
(A)   GE.12-18110    231112    261112 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير /شباط ١ -يناير /كانون الثاين ٢١جنيف، 

 ٥ ميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جت    
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  فرنسا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ملفوضـية الـسامية    اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية وا          

والتقرير مقدَّم يف شكل    . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة ذات الصلة          
ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى العـودة إىل   . موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات     

 املفوضـية   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن           . الوثيقة املرجعية 
السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنيـة الـصادرة عـن                

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  
وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . يف التقرير الواردة  

  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

  السابقةأثناء اجلولةاحلالة يف  
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها اضاالستعر

التصديق، 
االنضمام أو 

 اخلالفة

للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز    االتفاقية الدولية  
  )١٩٧١ (العنصري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       
  )١٩٨٠(والثقافية 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         
)١٩٨٠(  

ياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل       الربوتوكول االخت 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء        

  )٢٠٠٧(عقوبة اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة          

)١٩٨٣(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو         

  )١٩٨٦(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق      
  )٢٠٠٣ (باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
  املـواد    ويف البغـاء واسـتغالهلم يف    ببيع األطفال   

 )٢٠٠٣(اإلباحية 

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية مناهضة التعذيب   
وغريه من ضروب املعاملة    
ــية أو  ــة القاس أو العقوب
ــة   ــسانية أو املهين الالإن

)٢٠٠٨(  
اتفاقية حقوق األشخاص   

  )٢٠١٠(ذوي اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلمايـة    
مجيع األشـخاص مـن     
االختفــاء القــسري  

)٢٠٠٨( 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق   
أفـراد  مجيع العمال املهاجرين و   

 أسرهم
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  السابقةأثناء اجلولةاحلالة يف  
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها اضاالستعر

 أو/التحفظات و
اإلعالنات 

 أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        
  العنصري

  )١٩٧١، عام ١٥ و٦ و٤إعالن بشأن املواد (
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         

  واالجتماعية والثقافية
 ١١ و ٩ و ٨ و ٦إعالن عام وإعالنات بشأن املواد      (
  )١٩٨٠عام ، ١٣و

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 ٢٢ و ٢١ و ١٩ بشأن املواد    اتإعالن عام وإعالن  (
 واملادتني  ٤ من املادة    ١؛ وحتفظ بشأن الفقرة     ٢٧و
 والفقرة  ١٣؛ وإعالن تفسريي بشأن املادة      ١٤ و ٩
، عـام   ٢٠ من املـادة     ١ والفقرة   ١٤ من املادة    ٥

ـ     ١٩٨٠ ، عـام   ١٨ادة  ؛ وسحب حتفظ بشأن امل
١٩٨٨(  

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل      
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وحتفظ بشأن الفقرة   /٧ و ١إعالنان بشأن املادتني    (
 )١٩٨٤، عام ٥من املادة ) أ(٢

العهد الـدويل اخلـاص     
بـــاحلقوق املدنيـــة 

  والسياسية
سحب جزئي لـتحفظ   (

  من املادة  ٥بشأن الفقرة   
  )٢٠١٢، عام ١٤

الربوتوكول االختياري  
  التفاقية مناهضة التعذيب

 إعالنان بشأن املـادتني   (
  )٢٠٠٨، عام ٢١ و١٥

اتفاقية حقوق األشخاص   
  ذوي اإلعاقة

إعالنان بشأن املـادتني    (
  )٢٠١٠، عام ٢٩ و١٥

  

 

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  
 /)ب(٥ و ٩ واملـادتني إعالن بـشأن الديباجـة      (

 )ج(٢ والفقـرة    ٧و) ب(٥حتفظات بشأن املادتني    
 ١٥ من املادة    ٣ و ٢ والفقرتني   ١٤ من املادة    )ح(و

 ١٦مـن املـادة     ) ح(و) ز(و) د(و) ج(١والفقرة  
؛ سـحب   ١٩٨٣، عـام    ٢٩ من املادة    ١والفقرة  

 ٢ والفقرتني   ٧واملادة  ) ب(٥حتفظات بشأن املادة    
 مـن   )ح(و) د(و) ج(١ والفقرة   ١٥ من املادة    ٣و

  ) ٢٠٠٣ و١٩٨٦ و١٩٨٤، يف األعوام ١٦املادة 
  اتفاقية مناهضة التعذيب

  )١٩٨٦، عام ٣٠ من املادة ١حتفظ بشأن الفقرة (
  اتفاقية حقوق الطفل

‘ ٥‘)ب(٢والفقرة  ٣٠و ٦إعالنات بشأن املادتني   (
  ١٩٩٠ عام ،٤٠من املادة 

ي التفاقية حقوق الطفل املتعلق الربوتوكول االختيار
  راك األطفال يف الرتاعات املسلحةتشبا
  )٢٠٠٣إعالن عام بشأن سن التجنيد، عام (
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  السابقةأثناء اجلولةاحلالة يف  
اإلجراءات املتخذة بعد   

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها اضاالستعر

إجراءات 
الشكوى 
والتحقيق 

واإلجراءات 
 )٣(العاجلة

شـكال التمييـز    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أ     
  )١٩٨٢(١٤العنصري، املادة 

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الـدويل       
  )١٩٨٤(املدنية والسياسية اخلاص باحلقوق 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع        
  )٢٠٠٠(٨مييز ضد املرأة، املادة أشكال الت

ــواد   ــذيب، امل ــضة التع ــة مناه  ٢١و ٢٠اتفاقي
 )١٩٨٨(٢٢و

االختيـاري   الربوتوكول
ق األشخاص  التفاقية حقو 

ــادة  ــة، امل ذوي اإلعاق
٢٠١٠(٦(  

االتفاقية الدولية حلماية   
يع األشـخاص مـن     مج
الختفاء القسري، املادتان   ا

  )٢٠٠٨(٣٢ و٣١

الربوتوكول االختياري امللحق   
ــدويل اخلــاص  ــد ال بالعه
بـــاحلقوق االقتـــصادية 

  واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

  قدمي البالغاتبإجراء ت
االتفاقية الدولية حلماية حقوق 
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات الصلة    
  

  السابقةاجلولةيف أثناء احلالة 
اإلجراءات املتخذة بعـد    

 مل ُيصّدق عليها االستعراض

التصديق أو 
االنضمام أو 

  اخلالفة

الربوتوكــول اإلضــايف  ماعية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجل
الثالث التفاقيات جنيف   

  )٨(١٩٤٩لعام 

 بـشأن   ١٩٦١عـام   اتفاقية  
 خفض حاالت انعدام اجلنسية

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  
  

 منظمة العمل الدولية    تااتفاقي
  )٩(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

