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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

 جتميع بشأن فرنسا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 أساسيةمعلومات  -أوالا  

، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١
ملضاهعععدا  هلئعععا  ا ريعععر عملععع  للمضلومعععا  العععواررد    قعععاريراالسعععتضرال العععدوري الوعععام   والتق

وجز معع  شعع    واإلجععراتا  اصا عع  و مهععا مععأل و اععح ا معع  املتةععدد  ا  ال ععل ، وهععو مقععد 
   قّلداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لما  

نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق  -اثنياا  
 (٢) (١)اإلنسان

أعربت اللجن  املضنل  حبقوق اإلنسان عأل أسعهاا  ن ررنسعا قعرر  ععد  سعةهن  عال عا  -٢
تزامعا  لعى العر   معأل االلعمأل الضاد الدويل اصاص ابحلقوق املدنل  والسلاسل   ١٣املتضلح ابملارد 

جنعع  ررنسععا  ن   وأو ععت الل٢٠٠٨الععت  ضاععد  ثععا أالنععات االسععتضرال الععدوري الوععام    عععا  
   (٣)كبم  ضلد النظر    عالانهتا التهسمي  وحتهظاهتا ثدف ختهلض عدرها  ىل حد 
وشععععجضت اللجنعععع  املضنلعععع  ابحلقععععوق االقت ععععاري  واالجتماعلعععع  والثقارلعععع  واللجنعععع  املضنلعععع   -٣

الضن عععري  التمللعععز وجلنععع  مناهضععع  التضعععذيهن وجلنععع  القضعععات علعععى ابلقضعععات علعععى التمللعععز  عععد املعععرأد
ملاععاجريأل االضمععا    نظععر   الت ععديح علععى اال هاقلعع  الدوللعع  حلمايعع  حقععوق  لعع  ررنسععا علععى أن
   (4)وأررار أسره 
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ررنسععا  ن   ععدق علععى ا هاقلعع   وأو ععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللععز  ععد املععرأد -4
وشعععجضت   (٥)(١٨9بوعععان الضمعععا  املنعععزللي )اال هاقلععع  رقععع   ٢٠١١منظمععع  الضمععع  الدوللععع  لضعععا  

جلن  القضعات علعى التمللعز الضن عري ررنسعا علعى أن  نظعر   الت عديح علعى ا هاقلع  منظمع  الضمع  
   (٦)(١٦9بوان الوضوب ا  لل  والقبلل  )اال هاقل  رق   ١9٨9الدولل  لضا  

وأشار  منظم  ا م  املتةعدد للببلع  والضلع  والثقارع  )اللونسع و(  ىل أن ررنسعا شعاركت  -٥
ا خععععمد الععععت جععععر  معععع  الععععدو  ا عضععععات بوععععان  نهلععععذ ا هاقلعععع  اللونسعععع و بوععععان   املوععععاورا  

( ٢٠١٦-٢٠١7م ارةععع  التمللعععز   جمعععا  التضلعععل  بتقعععد   قعععارير    ععععار املوعععاور ي التاسعععض  )
   (7)(٢٠١١-٢٠١٣والثامن  )

  )الربو وكعو  ١9٣٠و دقت ررنسا على الربو وكو  امللةح اب هاقل  الضمع  اجلعربي لضعا   -٦
   (٨)٢٠١4حزيران/يونله  ١١(   ٢9رق  

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
رحبععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللععز  ععد املععرأد  نوععات ا لععس ا علععى للمسععاواد  -7

  وأو ععت (١٠)، بو ععهه هلئعع  استوععاري  كبضعع  مل تععهن راععلس الععو رات٢٠١٣بععي اجلنسععي   عععا  
 ن  ضعععز   نهلعععذ سلاسعععا  حتقلعععح املسعععاواد بعععي اجلنسعععي علعععى مسعععتو  البلعععد   اللجنععع  ررنسعععا 

   (١١)واملستو  اإلقللمي
، ا لععس ا علععى ل سععرد والشهولعع  وشعع ون املسععنيورحبععت جلنعع  حقععوق الشهعع   نوععات  -٨

ل ناععا تلععت قلقعع   ن ررنسععا ال  توععاور ب ععه  منتظمعع  معع  املععدار  عععأل ا عهععا  بوععان موععاري  
   (١٢) الت   الر على حقوق ا عها  وال  تاب   قاريره و و لا ه مبا رله ال هاي القواني

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
  (١٣)املساواة و دم التمييز -١ 

اللونسعع و أن ررنسععا اختععذ  عععدد  ععدابم ملنعع   لعع  أشعع ا  التمللععز، مثعع  التمللععز الحظععت  -9
على أساس التةلز اجلنساين والضن ري  وكراهل  املثلل  اجلنسعل   وه عذا قُعدمت خشع  عمع  ح وملع  

محلعع   ععد كراهلعع   أيضععاً ظمععت ونُ  ،(١4)٢٠١٥مل ارةعع  الضن ععري  ومضععاراد السععامل    نلسععان/أبري  
وأالنت اللجن  املضنل  ابلقضات على التمللعز  عد   (١٥)٢٠١٥سل    كانون ا و /ريسمرب املثلل  اجلن

املععرأد علععى ررنسععا للعععار القععانوين الوععام  الععذي و ععضته بوععان م ارةعع  التمللععز، وال سععلما    ععوت 
   (١٦)بوان املساواد الهضلل  بي املرأد والرج  ٨7٣-٢٠١4اعتمار القانون رق  

وأعربععت جلنعع  حقععوق الشهعع  عععأل قلقاععا   ات اسععتمرار التمللععز علععى أسععاس اجلععنس وا ويعع   -١٠
اجلنسعععانل  واإلعاقععع  وا  ععع  القعععومي واالجتمعععاعي واالقت عععاري أو  عععمه معععأل ا سعععباب والتمللعععز 
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الضن ري  د أعها  الروما وو ما   وحثت اللجن  ررنسا على  رسلخ القارع  املسعاواد والتسعام  
  (١7)تبار  مأل أج  من  وم ارة  استمرار التمللزواالحبا  امل

وأعربت جلن  القضات على التمللز الضن ري عأل قلقاا   ات  زايد الو ع  والتنمعلا السعل   -١١
وأو ت اللجن  ررنسا   (١٨)للروما بسبهن استخدا  املس ولي املنتخبي خشاب ال راهل  الضن ري 

مععععا  ا للعععع  علععععى لتعععع   ععععضاف احلععععا  أرععععراراً  ن   هعععع  عععععد  االععععم نقعععع  السععععلشا   ىل احل و 
  (١9)و اعععا  حبقععوقا  مبوجعععهن اال هاقلعع  الدوللععع  للقضععات علعععى  لعع  أشععع ا  التمللععز الضن عععري

 علعععى ينشعععوي العععذي اصشعععاب حعععاال   لععع    حتقلعععح  جعععرات   هععع   ن وأو عععت اللجنععع  ررنسعععا
 بضقعععواب  ومضعععاقبتا  و رانعععتا   لععع  ععععأل املسععع ولي ا شعععخاص ومقا عععاد  راهلععع ،ال أو الضن عععري 
  (٢٠)أرضا   م   تناسهن

وأعربت اللجن  املضنل  حبقوق اإلنسعان ععأل قلقاعا   ات   عاعد خشعاب الضن عري  وكراهلع   -١٢
ا جانعععهن   ا عععالي الضعععا  والسلاسعععي، وأو عععت ررنسعععا  ن  ضعععاع  جاورهعععا مل ارةععع  أرضعععا  

واملسعلمي، وال سعلما ععأل عريعح  جعرات حتقلقعا   الضن  املر  ب  بدوار  الضن ري  ومضاراد السامل 
  عععععد التمللعععععز علعععععى ابلقضعععععات املضنلععععع  اللجنععععع  وقعععععدمت  (٢١)  هعععععذه ا رضعععععا  ومضاقبععععع  مر  بلاعععععا

  مماالل   و لا  (٢٣)الضن ري التمللز على القضات وجلن  ،(٢٢)املرأد
وأعربعععععت اللجنععععع  املضنلععععع  ابحلقعععععوق االقت عععععاري  واالجتماعلععععع  والثقارلععععع  ععععععأل أسعععععهاا   ات  -١٣

