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  ) ج(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *فرنسا

  

 إىل عملية االستعراض الدوري )١( من أصحاب املصلحة٢٠جز للمعلومات املقدمة من وهذا التقرير هو م  
وال يتضمن التقرير أية آراء . نسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإل. الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن                   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه               . طلبات حمددة تمب

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة . نصوص األصليةبقدر املستطاع مل جير تغيري ال
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية      . إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها          

ىل كون وترية االستعراض وبالنظر إ. السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة
يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١

  
  

  ـــــــــــــ
  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/2/FRA/3 
3 April 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH/FRENCH 



A/HRC/WG.6/2/FRA/3 
Page 2 

 

  املعلومات األساسية واإلطار -  أوالً
أفادت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال، قسم فرنسا، بأن موقع وزارة اخلارجية على الشبكة ال يورد                  - ١

 أن موظفني يف وزارات خمتلفة قد أعدوا نصاً نسقته وزارة وذكرت. أية معلومات عن االستعراض الدوري الشامل
وأفادت احلركة بـأن    . ارة الوطنية حلقوق اإلنسان للحصول على تعليقات بشأنه       اخلارجية وقُدم إىل جلنة االستش    

خبـالف  (ليس هناك ما يشري إىل إرادة توسيع نطاق االستشارة حبيث تشمل اجملتمعات احمللية أو اجملتمع املـدين                  
يثري االهتمام هو معرفة وأشارت إىل أن ما ). املمثلني الذين يعملون يف مقر جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان

ما إذا كانت قد جرت استشارة املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان مثل وسيط اجلمهورية، واهليئة العليا ملكافحة                
  .)٢(التمييز وحتقيق املساواة أو اهليئة املدافعة عن األطفال

   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

ع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق         دعت منظمة العفو الدولية فرنسا إىل التوقي        - ٢
وأعربت جلنة االستـشارة   . )٣(األشخاص املعوقني واالتفاقية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         

كما دعت منظمة العفو . الوطنية حلقوق اإلنسان هي األخرى عن استيائها لكون فرنسا مل توقع على هذه املعاهدة
 فرنسا )٦( واالحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب)٥( وجلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان)٤(دوليةال

وأوصت منظمة العفو الدولية أيضاً بالتـصديق       . للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
فاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص املعوقني ودعـت        على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخت       

وأشارت جلنة االستـشارة  . )٧(فرنسا إىل سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
 مـن   ١٢٤الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أهنا طلبت أيضاً إىل فرنسا العدول عن اإلعالن الذي قدمته مبوجب املادة                 

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وأعربت عن أسفها للتأخر يف إدراج نظام روما األساسي بأكملـه يف                النظام  
ويف هذا الصدد، أفاد االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب بأن وزير العدل قدم               . )٨(القانون الداخلي 

. قانون الفرنسي مع نظام احملكمة اجلنائية الدوليةبشأن تكييف ال ٢٠٠٦مشروع قانون إىل اجلمعية الوطنية يف عام 
 إلدراجه يف ٢٠٠٧بيد أنه مل ُيدرج قط يف جدول األعمال وفق ما أفاد به االحتاد الدويل املسيحي وُسحب يف عام 

. ، مل يكن قد أُدرج بعد يف جدول أعمال اجمللس٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ويف . جدول أعمال جملس الشيوخ
 شديد االنتقاد بشأنه يف ص مشروع القانون هذا على جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان وأبدت رأياًوُعرض ن

وفيما يتعلق بقابلية تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، أعربت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال عن              . )٩(٢٠٠٦عام  
، فقد أسفر غموض موقف ٢٠٠٥حوظ يف عام أسفها إذ بالرغم مما حققته أحكام قضاء حمكمة النقض من تقدم مل

بالطابع املعياري لالتفاقية وهو طابع ملـزم       ) أو عن اعتراف جزئي   (الدولة من هذا املوضوع عن عدم االعتراف        
وترى احلركة الدولية للدفاع عن األطفال أنه جيب أن يكون بوسع اجمللس الدستوري رفض أحكام القوانني . قانوناً

  .)١٠(مشى واملعاهدات الدولية اليت مت التصديق عليها على النحو الواجباجلديدة اليت ال تت

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

صرحت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال بأن جهوداً كبرية قد بذلت خالل التسعينات مـن القـرن                   - ٣
. ذا االجتاه يعكـس اآلن فيمـا يبـدو        املاضي لتحقيق املواءمة بني التشريع الوطين واتفاقية حقوق الطفل وأن ه          



A/HRC/WG.6/2/FRA/3 
Page 3 

وبالفعل، الحظت احلركة أن ليس هناك اتساق كاف بني القوانني املختلفة، وهو ما يفضي يف رأيها إىل إحداث                  
وأفادت نفس املنظمة غري احلكومية بأن ما ميكن أن خيشى منه أيضاً هو             .  الطفل حبقوقحالة لبس ميكن أن تضر      

  . اد باملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان بدعوى محاية األطفالمساس بعض القوانني قيد اإلعد

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  جيم

املكلفة حبماية حقـوق  " اهليئات اإلدارية املستقلة"تفيد جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن عدد        - ٤
 اجلمهورية، وجلنة االستـشارة الوطنيـة       وهذه هي بالذات حالة وسيط    . املواطنني قد تضاعف يف اآلونة األخرية     

لقواعد السلوك، واللجنة الوطنية لتكنولوجيا احلاسوب واحلريات، واللجنة الوطنية لعلم واجبات األمن، واملدافع             
 خطوة  ٢٠٠٦وقد شكل تأسيس اهليئة العليا ملكافحة التمييز وحتقيق املساواة يف عام            . عن األطفال، وما إىل ذلك    

 الذي مت مبوجبه إنشاء ٢٠٠٧يف رأي جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان، شأهنا شأن قانون عام بالغة األمهية 
وأشارت جلنة االستشارة الوطنية إىل أهنا تضطلع هبـذه املـسؤوليات بـروح           . هيئة رقابة عامة ملراكز االحتجاز    

  بادرهتا الذاتية وإن كان دورها استـشارياً       االستقالل والتعددية وأهنا متارس سلطتها ممارسة كاملة بإصدار آراء مب         
كما أهنا تبدي آراء بشأن القضايا اليت تعرضها عليها احلكومة ولكنها الحظت أن عدد هذه القضايا قد                 . ال غري 

