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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٦-١٥

 *اجلهات صاحبة املصلحة بشأن فرنساموجز للمعلومات املقدمة من   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
مع مراعاا  ووريا  ، ١٦/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

لها  ما  ااهااد  44االستعراض الدوري الشاام.  وهاذا التقريار ماولم للمعلومااد ا قدما  ما  
إىل االساااتعراض الاادوري الشااام.، وهاااو مقااّد  ق داا . ماااولم  ق ااداً   اااد  (١)صاااح   ا حاال  

وخيّحاا  فاار  منفحاا. إلسااهاماد ا ؤسساا  الوطن اا   قااوق اإلنسااان األقحاال لعاادو ال لماااد  
 ا عتمد  بناء علل التق د ال ام. مب اوئ  ريس  

املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعتماادة ب ااا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

أعربااال الل نااا  الوطن ااا  االستشااااري   قاااوق اإلنساااان )الل نااا  االستشااااري ( عااا  أسااافها  -٢
وي اإلعاقا ، ألدااا   اا التغري النمطي الاذي للتاا اال فاق ا  الدول ا   قاوق لعد  مراعا  فرنس

   (٢)ووعل فرنسا إىل امتثال روح هذه اال فاق   ق  شريعاهتا
ولفتل الل ن  االستشاري  االنت ااه إىل رارور   ف  او أولاا الت  ام وم اف ا  أعماال العنا   -٣

شااااااري  الوطن ااااا  عااااا  قلقهاااااا إ اء اساااااتمرار بعااااا   اد الطاااااابع العنحاااااري  كماااااا أعربااااال الل نااااا  االست
ا مارسااااد الاااو قاااد ملاااول وون ا عااااا  القلااااي   لل ااارايىل العنحاااري ، مباااا ياااؤوي إىل نقااا  داااديد ق 
اإلبالغ ع  األفعاال العنحاري   وأوصال الل نا  االستشااري  ارار "ارسا  وسا . الوقاايعو الاو  ت عهاا 

   (٣)هنا ملول وون وصول الل ااي إىل القلاءالشرط  وال  ستند إىل أي أساس قانوين أل
__________ 

   ألمىل ا ت د  مل ملرر هذه الوث ق  ق . إرساهلا إىل وواير الرتمج  الت ريري   *
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وأداااود الل ناا  االستشاااري     اااوراد الدبلوماساا   الفرنساا   الرام اا  إىل  عمياام حقااوق  -4
ا رأ  علل الحع د الادو  ل ا  أعربال عا  أسافها لعاد  إحارا   قاّد  ك اري علال الحاع د الاوط   

   (4)بحور  منه    ق مج ع الس اساد العام  وأوصل الل ن  االستشاري  إبوراج ال عد اانساين
وأداااارد الل نااا  االستشااااري  إىل أن االكتراااال ق السااا ون بلااا  مساااتوايد ق اسااا   ق  -٥

وي  علل ظروف ا  س وا مارس  الفعل ا   قاوق افرنسا مع ما ينطوي عل ا  لو م    عاد مأس
لساا ناء وملسار ظاروف االحت ااا  السا ناء  و ّكارد الل نا  االستشاااري  بلارور  احارتا  كراما  ا

   (٥)وأوصل بتغ ري منط الس اس  ااناي   الفرنس  
وأعربل الل ن  االستشاري  ع  قلقها إ اء الُ عد اخلطري الاذي اذذ اا إلاراءاد م اف ا   -٦

س ما منذ إعالن حال  الطاوارئ  وأوصال الل نا  االستشااري  إبياالء اهتماا   اا   اإلرهاب، ال
   (٦)ا  حقوق اإلنسان ا س ل  عند  نف ذ  دابري حال  الطوارئ االد عد  احرت 

 اوظفي إنفاا  ا مارسااد التعساف   والتم  ميا  وأعربل الل ن  االستشاري  عا  قلقهاا إ اء  -٧
القاااانون والعق ااااد الاااو ملاااول وون االساااتفاو  مااا  سااا  . انتحااااف فعاااال بسااا   رفااا   سااا  . 

درك  وأوصال الل نا  االستشااري  فرنساا عن  ع اد  ق ا ىل الش اوى ا قدما  راد أفاراو الشارط  والا
جمموع  وساي. التد . ا تاح   وظفي إنفا  القانون وعن  لم   وافر س  . انتحاف فعال ما  

   (٧)انتهاكاهتىل  قوق اإلنسان
 ٠٠٠ 4 الحرل الل ن  االستشاري  أن ما بار اً،وف ما يتعلق  الستغالل اانسي ملديد -٨
ق ال غاء  وسلطل الل نا  االستشااري  اللاوء علال عاد  فعال ا  اً قاصر يستغلون حال  ٨ ٠٠٠و

( وأوصل فرنسا عن  عتمد  طا  ٢٠١4-٢٠١٦ ط  العم. الوطن     اف   االجتار  ل شر )
   (٨)لديد  بنطاق عم. واسع يغطي مج ع أد ال االجتار واالستغالل

ء حقااوق ساا ان الرومااا وإقحاااء األطفااال  ااري وأعرباال الل ناا  االستشاااري  عاا  قلقهااا إ ا -٩
الناااطقر  للغاا  ا ل اا  وأطفااال الرومااا  وأوصاال الل ناا  االستشاااري  بتط  ااق التعماا ىل ا شاارتك باار 

بغااارض  قاااد  حلاااول سااا    ،وكاااامالً اً اتمااااً  ط  قااا ٢٠١٢آب/أ ساااطس  ٢٦الاااو اراد وا اااؤر  
إلااراء عااا  ومنسااق يساام   لت اااق  إىل اذااا اً وايماا  ام ااع األداااا  ا طاارووي   ووعاال أيلاا

   (٩)مج ع هؤالء األطفال   دارس
وأوصااال الل نااا  االستشااااري  بتعميااام سااا . ملسااار ا حاااول علااال حاااق الل اااوء وملدياااد  -١٠

س ما االحت الاد ا تحل  بتاوفري الرعايا  النفسا   الال ما   عااا  الحادماد  مواط  اللع ، وال
   (١٠)ر  ط  مبسار التماس الل وءالشديد  النامج  ع  االرطهاو وا 

وأعربل الل ن  االستشاري  ع  انشغاهلا إ اء استمرار ولوو العديد م  القّحر األلان   -١١
ساا ما ق  ريااس وكااا  وعلااال ا اادوو الفرنساا   اإليطال اا   وأوصاال الل نااا   ق حالاا   سااّ ع، ال

 اع القّحار األلانا  ا عامولر  كماا االستشاري  إباتح  الس . ال ف ل  بلمان ا ماي  الفعال  ام
سااا ما ق  أعرباال عاا  قلقهااا إ اء إيااادا  عااد  آالف ماا  األطفاااال ق مراكاام ا اا س اإلواري، وال

أقاااال ىل ماااا وراء ال  اااار، ق مركااام ا ااا س اإلواري مباااايود  وأوصااال الل نااا  االستشااااري  بلااارور  
   (١١)طفال غل   التدابري ال ديل  لالحت ا  ق حال  األسر ا ح وب  ع
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 املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة -اثلثاا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (١٢)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 

 (١٣)اإلنسان
فرنسا عن  حّدق علل اال فاق   الدول    ٦أوصل منرم  العفو الدول   والورق  ا شرتك   -١٢

   (١4)مج ع العمال ا هالري  وأفراو أسرهىل  ماي  حقوق
وأوصاااال الت ااااال  العااااا ي ماااا  ألاااا. مشااااارك  ا ااااواطنر ا  وماااا  عن  عطااااي األولوياااا   -١٣

للمايراد الرمس   الو يلاطلع ااا ا قارر اخلاا  ا عا  بتعميام ولايا  ا اق ق حريا  الارأي والتع اري، 
   (١٥)لسلمي و  وي  اامع ادوا قرر اخلا  ا ع    ق ق حري  الت مع ا

