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 مقدمة  
 مبوجدددددد  أنشدددددد  والددددددذ  الشددددددامل  الدددددددوي سددددددتعرا ابال املعددددددي العامددددددل الفريدددددد  عقددددددد -1

تشددرين  16إىل  5 مددن والثالثددن احلاديددة دورتدد  ن اإلنسددا حقددو  جلنددة عددن الصددادر 5/1 القددرار
 احلاديدددة اجللسدددة يف موانكدددو يف اإلنسدددان حقدددو  حالدددة اسدددتعرا  وجدددر  .2018 نوفمربالثدددا /

 .2018 نوفمرب/الثا  تشرين 12 بتاريخ ةعشر 

 الثالث. استعراضها سيا  يف إليها قدمت اليت ابلتوصياتاً علم موانكو إمارة وُتيط -2

 65/281 ابلقددرار املرفد  مدن 16 وللفقدرة 5/1 ابلقدرار املرفد  مدن 32و 27 للفقدرتناً وطبقد -3
 مددددن موقفهددددا عددددن معلومددددات اإلضددددافة هددددذه يف موانكددددو تقددددد  املتحدددددة  لألمددددم العامددددة للجمعيددددة
 ختصُّها. اليت التوصيات

 15 بتداريخ املعتمدد الشدامل  الدور  ابالستعرا  املعي العامل الفري  تقرير إعداد وخالل -4
 توصية. 113 مجلة من توصية 72 قبوهلا عن موانكو إمارة أعلنت  2018 الثا /نوفمرب تشرين

 توصية. 35 بد علماً  أحاطت إهنا موانكو إمارة قالت ذلك  إىل وإضافة -5

ًاً  -6  العامددل الفريدد  انعقدداد خددالل توصدديات سددت مددن موقفهددا موانكددو إمددارة تبددد مل وأخدد
 الشامل. الدور  ابالستعرا  املعي

 إعاداو اللخا بقبوهلاا حظيا  الاي التوصيات على موانكو إمارة تعليقات  
 (A/HRC/40/13 الوثيقة من 76 )الفقرة العامل الفريق تقرير

 تلك سيما وال بقبوهلا حظيت اليت التوصيات بشأن توضيحات تقدمي موانكو إمارة تود -7
 املنفَّذة. حكم يف تحعترب اليت

 املاارأة حقااوق ومحايااة تعزياازل جلنااة إبنشاااء ةلقااعتامل 10 إىل 7-76 ماان التوصايات  
  املدين اجملتمع ومشاركة

ً  األمددر مبوجدد  املددرأة حقددو  ومحايددة تعزيددز جلنددة أنشدد ت -8  الصددادر 178-7 عدددد األمدد
 ذكرهدددا السدددال  للجندددة التأسيسدددية اجللسدددة وانعقددددت .2018 أكتدددوبر/األول تشدددرين 25 بتددداريخ

 موانكو. يف 2018 نوفمرب/الثا  تشرين 30 يف

 ووزيدددر احلكومدددة مستشدددار ويرتأسدددها الدولدددة وزيدددر لدددد  أنشددد ت الددديت اللجندددة هدددذه وتتدددوىل -9
 ومتابعتها وتنفيذها الوطنية والتدابً السياسات تنسي  ضمان مهمة والتعاون  اخلارجية العالقات
 والتمييددز العند  أشددكال كافدة  مندد  إىل إضدافة والرجددل املدرأة بددن املسداواة تعزيددز أجدل مددن وتقييمهدا

 .ومكافحتها املرأة على تق  اليت

 اخلصوص: وج  على التالية تاالتفاقيا تشملها كاليت  والتمييز العن  أشكال وهي -10

 ؛2005 مايو/أاير 16 يف وارسو يف املربمة ابلبشر االجتار مكافحة اتفاقية 
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 يف املربمدددة املندددزي والعنددد  املدددرأة ضدددد العنددد  ومكافحدددة منددد  بشدددأن أورواب جملددد  اتفاقيدددة 
 ؛2011 مايو/أاير 11 يف إسطنبول

