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  سكان األرض وال- أوالً 

 كم  ٠,٤٠، منها ما يقرب من      ٢ كم ٢,٠٢إمارة موناكو هي دولة مستقلة ذات سيادة تبلغ مساحتها            - ١
وتتكون اإلمارة من مدينة واحدة ال غري هـي         . كُتسب من حتويل البحر إىل يابسة خالل العقود الثالثة األخرية         ا

.  يف املائـة   ١٠٠حضريون بنـسبة    وعليه، فإن سكان موناكو هم      . موناكو، وحدودها هي نفس حدود الدولة     
ومنذ االتفاقية املربمة . وأراضي اإلمارة مطوقة بأراضي اجلمهورية الفرنسية، وهلا منفذ على البحر األبيض املتوسط

، أصبحت مساحة املياه اإلقليمية اليت متارس عليها موناكو السيادة ١٩٨٤فرباير / شباط١٦بني فرنسا وموناكو يف 
 اجلرف القاري، اليت متلك موناكو بشأنه حقوقـاً       (ملساحات البحرية الواقعة ما وراء ذلك       ، ومتتد ا  ٢ كم ٧١هي  

  .  كم٨٨كم وطوله  ٣ ١٦٠، على ممر عرضه )سيادية

ا السكان ويتحدثوهنما   مواللغة الرمسية هي الفرنسية، ولكن اإليطالية واإلنكليزية مها أيضاً لغتان يفهمه            - ٢
 تدرَّس لصغار السن يف مـدارس       - " املسنون" اليت يتحدثها    - دية ألهايل موناكو    كما أن اللغة التقلي   . بوجه عام 

يف امتحان شهادة الثانوية كمادة اختيارية ؛ وميكن اختيارها )9e (CE2)(اإلمارة ابتداء من الصف الثالث االبتدائي 
  ). البكالوريا(العامة 

 من الدستور تكفـل حريـة       ٢٣ ولكن املادة    ية،ية الرومانية الرسول   الكاثوليك ةودين الدولة هو املسيحي     - ٣
  .، توجد على أراضي موناكو أماكن عبادة بروتستانتية واجنليكانية وأرثوذكسية يونانية ويهوديةهكذاو. املعتقدات

وبالنظر إىل العالقات النقدية القائمة بني إمارة موناكو واجلمهورية الفرنسية، اليت مت إقرارها باألمر امللكي   - ٤
، الذي يضفي الطابع القانوين على الِقطع       ١٩٢٨يوليه  / متوز ١٧، املعدَّل يف    ١٩٢٥يناير  / كانون الثاين  ٤رخ  املؤ

 ١واألوراق النقدية الفرنسية يف أراضي إمارة موناكو، قامت حكومة اإلمارة بإدخال اليورو يف أراضيها ابتداء من 
 علـى الـصعيد     ق للجدول الزمين الفرنسي وحمددةً    ، وذلك باعتماد جدول زمين مطاب     ١٩٩٩يناير  /كانون الثاين 

ورغم أن اإلمارة ليست عضواً يف االحتـاد األورويب، فقـد أُذن هلـا              . الداخلي طرائق التنفيذ القانونية الالزمة    
  / كـانون األول   ٣١قرار جملس وزراء االحتاد األورويب املـؤرخ        (باستخدام اليورو بشكل قانوين على أراضيها       

وفضالً عن ذلك، جرى بصورة قانونية، يف مجيع دول منطقة اليورو، صك وقبول قطع نقدية               ). ١٩٩٨ديسمرب  
  .باليورو حيمل أحد وجهيها صورة ملوناكو

، بلغ عدد سكان إمارة مونـاكو       ٢٠٠٠يوليه  /جري يف متوز  ووفقاً للتعداد السكاين العام األخري الذي أُ        - ٥
   يف املائـة باملقارنـة مـع        ٧بنسبة   هو ما يشكل زيادة   ، و )امرأة ١٦ ٤٧٦رجالً و  ١٥ ٥٤٤(نسمة   ٣٢ ٠٢٠
 يف املائة وتـضاعف     ٣١، ازداد عدد السكان املقيمني يف موناكو بنسبة تتجاوز          ١٩٦٨ومنذ عام   . ١٩٩٠عام  

