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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               - ١

، دورته الـسابعة عـشر يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان  
استعراض موناكو   وجرى. ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من

وترأس السيد جوزي   . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨يف اجللسة احلادية عشر املعقودة يف       
 الثامنة عـشر   جلستهيف   ،واعتمد الفريق العامل  . باديا، وزير الشؤون اخلارجية، وفد موناكو     

  .هذا التقرير املتعلق مبوناكو، ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٣١املعقودة يف 
جل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف موناكو، اختار جملس حقـوق            ومن أ   -٢

من البلـدان   ) اجملموعة الثالثية ( جمموعة مقررين    ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاين  ١٤اإلنسان، يف   
  .، وأوغندا، والفلبنيغواتيماال: التالية
، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥الفقرة   و ٥/١ من مرفق القرار     ١٥قاً للفقرة   ووف  - ٣

   :استـعراض حالـة حقوق اإلنسان يف موناكوألغراض صدرت الوثائق التالية 

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/17/MCO/1( ؛  

جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)(A/HRC/WG.6/17/MCO/2) ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة          موجز أعدته     )ج(  
)A/HRC/WG.6/17/MCO/3.(  
وأحيلت إىل موناكو، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً هولندا،              -٤

وميكن االطّالع على هـذه     . وسلوفينيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      
 . وقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملاألسئلة يف امل

   موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 خالل االجتماع احلادي عشر للفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل            -٥

 اخلارجيـة،   وزير ، باديا وزيقدم السيد ج  ،  ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول  ٢٨ الذي عقد يف  
 أعرب فيه عن شكره على الفرصة الـيت أتيحـت لـه           التقرير الوطين وأدىل ببيان افتتاحي      

جملـس   التقدم احملرز يف جماالت تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتنفيذ توصـيات          ستعراض  ال
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لـس   اجملتمع املدين واجمل   مشاركةالوزير  كما أكّد   . ٢٠٠٩عام  الصادرة يف   حقوق اإلنسان   
  . لبلدهإعداد االستعراض الدوري الشامل الثاين  يف عملية)الربملان(الوطين 

دولـة  مونـاكو   ) أ(: وهي بعض خصوصيات إمارة موناكو،   ب رئيس الوفد    ذكّرو  -٦
مونـاكو ملكيـة وراثيـة       )ب(؛  ٢ كم ٢,٠٢تها على   مساحتزيد    ال مستقلة وذات سيادة  

يتجاوز   ال  إمارة موناكو) ج (صل بني السلطات؛  دستورية تقر مبدأ سيادة القانون وتكفل الف      
 .تهاجنسي منهم ٨ ٦٠٠حوايل حيمل  نسمة، ٣٦ ٠٠٠ عدد سكاهنا

ومهـا   ،تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   إىل التزام اإلمارة الراسخ ب    ثل موناكو   مم أشارو  -٧
عدة اعتماد   هذا االلتزام يف     جتسدوقد  . دوليةالوطنية و ال تهاسياسيف  ألولوية  حيظيان با  نجماال
ركز التنسيق  املنشئ مل  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٣٥٩-١القانون رقم   ) أ( : هي قوانني

 من  ٣٢٣ من قانون العقوبات واملادة      ٢٤٨السابق للوالدة والدعم األسري، واملعدِّل للمادة       
ل  واملعد٢٠١١ِّديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٣٨٧-١القانون رقم ) ب(القانون املدين؛ 

 واملتعلـق باجلنـسية؛     ١٩٩٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املؤرخ   ١٥٥-١للقانون رقم   
  بشأن منع وقمع أشكال العنـف      ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٠املؤرخ   ٣٨٢-١القانون رقم    )ج(

 املتضمن تعديل قانون   ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٢٥ املؤرخ   ٣٩٩-١القانون رقم   ) د(اخلاصة؛  
 .بس على ذمة التحقيقاملتعلقة باحل اإلجراءات اجلنائية

 يف  الفيـديو  أن مثة مشروع الئحة تنظيمية تتعلق باملراقبة بواسطة       رئيس الوفد   وذكر    -٨
قـوق   حل  مفوض جملس أوروبا   قدمها التوصيات اليت     يراعي  املشروع وأن هذا  طور اإلعداد، 

 .اإلنسان

 ٢٧٨-١أن القـانون رقـم       الوفـد    أوضح،  رياثفيما يتعلق حبقوق الطفل يف امل     و  -٩
 القـانون املـدين وقـانون       املعّدل لبعض أحكام   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ املؤرخ

املتعلقة باملرياث واليت  سيما تلك  الكل الفوارق، لغى قد أيقانون التجارالاإلجراءات املدنية و
 .غري الشرعيني واملولودين من عالقة زنا أو سفاحألطفال الشرعيني وحقوق ابني كانت قائمة 

 ٣٨٢-١  الوفـد أن القـانون رقـم       ذكّـر العمل،  مكان  خبصوص التحرش يف    و  -١٠
 من قـانون    ١-٢٣٦ املادة   إدخال ساهم يف  ، املذكور أعاله  ،٢٠١١ هيولي/متوز ٢٠ املؤرخ

 ،وناكوملاجلنائية  يف صميم منظومة القوانني      ، اليت جترم أفعال التحرش بشكل عام      ،العقوبات
التحرش املتعلق ب  ٩٠٨القانون رقم    مشروع   جمللس الوطين  ا قد رفعت إىل  حكومة اإلمارة   أن  و

 .٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ١٨  يفالعملمكان والعنف يف 

اتفاقية حقوق األشـخاص    على الصعيد الدويل، ذكر الوفد أن اإلمارة وقّعت على            -١١
وذكّر الوفد بأن حكومة اإلمارة رفعـت مـشروع القـانون    . ٢٠٠٩عام يف   ذوي اإلعاقة 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل   وحريات   املتعلق حبماية واستقاللية وتعزيز حقوق       ٨٩٣ رقم
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وأُعـد  . الذي يعكف على دراسته حالياً     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٧اجمللس الوطين يف    
 . ألحكام االتفاقية املذكورة اليت تعتزم اإلمارة التصديق عليهااً هذا املشروع وفق

أن إمارة موناكو وقّعت على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع          إىل  اً  وأشار الوفد أيض    -١٢
واتفاقية جملـس   ) سطنبولااملعروفة باسم اتفاقية    (ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل       

 .على هذه األخرية جارٍ التصديق اإللكترونية، كما أشار إىل أن إجراءأوروبا بشأن اجلرائم 

 إمارة موناكو صّدقت على الربوتوكول اخلاص بوضع         أن ذكر وزير اخلارجية أيضاً   و  -١٣
  .اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليمعلى الالجئني و

 حلمايـة  أوروبـا  اتفاقية جملس  على قريباًستصّدق   إمارة موناكو  الوفد أن  وأضاف  -١٤
ذكـر  و .)ية النزارويت اتفاقاملعروفة باسم   (واالعتداء اجلنسي   اجلنسي   األطفال من االستغالل  

 على مجيع أشكال  تفاقية القضاء   االختياري ال  إىل الربوتوكول  االنضمام مسألة    أن  أيضاً الوفد
 .  بغرض تقييم أثرهايف الوقت الراهنللدرس ضع خت التمييز ضد املرأة

نظام روما األساسي للمحكمـة   تصديق إمارة موناكو علىاحتمال بوفيما يتعلق    -١٥
قـد  الصعوبات الـيت    ، حددت   عميقتفكري  احلكومة، بعد    أنالوفد  ، ذكر   ليةاجلنائية الدو 

ومع هذا،  . اهليكل املؤسسي على الصعيد احمللي فيما يتعلَّق باتساق       التصديق  تنجم عن ذلك    
ن موناكو مصممة على التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، على أساس كل حالـة علـى            فإ

  .حصل بالفعلسبق أن كمة تعاون اإلمارة بشأهنا، وهو أمر حدة، يف القضايا اليت تطلب احمل
وذكر الوفد أن إمارة موناكو أقرت والية قضائية خارج حدودها اإلقليميـة فيمـا          -١٦

 ، البـشرية  االجتـار باألعـضاء   والتعذيب واملعاملة القاسية، وتشويه األعـضاء،       خيص جرائم   
 . واالغتصاب وكل أشكال االعتداء اجلنسي األخرى

مركز ) أ(: ن إمارة موناكو أنشأت أو حدَّثت املؤسسات التالية       إرئيس الوفد   وقال    -١٧
مأوى سانت  (مأوى األمرية شارلني لألطفال     ) ب(سابق للوالدة والدعم األسري؛     التنسيق ال 

مفوض "وأعلن الوفد تعيني    . ٣عيادة رينيي   يف  مركز علم الشيخوخة    ) ج (؛)ديفوت سابقاً 
 . ٢٠١٤مطلع عام " قوق واحلريات والوساطةسام معين حبماية احل

مديرية وفيما يتعلق بتوعية اجلمهور يف جمال مكافحة أشكال التمييز، ذكر الوفد أن               -١٨
.  تشارك منذ سنوات عديدة يف خمتلف محـالت التوعيـة          التربية الوطنية والشباب والرياضة   

