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   التقريراملنهجية املتبعة يف إعداد - أوالً 
  :إن اإلجراء املتبع يف صياغة تقرير فرنسا إعداداً لالستعراض الدوري الشامل قد مت على مرحلتني، مها  - ١

إعداد وزارة اخلارجية إطاراً إرشادياً يستند إىل معلومات وتوصيات اآلليـات           : املرحلة األوىل   )أ(  
 حلقوق اإلنسان؛ وتشاور بني الوزارات والوكاالت الدولية لرصد حقوق اإلنسان وآراء اللجنة الوطنية االستشارية

واملؤسسات املستقلة اليت تضطلع مبسؤولية رصد احترام حقوق اإلنسان؛ واالجتماعات املعقودة مع أهم مجعيات              
اجملتمع املدين ومنظماته، ومع النقابات وممثلي احلركات الدينية النشطة يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان؛      

  للجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان؛وإسهام ا

لتقرير بالتعاون مع الوزارات املعنية؛ واستشارة اللجنـة        اجتميع وزارة اخلارجية    : املرحلة الثانية   )ب(  
  .الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان رمسياً؛ وإقرار ديوان رئيس الوزراء الصيغة النهائية للتقرير

ملتبعة يف جمال تعزيز السياسة الداخلية ا  - ثانياً 
  ومحاية حقوق اإلنسان

احترامهـا يف   ويكمـن   . للجمهورية الفرنسية التأسيسية  متثل حقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من املبادئ           - ٢
ويرجع التزام فرنسا حبقوق اإلنسان     . عملنا داخل االحتاد األورويب   صلب  ممارسة الدميقراطية يف فرنسا ويف      صميم  

وكانت فرنسا من أول . ١٧٨٩أغسطس / آب٢٦ وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن، الصادر يف إىل فلسفة التنوير
  .البلدان اليت صاغت إعالناً للحقوق العاملية

، اعتمـد   ١٩٤٨ويف باريس أيضاً، ويف قصر شايوه، حيث ُعقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام                 - ٣
 الذي َتَرأََّس الحقاً جلنة حقوق - انون الفرنسي الكبري، رينيه كاسان وإن رجل الق. اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 كان أحد أهـم     - اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، واحلائز جائزةَ نوبل للسالم             
جمال حقوق  كما شاركت فرنسا بنشاط يف إعداد صكوك دولية يف          . األشخاص الذين سامهوا يف صياغة اإلعالن     

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، فضالً عن صكوك اعتمدهتا منظمة العمل الدولية واليونسكو، كلٌ منـهما يف                
وانطالقاً من  . إطار اختصاصها، وكذلك، على الصعيد اإلقليمي، جملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا            

، ترى فرنسا أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        ١٩٩٣ فيينا يف عام     روح املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف      
َعّدان هاجساً مشروعاً لدى اجملتمع الدويل       وهي تويل عناية مماثلة للحقوق املدنية والـسياسية، وكـذلك    . كافة ُي

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، وكيالً لوزارة اخلارجية ُيعىن     ٢٠٠٧ها، يف عام    ويتجلى التزام فرنسا السياسي حبقوق اإلنسان يف تعيين         - ٤
كما استحدثت يف   . حبقوق اإلنسان، ومفوضاً سامياً للتضامن النشط يتوىل، يف مجلة مهام، التصدي للفقر املدقع            

  . منصب سفري حلقوق اإلنسان٢٠٠٠عام 
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   النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان- ألف 

  عامشرح  - ١

كبرياً حلقوق اإلنسان، حيث إنـه َيَتـَضمَّن         حيزاً   ١٩٥٨ اخلامسة املعتمد يف عام      يفرد دستور اجلمهورية    - ٥
 ٢٤ونص تنقيح الدستور املؤرخ . ١٩٤٦ وديباجة دستور عام ١٧٨٩اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن لعام 

  ).١- ٦٦ديدة اجلادة امل(األحوال يف مجيع يف الدستور مبدأ إلغاء عقوبة اإلعدام إدراج  على ٢٠٠٧فرباير /شباط

القـانون  وسيادة  إىل محاية حقوق اإلنسان يف إطار نظام دميقراطي تعددي          كافةً  وهتدف املؤسسات الفرنسية      - ٦
صالحية حتديد القواعد املتعلقة بالضمانات     سوى  الدستور إىل الربملان    وال ُيسند   . الفصل بني السلطات  استناداً إىل مبدأ    

نني  القوا، مهانوعان من القواننيومثة . الدستورأحكام تطابق القانون مع مدى من س الدستوري اجمللويتحقق . األساسية
 على احترام املبادئ القانونية والتزامات فرنسا على الصعيد         ،يف مجيع املستويات  القضائية والقوانني اإلدارية، حيرصان،     

  .)١("احلامية للحرية الفردية"ية هي ووفقاً ملبدأ الفصل بني السلطات، فإن السلطة القضائ. الدويل

. على محاية حقوق املواطننيللسهر أو هيئات مستقلة أخرى " سلطات إدارية مستقلة"وأنشئت يف فرنسا   - ٧
، واللجنة الوطنية االستشارية للمعايري األخالقية، واللجنـة        )٢(اجلمهوريةحدثت يف هذا اإلطار أمانة مظامل       ُتفاس

وميثل . وغريها، )٤(األطفالوأمانة مظامل ، واللجنة الوطنية لقواعد السلوك األمين، )٣(حلرياتالوطنية للمعلوماتية وا
 ٢٠٠٧ خطوة هامة، على غرار قانون عـام         ٢٠٠٦إنشاء اهليئة العليا ملكافحة التمييز وتشجيع املساواة يف عام          

افحة االنتهاكات املرتكبة   كما أنشئت يف فرنسا مؤسسات أخرى ملك      . للمعتقالتالذي ينشئ منصب مفتش عام      
ومن بني هذه املؤسسات البعثة املشتركة بني الوزارات املعنيـة برصـد ومكافحـة              . األشخاص الضعفاء يف حق   

  .)٥(التجاوزات الطائفية

 اهليئات املتخصصة، وتعمل معظم، اليت أسهمت يف إنشاء  حلقوق اإلنسان الوطنية  اللجنة االستشارية   إن  و  - ٨
شهدت تعزيز نظامها األساسي بفضل القانون      قد   ذات الصالحيات القريبة من صالحياهتا،       عن كثب مع اهليئات   

 اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات ٢٠٠٧يف عام وأعادت اعتمادها .  ومرسوم تطبيقه٢٠٠٧مارس / آذار٥املؤرخ 
راحات، والقيام بعمليات الرصد وتتوىل اللجنة تقدمي املبادرات واالقت. الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس

  .  وكذلك املواطنني كافةً-  من حكومة، وبرملان - واملتابعة والتوعية فيما يتعلق بالسلطات العامة 

وجيري التثقيف عن طريق . حبقوقهممن أجل توعية املواطنني حقوق اإلنسان مسألة حيوية يف جمال إن التثقيف   - ٩
يوجـد  وتبعاً لذلك   . ناد إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الرئيسية       برامج تعليم ودورات تثقيفية، باالست    

  .برنامج تربية مدنية يف املدارس االبتدائية واإلعدادية وبرنامج تربية مدنية وقانونية واجتماعية يف املعاهد الثانوية

على ، اليت تشرف حلقوق اإلنسان جائزة رينيه كاسانو.  تنظم دروس تربوية أكثر ختصصاًومن جهة أخرى،  - ١٠
 ١٩٨٨منذ عام ما برحت ُتمَنح اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان واملديرية العامة للتعليم املدرسي، تنظيمها 

وميكن أن ُتصنف .  املدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية يف جمال حقوق اإلنسانيذقوم هبا تالميإىل أفضل األعمال اليت 
الستني السنوية  الذكرى  حلول  ومبناسبة  . األعمال املنجزة يف إحياء ذكرى جتارة الرقيق والعبيد       ر هذه اجلائزة    يف إطا 

اإلعالن العاملي حلقـوق    : ٢٠٠٨- ١٩٤٨: "٢٠٠٨لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، كان موضوع اجلائزة يف عام          
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املدارس على املـشاركة يف     تشجَّع  ،  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ة  ويف إطار الربنامج التقديري لألعمال التربوي     ". اإلنسان اليوم 
توعية املدارس بالذكرى الـستني لإلعـالن       ومتت هذا العام    . خمتلف األيام الوطنية والدولية للتوعية حبقوق اإلنسان      

 عـن  وزارة التعليم الوطين واملدافعمع وأخرياً، تتعاون اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات   . العاملي حلقوق اإلنسان  
  .بياناهتم الشخصيةحقوق الطفل لتحديد أعمال توعية حبقوق اإلنسان يف املؤسسات الدراسية تتناول محاية 

  التزامات فرنسا على الصعيد الدويل - ٢

العهد الدويل اخلاص   : صادقت فرنسا على أهم الصكوك القانونية الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وهي             - ١١
 وبروتوكواله االختياريان؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           باحلقوق املدنية والسياسية  

والثقافية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ االتفاقية  
يع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ اتفاقية القضاء على مج          

وبروتوكوهلا االختياري؛ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريان؛ واتفاقيات جنيـف وبروتوكوالهـا            
اإلضافيان؛ االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني؛ اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا؛ نظـام رومـا                 

كما صادقت فرنسا على عدد من االتفاقيات الدولية األساسية اخلاصة حبقوق . دوليةاألساسي للمحكمة اجلنائية ال
ووجه ممثلو اجملتمع املدين وأعضاء اللجنة الوطنية االستشارية        . العمل واالتفاقيات املعتمدة حتت إشراف اليونسكو     

  .القوانني الوطنيةحلقوق اإلنسان األنظار إىل بطء خطى التصديق على بعض االتفاقيات أو إدراجها يف 

 على بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب           ٢٠٠٥ووقَّعت فرنسا يف عام       - ١٢
 على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع       ٢٠٠٧املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ووقعت يف عام            

  .وق األشخاص ذوي اإلعاقةاألشخاص من االختفاء القسري وعلى اتفاقية حق

وسـتحث فرنـسا، أثنـاء    . ومتثل محاية العمال املهاجرين شاغالً مشروعاً، وحترص عليها احلكومة الفرنسية      - ١٣
رئاستها االحتاد األورويب، على وضع عهد أورويب بشأن اهلجرة، يهدف إىل معاجلة أوجه التباين يف املعاملة بني البلدان                  

غري أن فرنسا ال تتوخى حالياً االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ذات الصلة، وذلك              . نسانيف إطار احترام حقوق اإل    
ال مييز هذا النص بني العمال املهاجرين النظاميني وغري النظاميني، وال يشجع عدم التمييز هذا على             ) أ: (للسببني التاليني 

  .تفاقية إال باالشتراك مع شركائها األوروبينيال ميكن لفرنسا أن توقع على هذه اال) ب(اإلقامة املنتظمة؛ 

 وهي طرف يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق        -  كما انضمت فرنسا إىل الصكوك القانونية اإلقليمية        - ١٤
اإلنسان واحلريات األساسية ويف العديد من الربوتوكوالت اإلضافية، وكذلك يف اتفاقات متخصصة، مثل امليثاق              

ووفقاً لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، ختضع فرنسا       . االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب    وأويب  االجتماعي األور 
كمـا ختـضع    .  اليت ميكن أن تتلقى شكاوى فردية      ،سترازبورغيف  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     الختصاص  

  .بلكسمربغاألوروبية  اتحمكمة العدل للجماعالختصاص فرنسا، بصفتها عضواً يف االحتاد األورويب، 

احلريات األساسية يف التزامات فرنسا مبوجب الوثيقة اخلتامية هللسنكي         وويندرج احترام حقوق اإلنسان       - ١٥
  .١٩٩٠ وميثاق باريس من أجل أوروبا اجلديدة لعام ١٩٧٥لعام 
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  حقوق اإلنسانواجبة التطبيق على االلتزامات الدولية جعل  - ٣

 جيري حالياً التصديق على الصكوك القانونيـة        -   التزامات فرنسا على الصعيد الدويل     فيما يتعلق بتنفيذ    - ١٦
ختياري التفاقية مناهـضة  االربوتوكول الاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و   : التالية عند حترير هذا التقرير    

 واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع      العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،      وأالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة      
 عاماً، شجعت ٣٠وفرنسا، اليت تقدمت هبذه املبادرة إىل األمم املتحدة منذ حنو   . األشخاص من االختفاء القسري   

  . االتفاقية" جمموعة أصدقاء"على إنشاء 

ة بالـصكوك   وتنظر السلطات الفرنسية على حنو منتظم يف حتفظات وإعالنات احلكومة الفرنسية املتعلق             - ١٧
  .إلغائها أو تعديلهاالبت يف الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان قصد 

 ويف هـذا    -  تتعاون فرنسا تعاوناً كامالً مع اإلجراءات واآلليات الدولية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             - ١٨
قرر اخلاص املعين املوزار فرنسا مؤخراً كل من . اإلطار، وجهت دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة  

، واملقررة اخلاصة املعنية حبريـة      )٢٠٠٢(بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           مبسألة
 ٢٠٠٨وقدمت فرنسا يف عـام      ). ٢٠٠٧( واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات       ،)٢٠٠٥(الدين أو املعتقد    

 وستقدم تقريراً إىل جلنة حقوق الطفل، ،ة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتقريراً وطنياً إىل اللجنة املعني
وأخرياً، تستجيب فرنسا   . جلنة حقوق اإلنسان  إىل  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و      إىل  و

اءات املتابعة اليت وضـعتها     ر إج يف إطار املنشأة مبوجب صكوك دولية     لطلبات تلقي معلومات إضافية من اللجان       
الصادرة عن التوصيات متابعة العمل على وترى اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان أنه ينبغي . تلك اللجان
  . متابعةً أكثر انتظاماًتلك اللجان

ـ       االقائمني على   كما استقبلت فرنسا زيارات       - ١٩ ، ضو فيهـا  ملؤسسات املستقلة للمنظمات اإلقليمية اليت هي ع
، )٢٠٠٨يناير /، زيارة حمددة يف كانون الثاين٢٠٠٦تقرير عن زيارة عام (مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا : منهاو