هذه الزيادة السكانية إىل درجـة      ) املقتطع من البحر  ( اجلديد   ‘فونتفياي‘ويستوعب حي   . العدد منذ بداية القرن   
  نقـصاناً طفيفـاً    ) ‘كونـدامني ‘مدينة موناكو وحي    (بينما تشهد األحياء املتحضرة منذ زمن أقدم        كبرية جداً،   
  .يف سكاهنا
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   ٢٤,٥( مونـاكو    مـواطين مـن    ٨ ٠٣٩  جنسية تقريبـاً، منـهم     ١٢٦ويتألف سكان موناكو من       - ٦
مـن   ٢ ٠٥٤، و )ائـة  يف امل  ٢٣(من اإليطاليني    ٥ ٥٢١، و ) يف املائة  ٣٦,٨(فرنسياً   ٨ ٨٣١و،  )١()فـي املائة 
واجلاليات السويسرية واألملانية والبلجيكية والربتغالية وجاليـة أمريكـا الـشمالية           ).  يف املائة  ٦,٢(الربيطانيني  

  .ممثلة جيداً أيضاً) الواليات املتحدة وكندا(

 املائة   يف ٧٥وشهد السكان املقيمون يف موناكو ممن حيملون جنسيتها زيادة يف عددهم بنسبة تبلغ قرابة                 - ٧
  نـسمة يف    ٧ ٨٤٢، و ٢٠٠٠نسمة يف عـام      ٧ ١٧٥ أصبح ،١٩٦٨نسمة يف عام     ٣ ٤٨٩( عاماً   ٣٠خالل  

  :وتفسَّر هذه الزيادة الكبرية بعدة عوامل منها). ٢٠٠٥عام 

 واليت تسمح لكل أم ُولدت وهي حتمل جنسية مونـاكو         ١٩٩٢اإلمكانية اليت أتيحت منذ عام        )أ(  
و حصلت على جنسية موناكو بالتجنُّس وكان أحد أسالفها من نفس النسب ُولد وهو              أو لكل امرأة من موناك    (

  / كـانون األول ١٨ املـؤرخ  ١١٥٥قانون اجلنـسية رقـم   (بنقل هذه اجلنسية ألطفاهلا    ) حيمل جنسية موناكو  
ـ     ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ ١٢٧٦ ، املعدَّل بالقانون رقم   ١٩٩٢ديسمرب   ة  الذي يسمح، يف مجل

  ؛)أمور، للنساء املتجنسات بنقل اجلنسية إىل أطفاهلن بشكل مستقل عن جنسية أسالفهن من نفس النسب
 يـسمح، يف املـادة      ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ املؤرخ ١٢٩٦ وعالوة على ذلك، فإن القانون رقم       )ب(  

 من القانون   ٣ادة  لكل شخص يولد ألم كانت، قبل والدته، قد اكتسبت جنسية موناكو مبقتضى امل            "األوىل منه   
أن يكتسب جنسية موناكو بإعالن رغبته يف ذلـك يف  ] ...[، ١٩٥٢نوفمرب / تشرين الثاين١٨ املؤرخ ٥٧٢رقم 

ما السنة التالية لنشر هذا القانون، شريطة تقدمي ما يثبت إقامته الفعلية يف أراضي اإلمارة يف تاريخ نشر القانون أو 
  ؛"ل مثانية عشر عاماً على األقلأنه كان يقيم فيها فعلياً طوايثبت 

حق كل امرأة أجنبية تتزوج بشخص حيمل جنسية موناكو يف أن تكتسب اجلنسية بإعالن رغبتها   )ج(  
  ؛) من القانون املذكور أعاله٣املادة (يف ذلك 
  . احلق الدستوري ألمري موناكو يف منح جنسية موناكو بطريق التجنس  )د(  

