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فهو عمليـة فريـدة     . إن فرنسا ملتزمة التزاماً راسخاً باالستعراض الدوري الشامل         -١
ـ                ال سان تتيح فقط لكل دولة فرصة عرض التدابري املتخذة لتحـسني حالـة حقـوق اإلن
أراضيها وتقييم التحديات املستمرة، بل تسمح هلا أيضاً بأن تتقاسم مع الدول األخـرى               يف

وتعترب فرنسا االستعراض الدوري الـشامل أداة       . أمثلة على املمارسات السليمة والتوصيات    
وهلذا السبب، ستقدم فرنسا تقريـراً مرحليـاً        . أساسية ينبغي أن ُتتاَبع توصياهتا متابعة دائمة      

 يتعلق بالتنفيذ الفعلي للتوصيات املوجهة خالل االستعراض الدوري الـشامل         ٢٠١٥عام   يف
  .٢٠١٣يناير /يف كانون الثاين

.  توصـية  ١٦٥وقد استعرضت فرنسا بعناية التوصيات املوجهة إليهـا وعـددها             -٢
ية وشاركت مجيع الوزارات املعنية يف صياغة الردود على التوصيات واسُتشريت يف هذه العمل            

  .اللجنة الوطنية االستشارية املعنية حبقوق اإلنسان
            وتتألف هذه اإلضافة من عدة أجزاء، ويكملها مرفق يوضح موقف فرنـسا مـن                -٣

  .كل توصية
وتقبل فرنسا التوصيات اليت توافق عليها شكالً ومضموناً، فضالً عـن التوصـيات               -٤
  .سبق أن نفذهتا اليت
 بوجه  لتوصيات اليت ال ميكنها تنفيذها، ألسباب قانونية أو دستورية        وال تقبل فرنسا ا     -٥

  .، أو اليت ال توافق عليها من حيث املضمون، أو اليت ترفض ما ورد فيها من ادعاءاتخاص
لتوصيات املتعلقة مبواضيع خارجة عن نطاق اختصاص االستعراض على ا فرنسا ترّدوال   -٦

  .الدوري الشامل

  واهليكلي حلماية حقوق اإلنساناإلطار املعياري     
  : فرنسا التوصيات التاليةتقبل  -٧

  .٢١-١٢٠ و١٩-١٢٠ و١٨-١٢٠ و١٧-١٢٠ و٢-١٢٠
  : التوصيتني التاليتنيجزئياً فرنسا وتقبل  -٨

  .٢٠-١٢٠ و٥-١٢٠
  : فرنسا التوصيات التاليةوال تقبل  -٩

 ٩-١٢٠ و ٨-١٢٠ و ٧-١٢٠ و ٦-١٢٠ و ٤-١٢٠ و ٣-١٢٠ و ١-١٢٠
 ١٥-١٢٠ و ١٤-١٢٠ و ١٣-١٢٠ و ١٢-١٢٠ و ١١-١٢٠ و ١٠-١٢٠و
  .٤٣-١٢٠ و٢٢-١٢٠ و١٦-١٢٠و
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  املساواة وعدم التمييز ومحاية الفئات الضعيفة    
  : فرنسا التوصيات التاليةتقبل  -١٠