االرتقار  ىل ا روا  اإلح اال  لقلاس حاال  التمللعز  عم املباشعر علعى أسعاس ا  ع ، وحثعت 
ررنسعا علعى و ع  مناجلعا  مالامع  لتجملع   ح عاتا  م عنه  ععأل ا قللعا  الضرقلع ، مبعأل رلاععا 

 ععععو  ا جنبلعععع  والرومعععا  وعلبععععت اللجنعععع   ىل ررنسعععا أن  ععععدر     ح ععععاتاهتا ا شعععخاص  وو ا 
، وأو ععععت واملنععععاعح الواقضعععع  رلمععععا ورات البةععععار وجمتمضععععا  مععععا ورات البةععععاربلععععاان  عععععأل ا قععععالل  

   (٢4)ابستخدا  اإلح اتا  امل نه  لر د االم السلاسا  الضام  على  ل  ا موعا 

 (٢٥)التجارية وحقوق اإلنسانالتنمية والبيلة واأل مال  -٢ 
 ضرب اللجن  املضنل  ابحلقعوق االقت عاري  واالجتماعلع  والثقارلع  ععأل أسعهاا  ن مسعتو   -١4

  املااع   ٠.7املساعدد اإلمناال  الرمسل  الت  قدماا ررنسا يق ُّ عأل ا عدف املتهعح عللعه روللعاً وهعو 
  (٢٦)بز رد هذا املبلغمأل النا ج القومي اإل ايل  وأو ت اللجن  ررنسا 

وحثعععت اللجنععع  املضنلععع  ابحلقعععوق االقت عععاري  واالجتماعلععع  والثقارلععع  ررنسعععا علعععى أن لنععع   -١٥
الوععركا  املسعععجل  علعععى أرا عععلاا أو اصا عععض  لواليتاعععا القضعععاال  معععأل ار  عععاب انتااكعععا  حلقعععوق 

   (٢٨)ا عها  وقحق على  ركز مماالل   و ل  الشه  حقوق جلن  وقّدمت  (٢7)اإلنسان   اصار 
وأعربت اللجن  املضنل  ابلقضات على التمللعز  عد املعرأد ععأل قلقاعا   ات ععد  وجعور  عدابم  -١٦

سعععن  علعععى  عععة  النسعععات والهتلعععا    بععععوللنلز   ٣٠ملضاجلععع  االعععم التجعععارب النوويععع  العععت رامعععت 
 وأعربععت  (٢9)الهرنسععل ، وأو ععت اللجنعع  ررنسععا  ن  ضجعع  بتجالععز املشالبععا  لتضععويض الضععةا 

 املضنلعع  اجلععرب جلنعع   ىل املقدمعع  امللهععا  ررععض نسععب    ات املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان عععأل قلقاععا اللجنعع 
 وأو عت اللجنع   ٢٠١٥آ ار/مارس  ١  املاا     9٨.٣وي ، الت بلغت النو  التجارب بضةا 
   (٣٠)ا للون الس ان سلما وال الهرنسل ، النووي  التجارب  ةا   ل   ضويض  ن  ضمأل ررنسا
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وأشعار اصبعم املسععتق  املضعل مبسععال  التزامعا  حقعوق اإلنسععان املتضلقع  ابلتمتعع  ببلئع  آمنعع   -١7
ونظلهعع  و ععةل  ومسععتدام   ىل أن ررنسععا لععدياا ممارسععا  جلععدد   جمععا   نهلععذ التزامععا  حقععوق 

  وععععريأل ا و / ٢4ورحععععهن اصبععععم املسععععتق      (٣١)اإلنسععععان   عمللعععع  رسعععع  السلاسععععا  البلئلعععع 
  (٣٢)ابعتمار ملثاق البلئ  على املستو  الدستوري ٢٠١4أكتوبر 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -٣ 
أعععرب املقععرر اصععاص املضعع  بتضزيععز ومحايعع  حقععوق اإلنسععان واحلععر   ا ساسععل    سععلاق  -١٨

املعععدارضي ععععأل حقعععوق اإلنسعععان ععععأل قلقامعععا   ات م ارةععع  اإلرهعععاب واملقعععرر اصعععاص املضعععل حبالععع  
 مععول  ععلغ  موععرون القععانون املتضلععح بتضزيععز ا مععأل الععداخلي وم ارةعع  اإلرهععاب الععذي اعتمععده 

، وال سعععععععلما  ضعععععععاري  اإلرهعععععععاب وهتديعععععععدا  ا معععععععأل ٢٠١7لو /يوللعععععععه  ١٨جملعععععععس الوعععععععلو    
أن  تقلععد أح ععا  القععانون  وأو ععت اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان ررنسععا  ن   هعع   (٣٣)القععومي
الذي يضز  أح ا  م ارة  اإلرهاب مببعدأي ارعبال العرباتد والوعرعل ، وأن  ١٣٥٣-٢٠١4رق  

  ون متوارق  م  أح عا  الضاعد عنعدما  هضعي  ىل رعرل قلعور علعى بضعض حقعوق اإلنسعان، مثع  
  (٣4)حري  التضبم أو اإلعال  أو التنق 

ابم التوعععريضل  واإلراريععع  العععت اختعععذ  معععأل أجععع  والحظعععت جلنععع  مناهضععع  التضعععذيهن التعععد -١9
 وسل   الحلا  السلشا  الهرنسعل    جمعا  م ارةع  اإلرهعاب، ل ناعا أعربعت ععأل قلقاعا   ات 
التقعععارير العععت  تةعععدخ ععععأل االسعععتخدا  املهعععرل للقعععود علعععى أيعععدي الوعععرع  أالنعععات بضعععض عمللعععا  

إلرهعععاب علعععى ممارسععع  احلقعععوق البةعععو، وأو عععت ررنسعععا  ن   هععع  أال  تضعععد   عععدابم م ارةععع  ا
            ا ملعععععع  مبوجععععععهن ا هاقلعععععع  مناهضعععععع  التضععععععذيهن و ععععععمه مععععععأل  ععععععروب املضاملعععععع  أو الضقوبعععععع  القاسععععععل 

  (٣٥)أو الال نسانل  أو املالن 
أران املقععرر اصععاص املضععل بتضزيععز ومحايعع  احلععح   حريعع   ،٢٠١٥و  كععانون الثاين/ينععاير  -٢٠

وشعجهن   (٣٦)ةهلي الضعاملي   جملع  سعاخرد ببعاريسالرأي والتضبعم ا جعو  العذي اسعتادف ال ع
 وعععريأل  ١٣هجمعععا   ٢٠١٦املقعععرر اصعععاص   جمعععا  احلقعععوق الثقارلععع     وعععريأل الثعععاين/نورمرب 

  (٣7)الثاين/نورمرب اإلرهابل  الت وقضت   ابريس واستادرت مواق  الهنون والبرله

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٣٨)واحلرية واألمان  لى شخصه حق الفرد يف احلياة -١ 

 كعععرر  جلنععع  مناهضععع  التضعععذيهن  و عععلتاا لهرنسعععا  ن  عععدر     وعععريضاا اجلنعععااي  ضريهعععاً  -٢١
مععععأل ا هاقلعععع  مناهضعععع  التضععععذيهن وأن  ضتععععرب  ١للتضععععذيهن يوععععم   لعععع  الضنا ععععر الععععواررد   املععععارد 

  (٣9)التضذيهن جرمي  ال  سقا ابلتقار 
  االختهات القسري ررنسا  ن   ه  احبا  مضعايم احلمايع  وأو ت اللجن  املضنل  حباال -٢٢

أيضععاً  امل رسعع    اال هاقلعع  الدوللعع  حلمايعع   لعع  ا شععخاص مععأل االختهععات القسععري احبامععاً كععامالً 
 ن  ضتمعد  وأو ت اللجن  ررنسا أيضعاً   (4٠)عندما  وارك الدول    عمللا  عس ري    اصار 

  تععروف اسععتثناال ، سععوات  ضلععح ا مععر  مشلقععاً  ات القسععري حظععراً قععانوانً يععنى علععى حظععر االختهعع
حبالععع  حعععرب أو التاديعععد ابنعععدالن حعععرب أو ابنضعععدا  االسعععتقرار السلاسعععي العععداخلي أو  ي حالععع  

