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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ب(١٥ت أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلوما
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *فرنسا

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك               
 من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم         املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك        

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . املتحدة
ها وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمد. خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر   . جملس حقوق اإلنسان  
وبالنظر إىل كون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجـع                 

جود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً       ويف حال عدم و   . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١حتمل تارخياً يلي    
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف          . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

 فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قـد                ،الوثائق الرمسية لألمم املتحدة   
  أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة    /عزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و    ُي

  .حلقوق اإلنسان

  
  

_________________  

  .مل يتحقق حمررو األمم املتحدة من صحة املعلومات واإلحاالت الواردة يف هذه الوثيقة قبل تقدميها للترمجة  *
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  ألساسية واإلطار املعلومات ا- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العامليـة األساسـية     
  )٢(حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو االنضمام 
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

 االعتـــراف باالختـــصاصات احملـــددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ١٥، و٦، و٤املواد   ٢٨/٧/١٩٧١

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  -  ١٣و ،١١، و٩، و٨، و٦املواد   ٤/١١/١٩٨٠

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

، ١٣، و٩، و)١(٤واد ــامل  ٤/١١/١٩٨٠
، )١(٢٠و ،)٥(١٤، و١٤و
  ٢٧، و٢٢، و٢١و

  ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية

  -   ٥ و ١املادتان   ١٧/٢/١٩٨٤

الربوتوكول االختياري الثـاين    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

 إلغاء عقوبة اإلعدامواهلادف إىل 

  -   ال  ٢/١١/٢٠٠٧

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  التمييز ضد املرأة

 ،)ح(و) ج) (٢(١٤، و٩املواد   ١٤/١٢/١٩٨٣
  ٢٩، و)ز)(١(١٦و

 -  

الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ضد املرأة

  عمن): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال  ٩/٦/٢٠٠٠

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبـة    
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   )١(٣٠املادة    ١٨/٢/١٩٨٦
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   ٤٠، و٣٠، و٦املواد   ٧/٨/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -   ال يوجد  ٥/٢/٢٠٠٣

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       
األطفال وبغاء األطفال واستغالل    

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -   ال  ٥/٢/٢٠٠٣

 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية      : املعاهدات األساسية اليت ليست فرنسا طرفاً فيها      
حقوق األشخاص ذوي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية و، )٢٠٠٥توقيع فقط، (أو الالإنسانية أو املهينة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  و،الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و،)٢٠٠٧توقيع فقط، (اإلعاقة 
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (القسري 

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة     )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم    نع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية م

  نعم    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية عام       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث  )٦(ا والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هب١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم    )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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توكول االختياري التفاقيـة  ، حثت جلنة مناهضة التعذيب فرنسا على التصديق على الربو  ٢٠٠٧يف عام     - ١
، ٢٠٠٨ويف عـام    . )٨(مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فرنسا على التصديق على املعاهدات اليت مل تصبح طرفاً فيها    
، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيـة            بعد، وهي على وجه التحديد    

 اللجنة وطلبت. )٩(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
ا املقدمة بشأن العهد الدويل      فرنسا أن تعيد النظر يف إمكانية سحب حتفظاهتا وإعالناهت          إىل املعنية حبقوق اإلنسان  

 تستكملوطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل فرنسا أن  .)١٠(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
، وأن تسحب ما قدمته من إعالنات وحتفظـات  )ج()٢(١٤بأسرع ما ميكن إجراءات سحب حتفظها على املادة    

  أن تسحب حتفظها على على  فرنسا )١٢( جلنة حقوق الطفلوحثت. )١١()ز()١(١٦ واملادة) ح)(٢(١٤بشأن املادة 
 من االتفاقية، بينما طلبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل الدولة أن تسحب ٣٠املادة 

يدت اخلبرية املـستقلة املعنيـة      وأ. )١٣( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢٧حتفظها على املادة    
  .)١٤(بقضايا األقليات هاتني التوصيتني

 )١٥(وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  - ٢
صت اللجنة املعنية بـاحلقوق      اإلطارية حلماية األقليات الوطنية؛ كما أو      أوروبابأن تصدق فرنسا على اتفاقية جملس       

  .)١٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتصديق على امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٣- ٤وأبلغت فرنسا، عمالً بالتزاماهتا الدولية يف إطار املادة           - ٣
 نتيجة أعمال العنف احلضري اليت وقعت ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٨لطوارئ يف والسياسية، بأهنا أعلنت حالة ا

  .)١٧(٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٤ اعتباراً من ورفعتها، ٢٠٠٥يف عام 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

لى سريان  من الدستور الفرنسي تنص ع٥٥ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن املادة الحظت، ١٩٩٧يف عام   - ٤
، )١٨(أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية سرياناً مباشراً وعلى أولويتها على أحكام القانون احمللي              

 بعض احملاكم   ألن،  ٢٠٠٥بينما أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها، يف عام             
، أعربت  ٢٠٠٨ويف عام   . )١٩(اشرة على الرغم من وجود هذا احلكم الدستوري        أن أحكام العهد ال تسري مب      رأت

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها، أيضاً، لعدم اإلشارة إىل االتفاقية يف أيٍ من قرارات احملاكم                   
  . )٢٠(حىت اآلن

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين- جيم 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علماً بوجود مؤسستني وطنيتني حلقوق         أحاطت اللجنة املعنية      - ٥
ويف شهر . )٢١()وسيط اجلمهورية( اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان، وأمانة املظامل الوطنية  ، مها اإلنسان

