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(A)     GE.08-42477    240608    240608 

                                                     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                الدورة األربعون

      ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ١٦  -       أبريل  /       نيسان  ٢٨

  ن الدول األطرافالنظر يف التقارير املقدمة م
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  فرنسا
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                                 نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث لفرنسا بـشأن      -  ١
   ٥   و ٤   و ٣           يف جلـساهتا    ) E/C.12/FRA/3 (                                    قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحل    

    ١٦               املعقودة يف      ٢٦                       ، واعتمدت يف جلستها      )E/C.12/2008/SR.3-5   (    ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ٣٠    و   ٢٩            املعقودة يف   
   .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٨     مايو  /    أيار

   مقدمة- ألف 

                                                                     ي الثالـث لفرنـسا وبـالردود اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل                                                  ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدور      -  ٢
) E/C.12/FRA/Q/3/Add.1 .(                وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير احلوار املفتوح والبنَّاء الذي دار مع وفد الدولة                                        َّ                              ً                 

                                                                                                        الطرف الذي ضم ممثلني عن خمتلف اإلدارات احلكومية من أصحاب اخلربة يف املواضيع املشمولة بالعهد، وردود                
   .                              د على األسئلة اليت طرحتها اللجنة    الوف

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

   ِّ                                                                                               تنوِّه اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف منذ اعتماد القانون اإلطاري املتعلـق بتـدابري مكافحـة       -  ٣
                                                             الذي يهدف إىل مكافحة االستبعاد االجتماعي وضمان تكافؤ            ١٩٩٨       يوليه   /                                  االستبعاد االجتماعي الصادر يف متوز    

    .                                                                                              الفرص لألشخاص املنتمني إىل فئات ضعيفة وحمرومة يف ميادين العمل والسكن والصحة والتمتع باحلياة الثقافية
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                    مبوجـب القـانون      ) HALDE (                                                                                 وترحب اللجنة بإنشاء اهليئة العليـا ملكافحـة التمييـز وحتقيـق املـساواة                 - ٤
   .    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ٣٠        املؤرخ     ١٤٨٦ /    ٢٠٠٤    رقم 

       ٤٥٧ /    ٢٠٠٦                       مبوجـب القـانون رقـم      ) CIVIS (                                             لجنة بإنشاء عقد اإلدماج يف احلياة االجتماعيـة             وترحب ال   - ٥
                                                                                       ، الرامي إىل تيسري االستفادة من فرص العمل للشباب الذين ال ميلكون مؤهالت مهنيـة                   ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢١       املؤرخ  

    ".                 مناطق حضرية حساسة "                وللذين يعيشون يف 

                           الذي يعزز األحكام اخلاصـة      ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان ٤        املؤرخ    ٣٩٩ /    ٢٠٠٦   قم                                   وترحب اللجنة باعتماد القانون ر      - ٦
   .     سنة  ١٨                                                                                                مبنع العنف الزوجي والعنف ضد األطفال وباملعاقبة عليهما ويرفع احلد األدىن القانوين لسن الزواج للفتيات إىل 

    ١٨            املـؤرخ     ٩  ٢٣ /    ٢٠٠٣                                             ُ                                     وتالحظ اللجنة بارتياح اإلطار التشريعي الشامل املُنشأ مبوجـب القـانون رقـم                - ٧
    .                                                            والرامي إىل مكافحة االجتار باألشخاص وغريه من أشكال الرق املعاصر    ٢٠٠٣     مارس  /    آذار

                                            ً                                                               وترحب اللجنة باالعتراف باحلق يف السكن الالئق حقاً يستوجب التطبيق الفوري من جانب اهليئات القـضائية                  - ٨
   .    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار ٥        املؤرخ    ٢٩٠ /    ٢٠٠٧             ً              واإلدارية، عمالً بالقانون رقم 

                                                                                                                وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملنع تعاطي الكحول والتدخني، مبا يف ذلك اعتماد خطة الوقاية                  - ٩
   .    ٢٠٠٨      يناير  /             كانون الثاين ١                                            ً      وإقرار حظر التدخني يف مجيع األماكن العامة ابتداًء من     ٢٠١١-    ٢٠٠٧                 من اإلدمان للفترة 