     )٤( اجلنسيةاالتفاقيات املتعلقة بالالجئني عدميي  
 ١٩٤٩أغسطس  /  آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة      

     )٥(والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا
      )٦(بروتوكول بالريمو  
      )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية  
      اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم  

، وجلنـة حقـوق   ٢٠١٠يف عـام  ، )١٠(عنصريأوصت جلنة القضاء على التمييز ال      -١
، يف  )١٢(، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ٢٠٠٩يف عام    ،)١١(الطفل
، بأن تصدق فرنسا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            ٢٠٠٨ عام

 الربوتوكول االختياري امللحق    كما أوصت جلنة حقوق الطفل بالتصديق على      . وأفراد أسرهم 
 وأوصت جلنة القـضاء     )١٣(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  .)١٤(١٦٩رقم  اتفاقية منظمة العمل الدولية لتصديق علىالتمييز العنصري باعلى 
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ـ           ٢٠٠٨ويف عام     -٢ ر يف ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تعيد فرنـسا النظ
وكررت جلنة  . )١٥(حتفظاهتا وإعالناهتا بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

حقوق الطفل توصيتها اليت تدعو فرنسا إىل إعادة النظر يف موقفها فيما يتعلـق باألطفـال                
ن  من االتفاقية وإعالنيها بشأ    ٣٠قليات والنظر يف سحب حتفظها بشأن املادة        األاملنتمني إىل   

  .)١٦(٤٠ و٦املادتني 

وكررت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني توصيتها اليت تدعو فرنسا             -٣
  .)١٧(إىل التصديق على االتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  

 وهـو   ٢٠٠٨عام  رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتعديل الدستوري ل          -٤
التعديل الذي منح كل شخص احلق يف تقدمي طلب إىل اجمللـس الدسـتوري للحكـم يف                 

  .)١٨(دستورية قانون من القوانني

اسـتغالهلم يف   بيع األطفال و  سألة  ، أوصت املقررة اخلاصة باملعنية مب     ٢٠١٢ويف عام     -٥
نني املتعلقة حبماية الطفل    يف املواد اإلباحية بأن تقوم فرنسا بتجميع كل نصوص القوا         وبغاء  ال

  .)١٩(يف دليل عملي واحد حىت يسهل فهمها وتطبيقها

  تدابري السياسة العامةلبنية األساسية حلقوق اإلنسان واإلطار املؤسسي وا  -جيم  

  )٢٠(لوطنية حلقوق اإلنسانا املؤسسات مركز    
  )٢١(احلاليةاجلولة  يف أثناء زاملرك  السابقةاجلولة يف أثناء املركز    الوطنية حلقوق اإلنسانةاملؤسس
اللجنة االستشارية الوطنية : فرنسا

  حلقوق اإلنسان
 /تـشرين األول  (املركز ألف   

  )٢٠٠٧أكتوبر 
 من املقرر  )٢٠٠٧أكتوبر   /تشرين األول (املركز ألف   
  ٢٠١٢نوفمرب / يف تشرين الثاينهاإعادة اعتماد

 النتائج املترتبة علـى     ها إزاء  قلق ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن     ٢٠١٠يف عام     -٦
اليت جتمع بني واليات أمني مظامل اجلمهورية وأمني مظامل         " املدافع عن احلقوق  "إنشاء وظيفة   

ودعت اللجنة فرنسا إىل اختاذ كل ما يلزم        . األطفال واللجنة الوطنية املعنية بأخالقيات األمن     
املشار إليها آنفاً، وهي اهليئات الـيت   اهليئات املستقلة عملمن تدابري لضمان فعالية واستمرار   

إىل جانب دورها يف جمال الوساطة، على حنو        رصد احلقوق   يف  دور أساسي   ينبغي أن تقوم ب   
وقدمت جلنة القضاء على التمييز     . )٢٢(تنفيذ االتفاقية، كل منها يف جمال خربته اخلاصة       يضمن  

  .)٢٣(العنصري تعليقات مماثلة

فرنسا خطة وطنية ملكافحة   بإعداد   التمييز العنصري علماً  وأحاطت جلنة القضاء على       -٧
  .)٢٤(العنصرية
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بيـع األطفـال     مبـسألة    وفيما يتعلق حبقوق الطفل، الحظت املقررة اخلاصة املعنية         -٨
، أن تعقيد هيكل ٢٠١١يف املواد اإلباحية، بعد زيارة قامت هبا يف عام        وبغاء  استغالهلم يف ال  و

الفاِعلة والصلة الدقيقة بني اإلطار اإلداري واإلطار القـضائي         ات  اجلهمحاية الطفل، وتعدُّد    
ورأت أن حتديد مسؤوليات وجماالت اختـصاص  . مجيعها عوامل جتعل التنسيق بالغ الصعوبة    

ـ  ةوشـجعت املقـرر   . العناصر الفاِعلة يف جمال محاية الطفل سيفيد جهود التنسيق          ة اخلاص
كون حقوق الطفل حموره ويهدف إىل وضـع  ت على اعتماد هنج متعدد التخصصات  احلكومة

ولتحقيق هذه األهداف، أوصت املقررة اخلاصـة       . )٢٥(إطار استراتيجي وطين حلماية الطفل    
وضع شكل بياين جلميع الربامج واجلهات الفاِعلة العاملـة يف جمـال محايـة       : حتديداً مبا يلي  

؛ وإنـشاء نظـام     )٢٧(؛ وحتديد مسؤوليات وجماالت اختصاص كل طرف فاِعـل        )٢٦(الطفل
  .)٢٨(مركزي منسَّق وموثوق به جلمع البيانات ومعاجلتها

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

قدمت فرنسا استعراضاً ملنتصف املدة بشأن متابعة التوصـيات املقدمـة يف أثنـاء                -٩
  .)٢٩(٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل الذي ُعقد بشأهنا يف عام 

  )٣٠(هيئات املعاهداتالتعاون مع   -ألف  

  حالة اإلبالغ    

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
  حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية االستعراض السابق

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

فــات موعــد تقــدمي  ٢٠١٠أغسطس /آب  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥مارس /آذار
ــرين  ــشرينالتقري الع

واحلادي والعشرين منذ
  ٢٠١٢أغسطس /آب

اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

فات موعد تقدمي التقرير  ٢٠٠٨مايو /أيار  ٢٠٠٧  ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين
  ٢٠١١الرابع منذ عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

 ُينظر بعد يف التقريـرمل  ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٧  ١٩٩٧يوليه /متوز
  اخلامس