، واملمثلون الثالثة )٢٠٠٦هناية عام (الالإنسانية أو املهينة القاسية أو واللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة 
شكال التمييز ضد املسلمني    ألنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املكلفون بالتصدي ملعاداة السامية و         عن الرئاسة احلالية مل   

كما استقبلت .  التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وكذلك املفوض السامي لألقليات القومية)٢٠٠٥(واملسيحيني 
مبناسبة االنتخابـات الرئاسـية     (قراطية وحقوق اإلنسان    فرنسا أخرياً بعثة مراقبة انتخابية عن مكتب املؤسسات الدمي        

  ). ٢٠٠٧مايو /املعقودة يف أيار

 تـشرين   ٣٠ن  مبوجـب قـانو   االحتجـاز   الربملان منصب مفتش ألماكن      أنشأ   وعلى الصعيد الوطين،    - ٢٠
لتعذيب وغريه ، وفقاً لاللتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ا٢٠٠٧ أكتوبر/األول

سـبتمرب  / أيلول ١٦عت عليه فرنسا يف     من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الذي وقَّ           
قـصد  " مبراقبة ظروف رعاية األشخاص احملرومني من حريتهم      "مكلف  االحتجاز  واملفتش العام ألماكن    . ٢٠٠٥

اقبة يف السجون، ويف أماكن االحتجاز، ويف مراكـز وأمـاكن           املرهذه  وجتري  . تأمني احترام حقوقهم األساسية   
وصدر مرسوم .  وكذلك يف مناطق االنتظار ومستشفيات األمراض العقلية  ،االحتجاز اإلداري املخصصة لألجانب   

  .املفتش قريباًوسيعيَّن  ٢٠٠٨مارس /تطبيق القانون يف آذار
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عضوان يف  "  اجلمهورية أمني مظامل "تشارية حلقوق اإلنسان و   أن اللجنة الوطنية االس   أخرياً  دير بالذكر   من اجل و  - ٢١
. شبكة مراسلي جملس أوروبا، اليت تنهض بالتعاون بني اهلياكل الوطنية ومفوضي حقوق اإلنسان يف جماالت اختصاصها

  .اإلنسانبشأن حتسني تنفيذ القرارات الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق رائد وجيري يف هذا اإلطار تنفيذ مشروع 

  حتليل مواضيعي:  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- باء 

فرنسا مجهورية غري "وتبعاً لذلك، فإن . يقوم الدستور الفرنسي على حقوق اإلنسان ومبادئ السيادة الوطنية  - ٢٢
  اطنني دون متييـز بـسبب األصـل        وتضمن املساواة بني مجيع املو    . قابلة للتجزئة، وعلمانية، ودميقراطية واجتماعية    

واملفهوم الفرنسي للحقوق   ). ١املادة   ("ويقوم تنظيمها على الالمركزية   . وحتترم مجيع املعتقدات  . أو العرق أو الدين   
تكريساً كامالً احلرية واملساواة لكل رجل وامرأة، باالعتراف باحلقوق الفردية والعاملية املتـساوية             يكرس  األساسية  

وتبعاً لذلك، اعتربت فرنسا باستمرار أنه جيب على األشخاص املنتمني          . ي شكل من أشكال التمييز    للجميع دون أ  
إىل األقليات أن يتمتعوا على حنو كامل حبقوق اإلنسان كافةً، بيد أنه من غري املناسب منح فئات أو مجاعات حمددة                    

 أي الفصل بني الكنيسة     -  قرن، فإن العلمانية     ومنذ ما يربو على   . حقوقاً مجاعية على أساس عرقي أو ثقايف أو ديين        
التوفيق بني حرية املعتقد لكل فرد، الـذي        مبا يتيح   الديين وللسلم االجتماعي،    للوئام   هي أفضل ضمان     - والدولة  

  .التعددية والتسامحكنف يف " مجيع املعتقداتاحترام "يكون حراً يف اإلميان أو عدم اإلميان، ويف 

  عتقد حرية الدين أو امل- ١

. ١٧٨٩إن حرية الدين أو املعتقد معترف هبا قانوناً يف فرنسا منذ إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعـام                    - ٢٣
الفرنسية ليست  والعلمانية  . حتديداًبيد أهنا ال تعترف بأي منها       الديانات،  وتضمن اجلمهورية الفرنسية حرية ممارسة      

فاإلدارة مسؤولة عن : تضمنها اجلمهوريةجيب أن رية املعتقد معترف هبا و نظراً إىل أن ح،ال مباالة أو امتناععلمانية 
الفصل ب، املتعلق ١٩٠٥ديسمرب / كانون األول٩قانون و. واحلقوق اليت ينص عليها القانونالتطبيق العملي للحريات 

يف األديـان    ممارسة   وتضمن حرية . أن اجلمهورية تضمن حرية املعتقد    "بني الكنيسة والدولة، يؤكد يف مادته األوىل        
ويف االنضمام  دينه  كما تعترف حبق كل فرد يف ممارسة        ". لصاحل النظام العام  الوارد ذكرها أدناه    ظل القيود الوحيدة    

  . أماكن العبادة وضمان املمارسة العلنية لشعائر ذلك الدينإىل رابطات ثقافية، لتغطية نفقات صيانة 

ويـستقبل  . األديانيع املستويات، حواراً منتظماً مع اهليئات اليت متثل         وتؤمِّن السلطات الفرنسية، على مج      - ٢٤
، أُنشئ اجمللس الفرنسي للديانة اإلسالمية، وهي رابطة ختضع         ٢٠٠٤ويف عام   .  األديان رئيس الوزراء بانتظام ممثلي   

ظيم الديانات؛ بيد أهنـا     وال تتدخل السلطات العامة يف تن     .  العبادة للقانون اخلاص ُينتخب القائمون عليها يف أماكن      
 بسبب  ، بالذكر أنه  من اجلدير و. املسائل ذات االهتمام املشترك   لألديان ميكنها التحاور معهم بشأن      حتتاج إىل ممثلني    

  .لّ موزِ- لزاس أالظروف التارخيية اخلاصة، تكيَّف النظام للحفاظ على الوضع القانوين اخلاص للديانات يف إقليم 

 االبتدائية  - الدينية البارزة يف املدارس العامة      الرموز   الذي يتعلق حبمل     ٢٠٠٤مارس  /ذار آ ١٥ويهدف قانون     - ٢٥
بضمان حرية  اإلميان  أو عدم   اإلميان  الذي يضمن حرية املعتقد وحيمي حرية       العلمانية   إىل إعادة تأكيد مبدأ      - والثانوية  

  ويهدف القانون أيـضاً إىل تفـادي أي متييـز،    . ينهكل فرد يف التعبري ويف ممارسة عقيدته يف كََنف السالم وممارسة د        
واعُتمد هذا القانون يف أعقاب مداوالت مجاعية واسـعة النطـاق           . ال سيما ضد الفتيات، يف مجيع األنشطة املدرسية       
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ديـين  اليت يتوازى محلها مع تبشري واألزياء واملقصود بالرموز الدينية البارزة، الرموز . أجرهتا بصفة خاصة جلنة مستقلة  
ر بذلك رئيس ويقضي القانون مبرحلة حوار كما ذكَّ. ويف املقابل، يسمح حبمل رموز االنتماء الديين غري البارزة. مفرط

حلوار والتشاور يف تطبيق القانون قبل اختاذ إىل اجيب السعي بانتظام ": قائالً ٢٠٠٣ديسمرب /اجلمهورية يف كانون األول
ويف احلاالت القصوى، فإن الطرد ال مينع الشخص املعين من احلق . ولية للحوار والتربية وتبعاً لذلك، توىل األ   ". أي قرار 

  . ابع دروساً يف البيت أو أن ُيسجَّل يف مدرسة خاصة، طائفية أو غري طائفية بإمكانه أن ُيتحيث إنيف التعليم، 

يف اآلراء  عام  تراب اإلقليم يف ظل توافق      تطبيقاً موحداً يف كامل     قد باتت تطبَّق    األحكام الرئيسية للقانون    إن    - ٢٦
ومنذ . إلسالم أو أي شكل من أشكال وصم احلجاب       لظهور نزعة معاداة    تؤِد إىل   أن تلك األحكام مل     ُيستخلَص منه   

 حكماً رفضت مجيعها الشكاوى الرامية إىل إلغاء قرارات طرد هنائيـة    ٣١بدء نفاذ القانون، صدر عن احملاكم اإلدارية        
القانون وتبـادل   عمل هام لتوضيح    وأُجنز  . قيد نظر احملاكم اإلدارية   أي حكم   حالياً  وال يوجد   . للقانونقاً  وفاُتخذت  

 ١٥وأكد جملـس الدولـة تفـسري قـانون          . العدد القليل من الشكاوى    من أجل تطبيقه، مما يفّسر       اآلراء والوساطة 
دينياً أساساً ميكن أن ُيظهر بوضوح انتمـاًء دينيـاً          فالزي الذي ال يعترب     : اإلدارةأبقت عليه    الذي   ٢٠٠٤مارس  /آذار

  . التخلي عن ارتدائهرفض رفضاً قاطعاًباستمرار ويحمتشماً وعندما يرتديه التلميذ عندما ال يكون ذلك الزي 

  )٦(مكافحة مجيع أشكال التمييز وما يتصل به من تعصب - ٢

 من ميثاق احلقوق األساسـية لالحتـاد        ٢١ادة  وتكرِّس امل . التزمت فرنسا مبكافحة مجيع أشكال التمييز       - ٢٧
اخلصائص اجلنس أو العرق أو اللون أو األصل العرقي أو االجتماعي أو ، خباصة، على األورويب حظر أي متييز قائم

أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو اآلراء السياسية أو أية آراء أخرى أو االنتساب إىل أقلية قومية أو بسبب                    الوراثية  
  .اجلنسيامليل أو اإلعاقة أو السن أو النسب متلكات أو امل

وتقدم اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان سنوياً تقريراً إىل رئيس الوزراء يتناول مكافحة العنصرية   - ٢٨
 ١٣ذكرى يوم االحتفال الدويل للقضاء على التمييز العنصري، وفقاً لقانون يصادف تاريخ تقدميه األجانب وكره 
  . للسامية أو يندرج يف إطار كره األجانب الذي يهدف إىل قمع كل عمل عنصري أو معاٍد١٩٩٠يوليه /متوز

واختذت فرنسا يف السنوات األخرية تدابري تشريعية عديدة ترمي إىل تعزيز مكافحة التمييـز العنـصري                  - ٢٩
يناير / كانون الثاين١٧ييز، والقانون املؤرخ  املتعلق مبكافحة التم٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦القانون املؤرخ   (

 املتعلق بتعـديل القـضاء      ٢٠٠٤مارس  / آذار ٩، والقانون املؤرخ    "قانون التحديث االجتماعي  " املسمى   ٢٠٠٢
  ).الرقمي  املتعلق بالثقة يف االقتصاد٢٠٠٤يونيه / حزيران٢١يجاري تطور اجلرمية، والقانون املؤرخ ل

، ٢٠٠٤ديسمرب  /ن األول  كانو ٣٠ة التمييز وتشجيع املساواة املنشأة مبوجب قانون        وللهيئة العليا ملكافح    - ٣٠
 املباشر اليت حيظرها القانون، وإتاحة مجيع املعلومـات         افحة أشكال التمييز املباشر وغري    تتمثل يف مك  مهمة عامة   

 أن تتنـاول    ميكن للهيئة و. املمارسات لتكريس مبدأ املساواة   أفضل   الضحايا، وحتديد وتشجيع     ، ومرافقة الالزمة
  .سلطات التحقيقوهي ُمخوَّلة ،  أيضاًالرابطاتأو قضية أو أن يرفع إليها شكوى كل مواطن 
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 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣١ املنشأة مبوجب القانون املؤرخ   الفرص،  وتكافؤ  والوكالة الوطنية للوئام االجتماعي       - ٣١
والتنمية املشتركة  الوطنية  واهلوية  وزارة اهلجرة واالندماج     رسها، متا الفرص، واليت ختضع لرقابة مشتركة    بتكافؤ  املتعلق  
تنفيذ السياسات العامة الرامية إىل منع أشكال التمييز العنصري وإىل تشجيع وهي تعمل على  .واملدينةاإلسكان ووزارة 
العمل على  ياسة املدينة، و  عمل الدولة لصاحل سكان األحياء اليت حتظى بأولوية س        وكما تتوىل النهوض بفعالية     . املساواة

  .إدماج املهاجرين واملنحدرين عن مهاجرين ومكافحة مجيع أشكال التمييز

، حيـث مت    )٧(قد أُدرِج نص هبا يف التـشريع      ") "testingاملعروفة باسم   (، فإن اختبارات التمييز     وأخرياً  - ٣٢
  .لعرقيالدائرة اجلنائية حملكمة النقض كدليل يف جمال التمييز ااعتمادها لدى 

  مكافحة مجيع أشكال التمييز  )أ(  

َعزَّز بالقانون املؤرخ    - ٣٣  ملكافحة مجيع أشكال التمييز وزيادة ٢٠٠٤مارس / آذار٩إن اإلطار التشريعي قد َت
قمع اجلرائم واجلنح ذات الصبغة العنصرية وأشكال التمييز، ال سيما تلك اليت يرتكبها األشـخاص املَخوَّلـون                 

افع العنصري، أو الدافع القائم على كره األجانب أو املعادي للسامية أصبح ظرفاً مشدداً يف               والد. سلطات عامة 
ومت متديد فترة التقادم بالنسبة إىل اجلنح ذات الصبغة العنصرية أو املعادية للسامية يف جمال               . )٨(جرائم وجنح معيَّنة  

  .الصحافة لتيسري املقاضاة

 من األحكام مع قانون االحتاد األورويب يف جمال مكافحة أشكال التمييز، وصيغَ مشروع قانون يوائم عدداً  - ٣٤
وفيما يتعلق بالقـضايا  . ٢٠٠٨ وسيناقش يف عام ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩وقدِّم إىل اجلمعية الوطنية يف     

  .عي تعّرَضه للتمييزاملدنية، ينفرد هذا النص بأنه يتضمن نظاماً معدِّالً إلثبات األدلة مييل أكثر إىل جانب املدَّ

