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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  )ج(١٥ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته ا
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  موناكو

وهـو  .  إىل عملية االستعراض الدوري الشامل     )١(هذا التقرير هو موجز ورقتني قدمتهما جهتان معنيتان         
تضمن التقرير أية آراء أو وجهات      وال ي . يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان         

. نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمـددة                 
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه مل جير تغيري النصوص 

 التركيز على هذه املسائل قد يعـزى إىل          إىل االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو      و. األصلية قدر املستطاع  
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق        . عدم تقدمي اجلهات املعنية ورقات عن هذه املسائل بعينها        

ة دورية االستعراض يف اجلولة      هذا التقرير مع مراعا    وقد أُعدّ . اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة     
  .األوىل احملددة بأربع سنوات

 

  

  

  
  ـــــــــــــــ

  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/5/MCO/3 
19 February 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH/FRENCH 



A/HRC/WG.6/5/MCO/3 
Page 2 

 

   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

اللجنة األوروبية ملناهضة   (العنصرية والتعصب التابعة للمجلس األورويب      أفادت اللجنة األوروبية ملناهضة       - ١
بأن موناكو قد صدقت على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،              ) العنصرية والتعصب 

أحكامهـا  حتتفظ باحلق يف تطبيق "، والحظت يف هذا الصدد أن موناكو )ه)(١(٢رغم تقدميها حتفظاً على املادة  
ورحبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ". القانونية اخلاصة فيما يتعلق بقبول األجانب يف سوق عمل اإلمارة    

 من تلك   ١٤بقرار موناكو االعتراف باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري يف أن تتلقى وتفحص، مبوجب املادة                
  .)٢(عات األفراد يدَّعى فيها انتهاك الدولة للحقوق املعروضة فيهااالتفاقية، شكاوى من األفراد وجممو

وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن موناكو مل تصدق على اتفاقية منظمة العمـل                 - ٢
 وأوصت )٣(مبا أهنا ليست عضواً يف منظمة العمل الدولية) يف االستخدام واملهنة( املتعلقة بالتمييز ١١١الدولية رقم 

بأن تصدق موناكو على اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة املتعلقة مبكافحة التمييز يف التعلـيم                 
  .)٤(واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

الناهتا التفسريية وحتفظاهتا   وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تسحب موناكو إع           - ٣
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            ١٣، و ١١، و ٩، و ٦، و ٢- ٢املتعلقة باملواد   

  .)٦(وأبدت حكومة موناكو تعليقات بشأن هذه التوصية. )٥(والثقافية

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

 والتعصب بأن دستور موناكو يتضمن أحكاماً متنح حقوقـاً          أفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية      - ٤
ملواطين موناكو وحدهم وبأن سلطات موناكو شرحت أن هذا التفريق ضروري حبكم حالة املـواطنني اخلاصـة                 

غري أن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إذ تتفهم هذه السمة اليت خيتص هبـا       . كوهنم أقلية يف بلدهم   
ناكو، واليت ميكن بالفعل أن تربر يف بعض احلاالت التفرقة يف املعاملة على أساس معايري موضوعية ومعقولة، فقد                  جمتمع مو 

وقد أوصت بأن تضّمن سلطات     . )٧(شددت على أن هذه التفرقة يف املعاملة ينبغي أال تفضي على أرض الواقع إىل التمييز              
عاملة والتزام الدولة بتعزيز املساواة وحق األفراد يف عدم التعرض للتمييـز            موناكو دستورها حكماً يقر مبدأ املساواة يف امل       

  .)٨(على أسس مثل العرق واللون واللغة والدين واجلنسية واألصل الوطين أو اإلثين

 مـن الدسـتور تنـصان،    ٧٩ و٥٤والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن املادتني          - ٥
موناكو اجملنسني يف العملية االنتخابية، على عدم أهليتهم للترشح يف االنتخابات احمللية            خبصوص مشاركة مواطين    

أو الوطنية قبل مضي مخسة أعوام على جتنيسهم، وأن سلطات موناكو تراجع هذا احلكم بغية ختفيض املدة املطلوبة 
شجعت اللجنة األوروبية ملناهضة وقد . )٩(إىل سنة، مما يشكل خطوة إجيابية على درب إدماج األشخاص اجملنسني       

كما أوصت بتوسيع . العنصرية والتعصب سلطات موناكو يف هذه املراجعة وأوصت بإكماهلا يف أقرب وقت ممكن
 من الدستور، اليت متنح حق التجمع السلمي ملواطين موناكو وحـدهم، حبيـث يـشمل مجيـع              ٢٩نطاق املادة   

  .)١٠(األشخاص اخلاضعني لوالية موناكو
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ناشدت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب سلطات موناكو أن تكفل احتواء تشريعات اإلمارة شرط        و  -٦
  .)١٢(وأبدت حكومة موناكو تعليقات خبصوص هذه املسألة. )١١(تسبيب القرارات املتعلقة بطلبات التجنيس

   اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان-  جيم

ة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بعدم وجود هيئة مستقلة خمتصة يف محاية حقـوق              أفادت اللجن   - ٧
أو يف مناهضة العنصرية والتمييز العنصري يف موناكو، وبأهنا علمت من سلطات موناكو أهنا تنظر يف                /اإلنسان و 

يئة مستقلة خمتصة   وقد أوصت بأن تنشئ سلطات موناكو يف أقرب وقت ممكن ه          . إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان   
وقد أبدت حكومـة مونـاكو      . )١٣(يف محاية حقوق اإلنسان تشمل مهامها مناهضة العنصرية والتمييز العنصري         

  .)١٤(تعليقات بشأن املسائل املثارة يف هذه الفقرة

   / آذار ٢٣ورحبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بقرار حكومة مونـاكو أن تنـشئ يف                 - ٨
 جلنة مسؤولة عن فحص طلبات ضحايا أعمال النهب اليت شهدهتا موناكو خالل احلرب العامليـة                ٢٠٠٦ مارس

وقد شجعت سلطات موناكو على املضي يف تقدمي الدعم املادي واللوجـسيت إىل             . )١٥(الثانية أو طلبات ورثتهم   
  .)١٦(اللجنة وأوصتها بضمان تنفيذ قرارات اللجنة

   التدابري السياساتية-  دال

أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تكثف سلطات موناكو جهودها الراميـة إىل                - ٩
تضمني املقررات الدراسية لإلمارة تعليم حقوق اإلنسان بصفة عامة، والتعليم اهلادف إىل مناهـضة العنـصرية                

أوصت بأن تتضمن املقـررات     كما  . والتمييز العنصري بصفة خاصة، بطرق منها اتباع هنج متعدد التخصصات         
وأوصت أيضاً  . )١٧(الدراسية مسامهة خمتلف الطوائف املقيمة مبوناكو يف جمتمع موناكو والتوعية مبوضوع التنوع           

بأن تواصل سلطات موناكو ضمان تلقي أعضاء أسرة التدريس على مجيع املستويات تدريباً أولياً وتدريباً أثنـاء                 
  .)١٨(موماً وقضايا العنصرية والتمييز العنصري خصوصاًاخلدمة يف جمال حقوق اإلنسان ع

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تنظر سلطات موناكو يف سبل إنشاء نظـام                 - ١٠
 الذي ينظم معاجلة املعلومات االمسية،      ١١٦٥جلمع البيانات اإلثنية وفقاً للقواعد املنصوص عليها يف القانون رقم           

ييم حالة خمتلف اجملموعات املقيمة باإلمارة وصياغة سياسات ترمي إىل تسوية املشاكل اليت قد تواجهها يف           بغية تق 
كما أوصت بتنظيم محلة    . جماالت مثل العمالة والسكن واحلصول على االستحقاقات احلكومية واخلدمات العامة         

  .)١٩(إعالمية بشأن هذا القانون وبشأن عمل جلنة رصد املعلومات االمسية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان

   املساواة وعدم التمييز- ١

خبصوص تشريعات مناهضة األفعال العنصرية، رحبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية والتعـصب               - ١١
 وأوصت بأن تكفل سلطات موناكو )٢٠(ملتعلق حبرية التعبري وا٢٠٠٥يوليه / متوز١٥ املؤرخ  ١٢٩٩بالقانون رقم   
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وعي عامة الناس ومجيع اجلهات املعنية بالعقوبات اليت يفرضها قانون حرية التعبري يف حاالت التحـريض علـى                  
. )٢١(الكراهية العرقية وأن تضمن تلقي أفراد اجلهاز القضائي وضباط الشرطة تدريباً خبصوص تطبيق تلك األحكام

ادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تشريعات موناكو ال تنص، فيما عدا هذا القانون، على وأف
عقوبات خبصوص أنواع أخرى من األفعال العنصرية، مثل اهلجمات الناجتة عن الكراهية العرقية، كما ال تعتـرب                 

وقد أوصت اللجنة األوروبيـة ملناهـضة       . )٢٢(الباعث العنصري على ارتكاب جرمية ظرفاً مشدداً وقت احملاكمة        
 من توصيتها السياساتية العامة رقم ٢٣ إىل ١٨العنصرية والتعصب بأن تسهر سلطات موناكو، وفقاً للفقرات من 

، على أن ينص تشريع اإلمارة اجلنائي على املعاقبة على األفعال العنصرية وعلى اعتبار الباعث العنصري علـى                  ٧
وأبدت حكومة موناكو   . )٢٣(اً مشدداً وقت احملاكمة، وأن يعدل التشريع اجلنائي وفقاً لذلك         ارتكاب جرمية ظرف  

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تكفل        . )٢٤(تعليقات على املسائل املثارة يف هذه الفقرة      
قوائم على حدة على صعيد التطبيق      سلطات موناكو إدراج اجلرائم ذات الطابع العنصري املرتكبة يف موناكو يف            