  العهد العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ -جيم 

   .                                     ُ                                            تالحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات ُتذكر متنع التنفيذ الفعال للعهد يف الدولة الطرف  -  ١٠

   دواعي القلق الرئيسية-دال 

                                                           َّ                                                   تأسف اللجنة لعدم تضمني تقرير الدولة الطرف بيانات إحصائية مصنَّفة على أساس مقارن سنوي بشأن النتائج                  -  ١١
                                                                                                يعية والسياساتية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف، ما حال دون متكن اللجنة من التقييم الكامل                                            امللموسة ملختلف التدابري التشر   

   .                                                                         للتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تنفيذ العهد وللصعوبات اليت واجهتها يف ذلك

      مجـايل                                  يف املائة من ناجتها احمللي اإل          ٠,٣٩        سوى       ٢٠٠٧                                                  وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل ختصص يف عام            -  ١٢
     يف     ٠,٧                                                                                                                   للمساعدة اإلمنائية الرمسية، يف الوقت الذي يبلغ فيه اهلدف الذي حددته األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الرمسية                 

            يف املائة      ٠,٧                                                        كما تأسف اللجنة لتأجيل حتقيق اهلدف املتمثل يف ختصيص            .                                                  املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان الصناعية      
   .    ٢٠١٥         إىل عام     ٢٠١٢                             اإلمجايل للتعاون الدويل من عام               من الناتج احمللي

                                                                                                                  وتالحظ اللجنة بقلق أن النساء املنتميات إىل أقليات عرقية وإثنية وقومية الاليت يعـشن يف املنـاطق احلـضرية                     -  ١٣
  ص                                            ً                                                                  احلساسة، وخباصة األمهات الوحيدات، يواجهن أشكاالً متعددة من التمييز ويصادفن صعوبات يف االستفادة من فـر               

   .                                                                     العمل والضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية وخدمات السكن والصحة والتعليم
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                                                                                                                        وتظل اللجنة قلقة إزاء معدالت البطالة املرتفعة بني النساء، وال سيما النساء املنتميات إىل أقليات عرقية وإثنيـة                    -  ١٤
                                                   ية املتدنية للنساء الاليت يشغلن مناصـب إداريـة                                                                                 وقومية، واستمرار الفوارق يف األجور بني الرجال والنساء، والنسبة املئو         

                                                                                                                   ومناصب رفيعة املستوى يف جماالت عديدة، ويف القطاعني العام واخلاص، على الرغم من خمتلـف التـدابري التـشريعية                   
         ور بـني                                                                                                                      والسياساتية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء، مبا يف ذلك قانون املساواة يف األج                

   .    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٢٣                     الرجال والنساء املؤرخ 

                يف املائة، ال      ١٨       إىل     ٢٢       من       ٢٠٠٧                                                                              وتظل اللجنة قلقة ألن معدل البطالة يف صفوف الشباب، الذي تراجع يف عام                -  ١٥
   .        للشباب                                                                                                    يزال أعلى بكثري من متوسط معدل البطالة، على الرغم من التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لزيادة فرص العمل

                                                                                                                    وتالحظ اللجنة بقلق أن التمييز القائم حبكم األمر الواقع ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية وإثنية وقومية،                   -  ١٦
                                                                                                          وال سيما األشخاص القادمني من منطقة املغرب العريب وتركيا وأفريقيا السوداء، ال يزال واسع االنتشار، على الرغم مـن   

  "                              ميثاق التنـوع يف املؤسـسات      "                                                                   ولة الطرف ملكافحة التمييز يف ميدان العمل، مبا يف ذلك اعتماد                                      التدابري اليت اعتمدهتا الد   
   .    ً      ً                               دليالً مقبوالً على السلوك التمييزي أمام احملاكم  "               اختبار التمييز "         واستخدام 

