
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-14090    250608    260608 

  جملس حقوق اإلنسان 
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
  لشاملالفريق العامل املعين باالستعراض الدوري امشروع 

  *سافرن

                                                      

                                  طفيفة حتت إشراف أمانة جملـس            عديالت    ُ              ، وأُدخلت عليه ت   A/HRC/WG..6/2/L.13     ً             سابقاً حتت الرمز         صدر     *
ـ  ـ  ُ   وُيعم  .                                                                                                    حقوق اإلنسان على أساس التغيريات التحريرية اليت أجرهتا الدول عن طريق الرجوع إىل جهة االختصاص                    مرفق ـ ّ       ّم ال

   .       كما ورد

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/8/47 
3 June 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/8/47 
Page 2 

 

  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٤-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٣  ٥٩-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز مداوالت عملية االستعراض  -    ً أوال  

  ٣  ٨-  ٥   . . . . . . . . . . . . . . عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  

  ٥  ٥٩-  ٩  . . . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء   

  ١٨  ٦٢- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو التوصيات/االستنتاجات و  -      ً ثانيا  

  ٢١  ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعهدات طوعية من جانب الدولة موضوع االستعراض  -      ً ثالثا  

  املرفق
  ٢٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشكيلة الوفد

  



A/HRC/8/47 
Page 3 

  مقدمة

            ً                       ، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق        )              الفريق العامل  (                                                      قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -  ١
  .     ٢٠٠٨       مـايو   /       أيار   ١٩       إىل    ٥               الفترة من                              ، بعقد دورته الثانية يف        ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨          املؤرخ    ١ / ٥        اإلنسان  

                   وقد ترأس وفد فرنسا   .     ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ١٤                                                           وجرى االستعراض املتعلق بفرنسا يف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف 
ّ             ولالطالع على تشكيلة الوفد، املكّون من         .                                                  السيد فرانسوا زميراي، السفري املعين حبقوق اإلنسان            ً           عضواً، انظر     ١٧                            

    ١٩                                                                                             واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بفرنسا يف اجللسة السابعة عشرة املعقـودة يف                 .         أدناه              املرفق الوارد 
   .    ٢٠٠٨     مايو  /    أيار

  )                  اجملموعة الثالثيـة   (                                                      ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية             ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٨    ويف    -  ٢
   .        وماليزيا                 زامبيا، وإيطاليا   :                             لتيسري االستعراض املتعلق بفرنسا

   :                                                    ، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بفرنسا ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥     ً         ووفقاً للفقرة   -  ٣

   ؛(A/HRC/WG.6/2/FRA/1)  )  أ (  ١٥                   ً         تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة    ) أ (  

  )  ب (  ١٥                                                      ً                              جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة                   ) ب (  
(A/HRC/WG.6/2/FRA/2)؛   

   ؛(A/HRC/WG.6/2/FRA/3)  )  ج (  ١٥                                            ً        موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة    ) ج (  

                                                             ً                                              وأحيلت إىل فرنسا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا والدامنرك واململكة املتحدة                 -  ٤
                                                     الطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض             وميكن ا   .                                              لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا    

   .             الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-    ً أوال  
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

                                               ، أعرب السيد فرانسوا زميراي، السفري املعـين            ٢٠٠٨      مايو   /       أيار   ١٤                                     يف اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف         -  ٥
                  ضحايا الكـارثتني       من     ف     اآلال                                                                            اإلنسان ورئيس الوفد قبل عرض التقرير الوطين عن خواطره وتضامنه مع                 حبقوق

          ً                                                       مث قال مشرياً إىل التقرير الوطين إنه مت إعـداده عـن طريـق                .                 ُ                                الطبيعيتني اللتني ُنكب هبما شعبا ميامنار والصني      
                   ً                           سؤال خطي طرح مسبقاً، قال السيد زميراي            ً     ورداً على   .                                                   مشاورات بني خمتلف أطراف اإلدارة ومع اجملتمع املدين       

                                                                                                               إن الفرصة أتيحت جلميع األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين والنقابات وكذلك الرأي العام واحلركـات الدينيـة                 
         اللجنـة            ً             ٍ              وأضاف قائالً إن احلوار جـارٍ مـع           .                                                              إلبداء آرائها بشأن حالة حقوق اإلنسان وتقدمي إسهامات خطية        

                                                                 كما أوضح رئيس الوفد التزام فرنسا بدعم حقوق اإلنسان علـى الـصعيد     .            قوق اإلنسان                      االستشارية الوطنية حل  
   ّ                                    ً                                                                وذكّر بأمور منها مسامهة بلده النشطة مؤخراً يف إقامة آلية االستعراض الدوري الشامل ويف املفاوضات                 .      الدويل

   .           والثقافية                                                                        بشأن مشروع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
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                                           تعزيز نظام حقوق اإلنسان بتعيني وكيلة           ٢٠٠٧                    ّ                                      وعلى الصعيد الوطين، بّين السيد زميراي أنه مت يف عام             -  ٦
                              املكلف مبكافحة الفقر، والقيام                       املفوض السامي للتضامن                           ّ                             وزارة الشؤون اخلارجية املكلّفة حبقوق اإلنسان وكذلك        

                                              وخيصص الدستور الفرنسي مكانة بارزة حلقوق اإلنسان،   .     نسان                              بإنشاء وظيفة سفري معين حبقوق اإل    ٢٠٠٠      يف عام 
               اللجنة الوطنية                                          محاية حقوق املواطنني، منها على سبيل املثال     بغرض                                          كما أنشئ العديد من اهليئات اإلدارية املستقلة 

                     نة الوطنية ألخالقيات        واللج   ،      ٢٠٠٤                    املساواة يف عام          تشجيع                                            ، واهليئة العليا ملكافحة أشكال التمييز و                          للمعلوماتية واحلريات 
   ُ       واعُتمـدت    .     ٢٠٠٧                   املنشأة يف عام                                                                       املدافع عن األطفال ووظيفة املفتش العام ألماكن احلرمان من احلرية                وظيفة   و   ،      األمن

                                                              من جانب جلنة التنسيق الدولية املعنية باملؤسسات الوطنية             ٢٠٠٧                                         ً               اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان جمدداً يف عام         
   .                                                        ومت تعزيز استقالهلا وحتسني وظائفها عقب استعراض نظامها الداخلي  .                      ، على ضوء مبادئ باريس           حلقوق اإلنسان

             اليت أثارهتا -        ً             وأحياناً االنتقادات  -                                                ّ                          وأضاف السفري املعين حبقوق اإلنسان أن التقرير الوطين ركّز على الصعوبات              -  ٧
                وأن العلمانية     ١٧٨٩                                املعتقد معترف هبا يف فرنسا منذ عام                      وأوضح أن حرية الدين و  .                    الدولية واجملتمع املدين      اخلرباء       هيئات 

                     اجمللس الفرنسي للديانة                             ً                        وتقيم السلطات الفرنسية حواراً مع ممثلي الديانات، مثل   .                              الفرنسية ال تستبعد حرية املعتقد
        أنشأت              ويف هذا الصدد،  .                                                                 وأوضح أن مجيع أشكال التمييز تتعارض مع القيم الفرنسية وجيب مكافحتها  .        اإلسالمية

ّ                     وفيما يتعلق بالرّحل، أنشئت جلنة وطنية   .                 ً                                                 وزارة العدل أيضاً مراكز اتصال ملكافحة التمييز لدى مجيع احملاكم العليا                 
ّ                                                       استشارية تتضمن ممثلني عن السلطات وعن الرّحل، واختذت تدابري تتعلق باإلقامة، والسكن، واحلصول على عمل                                        

      ويهدف   .                                              ً     ً        الفرنسي يدمج املساواة بني الرجال والنساء إدماجاً كامالً                 ً                وأوضح أيضاً أن التشريع       .                 واحلق يف التعليم  
                                وقد نفذت قرابة ثالثة أربـاع        .                                                        إىل تعبئة مجيع اجلهات الفاعلة العامة منها واخلاصة            ٢٠٠٤                      ميثاق املساواة لعام    

   .    نساء                                                                                   تدابري ذلك امليثاق لكن ال يزال يتعني القيام باملزيد لكفالة املساواة الكاملة بني الرجال وال

     ّ                                                                                       كما بّين السفري املعين حبقوق اإلنسان أمهية احترام األخالقيات وحقوق اإلنسان من جانب موظفي إنفاذ         -  ٨
                                                                                                 وأوضح أن هؤالء املوظفني مدربون يف هذا الصدد ومتارس السلطات العامة مراقبة صـارمة وجتـازي                  .        القانون

               وأنشئت يف عام     .                              إدانة قضائية بسبب العنف      ٧٦    ً         ً      جزاًء تأديبياً و      ١١٤        ، صدر       ٢٠٠٦         ويف عام     .               االنتهاكات حبزم 
                                            ً          وقال إن ظروف االحتجاز يف فرنسا ليست مرضية متاماً، ال سيما   .                                 جلنة وطنية لألخالقيات يف قطاع األمن    ٢٠٠٠

                                              ً                                                        بسبب اكتظاظ السجون، وهو أمر ظلت تركز عليه كثرياً اهليئات التعاهدية حلقوق اإلنسان، واللجنة األوروبيـة       
                                              وأبلغ عن اختاذ تدابري إلصالح أكثـر احلـاالت           .                                          واللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان                     ملناهضة التعذيب   

  .      ً     ً        سـجناً قـدمياً      ١٦     ً      ً              سجناً جديداً، وإغالق       ٢٢              إىل إنشاء        ٢٠١٢                                    ومن املتوقع أن يؤدي ذلك يف عام          .      خطورة
                    وسيتمكن مجيع السجناء   .  ت                                                                         وباإلضافة إىل ذلك، اختذت تدابري سياسية نشطة تتصل بالطرق اجلديدة لتنفيذ العقوبا

             ً                         السجناء حالياً أن يعترضوا على اجلزاءات        يستطيع  و  .     ٢٠١٠               بداية من عام               بوسيط اجلمهورية                 من االتصال مباشرة 
                                                                     وفيما يتعلق حبقوق ملتمسي اللجوء، أوضح رئيس الوفد أن فرنسا ال تزال حتترم   .                              والقرارات اإلدارية أمام القاضي

                                                            والحظ أن فرنسا هي البلد الثاين يف أوروبا علـى صـعيد              .                          لدولية والنظام الدستوري         ً     ً               احتراماً كامالً التزاماهتا ا   
   ويف   .     ُ                                         ، اعُتمدت تغيريات هامة يف التشريع الفرنسي          ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١      ومنذ    .                        استقبال ملتمسي اللجوء  

                    ً        التابعة للدول، وفقـاً                                                       أعمال االضطهاد اليت تقوم هبا األطراف الفاعلة غري                  يف احلسبان             فرنسا      أخذ              هذا الصدد، ت  
      ١٩٥١                                                          وعززت فرنسا وسائل احلماية اليت تغطيها اتفاقية عـام            .                                            لنظرية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     

       واملكتب   .                       عاملة ال إنسانية ومهينة مل                                                                  املتعلقة بوضع الالجئني، بإنشاء محاية إضافية تغطي األشخاص الذين يتعرضون 
                                                                       ، هو املؤسسة الوحيدة اليت تنظر يف قضايا اللجوء، وتتمتع باالستقالل                    ي اجلنسية                             الفرنسي حلماية الالجئني وعدمي   
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      ٢٠٠٨                 ً                   وأفادت فرنسا أيضاً أهنا ستتخذ يف عـام     ).                              احملكمة الوطنية لقانون اللجوء   (              هيئة مستقلة          إشراف                  الكامل يف كنف    
   ).                             صل املتعلق بااللتزامات الطوعية                   انظر التفاصيل يف الف (                                                     إجراءات كثرية تتعلق باملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     

                              البعض حدوث صدام بني احلضارات،    تمىن     ً   ّ                                                      وأخرياً، بّين رئيس الوفد أننا دخلنا يف عامل هتدده االنقسامات، حيث ي
   .                     ً                                                                ولكن فرنسا، تؤمن خالفاً لذلك، بتحالف احلضارات، الذي يضمنه االحترام العاملي للحقوق واحلريات

