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  مقدمة

 ١٨ املؤرخ   ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان                - ١
كو يف اجللسة   وأجري استعراض مونا  . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

ويف اجللسة الـسادسة    . وترأس وفد موناكو صاحب السعادة فرانك بيانشريي      . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤الثانية املعقودة يف    
  .، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق مبوناكو٢٠٠٩مايو / أيار٦للفريق املعقودة يف 

 / أيلول ٨اختار جملس حقوق اإلنسان، يف      ومن أجل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف موناكو،            - ٢
  .سويسرا، والصني وأوروغواي: من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية( جمموعة مقررين، ٢٠٠٨سبتمرب 

ة حقوق اإلنسان   ـعراض حال ـ، صدرت الوثائق التالية من أجل است      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣
  :يف موناكو

  ؛)A/HRC/WG.6/5/MCO/1) (أ(١٥ خطي مقدم وفقاً للفقرة عرض/تقرير وطين  )أ(  
) ب(١٥جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة   )ب(  

(A/HRC/WG.6/5/MCO/2)؛  
  ؛(A/HRC/WG.6/5/MCO/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

كو، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً اجلمهورية التـشيكية، وأملانيـا،              وأحيلت إىل مونا    - ٤
وميكن االضـطالع   . وهولندا، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واألرجنتني، والدامنرك         

  .ي الشاملعلى هذه األسئلة من خالل املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدور

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

، أعلن صاحب السعادة السيد فرانك بيانـشريي، الـوزير          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤يف اجللسة الثانية، املعقودة يف        - ٥
الية الدولية، أن إمارة موناكو، منذ انـضمامها        املفوض مستشار احلكومة للعالقات اخلارجية والشؤون االقتصادية وامل       

؛ طرف يف عدد كبري من صكوك األمم املتحدة اليت تشمل مجلة مواضيع منها حقـوق                ١٩٩٣ملنظمة األمم املتحدة يف     
  . ويشهد ذلك على تعلق موناكو باملبادئ والقيم العاملية اليت ترسخها هذه الصكوك قانونياً. اإلنسان، والبيئة والصحة

بيد أن تفسري املعايري الدولية وتطبيقها من قبل سلطات موناكو أمر ينبغي أن يقيَّم ويدَرك وفقاً للخـصائص                    - ٦
  . اجلغرافية والدميغرافية واالجتماعية هلذه الدولة

، بصيغته املعدلة   ١٩٦٢ديسمرب  / كانون األول  ١٧ة ينظمها دستور    ـإن إمارة موناكو ملكية وراثية دستوري       - ٧
ويرسخ هذا الدستور مبدأ سيادة . ، الذي حيدد طبيعة احلكومة، وتنظيم السلطات العامة وعالقاهتا فيما بينها٢٠٠٢عام 

كما أن وزارة العدل، اليت تسمى مديريـة        . القانون والفصل بني املهام الكربى، التنفيذية والتشريعية والقضائية للدولة        
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غري أن الدسـتور   . تشكل كياناً مستقالً تابعاً لألمري احلاكم مباشرةً      اخلدمات القضائية، ليست جزءاً من احلكومة وإمنا        
ينص على أن السلطة القضائية بيد األمري الذي يفوض إىل احملاكم املمارسة التامة هلا، مما خيول هلا حق التفرد يف احملاكمة 

  . بكل استقاللية

م الفرنسي، مما أدى إىل تـداخل العالقـات   توجد داخل اإلقلي ٢ كم٢,٢وإمارة موناكو دولة تبلغ مساحتها       - ٨
وال ميس ذلك يف شيء بـسيادة       . االقتصادية والبشرية بني فرنسا وإمارة موناكو اللتني جتمعهما اتفاقات ثنائية عديدة          

  . موناكو واستقالليتها على مستوى تسيري شؤوهنا الداخلية وعالقاهتا الدولية

 جنسية، ورغم ضيق املـساحة،      ١٢٣تألف السكان املقيمون هبا من      وإمارة موناكو جمتمع متعدد اجلاليات ي       - ٩
يسود التعايش ومل يسجل أي فعل ينم عن كره لألجانب وال أي مظهر من مظاهر التنافر، وال اُدعي ذلك أو أعـرب                      

لقـائم  وتربر هذه اخلصائص ازدواجية النظام القانوين ا      .  يف املائة من السكان    ٢٠ويشكل مواطنو موناكو حوايل     . عنه
  .  اليت ترسخها املعايري الدستورية والتشريعية وتشكلها عندما يتعلق األمر حبقوق اإلنسان-  ال التمييز - على االختالف 

، املنصوص عليهـا يف     "اإلمارة دولة يسودها القانون وحتترم احلريات واحلقوق األساسية       "ويؤكد الدستور أن      - ١٠
  . وق الواردة يف الصكوك الدولية الرئيسيةالباب الثالث واملطابقة للعديد من احلق

 املتعلق باحلق يف األسرة حقوقاً متساويةً للرجل واملـرأة يف إطـار             ٢٠٠٣ لعام   ٢٧٨- ١ومينح القانون رقم      - ١١
 مـن   ٢٣وتضمن املادة   .  على الطالق بالتراضي   ٢٠٠٧ لعام   ٢٢٦- ١وينص القانون   . العالقة الزوجية وإزاء األطفال   

وتضمن . بيد أن الديانة الكاثوليكية، الرسولية والرومانية هي دين الدولة        . دين وممارسة الشعائر علناً   الدستور حرية الت  
  .  من الدستور فتضمن حرية تكوين اجلمعيات٣٠أما املادة . املادة نفسها حرية التعبري

يف املسائل اجلنائيـة،     من الدستور على مبدأ قانونية اإلدانات والعقوبات         ٢٠، تنص املادة    ١٩٦٢ومنذ عام     - ١٢
 ١٩٩١ويف عـام    . وتلغي رجعية القوانني اجلنائية، وحتظر املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة وتلغي عقوبة اإلعـدام            

ة ـة أو الالإنساني  ـة القاسي ـانضمت إمارة موناكو إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوب            
  .أو املهينة

 من الدستور احلرية وحرية الفرد املنصوص على قواعد ممارستها يف قانون العقوبات وقانون              ١٩من املادة   وتض  - ١٣
العدالـة  "وقد ُعدلت شروط االعتقال واالحتجاز لكي تتطابق مع املعايري الدولية مبوجب قـانون              . اإلجراءات اجلنائية 

املدة؛ والقاضي املختص وحقوق الـشخص      ( االحتياطي    الذي حيدد القواعد املتعلقة باالحتجاز     ٢٠٠٧لعام  " واحلرية
  ).املوضوع رهن االحتجاز االحتياطي

. وعموماً، يعترف الدستور حبق كل شخص يف االحتكام إىل القضاء بدون أي شرط ويضمن استقاللية القضاة  - ١٤
ع هذا املركز إىل حتـديث      وسيخض. وحيدد القانون تنظيم احملاكم واختصاصها وسري العمل هبا كما ينظم مركز القضاة           

  .مبوجب قانون جديد سيصوَّت عليه قريباً

وفيما يتعلق باحلريات املشروطة ممارستها، يضمن الدستور حرية العمل الذي ينظم القانون ممارسته مع ضمان                 - ١٥
املقيمني يف إقليم غري أنه بإمكان األشخاص . األولوية ملواطين موناكو يف احلصول على العمل يف القطاعني العام واخلاص
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موناكو واملقيمني يف اجلماعات احمللية الفرنسية اجملاورة الوصول إىل الوظائف يف القطاع اخلاص ضمن الشروط احملددة                
ومن جهة أخرى، يـزاول     .  الذي ينظم شروط التوظيف والتسريح     ١٩٥٧ الصادر بتاريخ    ٦٢٩مبوجب القانون رقم    

يطاليا أنشطة مهنية يومياً يف موناكو ضمن الـشروط نفـسها املتعلقـة     شخص يقيمون يف فرنسا وإ ٤٥ ٠٠٠حوايل  
  . باألجور واملزايا االجتماعية اليت يتمتع هبا مواطنو موناكو

  .ويرسخ الدستور مبدأ احلرية النقابية واحلق يف اإلضراب  - ١٦

بيد أن األطفال، مهما    .  والثانوية ويضمن الدستور ملواطين موناكو احلق يف التعليم اجملاين يف املرحلة االبتدائية            - ١٧
و موناكو من التعليم االبتدائي والثـانوي،       ـكانت جنسيتهم يستفيدون ضمن الشروط نفسها اليت يستفيد منها مواطن         

