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أولً -اإلقليم والسكان
ألف -اإلقليم
 -1ميتد إقلايم فرنساا علاى مسااحة تبلا  551 602مان الكيلاومرتات املربعاة ،ابإلضاافة إ
أقاااليم مااا وراء البحااار  128 101كيلااومرت مرباااأل واألراضااي الفرنسااية اجلنوبيااة والقطبيااة اجلنوبيااة
 432 000كيلومرت مرباأل.
 -2ويف الواقااا ،تتاافلف فرنسااا ماان منطقااة مرتوبولي اة األقاااليم الواقعااة يف أوروابأل وماان أقاااليم
ما وراء البحار .وتنقسم أقاليم ما وراء البحار إ فئتني:


مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار ،وهي :غواديلوب ،وغياان ،واملارتينيك ،وجزيارة
مااايوت القمريااة ،وال ريونيااون حتاال عبااارة مقاطعااات وأقاااليم مااا وراء البحااار حماال
عبارة مقاطعات ما وراء البحارأل؛



اجلماعاات اإلقليميااة ملااا وراء البحااار ،وهاي :باولينيزاي الفرنسااية ،وسااان ابرتليمااي،
وس ااان م ااارتن ،وس ااان بي ااري وميكل ااون ،ووال ااي( وفوت ااوان حت اال عب ااارة اجلماع ااات
اإلقليمية ملا وراء البحار حمل عبارة أقاليم ما وراء البحارأل.

 -3وبغا ا الناي اار ع اان اجلماع ااات اإلقليمي ااة مل ااا وراء البح ااار ،تنقس اام فرنس ااا إدارايً إ 18
إقليما ااً 1 13أل يف املنطق ااة املرتوبولي ااة و 5فيم ااا وراء البح ااارأل ،و 101مقاطع ااة  96يف املنطق ااة
املرتوبولية و 5فيما وراء البحارأل و 36 658بلدية  129منها فيما وراء البحارأل 2أل.
 -4ولك اال م اان كالي اادونيا اجلدي اادة وجزي اارة كليربت ااون واألراض ااي الفرنس ااية اجلنوبي ااة والقطبي ااة
اجلنوبية أنايمة خاصة.

ابء -السكان

3أل

 -5حا ااى  1كا ااانون الثاين/ينا اااير  ،2015كا ااان عا اادد سا ااكان فرنسا ااا  66,4مليا ااون نسا اامة،
يوجااد  64,2مليااون نساامة ماانهم يف فرنسااا املرتوبولي اة و 2,2يف مقاطعااات وأقاااليم مااا وراء البحااار.
وابلتايل ،كانت ترتكز ا نسبة  13يف املائة من سكان االحتاد األورويب  508,2ماليني نسمةأل.
 -6وحى  1كانون الثاين/يناير  ،2016كان يقيم يف فرنسا  66,6مليون نسامة 4أل64,5 ،
ملي ااون نس اامة م اانهم يف فرنس ااا املرتوبوليا اة 5أل و 2,1يف مقاطع ااات وأق اااليم م ااا وراء البح ااار .وتبلا ا
الكثافة السكانية يف فرنسا املرتوبولية  118نسمة يف الكيلومرت املربا 6أل.
 -7ومل يش اامل اإلحص اااء ال اادميغرايف ،إال اعتب اااراً م اان ع ااام  ،2014جزي ااراة م ااايوت القمري ااة الا ا
أُدرجاات ضاامن فئااة مقاطعااات وأقاااليم مااا وراء البحااار يف  31آذار/مااار  .2011وال تراعااى حااى
اآلن يف البياانت اإلحصائية اجلماعات اإلقليمية ملا وراء البحار واجلماعات ال لديها نايام خاص.
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 -1البياانت الدميغرافية
(أ) النمو السكاين
 -8ارتف ااا ع اادد الس ااكان املقيم ااني يف فرنس ااا بنس اابة  0,4يف املائ ااة خ ااالل عا ااام 2015
247 000+أل .وعلى غرار األعوام السابقة ،يعزى النمو السكاين بشكل أساساي إ التغاري
الطبيعي للسكان  200 000+مولودأل .غري أن املعدل املس ل هو األدىن منذ عاام 1976
ابلناي اار إ ارتف اااع ع اادد الوفي ااات يف ع ااام  ، 2015وه ااو األعل ااى من ااذ ف اارتة م ااا بع ااد احل اارب
 600 000حالااة وفاااة ،أي بازايدة نساابتها  7,3يف املائااة ابملقارنااة مااا عااام 2014أل .وياياال
صايف اهل رة منخفضاً نسبياً 47 000+أل 7أل.

 -9املن اااط  :خ ااالل الف اارتة املمت اادة ب ااني ع ااامي  2008و ،2015زاد ع اادد س ااكان ي ااا
مناااطف فرنسااا املرتوبوليااة ،وبشااكل أكاارب يف كورساايكا والنغاادوك  -روساايون  -مياادي  -برييني اه.
ويفوق عدد األشخاص الذين تاذ م هاااتن املنطقتاان اجلدياداتن 8أل بكثا رري عادد مان يغادروهماا،
اوالدات الوفي ااات ابلض ااب  .وال يا اذب الش اامال الش اارقي س ااوى القلي اال م اان
يف ح ااني تع ااوو ال ا
ُ
السكان .وابلفعل ،فمنطقة ألزا  -لورين  -شامبان  -أردين ومنطقة هاو دو فاران( مهاا األقال
منواً بسبب صايف اهل رة السليب الذي يعوضه ابلكاد فاائ الاوالدات ابملقارناة ماا الوفياات .وزاد
عاادد سااكان منطقااة إياال دو ف اران( باانف( وتاارية املتوس ا الااوطين ،غااري أن هااذا النمااو انت اج عاان
تركيبااة ماان نقيضااني :فااالتغري الطبيعااي ااا هااو األعلااى يف فرنسااا املرتوبولي اة وصااايف اهل اارة سااليب
للغايا ااة .ويف الفا اارتة املمتا اادة با ااني عا ااامي  2008و ،2015شا ااهدت غيا اااان أكا اارب زايدة يف عا اادد
السااكان علااى صااعيد مقاطعااات وأقاااليم مااا وراء البحااار تتوس ا ساانوي نساابته  2,2يف املائااةأل،
وذلك بفضل تغري طبيعي مرتفا جدا .وخالفااً لاذلك ،اففا عادد ساكان مارتينياك بنسابة بلا
متوسااطها الساانوي  0,7يف املائااة ،وذلااك بساابب نق ا ر يف عاادد الوافاادين مل ياُاتح التغااري الطبيعااي
اإليايب للسكان تعويضه 9أل.
 -10املدن/البلااد ت :خااالل الفاارتة املمتاادة بااني عااامي  1982و ،2012شااهدت فرنسااا
زايدة سااكانية ق اادرها  9,7ماليااني نس اامةُ ،س ا لت نس اابة  20يف املائااة منه ااا يف منطقااة ابري اا(
احلض ا ارية و 30يف املائا ااة يف املنا اااطف احلض ا ارية 10أل الا ااثالر عشا اارة لإلقلا اايم 11أل .وحا ااى  1كا ااانون
الثاين/يناااير  ،2015بل ا عاادد بلاادايت فرنسااا املرتوبوليااة  36 529بلديااة .وك اان عاادد سااكان
أكث اار م اان نصا ااف ه ااذه البلا اادايت  54يف املائ ااةأل ،ح ااى  1كا ااانون الثاين/ين اااير  ،2013يقا اال
عن  500نسمة لكل بلدية .ويقطن هذه البلدايت الصغرية البال عددها  19 800بلدية 4,5
مالي ااني نس اامة ،أي  7يف املائ ااة م اان س ااكان فرنس ااا املرتوبولي ااة :أي م ااا يق ااارب جمم ااوع س ااكان
البلدايت اخلم( الكربى جمتمعة ،وهي :ابري( ومرسيليا وليون وتولوز وناي( .ويف عاام ،1968
كااان عاادد سااكان البلاادايت الا يقطنهااا أقاال ماان  500نساامة يشااكل  11يف املائااة ماان سااكان
فرنسا املرتوبولية.
 -11وتضااافر يف حاادور هااذه الاياااهرة توسااا مساااحة املاادن وتزايااد االسااتيطان .وبشااكل أدق،
ُس لت نسبة  80يف املائة تقريباً من تزايد سكان املناطف احلضرية ،خالل األعوام الثالثني املاضية،
يف الت معات السكانية ال تضم  400 000نسمة أو أكثر .وتدعم جاذبية املادن الكاربى نايامااً
حضرايً هتيمن عليه ،يف املقام األول ،مدينة ابري( ،ويف املقام الثاين ،جمموعة مكونة من  14وحدة
4
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حضرية يبل عدد سكاها  400 000نسمة أو أكثر ،تقا على الساحل وعلى طول األهار وقرب
احلاادود .وتضاام الوحاادة احلض ارية لباااري( يف الوقاات ال اراهن ،كمااا يف عااام  ،1982أكثاار ماان ربااا
سااكان املناااطف احلض ارية .ويف عااام  ،2010كاناات املاادن تاشااغل  22يف املائااة ماان مساااحة اإلقلاايم
وتض اام  47,9مليا ااون نسا اامة ،أي  77,5يف املائ ااة ما اان جمما ااوع الس ااكان .ويف الف ا ارتة املمتا اادة با ااني
ع ااامي  2000و ،2010زادت مس اااحة احلي ااز احلض ااري يف فرنس ااا املرتوبولي ااة بنس اابة  20يف املائ ااة
ابب الرئيساي لتوساعه 12أل .ورغام هاذه
تقريبا .ويشكل ابتالع احليز احلضري لبلدايت ريفية قدمياة الس ا
الاي اااهرة وظ اااهرة توس ااا م اادار الت مع ااات الس ااكانية ،فق ااد ك ااان ثالث ااة أرابع البل اادايت يض اام أق اال
ماان  1 000نساامة 13أل ،يف عااام  ،2008وكااان ااة فق ا  11بلديااة تضاام أكثاار ماان 200 000
نسا ا اامة ،و 30بلدي ا ا ااة تض ا ا اام أكث ا ا اار م ا ا اان  100 000نس ا ا اامة 14أل ،يف ع ا ا ااام  .2009واملنطقت ا ا ااان
املرتوبوليتااان اللتااان يوجااد يف كاال بلديااة ماان بلاادايهتما أكاارب عاادد ماان السااكان مهااا إياال دو ف اران(
وبروفان(  -ألب  -كوت دازير ،حيث يبل متوس عدد السكان  9 000و 5 000نسمة على
التوايل ،وتليهما مناطف هو دو فاران( وبريتااين وابياي دو ال لاوار .ويف أقااليم ماا وراء البحاار ،يعاي
معاياام السااكان يف املاادن .وابلفعاال ،فالغالبيااة العايمااى ماان البلاادايت يف مقاطعااات وأقاااليم مااا وراء
البحار اخلم( مناطف حضرية ،وال سيما ألها كبرية احل م يف كثري من األحيان 15أل.
(ب) توزيع السكان حبسب النتماء اإلثين

 -12يستحيل معرفة توزيا السكان حبسب االنتماء اإلثاين ،ألن اا بي ر
ااانت مان هاذا القبيال
يعترب منافيا للدساتور .وابلفعال ،فمان املباادل الدساتورية أن فرنساا واحادة ال تت ازأ  :فاال ياوز،
يف هذا الصدد ،للسلطات أن متيز بني السكان حبسب األصل اإلثين.

 -13وابلتايل ،حياير القانون املؤرخ  6كانون الثاين/يناير  1978املتعلف بتكنولوجيا املعلومات
وامللفات واحلرايت 16أل ا أو معاجلة البياانت ذات الطابا الشخصي ال تُبني ،بشكل مباشار
أو غري مباشر ،األصل العرقي أو اإلثين لألشخاص ،أو آراءهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية،
أو انتماءهم النقايب ،أو تتعلف بصحتهم أو حياهتم اجلنسية .
(ج) معدل الولدات
 -14العاادد 17أل :يتساام معاادل الااوالدات يف فرنسااا علااى العمااوم ابالسااتقرار منااذ هايااة فاارتة طفاارة
اإلجناب ،حيث يتفرجح يف حدود  800 000مولود يف السانة مناذ انينياات القارن املاضاي .وبلا
ح ا ا ااده األدىن يف ع ا ا ااام  1994بتسا ا ا ا يل  741 000مول ا ا ااود جدي ا ا ااد وذروتاا ا ا اه يف ع ا ا ااام 2010
بتس يل  833 000مولود .ويف عام  ،2015قُدر معدل الوالدات يف فرنسا تا نسابته  12,0يف
األل ااف مقاب اال  12,4يف األل ااف يف ع ااام  2014و 12,3يف األل ااف يف ع ااام  2013و 6,12يف
األلااف يف عااام  .2012ويف العااام ذاتااهُ ،ولااد  800 000طفاال .وقااد اففا ابلتااايل عاادد املواليااد
بنس اابة  2,3يف املائ ااة من ااذ ع ااام  2014للعل اام ،بلا ا ع اادد املوالي ااد  818 600يف عا اام ،2014
و 811 500يف عاام  ،2013و 821 000يف عااام 2012أل .وتراجاا مؤشار اخلصااوبة يف فرنسااا
بشااكل طفيااف يف ع ااام  ،2015حيااث بل ا عاادد األطفااال لك اال ام ارأة  ،1,96مقاب اال  2,00يف
عام  .2014وحتتل فرنسا ،يف هذا اجملال ،املرتبة الثانية بني بلدان االحتاد األورويب.
 -15العمر 18أل :استمر اففاو معدالت اخلصوبة لدى النسااء الالئاي تقال أعماارهن عان 30
ساانة ،واشااتدت حدتااه شاايئاً مااا يف عااام  2015ابملقارنااة مااا األع اوام السااابقة .وابملقاباال ،اتساامت
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معاادالت اخلصااوبة لاادى النساااء الالئااي ت ارتاو أعمااارهن بااني  30و 34ساانة ابالسااتقرار خااالل
الفاارتة املمتاادة بااني عااامي  2009و ،2014قباال أن تاانخف باادورها يف عااام  .2015ويتواصاال
ارتف اااع متوس ا عم اار األمه ااات عن ااد إجن اااب أول طف اال :فق ااد بل ا  30,4س اانة يف ع ااام 2015
مقابل  30,3سنة يف عام  .2014وقد بل ابلفعل  30,1سنة يف عام  ،2012وهاو ماا شاكل
ابلت ااايل زايدة ق اادرها  0,7س اانة خ ااالل عش اار س اانوات .فق ااد ك ااان العم اار ل اادى إجن اااب أول طف اال
حينئذ أدىن حبوايل سنتني 19أل.
(د) معدل الوفيات

20أل

 -16يف ع ااام  ،2015أش ااارت التق ااديرات إ أن مع اادل الوفي ااات بلا ا  9,0لك اال 1 000
وس لت  600 000حالة وفاة يف فرنسا بزايدة قدرها  41 000حالة وفاة ،أي 7,3
نسمةُ ،
يف املائااة ابملقارنااة مااا عااام  ،2014بعااد ساانتني ماان االففاااوأل .وهااذه أعلااى نساابة مسا لة منااذ
فاارتة مااا بعااد احلاارب .ومااا مل يقااا تغااري يف معاادل الوفيااات لاادى كاال فئااة عمريااة ،فا ن ارتفاااع عاادد
األشخاص البالغني من العمار  65سانة أو أكثار ساي عل الوفياات تتخاذ منحاى تصااعداي .وخاالل
الساانوات املاضااية ،خفااف اففاااو معاادل الوفيااات وتاارية هااذا االرتفاااع ووازنااه يف بع ا األحيااان.
وخالف ا ااً لا ااذلك ،ارتفعا اات معا اادالت الوفيا ااات يف عا ااام  ،2015وال سا اايما لا اادى الفئا ااات العمريا ااة
املتقدمة ،وذلك على وجه اخلصوص بسبب الايروح الوابئية وابء اإلنفلاونزا خاالل األشاهر الثالثاة
األو من عام 2015أل والايروح اجلوية غري املواتية موجة احلر الشديد يف متوز/يوليهأل.
 -17ويف عام  ،2015قُدر معدل وفيات الرضا با  3,7لكل  1 000مولود حاي .فقاد شاهد
زايدة طفيفة  3,5يف عام 2014أل ،ولكنه يبقاى يف حادود التقلباات املعتاادة هلاذا املؤشار .ووفياات
الرضااا ،يف الواقااا ،مسااتقرة نساابياً منااذ ةسااة عشاار عامااا .وبعااد أن اففضاات إ حااد كبااري خ االل
الفرتة املمتدة بني عامي  1950و ،2000استقر معدهلا يف حدود  3,7رضاا يتوفاون قبال بلاوغهم
ساانة واحاادة ماان العماار لكاال  1 000مولااود حااي 21أل .وخااالل الفاارتة املمتاادة بااني عااامي 2001
و ،2006قُ اادر مع اادل وفي ااات األمه ااات ت ااا ب ااني  8و 12حال ااة وف اااة لك اال  100 000مول ااود
حي 22أل .وبل  10,3خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2007و23 2009أل.
(ه) الرتكيبة السكانية حبسب الفئة العمرية ومتوسط العمر املتوقع ونسبة اإلعالة
 -18الرتكيبة السكانية حبسب الفئاات العمرياة :حاى  1كاانون الثاين/ينااير  ،2016كانات
التقااديرات تشااري إ أن  24,6يف املائااة ماان السااكان تقاال أعمااارهم ع ان  20ساانة ،و 50,5يف
املائة ترتاو أعمارهم بني  20و 59سنة ،و 24,9يف املائة تبل أعمارهم  60سانة أو أكثار 24أل.
غاري أن ساكان أقااليم ماا وراء البحاار أصاغر ساناً بكثاري مان ساكان فرنساا املرتوبولياة :ففاي أواخاار
عااام  ،2015كاناات أعمااار ح اوايل  33يف املائااة ماان سااكان تلااك األقاااليم تقاال عاان  20ساانة،
مقابل  24,4يف املائة يف املناطف املرتوبولية 25أل.
 -19متوسااط العماار املتوقااع :يف ظاال ظااروح الوفيااات يف فرنسااا خااالل عااام  ،2015يبل ا
متوس ا العماار املتوقااا ابلنساابة لااإلانر  85,0ساانة وابلنساابة للااذكور  78,9ساانة .فالفااارق إذن
هو  6,1سنوات ،وكان يفوق  5سنوات يف عام .1946
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غري أن متوس العمر املتوقا عند الوالدة آخذ يف االففاو سواء لدى اإلانر 0.4-
سنةأل أو لدى الذكور  0,3-سنةأل .ويعزى هاذا االففااو ابألساا إ ارتفااع معادل الوفياات
بعااد ساان الا ا  .65غااري أن متوس ا العماار املتوقااا يف ساان الا ا  60ارتفااا منااذ عااام  .1990ففااي
عام  ،2015كان من املمكن المرأة يف سن الا  60أن تتوقا العاي  27,3سانة أخارى 25,6
سنة يف عام 2000أل ولرجال يف السان ذاتاه أن يتوقاا العاي  22,9سانة أخارى  20,4سانة يف
عام 2000أل 26أل.
 -20ويشااكل تقاادم ساان أجيااال فاارتة طفاارة اإلجناااب وطااول ماادة احلياااة العاااملاني الرئيس اايني
لشيخوخة السكان .وابلفعل ،فخالل الفرتة املمتدة باني عاامي  1981و ،2011ارتفاا متوسا
العمر املتوقا عند الوالدة تا قدره  8سنوات ابلنسبة للذكور و 6,5سنوات ابلنسبة لإلانر .غاري
أنااه ،ابلناياار إ الع اادد الكبااري م اان الوفيااات ال ا ح اادثت خااالل ع ااام  ،2012افف ا بش ااكل
طفيف لدى اإلانر  84,8سنة ،أي  -0,2سنة ابملقارنة ما عام 2011أل وبقي مستقراً لادى
الذكور  78,4سنةأل.
 -21وخالل مدة عشرين عاماً ،زاد متوس العمر املتوقا لدى اإلانر با  3,1سنوات ولادى
الذكور با  5,1سنوات.
 -22نساابة اإلعالااة :يف عااام  ،2009بل ا متوس ا نساابة اإلعالااة  89يف املائااة ،حيااث بل ا
عاادد األحاادار  16مليااوانً وعاادد األشااخاص البااالغني ماان العماار  60ساانة أو أكثاار  14مليااوانً
مقابل  34مليون شخ يف سن العمل 27أل .وهو أدىن يف املناطف املوفرة لفرص العمل ال تضم
تمعات سكانية كربى ،حيث يرتكز السكان الناشطون اقتصاداي.
(و) األجانب واملهاجرون
 -23يتاافلف السااكان األجانااب ماان أشااخاص مولااودين خااارج فرنسااا ،أي مهاااجرين ابملع ا
احلقيقي ،ومن أشخاص قاصرين ُولد معايمهم يف فرنسا ألبوين أجنبيني.

 -24وحااى  1كااانون الثاين/يناااير  ،2014بل ا عاادد سااكان فرنسااا ،ابسااتثناء جزياارة مااايوت
القمريااة 65,8 ،مليااون نساامة .وقااد ُولااد  58,2مليااون نساامة ماانهم يف فرنسااا و 6,7ماليااني يف
اخل ا ا ااارج ،أي  11,6يف املائ ا ا ااة م ا ا اان الس ا ا ااكان .وض ا ا اامن الس ا ا ااكان املول ا ا ااودين يف فرنس ا ا ااا الب ا ا ااال
ع ااددهم  58.2ملي ااون نس اامة ،حيم اال  57,6ملي ااون ش ااخ اجلنس ااية الفرنس ااية ،ول اادى بعض ااهم
جنسية مزدوجة ،ويبل عدد األجانب بينهم  0.6مليون شخ  .وأربعة من أصل كل ر
ةسة مان
ه ااؤالء األش ااخاص األجان ااب املول ااودين يف فرنس ااا أطف ااال تق اال أعم ااارهم ع اان  14س اانة وآابؤه اام
أجانااب 28أل .وسيكتساابون اجلنسااية الفرنسااية حبكاام القااانون لاادى بلااوغهم ساان الرشااد علااى أكثاار
تقدير ،شريطة أن يكونوا قد أقاموا مدة ة( سنوات على األقل يف فرنسا منذ سن الا 29 11أل.
 -25ويف عااام  ،2014ارتفااا املسااتوى الساانوي حلاااالت اكتساااب اجلنسااية الفرنسااية ابملقارنااة م اا
ع ا ااام  ،2013بتس ا ا يل  105 613فرنس ا ااياً جدي ا ااداً ،ويع ا اازى ذل ا ااك ابألس ا ااا إ زايدة ح ا ااالت
اكتساب اجلنساية توجاب مرساوم  10,4+يف املائاةأل وحبكام إعاالن الازواج  12,6+يف املائاةأل .كماا
ارتفعاات نساابة إعااالانت اكتسااا ا مبكااراً القاصاارون املولااودون يف فرنسااا ألبااوين أجنبياانيأل  3,9+يف
املائااةأل .وال يعااين اكتساااب الشااخ لل نسااية الفرنسااية ابلضاارورة ليااه عاان جنسايته األصاالية .وتشااري
تقااديرات عااام  2008إ أن كاال مهاااجر ماان أصاال اثنااني أاان تراوحاات أعمااارهم بااني  18و 50ساانة
واكتسبوا اجلنسية الفرنسية ،احتفظ جبنسيته األصلية ،ولديه ابلتايل جنسية مزدوجة.
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 -26وانتقلاات نساابة السااكان املهاااجرين ضاامن جممااوع السااكان ماان  8,1يف املائااة يف بدايااة
ع ا ااام  2006إ  8,9يف املائا ا ااة يف بدايا ا ااة عا ا ااام  .2014وتعا ا اازى ها ا ااذه ال ا ا ازايدة ابألسا ا ااا إ
ت اادفقات اهل اارة :فف ااي ح ااني وص اال إ فرنس ااا ،خ ااالل ه ااذه الف اارتة 1,6 ،ملي ااون مه ااجر ،فق ااد
غادرها  500 000شخ وتويف  400 000شخ 30أل.
 -27ويف عااام  ،2012كااان تصاانيف املهاااجرين حبسااب قااارات املولااد كالتااايل 43,2 :يف املائااة ماان
أفريقيا  2,4مليون شاخ أل ،و 36,8يف املائاة مان أورواب  2,1ملياون شاخ أل ،و 21,6يف املائاة مان
آسيا  1,2مليون شخ أل ،و 5,6يف املائة من أمريكا وأوقيانوسيا أي  319 000شخ أل 31أل.
 -28واس ا ا ا ا ا ااتقبلت فرنس ا ا ا ا ا ااا م ا ا ا ا ا اان الط ا ا ا ا ا ااالب األجان ا ا ا ا ا ااب  298 902خ ا ا ا ا ا ااالل املوس ا ا ا ا ا اام
الدراس ا ااي 32 2015-2014أل ،و 295 084خ ا ااالل املوس ا اام الدراس ا ااي 33 2014-2013أل.
وبل عددهم  161 100طالب يف عام 34 1990أل.
 -29ووفق ااً للبي اااانت ال اواردة يف املوق ااا الش اابكي للحكوم ااة الفرنس ااية ،اس ااتفاد م اان املس اااعدة
الطبيااة ال ا صصااها الدولااة للمهاااجرين غااري القااانونيني املقيمااني يف فرنس اا فاارتةً ال تقاال عاان 3
أشهر  282 425شخصاً 35أل يف عام  ،2013من دون خصم 36أل.
(ز) اللجوء
 -30يف عا ا ا ااام  ، 2015ا ا ا ا ااذ املكتا ا ا ااب الفرنسا ا ا ااي حلمايا ا ا ااة الالجئا ا ا ااني وعا ا ا اادميي اجلنسا ا ا ااية
مااا جمموعااه  61 903قارارات بشاافن هااذه الفئااة ابسااتثناء القاصارين املصاااحبني ،وهااو مااا يشااكل
زايدة يف ع ا ا اادد الق ا ا ارارات نس ا ا اابتها  18,9يف املائ ا ا ااة ابملقارن ا ا ااة م ا ا ااا ع ا ا ااام  .2014وا ا ا ااذ ه ا ا ااذا
املكتب  14 060قراراً ابملوافقة مقابل  8 763قراراً يف عام .2014
 -31ويف عااام  ،2015أصاادرت احملكمااة الوطنيااة املعنيااة ابحلااف يف الل ااوء  35 162ق اراراً،
وهو ما يعين اففاضاً يف عدد القرارات بنسبة  8,2يف املائة ابملقارنة ما عام .2014

 -32وبل ا ا جمم ااوع ع اادد ق ا ارارات م اانح احلماي ااة الل ااوء واحلماي ااة الثانوي ااةأل ال ا ا ا ااذها يف
عام  2015كل من املكتاب الفرنساي حلماياة الالجئاني وعادميي اجلنساية واحملكماة الوطنياة املعنياة
ابحل ااف يف الل ااوء  19 447ق اراراً ،وه ااو م ااا يش ااكل زايدة نس اابتها  33,3يف املائ ااة ابملقارن ااة م ااا
جممااوع الق ارارات اإليابيااة املتخااذة يف عااام 37 2014أل .وبينمااا كاناات هوريااة الكونغااو الدميقراطيااة
تتصدر قائمة البلدان األصلية ملقدمي الطلبات يف عام  ،2015فقد أصبحت يف املرتبة الرابعاة بعاد
السودان وسوراي وكوسوفو وهاي  .ويرمي القانون رقم  925-2015املؤرخ  29متوز/يولياه 2015
بشفن إصال قانون الل وء إ تقلي مدة الناير يف طلباات الل اوء وإ حتساني ظاروح اساتقبال
وإيواء ملتمسي الل وء وإدماج الالجئني 38أل.
 -2البياانت الجتماعية
(أ) األسر املعيشية واألسر
 -33ما فتئ عدد األسر املعيشاية يتزاياد ،يف حاني اففا ح مهاا تادرييا .ففاي الفارتة املمتادة
39أل
بااني ع ااامي  1975و ،2012انتق اال عاادد األس اار املعيش ااية ماان  17,74ملي ااون أس اارة معيش ااية
إ  28,3ملياون أساارة 40أل ،وعادد أفرادهااا ماان  2,9إ 41 2,26أل .ويف عاام  ،2010كاناات املارأة
هي الشخ املعيل يف  7,64ماليني أسرة معيشية 42أل.
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 -34ويف عام  ،2012كانت نسبة  22يف املائة من األسر وحياد اة الوالاد ،تتافلف  18,6يف
املائة منها من امرأة واحدة و ر
طفل أو عدة أطفال 43أل.
 -35ويف عا ا ااام  ،2015أُبا ا اارم يف فرنسا ا ااا  239 000عقا ا ااد زواج 231 000 ،منها ا ااا با ا ااني
أشخاص خمتلفي اجلن( و 8 000بني أشخاص مثليي اجلن( .وافف العدد اإل ايل للزيات
نتي ا اةً الفف اااو ع اادد ح اااالت ال اازواج ب ااني أش ااخاص مثلي ااي اجل اان( يف ع ااام  .2015وخالفا ااً
لذلك ،عاوو عادد الزياات باني أشاخاص مثلياي اجلان( يف عاام  2014االففااو احلاصال يف
عاادد الزيااات بااني أشااخاص خمتلفااي اجلاان( وزاد عنااه 44أل .وم اا فتاائ ساان الاازواج يتاافخر :فمنااذ
عام  ،2000زاد متوس العمر لدى الزواج ألول مارة تعادل  2,4مان السانوات ابلنسابة للاذكور
و 2,9ابلنس اابة ل ااإلانر ،حي ااث بلا ا  32,6س اانة ل اادى ال ااذكور و 30,9س اانة ل اادى اإلانر ،يف
عام 45 2014أل.
 -36ويف ع ااام  ،2013أي الع ااام ال ااذي ُس اان في ااه الق ااانون رق اام  404-2013امل ااؤرخ 17
أاير/مايو  2013الذي ييز زواج املثليني ،شكلت الزيات بني اإلانر  41يف املائة من زيات
املثليني .ويف عام  ،2015بلغات نسابة هاذه الزياات  48يف املائاة .وعاالوة علاى ذلاك ،اففا
ساان األزواج املثليااني .فقااد بلا عماار الرجااال الااذين تزوجاوا يف عااام  2013مااا متوسااطه  50ساانة
تقريبااً؛ وتشااري التقااديرات إ أنااه بلا  45ساانة يف عااام  .2015وعلااى غارار ذلااك ،بلا متوسا
عماار النساااء  43ساانة يف عااام  2013و 40ساانة يف عااام  .2015ويف عااام  ،2015شااكلت
الزيات بني املثليني  3,3يف املائة من جمموع الزيات مقابل  4,4يف املائة يف عام 46 2014أل.
 -37ويف عااام  ،2014صاادر  123 537حكم ااً ابلطااالق يف فرنسااا؛ شااكل منهااا الطااالق
ابلرتاضااي أكثاار ماان النصااف .وابسااتثناء جزي اارة مااايوت القمريااة ،اففضاات حاااالت الط ااالق يف
عام  2013تا عدده  1 400حالة .ومنذ عام  ،2005يري إبرام أقل من عقدي زواج مقابل
طالق واحد 47أل.
 -38وتتخااذ نساابة األطفااال املولااودين خااارج رابج الزوجيااة منحااى تصاااعدايً ،ابلناياار إ أن
عدد حاالت الزواج يف اففاو ومعدل الاوالدات يف ارتفااع مناذ فارتة طويلاة .ففاي عاام ،2015
بلغاات نساابة األطفااال املولااودين خااارج رابج الزوجيااة  59,6يف املائااة مقاباال  47,4يف املائااة يف
عام 48 2004أل و 37يف املائة يف عام 49 1994أل.
(ب) منع احلمل واإلجهاض الطوعي
 -39تاادل املؤش ارات املتصاالة ببدايااة احلياااة اجلنسااية وتنااا احلماال يف فرنسااا علااى ارتفاااع نساابة
اسااتخدام الاواقي الااذكري خااالل أول أارسااة لل اان( وعلااى مسااتوى جيااد ماان تااوفري وسااائل منااا
احلماال للمراهقااات والفتيااات 50أل .وابلفعاال ،فقااد أفااادت ،يف عااام  ،2010نساابة  7,7يف املائااة
فق من النساء املرتاوحة أعمارهن بني  15و 49سنة واملعرضات خلطر احلمل غري املتوقاا أبهان
ال يستعملن وسائل منا احلمل 51أل.
 -40ووفقا ااً لبي اااانت املعه ااد ال ااوطين للدراس ااات الدميغرافي ااة ،بق ااي ع اادد ح اااالت اإلجه اااو
الطوعي مستقراً منذ عام 52 1975أل .ووفقاً للموقاا الشابكي احلكاومي لإلعاالم املنشاف يف أواخار
عام  ،2013ترى سنوايً يف فرنسا  222 500عملية إجهاو طوعي ،ملا نسبته  1,5يف املائاة
من النساء املرتاوحة أعمارهن بني  15و 49سنة 53أل .ومنذ عام  ،2000يوز إجاراء اإلجهااو
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الطااوعي حااى األساابوع ال ا  12ماان احلماال .ومنااذ عااام  ،2013تتااا ابجملااان وسااائل منااا احلماال
للفتيات الالئي ترتاو أعمارهن بني  15و 18سنة ،وكذلك عمليات اإلجهاو الطوعي جلمياا
النساااء .ويف عااام  ،2009الحااظ املعهااد الااوطين لإلحصاااء والبحااور االقتصااادية أن الشاااابت
اللوايت ترتاو أعمارهن بني  20و 24سنة هن ابألسا من يل فن إ اإلجهاو الطاوعي 54أل.
وتواصاال الساالطات العامااة تعزيااز اجلهااود املبذولااة يف جمااال التثقيااف اجلنسااي واملعلومااات املتعلقااة
بوس ا ااائل من ا ااا احلم ا اال ،وال س ا اايما م ا اان خ ا ااالل إنش ا اااء املوق ا ااا الش ا اابكي احلك ا ااومي .ويف هاي ا ااة
عام  ،2013وبناء على ر
طلب مقدم من وزيرة حقوق املارأة ،أحاال اجمللا( األعلاى للمسااواة باني
املرأة والرجل إ احلكومة  40توصية لتحسني االستفادة من اإلجهاو الطوعي 55أل.
(ج) األمراض والوفيات
 -41يف ع ااام  ،2013متثل اات األس ااباب الرئيس ااية للوفي ااات يف الس اارطان  28,7يف املائ ااةأل،
وأما اراو ال اادورة الدموي ااة  25يف املائ ااةأل ،وأما اراو اجله اااز التنفس ااي  6,6يف املائ ااةأل ،وأما اراو
اجلهااز اهلضامي  4يف املائااةأل ،واالضاطراابت العقليااة والسالوكية  4يف املائااةأل ،واألماراو املعديااة
أو الطفيلي ا ااة  1,9يف املائ ا ااةأل ،واالنتح ا ااار  1,7يف املائ ا ااةأل ،وح ا اوادر الس ا ااري  0,5يف املائ ا ااةأل،
وأسباب أخرى تناهز نسبتها  13يف املائة 56أل .والسببان الرئيسيان لوفيات األطفال الذين ترتاو
أعما ا ااارهم با ا ااني  0و 15سا ا اانة مها ا ااا العا ا اادوى احمليطا ا ااة ابلا ا ااوالدة ،والتشا ا ااوهات اخللقي ا ا اة وشا ا ااذوذ
الكروموسومات 57أل.
 -42ويف فرنسا ،تصيب األمراو املزمنة زهاء  20يف املائة من السكان ،وال تزال تشكل إ
حااد اآلن أحااد األسااباب الرئيسااية للوفاااة واإلعاقااة .وكنتي ااة الرتفاااع متوس ا العماار ،ف ا ن معاياام
هذه األمراو يف تزايد مطرد 58أل .ومن بني هاذه األماراو ،ميكان ذكار السارطان ،وداء الساكري،
وارتفاع ضغ الادم الاذي يصايب  66يف املائاة مان األشاخاص الاذين تفاوق أعماارهم  50سانة،
والسمنة ال تصيب  17يف املائة من األشخاص املرتاوحة أعمارهم بني  18و 74سنة ،وأمراو
القلب والشرايني واألمراو التنفسية 59أل.
 -43واثن ااان م اان أخط اار األما اراو املعدي ااة وغ ااري املعدي ااة مه ااا الس اال ال ااذي يص اايب  2,8م اان
ك اال  100 000نس اامة 2009أل وداء الفيلقي ااات ال ااذي يص اايب  1,9م اان ك اال 100 000
نسمة 2009أل.
 -44ويف ع ااام  ،2009بلا ا مع اادل اإلص ااابة ابإلي اادز  2,2لك اال  100 000نس اامة .وأش ااارت
التقديرات إ أن عدد املصابني بفريو نق املناعة البشارية أو اإليادز بلا 50 000 152 000
ماانهم مل يكون اوا علااى عل اام دصااابتهمأل ،وع اادد اإلصاااابت اجلدي اادة املشخصااة  ،6 700وع اادد
ح اااالت اإلي اادز اجلدي اادة  ،1 450وع اادد الوفي ااات  46 000من ااذ ع ااام 60 1995أل .وال يا ازال
األشخاص املصاابون عان طرياف العالقاات اجلنساية ماا
الرجال الذين ميارسون اجلن( ما الرجال و
ُ
اجلن( املغاير واملولودون يف اخلارج ثالثة أرابع منهم يف بلدان أفريقياا جناوب الصاحراء الكاربىأل
يشكلون الفئتاني األكثار أتثاراً ،ومتثال كال فئاة منهماا  40يف املائاة مان حااالت اإلصاابة املكتشافة
يف عام  .2011ويف الفرتة املرتاوحة بني عامي  2010و ،2011ارتفا عادد اختباارات اإلصاابة
ابلفا ااريو ال ا ا أُجريا اات بنسا اابة  4يف املائا ااة ،أا ااا يا اادل علا ااى أن األخصا ااائيني الصا ااحيني نفا ااذوا
التوصيات الصادرة يف هاية عام  2010بشفن توسيا نطاق اختبارات الكشف 61أل.
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(د) اللتحاق ابملدارس وحمو األمية
 -45خااالل الاادخول املدرسااي لعااام  ،2014سا لت ماادار التعلاايم االبتاادائي  6,8ماليااني
تلميذ أطفال ترتاو أعمارهم بني سانتني و 10سانواتأل ،وهاو ماا يشاكل زايدة نسابتها  0,4يف
املائة ابملقارنة ما العام السابف .واستقبلت مؤسسات التعليم الثانوي العامة واخلاصة ،ال تشرح
عليه ااا وزارة التعل اايم ال ااوطين 5,5 ،مالي ااني تلمي ااذ خ ااالل ال اادخول املدرس ااي لعا اام  ،2014وه ااو
ما يعين زايدة نسبتها  0,4يف املائة ابملقارنة أيضاً ما الدخول املدرسي للعام السابف 62أل .وخالل
الاادخول املدرسااي لعااام  ،2014بلا عاادد الطااالب املسا لني يف التعلاايم العااايل ،2 470 700
وهااو مااا يشااكل زايدة نساابتها  1,7يف املائااة ابملقارنااة مااا عااام  .2013وقااد ارتفااا ابلتااايل عاادد
املس ا لني يف التعلاايم العااايل للساانة السادسااة علااى الت اوايل ،وبل ا مسااتوى مل يساابف لااه مثياال علااى
اإلطالق .ويف ذلك العام ،زاد عدد الطالب األجانب بنسبة ضعيفة شيئاً ما  1,3+يف املائةأل.
 -46معدل االلتحاق ابملدار  .تاراو معادل التحااق األطفاال املرتاوحاة أعماارهم باني سانتني
و 10سنوات ابملدار خاالل عاام  2013باني  11,9يف املائاة ابلنسابة للباالغني سانتني و98,6
يف املائة ابلنسبة للبالغني  10سنوات وبل هذا املعدل  100يف املائة ابلنسبة لألطفال املرتاوحة
أعمااارهم بااني  4و 7ساانواتأل .وتاراو هااذا املعاادل ابلنساابة لألطفااال املرتاوحاة أعمااارهم بااني 11
و 17سنة باني  98,9يف املائاة ابلنسابة للباالغني  11سانة و 90,3يف املائاة ابلنسابة للباالغني 17
سنة .وفيما يتعلف ابلطالب املرتاوحة أعمارهم بني  18و 25سنة ،تراو هذا املعادل باني 77,4
يف املائة ابلنسبة للبالغني  18سنة و 11,1يف املائة ابلنسبة للبالغني  25سنة 63أل.
 -47ويف ع ااام  ،2010اعتُاارب أن  12,8يف املائ ااة م اان الش ااباب املرتاوح ااة أعم ااارهم ب ااني 18
و 24ساانة والااذين مل يت اااوزوا يف مسااتواهم الدراسااي املرحلااة األو ماان التعلاايم الثااانوي قااد ترك اوا
الدراسة قبل األوان  10,3يف املائة منهم إانر و 15,4يف املائة ذكاورأل .وبلا هاذا املعادل 8,5
يف املائا ااة يف عا ااام  7,4 2014يف املائا ااة ابلنسا اابة لا ااإلانر و 9,5يف املائا ااة ابلنسا اابة لل ا ااذكورأل.
وأمت  77,4يف املائااة ماان األشااخاص املرتاوحااة أعمااارهم بااني  25و 64ساانة علااى األقاال املرحلااة
الثانية من التعليم الثانوي.
 -48عا اادد التالميا ااذ يف كا اال فصا اال .يف عا ااام  ،2012بل ا ا متوس ا ا عا اادد التالميا ااذ يف كا اال
فصا ا اال  22,7يف مرحلا ا ااة التعلا ا اايم االبتا ا اادائي ،و 25,1يف املرحلا ا ااة األو ما ا اان التعلا ا اايم الثا ا ااانوي
اإلعداديأل ،و 9,9يف املرحلة الثانية من التعليم الثانوي الثانويأل 64أل.
 -49ووفق ااً للوكال اة الوطنيااة حملاربااة األميااة ،بل ا عاادد األميااني يف فرنسااا املرتوبوليااة  2,5مليااون
شخ يف عام  ،2013وميثل ذلك  7يف املائة من األشخاص املرتاوحة أعمارهم بني  18و65
س اانة ال ااذين التحقا اوا ابمل اادار يف فرنس ااا 65أل ،مقاب اال  9يف املائ ااة يف ع ااام 66 2004أل .واعتُ ااربت
مكافحة األمية قضية وطنية كربى يف عام .2013
 -3البياانت القتصادية
(أ) الناااتا ايلااي اإلواااا والناااتا القااومي اإلواااا ومعاادل النمااو القتصاااد وم اار أسااعار
الستهالك
 -50يف ع ااام  ،2015بلا ا الن اااتج احملل ااي اإل ااايل لفرنس ااا  2 183,6بلي ااون ي ااورو ابلس ااعر
اجلاري ،أي  14,9يف املائة من الناتج احمللي اإل ايل لالحتاد األورويب 67أل.
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 -51ويف ع ااام  ،2014بل ا ا الن اااتج احملل ااي اإل ااايل لفرنس ااا  2 132,4بلي ااون ي ااورو ابلس ااعر
اجلاري ،أي  15,3يف املائة من الناتج احمللي اإل ايل لالحتاد األورويب ،أو  1 907,7بالياني ياورو
حسااب تكااافؤ القااوة الش ارائية ،أي  13,9يف املائااة ماان الناااتج احمللااي اإل ااايل حسااب تكااافؤ القااوة
الش ارائية لالحتاااد األورويب .وابلتااايل ،فقااد منااا بنساابة مئويااة بلغاات  0,2يااورو ابلسااعر الثاباات ،بعااد
ع ااامني م اان النم ااو املعت اادل  0,2+يف املائ ااة يف ع ااام  ،2012و 0,7+يف املائ ااة يف ع ااام 2013أل.
وبل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل ايل  29 290حسب تكافؤ القوة الشرائية 68أل.
 -52وبل ا ا ا الن ا اااتج الق ا ااومي اإل ا ااايل  2 174,5بليا ا ااون ي ا ااورو ،وإ ا ااايل ال ا اادخل القا ا ااومي
املتا  2 122,7بليون يورو 69أل.
 -53ويف عام  ،2015بل معدل النمو 1,1يف املائاة 70أل .وتتوقاا منايماة التعااون والتنمياة يف
املي ا اادان االقتص ا ااادي أن يبل ا ا مع ا اادل النم ا ااو  1,3يف املائ ا ااة يف ع ا ااام  2016و 1,6يف املائ ا ااة يف
عام 71 2017أل.
 -54ويف كاانون األول/ديسامرب  ،2014سا ل مؤشار أسااعار االساتهالك زايدة نساابتها 0,1
يف املائة على مدى عام واحد ،بعد أن زاد بنسبة  0,7يف املائة يف هاية عام 72 2013أل.
(ب) الدين والعجز العامان
 -55يف عام  ،2014بل الع ز العام الذي أُبلغت به املفوضية األوروبية  84,1بليون يورو،
أي  3,9يف املائااة م اان الناااتج احملل ااي اإل ااايل .وافف ا ابلت ااايل تااا ق اادره  2,3بليااون ي اورو من ااذ
عام  .2013وبل عبء الدين العام املبل عنه  2 037,8بليون يورو ،أي  6,95يف املائاة مان
الناااتج احمللااي اإل ااايل  3,3+ابملقارنااة مااا عااام 2013أل ،وبل ا صااايف الاادين العااام 1 849,9
بليون يورو 73أل ،أي  86,7يف املائة من الناتج احمللي اإل ايل 74أل.
(ج) اإلنفاق الجتماعي العام واملساعدة اإلمنائية الرمسية
 -56يف عا ااام  ،2014بل ا ا اإلنفا اااق االجتما اااعي العا ااام  31,9يف املائا ااة ما اان النا اااتج احمللا ااي
اإل ااايل .وبلا ا  31,5يف املائ ااة يف ع ااام  .2012وعل ااى أ ااو أدق ،ش ااكل اإلنف اااق الع ااام عل ااى
الص ااحة ،يف الع ااام ذات ااه 9 ،يف املائ ااة م اان الن اااتج احملل ااي اإل ااايل 75أل ،واإلنف اااق عل ااى خ اادمات
الضاامان االجتماااعي  29,5يف املائااة ماان الناااتج احمللااي اإل ااايل 76أل ،واإلنفاااق علااى التعلاايم 6,8
يف املائ ااة م اان الن اااتج احملل ااي اإل ااايل 77أل ،واإلنف اااق عل ااى الس ااكن  22,5يف املائ ااة م اان الن اااتج
احمللي اإل ايل 78أل.
 -57ويف عام  ،2014بل صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية  8 005باليني ياورو ،أي 0,37
يف املائة من الناتج القومي اإل ايل ،وهو ما جعل فرنسا راباا البلادان املساامهة يف هاذه املسااعدة
على الصعيد الدويل 79أل.
(د) النفقات الستهالكية لألسر املعيشية
 -58يف عااام  ،2014خصصاات األساار املعيشااية ،ماان جممااوع نفقاهتااا االسااتهالكية 24 ،يف
املائا ااة للسا ااكن ومعا اادات السا ااكن والتدفئا ااة واإلضا اااءة؛ و 10يف املائا ااة للغا ااذاء؛ و 3,2يف املائا ااة
للصحة؛ و 0,7يف املائة للتعليم 80أل.
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(ه) الفقر
ُ -59ح اادد خ ا ا الفق اار املعتم ااد ع ااادة يف أورواب وفرنس ااا ،وهاص ااة م اان قب اال املعه ااد ال ااوطين
لإلحصاء والبحور االقتصادية ،يف  60يف املائاة مان متوسا مساتوى املعيشاة .وكاان هاذا اخلا
حما ا اادداً يف  1 004يوروها ا ااات يف الشا ا ااهر يف عا ا ااام  ،2012ويف  1 000يا ا ااورو يف الش ا ا اهر يف
عااام  .2013ويف عااام  ،2013ماا( الفقاار  8,6ماليااني شااخ  ،وبل ا معدلااه بتحديااد خ ا
الفقار يف  60يف املائااة مان متوسا مسااتوى املعيشاة  14يف املائااة 81أل .واألكثاار أتثاراً هاام الشااباب
يعااي حتاات خا الفقاار  19,6يف املائااة أاان تقاال أعمااارهم عاان  18ساانة و 18,6يف املائااة أاان
تارتاو أعمااارهم بااني  18و 29ساانةأل .وفيمااا يتعلااف بكبااار الساان  75عامااً وأكثاارأل ،تبلا هااذه
النساابة  8,7يف املائااة .واإلانر أيضااً أكثاار أتثااراً ماان الااذكور :فنساابة  3,14يف املائااة ماان اإلانر
تعي حتت خ الفقر مقابل  13,6يف املائة من الذكور.
 -60ويف عااام  ،2016قاادرت مؤسسااة آيب بيااري عاادد ماان يعيشااون يف مساااكن غااري الئقااة يف
فرنسا حبوايل  3,8ماليني شخ 82أل.
 -61و ااة م ااداخيل اجتماعي ااة دني ااا عدي اادة ال اادخل التض ااامين للناش ااطني اقتص ااادايً ،وإعان ااة
البالغني ذوي اإلعاقة ومكمالهتا ،واإلعانة الادنيا لكباار السان ،واإلعاناة التكميلياة للعااجزين عان
العملأل 83أل يستفيد منها األشخاص املعوزون وتتيح إمكانية تقلي الفوارق.
(و) العمالة والبطالة
 -62يف ع ااام  ،2014بلا ا ع اادد الس ااكان الناش ااطني اقتص ااادايً يف فرنس ااا املرتوبولي ااة 6,28
مليون شخ تبل أعماارهم  15سانة أو أكثار .وكاان  25,8ملياوانً مانهم يعملاون و 2,8ملياون
عاطلني عن العمل ابملع الذي حدده مكتب العمل الدويل .وبل معدل البطالة حينئذ  9,9يف
املائااة .وبلغاات نساابة الناشااطني اقتصااادايً املرتاوحااة أعمااارهم بااني  15و 64سانة  71,4يف املائااة.
وزادت نسبة أتنيث العمالة منذ تسعينيات القارن املاضاي :ففاي الفارتة املمتادة باني عاامي 1990
و ،2014انتقل اات نس اابة اإلانر الناش ااطات اقتصا اادايً املرتاوح ااة أعم ااارهن ب ااني  15و 64س اانة
والالئي يعشن يف فرنسا املرتوبولية من  58,2يف املائة إ  67,5يف املائة 84أل.
 -63ومنذ أو ةسة عشر عاماً ،بلغت نسبة األجراء املنتسبني إ النقاابت العمالياة حاوايل 8
يف املائااة ماان السااكان الناشااطني اقتصااادايً ،واففضاات إ مااا دون ذلااك بشااكل طفيااف .وابلتاايل،
بل معدل االنتسااب إ النقااابت  7,7يف املائاة يف عاام 85 2013أل .ورغام قلاة عادد املنتسابني إ
املنايماات النقابياة ،فوجودهااا يف أمااكن العماال قاوي إ حااد كباري .ففااي عاام  ،2005أفاااد  56يف
املائااة ماان األج اراء أبن نقابااة واحاادة أو أكثاار كاناات موجااودة يف أماااكن عملهاام ،مقاباال  50,3يف
املائة يف عام 86 1996أل.
(ز) األجور
 -64تري إعادة تقييم احلد األدىن لألجور يف  1كانون الثاين/يناير مان كال عاام ،ماا مراعااة
تطور أسعار االستهالك والقوة الشرائية ملتوس أجر العماال واملاوظفني يف السااعة .ويف  1كاانون
الثاين/يناااير  ،2016جاارى رفااا احلااد األدىن لألجاار عاان الساااعة إ مااا إ اليااه  9,67يوروهااات
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 7,54يوروهات صافيةأل ،أي ما إ اليه  1 466,62يورو شهرايً وصافيه  1 121,71يوروأل
على أسا مدة العمل القانونية احملددة يف  35ساعة أسبوعياً 87أل.
 -65ويف عام  ،1990كان املدير يكسب يف السنة  3,12أضاعاح ماا يكسابه العامال .ويف
عااام  ،2013كااان العاماال يف القطاااع اخلاااص يتقاضااى أجااراً شااهرايً صااافياً قاادره  1 686يااورو
واملدير  4 072يورو ،أي  2,42أضعاح 88أل .ويف عام  ،2013بل متوس األجار الصاايف يف
القطاااع اخلاااص  1 934يااورو ابلنساابة للنساااء ،أي  19يف املائااة أقاال ماان الرجااال الااذين كااانوا
يتقاضون يف املتوس  2 389يورو 89أل .وبل هذا الفارق  28يف املائة يف عاام  2010و32,1
يف املائة يف عام  .1990ويكمن سبب استمرار هذا الفارق يف أن متوس أجر املرأة يف السااعة
كااان يقاال بنساابة  18يف املائااة عاان أجاار الرجاال ،ماان جهااة ،وأن متوسا ساااعات عمال املارأة يف
السنة كان أقل بنسبة  13يف املائة  ،من جهة أخرى 90أل.
 -4امل رات املتعلقة ابجلرمية وإقامة العدل
(أ) احلبس الحتياطي
 -66يف جم ااال العدال ااة اإلص ااالحية 91أل ،ال ي ااوز أن تت اااوز م اادة احل ااب( االحتي اااطي األولي ااة
أربعة أشهر ،ولكن يوز متديادها توجاب قارار قضاائي لفارتات متتالياة مادة كال منهاا أربعاة أشاهر
كحااد أقصااى .وتتوقااف املاادة القصااوى حلااب( الشااخ احتياطي ااً ابألسااا علااى املخالفااة ال ا
يالحف من أجلها وعلى العقوبة املرتتبة عليها .وهي أربعاة أشاهر إذا مل يسابف للشاخ أن لوحاف
ا
قض ااائياً وك ااان يواج ااه عقوب ااة احل ااب( م اادة تق اال ع اان ة اا( س اانوات ،وس اانة واح اادة يف احل اااالت
األخ اارى .وخالف ا ااً ل ااذلك ،ف ا ا ذا ك ااان الش ااخ مالحق ا ااً بس اابب أفع ااال مرتكب ااة خ ااارج فرنس ااا
أو بساابب بعا اجلارائم اخلطاارية االتااار ابملخاادرات ،أو اإلرهاااب ،أو تكااوين عصااابة إجراميااة،
أو قا اوادة األطف ااال ،أو االبتا ازاز امل ااايل ،أو اجلرمي ااة املنايم ااةأل ويواج ااه عقوب ااة احل ااب( م اادة ال تق اال
عن  10سنوات ،جاز متديد املدة القصوى للحب( االحتياطي إ سنتني.
 -67ويف جمااال العدالااة اجلنائيااة 92أل ،ال يااوز أن تت اااوز ماادة احلااب( االحتياااطي األوليااة ساانة
واحاادة ،ولكاان يااوز متدياادها توجااب قارار قضااائي لفارتات متتاليااة ماادة كاال منهااا  6أشااهر كحااد
أقصى .وتتوقف املادة القصاوى حلاب( الشاخ احتياطيااً ابألساا علاى املخالفاة الا يتاابا مان
أجله ااا وعل ااى العقوب ااة املرتتب ااة عليه ااا .وه ااي س اانتان عن اادما تك ااون عقوب ااة احل ااب( الا ا يواجهه ااا
الش ااخ تق اال ع اان  20س اانة أو تس اااويها ،و 3س اانوات يف احل اااالت األخ اارى .وخالف ااً ل اذلك،
ولألسا ااباب ذاهتا ااا احملا ااددة يف جما ااال العدالا ااة اإلصا ااالحية ،يا ااوز متديا ااد املا اادة القصا ااوى للحا ااب(
االحتياطي من سنتني إ  4سنوات 93أل.
 -68وتعتاازم فرنسااا وضااا إجاراءات للتعااوي الكاماال واإللزامااي عاان األضارار املاديااة واملعنويااة يف
حالة االحت از غري املربر ،أي خالل إجراءات تنتهي دصدار حكم هائي برد الادعوى أو ابإلفاراج
أو الا ارباءة 94أل .وعن اادما يص اادر يف النهاي ااة حك اام ابلعقوب ااة ،ال ي ااوز التع ااوي إال يف حال ااة الط ااول
املفرج ملدة االحت از 95أل.
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(ب) الوقائع املثبتة واملالحقات واإلداانت بتهمة خمالفة القوانني

