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  )ب(١٥فوضية حقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة  مجتميع للمعلومات أعدته
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗موناكو

إلجراءات اخلاصة، مبا يف دة يف تقارير هيئات املعاهدات، ولهذا التقرير عبارة عن جتميع للمعلومات الوار  
. األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق             

فوضية حقوق اإلنسان، ما عدا ما هو وارد جهات نظر أو اقتراحات من جانب موال يتضمن التقرير أية آراء أو و
اليت اعتمدها جملـس    العامة  وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية      . يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية السامية       

 .هناية النص يف  ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي       مراجع املعلومات الواردة يف التقرير فقد        أما. حقوق اإلنسان 
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة،      . وأُِعدَّ التقرير مع مراعاة دورية السنوات األربع جلولة االستعراض األوىل         
وملا كان هذا التقرير ال جيمـع       .  صاحلة أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال           

سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مـسائل     
أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        

  .ق اإلنسانالدولية حلقو

  

  ـــــــــــــــ

 تأخر تقدمي هذه الوثيقة  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف

معاهدات حقوق اإلنـسان    
  )٢(العاملية األساسية

تاريخ التصديق أو االنضمام    
  أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

االعتــراف باالختــصاصات 
  املعاهداتاحملددة هليئات 

االتفاقية الدولية للقضاء على    
 مجيع أشكال التمييز العنصري

): ١٤املادة  (شكاوى األفراد     ١٤ و ٤، )١ (٢املواد (نعم   ٢٧/٠٩/١٩٩٥
  نعم

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

 ٨،  ٦،  )٢ (٢املـواد   (نعم    ٢٨/٠٨/١٩٩٧
  ١٣، ١١، ٩، )٢(و ) ١(

  

عهد الدويل اخلاص باحلقوق    ال
  املدنية والسياسية

، )٢(و  ) ١ (٢املـواد   (نعم    ٢٨/٠٨/١٩٩٧
١٩،  )٥ (١٤،  ١٣،  ٣ ،

٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١  

شكاوى فيما بـني الـدول      
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري الثاين   
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  املدنية والسياسية

٢٨/٠٣/٢٠٠٠   - -   - -  

 علـى مجيـع     اتفاقية القضاء 
  أشكال التمييز ضد املرأة

١٨/٠٣/٢٠٠٥   - -   - -  

اتفاقية مناهـضة التعـذيب     
وغريه من ضروب املعاملة أو     
العقوبة القاسية أو الالإنسانية    

  أو املهينة

شكاوى فيما بـني الـدول        )٣٠، ٢٢، ٢١املواد (نعم   ٦/١٢/١٩٩١
  نعم): ٢١املادة (

): ٢٢املادة  (شكاوى فردية   
  نعم

): ٢٠املادة   (إجراء التحري 
  نعم

) ب) (٢ (٤٠،  ٧املواد  (نعم    ٢١/٠٦/١٩٩٣ اتفاقية حقوق الطفل
’٥’(  

 - -  

ــار  ــول االختي ي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

شتراك األطفال يف الرتاعات    بإ
  املسلحة

: ٣ مبوجب املادة    ُملزِمإعالن    ١٢/١١/٢٠٠١
   سنة٢١

 - -  

ــاري   ــول االختي الربوتوك
لطفل املتعلق  التفاقية حقوق ا  

ببيع األطفال وبغاء األطفال     
واستغالل األطفال يف املـواد     

  اإلباحية

٢٤/٠٩/٢٠٠٨   - -   - -  
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 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية :املعاهدات األساسية اليت ليست موناكو طرفاً فيها
عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء ، الربوتوكول االختياري األول لل)٣(والثقافية

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                   
وق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشخاص القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، االتفاقية الدولية حلماية حق     

ذوي اإلعاقة، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن                 
  ) .٢٠٠٧التوقيع فقط، (االختفاء القسري 

صكوك دولية رئيسية أخرى    
  ذات صلة

ــصديق أو اال     ــضمام أو الت ن
  اخلالفة

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم    

ــي   ــا األساس ــام روم نظ
  للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال    

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
الالجئون واألشخاص عدميو   

  )٥(اجلنسية
ال، باستثناء اتفاقيـة عـام          

١٩٥١  
 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 ١٩٤٩أغــــسطس /آب
والربوتوكــوالت اإلضــافية 