وأبدت أسفها لعدم متابعة آرائهـا بـشكل   . )١١(اخنفض بشدة، وهو ما أعربت بصدده عن بالغ أسفها يف اآلونة األخرية        
وأفادت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال بأن تأثري جلنة         . )١٢(بالرغم من حسن التعاون القائم بشكل عام      كاف، وذلك   

االستشارة الوطنية ال يزال حمدوداًً، من جهة بسبب دورها االستشاري، ومن جهة أخرى ألن اآلراء اليت تصدرها ال تتبع                   
 وحاملي صفات اجلنسني بـأن      ثيليني وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً    وتفيد الرابطة العامة للسحاقيات وامل    . )١٣(بالضرورة

ميزانية اهليئة العليا ملكافحة التمييز وحتقيق املساواة أدىن بكثري من اهليئات املماثلة هلا يف بلـدان أخـرى مـن االحتـاد                      
ي يعني املدافع عن األطفال وأن      وأشارت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال إىل أن جملس الوزراء هو الذ           . )١٤(األورويب

  .)١٥()٢٠٠٥كما كاد حيدث ذلك يف عام (ميزانيته ميكن أن ختضع لرقابة الربملانيني 

   التدابري السياساتية-  دال

أفادت جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان بأهنا قدمت توصية إىل احلكومة لتنظيم استشارة وطنية من   - ٥
وذكرت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال . )١٦(ة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسانأجل التوصل إىل اعتماد خط

أن منصب وزير الدولة حلقوق اإلنسان الذي أنشئ يف اآلونة األخرية، والذي ميثل الدفاع عن حقوق األطفـال                  
  .)١٧(ن احلكم على دورهواحدة من أولوياته املعلنة، أمر يسري يف االجتاه الصحيح، وإن كان من السابق متاماً لألوا

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

لغاء التعذيب إىل تعدد حاالت التأخري يف تقدمي التقـارير إىل           إأشار االحتاد الدويل املسيحي للعمل على         - ٦
ت جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل أن الـسلطات          وأشار. )١٨(هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة    

وأفاد االحتاد الدويل املسيحي بـأن احلكومـة        . )١٩( مالحظات هذه اهليئات مبا فيه الكفاية      العامة ال تراعي دائماً   
الثانية ، رفضت فرنسا للمرة ٢٠٠٦ففي عام . تتجاهل باستمرار التدابري املؤقتة اليت تصدرها جلنة مناهضة التعذيب
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وأكد االحتاد الدويل املسيحي أن جلنة مناهضة . االعتراف بسلطة التدابري املؤقتة اليت أصدرهتا جلنة مناهضة التعذيب
هكة بذلك توصية صدرت     ألهنا طردت واحداً من الرعايا التونسيني منت       ٢٠٠٧التعذيب قد أدانت فرنسا يف عام       

  .)٢٠(٢٠٠٦يف عام 

  دولية حلقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات ال-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

أفادت جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان بأن لدى فرنسا جهازاً تشريعياً هاماً فيما يتعلق مبكافحة                 - ٧
. وتقدم السلطات العامة دعماً مالياً لعدة رابطات خمتصة يف هذا اجملال. العنصرية ومعاداة السامية وأشكال التمييز

وما . ٢٠٠٥حظت جلنة االستشارة الوطنية تدين عدد األفعال العنصرية اليت تصل إىل علم السلطات منذ عام                وال
يف تدابري مكافحة العنف بشكل عام ومل تتخـذ         " ذابت"تأسف له هو أن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية قد          

مفوض حقوق اإلنسان لـدى جملـس       ، أوصى   ٢٠٠٦ويف عام   . )٢١(بشأهنا تدابري حمددة ومتضافرة بشكل كاف     
أوروبا بأن تضاعف فرنسا جهودها ملكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب وأن تنفذ مبزيد من الفعالية 

. )٢٢(التشريع القائم، وتعاقب كل من ارتكب أفعاالً عنصرية ومعادية للسامية أو أفعاالً تتعلق بكـره األجانـب                
، مل  ٢٠٠٦ حالة متييز سجلت يف فرنسا عام        ٢٢٠ ٠٠٠قوق اإلنسان بأن من أصل      وأفادت اللجنة اإلسالمية حل   

ويف رأي  .  حالة منها وأن احتماالت انتهاء هذه القضايا يف صاحل املـدعني بـسيطة             ٤٣ترفع أمام القضاء سوى     
 التمييـز وحتقيـق   اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان أن ما أكدته احلكومة الفرنسية، وهو أن اهليئة العليا ملكافحة           

املساواة هيئة فعالة للتصدي للتمييز، خاصة ذلك الذي تعاين منه النساء امللونات، أمر مشكوك فيه، ال سيما وأن                  
وأفادت رابطـة الـسحاقيات     . )٢٣(احلكومة سحبت منها السلطة األصلية اليت كانت تتمتع هبا لفرض العقوبات          

جنسياً وحاملي صفات اجلنسني بأن قانون العقوبات وقـانون العمـل            اجلنس واحملولني    وثنائييواملثليني جنسياً   
وقانون السكن تعرِف مجيعها التمييز وتتضمن أسباباً خمتلفة منها العادات وامليول اجلنسية وأهنا تفـرض نفـس                 

  ، تعاقب االعتداءات اللفظية يف الـشوارع  ٢٠٠٥ومنذ عام . ٢٠٠٤األحكام على كافة أشكال التمييز منذ عام      
وال تشكل هوية . أو يف أماكن العمل بسبب امليول اجلنسية أو بسبب اجلنس أو اإلعاقة بعقوبة أشد من جمرد السب

  .)٢٤(اجلنس سبباً من أسباب التمييز املعترف به يف القانون الفرنسي

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه - ٢

لعقوبات ال يتضمن تعريفاً للتعذيب يتمشى والتعريف الوارد        أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن قانون ا         - ٨
يف اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن ذلك يشكل يف رأيها عائقاً ميكن أن حيول دون تـوفري محايـة كافيـة مـن                      

وأفادت املنظمة بأهنا قامت منذ عدة سنوات بتوثيق ردود السلطات على ادعاءات التعذيب أو غريه . )٢٥(التعذيب
ال سوء املعاملة واللجوء املفرط إىل القوة، مبا يف ذلك إمكانية حدوث حاالت قتل خارج نطاق القانون، من أشك

وتفيد أيضاً بأن التحقيقات الداخلية اليت جتريها الشرطة، واقتران ذلك مبا . على يد موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني
اء حماكمات عدمية الفعالية يف كثري من احلاالت وعن حفظ تتمتع به النيابة العامة من سلطة تقديرية، تسفر عن إجر