   (4١)أخر  مأل حاال  الشوارئ الضام  الت لن  رالس اجلماوري   الحلا  استثناال 
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  ات   رد الضنععع  وا عمعععا  اإلجراملععع  العععت  وأعربعععت جلنععع  مناهضععع  التضعععذيهن ععععأل قلقاعععا -٢٣
 ُر  هن بدار  ال راهل   عد بضعض رئعا  ا رعرار والهئعا  السع انل  معأل  عضاف احلعا ، مبعأل رلاعا 
الروما، واملسعلمون، واللاعور، واملاعاجرون، خ و عاً منعذ ا جمعا  اإلرهابلع  ا خعمد العت أرضعت 

ا  ن   ثع  جاورهعا ملنع  الضنع  وا عمعا  وأو عت اللجنع  ررنسع  (4٢)ن حالع  الشعوارئ ىل  عال
  (4٣)اإلجرامل  الت  ر  هن بدار  ال راهل  أو التض هن ومقا اد مر  بلاا

  سعععاتد املتضلقععع  االرععععاتا  بوعععان قلقاعععا ععععأل اإلنسعععان حبقعععوق املضنلععع  اللجنععع  وأعربعععت -٢4
القا لعععع  ب ععععورد  ععععم متناسععععب ،  اسععععتخدا  القععععود، واسععععتضما  ا سععععلة   ععععم   واإلرععععرال املضاملعععع ،

وأو عععت جلنععع  مناهضععع    (44)سعععلما   عمللعععا  االعتقعععا  واإلخعععالت القسعععري و نهعععا  القعععانون وال
التضععذيهن ررنسععا  ن   هعع  أن يععتم أل  ععةا  الضنعع  الععذي ميارسععه أرععرار مععأل الوععرع  مععأل  قععد  

  (4٥)ش او 
ععأل قلقامعا   ات  (47)اإلنسعانواللجنع  املضنلع  حبقعوق  (4٦)وأعربت جلنع  مناهضع  التضعذيهن -٢٥

ار هععان مسععتو  االكتظععاس   السععجون  وأو ععت جلنعع  مناهضعع  التضععذيهن ررنسععا  ن حتّسععأل علععى 
وجه السرع  تروف االحتجا  مأل خال   نهلذ  و علا  املهعتا الضعا   معاكأل سعلهن احلريع ، مبعا 

ا النمو جلع  للتعدابم مع  قواععد ا مع  املتةعدد العدنل    ل    رد استخدا  بعداا  السعجأل لاشعلاً 
 عععععم االحتجا يععععع  )قواععععععد عوكلعععععو( وقواععععععد ا مععععع  املتةعععععدد ملضاملععععع  السعععععجلنا  والتعععععدابم  عععععم 

  (4٨)االحتجا ي  للمجرما  )قواعد ابن وك(
 سعععجون   االنتةعععار مضعععد  ار هعععان   ات ابلقلعععح  وعععضر ال عععزا  جلنععع  مناهضععع  التضعععذيهنو  -٢٦

علعععى العععر   معععأل التعععدابم املتخعععذد    ععععار خشععع  الضمععع  الوعنلععع  للوقايععع  معععأل االنتةعععار    ررنسعععا
 (49)٢٠٠9السجون لضا  

 (٥٠)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
أو عععت جلنععع  مناهضععع  التضعععذيهن ررنسعععا بتنهلعععذ سلاسععع   ععععارد اهلععع   عععةا  التضعععذيهن  -٢7

  (٥١)الو و   ىل مرارح  عارد التاهل و لسم ررص 
وأو ت اللجن  املضنل  حباال  االختهات القسري ررنسا  ن   رس حح االستئناف أمعا   -٢٨

القضاد املناوبي للتاكد مأل أن التدابم القسري  قانونل  ول ي ا تجعزيأل معأل املثعو  أمعا  ا  مع ، 
  أو   االحتجعا  اإلراري حعح اال  عا  ومن  أي شخى مورَن   االحتجا  السابح للمةاكمع

  (٥٢)ساع  4٨ابلضامل اصارجي  وعد   قللد هذا احلح  كثر مأل 
وأو ععععت جلنعععع  مناهضعععع  التضععععذيهن ررنسععععا  ن  ضععععد  قععععانون  جراتاهتععععا اجلناالعععع  لضععععمان  -٢9

استضان  ا شخاص الذيأل ه    احلبس االحتلاعي لد  الورع  مبةا  مأل بدايع  احتجعا ه  و  
   (٥٣) ل  احلاال 

بتوسعععل  نشعععاق اللعععواا  املتضلقععع   ورحبععت اللجنععع  املضنلععع  ابلقضعععات علعععى التمللعععز  ععد املعععرأد -٣٠
وأو عت   (٥4)ابلتةرش اجلنسي والسلوك القاا  على التةلز اجلنساين حبلعو  وعم  القشعان الضعا 
ورقلعح للتةعرش اللجن  ررنسعا  ن  نهعذ  و علا  املعدار  ععأل احلقعوق بوعان  ررا   ضريع  وا ع  

   (٥٥)اجلنسي   مورون القانون املتضلح ابملساواد واملواعن 
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وحثععت جلنعع  حقععوق الشهعع  ررنسععا علععى أن عضعع  نظععا  قضععات ا حععداخ لععدياا متماشععلاً  -٣١
بتععورم  جععراتا  لاشععلاً كمععاً معع  ا هاقلعع  حقععوق الشهعع  و مهععا مععأل املضععايم  ا  ال ععل  وأو ععتاا 

، وبو عع  حععد أرن لسععأّل ا حععداخ و زويععدها مبععا ي هععي مععأل املععوارروحمععاك  متخ  عع    شعع ون 
سععن ، واالشععبال علععى أن ي ععون للشهعع  القععدرد علععى التمللععز،  ١٣املسعع ولل  اجلناالعع  ال يقعع  عععأل 

، وكهالععع  ععععد  البعععالغي مضاملععع  سعععن  ١٦ أعمعععاره   تجعععاو  العععذيأل ا عهعععا  مضاملععع  ععععأل واالمتنعععان
مأل  دابم املال  ا خم و ق ر ربد  منل  مم ن ، والضمع  عو عاً  اللجوت  ىل االحتجا   ال كتدبم

ععععأل  لععع  علعععى  ضزيعععز التعععدابم البديلععع   وكهالععع  ععععد  احتجعععا  ا عهعععا ، وال سعععلما الهتلعععا  مععع  
  (٥٦)البالغي ومنةا  رر   احل و  على التضلل  واصدما  ال ةل 

وأعربت جلن  اصربات املضنل  بتشبلح اال هاقلعا  والتو علا    منظمع  الضمع  الدوللع  ععأل  -٣٢
أملاعععا   أن  ضعععمأل احل ومععع  أن   عععون تعععروف عمععع  السعععجنات العععذيأل  سعععتخدما  م سسعععا  

حلسععععاث   ظععععروف الضمععععا  الععععذيأل يضملععععونشععععبلا  باصا ععععض  إلرارد موععععبك  خا عععع  أو السععععجون 
  (٥7)ما    هذا ال در   التقارير املقبل اصاص وأن  قد  ررنسا مضلو 

 (٥٨)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
 عععر  اللجنععع  املضنلععع  حبقعععوق اإلنسعععان أن القعععواني املتضلقععع  ابر عععدات الرمعععو  الدينلععع  وو ععع   -٣٣

ضتقعده وأ عا  ع الر االعماً  عم متناسعهن    شات للوجه  نا  مأل حري  الهرر   التضبعم ععأل رينعه أو م
 ن  راجعع  التوععريضا   ا  ال ععل     ررنسععا اللجنعع  وأو ععتأ بععان ر ان  مضلنعع  و  الهتلععا   

  (٥9) وت التزاماهتا مبوجهن الضاد
يضععععز  حععععح ال ععععةهلي   عععععد   ١٥٢4-٢٠١٦و كععععر  اللونسعععع و أن القععععانون رقعععع   -٣4