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

ــدمي  -  -  ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين ــد تق ــل موع حي
التقريرين السابع والثامن

  ٢٠١٣يف عام 
حيل موعد تقدمي التقرير  ٢٠١٠مايو /أيار  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٤ام السابع يف ع
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  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
  حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية االستعراض السابق

ــران  جلنة حقوق الطفل ــه /حزي  - ٢٠٠٤يوني
  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

فات موعد تقدمي التقرير  ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٧
/اخلامس منـذ أيلـول    

  ٢٠١٢سبتمرب 
اللجنة املعنية حبقـوق    
  األشخاص ذوي اإلعاقة

فــات موعــد تقــدمي  -  -  -
/التقرير األويل منذ آذار   

  ٢٠١٢مارس 
عنية حبـاالت   اللجنة امل 

  االختفاء القسري
حيل موعد تقدمي التقرير  -  -  -

  ٢٠١٣األويل يف عام 

  الردود على طلبات املتابعة املُحّددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي املقرر  هيئة املعاهدة 
عادة القسرية، وإساءة املعاملة على أيدي      عدم اإل   ٢٠١١  جلنة مناهضة التعذيب

املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني، وأحـوال       
السجون والسياسة اجلنائية، وعمليات التفتيش     
اجلسدي، واستخدام املسدس الصاعق يف أثنـاء      

  .)٣١(االحتجاز، واالجتار بالبشر

٣٢(٢٠١١(  

 املتعلقة بتكـافؤ الفـرص،      البيانات اإلحصائية   ٢٠٠٩ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
واحتجاز املهاجرين وملتمسي اللجوء الذين ال      
ــادة   ــدم اإلع ــة، وع ــون أوراق هوي حيمل

  .)٣٣(القسرية

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩
  )٣٤(٢٠١١و

  .)٣٥(احلوار مستمر

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

اخلطة الوطنية ملكافحة العنـصرية والعنـف         ٢٠١١
لـيت  العنصري ضد الرومـا، والـصعوبات ا      

  .)٣٦(يواجهها الُرّحل

٣٧(٢٠١١( .
  .)٣٨(احلوار مستمر

  اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
  .)٤٠(حوار املتابعة مستمر  )٣٩(٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٤١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   
  نعم  نعم  مةالدعوة الدائ

  )٢٠١١(الشعوب األصلية   )٢٠٠٢(بيع األطفال   متتالزيارات اليت 
  )٢٠١٢(بيع األطفال   )٢٠٠٥(حرية الدين أو املعتقد   
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  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   
    )٢٠٠٧(قضايا األقليات   

الزيارات اليت ووفق عليها مـن      
  حيث املبدأ

  النفايات الُسمية  

الردود على رسـائل االدعـاء      
  والنداءات العاجلة

 ١٣ الفترة موضوع االستعراض، أُرسل      يف أثناء 
  وردت احلكومة على ست بالغات منها. بالغاً

  

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  

قدمت فرنسا مسامهة مالية مستمرة إىل املفوضية، مبا يف ذلك املـسامهة يف أمـوال                 -١٠
  .)٤٢(٢٠١١ و٢٠٠٨املساعدة اإلنسانية يف الفترة ما بني عامي 

  قوق اإلنسان املتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتصريح فرنسا بأن عدم وجود اعتراف رمسـي     -١١

باألقليات يف األراضي الفرنسية ال مينع اعتماد سياسات مالئمة هتدف إىل صون التنوع الثقايف 
زه، لكنها أعربت عن عدم موافقتها على قول فرنسا إن مبدأ املساواة أمام القانون، وهو  وتعزي

مبدأ جمرد، وحظر التمييز يشكالن ضمانات كافية لتمتع األشخاص املنـتمني إىل األقليـات        
  .)٤٣(اإلثنية أو الدينية أو اللغوية متتعاً متساوياً وفعاالً باحلقوق اليت حيميها العهد

 جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء اخلطب الـسياسية ذات             وأعربت  -١٢
وأوصت . زيادة األفعال واملظاهر اليت تنم عن العنصرية وكره األجانب        إزاء  الطابع التمييزي و  

سياسـية لتعزيـز التفـاهم      دة  إراأن لديها   يف خطاهبا وأعماهلا    بوضوح  بأن تؤكد احلكومة    
  .)٤٤(واجلماعات العرقية واإلثنيةمم األبني والصداقة والتسامح 

والحظت جلنة القضاء على التمييز بأسف أن األشخاص املنحدرين مـن أصـول               -١٣
 حيول  النمطية والتمييز جبميع أشكاله، ما    للنظرة  مهاجرة أو املنتمني إىل مجاعات إثنية يتعرضون        

  .)٤٥(دون اندماجهم وتقدمهم على مجيع مستويات اجملتمع

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلـق انتـشار          والحظت    -١٤
سـيما   الو -التمييز الفعلي ضد األشخاص املنتمني إىل األقليات العرقية واإلثنية والقوميـة            

 على الرغم من التدابري املتخذة ملكافحة التمييز        -أولئك الوافدين من املغرب وأفريقيا السوداء       
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتدعيم اإلطـار التـشريعي          . )٤٦(ظيفتواليف ميدان   
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واآلليات املؤسسية ملنع مجيع املمارسات التمييزية اليت متنع تكافؤ الفرص يف جمال العمل أمام              
  .)٤٧( إىل األقليات اإلثنية أو القومية أو الدينية املنتمنياألشخاص

نسان علماً بالتقارير املستمرة اليت تشري إىل العنف        وأحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإل      -١٥
 للعقيدة اليهوديـة    ظاهرةاملرتكب بدافع معاداة السامية ضد األشخاص الذين يرتدون رموزاً          
  . )٤٨(يف األماكن العامة، أو الذين ُيعرف أهنم ينتمون إىل الطائفة اليهودية

ماعية والثقافية فرنـسا مبكافحـة   وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت      -١٦
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املنتمية إىل األقليات العرقية واإلثنية والقومية الـيت تعـيش يف          

  .)٤٩("املناطق احلضرية احلساسة"

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز املستمر جتاه األطفال املقـيمني يف        -١٧
البحار، وأطفال ملتمسي اللجوء والالجئني، وأطفال األقليات مثل         ما وراء  وأقاليم   مقاطعات

  .)٥٠(الروما والُرّحل واألقليات الدينية

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التدابري املتعلقة باملواطَنـة               -١٨
تكفل عدم   إىل التمييز على أساس األصل القومي، وأوصت فرنسا بأن           واليت ميكن أن تؤدي   

  .)٥١(تسّبب هذه التدابري يف وصم أي جنسية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  

أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل أهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار االدعـاءات الـيت                 -١٩
فرنـسا   املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وحثت       على أيدي تشري إىل إساءة معاملة احملتجزين      

وأعربت اللجنة املعنيـة    . )٥٢(على إجراء حتقيقات فورية شفافة ومستقلة يف هذه االدعاءات        
حبقوق اإلنسان عن شواغل حمددة فيما يتعلق مبعاملة املواطنني األجانب، مبن فـيهم بعـض               

  .)٥٣(ملتمسي اللجوء

لـدان  وتلقت جلنة مناهضة التعذيب ادعاءات موثّقة تتعلق بإعادة أشـخاص إىل ب             -٢٠
 أشـخاص أُعيـدوا إىل بلـداهنم             ُيحتمل أن يتعرضوا فيها ألعمال تعذيب وادعاءات مـن        

 /ويف شباط . )٥٤( إلقاء القبض عليهم وتعرضهم لسوء املعاملة عند وصوهلم        تشري إىل ة  يلاألص
، أعرب أربعة مقررين خاصني عن قلقهم إزاء االدعاءات اليت تشري إىل وجود             ٢٠١٢فرباير  

 لتسليم عضو يف حركة معارضة ومدير تنفيذي ملنظمة أجنبية حلقوق اإلنسان،            كدمؤاحتمال  
  .)٥٥(وما يترتب على ذلك من خطر تعرضه للتعذيب أو سوء املعاملة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تشري إىل إساءة معاملـة                -٢١
اليت تشري إىل االستخدام املُفرط للقـوة       األطفال يف أماكن االحتجاز وارتفاع عدد البالغات        

  .)٥٦(الذي يلجأ إليه املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني يف معاملة األطفال
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املراقب العام ألمـاكن    وأحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً بإنشاء وظيفة           -٢٢
 هلـا ، لكنها ظلت قلقة بـسبب اكتظـاظ الـسجون وسـوء أحوا            )٥٧(احلرمان من احلرية  

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تسعى فرنسا لتوسيع نطاق استخدام التدابري  . )٥٨(األخرى
  . )٥٩(غري االحتجازية كبديل لعقوبات السجن

 فرنسا بأن تتخذ التدابري ملنـع االنتحـار يف أثنـاء             جلنة مناهضة التعذيب   وأوصت  -٢٣
 احلـبس االنفـرادي     جـوء إىل  االحتجاز وأن تكفل، حتت إشراف النيابة العامة، عـدم الل         

  .)٦٠(كتدبري استثنائي حمدود املدة إال

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً بأن تكون األساليب املستخَدمة للتفتيش البدين             -٢٤
وأوصت اللجنة بتطبيـق أسـاليب الكـشف    . أقل إزعاجاً وأكثر احتراماً للسالمة اجلسدية     

  .)٦١(اء التفتيش البدين كلياًاإللكترونية اليت أعلنت عنها فرنسا وإلغ

 ٢٤وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إذ بدا هلا أن قانون السجون املـؤرخ                 -٢٥
 يعطي سلطات السجون سلطة تقديرية واسعة إلخضاع السجناء     ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

وشجعت . لنظم خمتلفة على أساس معايري ذاتية مثل شخصية السجني أو اخلطر الذي قد ميثله             
وينبغي ممارسـة هـذه     . الرقابة على العنصر التقديري للسلطات املمنوحة إلدارات السجون       

الرقابة عن طريق الزيارات املنتظمة اليت تقوم هبا آليات الرقابة املستقلة، وينبغي هلذه اآلليات               
 ميكن  سةية املختصة على الفور بأي خمالفة قانونية أو ممار        بدورها أن ُتخطر السلطات القضائ    

  .)٦٢(اعتبارها تدبرياً تعسفياً، وخباصة إذا كان هذا التدبري يشمل احلبس االنفرادي

 قلقها بصورة خاصة بسبب قرار فرنسا إجـراء         عنوأعربت جلنة مناهضة التعذيب       -٢٦
  .)٦٣(يف أماكن االحتجاز) تايزر(اختبار على املسدس الصاعق 

 املتعلق باملعاقبـة علـى      ٢٠٠٦تشريع عام   ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ب       -٢٧
العنف املرتيل وهو التشريع الذي يشمل ضمن مجلة أمور توسيع نطاق الظـروف املُـشدَّدة               
لتشمل اإلساءة بني الشريكني يف عقد التضامن املدين وبني شـريكني سـابقني، وتوطيـد               

  .)٦٤(األحكام القضائية املتعلقة باالغتصاب يف إطار العالقة الزوجية

يف املـواد   وغاء  استغالهلم يف الب  بيع األطفال و   مبسألة   وأشارت املقررة اخلاصة املعنية     -٢٨
، إىل عدم وجود نظام مركزي للمعلومات       ٢٠١١اإلباحية، بعد زيارة قامت هبا يف هناية عام         

 هلا، يف أثناء زيارهتا، أن بغاء     أُكد  و. )٦٥(يسمح بتوفري بيانات موثوق هبا بشأن بغاء األطفال       
وأشارت املقررة أيضاً إىل وجود سيل من الصور اإلباحيـة         . األطفال شهد زيادة مثرية للقلق    

عنف يف هذه   تزايد ال لألطفال على اإلنترنت واستخدام متزايد هلذه الصور، كما أشارت إىل           
  .)٦٦( الضحاياأعمارستمر يف املتناقص الالصور و

 األطفال ضحايا شبكات بإنقاذعلة املعنية وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن العناصر الفا  -٢٩
االستغالل يواجهون صعوبات كبرية يف انتشاهلم من دائرة االستغالل، لـشعور الـضحايا             
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وأُبلغت املقررة اخلاصة أن هؤالء القُّصر يهربـون        .  خوفاً أو التزاماً   ،باالرتباط مبن يستغلوهنم  
الذين أُرغموا على البغاء جيعل للقُّصر متاحة عادة من مراكز االستقبال وأن عدم وجود بدائل       

  .)٦٧(إعادة إدماجهم يف اجملتمع مسألة عسرية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفـاع عـدد األطفـال املُعّرضـني                 -٣٠
لالستغالل، مبا يف ذلك االجتار هبم، والذين دخلوا أو عربوا أن تنقلوا يف األراضي الفرنـسية                

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بوضع خطـة وطنيـة   . )٦٨(سول والبغاءألغراض السرقة والت  
  .)٦٩(ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال

وكررت جلنة حقوق الطفل اإلعراب عن قلقها إزاء انتشار العقوبة البدنية، وخباصة              -٣١
 بعد  أنه مل يصدر  وأكدت  . يف املرتل واملدرسة، وحتديداً يف مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار         
  .)٧٠(نص ُمحدد حيظر صراحة استخدام العقوبة البدنية ضد األطفال