  لدولة موضوع االستعراض احلوار التفاعلي وردود ا- باء 

                           وأثىن عدد من الوفود على       .      ً           وفداً ببيانات    ٤٠                                                               أثناء احلوار التفاعلي اجلاري بعد تقدمي التقرير، أدىل ممثلو            -  ٩
  .                                                                                                                 نوعية التقرير الذي قدمته فرنسا وعلى تقريرها الوطين، مبا يف ذلك املشاورات ذات الصلة مع اجملتمـع املـدين                  

                         إعـالن حقـوق اإلنـسان                                                          ا يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                                          وأشارت الوفود إىل تاريخ فرنس    
                                                                                          ، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف باريس يف                  ١٧٨٩         لعام          واملواطن

               يع األشخاص من                             ً                                                      ، ودور ومسامهات فرنسا مؤخراً يف املفاوضات اخلاصة باالتفاقية الدولية حلماية مج               ١٩٤٨     عام  
   .                        االختفاء القسري واعتمادها

                                                                                          والحظ املغرب بارتياح الدور اهلام الذي اضطلعت به اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان يف تعزيز   -   ١٠
                ً             وطلب املغـرب مزيـداً مـن         .                                                    ً                      ومحاية حقوق اإلنسان وشجع على إنشاء مؤسسات شبيهة، وفقاً ملبادئ باريس          

                                                   كما طلب املغرب احلصول على إحصاءات بشأن وصـول           .                       غة عهد أورويب للهجرة                           املعلومات عن مشروع صيا   
               ً                              وطلب املغرب أيضاً معلومات عن نوايا فرنسا بشأن   .                                                 املهاجرين أو األشخاص من ذوي أصول مهاجرة إىل العمالة

   .                                           إتاحة تدابري إضافية ملنع التعصب واملعاقبة عليه

                                                  اعتمدت يف السنوات األخرية، فإن مـشاركة املـرأة يف                                                والحظت شيلي أنه بالرغم من التحسينات اليت        -   ١١
                                                                                                                    الربملان ال تزال بعيدة عن احلالة املثالية لدميقراطية املساواة وطلبت احلصول على معلومات بشأن فئة التدابري اليت                 

                اختذهتا فرنسا                                  وتساءلت شيلي عن التدابري اليت      .          ِّ                                                           ميكن أن حتسِّن متثيل املرأة يف احلياة العامة وإرساء ثقافة املساواة          
             سن قانون       تنوي          فرنسا    ت                                         بشأن العنف املرتيل وبشأن ما إذا كان           ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ١٩          املؤرخ       نشور          لتنفيذ امل 

                                                                              كما تساءلت شيلي عما إذا كانت هناك أي تدابري تضمن عدم إرسال ملـتمس                .                                يتناول قضايا العنف ضد املرأة    
ُ                                      جلوء ُرفض طلبه إىل بلده حيث ميكن أن يتعرض النت    .         هاك حقوقه    

                                                                                                           وأشارت مصر إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، الذي توصل إىل أن قانون الرموز الدينيـة                    -   ١٢
         ً      ً                                                                                                    يؤثر أثراً بالغاً يف اجلالية اإلسالمية، واستفسرت عن تقييم احلكومة يف هذا الصدد وعن التدابري الـيت تفكـر يف                    

                ً                                               فرنسا عملت دوماً على إدماج خمتلف اجلاليات يف أراضـيها،             أن           الحظت مصر    و  .                            اختاذها لتسوية هذه املشكلة   
                            السنوات وأوصت باعتماد برامج          على مدار                                                             استمرار وجود أوجه انعدام املساواة االقتصادية واالجتماعية           وأعلنت

    ذلك            وأوصت مصر ك  .                                                                               وتدابري حمددة لضمان محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع شرائح اجملتمع  
                  وأشارت مصر إىل حكم   .                                                                              بانضمام فرنسا إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                                                     ، وأثار هذا احلكم تساؤالت بشأن تطابق القرار مع             ٢٠٠٥                                                  قضائي بشأن نشر رسوم هزلية ضد اإلسالم يف عام          
    ً  نظراً  ً                                                    اً إىل أن اإلسالم ميثل الديانة الثانية يف فرنسا، و             ونظر  .                                                   السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     

                                                                                          محاية مجيع اجلاليات الدينية على قدم املساواة، أوصت مصر باعتماد قانون حيظر التحريض على الكراهية        لضرورة 
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    بان                 من إعالن دير      ١٠١    ً                                                ً                    وفضالً عن ذلك، أوصت مصر بأن تنظر فرنسا يف التزامها وفقاً للفقرة               .                  الدينية والعرقية 
                                                                                                            عند تناول املسائل املتعلقة بالتشريعات والدراسات اخلاصة باالستعمار وجتارة الرقيق، وال سـيما فيمـا يتعلـق           

   .                          بأقاليمها فيما وراء البحار

                                                                                                       ورحبت أذربيجان بإنشاء وظيفة سفري معين حبقوق اإلنسان وإنشاء اهليئة العليا ملكافحة التمييز وتشجيع                -   ١٣
                                    والحظت أذربيجان أن سـبعة ماليـني         .                                                    اليت يتم إيالؤها لزيادة متثيل النساء يف اجملتمع                                املساواة، وكذلك العناية  

                                                           ودعت أذربيجان فرنسا إىل تعزيز مكافحة العنصرية وكـره           .                                             شخص يف فرنسا يعيشون دون مستوى حد الفقر       
                    يف اجملتمع ميثل قضية                                                  وذكرت أن إدماج األقليات العرقية والدينية         .                                           األجانب، وال سيما معاداة اإلسالم والسامية     

    ً                                                                                    وفضالً عن ذلك، أشارت أذربيجان إىل وجوب اختاذ تدابري لتحسني ضمان محايـة املهـاجرين                 .            عاجلة أخرى 
                                                                                                        وأعلنت أن التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم سـيمثل      

                                                        جان عن االجنازات اليت حتققت يف جمال مكافحة الفقر، وعن التدابري              وتساءلت أذربي  .                        خطوة رئيسية يف ذلك االجتاه
                                                                                                       املتخذة لتسوية مشكلة اكتظاظ السجون، وعما إذا كان من املتوخى اختاذ تدابري ملنع أو تقليل آثـار التجـارب       

   .                                                            النووية على السكان املقيمني يف األقاليم الواقعة فيما وراء البحار

                                                                ذي اضطلعت به فرنسا يف إنشاء جملس حقوق اإلنسان ويف إسهامها يف التفاوض                        ورحبت ألبانيا بالدور ال  -   ١٤
                                                                                                           على االتفاقية الدولية املعنية حبماية حقوق األشخاص من االختفاء القسري واعتمادها، وأوصت بأن تـستكمل               

            األسباب اليت                       وأشارت ألبانيا إىل      .                                                                           فرنسا اإلجراءات احمللية من أجل التصديق على االتفاقية يف أسرع وقت ممكن           
                                ُّ          ويف هذا الصدد، الحظت ألبانيا أن حتمُّـل          .                                                                  تقدمت هبا فرنسا واليت حتول دون نظرها يف االنضمام إىل االتفاقية          

     ّ                                                  سيمكّنها من املبادرة إىل التصديق على االتفاقيـة             ٢٠٠٨                                                   فرنسا رئاسة االحتاد األورويب يف وقت الحق من عام          
   .                         املعنية على الصعيد اإلقليمي

                                                                                       الكامريون باهتمام العناية اليت توليها فرنسا ملكافحة العنصرية وكره األجانب ومجيع أشـكال             والحظت    -   ١٥
                                                                                                                التمييز واآللية التشريعية اهلامة يف هذا اجملال؛ واالهتمام بالتوصل إىل حلول مالئمة ملشكلة اكتظـاظ الـسجون                 

                         وتساءلت الكامريون عما إذا   .             ة غري الشرعية                                                           وتأمني العمليات اليت تقوم هبا الشرطة؛ واملساواة بني اجلنسني؛ واهلجر
                     َّ                                                                         كان تعدد املؤسسات املكلَّفة بقضايا حقوق اإلنسان يؤدي إىل مشاكل يف التنسيق وإذا ما كانت التحفظات على 

   .                                                                                   املعاهدات واالتفاقيات اليت صادقت عليها فرنسا حتد على حنو هام من تنفيذها على الصعيد الوطين

                                              دعم عهد أورويب معين باهلجرة وأوصت عند التحضري هلذه  ل                    نسا الختاذها مبادرة                         وأثنت املكسيك على فر     -   ١٦
                                                                                                   املبادرة بإيالء اهتمام حموري لدراسة حقوق اإلنسان لكفالة ضمان تنفيذها بالنسبة إىل مجيع املهاجرين بغض النظر 

                        لية وأوصت بسحب اإلعالن                                                                   واعترفت املكسيك بالتزام فرنسا يف جمال العدالة اجلنائية الدو          .                   عن وضعهم القانوين  
                                             واستفسرت املكسيك عن دراسة مستقلة تشري إىل         .                                                     من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية          ١٢٤             مبوجب املادة   

                                                                                                                     تطابق التشريع الفرنسي مع معايري حقوق اإلنسان بشأن حقوق ومحاية املهاجرين، مبن فيهم العمال املهاجرون، واقترحت                
  .                          من التقريـر الـوطين       ١٣               من الفقرة     ١                                                            تتناول املشاغل اليت جرى اإلعراب عنها يف الفقرة الفرعية                                إعداد دراسة مستقلة    

                                                                                                                 وأيدت املكسيك الشواغل اليت أعرب عنها املقرر اخلاص املعين مبسألة محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهـاب                  
                                              تعريف اجلنائي لإلرهاب، وفترة احتجاز املشتبه فيهم                بشأن توسيع ال    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢٦                          اليت تضمنتها رسالته املؤرخة 

   .                          ٍ                                            واملهلة الزمنية لالتصال مبحامٍ وأوصت فرنسا بالرد على الرسالة السالفة الذكر
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ّ                                                              وأثارت سويسرا ثالث قضايا هي العنف ضّد املرأة، وظروف االحتجاز ومكافحة العودة إىل اإلجـرام                -   ١٧                                    .  
         ً                                                      سرا مزيداً من املعلومات عن التدابري اليت ميكن اختاذها للحد من العنف                                      وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، طلبت سوي

                                                                                                          وتساءلت عما إذا كانت هذه الفئة من اجلرائم تعاقب بصفة آلية أو أهنا تعاقب فقط بعد تقدمي شكوى؟                    .     املرتيل
    كما   .       ً     منطبقاً بعد                                                                                                وأوصت سويسرا بأن تعتمد فرنسا املقاضاة اآللية جلميع أفعال العنف املرتيل، إذا مل يكن ذلك                

                                                                                                             أوصت سويسرا بأن تأخذ فرنسا يف احلسبان شواغل املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة، وهي الشواغل الـيت                  
                                                                                                    تتعلق بعدم وجود وكالة مكلفة بتجميع املعلومات اخلاصة بالعنف ضد املرأة، وال سيما فيما يتعلق جبرائم القتل يف 

                                                     ً             عن شواغل بشأن ظروف االحتجاز، وخباصة االكتظاظ وطلبت مزيداً من                          وأعربت سويسرا     .                  سياق العنف املرتيل  
                                                       وتساءلت سويسرا عما إذا كان باإلمكان معرفة موعـد           .                                                        املعلومات عن التدابري املزمع اختاذها ملعاجلة هذه احلالة       

             اجلزاءات األشد             ً                                       مث طلبت مزيداً من املعلومات عن التشريع اجلديد املتعلق ب  .                           مفتش أماكن احلرمان من احلرية     تعيني 
                                                                                                       صرامة بالنسبة إىل العائدين إىل اإلجرام، وال سيما القاصرين، وتساءلت عن آثار هذا القانون يف نظام يبدو أنه بلغ 