 إىل مكاتب النيابة العامة، َتَضمَّنت تعليمات بـالتزام الـصرامة           )٩(وأُرِسل العديد من الرسائل والتعاميم      - ٣٥
وأصدرت وزارة العدل تعليمات إلدراج مكافحة أشكال التمييز يف . والسرعة يف معاجلة هذا النوع من الشكاوى      

طلبت الوزارة من النيابات توعية ضباط الشرطة القضائية والتعـاون مـع            ويف هذا الصدد،    . السياسات اجلنائية 
  .وارتفع عدد دعاوى املخالفات ذات الصبغة العنصرية أو أعمال التمييز. )١٠(جهات االتصال يف قطاع اجلمعيات

 ومن أجل زيادة تعزيز مكافحة التمييز والعنصرية، أعربت وزيرة العدل عن رغبتها يف إنشاء وحـدات                 - ٣٦
، مكلف بالقيام بأعمـال     )١١(متخصصة يف مكافحة التمييز داخل كل حمكمة ابتدائية، يشرف عليها قاضٍ منسق           

وعالوة على ذلك، أعربت وزيرة العدل . ميدانية بالتعاون الوثيق مع خمتلف اجلمعيات ذات املهارات يف هذا اجملال
شكال التمييز يف كل وحدة، إن أمكن بالتشاور عن رغبتها يف أن يعني نائب للمدعي العام متخصص يف مكافحة أ

  .مع أوساط اجلمعيات احمللية

  إقامة هياكل لتحسني عملية رصد جهاز القضاء  )ب(  

، طُِلَب إىل كل مدعٍ عامٍ تعيني قاضٍ منسق يف النيابة           ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨يف رسالة مؤرخة      - ٣٧
رية وكره األجانب ويسهر على تنسيق السياسات اجلنائية احمللية         العامة اليت يشرف عليها، يكلف مبكافحة العنص      

  .وإقامة صالت منتظمة مع اجلمعيات، وخباصة اجلمعيات الثقافية
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بغية تعزيز مكافحة  )١٢( على اتفاقيتني إطاريتني٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ووقعت وزيرة العدل يف   - ٣٨
الشراكة اليت جتمع بني األطراف املؤسساتية واجلمعياتية، وكـذلك         وتنص االتفاقيتان على تعزيز     . أشكال التمييز 

وأصدرت وزارة العدل أدلة عملية عن األحكام اجلنائية يف جمال مكافحـة            . إعداد دورات تدريبية يف هذا اجملال     
  .العنصرية ومعاداة السامية وأشكال التمييز

درسة الوطنية للقضاة بوضع عدد من الـدورات        ويف املرحلة األولية من تدريب الطلبة القضاة، قامت امل          - ٣٩
ديـسمرب  /ويف كـانون األول . التدريبية تتصل بصفة مباشرة أو غري مباشرة مبكافحة العنصرية ومعاداة الـسامية   

، نظمت املدرسة الوطنية للقضاة بباريس حلقة دراسية مكرسة ملكافحة العنصرية ومعـاداة الـسامية يف                ٢٠٠٦
  .ليل مظاهرها املعاصرةفرنسا، وتناولت خباصة حت

  واإلسكانالعمالة جمال مكافحة التمييز يف سوق العمل، وتشجيع التنوع ومنع التمييز يف   )ج(

إن ما يواجهه املهاجرون واملنحدرون من مهاجرين من مصاعب يف احلصول على عمل هي ناشئة مـن                   - ٤٠
. املترشحني املتساوين يف الكفاءات نظراً متساوياً  حاالت متييز مباشر أو غري مباشر، مما يؤدي إىل عدم إيالء مجيع             

  ويف . كما تراعى عند االختيار اعتبارات أو ممارسات غري قانونية، فُيستبَعد املهاجرون أو املنحدرون من مهاجرين
، ستواصل احلكومة، عن طريق الوكالة الوطنية للوئام االجتماعي وتكافؤ الفرص، العمل على اختـاذ           ٢٠٠٨عام  
، بالتعـاون مـع     )١٣(ات ترمي إىل حتسني فرص الوصول إىل الوظيفة العامة ومتابعة تطوير ميثاق التنـوع             مبادر

ويف جمال احلصول على َمسكن، وقعت الوكالة مع        . املؤسسات االقتصادية، واملنظمات املهنية والنقابية والقنصلية     
  .ة ملنع ومكافحة التمييزمسؤولني وطنيني اتفاقات واتفاقات إطارية وخطط عمل حملية وإقليمي

  مكافحة التمييز ضد الُرحَّل  )د(  

وفقاً للتوصيات املقدمة إىل احلكومة من جانب املؤسسات الدولية أو الوطنية اليت تشدد على احلالة الصعبة   - ٤١
حَّل علـى   فقد أُنشئت جلان استشارية للرُ    . ، تعمل فرنسا على ضمان محايٍة أفضل للُرحَّل       الُرحَّلاليت يعاين منها    

  . )١٤(الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات، تتألف من ممثلني عن السلطات واجملتمع املدين، وال سـيما الُرحَّـل             
 ٥وال تزال توجد صعوبات يف تنفيذ النصوص القائمة، ال سيما بسبب عدم كفاية التطبيق احمللي القانون املؤرخ                  

  .ل اخلاص باستقبال وإقامة الُرح٢٠٠٠َّيوليه /متوز

 أن ٢٠٠٢أبريـل  / نيسان٢٥وفيما يتعلق باحلق يف التعليم، يذكّر تعميم صادر عن وزارة التربية مؤرخ       - ٤٢
وخيضعون للتعليم اإلجباري، أياً كانت مدة اإلقامـة وأسـاليب          . القانون العام ينطبق على مجيع أطفال الُرحَّل      

وتفيد دراسة استقـصائية وطنيـة   .  على التالميذ اآلخرينالتوقف، يف إطار احترام قواعد املثابرة ذاهتا اليت تنطبق 
 وجود ارتفاع يف معدل مواظبة أطفال الُرحَّل على الدراسة، مع وجود تفاوت بني مؤسسة ٢٠٠٣أجريت يف عام 

وميكن للتالميذ الذين تتوقف أسرهم بعيداً عن املرافق . تعليمية وأخرى، وال سيما على مستوى املدارس اإلعدادية
وتوجد .  وحدة٤٢رسية، أو اليت تتنقل كثرياً، أن يستفيدوا من إحدى الوحدات املدرسية املتنقلة البالغ عددها املد

ويف كل أكادميية، تناط بكل مفتش منسق مهمة التيسري على . ترتيبات وسيطة لبناء جسور ترتبط بالتعليم النظامي
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ّصصة، ويوجد مدرسون ملساعدة الُرحَّل يف العديـد مـن   الصعيد احمللي وتطبيق النصوص واملناهج التعليمية املتخ   
  . السلطات التعليمية اإلقليمية

   حرية التعبري واإلعالم والصحافة– ٣

، ويف  ١٧٨٩ من إعالن حقوق اإلنسان لعـام        ١١يتضمن القانون الفرنسي مبدأ حرية التعبري يف املادة           - ٤٣
ق حبرية الصحافة، وهي الدعامة الرئيسية حلرية التعبري، حيمي  املتعل١٨٨١يوليه / متوز٢٩وقانون . ديباجة الدستور

وإن حرية التعبري وحرية الصحافة، شأهنما شأن أي من احلريات العامة، ال جتد قيوداً هلا إال يف . ممارسة تلك احلرية
 احلياة اخلاصة، يف حاالت القذف والشتم، والنيل من حرمة(إساءة استخدامها، اليت عرفها املشروع تعريفاً صرحياً 

والتعدي على افتراض الرباءة، ومحاية ضحايا اجلنح والقاصرين، والتحريض على ارتكاب جنح معيَّنة، واالعتراض         
  ).على وجود جرائم ضد اإلنسانية، ومحاية السلطة القضائية والدفاع الوطين

وقدمت وزيرة العدل . واطننيوإمكانية كتمان الصحفيني مصدر معلوماهتم ضرورية لضمان حرية إعالم امل  - ٤٤
 مشروع قانون يهدف إىل ضمان سرية مصادر معلومات الصحفيني، سيكَمِّل قـانون      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢يف  

وتبعاً لـذلك   :  املتعلق حبرية الصحافة ويضفي على هذا املبدأ قيمة قانونية عالية يف القانون الفرنسي             ١٨٨١عام  
ي حلرية الصحافة ومينح ضمانات يف إطار تسلسل اإلجراءات القضائية الكفيلة يرتبط القانون رمسياً باملبدأ الدستور

  .بالنيل من سرية مصادر املعلومات الصحفية

   حقوق املرأة- ٤

 املساواة بني الرجال والنساء يف جممل املبادئ الناظمة لـشؤون           ١٩٦٥أدمج التشريع الفرنسي منذ عام        - ٤٥
وهناية انعدام املساواة الذي كان يطال الزوجة يف معظـم  : ية على األطفالالزواج والطالق وممارسة السلطة األبو   

 الرامي  ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٦النظم الزوجية؛ واملساواة الكاملة بني اآلباء واألمهات يف تربية األطفال؛ وقانون            
َولّي النساء والرجال الواليات واملناصب االنتخابية، الذي عزز             ١١ه القانونان املؤرخان    إىل تشجيع املساواة يف َت

 ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٨ و ٢٠٠٢مارس  / آذار ٤؛ وقانونا   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١ و ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
  ، املتعلِّـق  ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٤؛ واألمر املؤرخ   )١٥(املعدِّالن لنظام انتقال اللقب للتشجيع على منح لقب األم        

  .بتعديل البنّوة

، قدم وزير شؤون املساواة بني اجلنسني إىل رئيس الوزراء ميثاق املساواة بني             ٢٠٠٤ مارس/ آذار ٨ويف    - ٤٦
وجتمع هذه املبادرة حنو مائة جهة فاعلة، عامة وخاصة، لتعزيز اتباع هنج متكامل للمساواة يف جممل . الرجل واملرأة

 أساس عمل احلكومة قصد حتقيق مساواة       ، متثل )١٦(وهذه الوثيقة اليت جتمع مخسة حماور     . األعمال اليت مت القيام هبا    
ويف هذا اإلطار، ما برحت تنظم محالت وطنية للتوعية بشأن وسـائل منـع احلمـل    . حقيقية بني الرجل واملرأة 

  . يف املائة٧٥ نسبة إجناز للتعهدات بلغت ٢٠٠٧وتفيد نتائج عام . والعنف األسري

الفرص يف تعزيز املساواة بني الرجل واملـرأة ومنـع          وتسهم الوكالة الوطنية للوئام االجتماعي وتكافؤ         - ٤٧
وترى احلكومة أن هذا الشاغل قائم يف جماالت عملها كافة، . أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة اليت تواجهها املرأة

 االتفاق  ٢٠٠٨وستنفذ الوكالة يف عام     . وهي تعمل مع الوكالة املذكورة على وضع هنج متكامل يف هذا الشأن           



A/HRC/WG.6/2/FRA/1 
Page 12 

 

  طاري املتعلق باملهاجرات واملنحدرات من أصول مهاجرة لتشجيع مـسارات االنـدماج، ومنـع ومقاومـة                اإل
  .أشكال التمييز

  املساواة بني اجلنسني يف امليدان السياسي  )أ(  

، بات حيق للمرأة التصويت والترشح لالنتخابات، كما بات بإمكاهنا الَتقَـدُّم جلميـع              ١٩٤٥منذ عام     - ٤٨
 مبدأ املساواة ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٨وكّرس التنقيح الدستوري املؤرخ . تنافسية والوظائف العامةاالختبارات ال

َولّي مناصب عامة         الذي يرمي إىل دعـم      ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٦وأدرج قانون   . بني املرأة والرجل يف الَتَرشُّح لَت
َولّي املناصب االنتخابية، شرط ت   .كافؤ عدد املرشحني املقدمني من كال اجلنسنياملساواة بني املرأة والرجل يف َت

 امرأة لتمثيل الفرنسيني يف اجلمعية الوطنية من بني ١٠٧، انُتِخبت ٢٠٠٧ويف االنتخابات التشريعية لعام   - ٤٩
ــا جمموعــه  ــسبة ٥٧٧م ــادة مــن ن ــل زي ــا ميث ــسبة ١٢,٣ عــضواً، مب ــذ ١٨,٥ إىل ن ــة من    يف املائ

بعد مع اهلدف الذي حدده املشّرع ناهيك عن تطبيق مبدأ املساواة الدميقراطية            وال تتطابق هذه النتائج     . ٢٠٠٢عام  
  .)١٧(ومن هنا ضرورة التفكري يف اعتماد تدابري متكّن من حتسني متثيل املرأة يف املناصب االنتخابية. بني اجلنسني

   العالج القضائي- العنف املرتيل ومكافحة الزواج القسري   )ب(  

ا العنف املرتيل بوسائل الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، تعمل فرنسا علـى ضـمان               بغية تزويد ضحاي    - ٥٠
وميكن .  املتعلق باملساعدة القضائية١٩٩١يوليه / متوز١٠التطبيق الفعلي لألحكام اليت ينص عليها القانون املؤرخ     

ديرة بالعناية نظراً ملوضوع  أن متنح املساعدة القضائية الكاملة، بصرف النظر عن الدخل، إذا كانت حالة معينة ج             
وعالوة على ذلك، ميكّن القانون املتعلق باملساعدة القـضائية         . اخلالف أو التكاليف اليت قد تترتب على احملاكمة       

يتيح للمرأة األجنبية ضحية أعمال العنف، حىت يف حالة اإلقامة غري النظامية، من احلصول على املساعدة القضائية         
  .يئات القضائية اجلنائيةلتقدمي شكوى أمام اهل

وعلى الصعيد الوطين، فإن عدد الشكاوى املسجلة لدى النيابات العامة بشأن العنف املـرتيل آخـذ يف                   - ٥١
وبغية حتسني فعالية استجابة القضاء لـشكاوى       . التزايد، شأنه يف ذلك شأن االستجابة القضائية هلذه الشكاوى        

