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أوال -إعداد التقرير الوطين
 -1ق ردمت إمارة موانكو تقريرها الوطين الثااين بشا ن حالاة حقاوق اإلنساان ياوم  ٢٨تشارين
األول/أكتااوبر  ،٢٠13يف إطااار الاادورة  17للفريااق العامااع املعااين ابلسااتعراض الاادوري الشااامع
(انظر الوثيقة  .)A/HRC/WG.6/17/MCO/1واعتمد الفريق املاذكور تقرياره ياوم  31تشارين األول/
أكتوبر .٢٠13
 -٢واعتمااد جملااس حقااوق اإلنسااان تقرياار الفريااق العامااع يااوم  3كااانون الثاين/يناااير ،٢٠14
أثناء دورته ( ٢٥انظر الوثيقة  .)A/HRC/25/12ونتيجة لذلك ،قُ رِّدمت ملوانكو  ٨1توصية.
 -3وم اان ه ااذه التوص اايات ،ا ا  11توص ااية ب اادعم موانك ااو ،وم اان ل اان يتناوهل ااا ه ااذا
ؤخااذ هااذه التوصاايات إمااا بساابا خصوصاايات اإلمااارة (ملكيااة دسااتورية ل تتجاااوز
التقرياار .و ي َ
مساحتها  ٢.٠3كيلومرت مربع وعدد سكاهنا  3٨ 3٠٠نسامة فقام مانهم  9 ٢٥9ذوو جنساية
موانكا ااو  -معها ااد موانكا ااو للحصا اااءات والدراسا ااات القتصا ااادية ،))1(٢٠17 ،وإما ااا بسا اابا
استعمال آليات خمتلفة لتحقيق أهداف مماثلة.
 -4وعليه ،يتناول هذا التقرير تنفيذ  ٥1توصاية ،حاش راهر آغ/أسسا س  ،٢٠1٨كانات
قبلتها موانكو و 19توصية أخرى التزمت موانكو ابلرد عليها يف وقت لحق.
-٥

ويضم هذا التقرير العناصر التالية:


املالحظات اليت قدمتها موانكو يف أعقااغ اجلولاة الثانياة مان الساتعراض (انظار
الوثيقة  A/HRC/25/12/Add.1املؤرخة  ٢7رباط/فرباير )٢٠14؛



سجلتها موانكو منذ اجلولاة األخا ة مان الساتعراض ،وأورد اا يف
الت ورات اليت ر
تقريرها املرحلي املؤرخ  1٢نيسان/أبريع  ٢٠17والذي ق ردمته على أساس طوعي؛



الاردود احمل ثدثااة املقدمااة يف عااام  ،٢٠1٨مبااا يف ذلااك جاادول يعاارض حالااة التقاادم
يف تنفيذ التوصيات.

 -٦وتلق ا اات وزارة العالق ا ااات اتارجي ا ااة والتع ا اااون ،أثن ا اااء خمتل ا ااف املش ا اااورات ال ا اايت أجر ا ااا،
مسااا ات ماان الكياااانت التاليااة :وزارة الشااؤون الجتماعيااة والصااحة ،ووزارة الشااؤون الداخليااة،
ومديرية املوارد البشرية والتدريا والوظيف العمومي ،ومديرياة الشاؤون القضاائية ،ومديرياة املصاا
القضائية.
 -7ويقا ردم هااذا التقرياار الثالااث يف مسااتهله التعاديالت الاايت طارأت منااذ عااام  ،٢٠13وهااي:
اعتماد قوانني ،والتصديق على صاكوك دولياة أو التوقياع عليهاا ،واساتحداس مؤسساات جديادة.
ويتناول التقرير يف فصله األخ تنفيذ التوصيات املشار إليها آنفا.

__________
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اثنيا -التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان
 -٨الت ا ااورات من ا ااذ اجلول ا ااة الس ا ااابقة م ا اان الس ا ااتعراض يف ع ا ااام  :٢٠13اإلط ا ااار املعي ا اااري
واملؤسسايت الذي تندرج فيه عملية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.

ألف -التعديالت على القانون الداخلي
-9

4

ميكن إبراز القوانني التالية:


األماار الساايادي رقاام  4٥٢4املااؤرخ  3٠تش ارين األول/أكتااوبر  ٢٠13القاضااي
إبنشاء املفوضية السامية املعنية حبماية احلقوق واحلرايت وابلوساطة؛



القااانون رقاام  14٠9املااؤرخ  ٢٢تش ارين األول/أكتااوبر  ٢٠14املتضاامن تعااديع
القااانون رقاام  ٨39املااؤرخ  ٢3رااباط/فرباير  19٦٨بش ا ن النتخاااابت الوطنيااة
واحمللية ،والذي يتاوخى علاى وجاه اتصاوك إمكانياة ممارساة الساجناء حقهام يف
التصويت عن طريق التفويض؛



الق ا ااانون رق ا اام  141٠امل ا ااؤرخ  ٢ك ا ااانون األول/ديس ا اامرب  ٢٠14بشا ا ا ن محاي ا ااة
األرخاك ذوي اإلعاقة ودعم استقالليتهم وتعزيز حقوقهم وحراي م؛



األمر السيادي رقم  ٥193املؤرخ  3٠كانون الثاين/ينااير  ٢٠1٥املتعلاق بلجناة
تقيا اايم اإلعاقا ااة؛ واألما اار السا اايادي رقا اام  ٥194املا ااؤرخ  3٠كا ااانون الثاين/ينا اااير
 ٢٠1٥املتعلق بلجنة التوجيه املعنية ابلعمال ذوي اإلعاقة؛



القااانون رقاام  141٥املااؤرخ حزيران/يونيااه  ٢٠1٥القاضااي بتعااديع القااانون رقاام
 771املؤرخ  ٢٥متوز/يوليه  19٦4بش ن تنظيم اجمللس الوطين وس عمله؛



القااانون رقاام  14٢1املااؤرخ  11كااانون األول/ديساامرب  ٢٠1٥املتضاامن خمتلااف
التداب يف جمال مسؤولية الدولة وسبع النتصاف؛



األم اار الس اايادي رق اام  ٥743امل ااؤرخ  3آذار/م ااارس  ٢٠1٦املتعل ااق ابملس اااعدة
ال بية اليت تقدمها الدولة؛



القااانون رقاام  14٢٥املااؤرخ  ٦أاير/مااايو  ٢٠1٦املتضاامن اسااتحداس مساااعدة
مالية من الدولة لتسهيع حصول ال لبة على القروض؛



الق ااانون رق اام  143٥امل ااؤرخ  ٨تشا ارين الث اااين/نوفمرب  ٢٠1٦املتعل ااق مبكافح ااة
اجلرمية التكنولوجية؛



القاانون رقاام  144٠املااؤرخ  ٥كااانون األول/ديسامرب  ٢٠1٦القاضااي بتعااديع بعااض
أحكام القانون املدين املتعلقة ابسم ال فع وإقرار العرتاف به قبع ولدته؛



القا ااانون رقا اام  1441املا ااؤرخ  ٥كا ااانون األول/ديسا اامرب  ٢٠1٦املتعلا ااق بتيس ا ا
الدخول إىل املباين؛
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القااانون رقاام  14٥4املااؤرخ  3٠تش ارين األول/أكتااوبر  ٢٠17املتعلااق ابملوافقااة
وابإلعااالم يف اجملااال ال ااذ ،والااذي كا رارس ماان الناحيااة القانونيااة وبصااورة إ اليااة
ضرورة احلصول مسبق ا على موافقة املريض ،وهو ما يندرج يف إطار الجتهادات
القضااائية للمحكمااة األوروبيااة حلقااوق اإلنسااان صااوك املااادة  ٨ماان التفاقيااة
األوروبية حلقوق اإلنسان؛



القاانون رقاام  14٥7املااؤرخ  1٢كاانون األول/ديساامرب  ٢٠17املتعلااق ابلتحاار
والعنف يف مكان العمع.

ابء -التوايع والتصديق على صكوك دولية
 -1٠ميكن إبراز التفاقيات التالية:
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التصااديق يف عااام  ٢٠14علااى اتفاقيااة جملااس أورواب بش ا ن محايااة األطفااال ماان
الستغالل اجلنسي والعتداء اجلنسي (اتفاقية لنزاروت)؛



التص ااديق يف ع ااام  ٢٠14عل ااى الربوتوك ااول الختي اااري لتفاقي ااة األم اام املتح اادة
حلقوق ال فع املتعلق إبجراء تقدمي البالسات؛



التص ااديق يف ع ااام  ٢٠14عل ااى اتفاقي ااة جمل ااس أورواب للوقاي ااة م اان العن ااف ض ااد
النساء والعنف املنزيل ومكافحتهما (اتفاقية اس نبول)؛



التص ااديق يف ع ااام  ٢٠1٥عل ااى اتفاقي ااة جمل ااس أورواب بشا ا ن مكافح ااة ال ااار
ابلبشر؛



التص ااديق يف ع ااام  ٢٠1٦عل ااى الربوتوك ااول الختي اااري امللح ااق ابتفاقي ااة األم اام
املتحدة للقضاء على يع أركال التمييز ضد املرأة؛



التصديق يف عام  ٢٠1٦على اتفاقية جملس أورواب ملنع اإلرهاغ ()STCE n 196؛



التصااديق يف عااام  ٢٠1٦علااى الربوتوكااول املتضاامن تعااديع التفاقيااة األوروبيااة
لقمع اإلرهاغ ()STE n 190؛



التصاديق يف عااام  ٢٠1٦علاى الربوتوكااول اإلضااايف لتفاقياة جملااس أورواب بشا ن
منع اإلرهاغ ()STCE n 217؛



التصااديق يف عااام  ٢٠17علااى اتفاقيااة جملااس أورواب املتعلقااة ابجلارائم اإللكرتونيااة
والربوتوك ااول اإلض ااايف امللح ااق ه ااا املتعل ااق بتج اارمي األفع ااال ذات ط ااابع عنصا ارية
وطابع كراهية األجانا اليت ترتكا عن طريق أنظمة الكمبيوتر؛



التصااديق يف عااام  ٢٠17علااى اتفاقيااة األماام املتحاادة بشا ن حقااوق األرااخاك
ذوي اإلعاقة.
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جيم -املؤسسات اجلديدة املعنية بتعزيز و/أو محاية حقوق اإلنسان
 -11إنشاء املفوضية السامية املعنية حبماية احلقاوق واحلار ت وابلوسااطة :األمار السايادي
رقاام  4٥٢4املااؤرخ  3٠تش ارين األول/أكتااوبر  .٢٠13عا راني ااو األم ا املفااوض السااامي يف 3
رااباط/فرباير  .٢٠14وتتمثااع مهااام املفااوض السااامي الرئيسااية يف كفالااة محايااة امل اواطن يف إطااار
عالقته مع اإلدارة ومكافحة أوجه التمييز اليت ل مربر هلا.
 -1٢إنش اااء ةعي ااة مس اااعدة ضا ا ا املخالف ااات اجلنا ي ااة يف متوز/يولي ااه  ٢٠14يف إط ااار
القاانون رقام  13٨٢املااؤرخ  ٢٠متوز/يولياه  ٢٠11املتعلااق مبناع وقمااع أراكال معيرنااة مان العنااف.
وهذه اجلمعية اليت حصلت على إقرار السال ات معتمادة مبوجاا املرساوم الاوزاري رقام ٦٦٠-٢٠14
املؤرخ  ٢٠تشرين الثااين/نوفمرب  ،٢٠14وهاي تُعامب مبسااعدة ضاحااي املخالفاات اجلنائياة ،مباا يف
ذلااك ضااحااي العنااف بصااورة عامااة (اجلساادي واجلنسااي والنفسااي وس ا ه) .وتق ادثم هااذه املساااعدة
جماانا ويف إطار من السرية.
 -13االستعدادات جارية إلنشاء جلنة مشرتكة بني الاوزارات لتعزياز ومحاياة حقاوق املارأة.
واهلدف من هذه اللجنة هو التشجيع علاى إعماال سياساات فعالاة ورااملة وطويلاة األماد وذلاك
بتحسني التعاون بني املصا اإلدارية وإدارة اجلمعيات املعنية.