وأبـدت حكومـة    . )٢٥(حبيث يتسىن، إن لزم األمر، إثبات وجود هذا النوع من املشاكل واختاذ التدابري املناسبة             
  .)٢٦(موناكو تعليقات خبصوص هذه التوصية

و إىل  والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن موناكو تفتقر بصفة عامة فيمـا يبـد                - ١٢
تشريعات مدنية وإدارية حتظر التمييز العنصري يف جماالت مثل العمالة، وقالت إهنا َعِلمت من سلطات موناكو بأن 

وأفادت اللجنة . )٢٧(اجمللس الوطين ينظر يف مشروعي قانونني يتعلقان بعقود العمل حمددة األجل وغري حمددة األجل
أن ُتعرِّف وحتظر التمييز العنصري املباشر      ) ١(ه التشريعات ينبغي    األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن هذ     

أن تنص على أن أفعاالً مثل اإلشهار بنية التمييز واإليعاز بالتمييز إىل الغري وحتريض الغري على ) ٢(وغري املباشر، و
ينطبق على مجيع السلطات    وينبغي أن ينص التشريع أيضاً على أن حظر التمييز          . التمييز ُتعترب أشكاالً من التمييز    

العامة وعلى مجيع األشخاص الطبيعيني أو القانونيني يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء يف مجيع اجملاالت مبا 
يشمل العمالة وعضوية املنظمات املهنية والتعليم والسكن والصحة واحلماية االجتماعية والسلع واخلدمات املتاحة         

  .)٢٨(لعامة ومزاولة نشاط اقتصاديلعامة الناس واألماكن ا

وشجعت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب سلطات موناكو على اعتماد مشروعي القانونني              - ١٣
املتعلقني بعقود العمل حمددة األجل وغري حمددة األجل، وأوصت بأن تكفل اعتمادمها دون تأخري وبأن يتـضمن                 

  .)٢٩(٧يز العنصري، عمالً بتوصيتها السياساتية العامة رقم هذين القانونني أحكاماً حتظر التمي

   حق الفرد يف احلياة ويف احلرية ويف األمن على شخصه- ٢

أفادت اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة                  - ١٤
) ٢٠٠٦مارس / آذار٣١- ٢٨(ن وفدها املبعوث إىل موناكو بأ) جلنة مكافحة التعذيب(التابعة للمجلس األورويب 

مل يسمع خالل زيارته من أشخاص احتجزهتم الشرطة قبل فترة قصرية أي ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو باعتداءات 
وأضافت جلنة مكافحة التعذيب أن املعلومات اجملمَّعة من  . جسدية خطرية ومل ُيجمِّع أي دليل آخر يف هذا الصدد         

  .)٣٠(ر أخرى، منها قضاة وحمامون وأفراد عاملون يف اجملال الطيب، تؤكد هذا االنطباع اإلجيايب للوفدمصاد
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ومع ذلك، فقد أشارت جلنة مكافحة التعذيب إىل أن الوفد مجَّع شكاوى عديدة بشأن املمارسة املمنهجة   - ١٥
رطة أو يصطحبوهنم، وبأن الوفد استطاع أن املتمثلة يف إحكام األصفاد يف أيدي األشخاص الذين يوقفهم أفراد الش

 وحتديداً عند دخول أفراد جدد إىل السجن، على تفشي هذه           - يقف بنفسه، أثناء زياراته أماكن احتجاز خمتلفة        
وقد اطلعت جلنة مكافحة التعذيب أيضاً على شهادات طبية تفيد حبدوث خملفات عصبية مؤقتة نامجة               . املمارسة

  .)٣١(عن تلك املمارسات

ويف هذا السياق أبرزت جلنة مكافحة التعذيب أن الوفد أحاط علماً بالتعليمـات الـسطحية املتعلقـة                   - ١٦
بالتصفيد واملُذاعة داخل خدمات األمن العام، واعترب أن تلك التعليمات تبدو مفرطة العمومية وأن من املهم بث                 

عطي املوظفني توجيهات عملية بشأن اإلجراءات تعليمات أكثر تفصيالً، تشدد على مفهومي املناسبة والتناسب وت
وعالوة على ذلك، ينبغي استشارة السلطات القضائية واإلداريـة عنـد صـياغة        . الواجب اتباعها عند التصفيد   

وأوصت جلنة مكافحة التعذيب بصياغة تعميم مفـصَّل        . تعليمات جديدة يف اجملاالت اخلاضعة ملسؤولية كل منها       
وقد أبدت سلطات مونـاكو  . )٣٢(خل شرطة موناكو، يف ضوء التعليقات الواردة أعاله      خبصوص التصفيد وبثه دا   

  .)٣٣(تعليقات بشأن هذه التوصية

وأفادت جلنة مكافحة التعذيب بأن حبث تشريعات موناكو أظهر أن جترمي التعذيب ليس موضوع نـص                  - ١٧
 التعذيب يف حد ذاهتا ُيقاضى املـسؤولون عنـها        حمدد، فيما يتصل باجلرائم املُرتكَبة يف إقليم اإلمارة، وأن أفعال         