 على وجوب النظر يف الدعاوى يف حينـها،        ٢٠٠٦أبريل  /  نيسان ١٩العنف بني الزوجني، ينص املرسوم املؤرخ       
ويعرض أكثر مناذج احملاكمة مالءمة هلذه الفئة من الرتاعات، ال سيما يف إطار الشراكة مع األطراف الفاعلـة يف                   

  .قطاع اجلمعيات

جيل عقـود    إىل اتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتـس          ٢٠٠٧وانضمت فرنسا يف عام       - ٥٢
 هنايةً ٢٠٠٦أبريل / نيسان٤ويضع القانون املؤرخ . ١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٠الزواج، املوقعة بنيويورك يف 

   بني الرجال والنساء عند الزواج، بزيادة احلّد األدىن لسن الزواج بالنسبة إىل املـرأة               ١٨٠٤لفارق قائم منذ عام     
واهلدف من مواءمة احلد األدىن لـسن الـزواج         . بالنسبة إىل الرجل   عاماً، كما هو الشأن أصالً       ١٨ إىل   ١٥من  

بالنسبة إىل اإلناث مع سن الرشد املدين، كما هو الشأن بالنسبة إىل الذكور، هو التصدي على حنو أكثر فعاليـة            
سيما ويواجه اعتماد اإلكراه على الزواج يف القانون الفرنسي، وال          . للزواج القسري الذي تتعرض له القاصرات     
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، صعوبة جترمي الزواج القسري مع احترام ممارسات الـزواج          )١٨(إىل جانب قواعد االختصاصات الدولية احملددة     
  .املرتب، اجلاري به العمل يف بعض الثقافات والذي ميكن أن يقبل به األفراد

  مقاومة قمع االجتار باألشخاص  )ج(  

ة النصوص القضائية ملقاومة أشكال الرق احلـديث        إن ما تبذله فرنسا من جهود يف سبيل تعزيز جمموع           - ٥٣
بصفة عامة واالجتار باألشخاص بصفة خاصة هي نابعة من إرادة سياسية قوية تتمثل يف جتديد تأكيد الـضرورة                  

وأهم أحكام قانون العقوبات الذي جيازي . القصوى الحترام الكرامة البشرية، يف سياق تطور الشبكات اإلجرامية
 من قانون العقوبات املتعلق بالنيل من كرامة الفرد، والذي عّدله على حنو ٥ديثة للرق يف الفصل على األشكال احل

، الذي يتمثل أحد أهدافه يف تضمني القانون الفرنسي         ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٨واسع قانون األمن الداخلي املؤرخ      
 كـانون   ١٥ظمة عرب الوطنيـة، املـؤرخ       أحكام الربوتوكول املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن        

  . والذي يتعلق باخلصوص باالجتار باألشخاص وبتجارة اجلنس واجلرائم ذات الصلة٢٠٠٠ديسمرب /األول

 املكتب املركزي لقمع االجتار باألشخاص واملكتب املركزي        ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢وأنشأ املرسوم املؤرخ      - ٥٤
ن من وحدات الشرطة القضائية على الصعيد املركزي مكلفتان مبكافحة          ملكافحة العمل غري القانوين، مها وحدتا     

 املتعلق بالسماح بالدخول لغـرض      ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣وأما املرسوم املؤرخ    . االجتار باألشخاص أو عواقبه   
السماح اإلقامة، ومحاية واستقبال وإيواء األجانب ضحايا االجتار باألشخاص وجتارة الدعارة، والذي يعدل قانون 

بدخول وإقامة األجانب واحلق يف اللجوء، فيتيح اجملال لعدم إعادة األجانب ضحايا االجتار باألشخاص إىل أوطاهنم 
إن هم وافقوا على التعاون مع العدالة بتقدمي معلومات عن األشخاص الذين شاركوا يف اجلرائم اجلنائية املتعلقـة                  

أخرياً، صدقت فرنسا مؤخراً على االتفاقية األوروبية ملكافحة االجتار و. باالجتار باألشخاص الذين كانوا ضحاياهم
  . ٢٠٠٨مايو / أيار١؛ وستكون نافذة املفعول بداية من ٢٠٠٥مايو / أيار١٦باألشخاص املؤرخة 

وتبعاً لذلك، فإن القـانون     . ومن اجلدير بالذكر أن املشرع التزم بصفة خاصة مبكافحة دعارة القاصرين            - ٥٥
 قد أدرج يف القانون اجلنائي قمع اللجوء إىل الدعارة، عندما يكون املعين قاصـراً،               ٢٠٠٢مارس  / آذار ٤املؤرخ  

 علـى   ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٨وينص القانون املؤرخ    . وتكون األفعال مرتكبة يف األراضي الوطنية أو خارجها       
كانية منحهم تصريح إقامة حيق     وجوب استفادة ضحايا االستغالل يف الدعارة من نظام محاية ومساعدة، وعلى إم           

وقد اسُتكمل هذا   . ويف حالة صدور حكم هنائي بإدانة املتهم، جيوز منح األجنيب تصريح إقامة           . هلم العمل مبوجبه  
 الذي يتناول تكييف القضاء وفقاً ملا استجد من         ٢٠٠٤مارس  / آذار ٩احلكم بقانون منذ اعتماد القانون املؤرخ       

  . تطورات يف جمال اجلرمية

، وهو إجراء اختذته "VICTIMES 08"م ـر على الرقـوأخرياً، ميكن لضحايا االجتار االتصال خبط هاتفي مباش  -٥٦
لك، متول وزارة العـدل     وعالوة على ذ  . ، قصد حتسني اإلعالم وإنصاف الضحايا     ٢٠٠٥أبريل  /وزارة العدل يف نيسان   

  . تطوير شبكة مجعيات دعم الضحايا جمانية وسرية
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   املرأة يف سوق العملحالة  )د(  

حتسنت حالة املرأة يف الوظيفة العامة واحلياة السياسية، بيد أنه ال تزال هناك جهود جيب بذهلا على صعيد   - ٥٧
وتتخذ إجراءات للحصول على نتائج كمية وقابلة للقياس يف إطـار اخلطـط املتعـددة               . الوظيفة العامة السامية  

ف ومناصب عليا يف الوظيفة العامة للدولة وعن طريق بذل جهود لتشجيع السنوات لتحسني وصول املرأة إىل وظائ
 ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٢وأن القانون املؤرخ . انتساب املرأة إىل جلان االختبارات التنافسية واالختبارات املهنية    

هين مدى احلياة    املتعلق بالتدريب امل   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١لتحديث الوظيفة العامة، واالتفاق املوقع يف       
عن تنفيذ مبـدأ     وتقدم إىل الربملان تقارير سنوية    . يتضمن تدابري الغرض منها حتسني تنظيم احلياة الوظيفية للمرأة        

وتوجد العديد من االقتراحات قيد نظر وزارة الوظيفة العامة من أجـل            . املساواة بني اجلنسني يف الوظيفة العامة     
  . ع وصول النساء إىل مناصب املسؤوليةالنهوض بنهج ملموس يهدف إىل تشجي

وأنشأت فرنسا أدوات . ، اعتمدت احلكومة ميثاق املساواة بني النساء والرجال٢٠٠٧مارس / آذار٧ويف   - ٥٨
لتحسني مكانة املرأة يف احلياة العامة واملهنية واخلاصة عن طريق أمور منها اتفاقية جديدة مشتركة بني الـوزارات                  

 ٢٠٠٦مارس / آذار٢٣، والقانون املؤرخ )٢٠١١- ٢٠٠٧( الذكور واإلناث يف النظام التعليمي تتعلّق باملساواة بني
  ... .)١٩("عالمة املساواة"املتعلق باملساواة يف األجور، 

أما اجلرائم املتعلقـة بـالتمييز      . ويقضي قانون العقوبات باملعاقبة على جرائم املضايقة اجلنسية واملعنوية          - ٥٩
وفيما يتعلق باألفعال اليت تشكل مضايقة معنوية، فهي تندرج يف فئة           . فعال، فيتناوهلا قانون العمل   املرتبط هبذه األ  

  . أعمال العنف يف مكان العمل

  وضع املرأة يف األقاليم الواقعة يف ما وراء البحار  )ه(  

ة أحياناً بني أوضاع تتخذ مبادرات حمددة يف األقاليم الواقعة يف ما وراء البحار، حيث توجد فوارق شاسع  - ٦٠
وأياً كان سن املرأة، فإهنا تتعّرض للعنف اُألَسري يف األقاليم . الرجال والنساء، وال سيما على الصعيد االقتصادي   
  .الواقعة يف ما وراء البحار أكثر منه يف فرنسا ذاهتا

قانونـان لألحـوال   ويف جزيرة مايوت، ويف كاليدونيا اجلديدة، ويف جزيريت واليس وفوتونا، يتعـايش     - ٦١
أحدمها يندرج يف إطار القانون العام، تنظمه أحكام القانون املدين الفرنسي؛ واآلخر قانون حملـي أو                : الشخصية

ويف مايوت، شهد الوضـع     . وال تتضمن القوانني املنطبقة يف تلك اجلماعات أي متييز بني النساء والرجال           . عريف
فضل تعديلني تشريعيني مكنا من تطوير وضع املرأة يف اجملتمع املاهوري، دون         املدين للقانون احمللي حتوالً جذرياً، ب     

  . النيل من قانون األحوال الشخصية ذاته، الذي يضمنه الدستور

وأدت أوضاع خمتلفة بالسلطات الوطنية والسلطات احمللية على السواء إىل وضع سياسات تـتالءم مـع                  - ٦٢
قتصادي أو قصد مكافحة العنف ضد املرأة أو لتشجيع املساواة يف الوصول إىل             السياق احمللي، سواًء يف امليدان اال     

  .املناصب االنتخابية



A/HRC/WG.6/2/FRA/1 
Page 15 

   حقوق الطفل- ٥

  .٢٠٠٠مارس / آذار٦أنشأت احلكومة وظيفة أمني مظامل األطفال مبقتضى القانون الصادر يف   - ٦٣

ف األطفال، بإنشاء آلية إنـذار       قامت فرنسا، تصدياً منها لعمليات اختطا      ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٦٤
يف هذه احلال وبعد التأكد من أن النداء املزمع توجيهه          . إعالمية خمصصة للحاالت اليت يثبت فيها اختطاف قاصر       

إىل الشهود عن طريق اإلذاعة والتلفزيون لن خيل بسالمة الضحية بل سيفيد يف تدعيم التحقيـق، يـأمر نائـب                    
. حمطات اإلذاعة والتلفزيون حيتوي وصفاً للطفل ورقماً هاتفياً جمانياً لالتـصال اجلمهورية ببث إخطار على مجيع   

ويوضح النداء للسكان بدقة ضرورة عدم التدخل شخصياً واالكتفاء بإخطار قوات الشرطة تفادياً النتشار الذعر               
  .واالهتامات الباطلة

فاقية حقوق الطفل سرياناً مباشراً يف      وقامت حمكمة النقض، اليت كانت ترفض االعتراف عادة بسريان ات           - ٦٥
 ١٨فاعترفت، يف قرارين سبَّاقني صـادرين يف        . القانون احمللي بسبب عدم دقة أحكامها، بتعديل موقفها صراحة        

 من االتفاقيـة سـرياناً      ٢- ١٢ و ١- ٣، تأكدت صحتهما منذ ذلك التاريخ، بسريان املادتني         ٢٠٠٥مايو  /أيار
وكان جملس الدولة قد أعلن سريان بعض املواد بصفة مباشرة تبعاً . ساً يف هذا اجملالمباشراً، مما شكل تقدماً ملمو

  .)٢٠(لقابلية أو عدم قابلية تنفيذ أحكامها بصورة تلقائية

إعمال الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال               )أ(
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 لوضع ونشر إحصاءات تساعد على تفهم ٢٠٠٤أنشئ املرصد الوطين للطفولة املُعرَّضة للمخاطر يف عام   - ٦٦
  .الظاهرات املتناولة يف الربوتوكول االختياري املشار إليه

 شركة سياحية عـن     ٢٠، أسفرت املشاورات اليت أجريت مع       "السياحة اجلنسية "وفيما يتعلق مبكافحة      - ٦٧
والغـرض املنـشود مـن هـذه        .  أخالقي للحث على مراعاة حقوق الطفل يف جمال السياحة         وضع ميثاق وطين  

اإلجراءات هو التواجد يف األماكن اليت حيتمل أن ترتكب فيها تلك األفعال والقيام على، سبيل املثال، ببث برامج 
كري بالعقوبـات الـيت     للتذ" احلساسة"تثقيفية مسجلة على أشرطة فيديو على منت طائرات بعض اخلطوط اجلوية            

  .تفرض على من يستغل طفالً

  تدابري تطبيق االتفاقية الدولية حلقوق الطفل على طاليب اللجوء وأطفاهلم  )ب(

فُيستقَبل . أساسياً على كيفية دخوهلم األراضي الفرنسية     تتوقف  إن شروط معاملة القصر غري املصحوبني         - ٦٨
ومن . تظار إن مل يسمح هلم بدخول األراضي الفرنسية على الفور         القصر القادمون عن طريق اجلو يف أماكن االن       

 للجمعيات املنضمة إىل الرابطـة الوطنيـة ملـساعدة          ٢٠٠٤مارس  / آذار ٥ن االتفاقية املربمة يف     إجهة أخرى، ف  
ولكن ينبغي، مع ذلك، بذل جهود . األجانب يف احلدود جتيز دخول أماكن االنتظار ملقابلة القصر وتقييم وضعهم

  .ضافية حلماية القصر يف أماكن االنتظارإ
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ويسترعى االنتباه، فيما يتعلق بالقادمني عن طريق الرب، إىل أن بعض احملافظات وضعت آليات مبتكـرة،                  - ٦٩
وما زال يلزم .  واملدعومة من احلكومة، وهي آلية تعتمد على تنسيق الرابطات٢٠٠٣كآلية باريس املنشأة يف عام 

 الرابطات واألقسام اليت تعاجل مسائل القصر األجانب، وذلك بوضع خطط عمل مـشتركة              مزيد من التنسيق بني   
  .على مستوى احملافظات أو األقاليم، على سبيل املثال

