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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

 مـن   ٥جز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة          مو    
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *فرنسا    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ٢٩هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وق اإلنسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حق     . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمددة
 وعمـالً بقـرار   . ما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري          التقرير، ك 

، خيصص، حبسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنيـة           ١٦/٢١اجمللس  
. حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بالتقيد الكامل مببادئ بـاريس    

ي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتـضمن        وتتاح على املوقع الشبك   
 يفوقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطـورات         . مجيع املعلومات الواردة  

  .تلك الفترة

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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بالدولة املعتمدة  املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان          -أوالً
  لكامل مببادئ باريسلتقيد اباموضوع االستعراض 

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
إىل أن  ) اللجنـة االستـشارية   (أشارت اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان         -١

معدل بطالة وتزايد الفقـر واإلقـصاء       ارتفاع  فرنسا متر بفترة أزمة اقتصادية حادة أدت إىل         
 شك لدى عدد متزايد من األشخاص       ولذا باتت بعض احلقوق األساسية موضع     . االجتماعي

وعليه يبدو اإلبقاء على نظام احلماية االجتماعية الرامي إىل         . الشرائح السكانية ضعفاً  أشد  يف  
  .)٢(ضمان متتع اجلميع باحلقوق األساسية مسألة ذات أولوية

وأوصت اللجنة االستشارية بالتوقيع والتصديق يف أقرب وقت ممكن على الصكوك             -٢
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         : التالية

 التفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املتعلـق         ١٢والثقافية؛ والربوتوكول رقم    
باحلظر العام للتمييز؛ واتفاقية محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والربوتوكـول            

ي الثالث التفاقية حقوق الطفل؛ واألحكام التكميلية التفاقية منظمة العمل الدوليـة            االختيار
 بشأن الشعوب   ١٦٩ بشأن العمال املهاجرين؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          ١٤٣رقم  

  .)٣(األصلية والقبلية
وأشارت اللجنة االستشارية إىل أن نظام محاية حقوق اإلنسان قد عـدل تعـديالً                -٣

فآلية مسألة الدستورية اليت حتظى باألولوية تـسمح اآلن لكـل           . ٢٠٠٨رياً منذ عام    جوه
وباإلضافة إىل ذلك، حـل  . شخص خاضع للقضاء بالطعن يف دستورية قانون بصورة الحقة    

املدافع عن احلقوق حمل عدة سلطات مستقلة معنية حبماية حقوق اإلنسان، وأنشئت مؤسسة             
  .)٤()آلية وطنية ملنع التعذيب(ن من احلرية املراقب العام ألماكن احلرما

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء  
، الحظت اللجنة االستشارية زيادة يف األعمال العنصرية املوجهـة          ٢٠٠٨منذ عام     -٤

االستشارية وأشارت اللجنة   . غربية واملسلمني املصول  ذوي األ بصورة خاصة إىل األشخاص     
كره األجانب الـيت تـستخدمها الشخـصيات        وصم و  انتشار األقوال املنطوية على      إىل أن 

 أيـضاً إىل    وأشـارت . السياسية أو اإلعالمية يف األحاديث العامة يشكل اجتاهاً مثرياً للقلق         
وأقرت اللجنة بأن اعتماد خطة . وجود ادعاءات مستمرة بقيام ممثلي القانون بتصرفات متييزية       

، وتعيني منـدوب وزاري     ٢٠١٤-٢٠١٢اهضة العنصرية ومعاداة السامية     العمل الوطنية ملن  
  .)٥(يعكسان رغبة احلكومة يف اتباع َنهج متسق يف هذا اجملال
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وملواجهة زيادة أعداد السجناء، أوصت اللجنة االستشارية بزيادة اللجوء إىل التدابري             -٥
ستـشارية حبظـر التفتـيش      وأوصت اللجنة اال  . )٦(البديلة لالحتجاز وإىل تعديل العقوبات    

 واملنهجية على الرغم من وجـود       التعسفيةاجلسدي الكامل، والحظت استمرار املمارسات      
  .)٧(إشراف على النظام القانوين للتفتيش

وأشارت اللجنة االستشارية إىل أن فرنسا ما زالت من البلدان األوروبية اليت يوجد               -٦
وباإلضافة إىل ذلك، تشري التقديرات إىل أن . ون عدد من حاالت االنتحار يف السجأكربفيها  
وأوصـت اللجـة   .  يف املائة من نزالء السجون تعاين اضطرابات يف الصحة العقلية٣٠نسبة  

  .)٨(االستشارية باختاذ تدابري وقائية وبتحسني فرص حصول احملتجزين على الرعاية
ى اإلقامة يف املستشفى  إصالحاً مهماً يلزم بالرقابة عل ٢٠١١وشهدت فرنسا يف عام       -٧

. بدون موافقة القاضي قبل هناية اليوم اخلامس عشر لالحتجاز يف مستشفى األمراض النفسية            
ومع ذلك، تشري اللجنة االستشارية إىل أن هناك مشاكل عملية تتعلق مبمارسة هذه الرقابـة               

  .)٩(وأنه قد ثبت أن فعاليتها حمدودة
 الـسابقة   اجلولـة فذ التوصية املقدمة إليهـا يف       وأشارت اللجنة إىل أن فرنسا مل تن        -٨

 الذي حيظـر ارتـداء      ٢٠٠٤لالستعراض الدوري الشامل واليت دعتها إىل تنقيح قانون عام          
ورأت اللجنة االستشارية أن هـذا القـانون يـستمد          . يف املدارس احلكومية  دينية  عالمات  

انت اللجنة االستشارية قد أبدت     وك. شرعيته من مبدأ العلمانية وأنه ليس متييزياً يف حد ذاته         
حتفظات عديدة بشأن القانون املتعلق بإخفاء الوجه يف األماكن العامة، حيث رأت أن مبـدأ               

  .)١٠(ال يربر هذا النوع من أنواع التدابري العلمانية
وأشارت اللجنة االستشارية إىل أن الروما املهاجرين خضعوا لعمليات إجالء متكررة      -٩

 ولعمليات طرد دون النظر يف احلاالت الفردية، ما أسفر عن نتائج وخيمة             مةأماكن اإلقا من  
وأوصت اللجنة االستشارية   . فيما يتعلق حبالتهم الصحية واستحالة انتظام أطفاهلم يف الدراسة        