وأو ععت اللونسعع و ررنسععا  ن  سععقا ال ععه  اجلرملعع  عععأل التوععام   (٦٠)ال وعع  عععأل م ععارره 
  (٦١)وأن  درجه   القانون املدين، ورقاً للمضايم الدولل 

 (٦٢)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
رحبت اللجن  املضنل  ابلقضات على التمللز  د املرأد ابعتمار خش  الضم  الوعنلع  ا وىل  -٣٥

( وبتضلععي اللجنعع  االستوععاري  الوعنلعع  حلقععوق اإلنسععان ٢٠١4-٢٠١٦مل ارةعع  االعععار ابلبوععر )
بو عععهاا املقعععرر العععوعل املسعععتق   وأو عععت اللجنععع  ررنسعععا  ن  قعععد  العععدع   ىل النسعععات املضر عععا  
صشععععر االعععععار، وتا عععع  الهتلععععا ، وم ارةعععع  أشعععع ا  املمارسععععا  االسععععتغاللل  ا خععععر  املت ععععل  

 ن لععن   أيضعاً الضبوريعع  والعرق  وأو عت اللجنعع  ررنسعا ابالععار ابلبوعر، وتا عع  الضمع  القسعري و 
   (٦٣) ةا  االعار ابلبور رر   كارل  للة و  على الرعاي  ال ةل  واملوورد

العذي  7١١-٢٠١٣وأشار  جلن  خربات منظم  الضم  الدولل   ىل اعتمعار القعانون رقع   -٣٦
يعععدر  جعععرميت  العععرق  و اسعععتغال  ا شعععخاص املسعععتضبديأل    القعععانون اجلنعععااي  وأشعععار  اللجنععع  

 ىل أن القعععانون يتضعععمأل نعععوعي جديعععديأل معععأل اجلعععراا  وعععا  الضمععع  القسعععري  و الضبوريععع     أيضعععاً 
أل أملاا   أن  نهذ احل وم  خش  الضم  الوعنل  مل ارة  االعار اب شخاص، وأعربت اللجن  ع

وعلبت  ىل ررنسا أن  قد  مضلوما  عأل  قلل  سلاس  م ارة  االعار الت ستضشل  ثا اللجنع  
  (٦4)االستواري  الوعنل  املضنل  حبقوق اإلنسان
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 وا ع   قعد  أشع ا  أرضع   وعلبت جلنع  خعربات منظمع  الضمع  الدوللع   ىل احل ومع  أن -٣7
معععأل احلمايععع  واملسعععاعدد الق عععمد واملتوسعععش  ا جععع   ىل الضعععةا     لععع  أ عععات اإلقلعععل  العععوعل 
ابالمتثعععا  صشععع  الضمععع  الوعنلععع  مل ارةععع  االععععار ابلبوعععر، و عععمان معععن   لععع  التعععدابم  ىل  لععع  

  (٦٥)الضةا  سوات أكانوا متضاوني م  السلشا  أ  ال

 (٦٦)اخلصوصية واحلياة األسرية احلق يف -٥ 
، أن عدد أح عا  معأل ٢٠١٦أكد خربات ا م  املتةدد   جما  حقوق اإلنسان   عا   -٣٨

قعععانوين حعععاال  الشعععوارئ واملراقبععع   هتقعععر  ىل الو عععو  والدقععع  رلمعععا يت ععع  بشعععاب  ونشعععاق القلعععور 
ي و  عععويأل اجلمضلعععا  املهرو ععع  علعععى املمارسععع  املوعععروع  للةعععح   حريععع  التضبعععم والتجمععع  السعععلم

 عدابم خا ع  بهعرل رقابع  قضعاال  مسعبق  واحلح   اص و ل   وأو ى اصعربات ررنسعا  ن  تخعذ 
  (٦7)اإلرهاب لضمان سلارد القانون ومن  اإلجراتا  التضسهل  على  دابم م ارة 

وأو ععت اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان ررنسععا  ن حتععرص علععى أن ي ععون  عع  البلععاان   -٣9
املتضلقعع  ابال  ععاال  واسععتخداماا قععاامي علععى أسععاس أهععداف موععروع  و ععمان اسععتقال  نظععا  
ر د أنوش  املراقب ، بوساا ، مناا و   أح عا   تعل   شعراك السعلش  القضعاال      عدار اإل ن 

  (٦٨)بتدابم املراقب  ور دها
ا  معع  ا وروبلعع   و وععضر جلنعع  حقععوق الشهعع  ابلقلععح   ات ا ح ععا  الثالالعع  ال ععاررد عععأل -4٠

لضعععععد   عمعععععا  احلعععععح   احعععععبا  احللعععععاد  ٢٠١4لو /يوللعععععه  ١٠حلقعععععوق اإلنسعععععان  عععععد ررنسعععععا   
ا سعععععري ، حلعععععو وجعععععد  أن عمللععععع  اختعععععا  القعععععرار اصعععععاص   عععععدار التاشعععععما  مل  ثبعععععت احعععععبا  

  (٦9)الضماان  املشلوب  مأل املرون  والسرع  والهضالل 

 ما ية والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجت -جيم 
 (7٠)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

الحظععت اللجنعع  املضنلعع  ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعلعع  والثقارلعع  معع  القلععح أن مضععد   -4١
، وأو عععت ررنسعععا  ن  ر عععد االلعععا  القاامععع  ل شعععخاص الضعععاعلي ععععأل البشالععع  ال يعععزا  مر هضعععاً 

أجععععع  حتديعععععد معععععد  رضاللتاعععععا    عععععورم رعععععرص الضمععععع  للهئعععععا   الضمععععع  وا عمعععععا  التجاريععععع ، معععععأل
  (7٢)ابلتاكد مأل أن  عاان  البشال  كارل  أيضاً وأو ت اللجن    (7١)املستادر 

وحثععت اللجنعع  املضنلعع  ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعلعع  والثقارلعع  ررنسععا علععى أن  تاكععد  -4٢
للمضعععععايم  التمثلععععع  النقعععععا  ورقعععععاً  معععععأل أن عمللععععع  التهعععععاول اجلمعععععاعي رضالععععع  وأن  عععععدع  احلعععععح  

  (7٣)الدولل 

 (74)احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
أعربععت اللجنعع  املضنلعع  ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعلعع  والثقارلعع  عععأل قلقاععا   ات انتوععار  -4٣

الهقعععر بعععي بضعععض الهئعععا  ا رومععع  واملاموععع ، وحثعععت ررنسعععا علعععى أن ععععري  قللمعععاً لتعععاالم اصشععع  
وأو ععت اللجنعع  ررنسععا  ن   (7٥)السععنوا  للةععد مععأل الهقععر وحتقلععح اإلرمععا  االجتمععاعياملتضععدرد 

الذي ميل   ىل و   الهقرات واملستهلديأل مأل اسعتةقاقا    ضتمد  دابم  رمي  ىل  غلم الرأي الضا 
  (7٦)املساعدد االجتماعل ، مأل خال  محال  التوعل 
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 (77)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 
لجن  املضنل  ابحلقوق االقت اري  واالجتماعل  والثقارل  ععأل قلقاعا  ن احل ومع  أعربت ال -44

ال  ستثمر ابلقدر ال ا     نهلعذ سلاسعا   عمعا  احلعح   سع أل الاعح، و  ات نقعى املسعاكأل، 
مبععععا    لعععع  نقععععى السعععع أل االجتمععععاعي، والسعععع أل امللسععععور الت لهعععع  ورور اإليععععوات   حععععاال  

نععع  ررنسعععا علعععى أن  وتععع  اسعععتثمارا  يتناسعععهن حجماعععا مععع  مسعععتو  وحثعععت اللج  (7٨)الشعععوارئ
  (79)نقى الس أل على أساس ا ولو   اجلغرارل 

ورأ  اللجن  املضنلع  ابحلقعوق االقت عاري  واالجتماعلع  والثقارلع  أن معأل رواععي القلعح أن  -4٥
اإليعععوات كعععان   املااععع  معععأل علبعععا  اإليعععوات   حعععاال  الشعععوارئ ال  ُلععع  وأن  عععورم  4٠أكثعععر معععأل 