مركزاً من  رية حلقوق اإلنسان    للجنة الوطنية االستشا  ا، َمنحت جلنة التنسيق الدولية      ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
 اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق تؤديهورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالدور الذي  .)٢٢("ألف"الفئة 
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، وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بالدور االستشاري        )٢٣(اإلنسان يف اجلهود املبذولة ملناهضة التمييز العنصري      
وكذلك رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء . )٢٤(لتشريعات املتعلقة باالتفاقيةالذي تقوم به يف وضع ا

  .)٢٥(٢٠٠٥مرصد إلحصاءات اهلجرة واإلدماج يف عام 

، أثنت جلنة مناهضة التعذيب على إنشاء اللجنة الوطنية املعنية باألخالقيات األمنية اليت             ٢٠٠٥ويف عام     - ٦
 الشرطة؛ كما أثنت على إنشاء اللجنة الوطنية ملراقبة مراكز ومرافق التجميع            أفراد تقدم تقارير شاملة عن سلوك    

ورحبـت جلنـة   . )٢٦(وأماكن االنتظار لضمان مراعاة حقوق األجانب الذين ال يؤذن هلم بدخول أراضي الدولة     
كما . )٢٧(ة حبقوق الطفلحقوق الطفل بإنشاء أمانة مظامل لألطفال فضالً عن إنشاء جلنة للتحقيق يف املسائل املتصل

 ورحبت جلنة القضاء على التمييـز العنـصري،       . )٢٨(الوطين لألطفال املعرضني للمخاطر    املرصدرحبت بإنشاء   
 بإنشاء الـسلطة العليـا   )٣٠(، وجلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية)٢٩(واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات    

، وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، بصفة خاصـة،  )٣١()HALDE(للمساواة ومناهضة التمييز    
 اخلبرية املستقلة والحظت. )٣٢(على الوالية اليت أنيطت هبا للتحقيق يف الشكاوى املرفوعة بشأن التمييز ضد املرأة        

العنـصرية والالسـامية وكـره      أنه جيب، أيضاً، إعادة تنصيب اللجنة املشتركة بني الوزارات واملكلفة مبكافحة            
  .)٣٣( بصورة منتظمةودعوهتا إىل االجتماع، ٢٠٠٥األجانب، املتوقفة عن العمل منذ عام 

   التدابري السياساتية–دال 

، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالسياسات اليت وضعتها فرنسا بشأن ٢٠٠٨يف عام   - ٧
ما رحبت بزيادة امليزانية املخصصة للشؤون اجلنسانية، وأعربت عن تقديرها للسياسات مراعاة املنظور اجلنساين، ك

  . )٣٤(اجلنسانية املوضوعة يف جمال التنمية الدولية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 
  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  ظر فيه وُندمتقرير قُآخر   )٣٥(هيئة املعاهدة
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
التقارير تقرير موحد يضم  حيل موعد تقدمي      ٨/٢٠٠٦  ٣/٢٠٠٥  ٢٠٠٤

 عـشر يف    التاسـع عـشر إىل    السابع  من  
   ٢٠٠٨أغسطس /آب

اللجنة املعنية بـاحلقوق    
ية االقتصادية واالجتماع 

  والثقافية

، ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام         -   ١١/٢٠٠١  ٢٠٠٠
 ومن املقرر النظر فيـه      ٢٠٠٧وقُدم يف عام    

   ٢٠٠٨ أبريل/يف نيسان
اللجنة املعنيـة حبقـوق     

  اإلنسان
، ٢٠٠٠تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عام         -   ٧/١٩٩٧  ١٩٩٦

 ومن املقرر النظر فيه     ٢٠٠٧وقُدم يف عام    
   ٢٠٠٨ يوليه/وزيف مت

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

تقريـر موحـد يـضم      حيل موعد تقدمي      -   ١/٢٠٠٨  ٢٠٠٦
  ٢٠١٣التقريرين السابع والثامن يف عام 

التقارير تقرير موحد يضم  حيل موعد تقدمي      ٢/٢٠٠٧  ١١/٢٠٠٥  ٢٠٠٣  جلنة مناهضة التعذيب
 /من الرابـع إىل الـسادس يف حزيـران        

   ٢٠٠٨ نيهيو
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  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  ظر فيه وُندمتقرير قُآخر   )٣٥(هيئة املعاهدة
 الذي يضم املوحد من املقرر النظر يف التقرير  -   ٦/٢٠٠٤  ٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠٩ الثالث والرابع يف عام التقريرين
 –جلنة حقوق الطفـل     

الربوتوكول االختيـاري   
املتعلق باشتراك األطفال   

  يف الرتاعات املسلحة

 الـذي   تدرج معلومات يف التقرير املوحد      -   ١٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٦
 إىل  واملقدم الثالث والرابع    يضم التقريرين 

   جلنة حقوق الطفل

 –جلنة حقوق الطفـل     
الربوتوكول االختيـاري   
املتعلق ببيـع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل   
 األطفال يف املواد اإلباحية

 الـذي   تدرج معلومات يف التقرير املوحد      -   ١٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٦
 إىل  واملقدمالثالث والرابع    يضم التقريرين 

  جلنة حقوق الطفل 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

  )٣٦()٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٥(املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  )٣٧()٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٩  إىل١٨(املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد 

  )٣٨()٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ١٩(اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات 
  ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها       
  بعد

  ال يوجد

عنية حبرية الدين أو املعتقد اإلعراب عن شكرها للسلطات الفرنسية ملا قدمته هلا تود املقررة اخلاصة امل  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٣٩(من تعاون أثناء زيارهتا

أعربت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات عن شكرها حلكومة فرنـسا للمـساعدة والتعـاون        
 .)٤٠(لمسؤولني احلكوميني الذين قابلتهماملمتازين اللذين أتيحا هلا أثناء إعدادها الزيارة وقيامها هبا، ول