                 مل بدوام جزئي،                                                                                                    وتالحظ اللجنة بقلق أنه نتيجة لالستخدام الواسع لعقود العمل احملددة املدة واملؤقتة وعقود الع               -  ١٧
                                                                                                                   يفتقر عدد كـبري مـن العـاملني، وال سـيما الـشباب، واآلبـاء واألمهـات الوحيـدين، واألشـخاص الـذين                       

                           ، الذي ال يكفي لتمكينهم      )SMIC (                                                                                 ال ميلكون مؤهالت مهنية، إىل األمن الوظيفي ويتقاضون احلد األدىن القانوين لألجور             
                                                                      اللجنة بقلق خاص إزاء فرط متثيل النساء الاليت يـشغلن وظـائف                  وتشعر  .                                          هم وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق      

   .                              مؤقتة وبدوام جزئي وأجور متدنية

            القـانون   (                                                                                                وتالحظ اللجنة بقلق أن التشريع الرامي إىل حتسني االسـتفادة مـن فـرص العمـل للمعـوقني                     -  ١٨
                                ل البطالـة يف صـفوف املعـوقني       ُ          ً     ً                ال ُينفذ تنفيذاً فعاالً، وأن معـد        )     ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ١١          املؤرخ       ٢٠٠٥ /   ١٠٢     رقم  

   .                                         ال يزال يبلغ ثالثة أمثال متوسط معدل البطالة

                                                                          ً      ً                     وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من أن العنف ضد الزوج أو الشريك ميكن أن يشكل ظرفاً مشدداً بالنسبة لعـدة         -  ١٩
                                      وجب التـشريعات اجلنائيـة للدولـة             ُ                                                 ُ                             جرائم ُمشار إليها يف القانون اجلنائي، ال يزال العنف املرتيل ال ُيعد جرمية حمددة مب              

                   ً                                                                                               وتالحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من اجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للتوعيـة هلـذه الظـاهرة،                       .      الطرف
   .                                                            ً ال يزال اإلبالغ عن العنف املرتيل الذي يرتكبه الزوج أو الشريك ضعيفاً

                                       ً        ء العدد املرتفع لألشخاص الذين يعيشون حصراً علـى                                                                 وتظل اللجنة قلقة إزاء نسبة الفقر يف الدولة الطرف، وإزا           -  ٢٠
   .                          التحويالت النقدية االجتماعية

                                                                                                                وتشعر اللجنة بقلق عميق ألن األشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية وإثنية وقومية، وال سيما العمال املهـاجرين                   -  ٢١
                                  ية الفقرية اليت تتـسم مبجمعـات                                                                                      واألشخاص املنحدرين من أصول مهاجرة، يتركزون أكثر من غريهم يف األحياء السكن           

                                                                                                                            سكنية كبرية ورديئة النوعية تفتقر إىل الصيانة، وبقلة فرص العمل، وعدم كفاية مرافق الرعاية الصحية وخدمات النقـل                  
   .                                                             العام، وقلة املوارد املخصصة للمدارس، وارتفاع معدالت اجلرمية والعنف
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                                                       بذلتها الدولة الطرف ال يزال عدد كبري من األفراد واألسـر                                                  وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من اجلهود اليت      -  ٢٢
   .                                                              يعيشون يف مساكن وضيعة تتسم بشروط غري آمنة أو غري صحية أو غري نظيفة

                                                                                                              وتظل اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية املعروض من املساكن االجتماعية لألسر املنخفضة الدخل واستمرار ارتفـاع                  -  ٢٣
                                                                                     اص، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيـادة املعـروض مـن وحـدات                                      اإلجيارات يف قطاع اإلجيار اخل    

   .              السكن االجتماعي

                                                                                          ً                      وتالحظ اللجنة بقلق استمرار التمييز القائم حبكم األمر الواقع ضد الغجر والرحل يف جمال السكن، نظراً لنقص                   -  ٢٤
ـ           ولألوضاع                      وقوف املقطورات السكنية                          املساحات املخدومة املخصصة ل           ف الـيت   و                                    املعيشية السيئة يف كثري من أماكن الوق