                                                                                 وأوصت سويسرا فرنسا مبواصلة جهودها لتعزيز االندماج االجتماعي وإعـادة دمـج              .                        من قبل أقصى إمكاناته   
ّ       ورّحبت با  .                            القاصرين العائدين إىل اإلجرام                                                           جلهود اليت تبذهلا فرنسا يف جمال مكافحة التعذيب وطلبت احلصول على   

    .               آثار التعذيب        الكتشاف                               نسخة من الدليل الذي أعدته فرنسا

        وقالـت    .                                                                                         وطلبت هولندا احلصول على معلومات إضافية بشأن متثيل األقليات يف الوظائف االنتخابيـة              -   ١٨
                                   حاجة ماسة إىل تغيري األوضاع املتردية يف      هناك               ة التعذيب، إن                                           هولندا، مشرية إىل شواغل أعربت عنها جلنة مناهض

                                                                                                    السجون، مبا فيها االكتظاظ والفترات الطويلة لالحتجاز السابق للمحاكمة، وتساءلت عن املواعيد الـيت تنظـر     
    جملس                                  وأوصت هولندا بأن تبلغ فرنسا        .                                                                        فرنسا يف حتديدها الستيفاء املعايري الدولية يف السجون وتنفيذ التوصيات         

                                                                    ً                                          حقوق اإلنسان بالتدابري امللموسة اليت ستتخذها يف جمال حتسني أوضاع السجون وفقاً للمعايري الدولية وبأن تنفذ                
                                       وباإلشارة إىل توصـية جلنـة مناهـضة          .                                                                توصيات خمتلف هيئات املعاهدات يف هذا الصدد يف أسرع وقت ممكن          

                                       ً               فاقية، أوصت هولندا بأن تبذل فرنسا جهوداً فعلية الحترام         من االت ٣                                           التعذيب بالنظر يف اعتماد إجراء يتناول املادة 
                                                          ً                                                            التزاماهتا الدولية بعدم املبادرة إىل إعادة أي فرد إىل بلد قسراً إذا كان من احملتمل أن يتعرض النتهاكات جسيمة                   

    .                                            حلقوق اإلنسان، مبا فيها التعذيب أو سوء املعاملة

                                                       سنوات األخرية لتحسني التشريعات واختاذ خطوات إجيابيـة                                                  وأشارت الصني إىل بذل جهود إجيابية يف ال         -   ١٩
  .                                                                         ويف هذا السياق، أشارت الصني إىل خمتلف الوكاالت اليت تتوىل محاية حقوق اإلنـسان      .                    حلماية حقوق اإلنسان  

                 بأن تكفل فرنسا     ٢٠٠٨   ّ                                                                              وذكّرت الصني بالتوصية الصادرة من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام 
                                                                                                                متتع النساء باملساواة يف األجور والعمالة، ومساعدة املعوقات على إجياد فرص عمل، وطلبت الصني معرفة ما إذا                 

     ً                                                                    وأخرياً، استفسرت الصني عما تنوي فرنسا القيام به بشأن خطة العمـل              .                                       كانت فرنسا تزمع تنفيذ هذه التوصية     
    .                                             الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان وعن حمتوى تلك اخلطة

                                                                                                  ويف حني الحظت كوبا التدابري التشريعية املتخذة لصاحل إعمال حقوق املرأة والطفل ومكافحـة مجيـع                 -   ٢٠
                                                                                                                أشكال التمييز والتعصب، فقد أعربت عن األمل يف ترمجة هذا اهليكل القانوين يف سياسات فعالة ترمي إىل تعزيز                  

                                               ع أفراد اجملتمع الفرنسي املتعـدد الثقافـات                                                                           مفاهيم اإلدماج، واملساواة وعدم التمييز وتطبيقه بالتساوي بني مجي        
                                                                                                  وباإلشارة إىل التقرير الوطين، الذي شددت فيه فرنسا على أمهية تشريعات مكافحة مجيـع أشـكال                  .        واملتنوع
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                                                                        من االتفاقية الدولية ملكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري، تساءلت           ٤                                         التمييز، وإىل حتفظات فرنسا على املادة       
                                                                                            وفيق احلكومة بني احلق يف حرية التعبري وحظر أية منظمة دعائية تقوم على أساس مفهوم التفوق                             كوبا عن كيفية ت   

                                       وتساءلت كوبا عن كيفية تأمني احلكومة        .                                                                          العرقي أو تدعي تربير الكراهية العنصرية أو التمييز أو تشجع عليهما          
                              صت فرنسا بالنظر يف إمكانية سحب                                                                    احترام حقوق العمال املهاجرين، وال سيما حقوق العمال غري الشرعيني وأو    

                                                                                            من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ومواصلة بذل جهودهـا               ٤                    حتفظاهتا على املادة    
   .                                                                     الرامية إىل محاية حقوق مجيع املهاجرين، دون اعتبار حالتهم أو وضعهم القانوين

                                                         ة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري بشأن زيـادة                                                           وأشارت كندا إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجن         -   ٢١
                                                                                                             عدد احلوادث العنصرية واملعادية للسامية واليت تتسم بكره األجانب ودعوة اللجنة إىل اختاذ تدابري وقائية لوضـع           

               كما أشارت كندا   .                                                                                            حد للجرائم العنصرية اليت تتورط فيها سلطات إنفاذ القانون وغريها من املسؤولني العموميني           
                                                                                                    إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن رفض حقوق األقليات 

                                                           وأوصت كندا، بأن تراجع فرنسا موقفها من االعتراف حبقوق األقليات   .                                    بسبب عدم تطابقها مع الدستور الفرنسي
           َّ                                             قتصادي، مبوَّبة حسب اهلوية العرقية، والدين واجلـنس،             اال -                                                   وبأن تبادر إىل مجع بيانات عن الوضع االجتماعي         

                                      والحظت كندا أن فرنسا حتظر ارتـداء         .                                                                       قصد حتديد املشاكل االجتماعية اليت تؤثر يف األقليات العرقية والدينية         
   اء                    وتعتقد كندا أن ارتد  .                     ً      ً                                                  احلجاب سواء كان حجاباً دينياً أو غري ديين، يف مدارسها العامة فيما ختول محل الصلبان

     ً           وأخرياً، لفتـت     .                                                                                                 احلجاب جزء من احلرية الدينية وأوصت بأن تلغي فرنسا حظرها ارتداء احلجاب يف املدارس العامة              
                                                                                                                     كندا االنتباه إىل مالحظات جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وهـي املالحظـات                  

    .         البحار                                                         عن تنفيذ االتفاقيتني يف أقاليمها ومقاطعاهتا الواقعة فيما وراء                                           املتعلقة بعدم تضمن تقارير فرنسا أية معلومات 

                                                                                                      وأبلغ رئيس الوفد االجتماع، يف رده على األسئلة املطروحة يف إطار احلوار، بالعهد األورويب للـهجرة                  -   ٢٢
                    لده يف هذا السياق             ً                         وذكر جمدداً بأن أولويات حكومة ب       .                                                         وبأولويات فرنسا أثناء رئاستها القادمة لالحتاد األورويب      

                                                                                                                  تتمثل يف حتسني مراقبة احلدود، وتنظيم اهلجرة القانونية وطرد املهاجرين غري القانونيني بالتنسيق مـع البلـدان                 
                                                  وقد وقعت فرنسا بالفعل على ست اتفاقيات مـع           .                                                            األصلية، ومواءمة السياسة األوروبية يف جمال التماس اللجوء       

                                                                       تفاقيات فتحت بالفعل الباب للدخول يف بعض املهن أمـام املهـاجرين                                                     بلدان أصلية مثل تونس والسنغال وهي ا      
   .                 الوافدين إىل فرنسا

                                                                                                         وفيما يتعلق بوضع املرأة، وال سيما املرأة ضحية العنف املرتيل وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، أشار                  -   ٢٣
                               يات أو األفكار الراسـخة أو                                                                                      ممثل فرنسا إىل هنج مزدوج، عن طريق التشريعات من جهة وعن طريق تغيري العقل             

                                                                                      وفيما يتعلق هبذا اجلانب األخري، اعترفت فرنسا بأمهية توفري التدريب لضباط الـشرطة               .                      السلوك من جهة أخرى   
                                                                                             وموظفي إنفاذ القانون ملساعدهتم على حتسني التعامل مع ضحايا العنف، وباحلاجة إىل وجود حمققني وعلماء نفس 

                         امرأة ضحية العنف املرتيل؛    ٣٣٠     ٠٠٠            وتعترب اليوم   .               في جماين للضحايا                             متخصصني، وشددت على وجود خط هات
    جتعل       ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٤            يف السنوات                 قوانني جديدة            واعتمدت    .                      تكلفة اقتصادية هامة       على       ذلك         ينطوي   و

                                                           وينص منشور خاص على أنه ال ميكن أن يظل أي عمل مـن               .                                       طرد الزوج العنيف من البيت العائلي                من املمكن   
                                               يف املائة من احلاالت إىل استجابة قـضائية،           ٨٣              ، أدت نسبة        ٢٠٠٧         ويف عام     .                      عنف دون تصرف حياله            أعمال ال 

        ً                  ومثـة أيـضاً اسـتجابات        .                     ً     ً                                                         األمر الذي ميثل اخنفاضاً هاماً يف عدد القضايا اليت تسحب فيها املالحقات القضائية            
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                                    توعية على نطاق واسع ملكافحـة                        ونظمت فرنسا محلة    .                                                       اجتماعية وميكن منح الضحايا األولوية يف السكن العام       
   .                                           القوالب النمطية عن طريق الدعاية يف التلفزيون

                                                                                                   وفيما يتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني واهلجرة، أدخلت وكالة اهلجرة حتسينات يف جمال تيسري وصول                 -   ٢٤
                        شويه األعضاء التناسلية                                  ً                                                       املهاجرين إىل القانون وأصدرت دليالً عن املساواة بني اجلنسني مع التركيز خباصة على ت             

                                                 ً                                         وبغية تفادي حاالت الزواج القسري، اعتمدت فرنسا أخرياً نفس احلد األدىن لسن الزواج بني                .                والزواج القسري 
     يف    ١٩                                                                                             كما اعترفت فرنسا باستمرار وجود فوارق يف األجور بني الرجال والنساء، مشرية إىل وجـود                  .      اجلنسني

   ":         مـساواة  "      شارة                   ً                  وحددت فرنسا أهدفاً واضحة تتضمن        .              نفس العمل                                        املائة كمتوسط للفجوة يف األجور مقابل     
                                              وستتفاوض احلكومة مع النقابات على أساس كل         .                                                           حيث يتعني إزالة الفوارق يف غضون السنوات اخلمس القادمة        

        وحبلـول    .                                                                                        قطاع على حدة، ومع الوكالة اخلاصة بالعمالة وكافة أصحاب املصلحة اآلخرين على مجيع املستويات    
                                                                                              ، ستفرض غرامات على الشركات اليت مل تعتمد خطة ملعاجلة حاالت عدم املساواة بـني الرجـال                     ٢٠٠٩      هناية

                  ويوجد شرط قانوين     .                                                                                        وفيما يتعلق بتمثيل املرأة يف الدوائر السياسية، يتجه البلد حنو املساواة بني اجلنسني              .       النساء
                                                رجال والنساء يف قوائمها االنتخابية، مبا فيها             من ال                       رشيح أعداد متساوية                                          جديد يطالب مجيع األحزاب السياسية بت     

                   وفيما يتعلق بوضع     .     ٢٠٠٧                                                              ً                         االنتخابات احمللية؛ وينجم عن عدم احترام هذا الشرط دفع غرامة، وفقاً لقانون عام              
                                                                                                                السجون، تتابع فرنسا خطة إصالح رئيسية وستقوم بغلق السجون البالية، حيث إن أكثريتها قد شيدت قبل عام                 

                                      ويف السنة القادمة، سيفتح مرفـق جديـد     .            سرير جديد ٦     ٠٠٠     ً      ً            سجناً جديداً وستضاف    ٢٢        وستشيد    .     ١٩٤٥
          ً                                                                                         وسيتم أيضاً إصالح نظام العقوبات بتطبيق طرق جديدة لتنفيذ العقوبات وهنج جديد مكرس للـسجون                 .      ً شهرياً