وأشارت منظمة العفو . قضايا كثرية قبل وصوهلا إىل احملكمة حىت إذا كانت هناك أدلة دامغة تثبت وقوع االنتهاك
 الدولية إىل أنه حىت يف احلاالت اليت وصلت فيها هذه القضايا إىل احملكمة، فنادراً ما كانت تصدر أحكام ضـد                   
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وخلصت املنظمة إىل أن تقصري احلكومة باستمرار       .  يف حالة صدورها   املدانني وكانت هذه األحكام رمزية أساساً     
. يف التصدي هلذه االنتهاكات قد أنشأ جو اإلفالت الفعلي من العقاب لصاحل املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني                

ها املنظمة ألن معظم األشخاص املعنيني ليسوا من أصل والعنصرية عامل رئيسي يف كثري من القضايا اليت نظرت في
لغاء إوذكّر االحتاد الدويل املسيحي للعمل على       . )٢٦(أورويب وأغلبهم من مشال أفريقيا أو أفريقيا جنوب الصحراء        

، التعذيب بأن استعمال املسدسات ذات الشحنة الكهربائية قيد التجربة اآلن، وفق ما أفادت به احلكومة الفرنسية
يف ثالثة سجون، وذلك رغم املوقف الذي أبدته جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وهو أن استعمال أسـلحة                  

 من اتفاقية ١٦ و١وهو ما ينتهك املادتني " حيدث آالماً حادة تشكل نوعاً من أنواع التعذيب"كهربائية غري قاتلة 
  .)٢٧(مناهضة التعذيب

لمرصد الدويل للسجون إىل أن حالة السجون اليت أبلغ عنها يف تقريـرين             وأشار القسم الفرنسي التابع ل      - ٩
 قد تدهورت بشدة خالل السنوات األربع املاضية نتيجة لسياسة العقوبات املوجهة            ٢٠٠٠برملانيني صدرا يف عام     

تبعـة يف   حنو حبس األفراد، مما حيدث تضخماً شديداً يف السجون واكتظاظاً بالغاً، وكذلك نتيجة للـسياسة امل               
ومل تول احلكومات املتعاقبة أي اهتمام لتوصيات اهليئات الوطنية والدوليـة           . السجون واملركزة على تعزيز األمن    

وأشار االحتاد الدويل املسيحي إىل أن تقرير اللجنة األوروبية ملنع التعذيب الصادر يف             . )٢٨(حلماية حقوق اإلنسان  
والحظ املرصد الدويل للسجون . )٢٩(حبزم ملشكلة اكتظاظ السجون قد دعا فرنسا مرة أخرى إىل التصدي ٢٠٠٧

 ٦٥ ٠٤٦ وسجل رقماً قياسياً إذ بلغ ٢٠٠٧ قد تفاقم يف عام ٢٠٠٢م أن اكتظاظ السجون الذي لوحظ منذ عا
وأفاد االحتاد الدويل املسيحي بأن عـدد       . ٢٠٠٢ يف املائة منذ عام      ٢٢,٣، أي بزيادة نسبتها     ٢٠٠٧شخصاً يف   

وعليه، حيتجز . )٣٠( سجينا١١ً ٩٤٨ قد فاق عدد األماكن املتاحة بواقع ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ء يف السجنا
وهلذا االكتظاظ عواقب وخيمة على أوضاع      .  أشخاص يف زنزانة تبلغ مساحتها تسعة أمتار مربعة        ٤يف املتوسط   

العام وإمكانياهتا حمدودة لتوفري الرعايـة      ن السجون غري مكيفة لذلك وعتيقة وتفتقر إىل اإلصحاح          إاالحتجاز إذ   
وذكر . )٣١(الصحية، مما يسفر عن تزايد الضغوط يف العالقات بني املشرفني واحملتجزين وفيما بني احملتجزين أنفسهم

 إسقاطات تفيد بأن عدد السجناء سيصل       ٢٠٠٧يوليه  /املرصد الدويل للسجون أن وزارة العدل أصدرت يف متوز        
  .)٣٢(٢٠١٧ عام  سجني٨٠ ٠٠٠إىل 

وذكر . ويفيد االحتاد الدويل املسيحي بأن موظفي السجون يضطرون إىل استخدام القوة يف حاالت معينة      - ١٠
وعالوة على هـذا    . االحتاد أن فترة احلبس االنفرادي األوىل اليت مدهتا ثالثة شهور ميكن أن جتدد إىل ما ال هناية                

 االنفرادي بالغة الشدة وقد تكون شبيهة بالتعذيب وغريه من ضروب           احلبس الالحمدود زمنياً، فإن أوضاع احلبس     
وذكر االحتاد أن اللجنة األوروبية ملنع التعذيب قد قابلت وقت زيارهتـا   . املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

اللجنة األوروبية ملنع وأشار أيضاً إىل ما الحظته .  سنة١٩ شخصاً حمبوساً حبساً انفرادياً منذ ٢٠٠٦لفرنسا عام   
، قدم  ٢٠٠٦ويف عام   . )٣٣(التعذيب وهو حبس احملتجزين الذين حيتاجون إىل رعاية نفسانية عاجلة حبساً انفرادياً           

املرصد الدويل للسجون مخس قضايا إىل اللجنة الوطنية لعلم واجبات األمن تتعلق بأعمال عنف مارسها احلـرس                 
جو "والحظت اللجنة الوطنية أن اجلو العام السائد يف هذا السجن هو . نكوردون مربر على احملتجزين يف سجن ليا

ويفيد االحتاد  . )٣٤("الرعب وفرض النظام  "، وأن الغرض من األفعال اليت متارس هو إشاعة          "خوف وانتقام وتنكيد  
 السلطة العامة الدويل املسيحي بأن هناك فرقاً كبرياً بني حق كل من كان ضحية أعمال عنف ترتكب على يد ممثل

  .)٣٥(وبني الواقع العملي
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 قد أطال املهلـة  ٢٠٠٦ و٢٠٠٤والحظ االحتاد الدويل املسيحي أن تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية يف     - ١١
، أعربت اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب       ٢٠٠٦ويف  . )٣٦(اليت جيوز فيها للمحتجز حتت احلراسة االتصال مبحام       

 ساعة  ١٤٤ للقها إزاء هذه التعديالت اليت تطيل مدة االحتجاز القصوى حتت احلراسة            للسلطات الفرنسية عن ق   
وينبغـي يف رأي اللجنـة   . يف ظروف استثنائية معينة وإرجاء إمكانية االتصال مبحام ملدة أربعة أيام)  أيام٦أي  (