                           ً                                                                                              ها السلطات احمللية، واليت كثرياً ما تكون بعيدة عن املناطق السكنية ويف مواقع تفتقر للبىن التحتية األساسـية وغـري                      دد حت
   .            ً مناسبة بيئياً

                           ود اليت تبـذهلا الدولـة                                                                                                وتظل اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء نسبة التشرد يف الدولة الطرف، على الرغم من اجله                -  ٢٥
                                      وتالحظ اللجنة بوجه خـاص أن عـدد          .                                                  الطوارئ وحتسني آليات تقدمي املساعدة للمتشردين       ي                       الطرف لزيادة عدد مآو   

                                                                                                                       الطوارئ ومراكز اإليواء ال تكفي لتلبية الطلب املتزايد وأن التقدم احملرز يف تيسري إعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي                     ي   مآو
     .                       للمتشردين ال يزال غري كاف

   /         يف متـوز (CMU)          الـشاملة                    لرعايـة الـصحية    ا                                                          وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم مـن اعتمـاد تغطيـة          -  ٢٦
                                                                                                          ، ال يزال األشخاص املنتمون إىل فئات حمرومة ومهمشة، مثل طاليب اللجوء والعمال املهـاجرين الـذين ال                      ١٩٩٩       يوليه  

        الـسلع                احلصول علـى                                    ة من مرافق الرعاية الصحية و                                                                    حيملون وثائق هوية وأفراد أسرهم، يواجهون صعوبات يف االستفاد        
                                                                                          قوقهم وتعقيد اإلجراءات اإلدارية، مثل اشتراط اإلقامة املستمرة والقانونيـة يف إقلـيم              حل                            واخلدمات، بسبب عدم وعيهم     
   .                             الدولة الطرف، واحلواجز اللغوية

                                ف، وال سيما يف صفوف األشـخاص                                                                                   وتظل اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء معدل االنتحار املرتفع يف الدولة الطر             -  ٢٧
                  الدولـة الطـرف                                                                        سنة، على الرغم من خمتلف اخلطط واالستراتيجيات اليت اعتمـدهتا              ٤٤    و   ١٥                 حة أعمارهم بني      او    املتر
   .                 كافحة هذه الظاهرة مل

                                              داء املدرسي ومعدالت التسرب بني التالميذ الفرنسيني أل                                                   وتالحظ اللجنة بقلق استمرار أوجه التفاوت الكبرية يف ا    -  ٢٨
                                                                                                                                والتالميذ املنتمني إىل أقليات عرقية أو إثنية أو قومية، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف ملعاجلـة أوجـه                      

   .                                                  التفاوت االجتماعية واالقتصادية القائمة يف جمال التعليم

             ً           ا يتعلق حتديداً باحلقوق        وفيم  .                                                                                    وتظل اللجنة قلقة إزاء عدم االعتراف الرمسي باألقليات داخل إقليم الدولة الطرف             -  ٢٩
                                                                                                                          الثقافية، تالحظ اللجنة كذلك بقلق أن بعض هذه احلقوق ال حيظى باالحترام، مثل احلق يف استعمال لغة األقلية، الـذي                    

   .                                               اجملتمع إال مع أفراد آخرين منتمني إىل األقلية نفسها   يف            ال ميكن ممارسته
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           ولغـات             اإلقليميـة                    وتعزيز اللغات       صون ً                 اً كافية يف جمال                                                          وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تبذل جهود          -  ٣٠
                             وبلغات األقليـات أسـهم يف                اإلقليمية                   ً                                      وتالحظ اللجنة أيضاً أن عدم االعتراف الرمسي باللغات           .                         األقليات وتراثها الثقايف  

    .                                         التراجع الثابت يف عدد الناطقني بتلك اللغات

   االقتراحات والتوصيات- هاء 
                                بيانات إحصائية على أسـاس          قادم                                                    دولة الطرف أن تقدم إليها يف تقريرها الدوري ال                            تطلب اللجنة إىل ال     -   ٣١