ّ         ورّد علـى     .    روين                                                                                             بشأن رسالة إعادة اإلدماج والتوسع يف استعمال اإلفراج اجلزئي وإنشاء برنامج السوار اإللكت               
                              أما املؤسسات القائمة بالفعل      .                                                                               أسئلة تتعلق باحتجاز األحداث، فقال إنه سيتم إقامة مؤسسات متخصصة إضافية          

    .                         فهي تعطي األولوية للتعليم

                    يف املائة من السكان   ١٠         ويعاين حنو   .                                                                ً وفيما يتعلق مبسألة اإلعاقة، ذكر ممثل فرنسا أن التمييز ال يزال قائماً  -   ٢٥
                 وفيمـا يتعلـق      .                                                                                 يني من اإلعاقة وتنص التشريعات على تعويض مايل، وعلى مستحقات ومعاشات إعاقة                 الفرنس

                         يف املائة من القـوة       ٦                                                                                      باحلصول على عمل، يوجد شرط صارم يتمثل يف وجوب أن ميثل املعوقون ما ال يقل عن                 
   .                                         العاملة، يف القطاعني العام واخلاص على السواء

        ُ                                                             مؤسسة ُتعىن بالتنسيق بني خمتلف اهليئات القائمة يف جمـال معاجلـة قـضايا                             وأبلغت فرنسا أهنا ستنشئ     -   ٢٦
    .            حقوق اإلنسان

  .                                      َّ                               َ                           وفيما يتعلق بالعنصرية وكره األجانب، ذكَّرت فرنسا بأن العنصرية جرمية يعاقَب عليها بشدة يف فرنسا       -   ٢٧
                                 اهلزلية، شددت فرنـسا علـى                                 وباإلشارة إىل قضية الرسوم     .     ُ    َ                                           كما ُيعاقَب على التحريض على الكراهية العنصرية      

                    ٍ                                                                       التوفيق بني مستوى عالٍ من مكافحة العنصرية ودرجة عالية من احترام احلق يف حرية التعبري، وليس ذلك       ضرورة 
                                                                      ً                   وتعاقب فرنسا، بالسجن، على مجيع أعمال التحريض على الكراهية العنصرية، سواًء كانت تتعلـق       .          ِّ   باألمر اهليِّن 

                                                                              يد أهنا تسمح بالنقد واالستخفاف احلقيقيني غري الراميني إىل التحريض على الكراهية                                     مبعاداة اإلسالم أو السامية، ب    
                                                                                                          وتشدد فرنسا على أنه ال يوجد قانون يتعلق بارتداء احلجاب الديين يف فرنسا؛ بيد أن القانون يتناول                   .         العنصرية

     ً    ووفقـاً    .                            لواضحة ألي دين من األديان                                                                                    قضية الرموز الدينية البارزة يف األماكن العامة، ويشري إىل الرموز الدينية ا           
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                                                                                ً                        ملفهوم فرنسا للعلمانية، فإنه ال ينبغي أن تكون األماكن العامة، وال سيما املدارس، مكاناً للمواجهة بشأن القضايا 
                          وفيما يتعلـق باإلرهـاب       .                                                         َّ                            اليت يدور حوهلا جدل على املستوى احمللي أو الدويل، بل أمكنة يدرَّس فيها التسامح             

                                                   تأمني سالمة مواطنيها واحلفاظ على درجة عالية من          :                                             ن، فإن فرنسا تسعى إىل التوفيق بني واجبني                   وحقوق اإلنسا 
                                                  ولألشخاص املتهمني باإلرهاب نفس حقوق أي شخص آخر          .                                              احترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب      

                                    انية متديد فترة االحتجاز إىل ستة أيام،    َّ       ُ                            َّ                                توجَّه إليه ُتهم جنائية غري أنه ميكن أن تطبَّق تدابري إجرائية حمددة، مثل إمك
                                                                                              ولكن ذلك حيدث فقط يف احلاالت اليت تنطوي على خطر وشيك بارتكاب هجوم إرهايب أو يف احلـاالت الـيت           

   .                          َّ                      ومنذ اعتماد القانون، مل يطبَّق ذلك إال يف حالة واحدة  .                     يفرضها التعاون الدويل

                                                           ة اليت قامت هبا اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات،                                                          وبينما أعربت النمسا عن تقديرها للزيارة األخري        -   ٢٨
                                                                                                            فقد أشارت إىل أن معاجلة بعض االحتياجات اخلاصة باألفراد الذين ينتمون إىل األقليات، كما حددهتا اخلـبرية                 

            فرنسا بشأن                                                                                                           املستقلة أثناء زيارهتا، وال سيما يف جمال العمالة والتعليم والسكن، لن تتناقض مع املوقف التقليدي ل               
                                                    وأوصت النمسا بأن تنظر احلكومة يف أفضل املمارسات          .                                                    االعتراف مبفهوم األقليات فيما يتعلق حبقوق اجملموعات      

                                                                                                ملعاجلة االحتياجات اخلاصة لألفراد املنتمني إىل أقليات بقصد تأمني املساواة يف متتعهم بكافة حقوق اإلنسان، كما  
   .                 يقضي بذلك الدستور

                                                                                          يا أنه من املهم لكفالة تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان بفعالية أن توجد آليات مـستقلة                        كولومب     علنت  وأ  -   ٢٩
                اللجنة الوطنية                                 اهتمام جتربة فرنسا يف إنشاء       ب                 والحظت كولومبيا     .                                              وموضوعية وحمايدة ومراقبة فعلية لقوات األمن     

              ً              كولومبيا مزيداً من املعلومات       وطلبت   .                                          وجلنة مراقبة أماكن االحتجاز ومرافق السجون                    لألخالقيات يف قطاع األمن
    .      اآلن ىت                                                             عن إنشاء هاتني اللجنتني، والعالقة القائمة بينهما ونتائج عملهما ح

                                                                                           وأشارت أملانيا إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وهي   -   ٣٠
                                                      املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بالنظر إىل املالحقـة                                     من التجميع الذي أعدته        ٢١                             الشواغل الواردة يف الفقرة     

                                                                                                                القضائية التقديرية ألعمال التعذيب أو املعاملة السيئة املزعومة من جانب ضباط الشرطة، وتساءلت يف الوقـت                
                                                                                                                  نفسه عما إذا كانت فرنسا تشاطر اللجنة رأيها بأن ذلك ميكن أن يؤدي إىل إفالت من العقاب يف واقع األمـر                     

                   من العهد الـدويل    ١٢                                                                                 ت عن التدابري اليت تتخذها فرنسا لضمان االمتثال الكامل اللتزاماهتا مبوجب املادة                وتساءل
                  ً                                                    وأشارت أملانيا أيضاً إىل الشواغل اليت أعرب عنها العديد من هيئات املعاهدات   .                             اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

                                                        هوم الفرنسي حلقوق األقليات واملمارسة ذات الصلة، وطلبـت                                                        واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بشأن املف      
   .     ً                                              مزيداً من املعلومات عن كيفية معاجلة فرنسا هذه الشواغل

                         من اتفاقية مناهـضة      ٣                                                                                  وتساءلت اجلمهورية التشيكية عن التدابري املتخذة لضمان التنفيذ الفعلي للمادة             -   ٣١
                                   ً                            بلدان أصلية آمنة أو بلدان متثل بديالً للجوء الـداخلي،                                                  ُ            التعذيب يف حاالت األشخاص القادمني من بلدان ُتعترب       

                  وأوصت بأن تعتمد     .                                                                                        وعن مدى تقييم إمكانية التعرض للتعذيب يف هذه احلاالت على أساس كل حالة على حدة              
                                                                                                               فرنسا تدابري إضافية لضمان إمكانية االستجابة لطلبات جلنة مناهضة التعذيب الختاذ تدابري مؤقتـة يف احلـاالت                 

                                                                                                     ية الرامية إىل منع خرق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو           الفرد
                                                    ً                                وطلبت إىل فرنسا أن تقدم تفاصيل عن التدابري املعتمدة رداً على الشواغل اليت أعربت عنها      .                       الالإنسانية أو املهينة  

                                                 ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن الفترة اليت                                                 جلنة حقوق الطفل، وجلنة القضاء على التمييز العنصري 
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                                                                                                         تستغرقها إجراءات مجع مشل األسرة بالنسبة إىل الالجئني املعترف هبم وأوصت بتنفيذ تلك اإلجراءات بأقـصى                
   .                                          سرعة لضمان محاية احلياة األسرية لألشخاص املعنيني

                                                  الميذ املدارس العامة محل رموز دينية بارزة وباحلكم                                 الذي حيظر على موظفي وت         ٢٠٠٤                           وفيما يتعلق بتشريع عام       -   ٣٢
                                                                   على أن قانون حظر الرموز الدينية يف املدارس ال ينتهك حرية                                                                الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الذي ينص       

ّ                                  الدين، تساءلت الواليات املتحدة األمريكية عن أثر هذا القانون يف األطفال واملدّرسني الذين ميارسون شع                             ائر دينـهم،                                                                         
ُ  ِّ                                       وطلبت معرفة عدد األطفال الذين طُردوا أو املدرسني الذين ُسرِّحوا من املدارس منذ عام                                   ، وتـساءلت عـن         ٢٠٠٤                              ُ                     

   .                                                 اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة إلدماج هؤالء األطفال يف اجملتمع

               الختفاء القسري                                                                                      وأشارت األرجنتني إىل حفل التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من ا              -   ٣٣
   .                                         بعرض االتفاقية على الربملان يف املستقبل القريب                       التعهد املكتوب من فرنسا      ُ  ِّ                  الذي ُنظِّم بباريس، والحظت 

                                                                                                   والحظت السنغال تنفيذ تدابري ملموسة ملكافحة الفقر وشجعت احلكومة على مواصلة النظر يف إمكانية                -   ٣٤
                           وأعربت السنغال عن رغبتها     .                                العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                                                      التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع        

                                                                                                           يف أن تواصل فرنسا كفاحها على املدى الطويل لتشجيع ومحاية كافة حقوق اإلنسان وملساعدة البلدان األخرى                
   .                                           على أن حتذو حذو فرنسا، وهي مسؤوليتها ومهمتها

                                         توكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،                           َّ         ِّ                   والحظت الربازيل أن فرنسا وقَّعت ومل تصدِّق على الربو         -   ٣٥
ّ                                     الذي سيخّول له القيام بزيـارات يف أي                                               املفتش العام ألماكن احلرمان من احلرية                                    وكذلك القانون املنشئ لوظيفة               

                                       وتساءلت عن تصور فرنسا لعملية تعيني        .                                                                وقت من األوقات ألي مكان يوجد فيه أشخاص حمرومون من حريتهم          
                           يف حاالت سوء معاملة احملتجزين،                       السريع واحملايد والدقيق                               ستقالل والشفافية وتأمني التحقيق                   هذا املفتش لضمان اال

                                                  من الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة           ١٨              ُ                             ً                  والتدابري اليت سُتتخذ لدعم املفتش يف وظائفه وفقاً للمادة          
                                      ل الرموز الدينية بصورة ظـاهرة يف            ً                                                             وأخرياً، طلبت الربازيل معرفة تقييم فرنسا القانون الذي حيظر مح           .        التعذيب

    .                                                                املدارس العامة وأثره يف التعددية الدينية وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

                                                                                                     وطلبت قطر احلصول على معلومات إضافية بشأن اجلهود املبذولة والضمانات والتدابري املتخذة لكفالـة                -   ٣٦
                                        ً  قوق اإلنسان رغم مكافحة اإلرهاب وطلبت مزيداً                                 كما تساءلت عن جتربة تعزيز ومحاية ح  .                    ملساواة وعدم التمييز ا

   .                                                                             من املعلومات عن كيفية حتقيق فرنسا التوازن بني حرية التعبري ومحاية األديان من التشهري