وإلمارة موناكو نظام للمنح الدراسية يـستفيد      .  املتعلق بالتعليم  ٢٠٠٧ لعام   ١٣٣٤كما ينص على ذلك القانون رقم       
  .رعايا واملقيمنيمنه عدد كبري من ال

ويضمن الدستور ملواطين موناكو احلق يف احلصول على إعانة الدولة يف حالة العسر، والبطالـة، واملـرض،                   - ١٨
انب عندما يستوفون الـشروط الـيت       ـبيد أن هذه احلقوق نفسها معترف هبا لألج       . والعجز، والشيخوخة، والوالدة  

  .حيددها القانون

يف التجمع الذي يعترف به الدستور لفائدة مواطين موناكو ليشمل األجانب مبوجـب        وأخرياً ميتد نطاق احلق       - ١٩
  .أحكام تشريعية وتنظيمية وطنية

ويف أثناء السنوات األخرية، أصبحت إمارة موناكو طرفاً يف عدة اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل،                  - ٢٠
  .اكو، اليت أدجمت ضمن النظام القانوين يف مون١٩٩٣يف عام 

 العقوبات املفروضة على مرتكيب اجلرائم واجلنح ٢٠٠٧ لعام ١٣٣٤وتطبيقاً هلذه االتفاقية، يشدد القانون رقم   - ٢١
يف حق األطفال حىت تكون هذه العقوبات مطابقة ألحكام الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقيـة املتعلـق ببيـع                  

  . ية ومن مث فإن موناكو من البلدان األكثر محاية حلقوق الطفلاألطفال، واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباح

وتدرس سلطات موناكو اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من حيث تطابقها مع النظـام القـانوين يف                   - ٢٢
. وجيري حالياً وضع مشروع قانون بشأن اإلعاقة هلذا الغرض هبدف إكمال األحكـام التقنيـة املوجـودة                . موناكو
، اسُتحدث منصب مندوب لألشخاص املعاقني لالهتمام هبذه املسائل بـشكل           ٢٠٠٦افة إىل ذلك، ومنذ عام      وباإلض
  . على إدماج األطفال املعاقني ضمن الوسط املدرسي العادي٢٠٠٧ لعام ١٣٣٤وأخرياً، ينص القانون رقم . خاص

وهلـذا  . مبمارستها يف قانون كل دولة    وتنص االتفاقيات الدولية على معاقبة السلوك املخل حبقوق اإلنسان و           - ٢٣
الغرض، ويف جمال مكافحة غسل رؤوس األموال ومتويل اإلرهاب، أصبحت إمارة موناكو طرفاً يف معظم االتفاقيـات              

  .املنظمة هلذا اجملال واعتمدت أحكاماً تشريعية وتنظيمية عديدة، تتطابق مع التوصيات الدولية

 قانون العقوبات، تشدد العقوبات وتنص على مبدأ التعويض التلقائي من           وهكذا اسُتحدثت إدانات جديدة يف      - ٢٤
  .قبل الدولة لضحايا اإلرهاب
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ويف جمال غسل األموال املتأتية من ممارسة أنشطة غري قانونية، تعد إمارة موناكو طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة                    - ٢٥
يف وقد اختذت التدابري اإلدارية املالئمة باستحداث دائرة اإلعالم         بشأن اجلرمية عرب الوطنية املنظمة ويف بروتوكوهلا اإلضا       

  .ومراقبة الدوائر املالية

، اعتمدت اجلمعية العامة للجنة مونيفال التقرير املتعلق بتقييم النظام اجلاري           ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٢٦
وانتهى هذا التقرير إىل أن ملوناكو إطاراً       . هاببه العمل يف موناكو يف جمال مكافحة غسل رؤوس األموال ومتويل اإلر           

  .قانونياً مقنعاً وأن خلية االستعالمات املالية يف موناكو فعالة

 ٦٠  وهكذا جرى إطالق أو إجناز    . وشاركت إمارة موناكو يف أنشطة التعاون الدويل لفائدة الفئات احملرومة           - ٢٧
ت حيث تركز هذه املشاريع على املساواة بني اجلنسني وعلى متكني مشروعاً يف حوايل عشرين بلداً شريكاً يف أربع قارا   

 مـن النـاتج     ٠,٧وقد أصدر األمري احلاكم تعليماته بتخصيص نسبة        . املرأة وإدماجها بصفتها عضواً فعاالً يف التنمية      
 بتعاون وثيـق مـع   وجتري هذه األنشطة  . ٢٠١٥القومي اإلمجايل لفائدة املساعدة اإلمنائية الرمسية من اآلن وحىت عام           

الشركاء احملليني مع اللجوء إىل الكفاءات املوجودة يف البلد أو عرب املرور بإجراءات الشراكة مع مؤسسات متخصصة                 
  .ةتابعة لألمم املتحدة أو املنظمة الدولية للفرانكفوني

وقد اعتمد  .  ضد املرأة   طرفاً يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        ٢٠٠٥وتعد إمارة موناكو منذ عام        - ٢٨
 مقترح قانون متعلق مبكافحة العنف األسري وتسري حالياً اإلجراءات التشريعية هبـدف             ٢٠٠٨اجمللس الوطين يف عام     

بيد أن حاالت العنف الزوجي ختضع أصالً للعقاب بتطبيـق األحكـام املتعلقـة              . تقدمي مشروع قانون يف هذا الشأن     
  . بالضرب واجلرح املتعمدين

  .ختاماً، أوضح وفد موناكو أن قانون موناكو حيترم الطابع العاملي والدميقراطي والتدرجيي حلقوق اإلنسانو  - ٢٩

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

وشكر عدد من الوفود موناكو على تقريرها الوطين الشامل،  .  وفداً ٢٨يف أثناء احلوار التفاعلي، أدىل ببيانات         - ٣٠
وأُديل ببيانات أيضاً من أجـل الترحيـب        . على مشاركتها مشاركة إجيابية يف احلوار وعلى التزامها حبقوق اإلنسان         و

وأثنت عدة وفـود علـى مونـاكو    . بإنشاء إدارة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية داخل وزارة الشؤون اخلارجية      
 متوهلا من أجل مكافحة الفقر ومحاية األطفـال يف حـاالت     ألنشطتها يف جمال التعاون الدويل، وال سيما املشاريع اليت        

  .الرتاع املسلح

فأشارت اجلزائر إىل أن موناكو طرف يف معظم االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وحتـرص علـى تقـدمي                    - ٣١
الصكوك الدولية  غري أهنا الحظت أن موناكو مل تنضم بعد إىل بعض           . تقاريرها الدورية وُتعىن بتنفيذ التوصيات املقدمة     

على االنضمام إىل منظمة العمل الدولية واالنضمام إىل اتفاقيات منظمـة العمـل             ) أ(اهلامة وبالتايل شجعت موناكو     
. االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم             ) ب( و ؛الدولية ذات الصلة  

. علق حبرية التعبري الذي يعاقب على الشتم ذي الطابع العنصري، أو االثين أو الديين             وأحاطت اجلزائر علماً بالقانون املت    
والحظت أيضاً أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كانتـا قـد                 

دئ باريس وتساءلت عما إذا كانت موناكو شجعتا موناكو على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبا   
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على مواصلة وتعزيز الدعم املايل الذي تقدمه أصالً من أجل          ) ج(وشجعت اجلزائر موناكو    . تعتزم إنشاء هذه املؤسسة   
  . مكافحة الفقر يف البلدان النامية

مـل الدوليـة وعلـى      وشددت الربازيل على أمهية التوقيع والتصديق على االتفاقيات األساسية ملنظمـة الع             - ٣٢
وطلبت الربازيل إىل مونـاكو أن      . الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

وتساءلت الربازيل أيضاً عن التـدابري العمليـة        . توضح أكثر نظام األولويات يف جمال قطاع العمل واملغزى من ذلك          
وبينما أشارت الربازيل إىل جهود موناكو الرامية إىل مكافحة البطالة، . العمل يف موناكواملتخذة من أجل حتديث قانون 

، بأن تعمل موناكو    ٩/١٢من قرار جملس حقوق اإلنسان      ) ه(١اليت تكاد ال توجد، أوصت الربازيل يف سياق الفقرة          
لون، أو اجلنسية، أو الدين، أو اللغة       لى أساس العرق، أو ال    ـز ع ـعلى أال يكون يف نظام األولويات بقطاع العمل متيي        