والعمـر  ". آس البستوين " حبسب الفئة العمرية هرماً عمرياً غريباً يف شكل          وُيظهر توزيع سكان موناكو     - ٨
، كـان   ٢٠٠٠ويف عام   ).  سنة للنساء  ٨٣,٦ سنة للرجال، و   ٧٤,٧( سنة   ٧٨,٤ملتوقع للحياة عند الوالدة هو      ا

ذه وه.  يف املائة من جمموع السكان٢٢,٤شخصاً، أي  ٧ ١٨١  سنة هو٦٥عدد املسنني الذين تتجاوز أعمارهم 
كما أن  . النسبة املرتفعة نسبياً مستقرة منذ ثالثني عاماً، فإمارة موناكو جتتذب تارخيياً املتقاعدين امليسوري احلال             

ومل يتغري معدل اخلصوبة منذ ).  يف املائة١٣,٢( عاماً مستقرة ١٤نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني صفر و
ويف املقابل، ال تشكل نسبة الذين تتراوح أعمارهم        . سن اإلجناب مرأة يف    لكل ا   طفل ١,٧عشر سنوات إذ يبلغ     

 ٥٦ عاماً فتتجاوز ٦٤ و٢٥ يف املائة من السكان، أما نسبة الذين تتراوح أعمارهم بني  ٨ عاماً إال    ٢٤ و ١٥بني  
  .يف املائة

                                                      

  ، كان عدد مواطين موناكو املسجلني رمسياً لدى دائرة السجل املدين ببلدية موناكو ٢٠٠٧مايو / أيار١يف  )١(
  .شخصاً ٨ ٠٣٩هو 
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  :يف هذا اجملالرضية جداً  الصحة إىل أن اإلمارة قد بلغت مستويات ُمجمالوتشري املؤشرات الرئيسية يف   - ٩

  ؛) عاما٧٨,٤ً(متوسط العمر املتوقع عند الوالدة يقترب من أفضل املستويات على الصعيد العاملي   )أ(  
 يف املائة تقريباً مـن      ٣٠ترجع نسبة   يف هذا الصدد     يف األلف، و   ١٧معدل وفيات إمجايل قدره       )ب(  

 يف املائة إىل أمـراض الدورة الدمويــة        ٤٠وأكثر من   ) ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٣٧,٨(الوفيات إىل السرطان    
  ؛)١٩٩٩ يف املائة يف عام ٦,٣( يف املائة إىل أمراض اجلهاز التنفسي ١٠وأقل من ) ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣٥,١(

لبنني، وهو  ل يف األلف    ٩لبنات و ل يف األلف    ٧ سنوات قدره    ٥معدل وفيات لألطفال دون سن        )ج(  
  .فة يف البلدان الصناعيةمعدل مماثل للمعدالت املعرو

، ٢٠٠٦ومبلغ الناتج احمللي اإلمجايل لعام      . ٢٠٠٥وقد ُحسب الناتج احمللي اإلمجايل للمرة األوىل يف عام            - ١٠
، ولذلك ٢٠٠٥الذي ُحسب لتوه، معرب عنه بالقيمة احملسوبة باألسعار اجلارية، مثلما حدث بالنسبة إىل مثيله لعام 

 يف املائة، ١,٦ مبعدل املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصاديةلتضخم الذي قدره مل ُيؤخذ يف احلسبان فيه ا     
والنهج الذي اختري لتعريف السكان املرجعيني يأخذ يف احلسبان، كمـا حـدث يف              . ٢٠٠٦يف فرنسا، يف عام     

 اًن يتلقون أجر  ، السكان املقيمني من ناحية والسكان غري املقيمني الذي        ٢٠٠٥احلساب الذي أجري خبصوص عام      
ويسمح حساب هذا اجملموع الكلي االقتصادي للسنة الثانية على التوايل مبعرفة املعدل األول           . من الناحية األخرى  