وأوصااال ا ركااام االستشااااري الااادو   قاااوق اإلنساااان ب ل ااا  ا قاااوق  امعااا  أوكالهوماااا  -١4
فرنسا عن  نرر ق إم ان   التحاديق علال ا فااق و  ٦)ا ركم االستشاري الدو ( والورق  ا شرتك  

  قاااوق ااماع ااا ، علااال وأن  نرااار ق االعااارتاف  ١٨٩ورقاااىل  ١٦٩منرمااا  العمااا. الدول ااا  رقاااىل 
   (١٦)الن و ا  ر ق إعالن األمىل ا ت د  بشأن حقوق الشعوب األصل  

والحراااال منرماااا  العفااااو الدول اااا  أن  حااااديق فرنسااااا علاااال معاهااااد  جتااااار  األساااال   ق  -١٥
يشااا .  طاااو  إ اب ااا ،  لنرااار إىل وورهاااا كمحاااّدر ري ساااي ل سااال    وماااع  لاااو،  ٢٠١4 عاااا 
ثغراد ق اإلطار القانوين قاد  سافر عا  نقا. األسال   أو ملويلهاا بحاور   اري قانون ا   مال  ولد  ال
  وأوصاال منرماا  العفااو الدول اا  الدولاا   عن  فااي (١٧) فلااي إىل االجتااار اااا بحااور   ااري مشااروع  أو

 ن  لتماماهتا مبول  معاهد  جتار  األسل   وأال أت ن بنقا. األسال   التقل ديا  لااّما  علاىل، وقال اإل
باااااذلو، عن األسااااال   أو ا عاااااداد سُتساااااتاد  ق ار  ااااااب لااااارايىل إ و  مجاع ااااا  أو لااااارايىل راااااد 

   (١٩)  وقدمل منرم  الدفا  ع  ر ااي العن   وص اد "اثل (١٨)اإلنسان   أو لرايىل حرب

 (٢٠)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
الساانواد األربااع ا ارااا   أفاااود منرماا  العفااو الدول اا  عن السااالطاد اعتماادد  ااالل  -١٦
م  اإلصالحاد مبا يشم. ورع عد   طط عما.، و طا  عما. وطن ا   ناهلا  العنحاري  اً عدو

   (٢١)ومعاوا  السام  ، و ط  عم. وطن   للمساوا  بر اانسر ق القطا  العا 

ت فياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن مااا  مراعااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 إلنساين الساريا

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -١ 

 (٢٢)ا ساوا  وعد  التم  م  
الحراال مجع اا  الاادفا  عاا  حقااوق اإلنسااان/رابط  م اف اا  معاااوا  اإلسااال  ق فرنسااا  -١٧

  وقااّدمل رابطاا  حقااوق اإلنسااان (٢٣))اامع  /الرابطاا ( أن معرااىل راا ااي التم  اام هااىل ماا  النساااء
   (٢4)مالحراد "اثل 
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وأفااااود منرمااا  ه اااوم  راياااتس وو ااا  عن فرنساااا ق لااال التوصااا اد ا تعلقااا  بت ث اااا   -١٨
لهووها الرام   إىل م اف   التم  م والعنحري  وكره األلانا  ومعااوا  الساام    واعتمادد فرنساا 

، ولااااااّدوهتا ٢٠١4-٢٠١٢ طااااا  عمااااا. وطن ااااا   ناهلااااا  العنحاااااري  ومعااااااوا  الساااااام   للفااااارت  
وأوصااال منرمااا  ه اااوم  راياااتس وو ااا  عن  تحااادى ا  ومااا  بحاااور    ٢٠١٧-٢٠١٥ للفااارت 

فعال  لالعتداءاد ا ر     علال أسااس معااوا  الساام   وا سالمر ونناع انتشاار العنحاري  والتم  ام 
   (٢٥)وكره األلان  علل نطاق أوسع

حم ماا   وأفاااود وكالاا  االملاااو األوروو لل قااوق األساساا   )وكالاا  االملاااو األوروو( عن -١٩
ما  أصا. أفريقاي اً من ادر  رلاالً  ١٣النق  استعررل ق إطار قل    ر   د اوى مقدما  ما  

أو عااارو يااادعون ف هاااا  عرراااهىل لعمل ااااد  فتااا   مذلااا  مااا  ق ااا. الشااارط   وقلااال ا  مااا  عن 
الشرط  ملّققل بحور   ري قانون   م  هوي  ثالث  منهىل علال أسااس  نما ط عرقاي ن  امي، مشاري  

لت ّقااق مااا  اهلويااا  بناااًء علااال  حااااي  ماويااا  مر  طاا  عصااا. حق قاااي أو افرتاراااي، وون إىل أن ا
   (٢٦)ولوو أي مربر موروعي سابق للق ا  بذلو، هو إلراء ن  مي

أن أعماااال العنااا  ا ر   ااا  بااادافع عنحاااري منتشااار  بحاااور   4و كااارد الورقااا  ا شااارتك   -٢٠
ماياااا  ا ااااواطنر ا ت ولر/الرّحاااا. ماااا  هااااذه مذهلاااا ، وأن الساااالطاد ال  تاااااذ التاااادابري ال اف اااا   

  وأفاااود منرماا  األماا  والتعاااون ق أورو  عن فرنسااا  رساا. ب ااا د منترماا  عاا  (٢٧)ا مارساااد
 لرايىل ال راه   إىل م تا  ا ؤسسااد الدرقراط ا  وحقاوق اإلنساان )م تا  ا ؤسسااد الدرقراط ا ( 

و اعاادأري أنااا ال  تااوافر ب ااا د بشااأن ؛  اا٢٠١٥ق عااا   حاااو ً  ١ ٧٩٠وقااد سااّ لل الشاارط  
  وأوصل ا ركم األوروو  قاوق الغ ار (٢٨)القلااي الو نرر ف ها القلاء وصدرد بشأهنا أح ا 

فرنسا عن   اف  مج ع مراهر العنحري  رد الروما وأن   ف. عد  إفالد ا سؤولر ع  خمتل  
العقاب؛ وأن   ّث  الدعىل ا قاّد  إىل أفعال العن  و طا د ال راه   الو  ستهدف الروما م  

  وقاد  جملااس أورو  (٢٩)ا نرمااد  اري ا  وم ا  العاملا  ما  ألا.   ساري إداراك جمتمعااد الروماا
   (٣٠) وص اد "اثل 

بلدياا  ق فرنسااا  سااعل إىل ساا  قااوانر  ٣٠وأفاااود وكالاا  االملاااو األوروو عن أكثاار ماا   -٢١
اً وهو ل اس س اح  ُصّمىل للمارأ  ل اي يغطاي كا. لسادها  و ال املرر ما يسمل وبل اس ال ورك  و 

ماااا  شاااري الااادفو  ا قدمااا  لتربيااار هاااذا ا رااار إىل أن ل ااااس ال اااورك   يتعاااارض ماااع ا عاااايري األ الق ااا  
  وأوصل منرم  الدفا  ع  ر ااي العن  فرنسا عن  تواصا. ماع ا سالمر (٣١)والعلمان   الفرنس  

   (٣٢)مش وهر بس   وينهىل أو انتمايهىل اإلث اً ىل ل سوا أدااصونن هىل رما د  ؤكد أهن
والحراال اامع اا  ا شاارتك  للمثل اااد وا ثل اار ومموولااي ا  اا. اانسااي ومغااايري اهلوياا   -٢٢

اانسان   )اامع ا  ا شارتك  للمثل ااد وا ثل ار( أناا علال الار ىل ما  التقاد  ا ار  ق جماال إعماال 
سا ما ق دا  اد التواصا. االلتمااعي    اود  طا د ال راه   وال حقوق هؤالء األداا ،