                                                                                                        مقارن سنوي عن السنوات اخلمس املاضية، على أن تكون مصنفة حبسب العمر ونوع اجلنس واألصل القـومي،                 
                 بري اليت اعتمدهتا                                                          الريفي، وتتعلق بالنتائج العملية املترتبة على التدا       /                   مكان اإلقامة احلضري       حبسب                  وعند االنطباق،   

   .  لي     الداخ                                     الدولة الطرف لتنفيذ العهد على املستوى 

                             يف املائة من ناجتها احمللي         ٠,٧                                                                             وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل              -   ٣٢
ُ        التنمية، الذي ُعقـد يف                                                                                       اإلمجايل، على حنو ما اتفق عليه رؤساء الدول واحلكومات يف املؤمتر الدويل املعين بتمويل                           

   .    ٢٠٠٢     مارس  /      آذار  ٢٢     إىل   ١٨                            مونتريي باملكسيك، يف الفترة من 

                                                                                                         وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتـة عنـد                     -   ٣٣
                الاليت يعـشن يف     و                                                                                                االقتضاء، ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد النساء املنتميات إىل أقليات عرقية وإثنية وقومية              

                                          مان استفادهتن على قدم املساواة من فرص                                                                       املناطق احلضرية احلساسة، وال سيما األمهات الوحيدات، من أجل ض         
   .                     السكن والصحة والتعليم      خدمات                                           العمل والضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية و

                                                                                                         وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتـة عنـد                     -   ٣٤
                                                              سني معدل عمل املرأة، وتقليص الفوارق يف األجور مع الرجال،                                                تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، وحت      ل          االقتضاء،  

   .                                                                                      وزيادة النسبة املئوية للنساء يف املناصب الرفيعة املستوى، يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء

   اب  ب                                               جهودها من أجل حتسني فرص العمل للشباب، وخباصة الش    عزيز                               وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ت  -   ٣٥
                                                                                     كون مؤهالت مهنية والذين يعيشون يف املناطق احلضرية احلساسة، عن طريق اختاذ تدابري هادفة حمددة،           الذين ال ميل

   .                                                                               ً مبا فيها التدريب املهين والتوجيه الوظيفي واحلوافز الضريبية للشركات اليت تستخدم شباباً

                                    رامية إىل مكافحة التمييز العنـصري                                                                                    وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز آلياهتا القانونية واملؤسسية ال            -   ٣٦
   .                                                                                           يف جمال العمل وتيسري تكافؤ الفرص يف احلصول على العمل لألشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية وإثنية وقومية

                                                                                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة البطالة اهليكلية واحلد قدر اإلمكان   -   ٣٧
                                                                                         لعمل املؤقتة كوسيلة لتشجيع الشركات على استخدام أشخاص ينتمون إىل الفئات الضعيفة،                                من استخدام عقود ا   

                 ً      وتوصي اللجنة أيـضاً      .                                          واألشخاص الذين ال ميلكون مؤهالت مهنية       ،                            واآلباء واألمهات الوحيدين    ،           مثل الشباب 
                           ضمانات كافية للتأكد من                                                                                        بعدم إبرام تلك العقود إال يف احلاالت املنصوص عليها يف التشريعات السارية، وبتوفري            

            من حقوق    ال                                                                          ني مبوجب هذه العقود ال حيرمون من التمتع باحلق يف مستوى معيشي الئق، و                  ستخدم               أن العاملني امل  
   .          من العهد ٧   و ٦                            العمل املنصوص عليها يف املادتني 
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              ة الطرف مجيع                                   بشأن املعوقني، بأن تعتمد الدول      )     ١٩٩٤ ( ٥                   ً                             وتوصي اللجنة، متاشياً مع تعليقها العام رقم          -   ٣٨
                                                                                                           التدابري املالئمة لضمان تكافؤ الفرص للمعوقني يف احلصول على عمل منتج ومأجور يف املرافق احملمية ويف سوق                 

                                                                                 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات يف تقريرها الـدوري               .                              العمل املفتوحة على حد سواء    
                    ، الذي يشترط على        ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ١١          املؤرخ       ٢٠٠٥ /   ١٠٢   م                                                 القادم عن التقدم احملرز يف تنفيذ القانون رق       