        ، وطلبت     ٢٠٠٤       لعام    ٢٢٨                                                                   والحظت اهلند شواغل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد إزاء القانون   -   ٣٧
                                  كما أشارت إىل اخلبرية املستقلة املعنية   .     ٢٠٠٤                                     بة فرنسا يف تنفيذ هذا القانون منذ عام      ً                   مزيداً من املعلومات عن جتر

      وأوصت   .                                                                                                       بقضايا األقليات اليت الحظت أن فرنسا ال تقبل عادة مفهوم حقوق األقليات واالعتراف مبجموعات األقليات              
ّ                                                  اهلند بأن تفكر فرنسا على حنو جّدي يف إعادة النظر يف موقفها من مسألة ا                                                        ألقليات واالعتراف هبا كمجموعات أقليـات                                  

                         تفكـر جبديـة يف اعتمـاد           ً                                                                          ووفقاً لتوصية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، أوصت اهلند فرنـسا بـأن          .        ومحايتها
                                                                                                                   استراتيجيات أكثر جرأة لزيادة عدد األشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة يف اخلدمة العامـة، وال سـيما يف جهـاز                  

   .                                                                          اخلدمة املدنية والسلطة القضائية، من أجل زيادة توضيح التنوع الواسع داخل فرنسا         الشرطة، و
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                                                                                                     وشجعت بنغالديش فرنسا على زيادة االهتمام بالشواغل اليت أعرب عنها العديد من اهليئات التعاهديـة               -   ٣٨
                  الالجئني وملتمـسي                                                                                            بشأن استمرار املمارسات التمييزية، وحالة املهاجرات، وأحوال مراكز االحتجاز، ومعاملة           

                                 وركزت بنغالديش على أن فرنـسا        .                                                                          اللجوء، وسلوك موظفي إنفاذ القانون يف التعامل مع املهاجرين واألقليات         
                                                                                              موطن إحدى أكرب اجلاليات املهاجرة، وأشارت يف الوقت نفسه إىل أن فرنسا اختارت بالتأكيد تذويب املهاجرين 

               ومن ذلك أن حظر   .                                                 يف القيم االجتماعية واحلياة الثقافية لبعض اجلاليات           ً                        ً  يف اجملتمع بدالً من إدماجهم، مما أثر سلباً
                                                                                                      املدارس ال يعزز احلرية الدينية أو التنوع الثقايف أو حتسني العالقة بني املسلمني واجلاليات األخرى بل                          احلجاب يف   

                                                   وأوصت بنغالديش بأن تعيد احلكومة النظر يف القانون الذي   .                                              يغذى روح عدم التسامح الديين والكراهية العنصرية
                                                        وأعربت بنغالديش عن تقديرها للتدابري املتخذة بالفعـل          .                                                          حيظر ارتداء الثياب اليت تنم عن انتماء ديين يف املدارس         

                                                                                            ملعاجلة زيادة االجتار باألشخاص، ولكنها ركزت على أن النجاح الكامل يتوقف على بذل جهود مشتركة يف مجيع 
                                                                                                            املستويات، أي البلد األصلي وبلد العبور وبلد املقصد، ووجوب معاجلة قضية الطلب على األشـخاص يف بلـد                  

   .                                                            سيما فيما يتعلق باستغالل النساء والفتيات يف صناعة اجلنس يف فرنسا         املقصد، ال 

                                  وباملفوض السامي ألشكال التـضامن                                                                           ورحبت موريتانيا بتعيني وكيلة وزارة اخلارجية املكلفة حبقوق اإلنسان            -   ٣٩
           كـانون     ١٤          فرنسا يف                        ً                                                                وطلبت موريتانيا مزيداً من املعلومات عن االتفاقيتني اإلطاريتني اللتني وقعت عليهما              .       النشطة
   .                              قصد تعزيز محلة مقاومة التمييز    ٢٠٠٧      ديسمرب  /    األول

                     ً                                                                              وطلبت إندونيسيا مزيداً من املعلومات عن التدابري املتخذة لتحسني مرافق وظروف االحتجاز مللتمـسي                -   ٤٠
  .     ّ   سـرهنّ                                                                                   ُ          اللجوء، وكذلك معاجلة املعاملة املتحيزة ضد املهاجرين، وال سيما النساء الاليت يسعني جلمـع مشـل أُ       

                                                                                                    واستفسرت إندونيسيا عن اخلطوات املتخذة بشأن توصيات مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبـا والـيت           
                                                                                                    طلبت من فرنسا أن تعزز جهودها ملكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب وأن تنفذ التشريعات القائمة 

                                                      ت إندونيسيا إىل اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان، اليت             وأشار  .                                                  على حنو أكثر فعالية مبعاقبة مرتكيب تلك األفعال       
          حالـة     ٤٣                            ، مل ترفع الدعوى سوى يف           ٢٠٠٦                                       حالة متييز وقعت يف فرنسا يف عام            ٢٢٠     ٠٠٠                    أفادت أنه من بني     

                                        احلكومة النظر يف مجيع قضايا التمييـز               تستكمل                                                                منها، وتساءلت عن التقدم احملرز يف هذا الصدد، وأوصت بأن           
                                                             واستشهدت إندونيسيا مبنظمة العفو الدولية وأشارت إىل وجود          .     ٢٠٠٦                             لقضايا اليت حدثت منذ عام                    الباقية من ا  

ّ                                    حاالت تعذيب وسوء معاملة وفرط استخدام القوة من جانب مسؤويل إنفاذ القانون، وأّدت مجيعهـا، مقترنـة                                                                                           
                                بإنشاء جلنة مستقلة من أجل           وأوصت  .                                        عدم فعالية الكثري من الدعاوى املقامة             ، وإىل                              بالسلطات التقديرية للقضاة  

                           كما أشـارت إندونيـسيا إىل     .                                                                           رصد وحتديد حاالت التعذيب واملعاملة السيئة اليت ارتكبها موظفو إنفاذ القانون    
                           أن العقوبة البدنية يف فرنسا  ب                                                                             املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال، واليت تفيد 

ّ                                          ة يف البيت، واإلبالغ عن حاالت العنف املوّجه ضد املرأة، وتساءلت عن خطط حتسني التشريعات             ال تزال قانوني                                    .   

                           ً                 االكتظاظ وسوء املعاملة، وفقاً لتقـارير             ذلك                                                       وأشارت السويد إىل سوء أحوال أماكن االحتجاز، مبا يف          -   ٤١
                   تدابري إضافية لتقصري           كانت هناك    إن                                                                 مستقلة، واعترفت باجلهود اليت تبذهلا فرنسا لتحسني تلك األماكن وتساءلت 

   .           هلذا الغرض                   النظر يف تطبيق تدابري ب                                وأوصت السويد يف حالة الرد بالنفي   .                                   الفترة الزمنية للقيام بتلك العملية
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ّ                                                                        وفيما يتعلق باألقليات، شّددت فرنسا على الفجوة القائمة بني القانون والواقع، أي كيفية رد فعل اجملتمع   -   ٤٢                        
                                                              وال يعترف القانون يف فرنسا باألقليات يف حد ذاهتا؛ لكن ما             .                              األقليات أنفسهم جتاه التمييز                        وكيفية شعور أفراد    

                                             والقانون حيمي األفراد الـذين ينتمـون إىل          .                                                               يعترف به القانون هو احلقوق الفردية ألعضاء جمموعات األقليات        
ٍ           ييز، ويعاقب على أي تعٍد على                                                                                 جمموعات األقليات شأهنم شأن األفراد اآلخرين، وحيظر أي شكل من أشكال التم                                 

ّ                     ضافة إىل ذلك، وضعت فرنسا سياسات تستهدف مناطق حمّددة تقـوم              باإل و  .                                 حقوقهم بأقصى ما ميكن من احلزم                                                   
                                               وفرنسا حتترم التنوع على مجيع املستويات، يف السياسة   .                                                 فيها احلاجة إىل التخطيط والسياسة احلضرية بصورة حمددة

  ً                                                                            جاً ابتكارية لتعزيز التنوع، كتشجيع األشخاص القادمني من مناطق حمرومة على                              فقد نفذت فرنسا هن     .          ويف اجملتمع 
                   وقد اختذ اجمللس األعلى   .                                                                            االلتحاق باملدارس العليا واجلامعات، أو عن طريق خطة عمل للوصول إىل اخلدمة املدنية 

                          شهده اجملتمع الفرنـسي يف                    التنوع الذي ي              التعبري عن                                                                للوسائل السمعية واملرئية، وهي هيئة مستقلة، تدابري تكفل         
   .                                                    كما يربز تشجيع التنوع يف تعليم اللغات اإلقليمية يف فرنسا  .            وسائط اإلعالم

                                                        هيئة مستقلة ميكن أن يعرض عليها أعـضاء الربملـان بعـض                                           واللجنة الوطنية ألخالقيات موظفي األمن      -   ٤٣
      كمـا    .  ً                            اً تقدم إىل رئيس اجلمهوريـة                                                                              املوضوعات، وبإمكاهنا أن تدعو إىل القيام بتحقيقات وإعداد تقارير سنوي         

                     ، وحيمـي القـانون                                                  املفتش العام ألماكن االحتجاز وواليته الواسعة                                                جددت فرنسا أمهية الدور الذي يضطلع به        
         مليون     ٢,٥                 ً                                                          وتعكف فرنسا حالياً على اختيار مرشح مللء هذه الوظيفة وخصصت ميزانية              .                     استقالل املفتش العام  

                                                           وفيما يتعلق بالشواغل اليت أثريت بشأن إفالت مسؤويل إنفاذ          .               املؤسسة اجلديدة       ً                   موظفاً للعمل يف هذه        ٢٠       يورو و 
  .                                                                                                                القانون من العقاب، تستطيع الضحية أن تقدم شكوى إىل القاضي مباشرة، وعندئذ يكون عليه أن يقوم بتحقيق                

     ٍ                مبحامٍ تتكفل الدولة                                                                                 وبإمكان الضحايا الذين يشتكون من اجلزاءات اإلدارية املفرطة املطبقة يف السجون أن يتصلوا
                                                       وفيما يتعلق بقائمة البلدان اآلمنة ضـمن إجـراءات           .                                            وقد تقلصت فئة هذه القضايا على حنو هام         .             بدفع أتعابه 

                       محل اجلنـسية الفرنـسية                  ليس من الضروري  و  .                                                               اللجوء، أكد ممثل فرنسا أنه جيري باستمرار حتديث تلك القائمة       
         وبينمـا    .                                                          سكان الذين يقيمون ويعملون يف فرنسا وهم غري فرنـسيني                            يف املائة من ال     ٨                         لإلقامة يف فرنسا وهناك     

                     حالة، مل حيرم من       ٤٨                ً                                                                           أشارت فرنسا جمدداً إىل القانون اخلاص بالرموز الدينية ونتائجه، فقد حددت أنه من بني               
ـ               .                   التعليم سوى شخصني       راد                                                                                       وبعد عامني من اعتماد االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأف

         ّ                                                                                                       أسرهم، ذكّرت فرنسا أهنا تواجه صعوبات يف اعتمادها بسبب عدم متييز هذه االتفاقية بني اهلجرة النظامية وغري                 
      ّ                                       كما ذكّرت فرنسا بوجوب معاجلة هذه املسألة         .                                                                   النظامية وعلى أي حال فإهنا تطبق أكثرية األحكام الواردة فيها         

   .                                      دة أمستردام يف إطار صالحيات االحتاد األورويب                                            على الصعيد األورويب حيث إهنا تقع منذ إبرام معاه

                                                                                   وأشارت كوت ديفوار إىل حالة حقوق اإلنسان يف مركز االحتجاز اإلداري لباماندزي يف مايوت، وهي   -   ٤٤
                                                                                                      حالة تدعو إىل القلق، وإىل احتجاز القاصرين، واملعاملة الالإنسانية واملهينة، وعدم إمكانية احملتجزين ممارسة حقهم 