أو تـشكل   )  من قانون اإلجراءات اجلزائية    ٨ من املادة    ١الفقرة  (عندما تكون قد ارُتكبت خارج إقليم اإلمارة        
وعالوة على ذلك، مل ُيبقِ املشرِّع على إشارة صرحية إىل مفهوم           . ظروفاً ُمشِددة يف سياق جرائم حمددة يف حق األشخاص        

ودعت جلنة مكافحة التعذيب سلطات موناكو إىل اختاذ تدابري من أجل           . ٢٠٠٢عذيب يف نص الدستور املنقَّح يف عام        الت
  .)٣٥(وأبدت سلطات موناكو تعليقات بشأن هذه التوصية. )٣٤(جترمي التعذيب يف قانون عقوبات موناكو

ي ادعاء يتعلق باعتداءات جسدية على وأوضحت جلنة مكافحة التعذيب أن الوفد مل يتلَق خالل زيارته أ        - ١٨
املرضى من جانب موظفني يف قسم األمراض العقلية والطب النفسي يف مستشفى األمرية غراس، بل إنه َعِلـم يف                   

غري أن جلنة مكافحة التعذيب أعربت عن بالغ قلقها . املقابل بأن املوظفني حيافظون على عالقات ممتازة مع املرضى
بعة فيما يتصل بوسائل اإلرغام اليت يستخدمها أفراد الشرطة املكلفني حبراسة أشخاص حمتجزين إزاء املمارسات املت
وبالفعل الحظ وفد جلنة مكافحة التعذيب أن هذه املمارسات جتري أحيانـاً دون موافقـة             . ُيعاجلون باملستشفى 

  .)٣٦(اإلطار الطيب بل تتعارض وتعليماته الواضحة

ية إلهناء مجيع أشكال العقاب اجلسدي لألطفال بأن إخضاع األطفـال للعقـاب       والحظت املبادرة العامل    - ١٩
   ويف املرتل، وأن أحكام حظر العنف والتعدي يف القانون اجلنـائي            )٣٧(اجلسدي مشروع يف مرافق الرعاية البديلة     

جلسدي يف املدارس   وأضافت املبادرة أن العقاب ا    . )٣٨(ال ُتفسَّر كأحكام حتظر العقاب اجلسدي يف تربية األطفال        
، غري أنه ال وجـود      )٢٠٠٧(ُيعترب غري مشروع وال يندرج ضمن التدابري التأديبية املسموح هبا يف قانون التعليم              

  وأفادت املبادرة بأن العقاب اجلسدي على ارتكاب جرائم غري مـشروع يف النظـام اجلزائـي           . )٣٩(حلظر صريح 
  .)٤٠(ؤسسات اجلزائية، غري أنه ال وجود حلظر صريح يف هذا الصددوال ُيعترب تدبرياً تأديبياً مشروعاً يف امل
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وذكَّرت املبادرة بأن جلنة حقوق الطفل أعربت، يف مالحظاهتا اخلتامية على التقرير األويل الذي قدمتـه                  - ٢٠
  .)٤١(، عن قلقها ألن العقاب اجلسدي غري حمظور قانوناً، وأوصت حبظره داخل األسرة٢٠٠١موناكو يف عام 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

فيما : " من الدستور اليت تنص على ما يلي       ١٩أثارت جلنة مكافحة التعذيب مسألة احترام أحكام املادة           - ٢١
عدا حالة التلبس، ال جيوز توقيف شخص إال مبوجب أمر قضائي ُمسبَّب، ُيستظهر به عند التوقيف أو يف غضون                   

 ساعة على أقصى تقدير بني ٢٤أي ( جلنة مكافحة التعذيب أن تلك املهلة فقد الحظت".  ساعة٢٤مهلة أقصاها 
ال ُتحترم دائماً، بل إنه جرى جتاوزهـا مـرات          ) احلرمان الفعلي من احلرية واالستظهار باألمر القضائي املُسبَّب       

  .)٤٢(عديدة بساعات كثرية

ملمارسة تبلورت مبرور الزمن داخـل      وأفادت جلنة مكافحة التعذيب بأن موظفي الشرطة يكتفون، وفقاً            - ٢٢
 ساعة، ورأت أن هذا التفسري يتعـارض        ٢٤األمن العام، بإحضار الشخص املعين أمام القاضي يف مهلة أقصاها           

 ساعة مـن    ٢٤وأحكام الدستور، اليت تنص صراحة على وجوب االستظهار باألمر القضائي املُسبَّب يف غضون              
حة التعذيب بوضع حد هلذه املمارسة على الفور وبتسليم احملتجزين نسخة    وأوصت جلنة مكاف  . احلرمان من احلرية  