اثلثا -تنفيذ توصيات جوالت االستعراض السابقة
 -14اإلجراءات اليت اختاذت تبعا ا للتوصايات املقدماة أثنااء جولاة الساتعراض الساابقة يف ٢٨
تشرين األول/أكتوبر  ٢٠13اليت حظيت بدعم إمارة موانكو.
 -1٥واجلدير ابلذكر أن الفريق العامع املعين ابلستعراض الدوري الشامع ق ردم  ٨1توصية.
 -1٦ومن هذه التوصيات:


قبل اات موانك ااو  ٥1توص ااية (م اان  1-٨9إىل  .)٥1-٨9وجي ااري تنفي ااذ بع ااض
هااذه التوصاايات منااذ تقاادميها .وبعضااها يش ا إىل إج اراءات كاناات قيااد التنفيااذ
وطُلا متابعتها؛



اقتضاات  19توصااية إج اراء املزيااد ماان البحااث بش ا هنا ب لااا ماان موانكااو (ماان
 1-9٠إىل )19-9٠؛ وقد بدأ منذئذ تنفيذ التوصيتني  ٢-9٠و3؛



 11توصية بدعم موانكو (من  1-91إىل رقم .)11-91

ألف -تنفيذ التوصيات املقبولة تنفيذا كامال
التوصاايات م ا  1-89إىل  9-89بش ا ن التصااديق علااى اتفاايااة ادماام املت اادة املتعلقااة
حبقوق ادشخاص ذوي اإلعااة اليت واّعت عليها يف عام 2009
 -17ص ا ردقت موانكااو علااى اتفاقيااة األماام املتحاادة املتعلقااة حبقااوق األرااخاك ذوي اإلعاقااة
يف  19أيلول/سا اابتمرب  .٢٠17وابتا اات سا ااارية املفعا ااول مبوج ا اا األما اار السا اايادي رقا اام ٦٦3٠
املؤرخ  ٢تشرين الثاين/نوفمرب .٢٠17
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 -1٨و در اإلرارة إىل أن موانكو سبق هلا أن اعتمدت قانونني يف  ٢٠14و ٢٠1٦بش ن
حقااوق وحارايت األرااخاك ذوي اإلعاقااة وبشا ن تيسا الاادخول إىل املباااين ،علااى التاوايل (انظاار
الفصع اثني ا  -ألف  -التعديالت على القانون الداخلي).
التوصية  10-89خبصاوص اعتمااد وتنفياذ ااانون بشا ن تنجملايم اولاس الاوطين وسا عملا
بغية جتسيد التعديالت اليت أُدخلت على دستور عام 2002
 -19يف ر ااهر حزيران/يوني ااه  ،٢٠1٥اعتُم ااد الق ااانون رق ام  141٥القاض ااي بتع ااديع الق ااانون
رقاام  771امل ااؤرخ  ٢٥متوز/يولي ااه  19٦4املتعل ااق بتنظ اايم اجملل ااس ال ااوطين وس ا عمل اه .ومبوج ااا
القانون املعتمد ،جرى تكييف تنظيم اجمللس الوطين وس عمله وفق ا للتعديع الدستوري املؤرخ ٢
نيسان/أبريع .٢٠٠٢
 -٢٠وابلفعع ،فقد جرى مراعاة تعديع املادة  ٥٨مان الدساتور املتعلقاة بتاوارير دوريت اجمللاس
العاديتني (أي ابتداءا من أول ياوم عماع مان راهر نيساان/أبريع وراهر تشارين األول/أكتاوبر بادلا
من رهري أاير/مايو وتشارين الثااين/نوفمرب ،ومتدياد مادة كاع دورة مان راهرين إىل ثالثاة أراهر).
وفضالا عن ذلك ،ألغى القاانون رقام  141٥املاادة  ٢4مان القاانون رقام  771الايت تسامل لاوزير
الدولة ب لا أتجيع املناقشة مش ق ردم اقرتاح أو تعاديع أثنااء املناقشاات ،فقاد أصابل ذلاك خمالفا ا
للنص اجلديد للمادة  ٦7من الدستور.
التوصية  11-89بش ن إدراج تعرياف للتعاذييف يف القاانون الاداخلي وفقاا دحكاام اتفااياة
مناهضة التعذييف
 -٢1در اإلرارة أولا إىل أن القانون الداخلي ملوانكو يتنااول ابلفعاع مفهاوم التعاذيا علاى
مستوايت خمتلفة من نظامها القضائي.
 -٢٢و اادر اإلرااارة اثني اا إىل أن احملاااكم يف موانكااو ت بااق تفس ا ا واس اعا ملص ا لل التعااذيا
وأصااناف املعاملااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهينااة حبيااث أصاابحت التعريفااات ال اواردة يف اتفاقيااة
مناهضة التعذيا والعهد الدويل اتاك ابحلقاوق املدنياة والسياساية مشامولة يف ت بياق تشاريعات
موانكو.
 -٢3و اادر اإلر ااارة يف األخا ا إىل أن التعري ااف الا اوارد يف التفاقي ااة يعا ا رد ج اازءا م اان النظ ااام
القضائي احمللي وأن أحكام احملاكم الرئيسية (احملكماة العلياا ومكماة التميياز ومكماة السات ناف)
تبني أهنا ل ترتدد يف الرجوع مباررة إىل نصوك العهود والتفاقيات.
ر
التوص ااية  13-89بشا ا ن مش ااروا ا ااانون اي ااد اإلع ااداد يه اادة إىل تعزي ااز ومحاي ااة حق ااوق
ادشخاص ذوي اإلعااة

(انظر العناصر املقدمة يف سياق التوصاية  ٢4-٨9بشا ن السياساات املتعلقاة حبماياة األراخاك
ذوي اإلعاقة)
 -٢4القانون رقم  141٠املتعلاق حبماياة األراخاك ذوي اإلعاقاة ودعام اساتقالليتهم وتعزياز
حقوقهم وحراي م اعتُمد يف  ٢كانون األول/ديسمرب .٢٠14
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 -٢٥ويتناااول هااذا القااانون علااى وجااه اإل ااال حالااة األرااخاك ذوي اإلعاق اة .وهااو يعا رارف
مفهااوم اإلعاق ااة آخ ااذا يف العتب ااار اااثر امللموس ااة النا ااة ع اان قص ااور ج ااوهري هن ااائي أو ،عل ااى
األقاع ،دائام يف وظيفاة واحادة أو أكثار ماان الوظاائف اجلسادية أو احلساية أو العقلياة أو اإلدراكيااة
أو النفسية للشخص يف تفاعله مع مي ة أو إطار حياته.
 -٢٦ويسعى هاذا الانص إىل دياد راش أناواع التاداب (الحتياجاات إىل املسااعدة اإلنساانية
والفنيااة واملاليااة) الاايت تساامل بكفالااة أكاارب قاادر ممكاان ماان السااتقاللية للشااخص ذي اإلعاقااة يف
إطار مشروع حياته.
 -٢7ويهدف هذا النص أيضا إىل كفالة احارتام حقاوق هاذا الشاخص وحرايتاه .ويانص بوجاه
خاااك علااى إ حااة إمكانيااة حصااول الشااخص ذي اإلعاقااة علااى العمااع واملساااعدة ماان خااالل
العماع ،ومنحاه خمتلااف اإلعااانت لضامان حصاوله علاى املاوارد الكافيااة ،وتساهيع تنقلاه يف املدينااة
واسااتعماله وسااائع النقااع احلضااري ،فض االا عاان اسااتقبال ال فااع ذي اإلعاقااة والتحاقااه ابملدرسااة.
وابإلضافة إىل ذلك ،أدرجت أحكام لالعرتاف مبركز املساعد األسري.
التوصيات م  14-89إىل  23-89بش ن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان

 -٢٨حظيت هذه التوصيات بقبول موانكو أثناء الستعراض يف  ٢٠13ابعتباار أهناا ناُ رِّفاذت
ابلفعع.
 -٢9قض ااى األم اار الس اايادي رق اام  4٥٢4امل ااؤرخ  3٠تشا ارين األول/أكت ااوبر  ٢٠13إبنش اااء
مفوضاية ساامية معنياة حبماياة احلقاوق واحلارايت وابلوسااطة ،تشامع مهامهاا علاى وجاه اتصاوك
املهام اليت كانت حش حينه مسندة إىل املستشار املكلف ابل عون والوساطة.
 -3٠وبااذلك تكااون املفوضااية السااامية مكلفااة بتناااول ال عااون والباات يف اتالفااات الاايت تنشا
بااني امل اواطنني أو املسااتعملني واإلدارات واملصااا العموميااة الاايت تشاامع املصااا التنفيذيااة التابعااة
للساال ة املباراارة لااوزير الدولااة وكااذلك املصااا التابعااة إلدارة العاادل وللمجلااس الااوطين والبلديااة
واملؤسسات العمومية.
 -31وختتص وظيفاة املفاوض الساامي هناا ماطاة مملاة مان الضاماانت املتعلقاة بوجاه خااك
حبياده ونزاهته واستقالليته الوظيفية واملالية .وتتعلق الضماانت املكرسة يف هذا النص أيضا ب ارق
اللج ااوء إىل املف ااوض الس ااامي واختصاص اااته يف جم ااايل التحقي ااق وتق اادمي توص اايات إىل الس اال ات
اإلدارية.
 -3٢و ي ا ا ا ااع املعلوم ا ا ا ااات املتعلق ا ا ا ااة ابملفوض ا ا ا ااية الس ا ا ا ااامية متاح ا ا ا ااة عل ا ا ا ااى املوق ا ا ا ااع الت ا ا ا ااايل:
.www.hautcommissariat.mc
التوصية  24-89بش ن مواصلة تعزيز السياسات املتعلقة ابحلماية لصاحل ادطفال والنساء
وادشخاص ذوي اإلعااة
 -33تضا لع إمااارة موانكااو ابلكثا ماان أجااع محايااة األرااخاك األكثاار ضااعف ا (انظاار التقرياار
الثاااين ملوانكااو املااؤرخ  ٢3متوز/يوليااه  .)٢٠13وميكننااا أن نااذ ركر مبااا يلااي :تسااهيع الوصااول إىل
املبا اااين وإىل وسا ااائع النقا ااع احلضا ااري ،وترتيبا ااات اسا ااتقبال األرا ااخاك ذوي اإلعاقا ااة والتحا اااقهم
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ابملدرسة ،واستحداس هياكع استقبال مالئماة لضاحااي العناف ،وتقادمي التادريا للمهنياني الاذين
يتعاملون مع الضحااي ،والتداب الوقائية .وماا فت ات اإلجاراءات املتخاذة يف هاذا الصادد تتعازز يف
السنوات األخ ة.
التداب اليت اختذت لصاحل النساء وادطفال