  (٨٠)  املاا  مأل احلاال  املشروح  ٨٠يقت ر على للل  واحدد   
وأعربععت اللجنعع  املضنلعع  ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعلعع  والثقارلعع  عععأل قلقاععا   ات عععدر  -4٦

حاال  اإلخالت القسري   ررنسا، سوات  ضلح ا مر ابإلخالت مأل املسعاكأل املع جرد، أو اإلخعالت 
اللجنع   ىل ررنسعا ختهعلض  وعلبت   الضوواال ، أو مأل خملما   اع  الروما أو الرحّ مأل ا حلات 

  (٨٢)وقدمت اللجن  املضنل  حبقوق اإلنسان  و ل  مماالل   (٨١)عدر حاال  اإلخالت القسري

 احلق يف الصحة -٤ 
  ررص أشار  اللجن  املضنل  ابحلقوق االقت اري  واالجتماعل  والثقارل  بقلح  ىل حمدوري -47

احل و  على اصدما  ال ةل    املناعح احلضري   ا  ا ولوي  واملنعاعح الريهلع  العت  ضعاين معأل 
 وقعدمت اللجنعع  املضنلع  ابلقضععات علععى التمللعز  ععد املععرأد  (٨٣)نقعى عععدر الضعاملي   ا ععا  الشعع 

  (٨4)مالحظا  و و لا  مماالل 
 عععد املعععرأد ابلتعععدابم التوعععريضل  الراملععع   ىل  ورحبعععت اللجنععع  املضنلععع  ابلقضعععات علعععى التمللعععز -4٨

 لسععم احل ععو  علععى وسععاا  منعع  احلمعع  واإلجاععال، مبععا    لعع   غشلعع  التععامي ال املعع  و ععورم 
للمعععراهقي  وأو عععت اللجنععع  ررنسعععا  ن ختهعععض مضعععد  محععع  املراهقعععا   وسعععاا  منععع  احلمععع  جمعععاانً 

و/أو حعععاال  احلمععع   عععم املر عععوب رلعععه، بشعععرق، مناعععا  كحععع  مضلومعععا  وخعععدما   تضلعععح بتنظعععل  
  (٨٥)الواقض  رلما ورات البةار وبي الهئا  ا روم  مأل النسات   ا قالل ا سرد ، وال سلما 

يهن ععععأل قلقاعععا   ات ععععد   بعععالة املر عععى ب عععورد مناجلععع  وأعربعععت جلنععع  مناهضععع  التضعععذ -49
وأو عت   (٨٦)حبقوقا  قب  اختا   دابم الضز  أو اصضون للتقللد وبسب  الشضعأل   هعذه القعرارا 

اللجنعع  ررنسععا بتضزيععز  ععدريهن املععوتهي   مرارععح الشععهن النهسععي ل هالعع  االمتثععا  للقواعععد ا ععدرد 
  (٨7)بوان حتديو النظا  ال ةي ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢٦مبوجهن قانون 

 (٨٨)احلق يف التعليم -٥ 
أو ت جلن  حقوق الشه  ررنسا  ن  ضز    ال  التضلعل  ثعدف احلعد معأل آ ر اصلهلع   -٥٠

االجتماعلععع  ل عهعععا  علعععى حت عععللا  الدراسعععي، و ن  تخعععذ  عععدابم   عععارل  لضعععمان  عععوارر ععععدر  
  (٨9)التضلل  جلمل  ا عها  بدون لللزكاف مأل املدّرسي امل هلي و مان احلح   

يعزا  منخهضعاً   والحظت اللونس و أن مضعد  اعا  الشعالب معأل خلهلعا  متوا عض  ال -٥١
وعلععى وجععه التةديععد، يتضععرل ا عهععا  املاععاجرون  ععم امل ععةوبي مبرارععح والرومععا وا عهععا   وو 
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وأعربت جلن  حقوق الشه  عأل قلقاا  ن أعها  الروما وا عهعا  املاعاجريأل   (9٠)اإلعاق  للتمللز
 عععم امل عععةوبي مبرارعععح، وا عهعععا  العععذيأل يضلوعععون   مسعععاكأل  عععم آمنععع ، يواجاعععون الضديعععد معععأل 
ال ععضواب  رلمععا يتضلععح اباللتةععاق ابملععدارس الضاريعع  أو الو ععو   ىل املشععاع  املدرسععل ، و  بضععض 

   (9١)البلد   بذل  احلاال  مل  سم    

 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 
 (9٢)النساء -١ 

ععععأل قلقاعععا  ن مضعععد  انتوعععار  أعربعععت اللجنععع  املضنلععع  ابلقضعععات علعععى التمللعععز  عععد املعععرأد -٥٢
، وأو عت ررنسعا  ن   هع  مقا عاد أعمعا  الضنع  (9٣)الضن  اجلنساين  د املعرأد ال يعزا  مر هضعا

            لقاالععععاً، مبععععا    لعععع   وععععويه ا عضععععات التناسععععلل  ا نثويعععع  والععععزوا  ابإلكععععراه  اجلنسععععاين  ععععد املععععرأد
و/أو  وا  ا عهعععا ، عنعععدما ير  باعععا ررنسعععلون أو مقلمعععون راامعععون، بغعععض النظعععر عمعععا   ا كعععان 

  (94)الهض  اإلجرامي يضترب جرمي    البلد الذي ار  بت رله
د املععرأد عععأل قلقاععا  ن النسععات والهتلععا  وأعربععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللععز  عع -٥٣

كراهلعع  اإلسععال  و ن   أرضععا  التمللععز وا رضععا  املر  بعع  بععدار املسععلما  يتضر ععأل صشععر متزايععد مععأل 
خشعععر التضعععرل للتمللعععز يتهعععاق  بسعععبهن السعععلاق االجتمعععاعي والسلاسعععي العععراهأل  وأو عععت اللجنععع  

ا  املنتملعععا   ىل ا قللعععا  الضرقلععع  ررنسعععا  ن   عععار   لععع  أشععع ا  التمللعععز  عععد النسعععات والهتلععع
  (9٥)واإلالنل  والقومل  والدينل ، مبأل رلاا  ل  الت  ضلا   املناعح احلضري  احلساس 

وأو ععت جلنعع  القضععات علععى التمللععز الضن ععري ررنسععا  ن  تخععذ اصشععوا  الال معع ، علععى  -٥4
اولعع  النتاععاك حقاععأل   وجععه السععرع ، حلمايعع  النسععات الرومععا مععأل  لعع  أشعع ا  الضنعع  ومععأل أي حم

  (9٦)السالم  البدنل 
وأالنععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللععز  ععد املععرأد علععى ررنسععا الختا هععا الضديععد مععأل  -٥٥

التدابم التوريضل  والدستوري  الرامل   ىل  عمان املسعاواد بعي اجلنسعي   احللعاد السلاسعل  والضامع   
 وهلئعا  الوعلو  وجملعس الوعنلع  اجلمضل    املرأد لثل  هالاخن   ات ابلقلح  وضر اللجن   زا  وال

  (97)رون الوعنل  أو ا قالل  أو املناعح ا الس رائس 

 (9٨)األطفال -٢ 
الحظععت جلنعع  حقععوق الشهعع  معع  التقععدير أن مبععدأ م ععاد الشهعع  الهضععلى قععد أالععم علععى  -٥٦

 أن بلعداملستو  الدستوري وأن حم م  النقض وجملس الدول   بّنلا موقهعاً موعبكاً   هعذا ال عدر  
وكعرر    (99)  املمارسع  الضمللع  مل يعدمج ابلقعدر ال عا  احلعح هعذا  ن قلقاعا عأل أعربت اللجن 

  (١٠٠)اللجن   و لتاا لهرنسا  ن حتظر الضقوب  البدنل   راح     ل  ا وسال
وأعربععت اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان وجلنعع  حقععوق الشهعع  عععأل قلقامععا   ات ارعععاتا   -٥7

 هلععععد بتععععورل عععععدر مععععأل اجلنععععور الهرنسععععلي   اعتععععداتا  جنسععععل  علععععى ا عهععععا  خععععال  عمللعععع  
وأو عععت اللجنتعععان ررنسعععا  ن   هععع    (١٠١)٢٠١4و ٢٠١٣بعععي ععععامي  سعععنغاريس   الهعععبد معععا