الـويل  (وعندما ال يتوافر للقاصر األجنيب غري املصحوب ممثل قانوين، يعني نائب اجلمهورية ولياً خاصاً                 - ٧٠
. يتوىل مساعدة القاصر ومتثيله يف اإلجراءات القضائية واإلدارية) ٢٠٠٢مارس /ر آذا٤ القانون الصادر يف - اخلاص

  ولقد أنشأ وزير العمل والعالقات االجتماعية والتضامن فريقاً عامالً معنياً برصد تنفيذ قانون محايـة الطفولـة،                 
وينظر جملس الدولة اآلن يف مشروع مرسوم بشأن زيادة . ركز الويل اخلاص ومعاشه وتدريبهسيما فيما يتعلق مب وال

  .معاشات هؤالء األولياء

  حتسني اآلليات:  بشأن إصالح محاية الطفولة٢٠٠٧مارس / آذار٥القانون الصادر يف   )ج(

ر ومحاية الطفولـة، إىل      بشأن منع إساءة معاملة القص     ١٩٨٩يوليه  / متوز ١٠يهدف القانون الصادر يف       - ٧١
وهو يسمح بتحسني تداول املعلومات املتـصلة بأوضـاع         . مركزية حتسني آلية محاية الطفولة يف إطار سياسة ال       

ويشجع القانون على إقامة صالت بني خمتلف الفعاليات . يف احملافظات" خاليا"األطفال املهددين باملخاطر، بإنشاء 
مع مراعاة احلريات الفردية وضمان تبادل املعلومات فيما بني إدارات احملافظـات            بتبادل املعلومات املثرية للقلق،     

ويسمح القانون بتقييم درجة التماسك املوجود بني مسار الشباب املوضوعني حتت املراقبـة وفعاليـة               . واحملاكم
البديلة لَتكَفُّل القـصر  وينص هذا القانون على األساليب . يف احملافظات " مراصد"السياسات العامة املتبعة بإنشاء     

الذين تستوجب أحواهلم اختاذ تدابري تتراوح بني وضعهم يف مؤسسات وتوفري املساعدة التربوية هلم يف مؤسسات                
  كما ينص على أن القصر األجانب غري املـصحوبني خيـضعون ألحكـام القـانون العـام املتـصلة                   . مفتوحة

  .حبماية الطفولة

 على وجوب استماع القاضي ألقوال القاصر إن طلـب  ٢٠٠٧مارس / آذار٥وينص القانون الصادر يف       - ٧٢
كما يقضي النص اجلديد بأن يتأكد القاضي من أن القاصر أُبِلغ حبقه يف أن ُيستَمع إىل أقواله ويف                  . القاصر ذلك 

صياً إالَّ وبالتايل، مل يعد جيوز للقاضي أن يرفض طلب االستماع املقدم من الطفل شخ. احلصول على مساعدة حمام
  .إذا كان الطفل غري قادر على التمييز أو إذا كانت اإلجراءات ال ختصه

  احللول املتوافرة للرد على جرائم األحداث  )د(

خيضع األحداث لنظام قضائي متخصص، وهلم، باإلضافة إىل ذلك، مسؤولية جنائية حمدودة بسبب السن،   - ٧٣
ولقد مسحت اإلصالحات األخرية بإدخـال      . ىل جانب العقوبات حبد ذاهتا    مما يعطي التدابري التربوية مركزاً مميزاً إ      

 مع احلفاظ على خصائص قـانون       ،تعديالت أساسية على اآللية القائمة حالياً بغية حتسني فعالية قضاء األحداث          
ئب ومسحت التطورات احلاصلة بتعجيل القرارات اجلنائية بصفة خاصة، وذلك بتعزيز دور نا           . العقوبات الساري 

اجلمهورية وفعالية التحقيق اجلنائي، وتوخي درجة أكرب من الدقة يف القرارات القضائية، وتنويع أساليب التكفُّل،               
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وهي تقوم على أساس حتديد مشروع خمصص لكل . سواء يف مرحلة املقاضاة أو قبل إصدار احلكم أو لدى إصداره
  .الندماجقاصر نظراً إىل أن اهلدف املنشود هو محل القاصر على ا

 ٢٠٠٧ مـارس / آذار ٥، ينص القانون الصادر يف      ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٩وتكميالً ألحكام القانون الصادر يف        -٧٤
على أربع عقوبات تربوية جديدة تسهم يف تنويع الردود املتاحة ملعاقبة األفعال اجلنائية اليت يرتكبـها األحـداث            

ولقـد أقـر    . كز التربوية املغلقة املوضوع بناء على رغبة املشرِّع       ويواَصل تطبيق برنامج إنشاء املرا    . األصغر سناً 
 املبدأ العام الذي يقضي بأن القطاع العام املعين بتوفري احلماية القضائية            ٢٠٠٤مارس  / آذار ٩القانون الصادر يف    

ذلك تطبيق  للشباب يتمتع بصالحية تطبيق العقوبات بغية ضمان ختصص األقسام املكلفة بتكفل األحداث، مبا يف               
  .العقوبات اليت تقضي باحلرمان من احلرية

   حسن إقامة العدل - ٦

  عرض مشروع إصالح اجلهاز القضائي ومدرسة القضاء الوطنية  )أ(

ويستند .  إصالح اجلهاز القضائي هبدف إقامة العدل بصورة أفضل        ٢٠٠٧يونيه  /جيري منذ شهر حزيران     - ٧٥
وسيسمح جتميع الواليات القضائية بضمان استمرارية .  والواقع اإلقليمي،جودة العدالة: اإلصالح إىل مبدأين، مها 

وقد تعاجل بعض القضايا خارج نطاق القضاء لتمكني القضاة من          . املرافق العامة واختصاص القضاة بصورة أفضل     
وهـو   رأسها السيد غانشار،  لِّفت جلنة يت  ولقد كُ . تركيز اهتمامهم على القضايا اليت ينبغي تناوهلا بتطبيق القواعد القانونية         

  .٢٠٠٨ يونيه/ حزيران٣٠ويتوقع أن تقدم تقريرها يف . أكادميي مرموق ورئيس جامعة، بالتفكري ملياً يف تلك النقاط

واهلدف . ، طلبت وزيرة العدل الشروع يف إصالح مدرسة القضاء الوطنية         ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢ويف    - ٧٦
وبناء عليه، سيتم يف إطار سياسـة       . وفرين للقضاة وتنويع أساليب التعيني    املنشود هو حتديث التعليم والتدريب امل     

وسـريكز التعلـيم    . تعزيز تكافؤ الفرص، فتح صفوف إعدادية جديدة تعكس التنوع اجملتمعي بصورة أفـضل            
  .سانوالتدريب املستمران املوفران للقضاة تركيزاً أكرب على القانون األورويب والدويل، وخباصة على حقوق اإلن

  حق الشخص احملتجز قيد التحقيق يف احلصول على مساعدة حمام  )ب(

بطبيعة اجلرميـة   : كل شخص حمروم من حرية التنقل نتيجة احتجازه ملقتضيات التحقيق يبلَّغ على الفور              - ٧٧
، ومن بينها   احملقق فيها، وباألحكام املتصلة مبدة االحتجاز قيد التحقيق، وباحلقوق املتصلة باالحتجاز قيد التحقيق            

ويبلِّغ ضابط الشرطة القضائية احملامي املوكَّل أثناء االحتجاز قيد التحقيق بطبيعـة اجلرميـة   . حق االستعانة مبحامٍ 
  .احملقق فيها وبتاريخ ارتكاهبا، قبل أن يقابل موكله

ص احملتجز أن يقابل وفيما يتعلق جبرائم القانون العام الواقعة حتت طائلة االحتجاز قيد التحقيق، حيق للشخ  - ٧٨
حمامٍ منذ ابتداء االحتجاز، ويف حال متديد االحتجاز، فور ابتداء فترة التمديد بعـد انقـضاء الـساعة الرابعـة                  

ومن جهة أخرى، وحرصاً على مواكبة العدالة للتطورات احلاصلة يف جمال اإلجرام، نـص القـانون                . والعشرين
نائية متنع تدخل احملامي فوراً يف حال االحتجاز قيد التحقيق يف            على أحكام استث   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٩الصادر يف   

وفارق املعاملة الذي أقره املشرع،     .  بل وباملصاحل العليا للدولة    ،جرائم وجنح منظمة ُتلحق أضراراً بالغة باألفراد      
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ختالف طبيعـة   فيما يتعلق بنظام االحتجاز قيد التحقيق يف جرائم القانون العام، يتوقف على اختالف احلال بـا               
غري أنه جيب التوضيح أن كل احتجاز قيد التحقيق من هذا النوع، وهو تدبري استثنائي بالضرورة،                . اجلرمية املعنية 

ولقد ذكَّر اجمللس الدستوري بأن هذا التعدي       . خيضع ملراقبة خاصة من طرف السلطة القضائية ضامنة حرية الفرد         
  .لتجلي احلقيقة ومتناسباً وخطورة الوقائع وتعقيد اجلرائم املرتكبةعلى احلقوق العامة جيب أن يكون ضرورياً 

   لتعزيز تدابري منع عودة البالغني واألحـداث        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠القانون الصادر يف      )ج(
  إىل اإلجرام

 وِضع هذا القانون تلبية للرغبة يف زيادة فعالية مكافحة ظاهرة العودة إىل اإلجرام، وذلك بفرض عقوبات  - ٧٩
أشد على املعاودين من بالغني وأحداث، وبتعزيز تدابري املعاجلة اإللزامية اليت قد ُيخضع هلا مرتكبو بعض اجلرائم،                 

وينص القانون، فيما يتعلق باجلرائم واجلنح اليت يرتكبها معاودون، على أالَّ تقل عقوبة  . سيما املعاجلة اجلنسية   وال
وإذا جرت العادة على فرض احلد األدىن من العقوبة، ينبغي          . القصوىاحلبس املفروضة عن حد معني من العقوبة        

وجيوز أيضاً اختاذ ترتيبات بديلة يف إطـار احلكـم إن           . التذكري بأنه جيوز دائماً يف هذه احلال وقف تنفيذ احلكم         
تـدابري  وجيوز يف قضاء األحداث املتخصص أن تفرض احملكمـة          . كانت فترة احلكم الواجبة التنفيذ أقل من سنة       

وبني اجمللس الدستوري، لدى استشارته، أنه جيب تطبيق القانون مبراعاة مبدأي الـضرورة             . تربوية بصفة رئيسية  
  .القاطعة وتناسب العقوبة، من جهة، وأخذ األمور اخلاصة مبعاملة القصر يف االعتبار، من جهة أخرى

اصة يف إطار احلكم، جيوز حملكمـة اجلـنح أن   ويف مجيع احلاالت، باإلضافة إىل إمكانية اختاذ ترتيبات خ          - ٨٠
تفرض عقوبة أخف من العقوبة الدنيا املنصوص عليها، مع مراعاة بعض الشروط اليت ختتلف بـاختالف طبيعـة                  

 يف املائة، مما يربز قدرة القضاء       ٥٣,٤وتبلغ نسبة العقوبات الدنيا املنفذة اليوم       . اجلرمية املعاودة واألفعال املرتكبة   
  . على تقدير األوضاعاحلقيقية

   أوضاع االعتقال ومكافحة التعذيب- ٧

تكلف اللجنة الوطنية املعنية بقواعد سلوك املهن األمنية، وهي سلطة إدارية مستقلة منشأة عمالً بالقانون      - ٨١
، بالسهر على مراعاة األشخاص الذين ميارسون أنـشطة أمنيـة يف أراضـي              ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٦الصادر يف   
  .وتقدم اللجنة تقريراً مستفيضاً عن سلوك أفراد قوات الشرطة. ية لقواعد السلوك املهيناجلمهور

وُتجرى محالت توعية ضد التعذيب، وقد ُنِشر يف إطارها كتيب خمصص للهيئة الطبية بـشأن كيفيـة                   - ٨٢
ابطة ضحايا القمع الكشف عن اآلثار اليت خيلفها التعذيب، وهو كتيب أعد مبسامهة وزارة الصحة وبالتعاون مع ر

  .يف املنفى

ووزير العدل بإنـشاء  ) وسيط اجلمهورية( بني أمني مظامل اجلمهورية ٢٠٠٥ومسح االتفاق املربم يف عام        - ٨٣
وستتاح جلميع السجناء إمكانية اللجوء . مكاتب مناوبة ملندويب أمني املظامل يف مؤسسات السجون بصفة اختبارية

  .٢٠١٠ إىل الوساطة مباشرةً حبلول عام
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ضـمان كرامـة   " بشأن ٢٠٠٣مايو / أيار١١وبناء على التعميم الصادر عن وزير الشؤون الداخلية يف         - ٨٤
، ُتبذل جهود لتحسني اهلياكل األساسية واألوضاع املاديـة لالحتجـاز قيـد     "األشخاص احملتجزين قيد التحقيق   

  .راعاة متطلبات قواعد السلوك املهينالتحقيق، وكذلك لتحسني املعايري القانونية واملمارسات املهنية مب

 ٣٠وفيما يتعلق باالستبقاء يف احلجز ويف أماكن االنتظار املخصصة لألجانب، يهدف املرسوم الصادر يف   - ٨٥
ومن جهة أخرى،   .  إىل حتسني مرافق اإليواء، وقد ُخصِّصت موارد هامة هلذا الغرض يف امليزانية            ٢٠٠٥مايو  /أيار

 إنشاء جلنة وطنية ملراقبة مراكز ومرافق االحتجاز اإلداري ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ أقر القانون الصادر يف
  . وأماكن االنتظار

  فعالية التحقيقات واحملاكمات املتصلة بأعمال العنف املتعمد اليت يرتكبها أفراد قوات الشرطة   )أ(

د اليت يرتكبها أفراد قوات الشرطة جتري على        إن التحقيقات القضائية املباَشرة نتيجة أعمال العنف املتعم         - ٨٦
نائب اجلمهورية أو (غرار ما يتم يف كافة اإلجراءات األخرى، حتت إشراف ومراقبة قضاة وممثلي النظام القضائي         

وبعـد انتـهاء    . ، الذين يتأكدون من استقامتها ويتحققون من إجراء مجيع التحقيقات الواجبة          )قاضي التحقيق 
 مـن   ٤٠لى عاتق نائب اجلمهورية مسؤولية البت يف جدوى مباشرة املالحقات عمالً باملادة             التحقيقات، تقع ع  