وقد أعيد حساب الناتج احمللي اإلمجايل      .  يف املائة  ٦,٥، وهو   )غري مصحح مبراعاة التضخم   (لنمو اقتصاد موناكو    
 لإلدارات فائض التشغيل اإلمجايل، إذ أُخذ يف احلسبان دمج ٢٠٠٦ه لعام  بالزيادة، أثناء حساب مثيل٢٠٠٥لعام 

  . العامفائض التشغيل اإلمجايل يف -  ٢٠٠٥الذي مل ُيؤخذ يف احلسبان يف عام  - 

 :ل التايل النتائج املتوصل إليهاوُتعرض يف اجلدو  - ١١

  الفارق ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 ٪ يورو٧,١٣+  + ٤٦٥ ٢٨٦ ٨٨٥ ١ يورو  + ٨٩٣ ٨١٩ ٧٥٩ ١ يورو  أجور املوظفني

 ٪ يورو٥,٣٨ + + ٠٨٩ ٥٤٥ ٥٣٤ ١ يورو  + ٦٧٥ ١١٣ ٤٥٩ ١ يورو  فائض التشغيل اإلمجايل
 يورو٪ ٨,٢٦ + + ٥٩٥ ٩٤١ ٤٦٣ يورو   يورو٤٢ ٨٥٥ ٦١٣+  ضريبة اإلنتاج

  يورو٪٨,٠٦ +  - ٥٠١ ٣١٥ ١٦٩ يورو  - ٦٧٧ ٦٧٩ ١٥٦ يورو  إعانات
٪ يورو٦,٤٩+   يورو٣ ٧١٧ ٤٥٧ ٦٤٧  يورو٣ ٤٩٠ ٨٠٤ ٥٠٤ الناتج احمللي اإلمجايل
٪ يورو٢,١٧+    نسمة٧٠ ٧٤١   نسمة٦٨ ٩٧٣  السكان الذي ُحسبوا

٪ يورو٤,٢٣+   يورو٥٢ ٧٥٢  يورو٥٠ ٦١١  )باليورو(الناتج احمللي اإلمجايل الواحد 

  ).Direction de l’expansion économique( إدارة التوسع االقتصادي :املصدر

اإلمارة كــل   مؤسسات األعمال يف     حبسب رقم األعمال الذي حتققه       أيضاًويقدر النشاط االقتصادي      - ١٢
 يف املائة باملقارنة مـع  ١٧يورو وقد سجل زيادة تبلغ حنو   مليار   ١٥,٤، بلغ رقم األعمال     ٢٠٠٧ويف عام   . عام

مـن  عات الرئيسية للنشاط يف اإلمارة       والقطا . وتتسم إمارة موناكو بنسيج اقتصادي بالغ التنوع       .السنة السابقة 
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، )٢٠٠٧رقـم األعمـال لعـام       إمجايل   يف املائة من     ٤٥زهاء  (جتارة اجلملة واملفرق    : هيحيث رقم األعمال    
األشغال العامة / العقاراتا، وقطاع)٢٠٠٧رقم األعمال لعام إمجايل من   يف املائة١٩ (واملصارف واألنشطة املالية

  ).٢٠٠٧رقم األعمال لعام إمجايل من  يف املائة ٦قطاعني حنو ميثل كل من ال(والصناعة 

يوليه إعادة تقييم احلد األدىن لألجر يف الساعة باالسـتناد إىل           /ولذلك، جيري كل عام يف األول من متوز         - ١٣
يف  يورو ١ ٤٢٦,٣٦ يورو يف الساعة أي ٨,٤٤أسس مماثلة لألسس املطبقة يف احلد األدىن املماثل يف فرنسا، وهو 

ومن جهة أخرى، جيب أن تضاف إىل املرتبات الدنيا عالوة استثنائية بنسبة            ). نظر املرفق ا (٢٠٠٧الشهر يف عام    
على "  يف املائة اخلاصة بسكان موناكو     ٥    ال"ومن الناحية العملية، تطبق نسبة      .  يف املائة من مبالغ هذه املرتبات      ٥