  ال يوجد  متابعة الزيارات
 ، وجهت إىل احلكومة  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١يف الفترة بني      الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 واجملموعات الدينية واإلثنية،   مثل األقليات،   ( وباإلضافة إىل جمموعات معينة      . رسالة ١٧ ما جمموعه 
ويف نفس الفترة ردت فرنسا على      .  نساء ٥ من بينهم    فرداً ١٤، كانت هذه الرسائل ختص      ...) إخل
  ) يف املائة٥٩( رسائل ١٠

الردود على االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل        
  )٤١(مواضيعية

يـات اإلجـراءات    استبياناً أرسـلها أصـحاب وال  ١٢أجابت فرنسا عن استبيان واحد من أصل    
 ، ضـمن   ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ و ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاين  ١ ما بني    )٤٢(اخلاصة

  .)٤٣(املهل احملددة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

. ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٧ و ٦أجرت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان زيارة إىل فرنسا يومي              - ٨
  كمـا تقـدم تربعـات لـصناديق األمـم املتحـدة            . )٤٤(م فرنسا تربعات منتظمة لدعم أعمال املفوضية      وتقد

  .)٤٥(لألعمال اإلنسانية
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   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

ستمرار ممارسـات   ومكافحة ا  ، طلبت جلنة حقوق الطفل إىل فرنسا أن تتخذ تدابري ملنع          ٢٠٠٤يف عام     - ٩
 جلنة خرباء   الحظت،  ٢٠٠٦ويف عام   . )٤٦( آخر وضعالتمييز القائمة على أساس األصل أو اللون أو الدين أو أي            

زال قائماً بل ويتفاقم على الرغم من وجود وفرة من القوانني            تابعة ملنظمة العمل الدولية أن التمييز العنصري ما       
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء ازديـاد             ٢٠٠٥ويف عام   . )٤٧(واهليئات االستشارية 

أن تطبق بفعالية على  فرنسا، يف مجلة أمور، وحثتمعاداة السامية وكره األجانب، و العنصرية  اليت تنم عناألفعال
. )٤٨(يذ القوانني املوظفني املكلفني بتنفتزيد من توعيةأكرب ما يوجد من أحكام تفيد يف مكافحة تلك األفعال وأن      

وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل فرنسا أن تتخذ التدابري الوقائية الضرورية لوضع حد للحـوادث                 
  . )٤٩(العنصرية اليت يتورط فيها أفراد من قوات األمن وغريهم من مسؤولني حكوميني

اجرات اللوايت يقعـن ضـحية متييـز         جلنة القضاء على التمييز العنصري االنتباه إىل وضع امله         ووجهت  - ١٠
 املتابعة، معلومات عن التدابري اليت اختـذهتا        يف إطار  فرنسا، يف الردود اليت قدمتها       وقدمت. )٥٠(مضاعف أحياناً 

وطلبت جلنة القضاء على التمييـز      . )٥١(ملعاجلة وضع األجنبيات، خاصة بتيسري إدماجهن االجتماعي واالقتصادي       
وحثت اللجنة املعنيـة    . )٥٢(درج يف التقرير الدوري القادم معلومات عن النتائج احملققة        العنصري، بدورها، أن تُ   

بالقضاء على التمييز ضد املرأة احلكومة على اختاذ تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييز اليت تتعرض هلـا        
ة عن قلقها اخلاص إزاء املمارسات     وأعربت اللجن . )٥٣(املهاجرات يف احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية      

مشل األسر واليت هلا وقع على املرأة يف أغلب األحيان، كتحاليل احلمض اخللوي الصبغي،          حيال مل   املتشددة املتبعة   
  .)٥٤(الكفاءة اللغوية اتواختبار

 يتعلق بالسكن  فيماغري املوايتوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء وضع املهاجرين   - ١١
واملضمنة يف التقرير املوسع املقدم      والعمل والتعليم، وشجعت الدولة على تطبيق التوصيات املقدمة يف هذا الصدد          

. )٥٥( بشأن استقبال املهاجرين وإدماج مجاعات السكان املنحدرين من مهاجرين٢٠٠٤من ديوان احملاسبة يف عام 
املتخذة   جلنة القضاء على التمييز العنصري معلومات بشأن تدابري املتابعةوأتاحت الدولة يف الردود اليت قدمتها إىل

وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري . )٥٦(لتيسري إمكانية حصول األفراد املنحدرين من مهاجرين على العمل
  . )٥٧(وان احملاسبةيف ردها أن ُتضِّمن الدولة تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية بشأن تنفيذ توصيات دي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن - ٢

 من وقائع الطرد القسري، منفصلتني، عقب وفاة شخصني من ملتمسي اللجوء يف واقعتني ٢٠٠٣يف عام   - ١٢
وجه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين رسالة ردت عليها احلكومة مؤكدة أن املـوظفني املكلفـني             

 ملتمس اللجوء املعين يف إحدى القضيتني، بادروا سريعاً حملاولة إنقاذقوانني الذين اشتركوا يف عملية الطرد بتنفيذ ال
وأشارت جلنـة مناهـضة التعـذيب إىل القـضيتني     . )٥٨(وأن السلطات املعنية جتري حتقيقني يف القضية األخرى    

 استخدام إالَّ أساليب مهنية مطابقة للتنظيمات       املذكورتني، وبينما أحاطت علماً بإصدار تعليمات جديدة ال جتيز        
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قوق اإلنسان أو أطباء مستقلني طوال الفتـرة الـيت          حل أن تسمح حبضور مراقبني   على   الدولة   حثتالطبية، فقد   
  .)٥٩(تستغرقها عملية الطرد