بوقف عمليات الطرد من أماكن املعيشة يف ظل عدم وجود حلول بديلة واقتراحات إلعـادة       
حظت اللجنة االستشارية أيضاً أن الروما املهاجرين هدف للوصم         وال. إسكان الئقة ودائمة  

ودعت إىل إظهار إرادة سياسية حقيقية وواضحة ملكافحـة القوالـب النمطيـة ومظـاهر               
  .)١١(التمييز
وأشارت اللجنة االستشارية أيضاً إىل تعرض الفرنسيني الرحـل أيـضاً للمعاملـة               -١٠

         وأوصـت اللجنـة االستـشارية،     .  يتعني تطويره  التمييزية النامجة بصورة خاصة عن تشريع     
  .)١٢(فيما أوصت، بإلغاء تصاريح املرور

ونبهت اللجنة االستشارية إىل وجود لبس مستمر منذ عدة سنوات بـني سياسـة                -١١
ورأت اللجنة أن بعض إجراءات طلب اللجوء ميكن أن تـؤدي           .  اللجوء  حق اهلجرة واحترام 

فاإلجراء العاجل ميكن أن حيرم صاحب الطلب مـن         . ادة القسرية اإلععدم  إىل جتاهل مبدأ    
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وأوصت اللجنـة   . احلق يف سبيل انتصاف فعال وأن يؤدي إىل طرده قبل إمتام النظر يف طلبه             
االستشارية مبنح كل طالب جلوء فرصة حقيقية للمثول أمام قاضٍ خمتص باللجوء وبعدم تنفيذ   

  .)١٣(حكمهقرار اإلبعاد قبل أن يصدر هذا القاضي 
وفيما يتعلق حبق األجانب، الحظت اللجنة االستشارية أن هناك استمراراً يف سياسة              -١٢

ورأت اللجنة االستـشارية أن حـبس       . االحتجاز شبه املنهجي لألجانب املخالفني للقانون     
  األجانب ال ميكن أن يصبح أداة عادية لسياسة اهلجرة وأوصت بعدم اللجوء إىل االحتجـاز              

  . )١٤( أخريإال كحل

  اجلهات املعنية األخرىاملقدمة من املعلومات   -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
، )١٥( التابعة لكلية احلقوق جبامعة أوكالهوما     أوصت العيادة الدولية حلقوق اإلنسان      -١٣

 مـن العهـد     ٢٧ حتفظاهتا على املادة      بأن تسحب فرنسا   )١٦(واملركز الدويل ملناهضي التمييز   
وأوصى املركز الدويل ملناهضي التمييز أيضاً بـأن        . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          ٤تسحب فرنسا حتفظاهتا على املادة      
  .)١٧(العنصري

ال بأن توقـع فرنـسا وتـصدق علـى      الدولية للدفاع عن األطف  احلركةوأوصت    -١٤
  .)١٨(الربوتوكول اإلضايف الثالث التفاقية حقوق الطفل

INDIGENOUS شبكةوأوصت    -١٥
 والعيادة الدوليـة    )٢٠(، ومجعية الشعوب املهددة   )١٩(

 بأن تصدق فرنسا على اتفاقية منظمة العمـل         )٢١( التابعة جلامعة أوكالهوما   ،حلقوق اإلنسان 
  .١٦٩الدولية رقم 

 التابعة جلامعة أوكالهوما بأن تتخذ فرنسا       ،وأوصت العيادة الدولية حلقوق اإلنسان      -١٦
  . )٢٢(خطوات للتصديق على امليثاق األورويب للغات اإلقليمية ولغات األقليات

 العامل الرابع بأن تصدق فرنسا على   -وأوصت احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني         -١٧
  .)٢٣( باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانامللحق ١٢الربوتوكول اإلضايف رقم 



A/HRC/WG.6/15/FRA/3 

5 GE.12-18017 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أشار املكتب األورويب املعين بأقل اللغات انتشاراً إىل التعديل الدستوري الذي مت يف               -١٨

 إلدراج االعتراف باللغات اإلقليمية باعتبارها من تراث فرنسا، معرباً عن أسفه            ٢٠٠٨عام  
  .)٢٤(التعديل مل ينشئ حقاًألن هذا 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
، أعربت رابطـة حقـوق   اليت أنشئت حديثاًفيما يتعلق مبؤسسة املدافع عن احلقوق     -١٩

 احلركـة وأوصت  . )٢٥(يف كيان واحد  خمتلفة  اإلنسان عن قلقها إزاء ذوبان سلطات مستقلة        
           فرنسا بتعيني املدافع عـن احلقـوق عـن طريـق االنتخـاب            للدفاع عن األطفال    دولية  ال

  . )٢٦()أو جلنيت القوانني باجلمعيتني( أصوات اجلمعيتني الربملانيتني ٣/٥بأغلبية 
 بإنشاء وظيفة املراقب العام ألماكن احلرمان من احلريـة  ١ورحبت الورقة املشتركة      -٢٠

طنية ملنع التعذيب، مشرية إىل أن باستطاعة هذه السلطة الوصول إىل مجيـع             باعتبارها آلية و  
  . )٢٧(أماكن االحتجاز

وأشارت احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني إىل أن الدولة قامت بعملية نقل كبرية     -٢١
أدى لالختصاصات املتعلقة مبكافحة اإلقصاء إىل احملافظات دون تزويدها باملوارد الالزمة، ما            

  . )٢٨(إىل تفاوت يف املعاملة
تراجع بعض حقوق األطفال األجانب للدفاع عن األطفال     الدولية   احلركةوالحظت    -٢٢

واألطفال املخالفني للقانون، بسبب تزايد التـشدد يف سياسـات اهلجـرة والـسياسات              
  .)٢٩(اجلنائية
ليـه اهلـاجس    وأشارت رابطة حقوق اإلنسان إىل أن اجملتمع الفرنسي قد سيطر ع            -٢٣

 ٢٠٠٢فقد شهدت الفترة ما بـني عـامي      . األمين والرقابة االجتماعية يف السنوات األخرية     
ويف هذا السياق، تزايد إمهال     .  قانوناً من القوانني املتعلقة باألمن     ٣٢ قرابة   بإصدار ٢٠١٢و

  .)٣٠(يشجع اجلرمية  لصاحل قمعٍمنع اجلرمية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
أن السلطات العامة تكـاد ال تـويل أي اعتبـار           رابطة حقوق اإلنسان    الحظت    -٢٤