  .مجيع األجور املدفوعة يف اإلمارة

ومنـذ عـام   . ٢٠٠٧ينـاير  / كانون الثاين١شخصاً يف  ٤٥ ٦٣٦ ب دد السكان العاملني بأجر در ع وقُ  - ١٤
أما معدل البطالة، املنخفض تقليدياً، فقد بلغ       .  يف املائة  ١١,٢٨، ازداد عدد السكان العاملني بأجر بنسبة        ٢٠٠٣
 يف املائة من القوى ٨,٦٨ نسبة ويستخدم القطاع العام. ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣١ يف املائة يف ٠,٧٣مستواه 

ومن بني هذا العدد األخري،     . من العاملني  ٤١ ٦٧٤أي    يف املائة،  ٩١,٣٢العاملة، بينما يستخدم القطاع اخلاص      
 يف املائة تتشكل من العاملني احلدوديني الوافـدين         ٧٥,١٦ يف املائة يف موناكـو يف حني أن         ١٦,٠٤ تقيم نسبة 

تبعد ( يف املائة من إيطاليا      ٨,٨٠ة، ومن مقاطعة ألب ماريتني الفرنسية، كما تأيت نسبة          أساساً من املناطق املتامخ   
 يف املائة من العاملني يف القطاع اخلاص بينما تشكل          ٥٨,٠١ويشكل الرجال نسبة    ).  كم ١٢عن موناكو مسافة    

 يف املائة من القـوى      ٨٣,٣٤نسبة  ) قطاع اخلدمات (ويستوعب القطاع الثالثي    .  يف املائة  ٤١,٩٩النساء نسبة   
شبه منعدم فهو القطاع األويل أما .  يف املائة١٦,٦٠نسبة ) قطاع الصناعة(العاملة بينما يستوعب القطاع الثانوي 

  . هكتاراً اليت هي مساحات خضراء٣٩ل ا، باستثناء ، ألن إقليم موناكو حضري متاماً) يف املائة٠,٠٦(

   اهليكل السياسي العام- ثانياً 
  ة عن التاريخ السياسي لإلمارة حمل- ألف 

اسُتخدمت صخرة موناكو وامليناء الطبيعي منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ واألزمنة الغـابرة كمـالذ                  - ١٥
" الليغور"ويف القرن السادس قبل امليالد، كانت قبيلة من قبائل . للسكان البدائيني، مث للبحارة الوافدين من الشرق

وبعد فترة من وجود الفينيقيني، استقر الرومان يف املنطقة من القرن الثاين . مسها ملوناكوتقطن املنطقة، وقد أعطت ا
 Portus Herculis Monoeciب واستخدم الرومان مرسى موناكو الذي مسي . قبل امليالد إىل القرن اخلامس امليالدي

ملنطقة غزوات عديدة، ومل يـنجح      ومنذ بداية القرن السادس وحىت هناية القرن العاشر، شهدت ا         ). ميناء هرقل (
  . مسجالً بذلك بداية عصر جديد٩٧٥كونت بروفانس يف دحر العرب إال يف عام 

، اعترف االمرباطور فريديريك األول باربريوس بسلطة جنوة على الساحل الليغوري حىت ١١٦٢ويف عام   - ١٦
، أصبح النقطة احلدوديـة غـريب   )١٢١٥(وأقام أهايل جنوة مستعمرة على الصخرة وبنوا قصراً حمصناً  . موناكو

، اندلعت حرب أهلية يف جنوة بني الِغويلف املؤيدين للبابـا واجليـبالن املؤيـدين               ١٢٧٠ويف عام   . اجلمهورية
  .ونتيجة انتصار اجليبالن، نفيت أُسر عديدة من الغويلف، ومنها أسرة غرميالدي. لالمرباطور الروماين اجلرماين
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" ماليزيـا "لذي فُرض على الغويلف، قام بعضهم بقيادة فرنسوا غرميالدي املـسمى            بعاد ا إلوكرد فعل ل    - ١٧
وهذا التاريخ يسجل والدة سيادة أسـرة       . ١٢٩٧يناير  / كانون الثاين  ٨باالستيالء مباغتة على قصر موناكو يف       

