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  الثالثة لالستعراض الدوري الشاملالدورة   
 ردود فرنسا  لى التوايات

إن فرنسا شدديدة اللتدزااب سلسدتضرال الددورش ال.دامل. فداألمر يتضلدة فضمليدة فريددة مدن  -1
ها تتيح لكل دولة فرصة تقدمي مضلومات عن التدافري املتخذة لتحسد  حالدة حقدوإل اانسدان نوع

 يف إقليمهددا وتقيدديم التحدددبت املتبقيدددة. وتضتددت فرنسددا السددتضرال الددددورش ال.ددامل  داة  ساسددية لتقيددديم
 وُتديث السياسات الضامة فيما يتضلة سحرتااب حقوإل اانسان وتضزيزها.

توصددية. وشددار    297نسددا فضنايددة التوصدديات الدد  تلقتهددا وعددددها وقددد استضر دد  فر  -2
 مجيد  الدوزارات املضنيدة يف إعدداد الدردود علدص التوصديات وو الت.داور يف هدذه الضمليدة مد  الل ندة الو نيددة

 الست.ارية حلقوإل اانسان.
ويكّمدددل هدددذه اا دددافة مرفدددة يلسدددر املواقدددب الددد  اصدددذنا فرنسدددا ف.ددد ن  دددل توصدددية مدددن  -٣
 لتوصيات.ا
يف املائددة مددن التوصدديات املقدمددة. ويتضلددة األمددر  80،  ش تواأأية 238تقبأأل فرنسأأا و -٤

 فتوصيات تتلة مضها شكاًل ومضموانً وفتوصيات نلذنا سللضل.
تتلدة مضهدا عمومداً شدكاًل ومضدموانً، ولكنهدا ل  كدن  تواية 34تقبل فرنسا ي ئيًا و -٥

ة ل  كددن قبولدده يف حدد   كددن تنليددذ النوددب ا  ددر،  ن تنلددذها  املددة، إمددا ألن نوددب التوصددي
 ألن هناك عوائة قانونية  و دستورية ُتول دون تنليذ التوصية تنليذاً  اماًل.  و
ل  كنهدا  ن تببقهدا ألسدباا قانونيدة  و دسدتورية، تواأية  2٥حتيط فرنسأا  لمأًا بأأ و -6
 ل تتلة م  فحواها،  و ترفض الدعاءات الواردة فيها.  و

 حتسني اإلطار املعياري واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -7

 27-1٤٥و 26-1٤٥و 2٥-1٤٥و 2٣-1٤٥و 22-1٤٥و 20-1٤٥
 11٤-1٤٥و 97-1٤٥و ٣1-1٤٥و ٣0-1٤٥و 29-1٤٥و 28-1٤٥و
 .177-1٤٥و 168-1٤٥و 167-1٤٥و 166-1٤٥و 16٥-1٤٥و 11٥-1٤٥و

 :ي ئياً يات التالية فرنسا التوص تقبل -8
 21-1٤٥و 19-1٤٥و 18-1٤٥و 17-1٤٥و 12-1٤٥و 11-1٤٥و 1-1٤٥

 .169-1٤٥و
 سلتوصيات التالية:  لماً فرنسا  ُتيط -9

 8-1٤٥و 7-1٤٥و 6-1٤٥و ٥-1٤٥و ٤-1٤٥و ٣-1٤٥و 2-1٤٥
 16-1٤٥و 1٥-1٤٥و 1٤-1٤٥و 1٣-1٤٥و 10-1٤٥و 9-1٤٥و
 .٣٣-1٤٥و ٣2-1٤٥و 2٤-1٤٥و
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 يي  والعنصرية ومعاداة السامية وكره األيانبمكافحة التم  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -10

