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الـدوري   حتيط إمارة موناكو علماً بالتوصيات اليت قُّدمت هلا يف إطار االستعراض            - ١
 عين باالستعراض الدوري الشامل أثنـاء     الشامل الثاين املتعلق هبا الذي أجراه الفريق العامل امل        

  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٨ة يف دورته السابعة عشر
 ١٦ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ٣٢ و ٢٧وعمالً بالفقرتني     -٢

 اإلضـافة  للجمعية العامة لألمم املتحدة، تورد موناكو يف هـذه           ٦٥/٢٨١من مرفق القرار    
فيها التوصيات اليت ُدعيـت       مبا ن مجيع التوصيات اليت قُّدمت إليها،     معلومات عن موقفها م   

 من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري        ٩٠واليت وردت يف الفقرة     " للنظر فيها "
  ).١٩-٩٠ إىل ٩٠، الفقرات من A/HRC/WG.6/17/L.10انظر الوثيقة (الشامل 

 العامل املعين باالستعراض الدوري، الذي      الفريق وأعلنت موناكو خالل إعداد تقرير      -٣
 ٨١ة مـن أصـل       توصي ٥١ستوافق على   ، أهنا   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٣١اعتمد يف   

  .توصية قُّدمت إليها
إحدى عشرة توصـية مـن       ومن ناحية أخرى، أشارت إمارة موناكو أيضاً إىل أن          -٤

  .حتظى بتأييدها  لنالتوصيات املقدمة
  . توصية١٩ أهنا ستعطي ردها يف وقت الحق بشأن وأخرياً، أشارت إىل  -٥

موناكو على التوصيات اليت حظيت بتأييـدها خـالل         إمارة  تعليقات      
تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل          إعداد  

  )A/HRC/WG.6/17/L.10 من الوثيقة ٨٩ الفقرة(
وصيات اليت قبلتها وخاصـة      أن تورد بعض اإليضاحات بشأن الت      موناكوإمارة   توّد  -٦

  .تلك اليت أضحى تنفيذها مضموناً

  )١( بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان٢٣ إىل ١٤التوصيات من     
 تشرين  ٣٠ املؤرخ   ٥٢٤-٤تود إمارة موناكو أن تشري إىل أن املرسوم امللكي رقم             -٧

لوسـاطة، تـشمل     أنشأ مفوضية سامية حلماية احلقوق واحلريات ول       ٢٠١٣أكتوبر  /األول
مهامها، من ضمن مهام أخرى، تلك اليت كان يضطلع هبـا املستـشار املعـين بـالطعون                 

  .والوساطة
 مـواطنني  النظر يف الطعون واملنازعات اليت تنـشب بـني        ومهمة املفوضية السامية    -٨
 مرافق اخلدمات العامة اليت تشمل مرافق اخلدمات التنفيذية الواقعة          أو تمستخدمني وإدارا  أو

مباشرة، وكذلك مرافق اخلدمات املرتبطة بإقامة العدل والربملـان          حتت سلطة رئيس الوزراء   
  .ناكو، فضالً عن املؤسسات العامةومدينة مو
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علـى   وجتدر اإلشارة إىل كفالة عدد من الضمانات لوظيفة املفوض السامي ترتبط            -٩
  . واستقالليته الوظيفية واملاليةوجه اخلصوص حبياده ونزاهته

 بـإجراءات اإلحالـة   اً  والضمانات املكّرسة يف املرسوم املذكور أعاله تتعلق أيـض          -١٠
املفوض السامي وصالحياته املتعلقـة بـإجراء التحقيقـات وتقـدمي التوصـيات إىل               إىل

  .يةاإلدار السلطات

  )٢( بشأن الشكاوى املقدمة ضد الشرطة٣٩التوصية     
سـيما    ال يت أوضحتها أثنـاء االسـتعراض،     توّد إمارة موناكو التذكري بالعناصر ال       -١١
إدارة متخصصة تابعة للشرطة ومرتبطة مباشرة برئيس الـوزراء، مكلّفـة            يتعلق بوجود  فيما

  .بوها من عناصر الشرطةبالتحقيق يف املخالفات اليت قد يكون مرتك
  . أصبح ينص على سبل انتصاف فعالةواجلدير بالذكر أيضاً أن القانون  -١٢