طاعيني يف ، استولت أسرة غرميالدي على أراضي األسياد واإلق١٣٥٥ و١٣٤٦ويف عامي . غرميالدي على موناكو
وأصبحت أراضي األسياد، إىل جانب أراضي موناكو، تشكل إقليم اإلمارة حـىت عـام              . ‘روكربين‘و‘ مونتون‘

، فإنه اختذ إجراءات جوهرية تتعلق بالتوارث شكلت، خالل         ١٤٥٤وقبل أن يتوىف جان األول يف عام        . ١٨٦١
فقد أمر بأن يتم التوارث، بـني  . (Maison de Monaco)مخسة قرون، أساس تنظيم التوارث يف أسرة موناكو 

مع إعطاء األولوية للخلف الذكر من نفس درجة ) البكرحق اإلبن (َخلَفه املباشر والشرعي، حبسب حق البكورية 
  .القرىب؛ وعند انعدام ذلك فقط، ُتستدعى النساء، شريطة أن يأخذ َخلَفها اسم أسرة غرميالدي وشعارها

 اعترفت بإقطاعة موناكو شخصيات من أبرزها دوق سافوا، مث ملك فرنسا            وخالل القرن اخلامس عشر،     - ١٨
ال يستمد  ) ١٥٢٣ إىل   ١٤٨١(، الذي اعترف بأن لوسيان، سيد موناكو من         ١٥١٢لويس الثاين عشر، يف عام      

حالفات وأدت الت. ويف هذه الفترة، تالشت متاماً تبعية موناكو جلنوة". من اهللا ومن سيفه"السيادة على موناكو إال 
إىل اقتراب أسياد موناكو من فرنسا، وإىل حماربة نابويل، وإىل االنضواء حتت محاية إسبانيا خالل الفترة من عـام   

، اإلمارة  )١٦٤١(، قبل أن يعيد ملك فرنسا لويس الثالث عشر، مبوجب معاهدة بريون             ١٦٤١ إىل عام    ١٥٢٤
وتنص معاهدة . يف الوقت ذاته على حرية أمري موناكو وسيادتههنائياً إىل منطقة النفوذ الفرنسي، مع إعادة التأكيد 

وأصدر لـويس   . بريون على إسناد إقطاعات فالُنتينوا وكارالِدس وبو وسان رميي إىل األمري أونوريه الثاين وإبنه             
ـ ". مدونة لويس"ب  النظام األساسي القانوين لإلمارة، أو ما يسمى        ١٦٧٨ديسمرب  /األول يف كانون األول    اء وأثن

  حـىت  " حـصن هرقـل  " باسـم  ١٧٩٣حلقت اإلمارة بأراضي اجلمهورية الفرنسية يف عـام      الثورة الفرنسية، أُ  
   أعادت معاهدة باريس إىل أسرة غرميالدي حقوقها وامتيازاهتـا ووضـعتها حتـت محايـة                عندما،  ١٨١٤عام  

  .ملك سردينيا

. ضعتا حتت محاية سردينيا   وُو" ني حرتني مدينت" نفسيهما   ‘نيروكرب‘ و ‘مينتون‘، أعلنت   ١٨٤٨ويف عام     - ١٩
 ١٨٦١فربايـر   / شباط ٢هاتني املدينتني يف معاهدة     على  وتنازل شارل الثالث رمسياً لفرنسا عن احلقوق السيادية         

، والـيت   )خسرت موناكو عندئذ أكثر من تسعة أعشار أراضيها وستة أسباع سكاهنا          (املوقعة مع نابليون الثالث     
اسم من خيلفه بعدم التنازل بووفقاً ملواد سرية يف املعاهدة، يتعهد األمري بامسه و.  موناكوتكفل من جديد استقالل

وفضالً عن ذلك، ينص . عن أي من حقوقه السيادية، إال لصاحل فرنسا، وبأال يقبل االنضواء إال حتت محاية فرنسا
 كـانون   ٥ويف  . ١٨٦٥قـد يف عـام       عُ هو احتاد  املعاهدة على إنشاء احتاد مجركي بني الدولتني، و        أحكامأحد  
لتنظيم السلطات العامة  )٢(فعاالًلربت األول يف موناكو وألول مرة نظاماً دستورياً  أنشأ األمري أَ،١٩١١يناير /الثاين