 احلركـة وكررت  . )٣١(للمالحظات والتوصيات املقدمة من هيئات معاهدات األمم املتحدة       
الدولية للدفاع عن األطفال توصيتها الداعية إىل إشراك املؤسسات املستقلة املعنية بالدفاع عن             

ات غري احلكومية املعنية والسلطات احلكومية الالمركزية يف رصـد          حقوق اإلنسان، واملنظم  
  .)٣٢(التعهدات الدولية للدولة يف جمال حقوق اإلنسان
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  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، "العرق"ساس  رأت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن التمييز على أ           -٢٥

أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو اجلنسية، أو األصل القومي أو اإلثين مستمر فيمـا يتعلـق                  
والحظت أن متثيل األطفال    . بفرص احلصول على العمل والتعليم والسكن والسلع واخلدمات       

من أوساط املهاجرين يف بعض املدارس ال يتناسب مع أعدادهم وهو ما يرتبط فيمـا يبـدو                 
 إقامة املناطق السكنية املعزولة كما يرتبط بادعاء ضعف األداء املدرسي ألطفال املهـاجرين             ب

  .)٣٣(أو األطفال من أوساط املهاجرين
وأعربت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان عن جزعها إزاء تزايد جرائم الكراهيـة              -٢٦

تخذ أشكاالً متنوعة مثل تدنيس     املرتكبة حبق املسلمني واجملتمعات املسلمة وهي اجلرائم اليت ت        
         املقابر واملساجد، واالعتداءات اجلسدية، واإلهانات، وأعمال التحـريض وحـرق القـرآن       

  من األفراد الذين تتراوح أعمـارهم     يف املائة    ٤٨,٩وخلصت اللجنة إىل أن     . )٣٤(أو تدنيسه 
مثلة على تصاعد سياسة    ومن األ . )٣٥(قد تعرضوا جلرائم وأعمال كراهية    عاماً   ٢٩ و ١٩بني  

وتواجه املرأة املسلمة بـشكل     . ٢٠١١كره اإلسالم والكراهية تطبيق حظر النقاب منذ عام         
وأوصت اللجنة اإلسالمية بأن ترفـع      . )٣٦(متكرر متييزاً إذا ما قررت التمسك بقيمها الدينية       

 التعبري عـن    النقاب وأن حتترم حق املرأة املسلمة يف      /احلكومة احلظر املفروض على احلجاب    
وأشارت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف إىل أن وسائط اإلعالم تقود محلـة             . )٣٧(معتقداهتا

ضد خطر اإلسالم، وأن املنشورات اإلسالمية حمظورة، وأن املسلمني يوصفون مجيعهم بأهنم            
  . )٣٨(متطرفون

يني ذوي  ورأت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف أن سوء معاملة املواطنني الفرنـس             -٢٧
األوسط هو من أكرب املشاكل يف فرنسا، الشرق األصول األفريقية أو الذين ترجع أصوهلم إىل 

مشرية إىل أنه حىت األفراد املتعلمني احلاصلني على مؤهالت جامعية ال ميكنهم العثور علـى               
  .)٣٩(عمل بسبب االسم أو الدين أو األصل

كوبني إىل زيادة وصم فئات معينـة مـن         املنمجيع  وأشارت احلركة الدولية إلغاثة       -٢٨
. )٤٠(السكان، وخباصة تلك الفئات احملرومة من حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          

حجـم الـذل الـذي يعانيـه         احلركة أن أعضاء اجلمعيات النشطون يشريون إىل         وأفادت
 شـخاص حتـصن هـؤالء األ  فقر شديد يف مجيع أحناء فرنسا ويعيشون يف األشخاص الذين   

  .)٤١(اخلوفب
التزام احلكومة بتطبيـق  إىل رهاب املثلية اجلنسية  وأشارت جلنة اليوم الدويل ملناهضة        -٢٩

املساواة يف احلقوق فيما يتعلق باملثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة              
. )٤٢(ثليني واملثليات اجلنسية، بوسائل منها بصورة خاصة إجازة الزواج والبنوة فيما يتعلق بامل          
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ومع ذلك، ال تزال مسائل كثرية معلقة، وخباصة مسائل مغايري اهلوية اجلنـسية، وانتحـار               
الشباب املثليني وجرائم القتل املتكررة واليت مل يكشف سرها املرتكبة بدافع كـره املثلـيني               

  .)٤٣(وكره مغايري اهلوية اجلنسية

  الشخصييف احلياة واحلرية واألمن الفرد حق   -٢  
املعاملة أو  غري من ضروب     التعذيب و  مكافحة، نشرت جلنة    ٢٠١٢أبريل  /يف نيسان   -٣٠

تقريراً عن الزيـارة  ) جلنة مكافحة التعذيب(العقوبة الالإنسانية أو املهينة التابعة جمللس أوروبا        
وأشارت إىل اعتماد إصالحات قانونية يف عدد مـن         . ٢٠١٠اليت قامت هبا لفرنسا يف عام       

مثل االحتجاز يف أقسام الشرطة، ومـسائل الـسجون والرعايـة           (يادين اليت هتم اللجنة     امل
  .)٤٤(لكن بعض شواغل اللجنة مل يعاجل سوى معاجلة جزئية). النفسية
 التعذيب، يف أثناء زيارهتا، بعـض االدعـاءات الـيت تفيـد        مكافحةومسعت جلنة     -٣١

وأوصت اللجنـة بتوجيـه     .  التوقيف باستخدام ضباط الشرطة للعنف بشكل مفرط يف أثناء       
إىل ضباط دائرة الشرطة الوطنية بصورة منتظمة       " عدم التسامح إزاء سوء املعاملة    "رسالة تفيد   

وقدمت اللجنة أيضاً عدداً    . تعزيز الضمانات القانونية ضد سوء املعاملة     مبواصلة  كما أوصت   
  .)٤٥(من التوصيات الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز

 أنه على الرغم من التـزام فرنـسا يف أثنـاء            ت منظمة هيومن رايتس ووتش    ادوأف  -٣٢
االستعراض الدوري الشامل األول مبنع األعمال العنصرية اليت يرتكبها موظفو إنفاذ القوانني،            
فإن عمليات التحقق من اهلوية اليت تستهدف شباب وأطفال األقليات بشكل متكرر وتعسفي    

 يف الوقـت ذاتـه   ت املنظمةورحب. )٤٦(استخدام التصنيف اإلثينما زالت تثري شواغل بشأن  
بإشارة احلكومة مؤخراً إىل أهنا ستبحث إمكانية اشتراط حصول مجيع األفراد الذين خيضعون             