يقضون مدة عقوبتهم   يف موناكو الذين      املدانني  بشأن األشخاص  ٤٠التوصية      
 )٣(يف فرنسا

 سـيما   وال  تذكّر بالعناصر اليت أوضحتها خالل االستعراض،      موناكو أن إمارة   توّد  -١٣
االحتجاز أماكن  سا يتيح لقاضٍ من موناكو زيارة       استكمال اتفاق مع فرن   العمل اجلاري على    

  .شى واملعايري املعمول هبا يف موناكواالحتجاز تتممن أن ظروف ، بصفة دورية للتأكد املعنية

ز محاية العمال األجانب يف البلد بوسائل منها تنقـيح          يتعز  بشأن ٤٥التوصية      
    )٤(القوانني ذات الصلة بظروف عملهم

للقانون يف موناكو   اً  أن مجيع العمال املستخدمني وفق      مبا تقبل موناكو هبذه التوصية     -١٤
 . بظروف عمل متساوية مع اآلخريننيتمتعو

 من أي شكل من أشكال التمييـز،        األجانبمحاية العمال     بشأن ٤٦التوصية      
  )٥(احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحيةب وخباصة فيما يتعلق

إن مجيع العمال، األجانب وغري األجانـب،        تقبل إمارة موناكو هبذه التوصية حيث       -١٥
نون يف موناكو يتمتعون بظروف عمل متساوية ويستفيدون من تغطية          للقااً  وفق املستخدمني
 .لة يف جمايل املرض وحوادث العملاجتماعية مماث
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  )٦( طلبات استرداد األموال ذات املصدر غري املشروع بشأن٥١التوصية     
وخاصـة   تذكّر بالعناصر اليت أوضحتها خالل االسـتعراض،         موناكو أن إمارة   توّد  -١٦

عدم وجود    أو الية على املستوى القضائي مع البلد املقدم للطلب، يف حال وجود          تعاوهنا بفع 
 .اتفاقية تعاون بينهما

ـ   ملبدأ املعاملة باملثل وتقدم العون      اً  اإلمارة وفق  وتتعاون  -١٧ ة يف ملختلف اهليئـات الدولي
 .جمال مكافحة تبييض األموال

اء وكالة ُتعىن بـإدارة كـل       إنش من أجل  على إجراء دراسة  اً  وتعكف موناكو أيض    -١٨
 .األموال اليت قد حتتجزها سلطاهتا

تقّدم بشأهنا أية معلومـات       مل موناكو على التوصيات اليت   إمارة  ردود      
 مـن الوثيقـة   ٩٠الفقـرة  (خالل إعداد تقريـر الفريـق العامـل       

A/HRC/WG.6/17/L.10( 

أن التوصيات الواردة   موناكو تقدمي رد رمسي يف هذه املرحلة بش        ليس بإمكان إمارة    -١٩
 .لكنها تتعهد مبواصلة النظر فيها، الفريق العامل من تقرير ٩٠يف الفقرة 

 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل        بشأن )٧(٣ و ،٢،  ١التوصيات      
الربوتوكـول االختيـاري    واخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  ال التمييز ضد املرأةالتفاقية القضاء على مجيع أشك
تشري موناكو إىل أهنا شرعت يف دراسة إمكانية التـصديق علـى الربوتوكـولني                -٢٠

 .ستؤول إليه هذه الدراسة  مااملذكورين وأنه يتعني اآلن انتظار

على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة     التصديق   بشأن   ٥ و ٤ ناتالتوصي    
 الالإنـسانية   أو العقوبـة القاسـية    و أ التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة     

  )٨(املهينة أو
 يوجد فيه عادة يوجد سوى سجن واحد على أراضيها      ال تشري إمارة موناكو إىل أنه      -٢١
يس مرفق احتجاز    سجيناً يقضون عقوبات قصرية األمد، وأن هذا السجن ل         ٣٠ و ٢٠بني   ما

 .باملعىن املعهود

حىت مزعومة من حاالت      أو قود أية حالة فعلية   ُتسّجل منذ ع    مل وباإلضافة إىل ذلك،    -٢٢
 .ظروف االحتجاز السيئة  أوسوء املعاملة
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نظام  بشأن التصديق على     ١٦ و ١٥،  ١٤،  ١٣ ،١٢،  ١١ ،١٠التوصيات      
 )٩(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