 ن  ضعز   أيضعاً وأو عت جلنع  حقعوق الشهع  ررنسعا   (١٠٢)التةقلح   االرعاتا  ومقا عاد اجلنعاد
  (١٠٣)التدابم الوقاال  لضمان احبا  حقوق ا عها 
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أل نتعععااج وعلبععت جلنعع  خعععربات منظمعع  الضمععع  الدوللعع   ىل احل ومععع  أن  قععد  مضلومعععا  ععع -٥٨
( ٢٠١4-٢٠١٦التدابم املتخذد مأل أجع   نهلعذ خشع  الضمع  الوعنلع  مل ارةع  االععار ابلبوعر )

  مععأل حلععو عععدر ا عهععا  رون سععأل الثامنعع  عوععرد الععذيأل اسععتهاروا مععأل احلمايعع  مععأل االعععار ابلبوععر
حلمايعععع  الق ععععر ا جانععععهن أو البغععععات  وحثععععت اللجنعععع  احل ومعععع  علععععى اختععععا   ععععدابم روريعععع  ورضالعععع  

معععأل أسعععوأ أشععع ا  عمععع  ا عهعععا  و عععمان  ععععارد اهعععللا  و رمعععاجا      وياععع  املنه عععلي ععععأل
   (١٠4)ا تم 
وأشعععار  اللونسععع و  ىل أنعععه مل دعععدر سعععو  ععععدر قللععع  معععأل التعععدابم العععت اختعععذ  مععع خراً  -٥9

بوان مو ون أعها  الروما على الر   مأل أن بضض التو لا  الت  در  أالنعات اجلولع  ا خعمد 
مأل االستضرال الدوري الوام   تضلح حتديداً ثذا املو عون  وينبغعي  وعجل  ررنسعا علعى موا عل  

وا عهعععا  معععأل ت علعععى التمللعععز  عععد ا عهعععا   وي اإلعاقععع  وا عهعععا  املاعععاجريأل جاورهعععا للقضعععا
  (١٠٥)ا سر املتنقل  والرح 

 (١٠٦)األشخاص ذوو إ اقة -٣ 
 كعععر املقعععرر اصعععاص املضعععل حبقعععوق ا شعععخاص  وي اإلعاقععع  احل ومععع   ن احلرمعععان معععأل  -٦٠

  ا هاقلعع  حقععوق ا شععخاص ا هللعع  القانونلعع  وممارسعع  أي نععون مععأل الضععال  القسععري يتضار ععان معع
وشععج  احل ومعع  علععى أن  ععدع   نوععات املنظمععا  الععت لثعع   لعع  ا شععخاص   (١٠7) وي اإلعاقعع 

 وي اإلعاقععععع ، مبعععععأل رعععععلا  ا شعععععخاص  وو اإلعاقعععععا  الذهنلععععع  والنماالععععع  والنهسعععععل  االجتماعلععععع  
  (١٠٨)واملتضدرد

ل شععععخاص  وي اإلعاقعععع  وأو ععععت اللجنعععع  املضنلعععع  حبقععععوق اإلنسععععان ررنسععععا  ن   هعععع   -٦١
  (١٠9)املورعي   امل سسا  تروف الضلا ال ر  وأن حتهظ سالمتا  البدنل  والضقلل 

وأعربت جلن  حقعوق الشهع  ععأل قلقاعا   ات حعاال  سعوت مضاملع  ا عهعا   وي اإلعاقع   -٦٢
لععز و  ات اسععتمرار التمل ،(١١٠)املععورعي   م سسععا  وعععد  كهايعع  الر ععد املسععتق   ععذه امل سسععا 

 ععععد ا عهععععا   وي اإلعاقععععا  املتضععععدرد رلمععععا يتضلععععح حب ععععو   علععععى التضلععععل    املرارععععح املدرسععععل  
وشج  ك  مأل املقرر اصاص املضل حبقوق ا شخاص  وي اإلعاق  واملقرر   (١١١)والتدريهن املال

اصاص املضل حبعح كع   نسعان   التمتع   علعى مسعتو  مم عأل معأل ال عة  البدنلع  والضقللع  بوعدد 
علعععى ععععد   يعععدان ا عهعععا    امل سسعععا  و  عععار  عععدابم بديلععع  لليعععدان   امل سسعععا  معععأل أجععع  
 ععمان احلععح   التضلععل  اجلععام ، وال سععلما  ضلععل  ا عهععا  امل ععابي ابلتوحععد  وأشععار املقععرران  ىل 

االجتمععاعي للرعايعع  ابعععاه ا خععذ بنمععو   حقععوق  الشعع  وجععوب الععذهاب  ىل أبضععد مععأل النمععو  
  (١١٢)ان القاا  على عد  التمللز واإلرما  واملوارك اإلنس
وأعربععت جلنعع  حقععوق الشهععع  عععأل قلقاععا   ات الضقبععا  الرالسعععل  الععت  واجااععا ا سعععر    -٦٣

و  ات اسعععتمرار  ضعععرل ا عهعععا   (١١٣)احل عععو  علعععى العععدع  العععال   العععذي دعععح  عععا احل عععو  عللعععه
   معأل و ع  العالخ خشعا متتاللع  لل عاب  امل ابي ابلتوحد النتااكا  واسض  حلقوقا  على الر 

  (١١4)ابلتوحد
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 (١١٥)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
أو ت جلن  القضات على التمللز الضن ري ررنسعا بدراسع   ععارد النظعر   موقهاعا بوعان  -٦4

وبتشبلععح سلاسععا  أكثععر  وحععدا   اعععا  مععا ورات البةععارعععد  االعععباف ابلوععضوب ا  ععلل    
مالامععععع  الحتلاجعععععا   لععععع  الهئعععععا  السععععع انل ، وال سعععععلما الوعععععضوب ا  عععععلل  اسعععععتاداراً وأكثعععععر 

وأو عت اللجنع  املضنلع  حبقعوق اإلنسعان ررنسعا  ن   (١١٦)وا شخاص املنةدرون مأل أ   أرريقي
  (١١7) ضلد النظر   موقهاا املتضلح ابالعباف الرمسي اب قللا  اإلالنل  والدينل  واللغوي 

حلقوق االقت اري  واالجتماعل  والثقارل  ررنسا بتضزيز حعح أرعرار وأو ت اللجن  املضنل  اب -٦٥
واملنععاعح ا موعععا  اللغويعع  اإلقللملعع  أو املنتملعع   ىل أقللععا ، وحععح الوععضوب ا  ععلل    ا قععالل  

  اسعععتخدا  لغتاعععا   املنعععاعح العععت كانعععت  الواقضععع  رلمعععا ورات البةعععار وجمتمضعععا  معععا ورات البةعععار
  (١١٨)غا  اإلقللمل  تةدخ عارد ابلل

 (١١9)املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -٥ 
الحظععععت مهو ععععل  ا معععع  املتةععععدد السععععامل  لوعععع ون الالجئععععي )املهو ععععل  السععععامل ( أن  -٦٦

للشضعأل أمعا  ا  مع  الوعنلع     أمعور الشعاب  اإليقعا   ال  احلح   اللجعوت قعد أرخع     لع  
وجععه  قععد  أخععر    القععانون ابلبحلععهن وهععي  ضزيععز الضععماان  اإلجراالعع  وحظلععت أحععح اللجععوت  

، ، و رخععا  مهاععو  الضععض أالنععات املقابلعع    امل تععهن الهرنسععي حلمايعع  الالجئععي وعععدميي اجلنسععل 
مشععع  ا سعععرد، علعععى العععر   معععأل أنعععه انضعععدا  اجلنسعععل ، رضعععال ععععأل  و عععل   جعععرات ملّ  و عععدويأل قعععواني

  عملل  رلما يتضلح ابلو و   ىل املراكز القن لل  أو  البا  الروابا ا سعري   زا  هناك  ضواب ال
 نوئ وأو ت املهو ل  السامل  احل وم  الهرنسل   ن   (١٢٠)أو  ضوب  احل و  على واللق  سهر
على عرق ا جرد راخ  ا را ي الهرنسل  بغرل  يوات الوارديأل  مراكز لالستقبا  اإلنساين ا ويل