(انظ اار العناص اار املقدم ااة يف س ااياق التوص ااية  3٨-٨9بش ا ا ن الق ااانون املتعل ااق ر ااكال العن ااف
اتاصة)
 -34السااتعداد إلنشاااء جلنااة مشاارتكة بااني الااوزارات لتعزيااز ومحايااة حقااوق امل ارأة ،تت ا لف ماان
مصا إدارية و عيات معنية ابملوضوع .واهلدف من هذه اللجنة هو العماع ،مان خاالل اإلعاالم
املتبااادل بااني أعضااائها ،علااى ضاامان التنساايق بشا ن السياسااات والتااداب الوطنيااة الراميااة إىل منااع
ومكافحااة يااع أرااكال العنااف والتمييااز ضااد امل ارأة وتنفيااذ تلااك السياسااات والتااداب ومتابعتهااا
وتقييمها.
 -3٥وأر ااكال التميي ااز املقص ااودة ه ااي تل ااك املش اامولة ابلتفاقي ااات التالي ااة :التفاقي ااة بشا ا ن
مكافحة ال ار ابلبشر لعام ٢٠٠٥؛ والتفاقياة بشا ن مناع ومكافحاة العناف ضاد املارأة والعناف
املنزيل لعام ٢٠11؛ واتفاقية القضاء على يع أركال التمييز ضد املرأة لعام .1979
 -3٦وتتوىل هذه اللجنة ابلتايل متابعة التوصيات الايت اعتماد ا هي اات دولياة مكلفاة بضامان
تنفيذ التفاقيات من قبع الدول األطراف.
 -37الحتفااال منااذ  ٢٠1٦ابليااوم الاادويل ملكافحااة أرااكال العنااف ضااد امل ارأة ( ٢٥تش ارين
الثاين/نوفمرب) وتوحيد أعمال املصا احلكومية والصحية من أجع التك رفع بفرادى األرخاك يف
حالت العنف املنزيل.
 -3٨التص ا ااديق يف ع ا ااام  ٢٠14عل ا ااى معاه ا اادة جمل ا ااس أورواب بشا ا ا ن محاي ا ااة األطف ا ااال م ا اان
الستغالل والعتداء اجلنساي (املعروفاة ابسام اتفاقياة لنازاروت) ،والتفاقياة بشا ن مناع ومكافحاة
العنف ضد املرأة والعنف املنزيل (املعروفة ابسم اتفاقية اس نبول).
التداب اليت اختذت لصاحل ادشخاص ذوي اإلعااة

(انظر العناصر املقدمة يف سياق التوصية  13-٨9بش ن القاانون الاذي يهادف إىل تعزياز ومحاياة
حقوق األرخاك ذوي اإلعاقة)
 -39جارى تعزيااز العمااع الجتماااعي الااذي تقااوم بااه حكومااة اإلمااارة وذلااك بتخصاايص ماوارد
بشرية إضافية لشعبة اإلدماج الجتماعي واإلعاقة التابعاة لشاعبة العماع واملسااعدة الجتمااعيني،
اتاضعة لسل ة مديرية الشؤون الجتماعية والصحة.

صوك البالغني
 -4٠اختذت حكومة اإلمارة ،بتارير  ٢٦تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠1٦تبعاا لألمار السايادي
رقاام  ٥194املااؤرخ  3٠كااانون الثاين/يناااير  ٢٠1٥املتعلااق بلجنااة التوجيااه املعنيااة ابلعمااال ذوي
اإلعاقااة ،تااداب ترمااي إىل التشااجيع علااى اإلدماااج الجتماااعي ضاامن اإلدارة لألرااخاك الااذين
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اعا ُارتف هلاام بوضااع العمااال ذوي اإلعاقااة .وماان ابت ماان املمكاان أن يكااون هااؤلء مكااومني
بوضع املوظفني أو ابألحكام امل برقة على أعوان الدولاة ،وباذلك يساتفيدون مان المتياازات ذات
الصا ا االة (اسا ا ااتحداس مناصا ا ااا دائما ا ااة ،والرتقيا ا ااات ،ومقا ا ااابالت التقيا ا اايم السا ا اانوية ،واملكاسا ا ااا
الجتماعية).

صوك القُصثر

 -41عم ا االا ابلق ااانون رق اام  1334امل ااؤرخ  1٢متوز/يولي ااه  ٢٠٠7املتعل ااق ابلتعل اايم والق ااانون
رقم  141٠املؤرخ  ٢كانون األول/ديسامرب  ٢٠14بشا ن محاياة األراخاك ذوي اإلعاقاة ودعام
اسااتقالليتهم وتعزيااز حقااوقهم وح اراي م ،أُحاارز تقاادم كب ا يف عاادة جوانااا ماان النظااام التعليمااي
ملوانكااو .ويبلااد عاادد التالميااذ املتمدرسااني يف موانكااو  ٦ 3٠9تالميااذ ،ماان الروضااة إىل الصااف
الثااانوي األخا  ،ملتحقااني ب ا  1٢مؤسسااة تعليميااة منهااا  9عموميااة ،و 11روضااة بلديااة (بياااانت
معهد موانكو للحصاءات والدراسات القتصادية.)٢٠17 ،
 -4٢وبذلك ،ميكننا مالحظة ما يلي:


وجود صافوف للتكيراف تساتقبع تالمياذ يعاانون مان اضا راابت "العسار" (عسار
الكالم ،عسر النسجام  ،)...أي اض راابت على مستوى التعلم ( -يوجد يف
اجملموع حش اان  ٢٠تلميذا يف البتدائي والثانوي)؛



وجااود صاافوف للتكيرااف والناادماج الجتماااعي تسااتقبع التالميااذ الااذين يعااانون
من قصور ذهين أو من اض راابت ذاتوية أو يف الشخصية ( -يوجد يف اجملماوع
حش اان  1٥تلميذا يف البتدائي والثانوي)؛



موجهة ملدارس إمارة موانكو.
استدامة حلقات العمع املعنية ابلتوعية ابإلعاقة ر

 -43وابإلضااافة إىل ذلااك ،ساايُفتتل مركااز تعليمااي متخصااص يف أيلول/ساابتمرب  ٢٠1٨اات
إرراف مديرية الشؤون الجتماعية والصحة .وهذا املركز ،الذي تبلد ِّسعته  1٥مقعدا ،سيسامل
بتقاادمي الرعايااة التعليميااة لكااع فاارد مااع مراعاااة ال فااع املعا راوق بصااورة عامااة :سااتتاح دروس تقويااة
ملساعدة ال فع يف دراسته وتسهيع اندماجه الجتماعي واكتسابه قدر من الستقاللية .ويتاوخى
هذا املركز أيضا مساعدة األسرة يف قبول اإلعاقة و/أو الض راابت اليومية والتعامع معها.
 -44ويف األخ ا ا  ،شا ااة مشا ااروع مركا ااز لعا ااالج املرض ااى اتا ااارجيني قيا ااد اإل ا اااز :ويسا ااع ها ااذا
املركااز  1٥مكاااانا استشاافائيا هنااارايا ل ااا األعصاااغ خاااك ابألطفااال ويتاايل التكفااع ابألطفااال
املصااابني ابض ا راابت ساالوكية حااادة ل تااتالءم مااع مواصاالة الدراسااة .وبااذلك يقاادم هااذا املشاافى
رعاية صحية لل فع ويساعده يف الوقت نفسه على الصعيد الدراسي.
التوصية  25-89بش ن املضي يف اختاذ إجراءات لصاحل املسنني
 -4٥إمارة موانكو ماضية يف تنفيذ سياستها لصا املسنني .ويبلد عدد الساكان املقيماني يف
موانكو  3٨ 3٠٠نسمة ،أعمار  ٢٥.9يف املائة منهم  ٦٥عام ا أو أكثر (بياانت معهد موانكو
للحصاءات والدراسات القتصادية.)٢٠17 ،
 -4٦و در اإلرارة إىل ما يلي:
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افتت ا اااح مرك ا ااز عي ا ااادة األما ا ا رينيي ا ااه الثال ا ااث ل ا ااا املس ا اانني ( ٢1٠أس ا اارة) يف
رباط/فرباير ٢٠13؛



اإلبقاء ابملسن يف بيته ويف ظروف جيردة إىل أطول فرتة ممكنة عن طريق البعثات
الاايت تااتم اات إر اراف مركااز التنساايق ل ااا املساانني يف موانكااو :إج اراء التهي ااة
الالزمة يف البيت ،و دياد أراكال املسااعدة امل لوباة ،وتادخع املاوظفني ال بياني
وربه ال بيني واملساعدين يف الشؤون احلياتياة ،وتقادمي املسااعدة يف جماال النقاع.
وما فت ت منظمة الصحة العاملية تصنرف هذه الرتتيبات على أهنا مثالية؛
ااديث إقام ااة  ،Cap Fleuriوه ااي مؤسس ااة م اان ن ااوع (مؤسس ااة إلقام ااة املس اانني
املعتماادين علااى الغ ا ) .وتعتاازم إمااارة موانكااو اسااتحداس وحاادة داخااع اإلمااارة
للمسنني املعوقني ذهني ا احملتاجني إىل رعاية مددة؛



مش ااروع الشا اراكة ب ااني األجي ااال ب ااني مديري ااة التعل اايم ال ااوطين والش ااباغ والرايض ااة
ومصلحة العمع الجتماعي ببلدية موانكو املعنية ابملسنني.



التوصاايتان  26-89و 27بش ا ن مواصاالة اجلهااود يف جمااال حقااوق اإلنسااان ال ساايما يف
جمال التوعية
 -47يااويل النظااام التعليمااي ملوانكااو مكانااة مركزيااة للقاايم اإلنسااانية ،لاايس يف احملتااوى التعليمااي
البحت فحسا ،بع من خالل األنش ة املدرسية املتعددة أيضا.
 -4٨وقد أُطلقت مبادرات رش يف هذا اإلطار:


اس ا ااتحداس "جل ا ااان التثقي ا ااف الص ا ااحي ويف ر ا ااؤون املواطن ا ااة" ض ا اامن الث ا ااانوايت
واملعاه ا ااد ه ا اادف تش ا ااجيع ال لب ا ااة عل ا ااى التفكا ا ا يف أعم ا ااال املس ا اااعدة وعل ا ااى
السلوكيات اليت فز على احرتام النفس واحرتام الغ ؛



التدريا املستمر لألساتذة يف األساليا التعليمية اليت تنمي روح املسؤولية لدى
ال الا وتشجعه على املشاركة؛



أنش ة التوعية يف إطار مناسبة "ل للسلوك العدواين" بشا ن مكافحاة العناف يف
احليرااز املدرسااي ،وإدراج فكاارة الساالوك العاادواين يف اللاوائل الداخليااة للمؤسسااات
التعليميااة؛ وتتاايل مناساابات "سااداء املواكااا للعصاار" (الثانويااة التقنيااة والفندقيااة
ملوانكو) الفرصة لتناول رش املواضيع ول سيما أركال التحيرز اجلنسي؛
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الحتف ا ااال وإحي ا اااء ر ا ااش املناس ا اابات الدولي ا ااة مث ا ااع الي ا ااوم ال ا اادويل للس ا االم (٢1
أيلول/سبتمرب) ،واليوم العاملي للعاقاة ( 9تشارين األول/أكتاوبر) ،والياوم العااملي
حلقااوق ال فااع ( ٢٠تشارين الثاااين/نوفمرب) ،واليااوم الاادويل ملكافحااة العنااف ضااد
املا ارأة ( ٢٥تشا ارين الث اااين/نوفمرب) ،وي ااوم إحي اااء ذك اارى اإلابدة اجلماعي ااة ومن ااع
اجلرائم ضاد اإلنساانية ( ٢7كاانون الثاين/ينااير) ،وياوم الرايضاة يف خدماة التنمياة
والسلم ( 1٠أاير/مايو)؛
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ساباق األما ة رااارلني لفائاادة تعزيااز السالم ابلرايضاة؛ وأساابوع التضااامن ابلشاراكة
مع الصليا األمحر ملوانكاو والصاليا األمحار الفرنساي؛ واألعماال الايت تقاام ماع
عي ا ااة " "Educateكم ا ااا يف ع ا ااام  ٢٠1٨إلنش ا اااء قش ا ااعة مدرس ا ااة يف منغولي ا ااا،
مبساعدة طلبة الثانوايت؛



الش اراكة بااني إدارة التعلاايم الااوطين والشااباغ والرايضااة ومؤسسااة  PeaceJamماان
أجع تقدمي عروض للشباغ يف ركع تفاعلي عان حيااة وإ اازات حاائزين علاى
جائزة نوبع للسالم.