  )٦(امللحقة هبا

  نعم    

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
  )٧(العمل الدولية

  ال    

املتحدة اتفاقية منظمة األمم    
ــة ــم والثقاف ــة والعل  للتربي

ملكافحة التمييز  ) اليونسكو(
  يف جمال التعليم

  ال    

إىل الربوتوكول االختياري األول للعهـد      شجعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان موناكو على االنضمام           - ١
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بـأن تنظـر        . )٨(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف أقرب وقت ممكن        

موناكو يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة               
 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موناكو على         وحثت .)٩(أو املهينة قاسية أو الالإنسانية    ال

وأوصت جلنة  . )١٠(االنضمام إىل منظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقيات املنظمة ذات الصلة بأحكام العهد            
 املتعلقة حبظـر أسـوأ   ١٨٢دولية رقم  يف اتفاقية منظمة العمل الحقوق الطفل موناكو بالنظر يف أن تصبح طرفاً     

وأوصت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        . )١١(أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليه       
وأوصت . )١٢(واالجتماعية والثقافية كذلك موناكو باالنضمام إىل اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

  .)١٣(التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةإىل موناكو  تعمد بأنجلنة حقوق الطفل 



A/HRC/WG.6/5/MCO/2 
Page 4 

 

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن قلقهـا إزاء              ٢٠٠٦ويف عام     - ٢
و على إعادة    اللجنة موناك  وحثت والتحفظات اليت أبدهتا موناكو عند التصديق على العهد،          ة التفسريي اتاإلعالن

 مـن  ٢سيما تلك اليت أصبحت عدمية اجلدوى أو ستصبح كذلك، مبا فيها تلك املتصلة بـالفقرة                النظر فيها، ال  
، أوصـت   ٢٠٠٨ويف عـام    . )١٤( من العهد، وذلك يف ضوء التطورات يف موناكو        ١٣ و ٩ و ٦، واملواد   ٢  املادة

عالنات التفسريية وخفض عددها، وهي اإلعالنات اليت       اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان موناكو بإعادة النظر يف اإل        
 ١٩و )٥(١٤و ١٣ا يف ذلك تلك املتصلة باملواد       أصبحت عدمية اجلدوى عقب التغيريات اليت شهدهتا موناكو، مب        

  .)١٥(من العهد) ج(٢٥و

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء

إىل أن احلكومـة  س االقتصادي واالجتمـاعي،   املقدم إىل اجملل٢٠٠٥أشار األمني العام، يف تقريره لعام      - ٣
 كـانون  ١٧ مـن دسـتور   ١٨وتقضي املـادة  . أبلغت أن مثة جمموعة من القوانني تتعلق مبسألة اجلنسية سارية    

بأنه ال ميكن اكتساب اجلنسية ، ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢ املؤرخ ١٢٤٩ بالقانون رقم املعدَّل ١٩٦٢ديسمرب /األول
  .)١٦(لوسائل القانونيةأو فقداهنا إال عمالً با

 الـصادر عـام     ١٢٤٩ مبوجب القانون رقم     ١٩٦٢ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتعديل دستور عام           -٤
  .)١٧(اإلداريةويوكل إىل احملكمة العليا التحقق من مشروعية القرارات ، الذي يرسي مبدأ استقالل السلطة القضائية ٢٠٠٢

 ١٥قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع التقدير اعتماد القانون املؤرخ          والحظت اللجنة املعنية باحل     - ٥
 أو  العرقـي  بشأن حرية التعبري العام، الذي جيرم باخلصوص القذف ذا الطابع العنـصري، أو               ٢٠٠٥يوليه  /متوز

  .)١٨(املفترضةالديين، أو بسبب امليول اجلنسية، احلقيقية أو 

مبـا   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       املتعلقةتنسيق تشريعاهتا    ب موناكواللجنة  هذه  وأوصت    - ٦
  .)١٩( املعدَّل القانون املدينيتماشى مع

  هياكلها مؤسسات حقوق اإلنسان و- جيم

شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان موناكو              - ٧
 للجنة  وفقاًحتتاج هذه املؤسسة،    و. )٢١( وفقا ملبادئ باريس   )٢٠(اإلنسانسسة وطنية مستقلة حلقوق     على إنشاء مؤ  

 والية حلماية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك            إىلاملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      
  .)٢٢(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .)٢٣(قضاة احلرياتملعنية حبقوق اإلنسان بإنشاء مؤسسة ورحبت اللجنة ا  - ٨