  .)٤٤(وأبدت سلطات موناكو تعليقات بشأن هذه التوصية. )٤٣(من أمر التوقيف، ُتذكر فيها ساعة إصداره

ووقفت جلنة مكافحة التعذيب على عيب فادح يشوب سجن موناكو، على الرغم من األشغال الضخمة                 - ٢٣
فقد أنشئت معظم زنازين املؤسسة داخل خمزن ذخائر عسكرية قدمي مل يكن غرضه             . يف العقدين املاضيني  املُنجزة  

 وال رجعة فيه    - وقد رأت جلنة مكافحة التعذيب أن هذا األمر يؤثر تأثرياً جلياً            . الرئيسي بالتأكيد إيواء السجناء   
يه، فقد أوصت سلطات موناكو بالشروع يف       وبناًء عل .  على جوانب معينة من احلياة يف السجن       - على األرجح   

وقد أبـدت سـلطات   . )٤٥(حبث سبل ووسائل نقل سجن موناكو إىل مقر جديد يكون جمهَّزاً لألغراض احلبسية        
  .)٤٦(موناكو تعليقات بشأن هذه التوصية

منـذ  وأوضحت جلنة مكافحة التعذيب أن سجن موناكو، عالوة على افتقاره إىل برامج أنشطة، ُيطبِّق                 - ٢٤
، وأن  "عدم التسامح "، نظام قيود ُتفرض بال متييز على مجيع السجناء ُسمي نظام            ٢٠٠٣هروب سجينني يف عام     

من طعام ومالبس وطرود من (هذا اإلجراء يرمي إىل حتصني عنرب الزنازين وإىل استبعاد إدخال أي متاعٍ شخصي         
  غري أن الغرض البّين من هـذه املمارسـة         . عاداً كامالً إىل السجناء املدانني أو املتهمني استب     ) األسر وما إىل ذلك   

  .)٤٧( يقترن بعواقب وخيمة على حياة السجناء-  وهو منع اهلروب وجتنب االجتار إىل جانب توفري املوظفني - 

وُتطبَّق على الدوام " عدم التسامح"واعتربت جلنة مكافحة التعذيب أن اعتماد سياسة تقييد ُتدعى سياسة   - ٢٥
وأضافت . ييز على مجيع السجناء، املدانني منهم واملتهمني، رجاالً ونساًء وأحداثاً وبالغني، أمر غري مقبول             وبال مت 

أن نظام التقييد هذا ال يربره سوى االستناد إىل تقييم فردي للخطر وتطبيقه على سجناء بعينهم يف حدود الفترة                   
ذا النظام على اجلميع ويف أي وقت مبثابة عقوبة مجاعية          ورأت جلنة مكافحة التعذيب أن تطبيق ه      . الزمنية الالزمة 

، ورأت من "عدم التسامح "مقنَّعة، وأوصت سلطات موناكو بأن ُتعيد النظر يف وجاهة نظام التقييد املسمى نظام              
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وأبدت سلطات موناكو . )٤٨(األشياء إىل السجن/املمكن تنفيذ تدابري أخرى أكثر انتقائية ملراقبة دخول األشخاص
  .)٤٩(تعليقات بشأن هذه التوصية

وأفادت جلنة مكافحة التعذيب بأن وفدها أُعِلم بأن سجن موناكو يؤوي يف بعض األحيـان أشخاصـاً         - ٢٦
أحداثاً، ورأت أن من غري املستحّب صراحة أن ُيحبس يف السجن أحداث يف سن الثالثة عشرة والرابعة عـشرة                   

والحظت . ٢٠٠٥ديسمرب  /تهم، على غرار ما حدث طيلة أسبوعني يف شهر كانون األول          جيب حرماهنم من حري   
  .)٥٠(جلنة مكافحة التعذيب أن من األفضل بكثري إيداع هؤالء األشخاص يف مراكز احتجاز خمصصة لألحداث

 الصدد؛ هذايف وأعلنت جلنة مكافحة التعذيب إقرارها بالصعوبات العملية اليت تواجهها سلطات موناكو   - ٢٧
وأوصت جلنة مكافحة التعذيب بإيالء     . بيد أهنا كانت على يقني من أن السلطات ستجد طريقة لتسوية املشكلة           

أثناء فترة احتجازهم يف املؤسـسة، طاملـا ُيحتجـز          ) مبا يف ذلك التربية البدنية    (اهتمام خاص لتعليم األحداث     
  .)٥٢(ات بشأن هذه التوصيةوأبدت سلطات موناكو تعليق. )٥١(األحداث يف سجن موناكو

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تكفل سلطات موناكو تلقي أعضاء اجلهـاز                - ٢٨
 تدريباً أولياً وتدريباً أثناء اخلدمة يف جمال حقوق اإلنسان عموماً وقضايا العنصرية )٥٤( وضباط الشرطة)٥٣(القضائي