 -49وميك ا اان أن ن ا ااذكر أيضا ا اا تنظ ا اايم وزارة الش ا ااؤون اتارجيا ا اة والتع ا اااون ن ا اادوة يف حزيا ا اران/
يونيااه  ٢٠1٨بش ا ن حقااوق ال فااع ،برمسااة ااو األم ا ة دو هااانوفر .وتناولاات الناادوة موضااوع
"العنف ضد األطفال يف السياق األسري واملدرسي".
 -٥٠ومن بني املشاركني يف هذه الندوة :السيدة مار سونتوس ابيس ،املمثلاة اتاصاة لألماني
العام املعنية مبس لة العنف ضد األطفال والسيدة إلدا مورينو ،رئيسة مديرياة حقاوق ال فاع والقايم
الرايضية ابجمللس األورويب.
التوصية  28-89بش ن تدرييف القضاة وموظفي الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان
 -٥1التكااوين األصاالي الااذي يتلقاااه موظفااو القضاااء والشاارطة يتضاامن مسااائع متعلقااة حبقااوق
اإلنسان.
 -٥٢فيتلقى طلبة الشرطة يف مدرسة الشرطة واألمن العاام علاى وجاه اتصاوك ماادة تعليمياة
عن أنواع التمييز .وهذه املادة جزء من وحدة عن أخالقيات الشرطة وآداها املهنية.
 -٥3وفضالا عن ذلك ،تنفاذ سال ات موانكاو عادة مباادرات ماددة بشا ن التثقياف يف جماال
حقوق اإلنسان ،يف إطار التعليم املستمر املقدم جملموع املوظفني واملسؤولني عن تنفيذ القانون.
 -٥4ومان ذلاك علااى سابيع املثااال ،عقادت حكوماة اإلمااارة ،ياوم  19نيسااان/أبريع ،٢٠13
حلقااة تدريبيااة تناولاات مسااائع التمييااز العرقااي والعنصااري لفائاادة عمااال ومااوظفي مكمااة العمااع
وموظفي القضاء والشرطة.
 -٥٥وقدم هذه احملاضرة السايد نيلاز ماويزنيكس ،مفاوض حقاوق اإلنساان يف اجمللاس األورويب
والساايد جااون  -بااول كوسااتا ،رئاايس املعهااد الاادويل حلقااوق اإلنسااان وال ارئيس السااابق للمحكمااة
األوروبية حلقوق اإلنسان.
 -٥٦وع ا ااالوة عل ا ااى ذل ا ااك ،عق ا اادت مديري ا ااة ات ا اادمات القض ا ااائية ،ي ا ااوم  ٥ك ا ااانون األول/
ديسمرب  ،٢٠14مؤمترا مفتوح ا لعموم الناس تناول موضوع "حظر أركال التمييز املقررة مبوجا
التفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان".
 -٥7وأدار هذا املؤمتر السيد جاون  -فرونساوا رينوتشاي ،أساتاذ يف كلياة احلقاوق مامعاة نايس
صوفيا  -أنتيبوليس ،وهو خب معرتف به يف جمال حقوق اإلنسان.
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 -٥٨ويف ااونة األخ ة ،عقدت مديرية اتدمات القضائية مؤمترا مفتوحا لعماوم النااس ،تاوىل
السيد جون  -فرونسوا رينوتشي إدارتاه أيضا ا ،تنااول موضاوع التفاقياة األوروبياة حلقاوق اإلنساان
واحلياة املدرسية.
التوصيات م  29-89إىل  36بش ن تعزيز مكاف ة ةيع أشكال التمييز خاصة التمييز
العراااي وكراهيااة ادجاناايف وش هااا م ا أشااكال التعصاايف وال ساايما ادراج أحكااام جنا يااة
حمددة م أجل اعتبار الدافع العنصري ظرفا مشددا للعقوبة
 -٥9يتاايل القااانون الوضااعي ملوانكااو ابلفعااع معاقبااة مرتكااا جرميااة أو جنايااة باادافع الكراهيااة
العرقيااة .ويف هااذا السااياق ،ميكاان الستشااهاد علااى وجااه اتصااوك ابمل اواد  17و ٢3و 3٢ماان
الدستور ،وكذلك ابلقانون رقم  1٢99املؤرخ  1٥متوز/يوليه  ٢٠٠٥املتعلق حبرية التعب .
 -٦٠وقااد كا رارس القااانون رقاام  143٥املااؤرخ  ٨تشارين الثاااين/نوفمرب  ٢٠1٦املتعلااق مبكافحااة
اجلرمية التكنولوجية اعتبار الدافع العنصري ظرف ا مشددا عام ا ي بق على جمموع جرائم التهديد.
 -٦1وابلفعع ،فقد قضاى هاذا القاانون إبدراج ماادة جديادة بعاد املاادة  1-٢34مان القاانون
اجلنائي مع رقم  ٢-٢34فيما يلي نصها:

"يعاقااا ابلسااجن ماان ساانتني إىل ااس ساانوات وابلغرامااة املقااررة يف الفقاارة 4
من املادة  ٢٦كع من وجره لشخص أو جملموعة أرخاك ،بسابا أصالهم أو انتماائهم،
احلقيقي أو املفرتض ،أو بسبا عدم انتمائهم إىل إثنية أو قومية أو عرق أو ديان بعيناه،
أو بساابا ماايلهم اجلنسااي ،احلقيقاي أو املفاارتض ،التهدياادات املنصااوك عليهااا يف املااادة
 ،٢3٠وابلسجن من سنة إىل س سنوات وابلغرامة املقررة يف الفقرة  4من املادة ٢٦
علاى التهدياادات املنصااوك عليهاا يف املااادتني  ٢31و ،٢3٢وابلسااجن مان سااتة أرااهر
إىل ث ا ااالس س ا اانوات وابلغرام ا ااة املق ا ااررة يف الفق ا اارة  3م ا اان امل ا ااادة  ٢٦عل ا ااى التهدي ا اادات
املنصوك عليها يف املادتني  ٢33و."٢34

 -٦٢وقُا رِّدم يف جلس اة عامااة يااوم  ٢٢رااباط/فرباير  ٢٠1٨مشااروع قااانون رقاام  973بش ا ن
تعزياز محايااة األرااخاك مان القااذف واإلهانااة .ويقضاي هااذا املشااروع بتشاديد العقوبااة فيمااا يتعلااق
ابإلهانااة سا العلنيااة ويكا رارس القااذف سا العلااين .ويشاادد هااذا املشااروع العقوبااة يف حالااة اإلهانااة
والقااذف سا العلااين يف حااق رااخص أو جمموعااة أرااخاك لألسااباغ املشااددة للعقوبااة ،ل ساايما
بس اابا األص ااع أو النتم اااء أو ع اادم النتم اااء ،احلقي ااق أو املف اارتض ،إىل إثني ااة أو قومي ااة أو ع اارق
معني ،وكذلك بسبا النتماء أو عدم النتماء ،احلقيق أو املفرتض ،إىل دين معني.
 -٦3و ا اادر اإلرا ااارة أيض ا اا إىل أن القضا اااة ،عنا ااد املمارسا ااة ،خا ااذون يف العتبا ااار ال ا ااابع
العنصري أو التمييزي للجناية ويقررون عقوابت مشددة تبعا لذلك.
 -٦4ومن جهة أخرى ،ق ردمت حكومة اإلمارة إىل اجمللاس الاوطين مشاروع القاانون رقام ٨9٥
املعا ردل للقااانون  97٥املااؤرخ  1٢متوز/يوليااه  197٥املتضاامن القااانون األساسااي ملااوظفي الدولااة،
ويه اادف إىل أن ي اادرج يف الق ااانون مب اادأ ع اادم التميي ااز ب ااني امل ااوظفني بس اابا رأيه اام السياس ااي أو
الفلساافي أو الااديين أو النقااايب ،أو بساابا ماايلهم اجلنسااي ،أو وضااعهم الصااحي ،أو إعاااقتهم ،أو
مظهرهم اتارجي ،أو انتائهم اإلثين.
GE.18-13645
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 -٦٥ويف األخ ا  ،ص ا ردقت إمااارة موانكااو ،يف  17آذار/مااارس  ،٢٠17علااى اتفاقيااة جملااس
أورواب بشا ا ن اجلرمي ااة احلاس ااوبية وعل ااى الربوتوك ااول اإلض ااايف امللح ااق ه ااا املتعل ااق بتج اارمي األفع ااال
العنصرية وكراهية األجانا املرتكبة بواس ة أجهزة حاسوبية.
التوصية  37-89الداعية إىل مواصلة اجلهود يف جمال املساواة بني اجلنسني
 -٦٦إمارة موانكو ماضية يف إجراءا ا من أجع املساواة بني الرجال والنساء.
 -٦7ويت اايل الق ااانون رق اام  144٠امل ااؤرخ  ٥ك ااانون األول/ديس اامرب  ٢٠1٦القاض ااي بتع ااديع
بعض أحكام القانون املدين املتعلقة ابسم ال فع وإقرار العرتاف به قبع ولدته لألبوين أن خيتاارا
أن يكون السم العائلي ل فلهما هو اسم األم .وميكن لكاع واحاد مان الازوجني أيضاا أن حيماع،
يف السااتعمال ،اساام زوجااه ،باادلا ماان ا ااه أو إضااافة إىل ا ااه وفااق الرتتيااا الااذي خيتاااره هااو.
وبذلك يكرس مشروع القانون هذا املساواة بني اجلنسني يف هذا اجملال.
 -٦٨وابإلض ااافة إىل ذل ااك ،يت اايل الق ااانون رق اام  14٥٠امل ااؤرخ  4متوز/يولي ااه  ٢٠17املتعل ااق
إبقامة ال فع عند األبوين ابلتناوغ ،بشرط توافق ذلاك ماع مصالحة ال فاع ،اقتساام وقات رعاياة
ال فع بني األغ واألم ابلتساوي.
 -٦9واجلاادير ابلااذكر أيضا ا أن شااة مشااروع قااانون ،قيااد الصااياسة ،متعلااق بلاوائل تنظاايم العمااع
الليل ااي .ويه اادف ه ااذا املش ااروع إىل إلغ اااء حظ اار العم ااع الليل ااي للنس اااء ،كم ااا ه ااو مق اارر مبوج ااا
األمر/الق ااانون رق اام  ٦77امل ااؤرخ  ٢ك ااانون األول/ديس اامرب  19٥9بشا ا ن م اادة العم ااع ،املعا ا ردل،
الذي قد ينظر إليه على أنه انتهاك للمساواة بني اجلنسني.
 -7٠وفيمااا يتعل ااق حبظ اار التميي ااز ومكافح ااة التحاار يف جم ااال العم ااع ،اادر اإلر ااارة إىل أن
القانون رقم  14٥7املؤرخ  1٢كانون األول/ديسمرب  ٢٠17املتعلق ابلتحر والعناف يف مكاان
العمع دخع حيز التنفيذ يف  ٢3كانون األول/ديسمرب .٢٠17
 -71ولك ا ااي يتس ا اامب تنفي ا ااذ أحك ا ااام الق ا ااانون امل ا ااذكور ،أص ا اادرت حكوم ا ااة اإلم ا ااارة ،يف ٢٨
آذار/مااارس  ،٢٠1٨منشااورا اسااتحدثت مبوجبااه ،ضاامن املصااا التنفيذيااة للدولااة ،آليااة للبااال
عن الوقائع أو التصرفات اليت قد تكون مشمولة هذا القانون.
 -7٢و اادر اإلرااارة إىل أن منصااب ا ملكلااف بعالقااات العمااع قااد اسااتحدس منااذ عااام ٢٠1٥
ضمن مديرية املوارد البشرية والتدريا والوظيف العمومي.
التوصية  38-89بش ن تنفيذ التداب الرامية إىل ز دة الوعي ابحلقوق املنصوص عليهاا يف
القانون املتعلق أبشكال العنف اخلاصة