وردت . )٣٧(لقصوى حتت احلراسةترة االحتجاز ااألوروبية ملنع التعذيب تعزيز الضمانات األساسية يف حالة متديد ف
، أوصى مفوض حقوق اإلنسان لدى جملس أوروبا بتعديل ٢٠٠٦ويف . )٣٨(احلكومة على اللجنة بشأن هذه النقطة

وأوصـت  . )٣٩(الترتيبات املتعلقة بإشراك حمام خالل فترة االحتجاز حتت احلراسة وجبعل مساعدة احملامي إلزامية            
شريع لكفالة حقوق احملتجزين يف احلصول على مساعدة قانونية فعالة تشمل حق            منظمة العفو الدولية بتعديل الت    

والحظت رابطة حقوق اإلنسان تراجع . )٤٠(استشارة حمام من حلظة االحتجاز حتت احلراسة وطوال فترة االحتجاز
لغت فترة العقوبة   الضمانات القضائية يف النصوص السارية مشرية إىل أنه ميكن اللجوء إىل االحتجاز املؤقت مىت ب              

وعالوة على ذلك، أبدت الرابطة قلقها إزاء تأسيس معيار اإلخالل بالنظام العام وزيادة سلطات              . ثالث سنوات 
وأعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن قلقها إزاء قلة الضمانات املتاحة خالل فترة االحتجاز . )٤١(النيابة العامة

والحظت أيضاً أن هنـج العدالـة       . )٤٢(ن يف دفاع فعال يف مرحلة حرجة      حتت احلراسة، مما ينال من حق احملتجزي      
اجلنائية يف فرنسا ملكافحة اإلرهاب قائم على نظام مركزي يتمتع فيه قضاة التحقيق املتخصصون بسلطات واسعة          

ديـداً  الحتجاز أشخاص مشتبه فيهم حتت احلراسة ملدة تصل إىل ستة أيام واهتامهم بارتكاب جرمية غري حمددة حت                
ويف كثري من احلاالت، ميكـن أن تـستغرق         ". هي جرمية العصابة اإلجرامية اليت ترتكب أفعاالً إرهابية       "واضحاً  

التحقيقات مع شبكات اإلرهاب الدولية يف فرنسا عدة سنوات جيري خالهلا احتجاز عدد كبري من األشـخاص                 
كن أن يكون من بينهم زوجات هؤالء األشخاص    واستجواهبم واحتجازهم قبل احملاكمة على أساس أدلة دنيا، ومي        

اليت تعترب وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن هتمة العصابة اإلجرامية،          . )٤٣(وشركاء املشتبه فيهم الرئيسيون   
اإلرهاب، القائم على الوقاية، قد خضعت لالنتقاد لكوهنا تعسفية وتفتقر  حجر األساس للنموذج الفرنسي ملكافحة

وأعربت املنظمة عن قلقها إذ تبني من حبوثها أن تعريف اجلرمية تعريفاً أوسـع مـن الـالزم      .  القانوين إىل اليقني 
وامتزاج ذلك بقبول أدلة دنيا الحتجاز الفرد قبل احملاكمة يسفر عن وضع األفراد يف حالة شـبيهة باالحتجـاز                   

  .)٤٤(اإلداري غري املشروع

.  ألقت الضوء مراراً على مشكلة العنف ضـد املـرأة يف فرنـسا             وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أهنا       - ١٢
 وبأن واحدة تقريباً    ٢٠٠٦مرأة على يد شريكهن يف عام       ا ١٢٧وصرحت بأن البيانات الرمسية قد أفادت مبقتل        

وإجراءات الوصول إىل القضاء بطيئة ومعقدة وتواجه املهاجرات .  نساء يف فرنسا ضحية للعنف املرتيل١٠من كل 
ووفقاً للمبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلـسدية ضـد            . )٤٥(ات إضافية يف هذا الصدد    صعوب

". حقاً يف التقومي  "األطفال، فإن العقوبة البدنية مشروعة يف املنازل مبوجب القانون العريف الذي يقضي بأن لآلباء               
رت املبادرة العاملية إىل أن البحوث كشفت عن شيوع         ومحاية األطفال من العنف حمدودة يف القانون اجلنائي وأشا        

  .)٤٦(وذكرت أن القانون ال حيظر صراحة العقوبة البدنية يف املدارس ويف مؤسسات الرعاية البديلة. العقوبة البدنية
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  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

خـضع يف اآلونـة األخـرية       الحظت جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان أن نظام إقامة العدل قد              - ١٣
وأسفرت هذه اإلصالحات، يف رأي جلنـة       . إلصالحات كثرية جرت يف أغلب األحيان بقوانني تناسب الظروف        

االستشارة الوطنية، عن زيادة تعقد قانون اإلجراءات اجلنائية، وتقييد حقوق أساسية معينة يف ظل حالـة أمنيـة        
 للجنـة االستـشارة   توقد أتيح. دأ عدم رجعية القانون اجلنائي  متزايدة، وعن إضعاف املبادئ األساسية مثل مب      

الوطنية فرص عديدة أبدت فيها أوجه قلقها للحكومة يف إطار مكافحة العود واالحنراف، ال سيما فيما يتعلق مببدأ 
ع  تراج)٤٩( واملرصد الدويل للسجون)٤٨(والحظت رابطة حقوق اإلنسان. )٤٧(الضرورة القصوى ونسبية العقوبات

وترى رابطة حقوق . ١٩٤٥احلقوق واحلريات خالل السنوات اخلمس األخرية على حنو مل يسبق له مثيل منذ عام 
أما فيما . اإلنسان أن أحكام القضاء تصدر بسرعة أكرب وأن أحكام اإلدانة أكثر شدة وأن السجون أكثر اكتظاظاًً

فتؤكد رابطة حقوق اإلنسان تراجع هذه األسـاليب        يتعلق بأساليب الوقاية من اإلجرام، وخباصة لصاحل القصر،         
وذكر مفوض حقوق اإلنسان   . )٥٠(وحتبيذ جهاز أكثر قمعاً بشكل مؤشر جناحه الوحيد عدد األشخاص احملتجزين          

 أن زيادة سرعة تغري القوانني قد تنشئ يف األجل الطويل مشكلة انعدام األمـن  ٢٠٠٦لدى جملس أوروبا يف عام  
وأعربت . )٥١(يتوفر ألفراد املهن القانونية الوقت الكايف إلعداد أنفسهم لبدء نفاذ نصوص جديدة   القانوين ألنه لن    