  .)٥٥(أبدت حكومة موناكو تعليقات بشأن هذه التوصياتوقد . والتمييز العنصري خصوصاً

   احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية- ٤

 ١٩٩٣ سـبتمرب / أيلول ٢٣ املؤرخ   ١١٦٥تفيد اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن القانون رقم            -٢٩
ع وتسجيل واستخدام معلومات تـشري إىل        على حظر مج   ١٢ ينص يف املادة     يةمساالالذي ينظم معاجلة املعلومات     

غري أن هذه املادة جتيز بعـض       . االنتماء العرقي أو الديين ما مل يوافق األشخاص املعنيون على ذلك موافقة كتابية            
حاالت عدم التقيد بالقاعدة، وذلك حتديداً عند قيام هيئة من هيئات القانون العام بعملية املعاجلة ألسباب تتصل                 

  لعامة من جهة، وعندما يقوم بذلك أعضاء مؤسسة كنسية أو جمموعة سياسية أو دينيـة أو فلـسفية                  باملصلحة ا 
أو إنسانية أو نقابية يف إطار حتديد األهداف القانونية أو االجتماعية للمؤسسة أو اجملموعة ألغراض تشغيلها من                 

  .)٥٦(وقد أنشأ هذا القانون أيضاً جلنة رصد املعلومات االمسية. جهة أخرى

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تكفل سلطات موناكو امتثال نظـام مجـع                 - ٣٠
البيانات هذا اللوائح والتوصيات األوروبية املتعلقة حبماية البيانات ومحاية اخلصوصية، على حنو ما جاء يف توصيتها 

كما ينبغي أن تكفل . ه األجانب ومعاداة السامية والتعصب املتعلقة مبناهضة العنصرية وكر١السياساتية العامة رقم 
السلطات قيام مجع البيانات على احترام كامل لسرية هوية األشخاص املعنيني وكرامتهم وعلى امتثال مبدأ املوافقة 

 املساواة  وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يراعي نظام مجع البيانات املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري ُبعد             . الواعية
  .)٥٧(بني النساء والرجال ال سيما إمكانية التعرض لتمييزي مزدوج أو متعدد
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   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات- ٥

قالت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إن ملوناكو وسائط إعالم عدة، مبا يف ذلك صـحيفة               - ٣١
، وتلفزيون مـشفر، وإن     ٢٤وقناة تلفزيونية خاصة هي القناة      يومية ُتحرَّر وُتطبع يف فرنسا، وصحيفة أسبوعية،        

  املعلومات اليت تلقتها تفيد بعدم توقيف أي صحفي من موناكو حىت اليوم بتهمة إبـداء مالحظـات عنـصرية                   
وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تشجع سلطات موناكو إنشاء           . )٥٨(أو معادية للسامية  

لة ذاتية التنظيم تتوىل البّت يف الشكاوى املقدمة ضد وسائط اإلعالم، وبأن تشجع صـياغة مدونـة                 هيئة مستق 
وقد أبدت حكومة موناكو    . )٥٩(أخالقيات مهنية لوسائط اإلعالم تتناول قضايا منها العنصرية والتمييز العنصري         

ية والتعصب أيضاً بأن تدعم سلطات      وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصر    . )٦٠(تعليقات بشأن هذه التوصية   
  .)٦١(موناكو أية مبادرات ترمي إىل التوعية هبذه القضايا

أما خبصوص تكوين اجلمعيات، فقد أشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل أن أعضاء                - ٣٢
إلعالم باألمر دومنا حاجة إىل     اجملتمع املدين رحبوا بقرار سلطات موناكو السماح لألجانب بتكوين مجعية مبجرد ا           

واعتربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن هذا القرار يضع          . طلب تصريح كما كان احلال سابقاً     
  .)٦٢(األجانب يف مرتبة متساوية مع مواطين موناكو

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

: لعنصرية والتعصب بأن قطاع العمالة يف موناكو خاضع لنظام األولويةأفادت اللجنة األوروبية ملناهضة ا    - ٣٣
املواطنون أوالً يليهم أزواجهم، مث غري املواطنني املقيمون يف موناكو، مث املواطنون الفرنسيون من البلديات اجملاورة، 

على أساس (ية ألغراض التوظيف وُيطبَّق معيار اجلنس. وأخرياً غري املواطنني املقيمون خارج اإلمارة وتلك البلديات
وأفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية     . والتعامل مع الفائض العمايل وإلغاء الوظائف     ) التساوي يف املؤهالت  

والتعصب بأهنا تفتقر إىل أية معلومات خبصوص التطبيق العملي هلذا النظام وجتهل ما إذا كان قد شكَّل موضوع                  
ورأت أن من الالزم اعتمـاد      . )٦٣( مثّ إثبات أو نفي وجود حاالت متييز يف تطبيق هذا النظام           أي حبوث، وبأنه يصعب من    

  تشريع يكفل، يف تنفيذ هذا النظام، منع أي متييز على أسس مثل العرق واللون واللغة والدين واجلنسية واألصـل اإلثـين                     
  .)٦٤( التدريبالت مثل الترقية واحلصول علىوميكن أن يشمل هذا القانون أيضاً جما. أو يعاقب عليه/أو الوطين و