‘ ‘1الوقائا املثبتة 2014أل
 -69يف عام  ،2014س لت الشرطة الوطنية يف فرنسا املرتوبولية  374 214حالة مساا
متعم ااد ابلس ااالمة البدني ااة ح اااالت االعت ااداء الب اادين ،أو العن ااف اجلنس ااي ،أو التهدي اادات ذات
الطااابا اجلنااائي أو اجلنحاايأل منهااا  103 468حالااة ساارقة ابسااتخدام العنااف ،و 17 941فعاالً
م اان أفع ااال العن ااف اجلنس ااي و 803ح اااالت م اان ج ارائم القت اال العم ااد والقت اال ابخلط ااف  932يف
عاام 2015أل 96أل .ومناذ عاام  ،2008ارتفااا عادد حااالت املساا العمااد ابلساالمة البدنياة الا
س لتها الشرطة الوطنية بنسبة  7,3يف املائة ،ولكن هذه الزايدة على مادى ةا( سانوات تُعازى
بنسبة  90يف املائة إ املتغريات السنوية املس لة يف عامي  2009و97 2010أل.
 -70ويف عام  ،2013كان معدل جرائم القتل يف فرنسا أحد أدىن املعادالت يف العاامل1,1 :
لك اال  100 000نس اامة يف فرنس ااا املرتوبولي ااة و 1,2يف فرنس ااا كله ااا 98أل .وبلا ا ه ااذا املع اادل 2
لكاال  100 000نساامة يف عااام  1996و 1,4لكاال  100 000نساامة يف عااام 99 2008أل.
واسااتقر منااذ عااام  2009بااني  1و .1,2وخااالل الفاارتة  ،2013-2008افف ا عاادد ج ارائم
القتل على العموم بنسبة  18,7يف املائة 100أل.
 -71وبلا عاادد أفعاال العنااف اجلنسااي الا سا لتها الشارطة الوطنيااة  17 941يف عااام .2014
وارتفااا عاادد حاااالت االغتصاااب املسا لة يف عااام  2014بشااكل خاااص ابملقارنااة مااا الساانوات
السااابقة .وتالحااظ زايدة نساابتها  12,5يف املائااة فيمااا يتعلااف أبفعااال اغتصاااب البااالغني مقاباال
اففا اااو نس ا اابته  1,5يف املائا ااة يف ع ا ااام  2013ابملقارن ا ااة ما ااا ع ا ااام  2012و 0,6يف املائ ا ااة يف
عام  2012ابملقارنة ما عام 2011أل وزايدة نسبتها  5,3يف املائاة فيماا يتعلاف أبفعاال اغتصااب
القاصارين مقاباال زايدة نساابتها  3,4يف املائااة يف عااام  2013و 0,6يف املائاة يف عااام 2012أل.
ويف عام  ،2014س لت الشرطة الوطنية  3 768حالة من جرائم اغتصاب البالغني و3 238
حالة من جرائم اغتصاب القاصرين 101أل.

‘ ‘2املالحقات 2012أل
 -72اففا ا الع اادد اإل ااايل لألش ااخاص ال ااذين الحق ااتهم الش اارطة الوطني ااة ألس ااباب ع اادا
ارتكاااب خمالفااات للقااانون املتعلااف ابألجانااب بنساابة  3,3يف املائااة بااني عااامي  2011و،2012
وهااو مااا ميثاال  684 136شخص ااً مالحق ااً خااالل ذلااك العااام .وعلااى وجااه اخلصااوص ،افف ا
ع اادد األش ااخاص املالحق ااني م اان قب اال الش اارطة الوطني ااة بتهم ااة املس ااا العم ااد ابلسا االمة البدني ااة
بنساابة  4,3يف املائ ااة أي  -6 666شخص ااً مالحق ااًأل .ويُع اازى ه ااذا االفف اااو بنس اابة  90يف
املائة إ اففاو عدد املالحقني بسبب أفعال اإليذاء البادين غاري النا اة ال عان السارقة وال عان
تصفية احلساابت بني اجملرمني  -4,7يف املائة ،أي  -6 048شخصاً مالحقاًأل .وافف أيضاً
عدد املالحقني بسابب ارتكااب أفعاال العناف اجلنساي ،ولكان بنساب أضاعف  -1,1يف املائاة،
أي  -97شخصاً مالحقاًأل 102أل.
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‘ ‘3اإلداانت 2014أل
 -73يف عااام  ،2014صاادر  584 000حكاام ابإلدانااة .وهتاام هااذه األحكااام 494 000
ُمدان ،ابلناير إ احتمال إدانة شخ ما عدة مرات يف العاام ذاتاه .وابملقابال ،صادرت أحكاام
اإلدان ااة الب ااال ع ااددها  584 000بشا افن  878 000جرمي ااة .ويف الواق ااا ،فا ا ن حكما ااً واح ااداً
ابإلدانة قد يشمل عدة جرائم 103أل.
 -74وفيم ااا يتعل ااف ابجل اانح ال ا ا ص اادرت عق ااوابت بش اافها ،فق ااد ش ااكلت خمالف ااات قا ااانون
املاارور  34,3يف املائااة منهااا .وتلتهااا ج ارائم اإلض ارار ابملمتلكااات الساارقة ،وإخفاااء املسااروقات،
واالخااتال  ،واإلتااالحأل ،بنساابة جرميااة واحاادة ماان كاال ةاا( ج ارائم .وشااكلت حاااالت الساارقة
معايمها  74يف املائةأل.
وإخفاء املسروقات ا

 -75وش ااكلت حا اااالت االغتص اااب  44يف املائا ااة ما اان اجل ا ارائم ال ا ا ص اادرت عقا ااوابت علا ااى
مرتكبيه ااا  1 300جرمي ااةأل .ومثل اات جا ارائم القت اال العم ااد  14,2يف املائ ااة م اان األفع ااال اإلجرامي ااة
املرتكبااة ضااد األشااخاص ،وحاوادر الضاارب واالعتااداءات اخلطاارية  11,7يف املائااة منهااا .وشااكلت
أفع ااال اإلضا ارار ابملمتلك ااات م ااا وج ااود ظ ااروح التش ااديد م ااا ين اااهز  27,4يف املائا اة م اان اجلا ارائم،
واإلرهاب أو  1,2يف املائة ،واجلرائم األخرى ،ال تشمل االتار ابملخدرات 1,2 ،يف املائة 104أل.
 -76واففا عاادد التسااوايت املتعااددة اخليااارات منااذ عااام  -5,3 2012يف املائااةأل .وينطبااف
هااذا اإلجاراء الااذي أنشاائ يف عااام  2004علااى مارتكيب املخالفااات الااذين يعرتفااون ابرتكاااب أفعااال
تشكل خمالفات وجنحاً حمدودة اخلطورة ،مثل تلك املتصلة ابملرور على الطارق وبنقال املاواد املخادرة
أو اسااتخدامها الا تااتقل العقوبااة عليهااا ابلل ااوء إ إجاراء التسااوية املتعااددة اخليااارات املنشااف يف
عااام 2004أل .ويقاارت املاادعي العااام عقوبااة :إمااا غرامااة  66,5يف املائااةأل أو عقوبااة بديلااة تعليااف
ص ااالحية رخص ااة الس ااياقة ،أو أداء عم اال ب ااال أج اار ،أو حض ااور دورة تدريبي ااة يف املواطن ااة ،وم ااا إ
وسا ا لت يف
ذل ااكأل .ويف ع ااام  ،2014واف ااف القض اااة عل ااى  65 700تس ااوية متع ااددة اخلي ااارات ُ
صحيفة السوابف العدلية .وتعلف  49,7يف املائة منها تخالفات املرور على الطرق 105أل.

 -77وابملقابل ،زاد عدد األشخاص املس ونني منذ عاام  ،2008ابلنايار إ ارتفااع حااالت
احلكم بعقوبة احلب( وزايدة مدة العقوابت ،وال سيما يف أعقاب صدور القانون املتعلف بعقاوابت
احلا ااب( ملا اادة ال تقا اال عا اان حا ااد معا ااني أو دنيا ااا  .وقا ااد نصا اات عليها ااا املا ااادة 1-19-132
واملااادة  2-1-19-132سااابقاً ماان قااانون العقااوابت ،املنطبقتااان ،علااى الت اوايل ،علااى اجملاارمني
املعاااودين ومارتكيب بعا اجلارائم اخلطاارية ضااد األشااخاص ،حااى وإن مل يكوناوا معاااودين .وكاناات
هااذه العقااوابت الاادنيا تقتضااي أن يصاادر القاضااي ،لاادى اسااتيفاء الشااروج املنصااوص عليهااا يف
املااادتني املااذكورتني ،عقوبااة ال يااوز أن تقاال ماادهتا عاان حااد أدىن .وقااد ألغااى هااذه اآللياةا القااانو ُن
رق اام  986-2044امل ااؤرخ  15آب/أغس ااط(  2014بش اافن اتب اااع ه ااج ف ااردي يف العق ااوابت
املفروضة والرامي إ تعزيز فعالية العقوابت اجلنائية.
 -78وتوجب املادة  1-66من الدساتور وتقتضاى القاانون املاؤرخ  9تشارين األول/أكتاوبر ،1981
ال يوز احلكم على أي شخ بعقوبة اإلعدام.

16

GE.17-20833

HRI/CORE/FRA/2017

(ج) نزلء السجون ()2014
 -79حا ا ااى  1كا ا ااانون الثاين/ينا ا اااير  ،2015بل ا ا ا عا ا اادد األما ا اااكن اجلا ا اااهزة لالسا ا ااتخدام يف
املؤسسا ااات واجملمع ا ااات الس ا ا نية  ،57 841وعا اادد األش ا ااخاص املس ا ا ونني  .77 291غ ا ااري
أن  11 021منهم كانوا يستفيدون من إجراء تكييف العقوبة ُمدانون متمتعاون ابحلرياة اجلزئياة،
أو خاضااعون للمراقبااة اإللكرتونيااة ،أو لالحت اااز خااارج السا نأل .وبفضاال هااذه التاادابري مل يكاان
قيد االحت از ساوى  6 620شخصااً .وضامن األشاخاص املسا ونني ،كاان  60 742مادانني
و 16 549قيد احلب( االحتياطي .وكان  81يف املائة منهم حيملون اجلنسية الفرنسية ،و 19يف
املائة جنسية أجنبية.
 -80وضمن األشخاص املس ونني واملدانني احملت زين وغري احملت ازينأل ،جارت إداناة 26,1
يف املائة بسبب ارتكاب أفعال اإليذاء العماد ،و 14,7يف املائاة بسابب خمالفاة قاانون املخادرات،
و 12,8يف املائااة بساابب ارتكاااب أفعااال العنااف اجلنسااي ،و 11يف املائااة بساابب الساارقة املقرتنااة
بايااروح التشااديد أو الساارقة املوصااوفة أو اجلنائيااة ،و 8,4يف املائااة بساابب االخااتال  ،و 8,9يف
املائة بسبب السارقة البسايطة ،و 5,8يف املائاة بسابب القتال العماد ،و 5,7يف املائاة بسابب القتال
أو املسا غري العمد ابلسالمة البدنية ،و 0,5يف املائة بسبب خمالفة القانون املتعلف ابألجاناب،
و 7,5يف املائ ااة بس اابب خمالف ااات أخ اارى .وفيم ااا يتعل ااف أيضا ااً ابألش ااخاص املسا ا ونني وامل اادانني
احملت ازين وغااري احملت ازينأل ،فقااد كااان  17,2يف املائااة ماانهم يقضااون عقوبااة تقاال ماادهتا عاان 6
أشهر ،و 19,2يف املائة عقوبة ترتاو مدهتا بني  6أشهر وأقل من سنة واحدة ،و 28,9يف املائة
عقوباة تارتاو مادهتا باني ساانة واحادة وأقال مان  3ساانوات ،و 11,7يف املائاة عقوباة تارتاو ماادهتا
بني  3سنوات وأقل من  5سنوات ،و 23يف املائاة عقوباة مادهتا  5سانوات وأكثار .وضامن هاذه
الفئ ااة األخ اارية املؤلف ااة م اان  8 123شخصا ااً ،ك ااان  3,1يف املائ ااة يقض ااون عقوب ااة م اادهتا م اان 5
س اانوات إ أق اال م اان  10س اانوات ،و 66,8يف املائ ااة عقوب ااة م اادهتا م اان  10س اانوات إ أق اال
من  20سنة ،و 24,2يف املائة عقوبة مدهتا من  20سنة إ أقل من  30سانة ،و 5,9يف املائاة
عقوبة الس ن مدى احلياة 106أل.
 -81ويف عام  ،2014س لت إدارة السا ون  94حالاة انتحاار داخال السا ون ابإلضاافة
إ  16حالة خارجهاأل و 1 033حماولة انتحار 107أل.
(د) قوات الشرطة واألمن
 -82يف عااام  ،2012بل ا عاادد أفاراد ق اوات الشاارطة 108 143 000أل ،مقاباال 148 855
يف عام  .2008ويعزى هذا االففاو يف العدد إ اعتماد قاعدة عدم االستعاضاة عان موظ ر
اف
ماان كاال اثنااني يف عااام 109 2008أل .وبعااد إلغاااء هااذه القاعاادة يف عااام  ،2013اسااتُحدر علااى
وجه اخلصوص  480منصباً يف جهازي الشرطة والدرك 110أل.
 -83ومنذ متوز/يوليه ُ ،2012حددت  64منطقة أمنية ذات أولوية هتم  1,6مليون فرنسي،
وذلااك بغاارو مكافحااة اجلرميااة املت ااذرة .ومنااذ ذلااك احلاانيُ ،س ا ل اففاااو يف نساابة اجلرمي اة يف
مناطف عديدة 111أل.
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(ه) عدد املدعني العامني والقضاة لكل  100 000نسمة
 -84يف عام  ،2015بلا جمماوع ماوظفي ناياام العدالاة  3,2+ 78 941يف املائاة ابملقارناة
م ااا ع ااام 2014أل ،ش ااكل أعض اااء جه اااز العدال ااة القض ااائية  31 641م اانهم  1,9+يف املائ ااة
ابملقارنة ما عام 2014أل 112أل.
 -85ويف عا ااام  ،2015بل ا ا عا اادد احملا ااامني  ،62 073أي  93حمامي ا ااً لكا اال 100 000
نسمة 113أل.
 -86ويف عااام  ،2014بل ا ع اادد القضاااة احملرتف ااني املعين ااني يف احمل اااكم  ،6 935أي 10,5
قضاة لكل  100 000نسمة .وابإلضافة إ ذلك ،كان ة  510قضاة حمرتفني ميارسون مهنة
القضاء مان حاني إ آخار ،أي  0,8لكال  100 000نسامة .وهام حمرتفاون ذوو خاربة يف جماال
القااانون يارتب عملهاام تاادى احتياجااات املاواطنني احملليااني ودعمااال مباادأ احملاكمااة الساريعة .كمااا
كان ة  24 921قاضاياً غاري حمارتح؛ ميارساون القضااء أساسااً يف احملااكم املتخصصاة يف قاانون
العمل والقانون الت اري 114أل .وكان يعمل يف احملاكم ما جمموعه  22 360شخصاً غري قاو.
 -87ويف ع ا ااام  ،2014كانا ا اات النيا ا اااابت العاما ا ااة تضا ا اام  1 882ما ا اادعياً عام ا ا ااً ،أي 2,8
لكل  100 000نسمة 115أل.
(و) امليزانية املخصصة لنظام العدالة وللمساعدة القانونية
 -88يف عااام  ،2015بلغاات امليزانيااة الساانوية اإل اليااة املخصصااة لنايااام العدالااة ككاال 7,9
بالياني ياورو يف قااانون املالياة األويل ،ابإلضااافة إ  109,8مالياني ياورو خمصصااة خلطاة مكافحااة
اإلرهاااب .وبلغاات تكاااليف العدالااة  444مليااون يااورو ابإلضااافة إ  7ماليااني يااورو خمصصااة
خلطة مكافحة اإلرهابأل وتكاليف املسااعدة  375,4ملياون ياورو  43ملياون ياورو منهاا متفتياة
ماان م اوارد خارجااة عاان امليزانيااةأل .وتقاادم املساااعدة القانونيااة وفااف شااروج مرتبطااة ت اوارد الشااخ
املالياة وجنسايته أو إقامتااه يف إقلايم فرنسااا .ويف عاام  ،2015اسااتفاد منهاا  989 576شخصااً.
ويُعفى تلقائياً من دفا تكاليف الدعوى كل شخ حيصل على املساعدة القضائية .وفرنسا مان
الاادول األعضاااء يف جملاا( أورواب ال ا طااورت نايااام املساااعدة القضااائية كم ااً ونوع ااً؛ وهااي علااى
وج ااه اخلص ااوص إح اادى ال اادولتني الوحي اادتني ،إ جان ااب لكس اامرب  ،اللت ااني تتيح ااان االس ااتفادة
ابجملااان ماان خاادمات يااا احملاااكم 116أل .وابلفعاال ،فقااد أُلغياات يف  1كااانون الثاين/يناااير 2014
املسااامهة يف املساااعدة القضااائية احملااددة يف مبل ا  35يااورو ،ال ا كاناات واجبااة يف الفاارتة املمتاادة
ب ا ااني ع ا ااامي  2011و ،2013توج ا ااب ق ا ااانون املالي ا ااة لع ا ااام  2014واملرس ا ااوم املتعل ا ااف دلغ ا اااء
تلك املسامهة 117أل.
(ز) نسبة الضحا الذين حصلوا على التعويض ،حبسب نوع اجلرمية
 -89يوز لضحااي اجلرائم أن حيصلوا على تعوي عن األضرار ال يُلحقها م اجلاين عندما
ُحيكم عليه بدفعه .ويف حالة تعذر استخالص مبلا التعاوي احملكاوم باه ،ميكان للضاحية الل اوء
إ إجراءات التنفيذ املدنية ،وذلك ،على سبيل املثال ،من خالل االستعانة بساعي احملكمة.
 -90كما ميكن للضحااي الل وء إ آلياات خمتلفاة للتعاوي يف إطاار التضاامن الاوطين ،تبعااً
لطبيعة اجلرمية و/أو األضرار الالحقة م .وبصارح النايار عان اإلجاراءات اجلنائياة ،ميكانهم تقاد
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طلب التعوي إ جمال( تعوي ضحااي اجلرائم .وقد يكون التعوي كامالً يف حالة وفاة أحد
األقااارب ،أو التعاارو لضاارر باادين جساايم ،أو االتااار ابلبشاار ،أو االعتااداء اجلنسااي ،وجزئي ااً يف
حالة التعرو لضرر بدين خفيف ،أو السرقة ،أو االختال  ،أو خيانة األمانة ،أو االبتزاز املايل،
أو إحلاق الضرر ابملمتلكات .ووفقاً لإلحصااءات املتاحاة ،متثال التعويضاات املمنوحاة يف املتوسا
نص ااف املب ااال املطالاااب ااا .وت اارف جم ااال( تع ااوي ض ااحااي اجلا ارائم حا اوايل  15يف املائ ااة م اان
الطلب ااات الا ا تقب اال الناي اار فيه ااا .وق ااد عاجل اات ه ااذه اجمل ااال(  15 381ملفا ااً يف ع ااام 2015
يتعلااف  49يف املائااة منهااا جب ارائم االعتااداء العمااد ،و 17يف املائااة ابالعتااداءات اجلنسااية ،و 9يف
املائااة ابالغتصاااب ،و 4يف املائااة ابلساارقة ،و 4يف املائااة ابالخااتال  ،و 3يف املائااة ابلقتاال العمااد
و 3يف املائة حبوادر إضارام الناار يف املركبااتأل .ويف إطاار هاذه اآللياةُ ،دفاا مبلا  271,8ملياون
يااورو يف عااام  2005واسااتُخل  55,7مليااون يااورو ماان اجلناااة أو ماان شااركات التاافمني .وتُعااا
الطلب ااات خ ااالل أج اال متوس ااطه  12ش ااهراً .وت ااري تس ااوية زه اااء نص ااف القض ااااي ابالتف اااق ب ااني
الطاارفني ماان دون تاادخل القاضااي .ويُسااتفنف ح اوايل  30يف املائااة ماان ق ارارات جمااال( تعااوي
ضحااي اجلرائم.
 -91وعالوة على ذلك ،يوز للضاحااي غاري املاؤهلني لل اوء إ آلياة جماال( تعاوي ضاحااي
اجلرائم ،الذين يواجهون صعوابت يف استخالص ما حتكم به احملاكم من تعوي عن األضرار من
اجلنا اااة ،أن يل ا اؤوا إ دائا اارة مسا اااعدة ضا ااحااي اجل ا ارائم يف اسا ااتخالص مبا ااال التعا ااوي  .ففا ااي
عام  ،2015كانات نسابة  72يف املائاة مان امللفاات الا عاجلتهاا هاذه الادائرة تتعلاف بتعويضاات
ودفاا يف  28يف
يقل مبلغها عن  1 000يورو ،وخضاعت ابلتاايل إلجاراءات التعاوي الكامالُ .
املائة الباقية ماا يعاادل  30يف املائاة مان املبلا اإل اايل ،أي  1 000ياورو كحاد أدىن و3 000
ياورو كحااد أقصاى .ويف كااانون الثاين/يناااير  ،2016متكنات هااذه الادائرة ماان اساتخالص  19يف
املائااة ماان املبااال املدفوعااة مقاادماً للضااحااي يف عااام  2014وماان اسااتعادة  3يف املائااة ماان املبااال
املتبقية املستحقة للضحااي يف إطار ملفات فُتحت يف عام .2014
 -92وأخرياً ،توجد آليات حمددة خاصة ببع اجلرائم ،مثل صندوق الضمان التابا لشركات
التاافمني اإلجباااري عاان الضاارر فيمااا يتعلااف حب اوادر املاارور والصاايد ومااا إ ذلااك ،يف حالااة عاادم
وجا ااود التا اافمني ،وصا ااندوق الضا اامان اخلا اااص بضا ااحااي اإلرها اااب واجل ا ارائم األخا اارى فيما ااا يتعلا ااف
ودف ااا ص ااندوق
ابألعم ااال اإلرهابي ااة .فف ااي ع ااام  ،2015عل ااى س اابيل املث ااال ،فُااتح  986ملفا ااً ا
118أل
الضمان اخلاص بضحااي اإلرهاب وجرائم أخرى  23,4مليون يورو لضحااي اإلرهاب .
 -93ويف مرفف التقرير ،تقدم احلكومة الفرنسية ،يف شكل جداول ورساوم بيانياة ،جمموعاة مان
املؤشرات املتعلقة هصائ فرنسا الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية الرئيسية.

اثنياً -اهليكل السياسي العام
 -94تاكر تقليد فرنسا يف االلتزام حبقوق اإلنسان على صعيدين :من خالل إعاالن حقاوق
اإلنسااان واملاواطن لعااام  ،1789فيمااا يتعلااف ابحلقااوق املدنيااة والسياسااية ،ماان جهااة؛ وماان خااالل
ديباج ااة الدس ااتور امل ااؤرخ  27تشا ارين األول/أكت ااوبر  ،1946فيم ااا يتعل ااف ابحلق ااوق االقتص ااادية
واالجتماعي ااة والثقافي ااة ،م اان جه ااة أخ اارى .ويكتس ااي ه ااذان املعي اااران ،املش ااار إليه ااا يف ديباج ااة
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الدستور املؤرخ  4تشرين األول/أكتوبر  ،1958صابغة دساتورية .وترساخت مراعااة هاذه احلقاوق
على مر التاريخ يف املؤسسات والنفو وتعززت مؤخراً ابنضمام فرنسا إ العديد من االتفاقيات
الدولية .وابلتايل ،فالنايام احلايل حلماية حقوق اإلنسان وثيف الصالة ابلساياق القاانوين والسياساي
الااذي يناادرج يف إطاااره ،والااذي تتمثاال مكوانتااه األساسااية يف الدميقراطيااة السياسااية ،والفصاال بااني
السلطات ،واستقالل السلطة القضائية ،ومراقبة اإلدارة.

ألف -اإلطار الدستور الفرنسي
 -1اخلصائص الرئيسية للنظام السياسي الفرنسي
 -95يف عااام  ، 1875وضااعت اجلمهوريااة الثالثااة الصاايغة النهائيااة لنايااام دميقراطااي متثيلااي،
جاارى تك اري( مبادئااه وتطويرهااا يف الدسااتور املااؤرخ  4تش ارين األول/أكتااوبر  .1958ففرنسااا
هوري ااة دميقراطي ااة غ ااري قابل ااة للت زئ ااة وعلماني ااة واجتماعي ااة .ولغ ااة اجلمهوري ااة ه ااي الفرنس ااية
املااادة  2ماان الدسااتورأل .وفرنسااا دولااة وحداويااة ،تعتمااد ساالطة سياسااية واحاادة علااى الصااعيد
ال ااوطين ،ولكنه ااا أيضا ااً دول ااة قائم ااة عل ااى الالمركزي ااة وع اادم التمرك ااز ،تتمت ااا فيه ااا اجلماع ااات
اإلقليمية ابختصاصات خاصة ا 119أل.
 -96ويُعترب كل مان اجلمعياة الوطنياة وجملا( الشايوخ ،املشاار إليهماا يف دساتور عاام ،1958
على العموم ،من مسات الناياام الربملااين ،ولكان انتخااب رئاي( اجلمهورياة ابالقارتاع العاام املباشار،
املقاارتن بنااوع ماان الفصاال املاارن بااني الساالطات ،يااؤدي يف كثااري ماان األحيااان إ نعاات هااذا النايااام
ابملختل أو شبه الرائسي.
 -97وم اان حي ااث املمارس ااة ،يغل ااب الط ااابا الرائس ااي عل ااى ه ااذا الناي ااام يف ف اارتة التواف ااف ب ااني
األغلبية الرائسية واألغلبية يف اجلمعية الوطنية .ويغلب علياه الطاابا الربملااين يف فارتة تعااي رئاي(
اجلمهوريااة مااا أغلبيااة سياسااية معارضااة لااه يف اجلمعيااة الوطنيااة .وقباال عااام  ،2000كااان التفاااوت
بني مدة الوالية الرائسية سبا سنواتأل ومدة والية السلطة التشريعية ة( سنواتأل وما يرتتاب
علي ااه م اان ف ااارق الس اانتني ب ااني االنتخ اااابت الرائس ااية واالنتخ اااابت التشا اريعية ،يتيح ااان للن اااخبني
إمكانية إبداء عدم رضاهم عان رئاي( الدولاة مان خاالل انتخااب أغلبياة برملانياة معارضاة لاه .غاري
أنه ،منذ اإلصال املتعلف بتحديد مدة الوالياة الرائساية يف ةا( سانوات وعكا( اجلادول الازمين
لالنتخاابت إجراء االنتخاابت التشريعية مباشرة بعد االنتخاابت الرائسيةأل ،تقلصت احتماالت
التع اااي إ ح ااالتني :يف حالا ااة ح اال اجلمعيا ااة الوطني ااة ،ويف حال ااة انسا ااحاب رئ ااي( اجلمهوريا ااة
أو وفاته أو عزله 120أل.
 -98والساايادة الوطنيااة بيااد الشااعب ال بيااد اعااة أو فاارد املااادة 3أل .وميارسااها ،ماان حيااث
املبدأ ،من خالل أثليه املنتخبني ،ولو أنه يوز استشارته أحياانً من خالل االستفتاء املاادة 3أل.
وخيتاار الشااعب أثليااه ابالقارتاع العااام السااري القااائم علااى املساااواة املااادة 3أل .وقااد يكااون االقارتاع
مباشراً االنتخاابت الرائسية والتشاريعية واإلقليمياة والكانتونياة والبلدياة واألوروبياةأل أو غاري مباشار
انتخاابت جمل( الشايوخأل .وقاد ياري االقارتاع وفاف ناياام األغلبياة أو التمثيال النسايب؛ أو الناياام
الفردي أو املتعدد أو بنايام القائمة؛ يف جولة واحدة أو جولتني.
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 -2الناخبون واألحزاب السياسية والنتخاابت
 -99حيااف التصااويت جلميااا امل اواطنني الفرنساايني الااذين تفااوق أعمااارهم  18ساانة ،واملتمتعااني
حبقااوقهم املدني ااة والسياس ااية .ومنااذ ع ااام  ،1997يُس ا ل تلقائي ااً يف ق اوائم الن اااخبني األش ااخاص
البالغون  18سنة من العمر واملشمولون بتعداد السكان .وحى  1آذار/مار  ،2015بل عدد
الن اااخبني الفرنس اايني املسا ا لني يف قا اوائم الن اااخبني  44,6ملي ااون انخ ااب .وال يش اامل ه ااذا ال اارقم
س ااكان أق اااليم م ااا وراء البح ااار .واتس اام ع اادد الن اااخبني الفرنس اايني املسا ا لني يف قا اوائم الن اااخبني
ابالسااتقرار النساايب بااني عااامي  2014و 2015بعااد أن شااهد ارتفاع ااً كباارياً بااني عااامي 2013
و 1.1+ 2014يف املائةأل .وخالفاً لذلك ،كاان عاددهم أقال أاا ُسا ل يف عاام  ،2012الاذي
أُجريت خالله االنتخاابت الرائسية والتشريعية .وابلتاايل ،يارتب تغاري عادد النااخبني إ حاد كباري
دجاراء االنتخاااابت وطبيعتهااا 121أل .ويف هايااة عااام  ،2013مل يكاان حاوايل  3ماليااني فرنسااي يف
ساان التصااويت مس ا لني يف ق اوائم الناااخبني ،ولكاان هااذا العاادد افف ا عقااب موجااة التس ا يل
بغاارو املشاااركة يف االنتخاااابت .وكااان معاياام الناااخبني الفرنساايني غااري املسا لني ذكااوراً ،مان فئااة
الشباب ذوي املستوى التعليمي املتدين ،املولودين يف اخلارج والقاطنني يف املناطف احلضرية.
 -100ويف ع ااام  ،2012مل يك اان مس ا ا الً يف ق ا اوائم الن اااخبني ،م اان الفرنس اايني الب ااالغني س اان
التصااويت ،سااوى  67يف املائااة ماان األجانااب املولااودين يف اخلااارج و 85يف املائااة ماان الفرنساايني
املول ااودين يف اخل ااارج .غ ااري أه اام ،بع ااد أن س ا لوا أنفس ااهم ،ص ااوتوا ابلق اادر ذات ااه كم ااا الفرنس اايني
املولااودين يف فرنسااا 122أل .أمااا األشااخاص املسا لون يف قاوائم الناااخبني يف مناااطف وأقاااليم مااا وراء
البحااار ويف اجلماعااات اإلقليميااة ملااا وراء البحااار ،فيصااوتون بنساابة أقاال ماان األشااخاص املسا لني
يف فرنسا املرتوبولية.
 -101وي ااوز ملا اواطين االحت اااد األورويب التصا اويت يف االنتخ اااابت البلدي ااة واألوروبي ااة والرتش ااح هل ااا.
وحااى  1آذار/مااار  ،2014كااان  281 000شااخ ماان م اواطين االحتاااد األورويب مس ا لني يف
الق اوائم االنتخابيااة 123أل .وبل ا عااددهم يف عااام  ،2008خااالل آخاار انتخاااابت بلديااة220 000 ،
ش ااخ ؛ وك ااان ع اادد املرش ااحني األوروبي ااني يف البل اادايت الب ااال ع اادد س ااكاها عل ااى األق اال 3 500
املنتخبني 124 244أل.
نسمة  1 206مرشحني وعدد ا

 -102ودور األحزاب السياسية منصوص عليه يف دستور عام  1958املاادة 4أل ،الاذي يُناي
ااا أيضااً ،منااذ عااام  ،1999مهمااة تشا يا املساااواة بااني املارأة والرجاال يف تاا اويل املهااام االنتخابيااة
والوظائف القائمة على االنتخاب .ويؤكد القانون املؤرخ  11آذار/ماار  1988املتعلاف بتمويال
األحازاب السياسااية أن األحازاب تتشااكل ومتااار نشاااطها حبريااة ،وتتمتااا ابلشخصااية االعتباريااة،
وي ا ااوز هل ا ااا التقاض ا ااي 125أل .وح ا ااى  30حزيران/يوني ا اه  ،2013بلا ا ا ع ا اادد األح ا ازاب السياس ا ااية
املسا لة  ،402وفقااً لل نااة الوطنيااة حلساااابت احلمااالت االنتخابيااة ومتوياال األحازاب السياسااية.
وك ااان  285حا ازابً منه ااا معتم ااداً ،و 55م ااؤهالً للحص ااول عل ااى املس اااعدة العام ااة الا ا كان اات
قيمتهااا  70مليااون يااوروأل 126أل .ويف عااام  ،2014كااان  13حازابً منهااا أاثالً يف الربملااان الفرنسااي
و/أو يف الربملان األورويب 127أل.
 -103وتنايم يا االنتخاابت يف فرنسا داخل اآلجال املنصوص عليها يف القانون.
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 -104ويتفرجح معدل التس يل يف قوائم الناخبني ومعدل املشاركة يف التصويت من انتخااابت
إ أخ اارى تبع ا ااً لتغي ااري النا اااخبني حملا اال س ااكناهم السا اابب الرئيسا ااي لع اادم التس ا ا يل يف الق ا اوائم
يالحاظ ارتفااع يف نسابة التسا يل خاالل فارتات
االنتخابيةأل وأيضاً ألمهية االنتخااابت .وابلفعال ،ا
احلمالت االنتخابية املتعلقة ابالنتخاابت الرائسية ال يعتربها الناخبون أساسية.
 -105وابلتايل ،ف ن املشااركة يف االنتخااابت الرائساية ،ابلنايار إ أمهيتهاا وتغطيتهاا اإلعالمياة،
أقوى يف العادة من املشاركة يف االنتخااابت التشاريعية .ففاي عاام  ،2012صاوت حاوايل  80يف
املائااة ماان الناااخبني الفرنساايني املس ا لني خااالل االنتخاااابت الرائسااية 128أل ،مقاباال  56يف املائااة
تقريبااً يف االنتخاااابت التشاريعية 129أل .وابإلضااافة إ ذلااك ،أد  62,13يف املائااة ماان الناااخبني
الفرنس اايني املس ا لني أبص اواهتم يف اجلول ااة الثاني ااة م اان االنتخ اااابت البلدي ااة يف ع ااام 130 2014أل،
و 42,43يف املائااة يف االنتخاااابت األوروبيااة يف عااام 131 2014أل ،و 49,98يف املائااة يف اجلولااة
الثانية من االنتخاابت على صعيد املقاطعات يف عام 132 2015أل ،و 58,41يف املائة يف اجلولة
الثانية من االنتخاابت اإلقليمية يف عام 133 2015أل.
 -106واجملل( الدستوري هو اهليئة املختصة يف البت يف حاالت الطعن يف شرعية االنتخااابت
التش اريعية وانتخاااابت جملاا( الشاايوخ واالنتخاااابت الرائسااية واالسااتفتاءات .وعقااب االنتخاااابت
التش ا اريعية ال ا ا أُجريا اات يف حزيران/يونيا ااه  ،2012تلقا ااى اجمللا اا( ،علا ااى ها ااذا األسا ااا 108 ،
شكاوى من مرشحني أو انخبني ،فضالً عن  238بالغاً من الل نة الوطنية حلساابت احلمالت
االنتخابية ومتويل األحزاب السياسية 134أل .كما أصدر اجملل( الدستوري أحكاماً بشفن  4طعون
يف قائم ااة املرش ااحني لالنتخا اااابت الرائس ااية 135أل .أما ااا الطع ااون املقدم ااة ضا ااد انتخ اااابت الربملا ااان
األورويب واالنتخ اااابت اإلقليمي ااة ،فه ااي تن اادرج ،أوالً وأخ اارياً ،ض اامن اختص اااص جمل اا( الدول ااة.
وأخاارياً ،تناادرج الطعااون املقدمااة ضااد االنتخاااابت ال ا ُتاارى علااى صااعيد البلاادايت واملقاطعااات
ضمن اختصاص احملاكم اإلدارية 136أل.
 -3اجلمعيات
 -107أقاار القااانون املااؤرخ  1متوز/يوليااه  1901حريااة تكااوين اجلمعيااات ال ا تشااكل مباادأً ذا
صاابغة دسااتورية 137أل .ويف عااام  ،2010بل ا عاادد اجلمعيااات النشاايطة  1,3مليااون عيااة 138أل.
ويوز تكاوين اجلمعياات حبرياة ،مان دون تارخي وال تصاريح مسابف :فيكفاي أن يضاا شخصاان
أو أكث اار نايامه ااا األساس ااي ال ااذي حي اادد ،ض اامن ل ااة أم ااور ،اس اام الرابط ااة وغرض ااها ،وهيئاهتا اا
اإلداريااة ،والشااخ املخااول لااه متثيلهاااأل وحيااددوا مقرهااا االجتماااعي .وال يوجااد إال قياادان اثنااان
وحياير تقاسم املنافا بني أعضائها.
حلرية تكوين اجلمعيات :فال ينبغي أن ُ ل ابلنايام العامُ ،
 -108ولكاان اجلمعيااات ال تتمتااا ابألهليااة القانونيااة إال إذا قاادم مؤسسااوها إعااالانً مساابقاً إ
حمافاية املقاطعة ال يوجد ا املقر االجتماعي لل معية .وبعاد تساليم إيصاال ملؤسساي اجلمعياة،
يُنشر إعالن إنشائها يف اجلريدة الرمسية 139أل .وال يوز للمحافظ أن يرف تسليم اإليصال إال يف
مقاااطع أل ازا وموزياال ،اخلاضااعتني لنايااام خمتلااف حبكاام انتمائهمااا لإلمرباطوريااة األملانيااة خااالل
الفاارتة املمتاادة بااني عااامي  1870و .1919وال يااوز للمحااافظ ،بعااد تسااليم اإليصااال ،أن يل ااف
إ القضاء إال إذا رأى أن غرو اجلمعية غري قانوين 140أل.
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 -109ويوز االعرتاح جلمعية ما بصفة املؤسسة ذات املصلحة العامة .وعندما تكاون اجلمعياة
ذات مصلحة عامة ،ميكن االعرتاح ا أيضاً كمؤسسة ذات منفعة عامة توجب مرسوم يصادره
جملا( الدولااة إذا كاناات تساتويف شااروطاً معينااة أارساة نشاااطها فاارتة ال تقال عاان ثااالر سانوات،
ااوز نطاااق عملهااا الصااعيد احمللااي ،وتاااوز عاادد املنتساابني إليهااا  200شااخ  ،وبلااو احلااد
وتا ُ
األدىن الس ا اانوي ملوارده ا ااا م ا ااا ق ا اادره  46 000ي ا ااورو ،وع ا اادم اس ا ااتهداح ال ا اربح امل ا ااايلأل .وي ا ااوز
لل معيااات ذات املنفعااة العامااة أن تتلقااى ،ابإلضااافة إ التربعااات العينيااة ،هبااات وتركااات 141أل.
ويف عام  ،2015بل عدد اجلمعيات ذات املنفعة العامة حوايل  1 900عية 142أل.
 -110ويف فرنسا ،ميكن جلمعية ما أن تثبت شرعيتها علاى الصاعيد الادول بوساائل شاى ،منهاا
االنتساب إ شبكات معرتح ا واحلصول على صافة املنايماة غاري احلكومياة الشاريكة للهيئاات
الدولية 143أل .ولكن ال توجد أي قائمة رمسية ابملنايمات غري احلكومية الفرنسية 144أل.
 -4وسائط اإلعالم
 -111وفقاً للدراسة املعنونة وسائ اإلعاالم يف احليااة Media in Lifeأل الا أجنزهتاا مؤسساة
مي اادايمرتي يف ع ااام  ،2014بل ا ا متوس ا ا ع اادد م ا ارات اس ااتعمال الفرنس اايني لوس ااائ اإلع ااالم
والوس ااائ املتع ااددة يف الي ااوم  44,4لك اال ش ااخ  ،مقاب اال  33,9يف ع ااام  ،2005أي با ازايدة
نسبتها  31يف املائة خالل  10سنوات 145أل.
 -112الصحافة .يف عام  ،2012فااق عادد الصاحف املكتوباة 146 4 700أل ،اساتطاعت أن
حتق ا ااف ق ا اادراً معينا ا ااً م ا اان االس ا ااتقرار واالنتش ا ااار .وج ا اارى توزي ا ااا  4,9بالي ا ااني نس ا ااخة تقريبا ا ااً ،يف
عام 147 2012أل.
 -113وتسا ااتفثر الصا ااحافة املتخصصا ااة املوجها ااة إ اجلمها ااور العا ااام بنسا اابة  52يف املائا ااة ما اان
الص ااحف ،و 28يف املائ ااة م اان جمم ااوع النس ااخ املوزع ااة ،و 38يف املائ ااة م اان إيا ارادات الناش ا ارين.
وتستفثر الصحافة التقنية واملهنية املتخصصة أبكثر من  30يف املائة من الصاحف وفقا ب ا  3يف
املائة من جمموع النسخ املوزعة و 9يف املائة من اإليرادات .وهالح ذلك ،متثال الصاحف اليومياة
احملليااة ذات احملتااوى العااام والسياسااي أكثاار ماان  1يف املائااة بقلياال ماان جمم اوع الصااحف ولكنهااا
تستفثر بنسبة  36يف املائة من النسخ املوزعة وبثلث إيرادات الناشرين 148أل.
 -114ويف الف ا اارتة  ،2015-2014ك ا ااان  63يف املائ ا ااة م ا اان الس ا ااكان البالغ ا ااة أعم ا ااارهم أكث ا اار
من  15سنة أي  32,8مليون شخ أل يقرؤون يف الياوم علاى األقال صاحيفة يومياة أو جملاة 149أل.
وكان  18مليون شخ مانهم يقارؤون الصاحف اليومياة اإلقليمياة ،و 8,2مالياني الصاحف اليومياة
الوطنية ،و 4,8ماليني الصحف اإلعالمية اجملانية 150أل.
 -115ومنذ عدة سنوات ،اففضت نسبة انتشاار الصاحف اإلعالمياة غاري اجملانياة :ففاي الفارتة
املمتدة بني عامي  1995و ،2005فقدت  3ماليني قاارل وتراجعات مبيعاهتاا تاا عادده 852
مليون نسخة 151أل .وهالح ذلك ،زاد انتشار الصحف اإلعالمية اجملانية :فقد ارتفاا بنسابة 27
يف املائ ا ااة ب ا ااني ع ا ااامي  2005و .2006أم ا ااا نش ا اار اجمل ا ااالت ،فق ا ااد اتس ا اام ابالس ا ااتقرار :فف ا ااي
عام  ،2006كان  97,2يف املائة من الفرنسيني يقرؤون على األقل جملة واحدة يف الشهر ،وهذا
رقم قياسي عاملي 152أل.
 -116التلفزيااون .يف هايااة عااام  ،2014كااان ااة  33قناااة وطنيااة و 46قناااة حمليااة أي  3قن اوات
أقاال ابملقارنااة مااا عااام 2013أل تبااث براجمهااا عاارب نايااام التلفزي اون الرقمااي األرضااي  TNTيف فرنسااا
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املرتوبوليااة .وعلااى شاابكات البااث األخاارى ،بل ا عاادد القن اوات الا اعتماادها اجمللاا( األعلااى للوسااائ
السمعية البصرية أو تعاقد معها  208قنوات وطنية 3+أل و 87قناة حملية 19-أل 153أل.
 -117ويف ع ااام  ،2014ك ااان ل اادى ي ااا األس اار املعيش ااية الفرنس ااية تقريب ااً  95,7يف املائ ااةأل
جهاااز تلفاااز واحااد علااى األقاال .وكااان لاادى مااا يزيااد قلاايالً عاان نصااف األساار املعيشااية أكثاار ماان
جهاز تلفاز واحد ،غري أن معدل تعدد األجهزة تناق منذ ة( سنوات 154أل.
 -118ويف عام  ،2014بل متوس مشاهدة الفرنسيني للتلفزياون  3سااعات و 41دقيقاة يف
اليااوم ،أي  5دقااائف أقاال ماان عااام  2013و 9دقااائف أقاال ماان عااام 155 2012أل .وال تازال القناااة
الفرنسية األو هي األكثر مشاهدة بفارق كبري يف فرنسا حياث اساتفثرت بنسابة  22,9يف املائاة
من املشاهدين يف عام  .2014غري أن القنااة اخلاصاة األو فقادت حاوايل  10نقااج مان نسابة
املشاااهدة من ااذ إنشاااء اثن ا عشاارة قن اااة جمانيااة جدي اادة تبااث ع اارب نايااام الب ااث التلفزيااوين الرقم ااي
األرضي يف عام  .2005وقناة فران(  2هي اثين أكثر القنوات مشاهدة ،بنسبة  14,1يف املائة
ماان املشاااهدين ،وقناااة مM6 6أل هااي الثالثااة ،بنساابة  10,1يف املائااة .أمااا نساابة مشاااهدة قناوات
التلفزيااون الرقمااي األرضااي اجلدياادة ال ا أُطلااف بثهااا يف عااام  2005عاادا القن اوات احملليااةأل ،فقااد
تزاياادت حااى عااام  22 2012يف املائااةأل ،لتتساام ابالسااتقرار يف عااام  2013مث ابالففاااو يف
عام  21 2014يف املائةأل 156أل.
 -119ويف ع ا ااام  ،2012بث ا اات القنا ا اوات الوطني ا ااة اجملاني ا ااة با ا ارامج فاق ا اات م ا اادهتا 160 000
ساعة 157أل.
 -120اإلذاعااة .فرنسااا أحااد أفضاال البلاادان ماان حيااث ت اوافر اإلذاعااات ال ا تعماال ابلتضاامني
الاارتددي .وياادل تنوعهااا الكبااري عامة/خاصااة ،وطنية/حمليااةأل وعااددها علااى وجااود تناياايم مت اوازن
يراعي تنوع الطلب.
 -121ويف عااام  ،2014كان ات  854حمطااة خاصااة تسااتخدم تاارددات يوفرهااا اجمللاا( األعلااى
للوسااائ الساامعية البصارية أكثاار ماان  5 000تااردد يف اجملمااوعأل ،منهااا  5إذاعااات وطنيااة عامااة
و 25إذاعااة وطنيااة مواضاايعية .وابلتااايل ،متثاال القناوات الوطنيااة  4يف املائاة ماان اإلذاعااات اخلاصااة
وتسااتخدم  51يف املائااة ماان الاارتددات املخصصااة هلااذه القناوات .ومتثاال القناوات اجملتمعيااة  68يف
املائااة ماان اإلذاعااات ،وتسااتخدم  21يف املائااة ماان الاارتددات .وتتقاساام اإلذاعااات الساابا املكونااة
جملموعة إذاعة فرنسا  2 400تردد تقريباً ،تستفثر إذاعة فران( أنتري ُبربعها 158أل.
 -122وكان ا اات قن ا اااة ر .ت .لRTL .أل ها ا ااي اإلذاع ا ااة األو يف فرنس ا ااا ما ا اان حي ا ااث نسا ا اابة
االسااتماع ،بااني شااهري أيلول/ساابتمرب وتش ارين األول/أكتااوبر  11,6 2014يف املائااةأل .وتلتهااا
إذاعة فران( أنتري  9,2يف املائاةأل وإذاعاة أورواب  7,5 1يف املائاةأل .واساتفثرت اإلذاعاات العاماة
حب اوايل  41يف املائ ااة م اان نس ااب االس ااتماع خ ااالل تل ااك الف اارتة ،مقاب اال  33يف املائ ااة لإلذاع ااات
املوسيقية و 15يف املائة لإلذاعات احمللية 159أل.
 -123ويف شهري أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر  ،2014اساتما الفرنسايون إ اإلذاعاة
ماادة متوس اطها ساااعتان و 50دقيقااة يف اليااوم ،وهااي ماادة اتساامت ابالسااتقرار النساايب منااذ عشاار
سنوات 160أل.