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  

 / أيلـول  ١ املـؤرخ    هأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لصدور تقرير ليجي          -٣٢
 والذي قد تؤدي نتائجه إىل إلغاء نظام قضاة التحقيق، ما يعـين أن مجيـع                ٢٠٠٩سبتمرب  
ات سُتشرف عليها النيابة العامة، األمر الذي ستكون له نتائج مباشرة على استقالل             التحقيق

  .)٧١(التحقيقات

 مبوجب القانون   ، فرنسا متسكوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء           -٣٣
املدين وضع املدعى عليهم يف قضايا جنائية رهن احلبس االحتياطي          حبق   ،٢٠٠٨/١٧٤ رقم
  .)٧٢(، حىت بعد إمتامهم عقوبة السجن األصلية"خطورهتم"نة قابلة للتجديد بسبب سملدة 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة وطنية شـاملة ملنـع                 -٣٤
لنظام قضاء األحـداث؛ وإزاء التـشريعات       الالزمة  بشرية  الالية و املوارد  نقص امل اجلنوح؛ و 

وحثت جلنة حقوق   . )٧٣(يل التدابري القمعية على التدابري التربوية     واملمارسة اليت تتجه إىل تفض    
  .)٧٤(الطفل فرنسا على ضمان التطبيق الكامل ملعايري قضاء األحداث

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  

املتباينـة   قواعد البيانـات      إزاء كثرة  أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها        -٣٥
 EDVIGEواردة يف قواعد بيانات مثـل قاعـديت  ألن جتميع البيانات الشخصية احلساسة الو

(exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) وSTIC (système de 

traitement des infractions constatées) شواغل تتعلق واستخدامها يثري  وختزين هذه البيانات
  .)٧٥( من العهد١٧دة باملا
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن ارتياحها ألن فرنسا ُتطّبـق احلـد األدىن          -٣٦
  . )٧٦( على كال اجلنسني، عاما١٨ً وهو ،لزواجنفسه لسن ا

وأوصت جلنة حقوق الطفل فرنسا بأن تتجنب إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية              -٣٧
وأن تتيح لألطفال   أخذ آراء األطفال بعني االعتبار      ن، وأن ت  لة بسبب ضعف دخل الوالدي    البدي

  .)٧٧(آليات للشكاوى يسهل استخدامها

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،             -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 مينع  ٢٠٠٤/٢٢٨عن قلقها ألن القانون رقم      أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٣٨
.  املدارس احلكومية   إىل من الذهاب " ظاهرة للعيان "تالميذ املدارس الذين يرتدون رموزاً دينية       

الدينية من اليهود واملسلمني والـسيخ مـن        املتمسكون بالتقاليد   وهكذا، قد ُيحرم التالميذ     
  .)٧٩(مالحظات مماثلةوقدمت جلنة حقوق الطفل . )٧٨(الذهاب إىل املدرسة

وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصـيات إىل          -٣٩
 والحظت  . يف األماكن العامة    الذي حيظر إخفاء الوجه    ١١٩٢-٢٠١٠اعتماد القانون رقم    

رتدي حجابـاً   اللجنة أن تنفيذ هذا القانون قد يكون له تأثري متييزي على املرأة املسلمة اليت ت              
كامالً من حيث فرص احلصول على العمل والتعيني، وطلبت من احلكومة تقدمي معلومـات              

 وعن تطبيقه عمليـاً فيمـا يتعلـق         ١١٩٢-٢٠١٠عن عدد النساء املتأثرات بالقانون رقم       
  .)٨١(بالتوظيف واملهنة

فـال يف   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية األط             -٤٠
تكوين اجلمعيات باستخدام األدوات ذات الترددات العالية فوق الصوتية اليت تؤمل األطفـال             

وأوصت اللجنة بأن تعيد الدولة     . بصورة خاصة، وبنادق الكرات الوامضة ومسدسات تايزر      
النظر يف استخدام األدوات ذات الترددات العالية فوق الصوتية وبنادق الكـرات الوامـضة              

ن األدوات الضارة أو حتظر استخدامها نظراً ملا ميكن أن تشكله من انتـهاك حلـق       وغريها م 
األطفال يف حرية تكوين اجلمعيات وحقهم يف التجمع السلمي، ومها احلقّان اللّذان ال غـىن               

  .)٨١(عن التمتع هبما لنماء األطفال

 ضعف متثيل املرأة يف   وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أهنا ال تزال قلقة إزاء            -٤١
ليم واملستـشفيات ويف    املناصب الرفيعة واملناصب اإلدارية يف اخلدمة املدنية للدولة واألقـا         

  .)٨٢(القطاع اخلاص، على الرغم من التدابري املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني

لـى  أنه نادراً مـا يقـع االختيـار ع     جنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق      والحظت الل   -٤٢
األشخاص املنتمني إىل األقليات العرقية أو اإلثنية أو القومية لعضوية اهليئات النيابية، مبا فيهـا    

  .)٨٣(اجلمعية الوطنية
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -واو  

، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من احلكومة تعزيـز            ٢٠١١يف عام     -٤٣
ساواة بني الرجال والنساء يف اخلدمة العامة وتشجيع التطوير املهين الداخلي للمرأة، وخباصة            امل

وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       . )٨٤(تقلّد املناصب التنفيذية  
قليات العرفية  إىل أهنا ال تزال قلقة بسبب معدالت البطالة املرتفعة بني النساء، وخباصة بني األ             

  .)٨٥(واإلثنية والقومية؛ وبسبب تفاوت األجور بني الرجال والنساء

وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من احلكومة أن تبحث إمكانية تعديل               -٤٤
تعريف التحرش اجلنسي يف قانون العمل حبيث ال يقتصر التشريع يف جمال العمل على التحـرش   

  .)٨٦(عدائية، بل يشمل أيضاً التحرش اجلنسي خبلق بيئة عمل م على االبتزازالقائاجلنسي 

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة اتـساع نطـاق              -٤٥
استخدام عقود العمل احملددة املدة واملؤقتة وعقود العمل بدوام جزئي ما جيعل عدداً كبرياً مـن                

الـذين  لشباب واآلباء واألمهات يف األسر وحيدة العائـل واألشـخاص            وخباصة ا  -العاملني  
  .)٨٧( يفتقرون إىل األمن الوظيفي وحيصلون على احلد األدىن لألجر-مهنية ميلكون مؤهالت  ال