كان  رأيني على التوايل بشأن بالغني فرديني        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥واعتمدت جلنة مناهضة التعذيب يف عامي         - ١٣
وطلبت اللجنة، يف   . هما من فرنسا إىل دولتني ثالثتني كانا سيتعرضان فيهما خلطر التعذيب          ي طرد صاحب  املقررمن  

 من  ٢٢ و ٣وبناء عليه، خلصت اللجنة إىل وقوع انتهاك للمادتني         . احلالتني، اختاذ تدابري مؤقتة مل تنفذها الدولة      
مل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي عن قلقه إزاء ، أعرب الفريق العا٢٠٠٤ويف عام . )٦٠(االتفاقية

قضية شخص أجنيب أفادت التقارير بأنه عاش يف فرنسا ملدة جتاوزت سبع سنوات وبأنه طلب تسوية وضعه ليكون 
د  السلطات الفرنسية أهنا طلبت إىل سلطات بلصرحتولقد . )٦١(مكان وجوده بعد طرده جمهوالً وما زال. نظامياً

  . )٦٢(املنشأ مساعدهتا على تعيني مكان وجوده

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها املستمر إزاء رداءة ظروف االعتقال يف السجون ويف مراكـز                  - ١٤
.  وازدياد حاالت االنتحار اليت ُبلِّغـت هبـا        احملتجزيناالحتجاز اإلداري، وكذلك إزاء ازدياد أعمال العنف بني         

 وحثت فرنسا   )٦٣(االحتجازضة التعذيب بإنشاء آلية وطنية إلجراء زيارات دورية إىل أماكن           وأوصت جلنة مناه  
  .)٦٤ (املدة حمدود على التأكد من أن احلبس االنفرادي يظل تدبرياً استثنائياً

  عن قلقهما إزاء احتجاز قُصَّر مشتبه      )٦٦( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٦٥(وأعربت جلنة حقوق الطفل     - ١٥
 تتراوح أعمارهم بـني عـشر       أطفاالًفيهم يف خمافر الشرطة ملدة قد تصل إىل أربعة أيام، وإزاء احتجاز الشرطة              

وطلبت جلنة حقوق الطفل إىل فرنسا أالَّ تلجأ        . سنوات وثالث عشرة سنة ملدد قد تصل إىل أربع وعشرين ساعة          
بري أخري وألقصر مدة ممكنة، وأن تضمن فصل القصر          االحتجاز قبل احملاكمة، إالَّ كتد     يف ذلك إىل االحتجاز، مبا    

، يف حني أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باختاذ تدابري لتقليص مدة االحتجاز قبل احملاكمـة                )٦٧(عن البالغني 
  .)٦٨(والتأكد من إتاحة مساعدة قضائية لألحداث

إزاء تقارير تفيد بأن الشرطة تلجأ إىل       ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها املستمر         ٢٠٠٥ويف عام     - ١٦
املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة يف أماكن التجميع، وخباصة ضد أشخاص ليسوا من أصل       يف ذلك    مبا   ،العنف

غريب، وأوصت اللجنة بأن متكِّن الدولة اللجنة الوطنية ملراقبة مراكز ومرافق التجميع وأماكن االنتظار من مباشرة     
وأبلغت فرنسا جلنة مناهضة التعذيب أن اللجنة بدأت عملياهتا التفتيشية يف شهر . )٦٩(يف أقرب وقت ممكنأعماهلا 
  .)٧٠(٢٠٠٦أبريل /نيسان

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء وضع غري املواطنني وملتمسي             ٢٠٠٥ويف عام     - ١٧
. )٧١(ز اإلشراف على موظفي الشرطة املسؤولني عن تلك املراكزاللجوء يف مراكز وأماكن التجميع وأوصت بتعزي 

وضمَّنت فرنسا ردود املتابعة اليت قدمتها معلومات بشأن التدابري املتخذة لتحسني ظروف املعيشة واملراقبة يف تلك 
لقـادم  وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بدورها أن تدرج الدولة يف تقريرهـا الـدوري ا               . )٧٢(املرافق

، وجه املقـرر    ٢٠٠٥ويف عام   . )٧٣( الشرطة ومراقبة مرافق التجميع    أفرادمعلومات إضافية بشأن اإلشراف على      
  .)٧٤(اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين رسالة إىل احلكومة أعرب فيها عن قلق شبيه ولكنه مل يستلم أي رد
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 مجيعالتمييز ضد املرأة بأن تتخذ فرنسا تدابري ملعاجلة ، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على ٢٠٠٨ويف عام   - ١٨
كما أوصت بتعزيز التعاون بني الشرطة والنيابة العامة واجملتمـع      .  مبا فيها العنف املرتيل    ،أشكال العنف ضد املرأة   

زاء عدم وجود وأعربت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة عن قلقها إ         . )٧٥(املدين ملنع العنف ضد املرأة    
فوجود مثـل  . سيما حاالت القتل الناجم عن العنف املرتيل    هيئة مسؤولة عن توثيق أعمال العنف ضد املرأة، وال        

، بينت احلكومة أهنا    ٢٠٠٤ويف عام   . تلك اهليئة سيسمح برصد حاالت العنف املرتيل ومكافحتها بصورة أفضل         
  . )٧٦( من أولوياهتاجعلت التحقيق يف حاالت العنف الزوجي والوقاية منه

سـيما   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ازدياد عمليات االجتار، وال                - ١٩
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حاالت االجتار باألطفال وبغاء األطفال واملسائل . )٧٧(بالنساء والفتيات

 شـبكات االجتـار     لتفكيكة حقوق الطفل فرنسا على متابعة التدابري الالزمة         حثت جلن كما  . )٧٨(املتصلة بذلك 
  اسـتغالل  ؛ وعلى وضع برنامج شامل ملعاجلة مسألة      )٧٩(سيما ما خيص منها األطفال األجانب      واالستغالل، وال 