                                            االعتراض على التـدابري اإلداريـة والـضمانات                         عدم التأكد يف إجراءات                            صال، وانعدام احلق يف الصحة و       يف االت 
                                                                                                              اإلجرائية، وتساءلت عن كيفية قيام فرنسا بالتوفيق بني هذه الظروف وصكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت هي                 

                            واسطة أسلحة النبض الكهربائي                                                       وأوصت كوت ديفوار بتفادي التجارب على احملتجزين يف السجون ب  .         طرف فيها
   .                                        ً                  اليت تتسبب يف أمل حاد، واليت ميكن أن تشكل شكالً من أشكال التعذيب
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                                                                                                      ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باعتماد سياسة جديدة للمناطق احلـضرية               -   ٤٥
                                    ة وإذا ما كانت التدابري ستطال األسباب                                                                     احملرومة، وتساءلت عن مدى وجود اعتمادات مالية كافية لتمويل املبادر      

                                                   ورحبت اململكة املتحدة بتقرير اللجنـة الوطنيـة          .                                                            اجلذرية النعدام املساواة والتمييز يف أوساط الفئات احملرومة       
                                                             ّ                                               االستشارية حلقوق اإلنسان الذي يفيد أن حوادث اهلجمات العنصرية املبلّغ عنها إىل السلطات قـد تناقـصت                 

                            ً                                                           ، وأوصت بأن تبذل فرنسا جهوداً إلنفاذ التشريعات القائمة ملكافحة التمييز على حنو                ٠٠٥ ٢                    باستمرار منذ عام    
                                                                                               أكثر فعالية، وبأن تنظر احلكومة يف جتميع إحصاءات عن جمموعات األقليات العرقية، حيث سيساعد ذلك علـى    

                       وتساءلت اململكة املتحدة    .    تها                                                                                     تقييم مدى وأسباب انعدام املساواة وعلى الوقوف عند فعالية التدابري املتخذة ملعاجل           
                                                                 العاملني يف اجملاالت السياسية وجماالت اإلدارة العامة مرآة تعكـس                  تشكيلة       كون   ت                                 عما تقوم به فرنسا لتكفل أن       

                                مفتش أماكن احلرمان من احلرية                            ً                                        وحثت فرنسا على املضي قدماً يف تعيني املرشح املناسب يف وظيفة              .                     تنوع فرنسا بأكملها  
               ما يتعلـق                                                                                             املعلومات عما تقوم به فرنسا ملعاجلة اكتظاظ السجون، وحتديث مرافق سجوهنا، وال سيما                        ً     وطلبت مزيداً من  
                                                                                           وأوصت اململكة املتحدة بتكثيف تدريب موظفي إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان استجابة               .              منها باألحداث 

   .    جرين                                                               للتقارير عن فرط استخدام القوة، وال سيما يف مراكز احتجاز وعزل املها

                                                                                َّ                        ورحبت تشاد بتشريع مكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز وكذلك الـدعم املـايل املقـدَّم إىل                  -   ٤٦
ِ               املنظمات العاِملة يف هذا اجملال            كذلك إنشاء    َّ                 مكلَّفة حبقوق اإلنسان و     دولة    رة  ي                            والحظت بارتياح إنشاء وظيفة وز  .             

ّ                            مفوضية للتضامن الفّعال ووظيفة سفري معين حبقوق اإلن                           َّ                   وأشارت تشاد إىل أن فرنسا شدَّدت قوانينها يف جمال   .    سان                  
                                                                                                      اهلجرة، وال سيما جتاه األشخاص الوافدين من البلدان النامية، وخباصة أفريقيا، وإىل تزايد عمليات اإلعادة باللجوء 

                ل على النحـو                          ِّ        ً     ً                                                                إىل القوة، األمر الذي ميثِّل تراجعاً هاماً يف جمال حقوق اإلنسان، وتساءلت عن نية فرنسا يف العم                
قّر تشاد التدابري املتخذة يف جمال محاية حقوق الطفل، فقد أشارت إىل أن   .                             املالئم الحترام الكرامة البشرية ّ                                                               وبينما ُت   ُ       

                                                                                                            بعض اجلمعيات ما انفكت تفلت من مراقبة السلطات العامة وتنتهك القواعد األساسية للقانون، وخباصة حقوق               
                                           الضوء على هذا التقصري لدى السلطات العامة، "Arche de Zoe")   " ( ه ي         سفينة زوو "          َّ               الطفل؛ وسلَّطت قضية منظمة 

   .                                                           وتساءلت عن اخلطوات اليت تتخذها فرنسا ملنع تكرار مثل هذه األعمال

                                                                                                  وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن مشاطرهتا خمتلف آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم املتحـدة                 -   ٤٧
                                                                    فاقم ممارسات التمييز؛ وسوء حالة املهاجرين، وخباصة املهاجرات، فيما يتعلق           استمرار وت  :                     انشغاالهتا بشأن ما يلي

        َّ       ً                الذي أثَّر أساساً على بعض          ٢٠٠٤         لعام      ٢٢٨                                                                 بالسكن، والعمالة والتعليم؛ ووجود شواغل خطرية بشأن القانون         
                    لدين والتعبري عن احلق                                                ، إىل جانب اآلثار التمييزية وأدى إىل انتهاك حرية ا      خاصة        املسلمني   على                  األقليات الدينية، و

                                                                                              يف التعليم؛ وسوء أحوال السجون ومراكز االحتجاز اإلداري؛ وحوادث عنف على أيدي أفراد جهاز الشرطة، مبا 
                                                                                            يف ذلك سوء املعاملة، وال سيما ضد األشخاص املنحدرين من أصول غري غربية، وغري املواطنني وملتمسي اللجوء؛ 

                                                                          سيما عمليات القتل الناجتة عن العنف املرتيل؛ وزيادة نـسبة االجتـار                                                    ووجود مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ال      
                                                                                                         باألشخاص، وال سيما النساء والفتيات، وكذلك حوادث تبعث على القلق وتتصل باستخدام األطفال يف املـواد              
                                                                                                         اإلباحية واالجتار باألطفال ودعارة األطفال والقضايا ذات الصلة؛ ومزاعم عن وجود حاالت تعذيب أشـخاص              

ّ               ودعت احلكومة الفرنسية إىل اختاذ التدابري الالزمة لوضع حّد هلذه احلوادث    .                                حتت غطاء أنشطة مكافحة اإلرهاب                                                       
   .      ّ         ً              اليت متثّل انتهاكاً حلقوق اإلنسان
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ّ                                                                               وأشارت اليابان إىل أنه بالرغم من تعّدد التدابري التشريعية الرامية إىل تعزيز مكافحة التمييز العنـصري،                  -   ٤٨                                   
                                                                                                     اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية وجلنة القضاء على التمييز العنصري عـن شـواغل بـشأن                                فقد أعربت جلنة  

                         وتساءلت اليابان عن وسائل   .                                                                         احلوادث املتصلة بالتمييز العنصري، واليت ال تزال حتدث يف رأيهما وجتنح إىل التفاقم
                                                باهلجرة، تساءلت اليابان عن التدابري السياسية                    وفيما يتعلق     .                                                    االنتصاف اليت تنظر فيها احلكومة ملعاجلة هذه احلالة       

                                                                                                            اليت تتخذها احلكومة لضمان احلق يف العمل والتعليم للمهاجرين وأسرهم، وعن ترحيل املهاجرين غري الشرعيني،               
                                                  وباإلشارة إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجنـة          .                          ُّ                               وما هي االعتبارات املخصصة ألُّسر األطفال يف سن الدراسة        

                                                                                                          القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل، استفسرت اليابان عن التدابري اليت تتخذها احلكومـة                         املعنية ب 
                                                                                                           ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال وشجعت احلكومة على النظر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع                

   .                      أشكال التمييز ضد املرأة

                                            اجلميع، وأثنت على التدابري التشريعية اليت              تد إىل                       رية وكره األجانب مي        العنص      تأثري                       والحظت غواتيماال أن      -   ٤٩
       بـشأن             ً                 وطلبت مزيداً من املعلومات       .                                                                           اختذهتا فرنسا لتعزيز مكافحة التمييز، وال سيما ملكافحة التمييز العنصري         

  .         َّ                            كانت ممثَّلة يف كافة أحناء فرنسا                                                                اهليئة العليا ملكافحة التمييز وتشجيع املساواة، وما إذا                                         األعمال اليت تقوم هبا يف الواقع       
     يف                                                                                                              كما استفسرت غواتيماال عن كيفية تطبيق فرنسا إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وال سـيما                

     ً                                                                           وأخرياً، أوصت غواتيماال بأن تنفذ فرنسا توصية جلنة القضاء علـى التمييـز               .                                     األقاليم الواقعة فيما وراء البحار    
                                                                                                  يع التدابري الوقائية لوضع حد للحوادث العنصرية اليت يتورط فيها أفراد من قوات األمـن أو                                 العنصري باختاذ مج  

   .                      غريهم من املسؤولني العامني

        وفيمـا    .                  َّ                                                       تعاوهنا التقين املقدَّم يف إطار التعاون مع البلدان الناطقة بالفرنسية              على                       وشكرت جيبويت فرنسا      -   ٥٠
                                                    ، استفسرت جيبويت عن اخلطوات اليت اختذهتا احلكومـة             ٢٠٠٥     عام                                              يتعلق بانفجار موجة العنف يف الضواحي يف        

   .                          لتسوية هذه الفئة من املشاكل

                                                                                                      واسترعت مدغشقر االنتباه إىل التدريب الذي نظمته املدرسة الوطنية للقضاة ملكافحة العنصرية وأثنـت               -   ٥١
                            دريب، وإذا كان الرد بالنفي،                                                                          على ذلك التدريب، وتساءلت عما إذا كان القائمون بأعمال القضاة تلقوا نفس الت

                                                                          واستفسرت عما إذا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان املضمونة يف املعاهدات الدولية اليت   .     ُ                 ً  فهل ُيزمع تدريبهم أيضاً
   .                           ً       َّ                                                             صدقت عليها فرنسا، ميكن عملياً أن تقدَّم إىل احملاكم وأن تطبقها تلك احملاكم، ومدى إمكانية تعويض الضحايا

                                               تضمن إلغاء عقوبة اإلعدام يف الدسـتور يف             ٢٠٠٧                                    تياح إىل أن تنقيح الدستور لعام                        وأشارت هاييت بار    -   ٥٢
                                                                                                           مجيع األحوال ورحبت باعتماد التشريع املتعلق بالربوتوكول االختياري لبيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل              

                          ة إىل معلومات واردة من                                                               وأعربت هاييت عن القلق من العنف املوجه ضد املرأة، مشري           .                          األطفال يف املواد اإلباحية   
                                   واستفسرت عن التدابري املتخـذة          ٢٠٠٦                                    امرأة على يد شركائهن يف عام           ١٢٧                                   منظمة العفو الدولية تفيد بقتل      

                                                                                          كما أعربت هاييت عن القلق من اكتظاظ السجون وتساءلت عن كيفية تفسري زيـادة عـدد                  .                  ملعاجلة هذه احلالة  
     ً   وأخرياً،   .                                 ً              ِّ        يف بلد تشكل فيه حقوق اإلنسان جزءاً من القيم املؤسِّسة       ٢٠٠٢                       يف املائة منذ عام          ٢٢,٣              الرتالء بنسبة   

   .                                           أوصت هاييت بأن تكثف فرنسا كفاحها ضد العنصرية
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                                                                                                        واسترعت سلوفينيا االنتباه إىل الزيادة يف مشاركة املرأة يف الربملان واستفسرت عن كيفية حتقيق فرنـسا                 -   ٥٣
ُ  ُ                 ذها لتحسني متثيل املرأة يف املناصب االنتخابيـة لتحقيـق ُمثُـل                                                            هذا النجاح، وكذلك عن التدابري اليت تزمع اختا                                                       