وأوصاال اامع اا  ا شاارتك  للمثل اااد وا ثل اار عن يُطااولر القااانون الفرنسااي لاامايو  مراعااا  راا ااي 
أعمال العن  والتم  م متعدو ااوان  وعن  ت ع فرنسا س اس   ثق ف   طموحا    اف ا  القوالا  

عمااااال التم  اااام الااااو  سااااتهدف ا ثل اااااد وا ثل اااار ومموولااااي ا  اااا. اانسااااي النمط اااا  اانسااااان   وأ
   (٣٣)ومغايري اهلوي  اانسان  

لتم ار مغاايري  قاانو ً  ٢٠١٦وأفاود منرم  العفو الدول   عن الرب ان اعتماد ق عاا   -٢٣
  (٣4)يباهلوي  اانسان   م  ا حول علل اعرتاف قاانوين لناو  لنساهىل وون اسات فاء أي دار  طا
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وأوصاال منرماا  العفااو الدول اا  بلاامان إم ان اا  ححااول مغااايري اهلوياا  اانسااان   علاال اعاارتاف 
قااانوين بنااو  لنسااهىل ماا   ااالل إلااراءاد سااريع  وم سااور  وداافاف ، مااع ا فااال علاال حقهااىل ق 

   (٣٥)اخلحوص  

 (٣٦)واألعمال الت اري  وحقوق اإلنسانالتنم   وال  ئ    
مشارو  قاانون يلام   ٢٠١٧الدول ا  عن ا  وما  اعتمادد ق عاا   أفاود منرم  العفو -٢4
ماا  الشاركاد الفرنساا   بتنف اذ و طاا  يقرا و  نااع وقاو  انتهاكاااد حقاوق اإلنسااان وأراارار اً عادو

  وأوصاال منرماا  العفااو الدول اا  بلاامان مساااءل  (٣٧)ب ئ اا  بساا   أنشااطتها ق فرنسااا وق اخلااارج
   (٣٨)نسانالشركاد ع  ر ااي انتهاكاد حقوق اإل

 حقوق اإلنسان وم اف   اإلرهاب  
أفاااااااود اامع  /الرابطاااااا  عن ا  وماااااا  ا  عاااااال ق أعقاااااااب اهل ماااااااد اإلرهاب اااااا  الااااااو  -٢٥

اسااتهدفل ال لااد س اساا  أمن اا  أفلاال إىل وصااىل الساا ان ا ساالمر  وعااالو  علاال  لااو، أعرباال 
لاااو اذاااذهتا ا  ومااا  وأثرهاااا علااال اامع  /الرابطااا  عااا  قلقهاااا إ اء مااادى فعال ااا  التااادابري األمن ااا  ا

   (٣٩)ا قوق األساس   وعلل أم  لمء م  الس ان
  رايااتس وو ااا  حااادو  جتااااو اد مت اارر   اااالل العمل ااااد الاااو ووثّقاال منرمااا  ه اااوم -٢٦

نّفذهتا الشرط  ق إطار حال  الطوارئ، ومس ل للشرط  بتفت   ا نا ل وورع الناس ق د اإلقاما  
علل موافق  قلاي   مس ق   وأوصل منرم  ه اوم  راياتس وو ا   لت قاق  ااربي  وون ا حول

م  أن  دابري م اف   اإلرهاب  نفذ علل حنو متناس  و ري ن  مي وأن عمل اد ا دامه  ال  اتىل 
  وأوصاال منرماا  العفااو الدول اا  عن دحاار اسااتادا  (4٠)ق اا. ا حااول علاال إ ن قلااايي بااذلو

  وأوصل منرم  الدفا  عا  را ااي (4١)ل ا متطل اد ا ال  فقطالسلطاد االستثناي   ف ما  قت
العنااا  فرنساااا عن   اااذل، ق إطاااار متابعااا  ااااارايىل اإلرهااااب، ا مياااد مااا  ااهاااوو  مايااا  حقاااوق 

   (4٣)  وقدمل نقاب  القلا   وص اد "اثل (4٢)مواطن ها وحرايهتىل األساس  
 ٢4قاااانون االساااتا اراد الحااااور ق وأعربااال رابطااا  حقاااوق اإلنساااان عااا  قلقهاااا إ اء  -٢٧

الااذي يلاافي الشاارع   علاال إلااراءاد  ااري قانون اا   تم اام علاال ولااا اخلحااو   ٢٠١٥نو /يول ااا 
   (44)بطابع اقت امي وُ ستاد  ق ظ.   اب أي إطار قانوين

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (4٥)ا  ا  وا ري  واألمان علل داحاحق الفرو ق   
جتمااع األطااراف ا دن اا  لرواناادا )جتمااع األطااراف ا دن اا ( ورابطاا  إي وكااا أن فرنسااا الحاا   -٢٨
اً  لطلع ط ل  فرت  ااول  األ ري  لالساتعراض الادوري الشاام. بوال هاا ا تمثا. ق التاد . وفقا مل

  (4٦)االلتماماهتا ا رت    علل القانون الدو   قوق اإلنسان ف ما يتعلق  إل و  ااماع ا  ق رواناد
اً ويشري جتمع األطاراف ا دن ا  إىل أن  واطاؤ فرنساا ا معاو  ق اإل و  ااماع ا  قاد يشا . انتهاكا

  وأوصاال جتمااع األطااراف ا دن اا  ورابطاا  (4٧)ال فاق اا  منااع لرراا  اإل و  ااماع اا  وا عاق اا  عل هااا
 اااع ا شااات ا ق  اااورطهىل ق اللتماماهتاااا و الحاااق مجاً إي وكاااا فرنساااا عن  تااااذ التااادابري ا ناسااا   وفقااا

   (4٨)اإل و  ااماع   الذي  يع شون ق فرنسا
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وأعاارب الت ااال  العااا ي  شااارك  ا ااواطنر ومنرماا  العفااو الدول اا  عاا  القلااق إ اء اااوء  -٢٩
  وأوصاااال (4٩)الشاااارط  الفرنساااا   للقااااو  ق الساااانواد األ ااااري  ماااا  ألاااا. التحاااادي لالحت الاااااد

واطنر ومنرم  العفو الدول   إبلاراء ملق قااد فوريا  ق مج اع حااالد الت ال  العا ي  شارك  ا 
  وقااّدمل الورقااا  (٥٠)قااواد األمااا  ق اسااتادا  القااو  عناااد رصاادها االحت الاااد وا رااااهرادإفاارا  

   (٥١) عل قاد و وص اد "اثل  ٨ا شرتك  
علااال وأفااااود منرمااا  ه اااوم  راياااتس وو ااا  ومنرمااا  منتااادى لوقااا  عمل ااااد التفتااا    -٣٠

أساااس مالماا  الولااا عن نرااا  الت قااق ماا  اهلوياا  يفساا  اإلااال أمااا  الشاارط  إلساااء  اسااتادا  
الساالط ، وعن الشااعور  إلقحاااء والتم  اام يتعااّم  لاادى داا اب األقل اااد بساا   عمل اااد الت قااق 
ماا  هااويتهىل و فت شااهىل  وأعرباال منرماا  ه ااوم  رايااتس وو اا  ومنرماا  منتاادى لوقاا  عمل اااد 

ساااس مالماا  الولااا فرنسااا إبصااالح قااانون اإللااراءاد ااناي اا  ل ااي  سااتند مج ااع التفتاا   علاال أ
   (٥٢)عمل اد الت قق م  اهلوي  إىل د ه  فروي  معقول 

السا ون الفرنسا   والحرل رابط  الدوم ن   ر للعدال  والسلىل بقلق ورع ا ت مي  ق  -٣١
  (٥٣)ب  حاريتهىل وكارامتهىل اإلنساان  والت عاد السل    لاذلو علال ظاروف احت اا  األدااا  ا سالو 