ساعد على تسوية الدعاوى  يهذا املبدأ العام املعمول به يف اإلجراءات اجلنائية الفرنسية          . قانون اإلجراءات اجلنائية  
يس مبـدأً مطلقـاً، إذ جيـوز لنائـب     ومبدأ جدوى املالحقات ل. قضائياً بوضع االعتبارات الفردية يف احلسبان   

 جيوز للضحايا أن يطعنوا، أمام املـدعي        ،وباإلضافة إىل ذلك  . اجلمهورية أن يرجع عن قراره الذي ال يعترب هنائياً        
كما جيوز هلم السعي بأنفسهم ملباشرة      . العام املختص، يف قرارات حفظ القضية لعدم وجود وجه إلقامة الدعوى          

الشخص املطعون فيه أمام اهليئة القضائية املختصة بصورة مباشرة أو باالدعاء حبق مدين             املالحقات بطلب إحضار    
وأخرياً، فإن مركز أعضاء النيابة العامة، كقضاة وال موظفني، هو ضمان لرتاهـاهتم يف       . أمام كبري قضاة التحقيق   
  .أسلوب تأديتهم ملهامهم

و الدرك مبثابة جرمية أو إخالل بقواعد السلوك املهين، ومن جهة أخرى، عندما يعترب سلوك أفراد الشرطة أ  - ٨٧
جيوز للسلطة القضائية أو اإلدارية أن ترفع القضية إىل أقسام التفتيش التابعة لقوات الشرطة والدرك الوطنية بغية                 

ـ                . مباشرة التحقيقات    ة وجيوز، أيضاً، أن ُتشَرك يف التحقيقات املشار إليهـا آنفـاً املفتـشيات العامـة التابع
  .للدوائر القضائية

داً إن ارتكاب الشخص املخول سلطةً عامةً أفعالَ عنف متعمد أثناء تأديته مهامه يشكل ظرفـاً مـشدِّ                  - ٨٨
  .للعقوبة مبوجب القانون الفرنسي

وإىل جانب احلرص املتوخى يف التحقيقات والعقوبات املتصلة بأفعال إساءة املعاملة اليت يرتكبها أفـراد                 - ٨٩
 ٢٩وهكـذا، فـإن القـانون الـصادر يف     . طة، تطبق سياسة إرادية ملنع أعمال العنف غري املشروعقوات الشر 

 بشأن التوجيه والربجمة يف جمال األمن الداخلي جيعل قواعد السلوك املهين حموراً هاماً يف جمال ٢٠٠٢أغسطس /آب
   ألمن يف العمليات الصعبة اليت تقـوم  تدريب الشرطة، ويوىل يف هذا اإلطار اهتمام كبري للغاية للسلوك ولضمان ا           

  .هبا الشرطة
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  تعريف التعذيب  )ب(

ويعرَّف ". بالتعذيب واألفعال الوحشية"تنص التشريعات اجلنائية الفرنسية على جرمية جنائية خاصة تتصل   - ٩٠
 مادي قـائم    يفترض التعذيب أو األفعال الوحشية إثبات عنصر      : "التعذيب يف األحكام القضائية بالعبارات التالية     

على ارتكاب فعل أو أفعال تتسم خبطورة فائقة تتجاوز أفعال العنف البسيط وتسبب للضحية أملاً حاداً أو معاناة                  
وهـذا  . )٢١("شديدة، كما يفترض إثبات عنصر معنوي قائم على رغبة يف جتريد الضحية من كرامتها اإلنسانية              

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة التعريف للتعذيب مطابق ملا ورد يف املادة األوىل
  .١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املربمة يف 

وينص قانون العقوبات على أن أفعال التعذيب اليت يرتكبها األشخاص املخولون سلطةً عامةً أثناء تأديتهم   - ٩١
ومن جهة أخرى، جيـوز، عمـالً       .  سنة ٢٠، تقع حتت طائلة عقوبة جنائية بالسجن ملدة         مهامهم أو وفائهم هبا   

بالوالية القضائية العاملية املنصوص عليها يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            
لفرنسية يكون قد مارس التعذيب أو الالإنسانية أو املهينة، أن حياكم، يف فرنسا، كل شخص موجود يف األراضي ا
  .يف اخلارج وعرَّض قاصراً ألفعال وحشية أو ألفعال عنف أو اعتداءات جنسية

  أوضاع االعتقال  )ج(

تسترعي مالحظات جلان املعاهدات واللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب كما تسترعي آراء اللجنة الوطنية   - ٩٢
وضاع االعتقال غري املرضية يف فرنسا، وعلى وجه التحديـد اكتظـاظ            االستشارية حلقوق اإلنسان االنتباه إىل أ     

  .ويتم اختاذ تدابري لتسوية أسوأ احلاالت، وستواصل احلكومة بذل جهودها يف هذا اجملال. السجون

ومشروع قانون السجون، وهو حالياً قيد اإلعداد، يعتمد اعتماداً كبرياً على معايري األمم املتحدة، مثل                 - ٩٣
املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، وقواعـد                املبادئ   جمموعة

  األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم، فضالً عـن القواعـد األوروبيـة للـسجون الـيت وضـعها            
  .اجمللس األورويب

 .)٢٢(٢٠٠٧ يف املائة يف عدد املسجونني مقارنة بعام   ٤,٦ياد بنسبة   ، ُسجِّل ازد  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١ويف    -٩٤
، وتشكل املراقبة اإللكترونية البديل ٢٠٠٤وازداد عدد املوضوعني حتت املراقبة اإللكترونية ازدياداً كبرياً منذ عام 

 يف جمال العقوبات البديلـة،      وأخرياً ينبغي استرعاء االنتباه إىل السياسة اإلرادية املتبعة       . األكثر شيوعاً عن احلبس   
، الذي أقر عقد املؤمتر اإلقليمي املعـين        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧وخباصة عن طريق التعميم الوزاري الصادر يف        

وبصفة إمجالية، ُسجِّل، بـني عـامي       . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦بالعقوبات البديلة، واملرسوم الصادر يف      
د احملكوم عليهم بالسجن الذين يؤدون احلكم الصادر عليهم بتنفيذ عقوبة           ، ازدياد كبري يف عد    ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ شخصاً يف ٤ ٩٤٣بديلة، ليبلغ 

 بشأن التوجيه والربجمة يف جمال العدالة علـى تعزيـز           ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٩وينص القانون الصادر يف       - ٩٥
، إذ يقضي بتدخل املربني التابعني خلدمات احلماية القضائية املـوفرة           اإلجراءات التربوية املتخذة بشأن األحداث    

للشباب بصورة مستمرة يف األجنحة املخصصة لألحداث، كما يقضي بإنشاء إصالحيات األحداث املكرسة كلياً              
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ومن جهة أخرى، يسجن األحداث يف زنزانات فردية، مما يقيهم مـن مـساوئ              . الستقبال هذه الفئة من الناس    
 افتتاح إصالحيات األحداث اخلمس األوائل      ٢٠٠٧يونيه  /ولقد مت ابتداء من شهر حزيران     . )٢٣(ظاظ السجون اكت

، وتتيح هذه املؤسسات عناية متعددة االختصاصات لألحداث، مع مراعـاة         ) شخصاً ٦٠منشآت مستقلة تأوي    (
  .القواعد األوروبية للسجون

 نظراً إىل كثرة األشخاص الذين يعانون اضطرابات عقلية         وتشكل صحة املعتقلني العقلية مشكلة رئيسية       - ٩٦
 ١٨ يف املائة من األحـداث دون        ١٦ويتبني أن   . وما يترتب على حاهلم من أثر يف تدبري شؤون املعتقلني املعنيني          

وتتكفـل أقـسام   . عاماً من العمر حصلوا على معاجلة طبية يف مستشفيات األمراض العقلية قبل دخوهلم السجن      
 يف إطار خدمات املستشفيات العامة توفري العناية النفسية ١٩٨٦ النفسية اإلقليمية  املنشأة يف عام - ة الطبية الرعاي

وميكن، إىل جانب ذلك، أن تتدخل يف السجون قطاعات الطب النفسي العام، بل وقطاعات الطـب                . للمعتقلني
سـبتمرب  / أيلـول  ٩ القانون الصادر يف     ولقد عدل . النفسي املخصص لألطفال والشباب، إن اقتضى األمر ذلك       

 بشأن التوجيه والربجمة يف جمال العدالة، شروط قبول األشخاص املعتقلني املصابني باضطرابات عقليـة يف                ٢٠٠٢
  .املستشفيات بإنشاء وحدات مهيأة خصيصاً إليوائهم ومعاجلتهم يف تلك املستشفيات

شأن االحتجاز األمين وإعـالن عـدم        ب ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٥عرض القانون الصادر يف       )د(
  املسؤولية اجلنائية بسبب االضطرابات العقلية 

 عاماً الرتكاب جرائم القتل أو االغتيال أو        ١٥فيما يتعلق باحتجاز احملكوم عليهم بالسجن ملدد تتجاوز           - ٩٧
البالغني مـع   التعذيب أو الرتكاب أفعال وحشية أو أفعال اغتصاب أو اختطاف ضد ضحية قاصر أو ضحية من                 

ظروف مشدِّدة للعقوبة، وإخضاعهم للمراقبة ألسباب أمنية، تتيح األحكام اجلديدة احليلولة دون املعاودة، وذلك              
حبظر اإلفراج عن أخطر احملكوم عليهم، أو بالتمكني من وضعهم حتت مراقبة وإشراف مشدََّدين بعـد اإلفـراج                  

ون، جيوز، بعد قضاء مدة احلكم، أن يتخذ، لدواعي أمنية، قـرار  وإن ارُتِكبت األفعال بعد نشر هذا القان  . عنهم
 قضائي إذا ثبت أهنم يشكلون خطـراً خاصـاً     -  طيب   - باحتجاز األشخاص املعنيني يف مركز احتجاز اجتماعي        

وقـرار  . يتصف بوجود احتمال كبري للغاية باملعاودة بسبب شدة ما يعانون منه من اضـطرابات يف الشخـصية   
. مين، الذي ال يعترب جزاء أو عقوبة بإقرار اجمللس الدستوري، صاحل ملدة سنة واحدة وقابل للتجديد               االحتجاز األ 

. وينص القانون على مجيع الضمانات اإلجرائية اليت تكفل عدم فرض االحتجاز ومتديد فترته إالَّ يف حال الضرورة      
مه بالعالج وإخضاعه ملراقبة الكترونية ملدة وجيوز، لدى انتهاء االحتجاز، وضع الشخص حتت إشراف أمين مع إلزا

  .سنة قابلة للتجديد إىل أَجل غري مسمى إن كانت خطورة الشخص تربر ذلك

وبصفة عامة، يعزز القانون فعالية العناية اليت ميكن تقدميها هلؤالء اجملرمني أثناء تنفيذهم احلكم الـصادر                  - ٩٨
 وحاهلم لتنفيذ احلكم، ويقضي القانون، يف حـال رفـض           حبقهم، كما يوجب تقييمهم وحتديد أسلوب يتناسب      

وُتستَغل فترة تنفيذ . العناية، باحلد من استحقاقاهتم من أسباب ختفيض العقوبة أو من التخفيضات اإلضافية للعقوبة
  .العقوبة ملعاجلة احملكوم عليهم بأسلوب يتناسب وشخصيتهم

ة، يعزز القانون فعالية وشفافية املعاملة اليت تعاِمل هبا السلطات وفيما يتعلق بإعالن انتفاء املسؤولية اجلنائي  - ٩٩
فلم يعد جيوز إصدار أي قرار بعـد اآلن         . القضائية اجملرمني املصابني باضطرابات عقلية جترِّدهم من قدرة التمييز        
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األفعـال  بانتفاء وجه الدعوى أو باإلفراج عن هؤالء األشخاص أو تربئتهم، وهي قرارات كانت تنفي حقيقـة                 
وستقوم احملكمة، بعد . املرتكبة، بل سيتخذ بشأهنم قرار بانتفاء املسؤولية اجلنائية بسبب اإلصابة باضطرابات عقلية

عقد جلسة استماع علنية وحضورية حيضرها الشخص املعين إن مسحت حاله بذلك، باختاذ قرار بشأن ارتكـاب              
ري أمنية لتفادي تكرار هذا الفعل، كما سيكون بإمكاهنا إحالـة     الفعل مادياً، وسيكون مبقدورها األمر باختاذ تداب      

وجيوز للقضاء أن يأمر، بالنيابة عن الوايل، بوضع الشخص يف . امللف إىل حمكمة اجلنح، اليت تبت يف الدعوى املدنية
  .املستشفى إن كانت خطورته تربر ذلك، كما جيوز للقضاء أن يتخذ تدابري أمنية بشأنه

  نفرادياحلبس اال  )ه(

 بكفالة احلقوق بصورة أفضل     ٢٠٠٦مارس  /لقد مسح اإلصالح الواسع النطاق الذي أجري يف شهر آذار           - ١٠٠
فأصبح مبستطاع املعتقل أن يطلب مساعدة أحد احملامني أو أن يوكـل            . وزيادة الضمان القانوين املتاح للمعتقلني    

 أي قرار تتخذه إدارة الـسجن بوضـعه يف احلـبس            حمامياًٍ أو أي وكيل معتمد لتمثيله واالطالع على ملفه قبل         
 يف ٢٣ولقد اخنفض عدد السجناء املعتقلني يف احلبس االنفرادي بنسبة . االنفرادي أو بتمديد مدة احلبس االنفرادي

 يف املائة فيما خيص ٤٩أقل بنسبة  (٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ و٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ني املائة يف الفترة ب
 بـشأن   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٩والقانون الصادر يف    ). تجزين يف احلبس االنفرادي منذ أكثر من سنة واحدة        احمل

، أجاز للمعتقل طلب املساعدة ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦إصالح ضمان احلماية القانونية، ومرسوم تطبيقه الصادر يف 
ور القضاة يف متابعة اإلجراءات املتخذة لوضع       كما مت تعزيز د   . القضائية لكي تتكفل الدولة تسديد أتعاب احملامي      