(انظاار العناصاار املقدمااة يف سااياق التوصااية  41-٨9بش ا ن املنظمااات س ا احلكوميااة العاملااة يف
جمال حقوق اإلنسان)
 -73تشارك إمارة موانكاو ،مناذ  ٢٥تشارين الثااين/نوفمرب  ،٢٠1٦يف الياوم الادويل ملكافحاة
أرااكال العنااف الاايت ترتكااا ضااد املارأة .و يت ارارتاك إمااارة موانكااو يف هااذا اليااوم الاادويل نتيجااة
لعملية تفك ارارتك فيهاا حكوماة اإلماارة واجمللاس الاوطين واملفوضاية العلياا املعنياة حبماياة احلقاوق
واحلارايت وابلوساااطة ،واجلمعيااات العاملااة يف هااذا اجملااال .وبااذلك ،أصاابحت محااالت امللصااقات
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اليت ت لاق هاذه املناسابة تنشار علاى املوقاع الشابكي للحكوماة و عياات حقاوق اإلنساان وكاذلك
على ربكات التواصع الجتماعي.
 -74ومن املبادرات اليت أطلقت يف هذا اجملال ،ميكن اإلرارة أيضا على ما يلي:


إط ا ااالق ص ا اافحة إعالمي ا ااة خمصص ا ااة لض ا ااحااي العن ا ااف عل ا ااى املوق ا ااع الش ا اابكي
حلكومااة اإلمااارة (http://service-public-particuliers.gouv.mc/Social-sante-et-
)famille/Action-sociale/Victimes-de-violences/Aides-aux-victimes-de-violences
وكااذلك صاافحة خمصصااة علااى ‘فيساابوك‘ أنش ا ا موانكااو بعن اوان " Journée
"Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes؛



إطااالق محلااة تدريبيااة عاان "اسااتقبال ضااحااي العنااف" لفائاادة مااوظفي الوظي ااف
العمومي وموظفي املستشفيات؛



ختصاايص رقاام هاااتفي وحيااد وجماااين ول حيتاااج إىل إظهااار الساام ،موجااه إلعااالم
ضحااي العنف الزوجي.11٦919 :

 -7٥ويعمااع هااذا اتاام علااى النحااو التااايل :املداومااة اهلاتفيااة لاادى مديريااة الرعايااة واملساااعدة
ويتحول هاذا اتام خاارج هاذه السااعات
الجتماعية مفتوحة صباح يوم اإلثنني من  9إىل  .1٢ر
إىل خم عية مساعدة ضحااي املخالفات اجلنائية مفتوح يف كاع أايم األسابوع إىل ساياة السااعة
الثامنة مساءا .وبذلك تكاون سااعات افتتااح هاذا اتام مان التاساعة صاباح ا إىل الثامناة مسااءا يف
كع يوم من أايم األسبوع.
 -7٦وبعد الثامنة مساءا ،يستمع املتصع على خم عية مساعدة ضحااي املخالفات اجلنائية
إىل تسجيع ياذ ركر بارقم األمان العاام ورقام ال اوارت يف مستشافى األما ة ساريس العماومي ،وباذلك
يتيل للضحية حرية التصال ابجلهة اليت تريد.
 -77وميكاان التصااال ابألماان العااام يف كااع يااوم علااى ماادار الساااعة .ويتاادخع األماان ،إذا لاازم
األم اار ،يف ظ اارف  1٠دق ااائق م اان التص ااال .ونظا ارا للع اادد القلي ااع م اان املكامل ااات الليلي ااة وس اارعة
التدخع يف اإلمارة ،يبدو أن االية املعمول ها تلذ ال لبات على ما يرام.
 -7٨لقااد أنشا ت عيااة مساااعدة ضااحااي املخالفااات اجلنائيااة يف متوز/يوليااه  ٢٠14يف إطااار
القااانون رقاام  13٨٢املااؤرخ  ٢٠متوز/يوليااه  ٢٠11املتعلااق مبنااع وقمااع أرااكال العنااف اتاصااة.
وها ااي عيا ااة معا اارتف ها ااا ومعتما اادة ابملرسا ااوم الا ااوزاري رقا اام  ٦٦٠-٢٠14املا ااؤرخ  ٢٠تش ا ارين
الثاين/نوفمرب  .٢٠14وقد ُوضع موظف ت تصرف هذه اجلمعية منذ  1أاير/مايو .٢٠1٨