وناشدت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب سلطات موناكو ضمان أال يفضي نظام التوظيف               - ٣٤
والفصل املعتمد يف اإلمارة إىل التمييز، على صعيد التطبيق، على أسس مثل العرق واللون واللغة والدين واجلنسية                 

الوطين، ودعتها إىل وضع ضمانات قانونية يف هذا الصدد، وذلك مثالً باعتماد أحكام تكفـل               واألصل اإلثين أو    
كما أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بـأن تكفـل           . )٦٥(املساواة يف الترقية واحلصول على التدريب     

ة من غري مواطين موناكو ضمانات مناسبة       سلطات موناكو أن يتضمن القانون اجلديد املتعلق بوضع موظفي اخلدمة املدني          
  .)٦٦(حتميهم من التمييز على أسس مثل العرق واللون واللغة والدين واجلنسية واألصل اإلثين أو الوطين
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وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن متضي سلطات موناكو يف مكافحة استخدام               - ٣٥
وأبدت حكومة موناكو تعليقات بشأن     . )٦٧(هتماماً خاصاً حلالة العمال املرتليني    العمال غري القانونيني وأن تويل ا     

  .)٦٨(هذه التوصية

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

: أفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بوجود ثالثة قطاعات سكنية يف مونـاكو وهـي                - ٣٦
ولة واملفتوح للمواطنني دون غريهم؛ والقطاع اخلاص؛ وما يسمى القطاع احملمي، وهـو             القطاع العام، التابع للد   

خمصص ملواطين موناكو وفئات أخرى من الناس، أي ألبناء مواطين موناكو وأزواجهم وأراملهم أو مطلقـيهم،                
الـوالدة،  واألشخاص الذين ولدوا يف موناكو وعاشوا فيها منذ الوالدة وكان والدوهم يعيـشون فيهـا عنـد                  

  .)٦٩( سنة باستمرار٤٠واألشخاص الذين عاشوا يف اإلمارة فترة ال تقل عن 

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تكفل سلطات موناكو أال يفضي نظام السكن   - ٣٧
صعيد التطبيـق،   القائم على األولوية الذي يفضِّل مواطين موناكو وفئات أخرى من األشخاص إىل التمييز، على               

، وبأن تضمن ختفيض شرط اإلقامة مخس سنوات الذي ينظم أهلية غـري             )٧٠(ضد العمال من غري مواطين موناكو     
  .)٧١(املواطنني باحلصول على االستحقاق السكين

وأفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن اإلمارة متيِّز أيضاً بني مواطين موناكو وغـري                 - ٣٨
واطنني يف منح بعض االستحقاقات احلكومية، وأن الدولة متنح املواطنني وحدهم على هذا األساس استحقاقات               امل

والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية     . مثل منح إقامة املشاريع ومساعدات األمهات العاطالت عن العمل        
 من العهد الدويل اخلاص ٢- ٢ت على املادة والتعصب يف هذا السياق أن موناكو قدمت إعالنات تفسريية وحتفظا

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تطالب الدول األطراف بأن تكفل ممارسة احلقوق املنصوص عليها 
  .)٧٢(يف العهد ممارسة خالية من أي متييز على أسس مثل العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو األصل الوطين

لجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن مجيع العمال واملتقاعدين يتمتعون إىل جانب            والحظت ال   - ٣٩
غري أهنا أعربت عن قلقها ألن األجانـب مطـالبون          . أسرهم بنظام محاية اجتماعية وباالستحقاقات اليت يقدمها      

. اعدة اجتماعية وطبيـة معينـة  باستيفاء شرط اإلقامة مخس سنوات يف اإلمارة قبل أن حيق هلم التمتع بتدابري مس    
لذلك فقد رحبت بتأكيدات سلطات موناكو أن تعديل هذا الشرط جاري النظر فيه بغية متكني غري املواطنني من                  

  .)٧٣(احلصول على املساعدة االجتماعية

طنني وغري وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تكفل سلطات موناكو عدم التمييز بني املوا        -٤٠
كما أوصت بأن ختفض سلطات موناكو يف أقرب وقت ممكـن شـرط             . )٧٤(املواطنني يف مسألة االستحقاقات احلكومية    

  .)٧٥(اإلقامة مخس سنوات كي حيق لغري مواطين موناكو احلصول على املساعدة االجتماعية والطبية

داع املصابني بأمراض عقلية يف املستـشفيات       وبيَّنت جلنة مكافحة التعذيب أن التشريع احلايل املتعلق بإي          - ٤١
ومحايتهم يف إمارة موناكو يبدو مطابقاً إمجاالً للمعايري اليت حددهتا هذه اللجنة يف هذا اجملال، لوال ثغرتان جتـدر              