، أثنت الربازيل على سلطات مونـاكو       ٩/١٢من القرار   ) ح(و) ي(١واستناداً إىل الفقرة    . أو األصل االثين أو القومي    
  .وشجعتها على مواصلة البحث يف سبل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف البلدان الثالثة

وناكو بشكل إجيايب يف توسيع الفرص املتاحة للسكان األجانب مـن أجـل             بأن تنظر م  ) أ(وأوصت هولندا     - ٣٣
أن تعدل قانون اخلصوصية من أجل مطابقته مع التوصيات املتعلقـة           ) ب(املشاركة بشكل إجيايب يف احلياة السياسية؛ و      

  . عن مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا٢٠٠٩مارس / آذار١١باحلراسة بالفيديو الصادرة يف 

والحظت إيطاليا أن موناكو كانت قد أبلغت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية                  - ٣٤
وتساءلت إيطاليا عن التدابري    . أو املهينة بأهنا ال تعتزم اختاذ إجراء بشأن توصية اللجنة بإحداث مركز الحتجاز القصر             

وأثنت إيطاليا على موناكو ملا تبذله من       . األطفال املعتقلني واحملتجزين  اخلاصة اليت سبق اختاذها من أجل ضمان حقوق         
جهود قصد حتسني وضع األشخاص ذوي اإلعاقة وأشارت إىل أن السلطات قد أعربت عن نيتها يف أن تصبح طرفاً يف                

ا يف أقـرب    أن توقع موناكو على االتفاقية وتصدق عليه      ـوأوصت إيطاليا ب  . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .وقت ممكن

 إزاء التعريـف    ٢٠٠٨وأشارت السويد إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كانت قد أعربت عن قلقها يف                 - ٣٥
اإلرهـاب  "الفضفاض وغري الدقيق لألعمال اإلرهابية يف القانون اجلنائي، ال سيما عدم الوضوح يف تعريف مصطلح                 

التدابري من أجل ضمان تطابق تعريف األعمال اإلرهابية يف مونـاكو مـع             وأوصت السويد باختاذ مزيد من      ". البيئي
وسلمت السويد باجلهود املبذولة مبوناكو من أجل املساواة بـني الرجـال            . التزامات موناكو يف جمال حقوق اإلنسان     

لنساء يف مجيع جماالت والنساء يف املعاملة، وأوصت بأن تواصل الدولة جهودها لضمان احلقوق القانونية ذاهتا للرجال وا
  .القانون، مبا يف ذلك احلقوق املتعلقة بالزواج ومتطلبات اكتساب جنسية موناكو

وأشارت فرنسا إىل مسامهة موناكو يف تنظيم احللقة الدراسية للبلدان الناطقة بالفرنسية يف الرباط بـشأن                  - ٣٦
رنسا عن تنفيذ توصيات اللجنة املعنية حبقوق      وتساءلت ف . ٢٠٠٨فرباير  /تنفيذ االستعراض الدوري الشامل يف شباط     

وتساءلت فرنسا أيضاً عما إذا كانـت       . اإلنسان بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس         
موناكو تعتزم التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعلى اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي                

بأن تصدق موناكو على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،       ) أ(فرنسا  وأوصت  . اإلعاقة



A/HRC/12/3 
Page 8 

  

أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع          ) ب(؛ و ٢٠٠٧اليت وقعت عليها موناكو يف      
  .أشكال التمييز ضد املرأة

 القانون يف موناكو حيظر املس باألسرة احلاكمة وتساءلت عما تفعله           وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل      - ٣٧
وأوصت الواليات املتحدة بأن تعزز     . احلكومة من أجل ضمان محاية حرية التعبري حىت فيما يتعلق بانتقاد األسرة امللكية            

  . احلكومة حرية التعبري، مبا يف ذلك فيما يتعلق بانتقاد اجلمهور لألسرة امللكية

. حبت املكسيك بأن مظاهر العنصرية، وكره األجانب، والتمييز ومعادة السامية تكاد ال توجد يف موناكو              ور  - ٣٨
واقترحت املكسيك اختاذ التدابري الالزمة يف جمال العمل من أجل منع ومعاقبة أي متييز ألي سبب مثل العرق، أو اللون، 

بأن تصبح موناكو ) أ(وبالتايل أوصت املكسيك . لقومي أو االثينأو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو اجلنسية، أو األصل ا
 املتعلقة بالتمييز يف االسـتخدام      ١١١عضواً يف منظمة العمل الدولية وأن تصدق على اتفاقياهتا، ال سيما االتفاقية رقم              

ك التصديق على االتفاقية    أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان حقوق اإلنسان اخلاصة باملهاجرين، مبا يف ذل           ) ب(واملهنة؛ و 
  .الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

وأثنت اهلند على التدابري التشريعية اليت اختذت مؤخراً، وال سيما العمل مببدأ استقالل اجلهاز القضائي، وحتقق                  - ٣٩
ى قانون اإلجراءات اجلنائية فيما خيـص حقـوق         احملكمة العليا من قانونية القرارات اإلدارية والتعديالت اليت جترى عل         

وأشـارت اهلنـد إىل     . والحظت اهلند أيضاً التقدم احملرز يف ميدان الرعاية لكبار السن والتعليم          . األشخاص احملتجزين 
خمتلف الشروط القانونية للرجال والنساء الراغبني يف اكتساب جنسية موناكو ورددت االنطباعات الـسائدة يف هـذا      

وبينما الحظت اهلنـد أن     . يف القانون اجلنائي  " إرهاباً بيئياً "و" عمالً إرهابياً " وطلبت اهلند توضيحاً ملا يشكل       .الصدد
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كانت قد أشارت بقلق إىل أن اإلجهاض غري قانوين يف مجيـع                  

تفسرت اهلند عما إذا كان مشروع القانون الذي يبطل جترمي اإلجهـاض            الظروف مبوجب النظام القانوين ملوناكو، اس     
وحثت اهلند موناكو على النظر يف أن تصبح عضواً يف منظمة العمل            . عندما يعرض احلمل حياة األم للخطر قد اعُتمد       

ية حلقوق الدولية وشجعت موناكو على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى إنشاء مؤسسة وطن       
  .اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

وأثنت الكونغو على اجلهود احملمودة ملوناكو من أجل حتديث قانوهنا وإلغاء أي متييز بني األطفال املولودين يف                   - ٤٠
وبينما الحظت الكونغو التقدم احملرز فيما يتعلق بسبل اكتـساب  . إطار عالقة شرعية، أو طبيعية، أو من زنا أو سفاح     

وأوصت الكونغو  . ية، أوصت الكونغو بأن تكون شروط اكتساب اجلنسية ونقلها الشروط ذاهتا للرجال والنساء            اجلنس
للطفل املولود خارج نطاق الزواج، يف إطـار عالقاتـه غـري            "أيضاً بتعديل أحكام القانون املدين اليت تنص على أن          

من أجل وضع حد هلذا الـشكل مـن     "  للطفل الشرعي  االمتالكية مع أبيه أو أمه، احلقوق والواجبات نفسها اليت هي         
وبعدما أبرزت الكونغو أن النفي، إىل جانب الرد والطرد، مـن التـدابري             . أشكال التمييز من حيث أيلولة املمتلكات     

  .املطبقة ملكافحة اهلجرة غري القانونية يف موناكو أوصت الكونغو بإلغاء هذا التدبري نظراً لطابعه الالإنساين

أثنت بوركينا فاسو على موناكو ملشاريع التمويل اليت تقوم هبا ملكافحة الفقر وحتسني ظروف املرأة، الـيت                 و  - ٤١
وأشارت بوركينا فاسو أيضاً إىل جماالت األولوية األخرى اليت تعتـزم مونـاكو             . استفادت بوركينا فاسو من بعضها    

وشـجعت  . ة وحتسني احلياة اليومية لكبار الـسن      حتسينها، مثل محاية األطفال، وسبل وصول األشخاص ذوي اإلعاق        
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بوركينا فاسو موناكو على مواصلة وتعزيز ما أجنزته فعالً يف جمال حقوق اإلنسان وبتبادل هذه املمارسات اجليدة مـع      
  .أي دول تطلب ذلك