 -79واهلاادف ماان هااذه اجلمعيااة هااو اسااتقبال ضااحااي املخالفااات اجلنائيااة مثااع أرااكال العنااف
ابملعاامب الواسااع (اجلساادي واجلنسااي والنفسااي وس ا ه) .وماان تصااغي إلاايهم ،وتقاادم هلاام املعلومااات
بش ن اإلجراءات اليت ينبغاي اختاذهاا للم الباة حبقاوقهم ،وتسااعدهم طاوال مرحلاة هاذه اإلجاراءات.
وُمتاانَل هااذه املساااعدة جم ااانا ويف إطااار ماان الس ارية .وتااوزثع منشااورات اجلمعيااة يف الاادوائر احلكومي ااة
وقصر العدالة ويف مديرية األمن العام (انظر املوقع الشبكي.)http://www.avip-monaco.org :
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التوصية  39-89بش ن تقدمي شكاوى على الشرطة النتهاك حقوق اإلنسان
 -٨٠هذه التوصية قُبلت يف عام  ٢٠13ابعتبار أهنا من رفذة أصالا.
 -٨1ول توجد أي صعوبة قانونية ول دون تقدمي ركاوى على أفراد الشارطة الاذين ارتكباوا
انتهاكااات حلقااوق اإلنسااان .وفضاالا عاان ذلااك ،فاازن جهاااز الشاارطة ،ل ساايما الشاارطة القضااائية،
يقع ت إرراف النائا العام.
 -٨٢ويوجا ا ااد كا ا ااذلك ،مبقتضا ا ااى األما ا اار السا ا اايادي رقا ا اام  7٦٥املا ا ااؤرخ  13تش ا ا ارين الثا ا اااين/
نوفمرب  ٢٠٠٦املتعلق بتنظايم وسا عماع مديرياة األمان العاام ،املعادثل (املاادة  ،)4مفتشاية عاماة
للخاادمات الشاارطية بعااة مباراارة لساال ة مستشااار احلكومااة لاادى وزياار الداخليااة .وتتاادخع هااذه
املفتشية وفق ا لتعليمات وزير الدولة أو املستشار لدى وزير الداخلية أو ابلتفااق ماع هاذا األخا
وب لا من مدير األمن العام.
 -٨3وهذه املصلحة مكلرفة إبجراء التحقيقات الداخلياة اهلادفاة إىل ضامان احارتام أخالقياات
الشاارطة .وإبمكااان هااذه املصاالحة تقاادمي التماااس إىل الساال ة القضااائية ،وفق اا للقااانون ول ساايما
قانون اإلجراءات اجلنائية ،عنادما يكاون املشاتكى علياه موظاف أو عاون مان أعاوان مديرياة األمان
العام.
التوصية  40-89بش ن ادشخاص احملكوم عليهم يف موانكو ويقضون عقوبتهم يف فرنسا
 -٨4هذه التوصية قُبلت يف عام  ٢٠13ابعتبار أهنا من رفذة أصالا.
 -٨٥فموانكو وفرنسا مرتب تان ابتفاقياة جاوار تانص بوجاه خااك علاى ماا يلاي" :األراخاك
احملكااوم علاايهم بعقوبااة احلرمااان ماان احلريااة لرتكاااغ جارائم القااانون العااام يسااتقبلون يف مؤسساات
عقابية يف فرنسا [."]...
 -٨٦ويف عااام  ،٢٠1٦أبرماات فرنسااا وإمااارة موانكااو اتفاق ا ا مباادئي ا (تبااادل الرسااائع) خيا راول
قاضااي تنفيااذ األحكااام يف موانكااو الااذهاغ ابنتظااام إىل السااجون الفرنسااية لازايرة السااجناء الااذين
حكم عليهم القضاء يف موانكو ،وذلك للت كاد مان انساجام ظاروف احتجاازهم ماع معااي إماارة
موانكو .وقد أُبلد قاضي تنفيذ األحكام يف موانكو هذا املوضوع.
 -٨7ويف ع ااام  ،٢٠17نُق ااع إىل فرنس ااا متجا ازان اثن ااان فق اام لقض اااء مكوميتهم ااا ابلس ااجن
ووضاع احملتجازان اات املراقباة اإللكرتونيااة يف فرنساا ،وماان يزر ااا
عشارة أرااهر وسانة واحاادةُ .
قاضي موانكو لتنفيذ األحكام .ويف عام  ،٢٠1٨ينقع حش اان أي متجز إىل فرنسا.
التوصية  41-89بش ن تنفيذ التداب الرامية إىل تشجيع إنشاء منجملماات شا حكومياة يف
جمال حقوق اإلنسان
 -٨٨يوجد يف إقليم موانكو العديد مان املنظماات سا احلكومياة العاملاة يف جماال الادفاع عان
حقاوق اإلنساان ( ،Mission enfanceو ،Amade Monacoو ،GenderHopesو،He can She can
و ،Femmes leaders mondiales Monacoو ،A.V.I.P.إىل آخره).
 -٨9وتتلقااى هااذه املنظمااات س ا احلكوميااة دعم اا مالي اا وتشااغيليا ماان حكومااة اإلمااارة .وماان
ذلااك مااثالا ،ياانص قااانون موانكااو رقاام  13٥٥املااؤرخ  ٢3كااانون األول/ديساامرب  ٢٠٠٨املتعلااق
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ابجلمعياات وراب ااات اجلمعاات علااى إعفااء ،لصااا عيااات الادفاع عاان مصاا الضااحااي ،يتاايل
هل ااا احلص ااول عل ااى العتم اااد دون ر اارط املهل ااة وم اان إمكاني ااة الس ااتفادة م اان ال اادعم للتك رف ااع
مبصاريفها املتعلقة ابلتسي .
التوصا ااية  42-89بش ا ا ن التا ااداب الراميا ااة إىل كفالا ااة اتا ااع اجلميا ااع ابحلقا ااوق االاتصا ااادية
واالجتماعية والثقافية
 -9٠تواصااع إمااارة موانكااو ،كمااا تشااهد علااى ذلااك خمتلااف التااداب املااذكورة يف هااذه الوثيقااة،
تنفيا ااذ سياسا ااتها ما اان أجا ااع زايدة تعزيا ااز ومحايا ااة حقا ااوق اإلنسا ااان ،ومنها ااا احلقا ااوق القتصا ااادية
والجتماعية والثقافية.
 -91ويف هااذا اإلطااار ،تعكااف حكومااة اإلمااارة علااى صااياسة مشااروع قااانون متعلااق ابمللكيااة
األدبية والفنية ،يهدف إىل ديث تشريع موانكو يف هذا اجملال.
التوصيتان  43-89و 44بش ن مواصلة اجلهود لكفالة املساواة القانونية يف احلصول على
املساعدة الطبية اوانياة وبشا ن التعلايم للجمياع ال سايما ل،طفاال ماع إياالء عناياة خاصاة
دطفال الفئات احملرومة
 -9٢احلق يف الت مني الصحي مرتبم مبمارسة عماع ما جور (يف الق ااع اتااك أو يف الق ااع
العام).
 -93وُ ادثد التغ يااة ال بيااة لألطفااال وفق اا لعمااع األبااوين الااذين يعولنااه فعلي اا وبصاافة دائمااة
بوصفهم مستحقني.
 -94وعندما يكون الشخص باال عماع ول ميلاك احلاق املبارار أو سا املبارار لالساتفادة مان
أتمني صحي ،ميكنه يف هذه احلالاة الساتفادة مان مسااعدة طبياة مان الدولاة ،وفاق ماا قارره األمار
الساايادي رقاام  ٥743املااؤرخ  3آذار/مااارس  .٢٠1٦ويتعلااق األماار بتغ يااة طبيااة أساسااية تتاايل
التك رف ااع ابملص اااريف املدفوع ااة يف حال ااة امل اارض أو ال ااولدة أو العج ااز أو الوف اااة تش اامع ص اااحا
ال لا وأفراد أسرته املستحقني.
 -9٥وهذا اإلجراء مفتوح ،بشرط توفر املوارد ،جلميع األرخاك املتمتعني منسية موانكو أو
يقيمون يف اإلمارة بصفة مستقرة ومنتظمة منذ س سنوات على األقع.
 -9٦وفيما ااا يتعلا ااق ابلتعلا اايم للجميا ااع ،جيا اادر التا ااذك ن القا ااانون رقا اام  1334املا ااؤرخ 1٢
متوز/يوليااه  ٢٠٠7املتعلااق ابلتعلاايم يقاارر إجباريااة التعلاايم جلميااع األطفااال ماان اجلنسااني منااذ ساان
السادسة إىل آخر الثالثة عشار عاماا .ويقارر هاذا القاانون جمانياة التعلايم البتادائي والثاانوي (العاام
واملهين) املمنوح يف مؤسسات التعليم العام.
 -97وفض االا عاان ذلااك ،و صااوك التعلاايم العااايل ،تساااهم الدولااة يف املصاااريف الاايت تنفقهااا
األسر وال لبة عن طريق دفع منل دراسية وفق ا ملستوى الحتياجات.
 -9٨ويف األخ ا  ،اعتُمااد يف عااام  ٢٠1٦القااانون رقاام  14٢٥املتعلااق إبق ارار مساااعدة ماليااة
من الدولة لتسهيع حصول ال لبة على القروض.
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التوصااية  45-89بش ا ن محايااة العمااال ادجاناايف مبااا يف ذل ا ع ا طريااق تعااديل التش اريع
املتعلق بجملروة عملهم
 -99هذه التوصية قُبلت يف عام  ٢٠13ابعتبار أهنا من رفذة أصالا.
 -1٠٠تقبااع إمااارة موانكااو هااذه التوصااية ماان حيااث أن يااع العمااال ،الااذين يتقاضااون أج ارا
بصورة قانونية يف موانكو ،يتمتعون من اان فصاعدا بظروف عمع مماثلة.
 -1٠1ويبلااد عاادد العمااال جاار يف موانكااو  ٥4 3٠3عمااال ماانهم  ٨.٥يف املائااة يف الق اااع
العام ،و 1٦.٢يف املائة من األجراء يقيمون يف موانكو.
 -1٠٢وتتوزع جنسيات هؤلء العمال على النحو التايل ٦3.7 :يف املائة فرنسيون ،و 13.٦يف
املائااة إي اااليون ،و ٦.٢يف املائااة برتغاااليون ،و 4.4يف املائااة ذوو جنسااية موانكااو ،و 1.4يف املائااة
بري انيون.
 -1٠3ويست ثر ق اع اتدمات على  ٨٦.3يف املائة من الوظائف ،بينماا تعاود نسابة  13.٥يف
املائااة ماان الوظااائف للق اااع الثااانوي ،ونساابة  ٠.٢ماان الوظااائف للق اااع األويل (بياااانت معهااد
موانكو للحصاءات والدراسات القتصادية.)٢٠17 ،
التوصية  46-89املتعلقة م جهاة ابعتمااد التشاريع الاذي ينتجملار اإلاارار بشا ن الت ار
واملتعلقااة م ا جهااة أخاارى حبمايااة العمااال املهاااجري م ا ةيااع أشااكال التمييااز ال ساايما يف
جمال احلصول على اخلدمات الص ية واالجتماعية
 -1٠4هذه التوصية قُبلت يف عام  ٢٠13ابعتبار أهنا من رفذة أصالا.
 -1٠٥تقبااع إمااارة موانكااو هااذه التوصااية ماان حيااث أن يااع العمااال ،أجانااا وس ا أجانااا،
الااذين يتقاضااون أج ارا بصااورة قانونيااة يف موانكااو ،يتمتعااون أص االا بظااروف عمااع مماثلااة وبتغ يااة
اجتماعية مماثلة تشمع املرض وحوادس العمع.
 -1٠٦وفيم ااا يتعل ااق ابلتح اار  ،فقا اد اعتُم ااد الق ااانون رق اام  14٥7املتعل ااق ابلتح اار وابلعن ااف
يف  1٢كااانون األول/ديساامرب  .٢٠17ويعاق ااا هااذا القااانون عل ااى أفعااال التحاار والعن ااف يف
مكاان العمااع (اجلساادي والنفسااي) والبتازاز اجلنساي ابلسااجن ماان  ٦أرااهر إىل ساانتني أو بغرامااة
من  1٨ ٠٠٠إىل  9٠ ٠٠٠يورو أو بكليهما.
 -1٠7ويشمع هذا احلكم يع األُجراء واملتدربني لدى رغ عمع يف الق اعني اتاك والعاام،
ورغ العمع نفسه .ويف املقابع ،يعاقا أيضا على اإلدلء ببياانت كاذبة.
 -1٠٨ويتعا راني علااى كااع رغ عمااع ممثااع بشااخص اعتباااري يف إطااار القااانون العااام وعلااى كااع
رركة تستغع امتيازا ممنوحا من الدولة وعلى كع رخص يشاغِّرع يف العاادة أكثار مان عشارة عماال
أجراء أن حيدد لعماله على سبيع اإللزام أجرا أساسيا.
التوصية  51-89بش ن التعاون مع املؤسسات املالية واسرتداد ادموال املت تية ما مصادر
ش مشروا
 -1٠9هذه التوصية قُبلت يف عام  ٢٠13ابعتبار أهنا من رفذة أصالا.
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 -11٠تااود إمااارة موانكااو أن تااذ ركر ابلعناصاار الاايت جاارى تسااليم الضااوء عليهااا أثناااء اسااتعراض
عام  ٢٠13ل سيما من حيث أن تعاوهنا القضائي قائم ابلفعع ،سواء وجادت اتفاقياة ماع البلاد
مقدم ال لا أم توجد.
 -111وميكن التذك مبا يلي:


الق ااانون رق اام  14٦٢امل ااؤرخ  ٢٨حزيران/يوني ااه  ٢٠1٨اهل ااادف إىل تعزي ااز آلي ااة
مكافحة سسيع األموال ومتويع اإلرهاغ والفساد؛



الق ااانون رق اام  13٦٢امل ااؤرخ  3آغ/أسسا ا س  ٢٠٠9بشا ا ن مكافح ااة سس اايع
األموال ومتويع اإلرهاغ والفساد؛



األماار رقاام  ٢31٨املااؤرخ  3آغ/أسس ا س  ٢٠٠9القاضااي بتعااديع األماار رقاام
 7٠٦٥املااؤرخ  ٢٦متوز/يوليااه  ٢٠1٨الااذي حياادد رااروط ت بيااق القااانون رقاام
 13٦٢املاؤرخ  3آغ/أسسا س  ٢٠٠9بشا ن مكافحااة سسايع األماوال ومتويااع
اإلرهاغ والفساد؛



األماار الساايادي رقاام  1٦7٥املااؤرخ  1٠حزيران/يونيااه  ٢٠٠٨املتعلااق إبجاراءات
ميد األموال يف إطار فرض عقوابت اقتصادية؛



األماار الساايادي رقاام  1٥3٢1املااؤرخ  ٨نيسااان/أبريع  ٢٠٠٢املتعلااق إبجاراءات
ميد األموال يف إطار مكافحة اإلرهاغ.

 -11٢وموانكو عضو يف هي ات دولية أو ترب ها ها عالقات بغارض تباادل أفضاع املمارساات
بني املهنيني املعنيني مبكافحة اإلرهاغ ومتويع اإلرهاغ ،منها:


مكتا األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية؛



املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (انرتبول)؛



جلنة مكافحة اإلرهاغ التابعة جمللس أورواب؛



جمموع ااة إيغمون اات لوح اادات الس ااتخبارات املالي ااة (منت اادى دويل جيم ااع املص ااا
املكلف ااة مبعاجل ااة البي اااانت املش ااكوك فيها ااا يف جم ااال سس اايع األم ا اوال ومكافحا ااة
اإلرهاغ)؛



جلنا ااة  MONEYVALالتابعا ااة جمللا ااس أورواب (جلنا ااة خ ا ارباء معنيا ااة بتقيا اايم تا ااداب
مكافحة سسيع األموال ومتويع اإلرهاغ)؛



جمموعة العمع املايل الدولية؛



منتدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي.