  .)٤٧(لعملية حتقق من اهلوية على حمضر مكتوب يسجل هذا اإلجراء
            ٢٠٠٨تبعـة منـذ عـام    وأشار املرصد الدويل للسجون إىل أن السياسة اجلنائية امل     -٣٣

 ٢٠١١-٢٠٠٥وقد شهدت الفتـرة  . ال تزال تؤدي إىل زيادة عمليات اإليداع يف السجون    
تطبيقاً منهجياً للعقوبة وتصعيداً هلا يف حالة العودة إىل اجلرمية وتزايد حاالت التجرمي واللجوء              

جون، فإن معدل االكتظاظ    وذكر املرصد أنه على الرغم من زيادة أعداد الس        . )٤٨(إىل احلبس 
              / حزيـران ١ إىل أنـه يف  ١وأشـارت الورقـة املـشتركة       . )٤٩(مل ينخفض بصورة كبرية   

. )٥٠( شخصاً ١٢ ٥٣٠، بلغ عدد احملتجزين الزائد عن سعة املؤسسات العقابية          ٢٠١٢يونيه  
د كبري مـن    واعترب املرصد الدويل للسجون أن ظروف االحتجاز ما زالت غري الئقة يف عد            

  .)٥١(املؤسسات
وأفاد املراقب العام ألماكن احلرمان من احلرية بأن املؤسسات العقابية تشهد تغـيرياً               -٣٤
اإلدارة الـصناعية   تطبيق أساليب   "ويرجع ذلك إىل    .  باحترام احلقوق األساسية للسجناء    يضر

 وباإلضـافة   .)٥٢( ألعداد كبرية من األشخاص    ،ن السجو إفساحالناجتة من حركة    " للسجون
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اجتاهاً حنو التهوين من استخدام القوة، مبـا يف ذلـك           هناك  إىل ذلك، ذكر املراقب العام أن       
استخدام القوة من جانب موظفي املؤسسات، ما يؤدي إىل تغيري عميق يف العالقـات بـني                

أما . جديدةأماكن سن   ودعا املرصد الدويل للسجون إىل وقف بناء        . )٥٣(احملتجزين واملوظفني 
 ٢٠٠فيما يتعلق بأعمال البناء اجلارية، فقد اقترح جعل احلد األقـصى لـسعة االسـتقبال                

  .)٥٤(مكان
وأشار املرصد الدويل للسجون إىل مقاومة اإلدارة للتخلي عن املمارسـة املنهجيـة               -٣٥

املتبعة يف عدد كبري من السجون واملتمثلة يف التفتيش اجلسدي للسجناء وهم عراة بالرغم من               
وأوصى املرصد بوضع حد ألشد املمارسات إسـاءة  . )٥٥( القانون املنظم هلذه املمارسة    وجود

  .)٥٦(إىل الكرامة اإلنسانية مثل تفتيش األشخاص وهم عراة
وأشار املرصد الدويل للسجون إىل أن حصول السجناء على الرعاية الصحية ما زال               -٣٦

ويف جمال الصحة العقلية، أدت     . )٥٧(صنيصعباً، وخباصة فيما يتعلق باستشارة األطباء املتخص      
التطورات املشتركة للطب النفسي والقضاء اجلنائي إىل نقل رعاية األشخاص األكثر معانـاة             

  .)٥٨(من التهميش واملصابني باالضطرابات النفسية احلادة من املستشفى إىل السجن
 )٦٠( احلرمان من احلرية    واملراقب العام ألماكن   )٥٩(وندد مؤمتر الكاناك الشعيب العريف      -٣٧

باألحوال السيئة لسجن نوميا يف كاليدونيا اجلديدة، باعتبارها تشكل انتهاكاً خطرياً للحقوق            
وأوضحا أن احملتجزين يتكدسون يف زنزانات غري صحية حيث يعانون اكتظـاظ            . األساسية

  .)٦١(سجن يف املائة يف جناح ال٣٠٠ يف املائة يف مركز االحتجاز ويصل إىل ٢٠٠يناهز 
 الدولية للدفاع عن األطفال أن سياسة       احلركةوفيما يتعلق بالقصر احملتجزين، رأت        -٣٨

. ٢٠١٢ و ٢٠٠٨التوسع يف حبس األطفال اجلاحنني اُتبعت بال هوادة يف الفترة ما بني عامي              
 وفيما يتعلق باألحوال السائدة يف املراكز التربوية املغلقة ويف املؤسسات العقابيـة اخلاصـة             

 ٣٧ للدفاع عن األطفال بأن حتترم الدولة بصورة أفضل املادة ة الدولياحلركةبالقصر، أوصت  
. من اتفاقية حقوق الطفل اليت تقضي بعدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كحـل أخـري                

وهذا يتطلب إعادة النظر يف عدد من اإلصالحات األخرية، وخباصة تطبيق عقوبات دنيا على              
  .)٦٢(الة معاودة اإلجرامالقصر يف ح

عاماً فأكثر   ٦٠ إىل أن كبار السن الذين تبلغ أعمارهم         ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩
ويعيشون يف مؤسسات يتعرضون ملختلف أشكال سوء املعاملة املفضية، يف أسوأ احلـاالت،             

للـشكاوى  وأوصت الورقة املشتركة، فيما أوصت، بإنشاء جلان        . )٦٣(إىل الوفاة أو االنتحار   
  .)٦٤(تسعى لكشف تقصري املؤسسات

 أن اإلطار القانوين الفرنسي ملكافحة االجتار بالبشر يركز         ٢ورأت الورقة املشتركة      -٤٠
وأشارت الورقة  . )٦٥(على القمع، فيما يبدو، وال يعطي أمهية كبرية الحترام حقوق الضحايا          

  .)٦٦(جتار بالبشرإىل أن القضاة ال يستخدمون كثرياً التكييف القانوين لال
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 املواد اإلباحية واالجتار هبـم      يفشبكة القضاء على بغاء األطفال واستغالهلم       ورأت    -٤١
 أنه على الرغم من وجـود       فرع فرنسا ) شبكة القضاء على بغاء األطفال    (لألغراض اجلنسية   

إطار معياري ُمرضٍ يف فرنسا ملكافحة االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، ال توجد خطـة              
 أن من الضروري إنـشاء      الشبكةورأت  . )٦٧(عمل وطنية ملكافحة هذا النوع من االستغالل      