 ٣٤-١٢٠ و ٣٣-١٢٠ و ٣٢-١٢٠ و ٢٧-١٢٠ و ٢٦-١٢٠ و ٢٥-١٢٠
 ٤٠-١٢٠ و ٣٩-١٢٠ و ٣٨-١٢٠ و ٣٧-١٢٠ و ٣٦-١٢٠ و ٣٥-١٢٠و
 ٤٦-١٢٠ و ٤٥-١٢٠ و ٤٤-١٢٠ و ٤٣-١٢٠ و ٤٢-١٢٠ و ٤١-١٢٠و
 ٥٦-١٢٠ و ٥٥-١٢٠ و ٥١-١٢٠ و ٥٠-١٢٠ و ٤٩-١٢٠ و ٤٧-١٢٠و
 ٦٢-١٢٠ و ٦١-١٢٠ و ٦٠-١٢٠ و ٥٩-١٢٠ و ٥٨-١٢٠ و ٥٧-١٢٠و
 ٧٠-١٢٠ و ٦٨-١٢٠ و ٦٧-١٢٠ و ٦٦-١٢٠ و ٦٤-١٢٠ و ٦٣-١٢٠و
 ٧٦-١٢٠ و ٧٥-١٢٠ و ٧٤-١٢٠ و ٧٣-١٢٠ و ٧٢-١٢٠ و ٧١-١٢٠و
 ٨٢-١٢٠ و ٨١-١٢٠ و ٨٠-١٢٠ و ٧٩-١٢٠ و ٧٨-١٢٠ و ٧٧-١٢٠و
 ٨٨-١٢٠ و ٨٧-١٢٠ و ٨٦-١٢٠ و ٨٥-١٢٠ و ٨٤-١٢٠ و ٨٣-١٢٠و
 ١١٥-١٢٠ و ١١٤-١٢٠ و ٩٢-١٢٠ و ٩١-١٢٠ و ٩٠-١٢٠ و ٨٩-١٢٠و
 ١٢١-١٢٠ و١٢٠-١٢٠ و١١٩-١٢٠ و١١٨-١٢٠ و١١٧-١٢٠ و١١٦-١٢٠و
 ١٢٧-١٢٠ و١٢٦-١٢٠ و١٢٥-١٢٠ و١٢٤-١٢٠ و١٢٣-١٢٠ و١٢٢-١٢٠و
 ١٣٤-١٢٠ و١٣٣-١٢٠ و١٣٢-١٢٠ و١٣١-١٢٠ و١٢٩-١٢٠ و١٢٨-١٢٠و
 ١٤٢-١٢٠ و١٤١-١٢٠ و١٣٩-١٢٠ و١٣٨-١٢٠ و١٣٧-١٢٠ و١٣٥-١٢٠و
 ١٤٩-١٢٠ و١٤٨-١٢٠ و١٤٧-١٢٠ و١٤٦-١٢٠ و١٤٥-١٢٠ و١٤٤-١٢٠و
 ١٥٦-١٢٠ و١٥٥-١٢٠ و١٥٣-١٢٠ و١٥٢-١٢٠ و١٥١-١٢٠ و١٥٠-١٢٠و
 ١٦٣-١٢٠ و١٦١-١٢٠ و١٦٠-١٢٠ و١٥٩-١٢٠ و١٥٨-١٢٠ و١٥٧-١٢٠و
  .١٦٥-١٢٠ و١٦٤-١٢٠و

  : التوصيات التاليةجزئياً فرنسا وتقبل  -١١
 ١١٤-١٢٠ و ٦٩-١٢٠ و ٤٨-١٢٠ و ٢٧-١٢٠ و ٢٦-١٢٠ و ٢٥-١٢٠

  .١٦٢-١٢٠ و١٤٠-١٢٠ و١٣٦-١٢٠و
  :لتالية فرنسا التوصيات اوال تقبل  -١٢

 ٣١-١٢٠ و ٣٠-١٢٠ و ٢٩-١٢٠ و ٢٨-١٢٠ و ٢٤-١٢٠ و ٢٣-١٢٠
  .١٥٤-١٢٠ و١٣٠-١٢٠ و٦٥-١٢٠و

  العدالة واألمن    
  : فرنسا التوصيات التاليةتقبل  -١٣

 ٩٨-١٢٠ و ٩٧-١٢٠ و ٩٦-١٢٠ و ٩٥-١٢٠ و ٩٤-١٢٠ و ٩٣-١٢٠
 ١٠٦-١٢٠ و ١٠٥-١٢٠ و ١٠٤-١٢٠ و ١٠١-١٢٠ و ١٠٠-١٢٠ و ٩٩-١٢٠و
 ١١٢-١٢٠ و١١١-١٢٠ و١١٠-١٢٠ و١٠٩-١٢٠ و١٠٨-١٢٠ و١٠٧-١٢٠و
  .١١٥-١٢٠ و١١٣-١٢٠و
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  : التوصية التاليةجزئياً فرنسا وتقبل  -١٤
١٠٣-١٢٠.  

  : فرنسا التوصية التاليةال تقبلو  -١٥
١٠٢-١٢٠.  

  توصيات خارجة عن نطاق اختصاص االستعراض الدوري الشامل    
 الدولية ال تدخل    الرمسيةاعدة  ترى فرنسا أن التوصيات التالية املتعلقة بإسهامها يف املس          -١٦

ومن مث ال ترى فرنسا ضرورة للـرد علـى          . ضمن اختصاص االستعراض الدوري الشامل    
  :التوصيات التالية
  .٥٤-١٢٠ و٥٣-١٢٠ و٥٢-١٢٠

        