  فقد الحظ وفد جلنة مكافحة التعذيب أن التصديق القضائي على إجراء اإليـداع األوَّيل عـادة                : اإلشارة إليهما 
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 أسابيع، يف حني أن متوسط مدة اإليداع اإللزامـي مبستـشفى            ٦ و ٤ي اإليداع اإللزامي بفترة تتراوح بني       ما يل 
وهكذا فكثرياً ما كان التصديق القضائي يسبق بأيام فقط اقتـراح           . األمرية غراس يتراوح بني شهر وثالثة أشهر      

ت جلنة مكافحة التعذيب بأن تتخـذ       وأوص. التسريح الصادر عن الطبيب رئيس القسم مبستشفى األمرية غراس        
وقد أبـدت  . )٧٦(سلطات موناكو تدابري فورية ترمي إىل تقليص مدة إجراءات التصديق القضائي هذه بقدر كبري    

  .)٧٧(سلطات موناكو تعليقات بشأن هذه التوصية

لف عناصـر   وباإلضافة إىل ذلك، ال يستمع القاضي إىل املريض املعين باألمر، بل يقتصر على فحص خمت                - ٤٢
ورأت جلنة مكافحة التعذيب أن عقد جلسة       . يف جلسة سرية  ) الشهادة الطبية وتقرير اخلبري وما إىل ذلك      (امللف  

 ينبغي أن - ) أي املريض والطبيب والقاضي( تتيح اتصاالً مباشراً بني مجيع األطراف املعنية - قضائية يف املستشفى 
ح للقاضي ال أن يستمع إىل التفسريات اليت قد يقـدمها املـريض   يكمل اإلجراءات السرية وأن هذه اجللسة ستتي      

وعالوة على ذلك،   ). مبساعدة الطبيب إن لزم األمر    (والطبيب فحسب، بل أيضاً أن يبلِّغ املريض بقراره مباشرة          
وأوصت جلنة مكافحة التعـذيب   . ينبغي أن يدَرج أمر القاضي يف ملف املريض وأن يتلقى هذا األخري نسخة منه             

أن تتخذ سلطات موناكو تدابري من أجل حتسني اإلجراء املتبع فيما يتصل بإيداع املصابني بـأمراض عقليـة يف                   ب
  .)٧٩(وقد أبدت سلطات موناكو تعليقات بشأن هذه التوصية. )٧٨(املستشفى بصفة غري طوعية

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٨

 تلميذ يف موناكو وبأن التعليم ٥ ٩٠٠وروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بوجود زهاء  أفادت اللجنة األ    - ٤٣
وقد شـجعت سـلطات     . )٨٠(اإلجباري يف املدارس احلكومية متاح جماناً ألطفال موناكو واألطفال املقيمني هبا          

لى إيالء اهتمام خاص    موناكو على مواصلة متكني أبناء العمال احلدوديني من الوصول إىل املدارس احلكومية، وع            
كذلك شجعت اللجنة األوروبية    . حلالة األطفال الذين زاول والدوهم كامل تعليمهم يف اإلمارة أو يعملون فيها           

ملناهضة العنصرية والتعصب سلطات موناكو على مواصلة السهر على تعلم األطفال غري الناطقني بالفرنسية هلذه               
وأبدت . )٨١(لتدابري املتخذة لتلبية احتياجات التالميذ على اختالف مشارهبماللغة بسرعة وأوصتها مبواصلة وتعزيز ا

  .)٨٢(حكومة موناكو تعليقات بشأن املسائل املثارة يف هذه الفقرة

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

جانب من  قالت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إن موناكو تطبق ثالث إجراءات لطرد األ              - ٤٤
وخبصوص النفي، فقد رحبـت بتأكيـدات       . إقليم اإلمارة، وهي الترحيل وإعادة الشخص من حيث أتى والنفي         

سلطات موناكو أن التشريع الذي جييز اختاذ هذا اإلجراء، وهو من أشني العقوبات اليت قد يفرضـها قـاضٍ يف                    
بية ملناهضة العنصرية والتعصب سلطات موناكو      وشجعت اللجنة األورو  . )٨٣(القانون اجلنائي، تشريع جارٍ إلغاؤه    

على إلغاء النفي من تشريع موناكو يف أقرب وقت ممكن، وأوصتها بأن تعتمد يف أقرب وقت ممكـن ضـمانات               
وأوصتها بأن تكفل ذكر هذه الضمانات بوضوح يف القـانون املزمـع            . إجرائية تتعلق بتدابري اإلعادة والترحيل    

وأوصت اللجنة األوروبية . )٨٤( مثالً، وبأن جيري التصويت على هذا القانون دون تأخرياعتماده بشأن األمن العام
ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تكفل سلطات موناكو احتواء إجراءات طلب اللجوء يف اإلمارة مجيع الضمانات       

  .)٨٦(وأبدت حكومة موناكو تعليقات بشأن املسائل املثارة يف هذه الفقرة. )٨٥(الالزمة
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   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود-  ثالثاً
  .ال ينطبق

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
  .ال ينطبق
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