نظام مركزي لتجميع البيانات املتعلقة باالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، ومعاجلـة هـذه             
  .)٦٨(البيانات ونشرها بغية حتسني فهم هذه الظاهرة

جود ترتيب خاص بالقصر يف     إىل عدم و  شبكة القضاء على بغاء األطفال      وأشارت    -٤٢
 وهؤالء يعتربهم القانون معرضني للخطر ويضعهم يف رعاية املساعدة االجتماعية           البغاءحالة  

 بإقامة هياكـل لتقـدمي      احلركةوأوصت  . للطفولة، وهي ليست مهيأة هلذه احلاالت اخلاصة      
  .)٦٩(البغاءاملساعدة واحلماية بصورة منهجية إىل مجيع القصر يف حالة 

وذكّرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بأنـه مل تقـدم                -٤٣
ففـي  . )٧٠(توصيات بشأن العقوبة البدنية لألطفال يف أثناء االستعراض األول املتعلق بفرنسا          

، لكنها ظلت مشروعة يف املرتل      اجلنائيذلك الوقت، كانت العقوبة البدنية حمظورة يف النظام         
، قـدم إىل اجلمعيـة      ٢٠١٠ويف عام   . )٧١(وتلك احلالة مل تتغري   . سة وأماكن الرعاية  واملدر

الوطنية مشروع قانون يهدف إىل حظر مجيع أشكال العقوبة البدنية يف جمال تربيـة الطفـل                
  .)٧٢(ولكن يبدو أنه مل حيرز تقدماً) ١٩٧١مشروع القانون رقم (

  قاب وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من الع  -٣  
القـانون  (أشارت رابطة حقوق اإلنسان إىل أن إصالح نظام احلبس رهن التحقيق              -٤٤

احلصول يف  يف االمتناع عن اإلدالء بأقواله و     ومنح الشخص احملتجز احلق     ) ٣٩٢-٢٠١١رقم  
غري أن اإلصالح مل يتـضمن بعـض        . )٧٣(على مساعدة حمامٍ منذ بداية حبسه رهن التحقيق       

           ات األساسية، مثل تصديق السلطة القضائية رمسياً علـى احلـبس رهـن التحقيـق              الضمان
  .)٧٤(طالع على ملف الدعوىأو السماح للمحامي باال

 الذي يكيف قانون    ٢٠١٠ عن األسف ألن قانون عام       ١وأعربت الورقة املشتركة      -٤٥
ختصاص القضائي خارج اإلقلـيم  العقوبات مع نظام احملكمة اجلنائية الدولية قد فّرغ مبدأ اال         

املنـسوب إلـيهم    فهو ال يسمح حالياً للمحاكم الفرنسية مبالحقة األشخاص         . من مضمونه 
وجودهم يف األراضي الفرنسية، حىت لو كانت اجلرائم قد ارتكبت          ارتكاب جرائم يف حال     

  .)٧٥(يف اخلارج وكان مرتكبها أجنبياً وكانت الضحية أجنبية

  يةاحلق يف اخلصوص  -٤  
أعربت رابطة حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء زيادة األشـكال اجلديـدة للرقابـة                -٤٦

وفقاً  ،٢٠١٢يونيه  /وذكرت بأنه يف حزيران   . االجتماعية واملراقبة يف السنوات العشر األخرية     
 آلـة تـصوير يف      ٩٣٥ ٠٠٠اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات مت وضع       إليه  أشارت  ملا  



A/HRC/WG.6/15/FRA/3 

GE.12-18017 10 

وأشـارت  . )٧٧(الشرطة مستمر يف الزيـادة    املسجلني لدى   أن عدد ملفات    ما  ك. )٧٦(فرنسا
ملفات أيضاً يف إدارة التعليم الوطين، ويف ميدان العمـل االجتمـاعي،            هناك  الرابطة إىل أن    

  .)٧٨(السجناء اجلنسيات األجنبية، باإلضافة إىل حبامليوفيما يتعلق 

ن اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف        تكويوالتعبري  حرية  حرية الدين أو املعتقد، و      -٥  
  السياسيةاحلياة املشاركة يف احلياة العامة و

واملركز الدويل ملناهضي التمييـز أن فرنـسا        ن رايتس ووتش    مذكرت منظمة هيو    -٤٧
رفضت التوصيات املقدمة يف أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق والداعيـة إىل إلغـاء              

 دينيـة واضـحة يف املـدارس    اً على ارتداء الطالب رموز٢٠٠٤احلظر الذي فُرض يف عام   
، واعتربتاه انتهاكاً حلرية    ٢٢-٢٠٠٤للقانون رقم   معارضتهما  وأكدت املنظمتان   . احلكومية

تأثري القانون املفرط على املسلمني والـسيخ       ملناهضي التمييز   وحبث املركز الدويل    . )٧٩(الدين
 إىل فرض مزيد  ٢٠٠٨أن فرنسا اجتهت منذ عام        ووتش وذكرت هيومن رايتس  . )٨٠(واليهود

قانوناً  ٢٠١١يف عام   فرنسا  سن  إىل   على سبيل املثال     وأشارتمن القيود على التعبري الديين      
 اللجنة األوروبيـة ملناهـضة العنـصرية        وقدمت. )٨١(ظر إخفاء الوجه يف األماكن العامة     حي

  .)٨٢(والتعصب التابعة جمللس أوروبا تعليقات مماثلة
 )٨٣(٢٢-٢٠٠٤وأوصى املركز الدويل ملناهضي التمييز بأن تلغي فرنسا القانون رقم             -٤٨

ورأى . وأن ُتنشئ جلنة مستقلة لرصد تأثري القانون على األطفال املسلمني والسيخ واليهـود            
املركز أيضاً أن إجراء حتليل للبيانات املتعلقة باألقليات سيسمح لفرنسا بـصياغة قوانينـها              

أكد املركز الـدويل    و.  على حنو يؤدي إىل متكني مواطنيها بدالً من التمييز ضدهم          وسياساهتا
أن العنصر األساسي يف حتقيق جمتمع قائم على التعددية هو االعتراف بأن اتباع هنج واحـد                

بـأن ُتلغـي    وأوصت هيومن رايتس ووتش     . )٨٤(صاحل للجميع يتناىف مع تقدير قيمة التنوع      
  .)٨٥( الذي يقضي حبظر إخفاء الوجه بالكامل يف األماكن العامةفرنسا أو تعدل القانون