  (١٢١)حلاجتا   ىل احلماي  ورقاً لهور و وجلاا  اجلدر على ا
وأو ععت اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان ررنسععا  ن  ضععمأل لتعع   لعع  ملتمسععي اللجععوت  -٦7

رضا ، و ل  بسب  مناا على وجعه التةديعد   قد  عضأل  يقا واملااجريأل ابملساواد   حقا    
 عععععمان االسعععععتضان  تعععععدما  معععععبج  شعععععهوي حمعععععبف واحل عععععو  علعععععى مضونععععع  قضعععععاال    مراكعععععز 

  (١٢٢)االحتجا  اإلراري و  منشق  االنتظار    قلل  ررنسا ا   وأقالل  ما ورات البةار
، كعععععان ٢٠١٦نون ا و /ريسعععععمرب كعععععا  ٣١وأشعععععار  املهو عععععل  السعععععامل   ىل أنعععععه حععععع   -٦٨
)مأل  عم الق عر( عضعضون حلمايع  امل تعهن الهرنسعي حلمايع  الالجئعي  شخ اً  ٢٢٨ 4٢7 هناك

   ععععار   املااععع   ١٣.٣  املااععع  معععنا     ععععار و ععع  الالجعععئ، و  ٨٦.١وععععدميي اجلنسعععل  أي 
   (١٢٣)  املاا  بو ها  عدميي اجلنسل  ٠.٦احلماي  الهرعل ، و  و  
ععأل قلقاعا معأل أن ررنسعا قعد ععد  ضنلع  ابلقضعات علعى التمللعز  عد املعرأدوأعربت اللجن  امل -٦9

 ضوب    التضام  م   درح الالجئي و زويده  ابلس أل الالاح كما يتض  مأل الظروف ال ةل  
والسعع نل  املبريعع ، وعععد   ععمان  م انلعع  احل ععو  علععى الغععذات وامللععاه النظلهعع  وال ععرف ال ععةي 

، وار هان مستو   التضرل للضنع  واالسعتغال ، لنهسي واملوورد القانونل الدع  اوالرعاي  الشبل  و 
اللجنة ااعننةة اقوقةاالااصادية    اوقعدمت   (١٢4)وال سلما رلما ععى النسعات والهتلعا    كاللعه

وحعععععو خعععععربات ا معععع  املتةعععععدد   جمعععععا  حقعععععوق   (١٢٥)مالحظةةةةة لا   لةةةة اواصجدم عةةةةة اواليق  ةةةةةة 
اإلنسان ررنسا على و    دابم عويل  ا ج  لتعورم  م انلع  احل عو  علعى ملعاه الوعرب املامونع  
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وخدما  ال رف ال ةي للمااجريأل   كالله و مهعا معأل املنعاعح علعى ععو  السعاح  الوعمايل 
  (١٢٦)الهرنسي

ابجلاععور الععت بععذلتاا ررنسععا مععأل  مللععز  ععد املععرأدورحبععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى الت -7٠
أج   رما  النسات والهتلا  املاعاجرا  والنسعات معأل أ عو  ماعاجرد   ا تمع  الهرنسعي    لع  
جوانبععه  وأو ععت اللجنعع  ررنسععا  ن  راعععي احلالعع  اصا عع  للنسععات املاععاجرا  والنسععات مععأل أ ععو  

املهو ل  السامل  احل ومع  الهرنسعل   ن حتسعأل  وأو ت  (١٢7)مااجرد    ل  السلاسا  الضام 
مراععععاد أو ععععان الضععععض  معععأل أجعععع    للعععع  تعععروف اسععععتقبا  ملتمسععععي اللجعععوت معععع  احتلاجععععاهت  

  (١٢٨)ا درد، مبا    ل  حاال  الضن  املر بش  بنون اجلنس
والحظعععت املهو ععععل  السعععامل  أن رععععرص التمتععع  ابحلقععععوق االجتماعلععع  )املسععععاعدد املاريعععع   -7١
س ان وال ة ( حمدورد   أقعالل  معا ورات البةعار،   حعي أن هنعاك حاجع  ماسع   ىل  قعد  واإل

  (١٢9)املساعدد  ىل عال  اللجوت والالجئي هناك
وأعربت اللجن  املضنل  حبقوق اإلنسعان ععأل قلقاعا   ات حالع  ا جانعهن وملتمسعي اللجعوت  -7٢

امل ععةوبي مبرارععح  وأو ععت اللجنعع  ررنسععا  املقلقعع  للغايعع    مععايو ، وكثععم مععنا  مععأل الق ععر  ععم
 ن  راج  نظعا  االسعتثناتا  املضمعو  بعه    قلعل  معايو  مبعا ي هع  ل جانعهن وملتمسعي اللجعوت 

وأو ععت اللجنعع  ررنسععا  ن لنعع  سععلهن حريعع    (١٣٠)الضععماان   اهتععا املتاحعع     قلععل  ررنسععا ا  
ي    قلععععل  ررنسععععا ا   وأقععععالل  مععععا ورات الق ععععر   منععععاعح الضبععععور و لعععع  مراكععععز االحتجععععا  اإلرار 

  (١٣١)البةار
املتضلعععح  ٢97-٢٠١٦وأشععار  املهو ععل  السععامل   ىل أن ررنسعععا اعتمععد  القععانون رقعع   -7٣

حبماي  الشه   وينظ  هذا القعانون  و يع  ا عهعا   عم امل عةوبي مبرارعح  و يضعاً أرضع    اإلقلعل  
ععععععأل اسعععععتقبا  ا عهعععععا  )الرعايععععع  االجتماعلععععع   ول واإلرارا  املسععععع  العععععوعل ويو ععععع  رور الدولععععع  

الذيأل  م امل ةوبي مبرارح واملنه لي عأل  ويا  ، بلغ عدر ا عها  ٢٠١٦للشه (  و  عا  
عهععاًل أي ا عهععا  الععذيأل   حتديععد هععويتا  و قلععلما  علععى  ٠٥4 ٨يوععملا  نظععا  رعايعع  الشهعع  

  (١٣٢)  مراكز خم    لذل  رعاي  رضلل ومنةوا أ   مأل الق ر واملنه لي عأل  ويا  أساس 
رلمععا يتضلععح ابحلالعع     ٢٠١٦كععانون ا و /ريسععمرب   7وأشعار  جلنعع  حقععوق الشهعع     -74

خمل  املااجريأل   كالله  ىل أن املئا  مأل ا عها  يضانون مأل تعروف مضلوعل   عم  نسعانل ، رقعد 
االجتمعاعي  - الشبلع  والعدع  النهسعي  ركوا بدون  ورم ما يناسبا  مأل املعاو  والغعذات واصعدما 

وهعع    بضععض احلععاال  عر عع  للماععربي واملتجععريأل  وسععلشت اإلخهاقععا  املتضلقعع  حبالعع  ا عهععا  
  كاللععه الضععوت علععى أوجععه الق ععور   نظععا  هجععرد قععاا  علععى أسععاس سلاسععا  مل  رسعع  أو  نهععذ 

  (١٣٣)مبراعاد حقوق ا عها 
حالعع  الضععض  الوععديد  مراعععاد  الهرنسععل   ن   هعع  وأو ععت املهو ععل  السععامل  احل ومعع -7٥

 عماان   و عورممراقبع  احلعدور،    عمللعا على النةو الواجهن مبرارح  ل عها   م امل ةوبي
  (١٣4)م ععاحلا  الهضععلى و م انلعع  ح ععو   علععى احلمايعع  الدوللعع  املضلومععا  ومراعععاد ىرلمععا ععع

  (١٣٥)  مماالل  و لا وقدمت جلن  القضات على التمللز الضن ري
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اسععتمرار االحتهععاس ابلق ععر  ععم  نلعع  حبقععوق اإلنسععان عععأل قلقاععا   اتوأعربععت اللجنعع  املض -7٦
يومعاً واالسعتمرار ابنتظعا     يعداعا   ٢٠امل ةوبي مبرارح   مناعح االنتظار ملدد قعد   ع   ىل 