24

GE.17-20833

HRI/CORE/FRA/2017

 -124اإلنرتنا اات .يف ع ا ااام  ،2013بل ا ا ع ا اادد مس ا ااتخدمي اإلنرتن ا اات يف فرنس ا ااا  41,2ملي ا ااون
مس اتخدم 161أل .ويف عااام  ،2014كااان لاادى  82يف املائااة ماان الفرنساايني البااالغني أكثاار ماان 12
ساانة ماان العماار حاسااوب مقاباال  74يف املائااة يف عااام 2009أل وكااذلك خدمااة اإلنرتناات املتاحااة
ابلتوصيل العري احلزمة يف يا احلاالت تقريباً  98يف املائةأل؛ ومل تكان نسابتهم ساوى شخصاني
من كل ثالثة أشخاص يف عام  .2009وكان لدى فرنسي واحد تقريبااً مان كال اثناني هااتف ذكاي
 46يف املائةأل ،ولدى أكثر من فرنسي واحد من كل أربعة لوحة إليكرتونية  29يف املائةأل 162أل.
 -125ووفقااً لدراسااة أجراهااا املعهااد الااوطين لإلحصاااء والبحااور االقتصااادية ،كااان ثالثااة ماان كاال
أربعااة أشااخاص ماان املقيمااني يف فرنسااا املرتوبوليااة قااد اسااتخدموا ،يف عااام  ،2012شاابكة اإلنرتناات
خالل األشهر الثالثة األخرية ،مقابل  56يف املائة فق يف عام  .2007وتقلصات الف اوة الرقمياة
بااني الفئااات االجتماعيااة :فقااد كااان يااا املااوظفني تقريب ااً يسااتخدمون اإلنرتناات منااذ عااام 2007؛
وكااان أربعااة عمااال ماان كاال ةسااة يسااتخدمونه يف عااام  ،2012مقاباال عاماال واحااد ماان كاال اثنااني
قباال ةاا( ساانوات .وال تازال ااة اختالفااات يف هااج االسااتخدام حبسااب الساان ،ويبقاى األشااخاص
األصااغر سااناً مهيئااني لااذلك أكثاار ماان غااريهم ،ولكاان اسااتخدام اإلنرتناات أصاابح أمااراً عااادايً .ويتزايااد
استخدام العدياد مان الوظاائف املتاحاة علاى شابكة اإلنرتنات .ويف هاذا الصادد ،يتزاياد اإلقباال علاى
عمليات الشراء وكذلك البيا على اإلنرتنت خالل السنوات األخرية 163أل.
 -126ويواكب التطوير املتساارع لشابكة اإلنرتنات احملماول تلاك التطاورات :ففاي عاام ،2012
كان  40يف املائة من األشخاص املقيمني يف فرنسا قد تصفحوا ابلفعال شابكة اإلنرتنات ،خاارج
من ااازهلم ،م اان خ ااالل حاس ااوب حمم ااول أو ه اااتف حمم ااول أو جه اااز ي اادوي ،يف ح ااني مل تت اااوز
نسبتهم  10يف املائة قبل ة( سنوات.

ابء -اإلطار امل سسي :الفصل بني السلطات
 -1السلطة التنفيذية
(أ) رئيس الدولة

164أل

 -127يُنتخب رئي( اجلمهورياة ،وهاو رئاي( الدولاة ،ابالقارتاع العاام املباشار لوالياة مادهتا ةا(
سنوات؛ وال يوز له أن ميار مهامه أكثر من واليتني متتاليتني املادة  6مان الدساتورأل؛ وياري
االقرتاع وفف نايام فائز واحد ابألغلبية يف جولتني املادة 7أل .ويتمثل دور رئي( اجلمهورية يف أن
يضاامن ،بتحكيمااه ،السااري العااادي لعماال الساالطات العامااة واسااتمرارية الدولااة املااادة 5أل .وهااو
ضااامن االسااتقالل الااوطين والسااالمة اإلقليميااة واحارتام املعاهاادات املااادة 5أل ،واسااتقالل الساالطة
القضائية املادة 64أل.
 -128وهل ااذا الغ اارو ،يتمت ااا بص ااالحيات خمتلف ااة ،ق ااد تك ااون خاص ااة ب ااه أو مش اارتكة ،حي ااث
تتطلب تدخل هيئة أخرى.

‘ ‘1الصالحيات اخلاصة
 -129يتعلااف األماار بصااالحيات ميارسااها رئااي( اجلمهوريااة ماان دون توقيااا رئااي( الااوزراء ،وعنااد
االقتضاء ،الوزير أو الوزراء اآلخرين املعنيني.
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صالحيات الضمان والتحكيم
 -130يف املسائل الدستورية :يكفال رئاي( اجلمهورياة احارتام الدساتور املاادة 5أل ،ويتمتاا ،مان
حيث املمارسة العملية ،بصالحية تفسريه مثالً :االستفتاء بشفن مراجعة الدستور ،ورف توقيا
األواماار خااالل فاارتة التعاااي أل .ويعااني ثالثاةً ماان أعضاااء اجمللاا( الدسااتوري املااادة 56أل ويااوز لااه
الل وء إ هذا اجملل( للتحقف من دستورية قانون أو معاهدة ما املاداتن  54و61أل.
 -131يف املسا ااائل القضا ااائية :رئا ااي( اجلمهوريا ااة ها ااو الضا ااامن السا ااتقالل السا االطة القضا ااائية؛
ويساعده اجملل( األعلى للقضاء املادة 64أل.
الصالحيات االستثنائية املادة 16أل
 -132ال ي ااوز لا ارئي( اجلمهوري ااة أن يس ااتخدم ه ااذه الص ااالحيات إال يف حال ااة وج ااود هتدي ااد
خطري وفوري ملؤسسات اجلمهورية ،أو الستقالل الدولة ،أو لسالمة إقليمها ،أو لتنفياذ التزاماهتاا
الدوليااة ،ويف حالااة وجااوب وق ااف السااري العااادي لعماال الس االطات الدسااتورية العامااة .ويف حال ااة
تطبي ااف امل ااادة  ،16يتخ ااذ رئ ااي( اجلمهوري ااة الت اادابري ال ا تقتض اايها الاي ااروح ،إلاتح ااة الس االطات
الوسائل الالزمة إلجناز مهمتها.
العامة
ا
الصالحيات املتصلة ابلعالقات ما املؤسسات األخرى
 -133العالقااة مااا احلكومااة :يعااني رئااي( اجلمهوريااة رئااي( الااوزراء وينهااي مهامااه املااادة 8أل؛
ويدعو إ انعقاد جمل( الوزراء ويوافف على جدول أعماله ويرأسه املادة 9أل.
 -134العالقة ما الربملان :يتواصل رئي( اجلمهورية ماا الربملاان مان خاالل رساائل وياوز لاه أن
خياطااب الربملااان يف جلسااة مشاارتكة بااني جملساايه املااادة 18أل .ويااوز لااه أن يعلاان ،بوصاافه ساايد
الق ارار يف هااذا الشاافن ،حاال اجلمعيااة الوطنيااة ،وإن كااان ملزم ااً ،قباال القيااام ب اذلك ،ابلتشاااور مااا
رئيسي اجمللسني ورئي( الوزراء املادة 12أل.

‘ ‘2الصالحيات املشرتكة
 -135يتعلااف األماار ابلصااالحيات ال ا ال يااوز لارئي( اجلمهوريااة أن ميارسااها إال توافقااة رئااي(
الوزراء ،وعند االقتضاء ،الوزير أو الوزراء اآلخرين املعنيني ،أو تشاركة هيئة أخرى.
الصالحيات الدبلوماسية والعسكرية
 -136يري التفاوو بشفن املعاهدات ابمساه وهاو الاذي يصادق عليهاا ،وعناد االقتضااء ،بعاد
موافقااة الربملااان املااادة 52أل .ويعتمااد الساافراءا املااادة 14أل .ورئااي( اجلمهوريااة هااو قائااد الق اوات
املس ا االحة امل ا ااادة 15أل ،ولك ا اان احلكوم ا ااة تض ا ااا ه ا ااذه القا ا اوات حت ا اات تص ا اارفها إلجن ا اااز عمله ا ااا
املادة 20أل ،وال ينبغي إعالن حالة احلرب إال توافقة الربملان املادة 35أل .ويرأ جماال( وجلاان
الدفاع الوطين املادة 15أل ،ولكن يوز ،استثنائياً ،أن ينوب عنه رئي( الوزراء املادة 21أل.
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الصالحيات املتصلة ابلعالقات ما احلكومة
 -137بن اااء عل ااى اقا ارتا م اان رئ ااي( ال ااوزراء ،يع ااني رئ ااي( اجلمهوري ااة ال ااوزراء وينه ااي مه ااامهم
املااادة 8أل .ويعااني مااوظفي الدولااة املاادنيني والعسااكريني ،أحياااانً بناااء علااى ق ارار يُتخااذ يف جملاا(
الوزراء ،وأحياانً بعد استشارة الل ان الدائمة املختصة التابعة جمللسي الربملان املادة 13أل.
 -138ويوقا األوامر واملراسيم ال يري التداول بشفها يف جمل( الوزراء املادة 13أل.
الصالحيات املتصلة ابلعالقات ما الربملان
 -139ي ااوز لا ارئي( اجلمهوري ااة أن ي اادعو الربمل ااان إ عق ااد دورة اس ااتثنائية ،بطل ااب م اان رئ ااي(
الااوزراء أو أغلبيااة األعضاااء املكااونني لل معيااة الوطنيااة املااادة 29أل .ويفتاتح يااا دورات الربملااان
االستثنائية وخيتتمها املادة 30أل .ويوز له أن يطلب إليه إعادة مناقشة القوانني املصوت عليها،
قبل سنها املادة 10أل.
الصالحيات املتصلة ابلعالقات ما السلطة القضائية
 -140يوز لرئي( اجلمهورية أن يصدر العفو بصفة فردية املادة 17أل.
الصالحيات املتصلة ابلعالقات ما الشعب :االستفتاء
 -141االس ااتفتاء الدس ااتوري :يع ااود أم اار مب ااادرة مراجع ااة الدس ااتور بص ااورة مش اارتكة إ رئ ااي(
اجلمهوري ااة ،ابقا ارتا م اان رئ ااي( ال ااوزراء ،وإ أعض اااء الربمل ااان امل ااادة 89أل .وم اان حي ااث املب اادأ،
يصااوت الربملااان علااى مشااروع املراجعااة ويوافااف عليااه الشااعب ماان خااالل االسااتفتاء .غااري أنااه يااوز
لرئي( اجلمهورية أن يصدر قراراً أبن يعتمد الربملان يف جلسة مشرتكة بني جملسيه مشروع املراجعة
بصفة هائية ،أبغلبية ثالثة أةا األصوات املد ا .و ة قيود على صالحية مراجعة الدستور:
ف ااال ي ااوز أن مت اا( املراجع ااة بس ااالمة اإلقل اايم امل ااادة  ،89الفق اارة 4أل ،وال أن تفض ااي إ تغي ااري
الشكل اجلمهوري للحكم املادة  ،89الفقرة 5أل.
 -142االس ااتفتاء التش ا اريعي :ي ااوز ل ا ارئي( اجلمهوري ااة ،ابق ا ارتا م اان احلكوم ااة أو م اان جملس ااي
الربملان ،أن ياعرو لالستفتاء أي مشروع قانون يتعلف بتناييم السلطات العامة ،أو ابإلصالحات
املتصاالة ابلسياسااة االقتصااادية أو االجتماعيااة أو البيئيااة للدولااة وابخلاادمات العام اة ال ا تواكبهااا،
أو يرمااي إ اإلذن ابلتصااديف علااى املعاهاادات الا  ،وإن مل تتعااارو مااا الدساتور ،قااد تكاون هلااا
آاثر على سري عمل املؤسسات املادة 11أل.
 -143استفتاء املبادرة املشرتكة :يوز تناييم استفتاء بشفن أحد املواضيا املشار إليهاا يف الفقارة
السابقة تبادرة من ُة( أعضاء الربملان ،م ر
ادعوم ُبعشار النااخبني املسا لني يف القاوائم االنتخابياة
املادة 11أل.
 -144االس ااتفتاء بش اافن املعاه اادات :ي ااوز ل ا ارئي( اجلمهوري ااة أن يع اارو سا اواء عل ااى الربمل ااان
أو على الشعب ،من خالل االستفتاء ،مشااريا القاوانني الا تياز التصاديف علاى معاهادة تتعلاف
ابنضمام دولة ما إ االحتاد األورويب املادة 5-88أل.
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 -145االساتفتاءات احمللياة :يااوز لارئي( اجلمهوريااة أن يستشاري الناااخبني يف إحادى اجلماعااات
اإلقليمي ااة مل ااا وراء البح ااار بش اافن مس اافلة تتعل ااف بتناييمه ااا أو اختصاص اااهتا أو نايامه ااا التشا اريعي
أو بتغيري وضعها املادة 4-72أل.
(ب) احلكومة
 -146تتفلف احلكومة ،وهي اهليئة الثانية للسلطة التشريعية ،من وزراء يعيانهم رئاي( اجلمهورياة
ابقارتا مان رئااي( الاوزراء ،وماان أمنااء الدولااة ،وغاريهم .واحلكومااة هيئاة اعيااة .ومساؤوليتها أمااام
الربملان اعية ومرتبطة بسياستها العامة.
 -147وحتدد احلكومة سياسة الدولة وتوجهها وتعتمد هلذا الغرو على اإلدارة العاماة والقاوات
املساالحة املااادة 20أل .ويوجااه رئااي( الااوزراء عماال احلكومااة؛ ف ليااه تعااود الس الطة التناييميااة ،رهن ااً
ابختصاصااات رئااي( اجلمهوريااة املااادة 21أل .واق ارتا الق اوانني ماان اختصاااص احلكومااة وأعضاااء
الربملااان مع ااً املااادة 39أل .وتعااد احلكومااة ق اوانني املاليااة وتنفااذها .وتقاارت الل ااوء إ االسااتفتاء
التشريعي املادة 11أل وتعلن حالة احلصار املادة 36أل.
 -2السلطة التشريعية
 -148الس االطة التشا اريعية م اان اختص اااص الربمل ااان ال ااذي يت اافلف م اان اجلمعي ااة الوطني ااة وجمل اا(
الش اايوخ .وحت اادد امل اااداتن  34و 37م اان الدس ااتور توزي اا االختصاص ااات ب ااني الس االطة التشا اريعية
والس االطة التناييميا ااة .كما ااا يع ااود إ الربملا ااان االختصا اااص احلص ااري يف حتديا ااد القواعا ااد املتعلقا ااة
ابحلقااوق املدنيااة ،والضااماانت األساسااية املكفولااة للم اواطنني ماان أجاال أارس اة احل ارايت العامااة،
وكذلك يف حتديد اجلرائم واجلنح والعقوابت املنطبقة عليها .وجلسات الربملان علنية.
 -149ويراقب الربملان عمل احلكومة ويقيم السياسات العامة املادة 24أل.
(أ) اجلمعية الوطنية

 -150تتفلف اجلمعياة الوطنياة مان ناو ر
اب ال ياوز أن يت ااوز عاددهم  577انئبااً املاادة 24أل.
ويُنتخبا ااون كا اال ةا اا( سا اانوات  -عا اادا يف حا اااالت االنتخا اااابت املبكا اارة بسا اابب حا اال اجلمعيا ااة
الوطنيااة  -ابالق ارتاع العااام املباشاار يف دوائاار انتخابيااة حمااددة داخاال كاال مقاطعااة .ولكاان الن اواب
ميثلون ،من الناحية القانونية ،البلد بكامله.
 -151ويري االقرتاع وفف نايام فائز واحد ابألغلبية يف جولتني 165أل.
 -152وتناق اجلمعياة الوطنياة مقرتحاات القاوانني ،الا تقرتحهاا هاي ذاهتاا ،ومشااريا القاوانني
ال تقرتحها احلكومة ،وتصوت عليها .غري أنه يوز هلا أن تفوو للحكوماة احلاف يف أن تتخاذ،
من خالل أوامر ،تدابري تندرج يف العادة ضمن اختصاصها .وتُعتمد األوامر يف جمل( الوزراء بعد
استشااارة جملاا( الدولااة؛ ويباادأ نفاذهااا ت اارد نشاارها ،ولكنهااا تصاابح الغيااة إذا مل يااودع مشااروع
قانون التصديف عليها أمام الربملان قبل املوعد احملدد توجب قانون التفوي .

 -153وتناق اجلمعية الوطنياة امليزانياة وقاوانني املالياة وتصاوت عليهاا؛ وتراقاب عمال احلكوماة،
ماان خ ااالل مساااءلة ال ااوزراء؛ وتواف ااف علااى التص ااديف علااى معاه اادات معين ااة وعلااى إع ااالن حال ااة
احلرب .وتشارك يف أارسة صالحية مراجعة الدستور؛ ومتار معايم هذه الصالحيات ابالشرتاك
ما جمل( الشيوخ.
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 -154ويف أعقاب االنتخاابت التشريعية ال أُجريت يف حزيران/يونيه  ،2012انتُخبت 155
امارأة .ومتثاال النساااء حاليااً  27يف املائااة ماان الناواب ،وهااو أعلااى معاادل مسا ل حااى اآلن 166أل،
حيث كن ميثلن  19,5يف املائة يف عام  ،2007و 13يف املائة يف عاام  ،2002و 9,5يف املائاة
يف عام .1997
(ب) جملس الشيوخ
 -155يُنتخااب أعضاااء جملاا( الشاايوخ البااال عااددهم  348عضااواً لواليااة ماادهتا ساات ساانوات
ابالق ارتاع الع ااام غ ااري املباش اار ،أي بتص ااويت  150 000انخ ااب م اان الن اااخبني الكب ااار الن اواب،
وأعضاء جمل( الشيوخ ،واملستشارون على صعيد املناطف ،واملستشاارون علاى صاعيد املقاطعاات،
واملستشارون يف عية كال مان كورسايكا وغيااان ومارتينياك ،ومنادوبو جماال( البلادايتأل .وهاؤالء
امللزمون ابلتصويت ،حتت طائلة دفا غرامة قدرها  100يورو.
الناخبون الكبار هم الوحيدون ا
 -156ويكف اال جمل اا( الش اايوخ متثي اال اجلماع ااات احمللي ااة لل مهوري ااة ،وخيتل ااف ع اادد أثل ااي ك اال
اعة حبسب عدد سكاها .ويتوقف نايام االقرتاع على عدد أعضاء جمل( الشيوخ الذين ينبغاي
انتخااا م يف كاال دائاارة انتخابيااة :إمااا االق ارتاع وفااف نايااام فااائز واحااد أو عاادة فااائزين ابألغلبيااة يف
ج اولتني انتخاااب عضااو واحااد أو عضااوين يف جملاا( الشاايوخأل ،أو االق ارتاع وفااف نايااام التمثياال
النسيب ابلقائمة انتخاب ثالثة أعضاء أو أكثرأل.

 -157ويش ااارك جمل اا( الش اايوخ يف أارس ااة ي ااا الص ااالحيات الا ا خيوهل ااا الدس ااتور للربمل ااان،
ابعتب اااره ج اازءاً من ااه .ويتمتا اا أعض اااؤه ،عل ااى غا ارار أعض اااء احلكوم ااة والنا اواب ،بص ااالحية اق اارتا
القاوانني .ويناااق جملاا( الشاايوخ القاوانني ويصااوت عليهااا .غااري أنااه ،يف حالااة عاادم اتفاااق جملاا(
الشايوخ واجلمعيااة الوطنيااة ،يااوز للحكومااة أن تطلاب إ اجلمعيااة الوطنيااة إصاادار القارار النهااائي.
ويشارك جملا( الشايوخ يف املراقباة الربملانياة لعمال احلكوماة ،ولكان ال ياوز لاه أارساة هاذه املراقباة
من خالل مساءلة احلكومة.
 -3التوازن امل سسي
 -158يكف اال الدس ااتور امل ااؤرخ  4تشا ارين األول/أكت ااوبر  1958التا اوازن املؤسس ااي م اان خ ااالل
الفصل املرن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
 -159فمن جهة ،يوز للسلطة التشريعية مساءلة السلطة التنفيذية.
 -160و ااة إجاراءان معتااادان يتيحااان مساااءلة احلكومااة :ملااتم( الرقابااة وح ااب الثقااة الباااب
اخلااام(أل .فاجلمعيااة الوطنيااة تسااائل احلكومااة ماان خااالل ملا ر
اتم( للرقابااة وح ااب الثقااة؛ ويُلاازم
اعتمااده رئااي( الااوزراء بتقااد اساتقالة احلكومااة إ رئااي( اجلمهوريااة .أماا هصااوص مساافلة الثقااة،
فاحلكومة هي ال تتخذ املباادرة فيماا يتعلاف بتحمال مساؤوليتها .وياوز هلاا أن تفعال ذلاك بشافن
برانجمهااا وبشاافن بيااان السياسااة العامااة .ويف هااذه احلالااة ،ينبغااي هلااا أن تساتقيل إذا مل حتصاال علااى
أتييد األغلبية .ويوز هلا أيضاً أن تفعل ذلاك ،مارة واحادة يف كال دورة برملانياة ،هصاوص اعتمااد
ن ما :وسيُعترب هذا الن معتمداً ما مل ير التصويت على ملتم( حب ب الثقة ،يقادم خاالل
الساعات الا  24ال تلي تقد الن .
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 -161ويوز أيضاً مساءلة رئي( اجلمهورية .ففي حالة اإلخالل بواجباته تا يتناىف بوضو ما
أارسة واليته ،يوز للربملان ،بوصفه حمكمة عليا ،أن يعزله املادة 68أل.
 -162ومن جهة أخرى ،يوز للسلطة التنفيذية مساءلة السلطة التشريعية .وابلفعل ،ميلك رئاي(
اجلمهوريااة حااف حاال اجلمعيااة الوطنيااة املااادة 12أل ،الااذي ميارسااه ماان دون موافقااة أي هيئااة أخاارى.
ويف حالة حل اجلمعية الوطنيةُ ،ترى انتخاابت عامة يف أجل أدانه  20يوماً وأقصاه  40يوماً بعاد
ذلك .وال يوز حل اجلمعية الوطنية اجلديدة خالل السنة التالية النتخا ا.

جيم -اهليئات القضائية
 -1التنظيم القضائي الفرنسي
 -163لدى فرنسا نايامان قضائيان :القضاء العادي ،لتسوية املنازعات بني األفراد أو إلصدار
عقوابت على مرتكيب خمالفات القوانني اجلنائية؛ والقضااء اإلداري ،لتساوية املنازعاات باني اإلدارة
واخلاضعني هلا .ويوجد داخل كل نايام من هذين النايامني حماكم من درجتني وحمكمة للنق .
(أ) رسم بياين للتسلسل اهلرمي للمحاكم يف فرنسا

167أل

 -164يالح ااظ أن ااه ،ابإلض ااافة إ حم اااكم الناي ااام اإلداري املبين ااة أع اااله ،توج ااد حم اااكم إداري ااة
متخصصااة :ال اادوائر اإلقليميااة للحس اااابت ،وحمكمااة ت اادقيف احلساااابت ،وحمكم ااة تناياايم امليزاني ااة
والشااؤون املاليااة ،وحماااكم القضااااي املهنيااة 168أل ،واحملكمااة الوطنيااة املعنيااة ابحلااف يف الل ااوء ،وجلنااة
املقاطعة للمساعدة االجتماعية ،والقسم التفدييب املعين ابهليئات املهنية ،وما إ ذلك 169أل.
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(ب) القضاء العاد

‘ ‘1اختصاصات حماكم القضاء العادي
 -165اات حم اااكم القض اااء الع ااادي بتس ااوية املنازع ااات ب ااني األف اراد يف القض ااااي املدني ااة ،ويف
إصدار العقوابت على مرتكيب املخالفات.
 -166وتفص اال احملا ااكم املدني ااة يف املنازع ااات ب ااني األفا اراد وأتم اار جب اارب الض اارر احلاص اال ،ولكنه ااا
ال تصدر عقوابت .وتناير احملاكم املتخصصاة يف املنازعاات باني األجاراء وأرابب العمال ،واملنازعاات
بني الت ار ،واملنازعات بني مؤسسات الضمان االجتماعي واألشخاص املنتسبني إليها ،واملنازعات
ب ااني م ااالكي األراض ااي وامل ازارعني .وبع ا قض اااة ه ااذه احمل اااكم قض اااة غ ااري حمرتف ااني ،وليس اوا ابلت ااايل
مؤهلني إلصدار األحكام .وتتفلف هاذه احملااكم مان قضااة غاري حمرتفاني ،إماا ُكلهام حمكماة العمال،
واحملكمة الت اريةأل أو بعضهم حمكمة قضااي الضمان االجتماعي ،واحملكمة املشارتكة لقضاااي عقاود
اإلي ا اار يف األرايحأل .و ا اات احملا اااكم اجلنائيا ااة تحاكما ااة األشا ااخاص املتهما ااني ابرتكا اااب خمالفا ااة
للقاوانني اجلنائياة خمالفااة أو جنحاة أو جرمياةأل ويااوز هلاا أن تصادر عقااوابت تلاف حبساب خطااورة
املخالفة ،وترتاو بني الغرامة وعقوبة الس ن مدى احلياة ما إلزامية قضاء مدة حمددة منها.
 -167وبفضل إمكانية التقاضي على درجتني ،يوز للمتقاضي أن يستفنف القرار الصادر عن
حمكمة من حماكم القضاء العادي أمام حمكمة أخرى من نف( النايام .وهاذه اهليئاة القضاائية هاي
حمكمة االستئناح ،إال إذا كانت احملكمة االبتدائية حمكمةا جناايت ،وهي احلالاة الا تاري فيهاا
إعادة احملاكمة أمام حمكمة جناايت أخرى .وتعيد حمكمة االستئناح الناير يف القضية من حياث
الوقااائا واألساا( القانونيااة .ويااوز للطاارح الااذي ياارى أن ق ارار حمكمااة االسااتئناح ال يتوافااف مااا
القواعاد القانونيااة أن يقادم طعنااً أماام حمكمااة الانق  .وال تعيااد هاذه احملكمااة احملاكماة يف القضااية
ولكنها تتحقف من توافف القرار املطعون فيه ما القواعد القانونية.
احملاكم املدنية االبتدائية
 -168تشمل حماكم القضاء العادي احملاكم االبتدائية ،العامة أو املتخصصة.
 -169ومن بني احملاكم املدنية غري املتخصصة ،ما يلي 170أل:
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احملاااكم احملليااة ،وهااي هيئااات قضااائية خمتصااة يف املنازعااات ال ا يقاال فيهااا املبل ا
املطالب به عن  4 000يورو؛



حماكم الدرجة األو  ،وهي هيئات قضائية خمتصة يف املنازعات الا يارتاو فيهاا
املبل ا املطالااب بااه بااني  4 000يااورو و 10 000يااورو ،ويف املنازعااات املتعلقااة
ابالئتم اااانت االس ااتهالكية ،واملنازع ااات ب ااني املس ااتفجرين وامل ااالكني ،واملنازع ااات
املتصلة ابنتخاابت اهليئات املهنية وتمارسة حقوق االرتفاق؛



حماااكم الدرجااة العليااا ،هااي حماااكم القااانون العااام املختصااة يف يااا املنازعااات ال ا
يفوق فيها املبل املطالب به  10 000يورو ،ويف املنازعات ال ال حيصر القاانون
الناياار فيهااا علااى هيئااة قضااائية متخصصااة .ولااديها أيضااً االختصاااص احلصااري يف
منازعات معينة ،بصرح الناير عن املبل املطالب به ،يف قضاااي األسارة ،واألحاوال
الشخصية ،والقانون العقاري ،وبراءات االخرتاع ،ودعاوى احليازة.
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 -170وتشمل احملاكم املتخصصة ما يلي:


احملاااكم الت اريااة :هيئااات قضااائية حمرتفااة متخصصااة ،تتافلف ماان قضاااة منتخبااني
ابقرتاع من جولتني؛



حماااكم العماال :هيئااات قضااائية منتخبااة ومشاارتكة ،تسااوي ،عاان طريااف التوفيااف،
املنازعا ااات ال ا ا قا ااد تنشا ااف عا اان أي عقا ااد عما اال با ااني أرابب العما اال أو أثلا اايهم
واألُجراء .وتصدر أحكاماً يف املنازعات ال مل تن ح فيها مساعي التوفيف؛



حماااكم قضااااي الضاامان االجتماااعي :حتكاام يف املنازعااات الااذي تنشااف ع ان تنفيااذ
قاوانني الضاامان االجتماااعي ولوائحااه التناييميااة والا ال تناادرج ،حبكاام طبيعتهااا،
ضمن اختصاصات هيئة أخرى لتسوية املنازعات؛



احملااكم املشاارتكة لقضااااي عقاود اإليااار يف األرايح الا ات يف املنازعااات بااني
املا ااؤجرين واملسا ااتفجرين يف األرايح واملتعلقا ااة بتنفيا ااذ البا ااابني  1و 4ما اان قا ااانون
الشؤون الريفية.

احملاكم اجلنائية االبتدائية
 -171قاضي التحقياف قااو مان قضااة حمكماة الدرجاة العلياا يضاطلا جبماا املعلوماات الالزماة
بشاافن األفعااال املعروضااة عليااه .وإذا تبااني ،بعااد التحقيااف ،أن شخصااً مااا شااارك يف ارتكاااب هااذه
األفع ااالُ ،وجه اات إلي ااه التهم ااة للتفك ااد أ ااا إذا ك ااان ااة أدل ااة كافي ااة إلحالت اه عل ااى هيئ ااة قض ااائية
حملاكمته .وقد يكون التحقيف إلزامياً أو اختياارايً أو غاري وارد ،حبساب خطاورة األفعاال .والقاضاي
املعااين ابلناياار يف طلبااات اإلف اراج واالحت اااز ماان كبااار القضاااة ،يتاادخل خااالل مرحلااة التحقيااف
ليصدر قراراً ابحت از املتهم أو اإلفراج عنه ،إذا كان قيد احلب( االحتياطي.
 -172وخي اات قاض ااي الق اارب دص اادار األحك ااام بش اافن املخالف ااات املتعلق ااة ابلفئ ااات األرب ااا
األو  ،و ات حمكمااة الشاارطة ،وهاي هيئااة خاصااة اتبعاة حملكمااة الدرجااة األو مؤلفاة مان قاااو
وحي ا ااد ،ابلناي ا اار يف املخالف ا ااات ال ا ا تك ا ااون درج ا ااة خطورهت ا ااا أعل ا ااى .و ا اات حمكم ا ااة القض ا ااااي
اإلصااالحية ،وهااي هيئااة خاصااة اتبعااة حملكمااة الدرجااة العليااا ،يف دصاادار األحك اام يف اجل انح ،يف
حني تبت حمكمة اجلناايت يف اجلرائم.
 -173وحمكمااة اجلناااايت هيئااة قضااائية غااري دائمااة تنعقااد إمااا يف مقاار حمكمااة االسااتئناح أو يف
مقاار حمكمااة الدرجااة العليااا يف عاصاامة املقاطعااة .وهااي خمتصااة يف الباات يف اجل ارائم ال ا يرتكبهااا
األشخاص البالغون والقاصرون الذين ترتاو أعمارهم بني  16و 18سنة ،ولكنها ضا لقواعد
خمتلف ااة فيم ااا يتعل ااف برتكيبته ااا ودص اادار العقا اوابت اناي اار أدانهأل .وتت اافلف حمكم ااة اجلنا ااايت ،يف
املرحلة االبتدائية ،من ثالثاة قضااة حمرتفاني وساتة حملفاني ُخيتاارون ابلقرعاة .وحياا اكم مرتكباو اجلارائم
اإلرهابيااة أو العسااكرية أو املتعلقااة ابالتااار ابملخاادرات أمااام حمكمااة جناااايت خاصااة .ويُسااتعاو
فيها عن احمللفني بقضاة حمرتفني.
 -174و ة حماكم متخصصة مكلفة تحاكمة القاصرين:
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فيما يتعلف بقضااي الطفل .ومتلك اختصاص إصادار األحكاام بشافن املخالفاات
األكث اار خط ااورة واجل اانح الا ا يرتكبه ااا أي ش ااخ يق اال عم ااره ع اان  18س اانة،
واجل ارائم ال ا يرتكبهااا أشااخاص يبلغااون علااى األقاال  16ساانة ماان العماار لاادى
حدور الوقائا؛


قاضااي األحاادار :لديااه نفاا( اختصاااص حمكمااة األحاادار ،ولكاان ال يااوز ل اه
إصدار عقوابت؛



حمكمااة جناااايت األحاادار :تتاافلف ماان ثالثااة قضاااة هاام :رئااي( حمكمااة اجلناااايت
وقاضيان مساعدان ،يف العادة من قضاة األحدار .وهي خمتصة يف القضااي اجلنائياة
املتعلقة ابألشخاص املرتاوحة أعمارهم بني  16و 18سنة لدى حدور الوقائا.

احملاكم العسكرية
 -175يف القضااي املدنية ،تضطلا حماكم القوات املسلحة تهمة القضااء العساكري فيماا يتعلاف
ابلقوات املسلحة املتمركزة خارج فرنسا.
 -176ويف القض ااااي اجلنائي ااة يف أوق ااات الس االم ،متل ااك حمكم ااة للقض ااااي اإلص ااالحية وحمكم ااة
لل ن اااايت تُشا ااكالن خصيص ا ااً اختص اااص إصا اادار األحكا ااام ،داخا اال دائ اارة واليا ااة كا اال حمكما ااة
استئناح ،بشفن اجلرائم واجلنح العسكرية أو ال يرتكبها عسكريون قاانون القضااء العساكريأل،
وبشفن اجلرائم واجلنح املرتكبة ضد أمن الدولة قانون اإلجراءات اجلنائيةأل.
 -177ويف أوق ااات احل اارب ،ي ااوز تش ااكيل حم اااكم إقليمي ااة للقا اوات املس االحة وحم اااكم عس ااكرية
للقوات املسلحة ،على التوايل ملمارسة القضاء العسكري داخل إقليم فرنسا وخارجه.
حماكم االستئناح واهليئات اخلاصة التابعة هلا ،حماكم الدرجة العليا
 -178حمااكم االساتئناح هاي اهليئااات القضاائية الوحيادة املختصااة يف البات يف القارارات القابلااة
لالستئناح الصادرة عن يا احملاكم املدنية أو اجلنائياة االبتدائياة ،العادياة أو املتخصصاة ،داخال
والايهتا القضائية.
 -179ودائا اارة التحقيقا ااات هيئا ااة متخصصا ااة اتبعا ااة حملكما ااة االسا ااتئناح .وتنايا اار يف مشا ااروعية
إجراءات التحقيف وتبت يف طلبات االستئناح املقدمة ضد األوامر القضائية ال يصدرها قاضي
التحقيااف .كمااا تناياار يف طلبااات االسااتئناح املقدمااة ضااد األواماار ال ا يصاادرها القاضااي املعااين
ابلناير يف طلبات اإلفراج واالحت از.
 -180ودائ اارة اس ااتئناح القض ااااي اإلص ااالحية هيئ ااة متخصص ااة اتبع ااة حملكم ااة االس ااتئناح تناي اار يف
طلبات االستئناح املقدمة ضد األحكام الصادرة عن حمكمة الشرطة وحمكمة القضااي اإلصالحية.
 -181ومن ااذ  1ك ااانون الثاين/ين اااير  ،2001ي ااوز الطع اان يف القا ارارات الص ااادرة ع اان حمكم ااة
اجلنااايت .ويقاادم طلااب االساتئناح إ حمكمااة جناااايت أخارى ،مؤلفااة يف هااذه احلالاة مان تسااعة
حملفني ،تعيد الناير يف القضية من حيث الوقائا واألس( القانونية .كما يوز الطعان ابلانق يف
احلكم الصادر عن حمكمة اجلناايت ال تعترب حمكمة االستئناح 171أل.
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حمكمة النق  ،احملكمة العليا
 -182هااي هيئااة قضااائية توجااد يف قمااة اهلاارم القضااائي ،يتمثاال دورهااا يف كفالااة التفسااري الاادقيف
واملوحد للقانون من خالل املراقبة ال متارسها ،حبكم القانون ،للقرارات النهائية.

‘ ‘2مبدأ استقالل السلطة القضائية الباب الثامن من الدستورأل
 -183إن اسااتقالل الساالطة القضااائية ،وهااو مباادأ ذو قيمااة دسااتورية ،مكفااول توجااب الدسااتور
املادة 64أل .ويرتب استقالل السلطة القضائية أساساً بوضا القضاة ،وال سيما قضاة احملاكم.

 -184وال يااوز عاازل قضاااة احملاااكم ،وتكفاال هلاام املااادة  64ماان الدسااتور ثبااات الوظيفااة ،وهااو
ما تشري إليه املاادة  4مان األمار رقام  1270-58املعادل بشافن وضاا القضااة املاؤرخ  22كاانون
األول/ديسمرب  .1958وابلتايل ،ال يوز تعيني قاو من قضاة احملاكم يف مكان آخر ،مان دون
موافقت ااه ،ح ااى ل ااو تعل ااف األم اار برتقي ااة .وع ااالوة عل ااى ذل ااك ،ال ي ااوز أن يتلق ااى القض اااة املعني ااون
تعليمات من أي جهة ،ويتخذون قراراهتم بكال حرياة خاالل أارساة مهاامهم ،ضامن احلادود الا
ين عليها القانون ،ويوز للمتقاضي يف معايم احلاالت أن يطعن يف هذه القرارات.
 -185وتتعل ااف امل ااادة  5م اان األم اار امل ااؤرخ  22ك ااانون األول/ديس اامرب  1958تمثل ااي النياب ااة
العامااة .وهاام ليس اوا قضاااة .وبوصاافهم أعضاااء يف النيابااة العامااة ،فهاام يباشاارون إجاراءات الاادعوى
العامة ويطالبون بتطبياف القاانون .ويتادخلون يف القضاااي اجلنائياة دفاعااً عان مصالحة اجملتماا ،ويف
القضااااي املدنيااة دفاعااً عاان النايااام العااام .وهاام أيضااً مكلفااون بتنفيااذ السياسااة اجلنائيااة للحكومااة.
وابلتايل ،ين األمر املؤرخ  22كانون األول/ديسمرب  1958على أن أثلي النيابة يعملون حتت
إشاراح ومراقبااة رؤسااائهم املاادعي العااام لل مهوريااة ابلنساابة حملاااكم الدرجااة العليااا ،واملاادعي العاام
ابلنساابة حملاااكم االسااتئناح وحمكمااة الاانق أل وحتاات ساالطة وزياار العاادل .غااري أنااه منااذ  25مت اوز/
يوليه  ،2013مل يعد من اجلائز أن يتلقوا تعليمات من أي جهاة يف القضاااي الفردياة 172أل ،وياوز
هلم إبداء آرائهم بكل حرية خالل جلسات االستماع.

‘ ‘3اجملل( األعلى للقضاء
 -186يشارك اجملل( األعلى للقضاء ،املنشف توجب الدستور ،يف تعيني القضاة من خالل تقد
اق ارتا إ رئااي( اجلمهوريااة عناادما يتعلااف األماار بقضاااة حمكمااة الاانق  ،أو ابل ارئي( األول حملكمااة
االسااتئناح أو رئ اي( حمكمااة الدرجااة العلياااأل ،أو إصاادار رأي موافااف عناادما يتعلااف األماار ابلقضاااة
اآلخرينأل أو رأي عادي عندما يتعلف األمر أبعضاء النيابة العامة ،ابستثناء املدعني العامنيأل.
 -187ولوزير العدل وحده أن يباشار اإلجاراءات التفديبياة .ويان الدساتور بصايغته املنبثقاة عان
القانون الدستوري رقم  952-93املؤرخ  27متوز/يوليه  1993بشفن تنقايح الدساتور ،والقاانون
التناييم ااي امل ااؤرخ  5ش ااباج/فرباير  1994املع اادل للناي ااام األساس ااي للقض اااء ،عل ا اى أن اجملل اا(
األعلى للقضاء يتدخل يف املسائل التفديبيةُ ،متبعاً ه ني خمتلفني حبسب ما إذا كان األمر يتعلف
بقااو أو تمثال للنياباة العامااة .وتاري إجاراءات احملاكماة احلضااورية يف جلساة سارية .وتبات هيئااة
اجمللاا( األعلااى للقضاااء املختصااة يف شااؤون قضاااة احملاااكم ،بوصاافها اجمللاا( الت افدييب ،يف القضااااي
املتعلقة م .وقرارها قابل للطعن أمام جمل( الدولة .وتبدي هيئة اجملل( األعلى للقضاء املختصة
يف شؤون أعضاء النياباة العاماة رأيهاا بشافن العقاوابت التفديبياة املتعلقاة ام .والقارار الاذي يتخاذه
وزير العدل قابل للطعن أمام جمل( الدولة.
34
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(ج) القضاء اإلدار
 -188يصاادر كاال ماان احملاااكم اإلداريااة وحماااكم االسااتئناح اإلداريااة وجملاا( الدولااة األحكااام يف
املنازعات بني األفراد والسلطات العامة احلكوماة أو اجلماعاات اإلقليمياة أو اهليئاات املساتقلة أو
املؤسسااات العام ااةأل .وتكفاال مراقب ااة اإلدارة اح ارت اام مباادأ الش اارعية ،وهااو أس اا الق ااانون اإلداري
وشاارج ال بااد منااه لساايادة القااانون .وقااد كاار القااانون املااؤرخ  16و 24آب/أغسااط( 1790
مباادأ الفصاال بااني الساالطات اإلداريااة والقضااائية .ويعااين هااذا املباادأ أن مراقبااة اإلدارة ليساات ماان
اختصاااص اهليئااات القضااائية باال ماان اختصاااص احملاااكم اإلداريااة .وثنائيااة الناي اام القضااائي هااذه
نتي اة منطقيااة للتقساايم الرئيسااي للقااانون الفرنسااي إ قااانون خاااص وقااانون عاام ،وتساد املفهااوم
الفرنسي للفصل بني السلطات.
 -189واجملل( األعلى للدولة ،وهو احملكمة اإلدارية العليا ،أول حمكمة إدارية ،وقاد أنشائت يف
عااام  .1799وقباال عااام  ،1872كااان القضاااء يوصااف أبنااه مقيااد :فقااد كاناات ق ارارات جملاا(
الدولااة ال تنفااذ مااا مل يوقااا عليهااا رئااي( الدولااة .وبصاادور القااانون املااؤرخ  24أاير/مااايو ،1872
ُكر بشكل هائي نايام القضااء املفاوو :فقاد أصابحت قارارات جملا( الدولاة انفاذة مناذ حلاياة
تالوهتا ،ومل يعد من الالزم أن يوقاا عليهاا رئاي( الدولاة 173أل .ومناذ ذلاك احلاني ،يصادر القاضاي
اإلداري نفسه القارارات ،ابسام الشاعب الفرنساي  .وقاد أدرج اجمللا( الدساتوري املباادل املتعلقاة
ابستقالل القضاء اإلداري القرار رقم  DC 119-80املاؤرخ  22متوز/يولياه  ،1980الفقارة 6أل
وابختصاصاه احلصاري يف إلغاااء قارارات الساالطة السايادية القارار رقام  DC 224-86املااؤرخ 23
كانون الثاين/يناير  ،1987الفقرة 15أل يف جمموعة القوانني الدستورية من خالل االعرتاح هلاا
بقيمة املبدأ األساسي الذي تعرتح به قوانني اجلمهورية .وابإلضاافة إ هاذا اإلصاال اجلاوهري،
اينات ال ا توالاات منااذ عااام  ،1872التشاريعية أو التناييميااة أو القضااائية ،مسااار
واصاالت التحسا ُ
التقادم الااذي عازز اسااتقالل القضااء اإلداري ونوعيتااه التوظياف ،ووضااا أعضااء احملاااكم اإلداريااة،
الل أارس اةُ جملاا(
وتناياايم هيئااات املنازع اات وتركيبتهااا ،ومااا إ ذلااكأل .وال تقااوو هااذا االسااتق ا
الدولة ملهام إدارية بوصفه جمل( السلطة التنفيذية ،ألنه ال يوز ألعضاائه الاذين كاان هلام دور يف
مناقش ااة رأي م ااا الوظيف ااة اإلداري ااةأل املش اااركة يف إص اادار األحك ااام بش اافن الطع ااون املقدم ااة ض ااد
القرارات املتخذة على أسا ذلك الرأي الوظيفة القضائيةأل 174أل.
 -190ومنذ عام  ،1889شهد تناييم القضاء اإلداري تغريات مهمة .ومنذ عام  ،1953نُقل
اختصاص الناير ابتدائياً يف قضااي القانون العام من جملا( الدولاة إ احملااكم اإلدارياة ،ونُقال مناذ
عام  1987اختصاص الناير يف قضااي القانون العاام يف مرحلاة االساتئناح مان جملا( الدولاة إ
حماااكم االس ااتئناح اإلداري ااة .ومنذئ ااذ ،أص اابح جمل اا( الدول ااة ابألس ااا حمكم ااة لل اانق  .ويص اادر
ابلتااايل ق ارارات هائيااة بشاافن الطعااون املقدمااة ضااد ق ارارات حماااكم االسااتئناح اإلداريااة ،وق ارارات
احملااكم اإلدارياة املتخصصاة ،والقارارات الا تتخااذها احملااكم اإلدارياة يف بعا املنازعاات البساايطة
أو املتكررة احملددة توجاب مرساوم املنازعاات املتعلقاة بارخ الساياقة أو ابملعاشاات أو بتصانيف
املوظفني أو تقييمهم ،وما إ ذلكأل 175أل .ويصدر أحكامه ابتدائياً وهائياً يف بع اجملاالت ال
حيددها القانون على سبيل املثال ،الطعان يف املراسايم ،والقارارات التناييمياة الا يتخاذها الاوزراء،
واملنازعات املتعلقة ابالنتخاابت اإلقليمية واألوروبيةأل 176أل .وعالوة على ذلك ،يقتصر اختصاصه
كهيئ ااة اس ااتئناح عل ااى املنازع ااات املتعلق ااة ابنتخ اااابت البل اادايت والك ااانتوانت وعل ااى الناي اار يف
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املسااائل التمهيديااة فيمااا يتعلااف بتفسااري أو تقياايم مشااروعية القارارات الا تناادرج ضاامن اختصاااص
احملاكم اإلدارية االبتدائية 177أل.
 -191وتندرج بع املنازعات احملاددة ضامن اختصااص احملااكم اإلدارياة املتخصصاة يف املرحلاة
االبتدائية مث مرحلة االستئناح:


يصاادر كاال ماان اجمللاا( األعلااى للقضاااء والاادوائر التفديبيااة املعنيااة ابهليئااات املهنيااة
قارارات أتديبيااة بشاافن ساالوك املنتساابني إ بع ا املهاان املهندسااون املعماااريون،
ومراجع ا ااو احلس ا اااابت ،واألطب ا اااء ،وأطب ا اااء األس ا اانان ،والص ا اايادلة ،والقا ا اابالت،
واألطباء البيطريون ...أل؛



تب ا اات جل ا ااان املقاطع ا ااات والل ن ا ااة املركزي ا ااة للمس ا اااعدة االجتماعي ا ااة ،وك ا ااذلك حم ا اااكم
املقاطعات واحملاكم اإلقليمية يف القضااي االجتماعية مثل معاشات الع ز العسكرية؛



تناير احملكمة الوطنية املعنية ابحلف يف الل وء يف قرارات املكتب الفرنساي حلماياة
الالجئني وعدميي اجلنسية ،املتخذة يف جمال احلماية الدولية؛



الاادوائر اإلقليميااة للحساااابت وحمكمااة تاادقيف احلساااابت وجلنااة العقااوابت املعنيااة
يئة األسواق املالية هيئات قضائية مالية 178أل.

 -192ويوز الطعن يف القرارات الصادرة عنها أمام جمل( الدولة.
 -2اياكم اخلاصة
 -193ال يندرج بع

اهليئات القضائية ال ضمن القضاء العادي وال القضاء اإلداري.

