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مقدمة
 -1عق د ددد الفريد د د العام د ددل املع د ددي ابالس د ددتعرا ال د دددوي الش د ددامل وال د ددذ أنشد د د مبوجد د د
الق درار  1/5الصددادر عددن جلنددة حقددو اإلنسددان دورت د احلاديددة والثالثددن مددن  5إىل  16تش درين
الث ددا /نوفمرب  .2018وج ددر اس ددتعرا حال ددة حق ددو اإلنس ددان يف موانك ددو يف اجللس ددة احلادي ددة
عشرة بتاريخ  12تشرين الثا /نوفمرب .2018
وُتيط إمارة موانكو علماً ابلتوصيات اليت قدمت إليها يف سيا استعراضها الثالث.
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 -3وطبقداً للفقدرتن  27و 32مدن املرفد ابلقدرار  1/5وللفقدرة  16مدن املرفد ابلقدرار 281/65
للجمعي ددة العام ددة لألم ددم املتح دددة تق ددد موانك ددو يف ه ددذه اإلض ددافة معلوم ددات ع ددن موقفه ددا م ددن
ختصها.
التوصيات اليت ُّ
 -4وخالل إعداد تقرير الفري العامل املعي ابالستعرا الدور الشدامل املعتمدد بتداريخ 15
تشرين الثا /نوفمرب  2018أعلنت إمارة موانكو عن قبوهلا  72توصية من مجلة  113توصية.
وإضافة إىل ذلك قالت إمارة موانكو إهنا أحاطت علماً بد  35توصية.
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 -6وأخ دًاً مل تبددد إمددارة موانكددو موقفهددا مددن سددت توصدديات خددالل انعقدداد الفري د العامددل
املعي ابالستعرا الدور الشامل.

تعليقات إمارة موانكو على التوصيات الاي حظيا بقبوهلاا خاالل إعاداو
تقرير الفريق العامل (الفقرة  76من الوثيقة )A/HRC/40/13
 -7تود إمارة موانكو تقدمي توضيحات بشأن التوصيات اليت حظيت بقبوهلا وال سيما تلك
اليت تحعترب يف حكم املنفَّذة.

التوصايات ماان  7-76إىل  10املتعلقاة إبنشاااء جلنااة لتعزيااز ومحايااة حقااوق املارأة
ومشاركة اجملتمع املدين
 -8أنشد ت جلنددة تعزيددز ومحايددة حقددو املدرأة مبوجد األمددر األمددً عدددد  178-7الصددادر
بتدداريخ  25تش درين األول/أكتددوبر  .2018وانعقدددت اجللسددة التأسيسددية للجنددة السددال ذكرهددا
يف  30تشرين الثا /نوفمرب  2018يف موانكو.
 -9وتتددوىل هددذه اللجنددة الدديت أنش د ت لددد وزيددر الدولددة ويرتأسددها مستشددار احلكومددة ووزيددر
العالقات اخلارجية والتعاون مهمة ضمان تنسي السياسات والتدابً الوطنية وتنفيذها ومتابعتها
وتقييمهدا مددن أجدل تعزيددز املسداواة بددن املدرأة والرجددل إضدافة إىل مند كافدة أشددكال العند والتمييددز
اليت تق على املرأة ومكافحتها.
 -10وهي أشكال العن والتمييز كاليت تشملها االتفاقيات التالية على وج اخلصوص:
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اتفاقيددة جمل د أورواب بشددأن من د ومكافحددة العن د ضددد امل درأة والعن د املنددزي املربمددة يف
إسطنبول يف  11أاير/مايو 2011؛



اتفاقيددة القضددا علددى مجي د أشددكال التمييددز ضددد امل درأة املربمددة يف نيويددور يف  18كددانون
األول/ديسمرب .1979