كال التمييز، وذلك من خالل      أن برامج الوقاية تساهم يف مكافحة كل أش        وذكّر الوفد أيضاً  
 كمسألة إقصاء املرضى املصابني باإليدز يف إطار األنشطة املتصلة مبكافحة ،تناول شىت املسائل

، أكد ممثل اإلمارة أن موناكو تشارك كل سـنة يف اليـوم             وأخرياً. األمراض املنقولة جنسياً  
 .عاملي للطفلة، واليوم ال للمرأة، واليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقالدويل

 مـن    كبرياً  إن عدداً  وزير اخلارجية ، قال   فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف صنع القرار      و  -١٩
 يشغلن مناصب تنطوي على مسؤوليات على مستوى اإلدارة ويف سلك           ، بصفة عامة  ،النساء
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بيئة والالتجهيز  امرأة تشغل منصب وزيرة     تضمُّ  حكومة اإلمارة   كما أن   . القضاء يف موناكو  
 .إدارة املناطق احلضريةو

ذكر الوفد أن احلقوق املعترف هبا يف ميدان    وفيما يتعلق بعدم التمييز يف جمال العمل،          -٢٠
، وأنه من الضروري    نسية أو مكان اإلقامة   اجلالناشئة عن   باستثناء تلك   ،  مجيعهامارس  ُت العمل

 يأولوية، سببها األساس  توضيح هذا األمر ألن املسألة ليست مسألة متييز بقدر ما هي مسألة             
وفيما خيـص الـضمان االجتمـاعي       . قلة عدد مواطين موناكو الذين ميثلون أقلية يف بلدهم        

ق يف النصوص التشريعية والتنظيمية بني املـستفيدين        يفرتللعمال، أكّد الوفد أن ليس مثة أي        
 . حسب جنسيتهم

 ٢٠٠٦يف عام    تنعّي وناكوإمارة م  أشار الوفد إىل أن   ،  اإلعاقةسألة  مبوفيما يتعلق     -٢١
 يف السنوات األخرية  كبرية   اًجهودأن الدولة بذلت    و باألشخاص ذوي اإلعاقة،     معنياً اًمندوب

إىل معظم  سيما من أجل تيسري دخوهلم        ال ، األشخاص ذوي اإلعاقة   للتكيف مع احتياجات  
 .النقلوسائل يف واملدينة تيسري حركتهم داخل والعامة ؤسسات امل

 ٣٨٢-١القـانون رقـم      العنف داخل األسرة، أشار رئيس الوفـد إىل          وخبصوص  -٢٢
 من أجـل     واملتعلق مبنع وقمع أشكال العنف اخلاصة، وذلك       ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٠ املؤرخ

  .تعزيز محاية النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة
دئ األساسية   متثل املبا  أن حقوق اإلنسان  على  وزير اخلارجية   ويف جمال التعليم، شّدد       -٢٣

ن هذه املواد إجبارية يف املنـاهج       أاليت يستند إليها تعليم التاريخ، والتربية املدنية، وأشار إىل          
  . الدراسية الوطنية يف موناكو

فإن  ويف ختام كلمته، ذكر الوفد أنه على الرغم من الظروف الدولية الصعبة للغاية،              -٢٤
الفئـات  جتـاه  مها يف جمال التضامن الدويل      حكومة اإلمارة تسعى جاهدة للحفاظ على التزا      

املتضررة بشدة  والفئات السكانية   )  اإلعاقة النساء واألطفال واألشخاص ذوو    (األكثر حرماناً 
  .من الرتاعات

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  

جلسة ل  املقدمة خال توصيات  الوترد  .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٤٠أدىل     -٢٥ 
   .من هذا التقرير التحاور هذه يف اجلزء الثاين 

ببيان موناكو وأعربت عن قلقها بشأن عدد مـن         اإلسالمية  بت مجهورية إيران    رّح   -٢٦ 
واجملنسني منهم،  األصليني  موناكو   مواطينحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التفريق بني         انتهاكات  
أن إيـران  والحظـت  . ق باحلقوق املرتبطة باملواطنةفيما يتعل   من التمييز     نوعاً  ذلك واعتربت

ما تنعم به   حقوق و من  هلا  يتباين ما   األجانب   تشريعات موناكو أنشأت جمموعات خمتلفة من       
   .توصيات اإلسالمية وقدمت مجهورية إيران . جنسية أصحاهبابتباين محاية من 
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ساسي للمحكمة اجلنائية   أشارت أيرلندا إىل أن موناكو وقعت على نظام روما األ         و   -٢٧ 
واعتربت أيرلندا . التزامها بالتعاون مع احملكمة على أساس كل حالة على حدة          الدولية وأقرت   

روما األساسي سيؤكد يف حينه التزام موناكو مرة أخرى مبكافحـة            أن التصديق على نظام     
. بشكل مفـرط  أن اعتبار التشهري جرمية يقيد حرية التعبري         والحظت  . اإلفالت من العقاب  

   .وقدمت أيرلندا توصيات
هت ماليزيا باجلهود اليت بذلتها موناكو بشأن تشريعات اإلجـراءات اجلنائيـة،          نّوو   -٢٨ 

أطفال، األمر الـذي    يف حق   العنف واجلرائم املرتكبة    وممارسة  ،  والتشريعات اخلاصة باجلنسية  
تـوفري  ب مبكافحة الفقـر، و التزام موناكو اً  أيض والحظت  . عزز حقوق اإلنسان  أن ي من شأنه   

الظروف املعيشية لألشـخاص     تحسني  ب، و املرأة والطفل تعزيز ومحاية حقوق    بالتعليم اجليد، و  
ا الفضلى فيما يتعلـق     ممارساهتإطالع باقي الدول على     وشجعت موناكو على    . ذوي اإلعاقة 

  .ةوقدمت ماليزيا توصي.  التعليمباألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما يف جمال 
 أعربت ملديف عن ترحيبها باخلطوات املتخذة من أجل تعزيز حقـوق اإلنـسان،            و   -٢٩
األوىل من االستعراض   اجلولة  ونوهت بتنفيذ توصيات    . التشريعات عن طريق واعتماد    سيما   ال

ربنامج التثقيف وحتّمست لوأثنت على سجل موناكو يف جمال حقوق اإلنسان         . الشامل الدوري  
وأشارت إىل العمل الرائـع     . يف املدارس ويف أماكن العمل    الذي يطّبق   ان  يف جمال حقوق اإلنس   

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ووزير الطعون والوساطة، وأثنت         الذي تضطلع به وحدة     
   .وقدمت ملديف توصيات. ية الوسيطلتعزيز وال على مشروع قانون أعدته موناكو 

الستعراض الدوري الـشامل، وأشـارت إىل       هت موريشيوس بالتزام موناكو با    نّوو  -٣٠
اليت اختذهتا من أجل تعديل التشريعات القائمة وسن تـشريعات جديـدة             اخلطوات اإلجيابية   

وأعربت موريشيوس عن رغبتها يف االستفادة مـن        . مواطنيها ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق      
. شخاص ذوي اإلعاقـة  لأل ضمان حياة أفضل    الفضلى اليت تتبعها موناكو بغرض      املمارسات  

   .موريشيوس توصية وقدمت . كما أثنت على مبادراهتا الرامية إىل التوعية حبقوق اإلنسان
حقـوق  التثقيف والتـدريب يف جمـال       هت املكسيك بعمل موناكو يف جمال       نّوو   -٣١ 

أدخلتها موناكو على التشريعات املتعلقـة بنقـل         التعديالت اليت   وأحاطت علماً ب  . اإلنسان
الظروف لتحسني املـساواة بـني     عن التقدم احملرز يف هتيئة   سيما من األم، فضالً     ال نسية،اجل

العمال املهاجرين   مدت من أجل حتسني حقوق      وسألت إن كان مثة تدابري معينة اعتُ      . اجلنسني
وقـدمت  . جتماعي وظروف عمل كـرمي    االضمان  االستفادة من ال  والعمال عرب احلدود يف     

   .املكسيك توصيات 
السـتعراض الـدوري    لالـسابقة   اجلولة   تها اجلبل األسود مبوناكو على متابع     هنّوو   -٣٢ 

تعزيز حقوق اإلنسان، وذلك باعتماد     ترسيخ و ورحب جبهودها املستمرة الرامية إىل       الشامل،  
لتـصديق علـى    تعتـزم ا  وسأل إن كانت موناكو     . متسقاً تنفيذاً تشريعات حملية وتنفيذها    
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يتضمن القانون اجلنائي   يزال  ألي سبب ال    التعذيب و  تياري التفاقية مناهضة    الربوتوكول االخ 
   .واحدة وقدم اجلبل األسود توصية .  بشأن التشهريأحكاماً