إىل ار فااا  معاادالد االكترااال ق الساا ون والاانق  ا اااو ق ا ااوارو ا اوياا  اً و شااري الرابطاا  أيلاا
  وأوصااال الرابطااا  وا راقااا  العاااا  ألمااااك  سااال  ا ريااا  (٥4)وال شاااري  و اااروي ظاااروف االحت اااا 

  انترااار ا اكماا  و لاااع  ا ااوارو )ا راقاا  العااا ( فرنسااا عن  فاارض عقااو د بديلاا  و قحاار فاارت 
  وأوصاال منرماا  القااراء  هااي ا اا. فرنسااا عن  عاام  الساا . الااو  ساااعد علاال (٥٥)ا اوياا  وال شااري 

  وأوصااال نقابااا  القلاااا  (٥٦)إعااااو  إومااااج األدااااا  ا ت ااامي ، مثااا. "ارسااا  األنشاااط  الثقاف ااا 
   (٥٧)بتش  ع بداي. االحت ا  وورع س اس  لعد  الت ر 

والحاااا  ا راقاااا  العااااا  أن المنااااما د ا حااااّمم  لشااااا  واحااااد ملتااااوي ق العديااااد ماااا   -٣٢
  وعاالو  علال (٥٨)ماا ال  ت ااو  مسااحتها  ساع  أمتاار مربعا اً الس ون علل ثالثا  أفردا ، و ال ا

مستوايد ا حول علل العالج الطيب، ق ظ. عاد  ولاوو عادو كااف ما  اً  لو،  رالعل أيل
ل ي يقاد  ف هاا العاالج ق ظاروف ل اد  اً رف العالج الو   ل ر ق  لدالعمال الط  ر ق  

  وأعارب ا راقا  العاا  عا  قلقاا إ اء اإليادا  ا ناترىل ل دااا  (٥٩)وق إطار احرتا  السر الطايب
ا حاااابر  راااطرا د عقل اااا  ق  ااارف معمولاااا  وق اااد االحت اااا  وإ اء نقاااا  العاااالج ا قااااد  إىل 

   (٦٠)ق ا ؤسساد الس ن  ا حابر عمراض عقل   
ووثّقل منرم  ه ومان رايتس وو   سوء ظاروف احت اا  األدااا  ا حاابر إبعاقااد  -٣٣

نفسا   والتماع ا   وبساا   عاد   ااوافر  ادماد الحا   العقل اا  ال اف ا  وا ناساا   ونقا  الرت   اااد 
الفرنساا    اارتّوى الحاا    الت سااريي  ا عقولاا  ا تاحاا  للمحااابر إبعاقاا  نفساا   والتماع اا  ق الساا ون

العقل   للسا ناء و نتهاو حقاوقهىل  وأوصال منرما  ه اوم  راياتس وو ا  بتاوفري رعايا  يوم ا  أكثار 
   (٦١)فعال   وظروف مع ش   مناس   للس ناء  وي اإلعاق  النفس   وااللتماع  

 (٦٢)فالد م  العقاب، وس او  القانونإقام  العدل، مبا ق  لو مسأل  اإل  
أداارد الرابطا  الوطن ا   سااعد  األلانا  ق ا ادوو إىل عاد  امتثاال فرنساا التوصا اد  -٣4

ا قدم  إل ها بشأن اذاا  التادابري الال ما  للامان حاق مج اع ا هاالري  وملتمساي الل اوء ا اتف  
ااىل ق منطقاا  االنترااار علاال قااد  ا ساااوا  مااع  اريهىل ق  قااد  طعاا  إيقاااق وفعااال، مااع السااماح 

   (٦٣)حول علل مساعد  قانون    
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والحرل الرابط  الوطن    ساعد  األلان  ق ا ادوو أن األلانا  ُ سال  حاريتهىل ق  -٣٥
 لاااون السااااعاد السااال والتساااعر األوىل مااا   اااوق فهىل وون أن  تاااوىل سااالط   اااري إواريااا  اااا  

ء ق ا اادوو فقااط؛ حااالتهىل  ومل يساام   السااتفاو  ماا  إلااراء الطعاا  اإليقاااق إال  لتمسااي الل ااو 
 اا  لغااريهىل ماا  األلاناا  ا ااتف  اااىل ق منطقاا  االنترااار، سااواء أكااانوا ماا  ا منااوعر ماا  روال 

  (٦4)الاد ول أو ا منااوعر ماا  الع اور أو ماا  القّحاار ا عامولر، "ارساا  أي ساا  . ما  هااذا الق  اا.
 يولاد أي سا  . للطعا  ما   ادابري   فا. للقّحار إم ان ا  الوصاول إىل ا رالعا  القلااي   وال وما

   (٦٥)يت   إيقاف إلراء طرو القاصر ريثما يُنرر ق حالتا بش . لّدي
وأداااارد منرمااا  األمااا  والتعااااون ق أورو  أناااا صااادر ق إطاااار و طااا  العمااا.   اف ااا   -٣٦

و  عم ىل يان  علال أن يطلا  ا ادعون العاامون ٢٠١٧-٢٠١٥العنحري  ومعاوا  السام   للفرت  
اخلاصا   ارايىل ال راه ا  عقاو د  شام. عنحار التثق ا  ك امء ما  ا  اىل الحااور  ق ا اكماد
   (٦٦)ق حق اااين

 (٦٧)ا  ا  العام  وا  ا  الس اس   ا رايد األساس   وا ق ق ا شارك  ق  
اعتاااااربد اامع  /الرابطااااا  ومنرمااااا  ه اااااوم  راياااااتس وو ااااا  والت اااااال  العاااااا ي  شاااااارك   -٣٧

الاذي درار ار اداء  الم اذ ا ادارس الثانويا  العاما  العالمااد  ٢٢٨-٢٠٠4انون ا واطنر أن الق
الدين ا  الوارا  ، ينتهاو ا قاوق األساسا   ا تمثلاا  ق عاد  التعارض للتم  ام وحريا  الادي  وا ااق 

  وأوصاال منرما  ه ااوم  رايااتس وو ا  واامع  /الرابطاا  فرنسااا عن  لغااي (٦٨)ق اساتقالل   القاارار
ق األماك  العام  للمان أن ي اون  قانون الذي ين  علل حرر إ فاء الولا كامالً  عّدل ال أو

بوساااع ا ااارأ  الاااو ذتاااار  غط ااا  ولههاااا ألسااا اب وين ااا  أن  فعااا.  لاااو وون  اااوف مااا  التعااارض 
   (٧٠)  وقدمل منرم  الدفا  ع  ر ااي العن   وص اد "اثل (٦٩)لعقو د قانون  

ارك  ا اااااواطنر أن  رّكااااام مل  ااااا  وساااااايط اإلعاااااال  يقاااااّوض والحااااا  الت اااااال  العاااااا ي  شااااا -٣٨
 اد محال    عما. الحا ف ر الاذي  يغطاون أحادا ً  االستقالل   الت ريري  وأن السلطاد  ق د أح ا ً 

  وأوصااال الت اااال  العاااا ي  شاااارك  ا اااواطنر (٧١)عامااا ، مثااا.  ف  اااو مساااتوطن  الاللئااار ق كال اااا
   (٧٢)اإلعال ، ورمان قدر  الح ف ر علل لاي  محاورهىلبلمان حري  التع ري ووسايط 

وأوصااال منرمااا  ومراسااالون باااال حااادووو فرنساااا عن ملااارت  وور وساااايط اإلعاااال  وعمااا.  -٣٩
الحاا ف ر وأن   اااف  مج ااع أداا ال االعتااداء اللفرااي والتشاا  و ق ا مارساا  ا شااروع  للعماا. 