 -11وتضد ددم هد ددذه اللجند ددة أيض د داً ممثلد ددي اإلدارات واملصد دداح اإلداريد ددة املعنيد ددة إضد ددافة إىل إدارة
اخلدمات القضائية واملندوبة املكلفة بتعزيز حقو املرأة ومحايتها.
 -12وتكف ددل املندوب ددة ال دديت حعيّند ددت مبوج د د الق د درار ال ددوزار عد دددد  1006-2018يف 25
تش درين األول/أكتددوبر  2018متابعددة تنفيددذ ق درارات اللجنددة وتوجيهاهتددا .وتقددو مبهمتهددا بصددورة
شاملة وابتصال مباشر م الكياانت ذات الصلة.
 -13ويش ددار يف أعم ددال اللجن ددة ممثل ددو الكي دداانت ذات الط دداب املؤسس ددي واملف ددو الس ددامي
حلمايددة احلقددو واحل درايت وللوسدداطة إضددافة إىل ممثلددي اجلمعيددات املعلنددة طبق داً ألحكددا القددانون
عدد  355-1الصادر بتاريخ  23كانون األول/ديسدمرب  2008واهلادفدة إىل تعزيدز حقدو املدرأة
ومكانتهددا يف اجملتمد وإىل مكافحددة التمييددز القددائم علددى نددو اجلددن والعند املنددزي الددذ حُيددارس
على املرأة وإىل استقبال ضحااي خمالفات القوانن اجلنائية وإرشدادهم وتقددمي املشدورة هلدم والددفا
عن مصاحلهم.
 -14وجيوز للجنة أن تضم إىل أعضائها أ شخص مؤهل ُيارس نشاطاً مهنيداً أو مجعدوايً يف
هذا اجملال أو يساهم في .

التوصا اايات ما اان  31-76إىل  35املتعلقا ااة بتكا اااف الفا اار يف احلصا ااول علا ااى
التعليم وعلى وجه اخلصو لفائدة الصم والبكم واملكفوفني
 -15تشدد إمارة موانكو على ضمان تكدافؤ الفدرص يف احلصدول علدى التعلديم مبوجد قدانون
التعليم املؤرخ  12متوز/يولي 2007؛
إذ تنص املادة  3من هذا القانون على ما يلي:

"التعلدديم إجبددار أل طفددل مددن كددال اجلنسددن يف املرحلددة العمريددة املمتدددة مددن
ست سنوات إىل ست عشرة سنة كاملة يكون:
)1

حامالً جلنسية إمارة موانكو؛

 )2حددامالً جلنسددية أجنبيددة ويكددون والددداه أو ممثل د القددانو أو الشددخص
الطبيعي أو املعنو الذ يتوىل حضانت فعلياً مقيماً يف موانكو أو مستقراً فيها".

 -16وتبد ّدن اإلحص ددا ات للس ددنة الدراس ددية  2016-2015تك ددافؤ ف ددرص البن ددات والبن ددن يف
احلصول على التعليم كما يلي:
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 3 387تلميذاً التحقوا مبؤسسات التعليم يف اإلمارة.
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 -17وال ُيددارس علددى الفتيددات أ شدكل مددن أش دكال التمييددز بشددكل عددا يف أ ميدددان مددن
امليد ددادين وال حد ددى بشد ددكل خد دداص .وإدمد ددا اجلمي د د بواسد ددطة التعلد دديم الد ددذ ُتكم د د املبد دداد
الدُيقراطيددة املتمثلددة يف املسدداواة واالنفتددا والتسددام (وهددي خاصدديات دولددة القددانون املكرسددة يف
املادة  2من دستور البلد) مكفول إىل أقصى حد ممكن.
 -18وعالوة على ذلك تن ّفذ إمارة موانكو سياسات دعم مهمة لفائدة ضعاف البصر و/أو
السددم مددن خددالل مشدداري فرديددة لإلدمددا املدرسددي تشددتمل علددى دروس يقدددمها مدددرس خمددتص
مدرسي ص التلميذ املثبّتن (الذين يتلقدون تددريبات معيندة كدي يسدتجيبوا الحتياجدات
ملساعدة ّ
التالميذ اخلاصة).

التوصااية  54-76املتعلقااة بتعزيااز حقااوق امل ارأة مبااا فيهااا ضاامان ساابل احلصااول
على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
 -19يوجد يف موانكو العديد من املرافد الصدحية العاملدة يف جمدال الصدحة اجلنسدية واإلجنابيدة
املتاحة واجملانية للمرأة.
 -20فيتددوىل مركددز تنسددي مدا قبددل الددوالدة والدددعم األسددر إرشدداد النسددا احلوامددل ودعمهددن يف
جمال الصحة اجلنسية (الفحص واحلماية  )...والصحة اإلجنابية (ُتديد النسل واإلجناب .)...
 -21وبشددكل أعددم تعمددل األقسددا املتخصصددة يف مركددز األمددًة غ دري االستشددفائي  -مركددز
األ والطفل( -واليت يتكفل التأمن الصحي بتحمل تكاليفها) كذلك يف هذا اجملال.
 -22وعالوة على ذلك يؤد مركز موانكو للفحص دوراً رئيسياً يف الفحص اجملا والسري
دون الكش عن هوية املعي .ويوفر ابلفعدل فحوصداً عديددة منهدا فحدص سدرطان الدد وسدرطان
عن الرحم وهشاشة العظا .