  . )٨٠(املواد اإلباحية  يفاألطفال

   القانونوسيادةإقامة العدل  - ٣

 تلبية طلب اللجنة باختاذ تدابري مؤقتة ختلفها عن مناهضة التعذيب فرنسا بأن ، ذكَّرت جلنة٢٠٠٥يف عام   - ٢٠
 من االتفاقية، وأوصت بأن تتخذ الدولة كافة ٢٢يشكل انتهاكاً خطرياً لاللتزامات اليت تعهدت هبا مبقتضى املادة        

وأوصت جلنة مناهضة   . )٨١(تقبلالتدابري الضرورية لضمان االمتثال ألي طلب من هذا القبيل امتثاالً دقيقاً يف املس            
التعذيب بأن متكَّن اللجنة الوطنية املعنية باألخالقيات األمنية من قبول قضايا حتال إليها مباشرة من أي فرد يدعي           

  .)٨٢(أنه تعرض للتعذيب

طي عي الذيأن تنظر يف إمكانية إلغاء نظام املقاضاة االستنسابية على  جلنة مناهضة التعذيب فرنسا وحثت  - ٢١
ورطني فيها، انتـهاكاً    ت من الشرطة م   أفراداملدعني العامني خياراً بعدم مقاضاة مرتكيب أفعال التعذيب اليت يكون           

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باختاذ تدابري للتأكد من االمتثال ألحكام العهد . )٨٣( من االتفاقية١٢للمادة 
 إسـاءة  قـضايا امتثاالً تاماً يف كل ما ُيجرى من حتقيقات ومقاضاة يف       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

قد ، بل إساءة املعاملةيف شكاوى السلطات قق حتاملعاملة، وأحاطت علماً مع القلق بأنه، يف أغلبية احلاالت، قلَّما      
  .)٨٤( إىل إفالت فعلي من العقاب،وذلك يفضي، يف رأي اللجنة. قق فيها أبداًحتال 

بت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء اإلجراء اخلاص املعمول به يف القضايا املتـصلة بـاجلرائم                 وأعر  - ٢٢
والسبعني من االحتجاز     الساعات االثنتني  حىت انقضاء األحداث، والذي قد يرجئ مقابلة احملامي       جبنوح  املنظمة و 

. ز قبل احملاكمة وإزاء مدة ذاك االحتجاز      يف خمفر الشرطة؛ كما أعربت عن قلقها إزاء اللجوء بكثرة إىل االحتجا           
 من االحتجاز يف خمفر الشرطة، وبتقلـيص مـدة          األوىلوأوصت بضمان إمكانية مقابلة احملامي خالل الساعات        

  .)٨٥(االحتجاز قبل احملاكمة، واحلد من اللجوء إليه
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  احلق يف حياة أسرية - ٤

. )٨٦( كامالًإعماالًالطفل يف معرفة هوية أبويه  حق إعمالشجعت جلنة حقوق الطفل الدولة على ضمان          - ٢٣
  كما أوصت بأن تتأكد فرنسا من أن حاالت التبين على الصعيد الدويل تعاجل وفقاً ملبادئ االتفاقية وأحكامهـا،                  

  .)٨٧(١٩٩٣، وكذلك وفقاً التفاقية الهاي لعام  منها٢١ املادةسيما  وال

  ة يف احلياة العامة والسياسيةحرية الدين أو املعتقد واحلق يف املشارك - ٥

اعترفت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد بأن تنظيم اجملتمع حسب مبدأ الفصل بني الكنيـسة                   - ٢٤
والدولة يضمن احلق األساسي يف حرية الدين أو املعتقد، ولكنها أعربت عن قلقها، أيضاً، ألن التفسري االستنسايب 

ورأت املقررة اخلاصة أن السياسة اليت . املتشدد قوضا، يف بعض الظروف، احلق املشار إليه أعالههلذا املبدأ وتطبيقه 
جلنة تابعة ا هتولقد كان للقائمة اليت نشر. اتبعتها احلكومة رمبا أسهمت يف خلق جو من االرتياب والتعصب العامني

قائدية الرئيسية واملتفرعة، تأثري سليب يف حق   بأمساء قرابة األلف من اجملموعات الع      ١٩٩٦لمجلس الوطين يف عام     ل
  .)٨٨(بعض أفراد تلك اجملموعات يف حرية الدين أو املعتقد

والحظت املقررة اخلاصة أن السلطات الفرنسية اعتمدت، يف اآلونة األخرية، هنجاً أكثر اتزاناً إزاء ظاهرة   - ٢٥
 أعضاء  تفادي وصم ملة أمور من بينها     حتقيقاً جل ت  زال ينبغي إدخال عدد من التحسينا      ولكن ما . الِفرق الدينية 

وحثت املقررة اخلاصة احلكومة على التأكد من أن آلياهتا اليت          . )٨٩(بعض اجملموعات الدينية أو الطوائف العقائدية     
ملكلفة سيما البعثة املشتركة بني الوزارات وا      تتناول املسائل املتصلة باجملموعات الدينية أو الطوائف العقائدية، وال        

 مبدأ عدم جواز رسالة قائمة على، تنقل )MIVILUDES( اليت ترتكبها التجاوزات ومكافحة الِفرق الدينيةبرصد 
  .)٩٠( القضائية املالئمةالقنوات إالَّ عن طريق هعلى أفعالأي شخص مقاضاة 

ـ ٢٢٨- ٢٠٠٤سيما إزاء القانون   ، أعربت املقررة اخلاصة عن قلقها ال      ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٦  ١٥صادر يف  ال
ورأت أن هذا القانون أثر، بـصفة       .  يف املدارس العامة   الرموز الدينية الواضحة   بشأن ارتداء    ٢٠٠٤مارس  /آذار