دخلت على القانون اجلنائي بشأن اجلرائم املرتكبـة        بت أملانيا بالتعديالت اليت أُ    رّحو   -٣٣ 
اخلاصـة  تعديل سياسـتها    الذهاب يف    موناكوتعتزم  وسألت إىل أي مدى      . بدوافع عنصرية 

معاملة املواطنني من موناكو واألجانب، وكيـف      باهلجرة من أجل إزالة التضارب القائم بني        
مبادئ أساسية مثل املـساواة     انسجامها مع   تعتزم تكييف قوانني سوق العمل من أجل تعزيز         

   .مت أملانيا توصية واحدةوقّد. بني اجلنسني
، لكنها أشارت إىل أنه     ٢٠٠٩ مبا حققته موناكو من تقدم منذ عام         هت هولندا نّوو   -٣٤ 

. حتسني مستوى احلماية من التمييز يف تشريعاهتا، وال سيما محايـة األجانـب           ميكن ملوناكو   
   .وقدمت هولندا توصيات. على نظام روما األساسي وحثت موناكو على التصديق 

ها مونـاكو علـى إطارهـا القـانوين،         بت نيكاراغوا بالتعديالت اليت أدخلت    رّحو   -٣٥
اخلـاص  حبقوق اإلنسان منذ االستعراض األول      املتعلقة  صكوك  مزيد من ال  وبتصديقها على   

 بيـد أن  . ضع األشـخاص ذوي اإلعاقـة     و على  أدخلتها  التحسينات اليت   بوناكو، وكذا   مب
أن تبذل وشددت على   يف منظمة العمل الدولية،  الحظت أن موناكو ليست عضواً     نيكاراغوا

 أكرب لتهيئة الظروف الالزمة لكي يتمتـع العمـال حبقـوقهم االقتـصادية              موناكو جهداً 
   .وقدمت نيكاراغوا توصية واحدة. كامالًمتتعاً واالجتماعية  
 بوفد موناكو وشكرته على مشاركته النشطة يف عملية          حاراً بت نيجرييا ترحيباً  رّحو   -٣٦ 

 عن شكرها على التقرير األويل الذي قدمته مونـاكو          وأعربت. الدوري الشامل  االستعراض  
مدت أثناء الدورة   وعلى ردها على االستنتاجات والتوصيات اليت اعتُ       ،  ٢٠١٢ يف عام    طوعياً

   .وقدمت نيجرييا توصيات . ٢٠٠٩األوىل لالستعراض يف عام 
ـ           و   -٣٧ شامل أشارت ُعمان إىل أن التقرير يعكس التزام موناكو باالستعراض الدوري ال

 اللتزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك تعزيز ومحايـة         التدابري اليت اختذهتا موناكو امتثاالً     وأثنت على   
بت عمان باجلهود الـيت بذلتـها       ورّح. سلسلة من القوانني  سن   حقوق اإلنسان من خالل     

نـف،  املتعلقة حبماية النساء واألطفال من الع      سيما تلك     ال موناكو من أجل تعزيز سياساهتا،    
وقدمت عمان  . والرعاية االجتماعية  وباألشخاص ذوي اإلعاقة، وبالرعاية الصحية، والتعليم،       

   .توصية واحدة
خاصة من طلبت مجهورية مولدوفا معلومات عن تطبيق القانون املتعلق مبنع أشكال      و   -٣٨

. حاياقرارات أخرى أصدرهتا السلطات القضائية حلمايـة الـض        عن  عليها، و  العنف واملعاقبة   
وسألت إن كانت موناكو    . استقاللية وزير الطعون والوساطة    وشجعت موناكو على ضمان     

بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، واتفاقيـة        تعتزم التصديق على اتفاقية جملس أوروبا       
ودعـت  . اجلنسي واالعتـداء اجلنـسي   جملس أوروبا املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل   
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ري خرباهتا يف جمال تنفيذ توصيات االستعراض الدو      إطالع الدول األخرى على      موناكو إىل 
   .فا توصية واحدةووقدمت مجهورية مولد. الشامل 
دعم تعزيز حقوق اإلنـسان     يف  أثنت السنغال على اإلجنازات اليت حققتها موناكو        و   -٣٩ 

بت بالتعديل  ورّح. قةحتسني الظروف املعيشية للمسنني واألشخاص ذوي اإلعا      ويف  ومحايتها،  
اجلنسية الذي يسمح ملواطنات موناكو بأن يـنقلن جنـسيتهن إىل            الذي أدخل على قانون     

ملنـع  يقينها أن موناكو سوف تتخذ اخلطـوات الالزمـة           وأعربت السنغال عن    . أزواجهن
   .بشأهنما نشر الوعي ِللعنصرية والتمييز العنصري، وا
اللتزام موناكو بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وملا       أعربت سلوفاكيا عن تقديرها     و   -٤٠ 

وأعربت سـلوفاكيا عـن     . السابقة لالستعراض الدوري الشامل   اجلولة  تقدم منذ    حققته من   
كافحة إفالت مرتكيب أخطر اجلرائم من العقاب، وأشارت إىل أن التـصديق    ملتأييدها القوي   

 الدولية، واالتفاق بشأن امتيازات احملكمة      األساسي للمحكمة اجلنائية   العاملي على نظام روما     
   .وقدمت سلوفاكيا توصية واحدة. غاية األمهية اجلنائية الدولية وحصاناهتا، أمران يف 

اخلـاص  وباإلشارة إىل التوصيات اليت قدمتها سلوفينيا خالل االسـتعراض األول              -٤١ 
الـصعيد الـوطين بـشأن      سلوفينيا الصعوبات اليت واجهتها موناكو على        وناكو، سجلت   مب

وأعربت عن أملها يف أن تعدل موناكو هيكلها املؤسسي          التصديق على نظام روما األساسي،      
، ٢٠١٢، يف عـام      وقعت موناكو مع التقدير أن   وفينيا  والحظت سل . العقباتلتخطّي تلك   

 وقـدمت . املرأة والعنف املـرتيل    على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد          
   .سلوفينيا توصيات

على هنأت إسبانيا موناكو على سياساهتا وإجراءاهتا يف جمال املساعدة اإلنسانية، و          و   -٤٢ 
ويف حني أشارت إسبانيا إىل مشروع قـانون     . خمتلف اهليئات الدولية اإلنسانية    مشاركتها يف   

دابري الـيت   ، سألت عن الت   األشخاص ذوي اإلعاقة  وحريات  حقوق   محاية واستقاللية وتعزيز    
األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل وضـمان حـصوهلم    خذت من أجل تعزيز إدماج  اتُّ

   .إسبانيا توصيات وقدمت .  مع غريهمعلى التعليم على قدم املساواة
تعهداهتا الطوعية منذ تنفيذ بت تايلند باجلهود اليت بذلتها موناكو يف العمل على        رّحو   -٤٣ 

نت على التدابري اليت اختذهتا موناكو من أجل تعزيـز حقـوق املـرأة            وأث. األول استعراضها  
 عن التقدم احملرز فيما يتعلق باألشخاص ذوي        يف التعليم، فضالً   والطفل، والقضاء على التمييز     

 بشأن اجلنسية واإلقامة،    تزال تتضمن فروقاً     ال أن تشريعات العمل  تايلند  والحظت  . اإلعاقة
   .وقدمت تايلند توصيات . ت حلماية حقوق العمال األجانبتوجد أي تشريعا  الوأنه

األخـرية  اجلولـة   الحظت توغو أن حقوق اإلنسان تعززت يف مونـاكو منـذ            و   -٤٤ 
وأثنت على التطورات اليت طرأت على تـشريعات مونـاكو          . الشامل لالستعراض الدوري   

 حقوق األشـخاص ذوي     أصبحت من املوقعني على اتفاقية     احمللية، وأشارت إىل أن موناكو      
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مايـة املـرأة مـن      حلموناكو حلماية األطفال، و    ورحبت توغو بالتدابري اليت اختذهتا      . اإلعاقة
باحلمالت والربامج املدرسية   كما رّحبت   تحسني أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة،      لالعنف، و 

التـشريعي  وأثنت توغو على التعديل     . التمييزمكافحة  اليت أطلقتها موناكو من أجل      احملددة  
   .وقدمت توغو توصيات. ن املرأة من نقل جنسيتها إىل زوجها وأطفاهلاالذي ميكِّ 
جولة أشارت تونس إىل التقدم الذي أحرزته موناكو يف جمال حقوق اإلنسان منذ             و   -٤٥ 

 التصديق على الـصكوك     سيما  ال ،٢٠٠٩عام  اليت تناولتها يف    الدوري الشامل    االستعراض  
علـى ذمـة    والتوقيـف   ، وتنقيح قوانني اجلنسية،     املتعلقة حبقوق اإلنسان  لية  اإلقليمية والدو 

موناكو بالتنمية الدولية، وشـجعتها علـى زيـادة          التزام  اً  أيضتونس  والحظت  . التحقيق
   .وقدمت تونس توصيات .  يف املائة من إمجايل ناجتها احمللي٠,٧مساعدهتا اإلمنائية إىل 