وهلا يتطلب التصديق على نظام روما األساسي تعديالً واسعاً لعدة صكوك قانونية، أ             -٢٣
 .الدستور والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية

 على التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، علـى         عازمةموناكو  إمارة  ن  ومع هذا، فإ    -٢٤
 .ب احملكمة تعاون اإلمارة بشأهناأساس كل حالة على حدة، يف القضايا اليت تطل

  مـدعي  القضائية والتعاون اليت قدمها   املساعدة   استجابت اإلمارة لطلبات    وسبق أن     -٢٥
  .احملكمة عام

 بشأن التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع         ٩و ٨،  ٧،  ٦التوصيات      
  )١٠(األشخاص من االختفاء القسري

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         موناكو على     إمارة وقعت  -٢٦
 تبّين الحقاً بعد دراسة أحكام االتفاقيـة وجـود          لكن،  ٢٠٠٧ فرباير/ شباط ٧يف   القسري
 . أحكام قانوهنا الداخلي بعضمع وتشريعي تعارض دستوري حاالت

 بشأن االنضمام إىل منظمة العمل الدولية وبعـض         ١٩ و ١٨،  ١٧التوصيات      
  )١١(اتفاقياهتا

 ات إشـكالي  إىل منظمة العمل الدولية وبعض اتفاقياهتا     تطرح مسألة انضمام موناكو       -٢٧
 .اخلاص باألولوية يف العمل  هانظاميف اإلمارة و تتعلق بالقانون النقايب

 إعداد تقريـر    أثناء حتظَ بقبوهلا   مل موناكو على التوصيات اليت   تعليقات      
  )A/HRC/WG.6/17/L.10 من الوثيقة ٩١الفقرة (الفريق العامل 

ماية حقـوق  االتفاقية الدولية حل بشأن التصديق على ٤ و٣، ٢،  ١التوصيات      
  )١٢(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

إن االعتبارات اخلاصة اليت تراعيها موناكو يف منحها األولوية ملواطنيهـا يف جمـايل                -٢٨
االتفاقية الدولية حلماية حقوق     يف الوقت الراهن بالتصديق على     تسمح هلا   ال العمل والسكن، 

 .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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مع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن صغر مساحة موناكو وإجراءات التفتيش اليت جيريها        و  -٢٩
مفتشو العمل واملراقبة اليت تضطلع هبا قوى األمن العام، جتعل وجود أشخاص على أراضيها              

 . غري وارد تقريباًبصورة غري شرعية أمراً

تمتعون على أكمل وجه    وأخرياً، تذكّر إمارة موناكو بأن العمال من غري مواطنيها ي           -٣٠
وتتخذ موناكو تدابري حمّددة هتدف إىل مساندة األشخاص األكثر         . باحلق يف الصحة والتعليم   

ياً ألي شـكل مـن أشـكال    ضعفاً، وتلجأ إىل عمليات تفتيش صارمة لظروف العمل تفاد     
 .االستغالل

 )١٣(بشأن تنفيذ توصيات جلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا ٥ التوصية    

 تذكّر إمارة موناكو بأن جلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا تصدر آراًء استشارية وأنه              -٣١
 الذي أصدرته بشأن دستور ميكن قطع التزام بتنفيذ مجيع النقاط اليت أثارهتا اللجنة يف الرأي    ال

 .موناكو

فظـة  ا التأكيد، بشكل عام، على متسك السلطات العليا والشعب باحمل      ووتعيد موناك   -٣٢
 .على النموذج املؤسسي احلايل

 املتعلقـة   ١٠-٨٩وأخرياً، تذكّر موناكو بأهنا قبلت بالتوصية الواردة يف الفقـرة             -٣٣
  التغيريات اليت أُدخلت على الدستور يف      يتوافق مع اعتماد قانون بشأن تنظيم اجمللس الوطين       ب

 .هوتنفيذ، ٢٠٠٢ عام

  )١٤(جترمي التشهري بشأن إلغاء ٦التوصية     
جلنحة  ال تعتزم إمارة موناكو إلغاء جترمي التشهري الذي يعترب جنحة مشاهبة بطبيعتها             -٣٤