وأدى تنفيـذ ذاك    . )٩١ (رئيسية، يف بعض األقليات الدينية، وعلى وجه التحديد يف أشخاص من خلفية مـسلمة             
 وصم احلجابولقد أثار . ألشخاص يف عدد من احلاالتالقانون، يف رأيها، إىل جتاوزات أسفرت عن إهانة بعض ا
  . )٩٢(نطاق املدرسة، يف اجلامعة أو يف مكان العمل نزعة إىل التعصب الديين إزاء النساء اللوايت يرتدينه خارج

وأوصت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بأن تضع احلكومة استراتيجيات أنشط لزيـادة عـدد                 - ٢٧
سيما الشرطة واخلدمة املدنية والقضاء، بغية إبراز التنوع  نحدرين من مهاجرين يف اخلدمة العامة، والاألشخاص امل

  . )٩٣(الكبري املوجود بني املواطنني الفرنسيني

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية - ٦

فرنسا أن تضمن للمرأة املساواة     ، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل           ٢٠٠٨يف عام     - ٢٨
.  الفارق يف األجور بني املرأة والرجـل       وإزالةالفعلية يف سوق العمل وأن تتخذ تدابري للقضاء على التمييز املهين            

  .)٩٤( على االخنراط يف سوق العملاملعوقاتوكذلك أوصت اللجنة مبساعدة 
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يف " ميثـاق التنـوع   "لدولية باعتماد احلكومة    ، رحبت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل ا       ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٩
، وأحاطت علماً بتقرير طلبت إعداده وزارة العمل والتضامن االجتماعي والسكن يف ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

زال يشكل عقبة يف مرحلة التوظيف بغض النظر عن مستوى تعليم طالب         أكد أن األصل اإلثين ما    و،  ٢٠٠٥عام  
   .)٩٥(العمل أو مؤهالته

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق - ٧

 طلبت جلنة حقوق الطفل إىل فرنسا أن تضع برناجماً لصون صحة املراهقني العقلية آخذة               ٢٠٠٤يف عام     - ٣٠
  .)٩٦(يف االعتبار نسبة االنتحار املرتفعة يف هذه السن

ليات باملبادرات املقترحة على املستوى الوزاري ، رحبت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األق٢٠٠٧ويف عام   - ٣١
لتحسني الظروف السكنية واملعيشية يف الضواحي الفرنسية وركزت على وجوب إيالء األولوية للتأكد مـن أن                

وأوصت اللجنة املعنية   . )٩٧(السكن اجلديد أو املرمم ُيعرض أوالً على املقيمني منذ فترة طويلة يف تلك الضواحي             
  عـدميي  تصادية واالجتماعية والثقافية بأن تواصل فرنسا وضع سياسات بشأن كيفية معاجلة حـال            باحلقوق االق 

  .)٩٨(أوى معاجلة مالئمة من منظور األجل الطويل وليس فقط من منظور األمر املُلحامل

ضـع  ستراتيجية شاملة لتحسني و اوحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فرنسا على وضع              - ٣٢
كما أوصت بزيادة احلد األدىن من املعاش التقاعدي لكبار السن وبتحـسني املعـاش              . )٩٩(املرأة املسنة والريفية  

  .)١٠٠(التقاعدي الذي يتقاضاه العاملون يف جمايل الزراعة واحلرف

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  - ٨

، واللجنة املعنية بالقضاء على     )١٠٢(، وجلنة حقوق الطفل   )١٠١(العنصريأوصت جلنة القضاء على التمييز        - ٣٣
، واخلبرية املـستقلة املعنيـة بقـضايا        )١٠٤(، واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد       )١٠٣(التمييز ضد املرأة  

  شأن ارتـداء    ب ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٥ الصادر يف    ٢٢٨- ٢٠٠٤ بأن ترصد فرنسا تطبيق القانون       )١٠٥(األقليات
أو لبس ما يرمز إىل انتماء ديين يف املدارس العامة االبتدائية والثانوية، والتأكد من أنه ال تترتب على ذلك أي آثار 

  رفـضوا   تلميـذ    ٦٠٠ الحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية أن زهـاء            ٢٠٠٦ويف عام   . )١٠٦(متييزية
   يف الـسنة    بـصفة هنائيـة   طُـردوا    تلميـذاً    ٤٧ وأن   ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ية  يف السنة الدراس  االمتثال هلذا القانون    

تطبيق هذا القـانون إىل إبعـاد بعـض         أعربت اللجنة عن خشيتها أن يفضي       و. )١٠٧(٢٠٠٥- ٢٠٠٤الدراسية  
  .)١٠٨(سيما البنات، عن املدارس العامة األطفال، وال

الرحَّل يف احلصول على    /أسر الغجر  حق أطفال    ضمنوأوصت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بأن يُ         - ٣٤
التعليم يف املدارس العادية وباختاذ تدابري حلماية حق هؤالء األطفال يف عدم فصلهم يف مدارس أو صفوف خمصـصة                   

وحثت جلنة حقوق الطفل فرنسا . )١٠٩(للذين لديهم مواطن ضعف يف التعليم عندما ال يوجد ما يستدعي ذاك الفصل
  .)١١٠( من ممارسة حقهم يف التعليم وتيسري إدماجهم يف نظام التعليم العادياملعوقنين متكن األطفال على التأكد م
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  األقليات والسكان األصليون - ٩

 مفهوم حقوق األقليـات     درجت على رفض   اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن فرنسا         الحظت  - ٣٥
بـاحلقوق اجلماعيـة متمـسكة بتنافيهـا وأحكـام الدسـتور          االعتراف مبجموعات األقليات أو      وعلى رفض 