لدويل، أكد وزير اخلارجية أن حكومة اإلمارة قـد سـعت           وفيما يتعلق بالتعاون ا     -٤٦ 
مـع   التزامها يف جمال التضامن الدويل مع السكان األكثر حرمانـاً          إىل احلفاظ على    جاهدةً  

أعيد تركيز التعاون فقد أما فيما يتعلق مبكافحة الفقر، . الرتاعات من السكان املتضررين بشدة 
   .تقدماًمن أقل البلدان ُجلّها  من البلدان الشريكة، عشرين  على ما يقارب اإلمنائي مؤخراً

 مـن مـشاريع      مشروعاً ١٢٠موناكو بدعم حوايل    اليت تقدمها   ساعدة  املومسحت    -٤٧ 
الصحة، ومحاية الطفـل،    (وخصصت حصة منها للمنظمات الدولية       . التعاون اإلمنائي سنوياً  

   ).االت الطوارئاإلنسانية يف حواملعونة وحقوق اإلنسان، ومحاية البيئة 
 ٢٩٩-١وفيما يتعلق بتجرمي األفعال العنصرية، أشار الوفد إىل أن القـانون رقـم                -٤٨ 

يوليه املتعلق حبرية التعبري العامة جيرم كل استفزاز بدافع العنصرية بـصرف            /متوز  ١٥ املؤرخ
ـ  وفيما خيص اعتبار الدوافع العنصرية ظروفاً     .  فيه املستخدمة النظر عن الوسائل     شددة، مل   م

   .هلذا الغرضالعقوبات أحكام قانون  تستبعد حكومة اإلمارة تعديل 
ة الدوليـة،   وفيما خيص مسألة التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي           -٤٩ 

ومع ذلك، فـإن    . سيما الدستورية منها    ال متكررة،عديدة  موناكو صعوبات   حددت إمارة   
   . القضائية والتعاون اليت قدمتها احملكمة اجلنائية الدوليةاملساعدة اإلمارة استجابت لطلبات 

تجرمي التشهري، أشار الوفد إىل أنه على الرغم من اعتبار          وجواباً على السؤال املتعلق ب      -٥٠ 
واهلدف من هذا التجـرمي هـو   . حرية التعبرييعيق   ال فهذا األمر . قائمة بذاهتا التشهري جرمية   

فلحرية التعبري حدود   . التشهري بسبب انتمائه إىل جمموعة معينة     شخص من    محاية كل   اً  حتديد
  .وقمع الكالم التشهريي بشكل واضححرية التعبري  وينبغي إجياد التوازن بني 

ة الـيت   ة، شددت موناكو على أمهية السياس     وعن موضوع األشخاص ذوي اإلعاق      -٥١ 
باقي الوفد  وأطلع  . حلياة العامة أجل تشجيع استقاللية هذه الفئة واندماجها يف ا        من  وضعتها  

الـدخول إىل   وسـائل النقـل، و    اسـتخدام   بتيسري   املتعلقة  الفضلى  املمارسات  الدول على   
   . العمل والتعليماحلصول على فرص املؤسسات العامة والشقق و



A/HRC/25/12 

11 GE.14-10026 

أشار الوفد إىل أن مـشروع   وعن مستجدات هذا املوضوع على الصعيد التشريعي،       -٥٢ 
إىل اجمللس الوطين، وأنه يعترب من أولويات اجمللـس          ُرفع   ، السالف ذكره  ،٨٩٣رقم   القانون  

   . اإلمارة وحكومة 
وفيما يتعلق مبسألة التعذيب، جترم التشريعات الوطنية ملوناكو أفعال التعـذيب علـى               -٥٣ 
 عترب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        وُت. مستويات نظامها القانوين   تلف  خم

يف  من املعايري القانونية اليت يرجع إليها القضاة مباشـرةً        أو املهينة   القاسية أو الالإنسانية     العقوبة  
  .يف الفترة األخريةيسجل أي بالغ عن أعمال تعذيب يف موناكو أنه مل  وأوضح الوفد . موناكو

ناكو أن  ت إمارة مو  وفيما خيص أشكال التمييز اليت قد تنشأ يف جمال العمل، أوضح            -٥٤ 
فالدستور يقـر أولويـة     . ضعت لصاحل مواطنيها  هو الذي يربر احلماية اليت وُ       اخلاص   وضعها

الوظائف العامة واخلاصة على أن يتمتعوا باملؤهالت        يف شغل   على األجانب   مواطين موناكو   
 وليس مثة أي تفضيل على .املؤهالت تكافؤ اليت يتمتعون هبا ختضع لشرط فاألولوية . الضرورية

وذكر الوفد أن هـذا     . االجتماعي أساس العرق أو اجلنس أو اللون أو الرأي العام أو األصل            
    .املواطنني من فرص التوظيف غري أن حيرم موناكو دون جلميع مواطين عمل يوفر فرص النظام 

أما فيما خيص احلماية االجتماعية، فهي تقوم على مفهوم مكان العمل وليس مثة أي                -٥٥ 
  الذي دخل  ، من مواطين موناكو أم من األجانب      سواء أكان فجميع من يتقاضى أجراً،      . متييز

مع غريه أّيـاً   من خمتلف اخلدمات على قدم املساواة بطريقة شرعية يستفيد  ارة للعمل   إىل اإلم 
   . كانت جنسيته

ن وأشـار إىل أ  . ومل يستبعد الوفد احتمال انضمام موناكو إىل منظمة العمل الدولية           -٥٦ 
الشروع يف حبث هذه املسألة يعود إىل األسئلة اليت تثريها مبادئ املنظمة فيما يتعلـق                سبب  

ولألسباب نفسها، تواصل حكومة    . اخلاص باألولوية يف العمل وبقانوهنا النقايب      بنظام موناكو   
املتعلِّقـة بـالتمييز يف     ) ١٩٥٨(١١١التصديق على االتفاقية رقـم       احتمال  اإلمارة دراسة   

   .ستخدام واملهنةاال
اعترفت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بأن حقوق اإلنـسان           و   -٥٧ 

دستور موناكو، وأشارت إىل معاملتها السجناء معاملة عادلة، وذلك حسب مـا            مكرسة يف   
 مونـاكو، األشـخاص يف    تمتع هبا   ي اليت   ورحبت باحلرية الدينية   . رصده مراقبون مستقلون  

يوجـد    ال وأعربت عن قلقها من أنه     . األطفالإيذاء   الرامية إىل القضاء على       اإلمارة وجبهود
إجـراءات  توجـد     ال ومن أنه جنسية أو جنسانية يف العمل،      ألسباب  قانون حملاربة التمييز    

   .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. مستقلة لرصد شكاوى انتهاك الشرطة حلقوق اإلنسان
يف جمـال   املثـايل   باعها العريق و  الواليات املتحدة األمريكية مبوناكو على      نوهت  و   -٥٨ 

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وعلى ما قدمته من دعم    يف  مسامهاهتا  على  وحقوق اإلنسان،   
 اخلارجيـة   ةاملعونأشكال   من    ذلك السامية لشؤون الالجئني وغري    ة  إىل مفوضية األمم املتحد   
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تعاونت مع اخلرباء القانونيني مـن املفوضـية         وأشارت إىل أن موناكو     . ية اإلمنائ ةواملساعد
إبداء الرأي بشأن دسـتور   يف )جلنة البندقية(األوروبية إلحالل الدميقراطية من خالل القانون   

   .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. موناكو
 على الصكوك الدوليـة     سلطت أوروغواي الضوء على توقيع موناكو وتصديقها      و   -٥٩ 

وعلى سياساهتا الرامية إىل تعزيز حقوق املسنني ومحايتها، وعلى إصالحاهتا           حلقوق اإلنسان،   
العنـف يف  ومكافحـة   األشخاص ذوي اإلعاقة،     يناوعملها يف ميد   يف جمال إدارة السجون،     

   .توصيات وقدمت أوروغواي . مكان العمل
اكو على تقريرها الـوطين املـوجز، ورحبـت         أعربت فييت نام عن شكرها ملون     و   -٦٠ 

حققتها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ومبسامهتها النشطة يف جمال            باإلجنازات اليت   
ـ إطالع البلدان األخـرى علـى       فييت نام موناكو على      وشجعت  . التعاون الدويل   اخرباهت

ي الكمـال يف جمـال حقـوق        يستطيع أن يدع   يوجد بلد     ال أنهبوأقرت  .  اجليدة اوممارساهت
   .وقدمت فييت نام توصيات. اإلنسان

نوهت ألبانيا بالتزام موناكو حبقوق اإلنسان وذلك من خالل اختاذ تدابري فعالـة،             و   -٦١ 
. الضعفاء مـن النـاس     حقوق   سيما  ال حلقوق اإلنسان،  قانوين وإداري واسع   واعتماد إطار   

د موناكو مشروع قانون بشأن محاية واستقالل وتعزيز أهنا تتطلع إىل اعتما وأشارت ألبانيا إىل 
ذوي اإلعاقة، وإىل تصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  حقوق وحريات األشخاص 