   (٧٣)الح في
 ا كاان  ا  اإلدااو  مباا   ذلاا ا  وما  الفرنسا   ما  أناا إ ١٠وأكدد الورقا  ا شارتك   -4٠

اً لهااااوو   اف اااا  العنحااااري  ومعاااااوا  السااااام  ، ف نااااا  د ماااا  اللااااروري أن يشاااام.  لااااو أيلاااا
  وأوصاال الورقاا  (٧4)ماا  أصااول وواي د أ اارىاً وأفعااال التم  اام الااو  سااتهدف أدااصاا اااارايىل

مون واحاااارتا  حرياااا  الاااادي   لنساااا   فرنسااااا عن  اااانرىل لااااالد إعالم اااا  بشااااأن ملاااا ١٠ا شاااارتك  
   (٧٥)لل م ع وأن ملر  علل  نف ذ إلراءاد م اف   اارايىل ا ر     بدافع وي 

 (٧٦)أد ال الرقحرر مج ع   
ع  قلق  اا  إ اء وراع األطفاال را ااي  ٧والورق  ا شرتك   ٦أعربل الورق  ا شرتك   -4١

فال ا عررار خلطار االجتاار ورا اايه علال إعااو  االجتار  ل شر  وأوصتا فرنسا عن  ساعد األط
   (٧٧)ل . طف.اً قانون  بناء ح اهتىل وعن  ت   "ثالً 
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إبطاااالق  طااا  وطن ااا   ن ااا  متعااادو  اً أيلااا ٧والورقااا  ا شااارتك   ٦وأوصااال الورقااا  ا شااارتك   -4٢
ي اارس لاامء الساانواد   اف اا  االجتااار  ل شاار، مااع إاتحاا  مااا ي فااي ماا  األوواد لتنف ااذها، علاال أن 

   (٧٩)  كما أوصتا بوق  س   ر ااي االجتار ولايتهىل(٧٨)منها للورع اخلا  للل ااي القّحر

 (٨٠) ق ق اخلحوص   وا  ا  األسري ا  
أدااااارد منرماااا  العفااااو الدول اااا  ومنرماااا  الوصااااول اين إىل أن القااااانونر ا عتماااادي  ق  -4٣
  وأوصال منرما  الوصاول (٨١)مراق ا  واساع رن ان وواير االساتا اراد صاالح اد  ٢٠١٥ عا 

اين فرنسااااا عن  عااااّدل أح ااااا  القااااانونر ا تعّلقاااا    راق اااا  والوصااااول إىل ا علوماااااد الشاحاااا   
 تدّ . إلاراءاد إنفاا  القاانون والعما. االساتا اري ق اخلحوصا   إال  لقادر الاال    للمان أال

وا نرما  الدول ا   مايا   (٨٣)لعفاو الدول ا   وقدمل منرما  ا(٨٢)وا تناس  لت ق ق هدف مشرو 
   (٨4)اخلحوص    وص اد "اثل 

وأوصل الت ال  الدو  للدفا  ع  ا ري  بلمان احرتا  مسؤول اد وحقاوق ووال ااد  -44
   (٨٥)الوالدي  واألوص اء القانون ر ق  قد  التول ا ا ناس  ألطفاهلىل

 ثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال -٣ 

 (٨٦)لعم. وق ظروف عم. عاول  وموا   ا ق ق ا  
أدااارد رابطاا  حقااوق اإلنسااان إىل أنااا علاال الاار ىل ماا  ولااوو عالماااد مشااّ ع  ف مااا يتعلااق  -4٥

   (٨٧)  ساوا  اانسان   ق العم.، ال  مال مث  فوارق ك ري  بر خمتل  القطاعاد
عرراال هلااا مساالماد حمّ  اااد ق أعمااال وأبلغاال اامع  /الرابطاا  عاا  حاااالد ن  اام   -4٦

   (٨٩)  وأوصل اامع  /الرابط  بعد  التم  م رد ا رأ  ق سوق العم.(٨٨)جتاري   اص 
وأبلغاال رابطاا  مجاعاا  ال ااا  ل وفاااين الثالاا  والعشااري  )رابطاا  مجاعاا  ال ااا ( عن معاادل  -4٧

صاافوف الساا ان ماا   ااري ال طالاا  ق صاافوف األداااا   وي اإلعاقاا  ي لاا  رااع  معاادهلا ق 
 وي اإلعاقاا   وداادود رابطاا  مجاعاا  ال ااا  علاال راارور  جتناا  أن يحاا   األداااا  ا حااابون 

  وأوصل رابط  مجاع  ال ا  عن  عم  التد الد ق (٩٠)بدرل  مع ن  م  اإلعاق  مهدوي   لفقر
و لعمالا  كراما   جمال اإلوماج ق سوق العم. وأن  راعاي الس اسااد ا تعلقا   لشاركاد الت اريا 

   (٩١)األداا   وي اإلعاق 
ساا ما ق صاافوف الشااا اب   مايااد معااادالد ال طالاا  والفقاار، ال ١والحراال الورقاا  ا شاارتك   -4٨

، علل الر ىل م  ا  ا  فرنساا مناذ االساتعراض الادوري الشاام. (٩٢)ا ن دري  م  وسط التماعي حمرو 
  وأوصااال الورقااا  (٩٣)نهىل مااا  ملق اااق االساااتقالل  األ اااري س اسااا  حا مااا  ف ماااا يتعلاااق  لشااا اب لتم  ااا

   (٩4)فرنسا بورع و عميم خمتل  الس اساد ا تعلق   لش اب ١ا شرتك  
وأفااااو م تااا  ا ؤسسااااد الدرقراط ااا  عن ق اااوو ساااوق العمااا.  عاااوق  وظ ااا  ا هاااالري   -4٩

اً رفاع هاذه الق اوو  ادر  االقتحاوير م  الروما ق بلدان ا قحد ق أورو  الغرب     اري أناا  اري 
 عتماااو  اادابري إ اب اا ، مبااا يساام  بت ساار فاار  العماا. ا تاحاا   ق فرنسااا ويقاارتن  لااو أح ااا ً 

   (٩٥)للروما ا هالري 
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 (٩٦)ا ق ق مستوى مع شي اليق  
أفاو ا ركم األوروو  قاوق الغ ار عن جمتمعااد الروماا ق فرنساا  عا   ق مسااك   اري  -٥٠

عاارض لعمل اااد اإل ااالء القسااري ا ت اارر ، وهااو مااا  علهااا  عاااين ماا  التهماا   والفقاار اليقاا  و ت
مبا  ف هاا  اً،  ومل  ات  حاأل ألكثار الفئااد راعف(٩٧)بحور  متمايد  و ع   ق ظاروف  اري مساتقرّ 

  وأراااف (٩٨)النساااء ا واماا. واألداااا   وو اإلعاقاا  وا ساانون، حلااول أو  اادابري إوماااج وايماا 
روو  قااوق الغ اار أن ساا ان الرومااا الااذي  يع شااون ق األح اااء العشااواي   يعااانون ماا  ا ركاام األو 

"ارساا  اً   وأوصال ا ركاام فرنسااا عن  وقا  فااور (٩٩)نقا  م اااه الشاارب و ادماد الحاارف الحاا ي
طرو الروما م  ب وهتىل وجمتمعاهتىل وون أن  وفّر هلىل أي بدي. س   وايىل؛ وأن  لم  هلىل الوصول 

ا سااااوا  ماااع اي اااري  إىل ا قاااوق األساسااا  ، مباااا ق  لاااو ا  ااااه و ااادماد الحااارف علااال قاااد  
  وقاااّدمل (١٠٠)الحااا ي، والتاااأمر الحااا ي والرعايااا  الحااا   ، واالساااتفاو  مااا  سااا   الطاااوارئ

   (١٠١)منرم  الدفا  ع  ر ااي العن   وص اد "اثل 
ّولاااون ق ظاااروف  ساااتوق بلااامان أن يعااا   ا واطناااون ا ت  4وأوصااال الورقااا  ا شااارتك   -٥١