 ٣9-1٤٥و ٣8-1٤٥و ٣7-1٤٥و ٣6-1٤٥و ٣٥-1٤٥و ٣٤-1٤٥
 ٤6-1٤٥و ٤٥-1٤٥و ٤٣-1٤٥و ٤2-1٤٥و ٤1-1٤٥و ٤0-1٤٥و
 ٥٤-1٤٥و ٥٣-1٤٥و ٥1-1٤٥و ٥0-1٤٥و ٤9-1٤٥و ٤8-1٤٥و
 60-1٤٥و ٥9-1٤٥و ٥8-1٤٥و ٥7-1٤٥و ٥6-1٤٥و ٥٥-1٤٥و
 69-1٤٥و 68-1٤٥و 67-1٤٥و 66-1٤٥و 6٥-1٤٥و 62-1٤٥و
 77-1٤٥و 76-1٤٥و 7٥-1٤٥و 7٤-1٤٥و 7٣-1٤٥و 71-1٤٥و
 8٣-1٤٥و 82-1٤٥و 81-1٤٥و 80-1٤٥و 79-1٤٥و 78-1٤٥و
 89-1٤٥و 88-1٤٥و 87-1٤٥و 86-1٤٥و 8٥-1٤٥و 8٤-1٤٥و
 96-1٤٥و 9٥-1٤٥و 9٤-1٤٥و 9٣-1٤٥و 92-1٤٥و 91-1٤٥و
 .297-1٤٥و 296-1٤٥و 2٥9-1٤٥و 2٥8-1٤٥و 2٥7-1٤٥و 211-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -11
 .260-1٤٥و 72-1٤٥و 6٤-1٤٥و ٥2-1٤٥و ٤7-1٤٥و ٤٤-1٤٥

 سلتوصيات التالية:  لماً فرنسا  ُتيط -12
 .90-1٤٥و 70-1٤٥و 6٣-1٤٥

 اإلابدة اجلما ية يف رواندا  
 التالية:فرنسا التوصيات  تقبل -1٣

 10٥-1٤٥و 10٤-1٤٥و 102-1٤٥و 101-1٤٥و 100-1٤٥و 98-1٤٥
 .109-1٤٥و 107-1٤٥و 106-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -1٤
 .108-1٤٥و 10٣-1٤٥و 99-1٤٥

 األ مال التجارية وحقوق اإلنسان  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -1٥

 .11٣-1٤٥و 112-1٤٥و 111-1٤٥و 61-1٤٥
 سلتوصية التالية:  لماً ُتيط فرنسا  -16

1٤٥-110. 
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 احرتام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -17

 121-1٤٥و 120-1٤٥و 119-1٤٥و 118-1٤٥و 117-1٤٥و 116-1٤٥
 127-1٤٥و 126-1٤٥و 12٥-1٤٥و 12٤-1٤٥و 12٣-1٤٥و 122-1٤٥و
 1٣٤-1٤٥و 1٣٣-1٤٥و 1٣2-1٤٥و 1٣1-1٤٥و 1٣0-1٤٥و 129-1٤٥و
 .270-1٤٥و 1٣6-1٤٥و 1٣٥-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -18
1٤٥-1٣7. 

 سلتوصية التالية:  لماً ُتيط فرنسا  -19
1٤٥-128. 

 احرتام قوات األمن حقوَق اإلنسان؛  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -20

 172-1٤٥و 171-1٤٥و 170-1٤٥و 1٤0-1٤٥و 1٣9-1٤٥و 1٣8-1٤٥
 .17٥-1٤٥و 17٣-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -21
1٤٥-17٤. 

 تع ي  حقوق اإلنسان ومحايتها يف اماكن االحتجاز  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -22

 1٤8-1٤٥و 1٤6-1٤٥و 1٤٥-1٤٥و 1٤٣-1٤٥و 1٤2-1٤٥و 1٤1-1٤٥
 .1٥0-1٤٥و 1٤9-1٤٥و

 :ي ئياً التوصيات التالية  فرنسا تقبل -2٣
 .1٤7-1٤٥و 1٤٤-1٤٥

 االجتار ابلبشر  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -2٤

 1٥6-1٤٥و 1٥٥-1٤٥و 1٥٤-1٤٥و 1٥٣-1٤٥و 1٥2-1٤٥و 1٥1-1٤٥
 162-1٤٥و 161-1٤٥و 160-1٤٥و 1٥9-1٤٥و 1٥8-1٤٥و 1٥7-1٤٥و
 .16٤-1٤٥و 16٣-1٤٥و
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 مكافحة الفقر ومعاجلة مسنلة السكن ومحاية الفئات الضعيفة من السكان  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -2٥

 18٣-1٤٥و 182-1٤٥و 181-1٤٥و 180-1٤٥و 179-1٤٥و 178-1٤٥
 189-1٤٥و 188-1٤٥و 187-1٤٥و 186-1٤٥و 18٥-1٤٥و 18٤-1٤٥و
 26٤-1٤٥و 26٣-1٤٥و 261-1٤٥و 192-1٤٥و 191-1٤٥و 190-1٤٥و
 .29٥-1٤٥و 26٥-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -26
1٤٥-262. 