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق   -زاي  

تماعية والثقافية إىل أهنا ال تزال قلقة       أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج       -٤٦
على يعيشون  بشأن اتساع نطاق الفقر يف فرنسا وإزاء وجود عدد كبري من األشخاص الذين              

والحظت جلنة حقوق الطفل وجود عدد كبري من        . )٨٨(اإلعانات النقدية االجتماعية وحدها   
 األطفال ذوي األصول    األطفال الفقراء كما الحظت زيادة معدل الفقر بصورة ملحوظة بني         

  .)٨٩(املهاجرة

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه ال يزال هناك             -٤٧
عدد كبري من األفراد واُألسر يعيش يف مساكن غري الئقة تفتقر إىل شروط السالمة أو الصحة         

ن غري  اسكوالتنظيمي ملكافحة اإل  أو النظافة وأوصت فرنسا بأن تدعم تنفيذ إطارها القانوين          
  .)٩٠(الالئق

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلـق اسـتمرار             -٤٨
  .)٩١(ناسكالتمييز الفعلي الذي يعانيه الغجر والُرّحل يف ميدان اإل

  احلق يف الصحة  -حاء  

ماعية والثقافية بقلق أن األشخاص     الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت       -٤٩
املنتمني إىل اجلماعات احملرومة واملهمشة، مثل ملتمسي اللجوء والعمال املهـاجرين الـذين             
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حيملون وثائق هوية وأسرهم، يواجهون صعوبات يف احلصول علـى خـدمات الرعايـة            ال
  .)٩٢(الصحية والسلع واخلدمات

دية واالجتماعية والثقافية إىل أهنا ال تـزال        وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصا      -٥٠
تشعر بقلق شديد إزاء ارتفاع معدل االنتحار يف فرنسا، وخباصة بني األشخاص الذين تتراوح     

  .)٩٣( عاماً، رغم وجود خطط واستراتيجيات ملكافحة هذه الظاهرة٤٤ و١٥أعمارهم بني 

  احلق يف التعليم  -طاء  

 جهودها لتقليـل تـأثري النـشأة        تضاعف بأن   أوصت جلنة حقوق الطفل، فرنسا      -٥١
االجتماعية لألطفال على نتائجهم الدراسية وختفيض معـدالت التـسرب مـن الدراسـة              

لألطفال الذين تركوا الدراسة بدون احلـصول       املهنيني  والرسوب؛ وزيادة التعليم والتدريب     
دائم أو املؤقت إال كحل     على شهادات؛ وعدم اللجوء إىل التدبري التأدييب املتمثل يف الطرد ال          

ي علم النفس التربـوي يف املـدارس        يأخري؛ وأن تستعني باألخصائيني االجتماعيني وأخصائ     
  .)٩٤(مشاكل يف املدرسةملساعدة األطفال الذين يواجهون 

والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجود تفـاوت            -٥٢
راسي ومعدالت التسرب بني التالميذ الفرنسيني والتالميذ املنـتمني       كبري مستمر يف األداء الد    

  .)٩٥(إىل األقليات العرقية أو اإلثنية أو القومية

  احلقوق الثقافية  -ياء  

تـشعر  ذكرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أهنا ال تزال             -٥٣
والحظـت بقلـق أن   . خل األراضي الفرنسية لعدم وجود اعتراف رمسي باألقليات دا  بالقلق

وأشارت اللجنة . بعض احلقوق الثقافية، مثل احلق يف استخدام لغة األقلية، ال حتظى باالحترام         
ل اجلهد الكايف يف ميدان     املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن الدولة مل تبذ         

 اللجنة أيـضاً أن     والحظت. صون وتعزيز اللغات اإلقليمية ولغات األقليات وتراثها الثقايف       
عدم وجود اعتراف رمسي باللغات اإلقليمية ولغات األقليات قد ساهم يف التراجع املستمر يف              

  .)٩٦(عدد املتحدثني هبذه اللغات

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  

ت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء وجود عدد كبري من األطفال ذوي اإلعاقة              أعرب  -٥٤
 تنفيـذ وأوصت بـأن تكفـل فرنـسا        . ال يذهبون إىل املدرسة إال بضع ساعات أسبوعياً       

التشريعات اليت تقضي بتوفري التعليم والربامج واملساعدة املتخصصة لألطفال ذوي اإلعاقـة            
  . )٩٧(تنفيذاً فعاالً
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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن معـدل           والحظت  -٥٥
  . )٩٨(بطالة األشخاص ذوي اإلعاقة يعادل ثالثة أمثال معدل البطالة املتوسط

  األقليات والشعوب األصلية  -الم  

، حث املقررون اخلاصون املعنيـون بقـضايا األقليـات،          ٢٠١٢أغسطس  /يف آب   -٥٦
 وممارسـاهتا املتعلقـة     اكن والعنصرية احلكومة على ضمان تقّيد سياساهت      واملهاجرين، والس 

بتفكيك مستوطنات الروما وطرد الروما املهاجرين، من مجيع النواحي، بالقـانون األورويب            
) إخـالء وطـرد  (وذكّروا بأن أعماالً مماثلة يف حق الروما . الدويل حلقوق اإلنسانالقانون  و

هم وأعربوا أيضاً عن قلق   .  النطاق ةواسعثارت انتقادات   أ قد   ٢٠١٠أغسطس  /يف آب نفذت  
مالية إىل الروما للعودة إىل بلداهنم األصلية، ما قد يسمح          إزاء ممارسة تقوم على تقدمي حوافز       

للحكومة بادعاء عودة الروما مبحض إرادهتم وحيميها من الطعون القانونية املتعلقـة بـالطرد     
  .)٩٩(القسري

اء على التمييز العنصري إىل تقارير تفيد بأن جمموعات من الروما وأشارت جلنة القض    -٥٧
وأوصت بضمان  .  رضاً كامالً ومستنرياً ال إكراه فيه       رضاها أُعيدت إىل بلدها األصلي دون    

اتساق مجيع السياسات املتعلقة بالروما مع االتفاقية، وجتّنب عمليات اإلعادة اجلماعيـة إىل             
مة للقضايا املتعلقة بالروما، مع احترام حقـوقهم اإلنـسانية          الوطن؛ والتوصل إىل حلول دائ    

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء زيادة العنصرية والعنف العنـصري جتـاه             . احتراماً كامالً 
  .)١٠٠(الروما

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلها إزاء الصعوبات اليت يواجههـا               -٥٨
  .)١٠١(لتمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأفراد الروما فيما يتعلق با

وذكرت جلنة القضاء على التمييز العنصري أهنا ال تزال تشعر بـالقلق البـالغ إزاء                 -٥٩
الصعوبات اليت يواجهها الرحل، وخباصة فيما يتعلق حبريتهم يف التنقل، واحلق يف التـصويت              