وزير الطعون والوساطة من شأنه أن يعـزز اإلنـصاف           وأضافت أن إنشاء منصب     . اإلعاقة
   .وقدمت ألبانيا توصيات. والشفافية

تعزيز حقوق اإلنسان، وأشـارت إىل      من جهود ل  ا بذلته موناكو    نوهت اجلزائر مب  و   -٦٢ 
يف احلصول علـى    القوانني املتعلقة باحلق     سيما  ال على عدة قوانني،  أدخلتها   التعديالت اليت   

ورحبـت بتوقيـع مونـاكو      . األطفال اليت ُترتكب يف حق     اجلنسية، والقضاء على اجلرائم     
الالجئني، واتفاقية  بوضع  املتعلق   ك الربوتوكول   صكوك دولية، مبا يف ذل    عدة  وتصديقها على   

   .وقدمت اجلزائر توصيات. مناهضة التمييز يف التعليم
الحظ املغرب اعتماد موناكو قوانني جديدة بشأن اإلجراءات اجلنائية، واحلـق يف            و   -٦٣ 

ونـوه  . العنـف من  األطفال، ومحاية املرأة    يف حق   اجلنسية، واجلرائم واجلنح     احلصول على   
ـ         املغرب باستمرار موناكو     تـدريس   هايف تقدمي املساعدة الدولية إىل الفئات احملرومة، وجعل

التدابري إطالع الدول األخرى على     ورأى أنه ميكن     .حقوق اإلنسان يف املدارس مادة إجبارية     
و من تدابري   اختذته موناك  وأثىن املغرب على ما     .  جيدة ةيعية ذات الصلة باعتبارها ممارس    التشر

األشخاص ذوي   لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة، وأشار إىل توقيع موناكو على اتفاقية حقوق            
   .وقدم املغرب توصية واحدة. اإلعاقة
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ولوية لقضايا حقوق اإلنسان منذ االسـتعراض       األموناكو  بإعطاء  رحبت أستراليا   و   -٦٤ 
فيذ توصيات ذلك االستعراض، مبا     ونوهت مبا حققته موناكو من تقدم يف تن       . ملوناكو األول  

وشجعت موناكو على النظـر     . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     يف ذلك التوقيع على     
الدول املوقعة، وذلك هبدف التـصديق      التزامات  تشريعاهتا مع    يف السبل الكفيلة مبواءمة     هبّمة  
   .وقدمت أستراليا توصية واحدة. عليها

بوضـع  ياح إىل أن موناكو انضمت إىل الربوتوكول املتعلـق        ارتبأشارت الربازيل   و   -٦٥ 
وهنأت الربازيل موناكو   .  األول ها بالتوصيات املقدمة خالل استعراض    وذلك عمالً  الالجئني،  

اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم، وأشارت إىل إنـشاء وزارة الطعـون             على انضمامها إىل    
 ١للتعذيب يف القانون اجلنائي يتوافق مع املادة        تعريف   عدم إدراج   والحظت أن   . والوساطة

   .الربازيل توصيات وقدمت . من اتفاقية مناهضة التعذيب أمر يبعث على القلق
هتا على التـصدي    اختذهتا موناكو من أجل تعزيز قدر     بت كندا باخلطوات اليت     رّحو   -٦٦ 

اء، وذلك من خالل    النساء واألطفال وغريهم من األشخاص الضعف      الذي ميارس على    للعنف  
 رعايـة األطفـال والنـساء       مؤسسة متخصصة يف جمال    اعتماد تشريعات جديدة، وإنشاء     

تشجيع مشاركة يف حققته موناكو من تقدم  وأعربت كندا عن رغبتها يف معرفة ما     . نياحملتاج
   .وقدمت كندا توصيات. هذا الصدد املرأة يف جملس احلكومة، وما هي التدابري اليت ستنفذ يف 

قوق اإلنـسان، وبتوقيعهـا     تتعلق حب نوهت شيلي باعتماد موناكو قوانني خمتلفة       و   -٦٧ 
 وسلطت الضوء على السياسات     .الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان    وتصديقها على الصكوك    

   .وقدمت شيلي توصيات . والتدابري الرامية إىل محاية املسنني
 من أجل حتسني إطارها     ود اليت بذلتها موناكو    إىل اجله  ، مع التقدير  ،أشارت الصني و   -٦٨ 

 النـساء   سيما  ال التدابري اليت اختذهتا من أجل محاية حقوق الفئات الضعيفة،        إىل  والتشريعي،  
علـى  وأعربت الصني عن تقديرها ملونـاكو       . اإلعاقة واملسنني  واألطفال واألشخاص ذوي    

وباإلشارة إىل توصيات   .  إمنائية رمسية  ةمساعدعلى ما قدمته من     مع البلدان النامية، و   تعاوهنا  
موناكو تعتزم اختـاذ     اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، سألت الصني إن كانت          

   .كفاحها ضد العنصريةتدابري إضافية من أجل تعزيز 
نوهت الكونغو باإلجراءات اليت اختذهتا موناكو من أجل تعزيز حقوق اإلنـسان،            و   -٦٩ 

لقوانني اجلديدة اليت اعتمدهتا بشأن اإلجراءات اجلنائيـة، واحلـق يف اجلنـسية،             ا وال سيما   
وأشـارت إىل  . األطفـال رتكب يف حـق  اليت ُتواجلرائم واجلنح    العنف  حمددة من   وأشكال  

س على  الذي ميارَ اإلعاقة، ومنع العنف     ألشخاص ذوي   ادعم  لاخلطوات اليت اختذهتا موناكو     
صـحة   الذي يتمحور حول الفقر مبكافحة بالتزام موناكو الدويل   وأشادت  . النساء واألطفال 

   .وقدمت الكونغو توصية واحدة. لجوائحوالتصدي لاألم والطفل 
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حلالـة  أشارت كوستاريكا إىل ما حققته موناكو من تقدم منذ االستعراض السابق    و   -٧٠ 
 ،والحظت.  ومحايتهايعكس التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان   ، األمر الذي    حقوق اإلنسان فيها  

وضعت فعلى تشريعاهتا احمللية بشأن نقل اجلنسية         التعديالت اليت أدخلتها موناكو      ،مع التقدير 
محالت التوعية بـشأن    تنظيم  كوستاريكا ب  وأقرت  . املرأةيف حق    ملمارسات متيز    حداًبذلك  

   . توصياتكوستاريكا  وقدمت . التمييز، وأثنت على موناكو لتصديقها على صكوك دولية
ا حققته من نتائج يف تنفيذ التوصيات       مباجلهود اليت بذلتها موناكو و    بكوبا  وسلمت     -٧١ 
وأثنت على التقـدم الـذي      . األوىل من االستعراض الدوري الشامل    اجلولة  اليت قبلت هبا يف      

 يف خمتلف اجملاالت، من قبيل محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والنساء،           أحرزته موناكو   
.  إىل أن موناكو تواجه حتديات يف جمال حقـوق اإلنـسان           أيضاً لكنها أشارت   . واألطفال

   .وقدمت كوبا توصيات
هنأت إكوادور موناكو على جهودها الرامية إىل تنفيذ توصيات االستعراض األول، و   -٧٢ 

 صفوف   والتوعية هبا يف   باملبادرات اليت نفذهتا بشأن التدريب على حقوق اإلنسان        واعترفت  
قانون اإلجراءات  ورحبت بالتغيريات التشريعية اليت أدخلتها موناكو على         . القضاة والشرطة 

. املرأةس على   الذي ميارَ األطفال، والعنف    اليت ُترتكب يف حق     اجلرائم  فيما يتعلق ب  اجلنائية، و 
   .وقدمت إكوادور توصيات

صكوك دولية أساسية حلقوق    ىل  إموناكو  انضمام   إىل   ، مع التقدير  ،أشارت إستونيا و   -٧٣ 
حقوق  وأقرت بأن   . عاهداتاملبالكامل مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات      وإىل تعاوهنا   اإلنسان،   

اإلنسان جزء من السياسة الداخلية يف موناكو، ورحبت بتنفيذ التوصيات الـسابقة، مثـل              
 وأشارت إىل اجلهود اليت     .التشريع املتعلق مبنع أشكال معينة من العنف واملعاقبة عليها         اعتماد  

املساواة بني اجلنسني، ودعتها إىل حظر العقوبة البدنية، واملعاقبة علـى            بذلتها موناكو بشأن    
   .وقدمت إستونيا توصيات.  على إلغاء جترمي التشهريأيضاً وشجعت موناكو . العنف املرتيل

اجلولة اإلنسان منذ   حقوق  بااللتزام الذي برهنت عليه موناكو جتاه       رحبت فرنسا   و   -٧٤ 
 ما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،        سيما ال الستعراض الدوري الشامل،    من ا األوىل  

كانت ختطط لتنفيذ استراتيجية وطنية      وسألت موناكو إن    . املساعدة اإلمنائية الدولية  وبتقدمي  
قدمت فرنـسا   و. اإلنسان من أجل تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق          