  املتعلقة بالسياسة العامة التدابري - دال

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موناكو على أن تضمن إدراج تعليم حقوق حثت  - ٩
، وأن تزيد الوعي    )٢٤( حقوق الطفل  اإلنسان يف كافة مستويات املناهج الدراسية، وهو ما أوصت به كذلك جلنة           
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يف صفوف املسؤولني يف الدولة والعاملني يف       سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       حبقوق اإلنسان، ال  
  .)٢٥(اجلهاز القضائي

سجالت يف خمـافر الـشرطة      تتطلب استخدام   لوائح  موناكو  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تعتمد         - ١٠
املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال  وجه اخلصوص، جملموعة ، علىطبقاً

  .)٢٦(االحتجاز أو السجن

وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موناكو على زيادة مـستوى متويـل                - ١١
 يف املائـة مـن النـاتج        ٠,٧أوصت هبا األمم املتحدة وهـي       املساعدة اليت تقدمها حىت يبلغ النسبة األدىن اليت         

  .)٢٧(اإلمجايل  القومي

معلومات حمددة عن أحكام الربوتوكول االختياري املتعلق       موناكو  وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنشر         - ١٢
  .)٢٨(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- لفأ

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  
  )٢٩(املعاهدةهيئة 

آخر تقريـر قُـدم     
  وُنظر فيه

ــات  ــر مالحظ آخ
  ختامية

  
  رد املتابعة

  
  حالة اإلبالغ

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

٢٠٠٨   - -   - -  
  

 - -  

ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
  يةاالقتصادية واالجتماعية والثقاف

ــران  ٢٠٠٤ ــ/حزي  هيوني
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي التقرير املوحد الثاين        - - 
  ٢٠٠٩ والثالث يف

أكتوبر /تشرين األول   ٢٠٠٧ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٨  

حيل موعد تقدميـه   
  ٢٠٠٩يف 

حيل موعد تقدمي التقرير الثالـث يف       
٢٠١٣   

القضاء علـى   املعنية ب جلنة  
  التمييز ضد املرأة

 ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير األويل منذ   - -   - -   - - 

ــسان  ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٢  جلنة مناهضة التعذيب ــل /ني أبري
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي التقرير املوحد الرابع      
  ٢٠٠٩واخلامس يف 

ــران  ١٩٩٩  جلنة حقوق الطفل ــه /حزي يوني
٢٠٠١  

 الثـاين   الـدوري تأخر تقدمي التقرير      - - 
  ٢٠٠٥ و٢٠٠٠منذ عامي  والثالث

وتوكول االختياري التفاقية   الرب
حقوق الطفل املتعلق باشتراك    
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

ــران  ٢٠٠٥ ــه /حزي يوني
٢٠٠٧  

 - -   - -  
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

آخر الزيارات أو التقارير املتعلقـة      
  بآخر البعثات

  ال توجد

الزيارات املوافق عليها من حيـث      
  املبدأ

  ال توجد

الزيارات اليت طُلب إجراؤهـا ومل      
  يوافق عليها بعد

  ال توجد 

  - - -   التعاون أثناء البعثات/التيسري

  - -   متابعة الزيارات

الردود علـى رسـائل االدعـاء       
  والنداءات العاجلة

  مل ُترسل إىل موناكو أية رسائل يف أثناء الفترة املستعرضة

الردود على االستبيانات املتعلقـة     
  )٣٠(مواضيعيةسائل مب

 ١٣أجابت موناكو، خالل الفترة املستعرضة، على استبيانني من أصـل           
 ضـمن   )٣١(اخلاصةاإلجراءات  واليات  اجلهات املوكلة ب  ها  تاستبياناً أرسل 
  .)٣٢(املهل احملددة

  التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان - ٣

، ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٥األعـوام   قدمت موناكو مسامهات مالية إىل مفوضية حقـوق اإلنـسان يف              - ١٣
 إىل صـندوق  ١٩٩٤ منذ عام  املقدمة سنوياً  التربعاتوالحظت جلنة مناهضة التعذيب مع االرتياح       . )٣٣(٢٠٠٨

  .)٣٤(األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب

   اإلنسانحبقوق تنفيذ االلتزامات الدولية - باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

  علماً ، يف معرض أخذها    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      أعربت،  ٢٠٠٦يف عام     - ١٤
خمتلفة لكل من الرجال والنـساء       قانونية   متطلباتلقانون املدين، عن قلقها إزاء وجود       ل أُجريتبالتعديالت اليت   