معاااايري العااا   ال ااار  األساسااا  ، وأال  ُنشاااأ حمطااااد التوقااا  ق أمااااك  ح ااا  ي اااون قاطنوهاااا 
   (١٠٢)معررر  ااطر ص    وب ئ  

العااامل الرابااع عااد  ملق ااق ملساا  مل ااول ق  -والحراال ا ركاا  الدول اا  إل اثاا  ا لهااوف  -٥٢
  وأوصاال ا ركاا  فرنسااا (١٠٣)ن ق الفقاار ا اادقعا الاا  الساا ن   الساا ئ  ل داااا  الااذي  يع شااو 

وب اااذل كااا. ااهاااوو  اً؛بلااامان أن   اااون الس اسااااد العامااا  فعالااا  جتااااه أداااد أفاااراو السااا ان فقااار 
   (١٠4)اً ا م ن  لتوفري ا  مان اد الال م  ل ناء أو إعاو  أته . ا ساك  ا احح  ألدد الناس فقر 

 (١٠٥)ا ق ق التعل ىل  
ق ا ايا  ما  أطفاال الروماا الاذي  يع شاون ق  ٣٠م األوروو  قوق الغ ر عن أفاو ا رك -٥٣

، وأوصل الدول  عن ملقاق ق (١٠٦)األح اء الفقري  وا ستوطناد العشواي   مل يلت قوا قط   درس 
مج ااع حاااالد رفاا   ساا  . أطفااال الرومااا ا  لاا  عنهااا؛ وأن  طلاا  التساا  . الفااوري ألطفااال 

  وأفاود منرم  األم  والتعاون ق أورو  عن التقارير (١٠٧) س  االلت اق   درس الروما ال الغر
  وأدارد (١٠٨)أطفال روما ي م.  عل ما الثانوي ١٠ شري إىل أن أق. م  طف. واحد م  أص. 

وكالاا  االملاااو األوروو إىل أنااا علاال الاار ىل ماا  خمتلاا  ااهااوو ا  ذولاا  إلوماااج الرومااا، ال  اامال مثاا  
   (١٠٩)دايد مر  ط  بن . التعل ىل و لرروف الس ن   الس ئ مل

 لتااااادابري اإل اب اااا  الااااو يتلااااامنها قااااانون إصااااالح النراااااا   ١ورّح اااال الورقاااا  ا شاااارتك   -٥4
   اااري أن الورقااا  أعربااال عااا  أسااافها الساااتمرار ولاااوو فاااوارق بااار األطفاااال بسااا   (١١٠)ا درساااي

 لوسااي. ال اف ا  للامان  نف اذها بحاور  موحاد   انتمايهىل االلتماعي ولعاد  وعاىل اإلصاالحاد
بتاوفري األوواد الال ما  لتق ا ىل القاانون وكاذا  ١  وأوصال الورقا  ا شارتك  (١١١)ق مج ع أحناء ال لد

   (١١٢)٢٠١٩النرا  التعل مي الفرنسي الول عا  
الااااوط  ا  ومااا    اااار  علااال أن ملااارت  باااارام  التعلااا ىل  ١٠وأوصااال الورقااا  ا شاااارتك   -٥٥

   (١١٣)واألسال   ال  دا ول   حري  ف ر وولدان ووي  التالم ذ ووالديهىل علل حد سواء
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 حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة -٤ 

 (١١4)النساء  
الحرااال رابطااا  حقاااوق اإلنساااان أن اعتمااااو أح اااا   شاااريع   لدياااد   اااالل السااانواد  -٥٦

ل علااال بعااا  ا قاااوق  ور اااىل  لاااو، الاااثال  ا ارااا   مسااا  ل لن  ااااد رااا ااي العنااا    حاااو 
   (١١٥)مل  النساء األلن  اد وا هالراد اماي  قانون   فعال  مل

 ٢٠١١كاانون الثاين/ينااير   ٢٧وأدارد رابط  حقوق اإلنسان إىل أن القاانون الحااور ق  -٥٧
 ١ ق ا اياا  الااول ٢٠يهاادف إىل أن   لاا  ححاا  نث اا. النساااء ق جمااالس اإلوار  والرقاباا  نساا   

  وعلاال الااار ىل ماا  ولااوو عالمااااد ٢٠١٧ق ا اياا  الاااول عااا   4٠، ونساا   ٢٠١4نو /يول ااا 
مشّ ع  ال  مال  ولد فوارق ك ري  بر خمتل  القطاعاد  وعاالو  علال  لاو، يرا. التفااود ق 

   (١١٦)س ما ق الدرلاد العل ا م  سّلىل األلور ال اً،لداً األلور ك ري 

 (١١٧)األطفال  
يتعلق  ارايىل ا ر     راد األطفاال وبغااء األطفاال، الحا  اإللاس الفرنساي امع ااد ف ما  -٥٨

حقاااوق الطفااا. أن اهل اكااا. وا لاااول ااماي ااا   اااري ماليمااا  وأن الوقايااا  منعدمااا ، وهاااو ماااا يااادل علااال أن 
ق ال هلذه ا سأل   ويشّ ع اإللس الدول  علال إنشااء ه اكا. اسات رئ الً اً السلطاد العام   و  اهتمام

   (١١٨)مناس   للقحر وعلل  وفري ووراد  دري    حمدو  للمهن ر
وا  اااور  العا  اا  إلهناااء مج ااع أداا ال العقوباا  ال دن اا  الااو  ٣والحراال الورقاا  ا شاارتك   -٥٩

نااارس رااد األطفااال والتنساا ق   ا عن اا  بتعلاا ىل الساالوك  ااري العن اا  والساالىل أن العقااو د ال دن اا  
س وق النرااا  اانااايي، ل نهااا  ااري "نوعاا  بحااور  واراا   وصاارد  وا اا. األساار  "نوعاا  ق ا اادار 

  وأعربااال هاااذه ااهااااد عااا  أملهاااا ق أن  تنااااول (١١٩)وق  ريهاااا مااا  أمااااك  اساااتق ال األطفاااال
وأوصل فرنسا علل ولا الت ديد عن ُ لاّم   ٢٠١٨الدول هذه ا ش ل   الل استعراض عا  

   (١٢٠)حري  ام ع العقو د ال دن   ا مارس  رد األطفالأولوايهتا ا نع الوار  وال
واإللااس الفرنسااي امع اااد حقااوق الطفاا. النراار إىل  ٣ولفاال كاا. ماا  الورقاا  ا شاارتك   -٦٠

ف مااا يتعلااق  لتعرياا   لعقوباا  ال دن اا  والتوع اا  اااا  اً التقااد  الااذي أحر  ااا الدولاا  الفرنساا   مااؤ ر 
عديااد  الرام اا  إىل م اف اا  أعمااال العناا  ا ر  اا  رااد األطفااال رّح ااا  عتماااو ا  اااوراد ال وقااد

   (١٢١)وأوص ا فرنسا مبواصل  لهووها ق هذا الحدو م   الل  نر ىل لالد إعالم   وطن  
وأّكد االملاو م  أل. الطفول  علل ررور  أن يغّل  نرا  لايا  الطفا. ا حال   العل اا  -٦١

  وأوصال االملااو (١٢٢)الوالدي   قوقهىل ا تعلقا   لاماير  ل طفال ق جماالد حساس  مث. "ارس 
اً فرنسااا عن ُن ّاام باار ا سااار القلااايي اخلااا   ألطفااال وا سااار اخلااا   لوالاادي ، و اانّرىل  اادري 

   (١٢٣)للقلا  بشأن إد ال اد لاي  الطف.اً حمّدو

 (١٢4)األداا   وو اإلعاق   
ق ا ايااا  فقاااط مااا  الطل ااا   وي اإلعاقااا  الاااذي   4٣,٨أفااااود رابطااا  مجاعااا  ال اااا  عن  -٦٢