   .                            يف املائة من وظائفها للمعوقني ٦      ً        موظفاً ختصيص   ٢٠                           الشركات اليت تستخدم أكثر من 

                  كما توصي اللجنة     .                      م أعمال العنف املرتيل    ّ ّر                                                          وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات حمددة جت          -   ٣٩
       هذا                                                                            ا الرامية إىل التوعية خلطورة جرمية العنف املرتيل واآلليات املتاحة لضحايا                                          بأن تضاعف الدولة الطرف جهوده    

                      يف ذلـك النـساء       ن                  ً                    فئات النساء تعرضاً هلذا العنف، مب         كثر                                          ، وخباصة عن طريق توجيه محالت التوعية أل            العنف
   .              العلمي املتدين ل                                                القادمات من بلدان غري أوروبية والنساء ذوات التحصي

                                                                                           ة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر، بطرق من بينها توسيع نطاق                       وتوصي اللجن   -   ٤٠
       الدخول  "    بعض                االستعاضة به عن              مقاطعة هبدف   ٣٤       ً    ب حالياً يف          َّ ، الذي جيرَّ "                  دخل التضامن الفاعل "            تطبيق مفهوم 

ـ                 وة االستخدام، ل                                   ، ومستحقات الوالد الوحيد، وعال    (RMI)                          ، وهي بدل الدخل األدىن       "                 الدنيا االجتماعية      شمل    ي
                                                                                     كما توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف تنفيذ التدابري املعتمدة لضمان تلبية احتياجات أشد   .             مقاطعات أخرى
   .          ً         الناس فقراً بفعالية

                                                                                                       وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املالئمة، بالتشاور الوثيق مع السكان املعينني، للحد مـن          -   ٤١
                                            عواقبها السلبية على األوضاع املعيشية لألفـراد     من                                                           العزل السكين القائم على األصل العرقي واإلثين والقومي، و              ظاهرة  

   :                                                                            وتوصي اللجنة بوجه خاص بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة من أجل ما يلي  .                  واجلماعات املتأثرين

                   ً                        سكنية املعزولة حالياً على أسس عرقية عن طريق        حياء ال                                حتسني األوضاع السكنية واملعيشية يف األ   ) أ (  
   ؛    هلا                   اخلدمات وفرص العمل    توفري            ها التحتية و  يت                                         تيسري ترميم اجملمعات السكنية القائمة وحتسني بن

                                                                   ً  دعم تطوير جممعات سكنية عامة جديدة خارج األحياء الفقرية املعزولة عرقياً؛   ) ب (  

                                                     تعلقة مبكافحة التمييز يف جمال السكن، مبا يف ذلـك                                                      ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات احلالية امل        ) ج (  
   .                   فاعلة يف القطاع اخلاص     جهات                                املمارسات التمييزية اليت تقوم هبا 

                                                                                                           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تنفيذ القانون                  -   ٤٢
                                   والرامي إىل تكثيف أعمال الترميم يف     ٢٠٠٣      أغسطس  /  آب                                           اإلطاري لتخطيط املدن والتجديد احلضري الصادر يف 

    .                   ً أكثر األحياء تداعياً

      وضيع                                                                                                    وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ إطارها القانوين والتنظيمي ملكافحة ظاهرة السكن ال               -   ٤٣
         جتمـاعي                                                                   غري صحية أو غري نظيفة، من أجل حتسني نوعية جممعات الـسكن اال               و أ                             الذي يتسم بشروط غري آمنة      

    .                                               وتيسري قيام مالكي اجملمعات السكنية اخلاصة بتجديدها
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           بشأن احلق يف   )     ١٩٩١ ( ٤                                      آخذة يف اعتبارها التعليق العام رقم   -                                          وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف         -   ٤٤
  ،                                                 ول األسر املعيشية املنخفضة الدخل على سكن الئق        ص                                          باعتماد مجيع التدابري املالئمة لضمان ح      -               السكن الالئق   