كتساب اجلنـسية علـى     ا أن تنطبق نفس قواعد   يف اكتساب جنسية موناكو، وعليه فقد أوصت اللجنة         الراغبني  
  .)٣٥(والنساءالرجال 
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 ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ املؤرخ يف    ١٢٩٦ باعتماد القانون رقم     ،٢٠٠٦وبينما رحبت هذه اللجنة يف عام         - ١٥
قيام القيود اليت حتول دون     فقد ظلت تشعر بالقلق إزاء      املتعلق بانتقال جنسية موناكو من األمهات إىل أطفاهلن،         

وشجعت اللجنة موناكو على اعتماد تـشريع       . يف حالة الطالق   جنسية موناكو ألطفاهلن     النساء املتجنسات بنقل  
  .)٣٦(يف احلق يف نقل نساء موناكو جنسيتهن إىل أطفاهلن أياً كانت طريقة اكتساب اجلنسيةقانوناً يكرس املساواة 

م احملرز يف اجملال التشريعي ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع االرتياح أوجه التقد٢٠٠٨ويف عام   - ١٦
 الذي  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ الصادر يف    ١٢٧٨سيما القانون رقم     خبصوص املساواة بني اجلنسني، ال    

وإخضاع حقوقاً متساوية لكل من الزوج والزوجة داخل األسرة املعيشية          ) أ(يعدل أحكام القانون املدين لتكفل      
والذين الذين ولدوا يف إطار الزواج      حقوقاً متساوية لألطفال    ) ب(لزوجني، و ا  اختيار مكان اإلقامة لالتفاق بني    

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع االرتياح         نوَّهت،  ٢٠٠٦ ويف عام    .)٣٧(ولدوا خارجه 
 القانون املـدين    يفأدخلتها  اجلهود الرئيسية اليت بذلتها موناكو لتحديث تشريعاهتا، مبا يف ذلك التعديالت اليت             ب

أو خارجه أو نتيجة لعالقات  أي شكل من أشكال التمييز بني األطفال املولودين يف إطار الزواج حظرواملؤدية إىل 
وكـذلك  ؛  "أخـالف "أو  " أطفال"ورحبت اللجنة بأن القانون املدين ال يشري اآلن ال إىل           . زنا أو سفاح احملارم   

  .)٣٨(السلطة األبوية بسلطة الوالدينن مفهوم باالستعاضة يف هذا القانون ع

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي - ٢

، الحظت جلنة مناهضة التعذيب مع االرتياح إصالح القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات            ٢٠٠٤يف عام     - ١٧
 إزاء اجملال   عن القلق أعربت   أهنا    غري .)٣٩( مع املعايري األوروبية املتعلقة حبقوق اإلنسان      اتساقهمااجلنائية، لتحقيق   

 من القانون اجلنائي، اللتني ال تلبيان متطلبات املادة الرابعة من االتفاقية تلبية             ٢٧٨ و ٢٢٨احملدود لتطبيق املادتني    
وبالتعـذيب  ، بأعمـال قـسوة   ة عن طريق التعذيب أو املصحوبجبرمية القتلكاملة، نظراً إىل أهنما تتعلقان فقط     

وأوصت اللجنة موناكو بأن تدرج يف قانوهنا اجلنائي . )٤٠(ياق اعتقال غري قانوين أو عملية اختطافاملرتكب يف س
بـأن  كما أوصت اللجنة    . )٤١( متاماً للتعريف الوارد يف املادة األوىل من االتفاقية        مطابقاًلتعذيب  اً ل الداخلي تعريف 

 من مسؤول أعلى أو سلطة      أوامرستثنائية أو تلقي    موناكو يف قانوهنا الداخلي حكماً مينع التذرع بظروف ا        تدرج  
  .)٤٢(لتربير التعذيبعامة 

، وإعادهتم القسرية بطرد األجانب املتعلقةوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ضعف الضمانات   - ١٨
 ٣لبات املادة   ملتطاإلعادة القسرية يف قانون موناكو الداخلي تستجيب        إذ ال يبدو أن هناك أي فقرة خاصة بعدم          

وقد أصـدرت اللجنـة    .)٤٣(بطابع توقيفي تلقائيكما أن سبل الطعن لدى احملكمة العليا ال تتسم        من االتفاقية،   
وذكَّرت اللجنة موناكو، وقد الحظت أنه جرى طرد أو ترحيل أفراد إىل فرنسا فقط،              . توصيات يف هذا الصدد   