  وال دااد نرااا  ٢٠١٦ياارتووون علاال ماادارس عاوياا  اسااتفاووا ماا   اادابري مرافقاا  ماليماا  ق عااا  
التعل ىل م  أولا التفاود بر التالم ذ، ب. ال يمال ي اّوئ فرنساا أوا ا را ا  ق أورو  ما  ح ا  
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  وأوصل رابط  مجاعا  ال اا  فرنساا عن  ع ا. إبومااج العادو ال  اري ما  األطفاال (١٢٥)فاإلنحا
   (١٢٦) الوا يعانون م  اإلقحاء ق ا دارس العاوي   وي اإلعاق  الذي  ما

وف ماااا يتعلاااق  ألدااااا   وي اإلعاقااا ، الحااا  جملاااس أورو  إىل أناااا علااال الااار ىل مااا   -٦٣
األولوياا  لالسااتقالل   واإلوماااج االلتماااعي، ال ُي فاا. هااذان  ولااوو إطااار قااانوين متطااّور وإعطاااء

   (١٢٧)ق ا مارس  العمل  اً العنحران وايم
 أن الطل اا   وي اإلعاقاا  يوالهااون صااعو د ك ااري  ق االسااتفاو  ٢والحرال الورقاا  ا شاارتك   -٦4

ومركام وو  للطل ا   إنشااء ٢  واقرتحال الورقا  ا شارتك  (١٢٨)م  الاربام  الدول ا  للدراسااد العل اا
 وي اإلعاقااا و قاااد يسااام  بت ااااو  ا شااااك. ا عرترااا  مثااا.   ااااب ا رافقااا  أو ا اااوالم التم  ميااا  

   (١٢٩)واإلواري  ا ال  
عاااا  أساااافها لولااااوو نرااااا  ر ّاااام رااااد األداااااا  ا حااااابر  ٩وأعرباااال الورقاااا  ا شاااارتك   -٦٥

علق   ل ش  ع  هاذا ا ارض ما  ، وأوصل فرنسا عن  رالع س استها ا ت٢١ لتثل  الح غي 
بتنرااا ىل لاااالد  ٩ألااا. الوفااااء  لتماماهتاااا الدول ااا ؛ وإرااااف  إىل  لاااو، أوصااال الورقااا  ا شااارتك  

   (١٣٠)٢١إعالم   عام  لفايد  ا واطنر بشأن األداا  ا حابر  لتثل  الح غي 

 (١٣١)األقل اد والشعوب األصل    
ورو  وم تاا  ا ؤسساااد الدرقراط اا  عن األحااماب أفاااود منرماا  األماا  والتعاااون ق أ -٦٦

الري س   ق عدو م  الدول األعلاء ق ا نرم ، مبا ق  لو فرنسا،  ل اأ إىل اخلطاا د ا عاويا  
للمهااالري  الرومااا ومااا فتئاال  حااّنفهىل كاطاار علاال واألماا  العااا و أو والحاا   العاماا و أو  ااربط 

  وداااّدو (١٣٢)، وال سااا ما ق حاااال النسااااء واألطفااااله ااار  الروماااا  الجتاااار  ل شااار واالساااتغالل
أورو  علل ا ال  ا ل   إىل رمان ححول الروما علل الرعاي  الح    والتعل ىل والسا    جملس
   (١٣٣)والعم.
وأوصل الش    األوروب   للمساوا  ق اللغاد  ذا   دابري  رمي إىل م اف   العنحري   -٦٧

ادف بلوغ اعارتاف حق قاي  لتناو   -مث.  عميم ثناي   اللغ  ق ا  ا  العام   -اللغوي  ق فرنسا 
التااابع للشاا     وصاا اد اً   وقااّد  ا  تاا  األوروو ألقاا. اللغاااد اسااتادام(١٣4)اللغااوي والثقاااق

   (١٣٥)"اثل 
  وأوصاال ا ركاام االستشاااري الاادو  فرنسااا عن  شاارك "ثلاار للهنااوو األمااري  ر ق اذااا -٦٨

القااراراد الوطن اا  وق  قاسااىل ا نااافع؛ وأن  نراار ق ورااع باارام  إراااف   اعاا. الرعاياا  الحاا    ق 
   (١٣٦)م  عمل اد التعدي   ري القانون  اً متناول أكثر مجاعاد الشعوب األصل    لّرر 

 (١٣٧)ملتمسو الل وء وا شروون وا ل اً ا هالرون والاللئون و   
ق ااا. أن  ول ااا  عن ملتمساااي الل اااوء ق فرنساااا ينترااارون طاااويالً أفااااود منرمااا  العفاااو الد -٦٩

يتم ناااوا مااا   قاااد  طلااا  الل اااوء والتمتاااع   قاااوق ا ر  طااا  بحاااف  الشاااا  ا ساااّ . ق قايمااا  
مقاادمي طل اااد ا حااول علاال مركاام اللااا، مبااا ق  لااو ا حااول علاال اإلقاماا  ا ؤقتاا   وأعرباال 

و األداااا  ا اارّحلر وون إلااراء  ق اا ىل دااام. منرماا  العفااو الدول اا  كااذلو عاا  قلقهااا إ اء عااد
وفروي  ااطر التعذي  و ريه م  رروب سوء ا عاملا  الاو قاد يوالهوهناا عناد العاوو   و واصا. 
فرنساااا اسااااتادا  اإللااااراءاد ا  رساااا  ق الي ااا  وبلاااا  لنقاااا. ملتمسااااي الل اااوء علاااال الاااار ىل ماااا  
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  (١٣٨)إبهناااء عمل اااد النقاا. هااذه احتمااال وقااو  انتهاكاااد  قااوق اإلنسااان ومطال اااد ا فوراا  
وأوصااال منرمااا  العفاااو الدول ااا  بلااامان عاااد  إعااااو  األفاااراو إىل ال لااادان الاااو قاااد يتعرراااون ف هاااا 

   (١٣٩)النتهاكاد لس م   قوق اإلنسان
وأفاو ا شرو  العا ي ا ع   الحت ا  عنا احُت ام عادو ك اري ما  األدااا  ق فرنساا  -٧٠

العديد م  األطفاال الفااري  ما  حااالد ا ارب والنماعااد العن فا  أو  ، م  ب نهىل٢٠١٦ق عا  
  وأوصل ا شرو  العا ي بلمان عد  احت ا  األداا  الذي  (١4٠)م  هشاد  س او  القانون

يفرون م  ا رب والعن  ويلتمسون الل وء عند طل هىل الل وء؛ وعد  احت ا  األسار ا حا وب  
  وأوصاال منرماا  الاادفا  عاا  راا ااي العناا  فرنسااا عن (١4١)عطفااال وإاتحاا  بااداي. لالحت ااا 

   (١4٢) واص. لاي  حقوق مج ع ا هالري  بغ  النرر ع  حالتهىل أو ورعهىل
االنت اااااه إىل حالاااا  القّحاااار  ااااري ا حاااا وبر الااااذي يحاااالون  ١ولفتاااال الورقاااا  ا شاااارتك   -٧١

شاا  للغاياا    ااري أن هااؤالء ماا  مناااطق النااما  أو ماا  ظااروف ع شااهىل اهل لوحاادهىل إىل فرنسااا هاار ً 
األطفال الذي  ين غي أن دروا اماي  الدول  يتعررون ألدا ال ن  ام لسا م  ف ماا يتعلاق اقهاىل 

عمه   من هىل ا قوق وا ماي   اهتاا الاو  ١ق ا ماي  والتعل ىل واإلوماج  و ّكرد الورق  ا شرتك  
   سااعد  األلانا  ق ا ادوو عن إلاراء   وأفااود اامع ا  الوطن ا(١4٣)نن  ل طفاال الفرنسا ر

باا مباا يتعاارض ماع م ااوئ القاانون   ال معموالً  االحتفال  لقحر ا عمولر ق مناطق االنترار ما
وال يولاد أي سا  . انتحااف يساام   اً الادو   واللاما د القل لا  الاو ناان  هلاىل  اري كاف ا  ناماا