                                   اآلن لضمان مراعاة املنظور اجلنساين يف       حىت      ً                                                  وفضالً عن ذلك، استفسرت سلوفينيا عما أجنزته فرنسا           .           الدميقراطية
          املتوخـاة                                                       كما تساءلت عن اخلطوات التالية والتدابري امللموسـة         .                                           املشاورات والتحضريات إلعداد التقرير الوطين    

               وأوصت سلوفينيا   .                                                                                      لضمان مراعاة املنظور اجلنساين مراعاة كاملة، وال سيما يف نتائج االستعراض الدوري الشامل      
   .                                                                               بإدماج مراعاة املنظور اجلنساين على حنو منتظم ومستمر يف متابعة االستعراض الدوري الشامل

                                            ان قد دعت فرنـسا إىل سـحب التحفظـات                                                                  وأشار االحتاد الروسي إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنس          -   ٥٤
                                                                                                                 والبيانات التفسريية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وقال إنه سيكون من احلكمة التقدم بتوصية               

             توصية هيئات      إىل                                 ً                                        وباإلشارة إىل أن فرنسا ظلت تارخيياً ترفض مفهوم االعتراف باألقليات و            .                     مماثلة يف هذا الصدد   
                                                                                                 تعيد فرنسا النظر يف موقفها، أوصى االحتاد الروسي بأن جتد فرنسا طرائق فعالة إلعمال حقـوق                               املعاهدات بأن   

                                                 والحظ االحتاد الروسي القلق الذي أعربت عنه بعض هيئات   .                                                   األفراد املنتمني إىل األقليات العرقية والدينية واللغوية
                                              ومقاطعات فرنسا الواقعة فيما وراء البحار،                                                                          املعاهدات بشأن عدم وجود معلومات عن تنفيذ املعاهدات يف أقاليم           

          ُ                                                                                                          وأوصى بأن ُتدرج احلكومة معلومات عن تنفيذ املعاهدات يف أقاليمها الواقعة فيما وراء البحار عنـد  إعـداد                   
   .                     َّ                                  تقاريرها الوطنية املقدَّمة إىل هيئات املعاهدات على حنو منتظم

                                             قضاء على التمييز املهين وعن تقليص فجوة األجـور                                                 واستفسرت الفلبني عن التدابري اليت اختذهتا فرنسا لل    -   ٥٥
                                                                                                 وأعربت الفلبني عن األمل يف أن تواصل فرنسا تنفيذ تدابري تعزيز متكني املرأة، مبا فيها املرأة                  .                    بني الرجال والنساء  

      ً                                                                                               وفضالً عن ذلك، أعربت عن أملها يف أن تواصل فرنسا بناء جمتمع متعدد الثقافات ويشمل اجلميع يف                  .      ِ   املهاجِرة
                                                                                                              كنف التسامح واالحترام، وأن تستمر يف معاجلة املشاكل املتعلقة بالعنصرية وكره األجانب، وأن تعـزز محايـة                 

   .                      حقوق املهاجرين واألقليات

                                                                                                     والحظت جنوب أفريقيا أنه بالرغم من التدابري املتخذة يف جمال إدماج املهاجرين، فقد استرعت جلنـة                  -   ٥٦
                                                                    اه إىل حالة املهاجرات وطلبت املزيد من املعلومات عن التدابري األخرى املتخذة                                 القضاء على التمييز العنصري االنتب

    كما   .                                                                                  ً          ً             لتحسني حالة املهاجرات يف جمال السكن والعمالة والتعليم، ولتيسري إدماج املهاجرات اجتماعياً واقتصادياً            
  ِ                  اجِرة علـى العمـل                                                                            طلبت جنوب أفريقيا معلومات عن أفضل املمارسات يف تيسري حصول األفراد من أصول مه 

                                                                                                           وأوصت بأن تتخذ فرنسا تدابري فعالة إللغاء مجيع أشكال التمييز ضد املهاجرات يف احلصول علـى اخلـدمات                  
   .                 االجتماعية األساسية

   َّ           وذكَّرت بالقلق   .                                                                              ورحبت أستراليا باألولوية اليت أولتها فرنسا للتحقيق يف العنف من جانب األزواج ومنعه  -   ٥٧
                                                                                 اخلاصة املعنية بقضايا العنف ضد املرأة بشأن عدم وجود هيئة مكلفة بتوثيق قضايا العنف                      الذي أعربت عنه املقررة

                    ً                            وطلبت أستراليا مزيداً من املعلومات عن اجلهود         .                                                              ضد املرأة، وال سيما عمليات القتل النامجة عن العنف األسري         
    .                                                  املبذولة ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا فيه العنف األسري

             ُ                                                                                    األسئلة اليت أُثريت بشأن مكافحة االجتار بالنساء، أشار ممثل فرنسا إىل أن ذلك يتصل بقضية                    ً     ورداً على   -   ٥٨
                                          ، تتراوح أحكام السجن بني سبع سـنوات            ٢٠٠٣                          ومنذ اعتماد قانون عام       .              ُ   ِ                      الدعارة، اليت ُيعاِقب عليها القانون    
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                           ضمن هذا القانون برامج محاية       كما يت  .             مليون يورو   ٢,٥   و  ٤٥     ٠٠٠                                      والسجن مدى احلياة، وتتراوح الغرامات بني 
                                                                                                       الشهود ومينح كتمان اهلوية، وأشكال احلماية الطبية واالجتماعية اإللزامية اليت متوهلا الدولة وإيواء الضحايا، وكان 

                  وأوضـحت فرنـسا      .              ً                                                                          القانون ناجعاً يف احلد من اجلرائم املتعلقة بالدعارة ويف تفكيك عدد من شبكات االجتار             
                            وتود فرنسا تنظيم اهلجـرة       .                                                             رة، اليت ترمي إىل التحكم يف اهلجرة وتؤيد إدماج املهاجرين                             سياستها يف جمال اهلج   

             عقد االستقبال  "                   وسيجري ذلك عن طريق   .          يف املائة  ٥٠             يف املائة إىل  ٧                                       القانونية هبدف زيادة اهلجرة االقتصادية من 
      ً                                        لغوياً، ومعلومات عن اإلقامة يف فرنـسا،                         ً        ً                             ً         ، الذي يتضمن يوماً تدريبياً على املعلومات املدنية، وتدريباً         "       واإلدماج

ُ              وُمنح يف عام      .                                                                        كما يتضمن يف حالة الضرورة تدابري دعم اجتماعي متاحة جلميع املترشحني                            ما يربو على        ٢٠٠٧ 
  .  "                                     فتح الوظائف يف فرنسا على أوسع نطاق ممكن " و  "       املرسلة "                                   عقد ويتضمن ذلك شراكات مع البلدان    ١٠٠     ٠٠٠

ُ  ِّ                     وقد ُوقِّعت بالفعل ستة ع       ،  " ه           سفينة زووي  "                                        وفيما يتعلق بالنواقص يف قضية منظمة         .                                قود شراكة مع البلدان املرسلة        
  ،  )      تيـزر  (                                           وفيما يتعلق بلجوء الشرطة إىل أسلحة الصعق      .                                        ً                أشارت فرنسا إىل أهنا تقاضي مرتكبيها حالياً يف فرنسا        

                    ً    ويتلقى الضباط تدريباً     .        واخلطرين                                       ُ                                          أفادت فرنسا أن هذه األسلحة غري قاتلة، وال ُتستعمل إال ضد األفراد العنيفني              
                                       إذ ينبغي عدم استخدام هذه األسـلحة         :     ً                                        ً                          خاصاً على استعمال هذا السالح، ويستند ذلك أساساً إىل مبدأ النسبية          

     ً                                                            ّ                                      إطالقاً ألغراض التعذيب، كما يقال، ولكنها تستعمل فقط ألغراض دفاعية وشلّ الشخص عن احلركـة عنـد                 
        وفيمـا    .                   ً     ً                            سب، حيث إنه ميثل حالً وسطاً بني اهلراوة والسالح الناري   ا ن ت     ل ال  ُ   ِّ                        وُيحسِّن هذا السالح من عام      .       اللزوم

                                                                                                           يتعلق بالسياسات احلضرية املتبعة يف األحياء الصعبة، فهي سياسات غري كافية بالفعل وأدت إىل نتائج غري مرضية           
                       سة، وتتسع املشاركة يف         ُ                                                    فقد أُنفقت ماليني اليورو على أعمال جتديد األحياء احلسا          .                            رغم اجلهود اجلبارة املبذولة   

                                                     واحلالة على أرض الواقع حساسة، وجيب إيالء العناية          .                      ً      وحدة إسكان عام سنوياً       ١٠٠     ٠٠٠                   املدن وجيري تشييد    
                                                                                             وفيما يتعلق باهلجرة غري الشرعية الواسعة النطاق يف األقاليم الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار،      .                 لكل حالة فردية  

                                                                   يف املائة يف مايوت من السكان احملليني تنتمي إىل أصول مهاجرة،              ٣٥    و   ٣٠       بني                                الحظت فرنسا أن نسبة تتراوح    
                                                              يف املائة من حاالت الطرد اليت تقوم هبا فرنسا يف األقاليم الواقعـة    ٥٠          وجتري نسبة   .                                 وأكثريتهم تقيم بصفة غري شرعية    

     تاحة   امل         جتماعية    اال      ماية    احل          وكذلك      على  األ      فضل و   األ      عيشي    امل      ستوى                                السبب يف ذلك هو إغراءات امل      و  .                   فيما وراء البحار  
                                         وتعترف فرنسا بسوء األحوال يف مـايوت،         .                                                                                 يف األقاليم الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار باملقارنة مع البلدان اجملاورة          

     ويظل   .                                         مليون يورو ملشاريع اإلعمار السكين يف مايوت  ١٨                                              فيما يتعلق بظروف السكن ويف مراكز االحتجاز، وختصص 
   .                             ٍ                                  ىل املرافق الصحية وإىل خدمات حمامٍ بنفس املستوى يف كل األراضي الفرنسية        الوصول إ

              ، أشارت فرنسا     ٢٠٠٥               املنشأة يف عام                                                      باهليئة العليا ملكافحة أشكال التمييز وتشجيع املساواة                  وفيما يتعلق     -   ٥٩
                        ا يف معرض حديثه عـن                      وأشار ممثل فرنس    .                                                                     إىل استقالل تلك اهليئة وإىل الدور اهلام الذي اضطلعت به يف اجملتمع           

                                           والحظت فرنسا أن القضاة ال يتلقون دورات         .                                                                 اإلشادة بفعالية اهليئة، إىل أهنا تستطيع تقدمي شكاوى إىل احملاكم         
                                            وفيما يتعلق بأحوال السجون، أشارت فرنسا        .                                                                       تدريبية تتعلق بقضايا العنصرية والتمييز العنصري والقضايا الدينية       

                                       ويف هذا السياق، قارن رئيس الوفد إحصاءات   .                                  أهنا تقوم بتسويتها يف الوقت احلاضر                          إىل أن احلالة غري طبيعية، بيد
             وبالتايل فإن     ).        نسمة    ١٠٠     ٠٠٠        لكل      ١٤٠ (                  بالبلدان اجملاورة     )        نسمة    ١٠٠     ٠٠٠        لكل     ٩٥ (                   االحتجاز يف فرنسا    

ـ                               د أن فرنـسا                                                                                                ترتيب فرنسا يقع يف الطرف األسفل من املعدل األورويب اخلاص بعدد احملتجزين، وأكد من جدي
   .                                         ستواصل حتديث وجتديد مراكز االحتجاز مبعدل سريع
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  أو التوصيات/ االستنتاجات و-      ً ثانيا  
   :ُ  ِّ                                            ُوجِّهت أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل فرنسا  -   ٦٠

                                                                                          أن تستكمل عملياهتا احمللية للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن                 -  ١
   ؛ )       ألبانيا (        وقت ممكن                       االختفاء القسري يف أسرع 

   ؛ )   مصر (                                                                        أن تنضم إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -  ٢

   ؛ )            االحتاد الروسي (                                                                          أن تلغي حتفظاهتا وبياناهتا التفسريية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   - ٣