 واللجنة  )١١٢(وباإلضافة إىل ذلك، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         . )١١١(الفرنسي
ـ    وشددت.  عن قلقهما أيضاً إزاء عدم االعتراف باألقليات يف فرنسا         )١١٣(املعنية حبقوق اإلنسان   ة  اللجنـة املعني

 على أن املساواة أمام القانون ال تراعى        )١١٥( وجلنة حقوق الطفل   )١١٤(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
وكذلك اقترحت جلنة . دائماً كما ينبغي لضمان املساواة يف متتع بعض جمموعات األقليات كالغجر حبقوق اإلنسان

 أن تعيد فرنسا النظر يف موقفها       )١١٧(دية واالجتماعية والثقافية   واللجنة املعنية باحلقوق االقتصا    )١١٦(حقوق الطفل 
وأوصت اللجنة املعنية   . إزاء األقليات وأن تضمن االعتراف مبجموعات األقليات وتوفري احلماية هلا بصفتها تلك           
فات اإلقليمية وثقافـات  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تعزز فرنسا اجلهود اليت تبذهلا لصون الثقا       

وكذلك شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري فرنسا على تعزيز إدراج تعليم لغات بعـض               . )١١٨(األقليات
  .)١١٩(األقليات اإلثنية يف نظامها التعليمي

 جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية أن اللجنة الوطنية االستشارية لشؤون            الحظت،  ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٦
مجاعات الُرحَّل أنشئت ألهداف من بينها إتاحة حمفل إلقامة حوار وطين وحبث املشاكل احملددة الـيت يواجههـا         

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بـأن تتـيح          . )١٢٠(الرحل وتقدمي اقتراحات إلدماجهم بصورة أفضل     
 ونيل التعليم والعمل جماالتمن الفعالية يف  مبزيد  وتكافح استبعادهم فرنسا للرحل مرافق وهياكل أساسية أفضل،       

ووفرت الدولة، يف الردود اليت قدمتها، معلومات عن أمور شىت من بينها اللجنة الوطنية              . )١٢١(اخلدمات الصحية 
وطلبت جلنة القضاء على التمييز     . )١٢٢(٢٠٠٦االستشارية لشؤون مجاعات الُرحَّل، اليت باشرت أعماهلا يف عام          

ورها، أن ُتضمِّن فرنسا تقريرها القادم معلومات إضافية بشأن تنفيذ التشريعات املعتمدة وكـذلك              العنصري، بد 
  . )١٢٣(بشأن البيانات اإلحصائية املتصلة بإمكانية حصول األطفال على التعليم

   والالجئون وملتمسو اللجوء املهاجرون- ١٠

ا يف إمكانية اعتماد إجراء قائم على أساس       ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تنظر فرنس       ٢٠٠٧يف عام     - ٣٧
وكمـا  . )١٢٤( من االتفاقية بغية ضمان محاية مطلقة ألي شخص مهدد بالتعذيب إن أعيد إىل دولة ثالثة               ٣املادة  

أكد من أن التماسات اللجوء  أيضاً، حثت اللجنة فرنسا على الت)١٢٥(بينت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 مع إيالءتدرس " بلد األصل اآلمن"أو مفهوم " اللجوء الداخلي"شخاص من دول ينطبق عليها مفهوم قدمها أاليت ي

، )١٢٧( بينت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيكماو. )١٢٦(لوضع ملتمس اللجوء الشخصياالعتبار الواجب 
تمسي اللجوء واألطفال غري املصحوبني جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء األساليب املتبعة يف التعامل مع ملأعربت 

  .)١٢٨(يف أماكن االنتظار يف املطارات، وأوصت بأن ُيشمل مبدأ عدم التمييز يف اإلجراءات القضائية أو اإلدارية

، أعربت جلنة حقوق الطفل عـن قلقهـا إزاء          )١٢٩(وكما بينت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني        - ٣٨
وأعربت جلنة القضاء على التمييز . )١٣٠( إجراءات ملّ مشل األسر لالجئني املعترف هبمالوقت الطويل الذي تستغرقه
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جلنة حقوق الطفل، كما بينته مفوضية األمـم املتحـدة          و هي، وأوصت   ٢٠٠٥العنصري عن قلق مماثل يف عام       
  .)١٣٢(ن للم مشل األسر فرنسا بأسرع ما ميكن الطلبات اليت يقدمها الالجئوتعاجل، بأن )١٣١(لشؤون الالجئني أيضاً

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١١

أبلغ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلكومة بأنه استلم معلومات ُيدعى فيها تعرُّض أربعة أشخاص                 - ٣٩
 يف مكان جمهول    واحتجزوا يف إطار أنشطة مكافحة اإلرهاب،       ٢٠٠٣وقد ألقي القبض عليهم يف عام       . للتعذيب
دعاءات الـواردة   الوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدد ا        . )١٣٣(وا للتعذيب واملعاملة املهينة   وتعرض

 القوانني، وأوصت بإنفاذ موظفني مكلفني جانب وأشخاص آخرين إلساءة املعاملة من حمتجزينإليها بشأن تعرض 
 يف الردود الـيت     ،ووفرت احلكومة . )١٣٤(املالئم القوانني على التدريب     بإنفاذبأن حيصل مجيع املوظفني املكلفني      

  .)١٣٥(قدمتها، معلومات بشأن خمتلف برامج التدريب

، يف إطار عمليات مكافحة اإلرهاب، أعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقـوق              ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٠
 وإزاء تعريف عام لألعمال     باتالعقواإلنسان عن قلقه للحكومة إزاء التعديالت املدخلة على بعض أحكام قانون            

  اإلرهابية ينطوي، يف حال وجود خطر عمل إرهايب وشـيك، علـى تقييـدات كـبرية للـضمانات املتاحـة                    
  .)١٣٦(احملتجزينلألشخاص 