 .)٤٤(ري إعادة أي شخص إىل بلد ثالث قد يتعرض فيه للتعذيببأنه يتعني على موناكو أن تكون مقتنعة بأنه لن جت
ض يف ضوء القواعد احمللية والدولية الواجبة التطبيق، أن تعرِّ         من غري احملتمل،     وذكرت موناكو، يف رد املتابعة، أنه     

  .)٤٥(تفاقية اليت تقررها سلطات موناكو، األشخاص املعنيني ملعاملة حتظرها االواإلعادة القسرية الطردتدابري 

 إزاء عدم وجود آلية لرصد الظروف املادية للـسجون          من قلق  جلنة مناهضة التعذيب     وإعراباً عما ساور    - ١٩
وذكرت موناكو يف رد املتابعة أن . )٤٦(ومعاملة السجناء يف السجون الفرنسية، أوصت موناكو بإنشاء هذه اآللية        
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سيادة كل من موناكو وفرنسا مع اإلجراء الذي أوصت          بنيتوفيق  السلطاهتا قد شرعت يف مشاورات هتدف إىل        
  .)٤٧(به اللجنة

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عـدم             ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٠
العنف اعتماد تشريع حمدد جيّرم بأن تنظر موناكو يف وجود تشريع حمدد بشأن العنف املرتيل ضد النساء، وأوصت    

، ٢٠٠٨ويف عـام    . )٤٨( هتدف إىل محاية النساء ضحايا العنف املرتيل       ويف إرساء إجراءات قضائية   املرتيل جنائياً،   
، يف سياق األخذ علماً باإلجراءات املتصلة مبشروع القانون بـشأن العنـف             اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   قامت  

 محـالت   بأن تكثف وأوصت اللجنة موناكو    . العنف املرتيل موناكو على اعتماد تشريع حمدد بشأن       املرتيل، حبث   
أن بأن تقدم املساعدة املادية والنفسية للضحايا، وبهلن من حقوق، و  ف النساء مباأن تعرِّبالتوعية اليت تضطلع هبا، و

  .)٤٩( للشرطة بشأن هذا املوضوع خاصاًتوفر تدريباً

، حيرِّم العقوبة اجلسدية  ألن القانون ال     عن قلقها    ،٢٠٠١يف عام   كانت جلنة حقوق الطفل قد أعربت،       و  - ٢١
بـني  أن تنظم محالت إعالمية تـستهدف،       ب و ، األسرة داخلوأوصت موناكو بأن حتظر ممارسة العقوبة اجلسدية        

واملعلمـني، وتـشرح    اجلهاز القضائي،    واملوظفني يف    ،واألطفال، واملسؤولني عن إنفاذ القوانني    آخرين، األبوين   
 وتشجع استخدام أشكال التأديب البديلة اليت ال تتناىف مع الكرامـة اإلنـسانية    ، يف هذا املضمار   حقوق األطفال 

  .)٥٠(٢٨ من املادة ٢الفقرة  و١٩املادة للطفل وتتطابق مع أحكام االتفاقية، وخصوصاً 

ئية، أوصـت جلنـة    يف األعمال العداواستخدامهملتدابري الدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال  اً ل تعزيزو  - ٢٢
موناكو، متاشياً مع املعايري الدنيا اليت تشترطها اتفاقية حقوق الطفل وصـكوك القـانون      بأن تنظر   حقوق الطفل   

اإلنساين الدويل ذات الصلة، يف مسألة سن قانون مينحها الوالية القضائية خارج أراضيها على جـرائم احلـرب                  
استخدامهم  سنة يف القوات املسلحة، أو       ة عشر  أعمارهم عن مخس   ألطفال الذين تقل  املتعلقة بتجنيد أو تسجيل ا    

 األعمال العدائية، إذا ارتكب هذه اجلرائم أحد مواطين موناكو أو شخص لـه صـلة وثيقـة                 مبشاركة فعلية يف  
  .)٥١(مبوناكو أو ارُتِكبت يف حقه

 اإلبعاد سوف يلغى عند تعديل      بأنوبينما أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً بتأكيدات موناكو            - ٢٣
وعليه فقد . ظلت قلقة إزاء استمرار سريان أحكام بالية تتناىف والعهدفقد قانون العقوبات الذي جيري النظر فيه، 
مثل أحكام القانون اجلنائي اليت تأذن باإلبعـاد        مع العهد،   البالية واملتنافية   أوصت اللجنة موناكو بإلغاء األحكام      