                                                                                                       بطرق منها ضمان ختصيص موارد كافية لزيادة املعروض من وحدات السكن االجتماعي وبتوفري أشكال مالئمة               
                                                                                   عانات اإلجيار، لتمكني األسر املعيشية املنخفضة الدخل من احلصول على سكن الئـق يف               إ                       من الدعم املايل، مثل     
    .                قطاع اإلجيار اخلاص

     ٦١٤ /    ٢٠٠٠                                               مجيع التدابري املالئمة لضمان االمتثال للقانون رقم                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد  -   ٤٥
                     املقطـورات الـسكنية                                                   ، الذي يشترط على السلطات احمللية تعيني أماكن لوقوف     ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ٥       املؤرخ  

             إىل الدولـة                  وتطلب اللجنة     .                                                                         لرحل مزودة ببنية حتتية مناسبة وموجودة يف مناطق مالئمة للسكن احلضري           ل /   غجر  لل
                               حصائية مصنفة، عن التقدم احملرز يف  إ                                                         دم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، مبا فيها بيانات          طرف أن تق  ال

   .   ٦١٤ /    ٢٠٠٠                  تنفيذ القانون رقم 

                                                                                             وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة استقصائية وطنية حمدثة من أجل الوقوف على مـدى         -   ٤٦
                                                               كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لتحسني   .  ف                                 انتشار ظاهرة التشرد يف الدولة الطر

                                                               الطوارئ واألنزال ومراكز االستقبال وإعادة التأهيل االجتماعي ودور  ي           مبا فيها مآو (                  ً      ً   مرافق االستقبال كماً ونوعاً 
    .                                                                 ووضع سياسات وبرامج مالئمة لتيسري إعادة اإلدماج االجتماعي للمتشردين ، )       الرعاية

                                 املتعلق باحلق يف التمتع بـأعلى        )     ٢٠٠٠ (  ١٤     رقم                                ً                          وحتث اللجنة الدولة الطرف، متاشياً مع التعليق العام           -   ٤٧
                                                                                                            مستوى من الصحة ميكن بلوغه، على اعتماد مجيع التدابري املالئمة لضمان استفادة مجيع األشخاص املنـتمني إىل                 

                                                  لذين ال حيملون وثائق هوية وأفراد أسرهم، مـن                                                                      فئات حمرومة ومهمشة، مثل طاليب اللجوء والعمال املهاجرين ا        
    .                                              مرافق الرعاية الصحية واحلصول على السلع واخلدمات

                                                                                                وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تبذله من جهود لتحليل دوافع االنتحار، بغية اختاذ تدابري فعالة   -   ٤٨
                      ً             الشباب واملثلـيني جنـسياً ومـدمين       شمل  ي   ا                                                        ترمي إىل منع االنتحار يف صفوف الفئات الضعيفة بوجه خاص، مب   

                                                                    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم            .  ني        ن واملسن  ي                           املخدرات أو الكحول واحملتجز   
                                                                                                 حصائية، مصنفة حبسب العمر واجلنس، عن عدد األشخاص الذين انتحروا أو حاولوا االنتحار، وكذلك               إ        بيانات  

    .                                   ضع من خطط واستراتيجيات ملنع االنتحار                 ُ يف تنفيذ خمتلف ما ُو                       معلومات عن التقدم احملرز 

                                                                                                       وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة خلفض أوجه التفاوت الكـبرية يف األداء                  -   ٤٩
                يم، بطرق منها                                                                                                          املدرسي بني التالميذ الفرنسيني والتالميذ املنتمني إىل أقليات عرقية أو إثنية أو قومية يف جمال التعل               

                                                                                                     تكثيف دورات اللغة الفرنسية للطلبة الذين يفتقرون إىل الكفاءة الالزمة يف اللغة الفرنسية وتاليف فرط متثيل طالب 
                                 كما توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة   .                                                                     األقليات يف الصفوف املخصصة لألطفال الذين يعانون صعوبات يف التعلم         