  .)١٠٢(واحلصول على التعليم والسكن الالئق
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن النظام الراهن ال يـسمح                -٦٠

باالعتراف باحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية، وخباصة احلق املوروث عن األجداد يف ملكية            
وساورها القلق أيضاً إزاء تزايد الصعوبات اليت يواجهها بعض سكان أقاليم ما وراء             . األرض

ن من احلصول، بدون متييز، على التعليم والعمل والسكن وخـدمات الـصحة           البحار للتمك 
وأوصت بأن تعترف فرنسا باحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية، وخباصة فيما يتعلق           . العامة

 التعليم والعمل والسكن وخـدمات الـصحة        تبامللكية؛ وأن تكفل تكافؤ الفرص يف جماال      
  .)١٠٣(العامة يف أقاليم ما وراء البحار
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  

أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن فرنسا حتتل املركـز األول بـني                -٦١
البلدان الصناعية اليت يقصدها طالبو اللجوء يف أوروبا واملركـز الثـاين علـى املـستوى                

ُتخفَّض بـسبب األزمـة      ، والحظت أن األموال املخصصة لقطاع الالجئني مل       )١٠٤(العاملي
والحظت املفوضية أيضاً التطورات القضائية والتنظيمية األخرية يف جمال احتجاز          . االقتصادية

  . )١٠٥(األسر وخمالفة التشريع املتعلق باألجانب
ومع ذلك، أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أهنـا تـشاطر اللجنـة                -٦٢

سان القلق إزاء إضعاف حقوق ملتمسي اللجوء نتيجة ترشيد         االستشارية الوطنية حلقوق اإلن   
وإن كان هؤالء مجـيعهم ال ُتطبَّـق علـيهم        الوطنية الستقبال هؤالء األشخاص،      الترتيبات

تبعاً ملكان  التفاوت  ورأت املفوضية أن هذا التفاوت يف املعاملة، وخباصة         . املمارسات نفسها 
 ٢٠٠٩الحظت املفوضية يف هذا الصدد أنه منذ عام         و. تقدمي طلب اللجوء، يبدو مثرياً للقلق     

  . )١٠٦(ستقبال ثلث العدد اإلمجايلاالتتجاوز نسبة ملتمسي اللجوء الذين استقبلتهم مراكز  مل
وأشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن من دواعي قلقها الرئيسية اللجوء              -٦٣

نيـة الطعـن ذي األثـر اإليقـايف يف هـذه            املتزايد إىل اإلجراء العاجل وعدم إتاحة إمكا      
وأوصت املفوضية بإدراج الطابع اإليقـايف للطعـن يف اإلطـار التـشريعي             . )١٠٧(احلاالت

واقترحت أيضاً تقييـد    . والتنظيمي بغية جعل الطعن فعاالً أيضاً يف حالة اإلجراءات العاجلة         
  .)١٠٨(تطبيق الشروط املوجبة لإلجراء العاجل

 االحتجـاز اإلجراء العاجل املُطبَّق على طلبات اللجوء املقدَّمة يف إطار          وفيما يتعلق ب    -٦٤
اإلداري، الحظت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن شروط ممارسة احلق يف تقدمي طلب             
جلوء ال ميكن اعتبارها جمدية، ورأت أن اإلجراءات املتاحة ليس من شأهنا ضمان االحتـرام               

  .)١٠٩(القسريةالفعلي ملبدأ عدم اإلعادة 
، وجه املقرر اخلاص املعين حبقوق املهاجرين إىل احلكومـة رسـالة    ٢٠١١ويف عام     -٦٥

 عن قلقه ألن األشخاص الذين ال يستوفون الشروط الالزمة لـدخول األراضـي    ايعرب فيه 
الفرنسية أو ملواصلة سفرهم إىل بلد أجنيب، أو الذين يطلبون السماح هلم بدخول األراضـي               

والحظ املقرر اخلاص أنـه علـى       ". مناطق انتظار " باعتبارهم الجئني، يودعون يف      الفرنسية
يف منطقة االنتظـار بـاالعتراف حبقوقـه        حمتجز  الرغم من أنه ُيفتَرض أن حيظى كل أجنيب         

املنصوص عليها يف قانون دخول وإقامة األجانب وحق اللجوء، فإنه ال ُيطلَع علـى هـذه                
وأُشـري عـدة    . االت جلأت فيها الشرطة إىل استخدام العنف      احلقوق دائماً كما أن هناك ح     

  . )١١٠(مرات إىل حاالت أعيد فيها قُصَّر إعادة قسرية إىل البلدان اليت أتوا منها
 املـواد   م يف البغاء ويف   بيع األطفال واستغالهل   مبسألة    اخلاصة املعنية  ةوأشارت املقرر   -٦٦

عزولني ما زالت غري كافية وتتفاوت بني مقاطعـة         اإلباحية إىل أن رعاية القُصَّر األجانب امل      
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وأشارت يف هذا الصدد إىل أن احلكومة قد شكلت فريقاً عامالً تشارك فيه الدولة              . وأخرى
واجملالس البلدية للبحث عن حلول حتقق توزيعاً للشباب بقدر أكرب من التجانس يف خمتلـف               

ال تطبق سياسة اهلجرة التقييديـة علـى        وأوصت املقررة اخلاصة احلكومة بأ    . )١١١(أحناء البلد 
حساب محاية القُصَّر األجانب املعزولني وهم أكثر الفئات عرضة جلميع أشـكال اإليـذاء              

يـضعون  وقالت إنه ينبغي أيضاً عدم طرد القّصر األجانب املعـزولني الـذين             . واالستغالل
  . )١١٢(شدمشروعاً تعليمياً أو مهنياً يف فرنسا مىت بلغ هؤالء القّصر سن الر

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن حالة األطفال غري املصحوبني الـذين               -٦٧
ألن قرار إيداعهم غري قابـل للطعـن؛ وألن         ق االنتظار باملطارات الفرنسية؛      يف مناط  أودعوا
  .)١١٣(بلدان يواجهون فيها خطر االستغاللال كثرياً ما جتري إعادهتم إىل األطف

  سان ومكافحة اإلرهابحقوق اإلن  -نون  
أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل ما تشكله األعمال اإلرهابية مـن هتديـد                -٦٨

  /كـانون الثـاين    ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٦/٦٤للحياة، لكنها أعربت عن قلقها ألن القانون رقم         
أربعة ملشتبه يف ارتكاهبم أعمال إرهابية ملدة        لألشخاص ا   يبيح االحتجاز األويل   ٢٠٠٦ يناير