  .)٥٢( من العهد١٢ من املادة ٤اقضاً تاماً مع الفقرة واليت تتناقض تن

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير أن أفراد احلرس األمريي وفرقة إمخاد احلرائـق، ومهـا اهليئتـان                    - ٢٤
  .)٥٣(ة سن٢١يف اإلمارة، ينبغي أالّ تقل أعمارهم عن اللتان تتسمان بصبغة عسكرية الوحيدتان 

ن هذه االستعانة مبحامٍٍ، حيث إألشخاص احملتجزين ألنه ال حيق لوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها   - ٢٥
االستعانة غري منصوص عليها إال ابتداًء من املثول ألول مرة أمام قاضي التحقيق، وال ميكن للمحتجزين أن خيربوا                  

ولذلك أوصت اللجنة بأن تضمن مونـاكو حـق األشـخاص           أقرباءهم باحتجازهم إال بإذٍن من هذا القاضي؛        
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وذكـرت   .)٥٤(الساعات األوىل من احتجـازهم     خيتارونه وإعالم أقارهبم يف غضون       احملتجزين يف االتصال مبحامٍ   
واطلعت موناكو يف رد املتابعة أن سلطاهتا تدرك أن أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية ال تستويف املتطلبات الدولية، 

 قانون بصدور، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ٢٠٠٨ويف عام  .)٥٥(جيري تنقيح هذا القانونة على أنه اللجن
ل قانون اإلجراءات اجلنائية  الذي عدَّ و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٦ يف   املؤرخ ١٣٤٣رقم  " العدالة واحلرية "

تجزين رهن التحقيق وتنص على العديد من       ، وهي املادة اليت تتناول حقوق األشخاص احمل       ٤- ٦٠ املادة   وأضاف
  .)٥٦(حق احملتجز يف اختيار حماميه سيما الضمانات حلقوق اإلنسان، ال

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي - ٤

 تكوين اجلمعيات مبجرد إعالهنا،     بشأن مبدإ  مبشروع القانون    جنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً    لأخذت ال   - ٢٦
عن قلقها إزاء السلطة التقديرية املمنوحة لإلدارة لتقرر إذا ما كانت اجلمعية اليت جيري تكوينـها    بيد أهنا أعربت    

يات، وأن  ن اجلمع يبدقة أكرب الشروط املطلوبة لتكو    ولذلك أوصت اللجنة بأن حتدد موناكو       . طابع طائفي ذات  
  .)٥٧("أهداف طائفية "بتوضح املقصود 

  مستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف  - ٥

للموظفني الـذين يتقاضـون     الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجود نظام ضمان اجتماعي فعال             - ٢٧
األسرة غري مشمولة يف نظام الضمان االجتماعي املطبق على     استحقاقات   ألن غري أهنا أعربت عن أسفها       .مرتبات

 كافيةمحاية  على   نظام الضمان االجتماعي     ينصاكو أن   مونبأن تكفل   وأوصت اللجنة   . حلساهبم اخلاص العاملني  
  .)٥٨(جلميع فئات العمال وأسرهم

ألن من ال حيملون جنـسية      عن قلقها    وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        - ٢٨
ق يف السكن وبالرعايـة     حيول دون انتفاعهم باحل   موناكو ما زالوا خاضعني لشرط اإلقامة لفترة مخس سنوات مما           

ويف عام  . )٥٩(االجتماعية والطبية؛ وأوصت اللجنة موناكو خبفض فترة اخلمس سنوات احملددة يف الشرط املذكور            
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألنه يف حني يتمتع أطفال موناكو باحلق يف الرعاية الصحية اجملانية،                 ٢٠٠١

، وال سـيما    موناكو تضمن بصورة صرحية نفس هذا احلق جلميع األطفال يف           فإن القوانني واملمارسات احمللية ال    
األطفال من اجملموعات احملرومة الذين ليسوا من مواطين الدولة الطرف وال من املقيمني فيها؛ وبالتايل توصي اللجنة 

  .)٦٠(قضائيةاملوجودين داخل واليتها الموناكو بأن تضمن منح احلق يف الرعاية الصحية جلميع األطفال 