   (١44)لقاصر بش . لديإبيقاف عمل   اإلبعاو ريثما ينرر ق حال  ا
وأفاود اامع   الوطن    ساعد  األلان  ق ا دوو عنا أع د العم. إبلراءاد ا راق    -٧٢

،  نع س   عاد  لو ق مناطق االنتراار ٢٠١٥ا دووي  منذ  فع . حال  الطوارئ  ومنذ عا  
وألن ساال  ا رياا   ألن حالاا  الطااوارئ  سااتاد  لتربياار قااراراد  قلااي بتمديااد عمل اا  االحتفااال،

ا اادوو باادأ يشااام. أمنااا  لديااد  مااا  األداااا   و ُنّفااذ  نتراااا  إلااراءاد ا راق اا  التم  ميااا   ق
القايم  علل مالم  الولا، وعمل اد التوق  ، واإلبعاو ا مانه ، وإبعااو القّحار وون أي مراعاا  

   (١4٥)لإللراءاد القايم 
 االجتاه صوب فرض ا ميد م  القواعد الحارم  وا عّقاد والح  جملس أورو  مع القلق أن  -٧٣

ق جمااا  الل ااوء واهل اار  يثااري  سااابالد لّدياا  بشااأن ماادى  وافااق  لااو مااع االلتماماااد الدول اا  
لفرنسااا، وال ساا ما ف مااا يتعلااق اقااوق اإلنسااان  لتمسااي الل ااوء  ووعااا جملااس أورو  الساالطاد 

ق كال اااا ولاااايتهىل أكثااار مااا  االعتاااداءاد العن فااا   الفرنسااا   إىل ملسااار ظاااروف عااا   ا هاااالري 
ا ر     بدافع كره األلانا   وداّدو اإللاس علال أن فرنساا االا  إىل ملسار ا سااعد  القانون ا  

   وأفاااود وكالاا  االملاااو األوروو،(١4٦)واللااما د اإللراي اا  ا قدماا  إىل ا هااالري  وملتمسااي الل ااوء
    رانااد سااانل الواقعا  رااواحي وان اارك، كااانوا يع شااون حساا مادااا  ق بلدياا ٣ ٠٠٠عن حاوا  

 ٨  وقدمل الورق  ا شرتك  (١4٧)٢٠١٥إنسان   ق أوا ر عا   ق . ق ظروف دديد  الربوو  وال
   (١4٨)مالحراد "اثل 

ووثّقاااال منرماااا  ه ومااااان رايااااتس وو اااا  حاااااالد  عاااارض ملتمسااااي الل ااااوء وا هااااالري   -٧4
الشاارط  الفرنساا  ، وعااد  ححااوهلىل علاال اخلاادماد األساساا    وأعرباال لالعتااداء علاال يااد قااواد 

ع  انشغاهلا إ اء معاملا  األطفاال ا هاالري  وملتمساي الل اوء اً منرم  ه وم  رايتس وو   أيل
 ري ا ح وبر، إ  ال يستط ع بعلهىل ا حول علل اخلادماد أو ا مايا  الاو ي فلهاا القاانون  
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ماااا يحااا.  ه اااوم  راياااتس وو ااا  عن فرنساااا ملت ااام سااانوايً  وعاااالو  علااال  لاااو، أفااااود منرمااا 
طف.  ري مح وب ق مناطق الع ور علل ا دوو ح   درمون م  ا ماي   وأوصل  ٥٠٠ إىل

منرمااا  ه اااوم  راياااتس وو ااا  فرنساااا عن ملقاااق ق التقاااارير الاااو  شاااري إىل اعتاااداء الشااارط  علااال 
إىل را ا  الشارط  لتورا   إلاراءاد ملتمسي الل وء وا هاالري  وأن  حادر  ول هااد وارا   

بلااامان اسااااتفاو  اً  ااااري ماااربر و اااري متناساااا   وأوصااال أيلاااااً حرااار اساااتادا  القااااو  اساااتادام
األطفااااال ا هااااالري   ااااري ا حاااا وبر وا ولااااووي  علاااال األرارااااي الفرنساااا   اسااااتفاو  كاملاااا  ماااا  

   (١4٩)إلراءاد الل وء وعد  ورعهىل ره  االحت ا  ق مناطق الع ور
دارد منرم  ه وم  رايتس وو   إىل أن أمر ا رامل الفرنسي أفاو، بعد  اير ا كال ا وأ -٧٥
، عناااا يتعاااّذر علااال العدياااد مااا  األطفاااال  اااري ا حااا وبر ا حاااول ٢٠١٧حميران/يون اااا  ١٢ق 

علاال مااأوى و لتااا  ينااامون ق العااراء  وهاااىل يفتقاارون أيلاااً إىل مرافااق الحاارف الحاا ي والغاااذاء 
   (١٥٠)والتعل ىل

بتعمياام ااهااوو ا  ذولاا  لاامايو  عاادو أماااك  اإليااواء ا تاحاا  ق  ٨وأوصاال الورقاا  ا شاارتك   -٧٦
   (١٥١)مراكم استق ال ملتمسي الل وء

 م اقق أو أقاليم حمددة -٥ 
أدااااارد اامع اااا  الوطن اااا   ساااااعد  األلاناااا  ق ا اااادوو إىل أن القااااانون ا نط ااااق علاااال  -٧٧

ال  اار وااصا  ق ماايود ينطاوي علال اساتثناءاد ما  القاانون العاا  األلان  ق أقاال ىل ماا وراء 
ال يولد هلا مث ا. ق  قاي األقاال ىل و تمثا. ق حا س األلانا  القحار ا عامولر وإعااوهتىل، وعاد  

   (١٥٢)إاتح  طع  إيقاق لقراراد اإلبعاو، ورف   س  . طل اد الل وء
ارثي ق األقااال ىل الفرنساا   الواقعاا  مااا وراء بورااع الشاا اب ال اا ١و ّكاارد الورقاا  ا شاارتك   -٧٨

  وأوصال فرنساا عن  لاع س اسا  (١٥٣)ال  ار ف ما يتعلق  لوصول إىل التعل ىل والتدري  والعم.
 دامل  وطويل  األمد وأن  دعمها مبا ي في ما  األماوال إلااا  الت ادايد ا اثلا  احاو  الشا اب

   (١٥4)ق أقال ىل ما وراء ال  ار
إىل أناااا مااا  ا هاااىل أن  قااار فرنساااا ق  شاااريعاهتا ومؤسسااااهتا  ٥رد الورقااا  ا شااارتك  وأداااا -٧٩

وس اسااهتا  ألقل اااد الااو  عاا   ق األقااال ىل اخلارااع    مهااا و  الاا  إىل ا فااال علاال التنااو  
   (١٥٥)الثقاق  اتل  الشعوب الو مل مها فرنسا

ال اااادون ا ااديااااد  و  ااااا  يوالهااااون عن أطفااااال مااااايود وك ١و ّكاااارد الورقاااا  ا شاااارتك   -٨٠
صعو د ك ري  لاللت اق   دارس، و لو بسا   ظاروف العا   الحاع   و  ااب ا اوارو واهل ار  

  وأوصاال بلاامان التعلاا ىل ام ااع األطفااال ق أقااال ىل مااا وراء ال  ااار بغاا  (١٥٦)الواسااع  النطاااق
   (١٥٧)النرر ع  أوراعهىل القانون   ولنس اهتىل

ق اً ق اسا اً رو  العا ي ا ع   الحت ا  عن عادو األطفاال ا ت امي  بلا  رقماوأفاو ا ش -٨١
ق  طفاالً  4 ٢٨٥طفاًل رها  االحت اا  اإلواري ق فرنساا ا رتوبول ا  و ١٨٢  وكان ٢٠١٦عا  

  (١٥٨)لمير  مايود
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