التوص ااية  62-76املتعلق ااة حبص ااول األطف ااال األجانا ا عل ااى خ اادمات ص ااحية
بنفس جووة تلك الي حيصل عليها أطفال موانكو
 -23يتددا العددال يف إمددارة موانكددو للجمي د دون أ متييددز مبددا في د التمييددز علددى أسدداس نددو
اجلن أو العمر .فتتا لكل طفل مقيم يف موانكو اخلدمات الصحية نفسها ّأايً كانت جنسيت .
 -24وعالوة على ذلك تتحمل مؤسسات التأمن الصحي يف موانكو أيضاً تكالي عدال
أبنا أ أجً مشمول ابلتأمن الصدحي يف موانكدو (حدى لدو كدان حيمدل جنسدية أجنبيدة ويقطدن
ابخلار ) بصفتهم مستفيدين.

التوصيات من  63-76إىل  66املتعلقة حبظر العقوابت اجلسدية حبق األطفال
 -25تشدً إمددارة موانكددو ابإلضددافة إىل العناصددر الدديت مت بياهنددا يف جلسددة التحدداور إىل تقدددمي
مشرو القانون رقم  984املعد ّلدل ألحكدا معيندة متعلقدة ابلعقدوابت وذلدك خدالل اجللسدة العلنيدة
املعقودة يف  3كانون األول/ديسمرب .2018
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 -26ويف إطار التعديالت املطروحة يف مشرو القانون هذا تحعتدرب مدن اجلحدن حداالت العند
الدديت ال تسددب عجددزاً كلي داً عددن العمددل عندددما تحرتك د يف حد قاصددر إىل جان د حدداالت عند
الزو علدى زوجد أو العند علدى شدخص يقطدن يف املندزل نفسد أو علدى شدخص مستضدع أو
ال يستطي االعتماد على نفس واليت نصت عليها أساساً املادة  1-238من قانون العقوابت.

رووو إمارة موانكو فيما يتعلق ابلتوصيات قيد النظر (الفقارات مان 1-77
إىل  6-77من الوثيقة )A/HRC/40/13
التوص ا اايات م ا اان  1-77إىل  6املتعلق ا ااة ابملفوض ا ااية الس ا ااامية حلماي ا ااة احلق ا ااوق
واحلرايت وللوساطة
ُ -27تيط إمارة موانكو علماً هبذه التوصيات.

تعليقااات إمااارة موانكااو فيمااا يتعلااق ابلتوصاايات الااي أحاط ا هبااا علم ااً
خالل إعداو تقرير الفريق العامل (الفقرات  78من الوثيقة )A/HRC/40/13
التوصيتان  1-78و 3املتعلقتان ابلتصديق على االتفاقية الدولية حلماياة حقاوق
مجيع العمال املهاجرين وأفراو أسرهم
 -28يف الوقددت الدراهن ال تسددم االعتبددارات اخلاصددة املتعلقددة مبددن األولويددة يف جمدداي العمددل
والسددكن مل دواطي اإلمددارة ملوانكددو ابلتصدددي علددى االتفاقيددة الدوليددة حلمايددة حقددو مجي د العمددال
املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -29وم ذلك جتددر اإلشدارة إىل أن صدرر مسداحة موانكدو مقدروانً بعمليدات التفتدي الديت
جيريهدا مفتشدو العمددل واملراقبدة الدديت تضدطل هبددا قدو األمدن العددا جيعدل احتمددال وجدود أشددخاص
على أراضيها بصورة غً شرعية ض يالً.
 -30وأخددًاً تددذ ّكر إمددارة موانكددو أبن العمددال غددً امل دواطنن يتمتعددون متددا التمت د ابحل د يف
الرعاية الصحية ويف التعليم .ومن املقدرر اختداذ تددابً دعدم حمدددة هتددف إىل مسداعدة األشدخاص
األشددد ضددعفاً كمددا َّ
تنفددذ عمليددات تفتددي صددارمة لظددروف العمددل درً أل شددكل مددن أشددكال
االسترالل.

