’inconstitutionnalité d’une 
disposition législative déjà promulguée. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question sur 
renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, dès lors que ces deux hautes cours, elles-
mêmes saisies par les juridictions inférieures, jugent que la question présente un caractère sérieux. 

 10 du 14 avril 2011 
 11 Cette loi du 5 juillet 2011 a considérablement renforcé le contrôle de l’autorité judiciaire sur les 

mesures d’hospitalisation sans consentement, en permettant un contrôle effectif, par le juge de 
toutes les mesures privant ces malades de leur liberté d’aller et venir. 

 12 le 15 février 2012. 
 13 Créé en 2012. 
 14 http://www.gouvernement.fr/gouvernement/plan-national-d-action-contre-le-racisme-et-l-

antisemitisme-2012-2014 
 15 du 26 août 2012 
 16 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/PNA_fr_DEF.pdf 
 17 Recommandation 11: Intensifier sa lutte contre le racisme. 
 18 Recommandation 9: Mettre en œuvre la recommandation que lui avait adressée le CERD de 

prendre toutes les mesures préventives pour mettre un terme aux incidents racistes impliquant les 
membres des forces de sécurité ou d’autres fonctionnaires. 
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 19 du 4 mai 2012 
 20 Le portail est accessible sur le site www.internet-signalement.gouv.fr. 
 21 Recommandation 30: Revoir sa position sur la reconnaissance des droits des minorités et 

commencer à recueillir des données sur la condition socioéconomique de la population, ventilées par 
identité ethnique, confession et sexe, pour déterminer les problèmes sociaux que connaissent les 
minorités ethniques et religieuses; envisager sérieusement de revoir sa position sur les minorités en 
les reconnaissant et en les protégeant comme groupes minoritaires. 

 22 Par un avis délibéré du 1er avril 2010. 
 23 Telles que le lieu de naissance, la nationalité de l'intéressé à la naissance, et le cas échéant, en 

indications relatives au ressenti de la personne concernée. 
 24 le 22 mars 2012 
 25 http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/avis_sur_les_statistiques_ethniques.20120322.pdf 
 26 le 11 mai 2012 
 27 http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 
 28 http://www.enseigner-histoire-shoah.org/ 
 29 Recommandation 10: Adopter une loi prohibant l’incitation à la haine religieuse ou raciale. 
  Cette Convention s'articule autour de trois axes : l’exécution de nouvelles mesures de 

responsabilisation pour les élèves auteurs d'actes racistes, antisémites ou de nature discriminatoire, 
des actions de « médiation » au sein des établissements scolaires et l’élaboration d'un module sur 
les risques d'Internet en matière d'incitation à la haine raciale. 

 30 Recommandation 12: Examiner son engagement au regard du paragraphe 101 de la Déclaration 
de Durban pour traiter les questions se rapportant à la législation et aux programmes d’études sur le 
colonialisme et la traite des esclaves, en particulier dans le cas des territoires d’outre-mer. 

 31 Recommandation 29: Étudier les meilleurs moyens de répondre aux besoins spécifiques des 
personnes appartenant à des minorités en vue de leur assurer une égale jouissance de tous les droits 
de l’homme, ainsi que le prévoit la Constitution; trouver des moyens efficaces de concrétiser les 
droits individuels des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. 

 32 Parmi ces textes on peut citer: la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 
avril 2005, la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle ou encore la loi du 4 
août 1994 qui, dans son l’article 21, prévoit que les mesures garantissant l’emploi de la langue 
française s’appliquent sans préjudice de la législation et de la règlementation relatives aux langues 
régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage. 

  Les langues régionales sont aujourd’hui enseignées dans dix-huit des trente académies françaises. 
Les inspecteurs d'académie veillent à la mise en œuvre de cet enseignement, en fonction des 
demandes des familles et des ressources en enseignants qualifiés. 

 33 Créé en 1995. 
 34 Loi du 9 novembre 2010. 
 35 Cette pénalité, qui est un mécanisme unique en Europe, peut atteindre un maximum de 1 % des 

rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés. 
 36 Loi du 27 janvier 2011. 
 37 Loi du 12 mars 2012 applicable à compter du 1e janvier 2013. 
 38 http://eduscol.education.fr/pid23262-cid47775/-filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-

brochure.html 
 39 Recommandation 21: Tenir compte des préoccupations de la Rapporteuse spéciale sur la violence 

contre les femmes quant à l’absence d’un organisme chargé de recueillir des informations sur la 
violence contre les femmes, et en particulier les homicides survenant dans le contexte de violences 
familiales. 

  Par exemple l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) qui est un 
organisme indépendant chargé de recueillir des données statistiques, de les analyser et de rendre 
compte des évolutions des phénomènes délinquants et criminels. Dans ce cadre, il peut être amené 
à étudier plus spécifiquement les phénomènes de violences faites aux femmes. 