 .معاٍد للمثليني  أوالتحقري، وميكن أن تكون ذات طابع عنصري

. حرية التعبري يعيق    ال فهذا األمر قائمة بذاهتا،   على الرغم من اعتبار التشهري جرمية       و  -٣٥
شخص من التشهري بسبب انتمائه إىل جمموعة        محاية كل   اً  يدواهلدف من هذا التجرمي هو حتد     

 .معينة

 )١٥( بشأن التمييز يف جمال العمل١١ و٨ ،٧التوصيات     

النصوص التشريعية والتنظيمية السارية يف موناكو أي متييـز           وال ال يتضمن الدستور    -٣٦
 .الدين  أواللغة  أواجلنس  أولونال  أوقائم على العرق
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هتدف إىل  هي مسألة أولوية  مادربقلق باجلنسية، ليست املسألة مسألة متييز وفيما يتع  -٣٧
 باملائـة مـن   ٢٥ميثلون سوى   الأهنم  مبامحاية مواطين موناكو الذين ميثلون أقلية يف بلدهم، 

 .هذه احلماية أن يعملوا يف بلدهميكون مبقدورهم من دون   ولنالسكان املقيمني،

يف هذا اجملـال، ألن     نظامها القانوين   تزم إمارة موناكو تعديل     تع  ال وبناًء على ذلك،    -٣٨
 . إىل البحث عن عمل يف بلد أجنيبذلك سيدفع جبزء من سكاهنا

للقانون يف موناكو يتمتعون اً وأخرياً، جيدر التذكري بأن مجيع العمال املستخدمني وفق       -٣٩
 جنـسيتهم،   أو دينـهم   أو جنسهم  أو بظروف عمل متساوية مع اآلخرين، أياً كان عرقهم       

 . لإلمارةامللزمة يراعي االتفاقيات مبا

 )١٦( بشأن إمكانية ترشح املواطنني اجملنسني لالنتخابات٩التوصية     

يف  ملواطين موناكو اجملنسني، يف إطار التطبيق املباشر للدستور، احلق القانوين التـام             -٤٠
 .البلدية  أولالنتخابات الربملانية الترشح

 دنيا شرطاً يرتبط بالسن وبفترة  إال٧٩ و٥٤من األحكام الواردة يف املادتني وال تتض  -٤١
 .من امتالك اجلنسية للترشح

 .وال تعتزم موناكو إجراء أي تعديل على الدستور يف هذه الشأن  -٤٢

 )١٧(بشأن استقالل القضاء ١٠التوصية     

طّبق مبوجب القـانونني  تكفل أحكام الدستور احلالية االستقالل التام للقضاء الذي ي       -٤٣
 واملتضمن القـانون    ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ املؤرخ   ٣٦٤-١املعتمدين حديثاً رقم    

 ٢٤ املـؤرخ    ٣٩٨-١األساسي للقضاء والذي أنشئ مبوجبه اجمللس األعلى للقضاء، ورقم          
 . املتعلق بإدارة القضاء وتنظيمه٢٠١٣ يونيه/حزيران

  .أي تعديل للدستور يف هذا اجملالراء وال تعتزم موناكو بالتايل إج  -٤٤
 

  احلواشي
أن تعزز عمل الوحدة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الـشؤون اخلارجيـة                -١٤-٨٩ )١(

  ؛)فرنسا(حلكومة موناكو، وأن تعمل على إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان 
 لكي حتظى بقدر أكرب من االستقاللية عـن         ةالياحل  أن تنظر يف إصالح وظيفة أمني املظامل        -١٥-٨٩

املكتب، وحىت تتسىن هلا معاجلة اخلالفات القائمة بني املواطنني وخمتلف مؤسسات الدولـة بكـل حيـاد                 
  ؛)املكسيك(واستقاللية 

  ؛)اجلزائر(أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان   -١٦-٨٩
  ؛)تونس(وق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلق  -١٧-٨٩
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 ؛)كوستاريكا(أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعمل وفقاً ملبادئ باريس   -١٨-٨٩
أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، وتزودهـا بـاملوارد                -١٩-٨٩