 كددانون  18 يف نيويددور  يف املربمددة املددرأة ضددد التمييددز أشددكال مجيدد  علددى القضددا  اتفاقيددة 
 .1979 ديسمرب/األول

 إدارة إىل إضدددددافة املعنيدددددة اإلداريدددددة واملصددددداح اإلدارات ممثلدددددياً أيضددددد اللجندددددة هدددددذه وتضدددددم -11
 ومحايتها. املرأة حقو  تعزيزب املكلفة واملندوبة القضائية اخلدمات

 25 يف 1006-2018 عدددددد الددددوزار  القددددرار مبوجدددد  عحّينددددت الدددديت املندوبددددة  وتكفددددل -12
 بصدددورة مبهمتهدددا وتقدددو  وتوجيهاهتدددا. اللجندددة قدددرارات تنفيدددذ متابعدددة  2018 أكتدددوبر/األول تشدددرين
 الصلة. ذات الكياانت م  مباشر وابتصال شاملة

 السددددامي واملفدددو  املؤسسدددي الطددداب  ذات الكيددداانت ممثلدددو اللجندددة أعمدددال يف ويشدددار  -13
 القدددانون ألحكدددا اً طبقددد املعلندددة اجلمعيدددات ممثلدددي إىل ةإضددداف وللوسددداطة واحلدددرايت احلقدددو  حلمايدددة

 املدرأة حقدو  زتعزيد إىل واهلادفدة 2008 ديسدمرب/األول كانون  23 بتاريخ الصادر 355-1 عدد
ددار س الددذ  املنددزي والعندد  اجلددن  نددو  علددى القددائم التمييددز مكافحددة وإىل اجملتمدد   يف ومكانتهددا  ُيح

 والددفا  هلدم املشدورة وتقددمي وإرشدادهم اجلنائية القوانن خمالفات ضحااي استقبال وإىل املرأة  على
 مصاحلهم. عن

 يف مجعدوايً  أو اً مهنيد نشاطاً  ُيارس مؤهل شخص أ  أعضائها إىل تضم أن للجنة وجيوز -14
 في . يساهم أو اجملال هذا

 علااااى احلصااااول يف الفاااار  بتكاااااف  املتعلقااااة 35 إىل 31-76 ماااان التوصاااايات  
 واملكفوفني والبكم الصم لفائدة اخلصو  وجه وعلى التعليم

 قدانون مبوجد  التعلديم علدى احلصدول يف الفدرص تكدافؤ ضمان على موانكو إمارة تشدد -15
 ؛2007  يولي/متوز 12 املؤرخ التعليم

 يلي: ما على القانون هذا من 3 املادة تنص إذ 
 مدددن املمتددددة العمريددة املرحلدددة يف اجلنسددن كدددال  مدددن طفددل أل  إجبدددار  "التعلدديم 

 يكون: كاملة  سنة عشرة ست إىل سنوات ست
 ؛موانكو رةامإ جلنسية حامالً  (1 

 الشدددخص أو القدددانو  ممثلددد  أو والدددداه ويكدددون أجنبيدددة جلنسدددية حدددامالً  (2 
 .فيها" مستقراً  أو موانكو يف مقيماً اً فعلي حضانت  يتوىل الذ  املعنو  أو الطبيعي

 يف والبندددن البندددات فدددرص تكدددافؤ 2016-2015 الدراسدددية ةللسدددن اإلحصدددا ات وتبدددّن  -16
 يلي: كما  التعليم على احلصول

 449 3 تلميذة؛ 

 387 3 اإلمارة. يف التعليم مبؤسسات التحقوااً تلميذ 
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 مددن ميدددان أ  يف عددا  بشددكل التمييددز كالأشدد مددن كلشدد أ  الفتيددات علددى سُيددار   الو  -17
 املبددددداد  ُتكمددددد  الدددددذ  التعلدددديم  بواسدددددطة اجلميددددد  دمدددددا إو  خدددداص. شدددددكلب حدددددى وال امليددددادين 

 يف املكرسدددة القدددانون دولدددة خاصددديات )وهدددي والتسدددام  واالنفتدددا  املسددداواة يف املتمثلدددة الدُيقراطيدددة
 .كنمم حد أقصى إىل مكفول  (البلد دستور من 2 املادة