، وتنسيقية  )٨٦(ةنتولوجييكنيسة الس التابع لل والحظ املكتب األورويب حلقوق اإلنسان        -٤٩
املتعلقـة  ، ومركـز املعلومـات واملـشورة        )٨٧(رية الوجـدان  املعنية حب  واألفراد   اجلمعيات

 القمعية جتاه األقليات الدينية أو العقائدية واحلركات         بقلق استمرار السياسة   )٨٨(بالروحانيات
الدينية اجلديدة، على الرغم من التوصيات املقدمة إىل فرنسا يف أثناء االسـتعراض الـدوري               

 هذه املنظمات الدور الذي تقوم به البعثة الوزارية للمراقبة ومكافحة           وشجبت. الشامل األول 
            ات واملشورة أن البعثة الوزارية والـسلطات العامـة        ورأى مركز املعلوم  . الرتعات الطائفية 

املستند إىل قائمة مبهمة وغامضة مـن أنـواع         ‘  الطائفي التجاوز‘ال تزال تستخدم مفهوم     
  .)٨٩(‘طائفياً‘السلوك، ما يسمح هلا بتصنيف أي أقلية روحية أو تعليمية أو عالجية تصنيفاً 

اجلديدة بأن تضع فرنـسا     املتعلقة بالروحانيات     املعلومات واملشورة  مركزوأوصى    -٥٠
 يف  ةاحملتملالتجاوزات  ؛ ومعاجلة   )٩٠(حداً لدعاية نبذ األقليات الروحية أو التعليمية أو العالجية        
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القـانون  مبقتـضى   مستوجبة للعقوبة   ثابتة  تلك األقليات على أساس عناصر حمددة ووقائع        
  .)٩٢( هلذه األقلياتاً وخمتصالً مستقاًمرصدأن تنشئ ؛ )٩١(اجلنائي
والحظ اجمللس املمثل جلمعيات السود وجود قوي لألقليات الظاهرة يف احلكومـة              -٥١

بني النـواب وأعـضاء اجملـالس البلديـة         عددها  اجلديدة لكنه أعرب عن أسفه الخنفاض       
وشددت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف على أن املسلمني غـري ممـثلني يف              . )٩٣(املنتخبني

  .)٩٤( يف املائة من السكان١٠ان أو يف مستويات السلطة الرئيسية بالرغم من أهنم ميثلون الربمل

  شروط عمل عادلة ومواتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٦  
 )٩٦ واملرصد الـدويل للـسجون     )٩٥(أبدى املراقب العام ألماكن احلرمان من احلرية        -٥٢

أشار املراقب العام إىل أن العمل يف السجون فقد . قلقهما إزاء سوء أحوال العمل يف السجون
فقواعد احلد األدىن لألجـر ال تطبـق علـى          . ُيمارس يف ظروف تليق بالقرن التاسع عشر      

وأشار . )٩٧( يورو ٣١٨، يف املتوسط،    ٢٠١٠احملتجزين، وأجرهم الشهري مل يتجاوز يف عام        
حتتمل تدفع اإلدارة إىل إعالن     ميتد يف ظروف مادية ال      يف السجن   املراقب العام إىل أن العمل      

رغبتها يف إلغائه رغم أنه يشكل بالنسبة للفئات الضعيفة احلل الوحيد للحصول على عمـل               
  . )٩٨(ومن مث على أجر

   الئقالجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشياحلق يف الضمان ا  -٧
 أزمة اقتصادية   أشارت احلركة الدولية إلغاثة مجيع املنكوبني إىل أن فرنسا متر بفترة            -٥٣

ـ وحرصاً على األمـن،     . واجتماعية حادة يتزايد فيها الفقر واإلقصاء االجتماعي       ستهدف ت
، مثلما تستهدف بعض األحاديث على املـستوى األعلـى          "أمنية"القوانني اليت توصف بأهنا     

شد إعاقة عقلية واألجانب احملتاجني واألاملصابني باألحياء احملرومة واألشخاص  شباب  للدولة،  
  .)٩٩(فقراً، على وجه التحديد، باعتبارهم أشخاصاً مؤذيني ينبغي مراقبتهم وليس دعمهم

 الدولية للدفاع عن األطفال، يف املمارسة العملية، وجود حاالت          احلركةوالحظت    -٥٤
 الروما أو أطفـال  يف أوساطغري معزولة للحرمان من الرعاية أو من القيد باملدارس، وخباصة        

  .)١٠٠(لطوارئخمابئ ايف املقيمني جرين العمال املها
وأشار املدافع عن احلقوق إىل أنه يف ظل ندرة املساكن واألزمة االقتصادية، وعلـى                -٥٥

على حساب فئات معينة من األشخاص   التفاوت  تزايد  يالرغم من الترتيبات القانونية املتقدمة،      
 للحـصول علـى   يواجهوهنـا   لتمييز إىل تفاقم الصعوبات اليت    ل ضهمتؤدي خماطر تعر  الذين  
  .)١٠١(مسكن

  احلق يف الصحة  -٨  
 ٢٠١١يوليـه   / متوز ٥اعترف املراقب العام ألماكن احلرمان من احلرية بأن قانون            -٥٦

. املتعلق حبقوق األشخاص اخلاضعني للرعاية النفسية ومحايتهم وبطرائق رعايتهم يشكل تقدماً          
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وضع تدابري أمنية تؤدي إىل عدم      بطب النفسي   غري أنه الحظ اجتاهاً حنو إغالق مستشفيات ال       
رضـاهم  دون  املستـشفيات   من احلرية بني األشـخاص املقـيمني يف         رمان  يف احل التمييز  

  .)١٠٢(مبحض إرادهتماملقيمني يف املستشفيات األشخاص و

  احلقوق الثقافية  -٩  
 )١٠٤(ب املهددة  ومجعية الشعو  )١٠٣(اللغات انتشاراً املعين بأقل   أعرب املكتب األورويب      -٥٧

وعلى الـرغم مـن أن وزارة       . عن أسفهما لعدم وجود إطار قانوين حلماية اللغات اإلقليمية        
 لغـة يف األقـاليم      ٤٧ لغة من لغات األقليات يف فرنسا القاريـة و         ١٤  بالثقافة قد اعترفت    

فالتعليم . الفرنسية عرب البحار، فإن حالة عدد كبري من اللغات اإلقليمية ما زالت غري مستقرة             
أما لغات األقليات فُتـدرس يف    . والقانون واإلدارة العامة مجيعها تستخدم فيها اللغة الفرنسية       