                                               من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع          ٤                                               أن تنظر يف إمكانية سحب حتفظاهتا على املادة           -  ٤
   ؛ )    كوبا (                      أشكال التمييز العنصري 

                                          من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة       ١٢٤                                      أن تسحب اإلعالن الصادر مبوجب املادة         -  ٥
   ؛ )      املكسيك (        الدولية 

  ا                                                                                               أن تدرج معلومات بشأن تنفيذ املعاهدات يف أقاليمها الواقعة فيما وراء البحار يف تقاريره               -  ٦
   ؛ )            االحتاد الروسي (                                              الوطنية املقدمة إىل هيئات املعاهدات على حنو منتظم 

             ً                                                                     أن تبذل جهوداً إلنفاذ التشريعات املناهضة للتمييز بفعالية أكرب، وأن تنظر يف مجع إحصاءات   -  ٧
                                                                                              بشأن جمموعات األقليات العرقية لتقييم مدى وأسباب انعدام املساواة وتقييم فعالية التدابري            

   ؛ )             اململكة املتحدة (               ا العمل إلصالحها        اجلاري هب

   ؛ )         إندونيسيا   (    ٢٠٠٦                                                      أن تنتهي من مجيع قضايا التمييز املعلقة اليت حدثت منذ عام   -  ٨

                                                                                                   أن تنفذ توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري باختاذ مجيع التـدابري الوقائيـة                 -  ٩
                          األمن أو غريهم من املـسؤولني                                                        لوضع حد للحوادث العنصرية اليت يتورط فيها أفراد قوات    

   ؛ )        غواتيماال (       العامني 

   ؛ )   مصر (               ً                                            أن تعتمد قانوناً حيظر التحريض على الكراهية الدينية والعرقية   -   ١٠

   ؛ )    هاييت (                           أن تكثف كفاحها ضد العنصرية   -   ١١

                                                       من إعالن ديربان عند معاجلـة املـسائل املتعلقـة              ١٠٤                       ً              أن تنظر يف التزامها وفقاً للفقرة         -   ١٢
                                                                             والدراسات اخلاصة باالستعمار وبتجارة الرقيق، وخباصة فيما يتصل باألقـاليم                      بالتشريعات  

   ؛ )   مصر (                         الواقعة فيما وراء البحار 

                                                                                     أن تتخذ تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املهـاجرات يف الوصـول إىل            -   ١٣
   ؛ )            جنوب أفريقيا (                         اخلدمات االجتماعية األساسية 



A/HRC/8/47 
Page 19 

                     متابعـة االسـتعراض                                          ستمرة على إدراج منظور جنساين لدى                             عمل بصورة منهجية وم        أن ت   -   ١٤
   ؛ )        سلوفينيا (              الدوري الشامل 

                                                                                            أن تعتمد تدابري إضافية، تتصل مببدأ عدم الطرد، لضمان االستجابة للطلبات املمكنة للجنة               -   ١٥
                                                                                                مناهضة التعذيب الختاذ تدابري مؤقتة يف القضايا الفردية الرامية إىل منع خرق أحكام اتفاقية              

   ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (           ضة التعذيب     مناه

             ً                                                                                           أن تبذل جهوداً فعالة الحترام التزاماهتا الدولية بعدم اللجوء إىل اإلعادة القسرية ألي فرد إىل بلد                  -  ١٦
   ؛ )      هولندا (                                                                         ميكن أن يتعرض فيه النتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها التعذيب أو املعاملة السيئة 

                                                          جناء بأسلحة نبض كهربائي ينتج عنه أمل شديد، ميكن أن                                              أن تتفادى القيام بتجارب على الس       -   ١٧
   ؛ )          كوت ديفوار (    ً                                 شكالً من أشكال من التعذيب، يف السجون   ثل مي

                                                                                           أن تنشئ جلنة مستقلة لرصد وحتديد حاالت التعذيب واملعاملة السيئة اليت يرتكبها موظفـو                -   ١٨
   ؛ )         إندونيسيا (              إنفاذ القانون 

                                                    ملسؤويل إنفاذ القانون استجابة للتقارير املتعلقة بفرط                                أن تكثف التدريب على حقوق اإلنسان  -   ١٩
   ؛ )             اململكة املتحدة (                                                                استخدام القوة، وال سيما يف مراكز االحتجاز ومراكز االنتظار للمهاجرين 

   ؛ )      سويسرا (                                                                         أن تعتمد املقاضاة اآللية جلميع أعمال العنف املرتيل إذا مل تكن تلك املقاضاة سارية   -  ٢٠

                                                                            ملقررة اخلاصة املعنية بقضايا العنف ضد املرأة فيما يتعلق بعـدم وجـود                                أن تراعي شواغل ا     -   ٢١
                                                                                          وكالة مكلفة جبمع املعلومات عن قضايا العنف ضد املرأة، وال سيما حاالت القتل يف سياق               

   ؛ )      سويسرا (            العنف األسري 

ّ                                                                             أن ترّد على رسالة املقرر اخلاص املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحـة اإلرهـاب           -   ٢٢      
   ؛ )      املكسيك   (    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢٦       املؤرخة 

                                                   ُ                            أن تبلغ جملس حقوق اإلنسان بالتدابري امللموسة اإلضافية املُتخذة فيما يتعلق بتحسني ظروف   -   ٢٣
                                              تنفذ توصيات خمتلف هيئات املعاهدات يف هذا الصدد يف    أن            ً                    السجون وفقاً للمعايري الدولية، و

   ؛ )      هولندا (             أسرع وقت ممكن 

                                                                      إضافية، إذا مل تكن قد اختذت من قبل، للحد من الفترة الزمنية لعملية حتسني              أن تتخذ تدابري  -   ٢٤
   ؛ )      السويد (                   ظروف أماكن االحتجاز 

                                                                                            أن تواصل اجلهود الرامية إىل تعزيز االندماج االجتماعي وإعادة إدماج العائدين إىل اجلرمية               -   ٢٥
   ؛ )      سويسرا (            من القاصرين 



A/HRC/8/47 
Page 20 

 

                                        ؛ وأن تعيد النظر يف القانون الـذي         )    كندا (           العامة                                          أن تلغي حظر ارتداء احلجاب يف املدارس        -   ٢٦
   ؛ )       بنغالديش (                                                  حيظر ارتداء الثياب اليت تدل على انتماء ديين يف املدارس 

                                                                                         أن تنفذ إجراءات مجع مشل األسرة بالنسبة إىل الالجئني املعترف هبم بأسرع ما ميكن لضمان                 -   ٢٧
   ؛ )   كية              اجلمهورية التشي (                                محاية احلياة األسرية لألشخاص املعنيني 

                                                                                           أن تعتمد برامج وتدابري حمددة لضمان محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع              -   ٢٨
   ؛ )   مصر (            عناصر اجملتمع 

                                                                                              أن تنظر يف أفضل املمارسات ملعاجلة االحتياجات اخلاصة باألفراد املنتمني إىل األقليـات لـضمان                 -  ٢٩
                     ؛ وأن جتد أسـاليب      )      النمسا (                   ضي بذلك الدستور                                                     املساواة يف التمتع بكافة حقوق اإلنسان، كما يق       

   ؛ )            االحتاد الروسي (                                                                    فعالة إلعمال حقوق األفراد املنتمني إىل األقليات العرقية والدينية واللغوية 

                                                                                                     أن تعيد النظر يف مواقفها من االعتراف حبقوق األقليات وأن تبادر إىل مجع بيانات تتعلـق حبالـة                    -  ٣٠
                                                                ، مبوبة حسب اهلوية العرقية، واملعتقد ونوع اجلنس، من أجـل                       االقتصادية -                   السكان االجتماعية   

                          ؛ وأن تفكر على حنو جدي      )    كندا (                                                                   حتديد املشاكل االجتماعية اليت تؤثر يف األقليات العرقية والدينية          
   ؛ )    اهلند (                                                                     يف إعادة النظر يف موقفها من األقليات واالعتراف هبا كمجموعات أقلية ومحايتها 

                                                                     تناق استراتيجيات أكثر جرأة لزيادة عدد األشخاص املنحـدرين مـن                                أن تفكر جبدية يف اع      -   ٣١
                                                                 اخلدمة العامة، وال سيما يف جهاز الشرطة، واخلدمـة املدنيـة والـسلطة      يف               أصول مهاجرة   

   ؛ )    اهلند (                                                      القضائية، من أجل زيادة توضيح التنوع الواسع داخل فرنسا 

                                       إعداد العهد األورويب للهجرة وتأمني                                 النظر يف حقوق اإلنسان عند           ً      ً    اهتماماً حمورياً ب           أن تويل     -   ٣٢
ّ                                         ضمان كافة حقوق اإلنسان للمهاجرين عنـد تنفيـذه بغـّض النظـر عـن أوضـاعهم                                                                 

   ؛ )      املكسيك (          القانونية 

                                                                                        أن تستمر يف بذل جهودها حلماية حق كافة املهاجرين، بغض النظر عن وضعهم وحالتـهم                 -   ٣٣
    ).    كوبا (          القانونية 

   .                                                              ت يف نتائج التقرير اليت سيعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة                             وسريد رد فرنسا على هذه التوصيا  -  ٦١

   أو  /                                                                            أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة اليت قدمتـها و             /                   ومجيع االستنتاجات و    -   ٦٢
                             أو التوصيات على أهنا قـد       /                                    وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و       .                                     موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    

    .                              حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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   تعهدات طوعية من جانب الدولة موضوع االستعراض-      ً ثالثا  
   :                                                                         قدمت فرنسا التعهدات الطوعية التالية يف بياهنا االستهاليل وأثناء احلوار التفاعلي  -   ٦٣

   اث                ً      ً                                                                  أن تنظم اجتماعاً سنوياً مع ممثلي اجملتمع املدين يف جمال حقوق اإلنسان للتحـضري لألحـد                 -  ١
                   الرئيسية الدولية؛

                                                                                           أن تستشري اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان كلما أمكن ذلك يف سياق سن القوانني                -  ٢
                                       حىت تضطلع بدورها االستشاري على حنو فعال؛

                                                                                               أن تشرك اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان يف متابعة التوصيات اليت تتقدم هبا هيئات                -  ٣
                                                                                    إىل تعاوهنا اجلاري فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية هليئـات املعاهـدات                             املعاهدات، إضافة 
              حلقوق اإلنسان؛

                                                                                                 أن تنظر يف إنشاء آلية مشتركة بني الوزارات دون إبطاء جتتمع على حنو منتظم، لتنظر بـصفة                   -  ٤
         تتقدم                                                                                          خاصة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان، يف متابعة التوصيات اليت           

                                                        هبا هيئات املعاهدات حلقوق اإلنسان واملؤسسات الوطنية املعنية؛

                                                                                               أن تنشر على حنو منتظم يف موقع وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية التوصيات اخلتامية هليئات                -  ٥
                      معاهدات حقوق اإلنسان؛

               ذين اعتمـدمها                                                                                   أن تنظم مشاورة إلعداد خطة عمل وطنية ملتابعة إعالن وبرنامج عمل فيينا الل              -  ٦
                                                                                          املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي          

                                                                     ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

        ألشـخاص                                                                             أن تقدم إىل الربملان اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع ا   -  ٧
                                                                                       من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب            

                                                                                     املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بغرض التصديق عليها يف موعد قريب؛

  ة                                                              التعديالت الواجب إدخاهلا على التشريع الفرنسي لالسـتجاب            ٢٠٠٨                       أن تستكمل حبلول عام       -  ٨
                                                            للشروط الواردة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛

   من   )  ج ( ٢                                                                                     أن تنظر يف إمكانية سحب أو تعديل التحفظات اليت تقدمت هبا احلكومة على الفقرة                 -  ٩
                                                     من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  ١٤      املادة 

    ١٤              من املادة     ٥            والفقرة     ١٣                             رة عن احلكومة بشأن املادة                                                 أن تنظر يف إمكانية تعديل اإلعالنات الصاد        -   ١٠
   .                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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