   (١٣٦)م  آاباا    مراكز وأماكأل لالحتجا  اإلراري
 حمددةمناطق أو أقاليم  -هاء 

أو ت جلن  القضات على التمللز الضن عري ررنسعا رلمعا يتضلعح بغلعاان الهرنسعل ،  ن  نظعر  -77
  االعباف ابحلقوق اجلماعل  للوضوب ا  لل    أرا ي ا جدار العت كانعت  لع  اجلماععا  

وأو ععععت اللجنعععع  املضنلعععع    (١٣7)لتل اععععا و سععععتخدماا منععععذ ع ععععور  ععععابرد، مبععععا    لعععع  مواررهععععا
ضععات علععى التمللععز  ععد املععرأد ررنسععا مبوا ععل  الر ععد ال ععةي لتسععم  الوععضوب ا  ععلل  ابلزابععح ابلق

   لعععاان الهرنسعععل ، والتةقلعععح   هعععذا التسعععم  ومقا عععاد املسععع ولي عنعععه ومضعععاقبتا  و عععورم اجلعععرب 
   (١٣٨)للضةا 

 وأو عععت جلنعععع  القضعععات علععععى التمللعععز الضن ععععري ررنسعععا  ن  وا عععع  جاورهعععا الراملعععع   ىل -7٨
حتضعععم شعععضوب كاللعععدونلا اجلديعععدد، مبعععأل رلاعععا شعععضوب ال عععاانك، للتو ععع   ىل قعععرار بوعععان  قريعععر 

احلعح  عم القابع  للت عرف  7١/١٢٠وأكد  اجلمضل  الضام  مأل جديعد   قرارهعا   (١٣9)م مها
لوععععضهن بععععوللنلز  الهرنسععععل     قريععععر امل ععععم، ورعععععت ررنسععععا  ىل أن   ثعععع  حوارهععععا معععع  بععععوللنلز  

 أل أج   لسم  حرا   قد   و  رسات عملل   قرير امل م الهرنسل  م
وأو ععت جلنعع  القضععات علععى التمللععز الضن ععري ررنسععا، نظععراً للو عع  اجلديععد ملععايو ،  ن  -79

 ضععععاع  جاورهععععا الراملعععع   ىل  ععععمان لتعععع  سعععع ان مععععايو  حبقععععوقا  االقت ععععاري  واالجتماعلعععع  
و  العععع  احلععععواجز الععععت  ضععععوق حععععريتا     والثقارلعععع  علععععى قععععد  املسععععاواد معععع  ابقععععي سعععع ان البلععععد،

  (١4٠)التنق 
وأشععار  اللجنعع  املضنلعع  ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعلعع  والثقارلعع  معع  القلععح  ىل ار هععان  -٨٠

، ا قعالل  واملنعاعح الواقضع  رلمعا ورات البةعار وجمتمضعا  معا ورات البةعارمضدال  البشالع  والهقعر   
رنسععل  ومععايو   وأو ععت اللجنعع  ررنسععا  ن  تبعع   جععاً قاامععاً علععى وال سععلما   رينلععون و لععاان اله

ا قعععععالل  واملنعععععاعح الواقضععععع  رلمعععععا ورات البةعععععار احلقعععععوق    عععععلا   سلاسعععععا  احلعععععد معععععأل الهقعععععر   
، وحثعت ررنسعا علعى القضعات علعى الهقعر املعدق ، وال سعلما   معايو ، وجمتمضا  معا ورات البةعار

   (١4١)ن   رقر مدق  على االستةقاقا  االجتماعل و مان ح و  ا شخاص الذيأل يضلوو 
ررنسعععا  ن  عععدع  اجلاعععور العععت  وأو عععت اللجنععع  املضنلععع  ابلقضعععات علعععى التمللعععز  عععد املعععرأد -٨١

 بذ ا السعلشا  الضررلع  ومنظمعا  نسعات الوعضوب ا  علل  لضعمان السعرع    مراجضع  ا ح عا  
ا سععري ، جلضلاععا متماشععل  معع  أح ععا  ا هاقلعع  القضععات علععى التمللزيعع  املتضلقعع  ابلععزوا  والضالقععا  

   (١4٢) ل  أش ا  التمللز  د املرأد
عععأل قلقاععا  ن نسععب  كبععمد مععأل  وأعربععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللععز  ععد املععرأد -٨٢

الوضوب ا  علل  والقبللع  معأل  لعاان الهرنسعل  ون ع  شعضوب معايو   هتقعر  ىل شعاارا  املعلالر 
وأو عت اللجنع  ررنسعا   (١4٣) اح ا وي  وهعو معا درماعا معأل احل عو  علعى اصعدما  ا ساسعل وو 

، ٣٢٠4 ن  نظععر   لديععد املالعع  ا ععدرد تمسعع  أ   املن ععوص عللاععا   موععرون القععانون رقعع  
   (١44)وال سلما رلما عى املناعح الناال ، و بسلا اإلجرات املتوخى   حال  اإلعالان  املتاخرد
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وأعربت اللجن  املضنل  ابحلقعوق االقت عاري  واالجتماعلع  والثقارلع  ععأل قلقاعا   ات الو ع   -٨٣
  ا قعععالل  واملنعععاعح الواقضععع  رلمعععا ورات البةعععار  عععم املالاععع  رلمعععا يتضلعععح ابلتمتععع  ابحلعععح   ال عععة  

  معايو  ، وال سلما ار هان مضدال  الورلا  النهاسل  وورلا  الر   البةار ا وراتوجمتمضا  م
ا شععد  ا قععالل وحثععت اللجنعع  ررنسععا علععى اسععتثمار مزيععد مععأل املععوارر     (١4٥)و   لععاان الهرنسععل 

وقعدمت اللجنع  املضنلع  ابلقضعات   (١4٦)حرماانً بغل   وحلد ن علهن الهعرر معأل اإلنهعاق علعى ال عة 
   (١47)مالحظا  و و لا  مماالل  على التمللز  د املرأد

وأعربت جلن  حقعوق الشهع  ععأل قلقاعا   ات ار هعان مضعدال  ا معرال املضديع  العت مي عأل  -٨4
، مبعا    لع  رعموس نقعى املناعع  البوعري /اإليد  ا قالل  الواقض  رلما ورات البةارالوقاي  مناا   

، راو ععت ررنسععا  ن  نهععذ بععرامج حمععدرد ا هععداف ملضاجلعع   لعع  ا مععرال الععت مي ععأل (١4٨)والسعع 
   (١49)قاي  مناا، وال سلما    لاان الهرنسل  ومايو الو 
وابإل ععار   ىل التععدابم املن ععوص عللاععا   اسععبا لجل  ال ععة  الوعنلعع  ملععا ورات البةععار،  -٨٥

حثععت اللجنعع  املضنلعع  ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعلعع  والثقارلعع  ررنسععا علععى موا ععل   نملعع  الععنظ  
ةي و سععال  احل ععو  عللاععا  سععضار مضقولعع  للةععد مععأل انتوععار الضامعع  لتععورم امللععاه وال ععرف ال عع

 . (١٥٠)ا مرال الشهللل  واملضدي 
وال زا  جلن  حقعوق الشهع   وعضر ابلقلعح   ات أوجعه التهعاو     نهلعذ اال هاقلع    ا قعالل   -٨٦

التقللديعع  ، و  ات عععد  وجععور مضلومععا  عععأل حععاال  التبععل (١٥١)وا را ععي الواقضعع  رلمععا ورات البةععار
املضرورعع  ابسعع    ععداو  الشهعع     بععوللنلز  الهرنسععل  وكاللععدونلا اجلديععدد، وأو ععت اللجنعع  ررنسععا  ن 

وأعربععت اللجنعع  عععأل قلقاععا   (١٥٢)  هعع  التقلععد ال ععار  مببععدأ  عشععات ا ولويعع  مل ععاد الشهعع  الهضععلى
ري لي والبوشعععلنلنجي     ات ععععد  كهايععع   سعععجل  ا عهعععا  املنتمعععي  ىل السععع ان ا نعععور ا مععع أيضعععاً 

   (١٥٣)ا قالل  وا را ي الواقض  رلما ورات البةار، ا مر الذي يضرق  ممارستا  حلقوقا 
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