  .وسري عمل املؤسسات

وتعهـدت  ". معاهدة حتدد العالقات بني فرنسا وإمارة موناكو      "، ُوقع على    ١٩١٨يوليه  / متوز ١٧ويف    - ٢٠
ومقابل ذلك، ال جيوز . ، مبوجب هذه املعاهدة، بأن تكفل محاية استقالل اإلمارة وسيادهتا وسالمة أراضيها     فرنسا

                                                      

 دستوراً أول احتوى على أحكام عصرية يف تلك ١٨٤٨األمري فلورستون األول قد أصدر يف عام  كان )٢(
 .احلقبة من حيث الفصل بني السلطات، ومل يبدأ قط نفاذ هذا النص ألسباب تارخيية ترتبط بتجزئة اإلقليم
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وباملثل، . التعبري عن هذه السيادة إال مبا يتفق متاماً مع املصاحل السياسية والعسكرية والبحرية واالقتصادية لفرنسا              
ات الدولية لإلمارة، موضع اتفاق مسبق بني حكومة اإلمـارة          جيب دائماً أن تكون التدابري املتخذة بشأن العالق       

  .وجيري حالياً إعادة التفاوض على هذه املعاهدة. واحلكومة الفرنسية

وفترة حكمه هي واحدة من الفترات الـيت       . ، ارتقى األمري رينييه الثالث العرش     ١٩٤٩مايو  / أيار ٩ويف    - ٢١
د قام بتكثيف وتنويع األعمال اليت ُشرع فيها خالل فترات احلكم فق. شهدت فيها اإلمارة أكرب قدر من التحوالت

الثالث السابقة، يف اجملاالت السياسية والدبلوماسية والدولية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك يف جماالت التعليم             
كـانون   ١٧وأصـدر يف    . وقد أضاف إىل ذلك بعداً صناعياً     . والرياضة والصحة والعلوم والثقافة واالتصاالت    

، جنح يف أن تصبح     ١٩٩٣ويف عام   .  دستوراً جديداً يكرس فصل السلطات ودولة القانون       ١٩٦٢ديسمرب  /األول
  .٢٠٠٤موناكو دولة عضواً يف منظمة األمم املتحدة، ويف قبوهلا يف جملس أوروبا يف عام 

 أقر جملس التاج، بناء علـى       ، وطبقاً للنظام األساسي لألسرة املالكة،     ٢٠٠٥مارس  /ذارآ ٣١ويف يوم اخلميس      -٢٢
 السمو األمري وريث العرش ألبِرت، وجود ما يعوق صاحب الـسمو        طلب من كاتب الدولة، بعد أن أبلغ بذلك صاحبَ        

. ٢٠٠٥مـارس   /ذار آ ٧ستشفى يف مركز عالج القلب يف       األمري رينييه الثالث من ممارسة مهامه العليا، عقب إدخاله امل         
، خلـف   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٦ويف  . ى العرش صاحب السمو األمري وريث العرش ألبِرت       ولذلك، فقد توىل الوصاية عل    

وألقى صاحب السمو األمري ألبِرت . ذلك اليوميف صاحب السمو األمري ألبِرت الثاين والده األمري رينييه الثالث الذي ُتويف            
  .٢٠٠٥يوليه / متوز١٢الثاين خطاب اجللوس على العرش يف 

  ؤسسي اإلطار امل- باء 

حيدد ) ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢ املؤرخ ١٢٤٩املعدَّل بالقانون رقم  (١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٧دستور إن   -٢٣
أما القانون األساسي للدولة فهو حيدد طبيعـة احلكومـة وتنظـيم            . تفاصيل النظام السياسي واملؤسسي إلمارة موناكو     