   .توصيات
هنأت األرجنتني موناكو على تصديقها على عدد من الصكوك الدولية، مبا يف ذلك و   -٧٥ 

. الالجـئني بوضع  مناهضة التمييز يف التعليم، وعلى انضمامها إىل الربوتوكول املتعلق           اتفاقية  
،  كامالً ماجاًبذلتها موناكو من أجل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة إد         والحظت اجلهود اليت    

وشجعت موناكو علـى    . معينة من العنف واملعاقبة عليها      تشريع يتعلق مبنع أشكال      واعتماِد
وقـدمت  . املهـاجرين وطـاليب اللجـوء      مواصلة اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني معاملة       

   .األرجنتني توصيات
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هنـا عـززت    رحبت إندونيسيا بالتزام موناكو حبقوق اإلنسان، وأشـارت إىل أ         و   -٧٦ 
بوسـائل منـها وضـع      واألشخاص ذوي اإلعاقة،    املرأة والطفل   محاية   سياساهتا الرامية إىل    

ورحبت . بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       التشريعات احمللية اليت تتصل     
وشكرت موناكو على التزامها الثابـت بالتعـاون         . بإنشاء منصب وزير الطعون والوساطة    

واألمـراض املهملـة، والتعلـيم،       جوائح،  والتصدي لل  جمال صحة األم والطفل،      الدويل يف 
   .وقدمت إندونيسيا توصيات. واملساواة بني اجلنسني

أغلب املناصب النساء يشغلن وفيما خيص عمل املرأة يف اإلدارة، قال رئيس الوفد إن         -٧٧
  .ذات املسؤولية

دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء       وفيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية ال        -٧٨
 يف ، أشار رئيس الوفد إىل أن مثة أحكامـاً ٢٠٠٧ اليت وقعت عليها اإلمارة يف عام   ،القسري

ومع ذلك، تواصل مونـاكو    .  مع أحكام يف قانوهنا الداخلي     ، على ما يبدو   ،املعاهدة تتعارض 
  . التفكري يف هذه املسألة

جلنة (جنة األوروبية إلحالل الدميقراطية من خالل القانون        وفيما يتعلق باقتراحات الل     -٧٩
املتعلقة بتطابق النصوص اخلاصة بسري عمل اجمللس الوطين مع املمارسة احلالية، قال            ) البندقية

  . لتنفيذ تلك املقترحات زمنياًن الربملان يدرس جدوالًوزير اخلارجية إ
دمي شكاوى ضد رجال الشرطة الذين تقما يعوق قانوناً أن ليس مثة وأكدت موناكو   -٨٠

سيما الشرطة القـضائية،      ال وأضاف أن جهاز الشرطة،   . قوق اإلنسان حلارتكبوا انتهاكات   
كما أن هناك دائرة خمتصة مكلّفة بالتحقيق يف اجلرائم الـيت قـد             . ضع لرقابة املّدعي العام   خي

حسب الترتيب  وال ختضع   ولة  وزارة الد تتبع هذه الدائرة مباشرة إىل       و .يرتكبها أفراد الشرطة  
  .مدير الشرطةاإلداري لسلطة 

دارة إ أن الوفـد    أكّـد ،  املستوى القضائي  على البندقية توصيات جلنة وفيما يتعلق ب    -٨١
 /حزيران ٢٥ املؤرخ   ٣٩٨-١ القانون رقم  أنو ؛لحكومةال ختضع ل  مستقلة و  شؤون القضاء 

 ٢٠٠٩يف عام     اليت انطلقت  لقضاءل النظام األساسي إصالح  عملية  كان خامتة    ٢٠١٣ هيوني
 .األعلى للقضاءاجمللس ء هي القضااء هيئة إلدارة شؤون نشفضت إىل إأواليت 

خاصة مـن   وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، اعتمدت موناكو قانون منع وقمع أشكال            -٨٢
رعاية ضحايا العنف لفائـدة القـضاة وكتـاب الـضبط           على   العنف واستحدثت تدريباً  

  .ن االجتماعيني وأفراد الشرطةواملساعدي
وفيما خيص األشخاص املدانني الذين يقضون مدة عقوبتهم يف فرنسا، أكدت موناكو   -٨٣

 من خالل إجراءات العفو أو اإلفراج املشروط،        سيما  ال أهنا ترصد باستمرار حالة السجناء،    
كمال اتفاق  أن السلطات بصدد استت موناكو وذكر.ها يف نطاق اختصاصتقع حصرياًواليت 
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دورية  بصفة ،مع فرنسا يتيح لقاض من اإلمارة زيارة األماكن اليت حيتجز فيها هؤالء السجناء
  .للتأكد من أن ظروف احتجازهم تتماشى واملعايري املعمول هبا يف موناكو

التعاون القضائي الذي تبديه وفيما يتعلق مبسألة األموال غري املشروعة، أكد الوفد أن     -٨٤
 بصرف النظر عما إذا كانت تربطها اتفاقية دولية مع البلدان اليت تلتمس املـساعدة               ،موناكو

هليئـات  ملختلف افاإلمارة تقبل التعاون على أساس مبدأ املعاملة باملثل وتقدم املساعدة      . ال أم
 يف إنشاء وكالـة  ونتيجة لذلك، جيري التفكري حالياً .  يف جمال مكافحة غسل األموال     الدولية
  . وتدبري مجيع األموال اليت ّمجدهتا سلطات موناكوإلدارة
أعلن رئيس الوفد عن إنشاء املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واحلريات والوسـاطة            -٨٥

  .٢٠١٤يف مطلع عام 
املتعلق باألجور و، ١٩٦٣مارس / آذار١٦ املؤرخ ٧٣٩وذكر الوفد أن القانون رقم     -٨٦

 يف األجـر بـني       ويلغي أي مادة تتضمن متييـزاً      يضمن تساوي الرجال والنساء يف األجر،     
 اليت ينص   التمييز اإلجيايب فالتدابري التمييزية الوحيدة القائمة تتمثل يف عدد من تدابري          . اجلنسني

  .عليها القانون لتوفري قدر أكرب من احلماية للنساء والشباب
وأن القواعد   كو،يف إمارة مونا  العمال  يوجد أي فرق بني       ال ذكر الوفد كذلك أنه   و  -٨٧

اليت تطبق على أرباب العمل والعمال تطبق على مجيع أرباب العمل وعلى مجيـع العمـال،                
  .جنسهم أو دينهم أو جنسيتهم أو لوهنمنوع بصرف النظر عن 

علـى  سـعيها   أن موناكو ستواصل    من جديد    واختتم رئيس الوفد كلمته مؤكداً      -٨٨
 بالتزام بالده وذكّر أيضاً. ق أكثر األشخاص ضعفاً   املستويني الوطين والدويل للدفاع عن حقو     

 .داخل منظمة األمم املتحدة، ودعمه آللية االستعراض الدوري الشامل

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
نظرت موناكو يف التوصيات اليت قُدمت أثناء جلسة التحاور؛ وترد فيما يلـي                -٨٩

 : التوصيات اليت حتظى بتأييدها

أن تصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت وقعتها            -١-٨٩
  ؛)فرنسا (٢٠٠٩يف عام 

 ؛)توغو(أن تصّدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٢-٨٩

__________ 

  .وصياتوالت مل حترر االستنتاجات  **  
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يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،        تنظر  أن    -٣-٨٩
 ، وفقـاً  وصـول  من وسائل ال   اجلميعزيادة استفادة   مع االهتمام بشكل خاص ب    

األشخاص ذوي اإلعاقة من االعتماد     لكي يتمكن    من االتفاقية،    ٩ألحكام املادة   
 ؛)تايلند(يف جمتمعاهتم احمللية على أنفسهم واملسامهة 

يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف  تنظر  أن    -٤-٨٩
 ؛)املغرب(أقرب وقت 

اقية حقـوق األشـخاص ذوي      أن ُتنهي عملية التصديق على اتف       -٥-٨٩
 ؛)نام تيفي(اإلعاقة يف أقرب وقت ممكن 

أن ُتعّجل بعملية التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             -٦-٨٩
 ؛)إسبانيا(اإلعاقة 

أن ُتسرع يف إجراءات التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص           -٧-٨٩
 ؛)ألبانيا(ذوي اإلعاقة 

على اتفاقية حقـوق    لتصديق  أن ُتواصل جهودها فيما يتعلق با       -٨-٨٩
مشروع القانون املتعلق حبماية واسـتقاللية      األشخاص ذوي اإلعاقة واعتماد     

 ؛)إندونيسيا(وتعزيز حقوق وحريات األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي       النظر  أن تواصل     -٩-٨٩
 ؛)تونس(اإلعاقة 

بشأن استقاللية سري عمل وتنظـيم      اعتماد وتنفيذ قانون    تنظر  أن    -١٠-٨٩
الـيت أُدخلـت علـى الدسـتور يف         التغيريات  اجمللس الوطين من أجل جتسيد      