، قبل مثوهلم أمام    )رهن التحقيق (الشرطة  لدى  أيام، مع إمكانية التمديد حبد أقصى ستة أيام،         
والحظت اللجنة أيضاً أن    . أو اإلفراج عنهم بدون هتمة    القضائي  قاض إلخضاعهم للتحقيق    

ل الشرطة ال ُيتاح هلم االتـصا     لدى  املشتبه يف ارتكاهبم أعماالً إرهابية واحملتجزين       األشخاص  
 ساعة، وأن اتصاهلم مبحام قد يتأخر حىت اليوم اخلامس عندما يقرر            ٧٢مبحام إال بعد مرور     
  . )١١٤(القاضي متديد حبسهم

وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أهنا ال تزال تشعر بـالقلق إزاء اللجـوء إىل                 -٦٩
نظمة، وهي فترة قد    االحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة يف حاالت اإلرهاب واجلرمية امل         

  .)١١٥(متتد إىل أربعة أعوام ومثانية أشهر

  احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -سني  
أشار املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، بعد زيارة قام هبا إىل كاليـدونيا           -٧٠

 من االعتراف مبـشاركة     اً، إىل أن اتفاق نوميا يؤكد مستوى مرتفع       ٢٠١١اجلديدة يف عام    
اختاذ القرار على املستوى الوطين، وخباصة عن طريق إنشاء جملس الشيوخ العريف            يف  الكاناك  

ومع ذلك، أشار املقرر اخلـاص إىل       . وعمله ومشاركة الكاناك يف كونغرس كاليدونيا اجلديدة      
القرار علـى مـستوى     أنه ما زال هناك الكثري مما ينبغي عمله لتعزيز مشاركة الكاناك يف اختاذ              

وأوصى املقرر اخلاص بالنظر يف منح جملس الشيوخ العريف مزيداً من النفـوذ ومتـويالً               . اإلقليم
 املشاركة  وذكر املقرر اخلاص أن قدرة الكاناك على      . كافياً لتمكينه من ممارسة مهامه ممارسة فعالة      
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اخلدمة املدنية  وظائف  اك يف   الكانيف أعداد   نقص  ال ايف اختاذ القرار على مستوى الوطين يعوقه      
وينبغي أن تضاعف فرنسا وحكومة كاليدونيا اجلديـدة        . املتوسطة والرفيعة داخل احلكومة   

 ٤٠٠"جهودمها إلعداد شعب الكاناك لتقلد املناصب القيادية، عن طريق برامج مثل برنامج             
كاناك يف التصويت   وينبغي بذل اجلهود لزيادة مشاركة ال     . املشار إليه يف اتفاق نوميا    " قيادي

وينبغي توجيه اهتمام خاص إىل ضمان تسجيل       . وإزالة أية عقبات قائمة أمام هذه املشاركة      
  . )١١٦(الكاناك للمشاركة يف االستفتاءات القادمة بشأن وضع كاليدونيا اجلديدة

واعترف املقرر اخلاص بأمهية الدور الذي تقوم هبا املرأة يف جمتمع الكاناك ويف بنـاء                 -٧١
. ومع ذلك، الحظ أن املرأة الكاناك تعاين التمييز بطرق متعددة         . مستقبل كاليدونيا اجلديدة  

وذكر أنه ينبغي زيادة اجلهود املبذولة ملساعدة املرأة الكاناك يف جهودها من أجل القضاء على 
  .)١١٧(هذا التمييز

اً بالغاً ألنه على    وأشار املقرر اخلاص إىل أن اإلحصاءات املتاحة عن الصحة تثري قلق            -٧٢
الرغم من االرتفاع النسيب يف مستويات الرعاية الصحية املتاحة يف كاليدونيا اجلديدة، فـإن              

. الكاناك ال حيصلون على مستوى اخلدمات الصحية الذي حتصل عليه الفئـات األخـرى             
وأوصى بأن تواصل السلطات املختصة جهودها لتحسني تقدمي اخلدمات الصحية إىل الكاناك            
وتعزيز مشاركة الكاناك يف وضع سياسة للصحة وتقدمي اخلدمات، لتحقيق عدة أمور منـها              

  .)١١٨(حتسني إدماج املمارسات الصحية التقليدية للكاناك
وأعرب املقرر اخلاص عن قلقه ألن عدداً من لغات الكاناك ُمعرَّض للخطر وُمهـدَّد                -٧٣

ظ وتنمية لغات الكاناك، وخباصة يف إطار       وأوصى بتوجيه مزيد من االهتمام إىل حف      . بالزوال
  . )١١٩( يف املستقبلزواهلاالتعليم، واختاذ إجراء فوري للتصدي خلطر 

وأوصى املقرر اخلاص بأن تضاعف السلطات احلكومية املسؤولة جهودهـا إلزالـة         -٧٤
ـ     . اآلثار البيئية الضارة النامجة عن أنشطة التعدين السابقة والراهنة         ادرات وأشـار إىل أن مب

، بالشراكة مع سـلطات الكانـاك   Société Le Nickelاإلنعاش البيئي اليت قامت هبا شركة 
 يف حمافظـة    Goro-Nickelاحمللية، واآلليات املتفق عليها إلجراء رصد بيئي ملـنجم ومـصنع            

  . )١٢٠(اجلنوب متثل مناذج إجيابية يف هذا الشأن
 ٢٠٠٦ لعـام    ٩١١-٢٠٠٦ رقم   وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بسن القانون        -٧٥

واعترفت اللجنة  . فيما يتعلق جبزيرة مايوت، وهو القانون الذي يقضي بتسجيل مجيع املواليد          
كذلك بالقيود املتعلقة بالوصول إىل األطفال الذين يعيشون حبذاء هنري ماروين وأويابوك يف             

. األراضي الفرنـسية  وأوصت اللجنة بضمان تسجيل ميالد مجيع األطفال يف         . غيانا الفرنسية 
وكررت كذلك توصيتها السابقة اليت حثت فيها فرنسا على زيادة جهودها لضمان تسجيل             

  . )١٢١(ميالد مجيع األطفال يف غيانا الفرنسية
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ال يف غيانـا    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عجز الرعاية الصحية لألطف            -٧٦
 سوء التغذية، والّدرن، وفـريوس نقـص        خطرية، مثل الفرنسية عن التصدي ملشاكل صحية      

الذين ال يـشملهم نظـام      ألطفال  إتاحة الرعاية الصحية ل   اإليدز، وإزاء عدم    /املناعة البشري 
  . )١٢٢(الضمان االجتماعي يف مايوت
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