 املشاكل الصحية بقلق، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٢٠٠٦ويف عام   - ٢٩
إدماهنا؛ وأوصت اللجنة مونـاكو   وجه اخلصوص عن تعاطي املخدرات و     اليت يعاين منها املراهقون، والنامجة على     

 يف هذا حمدد الشبان، واعتماد تشريع    وباألخص يف صفوف  ،  ببذل جهودها ملنع ومكافحة اإلدمان على املخدرات      
 وأوصت موناكو بتـوفري املـساعدة       شواغل مماثلة ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن       ٢٠٠١ويف عام   . )٦١(الصدد

  .)٦٢(التأهيلية لألطفال الذين أساءوا استعمال املخدرات

 اإلجهـاض يف مجيـع      أنلثقافية مع القلـق     الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا      و  - ٣٠
املتعلق باألمر وبتوخي  موناكو النظر يف تشريعها بأن تعيديف النظام القضائي ملوناكو، وأوصت غري قانوين األحوال 
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عن اغتصاب أو عن احلاالت اليت يكون احلمل ناجتاً فيها  ويف ،للحظر العام لإلجهاض ألسباب عالجية    استثناءات  
، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً مبشروع القانون املتعلـق بإهنـاء             ٢٠٠٨ويف عام   . )٦٣(سفاح حمارم 

 من القانون اجلنائي، ومن مث عدم جترمي إهناء احلمل بالوسائل ٢٤٨احلمل بالوسائل الطبية والرامي إىل تعديل املادة 
 أعربت ومع ذلكة املرأة أو على صحتها اجلسدية، الطبية عندما ميثل هذا احلمل، من بني ما ميثل، خطراً على حيا           

وأوصت اللجنة . )٦٤(عن قلقها ألن اإلجهاض ال يزال غري قانوين يف مجيع الظروف وفقاً للنظام القانوين يف موناكو
موناكو بأن جتعل تشريعاهتا املتعلقة باإلجهاض متطابقة مع العهد، وأن تتخذ تدابري ملساعدة النساء على جتنـب                 

ل غري املرغوب فيه حبيث ال يلجأن إىل اإلجهاض غري القانوين أو يقمن به يف ظروف غري مأمونة العواقب قد                    احلم
  .)٦٥(تعرض حياهتن للخطر أو يذهنب إىل اخلارج إلجرائه

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ٦

القلـق   اإلرهاب، فقد ساورها  تطلبات األمن املتصلة مبكافحة     مل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      رغم تفهُّم   - ٣١
بشأن اتساع وعدم دقة تعريف األعمال اإلرهابية الوارد يف الباب الثالث من اجلزء الثالث من القانون اجلنـائي،                  

اإلرهـاب  "املخصص للجرائم املرتكبة ضد الدولة، وبوجه خاص بشأن عدم الوضوح الذي يكتنـف تعريـف                
ناكو بأن حترص على أن تكون التدابري املتخذة يف إطـار مكافحـة             وبالتايل فقد أوصت اللجنة مو    . )٦٦("البيئي

اإلرهاب متطابقة مع أحكام العهد، وأن تضع وتعتمد تعريفاً أدق لألعمال اإلرهابية، وأن تزود اللجنة مبعلومات                
  .)٦٧(وعن نطاقه" اإلرهاب البيئي"أمشل عن تعريف 

  وقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملع- ثالثاً
 الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع التقدير أن البطالة غري موجودة تقريباً  - ٣٢

  .)٦٨(يف موناكو

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات- رابعاً
   تعهدات الدولة- ألف

  .غري منطبقة  

   توصيات حمددة للمتابعة- باء

 موناكو أن تقدم يف غضون سنة واحدة معلومات عن          من، طلبت جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٤يف عام     - ٣٣
اإلجراءات اليت اختذهتا بشأن توصيات اللجنة املتصلة باحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية وضمان حقوق األشخاص 

عاملة السجناء يف السجون    هم، ورصد الظروف املادية للسجون وكيفية م      ين رهن احملاكمة يف اختيار حمامي     احملتجز
  .)٧٠(٢٠٠٦مارس / آذار٣٠وردت موناكو على الطلب يف . )٦٩(الفرنسية
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير األنشطة يف جمال التعاون الدويل، مبا يف ذلك توفري الدعم املـايل                    - ٣٤

  .)٧١(لرتاعات املسلحة، وشجعت اللجنة موناكو على مواصلة هذه األنشطةللعمل على محاية حقوق الطفل يف ا
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