 و/أو البصر ضعاف لفائدة مهمة دعم سياسات موانكو إمارة تنّفذ ذلك  على وعالوة -18
 خمددتص مدددرس يقدددمها دروس علددى تشددتمل املدرسددي لإلدمددا  فرديددة مشدداري  خددالل مددن السددم 

 الحتياجدات يسدتجيبوا كدي  معيندة تددريبات يتلقدون )الذين املثّبتن التلميذ ص  مدّرسي ملساعدة
 اخلاصة(. التالميذ

 احلصااول ساابل ضاامان فيهااا مبااا املاارأة حقااوق بتعزيااز املتعلقااة 54-76 التوصااية  
 واإلجنابية اجلنسية الصحة خدمات على
 واإلجنابيدة اجلنسدية الصدحة جمدال يف العاملدة الصدحية املرافد  من العديد موانكو يف يوجد -19

 للمرأة. واجملانية املتاحة

 يف ودعمهددن احلوامددل النسددا  إرشدداد األسددر  والدددعم لددوالدةا بددلق امدد تنسددي  ركددزم فيتددوىل -20
 ...(. واإلجناب النسل )ُتديد اإلجنابية والصحة ...( واحلماية )الفحص اجلنسية الصحة جمال

ًة مركددز يف املتخصصددة األقسددا  تعمددل أعددم  وبشددكل -21  مركددز - االستشددفائي غددري  األمدد
 اجملال. هذا يف كذلك  تكاليفها( بتحمل الصحي التأمن يتكفل )واليت -والطفل األ 

 والسري  اجملا  الفحص يفاً رئيسياً دور  للفحص موانكو مركز يؤد  ذلك  على وعالوة -22
 وسدرطان الدد  سدرطان فحدص منهدا عديددةاً فحوصد ابلفعدل ويوفر املعي. هوية عن الكش  دون
 العظا . وهشاشة الرحم عن 

 صاااحية خااادمات علاااى األجانااا  األطفاااال حبصاااول املتعلقاااة 62-76 التوصاااية  
 موانكو أطفال عليها حيصل الي تلك جووة بنفس

 نددو  أسدداس علددى التمييددز فيدد  مبددا متييددز أ  دون للجميدد  موانكددو إمددارة يف العددال  يتددا  -23
 جنسيت . كانت  أايًّ  نفسها الصحية اخلدمات موانكو يف مقيم طفل لكل فتتا  العمر. أو اجلن 

 عدال  تكالي اً أيض موانكو يف الصحي التأمن مؤسسات تتحمل ذلك  على وعالوة -24
 ويقطدن أجنبيدة جنسدية حيمدل كدان  لدو )حدى موانكدو يف الصدحي ابلتأمن مشمول أجً أ  أبنا 

 ين.ستفيدم بصفتهم ابخلار (

 األطفال حبق اجلسدية العقوابت حبظر املتعلقة 66 إىل 63-76 من التوصيات  
 تقدددمي إىل التحدداور  جلسددة يف بياهنددا مت الدديت العناصددر إىل ابإلضددافة موانكددو  إمددارة تشدً -25

 العلنيدة اجللسدة خدالل وذلدك ابلعقدوابت متعلقدة معيندة ألحكدا  املعددّلل 984 رقم القانون مشرو 
 .2018 ديسمرب/األول كانون  3 يف املعقودة
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 العند  حداالت اجلحدن  مدن تحعتدرب هذا  القانون مشرو  يف املطروحة التعديالت إطار ويف -26
 عندد  حدداالت جاندد  إىل قاصددر  حدد  يف تحرتكدد  عندددما العمددل عددناً كليدداً  عجددز  تسددب  ال الدديت

 أو مستضدع  شدخص علدى أو نفسد  املندزل يف يقطدن شدخص علدى العند  أو زوجد  علدى الزو 
 العقوابت. قانون من 1-238 املادة أساساً  عليها نصت واليت نفس   على االعتماد يستطي  ال