 اخلاصة  ١٩٤٥جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان عن أسفها لتعدد التعديالت اليت أدخلت على الئحة عام               
ردع وأهنا تؤكد مبدأ االمتياز القضائي      باحنراف األحداث مشرية إىل أن هذه الالئحة تويل األولوية للتثقيف ال لل           

وأكدت جلنة االستشارة الوطنية أن هذه التدابري، ال سيما إمكانية ). القضاء املتخصص للمحكمة ولقضاة األطفال(
أن يصبح الظرف املخفف لسن القصر االستثناء ال املبدأ الساري ملن تعدى منهم سن السادسة عشرة، خمالفة لروح 

اليت تقضي بأن خيضع القصر دون الثامنة عشرة لقضاء يراعي خصائص السن وأن تكون عقوبة               النصوص الدولية   
  . )٥٣(رابطة حقوق اإلنسان شواغل مماثلةوأبدت . )٥٢(احلبس هي االستثناء

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحريـة االشـتراك يف االجتماعـات              - ٤
   احلياة العامة واحلياة السياسيةواجلمعيات السلمية، واحلق يف املشاركة يف

أفاد املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة بأن احلكومة حتترم عموماً حرية الدين يف الواقع العملي   - ١٤
ومع ذلك، أشارت إىل شواغل عدد من اجملموعات الدينية وجمموعات حقوق اإلنسان إزاء . وحرية ممارسة أي دين

 واللذين ينصان على حل اجملموعات يف ظل ظروف معينة وحظر إظهار            ٢٠٠٤ و ٢٠٠١ن يف   التشريعني الصادري 
وأشار صندوق بيكيت للحرية الدينية إىل . )٥٤(رموز دينية بارزة على مالبس املوظفني والطالب يف املدارس العامة

ال يزال سـارياً وأن     ) "يةقانون العلمان " املعروف باسم ( املتعلق بفصل الكنيسة عن الدولة       ١٩٠٥أن قانون عام    
ويف رأي صـندوق  . تفسري الفصل الصارم بني الكنيسة والدولة حيد من حرية التعبري عن الدين يف األماكن العامة  

بيكيت للحرية الدينية أن آثار تطبيق هذا القانون كانت أشد وطأة على األقليات الدينية مثل اإلسالم واحلركات                 
 حظر مجيع الرموز ٢٠٠٤ملعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة بأن قانون عام وأفاد ا. )٥٥(الدينية اجلديدة

. الدينية الظاهرة للعيان مثل احلجاب اإلسالمي، والقلنسوة اليهودية، والعمة السيخية، والصلبان املسيحية الضخمة
 ديين يف املدارس العامة قد أسفر بدالًويف رأي املعهد أن هذا القانون الذي كان يستهدف إرساء احلياد والتسامح ال

ويفيد صندوق بيكيت للحرية الدينية بأن القانون ينشئ يف الواقع          . )٥٦(من ذلك عن خلق حالة خالف وتعصب      
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 األساسية وعقائدها لالندماج يف ومعتقداهتاأوضاعاً يطلب فيها من األقليات الدينية التنازل عن خصائصها املميزة 
 طفالً قد طردوا من املدارس منذ اعتماد هذا القانون          ٤٨ويذكر الصندوق أن ما ال يقل عن        . "الفرنسية"الثقافة  

مؤكداً أن هذا الرقم ال يشمل عدد األطفال الذين توقفوا عن الدراسة بعد بدء سريان احلظر، أو الذين انتقلوا إىل 
عين بالشؤون الدينية أنـه يوافـق علـى    وذكر املعهد امل. )٥٧(مدارس خاصة، أو اخنرطوا يف نظام التعليم عن بعد        

االستنتاجات اليت خلصت إليها املقررة اخلاصة التابعة لألمم املتحدة واملعنية حبرية الدين أو املعتقد يف تقريرها لعام 
ينكر حقوق القصر الذين اختاروا مبحض إرادهتم ارتداء رموز دينية          " عن فرنسا ومفادها أن هذا القانون        ٢٠٠٦

وأن تطبيق القانون من جانب مؤسسات التعليم قد أدى، يف عدد مـن             "  كجزء من معتقداهتم الدينية    يف املدارس 
وأعربت اللجنة اإلسالمية   ". احلاالت، إىل حدوث جتاوزات تسببت يف اإلذالل، ال سيما عند الشابات املسلمات           

نه ينتهك حقوق الفتيات والنساء     حلقوق اإلنسان عن قلقها هي األخرى لشدة اتسام القانون بطابع التمييز ولكو           
والحظت أيضاً آثار احلظر يف القطاع العام، بشكل عام، وكذلك يف القطاع . )٥٨(املسلمات الاليت يرتدين احلجاب

اخلاص، مبا يف ذلك حاالت فصل النساء الاليت يرتدين احلجاب يف دور األطفال واملصارف ومنظمات الدفاع عن       
 حاالت فصل النساء من هيئات احمللفني الرتدائهن احلجاب أو مـنعهن مـن              كما أشارت إىل  . حقوق اإلنسان 

 واملعهد  )٦٠(وأوصت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان    . )٥٩(الوصول إىل مكاتب التسجيل املدين إذا رفضن خلع احلجاب        
وأفادا بأن وزارة الداخلية قد . ر فيه بأنه ينبغي، يف ظل هذه الظروف، إلغاء القانون أو إعادة النظ)٦١(املعين بالشؤون الدينية

 لزيادة مراعاة األوضاع وفسح جمال أكرب من احلرية أمام    ١٩٠٥ عن أهنا ستعيد النظر يف قانون عام         ٢٠٠٨أعلنت يف عام    
ذين ويفيد املعهد املعين بالشؤون الدينية بأن السكان املسلمني ليسوا هم الوحيدون ال           . )٦٢(مجيع الديانات القائمة يف فرنسا    

 وازدادت األحداث العنيفة    ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٦زدادت األفعال املعادية للسامية يف فرنسا بنسبة        ايتعرضون للتمييز؛ فقد    
  .)٦٣(٢٠٠٦ يف عام ١٣٤ إىل ٢٠٠٥يف عام  ٩٩بقدر أكرب إذ ارتفعت من 

ة بـشأن الطوائـف يف    إنشاء جلنة برملاني١٩٩٥ للحرية الدينية بأنه جرى يف عام    توأفاد صندوق بيكي    - ١٥
فرنسا وأن هذه اللجنة وضعت معايري لتعيني هذه املنظمات، مبا يف ذلك زعزعة التوازن العقلي، أو املبالغة يف طلب 