وق األمـم   وأثنت سلوفينيا على موناكو لتميزها بكوهنا ماحناً منتظماً يف مفوضية حقوق اإلنسان ويف صـند                - ٤٢
وتساءلت سلوفينيا عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة حىت اآلن مـن أجـل تنفيـذ               . املتحدة الطوعي لضحايا التعذيب   

توصيات العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق مبختلف املتطلبات القانونية احلالية              
وتساءلت أيضاً عما إذا كانت احلكومة ستعتمد قانونـاً جيـرم           . اب جنسية موناكو  للرجال والنساء الراغبني يف اكتس    

وأوصـت  . العنف األسري وينشأ إجراءات قضائية حلماية النساء ضحايا العنف األسري وعن طبيعة الدعم املتاح هلن              
ء على مجيع أشكال التمييـز      سلوفينيا بأن تنظر احلكومة يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضا           

  . ضد املرأة وعلى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

غـري أن أذربيجـان   . وأشارت أذربيجان إىل أن موناكو طرف يف معظم املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان            - ٤٣
نصرية والتعصب يف التوصية بـأن     اهدات األمم املتحدة وإىل املفوضية األوروبية ملناهضة الع       ـات مع ـانضمت إىل هيئ  

علـى  ‘ ٢‘ املتعلقة بالتمييز يف االستخدام واملهنة و   ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ‘ ١‘تصدق موناكو على    ) أ(
بأن تنظر مونـاكو يف     ) ب(وأوصت أذربيجان   . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

وأشارت أذربيجان إىل مستوى التعاون الـذي  . وتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيبالتصديق على الرب  
بأن تنشئ موناكو مؤسسة    ) ج(وأوصت أذربيجان   . أبداه خمتلف هيئات الدولة مع املنظمات غري احلكومية يف موناكو         

حظت أذربيجان كذلك أن بعـض هيئـات        وال. وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وأن تعمل على امتثاهلا ملبادئ باريس         
املعاهدات قد أعرب عن قلقه إزاء االختالف القائم بني املتطلبات القانونية فيما يتعلق بالرجال والنساء عند تقدمي طلب    

. احلصول على اجلنسية وكذلك فيما يتعلق بالقيود اليت متنع النساء املتجنسات من نقل اجلنسية إىل أطفاهلن بعد الطالق                 
بأن تعمل موناكو على تطبيق القواعد ذات الصلة بالتساوي بصرف النظر عن اجلـنس              ) د(التايل أوصت أذربيجان    وب

  .وباعتماد قوانني تسمح بنقل اجلنسية من املرأة احلاصلة على جنسية موناكو إىل أبنائها

وعلقت . خاص ذوي اإلعاقةوتساءلت تركيا عما إذا كانت موناكو تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية حقوق األش  - ٤٤
 يف املائة من اجمللس الوطين وتساءلت عما إذا كانت شواغل اللجنـة املعنيـة               ٢٥تركيا قائلة إن النساء يشكلن نسبة       

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالشروط القانونية املختلفة للرجال والنساء من حيث اكتـساب               
وطلبت املزيد من املعلومات بشأن مشاريع متعلقة بإنشاء وكاالت مـستقلة           .  بعني االعتبار  جنسية موناكو قد أخذت   

تكلف مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وفقاً ملالحظات املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب الـيت               
عتبار توصية اللجنة املتعلقـة بـالتزام   وتساءلت أيضاً عما إذا كانت موناكو قد أخذت بعني اال         . أنشأها جملس أوروبا  

وتساءلت تركيا عما إذا كانت السلطات تعتزم تكثيف        . الدولة بتعزيز املساواة وحق اجلميع يف عدم اخلضوع إىل متييز         
وختاماً، شجعت تركيا السلطات على مراعاة  . جهودها من أجل إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن الربامج          

 يف ٠,٧املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بزيادة متويل موناكو للمعونة الدولية إىل نـسبة  توصية اللجنة  
  .املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل
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وقـال إن إمـارة     . وأعرب رئيس وفد موناكو عن ارتياحه للردود اليت قدمها على األسئلة اليت طرحت عليه               - ٤٥
بيد أن العديد مـن     . ام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لكنها مل تبدأ يف التصديق عليه          موناكو قد وقعت على النظ    

وقال إن بعض التناقضات . الدراسات القانونية جارية من أجل مقارنة أحكام هذا الصك مع املعايري السارية يف موناكو     
  . ومعقدة وإصالح على نطاق واسعالقانونية قد لوحظ ويقتضي تعديل الدستور والقانون، وتلك عملية طويلة

وفيما يتعلق باالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، قال إن اإلمارة قد وقعت علـى                   - ٤٦
وقال إن دراسات جتري من أجل حتليل . هذه االتفاقية لكن جمموع األحكام اليت تتضمنها يقتضي تعديالً لقانون موناكو

  .تفاقية مع القانون الداخليمدى تطابق هذه اال

وفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، قال إن كـون                 - ٤٧
موناكو طرفاً يف العهد يقتضي أن أحكامه مدرجة ضمن قانون موناكو، وتطبق وحيتج هبا بشكل مباشر أمام اهليئـات                   

وختاماً، قال . ن قرارات اهليئات القضائية يف موناكو تشهد على األمهية اليت توىل هلذه األحكاموقال إ. القضائية الوطنية
  .إن الفرضيات اليت يراعيها هذا الربوتوكول، مل تشاَهد، ومل ُتزعم يف إقليم موناكو

 بيد أن هناك .وال توجد مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وقد أحاط الوفد علماً بتوصيات الدول يف هذا الصدد       - ٤٨
فخلية حقوق اإلنسان هلا وظائف متعددة تـشترك يف تعزيـز         . أجهزة خمتلفة تقوم بالوظائف املسندة إىل هذه املؤسسة       

فهي تدرس مجيع مشاريع القوانني املتعلقة مببادئ حقوق اإلنسان وتقدم مقترحات؛ وتضطلع ببعثات             : حقوق اإلنسان 
ئدة املوظفني، والقضاة وأفراد الشرطة؛ وتساهم يف إعداد التقارير املقدمة إىل للتدريب والتوعية بشأن حقوق اإلنسان لفا

ومن جهة أخرى، تنظم محلة . املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان وتقدمي الردود على األسئلة اليت تطرحها هذه املنظمات    
  .ار اليوم العاملي حلقوق اإلنسانللتوعية حبقوق اإلنسان لفائدة تالميذ السنة النهائية من التعليم الثانوي يف إط

ويوجد أيضاً وسيط لدى وزارة الدولة ويكلف بدراسة الطعن الوالئي وبإجياد حل ودي يقوم على القانونية أو   - ٤٩
وتضمن محاية حقوق اإلنسان مبوجب حرية ممارسة الطعون القضائية القائمة على ادعاء انتـهاك ألحكـام         . اإلنصاف

  .قوق املدنية والسياسية واليت يقدمها كل شخص يقيم يف إقليم موناكوالعهد الدويل اخلاص باحل

وفيما يتعلق باألحداث املخالفني للقانون، لدى إمارة موناكو مركز احتجاز صـمم السـتقبال األحـداث                  - ٥٠
. توسط يوماً يف امل   ٢٨ أحداث وملدة تقل عن      ١٠وكل سنة حيتجز أقل من      ). االحتجاز االحتياطي باألساس  (احملتجزين  

وتتخذ ترتيبات قصوى من أجل محاية األحداث الذين ال يتصلون أبداً بالكبار ويستفيدون من ِضعف الوقت املخصص                 
  .ويقوم أفضل املدرسني يف اإلمارة بأنشطة تربوية لفائدة األحداث حسب مستواهم الدراسي. لفسحة الكبار

اكمة أو األمري احلاكم، تتناول السلطات هذه املسألة عـرب          وفيما يتعلق حبرية التعبري وباهلجوم على األسرة احل         - ٥١
فلألسرة امللكية، شأهنا شـأن أي      . التوفيق بني حرية الصحافة واحلماية الواجبة ألي فرد، ال سيما أفراد األسرة امللكية            

رة وأسفرت عن   وهكذا جرت مالحقات قضائية لكنها ناد     . فرد آخر، احلق يف احترام حياهتا اخلاصة وسالمتها املعنوية        
ويصدق القول نفسه على املس باحلياة اخلاصة، كما تذكر بذلك قصة األمرية كارولني دو هـانوفر                . عقوبات مبدئية 