 1-77 مان )الفقارات النظر قيد ابلتوصيات يتعلق فيما موانكو إمارة رووو  
 (A/HRC/40/13 الوثيقة من 6-77 إىل

 احلقااااااوق مايااااااةحل السااااااامية ابملفوضااااااية علقااااااةاملت 6 إىل 1-77 ماااااان التوصاااااايات  
 لوساطةلو  واحلرايت

 التوصيات. هبذهاً علم موانكو إمارة ُتيط -27

اً علماا هبااا أحاطاا  الااي ابلتوصاايات يتعلااق فيمااا موانكااو إمااارة تعليقااات  
 (A/HRC/40/13 الوثيقة من 78 )الفقرات العامل الفريق تقرير إعداو خالل

 حقاوق حلماياة الدولية االتفاقية على ابلتصديق املتعلقتان 3و 1-78 التوصيتان  
 أسرهم وأفراو املهاجرين العمال مجيع
 العمددل جمدداي يف األولويددة مبددن  املتعلقددة اخلاصددة االعتبددارات تسددم  ال  الددراهن الوقددت يف -28

 العمددال مجيدد  حقددو  حلمايددة الدوليددة االتفاقيددة علددى ابلتصدددي  ملوانكددو اإلمددارة ملددواطي والسددكن
 أسرهم. وأفراد املهاجرين

 الديت التفتدي  بعمليدات مقدروانً   موانكدو مسداحة صدرر أن إىل اإلشدارة جتددر ذلك  وم  -29
 أشددخاص وجدود احتمددال عدلجي العددا   األمدن قدو  هبددا تضدطل  الدديت واملراقبدة العمددل مفتشدو جيريهدا
 .ض يالً  شرعية غً بصورة أراضيها على

30-  ً  يف ابحلددد  التمتددد  متدددا  يتمتعدددون املدددواطنن غدددً العمدددال أبن موانكدددو إمدددارة تدددذّكر اً وأخددد
 األشدخاص مسداعدة إىل هتددف حمدددة دعدم تددابً اختداذ املقدرر نوم التعليم. ويف الصحية الرعاية
 أشددكال مددن شددكل أل  در ً  العمددل لظددروف صددارمة تفتددي  عمليددات تنفَّددذ كمددا  اً ضددعف األشددد

 االسترالل.

 رومااا نظااا  علااى ابلتصااديق املتعلقااة 15و 14و 13و 12و 1-78 التوصاايات  
 الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي

 شامالً  تعديالً  يتطل  قد األساسي روما نظا  على التصدي  أن إىل موانكو إمارة تشً -31
 اجلنائية. اإلجرا ات وقانون العقوابت وقانون الدستور رأسها وعلى القانونية القواعد من للعديد

 القضااي يف الدولية اجلنائية احملكمة م  التعاون على عازمة موانكو إمارة فإن ذلك  وم  -32
 حدة. على حالة كل  أساس على فيها مساعدهتا احملكمة تطل  اليت
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 للمحكمددة. العددا  املدددعي عددن صددادر تعدداون طلدد  إىل اإلمددارة اسددتجابت أن سددب  وقددد -33
 احملكمددة مدد  التعدداون إىل اإلمددارة اجنددّرت األساسددي  رومددا نظددا  مددن )أ(5-87 املددادة إىلاً واسددتناد
 يف جددرائم ارتكدداب بددتهمل  مالحدد  شددخص مدد  ابلتحقيدد  قضددائي تفددوي  إطددار يف الدوليددة اجلنائيددة

 حرب. وجرائم اإلنسانية ح 

 هبدا يدؤمر قدد اليت اجلرب وتدابً املؤقتة احلماية تدابً سو  املطلوبة التحقيقات تتناول ومل -34
 احملكمة. قبلتها اليت التجرمي أوج  تربير يف الدخول دون الضحااي لصاح

 اسدددتخدا  ُيكدددن ال حبيدددث االختصددداص علدددى الدددتحف  مددد  التنفيدددذ مسدددتندات وأحيلدددت -35
 إحالتهدا وال القضدائي التفدوي  تنفيدذ مسدتندات ضدمن احملالدة وامللفدات الواثئد  يف الواردة املعلومات
 الطل . يف احملددة تلك عدا ألغرا 