ها ممارسة فعالة، مبا يف ذلك التحقيق يف ادعاءات التعذيب          البشرية واملالية الالزمة لتمكينها من ممارسة مهام      
 ؛)أورغواي(

أن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ضمن اإلطار اإلجرائي والقـانوين       -٢٠-٨٩
 ؛)ملديف(احمللي املالئم ووفقاً له 

 بـاريس وأن تـضع      أن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ            -٢١-٨٩
 ؛)سلوفينيا(هيكالً مستقالً حلقوق اإلنسان لتلقي شكاوى األفراد املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان 

 ؛)إندونيسيا(أن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   -٢٢-٨٩
ولرصد التمييز يف األجر يف حـق  أن تنشئ آلية لرصد املساواة بني اجلنسني يف جمال العمل،     -٢٣-٨٩

  ).انيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيط( امليل اجلنسي على أساساملرأة والتمييز 
أن تضع آلية مستقلة لرصد الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها                -٣٩-٨٩ )٢(

  .)رلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأي(أفراد الشرطة 
أن تنظر يف مسألة إنشاء آلية مستقلة لرصد الظروف اليت يقضي فيها املدانون احملرومون من                 -٤٠-٨٩ )٣(

  .)كوستاريكا(حريتهم عقوبتهم يف فرنسا 
 ذات الصلة بظـروف     أن تعزز محاية العمال األجانب يف البلد بوسائل منها تنقيح القوانني            -٤٥-٨٩ )٤(

  .)تايلند(عملهم 
أن تعتمد القوانني قيد النظر بشأن التحرش والعنف يف مكان العمل وأن تواصـل محايـة                  -٤٦-٨٩ )٥(

العمال غري احلائزين على جنسية موناكو من أي شكل من أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز يف احلـصول                
 .)مجهورية مولدوفا(على اخلدمات االجتماعية والصحية 

ذات ية واستجابتها فيما يتعلق بطلبات استرداد األمـوال         أن تضمن تعاون املؤسسات املال      -٥١-٨٩ )٦(
  .)تونس(املصدر غري املشروع 

أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              -١-٩٠ )٧(
ة واالجتماعية والثقافية من أجل زيادة إمكانيات رفع الشكاوى إىل اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادي               

واالجتماعية والثقافية والتحقيق فيها، فتجعل بذلك نظام احلماية املتوفر هلذه احلقوق يف نفس مستوى نظام               
  ؛)إسبانيا(احلماية القائم فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية 

أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز               -٢-٩٠
  ؛)فرنسا(أة ضد املر
أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز               -٣-٩٠

  .)إسبانيا(ضد املرأة من أجل مكافحة التمييز يف حق املرأة بشكل أفضل وضمان محاية أكرب هلا 
؛ أن تـصدق  )الربازيـل (أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      -٤-٩٠ )٨(

  ؛)فرنسا(على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة              -٥-٩٠

؛ أن تصدق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة          )إستونيا(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
  .)توغو(هضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة منا

؛ أن تصدق   )اجلبل األسود (أن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية            -١٠-٩٠ )٩(
ألساسـي  ؛ أن تصدق على نظـام رومـا ا        )أستراليا(على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        
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؛ أن تصدق على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة              )فرنسا(للمحكمة اجلنائية الدولية    

  ؛)الربازيل(
  ؛)تونس(أن تواصل النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   -١١-٩٠
ة وأن توائم تشريعاهتا الوطنية     أن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي          -١٢-٩٠

بشكل كامل مع مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف نظام روما، بوسائل منها إدراج األحكـام املتعلقـة                 
بالتعاون الكامل والفوري مع احملكمة اجلنائية الدولية يف التشريعات الوطنية، وتلك املتعلقة بالتحقيق بفعالية              

رائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ومالحقة مرتكبيها أمام حماكمها الوطنيـة        يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجل    
  ؛)هولندا(

أن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وأن توائم تشريعاهتا الوطنية               -١٣-٩٠
يـازات  بشكل كامل مع مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف نظام روما وأن تنضم إىل االتفاق بـشأن امت                

  ؛)أيرلندا(احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا 
تنضم إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وأن تنفـذه تنفيـذاً             /أن تصدق   -١٤-٩٠