 -113وتش ا ا ااارك موانك ا ا ااو يف ر ا ا اابكة للتع ا ا اااون ب ا ا ااني ال ا ا اادول ،تبع ا ا ا ا للتص ا ا ااديق يف  4تشا ا ا ارين
األول/أكتوبر  ٢٠1٦على الربوتوكول اإلضايف امللحق ابتفاقية جملس أورواب بش ن منع اإلرهاغ.
 -114وبوصااف موانكااو عض اوا يف األماام املتحاادة ومرتب ااة ورواب وفرنسااا ابتفاقااات اقتصااادية
ونقدياة ،فهااي ت باق القارارات املتعلقاة بفاارض عقااوابت  -ل سايما تلااك املتعلقاة بتجميااد األماوال
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والعق ااوابت القتص ااادية ومن ااع تنق ااع األر ااخاك ال بيعي ااني وتقيي ااد حرك ااة بض ااائع معيرن ااة ور وس
األموال  -على أفراد أو جمموعات على أساس قارارات جملاس األمان التاابع لألمام املتحادة ولاوائل
اللجان األوروبية ومراسيم تتخذها فرنسا يف إطار آليتها الوطنية لتجميد األموال.
 -11٥ويف إطااار وفاااء موانكااو ابلتزاما ااا الدوليااة ،تعمااد إىل نشاار املراساايم الوزاريااة الاايت تقضااي
بتنفيذ هذه التداب يف جريدة موانكو ،وتتيحها أيض ا على املوقع الشبكي لقسام اإلعاالم والرقاباة
على الشبكات املالية .وبذلك تنقع قرارات الش ا من القوائم.
 -11٦وابلفعع ،فزن مديرية امليزانية واتزينة لاديها ساجع خااك ابلعقاوابت ،وُ ااط السال ات
األوروبية والفرنسية علما به.
 -117ويُعااد قساام اإلعااالم والرقابااة علااى الشاابكات املاليااة ،وهااو خليااة موانكااو لالسااتعالمات
املاليااة ،الساال ة الوطنيااة الرئيسااية املكلفااة ممااع و ليااع ومعاجلااة املعلومااات فيمااا يتعلااق مبكافحااة
سسيع األموال ومتويع اإلرهاغ والفساد .وتتعاون هذه اتلية مع نظ ا ا يف بلدان أجنبية وتعماع
بوجه خاك على تبادل املعلومات معها ( ٥4اتفاق ا موقع ا حش اان) على أساس املبادلة ابملثع.
وميكنها أيض ا تقدمي توصيات.
 -11٨وإبمكاان قساام اإلعااالم والرقابااة علااى الشابكات املاليااة أن ينشاار أيضا ا النااداءات اتاصااة
للت ازام اليقظااة إزاء بلاادان أو كي اااانت بعينهااا أو صاانف معااني م اان املمتلكااات (ممتلكااات ثقافي ااة
مااثالا) .وبااذلك ختضااع املعااامالت املصاارفية ،الاايت يشااتبه يف صاالتها ابإلرهاااغ وابلعمليااات النارا ة
عن أنش ة اجلرمية املنظمة ،لواجا قانوين ابلتزام اليقظة إزاءها وإبعالن الرتباه فيها من جاناا
مؤسسااات اإلق اراض واملؤسسااات املاليااة ورااركات الت مينااات وسااائر املهنيااني احملااددين ابلقااانون.
وابإلضافة إىل ذلكُ ،وضع "دليع حسن السلوك" مو ثجه للجمعيات.

 -119ويف إطار معاجلة إعالانت الراتباه ،يتمتاع قسام اإلعاالم والرقاباة علاى الشابكات املالياة
بس اال ات خت رول ااه ابلتحقي ااق .وإبمكان ااه رف ااع قض ااااي إىل العدال ااة (امل اادعي الع ااام) يف حال ااة وق ااوع
انتهاكات.
 -1٢٠وهااو خمااول أخ ا ا ابلقيااام ببعثااات مراقبااة لاادى املهنيااني ،ابعتباااره ساال ة إداريااة مسااتقلة،
يعرض املخالف إىل عقوابت إدارية.
علما ن عدم العلم ابللتزامات القانونية قد ر

 -1٢1وشاة العديااد ماان ممثلااي قساام اإلعااالم والرقابااة علااى الشاابكات املاليااة ضاامن قائمااة خ ارباء
التقييم التابعني للجناة اتارباء املعنياة بتقيايم تاداب مكافحاة سسايع األماوال ومتوياع اإلرهااغ (جلناة
.)MONEYVAL
 -1٢٢وابلنظاار إىل التوصاايات األخ ا ة املقدمااة ماان جمموعااة العمااع املااايل الدوليااة ،والاايت جاارى
ااديثها يف عااام  ،٢٠1٢وإىل مالحظااات خ ارباء التقياايم التااابعني للجنااة  MONEYVALبش ا ن
اإلطااار املعياااري ملوانكااو ،والتعليمااات اجلدياادة الاواردة يف التوجيااه األورويب الرابااع املتعلااق مبكافحااة
سسيع األموال ،فزن القانون رقم  14٦٢املؤرخ  ٢٨حزيران/يونياه  ٢٠1٨اهلاادف إىل تعزياز آلياة
مكافحااة سساايع األم اوال ومتويااع اإلرهاااغ والفساااد يناادرج يف إطااار السااعي لتلبيااة املعاااي الدوليااة
اجلديدة.
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ابء -تنفيذ التوصيات املقبولة تنفيذا جز يا
التوصية  12-89بش ن إلغاء عقوبة النفي
 -1٢3صحيل أن القانون اجلنائي ل يزال ينص على عقوبة النفي اليت ينجار عنهاا التجرياد مان
احلقااوق املدنيااة واإلبعاااد خااارج إقلاايم إمااارة موانكااو ،لكاان يف الواقااع تصاادر هااذه العقوبااة ولاان
تصدر قم.
 -1٢4وتن ااوي حكوم ااة اإلم ااارة إلغ اااء ه ااذا اإلجا اراء وذل ااك ع اان طري ااق مش ااروع ق ااانون متعل ااق
ابلعقااوابت يتضاامن إلغاااء أحكااام القااانون اجلنااائي املتعلقااة ابلنفااي ،وساايق ثدم هااذا املشااروع قبااع ٨
كانون األول/ديسمرب .٢٠1٨

جيم -التوصيات اليت جيري أو جرى تناوهلا مبزيد م الب ث
 -1٢٥اإلجراءات اليت اختذت تبعا للتوصيات الا ( 19من  1-9٠إىل  )19-9٠املقدمة أثناء
جولااة السااتعراض السااابقة يف  ٢٨تش ارين األول/أكتااوبر  ٢٠13والاايت تعهاادت موانكااو بتقاادمي
ردها عليها يف وقت لحق .و در املالحظة أن التوصيتني  ٢-9٠و 3ميكن اعتباار أن تنفياذ ا
قد قق.
التوص ااية  1-90بشا ا ن الربوتوك ااول االختي اااري املل ااق ابلعه ااد ال اادو اخل اااص ابحلق ااوق
االاتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1٢٦تعك ااف الس اال ات عل ااى دراس ااة الربوتوك ااول الختي اااري امللح ااق ابلعه ااد ال اادويل ات اااك
ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية .وحيسن أن ننتظر النتهاء من هذه الدراسة قباع اختااذ
قرار بش ن إمكانية التصديق عليه.
التوصاايتان  2-90و 3بش ا ن الربوتوكااول االختياااري املل ااق ابتفاايااة القضاااء علااى ةيااع
أشكال التمييز ضد املرأة
 -1٢7انضمت إماارة موانكاو يف عاام  ٢٠1٦إىل الربوتوكاول الختيااري امللحاق ابتفاقياة األمام
املتحدة للقضاء على يع أركال التمييز ضد املرأة.
لتوصاايتان  4-90و 5بشا ن التصااديق علااى الربوتوكااول املل ااق ابتفاايااة مناهضااة التعااذييف
وش ه م ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -1٢٨ل يزال املوقف املعرب عنه يف عام  ٢٠14على حاله.
 -1٢9وق ا ااد انض ا اامت موانك ا ااو إىل التفاقي ا ااة امل ا ااذكورة يف  ٦ك ا ااانون األول/ديس ا اامرب .1991
وأص اابحت التفاقي ااة انف ااذة ابلنس اابة ملوانك ااو مبوج ااا األم اار الس اايادي رق اام  1٠٥4٢امل ااؤرخ 14
أاير/مااايو  199٢وابتاات ب اذلك جاازءا ماان املعاااي القانونيااة ملوانكااو الاايت ميكاان أن يسااتند إليهااا
وتكرس املادة  ٢٠من الدستور بصورة صرحية حظر ضروغ املعاملة القاسية
القاضي يف موانكو .ر
أو الالإنسانية أو املهينة.
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 -13٠ويباادو أن إنشاااء جهاااز مسااتقع ملراقبااة السااجون وأماااكن احلرمااان ماان احلريااة ليكااون أداة
ملنع ضروغ املعاملة السي ة س مناسا لوضع موانكو .ذلك أنه ل يوجد يف إقليم إمارة موانكاو
سوى سجن واحد وي ماا باني  ٢٠إىل  3٠ساجين ا يف املتوسام يقضاون عقاوابت ملادد قصا ة؛
وهو ليس مبركز احتجاز مبعمب الكلمة.
 -131وفضالا عن ذلك ،مان اجلادير الت كياد علاى أن ظاروف الحتجااز ختضاع أصاالا للتادقيق
ما اان خا ااالل آليا ااات املتابعا ااة يف إطا ااار املنظما ااات الدوليا ااة مثا ااع اللجنا ااة األوروبيا ااة ملنا ااع التعا ااذيا
والعقوابت أو ضروغ املعاملة الالإنسانية أو املهينة وجلنة مناهضة التعذيا.
 -13٢و تالح بع يَدثع أحد وقوع حالة واحدة من سوء املعاملة أو سوء األوضاع املادية.