  .املدرسة كمادة اختيارية
الفرنسي املتمثـل يف    املفهوم  أقل اللغات انتشاراً أن     املعين ب ورأى املكتب األورويب      -٥٨

" حدة األمة وعدم قابليتها للتجزئة    تساوي حقوق املواطنني الذي يعين ضمناً عدم التمييز وو        "
ضفي شرعية على أنواع التمييز الثقافية واإلقليمية واالجتماعية وُينكـر حـق اجلماعـات              ي

         وبسبب هـذا املفهـوم،     . املختلفة عن اجلماعة األحادية اللغة الناطقة بالفرنسية يف الوجود        
و الشعوب األصلية التمتع حبقوقها     ال تستطيع األقليات اليت ميكن وصفها بشعوب األقليات أ        

  .)١٠٥(الثقافية أو اللغوية
الوطنية حلقـوق اإلنـسان      اللجنة االستشارية    تشملوأوصى املكتب األورويب بأن       -٥٩

األقليات وخباصة أولئك الذين يدافعون عن احلقوق الثقافية للجماعات اليت ال ُيعتـرف    ممثلي  
  .)١٠٦(هبا بصفتها هذه

 ألورويب أن االهتمام بالتعبري واللغات اإلقليمية ما زال ضعيفاً للغايـة      ورأى املكتب ا    -٦٠
فهي " قناة األقاليم"، وهي France 3ال توجد إذاعة مرئية إقليمية أما قناة ف. يف وسائط اإلعالم

  .)١٠٧(اإلقليمي" البث"قناة تلفزيونية باريسية هبا قدر من 

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
، )١٠٩(ن رايـتس ووتـش    مومنظمة هي ، و )١٠٨(ركز األورويب حلقوق الروما   أعرب امل   -٦١

 عن قلقها إزاء عمليـات      )١١١(ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف    ) ١١٠(ورابطة حقوق اإلنسان  
 إىل أن ٢وأشارت الورقة املشتركة . اإلجالء والطرد اجلماعية للروما املنتمني إىل شرق أوروبا   

برعايـة األوسـاط    مييز واإلقصاء االجتماعي والوصف السليب      يتعرضون أيضاً للت  " الُرحل"
  .)١١٢(السياسية

الروما يعيشون يف ظروف دون     كثرياً من   والحظ املركز األورويب حلقوق الروما أن         -٦٢
 قسري متعددة، ما جيعلهم عرضة ملزيد من التهميش والفقر طردعمليات ويتعرضون لاملستوى  
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القـسري  الطرد  شدد املركز األورويب على أن معظم عمليات        و. )١١٣(واألحوال غري املستقرة  
تشوهبا انتهاكات حقوق اإلنسان نفسها، وخباصة عدم إتاحة مأوى مالئم أو أي مأوى بديل              

ونتيجة لذلك، أصبح عدد كبري من الروما منتشراً حول املـدن، مـا    . لألشخاص املطرودين 
 األورويب  املركزوعارض  . )١١٤(قة الشرطة لالعتداءات العنيفة وملضاي  أدى إىل تزايد تعرضهم     

 بشأن حرية التنقل    EC/2004/38أيضاً تفسري فرنسا وتطبيقها ملبدأ االحتاد األورويب التوجيهي         
وهو التفسري الذي يؤدي إىل التمييز ضد فئات معينة من مـواطين االحتـاد األورويب مثـل                 

  .)١١٥(الروما
بأن متتنع فرنسا عن تنفيذ عمليـات الطـرد   وأوصى املركز األورويب حلقوق الروما      -٦٣

القسري يف ظل عدم وجود ضمانات قانونية، مبا يف ذلك السكن البديل املالئم؛ وأن تكفـل     
عدم تشريد أفراد الروما يف أثناء الطرد؛ وأن تضع حلوالً سكنية متكاملة مالئمة ومـستدامة               

 االحتاد األورويب الروما من فرنسا؛      جلميع أفراد الروما؛ وأن متتنع عن الطرد اجلماعي ملواطين        
وأن تعيد توجيه التمويل املخصص لعمليات الطرد وأن تعود إىل تنفيذ سياسـات اإلدمـاج               

  .)١١٦(الطويلة األجل
فرنـسا يف أثنـاء     تـسأل    أن باستطاعة الـدول أن       INDIGENOUSورأت شبكة     -٦٤

 احلقوق املعترف هبـا يف      عمالإلاالستعراض الدوري الشامل الثاين عن األجل الذي حددته         
 وأوصت الشبكة بأن تضع فرنـسا       )١١٧(إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية      
  .)١١٨(خطة عمل وطنية لتنفيذ اإلعالن يف كناكي وتاهييت

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -١١  
              كـثرياً  ٢٠٠٨ إىل أن خطاب السلطات منـذ عـام          ١أشارت الورقة املشتركة      -٦٥

 عبئـاً  احلق يف احلماية الدولية ويشكلون       يسيئون استعمال ما يصور طاليب اللجوء على أهنم       
  .)١١٩(إضعاف حق اللجوءإىل هذا اخلطاب وأدى . مفرطاً
املعروف باسـم اإلجـراء      إىل إساءة استعمال اإلجراء      ١أشارت الورقة املشتركة    و  -٦٦
يف قـرار بـرفض     لطعن يف الدرجة الثانية     لذي ال يكون مبوجبه     اإلجراء ال وهو   )١٢٠(عاجلال

 ت منظمة هيومن رايتس ووتشوأوص. )١٢١(أثر إيقايفأي يف الدرجة األوىل    صدر  طلب جلوء   
ميع ملتمسي اللجوء، مبن فيهم أولئك      اإليقايف جل ستئناف  ال اللجوء إلقرار ا   اتبإصالح إجراء 

  .)١٢٢(ن لإلجراء العاجلواخلاضع
 إىل أن سياسة اهلجرة أدت إىل جعل حبس األجانـب           ١رت الورقة املشتركة    أشاو  -٦٧

وأشارت الورقـة إىل أن     . املقيمني بصورة غري قانونية أسلوباً عادياً إلدارة تدفقات املهاجرين        
 أكثر فأكثر   يقتربماكن االحتجاز تضع األجانب يف حميط       ألالصناعية  اإلدارة  اتباع أساليب   

  . )١٢٣( السجنمن
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مبفردهم إىل  سنوياً  وأفادت الورقة املشتركة بأن مئات األطفال املهاجرين يتوجهون           -٦٨
وبدالً من محايتهم بإعطاء األولوية للمصلحة العليا للطفل، تقوم السلطات          . احلدود الفرنسية 