 مناهضااااة اتفاقيااااة بروتوكااااول علااااى ابلتصااااديق املتعلقتااااان 6و 2-78 التوصاااايتان  
 املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذي 

 املعاهددة وأصدبحت .1991 ديسدمرب/األول كدانون  6 يف املعاهددة إىل موانكو انضمت -36
ً  األمدددر مبوجددد  موانكدددو يف انفدددذةً   فباتدددت 1992 مدددايو/أاير 14 املدددؤرخ 542-10 رقدددم األمددد
 موانكو. يف القاضي إليها يستند قد اليت موانكو يف القانونية القواعد من يتجزأ ال اً جز  بذلك

 واملهينة. والالإنسانية القاسية املعاملة من  صراحة الدستور من 20 املادة وتكرس -37

 مؤسسددات وابقددي السددجون ملراقبددة مسددتقلة هي ددة إنشددا  موانكددو لوضدد  مالئمدداً  يبدددو وال -38
 املعاملة. سو  ملن  كأداة  احلرية سل 

 20 مددن املتوسددط يف تضدم واحدددة اعتقدال مؤسسددة موانكددو إمدارة يف ابلتحديددد توجدد إذ -39
ًة عقدوابت يقضدون حمتجزاً  30 إىل  ابملعدى احتجداز مبركدز االعتقدال مؤسسدة وليسدت األمدد. قصد

 للعبارة. احلريف

 آليدددات لرصدددد ابلفعدددل ختضددد  االحتجددداز ظدددروف إن القدددول ُيكدددن ذلدددك  علدددى وعدددالوة -40
 العقوبددة أو واملعاملددة التعددذي  ملندد  األوروبيددة اللجنددة غددرار علددى الدوليددة للمنظمددات التابعددة املتابعددة

 التعذي . مناهضة وجلنة املهينة أو الالإنسانية

 ادعددددا  أ  وال سددددي ة ماديددددة ظددددروف مددددن أو املعاملددددة سددددو  مددددن شددددكو  أ  تسددددجل ومل -41
 لذلك. ابلتعر 

 أعاله. املذكورة املعاهدة بروتوكول على ابلتصدي  تتعهد أن ملوانكو ُيكن ال كما -42

 الربوتوكول. هذا على التصدي  عن ينجم قد الذ  األثر تقييم تعتز  احلكومة أن بيد -43

 مجياع حلماياة الدولياة االتفاقياة علاى ابلتصاديق املتعلقتاان 5و 4-78 التوصيتان  
 القسري االختفاء من األشخا 

 االختفددددا  مدددن األشدددخاص مجيدددد  حلمايدددة الدوليدددة االتفاقيدددة علددددى موانكدددو إمدددارة وقّعدددت -44
 عدن كشد   الحد  وقدت يف املعاهددة أحكدا  اسدتعرا  لكدن 2007 فرباير/شباط 7 يف القسر 
 موانكو. قانون أحكا  م  وتشريعي دستور  طاب  ذ  تعار 
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 جارية. تزال ال االتفاقية على التصدي  إلمكانية أمشل دراسةً  إن ذلك م  اإلمارة وتقول -45

 ابلعهااااد امللحااااق االختياااااري لربوتوكااااولاب ةاملتعلقاااا 10و 8و 7-78 تاالتوصااااي  
 والسياسية املدنية ابحلقوق اخلا  الدويل

 الربوتوكول. هذا على التصدي  عن ينجم قد الذ  لألثر تقييم   إجرا  احلكومة تعتز  -46

 إىلو  الدوليااة العماال منظمااة إىل ابالنضااما  املتعلقتااان 19و 18-78 التوصاايتان  
 اتفاقياهتا من معينة اتفاقيات

 مسدددائل اتفاقياهتدددا مددن معيندددة اتفاقيددات وإىل الدوليدددة العمدددل منظمددة إىل االنضدددما  يطددر  -47
 لديها. العمل أولوية وبنظا  موانكو إمارة يف النقايب ابلقانون تتعل 