كما وضعت اللجنة قائمة    . )٦٤(التربعات، أو املساس بالسالمة البدنية، أو جتنيد األطفال أو اإلخالل بالنظام العام           
وأفاد الصندوق بأن اللجنـة     . ينبغي لفت انتباه اجلمهور للحذر منها     " طوائف"ا   جمموعة وصفتها بأهن   ١٧٣تضم  

وقد مت يف أعقـاب     ". الطوائف"استندت إىل أدلة واردة يف قرارات قضائية وشهادات أدىل هبا أعضاء سابقون يف              
وزات الطوائـف   هي اآلن بعثة الرصد املشتركة بني الوزارات ملكافحة جتـا         (صدور التقرير إنشاء هيئة حكومية      

MIVILUDES (    صدر قانون    ٢٠٠١ويف عام   . الدينية" الطوائف"لرصد أنشطة هذه ،About-Picard   ،وفـرض 
. ، ويّسر حل هـذه اجملموعـات  "الطوائف"وفقاً ملا أفاد به صندوق بيكيت، قيوداً أشد على الرابطات، وخباصة          

من حدوث حاالت متييز عديدة نتجت عن قانون وأشار الصندوق إىل ما ذكره أعضاء جمموعات األقليات الدينية 
About-Picard       وصرح الصندوق بأن اجملموعـات الـيت مت    .  ومشلت أطفاالً ألعضاء الطوائف يف النظام املدرسي

وأفاد . )٦٥( ال تزال تواجه صعوبات يف إنشاء أماكن العبادة أو التعبري عن أدياهنا علناً    ١٩٩٥تعيينها يف تقرير عام     
رصد املشتركة بني الوزارات ملكافحة جتاوزات الطوائف قد أسهمت يف وصـم املعتقـدات الدينيـة                بأن بعثة ال  

  .)٦٦(وأوصي بإصالح هذه املنظمة لكي تتحلى باملوضوعية وتعزز احلرية الدينية للجميع. املستهدفة يف فرنسا

اد أو أسر أو رابطات مشتبه يف       ووفقاً ملا أفاد به مركز اإلعالم وجملس القيم الروحية اجلديدة، خيضع أفر             - ١٦
. )٦٧(ارتباطها بطائفة ما، منذ ما يقرب من مخسة وعشرين عاماً، العتداءات الشرطة الوطنية أو الدرك الـوطين                
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 أن هذه القائمة تستخدم بشكل مطرد لتربير اعتداءات تصيب Mouvement Raëlien Européenوالحظت حركة 
. )٦٨(ألقليات الدينيـة  اة، مما يسهم يف خلق أو تعزيز جو الكراهية ضد           احلركة وأعضاءها ومؤسسها بأضرار بالغ    

إىل أن هناك ثالثة كيانات متوهلا الدولة وتقوم بأنشطة تعزز         " حقوق اإلنسان بال حدود   "وأشارت املنظمة الدولية    
ا أفادت به املنظمة    فعلى سبيل املثال، تعزز بعثة الرصد املشتركة بني الوزارات، حسب م          . التمييز الديين يف فرنسا   

وذكرت املنظمة أن املقررة . التمييز الديين بوصم جمموعات دينية تشكل أقلية" حقوق اإلنسان بال حدود  "الدولية  
وصم أعضاء جمموعات "اخلاصة التابعة لألمم املتحدة واملعنية باحلرية واملعتقدات الدينية ناشدت فرنسا الكف عن      

ذلك تلك اليت مل يرتكب أعضاؤها قط أية جرمية جنائية منصوص عليها يف القانون أو مجاعات دينية معينة، مبا يف  
تتمشى اإلجراءات املقبلة لبعثة الرصد املشتركة بني الوزارات مع احلق يف حرية الدين واملعتقـد               "وبأن  " الفرنسي

  .)٦٩("وأن تتفادى األخطاء اليت ارتكبت يف املاضي

 املكلف  OSCEل عام يف فرنسا حسب ما أفاد به مكتب ممثل منظمة            وحالة وسائل اإلعالم جيدة بشك      - ١٧
 وكـانون   ٢٠٠٥ينـاير   /وأشار املمثل إىل أنه تدخل مخس مرات بني كانون الثاين         . بتأمني حرية وسائل اإلعالم   

والحظ أن احملاوالت السابقة حلمل الصحفيني يف فرنسا على الكشف عـن مـصادرهم              . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 أكرب على ضرورة تطبيق أحكام حلماية مصادر الصحفيني كما وعد السيد ساركوزي بذلك يف ضوءاً السرية تلقي

  .)٧٠( وكما يتمشى ذلك مع أحكام قضاء احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان٢٠٠٧أبريل /نيسان ١٢

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي كاف- ٥

وق اإلنسان إىل أهنا تواصل منذ حنو عشرين عاماً عملها بشأن مسألة        أشارت جلنة االستشارة الوطنية حلق      - ١٨
وأعربت عن ارتياحها للتقدم الذي أحرز يف اآلونة األخرية فيما يتعلق بإمكانية االحتجاج على احلق   . الفقر املدقع 

وينبغـي بـذل   . صول على معظم احلقوقيف السكن، ولكنها الحظت أنه ال يزال هناك تفاوت يف إمكانيات احل          
جهود إلنشاء مراكز للمساعدة القانونية وتقدمي املساعدة يف اإلجراءات اإلداريـة وكفالـة سـبل االنتـصاف                 

ورأت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال أن أحد التحديات الرئيسية بالنسبة للدولة جيب أن يتمثل               . )٧١(الفعالة
  .)٧٢(لذين يعيشون حتت خط الفقرايف وقف زيادة عدد السكان 

  احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٦

شاركت جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مراجعة الربامج الدراسية ويف وضع خطة عمل وطنية   - ١٩
ت احلركة الدولية للدفاع عن     والحظ. )٧٣(للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار عقد األمم املتحدة          

األطفال وجود ثغرة كبرية ما بني الربامج الدراسية اليت تؤكد التمسك بتعليم حقوق اإلنسان ووضع ذلك موضع                 
  .)٧٤("األساسية"ن املسألة ال تزال نظرية جداً وتأيت بعد تعليم املواد إالتنفيذ يف املدارس إذ 

  األقليات والشعوب األصلية - ٧

بطة الدفاع عن الشعوب املهددة بأهنا تشعر ببالغ القلق إزاء حالـة الـشعوب األصـلية يف                 صرحت را   - ٢٠
ففي غيانا الفرنسية، تفيد الرابطة بأن ما يثري قلق الشعوب األصلية أن       . مقاطعات وأقاليم فرنسا فيما وراء البحار     