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية (٢٠٠٢ عام

يتفـق مـع   أن تدرج ضمن قانوهنا اجلنائي الوطين تعريفاً للتعذيب         -١١-٨٩
 ؛)ملديف (أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب

مشروعها التشريعي بشأن إلغاء عقوبة اإلبعـاد       راض  أن ُتتم استع    -١٢-٨٩
 ؛)كندا(وأن تتابع دون تأخري نتائج هذا االستعراض 

أن ُتعّجل باإلجراءات اخلاصة مبشروع القانون املتعلق بتعزيز ومحاية       -١٣-٨٩
 ؛)نيجرييا (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قيد النظر حالياً

اية حقوق اإلنسان التابعة لوزارة     أن تعزز عمل الوحدة الوطنية حلم       -١٤-٨٩
إنشاء هيئة وطنيـة حلقـوق      وأن تعمل على    الشؤون اخلارجية حلكومة موناكو،     

 ؛)فرنسا(اإلنسان 
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لكي حتظـى   املظامل كما هي حالياً     أمني  وظيفة  يف إصالح   تنظر  أن    -١٥-٨٩
 اخلالفات القائمة وحىت تتسىن هلا معاجلة     ،  املكتببقدر أكرب من االستقاللية عن      

 ؛)املكسيك(بني املواطنني وبني خمتلف مؤسسات الدولة بكل حياد واستقاللية 

 ؛)اجلزائر(أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان   -١٦-٨٩

 ملبـادئ   ً وفقـا  أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان        -١٧-٨٩
 ؛ )تونس(باريس 

بادئ مل وفقاً مل  تعأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان          -١٨-٨٩
 ؛)كوستاريكا(باريس 

 ملبـادئ  أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان وفقـاً          -١٩-٨٩
 لتمكينها من ممارسـة مهامهـا       ملوارد البشرية واملالية الالزمة   باريس، وتزودها با  

 ؛ )أورغواي(ممارسة فعالة، مبا يف ذلك التحقيق يف ادعاءات التعذيب 

اء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ضـمن        يف إنش تنظر  أن    -٢٠-٨٩
 ؛)ملديف ( لهووفقاًاملالئم احمللي اإلطار اإلجرائي والقانوين 

  وفقـاً  يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان       تنظر  أن    -٢١-٨٩
 حلقوق اإلنسان لتلقي شكاوى األفراد      مستقالً ضع هيكالً أن ت ملبادئ باريس و  

 ؛)سلوفينيا(إلنسان املتعلقة بانتهاك حقوق ا

  وفقـاً  يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان       تنظر  أن    -٢٢-٨٩
 ؛)إندونيسيا(ملبادئ باريس 

لرصـد   و،أن تضع آلية لرصد املساواة بني اجلنسني يف جمال العمل          -٢٣-٨٩
اململكة املتحدة  ( امليل اجلنسي    على أساس والتمييز  يف حق املرأة    التمييز يف األجر    

 ؛ ) الشماليةأيرلنداطانيا العظمى ولربي

والفتيـات  الفتيـان   أن تواصل تعزيز سياساهتا الرامية إىل محايـة           -٢٤-٨٩
 والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة؛

أن تواصل تكثيف جهودها جتاه األشخاص املـسنني مـن أجـل              -٢٥-٨٩
  ؛)شيلي( بطريقة مناسبة ،تزايد عدد املسننياملتمثل يف لتحدي مواجهة ا

أن تواصل جهودها الرامية إىل مواجهة التحديات يف جمال حقـوق          -٢٦-٨٩
  ؛)مانُع( للمعايري الدولية اإلنسان وفقاً

قـضايا حقـوق اإلنـسان      بسـكاهنا   لتوعية  أن تواصل جهودها      -٢٧-٨٩
 ؛ )موريشيوس(
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أن تواصل جهودها املتعلقة بتدريب موظفي القضاء والـشرطة يف            -٢٨-٨٩
 ؛ )ليشي(جمال حقوق اإلنسان 

 ؛ )إكوادور(أن تعزز مكافحة مجيع أشكال التمييز   -٢٩-٨٩

األجانـب  وكـره   أن تكثف جهودها حملاربة التمييز العنـصري          -٣٠-٨٩
 قـف واضـح   كبار املسؤولني السياسيني على اختاذ مو     والتعصب، وأن تشجع    

 ؛)تونس(ذه اآلفات هل مناهض

مييز العنـصري   العنصرية والت قصارى جهودها ملكافحة    أن تبذل     -٣١-٨٩
 ؛ )كوبا(األجانب وغري ذلك من أشكال التعصب ذات الصلـة وكره 

التمييز بشأن مكافحة   مشاريع قوانني   اختاذ إجراءات   أن تسرع يف      -٣٢-٨٩
املتعلقة باملهاجرين، وأن تعزز محاية العمال األجانب       منها تلك    العنصري، وحتديداً 

 ؛)أورغواي(

 علقة مبشاريع القوانني قيد الدراسة حاليـاً  املتتأن تعجل باإلجراءا   -٣٣-٨٩
 ؛)نيجريا(مكافحة التمييز العنصري والرامية إىل 

كـره  العنصرية أو   تنم عن   حيظر املواقف اليت    حمدداً   ًأن تسن قانونا    -٣٤-٨٩
عرض رموز عنصرية أو عالمات تعكس إيديولوجيا عنصرية        أن متنع   ألجانب و ل

  ؛)سالميةمجهورية إيران اإل(يف جمال الرياضة 

أن تعدل قانوهنا اجلنائي بغرض إدراج الدوافع العنـصرية ضـمن             -٣٥-٨٩
 ؛ )ألبانيا(جلرائم للعقوبات على االظروف املشددة 

الـدوافع  ومكافحـة   يف قانوهنا اجلنائي حلظر     نصاً حمدداً   تدرج  أن    -٣٦-٨٩
 ؛)ةمجهورية إيران اإلسالمي(العنصرية اليت تعترب ظرفاً مشدِّداً يف البلد 

أن تواصل جهودها الرامية إىل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني               -٣٧-٨٩
 ؛)نيجريا(

أن اجلديد املتعلق بالعنف املـرتيل و     قانوهنا  للتوعية ب أن تتخذ تدابري      -٣٨-٨٩
 ؛ )كندا(تطلع ضحايا العنف على حقوقهم واملساعدة املتاحة هلم 

 بانتـهاكات   أن تضع آلية مستقلة لرصد الشكاوى ذات الـصلة          -٣٩-٨٩
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى   (حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أفراد الشرطة    

 ؛)يرلندا الشماليةأو

أن تنظر يف مسألة إنشاء آلية مستقلة لرصد الظروف اليت يقـضي              -٤٠-٨٩
 ؛ )كوستاريكا(فيها املدانون احملرومون من حريتهم عقوبتهم يف فرنسا 
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قـوق اإلنـسان    غري حكومية ُتعـىن حب    ظمات  أن تشجع إنشاء من     -٤١-٨٩
 ؛)سلوفينيا(

أن تويل أمهية أكرب لتمتع مواطنيها جبميع حقـوقهم االقتـصادية             -٤٢-٨٩
 ؛)كوبا(تتخذ تدابري توخياً لذلك واالجتماعية والثقافية وأن 

أن تواصل جهودها لكي تضمن حق األطفال يف الرعايـة الطبيـة              -٤٣-٨٩
من أوسـاط حمرومـة   ألطفال لة، مع إيالء اهتمام خاص    اجملانية على قدم املساوا   

 ؛)إكوادور(

توفري وتيسري سبل أفضل للجميـع      يف سبيل   أن تضاعف جهودها      -٤٤-٨٩
 ؛ )ماليزيا(ملمارسة حقهم يف الصحة وحقهم يف التعليم 

تنقيح القوانني  البلد بوسائل منها    أن تعزز محاية العمال األجانب يف         -٤٥-٨٩
 ؛ )تايلند( عملهم ذات الصلة بظروف

بشأن التحرش والعنف يف مكان العمل  قيد النظر   أن تعتمد القوانني      -٤٦-٨٩
جنسية موناكو من أي شـكل مـن        غري احلائزين على    وأن تواصل محاية العمال     

احلصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة       التمييز يف   أشكال التمييز، مبا يف ذلك      
 ؛ )مجهورية مولدوفا(والصحية 

 تزيد من أنشطتها يف جمال التعاون الدويل الرامية إىل تنمية بلدان          أن  -٤٧-٨٩
 ؛)كوبا(أخرى 

أن تواصل الوفاء بالتزاماهتا يف جمال املساعدة اإلمنائيـة الدوليـة،             -٤٨-٨٩
  ؛)فييت نام(وعلى وجه اخلصوص يف جمال الصحة ومكافحة الفقر 

الـدويل، ملكافحـة    أن تستمر يف إيالء األولوية، يف جمال التعاون           -٤٩-٨٩
 ؛ )توغو(لجوائح والتصدي لالفقر، وصحة األم والطفل، والتعليم 