التوصاايات  1-78و 12و 13و 14و 15املتعلقااة ابلتصااديق علااى نظااا رومااا
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 -31تشً إمارة موانكو إىل أن التصدي على نظا روما األساسي قد يتطل تعديالً شامالً
للعديد من القواعد القانونية وعلى رأسها الدستور وقانون العقوابت وقانون اإلجرا ات اجلنائية.
 -32وم ذلك فإن إمارة موانكو عازمة على التعاون م احملكمة اجلنائية الدولية يف القضااي
اليت تطل احملكمة مساعدهتا فيها على أساس كل حالة على حدة.
GE.19-02418
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 -33وقددد سددب أن اسددتجابت اإلمددارة إىل طلد تعدداون صددادر عددن املدددعي العددا للمحكمددة.
واسددتناداً إىل املددادة (5-87أ) مددن نظددا رومددا األساسددي اجند ّدرت اإلمددارة إىل التعدداون مد احملكمددة
اجلنائيددة الدوليددة يف إطددار تفددوي قضددائي ابلتحقيد مد شددخص مالحد بددته لم ارتكدداب جدرائم يف
ح اإلنسانية وجرائم حرب.
 -34ومل تتناول التحقيقات املطلوبة سو تدابً احلماية املؤقتة وتدابً اجلرب اليت قدد يدؤمر هبدا
لصاح الضحااي دون الدخول يف تربير أوج التجرمي اليت قبلتها احملكمة.
 -35وأحيلددت مسددتندات التنفي ددذ م د ال ددتحف علددى االختصدداص حبي ددث ال ُيكددن اس ددتخدا
املعلومات الواردة يف الواثئد وامللفدات احملالدة ضدمن مسدتندات تنفيدذ التفدوي القضدائي وال إحالتهدا
ألغرا عدا تلك احملددة يف الطل .

التوص اايتان  2-78و 6املتعلقت ااان ابلتص ااديق عل ااى بروتوك ااول اتفاقي ااة مناهض ااة
التعذي وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -36انضمت موانكو إىل املعاهددة يف  6كدانون األول/ديسدمرب  .1991وأصدبحت املعاهددة
انفددذةً يف موانكددو مبوج د األمددر األمددً رقددم  542-10املددؤرخ  14أاير/مددايو  1992فباتددت
بذلك جز اً ال يتجزأ من القواعد القانونية يف موانكو اليت قد يستند إليها القاضي يف موانكو.
 -37وتكرس املادة  20من الدستور صراحة من املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة.
 -38وال يبدددو مالئمداً لوضد موانكددو إنشددا هي ددة مسددتقلة ملراقبددة السددجون وابقددي مؤسسددات
سل احلرية كأداة ملن سو املعاملة.
 -39إذ توجدد ابلتحديددد يف إمدارة موانكددو مؤسسددة اعتقدال واحدددة تضدم يف املتوسددط مددن 20
إىل  30حمتجزاً يقضدون عقدوابت قصدًة األمدد .وليسدت مؤسسدة االعتقدال مبركدز احتجداز ابملعدى
احلريف للعبارة.
 -40وع ددالوة عل ددى ذل ددك ُيك ددن الق ددول إن ظ ددروف االحتج دداز ختض د ابلفع ددل لرص ددد آلي ددات
املتابعددة التابعددة للمنظمددات الدوليددة علددى غدرار اللجنددة األوروبيددة ملند التعددذي واملعاملددة أو العقوبددة
الالإنسانية أو املهينة وجلنة مناهضة التعذي .
 -41ومل تس ددجل أ ش ددكو م ددن س ددو املعامل ددة أو م ددن ظ ددروف مادي ددة س ددي ة وال أ ادع ددا
ابلتعر لذلك.
 -42كما ال ُيكن ملوانكو أن تتعهد ابلتصدي على بروتوكول املعاهدة املذكورة أعاله.
 -43بيد أن احلكومة تعتز تقييم األثر الذ قد ينجم عن التصدي على هذا الربوتوكول.

التوصيتان  4-78و 5املتعلقتاان ابلتصاديق علاى االتفاقياة الدولياة حلماياة مجياع
األشخا من االختفاء القسري
 -44وقّع ددت إم ددارة موانك ددو عل ددى االتفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة مجيد د األش ددخاص م ددن االختف ددا
القسر يف  7شباط/فرباير  2007لكدن اسدتعرا أحكدا املعاهددة يف وقدت الحد كشد عدن
تعار ذ طاب دستور وتشريعي م أحكا قانون موانكو.
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 -45وتقول اإلمارة م ذلك إن دراسةً أمشل إلمكانية التصدي على االتفاقية ال تزال جارية.