                                                                      ة بني اإلخفاق املدرسي والبيئة االجتماعية، من أجل وضع استراتيجيات                                                الطرف باملزيد من الدراسات عن العالق     
    .                                                                فعالة ترمي إىل خفض معدالت التسرب غري املتناسبة يف صفوف تالميذ األقليات
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                      ً                                                                                           وبينما حتيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ترى أن االعتراف حبقوق األقليات أو باحلقوق اجلماعية يتناىف مـع                    -   ٥٠
                                                                              ً                                  هنا تود أن تكرر تأكيدها أن مبادئ املساواة أمام القانون وحظر التمييز ال تكفي دائماً لتمتـع األشـخاص                               دستورها، فإ 

                     ً     ً                                                                                            املنتمني إىل أقليات متتعاً فعاالً وعلى قدم املساواة مع غريهم حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة                  
                                                                      الطرف يف مراجعة موقفها من االعتراف باألقليات مبوجب الدستور، وبأن                                                 لذلك توصي اللجنة بأن تنظر الدولة         .          والثقافية

          ً                                                                                      ً                      تعترف رمسياً باحلاجة إىل محاية التنوع الثقايف جلميع القليات املشمولة بالوالية القضائية للدولة الطرف، وفقاً ألحكام املادة          
  )   ٢٥             ، الفقـرة    (E/C.12/1/Add.72             ية السابقة                       يف مالحظاهتا اخلتام       بدهتا                                              ويف هذا الصدد، تكرر اللجنة التوصية اليت أ         .   ١٥

                                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية وعلـى           ٢٧                         بسحب حتفظها على املادة       )  أ (                          بأن تقوم الدولة الطرف     
  ت                                                                               بأن تنظر يف التصديق على االتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا بشأن محاية األقليا             )  ب (                              من اتفاقية حقوق الطفل و       ٣٠       املادة  

    .     ليات ق                                                     الوطنية، وعلى امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األ

                    بأن تكثف الدولـة      )   ٢٦                      املرجع نفسه، الفقرة     (                                                                  وتكرر اللجنة التوصية اليت أبدهتا يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة            -  ٥١
         ص موارد   ي                       ، بطرق منها ضمان ختص                                                                                           الطرف جهودها الرامية لصون وتعزيز اللغات اإلقليمية ولغات األقليات وتراثها الثقايف          

                                                                                                                               مالية وبشرية كافية لتعليم اللغات والثقافات اإلقليمية ولغات وثقافات األقليات يف املدارس العامة ولربامج البث التلفزيوين                
                 ً                                                                              وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجع الدولة الطرف موقفها من عدم االعتـراف الرمسـي باللغـات                  .                      واإلذاعي بتلك اللغات  

    .                                      ية ولغات األقليات يف دستور الدولة الطرف      اإلقليم

                                                                                                              وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                       -  ٥٢
     .                   وبروتوكوهلا االختياري

  ل                  ً                                                                                              وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـا                   -  ٥٣
    .                      املهاجرين وأفراد أسرهم

                             التفاقيـة محايـة حقـوق         ١٢                                                                               كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربوتوكول رقم               -   ٥٤
   .                      اإلنسان واحلريات األساسية

      ر إىل       تقاري  ال                               ً                                          ىل تقدمي وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي            إ                              وتدعو اللجنة الدولة الطرف       -  ٥٥
    ).            ، الفصل األول(HRI/GEN/2/Rev.4                                       هيئات رصد املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

                                                                                                             وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع شرائح اجملتمـع،                    -  ٥٦
                                    غ اللجنة جبميع اخلطـوات املتخـذة                                                                 ً                وخباصة يف صفوف مسؤويل الدولة والقضاء ومنظمات اجملتمع املدين عموماً، وإبال          

                                                                           كما تشجع الدولة الطرف على االستمرار يف إشراك املنظمات غري احلكومية وأفـراد        .                                     لتنفيذها يف تقريرها الدوري القادم    
    .                                                                                 اجملتمع املدين اآلخرين يف عملية النقاش على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

   .    ٢٠١١      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                             ولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع حبلول                    وتطلب اللجنة إىل الد  -   ٥٧

 -  -  -  -  -  