 40 Recommandation 20: Instituer la poursuite d’office de tous les faits de violence conjugale, si ce 
n’est déjà fait. 



A/HRC/WG.6/15/FRA/1 

GE.12-18509 30 

 41 Les dispositions de cette loi ont été détaillées dans le rapport de suivi de mi-parcours de juin 2010. 
 42 La France a harmonisé les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel. Elle a, en 

outre, élargi la protection contre les discriminations, renforcé l’obligation de prévention incombant 
notamment à l’employeur et les droits des associations. En novembre 2012, une campagne de lutte 
contre le harcèlement sexuel au travail parachèvera cette avancée législative. 

 43 Recommandation 13: Prendre les mesures efficaces pour éliminer toutes formes de discrimination 
barrant aux femmes immigrées l’accès aux services sociaux de base. 

 44 Agence de développement des relations interculturelles pour la Citoyenneté. 
 45 Ce guide est destiné à former des acteurs de terrain confrontés à la complexité de situations 

culturelles, en leur proposant une méthodologie pour élaborer des solutions. Les Centres 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) sont également très présents 
auprès des femmes immigrées. Dans le domaine de l'accompagnement des femmes victimes de 
violences, les CIDFF traitent des thématiques qui concernent en grande partie des femmes issues 
de l'immigration (mariages forcés, prostitution, etc.). 

 46 Recommandation 31: Envisager sérieusement d’appliquer une stratégie plus vigoureuse pour 
accroître le nombre des personnes issues de l’immigration dans le secteur public, et en particulier 
la police, la fonction publique et la justice, en vue de mieux refléter la grande diversité de la 
population de la France. 

 47 La réalisation de cet objectif passe par le recrutement sans concours d'adjoints de sécurité et de 
cadets de la République au sein de la police, et de gendarmes adjoints volontaires au sein de la 
Gendarmerie nationale, afin de permettre aux jeunes de toutes origines l’accès à ce type de 
carrières. 

 48 Recommandation 25: Poursuivre l’action menée en faveur de l’intégration et la réinsertion sociale 
des mineurs récidivistes. 

  Treize centres éducatifs fermés, destinés à offrir aux magistrats de véritables alternatives à 
l’incarcération, ont été renforcés en moyens de santé (psychiatres, psychologues, infirmiers). 

 49 Loi du 10 août 2011. 
 50 Juge des enfants, parquet et service de protection judiciaire de la jeunesse. 
 51 Cette réflexion s'inscrit dans le cadre des travaux menés au niveau européen sur ces questions. A 

cet égard, la Commission européenne a élaboré en 2010 un plan d'action pour la période 2010-2014 
pour les mineurs non accompagnés. Ce plan comporte trois grands volets : d'une part la prévention 
des migrations périlleuses, de la traite des êtres humains et l'accroissement des capacités de 
protection dans les pays tiers, d'autre part les mesures d'accueil et les garanties procédurales dans 
l'Union européenne, et enfin, la recherche de solutions durables. 

 52 du 4 octobre 1958 
 53 Recommandation 26: Lever l’interdiction du port du hijab dans les écoles publiques; revoir la loi 

qui interdit le port à l’école de tenues manifestant une appartenance religieuse. 
 54 le 30 juin 2009 
 55 Recommandation 19: Développer la formation aux droits de l’homme des membres des forces de 

l’ordre, suite à la dénonciation de cas d’usage excessif de la force, notamment dans les centres de 
rétention administrative et les zones d’attentes réservées aux migrants. 

 56 A titre d’exemple, la formation initiale des élèves gardiens de la paix aborde les droits de l'homme 
dans le cadre de l’enseignement relatif à la déontologie, aux libertés publiques et aux droits 
fondamentaux. Les exercices pratiques relatifs à l’accueil du public et aux contrôles d’identité 
insistent sur le comportement et l’attitude des policiers en fonction des catégories d’usagers 
auxquelles ils sont confrontés (victimes, témoins, auteurs). Les lieutenants de police suivent deux 
modules d’enseignement intitulés respectivement "éthique, discernement, déontologie, 
psychologie" et “libertés publiques et droits fondamentaux”. Une formation éthique et 
déontologique est suivie par l'ensemble des personnels de la gendarmerie avec un accent mis sur la 
défense et le respect des droits de l'homme. 

 57 La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a institué au sein de chaque établissement pénitentiaire un 
conseil chargé d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas 
échéant, toutes mesures de nature à les améliorer. 
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 58 Recommandation 18: Mettre en place une commission de surveillance indépendante pour déceler 
les cas de torture et de mauvais traitement de la part des membres des forces de l’ordre. 

 59 Ces dernières années, la jurisprudence du Conseil d’Etat a élargi le champ des décisions 
susceptibles d’être contestées en justice par les personnes détenues en posant pour principe que 
toute décision est susceptible de recours dès lors que l’Etat «met en cause un droit ou une liberté 
fondamentale» de la personne détenue. La jurisprudence administrative a également renforcé le 
rôle du juge administratif en matière de responsabilité pénitentiaire en mettant en œuvre les recours 
indemnitaires reposant sur l’invocation d’un comportement fautif de l’administration pénitentiaire. 