  .املرفوعة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت اعترفت لألمرية باحلق يف حياهتا اخلاصة
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لكن هذه العقوبة مل تطبق أبداً وهي يف طريقهـا إىل  وبات  وال يزال مفهوم النفي منصوصاً عليه يف قانون العق          - ٥٢
ويعد قرار الرد من اإلقليم عمالً إدارياً غري قضائي يتخذه وزير الدولة عندما يتعلق األمر بأشخاص أُدينوا مـن        . اإللغاء

  . وال يتعلق األمر بسياسة تتبع يف جمال اهلجرة السرية. جديد يف قضايا عنف ضد املمتلكات واألشخاص

وفيما خيص العنف الذي يستهدف املرأة، فليس من اجلنح اليت تشكل قضايا الساعة وقد بـدأت اإلمـارة يف          - ٥٣
عملية تذكري بشأن النص على جرائم جديدة تتعلق بكل األشخاص، املوجودين داخل األسرة، الذين قد يقعون ضحية                 

  .ريباً للتصويت يف برملان موناكووسيخضع هذا النص ق. العنف بدون مراعاة درجة القرابة بني األشخاص

وبالنسبة للنساء ضحايا العنف، حترص السلطات القضائية على املعاقبة على أعمال الضرب والعنف مبوجـب                 - ٥٤
ومثة أيضاً حالً جمتمعياً يتمثل يف إهناء التساكن باقتراح دعم، وعند االقتضاء، سـكن              . القانون العام يف الوقت الراهن    

  .ق األمر بالضرب والعنف إزاء أحد الزوجنيمستقل عندما يتعل

ويرسخ الدستور االعتراف ملواطين موناكو باألولوية يف احلصول على عمل، ولكن بقدرات مهنيـة مماثلـة                  - ٥٥
ومن بني األجانب، يويل القانون أولوية للمقيمني يف  . ويعترف حبرية العمل بالنسبة لألجانب بدون أي فارق يف املعاملة         

 أجري يف القطـاع     ٤٥ ٠٠٠ويتبني من تكوين السكان الناشطني يف اإلمارة أن من حوايل           . يما خيص العمل  اإلمارات ف 
وتعد املزايا االجتماعية املرتبطة بوضع .  من رعايا موناكو، مما يشهد على عدم التمييز يف حق األجانب٩٠٠اخلاص مثة 

  .األجري واحدةً مهما كانت اجلنسية

مارة موناكو على االنضمام إىل منظمة العمل الدولية إىل القانون النقايب غري أن             ويرجع سبب اعتراض إ     - ٥٦
التفكري قد بدأ مع النقابات من أجل تعديل هذا القانون، مما سيتيح تناول مسألة االنضمام إىل منظمـة العمـل                    

  .الدولية من وجهة خمتلفة

املهاجرين وأفراد أسرهم، حْسُب األرقام املـذكورة       وفيما خيص االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال           - ٥٧
مث إن مفتشية العمل تقوم بعمليات مراقبة منتظمـة لفـرض   . أعاله أن تطمئن فيما يتعلق حبصول األجانب على العمل  

ويوىل اهتمام خاص لرعايـا     . قانون العمل ومكافحة العمل غري املصرح به أو أي شكل من أشكال استغالل األجانب             
اقصة التمثيل الذين قد يواجهون صعوبات من أجل احلصول على سكن وتبذل اإلمارة ما يف وسعها من أجل                  الدول ن 

  .مساعدة هؤالء يف هذا اجملال

وفيما يتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أتاح صغر اإلقليم االعتناء باألشخاص ذوي اإلعاقة عناية   - ٥٨
لتجسيد هذا الواقع يف نصوص اختذت شكل مشروع قانون من املقـرر وضـعه يف             ومثة إرادة   . كبرية ومنذ أمد طويل   

  .، مما سيتيح التفكري يف االنضمام إىل االتفاقية٢٠٠٩صيغته النهائية عام 

، صار باستطاعة النساء اللوايت أصبحن من موناكو بالتجنس أن ينقلن هذه اجلنـسية إىل               ٢٠٠٣ومنذ عام     - ٥٩
. لوايت حصلن على اجلنسية عن طريق الزواج، بعد طالقهن أو انفصاهلن عن أزواجهـن             أوالدهن، خبالف النساء ال   

وجيري التفكري أيضاً من أجل السماح للرجال . وهكذا جيري التفكري بشأن توحيد األحكام التشريعية يف هذا الصدد   
جنبية متزوجة من رجل من      احلصول على جنسية زوجاهتم كما هو احلال بالنسبة المرأة أ          املتزوجني من نساء موناكو   

  .مواطين موناكو
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 مـن   ١- ٣٩١وختاماً قدم وفد موناكو تعريف األعمال اإلرهابية على النحو املنصوص عليه يف املـادة                 - ٦٠
  .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ الصادر بتاريخ ١٣١٨القانون 

 أنشأت نظاماً قانونيـاً     فقد. والحظت الصني أن موناكو تتمتع حبالة صحية عموماً يف جمال حقوق اإلنسان             - ٦١
عتيداً واختذت العديد من املبادرات، من قبيل محاية حقوق النساء، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن؛                

. وشجعت فعلياً على التعاون الدويل يف هـذا الـصدد         . ويف جمال التعليم؛ ومكافحة العنصرية؛ والقضاء على التعذيب       
ازات، الحظت أن آليات حلقوق اإلنسان كانت قد أعربت عن قلقها ألن موناكو             ـجنذه اإل ـوبينما أكدت الصني ه   

وتساءلت الصني عما إذا كان هذا القانون سيسن يف املـستقبل القريـب،   .  بالعنف األسري   متعلقاً مل تسن بعد قانوناً   
  . ساط اجلمهوروتساءلت عن التدابري اليت ستتخذها موناكو من أجل تنفيذ القانون والتوعية به يف أو

وأعربت كندا عن تقديرها لكون النساء ممثالت بشكل جيد عموماً يف اجلمعيات املنتخبة ويف احلكومة غري أهنا   - ٦٢
بأن تنظر موناكو يف اختاذ خطوات من أجـل         ) أ(لذا أوصت كندا    . الحظت عدم وجود أي امرأة يف جملس احلكومة       

ما الحظت كندا بارتياح أن موناكو اختذت تدابري إجيابية من أجل محاية            وبين. تشجيع مشاركة املرأة يف جملس احلكومة     
بأن تواصل موناكو تعزيز سياسـتها      ) ب( أوصت   ؛النساء واألطفال وتعزيز املساواة بني اجلنسني على الصعيد الدويل        

ليت ذهب إليها اجمللس  واتفقت كندا مع اآلراء ا    . وردها الربناجمي يف إطار التصدي للعنف األسري الذي يستهدف املرأة         
بأن تكمل موناكو االستعراضات اجلارية من أجل حتديث قوانني العمل، ) ج(االقتصادي واالجتماعي ملوناكو وأوصت 

وهنأت كندا موناكو على مـشاركتها اإلجيابيـة جـداً يف           . مع إيالء اهتمام خاص لقضايا التحرش يف مكان العمل        
ور منها مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة والتشجيع عموماً على إشاعة بيئة من حرية   املناقشات الدولية املتعلقة جبملة أم    
  .التعبري والتجمع، والدين واملعتقد

وأقرت اململكة املتحدة بأن قيم حقوق اإلنسان راسخة يف الدستور وأن ملوناكو سجالً جيداً فيمـا يتعلـق                    - ٦٣
ورحبت اململكة املتحدة بالتنقيحات اليت جرت      .  اهليئات الدولية  بتحديث قوانينها الدستورية واملدنية، طبقاً لتوصيات     

ورحبت أيضاً بالتقدم احملرز . مؤخراً على القانون اجلنائي، واليت تضمن حق األشخاص املوجودين رهن احتجاز الشرطة
ن الكيفية اليت تقيِّم    يف جمال مواصلة القضاء على العنصرية والتمييز مع إدخال تدابري قانونية يف هذا الصدد وتساءلت ع               

وأشارت اململكة املتحدة إىل التعديالت اليت أجريت مؤخراً على القانون املدين . هبا موناكو تنفيذ هذه التدابري يف البداية   
وشاطرت اململكة املتحدة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        . واليت متكِّن من إنشاء مجعيات داخل اإلمارة      