ميثل التمييز االجتماعي وإدمان الكحول     و. سياسة االستيعاب اليت تتبعها فرنسا ال تراعي ثقافتها وعاداهتا ولغتها         
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وغيانا الفرنسية منطقة غنية باملوارد وتستغل      . مشكلة عويصة جلميع الشعوب األصلية وفقاً ملا أفادت به الرابطة         
وأفادت الرابطة . )٧٥(فيها املواد الطبيعية بشكل قانوين وغري قانوين على حنو يلحق إضراراً بالغاً بالشعوب األصلية     

 وعام  ١٩٦٦ففد أجرت فرنسا بني عام      . قد انتهكت  ةيوق اإلنسان للشعوب األصلية يف بوليرتيا الفرنس      بأن حق 
وتفيد .  جتربة نووية حتت سطح األرض يف جزيريت موروروا وفانغاتوفا         ١٤٧ جتربة نووية فضالً عن      ٤٦ ،١٩٩٦

  تجارب النوويـة قـد وصـل إىل        الرابطة بأن عدد العمال من أصل ماوتشي الذين مارسوا أعماهلم يف مواقع ال            
 علماً بأن املـسوح     )٧٦( ولكن السلطات تنكر النتائج الطبية السلبية اليت ترتبت على التجارب النووية           ١٥ ٠٠٠

 يف املائة من قدماء العاملني يف مواقع التجارب النووية يعانون من مشاكل صـحية           ٨٥الطبية احلديثة أظهرت أن     
وأشارت الرابطة إىل أن شعب ماوتشي قد طالب السلطات الفرنـسية           . سرطان يف املائة منهم بال    ٣٢,٤وأصيب  

. باإلفصاح عن العواقب الطبية الوخيمة اليت ترتبت على التجارب النووية وبأن تتحمل مسؤوليتها يف هذا الصدد               
نـة،  وأوصت بضرورة أن يتلقى شعب ماوتشي عالجاً طبياً جمانياً وتعويضات عما عاناه من مشاكل صحية مزم               

والحظت أن . ومن العقم والعجز عن العمل؛ وبضرورة حصول أفراد األسر املتبقني على قيد احلياة على معاشات           
  . )٧٧( يف مواقع التجارب النوويةىالسلطات الفرنسية مل تف حىت اآلن بالتزاماهتا االئتمانية جتاه املوظفني القدام

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ٨

ت جلنة االستشارة الوطنية حلقوق اإلنسان أنه مت إدخال تعديالت كثرية وأساسية على التـشريع               الحظ  - ٢١
وأفادت بأن زيادة تعقد التشريع ميس حبقوق . اخلاص باألجانب وأن احلكومة مل تستشرها قط بشأن هذا املوضوع

وشاطرت رابطة ). يف حماكمة عادلة وخباصة حق اللجوء، واحلق يف احلياة اخلاصة واألسرية، واحلق          (أساسية معينة   
وقد أعربت جلنة االستشارة الوطنية أيضاً عن قلقهـا لتالشـي املبـادئ             . )٧٨(حقوق اإلنسان وجهة النظر هذه    

مشرية بصفة  ) وإمكانية تقدمي إجراءات اللجوء   " اآلمنة"مفهوم البلدان   (لالتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني     األساسية  
عشوائية سبل : مسي اللجوء الذين ال تدرس طلباهتم للحصول على احلماية بشكل منصفخاصة إىل تزايد عدد ملت

الوصول إىل إجراءات التحقيق العادية وتكاثر حاالت التشكك يف حق الطعن لوقف تنفيذ القرارات السلبية، مما                
اعدة األجانب على احلدود    وأشارت الرابطة الوطنية ملس   . )٧٩(ميس بفعالية الطعن أمام احملكمة الوطنية حلق اللجوء       

 أن إجراء عدم قبول األجانب على األراضي        ٢٠٠٧إىل أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد الحظت يف عام           
كما أهنا أعلنت عن عدم توافر سبيل طعن .  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان١٣ و٣الفرنسية يتناىف واملادتني 

 يف ٣٠,٧ النظـر يف  ٢٠٠٦وأفاد االحتاد الدويل املسيحي بأنه جرى يف عام  . )٨٠(فعال يف رفض دخول األجانب    
وعالوة على النتائج االجتماعية اليت تترتب على هذا . )٨١(املائة من طلبات اللجوء مبوجب إجراء مينح حق األولوية

فإنه يؤثر أيضاً على دراسة ) رال سيما استبعاد مراكز اإليواء من النظام أو عدم دفع إعانات مؤقتة لالنتظا(اإلجراء 
طلب اللجوء ألنه ال يقبل إجراءات الطعن لوقف تنفيذ القرارات السلبية الصادرة عن املكتب الفرنسي حلمايـة                 

  . )٨٢(الالجئني وعدميي اجلنسية واإلجراء املعجل لدراسة طلبات اللجوء من جانب املكتب

ات املتعاقبة اليت جرت بشأن إجراء طلب اللجوء وإجراء         وأشار االحتاد املسيحي الدويل إىل أن اإلصالح        - ٢٢
ومما يثري القلق بوجه خاص . القضاء اإلداري قد أسفرت عن تأسيس إجراءات عاجلة ال تقترن بوسائل طعن فعالة

وأفادت الرابطة الوطنية املساعدة األجانب  . )٨٣(إجراء طلب اللجوء لألشخاص املودعني يف مراكز احلجز اإلداري        
مناطق االنتظـار لألشـخاص املنتظـر       (احلدود بأنه يف حالة اكتظاظ مراكز اإليواء اليت هلا طابع الفنادق            على  
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والحظت الرابطة أنـه    . )٨٤(إنسانية ، يتم احتجاز األشخاص يف حمطة مطار رواسي يف ظل ظروف ال           )ترحيلهم
ال يشمل هذا الرقم ( مبطار رواسي  قاصراً معزوالً عن أسرهم يف منطقة االنتظار٥١٥ إيداع ٢٠٠٦جرى يف عام 

طرد منـهم   )  يف مطار رواسي   ٢٠٠٦ يف عام    ٨٩هم بالبالغني والذين وصل عددهم إىل       هالقصر الذين يتم تشبي   
ويف رأي الرابطة أن إيداع قاصر معزول عن أسرته يف منطقة االنتظار أمر ال يتمشى مع اتفاقيـة                  .  شخصاً ٣٢٧