  .)١٢٤(حبجزهم يف مناطق انتظار
الضطهاد  شخص من ضحايا ا    ٦٠ ٠٠٠ برميو ليفي إىل أن أكثر من        مجعيةوأشارت    -٦٩

 إن معظم هؤالء األشخاص يعانون من       اجلمعيةوتقول  . يصلون إىل فرنسا سنوياً طلباً للجوء     
غـري  "ونظراً للعنـف  . )١٢٥(صدمات مركبة بسبب أعمال العنف اليت تعرضوا هلا يف بلداهنم       

         غري أن ذلـك   . الذي تعّرض له هؤالء األشخاص، فال بد من منحهم رعاية خاصة          " العادي
 بوضع برامج حمددة بشأن الصحة العقلية هلؤالء األشخاص         اجلمعيةوأوصت  . )١٢٦( حيدث ال

  .)١٢٧(يعانون الضعفالذين 
 جمللس أوروبـا     التابع ، نشر مفوض حقوق اإلنسان    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ٢١ويف    -٧٠

رسالة بشأن حقوق املهاجرين وجهها إىل وزارة اهلجرة ودعا فيها الـسلطات إىل االلتـزام               
فيما يتعلق باستقبال   وأشار املفوض إىل ضرورة إجراء إصالحات       . كامل باملعايري األوروبية  ال

  .)١٢٨( باالحتجاز والعودةوفيما يتعلقاملهاجرين وملتمسي اللجوء 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
 املستمر إزاء انتهاك قـوانني فرنـسا        ا عن قلقه  ت منظمة هيومن رايتس ووتش    أعرب  -٧١
إىل  املنظمـة  توأشار. راءاهتا املتعلقة بالتحقيق يف ميدان اإلرهاب ملعايري احملاكمة العادلة        وإج

السلطات الواسعة املمنوحة لقضاة التحقيق املتخصصني الحتجاز املشتبه فيهم ملدة تصل إىل            
وأشار املرصد إىل   .  التآمر الرتكاب عمل إرهايب وهي جرمية غري حمددة بدقة         بتهمةستة أيام   

ري ثن استخدام األدلة املقدمة من بلدان ثالثة يشكل فيها التعذيب وسوء املعاملة أمراً اعتيادياً ي              أ
إمكانية إىل تقييد    يف فرنسا    ٢٠١١تعديل اإلجراءات اجلنائية لعام     أدى  و. القلق بشكل خاص  

شخاص االتصال مبحام فيما يتعلق باملشتبه فيهم اخلاضعني حلراسة أمنية مشددة، مبن فيهم األ            
  ووتـش  ت منظمة هيومن رايـتس    وأوص. )١٢٩(املدعى أهنم إرهابيون، يف حاالت استثنائية     

بإجراء مزيد من اإلصالحات يف قانون اإلجراءات اجلنائية لضمان حصول مجيع املشتبه فيهم             
احملتجزين لدى الشرطة، بصرف النظر عن طبيعة اجلرمية املنسوبة إليهم، على مساعدة حمـام              

  .)١٣٠(الحتجازمنذ بداية ا

  احلالة السائدة أو املتعلقة مبناطق أو أقاليم حمددة  -١٣  
 أن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية         INDIGENOUSرأت شبكة     -٧٢

ويف ،  ١٩٩٨ينبغي أن يكون األساس الذي ُيستند إليه يف تفسري وتطبيق اتفاق نوميا لعـام               
  .)١٣١(الكاناك ختص صياغة مجيع القوانني والسياسات اليت

حلقوق اإلنسان الضوء على تأثري احلقوق املتعلقة باألرض        أوسيانيا  وسلطت منظمة     -٧٣
وأشارت حتديداً إىل التلـوث     ). كاليدونيا اجلديدة  (كاناكييعلى احلق يف الصحة والبيئة يف       
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ة وأوصت املنظمة بأن تكفل فرنسا احترام سـياد       . للتعديننيكل  الناجم عن مشروع غورو     
القانون وتنفيذ مواد حمددة من اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية وهي املواد املتـصلة              

  .)١٣٢(ناكياحبقوق األرض يف ك
 الشعوب املهددة إىل أنه بعد مرور سبعة عشر عاماً على التجربـة             مجعيةوأشارت    -٧٤

زيرة يعانون آثار مئات    جلايف احمليط اهلادئ، ما زال سكان       رهتا فرنسا   أجالنووية األخرية اليت    
  .)١٣٣(وينبغي تيسري حصول هؤالء الضحايا على التعويض. التجارب النووية

 الدولية للدفاع عن األطفال عن قلقها إزاء تدمري املوئل التقليـدي            احلركةوأعربت    -٧٥
 الباحثني عن الـذهب     اتللشعوب األصلية وأسباب معيشتهم يف غيانا الفرنسية نتيجة لتعدي        

  .)١٣٤(بلدان اجملاورة باإلضافة إىل مشاريع التعدينمن ال
وأوصت العيادة الدولية حلقوق اإلنسان التابعة جلامعة أوكالهوما بأن تشرك فرنسا             -٧٦

 يف غيانا   قانونيةغري  بصورة  ممثلي اهلنود احلمر يف حتديد األنشطة الفعالة لكبح تعدين الذهب           
يد البدائل الغذائية املالئمة للسكان الذين تلوثـت        الفرنسية؛ وأن تعمل مع اهلنود احلمر لتحد      

مصادر غذائهم وشبكات مياههم؛ وأن تلتمس تعاون البلدان اجملاورة لغيانا الفرنسية للتصدي            
  .)١٣٥(للبعد عرب الوطين لعمليات تعدين الذهب غري القانونية

ة التقليديـة   وأشارت العيادة الدولية حلقوق اإلنسان إىل أن فقدان اللغات األصـلي            -٧٧
وأوصت باختاذ مـا    . )١٣٦(تشكل شاغالً كبرياً لعدد كبري من اهلنود احلمر يف غيانا الفرنسية          

بالتشاور مع زعمـاء جمتمعـات اهلنـود        يلزم من تدابري لتشجيع استخدام اللغات األصلية،        
توجد فيها  ؛ وإتاحة التعليم بلغات اهلنود احلمر يف املدارس احلكومية الفرنسية اليت            )١٣٧(احلمر

  .)١٣٨(نسبة كبرية من اهلنود احلمر
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