(أ) حمكمة النزاعات
 -194أنشئت حمكمة النزاعات توجب دستور عام  .1848وصار ينايمها القانون املؤرخ 24
أاير/م ااايو  1872ال ااذي أُدخل اات علي ااه تع ااديالت مهم ااة توج ااب الق ااانون امل ااؤرخ  16ش ااباج/
فربايا اار  2015املتعلا ااف بتحا ااديث وتبسا ااي القا ااانون واإلج ا اراءات يف جما اااالت العدالا ااة والشا ااؤون
الداخلية .إها هيئة قضائية مشرتكة :فهي تتفلف ،يف هيئتها العادية ،من أربعة أعضااء مان جملا(
الدولة ،وأربعاة أعضااء مان حمكماة الانق  ،وعضاوين منااوبني أحادمها مان جملا( الدولاة واآلخار
ماان حمكمااة الاانق أل .ويف حالااة تساااوي األص اوات ،وبعااد التااداول ماارة أخاارى ،تناي ار يف القضااية
هيئة موسعة .ويف هذه احلالة ،ينضااح إ اهليئاة العادياة عضاوان مان جملا( الدولاة وعضاوان مان
حمكماة الاانق  .وعاالوة علااى ذلاك ،يضااطلا عضاوان مان جملاا( الدولاة ُخيتاااران مان بااني املقاررين
العامني وعضوان من النيابة العامة لدى حمكمة النق تهمة املقرر العام يف حمكمة النزاعات 179أل.
 -195وتكفل حمكمة النزاعات احرتام مبادأ الفصال باني السالطات اإلدارياة والقضاائية .وتتمثال
مهمتها ابلتايل يف تسوية قضااي تنازع االختصاص بني القضاء العادي والقضاء اإلداري:


36
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يف حالة اعرتاو اإلدارة ،يف شخ أثل الدولة يف مقاطعة ما ،على اختصاص
حمكمة من حماكم القضاء العادي يف إصدار حكم يف قضية معروضة عليها؛



عندما حتيل إليها حمكمة من حماكم أحد النايامني القضائيني مسفلة االختصاص
املثارة يف نزاع ما؛



عنادما يكاون هاذان النايامااان قاد نايارا يف القضاية وأصاادرا قارارين متعارضاني ،ماا
يؤدي إ إنكار العدالة 180أل.

 -196ي ااوز أن يل ااف إ ه ااذه احملكم ااة ،حبس ااب احلال ااة ،طرف ااا ال اادعوى ،أو أث اال الدول ااة يف
مقاطعااة مااا ،أو جملاا( الدولااة ،أو حمكمااة الاانق  ،أو احملكمااة ال ا بتاات يف القضااية بع اد إعااالن
حمكمااة اتبعااة للنايااام القضااائي اآلخاار عاادم اختصاصااها إذا رأت باادورها أهااا غاري خمتصااة ،أو أي
حمكماة تُعارو عليهااا منازعاة بشاافن احلسام يف مساافلة اختصااص تثااري مشاكلة خطاارية وهتادد مباادأ
الفصل بني نايامي القضاء.
 -197وأخرياً ،متلك حمكمة النزاعات صالحية النايار يف دعااوى املطالباة ابلتعاوي عان الضارر
النااجم عاان الطاول املفاارج للمادة اإل اليااة إلجاراءات الناياار يف املنازعاة نفسااها أماام حمااكم هااذين
النايامني القضائيني ،بسبب قواعد االختصاص املنطبقة 181أل.
(ب) اياكم املخصصة ألعضاء السلطة التنفيذية :حمكمة العدل للجمهورية وايكمة العليا

‘ ‘1حمكمة العدل لل مهورية املواد من  1-68إ  3-68من الباب العاشر من الدستورأل
 -198تضااطلا حمكمااة العاادل لل مهوريااة ،ال ا ينايمهااا القااانون التناييمااي رقاام 1252-93
املااؤرخ  23تشارين الثاااين/نوفمرب  ،1993تحاكمااة أعضاااء احلكومااة عاان األفعااال ال ا يرتكبوهااا
خالل أارسة مهامهم ،وال تعترب جرائم أو جنحاً وقت ارتكا ا.
 -199وتتاافلف حمكمااة العاادل لل مهوريااة ماان ةسااة عشاار قاضاايا :ثالثااة قضاااة خااارج إطااار
الرتاتبيااة اإلداريااة ماان قضاااة حمكمااة الاانق  ،يتااو واحااد ماانهم رائسااة حمكمااة العاادل؛ واثااين عشاار
برملانياً ينتخبهم كل من اجلمعية الوطنية وجمل( الشايوخ ،مان باني أعضاائهما وبعادد متساا رو ،بعاد
كل تديد كامل أو جزئي ألعضاء هااتني اهليئتاني .ومياار مهاام النياباة العاماة يف حمكماة العادل
لل مهورياة املاادعي العااام يف حمكماة الاانق  .ويساااعده املسااعد األول للماادعي العااام ومساااعدان
اثنان يعينهما املدعي العام.
 -200ويوز ألي شخ يدعي أنه ضحية جلرمية أو جنحة ارتكبهاا أحاد أعضااء احلكوماة يف
إطار أارسة مهامه أن يقدم شكوى إ إحدى جلان االلتماسات .وأتمر هذه الل ناة إماا حبفاظ
اإلجراءات أو دحالة الشكوى إ املدعي العام لدى حمكمة النق لعرضها على حمكماة العادل
لل مهورية .كما يوز للمدعي العاام لادى حمكماة الانق  ،حبكام منصابه ،أن حييال الشاكوى إ
حمكمة العدل لل مهورية توافقة جلنة االلتماسات املادة 2-68أل.
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‘ ‘2احملكمة العليا املاداتن  67و 68من الباب التاسا من الدستورأل
نايام مسؤولية رئي( اجلمهورية
 -201ال يوز مالحقة رئي( اجلمهورية ،طاوال فارتة واليتاه ،بسابب أفعاال خاارج نطااق مهاماه
ارتُكبت قبل واليته أو خالهلا .ويوز ذلك ابتداء من الشهر التاايل النقضااء واليتاه املاادة 67أل.
ويتعلااف األماار هنااا ابحلصااانة املؤقتااة لارئي( اجلمهوريااة .غااري أنااه ال يااوز مالحقااة رئااي( اجلمهوريااة
بسابب ماا يقاوم باه ماان أفعاال بصافته الرمسياة ،ساواء خااالل فارتة واليتاه أو بعاد انقضاائها .ويتعلااف
األمر هنا ابحلصانة الوظيفية لرئي( اجلمهورية.
 -202وميكن نزع هذه احلصانة الوظيفية يف حالتني:


ي ا ااوز مقاض ا اااته أم ا ااام احملكم ا ااة اجلنائي ا ااة الدولي ا ااة بس ا اابب ارتك ا اااب جرمي ا اة ض ا ااد
اإلنسانية ،أو جرمية اإلابدة اجلماعية ،أو جرمية من جرائم احلرب والعدوان؛



يوز مقاضاته أمام حماكم القضااء العاادي إذا أصادرت احملكماة العلياا قاراراً بعزلاه
بسبب اإلخالل بواجباته تا يتناىف بوضو ما أارسة واليته 182أل.

دور احملكمة العليا وعملها
 -203هذه اهليئة القضاائية ،املنشافة توجاب القاانون الدساتوري املاؤرخ  23شاباج/فرباير ،2007
هااي وريثااة حمكمااة العاادل العليااا ،ال ا كاناات مكلفااة تحاكمااة رئااي( اجلمهوريااة يف حالااة اخليانااة
العايمى  .واحملكمة العليا هيئة برملانياة خاصاة ،يتماا ياا أعضاائها بغارو ا ااذ قارار بعازل رئاي(
اجلمهورية أو إبقائه يف السلطة يف حالة اإلخالل بواجباته تا يتناىف بوضو ما أارسة واليته .
 -204وينبغي أن يُعتمد مقرت انعقاد احملكمة العليا أبغلبية ثلثي أعضاء كل جمل( من جملسي
الربملان .وحتسم احملكمة العليا ،برائسة رئي( اجلمعية الوطنية ،يف مسفلة عازل رئاي( اجلمهورياة يف
غضون شهر واحد ،ابالقرتاع السري أبغلبية الثلثني 183أل.
 -3اجمللس الدستور  ،وهو ايكمة الدستورية (املادة  56من الباب السابع من الدستور)
(أ) تركيبة اجمللس الدستور
 -205إن اجملل اا( الدس ااتوري ،ابإلض ااافة إ ص ااالحياته املرتبط ااة تمارس ااة احل ااف يف التص ااويت
وبوضا املكلفني بوالايت حبكم انتخا م ،يبت يف دستورية عدد من املعايري ،وال سيما النصاوص
التشريعية ،واملعاهدات ،وأنايمة جملسي الربملان .ويتفلف من فئتاني مان األعضااء :أعضااء ُمعيناون
وأعضاء حبكام املنصاب .وتادوم والياة األعضااء املعيناني ،وعاددهم تساعة ،مادة تساا سانوات غاري
قابلااة للت ديااد .وياادد ثلااثهم كاال ثااالر ساانوات .ويعااني رئااي( اجلمهوريااة ثالثااة ماانهم ،ورئااي(
اجلمعية الوطنية ثالثة ،ورئي( جمل( الشيوخ ثالثة .وابإلضافة إ األعضاء التسعة املشار إلايهم،
فرؤساء اجلمهورية السابقون أعضاء ،حبكم املنصب ،يف اجملل( الدستوري مدى احلياة.
 -206ويعااني رئااي( اجلمهوريااة رئااي( اجمللاا( الدسااتوري؛ الااذي يكااون صااوته مرجح ااً يف حالااة
تساوي األصوات.
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(ب) صنفا املراقبة الدستورية :املراقبة الوقائية ومسألة األولوية الدستورية

‘ ‘1املعايري املرجعية للمراقبة
 -207ال تقتصر جمموعة القوانني الدساتورية  ،أي جمموعاة املعاايري الا يكفال اجمللا( الدساتوري
محايته ااا ويلت اازم املش اارع ابحرتامه ااا ،عل ااى الوثيق ااة التفسيس ااية لل مهوري ااة اخلامس ااة .فه ااي تش اامل،
ماان جهااة ،املعااايري املنصااوص عليهااا يف الدسااتور :إعااالن حقااوق اإلنسااان وامل اواطن لعااام ،1789
وديباجااة دسااتور عااام  ،1946وميثاااق البيئااة لعااام 2004؛ وماان جهااة أخاارى ،املعااايري الا وضااعها
اجمللاا( الدسااتوري ماان خااالل اجتهاداتااه القضااائية :املبااادل األساسااية املعاارتح ااا توجااب ق اوانني
اجلمهورية واملبادل ذات القيمة الدستورية.

‘ ‘2املراقبة الوقائية أو املسبقة
 -208حمكمة تناييم االختصاصات :على النحو املشار إليه أعاله ،يقتصر نطاق القانون علاى
املس ااائل املبين ااة يف امل ااادة  34م اان الدس ااتور ،وين اادرج غ ااري ذل ااك ض اامن نط اااق الل اوائح التناييمي ااة
توجا ااب املا ااادة 184 37أل .وإذا تبا ااني ،خا ااالل اإلج ا اراءات التش ا اريعية ،أن مقرتح ا ااً أو تعا ااديالً ما ااا
ال ين اادرج ض اامن نط اااق الق ااانون أو أن ااه يتع ااارو م ااا تف ااوي منح ااه الربمل ااان للحكوم ااة توج ااب
املادة  ،38جاز للحكومة أو رئي( اجمللا( الاذي ناوق أماماه مقارت القاانون أو التعاديل إعاالن
عدم قبول هذا الن القانوين .ويف حالة عدم االتفاق بني احلكومة ورئي( اجملل( املعاين ،تُعارو
املسفلة على اجملل( الدستوري بناء على طلب من أي منهما املادة 41أل .وابإلضاافة إ ذلاك،
تل ااف احلكوم ااة إ اجملل اا( الدس ااتوري عن اادما تري ااد أن تع اادل ،توج ااب مرس ااوم ،حكم ااً تش ااريعياً
ينا ا اادرج يف إطا ا ااار الل ا ا اوائح التناييميا ا ااة صا ا اادر منا ا ااذ دخا ا ااول دسا ا ااتور عا ا ااام  1958حيا ا ااز النفا ا اااذ
امل ااادة 2 37ألأل .ويف كلت ااا احل ااالتني ،حي اادد اجملل اا( الدس ااتوري ،اس ااتناداً إ الدس ااتور ،الص اابغة
القانونية أو التناييمية للمسائل ال يتناوهلا الن .
 -209الباات يف دسااتورية املعااايري :خياات اجمللاا( الدسااتوري يف احلساام يف ماادى توافااف معيااار
ما ليست له مرتبة دستورية ما الدستور .وينبغاي أن تُعارو علياه مقرتحاات القاوانني املشاار إليهاا
يف امل ااادة  11م اان الدس ااتور قب اال عرض ااها لالس ااتفتاء امل ااادة 1 61ألأل ،وقب اال ب اادء نف اااذ اللا اوائح
التناييمية جمللسي الربملان املاادة 1 61ألأل ،وقبال سان القاوانني التناييمياة املاادة 1 61ألأل .وياوز
الل وء إليه قبل سن القوانني العادية املادة 2 61ألأل ،وقوانني البلد ال يعتمدها برملان كاليدونيا
اجلديا اادة 185أل ،وقبا اال التصا ااديف أو املوافقا ااة علا ااى االلتزاما ااات الدوليا ااة املا ااادة 54أل .واسا ااتثنائياً،
ي ااوز للم لا اا( الدس ااتوري ،عنا اادما يق اادم إليا ااه طل ااب مباشا اار ،أن حيس اام يف مسا اافلة دسا ااتورية
الق اوانني ال ا جاارى ساانها ابلفعاال ،خااالل الناياار يف األحكااام التش اريعية ال ا تعاادهلا أو تكملهااا
أو مت( نطاقها 186أل.
 -210وقااد يكااون إشااعار اجمللاا( الدسااتوري إلزامي ااً املااادة 1 61ألأل أو اختيااارايً املااادة 2 61ألأل.
اي( اجلمهوريااة،
ويف احلالااة األخاارية ،يااوز أن حيياال الق او ا
انني إ اجمللاا( الدسااتوري قباال س انها رئا ُ
أو رئي( الوزراء ،أو رئي( اجلمعية الوطنية ،أو رئي( جملا( الشايوخ ،أو  60انئبااً أو  60عضاواً
ماان أعضاااء جملاا( الشاايوخ .ورغاام أن هااذه اإلحالااة اختياريااة ،فمعاياام القاوانني الا تكتسااي أمهيااة
معينة خيضا ملراقبة اجملل( الدستوري.
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 -211وم اان حي ااث املب اادأ ،عن اادما يتب ااني أن ق ااانوانً م ااا ال يتواف ااف م ااا الدس ااتور ،يبط اال قانونيا ااً
وال يااوز تنفيااذه .وعناادما يتعلااف األماار ابلتازام دويل يتضاامن بنااداً خمالفااً للدسااتور ،يااوز التفااوي
ابلتصديف أو املوافقة عليه بعد تعديل الدستور .وتكتسي قرارات اجملل( الدستوري سلطة الشايء
وملزماة للسالطات العاماة وجلمياا اهليئاات اإلدارياة
املقضي باه .وهاي قارارات غاري قابلاة ألي طعان ُ
والقضائية املادة 62أل.

‘ ‘3املراقبة الالحقة :مسفلة األولوية الدستورية
 -212بنا اااء علا ااى التعا ااديل الدسا ااتوري املا ااؤرخ  23متوز/يوليا ااه  ،2008يا ااوز حملكما ااة الا اانق
أو جمل( الدولة إشعار اجملل( الدستوري من خالل إحالة أولية ،إذا ادعى متق ر
ااو ماا يف دعاوى
قي ااد الناي اار أم ااام إح اادى احمل اااكم انته اااك أح ااد األحك ااام التشا اريعية للحق ااوق واحلا ارايت املكفول ااة
دستورايً املادة 1-61أل .والناير يف دستورية قانون ما لاه األولوياة علاى النايار يف مادى تطابقاه
ما املعاهدات 187أل.
 -213ويبطاال احلكاام الااذي تعلاان عاادم دسااتوريته علااى أسااا املااادة  1-61اعتباااراً ماان اتريااخ
نشاار قارار اجمللاا( الدسااتوري ،الااذي يسااري يف يااا احلاااالت .وهااو قارار غااري قاباال للطعاان وملاازم
للسلطات العامة وجلميا اهليئات اإلدارية والقضائية املادة 62أل.

اثلثاً -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -214قاادمت احلكومااة مرفقااً للوثيقااة األساسااية املوحاادة يتضاامن التحفايااات علااى االتفاقيااات
وكذلك التوضيحات ذات الصلة.

ألف -قبول املعايري الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان
الصك الدويل

التوقيا

188أل

التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات
االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

العه ا ااد ال ا اادويل اخل ا اااص ابحلق ا ااوق
املدنية والسياسية 1966أل

-

 4تشا ا ارين الث ا اااين/نوفمرب
1980

إعا ا ااالانت تفسا ا ااريية :امل ا ا اواد 13
و5 14أل و1 20أل و 19و21
و22
حتفايا ا ا ا ا ا ااات :امل ا ا ا ا ا ا اواد 1 4أل و9
و 14و.27

الربوتوكااول االختياااري األول امللحااف
ابلعها ا ااد الا ا اادويل اخلا ا اااص ابحلقا ا ااوق
املدني ا ا ااة والسياس ا ا ااية بش ا ا اافن تق ا ا ااد
البالغات الفردية 1966أل

-

 17شباج/فرباير 1984

إعالانت تفسريية :املاداتن  1و.7
حتفايات :الفقرة الفرعياة أأل مان
الفقرة  2من املادة .5

الربوتوكااول االختياااري الثاااين امللحااف
ابلعها ا ااد الا ا اادويل اخلا ا اااص ابحلقا ا ااوق
املدنية والسياسية ،اهلاادح إ إلغااء
عقوبة اإلعدام 1989أل

-

 2تشرين األول/
أكتوبر 2007

ال ينطبف
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التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات
االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات
إعااالانت تفسااريية :امل اواد  6و9
و 11و 13واملادة .8

الصك الدويل

التوقيا

العه ا ااد ال ا اادويل اخل ا اااص ابحلق ا ااوق
االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة
1966أل

-

 4تشرين الثاين/
نوفمرب 1980

الربوتوكااول االختياااري امللحااف ابلعهااد
الاادويل اخل اااص ابحلقااوق االقتص ااادية
واالجتماعية والثقافية 2008أل

 11كانون األول/
ديسمرب 2012

 18آذار/مار 2015

ال ينطبف

االتفاقيااة الدوليااة للقضاااء علااى يااا
أشكال التمييز العنصري 1965أل

-

االتفاقي ا ا ا ا ااة 28 :مت ا ا ا ا ااوز/
يوليه 1971
املا ا ا ا ا ا ا ااادة  16 :14آب/
أغسط( 1982
التعا ا ااديل املا ا اادخل علا ا ااى
امل ا ا ا ا ا ااادة  1 :8أيل ا ا ا ا ا ااول/
سبتمرب 1994

إع ا ااالانت تفس ا ااريية :امل ا اااداتن 4
و.15
إعالن :املاداتن  6و.14

اتفاقيااة القضاااء عل اى يااا أشااكال
التمييز ضد املرأة 1979أل

 17متوز/يوليه 1980

االتفاقي ا ا ا ااة 14 :ك ا ا ا ااانون
األول/ديسمرب 1983
التعا ا ااديل املا ا اادخل علا ا ااى
امل ا ااادة 1 20أل 8 :آب/
أغسط( 1997

إعااالن :الفقاارة  9ماان الديباجااة.
إعالن تفسريي :املاداتن  9و5
حتفظ :املادة 1 29أل

الربوتوك ا ا ااول االختي ا ا اااري التفاقي ا ا ااة
القضا ا ا ا ااء عل ا ا ا ااى ي ا ا ا ااا أش ا ا ا ااكال
التميي ا ا ا ااز ض ا ا ا ااد املا ا ا ا ارأة ،واملتعل ا ا ا ااف
ابلش ا ا ااكاوى الفرديا ا ا ااة وإج ا ا ا اراءات
التحقيف 1999أل

 10كا ا ا ا ا ااانون األول/
ديسمرب 1999

 9حزيران/يونيه 2000

ال ينطبف

اتفاقيااة مناهضااة التعااذيب وغااريه ماان
ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية
أو الالإنسانية أو املهينة 1984أل

 4شباج/فرباير 1985

االتفاقي ا ا ااة 18 :ش ا ا ااباج/
فرباير 1986
التع ا ا ا ااديل امل ا ا ا اادخل عل ا ا ا ااى
املااادتني 7 17أل و5 18أل
مل يدخل بعد حيز النفااذأل:
 24أاير/مايو 1994

حتفظ :املادة 1 30أل

الربوتوك ا ا ا ااول االختيا ا ا ا اااري التفاقيا ا ا ا ااة
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب
املعامل ا ا ا ا ااة أو العقوب ا ا ا ا ااة القاس ا ا ا ا ااية أو
الالإنسانية أو املهينة 2002أل

 16أيلول/س ا ا ا ا ا اابتمرب
2005

 11تشرين الثااين/نوفمرب
2008

إعالن تفسريي
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الصك الدويل

التوقيا

التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات
االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

اتفاقية حقوق الطفل 1989أل

 26ك ا ا ااانون الث ا ا اااين/
يناير 1990

االتفاقيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة 7 :آب/
أغسط( 1990
التعديل املادخل علاى املاادة
2 43أل 20 :حزي ا ا ا ا ا ا ا ا اران/
يونيه 1997

إع ا ااالانت تفس ا ااريية :امل ا اااداتن 6
و2 40أل بأل‘‘5
حتفظ :املادة .30

الربوتوك ا ا ااول االختي ا ا اااري التفاقي ا ا ااة
حق ا ا ااوق الطف ا ا اال بش ا ا اافن اشا ا ا ارتاك
األطف ا ااال يف املنازع ا ااات املس ا االحة
2000أل

 6أيلول/سبتمرب
2000

 5شباج/فرباير 2003

إعالن

الربوتوك ا ا ا ا ااول االختي ا ا ا ا اااري امللح ا ا ا ا ااف
ابتفاقي ااة حق ااوق الطف اال بش اافن بي ااا
األطف ا ا ااال واس ا ا ااتغالل األطف ا ا ااال يف
البغاء ويف املواد اإلابحية 2000أل

 6أيلول/سبتمرب
2000

 5شباج/فرباير 2003

ال ينطبف

الربوتوك ا ا ااول االختي ا ا اااري التفاقي ا ا ااة
حق ا ا ااوق الطف ا ا اال املتعل ا ا ااف دجا ا ا اراء
تقد البالغات 2011أل

 20تشرين الثاين/
نوفمرب 2014

7كانون الثاين/يناير 2016

ال ينطبف

 -215مل توقااا فرنسااا ومل تصاادق علااى االتفاقيااة الدوليااة حلمايااة حقااوق يااا العمااال املهاااجرين
وأف اراد أساارهم ،ال ا اعتُماادت يف  18كااانون األول/ديساامرب  1990ودخلاات حيااز النفاااذ يف 1
متوز/يوليه .2003
 -216فمن جهة ،تتضمن بع

أحكام االتفاقية عدداً من املبادل ال ال تتوافف ما القانون احمللي.

 -217ويف هذا الصدد ،ال متيز املادة  1من االتفاقية بني العمال املهاجرين النايااميني ومان هام
يف وضااا غااري نايااامي .ويت لااى هااذا التعريااف يف اجلاازء  3ماان االتفاقيااة امل اواد ماان  8إ 35أل
الااذي ياان علااى عاادد ماان احلقااوق للعمااال املهاااجرين بصاارح الناياار عاان وضااعهم الق اانوين ماان
حيااث اإلقامااة ،علااى خااالح اجلاازء  4ماان االتفاقيااة وموضااوعه حقااوق أخاارى للعمااال املهاااجرين
وأفراد أسرهم احلائزين للواثئف الالزمة أو الذين هم يف وضا نايامي .
 -218وماان بااني احلقااوق املكفولااة يف اجلاازء  ،3ميكاان اإلشااارة إ الضااماانت املتعلقااة بشااروج
العم اال واألج اار امل ااادة 25أل ،أو ابلض اامان االجتم اااعي امل ااادة 27أل أو ابحلص ااول عل ااى العناي ااة
الطبية املادة 28أل ،ال تُلزم الدول بتنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة ما رعاااي دولاة العمال علاى
هااؤالء العمااال ،ماان دون اشارتاج متااتعهم ابإلقامااة القانونيااة .وعلااى ساابيل املثااال ،تاان املااادة 25
من االتفاقية صراحة يف الفقرة الثالثة منها ،على أن تضمن الدول أال ُحيرم العمال املهااجرون مان
احلقوق املتصلة تبادأ املسااواة يف املعاملاة ماا رعاااي دولاة العمال يف جماال العمال والعمالاة واألجار،
بساابب وضااعهم غااري القااانوين ماان حيااث اإلقامااة والعمالااة ،وهااو مااا يبطاال أثاار حااثهم علااى تسااوية
وضااعهم ماان حيااث اإلقامااة .وعااالوة علااى ذلااك ،فا ن تطبيااف مباادأ املساااواة يف املعاملااة مااا رعااااي
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دولااة العماال ال ي ازال يقتصاار يف الوقاات احلااايل علااى م اواطين الاادول األعضاااء يف االحتاااد األورويب
ومواطين البلدان األخرى املقيمني ملدة طويلة اناير أدانهأل.
 -219وعلى غرار ذلك ،فقد يُفهم من حتليل املادة  31من االتفاقية ،الا تان علاى احارتام
اهلويااة الثقافيااة للعمااال املهاااجرين وأف اراد أساارهم  ،أهااا متاا( ابملباادأ الدسااتوري املتمثاال يف وحاادة
اجلمهورية وعدم قابليتها للت زئة .وإعماالً للمبدأين الدستوريني املتمثلني يف املساواة بني املواطنني
يف احلقا ااوق ،ووحا اادة البلا ااد وعا اادم قابليتا ااه للت زئا ااة ،اللا ااذين يتعلقا ااان يف الوق ا ات ذاتا ااه ابإلقلا اايم
والسكان ،تؤيد فرنسا املفهوم القائم على أن أتكيد اهلوية نتي ة الختيار شخصي ،ولي( ملعاايري
منطبقة حتدد فئة معينة بشكل مسبف.
 -220وم اان جه ااة أخ اارى ،وت ااا أن أحك ااام االتفاقي ااة تن اادرج ض اامن نط اااق اختص اااص االحت اااد
األورويب ،فلم ياا ُعد من حف الدول األعضاء االنضمام إليها بشكل أُحادي .وابلتاايل ،مل توقاا أي
دولة عضو يف االحتاد األورويب حى اآلن على هذه االتفاقية.
 -221ورغ اام ذل ااك ،ينبغ ااي التش ااديد عل ااى أن أحك ااام الق ااانون احملل ااي الفرنس ااي حتم ااي ابلفع اال
حقوق العمال املهاجرين .وابلتايل ،حيايى األشاخاص الاذين يتمتعاون بوضاا ناياامي حبماياة علاى
الصعيد الوطين أاثلة لتلك املنصوص عليها يف االتفاقية .وعالوة علاى ذلاك ،ال تُت اهال حقاوق
العمال املهااجرين غاري النايااميني ،حياث تُكفال هلام احلقاوق األساساية توجاب االتفاقياة األوروبياة
حلماياة حقاوق اإلنسااان واحلارايت األساساية ،والصااكوك الدولياة األخارى حلماياة حقاوق اإلنسااان
ال ا انضاامت إليهااا فرنسااا ،مثاال اتفاقيااة جملاا( أورواب املتعلقااة ابملركااز القااانوين للعمااال املهاااجرين
لعام  1983واتفاقية منايمة العمل الدولية رقم  97لعام  1949بشفن العمال املهاجرين.
 -222وأخاارياًُ ،تااري فرنسااا ح اواراً متواص االً وبناااءً مااا املنايمااات والاادول املعنيااة ااذا املوضااوع.
فعل ااى س اابيل املث ااال ،ت اادعم فرنس ااا بنش اااج عم اال املنايم ااة الدولي ااة لله اارة ،وهاص ااة فيم ااا يتعل ااف
ابملسااائل املتصاالة ابنتهاكااات حقااوق اإلنسااان يف سااياق اهل اارة .كمااا تشااارك بنشاااج يف املنتاادى
العاملي للمهاجرين واملنتدى العاملي املعين ابهل رة والتنمية.

ابء -قبول املعايري الدولية األخرى حلقوق اإلنسان
 -1قبول صكوك األمم املتحدة األخرى

189أل

الصك الدويل

التوقيا

التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

اتفاقي ا ا ااة منا ا ا ااا جرمي ا ا ااة اإلابدة اجلماعيا ا ا ااة
واملعاقبة عليها 1948أل

 11كا ااانون األول/
ديسمرب 1948

 14تشرين األول/
أكتوبر 1950

ال ينطبف

االتفاقية اخلاصة ابلرق 1926أل

-

 28آذار/مار 1931

ال ينطبف

الربوتوكول املعدل لالتفاقية اخلاصة ابلرق
1953أل

 14ك ااانون الث اااين/
يناير 1954

 14ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااباج/فرباير 1963
قبول ،ال يقتضي التصديفأل

ال ينطبف

اتفاقي ا ا ا ااة حاي ا ا ا اار االت ا ا ا ااار ابألش ا ا ا ااخاص
واستغالل دعارة الغري 1950أل

-

 19تشرين الثاين/
نوفمرب 1960

ال ينطبف
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التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات
إع ا ااالن تفس ا ااريي :امل ا اااداتن
 17و2 29أل.

الصك الدويل

التوقيا

االتفاقي ا ا ا ااة اخلاص ا ا ا ااة بوض ا ا ا ااا الالجئ ا ا ا ااني
1951أل

 11أيلول/سبتمرب
1952

 23حزيران/يونيه 1954

الربوتوك ا ا ااول اخل ا ا اااص بوض ا ا ااا الالجئ ا ا ااني
1967أل

-

 3شباج/فرباير 1971

ال ينطبف

االتفاقي ا ا ااة املتعلق ا ا ااة بوض ا ا ااا األش ا ا ااخاص
عدميي اجلنسية 1954أل

 12ك ااانون الث اااين/
يناير 1955

 8آذار/مار 1960

إعالن تفسريي:
املادة 2 10أل

ح اااالت انع اادام اجلنس ااية

 31أاير/مايو
1962

يرد تفساري بشافن عادم التصاديف
عل ااى االتفاقي ااة يف مرف ااف الوثيق ااة
األساسية املوحدة

نايااام رومااا األساسااي للمحكمااة اجلنائيااة
الدولية 1998أل

 18متوز/يوليه
1998

 9حزيران/يونيه 2000

إعالانت تفسريية :الفقراتن
الفرعيت اان بأل و جأل م اان
الفقرة  2من املادة 8
إعالن :املادة 2 87أل

اتفاقي ااة األم اام املتحا اادة ملكافح ااة اجلرميا ااة
املنايمة عرب الوطنية 2000أل

 12كا ااانون األول/
ديسمرب 2000

 29تشرين األول/
أكتوبر 2002

ال ينطبف

بروتوك ا ااول من ا ااا وقم ا ااا ومعاقب ا ااة االت ا ااار
ابألشاخاص ،وهاصاة النسااء واألطفاال،
املكماال التفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة
اجلرمية املنايمة عرب الوطنية 2000أل

 12كا ااانون األول/
ديسمرب 2000

 29تشرين األول/
أكتوبر 2002

ال ينطبف

بروتوكول مكافحة هترياب املهااجرين عان
طريف الرب والبحر واجلو ،املكمل التفاقية
األم اام املتح اادة ملكافح ااة اجلرمي ااة املنايم ااة
عرب الوطنية 2000أل

 12كا ااانون األول/
ديسمرب 2000

 29تشرين األول/
أكتوبر 2002

ال ينطبف

االتفاقيااة الدوليااة حلمايااة يااا األشااخاص
من االختفاء القسري 2006أل

 6شباج/فرباير
2007

 23أيلول/سبتمرب 2008

ال ينطبف

اتفاقيااة حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة
2006أل

 30آذار/مار
2007

 18شباج/فرباير 2010

إعالن تفسريي :املادة 15
إعالن :املادة 29

الربوتوكا ااول االختيا اااري التفاقيا ااة حقا ااوق
األشخاص ذوي اإلعاقة 2006أل

 23أيلول/سبتمرب
2008

 18شباج/فرباير 2010

ال ينطبف

اتفاقيااة مكافحااة التمييااز يف جمااال التعلاايم
1960أل املعتمدة برعاية اليونسكوأل

-

 11أيلول/سبتمرب 1961

ال ينطبف

اتفاقيااة خف ا
1961أل

 -223ومل توقااا فرنسااا ومل تصاادق علااى اتفاقيااة عاادم تقااادم جارائم احلاارب واجلارائم املرتكبااة ضااد
اإلنسااانية ،ال ا اعتماادت يف نيويااورك يف  26تش ارين الثاااين/نوفمرب  1968ودخلاات حيااز النفاااذ
يف  11تشرين الثاين/نوفمرب .1970

44

GE.17-20833

HRI/CORE/FRA/2017

 -224وعااالوة علااى ذلااك ،وقعاات علااى االتفاقيااة األوروبيااة املتعلقااة بعاادم تقااادم اجلارائم املرتكبااة
ض ا ااد اإلنس ا ااانية وجا ا ارائم احل ا اارب ،الا ا ا اعتم ا اادت برعاي ا ااة جمل ا اا( أورواب يف  25ك ا ااانون الث ا اااين/
يناير  ،1974ولكنها مل تصدق عليها.
 -225غااري أن القااانون احمللااي ياان علااى عاادم تقااادم اجلارائم املرتكبااة ضااد اإلنسااانية ،تااا فيهااا
اإلابدة اجلماعية املادة  5-213من قانون العقوابتأل.
 -226أما جرائم احلرب فهي جمرمة توجاب املاادة  1-461وماا يليهاا مان قاانون العقاوابت 1أل؛
وذلك منذ اعتماد القاانون املاؤرخ  9آب/أغساط(2 2010أل املتعلاف تواءماة قاانون العقاوابت ماا
النايام األساسي للمحكماة اجلنائياة الدولياة .ورغام أن هاذه اجلارائم ال تساق ابلتقاادم ،فقاد مادد
هاذا القااانون ماادة تقاادم الاادعاوى اجلنائيااة وماادة تنفياذ العقوبااة .ومل تعااد ابلتاايل ماادة تقااادم جارائم
احلرب  10سنوات بل  30سنة؛ وانتقلت مدة تقادم جنح احلرب من  3إ  10سنوات.
 -2قبول اتفاقيات منظمة العمل الدولية

190أل

التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات االختيارية

مالحايات

اتفاقيا ا ااة الراحا ا ااة األسا ا اابوعية الصا ا ااناعةأل،
لعام  1921رقم 14أل

 3أيلول/سبتمرب 1926

ال ينطبف

االتفاقي ا ا ا ا ااة املتعلق ا ا ا ا ااة ابلعم ا ا ا ا اال اجل ا ا ا ا ااربي،
لعام  1930رقم 29أل

 24حزيران/يونيه 1937

ال ينطبف

اتفاقية تفتي العمل ،لعام  1947رقم 81أل

 16كانون األول/ديسمرب 1950

ال ينطبف

اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حف التنايايم،
لعام  1948رقم 87أل

 28حزيران/يونيه 1951

ال ينطبف

اتفاقي ا ا ااة العم ا ا ااال امله ا ا اااجرين مراجع ا ا ااةأل،
لعام  1949رقم 97أل

 29آذار/مار 1954

استثنيت أحكام املرفف الثاين

اتفاقيااة حااف التناياايم واملفاوضااة اجلماعيااة،
لعام  1949رقم 98أل

 26تشرين األول/أكتوبر 1951

ال ينطبف

اتفاقيااة املساااواة يف األجااور ،لعااام 1951
رقم 100أل

 10آذار/مار 1953

ال ينطبف

اتفاقي ا ا ااة الض ا ا اامان االجتم ا ا اااعي املع ا ا ااايري
الدنياأل ،لعام  1952رقم 102أل

 14حزيران/يونيه 1974

قب ااول األج ا ازاء الث اااين والراب ااا
إ التاسا

اتفاقي ا ا ااة إلغ ا ا اااء العم ا ا اال القس ا ا ااري ،لع ا ا ااام
 1957رقم 105أل

 18كانون األول/ديسمرب 1969

ال ينطبف

الصك الدويل
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1أل

2أل
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التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات االختيارية

مالحايات

اتفاقيا ا ا ا ااة الراحا ا ا ا ااة األسا ا ا ا اابوعية الت ا ا ا ا ااارة
واملكاتبأل ،لعام  1957رقم 106أل

 5أاير/مايو 1971

تنطبا ااف االتفاقيا ااة أيض ا ااً علا ااى
ما ا ااوظفي املؤسسا ا ااات املشا ا ااار
إليها يف الفقرة  1من املادة 3

اتفاقي ااة التميي ااز يف االس ااتخدام واملهن ااةأل،
لعام  1958رقم 111أل

 28أاير/مايو 1981

ال ينطبف

اتفاقي ا ا ااة املس ا ا اااواة يف املعامل ا ا ااة الض ا ا اامان
االجتماعيأل ،لعام  1962رقم 118أل

 13أاير/مايو 1974

قبول الفاروع مان أأل إ
و وأل و زأل و جأل

اتفاقيا ا ااة سياسا ا ااة العمالا ا ااة ،لعا ا ااام 1964
رقم 122أل

 5آب/أغسط( 1971

ال ينطبف

اتفاقي ا ااة تفت ا ااي العم ا اال الزراع ا ااةأل ،لع ا ااام
 1969رقم 129أل

 28كانون األول/ديسمرب 1972

ال ينطبف

اتفاقيااة حتديااد املسااتوايت الاادنيا لألجااور،
لعام  1970رقم 131أل

 28كانون األول/ديسمرب 1972

ال ينطبف

اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر مراجعةأل،
لعام  1970رقم 132أل

ال ينطبف

-

اتفاقيااة احلااد األدىن للساان ،لعااام 1973
رقم 138أل

 13متوز/يوليه 1990

احلااد األدىن لساان االسااتخدام:
 16سنة

اتفاقي ا ا ا ااة العما ا ا ا ااال امله ا ا ا اااجرين أحكا ا ا ا ااام
تكميليةأل ،لعام  1975رقم 143أل

ال ينطبف

-

اتفاقية عالقات العمل يف اخلدماة العاماة،
لعام  1978رقم 151أل

ال ينطبف

-

اتفاقيااة السااالمة والصااحة املهنيتااني ،لعااام
 1981رقم 155أل

ال ينطبف

-

اتفاقية العماال ذوي املساؤوليات العائلياة،
لعام  1981رقم 156أل

 16آذار/مار 1989

ال ينطبف

اتفاقي ااة الش ااعوب األص االية والقبلي ااة ،لع ااام
 1989رقم 169أل

ال ينطبف

ياارد تفسااري بشاافن عاادم التوقيااا
والتصا ا ااديف علا ا ااى االتفاقيا ا ااة يف
مرفف الوثيقة األساسية املوحدة

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفاال ،لعاام
 1999رقم 182أل

 11أيلول/سبتمرب 2001

ال ينطبف

اتفاقي ا ا ااة محاي ا ا ااة األموم ا ا ااة ،لع ا ا ااام 2000
رقم 183أل

ال ينطبف

دأل
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 -3قبول اتفاقيات لها للقانون الدوا اخلاص
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التصديف/االنضمام وقبول التعديالت
واإلجراءات االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

االتفاقي ااة املتعلق ااة بتس ااوية تن ااازع الق ااانون
الوطين وقانون حمل اإلقامة 1955أل

ال ينطب ااف ج اارى التوقي ااا عليه ااا يف
 25متوز/يوليه 1955أل

ال ينطبف

االتفاقيااة املتعلق ااة ابلقااانون املنطب ااف عل ااى
التزامات النفقة تاه األطفال 1956أل

 2أاير/مايو 1963

إخطار بتوسيا نطاق التطبيف
اإلقليمي لالتفاقية.

االتفاقي ااة املتعلق ااة ابالع ا ارتاح ابألحكا ااام
املتصا االة ابلتزاما ااات النفقا ااة إزاء األطفا ااال
وتنفيذها 1958أل

 26أاير/مايو 1966

إخطار بتوسيا نطاق التطبيف
اإلقليمي لالتفاقية.

االتفاقيا ا ا ا ا ا ا ااة املتعلقا ا ا ا ا ا ا ااة ابختصاصا ا ا ا ا ا ا ااات
الس ا االطات والقا ا ااانون الس ا اااري يف جما ا ااال
محاية ال ُقصر 1961أل
االتفاقي ا ا ا ااة املتعلق ا ا ا ااة ابلوالي ا ا ا ااة القض ا ا ا ااائية
والق ا ااانون الواج ا ااب التطبي ا ااف واالعا ا ارتاح
ابملراسيم املتعلقة ابلتبين 1965أل

 11أيلول/سبتمرب 1972

إخط ا ا ا ااار بس ا ا ا ااحب ال ا ا ا ااتحفظ
املنصوص عليه يف املادة .15

ال ينطبف

ال ينطبف

االتفاقيااة املتعلق ااة ابلقااانون املنطب ااف عل ااى
التزامات النفقة 1973أل

 19متوز/يوليه 1977

ال ينطبف

االتفاقي ا ااة املتعلق ا ااة ابالعا ا ارتاح ابلط ا ااالق
واهل ر 1970أل

ال ينطبف

ال ينطبف

االتفاقيا ااة املتعلقا ااة ابالع ا ارتاح ابلق ا ارارات
ذات الص االة ابلتزام ااات النفق ااة وتنفي ااذها
1973أل

 19متوز/يوليه 1977

ال ينطبف

االتفاقي ا ا ا ااة املتعلق ا ا ا ااة ابجلوان ا ا ا ااب املدني ا ا ا ااة
لالختطاح الدويل لألطفال 1980أل

 16أيلول/سبتمرب 1982

إعالن :املادة 39
حتفايات :املاداتن  24و26

االتفاقي ا ااة املتعلق ا ااة دب ا ا ارام عق ا ااود ال ا اازواج
واالعرتاح بصحتها 1978أل

ال ينطبف

ال ينطبف

االتفاقيااة املتعلقااة ابلقااانون الساااري علااى
النايام املايل للزوجية 1978أل

 26أيلول/سبتمرب 1979

ال ينطبف

االتفاقي ا ااة املتعلق ا ااة بتيس ا ااري الوص ا ااول إ
العدالة على الصعيد الدويل 1980أل

 22كانون األول/
ديسمرب 1982

إعالن :املادة 33
حتفظ :املاداتن  1و7

االتفاقيااة املتعلقااة ابلقااانون الساااري علااى
تركات املتوفني 1989أل
اتفاقيااة محايااة األطفااال والتعاااون يف جمااال
التبين على الصعيد الدويل 1993أل

ال ينطبف

ال ينطبف

 30حزيران/يونيه 1998

إع ا ا ا ا ااالانت :امل ا ا ا ا ا اواد 4 22أل
و2 23أل و 25و1 45أل
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التصديف/االنضمام وقبول التعديالت
واإلجراءات االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

االتفاقية اخلاصاة ابالختصااص ،والقاانون
الواجا ااب تطبيقا ااه ،واالع ا ارتاح ،واإلنفا اااذ
والتع اااون فيم ااا يتعل ااف ابملس ااؤولية األبوي ااة
وإجراءات محاية الطفل 1996أل

 15تشرين األول/
أكتوبر 2010

اتفاقية احلماية الدولية للبالغني 2000أل
اتفاقيا ااة التحصا اايل الا اادويل لنفقا ااة األطفا ااال
وغريها من أشكال إعالة األسرة 2007أل

 18أيلول/سبتمرب 2008
 1آب/أغسط( 2014
نتي ة النضمام االحتاد األورويبأل

إع ا ااالن تفس ا ااريي :امل ا اواد 23
و 26و 52جمتمعة
إعا ا ا ا ا ااالن :املا ا ا ا ا اااداتن 2 34أل
و1 52أل
إعالن :املادة 2 32أل
إع ا ا ا ا ا ا ااالن :فرنس ا ا ا ا ا ا ااا ملزم ا ا ا ا ا ا ااة
ابالتفاقي ا ا ا ا ااة حبك ا ا ا ا اام موافق ا ا ا ا ااة
االحتاد األورويب عليها
إعا ااالن االحتا اااد األورويب :امل ا اواد
3 59أل و3 2أل و1 11أل ز
حتف ا ا ا ا ا ا ااظ االحت ا ا ا ا ا ا اااد األورويب:
املادة 3 44أل
إعالن أحاادي اجلاناب لالحتااد
األورويب يوس ا ااا نطا ا ااق تطبي ا ااف
الفص االني الث اااين والثال ااث عل ااى
التزاما ا ااات النفقا ا ااة با ا ااني األزواج
واألزواج السا ا ااابقني ويشا ا ااري إ
احتم ااال توس اايا نط اااق تطبي ااف
جمم اال االتفاقي ااة ،يف املس ااتقبل،
عل ااى ي ااا االلتزام ااات املرتتب ااة
علااى العالقااة األس ارية أو البنااوة
أو الزواج أو املصاهرة.

الربوتوكااول املتعلااف ابلقااانون املنطبااف علااى
التزام ا ا ااات النفق ا ا ااة ،امل ا ا ااؤرخ  23تش ا ا ا ارين
الثاين/نوفمرب 2007

 1آب/أغس ا ا ااط(  2013نتي ا ا ااة
لتوقيا االحتاد األورويب عليهأل

الصك الدويل

إعالن بشفن املادة 24

 -4قبول اتفاقيات جنيف وغريها من املعاهدات املتعلقة ابلقانون الدوا اإلنساين
التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

اتفاقي ااة جني ااف األو أل لتحس ااني ح ااال
اجلرحا ااى واملرضا ااى ابلق ا اوات املسا االحة يف
امليدان 1949أل

 28حزيران/يونيه 1951

ال ينطبف

اتفاقي ااة جني ااف الثاني ااةأل لتحس ااني ح ااال
جرحااى ومرضااى وغرقااى القاوات املساالحة
يف البحار 1949أل

 28حزيران/يونيه 1951

ال ينطبف

اتفاقي ااة جني ااف الثالث ااةأل املتعلق ااة تعامل ااة
أسرى احلرب 1949أل

 28حزيران/يونيه 1951

ال ينطبف

الصك الدويل
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الصك الدويل
اتفاقي ا ااة جني ا ااف الرابع ا ااةأل بش ا اافن محاي ا ااة
األش ا ا ااخاص امل ا ا اادنيني يف وق ا ا اات احل ا ا اارب
1949أل
الربوتوكول اإلضاايف إ اتفاقياات جنياف
املعقااودة يف  12آب/أغسااط( ،1949
املتعلف حبماية ضحااي املنازعات املسلحة
الدولية الربوتوكول األولأل 1977أل
الربوتوك ااول اإلض ااايف إ اتفاقي ااات جني ااف
املعقا ا ااودة يف  12آب/أغسا ا ااط( ،1949
املتعلااف حبمايااة ضااحااي املنازعااات املساالحة
غري الدولية الربوتوكول الثاينأل 1977أل
الربوتوكول اإلضاايف إ اتفاقياات جنياف
املعقااودة يف  12آب/أغسااط( ،1949
بش ا ا ا اافن اعتم ا ا ا اااد ش ا ا ا ااارة أي ا ا ا اازة إض ا ا ا ااافية
الربوتوكول الثالثأل
اتفاقية حقوق الطفل 1989أل
الربوتوكا ااول االختيا اااري التفاقيا ااة حقا ااوق
الطف ا ا ا اال بش ا ا ا اافن اش ا ا ا ا ارتاك األطفا ا ا ا ااال يف
املنازعات املسلحة 2000أل
اتفاقي ا ا ااة أواتوا بش ا ا اافن حاي ا ا اار اس ا ا ااتعمال
و ا ا ازين وإنت ا اااج ونق ا اال األلغ ا ااام املض ا ااادة
لألفراد وتدمري تلك األلغام 1987أل

التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

 28حزيران/يونيه 1951

ال ينطبف

 11نيسان/أبريل 2001

حتفايات وإعالانت تفسريية

 22شباج/فرباير 1984

إع ا ااالن يوض ا ااح أس ا ااباب رف ا ا ا
االنضمام إ الربوتوكول األول

 17متوز/يوليه 2009

ال ينطبف

 7آب/أغسط( 1990

إعا ا ا ااالن تفسا ا ا ااريي :املا ا ا اااداتن 6
و2 40أل بأل‘‘5
حتفظ :عدم تطبيف املادة 30
إعا ااالن بشا اافن تنيا ااد املتطا ااوعني
الب ا ااالغني  17سا ا اانة م ا اان العما ا اار
توافقة أثليهم القانونيني
ال ينطبف

 5شباج/فرباير 2003
 23متوز/يوليه 1998

جيم -قبول الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان

193أل

 -227صا اادقت فرنسا ااا ،يف إطا ااار جملا اا( أورواب ،علا ااى  135اتفاق ا ااً 194أل ،يتعلا ااف عا اادد منها ااا
حبقوق اإلنسان.
الصك الدويل

التوقيا

التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

النايام األساسي جملل( أورواب

 5أاير/مايو 1949

 4آب/أغسط( 1949

ال ينطبف

االتفاقية األوروبية حلماياة حقاوق
اإلنس ا ا ااان واحل ا ا ا ارايت األساس ا ا ااية
1950أل

 4تشرين الثاين/
نوفمرب 1950

 3أاير/مايو 1974

إعالن :املادة 56
حتفاي ااات :املا اواد  5و6
و1 15أل
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الصك الدويل

التوقيا

التصديف/االنضمام وقبول
التعديالت واإلجراءات االختيارية

اإلعالانت التفسريية
والتحفايات

الربوتوكول رقم  6امللحف ابتفاقية
محايااة حقااوق اإلنسااان واحل ارايت
األساس ا ااية بش ا اافن إلغ ا اااء عقوب ا ااة
اإلعدام 1983أل

 28نيسان/أبريل 1983

 17شباج/فرباير 1986

ال ينطبف

الربوتوكا ا ا ااول رقا ا ا اام  13التفاقيا ا ا ااة
محايااة حقااوق اإلنسااان واحل ارايت
األساس ااية اخل اااص دلغ اااء عقوب ااة
اإلعدام يف يا الايروح

 3أاير/مايو 2002

 10تشرين األول/أكتوبر 2007

ال ينطبف

امليث ا ا ا ا ا اااق االجتم ا ا ا ا ا اااعي األورويب
املا ا ا ا اانقح 1996أل والربوتوكا ا ا ا ااول
اإلضااايف الااذي ياان علااى نايااام
للشكاوى اجلماعية 1988أل

 3أاير/م ا ا ا ا ا ااايو 1996
و 22حزيران/يونيه 1989

 7أاير/مايو 1999

ال ينطبف

ميثااق احلقااوق األساسااية لالحتاااد
األورويب 2000أل

 7كانون األول/
ديسمرب 2000

جا ا اارى التصا ا ااديف عليا ا ااه يف 14
ش ا ا ا ااباج/فرباير  2008ودخ ا ا ا اال
حي ا ا ا ا ا ااز النف ا ا ا ا ا اااذ يف  1ك ا ا ا ا ا ااانون
األول/ديس ا ا اامرب  ،2009عل ا ا ااى
غرار معاهدة لشبونة

ال ينطبف

االتفاقيااة األوروبيااة ملنااا التعااذيب
واملعامل ااة أو العقوب ااة الالإنس ااانية
أو املهينة 1987أل

 26تشرين الثاين/
نوفمرب 1987

 9كانون الثاين/يناير 1989

ال ينطبف

االتفاقيااة األوروبيااة املتعلقااة تمارسااة
حقوق الطفل 1996أل

 6حزيران/يونيه 1996

 19أيلول/سبتمرب 2007

إعا ا ااالن :املا ا ااادة 4 1أل.
إع ااالن تفس ااريي :امل ااادة
 2بأل

اتفاقي ا ا ا ا ا ااة جمل ا ا ا ا ا اا( أورواب بش ا ا ا ا ا اافن
مكافحة االتار ابلبشر 2005أل

 22أاير/مايو 2006

 9كانون الثاين/يناير 2008

حتفايا ا ا ا ا ااات :الفق ا ا ا ا ا اراتن
الفرعيتان دأل و هأل من
الفقرة  1من املادة 31

رابعاً -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
ألف -محاية القانون ايلي للحقوق املنصوص عليها يف الصكوك الدولية
 -1احلقوق املكفولة
(أ) احلقوق املكفولة مبوجب جمموعة القوانني الدستورية
 -228تعي ااد ديباج ااة الدس ااتور امل ااؤرخ  4تشا ارين األول/أكت ااوبر  1958أتكي ااد التا ازام الش ااعب
الفرنسااي دعااالن حقااوق اإلنسااان وامل اواطن لعااام  ،1789الااذي تؤكااده وتكملااه ديباجااة دسااتور
عام  .1946وهلذه النصوص كلها قيمة دستورية .ويعرتح الدستور أيضاً ابملسااواة باني املاواطنني
أمام القانون دون متييز على أسا األصل أو العارق أو الادين ،وكاذلك حبرياة املعتقاد املاادة 1أل،
50
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وحري اة الت مااا لغاارو سياسااي املااادة 4أل والسااالمة أو احلريااة الشخصااية املااادة 66أل ،وحاياار
عقوبة اإلعدام املادة 1-66أل.
 -229وأك ااد اجمللا اا( الدسا ااتوري أيض ا ااً ،ما اان خ ااالل اجتهاداتا ااه ،القيما ااة الدسا ااتورية للحقا ااوق
واحلرايت األساسية:


الكرامة اإلنسانية؛



خمتل ااف عناص اار احلري ااة :احلري ااة الفردي ااة ،وحري ااة التنق اال ،واحل ااف يف حرم ااة احليا ااة
اخلاص ااة ،وحري ااة التعب ااري ،وحري ااة االتص ااال ،وحري ااة تك ااوين اجلمعي ااات ،واحلري ااة
النقابية ،واحلف يف اإلضراب ،وحرية التعليم والبحث ،وحف امللكية؛



خمتلف عناصر املساواة :املساواة أمام القانون الضرييب ،واملساواة بني الرجل واملرأة؛



احلقوق االجتماعية :احلف يف العمل ،واحلف يف الصحة ،واحلف يف السكن الالئف؛



حقوق األجانب ،وحف الل وء؛



ضا ااماانت حقا ااوق املتقاضا ااني :اسا ااتقالل القضا اااء ،ومبا اادأ ال جرميا ااة وال عقوبا ااة
إال باان  ،وعاادم تطبيااف قااانون العقااوابت أبثاار رجعااي علااى أااو أكثاار ص ارامة،
واحلف يف الدفاع ،وقرينة الرباءة ،وضرورة تناسب العقوابت ،وتفريد العقوابت.