 60 Recommandation 17: Éviter que soient expérimentées sur des détenus dans ses établissements 
pénitentiaires des armes à impulsion électrique provoquant une douleur aiguë, pouvant constituer 
une forme de torture; 

 61 Définition d’un ERIS: «entité composés de personnels pénitentiaires spécialement formés et 
habilités pour intervenir manière ponctuelle en cas d’incidents en établissements pénitentiaires». 

 62 Décrets des 23 décembre 2010 et 23 août 2011. 
 63 Recommandation 23: Rendre compte au Conseil des droits de l’homme des nouvelles mesures 

concrètes prises pour améliorer les conditions de détention en suivant les normes internationales et 
mettre en œuvre dès que possible les recommandations des différents organes conventionnels à cet 
égard; 

  Recommandation 24: Prendre, si ce n’est déjà fait, des mesures supplémentaires pour réduire la 
durée du  processus d’amélioration des conditions régnant dans les lieux de détention. 

 64 Loi du 24 novembre 2009. 
 65 Sur la période 2012 à 2017 :  

• 10 082 nouvelles  places auront été construites (ou réhabilitées); 
• 5 020 places vétustes auront été fermées; 
• soit la création de 5062 places. 

  Ainsi fin 2018, la France sera dotée de près de 63 500 places de prison, dont 40 600 auront été 
construites après 1990 ; en outre, 9 245 places auront été fermées depuis 1990. 

  Enfin il faut noter que, depuis 2003, le nombre de personnes placées en détention provisoire a 
fortement diminué (– 27,1% entre 2003 et 2010) ce qui permet également une baisse de la 
surpopulation carcérale. 

 66 en avril 2011 
 67 Accéder au rapport: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/droits-homme_1048/ 

france-les-mecanismes-internationaux-protection-droitshomme 20083/index.html 
 68 Recommandation 22: Donner suite à la communication du Rapporteur spécial en date du 26 avril 

2006, relative à la protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme. 
 69 Recommandation 32: Placer la prise en considération des droits de l’homme au cœur de 

l’élaboration d’un pacte européen sur l’immigration et veiller à ce que, dans sa mise en œuvre, tous 
les droits de l’homme soient garantis aux migrants, indépendamment de leur statut. 

 70 Recommandation 33: Continuer de s’employer à protéger les droits de tous les migrants, quels 
que soient leur situation et leurs statuts. 

 71 Recommandation 27: Appliquer avec le maximum de célérité les procédures de regroupement 
familial des réfugiés reconnus comme tels pour assurer la protection de la vie familiale des 
intéressés. 

 72 Réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. 
 73 Les délais peuvent varier de quelques semaines dans certains cas, à plusieurs mois lorsque la 

preuve du lien familial est  difficile à apporter mais ces vérifications restent indispensables. En 
moyenne, les délais sont désormais de quatre mois contre plus d’un an antérieurement. 

 74 Recommandation 15: Adopter de nouvelles mesures, par application du principe de non-
refoulement, pour être sûre de pouvoir répondre aux demandes éventuelles du Comité contre la 
torture en prenant dans certains cas des mesures provisoires en vue de prévenir les infractions aux 
dispositions de la Convention contre la torture. 

  Recommandation 16: Tâcher effectivement de respecter ses obligations internationales lui 
imposant de ne renvoyer aucune personne par la force dans un pays où elle pourrait risquer de 
subir de graves violations de ses droits fondamentaux, notamment la torture ou d’autres mauvais 
traitements. 
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 75 Arrêt du 2 février 2012. 
 76 Recommandation 6: Faire régulièrement figurer dans ses rapports nationaux aux organes de 

surveillance de l’application des traités des renseignements sur la mise en œuvre des traités dans 
ses territoires d’outre-mer. 

  La France a procédé ainsi dans ses rapports au Comité des droits de l’homme, au Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, au Comité contre la torture et les traitements dégradants et 
inhumains et au Comité relatif aux droits de l’enfant. 

 77 du 6 au 13 février 2011 
 78 http://www.etatsgenerauxdeloutremer.fr/sites/default/files/CIOM_-Mesures_communes_aux_ 

Outre-Mer.pdf 
  http://www.etatsgenerauxdeloutremer.fr/les-decisions  
 79 Loi de 2011. 
 80 Loi du 20 août 2008. 
 81 Loi du 5 juillet 2010. 
 82 Loi du 25 mars 2009. 
 83 Loi du 5 mars 2007. 
 84 le 8 juin 2011. 
 85 le 24 septembre 2012. 
 86 Le CESE est une assemblée constitutionnelle consultative, placée auprès des pouvoirs publics, 

dans laquelle les principales activités économiques et sociales sont représentées. 
 87 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/droits-homme_1048/france-les-mecanismes-

internationaux-protection-droits-homme_20083/index.html. 

       