التوص اايات  7-78و 8و 10املتعلقا اة ابلربوتوك ااول االختي اااري امللح ااق ابلعه ااد
الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية
 -46تعتز احلكومة إجرا تقييم لألثر الذ قد ينجم عن التصدي على هذا الربوتوكول.

التوصاايتان  18-78و 19املتعلقتااان ابالنضااما إىل منظمااة العماال الدوليااة وإىل
اتفاقيات معينة من اتفاقياهتا
 -47يطددر االنضددما إىل منظمددة العمددل الدوليددة وإىل اتفاقيددات معينددة مددن اتفاقياهتددا مسددائل
تتعل ابلقانون النقايب يف إمارة موانكو وبنظا أولوية العمل لديها.
 -48بيددد أن موانكددو تددذكر أبن الدسددتور والنصددوص التش دريعية والتنظيميددة النافددذة يف اإلمددارة
ال تتضمن أ متييز على أساس العر أو اللون أو اجلن أو اللرة أو الدين .واهلدف مدن إعطدا
األولوية يف العمل ملواطي موانكو هو محاية املواطنن الذين يعدُّون أقلية يف بلدهم فقط ال غً.

التوصية  29-78املتعلقة حبرية التعبري وإهناء جترمي اخلطاب الناقد للعائلة احلاكمة
 -49املعاقبة علدى إهاندة شدخص األمدً (املدواد مدن  58إىل  60مدن قدانون العقدوابت) وهدي
ليست استثنا ً فيمدا يتعلد ابلرالبيدة العظمدى للتشدريعات النافدذة يف أنظمدة ملكيدة أوروبيدة أخدر
عنصددر مددن عناصددر مركددز رئددي إمددارة موانكددو .وتشددكل هددذه العقوبددة يف جمددال قددانون الصددحافة
نوعاً ما وجهاً من أوج احلصانة من الوالية القضائية اليت يتمت هبا األمً احلاكم.
 -50ومل تصدر سو قلة قليلة من األحكا ابلعقوبة علدى أسداس هدذه األحكدا القانونيدة يف
السنوات املاضية وأغل هذه اإلداانت صدر عالوة علدى ذلدك يف ظدروف تزامندت فيهدا هدذه
االنتهاكات م اهتامات أخر وال سيما منها التهديد أو التمرد أو اإلضرار ابملمتلكات العامة.
 -51وجت دددر اإلش ددارة ك ددذلك إىل أن ال دددعاو املرفوع ددة بس ددب إهان ددة ش ددخص األم ددً وال دديت
ال تس ددتهدف س ددو احلف ددا عل ددى رائس ددة الدول ددة كمؤسس ددة مل يحرفد د أ منه ددا يف س دديا نق ددا
سياسي ومل يكن طرفاً فيها صحافيون وال هي ات صحافية.
 -52ويف ه ددذا الش ددأن وكم ددا س ددب أن قال ددت س ددلطات موانك ددو للجن ددة حق ددو اإلنس ددان يف
عا  2016قد مدير اخلدمات القضائية إىل املدعي العا نتائج دراسدة عامدة للسياسدة اجلنائيدة
فيما يتعل بتطبي املواد املذكورة أعاله من قانون العقدوابت وذلدك هبددف التدذكً بضدرورة تطبيد
هددذه امل دواد م د مراعدداة املددادة  10مددن االتفاقيددة األوروبيددة حلقددو اإلنسددان واملددادة  19مددن العهددد
اخلاص ابحلقو املدنيدة والسياسدية متدا املراعداة وال تتعدار هدذه األحكدا اجلنائيدة يف حدد ذاهتدا
مد أحكددا االتفاقيدة األوروبيددة حلقدو اإلنسددان مبدا أهنددا هتددف إىل الددرد عدن إهانددة األمدً وأسدرت
وال متن يف أ حال من األحوال "النقا احلر الذ يتناول مسدائل املصدلحة العامدة" املدذكور يف
أحكا صدرت عن حمكمة سرتاسبورغ.
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التوص ااية  34-78املتعلق ااة بتع ااديل امل اااوة  262م اان ق ااانون العق ااوابت بغ اارض
النص على أن االغتصاب يقو على عد املوافقة
 -53يحسددتنتج عددد املوافقددة مددن تعريد االغتصدداب املنصددوص عليد يف املددادة  262مددن قددانون
العقوابت والذ يشرتط اسدتعمال اجلدا للعند أو اإلكدراه أو التهديدد أو املباغتدة .وبندا ً عليد
ال تعتز اإلمارة تعديل جترمي االغتصاب بشأن هذه النقطة ُتديداً.
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