وأوصت اململكـة   . فية قلقها بشأن خمتلف الشروط القانونية للرجال والنساء من أجل اكتساب جنسية موناكو            والثقا
أن توقع وتـصدق    ) ب(بأن تنشئ موناكو مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛ و           ) أ(املتحدة  

  .على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب

. وأشارت بنغالديش حبماس إىل عدد التدابري السياساتية والقانونية اليت اختذت من أجل محاية الفئات الضعيفة                - ٦٤
وأعربت بنغالديش عن أسفها لغياب أي معلومات خاصة يف التقرير الوطين بشأن وضع العمال املهاجرين أو األشخاص 

د من األحكام القانونية تشري بالتحديد إىل مواطين مونـاكو  وأحاطت علماً أيضاً بأن العدي  . الذين ليس هلم وضع مقيم    
ال غري مـواطين مونـاكو فيمـا يتعلـق          حيوالحظت أيضاً التمييز    . فقط، بينما يشكل غري املواطنني أغلبية السكان      

اصـة  وتساءلت بنغالديش عن املبادئ التوجيهية السياساتية اخل      . باستحقاقهم ملزايا الرعاية االجتماعية وحقوق السكن     
ولتعزيز . واآللية املؤسسية املعدة حلماية مصاحل العمال املهاجرين وعن آخر املستجدات فيما يتعلق بإلغاء نفي األجانب              
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ة حقوق اإلنسان وتعزيزها، أوصت بـنغالديش    ـاقتراحات خمتلف هيئات املعاهدات، فيما يتعلق بالتزام موناكو حبماي        
بأن تبذل موناكو   ) ب(وأوصت أيضاً   . قلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس     بأن تنظر موناكو يف إنشاء جلنة مست      ) أ(

جهوداً متواصلة من أجل تنفيذ التزاماهتا باملسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً من خالل رفع متويلها                   
  . يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل٠,٧للمعونة إىل ما ال يقل عن 

وتساءلت لكسمربغ عن وضع اإلجراءات التشريعية العتماد القانون املتعلق بالعنف األسري وعـن الـدعم                 - ٦٥
وأوصت لكسمربغ بأن تواصل موناكو جهودها فيما يتعلـق         . النفسي وغريه من الدعم املتاح لضحايا العنف األسري       

ية من أجل إطالع ضحايا العنف األسري       مبكافحة العنف األسري وأن تنظر يف تنظيم محالت خاصة للتدريب أو التوع           
وفيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، تساءلت لكسمربغ عن األنشطة اخلاصة بزيادة التوعية              . على حقوقهم 

  .واملعرفة بشأن حقوق اإلنسان

نفي اجلانب  ، موضحة أن اإلجراء القانوين ل     ٢٠٠٥وأشارت أملانيا إىل التوصية الصادرة عن جملس أوروبا يف            - ٦٦
وطلبـت  . ينبغي إلغاؤه من قوانني موناكو وأن الضمانات اإلجرائية لرد اجلانب وترحيلهم من اإلقليم ينبغي إحـداثها      

وأوصت أملانيـا بتوسـيع     . أملانيا معلومات عن موقف موناكو فيما يتعلق هبذه التوصيات وعن تدابري املتابعة املمكنة            
ل العنصرية من خالل عد الدوافع العنصرية الرتكاب اجلرائم اجلنائية ظرفـاً مـن              القانون اجلنائي فيما يتعلق باألعما    
  .ظروف التشديد وقت صدور احلكم

والحظ الكرسي الرسويل أن اإلمارة اختذت من الدين الكاثوليكي هوية هلا، على حنو ما ينص عليه الدستور،                   - ٦٧
وذكر الكرسي الرسويل   . غ عن قضايا للتمييز يف هذا امليدان      ومل يبلَّ . وأن احلق يف حرية الدين مضمون جلميع املواطنني       

أيضاً أن موناكو استحدثت قانوناً جديداً لإلجهاض يف الشهر املاضي وشجعت دولة موناكو على عدم اخلضوع ألي                 
انطالقاً ضغط ال موجب له من قبل اجلمعيات أو املنظمات وعلى مواصلة موقفها فيما يتعلق بالدفاع عن احلق يف احلياة 

وختاماً طلب الكرسي الرسويل إىل الوفد أن يتوسع يف توضيح خمتلـف            . من مرحلة النشء الطبيعي إىل الوفاة الطبيعية      
  .اإلجراءات اليت يتخذها لصاحل الفئات األشد ضعفاً وال سيما كبار السن

راهية والعنف بـسبب     لقانون يعاقب على التحريض على الك      ٢٠٠٥ورحبت األرجنتني باعتماد موناكو يف        - ٦٨
وتساءلت األرجنتني عما إذا كان هذا القانون مرفقاً حبمالت لتوعيـة           . العرق، أو اجلنسية، أو الدين، أو امليل اجلنسي       

وبينما يوجد يف . بأن تنظم موناكو هذه احلمالت إذا مل تكن قد ُنظمت بعد) أ(اجلمهور من أجل منع التمييز وأوصت 
 للمأجورين والعمال، مل تدرج املزايا األسرية يف نظام الضمان االجتماعي الذي يغطـي              موناكو نظام اجتماعي فعال   

بأن تقدم الدولة احلماية الكافية جلميع فئات العمال وأسرهم، مبا يف ذلـك  ) ب(وأوصت األرجنتني . العمال املستقلني 
دق موناكو على عدد من االتفاقيات      بأن تص ) ج(وأوصت األرجنتني   . العمال املستقلون عرب نظام الضمان االجتماعي     

منها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري                
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد      ‘ ١‘بأن توقع موناكو وتصدق على      ) د(وأوصت أيضاً   

  .تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا‘ ٢‘أسرهم و

ويف ذلك  . وقدرت اجلمهورية التشيكية دعم موناكو آلليات حقوق اإلنسان الدولية وحلقوق ضحايا التعذيب             - ٦٩
بأن تدرج موناكو ضمن قانوهنا اجلنائي الوطين تعريفاً للتعذيب وفقاً ألحكام           ) أ(الصدد، أوصت اجلمهورية التشيكية     
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أن تنـضم إىل    ) ج(أن تستعرض قانوهنا الوطين وممارستها حىت ميتثل ملبدأ عدم الرد و          ) ب(عذيب؛ و اتفاقية مناهضة الت  
بأن تتـيح الدولـة     ) د(وأوصت اجلمهورية التشيكية أيضاً     . الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب     

جمال حقوق اإلنسان ال سيما مع التركيز على        ملوظفيها، وموظفي اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون التدريب يف          
 يف حرية   ٢٠٠٥محاية حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الفئات الضعيفة، وكذا بشأن اآلثار العملية املترتبة على قانون               

وختاماً، تساءلت اجلمهورية التشيكية عن الكيفية اليت أدرج هبا التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان              . التعبري لدى اجلمهور  
وأوصت اجلمهوريـة   . ضمن املناهج الدراسية الوطنية على مجيع املستويات وضمن الربامج التعليمية املعدة للمدرسني           

  .بأن تدرج موناكو التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن املناهج الدراسية ويف جمال تعليم املدرسني) ه(التشيكية 

 معاهدات حقوق اإلنسان األساسية تقريباً وشجعت موناكو  وأثنت أوكرانيا على احلكومة ملشاركتها يف مجيع        - ٧٠
يف هذا الصدد على مواصلة إصالحاهتا املؤسسية والقانونية من أجل مواءمة قانوهنا الوطين مع الصكوك الدولية حلقوق                 

ن يف  وأشارت أوكرانيا إىل أن حكومة موناكو اختذت من أولوياهتا الرئيسية التوعية بشأن حقـوق اإلنـسا               . اإلنسان
ويف هذا الصدد، شجعت . املدارس، ومحاية الطفل، وحتسني احلياة اليومية لكبار السن ووصول األشخاص ذوي اإلعاقة  

ورحبت بالتعاون املثمر القائم بني سلطات موناكو ومنظمـات  . أوكرانيا احلكومة على تعزيز جهودها يف هذه امليادين  
  . يف سياق محاية حقوق الطفلومجعيات حقوق اإلنسان غري احلكومية، ال سيما 

وأشارت سان مارينو إىل اجلودة العالية للرعاية الطبية اليت تقدمها موناكو وتساءلت عما إذا كان احلـصول                   - ٧١
عليها مضموناً لكل شخص ال سيما ذوو الدخل املتدين من األفراد واألسر، وغري الرعايا والعـاملون عـرب احلـدود                    