كامالً على املستوى الوطين وأن تنضم إىل االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائيـة الدوليـة وحـصاناهتا                 
  ؛)سلوفاكيا(

تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعلـى االتفـاق بـشأن              أن    -١٥-٩٠
امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا وأن توائم تشريعاهتا الوطنية بشكل كامل مع مجيع االلتزامـات            

  ؛)إستونيا(الواردة فيهما 
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،    أن تعجل بإجراءاهتا الداخلية للتصديق على نظام روما األ          -١٦-٩٠

وأن تنضم إىل االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا، وكذلك إىل اتفاقية عدم تقـادم                
  .)أوروغواي(جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 

  ؛)األرجنتني(سري أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء الق  -٦-٩٠ )١٠(
أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت وقعت               -٧-٩٠

  ؛)فرنسا (٢٠٠٧عليها موناكو يف عام 
أن تواصل النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء                -٨-٩٠

  ؛)تونس(القسري 
جراءات التشريعية واإلصالحات القضائية الرامية إىل التصديق على االتفاقيـة          أن تعجل باإل    -٩-٩٠

اهليئة املكلفة برصد تنفيـذها     اختصاص  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وأن تعترف ب         
  .)أوروغواي(

ـ              -١٧-٩٠ )١١( ة الـيت   أن تنظر يف أوجه التضارب بني تشريعاهتا الوطنية ومعاهدات منظمة العمل الدولي
 واملعاهـدة  ١١١حتول دون انضمامها إىل هذه املنظمة وأن تصدق على معاهداهتا، ال سيما املعاهدة رقـم      

  ؛)أوروغواي (٨٧ رقم
  ؛)أملانيا(أن تصبح عضواً يف منظمة العمل الدولية وطرفاً يف معاهداهتا   -١٨-٩٠
  ).نيكاراغوا(الدولية أن تنظر يف التصديق على املعاهدات األساسية ملنظمة العمل   -١٩-٩٠

أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم                 -١-٩١ )١٢(
؛ أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم                 )األرجنتني(
  ؛)اجلزائر(

لية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين       أن تنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدو         -٢-٩١
  ؛)إكوادور(وأفراد أسرهم 
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أن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد                 -٣-٩١

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

  .)أوروغواي(اللجنة اختصاص تعترف ب
أن تنظر يف إعمال توصيات جلنة البندقية مبواءمة بعض قوانينـها رمسيـاً مـع ممارسـاهتا                   -٥-٩١ )١٣(

 .)الواليات املتحدة األمريكية( الدميقراطية أصالً
 .)أيرلندا( خاضعاً للقانون املدين هأن تلغي جترمي التشهري وجتعل  -٦-٩١ )١٤(
تضمني الدستور والتشريعات الوطنية األخرى أحكامـاً مناسـبة تـنص           أن تتخذ تدابري ل     -٧-٩١ )١٥(

ة بوضوح على مبدأ املساواة يف املعاملة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو اجلنـسي  
  ؛)املكسيك(أو اللغة أو الديانة 

تمييـز، وخـصوصاً    أن تواصل جهودها لتعزيز إطارها التشريعي يف جمال احلماية مـن ال             -٨-٩١
  ؛)هولندا(يتعلق بتوظيف غري املواطنني  فيما
أن جتري دراسة حتليلية للمعامالت التمييزية اليت قد يتعرض هلا األجانب، ال سيما يف جمال                 -١١-٩١

 ).كندا(التوظيف، وأن تنظر يف تعديل تشريعاهتا مبا يتالءم مع نتائج هذه الدراسة 
التشريعية والعملية اليت متنع اجملنسني يف مونـاكو مـن الترشـح            أن تراجع وتلغي التدابري       -٩-٩١ )١٦(

من أجل القضاء على أي تفريق غري مناسب بـني مواطنيهـا          )  من الدستور  ٧٩ و ٥٤املادتان  (لالنتخابات  
 .)مجهورية إيران اإلسالمية(

أن تنظر يف سبل توطيد ضمان استقالل القضاء ومنها تـسجيل الـصالحيات املخولـة                 -١٠-٩١ )١٧(
 .)الواليات املتحدة األمريكية(جلس األعلى للقضاة واملدعني العامني يف الدستور للم

       