 -133واحلا ااال أن موانكا ااو ل يسا ااعها ق ا ااع الت ا ازام ابلتصا ااديق علا ااى الربوتوكا ااول امللحا ااق ها ااذه
التفاقية .على أن احلكومة تنوي إجراء دراسة عن أثر التصديق احملتمع على هذا الربوتوكول.
التوصاايات  6-90و 7و 8و 9بش ا ن التص اديق علااى اتفاايااة محايااة ةيااع ادشااخاص م ا
االختفاء القسري
 -134ل يزال املوقف املعرب عنه يف عام  ٢٠14على حاله.
 -13٥لقااد وقرعاات إمااارة موانكااو علااى اتفاقيااة محايااة يااع األرااخاك ماان الختفاااء القسااري
يف  7ر ااباط/فرباير  ٢٠٠7لك اان الت اادقيق لحقا اا يف نص ااوك التفاقي ااة ب ا راني أن ش ااة أوج ااه ع اادم
انسجام ذات طابع مؤسسي وتشريعي مع أحكام يف قوانني موانكو.
 -13٦ومع ذلك ،تعكف السل ات على إجراء دراسة متعمقة ملس لة التصديق على التفاقية.
التوصيات  10-90و 11و 12و 13و 14و 15و 16بش ن التصديق على نجملاام روماا
ادساسي للم كمة اجلنا ية الدولية
 -137ل يزال املوقف املعرب عنه يف عام  ٢٠14على حاله.
 -13٨فالتصااديق علااى نظااام رومااا األساسااي يت لااا إجاراء إصااالح واسااع للعديااد ماان املعاااي
القانوني ااة ،وعل ااى رأس ااها الدس ااتور والق ااانون اجلن ااائي وق ااانون اإلجا اراءات اجلنائي ااة .بي ااد أن إم ااارة
موانكااو عازمااة علااى التعاااون مااع احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة ،علااى أساااس كااع حالااة علااى حاادة ،يف
القضااي اليت ت لا منها احملكمة التعاون معها بش هنا.
 -139ومن ذلاك ،فقاد أنفاذت إماارة موانكاو ابلفعاع طلاا مسااعدة قضاائية تقادم باه املادعي
العااام للمحكمااة .وعلااى أساااس املااادة (٥-٨7أ) ماان نظااام رومااا األساسااي ،أتاايل إلمااارة موانكااو
التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار إانبة قضائية صدرت يف حاق راخص مالحاق بتهماة
ارتكاغ جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرغ.
 -14٠وكاناات التحقيقااات امل لوبااة تتعلااق لاايس إبثبااات الااتهم املوجهااة للشااخص املعااين ،وإ ااا
فقم ابلتداب التحفظية واجلرب اليت ميكن أن تتقرر لصا الضحااي.
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 -141وقد قد اقرتن نقاع واثئاق اإلنفااذ باتحف خصوصاي متتناع احملكماة مبوجباه عان اساتخدام
أو نق ااع املعلوم ااات ال اايت تض اامنتها الواثئ ااق وامللف ااات املقدم ااة هل ااا وال اواردة يف واثئ ااق إنف اااذ اإلانب ااة
القضائية ألسراض س األسراض احملددة يف ال لا.
التوص اايات  17-90و 18و 19بشا ا ن االنض اامام إىل منجملم ااة العم اال الدولي ااة وإىل بعا ا
اتفااياهتا
 -14٢ل يزال املوقف املعرب عنه يف عام  ٢٠14على حاله.
 -143فالنض اامام إىل منظم ااة العم ااع الدولي ااة وإىل بع ااض اتفاقيا ااا يث ا تس ااا لت إبزاء احل ااق
النقايب إلمارة موانكو وإبزاء نظامها الذي يقر مببدأ األولوية يف التوظياف .وباذلك ل يساع إماارة
موانكو تقدمي رد قاطع ولكنها تتعهد مبواصلة عمليات التفك يف املوضوع اجلارية.
 -144سا أن موانكااو تااذ ركر ن الدسااتور والنصااوك التشاريعية والتنظيميااة السااارية املفعااول يف
اإلم ااارة ل اايس فيه ااا أي متيي ااز عل ااى أس اااس الع اارق أو الل ااون أو اجل اانس أو اللغ ااة أو ال اادين .وم اانل
األولوية يف التوظيف لرعااي موانكو ل يهدف إل حلماية مواطين موانكو الذين يشكلون أقلية يف
البلد.

رابعا -التعاون الدو
التوصيتان  47-89و 48و 49و 50بش ن التعاون م أجل التنمية
 -14٥نظا ارا إىل أن موانك ااو تعت اارب أن املس اااعدة اإل ائي ااة الر ي ااة اادف أساسا ا ا إىل "تش ااجيع
التنمية القتصادية و سني معيشة البلادان النامياة" ،فازن التعااون الاذي تتيحاه موانكاو يسااهم يف
قيااق اهل اادف ال اادويل املتمث ااع يف "تزوي ااد البل اادان النامي ااة ،ل س اايما أق ااع البل اادان اوا ،ابلوس ااائع
املناساابة والقابلااة للتنبااؤ ماان أجااع تنفيااذ ال اربام والسياسااات الراميااة إىل است صااال الفقاار مميااع
أركاله" (الغاية (1أ) من اهلدف األول من أهداف التنمية املستدامة).
 -14٦فات ة السارتاتيجية للمسااعدة اإل ائياة الر ياة الايت وضاعتها موانكاو للفارتة ،٢٠٢٠-٢٠1٨
تساااهم ،ابلر ارتاك مااع رااركاء عمااوميني وخ اواك ،يف تااوف الحتياجااات األكثاار إحلاح ا ا وهااي
األمن الغذائي والصحة والتعليم والندماج املهين ،مبا يتجاوز جمرد واجا تقدمي املساعدة.
 -147وفيما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني ،فالنساء يشكلن دائم ا إحدى اجلهات الرئيساية الايت
تستهدفها موانكو من تعاون .وستواصع موانكو جهودها هدف ساني صاحة األمهاات وتعزياز
تعلاايم الفتيااات وتشااجيع النساااء علااى الناادماج يف سااوق العمااع (املهاان الريفيااة ،وإقامااة مشاااريع
ارية).
 -14٨هااذا وميث ااع املبلااد املتوق ااع ختصيصااه للمس اااعدة اإل ائيااة الر ي ااة للف اارتة ٢٠٢٠-٢٠1٨
والبااالد  ٥4مليااون يااورو زايدة ساانوية بنساابة  1٥يف املائااة مقارنااة مببلااد  14مليااون يااورو املقاادم يف
عام  .٢٠17وختصص موانكو ما ل يقع عان  7٠يف املائاة مان مسااعد ا اإل ائياة الر ياة ألقاع
البلدان وا.
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 -149وإذا كانت اسرتاتيجية التعاون هذه تركز علاى أحاد عشار بلادا راريكا ،وأسلبهاا مان أقاع
البلدان وا ،فهناك أعمال أخرى تنفذ يف مناطق أخرى من العا ويف أطر أخرى.
 -1٥٠وهكااذا تساااهم موانكااو مالياا يف مشاااريع إ ائيااة وضااعها ال اااد ماان أجااع املتوساام مثااع
مشااروع "النساااء الشاااابت منتجااات فاارك العمااع" يف عااام  ،٢٠14ومشااروع "املواطنااة والتثقيااف
ابملساواة ملنع العنف يف املدرسة :تكوين مواطنني مسؤولني" من  ٢٠1٥إىل .٢٠1٨
 -1٥1ويسااري ذلااك أيض ا ا يف اجمللااس األورويب ،ويف إطااار سياسااة اجل اوار ،عناادما يتعلااق األماار
بتقدمي دعم مايل ملشاريع من قبياع مشاروع "مكافحاة العناف ضاد املارأة ،والعناف املنازيل ،والعناف
ض ااد األطف ااال يف من ق ااة البح اار املتوس اام اجلنوبي ااة" ،ومش ااروع "خ ااة العم ااع حلماي ااة األطف ااال
الالج ني واملهاجرين" يف  ٢٠1٨و.٢٠19
 -1٥٢وميكاان احلااديث أيضاا عاان مشااروع منظمااة األماان والتعاااون يف أورواب املتعلااق مبنااع ال ااار
ابلبش اار ومس اااعدة األطف ااال احمل اارومني م اان دع اام األب ااوين يف مول اادوفا ،ال ااذي دعمت ااه موانك ااو يف
عامي  ٢٠1٠و ،٢٠1٥وتقدمي منذ عام  ٢٠1٦مسا ة لربانم مكافحة ال اار ابلبشار علاى
طول قنوات اهلجرة بغية تعزيز قدرات وآليات التحقيق واحلماية.
 -1٥3وتناادرج املسااامات الاايت تقاادمها موانكااو لألماام املتحاادة أيضا ا يف إطااار رسبااة موانكااو يف
الخناراط يف اجلهااود اجلامعااة :األماام املتحاادة للمارأة ومفوضااية الالج ااني واللجنااة الدوليااة للصااليا
األمحر واليونيسيف ومكتا األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية.
 -1٥4وتشارك موانكو يف برانم تعزيز التعاون فيما بني الق اعات (اجملتمع املدين والسال ات
العمومية) من أجع سني املساعدة املقدمة لضحااي ال ار ابلبشر يف سرغ أفريقياا ،وذلاك عان
طريق مكتا األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يف السنغال.
 -1٥٥وتقدم موانكو دعما ،هو بني املساعدة اإل ائية واملسااعدة اإلنساانية ،مان خاالل بارام
مفوضية الالج ني الرامي إىل مساعدة ومحاية الالج ني (املغارغ) ،وتساهيع حصاوهلم علاى التعلايم
(لبنان) ،وتسهيع إمكانية تشغيلهم (تونس).
 -1٥٦ويف إط ااار اللجن ااة الدولي ااة للص االيا األمح اار ،تس اااهم موانك ااو أيضا اا يف با ارانم إلع ااادة
الت هيع البدين ويستهدف بوجه خاك األرخاك الذين يعانون من اإلعاقة يف مايل.
 -1٥7وبااذلك تكااون حكومااة اإلمااارة قااد سااا ت منااذ عاادة ساانوات يف خدمااة ماان هاام أكثاار
ضعف ا ،وهي عازمة على مواصلة عملها يف إطار أهداف التنمية املستدامة.

خالصة
 -1٥٨تقر موانكو ية الستعراض الدوري الشاامع مان أجاع تعزياز ومحاياة حقاوق اإلنساان
وتتعهد بضمان متابعة السياسات امل بقة ،وفقا للتوصيات اليت تكون قبلتها.
 -1٥9لقد عمادت موانكاو ،أولا ،إىل تعزياز سياساتها يف جماال حقاوق اإلنساان وذلاك إبنشااء
هي تني ا :املفوضاية الساامية املعنياة حبماياة احلقاوق واحلارايت وابلوسااطة املكلفاة بتنااول ال عاون
والبت يف اتالفات اليت تنش بني املواطنني أو املستخدمني واإلدارات واملصا العمومياة ،و عياة
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مس اااعدة ض ااحااي املخالف ااات اجلنائي ااة ال اايت تن اادرج أعماهل ااا يف إط ااار الق ااانون املتعل ااق مبن ااع وقم ااع
أركال العنف اتاصة.
 -1٦٠وإىل ذل ااك ،ستُنشا ا قريبا اا اللجن ااة املش اارتكة ب ااني ال ااوزارات لتعزي ااز ومحاي ااة حق ااوق املا ارأة،
ينش ها مندوغ مفوض من الوزارات مبهمة النهوض بسياسات فعالة وراملة وطويلة األمد.
 -1٦1وعملت موانكو ،اثنياا ،علاى إثاراء إطارهاا التشاريعي وذلاك ابعتمااد قاوانني تتعلاق بوجاه
خاااك حبقااوق وح ارايت األرااخاك ذوي اإلعاقااة ،وابملساااواة بااني الرجااال والنساااء ،وابلتحاار
والعنااف يف مكااان العمااع ،وابملوافقااة واإلعااالم يف اجملااال ال ااذ ،وكااذلك مبكافحااة العنص ارية ماان
خالل تكريس مس لة الظروف املشددة للعقوبة.
 -1٦٢وتواصااع إمااارة موانكااو العمااع ماان أجااع محايااة األرااخاك األكثاار ضااعف ا و اارك بوجااه
خاك على التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان.
 -1٦3ويف األخ ا  ،ستواصااع موانكااو ،يف إطااار تعاوهنااا الاادويل ،السااتثمار يف جمااالت األماان
الغذائي والصحة والتعليم والندماج الجتماعي واملساواة بني اجلنسني.
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