وذكرت سان مارينو أن ذلك يعـد مـسألة         . اءلت عن كيفية احلصول على هذه الرعاية      كما تس . الكثريون يف موناكو  
 إىل  أساسية، إذ يرجع عدم الوصول الفعال والشامل إىل اخلدمات الصحية أحياناً إىل قيود يف امليزانية ومشاكل تنظيمية ال                 

  .وذكرت سان مارينو أن جتربة موناكو يف هذا الصدد مهمة جداً. سياسة متييزية

وشكر املغرب موناكو على جعلها إياه من بني أول البلدان املستفيدة من برامج الدعم، وعلى دعمها لألنشطة              - ٧٢
ورحب املغرب أيضاً باالهتمام اخلاص الذي توليه موناكو ملكافحة العنصرية والتعصب، مبا . املدرة للدخل املعدة للنساء 

كر أن التدابري التشريعية يف هذا اجملال تشكل ممارسة جيدة حتتذي هبـا             وذ. يف ذلك عرب النظم اإلعالمية مثل اإلنترنت      
ورحب املغرب بالتدابري الرامية إىل متابعة توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف إطـار اعتمـاد                . البلدان األخرى 

 ٢٠٠٧ املنـشأ عـام      ورأى املغرب يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي للشباب      . قانون خاص ملكافحة العنف األسري    
. ويف هذا السياق، طلب املزيد من املعلومات بشأن هذه التجربـة          . مبادرة ابتكارية يف جمال التعليم واحلق يف املشاركة       

وختاماً، أوصى املغرب بأن تتبادل موناكو جتربتها مع بلدان أخرى فيما يتعلق بالتدابري الوقائية مـن انتـهاك كرامـة      
  . من التقرير الوطين١١١ و١١٠ة على النحو الوارد يف الفقرتني اإلنسان ومكافحة العنصري

وأشارت سنغافورة إىل املناخ اإلجيايب عموماً السائد فيما بني خمتلف اجلماعات يف موناكو، حيث تكاد ال توجد                   - ٧٣
 اهلجمـات    ضـد  وأشارت أيضاً إىل أنه بينما ال ينص القانون اجلنائي يف موناكو على عقوبات            . أعمال العنف العنصري  

املرتكبة بدافع الكراهية العنصرية، وال بدافع عنصري واعتبارها ظرفاً مشدداً وقت صدور احلكـم، إال أن األعمـال                  
العنصرية ميكن املعاقبة عليها، يف املمارسة، استناداً إىل اجلرائم اليت ينص عليها القانون العام، وتشكل الطبيعة العنصرية                 

وأثنت سنغافورة على جدولة مشروع قانون بشأن اجلرائم اليت تـشمل الـنظم             . شديد احلكم للفعل املرتكب مربراً لت   
 والذي يتضمن تدابري قانونيـة      ٢٠٠٥ الصادر عام    ١٢٩٩ورحبت سنغافورة بالقانون رقم     . اإلعالمية يف هذا الصدد   
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ها بالكامل بشأن كيفيـة     وأشارت سنغافورة كذلك إىل أهنا تشاطر موناكو آراء       . خاصة مبكافحة العنصرية والتعصب   
  .حتديد الدولة لقضايا التجنس اليت تدخل ممارستها ضمن نطاق السيادة الوطنية وال ميكن أن تشكل متييزاً

وأشارت الفلبني بارتياح إىل خمتلف اخلطوات والتدابري اليت قامت هبا موناكو من أجل تعزيز حقوق مواطنيها                  - ٧٤
بأن تنظر إمارة موناكو يف     ) أ(وأوصت الفلبني   . عيشون يف اإلمارة ويعملون هبا    ومحايتها وكذا حقوق األجانب الذين ي     

بأن ) ب(وأوصت أيضاً   . التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           
 فيها الربامج التعليمية، فيما يتعلق بالنساء تتبادل موناكو مع أفراد اجملتمع الدويل أفضل ممارساهتا وسياساهتا وبراجمها، مبا   

  .واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة

ل النـساء   ـومنذ إعداد التقرير، ُعيِّنت امرأة يف احلكومة، حيث تشك        . وقدم وفد موناكو معلومات تكميلية      - ٧٥
ة تضمن هلم عائدات متكنهم من العيش       ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بكبار السن، مثة سياسة قدمي         .  يف املائة  ٢٠نسبة  
ومثة وحدة لرعاية كبار السن تتيح هلم البقاء يف مساكنهم ألطول مدة يريدوهنا مع حصوهلم على ما يلزم من                   . بكرامة

وبإمكاهنم . وعندما يتعني عليهم مغادرة حمل إقامتهم، توجد يف مؤسسات رعاية تدرجيية حسب احتياجاهتم            . دعم مايل 
  .مجيع املؤسسات مهما كان مستوى دخلهمالوصول إىل 

: وفيما يتعلق باحلصول على العالج، ُوضع نظام غري منوذجي بالنسبة ملشتركي الضمان االجتماعي يف موناكو                - ٧٦
.  يف املائة من املشتركني يف الضمان االجتماعي ُيضمن هلم عدم دفع فارق األتعاب بسبب ضعف إيراداهتم                ٦٥ذلك أن   

  .تركني يف الضمان االجتماعي الذين يعيشون يف فرنسا اجملاورة على العالج داخل اإلمارةوحيصل مجيع املش

وفيما يتعلق بالتدريب والتوعية بشأن حقوق اإلنسان، ذكَّر الوفد مبا كان قد قدمـه سـابقاً فيمـا يتعلـق                     - ٧٧
من العام وكذا حبمالت توعيـة تالميـذ        بالتدريبات اخلاصة لفائدة العاملني يف جمال القانون، وأفراد الشرطة وأفراد األ          

  .املدارس الثانوية

ويف اخلتام، قدم الوفد املبادرة الناجحة مبشاركة اجملتمع املدين، ال سيما الصليب األمحر ملوناكو، وكان اهلدف                  - ٧٨
  .منها توعية تالميذ املدارس اإلعدادية والثانوية بشأن القانون الدويل اإلنساين من خالل األلعاب

  .وشكر وفد موناكو مجيع املشاركني  - ٧٩

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :درست موناكو التوصيات اليت أُبديت يف أثناء احلوار التفاعلي وحتظى التوصيات الواردة أدناه بتأييد موناكو  - ٨٠

يف ) األرجنتنيإيطاليا،  (التوقيع والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             - ١
  ؛)إيطاليا(أقرب وقت ممكن 

 ١١تعديل قانون اخلصوصية ملطابقته مع التوصيات املتعلقة باحلراسة بالفيـديو الـصادرة بتـاريخ                 - ٢
  ؛)هولندا( عن مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا ٢٠٠٩مارس /آذار
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  ؛)األرجنتني(مالت قد ُنظمت بعد تنظيم محالت التوعية العامة ملنع التمييز، إن مل تكن هذه احل  - ٣

، احلرص على أالّ يكون يف نظام األولويات ٩/١٢من قرار جملس حقوق اإلنسان  ) ه(يف سياق البند      - ٤
املعمول به يف قطاع العمل متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنسية، أو الدين، أو اللغة أو األصـل                   

  ؛)الربازيل(اإلثين أو القومي 

ق القانون اجلنائي فيما يتعلق باألعمال العنصرية من خالل عد الدوافع العنصرية الرتكاب    توسيع نطا   - ٥
  ؛)أملانيا(اجلرائم اجلنائية ظرفاً لتشديد احلكم 

مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان احلقوق القانونية ذاهتا للرجال والنساء يف مجيع جماالت القانون، مبا                 - ٦
  ؛)السويد(زواج ومتطلبات اكتساب جنسية موناكو يف ذلك احلقوق املتعلقة بال

للطفل املولود خارج نطاق الزواج، يف إطار عالقاته "تعديل أحكام القانون املدين الذي ينص على أن   - ٧
من أجل وضـع    " غري االمتالكية مع أبيه أو أمه، احلقوق والواجبات نفسها اليت هي للطفل الشرعي            

  ؛)الكونغو( فيما يتعلق بأيلولة املمتلكات حد هلذا الشكل من أشكال التمييز

  ؛)الكونغو(جعل شروط اكتساب اجلنسية ونقلها واحدة بالنسبة للرجال والنساء   - ٨

ضمان تطبيق القواعد ذات الصلة بالتساوي بصرف النظر عن اجلنس واعتماد قانون يسمح للمـرأة                 - ٩
  ؛)أذربيجان(املتجنسة بنقل اجلنسية إىل أطفاهلا 