وأسهمت توعية مجيع السلطات املختصة باألمور املتصلة بقرار االحتجاز يف احلبس . الشخص يف احلبس االنفرادي
االنفرادي، كما أسهم التشدد األكرب يف ضبط هذا اإلجراء، يف خفض عدد املعتقلني يف احلبس االنفرادي خفضاً                 

اً أصبحت مجيع القرارات اإلدارية اليت ميكن الطعن فيها، كقرارات االعتقال يف احلبس االنفـرادي،               وأخري. كبرياً
مع مراعاة (وفرض العقوبات التأديبية، واحتجاز املراسالت، قرارات قابلة لالستئناف قضائياً أمام احملاكم اإلدارية     

  .)٢٠٠٠يونيه / حزيران١٢ من القانون الصادر يف ٢٤أحكام املادة 

   مراعاة حقوق اإلنسان لدى مكافحة اإلرهاب- ٨

كالقوانني : قامت فرنسا، عقب كل موجة من االعتداءات، بتحسني آلياهتا املكرسة ملنع اإلرهاب وقمعه              - ١٠١
 ٢٠٠٦ ينـاير / كانون الثـاين ٢٣واستكملتها بالقانون الصادر يف . ٢٠٠٦ وعام   ١٩٩٦ وعام   ١٩٨٦الصادرة يف عام    

  .هاب، وهو يتضمن أحكاماً شىت متصلة باألمن وإجراءات التفتيش يف احلدودبشأن مكافحة اإلر

ويقوم النظام الفرنسي على أساس تدابري خاصة تتخذ ملعاجلة قضايا اإلرهاب دون االضطرار إىل اللجوء                 - ١٠٢
 مييِّز فرنـسا،    وما. وتتاَبع قضايا اإلرهاب يف فرنسا بإشراف القاضي أمام حماكم القانون العام          . إىل نظام طوارئ  

باإلضافة إىل تصميمها على املواءمة بني فعالية تدابري مكافحة اإلرهاب ومراعاة حقوق اإلنسان، هو تركيزها على 
  ضرورة تكميل التدابري القمعية اليت ال غىن عنها مبجهود سياسـي يـضمن وحـده النـصر يف هـذا الكفـاح          

  .الطويل األجل
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 من القانون الصادر ٩وقد وضعت، بناء عليه وعمالً باملادة . قوق الضحاياوتويل فرنسا اهتماماً خاصاً حل  - ١٠٣
 بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب والتعديات على أمن الدولة، نظاماً خاصـاً لتقـدمي              ١٩٨٦سبتمرب  / أيلول ٩يف  

كن ومي. التعويض لضحايا األعمال اإلرهابية عن طريق صندوق الضمان املخصص لضحايا اإلرهاب وجرائم أخرى
لضحايا االعتداءات الواقعة على األراضي الفرنسية احلصول على هذا التعويض بغض النظـر عـن جنـسيتهم؛                 
وكذلك، ميكن للمواطنني الفرنسيني الذين يقيمون يف فرنسا أو الذين يقيمون خارج البلد ويسجلون أنفـسهم                

  .ما يتعرضون ألعمال إرهابية يف اخلارجبانتظام لدى السلطات القنصلية أن حيصلوا على هذا التعويض أيضاً عند

وأخرياً، عندما يقع أبوان أجنبيان موجودان بصفة غري قانونية يف األراضي الفرنسية حتت طائلة الترحيل،                 - ١٠٤
ففرض : تسعى السلطات، دفاعاً عن مصلحة الطفل الفضلى، إىل إجياد بدائل عن احتجاز األسر املصحوبة بأطفال        

 إهناء اإلجراءات اإلدارية يسمح، على سبيل املثال، بصون توازن حياة األطفال، وُيستـصَوب         اإلقامة اجلربية حىت  
  .زيادة اللجوء إىل هذا التدبري

   حقوق طاليب اللجوء والالجئني - ٩

 كـانون   ١، الذي دخل حيـز النفـاذ يف         ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٠ُعدَّل القانون الصادر يف       - ١٠٥
ويف هذا الصدد، يـشكل أخـذ االضـطهاد         . ديالً جذرياً قانون اللجوء املطبق يف فرنسا      ، تع ٢٠٠٤يناير  /الثاين

املُتعرض له من طرف جهات غري الدولة يف االعتبار وفقاً لسياسة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، كمـا   
. جئني، تقدماً حقيقيـاً    اخلاصة بوضع الال   ١٩٥١يشكل إقرار محاية مكمِّلة لتلك املنصوص عليها يف اتفاقية عام           

 قد أصبح هو اجلهاَز الوحيد املختص اآلن املكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسيةومن جهة أخرى، فإن 
يف شؤون الالجئني، أي املخول منح مركز الالجئ تطبيقاً لالتفاقية أو مبنح احلماية اإلضافية حسب ما تقتـضيه                  

اجلهـةَ  هـي  أصبحت قد  ،  )جلنة الطعون سابقاً   (احملكمة الوطنية حلق اللجوء   احلال، كما أن حمكمة واحدة، هي       
الوحيدة املخولة البت يف الدعاوى املرفوعة للطعن يف قرارات متخذة يف قضايا اللجوء، وهي قرارات قابلة للتعليق، 

  .ما عدا يف حاالت استثنائية منصوص عليها يف القانون

وتـستهدف تلـك    . ١٩٥١فية املكملة للحماية املتاحة تطبيقاًً التفاقية عام        وأُِقر نوع من احلماية اإلضا      - ١٠٦
احلماية األشخاص الذين يثبتون أهنم معرضون يف بلدهم خلطر اإلعدام أو التعذيب أو أي معاملة أخرى تتناىف وما           

هدف السكان املدنيني كما تست.  من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية٣ورد يف املادة 
ومتنح احلماية اإلضافية لـدى     . املهددين خبطر بالغ، مباشر، وشخصي يف حاالت الرتاع املسلح أو احلرب املدنية           

  .استيفاء مجيع الشروط

 لطاليب اللجوء الذين مل يـصرح هلـم         ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠وأخرياً جييز القانون الصادر يف        - ١٠٧
ليمية بصفتهم تلك أن يقيموا دعوى طعن إيقايف مبقتضى قرار احملكمة األوروبيـة حلقـوق               بدخول األراضي اإلق  
  .فرنسا ضد غيربميدين بشأن قضية ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦اإلنسان الصادر يف 

وأخرياً، عندما يقع أبوان أجنبيان موجودان بصفة غري قانونية يف األراضي الفرنسية حتت طائلة الترحيل،                 - ١٠٨
ففرض : سلطات، دفاعاً عن مصلحة الطفل الفضلى، إىل إجياد بدائل عن احتجاز األسر املصحوبة بأطفال       تسعى ال 
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اإلقامة اجلربية حىت إهناء اإلجراءات اإلدارية يسمح، على سبيل املثال، بصون توازن حياة األطفال، وُيستـصَوب           
  .زيادة اللجوء إىل هذا التدبري

  أوضاع استقبال الالجئني

وقد يعود . الت أمينة مظامل األطفال تالحظ أن إجراءات ملّ مشل األسر تستغرق وقتاً طويالً من الزمنز ما  - ١٠٩
   هذا التأخري إىل عدم كفاية املوظفني العاملني يف القنصليات وإىل بعض التناقضات يف املمارسات اإلداريـة الـيت                 

  .ميكن حتسينها

 محاية ضد خماطر متعددة األشكال ال ميكن حتديدها بدقة          ويقوم األشخاص، الذين حياولون احلصول على       - ١١٠
إالَّ بعد انتهاء التحقيق، برفع دعاواهم إىل املكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية ويندرج هذا اإلجراء             

، َيمَنح، مبوجـب    يف عداد التطورات العامة الطارئة على املعايري األوروبية الرامية إىل تأسيس نظام أورويب مشترك للجوء              
إجراءات موحدة، لكل شخص حيتج خبطر يهدد حياته أو أمنه أو حريته يف حال رجوعه إىل بلد منَشإِه ضماناً بالنظر يف                     

 املالئمة وفقاً للنصوص     نوع احلماية  - والسلطة القضائية املختصة، إن اقتضى األمر        -شىت جوانب طلبه لتحدد اإلدارة      
  .جراء بأن تؤخذ يف االعتبار املخاطر املتعرض هلا أمام القوات العامة وجهات ثالثةويسمح هذا اإل. املعمول هبا

واللغة الفرنسية هي اللغة الرمسية املستخدمة، على غرار احلال يف مجيع اإلدارات الفرنسية اليت يرفع إليها                  - ١١١
اءات اليت ميكن فيها لطالب اللجوء طلب مبلء استمارة، ولكن ال بد من مالحظة النسبة الكبرية للغاية من االستدع
ويف احلدود، يقوم املكتب الفرنسي . أن يبني، أثناء املقابلة اليت جترى معه، أسباب اإلجراء الذي اختذه بلغة يلِّم هبا

حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية، الذي يستشار إلبداء رأيه قبل أن يتخذ الوزير قراراً بالسماح أو عدم السماح                 
الغـرض   وهلـذا .  طالب اللجوء بدخول البلد، بدراسة احلال لتحديد ما إذا كان طلب اللجوء غري مربر بوضوح   لألجنيب

يعقد املكتب جلسة استماع نظامية جترى بلغة يفهمها طالب اللجوء، وتضع اإلدارة مترمجاً شفوياً حتت تصرف األجانب                 
وعنـدما  . نسية، وتتكفل الدولة تسديد أتعاب هذا املتـرجم       احملتجزين يف أماكن االنتظار املخصصة ملن ال يفهمون الفر        

  .يستحيل، أثناء املقابلة اليت جترى مع طالب اللجوء، ضمان تفهم كاف بدون مساعدة مترجم فوري، توفر تلك املساعدة

   مكافحة االستبعاد بشىت أشكاله- ١٠

يما يف إطار اللجنـة االقتـصادية       سياسة مكافحة االستبعاد بشىت أشكاله هي مثرة أعمال عديدة، والس           - ١١٢
. واالجتماعية، استهدفت وضع برنامج عمل شامل لقطاعات رئيسية تراعى فيه احلقوق األساسية على أمت وجـه               

 بشأن مكافحة االستبعاد بـشىت أشـكاله علـى أن           ١٩٩٨يوليه  / متوز ٢٩وينص القانون التوجيهي الصادر يف      
ف ضمان إمكانية متتع كافة الناس يف مجيع أرجاء اإلقليم متتعاً فعلياً            تستهد... مكافحة االستبعاد بشىت أشكاله     "

باحلقوق األساسية يف جماالت العمل، والسكن، واحلماية الصحية، والعدالة، والتعليم، والتدريب، والثقافة، ومحاية 
وقانون حق  ". لدولةضرورة وطنية وأولية من أوليات السياسات العامة الكلية ل        "ويعترب ذلك   ". األسرة والطفولة 

، هو أيضاً مثرة السياسة التطوعية ذاهتا اليت تتبعها الـسلطات  ٢٠٠٧ الصادر يف عام ،االحتجاج باحلق يف السكن  
، هدفاً وطنياً ملكافحة الفقر يقضي خبفض       ٢٠٠٧أكتوبر  /وأخرياً، حددت احلكومة يف شهر تشرين األول      . العامة

  .نواتنسبة الفقر مبقدار الثلث يف غضون مخس س
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  سياسة السكن  )أ(

وسيلة إلعمال مبدأ االختالط االجتمـاعي يف       " التضامن واإلنعاش احلضري  " من قانون    ٥٥تعترب املادة     - ١١٣
  نـسمة يف دائـرة    ١ ٥٠٠(نـسمة    ٣ ٥٠٠وحتدد املادة للدوائر اليت يتجاوز عـدد سـكاهنا          . سياسة السكن 
Ile-de France (املؤجرة  نسمة، هدفاً يقضي بأال تقل نسبة املساكن٥٠ ٠٠٠ا واملوجـودة يف مدن يتجاوز عدد سكاهن 

والدوائر اليت تكون دون هذا املعدل ختـضع        .  يف املائة من عدد املساكن اإلمجايل      ٢٠لذوي الدخل املنخفض عن     
ؤرخ والقانون امل. القتطاع مبلغ من مواردها الضريبية خيصص لشراء العقارات واألمالك الالزمة لبناء تلك املساكن

 منه، بتوسيع نطاق سريان ١١، والذي جييز االحتجاج باحلق يف السكن، يقضي، يف املادة ٢٠٠٧مارس / آذار١٥
  . دائرة جديدة٢٨٥ليشمل " التضامن واإلنعاش احلضري" من قانون ٥٥املادة 

 املنحدرين من مهاجرين على السكن املخصص لـذوي الـدخل         ووفيما يتعلق بإمكانية حصول األسر        - ١١٤
املنخفض، تطبق على األسر األجنبية املوجودة بصفة قانونية يف فرنسا الشروط ذاهتا اليت تـسري علـى األسـر                   
الفرنسية بشأن احلصول على السكن املخصص لذوي الدخل املنخفض، بل ويتجاوز عدد األسر األجنبية املستفيدة 

  .من تلك اإلمكانية عدد األسر الفرنسية املستفيدة منها

 فقد اعُتمد، بأغلبية    .معاجلة مسألة السكن الرديء   عى احلكومة جاهدة منذ سنوات عديدة أيضاً إىل         وتس  - ١١٥
 بشأن الربجمة لتعزيز التماسك االجتماعي، والقانون       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٨األصوات، القانون الصادر يف     

 ٢٠٠٧مارس / آذار٥ والقانون الصادر يف  بشأن االلتزام الوطين يف جمال السكن،٢٠٠٦يوليه / متوز١٣الصادر يف 
  .الذي أقر حق االحتجاج باحلق يف السكن وتَضمَّن تدابري شىت لتعزيز التماسك االجتماعي

  دخل التضامن العملي  )ب(

 يف الوقت ذاته، على ضمان      ،ُيستصَوب، عند اللزوم، زيادة موارد العاملني بإيرادات إضافية، مع العمل           - ١١٦
ومن هذا املنطلق، ُصمِّم دخل التضامن العملي، الذي ُيختـرب اآلن يف            . ين ال يستطيعون العمل   معيشة كرمية للذ  