ويف عـام   .  وأمر ترفضه املفوضية السامية لشؤون الالجئني رفضاً مطلقـاً         ) منها ٣٧ و ٣املادتان  (حقوق الطفل   
، أفاد مفوض حقوق اإلنسان لدى جملس أوروبا بأن قانون قبول األجانب على األراضي الفرنسية ال يفرق ٢٠٠٦

بلدان أوروبية  وهذا الفراغ القانوين القائم أيضاً يف       . بني القصر والبالغني وال يتم قبول القصر بشكل أوتوماتيكي        
وتفيد الرابطة بأنه جيـري يف الوقـت        . )٨٥(أخرى خيالف أحكام عديدة منصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل         

 سنة يف منطقة االنتظار مع البالغني وهو ما ينتهك اتفاقية حقـوق             ١٣احلاضر احتجاز األطفال الذين تعدوا سن       
ال يعرف مكان (كن أوضاع احتجازهم ال تزال غامضة    سنة عن البالغني ول    ١٣ويفصل من هم دون سن      . الطفل

فراد أسرهم وال للقائم اخلاص باإلدارة وال للرابطة، وخيضع األطفال لرقابة ألاحتجازهم، وال يتاح الوصول إليه ال 
والحظت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال أيضاً أن قيام حكام . )٨٦()أشخاص ال تتوافر بشأهنم ضمانات كافية

قاطعات بتطبيق أوامر احلكومة فيما يتعلق بتسوية أوضاع األجانب أو توصيل ممن هم يف حالة غري قانونية إىل                  امل
ألطفال املعنيني مباشـرة     عن وقوع انتهاكات شبه يومية حلقوق ا       ٢٠٠٦احلدود قد أسفر بشكل خاص منذ عام        

.  ألعمال عنف من جانب رجال الشرطةوأعلن عدد من األشخاص أهنم تعرضوا خالل حماوالت الطرد. )٨٧(بذلك
  .)٨٨( شهادة خاصة بأعمال العنف املرتبكة على يد أفراد الشرطة٣٠، تلقت الرابطة ٢٠٠٦ويف عام 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ٩

أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن فرنسا طردت عشرات املقيمني األجانب ممن اهتموا بـأن هلـم                   - ٢٣
وأشارت إىل أن إحصاءات احلكومة املتاحة تبني       .  والتطرف على مدى السنوات اخلمس املاضية      صالت باإلرهاب 

ُووصف مخسة . ٢٠٠٦ وعام ٢٠٠١قد طردوا من فرنسا بني عام " أصوليون مسلمون" فرداً وصفوا بأهنم ٧١أن 
ن الوطين ليست سياسة وتفيد منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن سياسة اإلبعاد ألغراض األم. عشر منهم بأهنم أئمة

جديدة ولكنها تشكل اآلن جزءاً ال يتجزأ من استراتيجية فرنسا الوطنية ملكافحة التجـذير العنيـف والتجنيـد                
وال تتيح إجراءات اإلبعاد ألغراض األمن الوطين ضمانات كافية ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان . ألغراض اإلرهاب

رض للتعذيب وسوء املعاملة، واحلق يف حرية التعبري، واحلـق يف احليـاة             األساسية، مبا يف ذلك احلق يف عدم التع       
وأشارت املنظمة إىل أن ما يثري قلقها أساساً هو أن ليس لألشخاص الذين تعرضوا لإلبعاد . األسرية واحلياة اخلاصة

 إجراءات اإلبعـاد    وما يثري قلقها أيضاً هو أن     . ألغراض األمن الوطين حق الطعن أوتوماتيكياً داخل حدود البلد        
. تسفر عن حاالت طرد إداري ال عن حماكمات جنائية يف حالة األجانب املتهمني بالتطرف وباحلض على التجذير

وتفيد املنظمة بأن استخدام صالحيات اهلجرة يتيح للحكومة جتنب الضمانات اإلجرائية األكثر صرامة اليت يقضي       
ر يساور املنظمة وهو أن حاالت اإلبعاد القسري متس باحلق يف احليـاة  وهناك شاغل آخ. هبا نظام العدالة اجلنائية   

  .)٨٩(األسرية واحلياة اخلاصة لألفراد املبعدين وأقربائهم على حنو خيالف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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   اإلجنازات، واملمارسات الفضلى، والتحديات واملعوقات-  ثالثاً
 حيث مت إلغاء    ٢٠٠٧قوق اإلنسان عن ارتياحها لتنقيح الدستور عام        أعربت جلنة االستشارة الوطنية حل      - ٢٤

وفيما يتعلق بالزواج القسري، رحبت اللجنة بتعديل سن الزواج . )٩٠()٦٦املادة (عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف 
  .)٩١( سنة كما هو احلال بالنسبة للفتيان١٨الدنيا للفتيات إذ بلغت 

. ؤون الدينية أن القوانني الفرنسية املتعلقة حبماية احلرية الدينية آخذة يف التطـور     وذكر املعهد املعين بالش     - ٢٥
، "العنصري واملعادي للسامية أو اخلاص بكره األجانـب "، صدر قانون ضد اجلرائم ذات الطابع     ٢٠٠٣ويف عام   
ويفيد املعهد  ". لكراهيةا" شدد التشريع أيضاً العقوبة اليت تفرض يف حالة اجلرائم اليت حتض على              ٢٠٠٤ويف عام   

ويقوم الرئيس الفرنسي بدور    . بأن احلكومة تطبق بانتظام هذه القوانني يف حماكمة مرتكيب جرائم املعاداة للسامية           
نشط يف اإلبالغ عن األفعال املعادية للسامية ومكافحتها كلما وقعت، مثلما أثبته باإلشراف شخصياً يف العـام                 

  .)٩٢(وعة املعادية للسامية من على شبكة االنترنتاملاضي على إزالة موقع اجملم

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
 وتشجع فرنسا علـى  ٢٠٠٦رحبت منظمة العفو الدولية بتعهدات فرنسا يف جملس حقوق اإلنسان عام              - ٢٥

  .)٩٣(اإلبالغ علناً عن حالة تنفيذ هذه التعهدات

  لقدرات واملساعدة التقنية بناء ا-  خامساً
رحبت منظمة العفو الدولية بالتزام فرنسا مبضاعفة تربعاهتا ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لتيسري                - ٢٦

املساعدة التقنية وبتعهدها مبضاعفة تربعاهتا لصندوق األمم املتحدة الطوعي لضحايا التعذيب، وتطلب إليها تأكيد 
  .)٩٤(يد جدول زمين لذلكدفع هذه التربعات أو حتد
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