  ؛)كندا(لة تعزيز سياساهتا واستجابتها الربناجمية للتصدي للعنف األسري ضد املرأة مواص  - ١٠

ـ ـالنظر يف تنظيم محالت خاصة للتدريب أو التوعية إلطالع ضح    - ١١ ـ ـايا العن ري علـى  ـف األس
  ؛)لكسمربغ(حقوقهم 

وق اإلنسان ـحقال ـتزويد موظفي الدولة واجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون بالتدريب يف جم  - ١٢
ال سيما مع التركيز على محاية حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الفئات الضعيفة، وبـشأن اآلثـار                

  ؛)اجلمهورية التشيكية( املتعلق حبرية التعبري لدى اجلمهور ٢٠٠٥العملية املترتبة على قانون 

  ؛)الكونغو(إلغاء النفي نظراً لطابعه الالإنساين   - ١٣

  ؛)كندا(خطوات لتشجيع مشاركة املرأة يف جملس احلكومة النظر يف اختاذ   - ١٤

إكمال االستعراضات اجلارية من أجل حتديث قانون العمل، مع إيالء اهتمام خاص بقضايا التحرش                - ١٥
  ؛)كندا(مبكان العمل 

تقدمي احلماية الكافية جلميع فئات العمال وأسرهم، مبن فيهم العمال املستقلون عرب نظام الـضمان                 - ١٦
  ؛)األرجنتني(الجتماعي ا
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ـ           - ١٧ ة ويف جمـال تعلـيم املدرسـني        ـإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن املناهج الدراسي
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

  ؛)اجلمهورية التشيكية(استعراض قانوهنا الوطين وممارستها من أجل جعلهما ميتثالن ملبدأ عدم الرد   - ١٨

بقة تعريف األعمال اإلرهابية يف موناكو اللتزاماهتا يف جمال حقـوق           اختاذ تدابري أخرى لضمان مطا      - ١٩
  ؛)السويد(اإلنسان 

تبادل جتربتها مع البلدان األخرى فيما يتعلق بالتدابري الوقائية من انتهاكات كرامة اإلنـسان ومـن                  - ٢٠
ــرتني    ــذكور يف الفق ــو امل ــى النح ــصرية عل ــوطين  ١١١ و١١٠العن ــر ال ــن التقري  م

(A/HRC/WG.6/5/MCO/1)) ؛)املغرب  

ا، مبا فيها الربامج التعليميـة،      ـأن تتبادل مع أفراد اجملتمع الدويل أفضل ممارساهتا وسياساهتا وبراجمه           - ٢١
  ؛)الفلبني(فيما يتعلق بالنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 

  ؛)اجلزائر(البلدان النامية مواصلة وتعزيز الدعم املايل الذي تقدمه فعالً ملكافحة الفقر يف   - ٢٢

أن تبذل جهوداً متواصلة من أجل إعمال التزاماهتا باملسامهة قي حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها                 - ٢٣
 يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل تعزيزاً        ٠,٧دولياً من خالل رفع متويلها لإلعانة إىل ما ال يقل عن            

  ).بنغالديش( هيئات املعاهدات لالقتراحات اليت أبداها خمتلف

وسُتدرج ردود موناكو علـى هـذه       . وستدرس موناكو التوصيات التالية، وسترد عليها يف الوقت املناسب          - ٨١
  :التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة

ص من االختفاء القسري، اليت وقّعـت عليهـا         التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا        - ١
  ؛)فرنسا (٢٠٠٧موناكو يف 

الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة      ) سلوفينيا(النظر يف التصديق على     )/فرنسا(االنضمام إىل     - ٢
  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

يات منظمة العمـل الدوليـة ذات       اقـام إىل اتف  ـة واالنضم ـل الدولي ـاالنضمام إىل منظمة العم     - ٣
  ؛)اجلزائر(الصلة 

 ١١١أن تصبح عضواً يف منظمة العمل الدولية وأن ُتصدِّق على اتفاقياهتا، ال سيما، االتفاقية رقـم                   - ٤
  ؛)املكسيك(املتعلقة بالتمييز يف االستخدام واملهنة 

  ؛)سلوفينيا (النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  - ٥
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 على النحو الذي أوصت به هيئات معاهدات        ١١١التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          - ٦
  ؛)أذربيجان(األمم املتحدة واملفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب 

ىل االنـضمام إ  )/اململكـة املتحـدة   (التوقيع والتصديق علـى     )/أذربيجان(النظر يف التصديق على       - ٧
  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛) اجلمهورية التشيكية(

التصديق على عدد من االتفاقيات منها نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة واالتفاقيـة                 - ٨
  ؛)األرجنتني(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

وفقاً )/أذربيجان( حلقوق اإلنسان والعمل على أن متتثل ملبادئ باريس          إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة     - ٩
  ؛)اململكة املتحدة(ملبادئ باريس 

ووفاء بالتزامها حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، النظر يف إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان وفقـاً                 - ١٠
  ؛)بنغالديش(هدات ملبادئ باريس وتعزيزاً لالقتراحات اليت أبداها خمتلف هيئات املعا

أن ُتدرج ضمن قانوهنا اجلنائي الوطين تعريفاً للتعذيب وفقاً ألحكام اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب                  - ١١
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

، ‘١‘)د(٦٨، و‘٢‘)أ(٤٣، و)ب(٣٨، و ٣٧، و )أ(٣٣، و )ب(٣١أما التوصيات املشار إليهـا يف الفقـرات           - ٨٢
  :وأعاله فلم حتظَ بتأييد موناك) أ(٧٤و

‘ ٢‘)أ(٤٣، و)املكـسيك ) (ب(٣٨، و )اجلزائر) (ب(٣١فيما يتعلق بالتوصيات الواردة يف الفقرات         - ١
، أشارت موناكو إىل أن االتفاقية الدولية       )الفلبني) (أ(٧٤، و )األرجنتني(‘ ١‘)د(٦٨، و )أذربيجان(

وذكّرت بـأن   . لبلدحلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ال تبدو أهنا مطابقة لواقع ا            
احلق يف الصحة واحلق يف التعليم ممنوحان بالكامل لألشخاص العاملني يف موناكو الذين ال حيملـون              

كما أن تدابري الدعم اخلاص، ال سيما التدابري املتعلقة بالسكن، ُتتَّخذ لفائدة أضعف             . جنسية موناكو 
لـذا  .  أي شكل من أشكال االستغالل     الفئات وتنفَّذ ضوابط صارمة فيما يتعلق بظروف العمل ملنع        
  .فإن التدابري اليت اتُِّخذت حىت اآلن تستجيب ألغراض االتفاقية

، أشارت مونـاكو إىل أن احلقـوق املدنيـة      )هولندا) (أ(٣٣فيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة         - ٢
. الناحية الدميغرافية والسياسية ال ختص سوى األشخاص احلاملني جلنسية موناكو وإن كانوا أقلية من             

بيد أن األجانب يشاركون يف احلياة العامة عرب متثيلهم يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي وعرب خمتلف 
  .اجلمعيات املكلفة بالدفاع عن مصاحلهم، وبالتايل حيق هلم التواصل مع السلطات العامة

، أشارت موناكو إىل أن حرية التعبري       )ةالواليات املتحد  (٣٧فيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة         - ٣
مضمونة بالكامل يف البلد دون املساس حبق األسرة امللكية يف محاية نفسها            ) ال سيما حرية الصحافة   (

وباإلضافة إىل ذلك، اعترفت احملكمـة األوروبيـة حلقـوق          . من السب والتدخل يف حياهتا اخلاصة     
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 فال ميكن إال أن ُترفض، إذ ٣٧لتوصية الواردة يف الفقرة أما ا. اإلنسان هبذا احلق على املستوى الدويل
  .فحرية التعبري مضمونة يف الواقع أصالً. ال يلزم إجراء أي تعديل على القانون

أو /اليت قدمتـها و   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /ومجيع االستنتاجات و    - ٨٣
أو التوصيات على أهنا قـد حظيـت   /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و.  بشأهناموقف الدولة موضوع االستعراض   

  .بتأييد الفريق العامل ككل
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