 حقوق ال فل  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -27

 197-1٤٥و 196-1٤٥و 19٥-1٤٥و 19٤-1٤٥و 19٣-1٤٥و 176-1٤٥
 2٤2-1٤٥و 2٣٥-1٤٥و 2٣٣-1٤٥و 2٣2-1٤٥و 200-1٤٥و 199-1٤٥و
 286-1٤٥و 28٤-1٤٥و 28٣-1٤٥و 2٤7-1٤٥و 2٤6-1٤٥و 2٤٣-1٤٥و
 292-1٤٥و 291-1٤٥و 290-1٤٥و 289-1٤٥و 288-1٤٥و 287-1٤٥و
 .29٤-1٤٥و 29٣-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -28
 2٤1-1٤٥و 2٤0-1٤٥و 2٣9-1٤٥و 2٣8-1٤٥و 2٣7-1٤٥و 2٣6-1٤٥

 .28٥-1٤٥و 2٤٥-1٤٥و 2٤٤-1٤٥و
 :سلتوصيات التالية  لماً ُتيط فرنسا  -29

 .2٣٤-1٤٥و 201-1٤٥و 198-1٤٥

 املساواة بني املراة والريل وحقوق املراة  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -٣0

 208-1٤٥و 207-1٤٥و 20٥-1٤٥و 20٤-1٤٥و 20٣-1٤٥و 202-1٤٥
 216-1٤٥و 21٥-1٤٥و 21٤-1٤٥و 21٣-1٤٥و 212-1٤٥و 209-1٤٥و
 222-1٤٥و 221-1٤٥و 220-1٤٥و 219-1٤٥و 218-1٤٥و 217-1٤٥و
 228-1٤٥و 227-1٤٥و 226-1٤٥و 22٥-1٤٥و 22٤-1٤٥و 22٣-1٤٥و
 .2٣1-1٤٥و 2٣0-1٤٥و 229-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -٣1
1٤٥-206. 
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 حقوق األشخاص ذوي اإل اقة  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -٣2

 2٥٤-1٤٥و 2٥٣-1٤٥و 2٥1-1٤٥و 2٥0-1٤٥و 2٤9-1٤٥و 2٤8-1٤٥
 .2٥6-1٤٥و 2٥٥-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -٣٣
1٤٥-2٥2. 

 محاية احلقوق يف سياق اهلجرة واللجوء  
 فرنسا التوصيات التالية: تقبل -٣٤

 272-1٤٥و 271-1٤٥و 269-1٤٥و 267-1٤٥و 266-1٤٥و 210-1٤٥
 278-1٤٥و 277-1٤٥و 276-1٤٥و 27٥-1٤٥و 27٤-1٤٥و 27٣-1٤٥و
 .282-1٤٥و 281-1٤٥و 280-1٤٥و 279-1٤٥و

 :ي ئياً فرنسا التوصيات التالية  تقبل -٣٥
1٤٥-268. 

من الضرورش متافضة وتنليدذ التوصديات لضدمان مودداقية السدتضرال الددورش ال.دامل. وهلدذا  -٣6
، تقريددراً ملنتوددب املدددة ف.دد ن التنليددذ اللضلدد  للتوصددديات 2021السددب ، سددتقداب فرنسددا، الددول عددااب 

. وست.دددارك يف هدددذه املتافضدددة مجيددد  اادارات واهلي دددات املسدددتقلة 2018ون الثاين/ينددداير املقدمدددة يف  دددان
 املضنية، مبا يف ذلك الل نة الو نية الست.ارية حلقوإل اانسان.

    