   هبافيما يتصل معينة أو  أقاليم أو أراضٍيفاألوضاع السائدة  - ١٢

 خاصـة يف ميـدان احلقـوق االقتـصادية          أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار التمييز،          - ٤١
 البحار، وكررت توصـيتها     ما وراء واالجتماعية وعلى وجه التحديد إزاء األطفال املقيمني يف مقاطعات وأقاليم           

 إجادةوالحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن عدم         . )١٣٧(باحلد قدر اإلمكان من أوجه التفاوت القائمة      
 قـد يـؤثر يف متـتعهم        إجادة تامة البحار باللغة الفرنسية    ما وراء   ليني يف جمتمعات    بعض جمموعات السكان احمل   

 / التحريريـة سيما يف إمكانية جلوئهم إىل العدالة، فأوصت بتزويد تلك اجملموعات خبدمات الترمجة           حبقوقهم، وال 
 واللجنـة املعنيـة     )١٣٩( جلنة مناهضة التعذيب   والحظت. )١٣٨(الترمجة الفورية، وخباصة يف اإلجراءات القضائية     

 أن التقارير املقدمة من فرنسا مل حتتو أي معلومات بشأن تنفيذ االتفاقيات يف              )١٤٠(بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
وطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل فرنسا أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري القـادم            . البحارما وراء   مقاطعات وأقاليم   

إلضافة إىل معلومات عن تنفيذ االتفاقية يف األقاليم غري املشمولة بواليتها القـضائية             معلومات يف هذا الصدد، با    
  .)١٤١(ولكن اليت نشرت فيها قواهتا املسلحة

لب فيه إىل   ، اعتمدت جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية بإهناء االستعمار مشروع قرار طُ           ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٢
 اجلديدة أن تواصل التشجيع على حتديد إطار ميكِّن ذاك اإلقليم من التوصـل              كافة الدول املعنية مبركز كاليدونيا    

يصون حقوق مجيع مواطين كاليدونيا اجلديدة، وخباصـة شـعب كانـاك            وبسالم إىل وضع صك لتقرير املصري       
سكان ، وجه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لل٢٠٠٦مارس /ويف آذار. )١٤٢(األصلي

  فيها أنه استلم معلومات تفيد بأنه جيري اآلن استغالل مناجم موجودة يف أراضٍذكررسالة األصليني إىل احلكومة 
  .)١٤٣( شعب كاناك دون احلصول على موافقتهميلكها
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   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 
ا قوانني وتنظيمات جديدة متصلة باالتفاقية، مـن بينـها          أثنت جلنة حقوق الطفل على فرنسا العتماده        - ٤٣

 بشأن منع اجلرائم اجلنسية وقمعها ومحاية القُصَّر، والقانون الصادر          ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٧القانون الصادر يف    
وكذلك، رحبت جلنة حقوق الطفل باعتمـاد       . )١٤٤( بشأن التبين على الصعيد الدويل     ٢٠٠١فرباير  / شباط ٦يف  

وتنظيمات تتصل بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال               قوانني  
  . )١٤٥(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
   تعهدات الدولة - ألف 

 بشأن تعهدات والتزامات ٢٠٠٦مايو / أيار٩ة العامة يوم وجهت حكومة فرنسا رسالة إىل رئيس اجلمعي  - ٤٤
  .)١٤٦(فرنسا الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان دعماً لترشيحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان

   توصيات حمددة للمتابعة - باء 

 )١٤٧(نةطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري موافاهتا مبعلومات عن متابعة التوصيات اليت قدمتها اللج          - ٤٥
 وضع املهاجرين وفئات السكان املنحدرين من مهاجرين يف جمايل العمل والتعليم؛ وبشأن ظروف احتجاز                بشأن

 التجميع؛ وكذلك بشأن إمكانية حصول مجاعات الُرحَّل على         وأماكنغري املواطنني وملتمسي اللجوء يف مراكز       
مت فرنـسا ردودهـا يف الوقـت    وقد. )١٤٨(الصحيالنظام التعليم والعمل واالستفادة من الضمان االجتماعي و    

وطلبت جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري،        . ، ونظرت اللجنة يف تلك الردود يف دورهتا السبعني        )١٤٩(احملدد
  .)١٥٠(بدورها، أن ُتَضمِّن فرنسا تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية

 مبعلومات عن التدابري املتخـذة      ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاينوطلبت جلنة مناهضة التعذيب موافاهتا حىت تشرين          - ٤٦
 املتصلة بواجب الدولة يف ضمان عدم طرد أي شخص يكون مهدداً خبطر التعرض للتعذيب   )١٥١(لتنفيذ التوصيات 

 القوانني على أحكام االتفاقية؛ وعن أمهية متكـني         بإنفاذإن أعيد إىل دولة ثالثة؛ وعن تدريب املوظفني املكلفني          
وقدمت فرنسا، يف . )١٥٢( الوطنية ملراقبة مراكز ومرافق التجميع وأماكن االنتظار من مباشرة عملها بسرعة       اللجنة

  .)١٥٣(زالت تلك الردود قيد االستعراض وما. الوقت احملدد، ردودها بشأن تدابري املتابعة املتخذة

 -  صلة بوضع الـسكان االجتمـاعي     وأوصت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بتجميع بيانات مت          - ٤٧
االقتصادي، مصنفة حسب اهلويتني اإلثنية والدينية، وكذلك حسب اجلنس، كأداة إلظهـار أمهيـة املـشاكل                

وستساعد تلك البيانات على وضع السياسات . االجتماعية اليت تواجهها خمتلف جمموعات األقليات اإلثنية والدينية
  .)١٥٤(فحة آثار التمييزواملمارسات املالئمة والفعالة ملكا
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