(ب) احلقوق املكفولة مبوجب القانون
ُ -230وضااعت أحكااام تش اريعية لتطااوير وتعزيااز محايااة بع ا
ال صدقت عليها فرنسا.

احلقااوق وفق ااً للمعاهاادات الدوليااة

‘ ‘1إدانة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية
 -231صدقت فرنسا على اتفاقية األمم املتحدة ملنا جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها.
 -232ويعاقاب جنائياً على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية املواد  1-211وما يليها مان قاانون
العقوابتأل ،وعلى الدعوة إليها املادة  24من القانون املؤرخ  29متوز/يوليه  1881بشفن حرياة
الصحافةأل ونفي وجودها املادة  24مكرراً من القانون املؤرخ  29متوز/يوليه  1881بشفن حرية
الصااحافةأل ،علااى الت اوايل ابلس ا ن ماادى احلياااة؛ وابحلااب( ماادة ةاا( ساانوات مااا غرامااة مالي اة
قاادرها  45 000يااورو؛ وابحلااب( ماادة ساانة واحاادة و/أو غرامااة ماليااة قاادرها  45 000يااورو.
وال يسااري حكاام التقااادم علااى الاادعوى العامااة املتعلقااة ااذه اجلارائم وال عل اى العقااوابت الصااادرة
بشفها املادة  5-213من قانون العقوابتأل.
 -233وأنش ا اافت حمكم ا ااة الدرج ا ااة العلي ا ااا يف ابري ا اا( ،يف ك ا ااانون الثاين/ين ا اااير  ،2012ش ا ااعبة
متخصص ااة ملكافح ااة اجلا ارائم املرتكب ااة ض ااد اإلنس ااانية ،وج اانح احل اارب ،وجا ارائم احل اارب 195أل .ويف
الوقت الراهن ،تباشر هذه الشعبة املتخصصة  33إجراءً للتحقيف ،يتعلف  27منهاا جبرمياة اإلابدة
اجلماعي ااة املرتكب ااة يف روان اادا يف ع ااام  .1994وع ااالوة عل ااى ذل ااك ،أُنش اائ يف  7تشا ارين الث اااين/
نااوفمرب  2013مكتااب مركاازي ملكافحااة اجل ارائم املرتكبااة ضااد اإلنسااانية وج ارائم اإلابدة اجلماعيااة
وج ارائم احل اارب ،اتب ا را للش اارطة القض ااائية 196أل .وخياات املكت ااب ابلت ااايل تكافحااة ه ااذه األفع ااال،
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وكذلك ابلبحث عن األشخاص املشتبه يف ارتكا م هلا ،إن احتُمل وجاودهم يف اإلقلايم الفرنساي
أو إذا كانت احملاكم الفرنسية خمتصة.

‘ ‘2احلف يف احلياة
 -234انضمت فرنسا إ االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان الا حتماي املاادة  2منهاا احلاف يف
احلياة .وصدقت على الربوتوكول االختيااري الثااين امللحاف ابلعهاد الادويل اخلااص ابحلقاوق املدنياة
والسياسية ،اهلادح إ إلغاء عقوبة اإلعدام ،وعلى الربوتوكول رقم  6امللحاف ابالتفاقياة األوروبياة
حلقوق اإلنسان اخلاص دلغاء عقوباة اإلعادام ،وعلاى الربوتوكاول رقام  13امللحاف ابالتفاقياة ذاهتاا
اخلاص دلغاء عقوبة اإلعدام يف يا الايروح.
 -235ويتعلااف القااانون رقاام  908-81امل ااؤرخ  9تش ارين األول/أكتااوبر  1981دلغاااء عقوب ااة
اإلعدام .وأضفى القاانو ُن الدساتوري رقام  239-2007املاؤرخ  23شاباج/فرباير  2007املتعلاف
الطابا الدستوري على هذا املكتسب.
حباير عقوبة اإلعدام
ا

‘ ‘3احلف يف عدم التعرو للتعذيب وضروب املعاملة الالإنسانية واملهينة
 -236صدقت فرنساا علاى اتفاقياة األمام املتحادة ملناهضاة التعاذيب وغاريه مان ضاروب املعاملاة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وبروتوكوهلا االختياري ،وعلى االتفاقياة األوروبياة ملناا
التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة.
 -237ووفقاً ملقتضيات اتفاقية األمم املتحادة ،اساتحدثت املاادة  72مان القاانون رقام 1407-85
املدمج يف قانون اإلجراءات اجلنائية املاادة 2-689أل
املؤرخ  30كانون األول/ديسمرب  ،1985ا
قاعاادة الواليااة القضااائية العامليااة للمحاااكم احملليااة فيمااا يتعلااف ابلتعااذيب .ويعااين ذلااك أن احملاااكم
اجلنائيااة الفرنسااية لااديها الواليااة القضااائية للناياار حااى يف األفعااال املرتكبااة خااارج اإلقلاايم الفرنسااي،
سواء كان مرتكب فعل التعذيب فرنسي اجلنسية أم ال.
 -238ويعاقاب على أفعال التعذيب والوحشاية ابلسا ن مادة  15سانة ،ماا إمكانياة رفاا املادة
يف حالة وجود ظروح مشددة .ويؤدي ارتكاب جرائم أخرى قبل هذه األفعاال أو ابلتازامن معهاا
أو بعا اادها إ رفا ااا العقوبا ااة إ الس ا ا ن ما اادى احليا اااة املا ااادة  1-221وما ااا يليه ا اا ما اان قا ااانون
العقوابتأل .وين القانون الفرنسي علاى عقوباة السا ن مادى احليااة يف حالاة اساتخدام اجملارمني
للتعااذيب ماان أجاال تنفيااذ ج ارائمهم املااادة  2-222ماان قااانون العقااوابتأل ،وكااذلك يف حالااة
التعا ا ا ااذيب املصا ا ا اااحب لالغتصا ا ا اااب املا ا ا ااادة  26-222ما ا ا اان قا ا ا ااانون العقا ا ا ااوابتأل أو للقتا ا ا اال
املادة  2-221من قانون العقوابتأل .وتشمل الايروح املشددة للعقوبة ،على وجاه اخلصاوص،
أن يكون مرتكب اجلرمية شخصاً ُعهد إليه تسؤولية السلطة العامة أو ُكلاف يف إطاار أداء مهاماه
تهم ا ا ا ااة يف جم ا ا ا ااال اخلدم ا ا ا ااة العام ا ا ا ااة املا ا ا ا اواد 7 3-222أل ،و7 8-222أل ،و7 10-222أل،
و7 12-222أل ،و7 13-222أل من قانون العقوابتأل.
 -239مكافحااة أفعااال العنااف ااد املارأة :تشااكل مكافحااة أفعااال العنااف املرتكبااة ضااد املارأة
إحدى أولوايت السلطات العامة.
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 -240وقااد اعتُمااد يف  9متوز/يوليااه  2010قااانون متعلااف أبفعااال العنااف املرتكبااة حتديااداً ضااد
املارأة ،يف إطااار العالقاة الزوجيااة ،وعاثرهاا علااى األطفاال 3أل .ويتضاامن هاذا القااانون أحكامااً ترمااي
إ تعزيز محاية الضحااي ومنا أفعال العنف ومعاقبة مرتكبيها .وين بشكل خاص على إصدار
أمر حبماية ضحااي العنف ،يسمح بطرد الزوج العنيف على الفور ،ماا إلزاماه أحيااانً بوضاا ساوار
إلكاارتوين .كمااا ياان هااذا القااانون علااى ماانح أو تديااد رخصااة اإلقامااة للنساااء الالئااي قااادمن إ
فرنسااا يف إطااار مل مشاال األساارة والالئااي صاادر لصاااحلهن أماار ابحلمايااة ،حااى بعااد انفصاااهلن عاان
أزواجهن بسبب التعرو للعنف .وينايم هذا القانون أيضاً إجراءات إصدار بطاقاة اإلقاماة املؤقتاة
لألشخاص املقيمني بصورة غري قانونية الذين صدر لصاحلهم أمر ابحلماية.
 -241ويف كانون الثاين/يناير  ،2013أُسندت إ هيئة مشرتكة بني الوزارات حلماياة املارأة مان
العناف وملكافحااة االتاار ابألشااخاص مهماة املرصااد الاوطين للعنااف ضاد املارأة .ويف هاذا الصاادد،
يضااطلا جبمااا وحتلياال ونشاار املعلومااات والبياااانت ذات الصاالة ااذا املوضااوع ،ماان أجاال تناياايم
إجراءات منا هذا العنف ،فضالً عن توفري احلماية واملساعدة للضحااي 4أل.

5أل
 -242وعااالوة علااى ذلااك ،أدخاال القااانون املااؤرخ  6آب/أغسااط(  2012تعريف ااً جديااداً
أدق وأوسا نطاقاً ملفهوم التحرش اجلنسي يف قانون العقوابت ،وقانون العمل ،والناياام األساساي
للوظيفة العمومية ،ويف الوقت ذاته عقوابت أكثر صرامة ،وذلك وفقاً للقانون األورويب.
 -243مكافح ااة أفع ااال العن ااف ااد األطف ااال :أتخ ااذ الس االطات العام ااة يف االعتب ااار محاي ااة
ووضااعت ابلتااايل خطااة ملكافح اة أفعااال العنااف
األطفااال ماان العنااف ،وال ساايما العنااف العااائليُ .
دح تعزيز االهتمام باياهرة األطفال املعرضني للعنف يف إطار العالقة الزوجية من خالل تعميم
توصيات يف هذا الشفن على السلطات العامة واألخصائيني املعنيني.

 -244وواصاالت اخلطااة الرابعااة 6أل ملكافحااة العنااف ضااد امل ارأة 2016-2014أل هااذا الاانهج،
واسااتندت ،ابملقارن ااة مااا اخلط ااة الس ااابقة ،إ عاادد أق اال ماان األول ااوايت ال ا تلتاازم ااا احلكوم ااة
وتُساءل عنها أمام الربملان بوجه خاص .وتتمثل أهدافها فيما يلي:


تناييم اإلجراءات العامة على أسا مبدأ بسي للعمل :عادم تاهال أي إباال
عن العنف؛



محاية الضحااي؛



تعبئة اجملتما ككل.

__________

3أل
4أل
5أل
6أل
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القانون رقم  769-2010املؤرخ  9متوز/يوليه  2010املتعلف أبفعال العنف املرتكبة حتديادا ضاد املارأة وأبفعاال
العنف يف إطار العالقة الزوجية وعاثرها على األطفال.
املوقا الشبكي:
.stop-violences-femmes. http://stop-violences-femmes.gouv.fr/-La-mission-interministerielle-de,91-.html
القانون رقم  954-2012املؤرخ  6آب/أغسط(  2012بشفن التحرش اجلنسي.
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/les.plans-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
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‘ ‘4احلف يف عدم التعرو لالسرتقاق
 -245صدقت فرنسا على االتفاقية اخلاصة ابلرق املعدلة بربوتوكول عام .1953
 -246وابإلضافة إ أن االسرتقاق يعاقاب عليه جنائياً ابلسا ن مادة عشارين سانة ،فهاو يعتارب
جرميااة ض ااد اإلنسااانية يف الق ااانون الفرنسااي .كم ااا يعاقاااب عل ااى االسااتغالل اجلنس ااي لألش ااخاص
املساارتقني ابلس ا ن ماادة عش ارين ساانة .ويااؤدي ارتكاااب ج ارائم أخاارى إ رفااا ماادة احلااب( إ
ثالثااني ساانة .وقااد يااؤدي وجااود ظااروح مشااددة للعقوبااة إ رفااا املاادة إ الس ا ن ماادى احلياااة
املادة  1-224ألف وما يليها من قانون العقوابتأل.
 -247وأُنش ا اائت جلن ا ااة لل ا ااذاكرة والت ا اااريخ يف جم ا ااال ال ا اارق توج ا ااب الق ا ااانون امل ا ااؤرخ  21أاير/
مايو 7 2001أل .وتتمثل مهمتها يف تقد املشورة والتوصيات إ احلكومة بشفن املسائل املتعلقاة
أبنشطة البحث والتعليم وحفظ املعلومات ونشرها أو نقلها الا تتنااول التااريخ والاذاكرة يف جماال
تارة الرقيف والرق وإلغائهما .وياوز هلاا أن تنايار يف مسافلة ماا بنااء علاى طلاب مان رئاي( الاوزراء
أو الوزراء املعنيني ،أو تبادرة ذاتية منها.

‘ ‘5احلف يف عدم التعرو للتمييز
أحكام عامة
 -248صاادقت فرنسااا علااى االتفاقيااة الدوليااة للقضاااء علااى يااا أشااكال التمييااز العنص ااري،
وك ااذلك عل ااى االتفاقي ااة األوروبي ااة حلق ااوق اإلنس ااان وميث اااق احلق ااوق األساس ااية لالحت اااد األورويب
اللذين حيايران يا أنواع التمييز ،يف املادتني  14و 21منهما ،على التوايل.
 -249ويعاقااب القااانون رقاام  546-72املااؤرخ  1متوز/يوليااه  1972بشاافن مكافحااة التمييااز
العنص ااري عل ااى التحا اري عل ااى التميي ااز وعل ااى التش ااهري بش ااخ م ااا بس اابب أص االه ،أو انتمائ ااه
أو عدم انتمائه إ اعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية معيناة ،أو ساب شاخ ماا لألساباب
ذاهتااا .ويتعلااف القااانون رقاام  1066-2001املااؤرخ  16تش ارين الثاااين/نوفمرب  2001تكافحااة
أش ااكال التميي ااز يف ح اااالت خمتلف ااة للغاي ااة :يف التوظي ااف ،أو املعاقب ااة أو التس اريح ،أو يف مك ااان
العماال ،أو يف االنتساااب إ الضاامان االجتماااعي ،أو يف وضااا ل اوائح الناااخبني .وشاادد القااانون
رق ا اام  88-2003امل ا ااؤرخ  3ش ا ااباج/فرباير  2003العق ا ااوابت املنطبق ا ااة عل ا ااى اجلا ا ارائم املتس ا اامة
ابلعنصرية أو تعاداة السامية أو بكره األجانب .وأُدرجت هذه األحكام يف قانون العقوابت.
 -250وتعاقب املادة  1-225مان قاانون العقاوابت علاى التصارفات التمييزياة تااه األشاخاص
الطبيعيني والكياانت القانونية بسبب خصائ أعضائها .ونطاق التصرفات املعاقب عليها واسا
للغاية ،حيث يشمل حاالت التمييز على أسا األصل ،ونوع اجلن( ،واحلالة العائلية ،واحلمل،
واملايهاار اخلااارجي ،والنسااب ،واحلالااة الصااحية ،واإلعاقااة ،واخلصااائ الوراثي اة ،والعااادات ،واملياال
اجلنس ااي أو اهلوي ااة اجلنس ااانية ،والس اان ،واآلراء السياس ااية ،واالنتم اااء النقا اايب ،واالنتم اااء أو ع اادم
االنتماء الفعلي أو املفرتو إ اعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية معينة.
__________

7أل
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 -251وال تزال مسافلة مكافحاة التميياز يف جماال العمال وضامان املسااواة باني ياا األشاخاص
يف احلصول على العمل ،بصرح الناير عن أصلهم القومي أو العرقي أو اإلثين أو الديين ،تشاكل
أولوياة ابلنساابة للسالطات العامااة الفرنساية .وحتاادد املاادة  2-225ماان قاانون العقااوابت ،ابلتااايل،
التصرفات التمييزية املرتبطة ت ال العمل ،ال قد تتمثل فيما يلي:


االمتناع عن تقد منفعة أو خدمة؛



عرقلة املمارسة العادية ألي نشاج اقتصادي؛
توظيف شخ

ما ،أو معاقبته ،أو فصله من العمل؛



رف



إقران توفري منفعة أو خدمة بشرج متييزي؛



إقران منح فرصة للعمل أو التدريب أو التكوين بشرج متييزي؛



حرمان شخ ر من التدريب.

 -252ويعاقاب جنائياً على أفعال التشهري والقذح املتسمة ابلتمييز ،وعلى اخلطاابت التمييزياة
وأفع ااال التحا اري عل ااى التميي ااز ،سا اواء ارتُكب اات يف س ااياق خ اااص أو أم ااام امل ااأل أو م اان خ ااالل
الصا ااحافة املا ااادة  ،18-225واملا ااادة  R.624-3وما ااا يليها ااا ،و R.625-7ما اان قا ااانون العقا ااوابت،
والقا ااانون املا ااؤرخ  29متوز/يوليا ااه  1881املتعلا ااف حبريا ااة الصا ااحافةأل .وابإلضا ااافة إ ذلا ااك ،ف ا ا ن
ارتك ا اااب جرمي ا ااة أو جنح ا ااة ب ا اادافا متيي ا اازي يعت ا اارب ظرفا ا ااً مش ا اادداً ي ا ااؤدي إ رف ا ااا م ا اادة العقوب ا ااة
املادة  77-132من قانون العقوابتأل.
 -253ويتمثل هدح املادة  7-432من قانون العقوابت يف قما التصرفات التمييزياة الصاادرة
ع اان امل ااوظفني الع ااامني أو ،بص اافة عام ااة ،ع اان أي ش ااخ ُعه ااد إلي ااه تس ااؤولية السا الطة العام ااة
أو م اواطن ُكل ااف هدم ااة عام ااة .وت اان ه ااذه امل ااادة عل ااى عق ااوابت إص ااالحية ض ااد أي شا اخ
ُعه اادت إلي ااه مس ااؤولية الس االطة العام ااة أو ُكل ااف أبداء خدم ااة عام ااة يرتك ااب األفع ااال التمييزي ااة
املنصاوص عليهاا يف املااادة  1-225مان قااانون العقاوابت واملتمثلااة يف احلرماان ماان االساتفادة ماان
حف خيوله القانون أو عرقلة املمارسة العادية ألي نشاج اقتصادي.
 -254وتش ااكل مكافح ااة العنص ا ارية وك ااره األجانا ااب ومع اااداة الس ااامية إح اادى أول ااوايت العما اال
احلكااومي .وتُعاد آليااة مشاارتكة بااني الااوزارات ،تتمااا يف إطااار الل نااة املشاارتكة بااني الااوزارات ملناهضااة
العنص ارية ومعاااداة السااامية ،تقريااراً مرحلي ااً ساانوايً يقاادم إ رئااي( الااوزراء 8أل .واعتماادت فرنسااا خطااة
عمل وطنية ملكافحة العنصرية ومعاداة السامية يف شباج/فرباير  2012وعينات منادوابً مشارتكاً باني
الاوزارات معنيااً تكافحااة العنصارية ومعاااداة السااامية؛ وتسات يب هااذه اخلطااة للتوصايات الا قاادمتها
ووض ااعت خط ااة
جلن ااة األم اام املتح اادة للقض اااء عل ااى التميي ااز العنص ااري يف آب/أغس ااط( ُ .2010
جديدة للفرتة  .2017-2015وعالوة على ذلك ،تُعد الل نة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان
تقريراً سنوايً بشفن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب يقدم إ رئي( الوزراء.
__________

8أل
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اجلمعيات والتمييز
 -255تيا ااز أحكا ااام القا ااانون املا ااؤرخ  1متوز/يوليا ااه  1901املتعلا ااف ابجلمعيا ااات للقضا اااء حا اال
اجلمعيااات الا قااد يتعااارو نايامهااا األساسااي أو نشاااطها مااا القاوانني ،وابلتاايل ،يااوز حاال أي
عية خمالفة للقانون املؤرخ  1متوز/يوليه  1972املتعلف تكافحة العنصرية.
 -256وييااز قااانون اإلجاراءات اجلنائيااة لل معيااات املسا لة قانونيااً منااذ ةاا( ساانوات علااى األقاال
وقاات حاادور الوقااائا أارسااة احلقااوق املعاارتح ااا للطاارح املاادين فيمااا يتعلااف تختلااف اجلاارائم املرتكبااة
باادوافا متييزيااة ،عناادما تبااادر هااذه اجلمعيااات ماان خااالل أنايمتهااا األساسااية إ مكافحااة التمييااز علااى
أسا نوع اجلن( ،أو العادات ،أو امليل اجلنسي ،أو اهلوية اجلنساية املاادة 6-2أل ،والتميياز العنصاري
أو اإلثين أو الديين املادة 1-2أل ،واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية املادة 4-2أل ،وما إ ذلك.
 -257واستحدر القانون رقم  615-90املؤرخ  13متوز/يوليه  1990أحكاماً ترميية بغرو
مكافحااة أشااكال معينااة ماان تزوياار التاااريخ املعاصاار .وياان هااذا القااانون علااى عقااوابت إضااافية
اختيارية يف حالة ارتكاب اجلارائم ذات الطاابا العنصاري .وخياول هاذا القاانون جلمعياات مكافحاة
العنصارية حااف الاارد س اواء ماان خااالل وسااائ اإلعااالم املكتوبااة أو الساامعية البص ارية عناادما توجااه
لشخ ما ُهتم قد مت( بشرفه أو مسعته بسبب أصله أو انتمائاه أو عادم انتمائاه إ اعاة إثنياة
أو قومية أو عرقية أو دينية معينة.
مكافحة التمييز ضد املرأة واإلجراءات اإليابية
 -258صادقت فرنساا علاى اتفاقياة القضااء علاى يااا أشاكال التميياز ضاد املارأة .وتان ديباجااة
الدسااتور املااؤرخ  27تش ارين األول/أكتااوبر  ،1946ال ا تكتسااي قيمااة دسااتورية ،علااى أن ...أل
لكل شخ  ،دومنا متييز على أسا العرق أو الدين أو املعتقاد ،حقوقااً فردياة مقدساة  ،مث ،بصافة
خاصة ،على أنه يكفل القانون للمرأة ،يف يا اجملاالت ،حقوقاً مساوية حلقوق الرجل .
 -259وكرماز اللتازام فرنسااا املتزايااد ابلكفاا ماان أجاال املساااواة باني املارأة والرجاال ،أُنشاائت وزارة
حلق ااوق املا ارأة يف ع ااام  2012أُدجم اات يف وزارة ش ااؤون األس اارة والطف اال وحق ااوق املا ارأة من ااذ 11
شباج/فرباير 2016أل .وتضطلا هذه الوزارة دعداد وتنفيذ سياسة احلكومة يف جمال حقوق املرأة
وتكافؤ الفرص واملساواة املهنية .وهي مكلفة بتعزيز التدابري الرامية إ احارتام حقاوق املارأة داخال
اجملتمااا ،وإ القضاااء علااى يااا أشااكال التمييااز ضاادها ،وتعزيااز ضااماانت املساااواة يف اجملاااالت
السياسية واالقتصادية واملهنية والتعليمية واالجتماعياة والصاحية والثقافياة .وتضاا الاوزارة ،يف هاذه
اجملاالت ،ابلتعاون ما الوزارات األخرى املختصة ،التدابري الرامية إ ضمان احرتام حقاوق املارأة،
وت ااوفري احلماي ااة الفعلي ااة للنس اااء ض ااحااي العن ااف ،ومكافح ااة التح اارش .ويف  30تش ا ارين الث اااين/
نااوفمرب  ،2012انعقااد اجتماااع الل نااة املشاارتكة بااني الااوزارات املعنيااة حبقااوق امل ارأة .وأات ذلااك
حتديد خطة عمل للفرتة  2017-2013تضا حقوق املرأة يف صلب يا السياسات العامة.
 -260املساواة يف احلصول على التعلايم :ياري إعماال مبادأ تعزياز املسااواة باني املارأة والرجال
يف سياسات التعليم الوطنية .وابلتايل ،ف ن مبدأ االختالج مكر يف قانون التعليم.
 -261ووقعت وزارة التعليم الوطين اتفاقيات ما عدة عيات لتمكني الفتيات من استكشاح
املهن العلمية .وعاالوة علاى ذلاك ،نُشار تناسابة الياوم العااملي للمارأة ،يف  8آذار/ماار ،2012
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كتيااب وزاري بعن اوان الفتيااات والفتيااان علااى طريااف املساااواة ،ماان املدرسااة حااى التعلاايم العااايل
Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieurأل.
وميكن احلصول أيضاً على نسخة عام  2016من هذا الكتيب 9أل.
 -262تكاف فرص العمل :يُدرج القانون املؤرخ  11متوز/يوليه  ،1975الذي يكمله القانون
املؤرخ  25متوز/يوليه  ،1985يف قانون العقوابت أحكاماً لقما ما قد يصادر مان أفعاال التميياز
ضد املرأة سواء عن أثلي الدولة أو عن أشخاص عاديني.
 -263وين القانون املؤرخ  13متوز/يوليه 10 1983أل املتعلاف حبقاوق املاوظفني وواجبااهتم علاى
أناه ال يااوز التمييااز باني املااوظفني بساابب آرائهاام السياساية ،أو النقابيااة ،أو الفلساافية ،أو الدينيااة،
أو ن ااوع جنس ااهم ،أو انتم ااائهم اإلث ااين .وفيم ااا يتعل ااف ابلقط اااع اخل اااص ،فا ا ن الق ااانون امل ااؤرخ 13
متوز/يوليه  1983مكر ابلكامل للمساواة املهنية.
 -264ويكاار القااانون املااؤرخ  1متوز/يوليااه  1989عاادداً معينااً ماان اإلجاراءات اإليابيااة ،الا
اعرتفاات ااا ماان قاباال االتفاقااات اجلماعيااة للنساااء العااامالت ،وال ا تتعلااف علااى وجااه اخلصااوص
بتمديااد إجااازة األمومااة ،وبف ارتات الراحااة اليوميااة للنساااء الل اوايت ي ازاولن بع ا املهاان مثاال الطباعااة
على اآللة الكاتبة أو حتويل املكاملات اهلاتفية.
 -265وأات القانون املتعلف ابحلصول على العمال وتكافحاة أشاكال التميياز يف قطااع الوظيفاة
العامااة 11أل إمكانيااة اعتماااد عاادد ماان التاادابري الراميااة إ تعزيااز مكانااة املارأة يف هااذا اجملااال .ويااذكر
هااذا القااانون دطااار التمثياال املت اوازن لكااال اجلنسااني يف املناصااب اإلداريااة العليااا يف قطاااع الوظيفااة
العامااة .ويقاارتن هااذا القااانون بتنفيااذ أهااداح حمااددة وتدرييااة هصااوص التعيينااات ،يف حاادود 40
يف املائة ،وين على عقوابت مالية من شفها كفالة مراعاة هذه األهداح.
 -266وانطالقااً ماان واقااا اسااتمرار حاااالت عاادم املساااواة يف األجااور بااني املارأة والرجاال ،يفاارو
القانون ،منذ  1كانون الثاين/يناير  ،2012عقوبة مالية على الشركات ال يعمل ا على األقل
ةسون أجرياً وال ال يشملها اتفاق اعي أو خطة عمل لتحقيف املساواة املهنية.
 -267ويف  5كانون األول/ديسامرب  ،2012قادمت وزيارة حقاوق املارأة إ جملا( الاوزراء بيااانً
بش اافن خط ااة العم اال للمس اااواة ب ااني املا ارأة والرج اال يف اإلدارات العام ااة .وتت ل ااى ه ااذه اخلط ااة يف
إجراءات ملموسة:

__________



علااى الصااعيد املشاارتك بااني الااوزارات ،حتسااني األداء الااوظيفي والتوفيااف بااني احلياااة
املهنية واحلياة الشخصية؛



تدريب املدرسني وموظفي قطاع التعليم الوطين يف جمال املساواة بني الرجل واملرأة؛

9أل .Fille et garçon, sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur, 2016
.http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/40/1/FetG_2016_542401.pdf
10أل القانون رقم .634-83
11أل القااانون رقاام  347-2012املااؤرخ  12آذار/مااار  2012املتعلااف ابحلصااول علااى الوظااائف الدائمااة وبتحسااني
ظروح عمل األشخاص العاملني توجب عقود يف الوظيفة العاماة ،وتكافحاة أفعاال التميياز ،واملتضامن ألحكاام
شى بشفن الوظيفة العامة.
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التدريب املت دد للمهنيني املعنيني حبماية النساء ضحااي العنف؛



مواصلة تعزيز تويل النساء للمناصب اإلدارية ومناصب مديري إدارات للدولة.

 -268ويتمحور القاانون رقام  873-2014املاؤرخ  4آب/أغساط(  2014املتعلاف ابملسااواة
الفعلية بني املرأة والرجل حول ة( أولوايت:


وسائل جديدة لتحقيف املساواة املهنية وتناييم أفضل للحياة املهنية والشخصية؛



ضمانة حكومية ملواجهة مشكلة النفقات غري املسددة؛



مكافحة العنف ضد املرأة؛



احلد من حاالت التنمي اجلنساين؛



تعميم تكافؤ الفرص بني اجلنسني.

 -269كما يتناول هذا القانون مسائل جديدة:


دور اآلابء يف تربية األبناء؛
للحياة الشخصية؛



الوقت املخص



دور املرأة وصورهتا يف وسائ اإلعالم ويف الثقافة.

 -270ويه ا اادح القا ا ااانون امل ا ااؤرخ  17آب/أغسا ا ااط(  ،2015املتعل ا ااف ابحل ا ا اوار االجتما ا اااعي
والعمالااة ،الصااادر مااؤخراً ،علااى وجااه اخلصااوص إ تعزيااز التفاااوو بشاافن املسااواة املهنيااة وجعلااه
أكثر فعالية.
 -271املساواة يف غل الوظائف التمثيلية :تن املادة  1مان دساتور عاام  1958علاى أناه
يش ا ا القااانون املساااواة بااني امل ارأة والرجاال يف تقلااد املناصااب االنتخابيااة والوظااائف االنتخابيااة
وكذلك مناصب املسؤولية يف اجملالني املهين واالجتماعي .
 -272وألول م اارة يف اتري ااخ اجلمهوري ااة ،اتس اامت احلكوم ااة الا ا تول اات الس االطة يف الف اارتة م اان
أاير/مايو إ متوز/يوليه  2012ابلتمثيال املتسااوي .ويف عاام  ،2016احرتمات احلكوماة املنبثقاة
عاان التعااديل الااوزاري الااذي جاارى يف شااهر شااباج/فرباير مباادأ املساااواة الصااارمة ساواء فيمااا يتعلااف
ابلوزراء أو أبمناء الدولة.
 -273وعااالوة علااى ذلااك ،اعتُمااد قااانون يتعلااف ابلتمثياال املت اوازن للنساااء والرجااال يف جمااال(
اإلدارة واإلشا اراح وابملس اااواة املهني ااة .ويس ااعى ه ااذا الق ااانون إ التفني ااث الت اادريي جملا اال( إدارة
الشركات املدرجة يف البورصة والشركات العامة ،من خالل اعتماد نايام احلص .
 -2النظم الستثنائية
 -274تتاايح هااذه الاانايم ،املصااممة عموم ااً ملواجهااة احلاااالت ال ا تشااو ا ظااروح ذات طااابا
خطري واستثنائي ،إمكانية التعديل املؤقات لطرائاف أارساة بعا احلارايت العاماة .وتت لاى أساسااً
يف نقل االختصاصات مؤقتاً ،ابالقرتان ما ضاماانت عديادة .وال تغاري أبي شاكل مان األشاكال
القواعد القانونية ال حتمي حقوق اإلنساان األساساية الا ال ياوز ،أبي حاال مان األحاوال ،أن
ضا ألي استثناء .وحيدد القانون الفرنسي النايم االستثنائية بشكل صارم جدا.
58

GE.17-20833

HRI/CORE/FRA/2017

(أ) حالة الطوارئ
 -275ي ااوز جملل اا( ال ااوزراء أن يعل اان حال ااة الط اوارل ،ال ا ينايمه ااا الق ااانون امل ااؤرخ  3نيس ااان/
أبريا اال  1955املعا اادل ابلقا ااانون املا ااؤرخ  20تش ا ارين الثا اااين/نوفمرب  ،1955يف حا اااالت اخلطا اار
الوش اايك النا ااة ع اان أفع ااال اإلخ ااالل اخلط ااري ابلناي ااام الع ااام ،أو ع اان أح اادار تكتس ااي ،حبك اام
طبيعته ااا وخطورهت ااا ،ط ااابا الكارث ااة العام ااة .وال ي ااوز متدي اادها أكث اار م اان  12يوما ااً إال توج ااب
القااانون .وتنطااوي علااى توساايا نطاااق صااالحيات الشاارطة ابمل اوازاة مااا ضااماانت حم اددة .ومن اذ
اعتماد القانون املؤرخ  20تشرين الثاين/نوفمرب  ،2015أصبح من الالزم إخطار اجلمعية الوطنية
وجمل( الشيوخ فوراً ابلتدابري الا تتخاذها احلكوماة خاالل حالاة الطاوارل ،وياوز هلاذين اجمللساني
طلااب أي معلومااات إضااافية يف سااياق رصااد هااذه التاادابري وتقييمهااا .وياان هااذا القااانون أيض ااً
على أن التدابري اإلدارية املتخاذة بنااء علاى حالاة الطاوارل ضاا لرقاباة احملكماة اإلدارياة .واعتُماد
القانون رقم  987-2016املؤرخ  21متوز/يوليه  2016لتعديل بعا التادابري املنصاوص عليهاا
يف القانون املؤرخ  3نيسان/أبريل  1955بغرو مواءمة مضمونه ما التطورات احلاصلة يف الواقا
والق ا ا اانون .ومن ا ااذ ع ا ااام  ،1955أُعلن ا اات حال ا ااة الط ا ا اوارل  6م ا ا ارات ،ك ا ااان آخره ا ااا يف تش ا ا ارين
الثاااين/نوفمرب  2015يف أعقاااب اهل مااات اإلرهابيااة ال ا تعرضاات هلااا منطقااة ابرياا( يااوم 13
تشرين الثاين/نوفمرب .2015
(ب) حالة احلصار
 -276وفقااً للمااادة  L2121-1ماان قاانون الاادفاع ،يااوز إعااالن حالاة احلصااار يف حاااالت اخلطاار
الوشاايك النا ااة عاان حاارب خارجيااة أو متاارد مساالح .ووفق ااً للمااادة  36ماان الدس اتور ،ينبغااي أن
يُتخذ هذا القرار يف جمل( الاوزراء وال ياوز متدياد حالاة احلصاار أكثار مان  12يومااً إال دذن مان
الربمل ااان .وتع ااين حال ااة احلص ااار نق اال ص ااالحيات الش اارطة وحف ااظ الناي ااام م اان الس االطة املدني ااة إ
السلطة العسكرية .كما ُ ول للمحاكم العساكرية صاالحية اساتثنائية للنايار يف بعا اجلارائم الا
197أل
تنطااوي علااى درجااة حمااددة ماان اخلطااورة
املااادة  L2121-3ماان قااانون الاادفاعأل .ومل تُعلاان أبااداً
حالة احلصار يف ظل اجلمهورية اخلامسة.
(ج) املادة  16من الدستور امل رخ  4تشرين األول/أكتوبر 1958
 -277تاان هااذه املااادة علااى أنااه عناادما يتهاادد خطاار جساايم ووشاايك مؤسسااات اجلمهوريااة
أو استقالل الدولة أو ساالمة أراضايها أو الوفااء ابلتزاماهتاا الدولياة ،ويتوقاف الساري العاادي لعمال
الساالطات الدسااتورية العامااة ،يتخااذ رئااي( اجلمهوريااة التاادابري ال ا تقتضاايها هااذه الايااروح ،بعااد
إجراء مشاورات رمسية ما رئي( الاوزراء ورئيساي جملساي الربملاان ورئاي( اجمللا( الدساتوري .ويُبلا
اعب ابلتادابري املتخااذة مان خااالل خطااب .وينبغااي أن تنباا هااذه التادابري ماان الرغباة يف إاتحااة
الش ا
الساالطات الدسااتورية ،يف أقاارب وقاات أكاان ،الوسااائل الالزمااة ألداء مهمتهااا .ويستشااار اجمللاا(
الدسااتوري بش اافها .ويتم ااا الربمل ااان حبكاام الق ااانون .وال ي ااوز ح اال اجلمعيااة الوطني ااة خ ااالل ف اارتة
أارسة الصالحيات االستثنائية .وبعاد ثالثاني يومااً مان أارساة الصاالحيات االساتثنائية ،ياوز أن
حتااال املساافلة إ اجمللاا( الدسااتوري ماان قباال رئااي( اجلمعيااة الوطنيااة ،أو رئااي( جملاا( الشاايوخ،
أو ستني انئباً برملانيااً أو ساتني عضاواً مان أعضااء جملا( الشايوخ ،ليتحقاف أاا إذا كانات الشاروج
املنصااوص عليهااا يف الفقاارة األو ال تازال قائمااة .ويصاادر قاراره يف أقاارب وقاات أكاان ماان خااالل
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بيان عام .ويباشر هذا اإلجراء حبكم القانون ويصدر قراره وفاف الشاروج ذاهتاا بعاد انقضااء ساتني
يوماً من أارسة الصالحيات االستثنائية ويف أي وقت بعد انصرام هذه املدة .
 -278ورهناً ابلشاروج املوضاوعية أو الشاكلية ،هتادح املاادة  16إ توسايا نطااق صاالحيات
رئ ااي( اجلمهوري ااة .غا ااري أن أارس ااة ها ااذه الص ااالحيات ال ت ااري ما اان دون مراقب ااة ألن الق ا ارارات
التناييمي ااة أو ذات الط ااابا الف ااردي ق ارارات إداري ااة تن اادرج ابلت ااايل ص ااالحية الناي اار يف مش ااروعيتها
ضمن اختصاصات احملكمة اإلدارية يف حالة تقد طعن بسبب التعسف يف استخدام السلطة.
 -279وأصاادرت فرنسااا حتفاي ااً بشاافن تطبيااف الفقاارة  1ماان املااادة  4ماان العهااد الاادويل اخلاااص
ابحلقوق املدنية والسياسية ال تنايم حاالت الطاوارل االساتثنائية ،ألن صايغة الاياروح الا ياوز
فيهااا عاادم التقيااد اباللتزامااات املنصااوص عليهااا يف العهااد هااي يف احلقيقااة أع ام بكثااري م ان الصاايغة
ال ا اواردة يف امل ا ااادة  16ويف الق ا اوانني املنايما ااة حلال ا ااة احلص ا ااار وحالا ااة الط ا اوارل .وبغ ا اارو تف ا ااادي
االختالف ااات يف التفس ااري ،ي اان حتف ااظ فرنس ااا عل ااى أن ااه ينبغ ااي أن تُفه اام الاي ااروح احمل ااددة يف
املااادة  16ماان الدسااتور لتنفيااذها ،ويف املااادة األو ماان القااانون املااؤرخ  3نيسااان/أبريل 1878
املع اادل للق ااانون امل ااؤرخ  9آب/أغس ااط(  1849إلع ااالن حال ااة احلص ااار ،ويف امل ااادة األو م اان
القااانون املااؤرخ  3نيسااان/أبريل  1955إلعااالن حالااة الطاوارل ،الا تتاايح تنفيااذ هااذه النصااوص،
على أسا أهاا تتوافاف ماا هادح املاادة  4مان العهاد  .وعاالوة علاى ذلاك ،حيادد هاذا الاتحفظ
التفسري الذي ميكن إعطاؤه للتدابري ال يتخذها رئاي( اجلمهورياة توجاب املاادة  .16فاال ينبغاي
أن تقيااد عبااارة يف أضاايف احلاادود ال ا يتطلبهااا الوضااا صااالحية رئااي( اجلمهوريااة يف أن يتخااذ
التدابري ال تقتضيها الايروح .

ابء -إدراج أحكام الصكوك الدولياة حلقاوق اإلنساان يف القاانون ايلاي والحتجااج اا
أمام اياكم الوطنية
 -1تعهد فرنسا ابللتزام ابلصكوك الدولية
 -280بع ااد التف اااوو بش اافن االلتا ازام الا ادويل والتوقي ااا علي ااه م اان قب اال اهليئ ااة الدس ااتورية املختص ااة
أو شااخ يتصاارح ابمسهااا توجااب تفااوي حيماال توقيعهاااأل ،قااد يكااون تصااديف رئااي( اجلمهوريااة
املادة 52أل أو موافقة احلكومة عليه املادة 52أل مسبوقاً ،من جهة ،دذن مان الربملاان أو الشاعب،
ومن جهة أخرى ،بقرار يصدره اجملل( الدستوري بشفن مسفلة توافف ذلك االلتزام ما الدستور.
(أ) اإلجراءات ايتملة السابقة للتصدي أو املوافقة

‘ ‘1اإلذن الصادر عن الربملان ابلتصديف أو ابملوافقة على الصكوك الدولية
 -281تن املادة  53من الدستور على أنه ال يوز التصديف أو املوافقة على فئات معينة مان
املعاه اادات أو االتفاق ااات إال دذن م اان الربمل ااان .ويتعل ااف األم اار تعاه اادات الس ااالم ،واملعاه اادات
الت ارية ،واملعاهدات أو االتفاقات املتعلقة ابملنايمات الدولية ،وتلك ال تقتضي توظيف أماوال
الدولااة ،وتلااك الا تُعاادل أحكامااً ذات طااابا تشاريعي ،وتلااك الا تتعلااف ابألحاوال الشخصااية،
وتلك ال تقتضي التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه .وابإلضافة إ ذلك ،يوز للحكوماة أن
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تعارو علااى الربملاان أي معاهاادة أخارى .والقااانون املصااوت علياه قااانون يياز التصااديف أو املوافقااة
على الصك الدويل ،ولي( قانوانً حيدد إجراءات التصديف أو املوافقة عليه.
 -282وتاادر اإلشااارة إ أن الفقاارة  3ماان املااادة  53ماان الدسااتور تقتضااي موافقااة السااكان
املعنيني يف حالة التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه.
 -283ويصدر رئي( اجلمهورية القانون الذي ييز أو ال ييز التصديف على الصك.
 -284وبعد صدور هذا اإلذن ،تكون للسلطة التنفيذية حرية التصديف أو املوافقة علاى الصاك
الدويل وإرفاق هذا التصديف أو هذه املوافقة بتحفايات.

‘ ‘2اإلذن املستمد من الشعب ابلتصديف على الصكوك
 -285ااة أيض ااً حالتااان يااوز أن تكااون فيهمااا عمليااة التصااديف أو املوافقااة مساابوقة ابسااتفتاء
عوو إذن من الربملان:


توجااب املااادة  11ماان الدسااتور ،يااوز ل ارئي( اجلمهوريااة ،بناااءً علااى اق ارتا ماان
احلكومااة أو علااى اق ارتا مشاارتك ماان جملسااي الربملااان ،أن يعاارو لالس اتفتاء أي
مشروع قانون يرمي إ اإلذن ابلتصديف علاى املعاهادات الا  ،وإن مل تتعاارو
ما الدستور ،قد تكون هلا آاثر على سري عمل املؤسسات ؛



وفقا ااً للم ااادة  5-88م اان الدس ااتور ،يتع ااني عل ااى رئ ااي( اجلمهوري ااة أن يع اارو
لالستفتاء أي مشروع قانون أيذن ابلتصديف على معاهدة تتعلف ابنضمام دولة
مااا إ االحتاااد األورويب واجلماعااات األوروبيااة  .غ ااري أنااه يااوز ،توجااب الفق اارة
الثانية من هذه املادة ،الل وء ،عاوو االساتفتاء ،إ الربملاان الاذي ميكناه ،مان
خالل التصويت على اقرتا معتمد وفقاً لشروج متطابقة مان قبال كاال اجمللساني
أبغلبي ااة ثالث ااة أة ااا  ،أن أيذن ابلتص ااديف وفقا ااً لإلجا اراء املنص ااوص علي ااه يف
الفقرة الثالثة من املادة  89املتعلقة تراجعة الدستور.

‘ ‘3التحقف املسبف من توافف الصكوك الدولية ما الدستور
 -286يااوز أن يوجااه رئااي( اجلمهوريااة أو رئااي( الااوزراء أو رئااي( أحااد جملسااي الربملااان أو سااتون
انئباً برملانياً أو ستون عضواً من أعضاء جمل( الشيوخ إ اجملل( الدستوري طلباً للتحقف من توافاف
الصااكوك الدولي اة مااا الدسااتور .ويتحقااف اجمللاا( الدسااتوري ابلتااايل ماان مشااروعية الصااكوك الدولي اة
داخلي ااً وخارجيااا .وعناادما يعلاان اجمللاا( الدسااتوري أن التزام ااً دولي ااً يتضاامن بنااداً خمالف ااً للدسااتور،
فال يوز اإلذن ابلتصديف أو املوافقاة علياه إال بعاد تعاديل الدساتور املاادة 54أل .ورغام ذلاك ،ياوز
لرئي( اجلمهورية أيضاً أن يصدق على املعاهدة ما إبداء حتفظ على البند املخالف للدستور.
(ب) التصدي أو املوافقة على الصكوك الدولية
 -287يصاادق رئااي( اجلمهوريااة علااى املعاهاادات بعااد منحااه اإلذن بااذلك ،توجااب املااادة 52
من الدستور ،ويصدر هلذا الغرو مرسوم التصديف الذي حيمل توقيا رئي( الوزراء ووزير الشاؤون
اخلارجياة املاادة  19مان الدساتورأل .وتوجاب املاادة ذاهتاا مان الدساتور ،ضاا االتفاقاات ملوافقااة
احلكومة ،بعد إبال رئي( اجلمهورية.
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 -2إدماج أحكام املعاهدات يف القانون ايلي أو دخوهلا حيز النفاذ
 -288تك اار امل ااادة  55م اان الدس ااتور الناي ااام األح ااادي ال ااذي ي ااري توجب ااه إدم اااج أحك ااام
الصااكوك الدوليااة بصاافة مباشاارة يف القااانون الفرنسااي ماان دون ضاارورة إعااادة صااياغتها يف شااكل
أحكام وطنية.
 -289وابلتايل ،وت رد التوقياا والتصاديف علاى صاك دويل ماا ،يُادمج فعليااً يف الناياام القاانوين
الفرنساي توجااب مرسااوم متعلااف بنشااره يف اجلرياادة الرمسيااة لل مهوريااة الفرنساية .وتوجااب املااادة 3
ماان املرسااوم رقاام  192-53امل اؤرخ  14آذار/مااار  1953املتعلااف ابلتصااديف علااى االلتزامااات
الدوليااة ال ا توقااا عليهااا فرنسااا وبنشاارها ،يعتاارب نشاار املعاهاادات ال ا ماان شاافها أن تااؤثر ،ماان
خالل تطبيقها ،على حقوق األفراد وواجباهتم أمراً إلزامياً ،ولان يُنشار أي صاك دويل مان حياث
املبدأ ما مل يدخل حيز النفاذ على الصعيد الدويل.
 -290ويف حالة عدم نشر صك دويل ما ،ف نه ال يكون ملزماً لألفراد وال ُحيتج به ،عموماً ،يف
النايام القانوين الفرنسي.
اي( اجلمهوريااة ورئااي( الااوزراء ووزياار
 -291ويوقااا علااى املرسااوم املتعلااف بنشاار الصااك الاادويل رئا ُ
الش ااؤون اخلارجي ااة ،دون أي وزي اار آخ اار .غ ااري أن وزي اار العم اال يوق ااا أيضا ااً عل ااى ها اذا املرس ااوم،
فيما يتعلف ابتفاقيات منايماة العمال الدولياة .ويبادأ نفااذ املرساوم يف الياوم التاايل لنشاره يف اجلريادة
الرمسية لل مهورية الفرنسية.
 -292ويبدأ سراين مفعول أي صك دويل يف النايام القانوين احمللي منذ دخوله حيز النفاذ.
 -293وتوجب املادة  5من املرسوم رقم  192-53املؤرخ  14آذار/مار  ،1953ينبغي أن
يُنشر قرار انسحاب فرنسا من صك دويل منشور وفقاً للمادة  3من املرسوم ابلصيغة ذاهتا املتبعة
يف نشر الصك الدويل.