وهو يهدف إىل تيسري عودة احلاصلني على       . والذي من املزمع تعميمه فيما بعد     ) حمافظات(أقاليم فرنسية عديدة    
هتم إىل العمل، كما يهدف إىل تدعيم احلد األدىن من املعونات االجتماعية إىل العمل، مع زيادة دخلهم نتيجة عود 

  . ويتوقع أن يسمح هذا اإلصالح خبفض عدد الفقراء بصورة ملموسة. العاملني الفقراء

   السياسة الدولية اليت تنتهجها فرنسا حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها- ثالثاً 
وقد دفعها ذلـك إىل     . محايتهاتويل فرنسا أمهية خاصة للنظام الدويل الرامي إىل تعزيز حقوق اإلنسان و             - ١١٧

وتعهـدت فرنـسا   . اإلسهام منذ البداية يف أعمال جلنة حقوق اإلنسان، ومن مث يف أعمال جملس حقوق اإلنسان 
كما تعهدت بتعزيز سلطة املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان        . بإنشاء جملس حلقوق اإلنسان يكون فعاالً ومتطلِّباً      

 وستستضيف فرنـسا، باإلضـافة إىل     . اإلنسان يف كامل منظومة األمم املتحدة     وزيادة إمكانياهتا، وبنشر حقوق     
بالذكرى السنوية الستني إلصدار    الً  ، احتفاالت عديدة احتفا   ٢٠٠٨ديسمرب  /احلدث الكبري يف شهر كانون األول     

  . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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س حقوق اإلنسان، قـرارات حظيـت       ولقد عرضت فرنسا على جلنة حقوق اإلنسان، ومن مث على جمل            - ١١٨
وفرنسا، إذ تدرك أن حقوق اإلنسان      . بتوافق يف اآلراء بشأن االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والفقر املدقع         

مترابطة مجيعاً وغري قابلة للتجزئة، وإذ ترغب أيضاً يف حتقيق العوملة بصورة عادلة ومدروسة، فهي تسهر أيضاً على 
وإن تعهدها بإعمال احلق يف التنميـة يتجلـى يف          . صادية واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها    تعزيز احلقوق االقت  

ولقد كانت فرنسا هي املباِدرة، مع شركاء . الشراكات اليت تعقدها يف هذا اجملال ويف اتفاقات التعاون اليت تربمها
 بلداً بإعماهلا، مما    ٣٠ وقد تعهد أكثر من      آخرين، يف إقرار مسامهة التضامن الدولية املقتطعة من بطاقات السفر،         

  . مليون دوالر إضايف يكرس للتنمية٣٠٠مسح حىت اآلن جبمع 

وتويل فرنسا أمهية خاصة حلق املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان                - ١١٩
وتؤيـد فرنـسا نـشاط      . راعاة هذا احلق  يف التعبري عن رأيها يف إطار جملس حقوق اإلنسان، وهي تسهر على م            

املدافعني عن حقوق اإلنسان يف العامل، ويتجلى ذلك بصفة خاصة من خالل جائزة حقوق اإلنسان اليت متنحهـا                  
اجلمهورية الفرنسية سنوياً، كما يتجلى، على األرض، يف احلوار الدائم الذي جتريه مع اجملتمع املدين ومن خالل                 

  .انونتدعيمها للعدل وحكم الق

وهي حتث، . لقد تعهدت فرنسا مبراعاة القانون الدويل اإلنساين واحلمل على مراعاته يف الرتاعات املسلحة  - ١٢٠
بصفة خاصة، على مراعاة ما يقع على عاتق األطراف يف نزاع ما من التزامات حبماية املدنيني وأسرى احلـرب                   

وهي تسعى حلماية الصحفيني وغريهم من العاملني . ألمحروتدعم فرنسا نشاط اللجنة الدولية للصليب ا. واملصابني
 الذي اعتمده جملس األمن التابع لألمم       ١٧٣٨يف وسائط اإلعالم أثناء الرتاعات املسلحة، عمالً مبا ورد يف القرار            

  .املتحدة بناء على مبادرة اشتركت بتقدميها فرنسا

وق اإلنسان من العقاب، ولقد حشدت قواها بصفة وتويل فرنسا أمهية ملكافحة ظاهرة إفالت منتهكي حق  - ١٢١
ووفرت الدعم حللقة دراسية دولية نظمها مركز . خاصة لتعزيز العدالة اجلنائية الدولية ودور احملكمة اجلنائية الدولية

ئ وتسهم فرنسا يف نـشر املبـاد      . األمم املتحدة يف ياوندي بشأن الترابط بني العدالة الدولية والعدالة االنتقالية          
وقد قامت، مـن هـذا     . وأخرياً تقدم فرنسا دعمها لضحايا االنتهاكات     . التوجيهية املتعلقة مبكافحة اإلفالت من العقاب     

  .٢٠٠٦املنطلق، مبضاعفة تربعاهتا إىل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب، حسب ما تعهدت به يف عام 

ون اخلارجية واملديرة العامة لليونيسيف، مؤمتراً ُعقد يف شهر ونظمت فرنسا يف باريس، برئاسة وزير الشؤ  - ١٢٢
، مت خالله عرض مبادئ كَيب تاون املنقحة املسماة "حرروا األطفال من احلرب" حتت عنوان  ٢٠٠٧فرباير  /شباط

وتتعهد فرنسا مبواصلة جهودها، السيما عن طريق الفريق العامل املنشأ يف إطار جملس األمـن               ". مبادئ باريس "
  .مببادرة منها، ملنع استغالل األطفال يف الرتاعات املسلحة

ولقد أدرجت فرنسا املسائل اجلنسانية كهدف مستقل يف أنشطة التعاون الدويل واإلمنائي اليت تضطلع هبا،   - ١٢٣
ة أيضاً  وتويل فرنسا أمهية كبري   . بغية حتسني فعالية تلك األنشطة وتوسيع نطاقها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          

ملكافحة العنف ضد املرأة، كما يتضح من خالل القرار املخصص هلذا املوضوع الذي يقدم منذ سنتني إىل اجلمعية          
  .العامة لألمم املتحدة
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كما تسعى إىل تعزيز روح التسامح ومراعاة احلريات . وأخرياً، تسعى فرنسا إىل إقامة حوار بني الثقافات  - ١٢٤
 وهي تـدعم    ، هذا الصدد، بتنظيم حلقة العمل الثقافية حلوض البحر األبيض املتوسط          ولقد بادرت، يف  . الفردية

  .مبادرات كتحالف احلضارات

   التعهدات اإلضافية- رابعاً 
  :تتعهد فرنسا، على ضوء التحليل السابق وااللتزامات اليت قبلتها، بالوفاء بالتعهدات اإلضافية التالية  - ١٢٥

قوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية املتعلقة حبماية مجيـع  َعْرض االتفاقية الدولية حل    - 
األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة التعـذيب            
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على الربملان ليصدق عليها 

ن؛ وَتكييف أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حـسب           يف أقرب وقت ممك   
  ؛٢٠٠٨متطلبات عام 

السعي بنشاط إىل إهناء املفاوضات بشأن وضع بروتوكول اختياري يلحق بالعهد الدويل اخلاص               - 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويسمح بالتمسك، يف البالغات الفرديـة، جبميـع            

   املعترف هبا يف العهد؛احلقوق

) ج()٢(١٤من احلكومة بشأن املـادتني      النظر يف إمكانية سحب أو تعديل التحفظات املقدمة           - 
   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛١٦و

 من  ٥ والفقرة   ١٣النظر يف إمكانية تعديل اإلعالنات املقدمة من احلكومة الفرنسية بشأن املادة              - 
   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛١٤ادة امل

قدر اإلمكان إىل اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان قبل إعداد مشاريع القوانني          الرجوع  - 
  لكي تتمكن اللجنة من تأدية دورها االستـشاري بفعاليـة يف مجيـع املـسائل املندرجـة يف                  

  نطاق اختصاصها؛

طاء يف إمكانية إنشاء آلية مشتركة بني الوزارات جتتمع بانتظام إلعداد التقـارير             النظر بدون إب    - 
املتصلة حبالة حقوق اإلنسان يف فرنسا لتقدميها إىل اهليئات الدولية؛ والنظر، باالشتراك مع اللجنة 

ك الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان، يف كيفية متابعة التوصيات املقدمة من تلك اهليئات وكذل
  من املؤسسات الوطنية املختصة يف هذا اجملال، ومـن بينـها اللجنـة الوطنيـة االستـشارية                 

  حلقوق اإلنسان؛

نشر املالحظات اخلتامية املقدمة من هيئات املعاهدات على موقـع وزارة الـشؤون اخلارجيـة               - 
  واألوروبية على شبكة اإلنترنت بصورة منتظمة؛
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بني وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية؛ ووزارة الداخلية وأقاليم        التعمق يف احلوار الدائم القائم        - 
ما وراء البحار، واجملتمعات اإلقليمية؛ ووزارة اهلجرة واإلدماج واهلوية الوطنية والتعاون اإلمنائي، 

دراسة فحص كل حالة على حدة من حاالت اإلعادة إىل بلد املنشإِ اليت قد يترتب عليها                بشأن  
سـيما يف    إىل الشخص املعاد، مراعاةً ملا التزمت به فرنسا يف هذا املضمار، وال           بالنسبة  " خطر"

  إطار الطلبات املقدمة من هيئات املعاهدات باختاذ تدابري مؤقتة؛

النظر يف إمكانية تنظيم مشاورة وطنية بغية وضع خطة عمل وطنية ملتابعة أعمال مـؤمتر فيينـا          - 
  ن العاملي ملكافحة العنصرية؛العاملي حلقوق اإلنسان ومؤمتر ديربا

حث وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية على تنظيم اجتماع سنوي مع ممثلي اجملتمـع املـدين                 - 
  الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان استعداداً للوقائع الدولية اهلامة؛

لفرنسية املدافعة تعزيز الدعم املايل املقدم من وزارة الشؤون اخلارجية إىل املنظمات غري احلكومية ا  - 
نداء يف سبيل عرض مشاريع يف جمال "سيما بتوجيه  عن حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي، وال

  ".حقوق اإلنسان

Notes 

___________________ 
1  Article 66 de la Constitution. 
2  Le Médiateur de la République reçoit les réclamations des administrés dans leurs relations avec les 

administrations publiques. Depuis 2005, le Médiateur de la République dispose, d’une part, d’un 

délégué dans les maisons départementales du handicap et, d’autre part, de délégués dans les 

établissements pénitentiaires. 
3  La CNIL a pour mission de veiller à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d’accès aux 

données contenues dans les traitements n’entravent pas le libre exercice de ce droit. Pour ce faire, elle 

use de pouvoirs de vérification et d’investigation, instruit les plaintes, peut prononcer des sanctions et 

établit des normes simplifiées. 
4  Le défenseur des enfants est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant tels qu’ils ont 

été définis par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la 

France. Il reçoit les réclamations, cherche à résoudre la situation et fait intervenir les autorités 

compétentes. Il assure la promotion des droits de l’enfant et organise des actions d’information sur ces 

droits. 
5  La MIVILUDES est chargée d’observer le développement des dérives sectaires, autrement dit des 

infractions pénales commises par des organisations sous un prétexte d’aide au développement personnel 

ou spirituel et contre des personnes vulnérables. La MIVILUDES a pour mission de dresser un bilan 

des nouvelles atteintes privilégiées par certaines de ces organisations (ex : blanchiment de capitaux) et 

de faire rapport aux pouvoirs publics. 
6  La lutte contre la discrimination à l’égard des femmes est traitée en section II.3. 
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7  Article 225-3-1 du code pénal. 
8  Lois du 3 février 2003 et du 9 mars 2004. 
9  Notamment celle du 18 novembre 2003 relative à la réponse judiciaire devant être apportée aux actes 

à connotation antisémite et celle du 13 août 2004 relative aux dégradations, violations et profanations 

de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts à raison de l’ethnie, de la nation, de la 

race ou de la religion des défunts. 
10  Dans le cadre des Commissions pour la Promotion de l’Egalité des Chances et de la Citoyenneté 

(COPEC). 
11  Au niveau des cours d’appel, les compétences dévolues aux magistrats référents en matière de lutte 

contre le racisme et l’antisémitisme ont été élargies à la lutte contre les discriminations. 
12  Avec la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et avec SOS Racisme. 
13  La charte de la diversité lancée en 2004 est une initiative du monde économique et d’organisations 

proches du monde de l’entreprise ; elle compte plus de 1500 signataires. 
14  Décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 

départementale consultative des Gens du Voyage ; Décret n° 2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à 

la Commission nationale consultative des gens du voyage. 
15  Cette législation permet dorénavant aux parents de choisir librement le nom à transmettre par 

déclaration conjointe. En l'absence d’une telle déclaration, le nom est dévolu selon l'ordre 

d'établissement du lien de filiation : l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel ce lien est établi 

en premier ; en cas d'établissement simultané, l'enfant prend le nom du père. 
16  La parité politique et l'accès à la prise de décision ; l'égalité professionnelle ; le respect de la dignité 

de la personne; l'articulation des temps de vie - professionnelle, personnelle familiale, sociale et 

civique ; la solidarité européenne et internationale. 
17  Développement d’une culture paritaire dans l’ensemble de la société, en particulier dans les secteurs 

économiques et sociaux, mesures visant à concilier l’exercice d’un mandat électoral ou d’une fonction 

élective avec la vie familiale, poursuite de la réflexion sur le cumul des mandats et sur le statut de l’élu. 
18  Le code pénal ne prévoit de dérogation à ces règles de compétence que pour la répression des 

violences commises sur des mineurs, notamment des mutilations sexuelles, lorsque les faits sont 

commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français. 
19  Décerné à des entreprises qui montrent comment elles améliorent leur organisation et leur gestion 

des ressources humaines en développant en leur sein la culture de l’égalité. 
20  Articles 3-1 ((intérêt supérieur de l’enfant), 10-2, 16 et 37 b) et c). 
21  Lyon, chambre d’accusation, 19 janvier 1996. 
22  61 076 détenus au 1er janvier 2008. 
23  L’objectif fixé par le Parlement en 2000 puis 2003 de l’encellulement individuel des prévenus ne 

pourra être atteint à l’échéance du juin 2008. 
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