 اإلمدددارة يف النافددذة والتنظيميددة التشدددريعية والنصددوص الدسددتور أبن تدددذكر موانكددو أن بيددد -48
 إعطدا  مدن واهلدف الدين. أو اللرة أو اجلن  أو اللون أو العر  أساس على متييز أ  تتضمن ال

 غً. ال فقط بلدهم يف أقلية يعدُّون الذين املواطنن محاية هو موانكو ملواطي العمل يف األولوية

 احلاكمة للعائلة الناقد اخلطاب جترمي وإهناء التعبري حبرية املتعلقة 29-78 التوصية  
 وهدي العقدوابت(  قدانون مدن 60 إىل 58 مدن )املدواد األمدً شدخص إهاندة علدى املعاقبة -49

 أخدر   أوروبيدة ملكيدة أنظمدة يف النافدذة للتشدريعات العظمدى ابلرالبيدة يتعلد  فيمدا استثنا ً  ليست
 الصددحافة  قددانون جمددال يف العقوبددة هددذه وتشددكل موانكددو. إمددارة رئددي  مركددز عناصددر مددن عنصددر
 احلاكم. األمً هبا يتمت  اليت القضائية الوالية من احلصانة أوج  مناً وجه ما  نوعاً 

 يف القانونيدة األحكدا  ههدذ أسداس علدى ابلعقوبة األحكا  من قليلة قلة سو  تصدر ومل -50
 هدذه فيهدا تزامندت ظدروف يف ذلدك  علدى عالوة صدر  اإلداانت هذه وأغل  املاضية  السنوات

 العامة. ابملمتلكات اإلضرار أو التمرد أو التهديد منها سيما وال أخر  اهتامات م  االنتهاكات

 والددديت األمدددً  شدددخص إهاندددة بسدددب  املرفوعدددة الددددعاو  أن إىل كدددذلك  اإلشدددارة وجتددددر -51
 نقدددا  سددديا  يف منهدددا أ    يحرفددد  مل كمؤسسدددة   الدولدددة رائسدددة علدددى احلفدددا  سدددو  تسدددتهدف ال

 صحافية. هي ات وال صحافيون فيها طرفاً  يكن ومل سياسي

 يف اإلنسددددان حقددددو  للجنددددة موانكددددو سددددلطات قالددددت أن سددددب  وكمددددا الشددددأن  هددددذا ويف -52
 اجلنائيدة للسياسدة عامدة دراسدة نتائج العا  املدعي إىل القضائية اخلدمات مدير قد   2016 عا 
 تطبيد  بضدرورة التدذكً هبددف وذلدك العقدوابت قانون من أعاله املذكورة املواد بتطبي  يتعل  فيما
 العهددد مددن 19 واملددادة اإلنسددان حلقددو  األوروبيددة االتفاقيددة مددن 10 املددادة مراعدداة مدد  املددواد هددذه

 ذاهتدا حدد يف اجلنائيدة األحكدا  هدذه تتعدار  وال املراعداة  متدا  والسياسدية املدنيدة ابحلقو  اخلاص
 وأسددرت  األمدً إهانددة عدن الددرد  إىل هتددف أهنددا مبدا اإلنسددان حلقدو  األوروبيددة االتفاقيدة أحكددا  مد 
 يف املدذكور العامدة" املصدلحة مسدائل يتناول الذ  احلر "النقا  األحوال من حال أ  يف متن  وال

 سرتاسبورغ. حمكمة عن صدرت أحكا 
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 بغااارض العقاااوابت قاااانون مااان 262 املااااوة بتعاااديل املتعلقاااة 34-78 التوصاااية  
 املوافقة عد  على يقو  االغتصاب أن على النص

 قددانون مددن 262 املددادة يف عليدد  املنصددوص االغتصدداب تعريدد  مددن املوافقددة عددد  يحسددتنت ج -53
 عليد   وبندا ً  املباغتدة. أو التهديدد أو اإلكدراه أو للعند  اجلدا  اسدتعمال يشرتط والذ  العقوابت 

 ُتديداً. النقطة هذه بشأن االغتصاب جترمي تعديل اإلمارة  تعتز  ال
    