 -294وال يُعت ا ااد إال ابلنس ا ااخة الفرنس ا ااية للنص ا ااوص املنش ا ااورة يف اجلري ا اادة الرمسي ا ااة لل مهوري ا ااة
الفرنسية .ولي( لرت ات القانون الفرنسي املتاحة على املوقا الشابكي لي يفاران( Légifranceأل
قيمة قانونية :فهي لإلخبار فق .

 -3إمكانية الحتجاج مبعاهدة ما أمام اياكم ايلية
 -295تع ااود لقض اااة احمل اااكم العادي ااة واإلداري ااة ص ااالحية حتدي ااد م ااا إذا ك ااان ي ااوز للمتقاض ااني
االح ت ا اااج أبحك ا ااام أح ا ااد الص ا ااكوك الدولي ا ااة جمل ا اا( الدول ا ااة ،القس ا اام املع ا ااين 23 ،نيس ا ااان/
أبريل  ،1997وحدة تقد املعلومات والدعم للمهاجرينأل.
صاادق
 -296فمان جهااة ،ووفقااً للماادة  55ماان الدسااتور ،ينبغاي أن يكااون الصااك الادويل قااد ُ
عليه ونشر وفقااً للقاانون ،ويكاون تطبيقاه مان قبال األطاراح األخارى خاضاعاً ملبادأ املعاملاة ابملثال
حااى يسااري مفعولااه يف الناي ااام القااانوين الفرنسااي .غااري أن ش اارج املعاملااة ابملثاال ال ينطبااف عل ااى
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان.
 -297وماان جهااة أخاارى ،ينبغااي أن يكااون ألحكااام املعاهاادة ال ا يسااتند إليهااا املتقاضااي أثاار
مباشر ويب ،هلذا الغرو ،أن تتضمن عدة معايري.
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 -298فال ينبغي أن تتطلاب هاذه األحكاام ا ااذ تادابري حملياة لتنفياذها ،بال أن تكاون تلقائياة
التنفيااذ  .ويف هااذا الصاادد ،يااب أن تكااون دقيقااة وكاملااة وغااري مشااروطة .وخالف ااً لااذلك ،فماان
الضااروري يف بع ا احلاااالت اعتماااد تش اريعات حمليااة لتنفيااذها .وتتاايح بع ا االتفاقيااات ابلفعاال
للدول األطراح حرية االختياار فيماا يتعلاف بطرائاف تنفياذ بعا أحكامهاا بتوفريهاا صاراحة لباديل
أو أكثر؛ وتفرو اتفاقيات أخرى أحكاماً تنفيذية بشكل ال لب( فيه.
 -299وينبغاي أال تتااوخى حصااراً تناياايم العالقااات بااني الاادول األطاراح ،وأن أتخااذ يف االعتبااار
ن اوااي األط اراح املع ارب عنهااا وكااذلك حمتااوى الصااك الاادويل احملااتج بااه وأحكامااه وتوجهااه الع اام.
وال يكفاي أن تكااون الادول هااي املعنياة اباللتزامااات احملااددة يف هاذا الصااك الادويل حلرمااان األفاراد
من آاثره املباشرة ،إذ ميكن أن تكفل هلم أحكامه حقوقاً معينة.
 -4التحق من التواف مع املعاهدات
 -300متاانح املااادة  55ماان الدسااتور للمعاهاادات واالتفاقااات ال ا يااري التصااديف أو املوافقااة
عليهااا ونشاارها وفق ااً للقااانون ،ساالطة أعلااى ماان ساالطة الق اوانني ،س اواء السااابقة منهااا أو الالحقااة
حمكمة النق  ،الدائرة املختلطاة 24 ،أاير/ماايو  ،1975قضاية شاركة الاج جااك فاابر؛ وجملا(
الدولااة 20 ،تشارين األول/أكتااوبر  ،1989قضااية نيكولااوأل .ولكاان قيمااة هااذه الص اكوك الدوليااة
أدىن ماان قيمااة الدسااتور عيااة جملاا( الدولااة 30 ،تشارين األول/أكتااوبر  ،1998قضااية ساااران
ولوفاشايه وآخارين؛ القارار رقام  2004-505 DCاملاؤرخ  19تشارين الثااين/نوفمرب  ،2004املعاهادة
املنشئة للدستور األورويبأل.
 -301وإذا كااان اجمللاا( الدسااتوري قااد أعلاان عاادم اختصاصااه يف إصاادار حكاام بشاافن ماادى
توافف القوانني ما الصكوك الدولية القرار رقم  74-54 DCاملؤرخ  15كانون الثاين/يناير ،1975
اإلجهاااو الطااوعيأل ،فقااد أوضااح أنااه يعااود إ خمتلااف هيئااات الدولااة ،وال ساايما احملاااكم العاديااة
واإلداريااة ،أماار كفالااة تنفيااذها يف إطااار اختصاااص كاال منهااا الق ارار رقاام  86-216 DCاملااؤرخ 3
أيلول/سبتمرب  ،1986القانون املتعلف بشروج دخول األجانب إ فرنسا وإقامتهم األ.
 -302واس ااتناداً إ النت ااائج املرتتب ااة عل ااى تطبي ااف الص ااكوك الدولي ااة يف الناي ااام احملل ااي الفرنس ااي
وأس اابقيتها عل ااى القا اوانني ،يس ااتبعد القاض ااي احلك اام الق ااانوين ال ااذي يتع ااارو م ااا معاه اادة م ااا،
يف سااياق املنازعااات بااني األطاراح .غااري أن هااذا احلكاام يبقااى ساااري املفعااول ابلنساابة ألشااخاص
القااانون اآلخارين 198أل .ويف حالااة أخاارى ،رأى القاضااي أن الدولااة قااد تتحماال املسااؤولية يف حالااة
خ ا اارق القا ا اوانني ملع ا ااايري املعاه ا اادات اناي ا اار ،عل ا ااى وج ا ااه اخلص ا ااوص ،عي ا ااة جمل ا اا( الدول ا ااة8 ،
شباج/فرباير  ،2007قضية غارديديوهأل 199أل.

جيم -سابل النتصاااف املتاحاة يف حالااة انتهاااك احلقاوق األساسااية ونظام تقااد التعااويض
للضحا وإعادة أتهيلهم
 -303متلااك حماااكم فرنسااية عدياادة ،يف إطااار أارسااة مهامهااا ،اختصاااص الناياار يف املنازع اات
املتعلقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان ،سواء املكرسة منهاا يف الصاكوك الدولياة الا صادقت عليهاا
فرنسا أو الواردة يف الدستور والقوانني الفرنسية.
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 -1سبل النتصاف املتاحة يف حالة انتهاك احلقوق األساسية
 -304ينبغي للمحكمة ابألسا التحقف من احرتام حقوق اإلنسان واملعاقباة علاى انتهاكاهتاا.
بيد أنه توجد إجراءات غري قضائية حلماية احلقوق واحلرايت.
(أ) سبل النتصاف القضائية
 -305فيما يتعلف ابنتهاك احلارايت ،تتاوزع االختصاصاات القضاائية علاى النحاو التاايل :يشامل
اختصاص احملاكم اإلدارية يا اإلجراءات والتصرفات اإلدارية ،ولدى احملاكم اجلنائياة اختصااص
حصري يف جمال العقوابت ،وتتمتا احملاكم املدنية ابالختصاص يف ما ال يعاقاب علياه جنائيااً مان
حاالت مسا شخ حبرية شخ آخر.

‘ ‘1سبل االنتصاح املتاحة أمام احملاكم اإلدارية ،الضامنة للحرايت العامة
 -306تتمتا احملاكم اإلدارية ابختصاص النايار يف ياا املنازعاات املتعلقاة ابإلجاراءات اإلدارياة
وتصاارفات اإلدارة .ويااوز ألي شااخ  ،يكااون ضااحية انتهاااك الساالطة العامااة إلحاادى حرايتااه
بشااكل غااري مشااروع ،أن يل ااف إ احملكمااة لطلااب إلغاااء الق ارار املتخااذ ماان خااالل تقااد طعاان
بسبب التعسف يف استخدام السلطة؛ ويوز له أيضااً أن يطالاب جبارب الضارر الالحاف باه .ويعتارب
الطع اان بس اابب التعس ااف يف اس ااتخدام الس االطة إج ا اراءً متاحا ااً إ ح ااد كب ااري لض ااحااي الق ا ارارات
اإلداريااة .وهااو متااا  ،حااى يف غياااب نا  ،ضااد كاال إجاراء إداري وال يااوز ألي أحااد أن يتناازل
مس اابقاً ع اان احل ااف يف تق ااد طع اان بس اابب التعس ااف يف اس ااتخدام الس االطة .وي ااوز ابلت ااايل ألي
شااخ  ،س اواء ك ااان فرنسااياً أو أجنبي ااً ،أن يقاادم طعن ااً ضااد إج اراء تتخااذه س االطة إداريااة ،وق ااد
ال يس ااتفيد م اان إلغائ ااه إال معن ااوايً؛ وي ااوز تق ااد ه ااذا الطع اان م اان دون مس اااعدة حم ااام ،يف ي ااا
مس ااتوايت اإلج اراءات القض ااائية .وي ااب أن يس ااتند امل اادعي يف طعن ااه إ أح ااد العناص اار األربع ااة
التاليااة :عاادم االختصاااص ،أو وجااود عيااب يف الشااكل ،أو إساااءة اسااتخدام الساالطة؛ أو خمالفااة
الق ااانون .ويس ااري مفع ااول ق ارار اإللغ اااء ال ااذي تص اادره احملكم ااة اإلداري ااة عل ااى ي ااا األش ااخاص،
وابتداء من اليوم ذاته الذي ا ُ ذ فيه اإلجراء امللغى.
 -307وعالوة على ذلك ،وخالفاً للقاعدة الدستورية ال تعل محاية احلرية الفردية حكراً على
احملاااكم العاديااة ،فاحملاااكم اإلداريااة هااي املختصااة بناياار املسااائل املتعلقااة حبريااة الت مااا والتاياااهر،
وحبقااوق املااوظفني وح ارايهتم ،وبصااالحيات الشاارطة اإلداريااة ،وبتكنولوجيااا املعلومااات واحل ارايت،
وابلناي ااام الق ااانوين ل ااذوي األم اراو العقلي ااة ،وبع ا اجلوان ااب املتص االة تمارس اة التنص اات اهل اااتفي
أو بسري عمل إدارة الس ون 200أل.

‘ ‘2سبل االنتصاح املتاحة أمام احملاكم العادية ،الضامنة للحرايت الفردية
 -308وفق ااً للم ااادة  66م اان الدس ااتور ،ال ي ااوز احت اااز أي ش ااخ بص ااورة تعس اافية .وتكف اال
السلطة القضائية ،بوصفها الضامنة للحرية الفردية ،احرتام هذا املبدأ وفقاً للشاروج املنصاوص عليهاا
يف القانون .وتضطلا ذا الدور سواء تعلف األمر ابملنازعات بني األفراد أو بني األفراد واإلدارة.
 -309ويسااري اختصاااص احملاااكم العاديااة بوجااه خاااص فيمااا يتعلااف حبمايااة احل ارايت يف إطااار
العالقااات بااني األشااخاص العاااديني .وحتمااي احملاااكم العاديااة حريااة الفاارد جبميااا أشااكاهلا حريااة
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التنقاال ،وحريااة القارار ،وحريااة التعاقااد ،وحرمااة اخلصوصاايات ،وحريااة اإلقامااة ،وحرمااة املراسااالت،
وما إ ذلكأل .ويوز هلا أن متنح التعويضات ،وتلغي العقاود ،وتعتارب أحاد البناود منافيااً للقاانون،
وتستبعد وسائل اإلثبات احملصل عليها بطريقة تنتهك حرية الطرح اآلخر ،وما إ ذلك.
 -310وعالوة على ذلك ،وخالفاً للقاعدة التشريعية ال تعل مراقبة اإلدارة العامة حكراً على
احملاااكم اإلداريااة ،يااوز للمحاااكم العاديااة أن تناياار يف دعاااوى املطالبااة ابلتعااوي إذا متثاال اإلجاراء
الااذي ا ذتااه اإلدارة العام اة يف احليااازة غااري القانونيااة مللااك عقاااري نايريااة النفااوذأل أو إذا انته اك
احل ارايت الفرديااة األساسااية نايريااة االعتااداءأل .وابإلضااافة إ ذلااك ،يااوز للمحاااكم اجلنائيااة أن
تفساار اإلجاراءات اإلداريااة أو التناييميااة أو الفرديااة وتقاايم ماادى مشااروعيتها عناادما تتوقااف تسااوية
الادعوى اجلنائيااة علااى هااذه العمليااة املااادة  5-111ماان قااانون العقااوابتأل .وعاالوة علااى ذلااك،
يُعاارو األشااخاص الااذين ُعهااد إلاايهم تسااؤولية الساالطة العامااة أو ُكلف اوا تهمااة يف جم اال اخلدمااة
العاماة باادورهم علااى احملاااكم اجلزائياة إذا ارتكباوا خطافً شخصااياً يشاكل اعتااداء علااى احلريااة الفرديااة
املادة  4-432من قانون العقوابتأل.

‘ ‘3سبل االنتصاح املتاحة أمام احملكمة الدستورية ،الضامنة جملموعة القوانني الدستورية
 -311يف إطار التحقف من دستورية القوانني والناير يف املساائل الدساتورية ذات األولوياة ،ينايار
اجمللاا( الدسااتوري يف ماادى توافااف النصااوص املعروضااة عليااه مااا املعااايري الدس اتورية ،وهاصااة مااا
تلك املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 -312وكم ااا س اابقت اإلش ااارة إ ذل ااك ،ي ااوز للمتقاض ااي ،بفض اال اس ااتحدار إجا اراء مس اافلة
األولوية الدستورية ،أن يل ف إ اجملل( الدستوري بشكل غري مباشر مان خاالل إحالاة أولياة مان
حمكمة النق أو جمل( الدولة املادة  1-61من الدستورأل [اناير الفرع اثنياً-ألف.]3-

‘ ‘4سبل االنتصاح املتاحة أمام احملكمة األوروبية ،الضامنة لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
 -313ت ا اادر اإلش ا ااارة أيض ا ااً إ دور اآللي ا ااة الفرعي ا ااة حلماي ا ااة حق ا ااوق اإلنس ا ااان املنص ا ااوص عليه ا ااا
يف االتفاقي ا ااة األوروبي ا ااة حلماي ا ااة حق ا ااوق اإلنس ا ااان واحل ا ارايت األساس ا ااية االتفاقي ا ااة األوروبي ا ااة حلق ا ااوق
اإلنسااانأل ال ا ص اادقت عليه ااا فرنسااا يف  3أاير/م ااايو  .1974وقبل اات فرنس ااا ،يف  2تش ارين األول/
أكتوبر  ،1981احلف يف تقاد االلتماساات الفردياة املنصاوص علياه يف هاذه االتفاقياة املاادة  34مان
االتفاقيااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااانأل .ولااي( للطلبااات املقدمااة إ هااذه احملكمااة أثاار إيقااايف وال تعفااي
املتقاضااني ماان تنفيااذ الق ارارات الصااادرة يف حقهاام ماان قباال احملاااكم احملليااة .فليساات احملكمااة األوروبيااة
حلقوق اإلنسان هيئة الستئناح القرارات الصادرة عن احملاكم احمللية ،حيث ال حيوز هلا أن تلغيها.
 -314ولكي تقبل احملكمة األوروبياة حلقاوق اإلنساان التماسااً ماا ،ينبغاي أن يكاون صااحبه قاد
اسااتنفد يااا ساابل االنتصاااح احملليااة املتاحااة ،وأن يقاادم الطلااب أمااام هااذه احملكمااة يف غضااون
األشااهر السااتة التاليااة لصاادور القارار النهااائي عاان احملكمااة احملليااة ،وأن يادعي وقااوع انتها ر
ااك حلكاام
أو أكثر من أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ وينبغي أن يكون الضرر الالحف باه ابلغااً
وأال يكون من الواضاح أن التماساه واهاي األسا( أو يسايء اساتخدام هاذه اآللياة الفقارة  1مان
املااادة  35ماان االتفاقيااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان واملااادة  47ماان النايااام الااداخلي للمحكمااة
األوروبية حلقوق اإلنسانأل.
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(ب) سبل النتصاف غري القضائية

‘ ‘1سبل االنتصاح اإلدارية املتاحة أمام اهليئة ال ا ذت القرار

201أل

 -315ي ااوز ألي ش ااخ ال يك ااون راض ااياً ع اان ق ارار إداري يتعل ااف ب ااه أن يطل ااب إلغ اااءه ،إم ااا
مباشرة إ اهليئة العاماة الا ا ذتاه ،يف إطاار طلاب إعاادة النايار ،أو إ اهليئاة األعلاى مان اهليئاة
العامة صاحبة القرار ،يف إطار الطعن اهلرمي.
 -316وهااذا الطعاان اإلداري الرامااي إ إعااادة الناياار يف الق ارار املتخااذ متااا يف يااا حاااالت
املنازع ااات ب ااني األف ا اراد واإلدارة العام ااة ،بص اارح الناي اار ع اان اهليئ ااة ص اااحبة الق ا ارار وع ا ان ش ااكله
ومضاامونه .وياان القااانون املتعل ااف بتبسااي العالقااات ب ااني اإلدارة وامل اواطنني املااؤرخ  13تش ارين
الثاااين/نوفمرب  2013علااى أن عاادم رد اهليئااة العامااة علااى طلااب مااا خااالل شااهرين يشااكل ق اراراً
ابلقبول ولي( الرف  .وبدأ سراين هذا الن اعتبااراً مان  13تشارين الثااين/نوفمرب  2014علاى
قارارات الدولااة واعتباااراً ماان  13تشارين الثاااين/نوفمرب  2015علااى قارارات اجلماعااات اإلقليميااة.
وأحياااانً ،يقتضااي حكاام تش اريعي أو تناييمااي أن يكااون الطعاان القضااائي مساابوقاً بطعاان إداري.
وهااذا هااو احلااال بصاافة خاصااة فيمااا يتعلااف بتحصاايل الض ارائب علااى الاادخل ،أو الطعاان يف قاارار
رفا أتشارية الاادخول إ فرنساا ،أو إجاراءات احلصااول علاى الواثئاف اإلداريااة ،أو الطعان يف قارار
بش اافن الوض ااا الف ااردي ألح ااد امل ااوظفني امل اادنيني أو العس ااكريني يف احل اااالت احملا اددة يف املرس ااوم
رق اام  765-2012امل ااؤرخ  10أاير/م ااايو  .2012والغ اارو م اان ه ااذه اآللي ااة ه ااو خف ا ع ادد
املنازعات املعروضة على احملاكم اإلدارياة .وساواء كاان الطعان اختياارايً أو إلزاميااً ،فبم ارد تقدمياه،
ُمتنح للشخ مهلة إضافية مدهتا شهران لل وء إ احملكمة اإلدارية.

‘ ‘2تقد الشكاوى إ مؤسسة املدافا عن احلقوق

202أل

 -317استُحدثت أيضاً آلياة غاري قضاائية خاصاة حلماياة احلارايت ،متثلات يف البداياة يف مكتاب
أمني املايامل ،املنشف توجب القانون املاؤرخ  3كاانون الثاين/ينااير  .1973وخلافتاه مؤسساة املادافا
عاان احلقااوق ،املنصااوص عليهااا يف الدسااتور منااذ  23متوز/يوليااه  2008واملنشاافة توجااب القااانون
التناييمي والقانون العادي املؤرخني  29آذار/مار  ،2011ال تضطلا أيضاً بصالحيات كال
م اان أم ااني املاي ااامل املع ااين ابلطف اال ،والل ن ااة الوطني ااة ألخالقي ااات األم اان ،واهليئ ااة العليا اا للمس اااواة
ومكافح ااة التميي ااز .وه ااي هيئ ااة دس ااتورية مس ااتقلة الب اااب احل ااادي عش اار مك اارراً م اان الدس ااتورأل.
ويُعرو القرار الذي يتخذه رئي( اجلمهورية بشفن تعيني املدافا عان احلقاوق ،لوالياة مادهتا سات
سنوات غري قابلة للت ديد ،على اجلمعية الوطنية وجمل( الشيوخ للتصويت عليه.
 -318وخالفاً ملكتب أمني املايامل الذي مل يكن الل وء إلياه متاحااً إال مان خاالل انئ ر
اب برملااين
أو عضااو ماان أعض اااء جملاا( الش اايوخ ،يااوز أن يال ااف إ مؤسس ااة املاادافا ع اان احلقااوق بش ااكل
مباشر وجماين كال شاخ طبيعاي أو اعتبااري ،بغا النايار عان جنسايته ومكاان إقامتاه ،شاريطة
أن تكون املنازعة قد نشفت يف فرنسا .ويوز للشخ الذي يقدم الطلب أن يدعي ما يلي:

66



عدم احرتام اإلدارة حلقوقه؛



تعرضه للتمييز ،سواء من قبل شخ



اإلخالل ابألخالقيات املهنية لألشخاص الذين ميارسون أنشطة أمنية؛

أو كيان عام؛
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عدم احرتام احلقوق األساسية لطفل ما .واألشخاص املؤهلون لل وء إ املادافا
عاان احلقااوق هاام األطفااال أو القاصاارون الااذين تقاال أعمااارهم عاان  18ساانة ،أو
أاثلهم القااانوين ،أو أحااد أفاراد األساارة ،أو املؤسسااات الطبيااة أو االجتماعيااة ،أو
عيات الدفاع عن حقوق الطفل.

 -319ويتمت اا امل اادافا ع اان احلق ااوق ،يف مس ااعاه إ التس ااوية الودي ااة للمنازع ااات ،بص ااالحيات
التحقي ا ااف؛ وال يس ا ااري علي ا ااه مب ا اادأ سا ا ارية املعلوم ا ااات اإلداريا ا اة .وي ا ااوز ملندوبي ا ااه يف املقاطع ا ااات
واملؤسسااات السا نية أن يُسااووا مباشاارة يااا املنازعااات احملليااة املعروضااة علاايهم .وياوز أن يقاارت
وسا اااطة أو تفاوض ا ااً ،وأن يصا اادر أما ااراً إذا مل تُفلا ااح توصا ااياته ،وأن تسا ااتما إليا ااه يا ااا اهليئ ا ااات
القضااائية .وابإلضااافة إ ذلااك ،فقااد تفضااي معاجلااة حالااة معينااة إ اق ارتا إصااالحات ادح
حتسني أداء املؤسسات العامة .وينشر املدافا عن احلقوق أيضاً تقريراً سنواي.

‘ ‘3احلف يف تقد االلتماسات

203أل

 -320يوز أيضاً ألي شخ أن يستخدم احلف يف تقد االلتماسات ،وال سيما إ اجلمعية
الوطنيااة املااادة  147ومااا يليهااا ماان النايااام الااداخلي لل معيااة الوطنيااةأل ،وإ اجمللاا( االقتصااادي
واالجتم اااعي والبيئ ااي امل ااادة  69م اان الدس ااتورأل ،وهيئ ااات ص اانا الق ارار يف اجلماع ااات اإلقليمي ااة
املااادة  1-72ماان الدسااتورأل واملفوضااية األوروبيااة الفقاارة  4ماان املااادة  11ماان معاهاادة االحتاااد
األورويبأل .ويوز ابلتايل ألي شخ أن يل ف بشكل مباشر إ إحدى السالطات العلياا للدولاة
لطلااب تاادخلها ،وذلااك ابإلب ااال عاان حاادور انتهاااك حلق ااوق اإلنسااان ،أو ماان خااالل طل ااب
تعديل القانون السااري .وتعازى نادرة اساتخدام هاذا اإلجاراء وتراجعاه إ وجاود اآللياات األخارى
األكثر فعالية حلماية احلقوق ،ال سبقت اإلشارة إليها .غري أن املواطنني أصابحوا يل اؤون أكثار
فافكثر ،بشاكل فاردي أو ااعي ،إ االلتماساات غاري املاؤطرة قانونيااً ،كتلاك املتاحاة مان خاالل
مواقا اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي.
 -2نظام تقد التعويض واملساعدة للضحا
(أ) نظام تقد التعويض للضحا

‘ ‘1التعوي

عن الضرر الذي يتسبب فيه أشخاص عاديون

 -321قااد يرتتااب الضاارر عاان عاادم تنفيااذ عقااد أو سااوء تنفيااذه ،أو عاان ضاارر عرضااي ،أو عاان
ارتكاااب جنحااة أو جرميااة .والتعااوي مبل ا مااايل حتكاام احملكمااة بدفعااه جلاارب الضاارر املااادي وغااري
املادي علاى حاد ساواء ،شاريطة أن يكاون الضارر مؤكاداً ومباشاراً .وياوز ابلتاايل ،إن أتكاد ذلاك،
تقد تعوي عن اخلسارة املتكبدة ،وعن الكسب الضائا ،وفقدان فرصة حقيقية.
 -322وي ااوز أن يس ااتفيد م اان التع ااوي
غري مباشرين.

الض ااحااي املباش اارون وذوو احلق ااوق ،بوص اافهم ض ااحااي

الكامل عنه.
 -323واملبدأ املعتمد هو أن يدفا الشخ املتسبب يف الضرر التعوي ا
ا
 -324بيد أنه ال ميكن تقد التعوي لبع ضحااي اجلرائم ،وهاصة عندما يكون اجلاين جمهوالً
أو معس ا اراً .وحبكا اام مب اادأ التضا ااامن االجتما اااعي يف مواجه ااة اخلطا اار ،تتا ااو الدول ااة مسا ااؤولية دفا ااا
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التع اوي  ،وإن مل ترتكااب أي خطااف .وابلتااايل ،ووفااف شااروج معينااة ،ميكاان للضااحااي االسااتفادة ماان
طرائااف شااى للتعويضااات العامااة ،ماان خااالل صااناديف التعااوي صااندوق الضاامان اخلاااص بضااحااي
اإلرهااب وجارائم أخاارى ،وصاندوق الضاامان التااابا لشاركات التاافمني اإلجباااري عان الضاارر ،ومااا إ
ذلكأل ومن نايم التعوي نايام استحقاقات الع ز وحوادر العمل ،ونايام التعاوي عان األضارار
ال تسببها احلشود والت معات ،وما إ ذلكأل .وسي ري فيما يلي تناول أهم صندوقني للضمان.
صندوق الضمان اخلاص بضحااي اإلرهاب وجرائم أخرى
 -325يسااتهدح صااندوق الضاامان اخلاااص بضااحااي اإلرهاااب وج ارائم أخ ارى ضااحااي اجل ارائم
الذين مل يتسن هلم احلصاول علاى تعاوي جارباً للضارر الالحاف ام ،وهاصاة عنادما يكاون اجلااين
جمهوالً ،أو معسراً ،أو إذا كاان يعااين مان اضاطراب عقلاي وقات ارتكااب اجلرمياة ،أو إذا تقادمات
الوقائا ،أو اساتفاد مرتكبهاا مان عفاو أو مل يالحاف قضاائياً أماام حمكماة جزائياة .وينبغاي أن يقادم
الشخ املتضرر طلباً للتعوي إ أحد جمال( تعوي ضحااي اجلارائم ،املوجاودة يف كال حمااكم
الدرجة العليا .وميكن أن حيصل الضحااي أو ذوو احلقوق على ما يلي:


التع ااوي الكام اال ع اان األض ارار النا ااة ع اان االعت ااداء عل ااى الش ااخ إذا أدت
الوق ااائا إ الوف اااة ،أو إ ع ااز دائ اام أو ع ااز كام اال ع اان العم اال م اادة ش ااهر
أو أكثا اار ،أو إذا كانا اات الوقا ااائا تشا ااكل إما ااا جرميا ااة االغتصا اااب ،أو االعتا ااداء
اجلنسااي ،أو االتااار ابألشااخاص ،أو االعتااداء اجلنسااي علااى القاصارين البااالغني
من العمر ة( عشرة سنة أو أقل؛



تعااوي يف حاادود ثالث ااة أضااعاح مبل ا السااقف احملاادد لالس ااتفادة ماان املعون ااة
القضااائية اجلزئيااة أي  4 212يااوروأل يف حالااة تعاارو الشااخ ألضارار خفيفااة
ويف حالااة األض ارار املاديااة النا ااة عاان الساارقة ،أو االحتيااال ،أو خيانااة األمانااة،
أو االبتزاز املايل ،أو ريب املمتلكات أو إتالفها أو التسبب يف تدهورها 204أل؛



التعوي الكامل عن األضرار الالحقاة ابلشاخ بسابب عمال إرهاايب .وعاالوة
على ذلك ،يوز لذوي احلقوق ،يف حالاة وفااة الضاحية ،احلصاول علاى تعاوي
جرباً لألضرار املعنوية واملادية.

صندوق الضمان التابا لشركات التفمني اإلجباري عن الضرر
 -326يقاادم صااندوق الضاامان التااابا لشااركات التاافمني اإلجباااري عاان الضاارر التعااوي لضااحااي
حاوادر املاارور والصاايد عناادما يتعااذر حتديااد هويااة املسااؤول عاان احلااادر ،أو يكااون غااري مااؤمن عليااه
أو يكااون املااؤمن معس اراً .أمااا يف احلاااالت األخاارى ،فشااركات التاافمني هااي املسااؤولة عاان التعااوي .
مؤمن الضحية ،ويف غيابه ،الضحيةُ أو ذوو احلقوق .ويُعوو عن
ويوز أن يل ف إ هذا الصندوق ُ
األضارار البدنيااة ماان دون حتديا راد لسااقف املبلا  .وخالفااً لااذلك ،ال ميكاان أن يت اااوز مبلا التعااوي
الذي يقدمه هذا الصندوق عن األضرار املادية ،عن كل حادر ،مبل  1 120 000يورو 205أل.
 -327ويف حالة عدم اساتيفاء الضاحية ملعاايري االساتفادة مان صاناديف الضامان ،وعادم تساديد
الش ااخ امل اادان للمب ااال املس ااتحقة للض ااحية بش ااكل ط ااوعي ،ي ااوز للض ااحية الل ااوء إ دائ اارة
مس اااعدة ض ااحااي اجل ا ارائم يف اس ااتخالص مب ااال التع ااوي للحص ااول ،م اان جه ااة ،عل ااى املبا ااال
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املستحقة ،جزئياً أو كلياً ،حبسب مستوى التعوي احملكوم به ،ومن جهة أخرى ،على املسااعدة
يف استخالصاها .وابلفعاال ،تاادفا هااذه الاادائرة املبااال الا حتكاام ااا احملكمااة للضااحية ،مث تتكفاال
ابستخالص هذه املبال  ،ابإلضافة إ غرامة ،من الشخ املدان 206أل.

‘ ‘2التعوي

عن الضرر الذي يتسبب فيه موظف عام

 -328يعوو عن الضرر الاذي يتسابب فياه موظاف عاام إذا نُساب إ مؤسساة اخلدماة العاماة
املعني ااة ،وإذا ك ااان مؤك ااداً ومباشا اراً .ويف ح اااالت املس ااؤولية دون تقص ااري ،ينبغ ااي أيضا ااً أن يك ااون
الضرر خاصاً وغري عادي.
التعوي

على أسا مسؤولية املوظفني العامني بسبب التقصري

 -329قد يكون التقصري تقصرياً يف إطار أداء اخلدمة من جانب موظف عام معني ،وهاو ابلتاايل
تقصري فردي ،أو تقصرياً من جانب مؤسسة اخلدمة العامة ،أي أن املسؤول عنه جمهول اهلوية.
 -330وميكن التعوي عان انتهاكاات حقاوق اإلنساان النا اة عان تقصاري مان جاناب موظاف
عام .وضمن لة أمثلة ،ميكن اإلشارة إ ما يلي:


التعوي عن التوقيف أو االحت از غري القانوين املااداتن  5-432و6-432
ماان ق ااانون العقااوابتأل .وابلت ااايل ،فكاال تص اارح ،خااارج نط اااق الصاايغة احمل اددة
واملكان املنصوص عليه هلذا الغارو ،يتمثال يف توقياف شاخ أو احت اازه ،أو
يف السااما بساالب احلريااة أو ابسااتمرار ساالبها خااارج إطااار احلاااالت ال ا ياان
عليهااا القااانون ،يشااكل انتهاك ااً للحريااة ماان ش افنه أن يااؤدي إ إصاادار احملاااكم
العادية لقرار ابلتعوي عن األضرار؛



التعااوي عاان اخللاال يف أداء خدمااة العدالااة املااادة  L 141-1ماان قااانون التناياايم
القضاائي ،والساوابف القضااائية للمحاااكم اإلداريااةأل .وابلفعاال ،فالدولااة ملزمااة جباارب
األضرار النا اة عان األداء املعياب للخدماة العاماة للعدالاة ،حياث صاار حصاول
تقصري بسي كافياً لتحميلها املسؤولية.

 -331وكمااا هااو احلااال متام ااً فيمااا يتعلااف ابلتعااوي عاان الضاارر الااذي يتساابب فيااه أشااخاص
عاديون ،تطبف قاعدة التعوي الكامل عن الضرر .وقد يتخذ التعوي املمنو شكل مبل مايل
أو معاش ،وقد قضى جمل( الدولة أبنه يوز للمحكمة أن تقاي( املعاشات ال حتكم بدفعها.
التعوي

على أسا مسؤولية املوظفني العامني بسبب تقصري مزعوم

 -332استُحدر ،يف بع اجملاالت ،نايام ملسؤولية املوظفني العامني بسابب التقصاري املزعاوم.
وخيدم هذا النايام مصلحة الضحااي ،ألنه يفرو على املوظف العاام أن يثبات عادم ارتكاباه ألي
خطف .وميكن اإلشارة على سبيل املثال إ مستخدمي املرافف العامة الذين يتعرضون للضرر لدى
استخدامها ،أو إ األضرار النا ة عن األثر غري املتناسب للرعاية الروتينية يف املستشفيات.
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التعوي

على أسا مسؤولية الدولة دون تقصري

 -333يتعلف األمر ببع أنواع الضرر الذي تتسبب فيه الدولة وال يكون ان اً عن تقصري من
جانبها .و ة نوعان مان التعاوي  :التعاوي العياين عان األضارار ،والتعاوي اجلازايف الاذي حيادده
القااانون نايااام معاشااات الع ااز وح اوادر العماال ،ونايااام التعااوي عاان أضارار احلارب ،واملكتااب
الوطين للتعوي عن احلوادر الطبية ،وما إ ذلكأل .وال يوز ابلتايل للضحية طلب االستعاضة
عن هذا النايام بتقييم مباشر للضرر ،إال يف حاالت استثنائية.
 -334وفيمااا يتعلااف ابلتعااوي عاان انتهاكااات احلقااوق األساسااية الا تتساابب فيهااا الدولااة دون
تقصري من جانبها ،ميكن اإلشارة إ األمثلة التالية:


التعااوي عاان الضاارر املرتتااب علااى إدانااة جنائيااةُ .مياانح هااذا التعااوي للشااخ
املدان الذي تثبت براءتاه بعاد إعاادة حماكمتاه عان جرمياة أو جنحاة املاادة 626
من قانون اإلجراءات اجلنائيةأل؛



التعوي املمنو لشخ قضى فرتة احلب( االحتياطي خاالل إجاراءات انتهات
لصاااحله توجااب حكاام هااائي باارد الاادعوى أو ابإلف اراج أو ال ارباءة ،إذا ساابب لااه
هاذا االحت ااز ضارراً واضاح الفاياعاة وابلا اخلطاورة املاادة  149وماا يليهاا ماان
قانون اإلجراءات اجلنائيةأل.

 -335وس اواء تساابب يف الضاارر الناااجم شااخ عااادي أو موظااف عااام ،يااوز للمتقاضااي أن
حيصل على جزء من املبل الاذي طالاب باه أو يعتازم املطالباة باه ،إذا مل يكان وجاود االلتازام احملاتج
به من قبل الادائن ضاد املادين حما جادل حقيقاي .وتتاا لاه هاذه اإلمكانياة مان خاالل الادعوى
املسااتع لة ملاانح املبل ا الفقاارة  2ماان املااادة  809ماان قااانون اإلج اراءات املدنيااة واملااادة R. 541-1
من قانون القضاء اإلداريأل.
(ب) آليات تقد املساعدة للضحا
اب مس اااعدة الض ااحااي ،املوج ااود يف ك اال حم اااكم الدرج ااة العلي ااا تقريب ا ااً 207أل،
 -336تا ادير مكت ا ا
عيات مساعدة الضحااي ال تقدم املعلومات والتوجيه والدعم لضحااي اجلارائم يف ياا مراحال
ُ
208أل
اإلجراءات اجلنائية .واملقابالت ال تري يف هذا املكتب جمانية وسرية .
 -337توجا ا ااد ُدور العدالا ا ااة والقا ا ااانون 133أل ،املنشا ا اافة توجا ا ااب القا ا ااانون رقا ا اام 1163-98
املااؤرخ  18كااانون األول/ديساامرب  ،1998أساسااً يف املناااطف احلضارية األشااد حساسااية ،وتوجااد
فاروع العدالااة 42أل يف البلاادايت البعياادة عاان احملااكم والقليلااة السااكان .ويكماان الفاارق األساسااي
بني هذين النوعني من اهليئات يف أن فروع العدالاة لاي( هلاا وضاا قاانوين وقاد تنشاف تباادرة صارفة
من رؤساء اهليئات القضائية واملنتخبني احملليني ،يف حني أن ُدور العدالة والقانون منصوص عليهاا
يف قااانون التناياايم القضااائي وتُنشااف توجااب ق ارار يصاادره وزياار العاادل .ورغاام ذلااك ،ضااا هااذه
اهليئات بنوعيها لسلطة املادعي العاام لل مهورياة ورئاي( حمكماة الدرجاة العلياا الا تشاملها دائارة
نفوذها ااا .وتعما اال ها ااذه اهليئا ااات علا ااى أسا ااا الش ا اراكة با ااني القضا اااة واملنتخبا ااني وأف ا اراد الشا اارطة
واجلمعيات واألخصائيني االجتماعيني .وتكفال وجاود قضااء القارب وتسااهم يف مناا اجلرمياة ،ويف
مس اااعدة الض ااحااي ،والوص ااول إ القض اااء امل ااادة  L 7-12-1-1م اان ق ااانون التناي اايم القض ااائيأل.
وتتمثاال إحاادى مهامهااا ابلتااايل يف ضاامان خدمااة االسااتماع للضااحااي ،وتقااد الاادعم هلاام خااالل
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اإلج اراءات ،وعن ااد االقتض اااء ،ت ااوفري ال اادعم النفس ااي .ويق اادم فيه ااا املعلوم ااات واملش ااورة القانوني ااة
حمامون و عيات 209أل.
 -338ويقدم الرقم اهلاتفي الوطين08 842 846 37 08 Victimes ،أل ،خدمة االستماع على
أسا شخصي جلميا الضحااي ،الذين يري توجيههم بعد ذلك إ عيات دعم الضحااي.
 -339ويوجد يف كل حمكمة قاو مكلف خصيصاً تساعدة الضحااي :القاضي املنتدب املعين
ابلضاحااي ،وهاو أيضااً رئاي( جملا( تعاوي ضااحااي اجلارائم .وحيارص هاذا القاضاي ،الاذي أنشاائ
منصبه يف عام  ،2007على كفالة احلقوق املعرتح ا للضاحااي ،وذلاك يف إطاار مراعااة التاوازن
بني حقاوق األطاراح 210أل .وابإلضاافة إ ذلاك ،يماا اجمللا( الاوطين ملسااعدة الضاحااي ،الاذي
أنشاائ يف عااام  ،1999العديااد ماان اجلهااات الفاعلااة يف جمااال سياسااة مساااعدة الض احااي وزراء
ومنتخباون وأعضاااء يف اجلمعيااتأل حتاات إشاراح وزيار العاادل .ويضااطلا بصاياغة مقرتحااات ترمااي
إ حتسااني خاادمات اسااتقبال الضااحااي ،وتقااد املعلومااات إلاايهم ،ورعااايتهم ،وتقااد التع اوي
لضحااي اجلرائم اجلنائية 211أل.

دال -العرتاف ابختصاص ايكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
 -340صدقت فرنسا على االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساساية يف 3
أاير/م ااايو  1974وقبل اات ،يف  2تش ا ارين األول/أكت ااوبر  ،1981احلا ااف يف تق ااد االلتماسا ااات
الفردية املنصوص عليه يف املادة  34من هذه االتفاقية.
 -341وهي آلية فرعية حلماية حقوق اإلنسان .وابلفعل ،فلكي تقبال احملكماة األوروبياة حلقاوق
اإلنسان التماساً ما ،ينبغي أن يكون صاحبه قد استنفد يا سبل االنتصاح احمللية املتاحة.
 -342وينبغي أن يستويف االلتما شروطاً أخارى للمقبولياة .فعلاى املتقاضاي أن يقادم التماساه
إ هذه احملكمة يف غضون األشهر الستة التالية لصدور القرار النهائي عن احملكمة احمللية .ويب
أن يدعي وقوع انتهاك حلكم أو أكثر من أحكام االتفاقية األوروبياة حلقاوق اإلنساان .وينبغاي أن
يك ااون الض اارر الالح ااف ب ااه ابلغا ااً وأال يك ااون م اان الواضا ااح أن التماس ااه واه ااي األس اا( أو يس اايء
استخدام هذه اآللية.
 -343ول ااي( للطلب ااات املقدم ااة إ ه ااذه احملكم ااة أث اار إيق ااايف وال تعف ااي املتقاض ااني م اان تنفي ااذ
القارارات الصااادرة يف حقهاام عاان احملاااكم احملليااة .وليساات احملكمااة األوروبياة حلقااوق اإلنسااان هيئاةً
الستئناح القرارات الصادرة عن احملاكم احمللية ،حيث ال يوز أن تلغيها.
 -344ومن ا ااذ أن أك ا اادت احملكم ا ااة األوروبي ا ااة حلق ا ااوق اإلنس ا ااان ،يف قراره ا ااا الص ا ااادر يف قض ا ااية
ماماتكولوح ضد تركيا يف  4شاباج/فرباير  ،2005الطاابا اإللزاماي للتادابري املؤقتاة الا تتخاذها
توجب املادة  39من نايامها الداخلي ،تنفذ فرنسا ابستمرار التدابري ال أتمر ا هذه احملكمة.
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خامساً -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
ألف -دور الربملان واجلماعات ايلية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 -345يشااكل االلتازام حبقااوق اإلنسااان مسااة ماان مسااات الثقافااة الفرنسااية ويطبااا يااا القارارات
ال تتخذها السلطات .وميكن مالحاية ذلك يف ياا الاربامج والتادابري املتخاذة علاى الصاعيدين
احمللي والاوطين .وإذا كانات احلقاوق املدنياة والسياساية إ حاد ماا مان الصاالحيات الوطنياة ،فا ن
احلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ميكاان أن تشااكل ،وتشااكل ابلفعاال ،حمااور العديااد م ان
الربامج واإلجراءات على صعيدي املناطف واملقاطعات وعلى الصعيد احمللي.
 -346وابلتااايل ،ويف إطااار إضاافاء طااابا الالمركزيااة علااى اختصاصااات الدولااة ،تتااو البلاادايت
مسؤولية السياسات االجتماعية ومؤسسات التعليم ماا قبال املدرساي والتعلايم االبتادائي ابساتثناء
حتديااد حمتااوى املناااهج التعليميااة وإدارة عماال املدرساانيأل ،وتضااطلا يف هااذا الصاادد بتعزيااز حقااوق
اإلنسا اان يف ه ااذا اجمل ااال إجا اراءات لفائ اادة ص ااغار الس اان يف م اارحل الطفول ااة املبك اارة والطفول ااة،
واحلصول على السكن ،وما إ ذلكأل.
 -347واملقاطعااات هااي الكياااانت الرائاادة فيمااا يتعلااف ابملساااعدة االجتماعيااة .فهااي تضااطلا
بوضا وتنفيذ السياسات الرامية إ حتقيف املساواة بني الرجل واملرأة ،ورعاية األم والطفل ،وتقد
الدعم لألسر ال تعاين من صعوابت مالية ،ولكبار السن ،وإ اإلدماج االجتماعي لألشخاص
ذوي اإلعاق ااة .ومتا اانح اس ااتحقاقات قانونيا ااة يف إط ااار املسا اااعدة االجتماعي ااة الا اادخل التض ا اامين
للناشطني اقتصادايً ،وإعانة التعوي عن اإلعاقةأل.
 -348وتتااو املناااطف مسااؤولية بارانمج التاادريب املهااين املسااتمر والااتعلم ،الااذي يتاايح علااى وجااه
اخلصوص إدماج الشباب الذين يعيشون أوضاعاً صعبة 212أل.
 -349وجا اارى أيض ا ااً تطا ااوير أارسا ااات مبتكا اارة للا ااتعلم الفعا ااال يف جما ااال الدميقراطيا ااة وحقا ااوق
اإلنس ااان ،م اان خ ااالل برمل ااان الطف اال ،واجمل ااال( البلدي ااة لألطف ااال ،واجمل ااال( اإلقليمي ااة للش ااباب.
وينعقااد برملااان الطفاال ساانوايً يف مقاار اجلمعيااة الوطنيااة بعااد حتضااري طوياال وتناياايم دقيااف .والقيمااة
الرمزي ااة هل ااذا االجتم اااع ابلغ ااة األمهي ااة ابلناي اار إ أن األطف ااال  -النا اواب ينتخ اابهم أقا اراهم وأن
الن اواب البااالغني يتبنااون مشااروع القااانون الااذي يصااوت عليااه برملااان الطفاال .وتعطااي هااذه الصاايغة
الربملانية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واملواطنة قيمة حلاف الطفال يف املشااركة يف احليااة داخال
اجملتما ،وفقاً لرو اتفاقية حقوق الطفل.

ابء -دور امل سسات الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان
 -350اهليئااات اإلداريااة املسااتقلة مؤسسااات اتبعااة للدولااة ال ضااا للمراقبااة اإلداري اة ماان قباال
السلطات العامة ،ويني ا املشرع مهمة خدمة املصلحة العامة 213أل.
 -351وساايُكتفى فيمااا يلااي بتناااول موضااوع اهليئااات املختصااة أساس ااً يف جمااال محايااة احلقااوق
األساسية وتعزيزها.
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 -1اللجنة الوطنية الستشارية حلقوق اإلنسان
(أ) معلومات أساسية
 -352يف  17آذار/مااار  ،1947أُنشاائت توجااب ق ارار صااادر عاان وزارة الشااؤون اخلارجيااة
جلنااة استشااارية لتاادوين القااانون الاادويل والاادفاع عاان حقااوق الاادول وواجباهت اا وحقااوق اإلنسااان.
وكاناات تتاافلف حينهااا ماان عشاارة أعضاااء متخصصااون يف القااانون وأكااادمييون ودبلوماساايونأل.
واضاطلعت هااذه الل ناة االستشااارية األو علااى وجاه اخلصااوص دعااداد مشاروع اإلعااالن العاااملي
حلق ااوق اإلنس ااان .ويف  30ك ااانون الثاين/ين اااير  ،1984حتول اات الل ن ااة االستش ااارية املنش اافة يف
عااام  1947إ الل نااة الوطنيااة االستشااارية حلقااوق اإلنسااان .وتتااو مهمااة إساداء املشااورة لااوزير
الشااؤون اخلارجيااة فيمااا يتعلااف ابإلجاراءات الا تتخااذها فرنسااا لصااا حقااوق اإلنسااان يف العااامل.
ويف عام ُ ،1986وسا نطاق اختصاصها ليشمل املسائل املتصالة حبقاوق اإلنساان علاى الصاعيد
الااوطين .وتتاافلف الل نااة الوطنيااة االستشااارية حلقااوق اإلنسااان ،ال ا تُا اعااني لواليااة م ادهتا ساانتان،
م اان  40عض اواً :أثل ااون ع اان اجلمعي ااات الرئيس ااية ،وع اان الربمل ااان ،وال ااوزارات املعني ااة ،فض االً ع اان
شخصاايات مؤهلااة يف جمااال حقااوق اإلنسااان .ويف عااام  ،1989أصاابحت الل نااة اتبعااة بشااكل
مباشاار لارئي( الااوزراء .وأُسااندت إليهااا صااالحية الناياار ماان تلقاااء ذاهتااا يف يااا املسااائل املندرجااة
ضاامن اختصاصااها .وكاار القااانون رقاام  292-2007املااؤرخ  5آذار/مااار  2007اسااتقالهلا
الذي كان معرتفاً به صراحة يف تلك الفرتة.
(ب) الولية والتشكيلة
 -353يسااتند إنشاااء هااذه املؤسسااة الوطنيااة إ القناعااة أبن تاهاال حقااوق اإلنسااان وازدراءهااا
مساافلتان ال ميكاان مكافحتهمااا علااى أااو مسااتدام إال ماان خااالل اجلمااا بااني العم ال املؤسس اي -
سواء تعلاف األمار ابلسالطة التشاريعية أو السالطة التنفيذياة أو خمتلاف اهليئاات القضاائية  -والعمال
امليداين جلميا اجلهات الفاعلة االجتماعية .وتضطلا الل نة الوطنية ابلتايل تهام عديدة.