مهـا  أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة من أجل التنفيذ الفعـال اللتزا          -٥٠-٨٩
حتقيق األمن الغذائي واملـساواة     على   فيما يتعلق بالتعاون الدويل للعمل       الطوعي

 ؛)توغو(بني اجلنسني 

اون املؤسسات املالية واستجابتها فيما يتعلق بطلبـات   أن تضمن تع    -٥١-٨٩
 .)تونس(ذات املصدر غري املشروع استرداد األموال 

ستنظر موناكو يف التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب،             -٩٠
 /انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين جمللس حقوق اإلنـسان، يف آذار         أن تقدمها قبل    على  

 :٢٠١٤مارس 
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أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد الـدويل       -١-٩٠
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجل زيادة إمكانيات رفع          
الشكاوى إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتحقيق         

يف نفـس مـستوى نظـام    ذه احلقوق املتوفر هلماية احلنظام  فتجعل بذلك   فيها،  
  ؛)إسبانيا(السياسية  و املدنيةقاحلماية القائم فيما يتعلق باحلقو

أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على           -٢-٩٠
   ؛)فرنسا(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ء على  أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضا         -٣-٩٠
املـرأة بـشكل    يف حق   املرأة من أجل مكافحة التمييز      ضد  مجيع أشكال التمييز    

  ؛)إسبانيا(هلا أفضل وضمان محاية أكرب 
تفاقية مناهضة التعـذيب    الأن تصدق على الربوتوكول االختياري        -٤-٩٠

تفاقية مناهـضة التعـذيب     ال؛ أن تصدق على الربوتوكول االختياري       )الربازيل(
   ؛)فرنسا(

تفاقية مناهضة التعـذيب    الأن تصدق على الربوتوكول االختياري        -٥-٩٠
؛ )إستونيا(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            

تفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       الأن تصدق على الربوتوكول االختياري      
  ؛)توغو( املهينة ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

 مجيـع األشـخاص مـن       االتفاقية الدولية حلماية  أن تصدق على      -٦-٩٠
  ؛)األرجنتني(االختفاء القسري 

 مجيـع األشـخاص مـن        االتفاقية الدولية حلماية   أن تصدق على    -٧-٩٠
  ؛)فرنسا (٢٠٠٧االختفاء القسري، اليت وقعت عليها موناكو يف عام 

 مجيـع   االتفاقية الدولية حلماية   على   أن تواصل النظر يف التصديق      -٨-٩٠
  ؛ )تونس(األشخاص من االختفاء القسري 

 الرامية إىل   اإلصالحات القضائية أن تعجل باإلجراءات التشريعية و      -٩-٩٠
 مجيع األشخاص من االختفاء القسري وأن       االتفاقية الدولية حلماية  التصديق على   

  ؛)وغوايرأو(املكلفة برصد تنفيذها يئة تعترف بصالحية اهل
 للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة    أن تصدق على نظام روما األساسي         -١٠-٩٠

للمحكمة اجلنائية الدوليـة  أن تصدق على نظام روما األساسي       ؛)اجلبل األسود (
للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة      أن تصدق على نظام روما األساسي        ؛)أستراليا(
اجلنائيـة الدوليـة    للمحكمـة   أن تصدق على نظام روما األساسـي        ؛  )فرنسا(
  ؛ )الربازيل(
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للمحكمة على نظام روما األساسي     أن تواصل النظر يف التصديق        -١١-٩٠
  ؛ )تونس (اجلنائية الدولية

أن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وأن            -١٢-٩٠
توائم تشريعاهتا الوطنية بشكل كامل مع مجيع االلتزامات املنـصوص عليهـا يف             

إدراج األحكام املتعلقة بالتعاون الكامل والفوري مـع        بوسائل منها   ظام روما،   ن
بالتحقيق بفعالية يف   تلك املتعلقة   احملكمة اجلنائية الدولية يف التشريعات الوطنية، و      

جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ومالحقة مرتكبيها   
  ؛ )هولندا(أمام حماكمها الوطنية 

للمحكمة اجلنائية الدولية، وأن أن تصدق على نظام روما األساسي       -١٣-٩٠
توائم تشريعاهتا الوطنية بشكل كامل مع مجيع االلتزامات املنـصوص عليهـا يف             

 االتفاق بشأن امتيـازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة     إىلنظام روما وأن تنضم    
  ؛)أيرلندا(وحصاناهتا 

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، تنضم إىل /أن تصدق  -١٤-٩٠
 على املستوى الوطين وأن تنـضم إىل االتفـاق بـشأن             كامالً وأن تنفذه تنفيذاً  

  ؛)سلوفاكيا(امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا 
أن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة             -١٥-٩٠
ات احملكمة اجلنائية الدولية وحـصاناهتا وأن تـوائم         االتفاق بشأن امتياز  على  و

  ؛ )إستونيا(تشريعاهتا الوطنية بشكل كامل مع مجيع االلتزامات الواردة فيهما 
أن تعجل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على نظام روما األساسـي            -١٦-٩٠
جلنائية م إىل االتفاق بشأن امتيازات احملكمة ا      لمحكمة اجلنائية الدولية، وأن تنض    ل

اتفاقية عدم تقادم جـرائم احلـرب واجلـرائم         الدولية وحصاناهتا، وكذلك إىل     
   ؛)غوايوأور (املرتكبة ضد اإلنسانية

أن تنظر يف أوجه التضارب بني تشريعاهتا الوطنية ومعاهدات منظمة      -١٧-٩٠
علـى  وأن تـصدق    العمل الدولية اليت حتول دون انضمامها إىل هذه املنظمـة           

   ؛)غوايوأور( ٨٧ واملعاهدة رقم ١١١ملعاهدة رقم سيما ا ال معاهداهتا،
 يف معاهـداهتا   يف منظمة العمل الدوليـة وطرفـاً   أن تصبح عضواً    -١٨-٩٠

  ؛)أملانيا(
نظمة العمل الدولية األساسية ملعاهدات  املأن تنظر يف التصديق على        -١٩-٩٠

  ).نيكاراغوا(
  : وناكووفيما يلي التوصيات اليت مل حتظ بتأييد م  -٩١
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االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         أن تصدق على      -١-٩١
االتفاقية الدولية حلماية   أن تصدق على    ؛  )األرجنتني (املهاجرين وأفراد أسرهم  

  ؛)اجلزائر (حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
ـ    أن تنظر يف إمكانية التصديق على         -٢-٩١ وق االتفاقية الدولية حلماية حق

  ؛ )إكوادور (مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       أن تنظر يف التصديق على        -٣-٩١

  ؛ )نيكاراغوا (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       أن تنضم إىل      -٤-٩١

  ؛)وغوايأور(ية اللجنة  وأن تعترف بصالحوأفراد أسرهم
 اواءمة بعـض قوانينـه   مبأن تنظر يف إعمال توصيات جلنة البندقية          -٥-٩١
  ؛)ة األمريكيةالواليات املتحد ( مع ممارساهتا الدميقراطية أصالًرمسياً
لقـانون املـدين    وجتعل التشهري خاضـعاً ل    أن تلغي جترمي التشهري       -٦-٩١

 ؛ )أيرلندا(

الدستور والتشريعات الوطنيـة األخـرى      ني  لتضمأن تتخذ تدابري      -٧-٩١
علـى  تنص بوضوح على مبدأ املساواة يف املعاملة وعدم التمييز          مناسبة   أحكاماً
  ؛)املكسيك(العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو اجلنسية أو اللغة أو الديانة  أساس
أن تواصل جهودها لتعزيز إطارها التشريعي يف جمال احلماية مـن             -٨-٩١
  ؛ )هولندا( فيما يتعلق بتوظيف غري املواطنني يز، وخصوصاًالتمي
الـيت متنـع    تلك  التدابري التشريعية والعملية    من  أن تراجع وتلغي      -٩-٩١

من )  من الدستور  ٧٩ و ٥٤املادتان  (النتخابات  الترشح ل   يف موناكو من   اجملنسني
  ؛)إلسالميةمجهورية إيران ا (غري مناسب بني مواطنيهاتفريق أجل القضاء على أي 

تـسجيل   ومنـها    قضاءالضمان استقالل   توطيد  أن تنظر يف سبل       -١٠-٩١
الصالحيات املخولة للمجلس األعلى للقضاة واملـدعني العـامني يف الدسـتور            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
لمعامالت التمييزية اليت قد يتعرض هلـا       لدراسة حتليلية   أن جتري     -١١-٩١

مبا يتالءم مع   ال التوظيف، وأن تنظر يف تعديل تشريعاهتا         يف جم  سيما  ال األجانب،
  ).كندا(نتائج هذه الدراسة 

الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة      أو التوصيات   /تعكس مجيع االستنتاجات و     -٩٢
فهم أهنـا حتظـى     وال ينبغي أن يُ   . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .كاملهبتأييد الفريق العامل ب
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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