‘ ‘1تش يا احلوار بني الدولة واجملتما املدين وتنسيف عملهما
 -354تيسر هذا احلو اار وهذا التنسيف تشكيلةُ الل نة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان ،ال
تكفاال متثياال املؤسسااات السياسااية ومؤسسااات اجملتمااا املاادين وكااذلك تعدديااة القناعااات واآلراء.
ويشااكل وجااود انئااب برملاااين وعضااو ماان أعضاااء جملاا( الشاايوخ ايعينهمااا رئيس اا اجمللسااني حلقااة
الوصاال مااا الساالطة التشاريعية .ويضااطلا أثاال عاان اجمللاا( االقتصااادي واالجتماااعي والبيئااي ،ماان
جانبه ،بدور صلة الوصل ما هذه املؤسسة .ويعني رئي( الوزراء هؤالء األعضاء لوالية كاملة.
 -355ويس ااد امل اادافا ع اان احلق ااوق خ ااربة ه ااذه املؤسس ااة يف العالق ااات م ااا خمتل ااف اإلدارات
ما املدين فيها:
الوطنية واحمللية .وميثل اجملت ا

GE.17-20833



 23عية وطنية مكرسة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تختلف جوانبها؛



أثلو االحتادات النقابية السبعة الرئيسية؛

73

HRI/CORE/FRA/2017



 30م ا اان الشخص ا اايات املؤهل ا ااة ال ا ا متث ا اال ال ا اادايانت الكاثوليكي ا ااة واإلسا ا االمية
والربوتس ا ااتانتية واليهودي ا ااة ،أو الا ا ا تنتم ا ااي إ األوس ا اااج األكادميي ا ااة والس ا االك
الدبلوماسي وهيئة تضم عدة خرباء مستقلني يعملون يف منايمات دولية.

 -356ويعااني هااؤالء األعضاااء لواليااة ماادهتا ثااالر ساانوات ،بق ارار يتخااذه رئااي( الااوزراء ،بعااد
استشاارة جلناة مؤلفاة مان انئاب رئاي( جملاا( الدولاة ورئاي( حمكماة الانق ورئاي( حمكماة تاادقيف
احلساابت .وميكن أن يشارك أثلون لرئي( الوزراء والوزراء املعنياني أيضااً يف أعماال الل ناة بصافة
استشارية.

‘ ‘2إسداء املشورة إ رئي( الوزراء واحلكومة
 -357متار الل ناة الوطنياة االستشاارية حلقاوق اإلنساان مهماة مزدوجاة رقابياة واقرتاحياة ساواء
يف بدايااة العماال احلكااومي لاادى إعااداد مشاااريا القاوانني أو األنايمااة والسياسااات والاربامج ،أو يف
هاياة املطاااح خااالل التحقاف ماان املراعاااة الفعلياة حلقااوق اإلنسااان .وابلتاايل ،ووفقااً للمااادة  1ماان
الق ااانون رق اام  292-2007امل ااؤرخ  5آذار/م ااار  2007بص اايغته املعدل ااة ،تض ااطلا الل ن ااة
الوطنية االستشارية حلقوق اإلنسان بدور تقد املشورة واالقرتاحات إ احلكومة يف جمال حقوق
اإلنسااان ،والقااانون الاادويل اإلنساااين ،والعماال اإلنساااين .وتقاادم املساااعدة ل ارئي( الااوزراء والااوزراء
املعنيااني ماان خااالل إبااداء آرائهااا بشاافن يااا املسااائل ذات الطااابا العااام ال ا تناادرج ضاامن جمااال
اختصاصها سواء علاى الصاعيد الاوطين أو الادويل  .وعلاى هاذا النحاو ،تسااهم هاذه الل ناة علاى
وجه اخلصوص يف إعداد التقارير ال تقدمها فرنسا إ املنايمات الدولية .ويوز لل ناة أيضااً أن
أتخاذ زمااام املبااادرة :يااوز هلاا أن تبااادر تلقائيااً إ إاثرة انتباااه الربملاان واحلكومااة علنااً إ التاادابري
ال ا تاارى أن ماان شاافها أن تش ا ا محايااة وتعزيااز حقااوق اإلنسااان  .ويتااا االطااالع علااى آرائهااا
للعماوم .وهاذه الل ناة مساتقلة فيماا يتعلاف ابختياار املساائل الوطنياة والدولياة الا تنايار فيهاا علاى
هذا النحو.
 -358وأات هلااا نطاااق حبثهااا الواسااا إبااداء آرائهااا بشاافن مشاااريا الق اوانني واألحكااام اإلداريااة
وتق ااد اقرتاح ااات تتعل ااف ،عل ااى س اابيل املث ااال ،ابلفق اار امل اادقا أو ابحل ااف يف الل ااوء أو اإلدم اااج
االجتماااعي ملاادمين املخاادرات ،أو ابلعلمانيااة ،أو اختبااار فااريو نقا املناعااة البشاارية ،أو قواعااد
الساالوك يف العلااوم اإلحيائيااة ،أو إصااال قااانون اإلجاراءات اجلنائيااة ،أو التثقيااف يف جمااال حقااوق
اإلنسا ااان ،أو التنصا اات علا ااى املكاملا ااات اهلاتفيا ااة ،أو س ا ا الت الشا اارطة ،أو احلا ااف يف اجلنسا ااية
ومراقبة اهل رة.

‘ ‘3املشاركة يف التوعية ابحرتام حقوق اإلنسان ويف توفري التدريب يف هذا اجملال
 -359تساااهم الل نااة الوطنيااة االستشااارية حلقااوق اإلنسااان ،توجااب املرسااوم رقاام 1137-2007
املؤرخ  26متوز/يولياه  2007املتعلاف بتشاكيلتها وعملهاا ،يف التثقياف يف جماال حقاوق اإلنساان.
ويف هذا الصدد ،ترصد عمل اهليئات الدولية يف هاذا اجملاال وتُعارح باه ،وتتاابا عان كثاب أعماال
جملاا( حقااوق اإلنسااان وجلااان األماام املتحاادة ،وأعمااال منايمااة األماان والتعاااون يف أورواب وأعمااال
جملاا( أورواب .كمااا تنشا دورات تدريبيااة وتاانايم ناادوات وتشااارك يف حلقااات دراسااية عدياادة يف
إطار مهمتها املتعلقة ابلتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.
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‘ ‘4التنبيه إ حالة حقوق اإلنسان
 -360على الصعيد الوطين ،تنشر الل نة الوطنية االستشارية حلقوق اإلنساان تقرياراً سانوايً عان
مكافحااة العنصارية ومعاااداة السااامية وكااره األجانااب .وعلااى الصااعيد الاادويل ،تبلا اهليئاات الدوليااة
عن حالة حقوق اإلنسان يف فرنسا.
 -2م سسة املدافع عن احلقوق
 -361خلاف اات مؤسس ااة امل اادافا ع اان احلق ااوق ،املنص ااوص عليه ااا يف الدس ااتور من ااذ  23مت ااوز/
يولي ا ا ااه  2008واملنش ا ا اافة توج ا ا ااب الق ا ا ااانون التناييم ا ا ااي والق ا ا ااانون الع ا ا ااادي املا ا ا اؤرخني  29آذار/
مااار  ،2011مكتااب أمااني املايااامل ،وتضااطلا أيض ااً بصااالحيات كاال ماان أمااني املايااامل املع ااين
ابلطفل ،والل نة الوطنية ألخالقيات األمن ،واهليئة العليا للمساواة ومكافحاة التميياز .وهاي هيئاة
دساتورية مساتقلة البااب احلااادي عشار مكارراً ماان الدساتورأل .ويُعارو القارار الاذي يتخاذه رئااي(
اجلمهورية بشفن تعيني املدافا عن احلقوق ،لوالياة مادهتا سات سانوات غاري قابلاة للت دياد ،علاى
اجلمعية الوطنية وجمل( الشيوخ للتصويت عليه.
 -362وأُسندت إ مؤسسة املدافا عن احلقوق أربا مهام ،هي:


تعزيز ومحاية حقوق املستفيدين من اخلدمات العامة؛



تعزيز حقوق الطفل ومحايتها؛



مكافح ااة أفع ااال التميي ااز ال ا حيايره ااا الق ااانون وتعزي ااز املس اااواة يف جم ااال العمال ااة
والسكن والتعليم واحلصول على السلا واخلدمات؛



ضمان احرتام األشخاص الذين ميارسون أنشطة أمنية لألخالقيات املهنية.

 -363وتضطلا هذه املؤسسة دجراءات شى لتعزيز احلقوق يف هذه اجملاالت.
 -364وتباشر إجاراءات لإلعاالم الرتباوي بشافن احلاف يف املسااواة وعادم التميياز مان خاالل إعاداد
كتيبااات للتوعيااة ترمااي إ حتسااني فهاام أشااكال التمييااز وإ تعزيااز متتااا املاواطنني حبقااوقهم ،وكااذلك
من خالل توفري وحادات للتوعياة والتادريب عان بعاد ،ميكان حتميلهاا مان موقعهاا الشابكي .وتنشا
هااذه املؤسسااة يف وسااائ التواصاال االجتماااعي .وعااالوة علااى ذلااك ،كاناات مؤسسااة املاادافا عاان
احلق ااوق وراء إجن اااز أف ااالم وأش اارطة قص اارية ع اان أش ااكال التميي ااز ،ميك اان اس ااتخدامها لتوعي ااة عام ااة
اجلمهور أو فئات حمددة الشباب والنساء وأرابب العمل ،وغريهمأل وابلتايل إذكاء الوعي ابحلقوق.
وت ااري مؤسسا ااة امل اادافا عا اان احلق ااوق ح ا اواراً مس ااتمراً ما ااا اجملتم ااا املا اادين ،عل ااى وجا ااه
ُ -365
اخلصااوص ماان خااالل مشاااورات خمصصااة ،وجلااان للتفاااهم اإلعاقااة ،و اعااة املثلي اات واملثليااني
ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية ...أل ،وأفرقااة عماال مواضايعية اعااة املثليااات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية/العمالة ،والعمالة/اإلعاقة ...أل.
 -366وحتاادد املمارسااات اجلياادة ،وال ساايما ماان خااالل إرسااال اسااتبياانت بعناوان أطاار العماال
وتما املمارساات
واإلبال  .وتنشر بعد ذلك دالئل حتدد فيها املسائل ال تستدعي االهتمامُ ،
املبتكرة ،وتسدي املشورة إ يا اجلهات الفاعلة املعنية من أجل منا أفعال التمييز.
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 -367وتض ااطلا مؤسس ااة امل اادافا ع اان احلق ااوق دجا اراءات الت اادريب الرامي ااة إ دع اام اجله ااات
الفاعلة املعنية يف تغيري أارساهتا.
 -368وتقا اادم آراء وتوصا اايات إ السا االطات العاما ااة وكا ااذلك مقرتحا ااات إلصا ااال النص ا اوص
أو اآلليات.
 -369وتنس ااف مؤسس ااة امل اادافا ع اان احلق ااوق الدراس ااات والبح ااور يف جم اااالت اختصاص ااها،
للتعاارح بشااكل أفضاال علااى املمارسااات التمييزيااة وتلياهتااا وعواقبهااا ،وذلااك بغاارو وضااا أدوات
جديدة للعمل .وتنشر نتائ ها يف جمموعة  études & recherchesدراسات وحبورأل .ويف هذا
الصدد ،أاتحت استطالعات شى للرأي قيا مدى اإلحسا ابلتمييز 214أل.
 -3اللجنة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واحلر ت
 -370أنشاائت الل نااة الوطنيااة لتكنولوجيااا املعلومااات واحلارايت توجااب القااانون رقاام 17-78
املااؤرخ  6كااانون الثاين/يناااير  1978لكفالااة محايااة البياااانت الشخصااية يف ظ ال توسااا احلوساابة.
وابلفعاال ،فبموجااب املااادة  1ماان هااذا القااانون ،ال ينبغااي لتكنولوجيااا املعلومااات أن متاا( ويااة
اإلنسان ،وال حبقوق اإلنسان ،وال ابحلياة اخلاصة ،وال ابحلرايت الفردية أو العاماة  .وينطباف هاذا
القانون على املعاجلة اآللية للبياانت الشخصية وعلى املعاجلاة غاري اآللياة للبيااانت الشخصاية الا
ي ااري تض اامينها يف امللف ااات ،سا اواء يف القط اااع الع ااام أو اخل اااص .و ض ااا أي معاجل ااة للبيا ااانت
للقواعد ال حياددها القاانون والا ترصاد الل ناة تنفياذها .والل ناة الوطنياة لتكنولوجياا املعلوماات
واحل ا ارايت هيئا ااة إداريا ااة مسا ااتقلة ،تتا اافلف ما اان  17عضا ااواً  6قضا اااة ،و 4ن ا اواب برمل ا اانيني ،و5
شخصاايات مؤهلااة ،وعض اوان ماان اجمللاا( االقتصااادي واالجتماااعي والبيئاايأل يعينااون كاال ةاا(
سنواتُ :خيتار  12منهم من قبل أقراهم وتعني احلكومة والربملان  5مانهم .وال يتلقاون التعليماات
من أي سلطة.
ومنح اات هلا اذه الل ن ااة ص ااالحيات واس ااعة :فقب اال تنفي ااذ بعا ا أشا اكال املعاجلا اة اآللي ااة
ُ -371
للبياانت الشخصاية ،مثال تلاك املتعلقاة أبمان الدولاة أو ابلادفاع أو ابلساالمة العاماة أو تلاك الا
هتدح إ منا اجلرائم والبحث عن اجلناة والتحقيف معهم ومقاضاهتم ،ينبغاي أن حتصال احلكوماة
واإلدارة العامااة والدولااة واجلماعااات اإلقليميااة واملؤسسااات العامااة وشااركات القطاااع اخلاااص ال ا
تاادير خاادمات عامااة علااى موافقااة الل ن ااة الوطنيااة لتكنولوجيااا املعلومااات واحل ارايت ،ال ا ي ااري
نشاارها .وترتتااب علااى عاادم احارتام هااذا اإلجاراء عقااوابت إداريااة أو جنائيااة .وفيمااا يتعلااف ابلقطاااع
اخلاااص أو دج اراءات املعاجلااة اآلليااة األخاارى ال ا تنفااذها املؤسسااات املااذكورة أعاااله ،ينبغااي أن
يقا اادم إ الل نا ااة الوطنيا ااة لتكنولوجيا ااا املعلوما ااات واحل ا ارايت إع ا االن قبا اال أي معاجلا ااة للبيا اااانت
اإللكرتونية .وينبغي احلصول على موافقة هذه الل نة ابلنسبة لبع أشكال املعاجلة اآللية .وهلذا
الغرو ،يري التحقف من استيفاء املعاجلة اآللية ملقتضايات القاانون .وفيماا يتعلاف بفئاات معاجلاة
البياانت األكثر شيوعاً ،يف القطااع العاام واخلااص علاى حاد ساواء ،تعتماد الل ناة معاايري مبساطة
توجب سلطتها التناييمية.
 -372ومتلك الل نة أيضاً صالحية تلقي الشاكاوى وااللتماساات واملطالباات .وياوز هلاا ،بنااء
علاى تلاك الشاكاوى أو تباادرة منهاا ،أن تساتخدم سالطات واساعة للمراقباة والتحقاف مان خاالل
انتقاهلا إ عني املكان والتمحي الدقيف لشروج استخدام البيااانت ومعاجلتهاا .وياوز هلاا ،عناد
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االقتضاااء ،إحالااة قضااية مااا إ هيئااة املنازعااات التابعااة هلااا وإصاادار ج ازاءات حتااذير ،أو غرامااة
ماليااة ،أو أماار ،أو اإلحالااة إ رئااي( الااوزراءأل املااادة  45ماان القااانون رقاام  17-78امل ااؤرخ 6
كااانون الثاين/يناااير 1978أل .وال يسااتبعد هااذا اإلج اراء إمكانيااة إحالااة القضااية إ النيابااة العامااة
املادة  40من قانون اإلجراءات اجلنائيةأل.
 -373ويتعني على الل ناة تقاد املعلوماات واملشاورة إ األشاخاص بشافن حقاوقهم وواجبااهتم
وأن ُحت اادر معلوماهت ااا ع اان آاثر اس ااتخدام تكنولوجي ااا املعلوم ااات عل ااى احلي اااة اخلاص ااة وأارس ااة
احلارايت وعماال املؤسسااات الدميقراطيااة .ويااوز هلااا أن تقاادم أي اقرتاحااات ملواءمااة محاياة احلارايت
مااا تطااور اسااتخدامات وتقنيااات تكنولوجيااا املعلومااات .وتقاادم تقريااراً ساانوايً إ رئاي( اجلمهوريااة
وإ الربملان ،يري نشره بعد ذلك.
 -4اجمللس األعلى للوسائط السمعية البصرية

215أل

 -374تتمث ا اال مهم ا ااة اجملل ا اا( األعل ا ااى للوس ا ااائ الس ا اامعية البص ا ارية ،املنش ا ااف توج ا ااب الق ا ااانون
املؤرخ  17كانون الثاين/يناير  ،1989يف كفالة حرية االتصاال السامعي البصاري يف فرنساا .وقاد
خلا اف اهليئااة العليااا لالتصااال الساامعي البصااري 1986-1982أل والل نااة الوطني اة لالتصاااالت
واحلا ارايت 1989-1986أل .وت اان امل ااادة  1م اان الق ااانون امل ااؤرخ  30أيلول/س اابتمرب 1986
املع اادل ابلق ااانون امل ااؤرخ  15تش ارين الث اااين/نوفمرب  2013املتعل ااف ابس ااتقالل الوس ااائ الس اامعية
البصرية ،بصفة خاصة ،على أنه ال يوز تقييد أارسة هذه احلرية إال ابلقدر الذي يقتضيه ،مان
جهة ،احرتام الكرامة اإلنسانية ،وحرية اآلخار وخصوصايته ،والطاابا التعاددي للتعباري عان تياارات
الفكر والرأي ،والذي تستلزمه ،من جهة أخرى ،محاية األطفال واملاراهقني ،وحفاظ الناياام العاام،
ومتطلب ااات ال اادفاع ال ااوطين ،ومتطلب ااات اخل اادمات العام ااة ،والقي ااود التقني ااة ذات الص االة بوسا اائل
االتصال ،وكذلك ضرورة تطوير اإلنتاج السمعي البصري .
 -375ووفقا ااً للق ااانون رق اام  1028-2013امل ااؤرخ  15تشا ارين الث اااين/نوفمرب  2013املتعل ااف
ابستقالل الوسائ السمعية البصرية العامة ،يتفلف اجملل( األعلى للوسائ السمعية البصرية مان
س اابعة أعض اااء ،يعين ااون توج ااب مرس ااوم لا ارئي( اجلمهوري ااة .ويع ااني رئ ااي( اجلمهوريا اة رئ ااي( ه ااذا
اجمللاا( ،وخيتااار رئااي( اجلمعيااة الوطنيااة ثالثااة أعضاااء ورئااي( جملاا( الشاايوخ ث االر أعضاااء بعااد
موافقااة الل نت اني املختص ااتني املكلفت ااني ابلش ااؤون الثقافيااة يف اجمللس ااني أبغلبي ااة ثالث ااة أة ااا ر م اان
أصاوات أعضااائهما .وواليااتهم ،الا تاادوم ساات ساانوات ،غااري قابلااة لإللغاااء وال للت ديااد .وياادد
ثلث أعضاء اجملل( كل سنتني.
 -376ويكف اال اجملل اا( األعل ااى للوس ااائ الس اامعية البصا ارية ،وفقا ااً للم ااادة  1-3م اان الق ااانون
امل ااؤرخ  30أيلول/س اابتمرب  1986بص اايغته املعدل ااة ،املس اااواة يف معامل ااة املس ااتخدمنيأل؛ ويض اامن
استقالل قطااع االتصاال السامعي البصاري العاام وحيااده؛ وحيارص علاى تعزياز املنافساة احلارة وإرسااء
عالقااات غااري متييزيااة بااني الناش ارين واملااوزعني []...؛ وحياارص علااى ضاامان جااودة ال اربامج وتنوعهااا،
وعلاى تطاوير اإلنتااج واإلباداع يف قطااع االتصاال السامعي البصاري الاوطين وعلاى محاياة وإباراز اللغاة
والثقافة الفرنسية [ . ]...ويكفل اجملل( األعلاى للوساائ السامعية البصارية احارتام التعباري التعاددي
لتيا ااارات الفكا اار وال ا ارأي يف ب ا ارامج القن ا اوات اإلذاعيا ااة والتلفزيونيا ااة .وحيا اارص علا ااى محايا ااة األطفا ااال
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واملاراهقني ،وعلااى احارتام كرامااة الشااخ  ،ومحايااة اللغااة الفرنسااية وإبرازهااا .ويكااافح التمييااز يف جمااال
االتصال السمعي البصري وحيرص على أن تعك( الربجمة السمعية البصرية تنوع اجملتما الفرنسي.
 -377وماانح تاراخي اسااتخدام الاارتددات لكاال قناااة إذاعيااة أو تلفزيونيااة جدياادة تبااث براجمهااا
عرب املوجات الدقيقة أو الرقمية األرضية أو عارب السااتل ،مرهاون دبارام اتفااق باني اجمللا( األعلاى
للوسااائ الساامعية البصارية ،ابساام الدولااة ،والشااخ الااذي يطلااب الرتخااي  .وينبغااي لكاال قناااة
تلفزيونيااة أو إذاعيااة ترغااب يف بااث براجمهااا يف فرنسااا أن تقااوم ابإلج اراءات الالزمااة ل ادى اجمللاا(
األعلااى للوسااائ الساامعية البصارية .وطبيعااة هااذه اإلجاراءات متنوعااة :التوقيااا علااى اتفاقيااة التازام
مقابل الرتخي ابستخدام الرتددات يف حالة خدمة البث عرب املوجات الدقيقة ،أو توقيا اتفاقية
أو إع ااالن بس ااي يف حال ااة خدم ااة الب ااث ع اارب وس ااائل أخ اارى الب ااث التلفزي ااوين واإلذاع ااي ع اارب
اإلنرتنت ،والبث التلفزيوين واإلذاعي الرقمي ،وما إ ذلكأل.
 -378ولدى اجملل( األعلى للوسائ السمعية البصارية صاالحية فارو عقاوابت علاى القناوات
اإلذاعي اة والتلفزيونيااة العامااة واخلاصااة .وميكنااه أيض ااً الل ااوء إ الساالطات اإلداريااة أو القضااائية
املختصة يف الناير يف املمارسات التقييدية للمنافسة والرتكزات االقتصادية.
 -379وابإلضافة إ مهمته العامة املتمثلة يف املراقباة ،يتمتاا اجمللا( األعلاى للوساائ السامعية
البصارية بساالطة استشااارية وساالطة تناييميااة .وتنبااا ساالطته االستشااارية ماان الص االحيات الواسااعة
النطاااق ال ا يتمتااا ااا يف جمااال االتصاااالت .ويشااارك ابلتااايل ،علااى مسااتوايت شااى ،يف وضااا
القواع ااد القانوني ااة ،وي اوز ل ااه تق ااد اقرتاح ااات .وتتعل ااف س االطته التناييمي ااة عل ااى وج ااه اخلص ااوص
ابجملاالت التالية :الرتخي ابستخدام نطاقات الرتدد أو الرتددات ال أسندت إليه مهمة منحهاا
أو صيصها ،وإمكانية ا اذ التدابري الالزمة لضمان جودة استقبال اإلشارات.
 -5املراقب العام ألماكن الحتجاز
(أ) مركز املراقب العام
 -380عقااب التصااديف علااى الربوتوكااول االختياااري التفاقيااة مناهضااة التعااذيب وغااريه ماان ضااروب
املعامل ااة أو العقوب ااة القاس ااية أو الالإنس ااانية أو املهين ااة ،ال ااذي اعتمدت ااه اجلمعي ااة العام ااة لألم اام املتح اادة
يف  18كااانون األول/ديساامرب  ،2002أنشااف املشاارع الفرنسااي ،توجااب القااانون رقاام 1545-2007
امل ااؤرخ  30تشا ارين األول/أكتا اوبر  ،2007منص ااب املراق ااب الع ااام ألم اااكن االحت اااز ،الا اذي يعم اال
تساعدة العديد من املتعاونني قضاة ،وعاملون يف اجملال الصحي ،وفاعلون خارجيون ،وغريهمأل.
 -381ومينح القانون املؤرخ  30تشرين األول/أكتوبر  2007للمراقب العام صفة هيئة مستقلة
املادة 1أل وحيدد شروج هذا االستقالل إزاء السلطات العاماة ،وال سايما بنصاه علاى عادم جاواز
تلقيه ألي تعليمات من أي سلطة يف جمال اختصاصه .ويكفل استقاللاه أيضاً عدم قابلياة واليتاه
الوحيادة الا تاادوم ساات سانوات للت ديااد وعاادم جاواز عزلااه .وعاالوة علااى ذلااك ،ال يااوز فعليااً
مالحقة املراقب العام وال طلبه للعدالة وال اعتقاله وال احت ازه وال حماكمته عن اآلراء ال يعارب
عنهااا أو اإلجاراءات الا يتخااذها يف إطااار أارسااة مهامااه املااادة 2أل .ويعاازز نايااام التنااايف الصااارم
املنصااوص عليااه يف املااادة  2مساافلة عاادم ارتباااج املراقااب العااام ابجملااال السياسااي عاادم إمكانيااة
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أارسااة أي واليااة انتخابيااةأل ،وأبي مصاالحة اقتصااادية عاادم إمكانيااة أارسااة أي نشاااج أو مهنااة
أخرىأل ،وعدم حتكمه يف مستقبل منصبه عدم قابلية واليته للت ديدأل.
 -382وين هذا القانون املادة 2أل على أنه ،كما هي العادة فيما خي املناصب العليا يف
فرنسااا ،ال يعااني رئااي( اجلمهوريااة املراقااب العااام إال علااى أسااا كفاءاتااه وخرباتااه املهنيااة وبعااد
التشاور ما جلن القوانني يف جملسي الربملان 216أل .وال يوز ،على وجه اخلصاوص ،ألي أحاد أن
ينهااي قباال األوان واليااة املراقااب العااام ،وماادهتا ساات ساانوات ،إال هااو نفسااه ،ابسااتقالته أو نايااراً
لوجود مانا مرو خطريأل.
 -383واملراقب العام مستقل أيضاً عن اهليئات املستقلة األخرى.
 -384ويكف اال الق ااانون أيضا ااً اس ااتقالل إدارة ه ااذه املؤسس ااة :خيت ااار املراق ااب الع ااام مس اااعديه
بنفسااه؛ وتُرصااد ملؤسسااته ميزانيااة خاصااة ،يصااوت عليهااا الربملااان ،تك اون أياازة رغاام تصاانيفها مااا
ميزاني اة اهليئ ااات املس ااتقلة األخ اارى ،للتش ااديد عل ااى طابعه ااا اخل اااص؛ وال ض ااا نفقاهت ااا للمراقب ااة
املسبقة كما هو الشافن ابلنسابة لاإلدارات ،بال للمراقباة الالحقاة فقا  ،يف إطاار املراجعاة املنتايماة
حلساابهتا من قبل حمكمة تدقيف احلساابت.
 -385ويف عام  ،2015فاقت امليزانية املخصصة للمراقب العام  4,79ماليني يورو.
(ب) مهام املراقب العام

‘ ‘1زايرات أماكن االحت از
 -386يعزز املراقب العام حقوق األشخاص احملت زين وحيميها .وتتمثال مهمتاه الرئيساية ابلتاايل
يف زايرة أماااكن احت اااز األشااخاص يف يااا أأاااء اإلقلاايم الفرنسااي ،بغ ارو التحقااف ماان أهاام
ااملون معاملا ااة إنسا ااانية حتا اارتم الكراما ااة املتفصا االة يف اإلنسا ااان 217أل .ويف ها ااذا الصا اادد ،يتفقا ااد
يعا ا ا
املؤسس ااات الس ا ا نية ،واملؤسسا ااات الصا ااحية ،وأما اااكن االحت ا اااز يف مراكا ااز الشا اارطة ،وأما اااكن
االحت اااز اجلمرك ااي واإلداري ،وابح ااات االنتاي ااار يف املا اوانئ واملط ااارات ،واملؤسس ااات التعليمي ااة
املغلقااة ،وكااذلك أي مركبااة لنقاال األشااخاص ساالييب احلريااة .ويااوز لااه ،خااالل ه اذه ال ازايرات ،أن
يتواصل يف إطار من السرية ما األشخاص الذين يرى ضرورة االستماع إليهم.
 -387ووس ا ااا الق ا ااانون رق ا اام  528-2014امل ا ااؤرخ  26أاير/م ا ااايو  2014املع ا اادل للق ا ااانون
رق اام  1545-2007امل ااؤرخ  30تشا ارين األول/أكت ااوبر  2007املنش اائ ملؤسس ااة املراق ااب الع ااام
ألماااكن االحت اااز ،نطاااق اختصاصااه ليشاامل مراقبااة تاادابري اإلبعاااد املتخااذة ضااد األجانااب حاى
مرحلة تسليمهم إ سالطات دولاة الوجهاة .ويهادح هاذا القاانون إ كفالاة تطبياف الفقارة  6مان
املااادة  8ماان التوجيااه رقاام  2008/115/CEاملااؤرخ  16كااانون األول/ديساامرب  2008الصااادر عاان
االحتاد األورويب ،املعروح ابسم التوجيه املتعلف ابإلعادة الذي يفرو وضا ناياام فعاال لرصاد
إجراء اإلعاادة القسارية  ،يشامل ياا مراحال الرتحيال ،تاا يف ذلاك السافر ابلطاائرة ،حاى تساليم
الشخ املعين لسلطات بلد الوجهة.
 -388وتوخي ااً التس اااق الق اوانني ،استحساان الربمل ااانيون أيض ااً أال يشاامل ه ااذا التوس اايا لنط اااق
االختصاصااات فقا حاااالت الرتحياال أااو الاادول غااري األعضاااء يف االحتاااد األورويب ،باال كااذلك
ح اااالت الرتحي اال داخ اال االحت اااد األورويب نفس ااه .وابلت ااايل ،ورغ اام أن التوجي ااه املتعل ااف ابإلع ااادة
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ال ينطبف إال علاى ماواطين البلادان غاري األعضااء يف االحتااد األورويب ،فا ن القاانون يان علاى أن
املراقبة ال ميارسها املراقب العام ألماكن االحت از تنطبف على أي تدبري إلبعااد األجاناب ،حاى
لااو كااانوا ماان ماواطين االحتاااد األورويب .ويعاازز القااانون أيضااً صااالحيات املراقااب العااام بنصااه علااى
نشاار آرائااه بشاكل منااتايم ،وعلااى محايااة األشااخاص الااذين حييلااون إليااه املعلومااات ،وعلااى املعاقبااة
اجلنائية على عرقلة مهامه.
 -389وبعااد إجاراء حتقيااف ،يرساال املراقااب العااام مالحاياتااه إ الساالطة املختصااة الا ينبغااي أن
ت اارد عليه ااا يف غض ااون أج اال حم اادد .وعلي ااه أن يُطل ااا امل اادعي الع ااام لل مهوري ااة عل ااى املخالفا اات
اجلنائيااة ال ا يبل ا ااا ،ويااوز لااه أيض ااً أن يل ااف إ الساالطة التفديبيااة املختصااة .ويساادي املشااورة
ويقدم توصيات يقوم بنشرها ،ويقرت تعديالت تشريعية أو تناييمية.
 -390وعاالوة علاى ذلاك ،ميكان ألي شاخ طبيعاي أو اعتبااري اجلمعياات واملنايماات غاري
احلكومية ،وغريهاأل يتمثل هدفه يف كفالة احرتام احلقوق األساسية أن يبل املراقب العام ابألفعاال
أو احلاااالت ال ا تشااكل انتهاك ااً للحقااوق األساسااية للشااخ احملت ااز .وميكنااه أيض ااً أن أيخااذ
املبادرة من تلقاء نفسه.
 -391وابإلضافة إ األشخاص الذين يلتقيهم املراقب العام يف عني املكان خالل التحقيقاات
والازايرات الا يريهااا ،فلديااه عالقااات منتايمااة مااا املنايمااات املهنيااة للمااوظفني العاامني املعنيااني،
وما اهليئات املهنية لألطباء واحملامني ،وما املدار العاماة ومعاهاد تادريب املاوظفني ،واجلمعياات
الوطنية ال يتمثل هدفها االجتماعي يف تقد خدمات يف أماكن االحت از أو يف محاياة وتعزياز
حقوق األشخاص سلييب احلرية ،وماا أثلاي الطوائاف الدينياة يف أمااكن االحت ااز .وعاالوة علاى
ذلك ،يما ،على أو منتايم قادر اإلمكاان ،آراء ومساامهات البااحثني يف جماال التحليال الكماي
أو يف العلوم اإلنسانية الذين تشكل أماكن االحت از موضوع حبوثهم.

‘ ‘2اإلعالم والتدريب يف جمال حقوق األشخاص احملت زين
 -392يقاادم املراقااب الع ااام كاال ساانة تقري ااراً مرحلي ااً إ رئااي( اجلمهوري ااة وإ الربملااان .وي ااري
تعميم هذا التقرير .وابإلضافة إ حصيلة األنشطة ،ترد يف هذا التقرير عدة حتليالت مواضيعية.
 -393ويتاايح املراقااب العااام لعامااة اجلمهاور إمكانيااة االطااالع علااى التقااارير واملعلومااات املتعلقااة
بعمله من خالل موقعه على شبكة اإلنرتنت.
 -394ويساااهم املراقااب العااام يف التاادريب املهااين املتعلااف ابحلقااوق األساسااية لألشااخاص ساالييب
احلرية ،من خالل دورات ينايمها كل سانة يف مادار تادريب املاوظفني العاامني املدرساة الوطنياة
إلدارة الس ا ون ،واملدرس ااة الوطني ااة ل ااإلدارة ،واملدرس ااة الوطنيااة للقض اااء ،واملدرس ااة الوطني ااة العلي ااا
للشرطة ،ومدرسة ضباج الدرك الوطينأل.
 -6اجمللس األعلى للمساواة بني الرجل واملرأة
 -395أنش اائ اجملل اا( األعل ااى للمس اااواة ب ااني الرج اال وامل ارأة توج ااب مرس ااوم ص ااادر ع اان رئ ااي(
اجلمهورية يف  3كانون الثاين/يناير  .2013ويتفلف حالياً من  72شخصية :أثلون لل معيات،
ومنتخبون ،وأشخاص مؤهلون ،وابحثون ،وغريهم.
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 -396وتتمثاال مهمااة هااذا اجمللاا( يف كفالااة التنساايف مااا اجملتمااا املاادين وتنشااي النقاااش العااام
بشاافن التوجهااات الكااربى لسياسااة حقااوق امل ارأة واملساااواة بااني اجلنسااني .ويقااوم اجمللاا( األعلااى
للمساواة بني الرجل واملرأة ،حتقيقاً ملهامه ،تا يلي:


يساهم يف تقييم السياسات العامة املتعلقة ابملساواة بني املرأة والرجل؛



يكفل تقييم أثر القاوانني ،واللاوائح التناييمياة ،وواثئاف تقيايم قاوانني املالياة وقاوانني
متويل الضمان االجتماعي؛



يم ااا وينش اار التحل اايالت والدراس ااات والبح ااور الفرنس ااية واألوروبي ااة والدولي ااة
املتعلقة ابملساواة بني املرأة والرجل؛



يقدم التوصيات واآلراء إ رئي( الوزراء ويقرت عليه إصالحات.

 -397وميكاان ل ارئي( الااوزراء أو وزياارة حقااوق امل ارأة إحالااة أي مساافلة إ هااذا اجمللاا( األعلااى.
وميكن اه أن يناياار ماان تلقاااء نفسااه يف يااا املسااائل ال ا ماان شاافها أن تساااهم يف حتقيااف املهااام
املنوطة به 218أل.

جيم -نشر الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان
 -1نشر املعايري على الصعيد الوطين
 -398ابعتب ااار الفرنس ااية إح اادى اللغ ااات الرمسي ااة الا ا ص اايغت ااا الص ااكوك الدولي ااة حلق ااوق
اإلنسان ال انضامت إليهاا فرنساا يف إطاار ك رال مان منايماة األمام املتحادة وجملا( أوروابأل ،فقاد
تيسر إ حد كبري نشر هذه االتفاقيات.

 -399وعل ااى النح ااو املفص اال أع اااله ،ي ااري نش اار االتفاقي ااات يف اجلري اادة الرمسي ااة لل مهوري ااة
الفرنسااية بشااكل منه ااي ،ابعتبااار ذلااك شاارطاً إلزامي ااً مساابقاً لاادخوهلا حيااز النفاااذ ،علااى غاارار
النصوص التشاريعية والتناييمياة .وابإلضاافة إ ذلاك ،يساتلزم تصاديف فرنساا علاى هاذه الصاكوك
املادة  53من الدستورأل احلصول على موافقة الربملان ،ويشكل ذلك فرصاة مواتياة إلجاراء نقااش
عام بشفن مضمون النصوص املعتمدة ونشرها على نطاق واساا ،لاي( فقا مان خاالل القناوات
املؤسسية مثل تقارير الربملانأل ،بل أيضاً من خالل وسائ اإلعالم.
 -400وأخاارياً ،تضااطلا املؤسسااات واهليئااات الوطنيااة املكلفااة بضاامان اح ارتام حقااوق اإلنسااان
ب اادور ج اادير ابلتنوي ااه يف ه ااذا اجمل ااال ،سا اواء ألن توعي ااة املا اواطنني أو املتقاض ااني تش ااكل مهمته ااا
الرئيسا ااية ،أو ألن ها ااذه التوعيا ااة ،ابعتبارها ااا جا اازءاً ال غ ا ا عنا ااه ما اان أنشا ااطتها ،نتي ا ااة طبيعيا ااة
للصالحيات الرئيسية ال متارسها من خالل إصدار إعالانت عامة أو نشر تقارير أو دراسات.
 -2الوصول إىل القضاء يف إطار اهليئات املتخصصة
 -401أنشف املشرع ،من خالل اعتماد القانون املؤرخ  10متوز/يولياه  1991املتعلاف ابملسااعدة
القانونية ،خدمة املساعدة يف الوصول إ القضاء .وهتدح السياسة العامة لتنفيذ خدمة الوصول
إ القض اااء إ تط ااوير ش اابكة للخ اادمات اجملتمعي ااة م اان أج اال ض اامان املس اااواة يف وص ااول ي ااا
امل اواطنني إ القضاااء ،مااا متكااني يااا األشااخاص ماان معرفااة حقااوقهم وأارسااتها ،وهاصااة ماان
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يعااانون صااعوابت شااديدة .وعلااى الصااعيد احمللااي ،تاادعم جمااال( املقاطعااات املعنيااة ابلوصااول إ
القض اااء ه ااذه السياس ااة ،ال ا تقوده ااا عل ااى الص ااعيد ال ااوطين دائ اارة الوص ااول إ القض اااء والعدال ااة
وسياسة املدينة ،ويري تنفيذها بشكل ملمو من خاالل دور العدالاة والقاانون ،وفاروع العدالاة،
ومراكز الوصول إ القضاء ووحدات الوصول إ القضاء.
(أ) جمالس املقاطعات املعنية ابلوصول إىل القضاء
 -402يتااو جملاا( املقاطعااة املعااين ابلوصااول إ القضاااء ،الااذي يرأسااه رئااي( حمكمااة الدرجااة
العليا يف عاصمة املقاطعة ،مهمة حتديد وتنفيذ سياسة الوصول إ القضاء على صعيد املقاطعة.
وحياادد كااذلك االحتياجااات احملليااة ،ويُعااد جاارداً جلميااا اإلجاراءات املتخااذة وينشااره ،ويقاايم نوعيااة
وفعالياة اآللياات الا يقادم إليهااا املسااعدة ،وحيفاز ا اااذ إجاراءات جدياادة .وابإلضاافة إ ذلااك،
تتا املشورة القانونية اجملانياة يف مقار كال جملا( ،وياري الرتكياز علاى األشاخاص الاذين حيتااجون
إ مساعدة خاصة كبار السن ،واألسر املعيشية املهددة ابإلخالء ...أل 219أل.
(ب) ُدور العدالة والقانون وفروع العدالة

 -403توجااد ُدور العدالااة والقااانون 133أل ،املنشاافة توجااب القااانون رقاام  1163-98املااؤرخ 18
ك ااانون األول/ديسا اامرب  ،1998أساس ا ااً يف املنا اااطف احلض ا ارية األشا ااد حساسا ااية ،وتوجا ااد فا ااروع
العدالة 42أل يف البلدايت البعيدة عن احملاكم والقليلة السكان.
 -404ويكماان الفاارق األساسااي بااني هااذين النااوعني ماان اهليئااات يف أن فااروع العدالااة لااي( هلااا
وضا قانوين وقد تنشف تبادرة صرفة مان رؤسااء اهليئاات القضاائية واملنتخباني احمللياني ،يف حاني أن
ُدور العدالة والقانون منصوص عليها يف قانون التنايايم القضاائي وتُنشاف توجاب قارار يصادره وزيار
العدل .ورغم ذلك ،ضا هذه اهليئاات بنوعيهاا لسالطة املادعي العاام لل مهورياة ورئاي( حمكماة
الدرجاة العليااا الا تشااملها دائارة نفوذهااا .وتعماال هاذه اهليئااات علاى أسااا الشاراكة بااني القضاااة
واملنتخبااني وأف اراد الشاارطة واجلمعيااات واألخصااائيني االجتماااعيني .وتكفاال وج اود قضاااء القاارب
وتساااهم يف منااا اجلرميااة ،ويف مساااعدة الضااحااي ،والوصااول إ القضاااء املااادة  L 7-12-1-1ماان
قانون التناييم القضائيأل.
 -405وتتمثل إحدى مهامهاا ابلتاايل يف ضامان خدماة االساتماع للضاحااي ،وتقاد الادعم هلام
خ ااالل اإلجا اراءات ،وعن ااد االقتض اااء ،ت ااوفري ال اادعم النفس ااي .ويق اادم فيه ااا املعلوم ااات واملش ااورة
القانونية حمامون و عيات يف إطار نايام للدميومة اجملانية 220أل.

(ج) مراكز ووحدات الوصول إىل القضاء
 -406هي مرافف استقبال ،دائمة أو غري دائماة ،تقادم خادمات جمانياة ماا التكاتم علاى اهلوياة،
توجااد عااادة داخاال اهلياكاال املؤسسااية واجلمعيااات .وتكفاال تقااد املعلومااات لألشااخاص الااذين
يواجهون مشاكل قانونية وإدارية عن حقوقهم وواجباهتم األسرة ،والعمل ،والسكن ،والشاركات،
والق ااانون اجلن ااائي ،وق ااانون األجان اابأل .ويق اادم ه ااذه املعلوم ااات خا ارباءُ يف الق ااانون م اان القط اااع
اجلمع ااوي ومزاول ااون للمه اان القانوني ااة حم ااامون ،وس ااعاة للمح اااكم ،وموثق ااون ،ومتخصص ااون يف
القااانون ،وموفقااون ،ومناادوبون للماادافا عاان احلقااوق ،وغااريهمأل .ويقاادم هااؤالء املوظفااون خاادماهتم
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أيضاً يف خمتلف املؤسساات الا تساتقبل األشاخاص الاذين يواجهاون صاعوابت البعثاات احمللياة،
واملراكز االجتماعية ،ومراكز اإليواء ،وما إ ذلكأل.

دال -تثقيف الشباب يف جمال حقوق اإلنسان
 -407إن التثقيااف يف جمااال حقااوق اإلنسااان مساافلة حامسااة إلعااداد م اواطنني واعااني حبقااوقهم.
ويااري ذلااك ماان خااالل ب ارامج تعليميااة وأنشااطة تثقيفيااة ،ابالسااتناد إ اإلعااالن العاااملي حلقااوق
اإلنسان واالتفاقيات الرئيسية.
 -408وتراع ااي املن اااهج الدراس ااية اجلدي اادة مس ااائل ذات أمهي ااة ك ااربى ابلنس اابة جملتمعن ااا ،وه ااي:
العنص ارية ،ومعاااداة السااامية ،وكااره األجانااب ،والتاادفقات املتتاليااة لله اارة ،والعالق اة مااا اآلخاار،
وفهم التنوع يف العامل.
 -409وابإلض ااافة إ ذل ا اك ،يوج ااد ب ا ارانمج للرتبي ااة املدني ااة يف امل اادار االبتدائي ااة واإلعدادي ااة
وبا ارانمج للرتبي ااة املدني ااة والقانوني ااة واالجتماعي ااة يف امل اادار الثانوي ااة ،يكرسا اان حتديا اداً لت اادري(
احلقوق املدنية.
 -410ومنذ عام  ،1988تكافئ جائزة رينيه كاسان حلقوق اإلنسان ،ال تشرح علاى تناييمهاا
الل نااة الوطنيااة االستشااارية حلقااوق اإلنسااان واملديريااة العامااة للتعلاايم املدرسااي ،أفضاال األعمااال ال ا
ين زه ااا تالمي ااذ امل اادار اإلعدادي ااة والثانوي ااة واالبتدائي ااة يف جم ااال حق ااوق اإلنس ااان .وبرس اام املوس اام
الدراسي  ،2015-2014كاففت اجلوائز املمنوحة أعماالً متعلقة ابحلرية واملساواة.
 -411وأخاارياً ،أبرماات الل نااة الوطنيااة لتكنولوجيااا املعلومااات واحل ارايت اتفاااق ش اراكة مااا وزارة
التعليم الوطين لتوعية التالميذ والطالب واملدرسني وتدريبهم فيما يتعلاف اذه املساائل وابساتخدام
التكنولوجيا ااا الرقميا ااة علا ااى أا ااو متسا اام ابملسا ااؤولية ورو املواطنا ااة ،وهاصا ااة فيما ااا يتعلا ااف حبمايا ااة
البياانت الشخصية.

هاء -توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني العامني وغريهم من املهنيني
 -1تدريب املهنيني القانونيني
 -412معهد حقوق اإلنسان التابا لنقابة احملامني يف ابري( عياة أنشائت يف عاام  ،1979مان
قباال اليونسااكو ونقاب ااة احملااامني يف ابري اا( .وتتمثاال املهمااة الرئيس ااية هلااذا املعه ااد يف ت اوفري الت اادريب
مل ا ازاويل امله اان القانوني ااة ،وال س اايما احمل ااامون والقضا اااة ،يف جم ااال الق ااانون ال اادويل حلق ااوق اإلنسا ااان
واإلج اراءات الدوليااة حلمايااة حقااوق اإلنسااان .ويقاادم هااذا التاادريب يف مقااار نقاااابت احمل اامني ،ويف
حلقات دراسية وندو ر
ر
ات وماؤمترات يف فرنساا واخلاارج .كماا يانايم
مدار تدريب احملامني ،ويف إطار
221أل
املعهد أنشطة يف اجلامعات ،ويف املدرسة الوطنية للقضاء ،ولفائدة نقاابت أجنبية للمحامني .
 -413وعالوة على ذلك ،ينايم املعهد الادويل حلقاوق اإلنساان ،ابالشارتاك ماا خمتلاف نقااابت
احمل ااامني وم اادار اإلدارة ،دور ر
ات تدريبي ااة متخصص ااة يف جم ااال الق ااانون ال اادويل واألورويب حلق ااوق
اإلنسان .وتندرج هذه الدورات يف إطار التدريب املستمر ملزاويل املهن القانونية 222أل.
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 -2تدريب الطالب يف جماا القضاء واإلدارة
 -414خالل الفرتة املمتدة بني عاامي  2009و ،2012تعازز تادريب املاوظفني الاذين يزاولاون
وظااائف ساايادية وغااريهم ماان املهنيااني املعنيااني حبمايااة حقااوق اإلنسااان وتعزيزه اا .وابلتع ااون مااا
الل نااة الوطنيااة االستشااارية حلقااوق اإلنسااان ،طااورت املدرسااة الوطنيااة للقضاااء واملدرسااة الوطنيااة
لإلدارة ما تُوفرانه من دورات تدريبية يف هذا اجملال.

 -415وهكذا ،تنايم سنوايً حلقة دراسية بشفن العنصرية والتميياز العنصاري يف املدرساة الوطنياة
للقضاء .ويشارك فيها ،ابإلضافة إ قضاة احملاكم وقضاة النياباة العاماة وقضااة القارب ،موظفاون
ماان إدارة الس ا ون .وتتااا أيض ااً للقضاااة املتاادربني دورات تدريبيااة يف احملكمااة األوروبي اة حلقااوق
اإلنسان وحلقات دراسية بشفن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
 -3تدريب املدرسني
 -416تعتمااد املاادار العليااا لتكااوين املدرسااني واملستشااارين الرتبااويني منهاج ااً مشاارتكاً لتاادريب
مدرسي الغد يشمل موضوعاً مكرساً لقايم اجلمهورياة ،يرماي إ تلقاني كيفياة نقال وتباادل مباادل
يااا أشااكال
احلياااة الدميقراطيااة وقاايم اجلمهوريااة :احلريااة واملساااواة واإلخاااء؛ والعلمانيااة؛ ورف ا
التمييز 223أل .وعالوة على ذلك ،يساتفيد معايام اجلمعياات الفرنساية للادفاع عان حقاوق اإلنساان
ماان تاارخي ماان وزارة التعلاايم الااوطين يتاايح هلااا إمكانيااة التعاااون مااا املؤسس اات التعليميااة أو مااا
املدار العليا لتكوين املدرسني واملستشارين الرتباويني .واجلامعاات الصايفية أو اخلريفياة واحللقاات
الدراسية التدريبية كلها أنشطة للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان 224أل.
 -4تدريب املهنيني العاملني يف جمال حقوق اإلنسان
 -417لقا ااد التزما اات فرنسا ااا بتعزيا ااز تا اادريب ما ااوظفي هيئا ااات إنفا اااذ القا ااانون يف جما ااال حقا ااوق
اإلنس ااان ،تف ااادايً لوق ااوع أي انته اااك حلق ااوق األش ااخاص املوق ااوفني أو احملت ازين .و ي ااا م اوظفي
الشرطة والدرك ،بغ الناير عن هيئاهتم أو رتبتهم ،معنيون بذلك.
 -418وعلى سبيل املثال ،يتناول التدريب األويل لطالب الشرطة مان فئاة محااة الساالم حقاوق
اإلنس ااان يف س ااياق ال اادرو املتعلق ااة ابألخالقي ااات واحل ارايت العام ااة واحلق ااوق األساس ااية .وتُرك ااز
التم ااارين التطبيقي ااة املتعلق ااة ابس ااتقبال اجلمه ااور والتحق ااف م اان اهلوي ااة عل ااى سا الوك أفا اراد الش اارطة
وتصاارفاهتم حبسااب فئااات األشااخاص الااذين يتعاااملون معه ام الضااحااي ،أو الشااهود ،أو اجلناااةأل.
ويتااابا مالزمااو الشاارطة وحاادتني تعليميتااني معنااونتني ،علااى الت اوايل ،قواعااد الساالوك ،والتمييااز،
واألخالقيااات ،وعلاام الاانف( و احل ارايت العامااة واحلقااوق األساسااية  .ويشاامل ت ادريب مفوضااي
الشرطة دراسة االتفاقية األوروبية ملنا التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهيناة ،وكاذلك
حقوق اإلنسان األساسية .ويتابا يا أفراد الدرك تدريباً يف جمال قواعد السالوك واألخالقياات،
ما الرتكيز على محاية حقوق اإلنسان واحرتامها.
 -419وابإلضااافة إ ذلااك ،يشااارك رؤساااء مراكااز االحت اااز اإلداري يف دورة تدريبيااة مكرسااة
حتديداً للوائح التناييمية املتعلقة ابعتقال األجاناب الاذين هام يف وضاعية غاري نايامياة ولإلجاراءات
القضائية واإلدارية املتصلة ا ،فضالً عن احرتام احلقوق األساسية لألشخاص احملت زين.
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 -420وعااالوة علااى ذلااك ،يساااهم املراقااب العااام ألماااكن االحت اااز يف التاادريب املهااين املتعلااف
ابحلقوق األساساية لألشاخاص سالييب احلرياة ،وذلاك مان خاالل دورات تدريبياة ينايمهاا كال سانة
يف مدار تدريب املوظفني العاامني املدرساة الوطنياة إلدارة السا ون ،واملدرساة الوطنياة لاإلدارة،
واملدرس ااة الوطني ااة للقض اااء ،واملدرس ااة الوطني ااة العلي ااا للش اارطة ،ومدرس ااة ض ااباج ال اادرك ال ااوطينأل.
وابإلضااافة إ ذلااك ،يااري إعااداد آليااة للتاادريب ابلتعاااون مااا املاادافا عاان احلقااوق ال اذي ُدعااي
أصالً إ تناييم دورات يف إطار برامج التدريب األويل ألُطر الشرطة الفرنسية.
 -421ويف جمال مكافحة االتاار ابألشاخاص ،تاوفر عياة ، Forum Réfugiés-Cosi and Ulysse
منااذ أواخاار عااام  ،2013ملااوظفي شااؤون احلمايااة يف املكتااب الفرنسااي حلمايااة الالجئااني وعاادميي
اجلنسية دورة تدريبية خاصة بشفن قص املعاانة .كما تتا ملوظفي إنفاذ القانون دورات تدريبية
ابالحتكاك املباشر يف مكاتب متخصصاة مثال املكتاب املركازي لقماا االتاار ابألشاخاص .ومناذ
ع ا ا ااام  ،2006ت ا ا اانايم هيئ ا ا ااة تنس ا ا ااف اآللي ا ا ااة الوطني ا ا ااة لل ه ا ا ااات الفاعل ا ا ااة يف جم ا ا ااال التض ا ا ا اامن
 Dispositif National Ac.Séدورات تدريبياة يف خمتلااف مناااطف فرنساا .وقااد أات ذلااك تاادريب
زهااء  1 050مهنيااً ماان القطاااع الطاايب  -االجتماااعي وماان هيئااات إنفاااذ القااانون .وهتاادح هااذه
الدورات التدريبية إ حتسني املعارح يف جمال حتديد ضحااي االتار ابألشخاص ومحايتهم 225أل.
 -422ويوفر مركز برميو ليفي دورات تدريبية للعااملني يف املؤسساات الا يارتب عملهاا ابألشاخاص
ال ااذين تعرضا اوا للتع ااذيب .ويف ه ااذا الص اادد ،يق اادم أعض اااء ه ااذه اجلمعي ااة خ اادمات يف مراك ااز إي ا اواء
ملتمس ااي الل ااوء ،ومراك ااز الرعاي ااة الطبي ااة  -النفس ااية ،ومراك ااز الرعاي ااة الطبي ااة  -النفس ااية  -الرتبوي ااة،
لفائدة األطباء النفسانيني ،واألخصائيني االجتماعيني ،ومسؤويل مراكز اإليواء واألطباء 226أل.

احلواشي
1أل
2أل
3أل

قل ا القااانون رقاام  29-2015املااؤرخ  16كااانون الثاين/يناااير  ،2015املتعلااف برتس ايم حاادود املناااطف وابالنتخاااابت
ال ا ُتاارى علااى صااعيد املناااطف واملقاطعااات واملعاادل لل اادول الاازمين لالنتخاااابت ،عاادد املناااطف يف فرنسااا املرتوبوليااة
من  22إ  13منطقة .وبدأ سراين هذا التقسيم اجلديد للمناطف يف  1كانون الثاين/يناير .2016
األرقااام الرئيسااية للرمااز اجلغ ارايف الرمسااي code officiel géographiqueأل ،حااى  1كااانون الثاين/يناااير .2015
.http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/documentation.asp?page=documentation.htm
املعهااد الااوطين لإلحصاااء والبحااور االقتصااادية ،النمااو السااكاين ،جاادول« Composante de la croissance :
démographique, France » et « Composante de la croissance démographique, France métropolitaine ».
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/

4أل

.pop_age3.htm
املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية ،جادول ».«Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2016
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/

5أل

.pop_age2b.htm
املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية ،جادول

«Population totale par sexe et âge au 1er janvier

=2016, France métropolitaine» http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo&page

6أل

.donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age2.htm
املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية ،جادول

«Population, superficie et densité des principaux

»pays du monde en 2015

.http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF01105
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11أل
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13أل
14أل
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17أل
18أل
19أل
20أل
21أل
22أل
23أل

V. BELLAMY et C. BEAUMEL, « Bilan démographique 2015 : le nombre de décès au plus haut

 ،depuis l’après-guerre », Insee Premièreالعدد  ،1581كانون الثاين/يناير  ،2016الصفحة .2
.http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1581/ip1581.pdf
أُنشاائت توجااب التعااديل املنصااوص عليااه يف القااانون املااؤرخ  16كااانون الثاين/يناااير  ،2016الااذي دخاال حيااز
النفاذ يف  1كانون الثاين/يناير  .2016اناير حاشية هاية الوثيقة رقم .1
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2016الصفحة .http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2016.pdf 14
املنطقااة احلض ارية :جمموعااة بلاادايت تتاافلف ماان مركااز حضااري وحاادة حض اريةأل يااوفر أكثاار ماان  1 500فرصااة
عمل ،ومن بلدايت ريفية أو وحدات حضرية جمتمعات حملية شبه حضريةأل يعمل  40يف املائاة علاى األقال مان
السكان العاملني املقيمني ا يف املركز احلضري أو يف البلدايت احمليطاة باه .وميياز باني املنااطف احلضارية الكاربى
احمليطاة ابملركااز الا تااوفر أكثار ماان  10 000فرصااة عمال و املناااطف املتوساطة والصااغرية الا تااوفر ماان 1 500
إ  10 000فرصة عمل ،INSEE, TEF .طبعة  ،2015الصفحة 18أل.
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2015الصفحة .18
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2013الصفحة .16
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2011الصفحة 16
.http://www.insee.fr/fr/ffc/tef/tef2011/tef2011.pdf
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2013الصفحة .17
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2011الصفحة .16
القااانون رقاام  17-78املااؤرخ  6كااانون الثاين/يناااير  1978املتعلااف بتكنولوجيااا املعلومااات وامللفااات واحل ارايت،
الفصل الثاين ،املادة  ،8الفقرة أوالً.
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2016الصفحة .32
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2016الصفحتان  32و.33
 ،Emma Davie, «Un premier enfant à 28 ans», INSEE Premièresالعاادد  ،1419تشارين األول/
أكتوبر .http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1419/ip1419.pdf ،2012
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2016الصفحتان  34و.35
 ،INSEE, TEFطبعة  ،2013الصفحة .34
معهاد الرصاد الصاحي ، Bulletin épidémiologique hebdomadaire ،كاانون الثاين/ينااير  ،2010الصافحة ،10
.http://www.invs.sante.fr/beh/2010/02_03/beh_02_03_2010.pdf
املؤسسااة الوطنيااة للصااحة والبحااور الطبيااة .تقرياار الل نااة الوطنيااة للخارباء بشاافن وفيااات األمهااات2009-2007 ،أل
 ،Rapport du Comité national d’experts sur la mortalité maternelle, 2007-2009الصافحة  ،9تشارين
األول/أكتوبر ،2013
http://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2013/11/Les-morts-maternelles-en-France-2007-2009-

 Rapport-du-CNEMM.pdfاطلا عليه يف  4آذار/مار 2016أل.
24أل املعهاد الااوطين لإلحصااء والبحااور االقتصاادية ،السااكان حبساب الساان .جادول »d’âge

par groupe

.«population

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T16F032http://www.insee.fr/fr/the

.mes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02150
25أل املعها ا ااد الا ا ااوطين لإلحصا ا اااء والبحا ا ااور االقتصا ا ااادية .التقا ا ااديرات السا ا ااكانية .ها ا اارم أعما ا ااار السا ا ااكان.2015 :
.http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/estim-pop/pyramide/pyramide.htm
26أل  ،INSEE, TEFطبعة  ،2013الصفحة .34
27أل املعه ا ااد ال ا ااوطين لإلحص ا اااء والبح ا ااور االقتص ا ااادية ،نس ا اابة اإلعال ا ااة ،حمدث ا ااة يف تشا ا ارين األول/أكت ا ااوبر .2012
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=atlas-zone-emploi-2010&page=donnees-

.detaillees/atlas-zone-emploi-2010/fiches/tx-dependance-eco.htm
28أل  ،INSEE, TEFطبعة  ،2016الصفحتان  36و.37
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/ آذار16  امل ا ااؤرخ170-98  م ا اان الق ا ااانون رق ا اام2  م ا اان الق ا ااانون امل ا اادين املس ا ااتمدة م ا اان امل ا ااادة7-21 أل امل ا ااادة29
. املتعلف ابجلنسية1998 مار
.37 و36  الصفحتان،2016  طبعة،INSEE, TEF أل30
.37  الصفحة،2016  طبعة،INSEE, TEF أل31
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FPORSOC13.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=0&bcsi_scan

._filename=FPORSOC13.pdf
.2  الصافحة،2016 ينااير/ كاانون الثاين،10  العادد،Campus France, L’essentiel des chiffres clés أل مؤسساة32
http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n10

.2  الصاافحة،2014 ساابتمرب/ أيلول،9  العاادد،L’essentiel

des chiffres clés ،Campus

._essentiel.pdf
France أل مؤسسااة33

http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n9_

.essentiel.pdf
،2006  طبعاة،Données sociales – la société française ،أل املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية34
.http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/donsoc06l.pdf ،111 الصفحة
.2015 (أغساط/ جادول حمادر يف آب،Nombre de bénéficiaires de l’aide médicale d’état .أل البيااانت احلكومياة35
https://www.data.gouv.fr/s/resources/15062-nombre-de-beneficiaires-de-laide-medicale-detat/

.20150818-172753/15062_Nombre-beneficiaires-aide-medicale-d_État.xls
. ياورو30  خصاماً قادره،2010 ديسامرب/ كاانون األول29  املاؤرخ1657-2010  رقام،2011 أل حدد قانون املالية لعاام36
.https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023314376&categorieLien=id
 املعاادل لقااانون املاليااة2012 (أغسااط/ آب16  املااؤرخ958-2012 وأُلغااي هااذا اخلصاام توجااب القااانون رقاام
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026288927& .2012 لع ا ا ا ا ااام
.2015 يوليه/ متوز17 ، املساعدة الطبية للدولة. اإلدارة العامة.categorieLien=id
.https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3079
 املوقااا الشاابكي لااوزارة.أل الطلبااات األو بغ ا الناياار عاان القاص ارين املصاااحبني والطلبااات ال ا أُعيااد فيهااا الناياار37
. طلبات الل وء.الداخلية
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/91452/712066/file/L_asile-2015_

.pour-publication-du-15-janvier-2016.pdf
29  امل ااؤرخ925-2015  الق ااانون رق اام. اهل اارة والل ااوء واالس ااتقبال ودع اام األجان ااب يف فرنس ااا،أل وزارة الداخلي ااة38
. املتعلف دصال قانون الل وء2015 يوليه/متوز
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Textes-officiels/Les-textesportant-sur-l-immigration-a-l-asile-a-l-accueil-et-a-l-accompagnement-des-etrangers-Annee.2015/Juillet-2015/Loi-n-2015-925-du-29-juillet-2015-relative-a-la-reforme-du-droit-d-asile

: رسام بيااين.Ménages – Familles. ،املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية
.http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T16F034#inter2 .des ménages
.Ménages – Familles. Présentation .املعهد الوطين لإلحصاء والبحور االقتصادية
.http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T16F034#inter2
Evolution de la taille : رسام بيااين.Ménages – Familles. ،املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية
.http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T16F034#inter2 .des ménages
Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne املعهد الوطين لإلحصاء والبحاور االقتصاادية
،de référence
Evolution de la taille

أل39
أل40
أل41
أل42

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=MEN4&millesime=2010&niveau=1&nivg

Ménage – Familles. Structure des familles avec enfants

.eo=METRODOM&codgeo=1
.أل املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية43

.de moins de 18 ans. http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=AMFd2
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.TEF 2016. 3.3 Mariages – Pacs – Divorces, p. 28 أل44
.29  الصفحة،2016  طبعة،INSEE, TEF أل45
.28  الصفحة،TEF 2016, Mariage – Pacs – Divorces. أل46
V. BELLAMY et C. BEAUMEL, « Bilan démographique 2012 – La population croît, mais plus أل47
.3  الصفحة،2013 يناير/ كانون الثاين،1429  العدد،modérément », Insee Première
Evolution des naissances, de la natalité et de la part des ،أل املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية48
naissances hors mariages jusqu’en 2015.

.http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02231
.3  الصفحة،أل املرجا السابف49
.84  الصفحة،2013  طبعة،INSEE, France portrait social أل50
 تقريار،DREES, L’état de santé de la population en France. Suivi des objectifs annexés à la loi أل51
 مت ااا عل ااى املوق ااا الش اابكي للمرك ااز اإلقليم ااي لإلع ااالم والوقاي ااة م اان،331 و330  الص اافحتان،2011 ع ااام
.http://paca.lecrips.net/spip.php?article355#part1 ،اإليدز
N. BAJOS, C. MOREAU, H. LERIDON, M. FERRAND, « Pourquoi le nombre d’avortements n’a-t-il pas أل52
،2004 ديسامرب/ كاانون األول،407  العادد،baissé en France depuis 30 ans ? » INED, Population et sociétés
.http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/36878/telechargement_fichier_fr_pop.et.soc.francais.407.pdf
.http://www.sante.gouv.fr/ivg :أل املوقا احلكومي للمعلومات بشفن اإلجهاو الطوعي53
http://www.insee.fr/ .92  الصافحة،2010  طبعاة،INSEE, Insee Références, Regards sur la parité أل54
.fr/ffc/docs_ffc/ref/FHPARIT12h_F1pop.pdf
http://www.sante.gouv.fr/droit-pour-toutes-les- :أل املوق ااا احلك ااومي للمعلوم ااات بش اافن اإلجه اااو الط ااوعي55
.femmes.html
 ُحادر يف،Principales cause de décès en 2013 : جادول،أل املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية56
.http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATFPS06205 .2016 مار/آذار
principales causes de décès des jeunes et des : جادول،أل املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية57
enfants en 2012. France métropolitaine.

.http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCJ06206
Plan 2007-2011 pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de ،وزارة الصاحة
.http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf ،5  الصفحة،maladies chroniques,
28  آخار حتاديث يف،2010  نُشار يف عاام،Maladies chroniques et traumatismes ،معهاد الرصاد الصاحي
.http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes .2014 فرباير/شباج
.Sida Info service, http://www.sida-info-service.org/?Quelques-chiffres-sur-le-VIH-sida
،2012  نُشار يف عاام،Données épidémiologiques sur l’infection à VIH et les IST ،معهاد الرصاد الصاحي

أل58
أل59
أل60
أل61

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-

.VIH-et-sida/Donnees/Donnees-epidemiologiques-sur-l-infection-a-VIH-et-les-IST
.98  الصفحة،2016  طبعة،TEF– Insee Références أل62
،2015  طبعاة،Scolarisation par âge, p. 103 ; INSEE, France portrait social : جادول،أل املرجاا الساابف63
.154 الصفحة
.99  الصفحة،2016  طبعة،INSEE, TEF أل64
ANLCI, Les chiffres < niveau national, http://www.anlci.gouv.fr/content/download/1372/29017/ أل65
.version/1/file/PLAQUETTE_CHIFFRES_JANVIER+2013.pdf
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أل66
،2012 ديسامرب/ كاانون األول،1436  العادد،à l’écrit, mais augmentent en calcul », Insee première
.http://insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1426/ip1426.pdf
.Eurostat, PIB et principaux composants (production, dépenses et revenu) أل67
.http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
/ كااانون األول5 ،Zone euro – principaux indicateurs économiques et financiers ،أل مصاارح فرنسااا68
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie ،2013 ديس اامرب
INSEE, N. JONAS, « Pour les générations les plus récentes, les difficultés des adultes diminuent

_et_Statistiques/base_de_donnees/chiffres-cles-zone-euro/zef015.pdf
É. Debauche, F. Arnaud, T. Laurent, département des Comptes nationaux, « Les comptes de la

،3  الصفحة،2015 مايو/ أاير،1549  العدد،Nation en 2014 », Insee Première

أل69

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1549/ip1549.pdf

 زاد الناااتج.Insee Conjoncture .2016 فرباير/ شااباج26 ،51  العاادد،INSEE, Informations rapides أل70
 وه ااو م ااا جع اال من ااوه الس اانوي، يف املائ ااة0,3  بنس اابة،2015  خ ااالل الرب ااا األخ ااري م اان ع ااام،احملل ااي اإل ااايل
.http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind26/20160226/DE154.pdf  يف املائة+1,1 يبل
أل2015 نوفمرب/ تشرين الثاين،OCDE, France – Résumé des projections économies أل71
.http://www.oecd.org/fr/economie/france-projections-economiques.htm
.115  الصفحة،2016  طبعة،INSEE, Tableau de l’économie française أل72
INSEE, Dette nette des administrations publiques et autres actifs liquides détenus par les
أل73
،administrations publiques
.http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/tableau.asp?sous_theme=3.1&xml=t_3103
،123 و122  الصفحتان،2016  طبعة،INSEE, TEF أل74
 أوhttp://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2016.pdf
.http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=TEF16
،OCDE iLibrary, Profil statistique par pays: France 2013 أل75
.http://www.oecd-ilibrary.org/economics/profil-statistique-par-pays-france_2075227x-table-fra
.218  الصفحة،2015  طبعة،INSEE, France portrait social أل76
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC12n_FTLo2pop. ،196  الص ا اافحة،أل املص ا اادر الس ا ااابف77
.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=0&bcsi_scan_filename=FPORSOC12n_FTLo2pop.pdf
Observations et statistiques, «Dépense en logement en 2013 : les ،أل وزارة البيئة والتنمية املستدامة والطاقة78
 اإلنفاااق علااى السااكن يف،dépenses courantes restent à la hausse, l’investissement fléchit»
http://www.statistiques. .1  الصاافحة، وتراجااا االسااتثمارأل، ال تازال النفقااات اجلاريااة يف ارتفاااع:2013 عااام
developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Le_Point_

aide publique au

.Sur/2014/lps181-compte-logement2012-janvier2014.pdf
: املساعدة اإلمنائية الرمسية ابألرقامأل: رسم حاسويب،أل وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية79

développement en chiffres, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-

.developpement/l-aide-publique-au-developpement-francaise/article/infographie-l-aide-publique-au
.73 و72  الصفحتان،2016  طبعة،INSEE, TEF أل80
.3  الصفحة،2015 سبتمرب/ أيلول،1566  العدد،INSEE Premières أل81
،16  الصافحة،2016 ينااير/ كاانون الثاين28 ،21e rapport sur l’état du mal-logement en France, 2016 أل82
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/le_dossier_de_synthese_

.integral_-_21e_rapport_2016.pdf
.182  الصفحة،2016  طبعة،INSEE, France portrait social أل83
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.55 و54  الصفحتان،2016  طبعة،INSEE, TEF أل84
.OCDE, StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN&Lang=fr أل85
« La syndicalisation en ، وزارة االقتص اااد والص ااناعة واالقتص اااد الرقم ااي،أل وزارة املالي ااة واحلس اااابت العام ااة86
،2014 م ااايو/ أاير13 ،129  الع اادد،France : paradoxes, enjeux, perspectives », Trésor-Eco
.http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/400998 ،3 الصفحة
 كاانون23 ، Le montant du SMIC brut horaire ،أل وزارة العمل والعمالة والتدريب املهين واحلاوار االجتمااعي87
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation- ،2015 ديس ا ا ا ا اامرب/األول
.inanciere/remuneration/smic/article/le-montant-du-smic-brut-horaire
،6  اجلدول،4  الصفحة،2015 سبتمرب/ أيلول،1565  العدد،INSEE, Premières أل88
.http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1565/IP1565.pdf
Salaire mensuels moyens nets de tous les : جاادول،أل املعهااد الااوطين لإلحصاااء والبحااور االقتصااادية89
،prélèvements selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2013
.http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF04152
T. MORIN et N. REMILA, “Le revenu salarial des femmes reste inférieur à celui des hommes », أل90
،2013 مار/ آذار،1436  العدد،Insee Première
.http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1436#inter1
. من قانون اإلجراءات اجلنائية1-145 أل املادة91
. من قانون اإلجراءات اجلنائية2-145 أل املادة92
« مااا هااي املاادة القصااوىQuelle est la durée maximale d’une détention provisoire?» أل اإلدارة العامااة93
.2011 ديسمرب/ كانون األول9 ،للحب( االحتياطيأل
.http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1570.xhtml
،Présentation des dispositions relatives à la réparation des détentions provisoires injustifiées أل94
،2003 مايو/ أاير30 ،90  العدد،اجلريدة الرمسية لوزارة العدل
.http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacg90c.htm
، الدولة ملزمة جبارب الضارر النااجم عان خلال يف أداء خدماة العدالاة: من قانون التناييم القضائيL. 141-1 أل املادة95
. وال تتحمل الدولة هذه املسؤولية إال يف حالة اخلطف اجلسيم أو إنكار العدالة
Interstats, Thèmes, Homicides, Nombre annuel d’homicides (y compris coups et blessures ،أل وزارة الداخلياة96
 عاادد جارائم القتاال ساانوايً تااا يف ذلااك الضاارب واجلاار املفضااي إ املااوتألأل الا،volontaires ayant causé la mort)
.http://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides/Chiffres-cles-Homicides ،س لتها قوات األمن
INHESJ, Bulletin pour l’année 2014 de l’Observatoire nationales de la délinquance et des réponses أل97
.28  الصفحة،http://www.inhesj.fr/sites/default/files/bm_2015_janv.pdf ،2015 يناير/ كانون الثاين،pénales
INHESJ, « Les faits constatés d’homicides « hors tentative » enregistrés par la police et la
أل98
،3 و2  الصاافحتان،2014 يناااير/ كااانون الثاين،25  العاادد،gendarmerie de 1996 à 2013 », Repères
.http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_25.pdf
http://www.unodc.org/documents/data- ،112  الصفحة،UNODC, Global study on homicide, 2011 أل99
and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf?bcsi_scan_

.96404f7f6439614d=0&bcsi_scan_filename=Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf
INHESJ, «Les faits constatés d’homicides «hors tentative» enregistrés par la police et la

.3 و2  الصاافحتان،2014 يناااير/ كااانون الثاين،25  العادد،gendarmerie de 1996 à 2013», Repères
.http://www.inhesj.fr/sites/default/files/reperes_25.pdf
INHESJ, Bulletin pour l’année 2014 de l’Observatoire nationales de la délinquance et des réponses

،128  الصفحة،2015 يناير/ كانون الثاين،pénales
.http://www.inhesj.fr/sites/default/files/bm_2015_janv.pdf
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،29 و28  الصفحتان،ONDRP, La criminalité en France, 2013
.http://www.inhesj.fr/sites/default/files/files/ondrp_ra-2013/Synthese %20rapport_2013.pdf
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques- ،7  الصاافحة،Les condamnations en 2014 ،وزارة العاادل
.10054/donnees-statistiques-10302/les-condamnations-27130.html
.7  الصفحة،Les condamnations en 2014 ،وزارة العدل
.11  الصفحة،Les condamnations en 2014 ،وزارة العدل
.Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2015 ،وزارة العدل
.Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2015 ،وزارة العدل
16 ،«La Police nationale sur le Tour de France 2012 : la police, des métiers» ،وزارة الداخلياة
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/La-Police- ،2012 يوليااه/متوز
.nationale-sur-le-Tour-de-France-2012-la-police-des-metiers
،16  الصافحة،dépenses de rémunération et temps de travail ، والشارطة والادرك الاوطين،حمكمة تدقيف احلساابت
.http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000185/0000.pdf
http://www.assemblee- ،2013 نوفمرب/ تش ا ا ا ا ا ارين الثا ا ا ا ا اااين8  اجللسا ا ا ا ا ااة املعقا ا ا ا ا ااودة يف،اجلمعيا ا ا ا ا ااة الوطنيا ا ا ا ا ااة
.nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140056.asp
،2013 ماايو/ أاير14 ،«Zones de sécurité prioritaires : un premier bilan encourageant» ،رئاي( الاوزراء
.http://www.gouvernement.fr/gouvernement/zones-de-securite-prioritaires-un-premier-bilan-encourageant
Les chiffres clés 2015, http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/ ،وزارة العدل
.chiffres-cles-de-la-justice-10303/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2015-28396.html
.وزارة العدل
.وزارة العدل
.وزارة العدل
.70 و67 و23 و20  الصفحات،CEPEJ, Evaluation des systèmes judiciaires européens, 2012
.http://www.service-public.fr/actualites/002205.html ،«Contribution pour l’aide juridique» ،اإلدارة العامة
.94  الصفحة،CEPEJ, Evaluation des systèmes judiciaires européens, 2012
Vie Publique, Direction légale de l’information légale et administrative, «Quelles :املوقاا الشابكي
http://www.vie- ،2013 نوفمرب/ تش ا ارين الثا اااين4 ،sont les différentes catégories d’États?»

أل102
أل103
أل104
أل105
أل106
أل107
أل108
أل109
أل110
أل111
أل112
أل113
أل114
أل115
أل116
أل117
أل118
أل119

publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-

.territoriales/quelles-sont-differentes-categories-etats.html
،Vie publique, Direction légale de l’information légale et administrative, «Les cohabitations» :أل املوقاا الشابكي120
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/veme- ،2014 ين ا ا اااير/ ك ا ا ااانون الثاين2
.republique/transformations/cohabitations.html
1  اتساام عاادد الناااخبني ابسااتقرار نساايب يف الفاارتة املمتاادة بااني،أل املعهااد الااوطين لإلحصاااء والبحااور االقتصااادية121
،2015 مار/ آذار،23  العدد،INSEE, focus ،2015 مار/ آذار1 و2014 مار/آذار
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if23

،INSEE, X. NIEL et L. LINCOT, L’inscription et la participation électorale en 2012, Insee Première أل122
،2012 سبتمرب/ أيلول،1411 العدد
.http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1411
،2014 م ااار/ آذار1  ملي ااون انخ ااب فرنس ااي ح ااى44,6 ،أل املعه ااد ال ااوطين لإلحص اااء والبح ااور االقتص ااادية123
،2014 مار/ آذار،3  العدد،INSEE Focus
.http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if14

91

GE.17-20833

HRI/CORE/FRA/2017

أل124
 [اطل ا ا ا ا ا ا ا ااا،http://www.edile.fr/droit-de-vote-des-ressortissants-communautaires/ ،communautaires»
.]2014 يوليه/ متوز6 عليه يف
Vie Publique, Direction légale de l’information légale et administrative, «Qu’est-ce :أل املوقاا الشابكي125
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/ ،2006 ماايو/ أاير30 ،qu’un parti politique ?»
.citoyen/participation/parti-politique/qu-est-ce-qu-parti-politique.html
،133 و121  الصافحتان،2013 أكتاوبر/ تشارين األول15 ،CNCCFP, Rapport d’activité 2012-2013 أل126
Information juridique des collectivités territoriales, «Droit de vote des ressortissants

http://www.cnccfp.fr/docs/commission/cnccfp_activite_2012_2013.pdf?bcsi_scan_2c4d6ddaa91b
4abc=1&bcsi_scan_76859af71b923077=1&bcsi_scan_96404f7f6439614d=0&bcsi_scan_filename

.=cnccfp_activite_2012_2013.pdf
.http://www.france-politique.fr/partis-politiques.htm ،France Politique par L. de Boissieu :املوقا الشبكي
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les- ،«Résultats des élections présidentielles 2012» ،وزارة الداخلياة
 ك ا ا ااانون9  [اطل ا ا ااا علي ا ا ااه يفresultats/Presidentielles/elecresult__PR2012/ %28path %29/PR2012/FE.html
.]2014 يناير/الثاين
،«Les élections législatives 2012» أل2012  االنتخاابت التشريعية لعام،بوابة احلكومة
 ك ااانون9  [اطل ااا علي ااه يفhttp://www.gouvernement.fr/gouvernement/les-elections-legislatives-2012
.]2014 يناير/الثاين
 اجلول ااة الثاني ااةأل، النت ااائج يف فرنس ااا كله ااا،2014  نت ااائج االنتخ اااابت البلدي ااة واجملتمعي ااة لع ااام،وزارة الداخلي ااة
،Résultats des élections municipales et communautaires 2014, résultats France entière, second tour

أل127
أل128
أل129
أل130

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__MN2014/ %28path

.%29/MN2014/FE.html
résultat des élections ، النتاائج يف فرنساا كلهاااأل،2014  نتاائج االنتخاااابت األوروبياة لعااام،أل وزارة الداخلياة131
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/ ،européennes
2014,
France
entière
.Europeennes/elecresult__ER2014/ %28path %29/ER2014/FE.html
résultats des  اجلولاة الثانياةأل، النتائج يف فرنسا كلهاا،2015  نتائج انتخاابت املقاطعات لعام،أل وزارة الداخلية132
،élections départementales 2015, France entière, second tour
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Departementales/elecresult__departementales-

.2015/ %28path %29/departementales-2015/FE.htm
 اجلولااة الثانيااةأل، النتااائج يف فرنسااا كلهااا،2015  نتااائج االنتخاااابت علااى صااعيد املناااطف لعااام،أل وزارة الداخليااة133
،résultats des élections régionales 2015, France entière, résultats du second tour
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2015/ %28

.path %29/regionales-2015/FE.html
، املتعلا ا ا ااف ابالنتخا ا ا اااابت2013  يوليا ا ا ااه/ متا ا ا ااوز11  املا ا ا ااؤرخ26-2013  الق ا ا ا ارار رقا ا ا اام،أل اجمللا ا ا اا( الدسا ا ا ااتوري134
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-

.date/decisions-depuis-1959/2013/2013-26-elec/decision-n-2013-26-elec-du-11-juillet-2013.137642.html
http://www.conseil- ،2012  املنازعا ا ا ااات القض ا ا ااائية يف االنتخا ا ا اااابت الرائسا ا ا ااية لعا ا ا ااام،أل اجملل ا ا اا( الدسا ا ا ااتوري135
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/dossiers-thematiques/election-

.presidentielle-2012/contentieux/contentieux-de-l-election-presidentielle-2012.105161.html
،«Répartition des compétences au sein de la juridiction administrative» ،أل جمل اا( الدول ااة136
http://www.conseil-etat.fr/Tribunaux-Cours/Organisation/Repartition-des-competences-au-sein-

.de-la-juridiction-administrative
،29  الصافحة،Rec. Cons. const. 1971 :1971 يولياه/ متوز16  املاؤرخ،71-44 DC  القارار رقام،أل اجمللا( الدساتوري137
.2 الفقرة
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،وزارة الرايضة والشباب والتعليم الشعيب واحليااة اجلمعوياة
.http://www.associations.gouv.fr/1182-nouveaux-reperes-2012-sur-les.html ،France»
http://www.legifrance. ، املتعل ااف بعق ااود اجلمعي ااات1901 يولي ااه/ متوز1  م اان الق ااانون امل ااؤرخ5 و2 امل اااداتن
.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20090506
vie publique, Direction de l’information légale et administrative, «Comment peut-on :املوقا الشبكي
http://www.vie-publique.fr/decouverte- ،2013 أكت ااوبر/ تشا ارين األول9 ،créer une association?»
.institutions/citoyen/participation/association/comment-peut-on-creer-association.html
.http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1131.xhtml ،املوقا الشبكي الرمسي لإلدارة الفرنسية
.data.gouv.fr: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/associations-reconnues-d-utilite-publique/ :املوقا الشبكي
.املرجا نفسه
«les organisations de solidarité internationale  منايماات التضاامن الادويل اإلنسااينأل،وزارة الشاؤون اخلارجياة
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire ،humanitaire»
.-d-urgence/les-acteurs-humanitaires-francais/article/29942
،2016 فرباير/ شباج29 ،«Audience, le mag» ،ألMédiamétrie مؤسسة ميدايمرتي
.http://www.audiencelemag.com/?article=81
،chiffres-clés - Statistiques de la culture et de la communication 2015 ،وزارة الثقافااة واالتصااال
http://www.cairn.info/chiffres-cles-statistiques-de-la-culture-2015-- ، وما ا ا ا ا ا ا ا ا ااا يليها ا ا ا ا ا ا ا ا ااا64 الفقا ا ا ا ا ا ا ا ا اارة
.9782111281578-page-153.htm
.املرجا نفسه
.املرجا نفسه
 إ2014 يوليااه/ نساابة مقروئيااة الصااحف يف فرنسااا خااالل الفاارتة ماان متوز،Audipresse ONE 2014-2015
http://www.audipresse.fr/media/document/one20142015/Communique-de- ،2015 يونيا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه/حزيران
.Presse-Audipresse-ONE-2014-2015-ONE-Global-2015v3
.املرجا نفسه
Audiences et stratégies des acteurs ، لفائادة مديرياة تطاوير وساائ اإلعاالمINEUM consulting مؤسساة
،12  الصفحة،en ligne face aux acteurs traditionnels du marché de la diffusion des contenus, 2006
.http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000446/0000.pdf
،Projet de loi de finances pour 2009 : Médias - Avances à l’audiovisuel – Presse ،جملا( الشايوخ
http://www.senat.fr/rap/a08-100- ،2008 نوفمرب/ تش ا ارين الث اااين20 امللح ااف تحض اار اجللس ااة املعق ااودة يف
.62/a08-100-620.html
، وما يليها78  الفقرة،chiffres-clés - Statistiques de la culture et de la communication 2015 ،وزارة الثقافة واالتصال
.http://www.cairn.info/chiffres-cles-statistiques-de-la-culture-2015--9782111281578-page-153.htm
،chiffres-clés de l’audiovisuel français, 2ème semestre 2015 ،اجمللا( األعلاى للوساائ السامعية البصارية
http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-chiffres-cles/Les-chiffres-cles-de-l- ،7 الص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اافحة
.audiovisuel-francais-Edition-du-2nd-semestre-2015
.8  الصفحة،املرجا نفسه
.10  الصفحة،املرجا نفسه
.36-29  الصفحات،Chiffres clés – Statistiques de la culture 2014 ،وزارة الثقافة واالتصال
،Chiffres clés – Statistiques de la culture et de la communication 2015 ،وزارة الثقافاة واالتصاال
. وما يليها70 الفقرة
.املرجا نفسه
.املرجا نفسه
«Nouveaux repères 2012 sur les associations en
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،2013 فرباير/ شباج27 ،« L’année Internet 2012» ألMédiamétrie أل مؤسسة ميدايمرتي161
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-annee-internet-2012-l-internet-sur-tous-les-

.ecrans-tous-les-reseaux-au-plus-pres-de-l-internaute.php?id=818#.Us6-zHCvNYc
،Chiffres clés – Statistiques de la culture et de la communication 2015 ،وزارة الثقافاة واالتصاال
. وما يليها11 الفقرة
«L’internet de plus en plus prisé, l’internaute de plus en املعهاد الاوطين لإلحصااء والبحاور االقتصاادية
،2013 يونيه/ حزيران،1452  العدد،plus mobile», Insee première
.http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1452
،2012 سبتمرب/ أيلول،«Fiche n°2: le Président de la République» ،اجلمعية الوطنية
.http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/septembre2012/fiche_2.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/ ،«Les modes de scrutins»  ط اارق االقا ارتاعأل،اجلمعي ااة الوطني ااة
.]2014 يناير/ كانون الثاين10  [اطلا عليه يفhistoire/suffrage_universel/modes_scrutin.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/elections/ ، 1945  النسا اااء املنتخبا ااات منا ااذ عا ااام،اجلمعيا ااة الوطنيا ااة
.]2014 يناير/ كانون الثاين10  [اطلا عليه يفfemmes-deputees.asp
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice- ،  تركيب ا ا ا ا ا ااة الناي ا ا ا ا ا ااام القضا ا ا ا ا ا ااائي،وزارة الع ا ا ا ا ا اادل
.]2014 يناير/ كانون الثاين17  [اطلا عليه يف،10031/lordre-judiciaire-10033/
Vie Publique, Direction de l’information légale et administrative, «A quelle juridiction :املوقاا الشابكي
http://www.vie- ،2013 يوني ااه/ حزيران3 ،administrative doit-on s’adresser en premier lieu?»

أل162
أل163
أل164
أل165
أل166
أل167
أل168

publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/controle/justice-administrative/

.quelle-juridiction-administrative-doit-on-s-adresser-premier-lieu.html
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice- ،  تركيب ا ا ا ا ا ا ا ا ااة الناي ا ا ا ا ا ا ا ا ااام اإلداري،وزارة الع ا ا ا ا ا ا ا ا اادل
.]2014 يناير/ كانون الثاين17  [اطلا عليه يف،10031/lordre-administratif-10034/
.112-92  الصفحات،R. PERROT, Institutions judiciaires, éd. Montchrestien, 2006
http://www.justice.gouv.fr/organisation- ،2012 يناااير/ كااانون الثاين1 ،  حمكمااة اجلناااايت،وزارة العاادل
.de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/cour-dassises-12027.html
 املتعلااف بصااالحيات وزياار العاادل وقضاااة النيابااة2013 يوليااه/ متوز25  املااؤرخ669-2013 اناياار القااانون رقاام
، املع ا ا ا ا ا اادل لق ا ا ا ا ا ااانون العق ا ا ا ا ا ااوابت،العام ا ا ا ا ا ااة يف جم ا ا ا ا ا ااال السياس ا ا ا ا ا ااة اجلنائي ا ا ا ا ا ااة وتنفي ا ا ا ا ا ااذ اإلج ا ا ا ا ا اراءات العام ا ا ا ا ا ااة

أل169
أل170
أل171
أل172

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74E4F8F625BD1E2
E9DFE00A78589D188.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI0

.00027753870&dateTexte=20140127&categorieLien=id#LEGIARTI000027753870
.  قضية كادوه- 1889 ديسمرب/ كانون األول13 ،أل جمل( الدولة173

.http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/13-decembre-1889-cadot.html
 طلاب،2009 يولياه/ متوز5 ، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، من قانون القضاء اإلداريR. 122-21-1 املادة
. ضد فرنساQue choisir de Côte d’Or  قضية االحتاد الفيدرايل،03/39699 رقم
http://www.conseil-etat.fr/Tribunaux- ، جمل اا( الدول ااة توزي ااا الص ااالحيات داخ اال ناي ااام القض اااء اإلداري
.Cours/Organisation/Repartition-des-competences-au-sein-de-la-juridiction-administrative
.املرجا نفسه
.املرجا نفسه
،«Comment fonctionne la justice administrative?» جملاا( الدولااة كيااف يعماال القضاااء اإلداري

أل174
أل175
أل176
أل177
أل178

http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-État/Demarches-Procedures/Decouvrir-la-justice-administrative

.-et-son-organisation/Comment-fonctionne-la-justice-administrative
.http://www.tribunal-conflits.fr/organisation-composition.html ، أل حمكمة املنازعات الرتكيبة179
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حمكمة املنازعات االختصاصات .http://www.tribunal-conflits.fr/organisation-competences.html ،
املرجا نفسه.
اجلمعي ا ااة الوطني ا ااة الص ا ااحيفة رق ا اام  :2رئ ا ااي( اجلمهوري ا ااة  ،أيلول/س ا اابتمرب http://www.assemblee- ،2012
.nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/septembre2012/fiche_2.asp
 ،P. PACTET et F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, éd. Sireyالطبعاة التاسااعة
والعشرون ،آب/أغسط( .2010
 ،P. PACTET et F. MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, éd. Sireyالطبعاة التاسااعة
والعشرون ،آب/أغسط(  ،2010الصفحة .500
القانون التناييمي رقم  209-99املؤرخ  19آذار/مار  1999املتعلف بكاليدونيا اجلديدة.
القرار رقم  ،5-186 DCاملؤرخ  25كانون الثاين/يناير .1985
القااانون التناييمااي رقاام  1523-2009املااؤرخ  10كااانون األول/ديساامرب  2009املتعلااف بتنفيااذ املااادة 1-61
من الدستور.
األمم املتحدة  -جمموعة املعاهدات.https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr ،
األمم املتحدة  -جمموعة املعاهدات.https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr ،
منايمة العمل الدولية،
.http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:3644072001652513:P11200_INSTRUMENT_SORT:4
مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص.https://www.hcch.net/fr/states/hcch-members/details1/?sid=39 ،
الل نة الدولية للصليب األمحر> املعاهدات والادول األطاراح يف املعاهادات> فرنسااComité international ،
،de la Croix rouge > Traités et États parties aux traités > France
.http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=FR
جمل( أورواب حالة التوقيا والتصديف على امليثاق االجتماعي األورويب «État des signatures et ratifications
»،de la Charte sociale européenne
.http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/SignaturesRatifications_fr.pdf
جملا ا ا ا ا ا ا ا ا اا( أورواب  -مكتا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب املعاها ا ا ا ا ا ا ا ا ااداتhttp://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-states/- ،
/conventions/treaty/country?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_formDate=1461595491
111&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_mode=states_coe&_coeconventions_WAR_co
econventionsportlet_codePays=FRA&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codesMatieres
=&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeSignature=RATIFIED&_coeconventions_W
.AR_coeconventionsportlet_dateStatus=25 %2F04 %2F2016&p_auth=EIGm6i8G

امل ااادة  22م اان الق ااانون رق اام  1862-2011امل ااؤرخ  13ك ااانون األول/ديس اامرب  2011املتعل ااف بتوزي ااا قض ااااي
املنازعات وبتبسي بع اإلجراءات القضائية ،واملواد من  628إ  634من قانون اإلجراءات اجلنائية.
املرسوم رقم  987-2013املؤرخ  5تشرين الثاين/نوفمرب  2013املتعلف دنشااء مكتاب مركازي ملكافحاة اجلارائم
املرتكبة ضد اإلنسانية واملادة  D8-1من قانون اإلجراءات اجلنائية.
قااد تتمثاال هااذه اجل ارائم يف اختطاااح شااخ أو احت ااازه ،أو ريااب املمتلكااات أو إتالفهااا علااى أااو يشااكل
خطرا على األشخاص ،أو انتهاك املصا األساسية للدولة ،أو عرقلة شخ ر ُعهد إليه تساؤولية السالطة لتنفياذ
القااانون ،أو ارتكاااب أفعااال الفساااد ،أو متاارد مساالح ،أو تزوياار العملااة أو سااندات اخلزينااة أو عالمااات الساالطة
العامة ،أو االنتساب إ عصابة إجرامية.
جملا( الشايوخ ،التقريار رقام 2009-2008 637ألM. PORTELLI, «Projet de loi organique relatif à ،
»http://www.senat.fr/rap/l08-637/l08-6374.html ،l’application de l’article 61-1 de la Constitution
[اطلا عليه يف  3شباج/فرباير .]2014
عية جمل( الدولة 8 ،شباج/فرباير  ،2007غارديديوه :قد تتحمل الدولة [ ،]...حبكم ماا يقاا علاى عاتقهاا

ماان التزامااات بضاامان اح ارتام الساالطات العامااة لالتفاقيااات الدوليااة ،مسااؤولية جاارب يااا األض ارار املرتتبااة علااى
القوانني يف حالة عدم مراعاة قانون معتماد لاللتزامات الدولية لفرنسا .
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،H.

OBERDORFF, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, JGDJ, éd. Lextenso, 2011

،H.

OBERDORFF, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, JGDJ, éd. Lextenso, 2011

.253 و252 الصفحتان

أل200
أل201

.211 و210 الصفحتان
 كا ا اانون28  [اطل ا ااا علي ا ااه يف،http://www.defenseurdesdroits.fr/ ،أل املوق ا ااا الش ا اابكي للم ا اادافا ع ا اان احلق ا ااوق202
.]2014 يناير/الثاين
،H. OBERDORFF, Droits de l’Homme et libertés fondamentales, JGDJ, éd. Lextenso, 2011 أل203
.214-211 الصفحات
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/indemnisation- ، لضاحااي اجلارائم
أل وزارة العدل جلنة تقد التعوي204
du-prejudice-11940/indemnisation-par-le-tribunal-11949/la-commission-dindemnisation-des-

.victimes-dinfraction-20242.html
، أل اإلدارة العام ا ااة التع ا ااوي املق ا اادم م ا اان ص ا ااندوق الض ا اامان الت ا ااابا لش ا ااركات الت ا اافمني اإلجب ا اااري ع ا اان الض ا اارر205
.http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2679.xhtml
http://www.vos- ،
 دائ ا ا ا اارة مس ا ا ا اااعدة ض ا ا ا ااحااي اجلا ا ا ا ارائم يف اس ا ا ا ااتخالص مب ا ا ا ااال التع ا ا ا ااوي،أل وزارة الع ا ا ا اادل206
droits.justice.gouv.fr/indemnisation-du-prejudice-11940/indemnisation-par-letat-par-un-fonds-de-

.garantie-11950/le-service-daide-au-recouvrement-des-victimes-dinfractions-20246.html
 الاذي خياول بشاكل، املتعلاف تكاتاب مسااعدة الضاحااي2012 ماايو/ أاير7  املاؤرخ681-2012 املرسوم رقام
عااام جلميااا حماااكم الدرجااة العليااا إمكانيااة إنشاااء مكاتااب ملساااعدة الضااحااي تضااطلا بتقااد املساااعدة والتوجيااه
 مكتب ااا ملس اااعدة150  فُ ااتح،2013  وح ااى أواخ اار ع ااام.للض ااحااي خ ااالل ي ااا مراح اال اإلجا اراءات اجلنائي ااة
. حمكمة من حماكم الدرجة العليا165 الضحااي داخل
.http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/ ،  مساعدة الضحااي،وزارة العدل
.http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/ ،  مساعدة الضحااي،وزارة العدل
، املنشاائ ملنصااب القاضااي املنتاادب املعااين ابلضااحااي2007 نوفمرب/ تشارين الثاااين13  املااؤرخ1605-2007 املرسااوم رقاام

أل207

أل208
أل209
أل210

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000158449&dateTexte=&

http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-

.categorieLien=id
،  اجمللا ا ا اا( الا ا ا ااوطين ملسا ا ا اااعدة الض ا ا ا ااحااي،أل وزارة العا ا ا اادل211

.10044/la-justice-et-les-associations-10278/le-conseil-national-de-laide-aux-victimes-23095.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/ ،  اجلماعات اإلقليمية،Vie publique أل212
collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/qu-est-ce-qu-collectivite-territoriale-

.ou-collectivite-locale.html
.http://www.legifrance.gouv.fr/Sites/Autorites-independantes ،  اهليئات اإلدارية املستقلة،Légifrance أل213
،أل املوقا الشبكي للمدافا عن احلقوق214
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications?term_node_tid_depth_1=8&field_article_date_va

.lue %25255Bvalue %25255D %25255Byear %25255D=&term_node_tid_depth_2=All&title=
.http://www.csa.fr/ ،اجملل( األعلى للوسائ السمعية البصرية
 املتعلااف بتنفيااذ الفقاارة2010 يوليااه/ متوز23  املااؤرخ838-2010  ماان الدسااتور وللقااانون رقاام13 وفقااً للمااادة
. من الدستور13 اخلامسة من املادة
http://www.cglpl.fr/missions-et-actions/sa-mission/ ،املراقب العام ألماكن االحت از
http://www.haut-conseil- ،  الرتكيب ا ا ا ا ا ااة وامله ا ا ا ا ا ااام،اجمللا ا ا ا ا اا( األعل ا ا ا ا ا ااى للمس ا ا ا ا ا اااواة ب ا ا ا ا ا ااني امل ا ا ا ا ا ارأة والرج ا ا ا ا ا اال
.egalite.gouv.fr/hcefh/presentation-et-missions/
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،2006 يونيااه/ حزيران16 ،  الوصااول إ القضاااء وشاابكة قضاااء القاارب،Vie Publique
/ ش ااباج5  [اطل ااا علي ااه يف،publique.fr/politiques-publiques/juge-justice-proximite/reseau-judiciaire/
.]2014 فرباير
.http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/ ،  مساعدة الضحااي،وزارة العدل
.http://www.idhbp.org/ ، ( معهد حقوق اإلنسان التابا لنقابة احملامني يف ابري،(نقابة احملامني يف ابري
.http://www.iidh.org/page-14-24-presentation.html ،املعهد الوطين حلقوق اإلنسان
.http://www.espe-paris.fr/sites/www.espe-paris.fr/files/competencesprofessionnelles.pdf
 التقرياار النهااائي لل نااة،الل نااة الوطنيااة االستشااارية حلقااوق اإلنسااان والل نااة الوطنيااة الفرنسااية لفائاادة اليونسااكو
Rapport final du .2004-1995 ، التثقيااف يف جمااال حقااوق اإلنسااان: عقااد األماام املتحاادة،الفرنسااية
،ألComité français, Décennie des Nations Unies: éducation aux droits de l’Homme, 1995-2004
.http://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_unesco_decennie_dh.pdf
L’identification des victimes de la traite ،تقريار مركاز االتصاال الفرنساي التاابا للشابكة األوروبياة لله ارة
،2013 نوفمرب/ تش ارين الثاااين،des êtres humains dans les procédures d’asile et de retour
http://www.vie-

أل219
أل220
أل221
أل222
أل223
أل224

أل225

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CFUQFjADOAo&
url=http %3A %2F %2Fwww.immigration.interieur.gouv.fr %2Fcontent %2Fdownload %2F6777
9 %2F492476 %2Ffile %2FEtude_du_REM_Identification_des_victimes_de_la_traite_des_etres_
humains.pdf&ei=dpzzUrfxOtORhQePlYDgDA&usg=AFQjCNF87ayHecjGwZnGDuXGpaUQkH
.YH9g&bvm=bv.60799247,d.ZG4

،2012 ،Vivre après la torture ،أل التقرير املرحلي ملركز برميو ليفي226

.http://www.primolevi.org/wp-content/uploads/2013/06/ra2012_def.pdf
___________________
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