  .ى احلقوق واحلريات العامة املعترف هبا ألهايل موناكو ولألجانبأيضاً عل وهو ينص. السلطات العامة والعالقات بينها

وإمارة موناكو هي ملكية وراثية دستورية تقر مبدأ سيادة القانون على مجيع املؤسسات وتكفل الفصل                 - ٢٤
  .بني السلطات

جرى تعزيز ، و كافةًوُيعترف بسيادة القانون على املؤسسات  . وإمارة موناكو هي ملكية وراثية دستورية       - ٢٥
يف إطار املبـادئ    "ويكرس الدستور احلايل سيادة واستقالل اإلمارة       . وتوضيح الفصل بني املهام الرئيسية للدولة     

 ".العامة للقانون الدويل واالتفاقيات احملددة املربمة مع فرنسا

ام احلريـات   اإلمارة هي دولة ختضع لسيادة القانون وتلتزم باحتر       "ومن جهة أخرى، يعلن الدستور أن         - ٢٦
وُعددت هذه احلريات واحلقوق يف الباب الثالث وهي تقابل العديد من احلقوق املدرجة يف              ". واحلقوق األساسية 

  .١٩٤٨الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 

 التعديل الكلي أو اجلزئي للدستور التفاق مشترك بـني          وخيضع. وال ميكن إطالقاً تعليق تنفيذ الدستور       - ٢٧
  .األمري ومجعية منتخبة هي اجمللس الوطين
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   السلطة التنفيذية-  ١

  رئيس الدولة  ) أ(

  : إن األمري هو رئيس دولة موناكو  - ٢٨

 فتخضع السلطة التنفيذية لسلطته العليا؛  )أ(

 ريعية؛ويشترك األمري مع اجمللس الوطين يف ممارسة السلطة التش  )ب(

  .ويفوض األمري السلطة القضائية إىل احملاكم بأنواعها  )ج(

ه املباشر الشرعي، حسب حق البكوريـة وإعطـاء         وخيلف األمري بعد وفاته أو تنازله عن العرش، خلفُ          - ٢٩
  .األولوية للخلف الذكر بنفس درجة القرىب

وات األمري احلاكم وخلفهم املباشـرين      ويف حالة عدم وجود خلف مباشر وشرعي، تكون اخلالفة يف إخوة وأخ             -٣٠
  .وإعطاء األولوية للخلف الذكر بنفس درجة القرىبوالشرعيني، حسب حق البكورية 

إذا ُتويف الوريث الذي كان سُيدعى إىل اعتالء العرش مبوجب األحكام السابقة أو إذا تنازل عن العرش قبل فتح                     -٣١
وإعطـاء األولويـة   خلفه هو املباشرين والشرعيني، حسب حق البكوريـة  باب اخلالفة، ينتقل احلق يف تويل العرش إىل   

  .للخلف الذكر بنفس درجة القرىب

إذا مل يسمح تطبيق الفقرات املذكورة أعاله بتوىل أحد العرش الشاغر، ينتقل احلق يف اخلالفة إىل قريـب آخـر          -٣٢
  . يسميه جملس التاج بعد موافقة جملس الوصاية

  .يوم فتح باب اخلالفة لتويل العرش لي العرش إال شخص يكون متمتعاً جبنسية موناكوال جيوز أن يعت  -٣٣

  .الصادر مبرسوم ملكي  لألسرة املالكة األساسُي تطبيق هذه املواد، عند االقتضاء، النظاُم حيدد طرائَق-٣٤

ير التمثيل الدبلوماسي ملوناكو يف     وقد ُترجم ذلك بتطو   . وميثل األمري إمارة موناكو يف عالقاهتا مع الدول األجنبية          -٣٥
، )األمم املتحدة، واالحتاد األورويب، وجملس أوروبا     ( بلداً ومنظمة دولية     ٢٣ سفرياً معتمداً لدى     )٣(١١إذ يوجد   : اخلارج

 دولة يف أوروبا وآسيا وأفريقيا وكذلك يف أمريكا الشمالية وأمريكـا الوسـطى              ٦٢ بعثة قنصلية مفتوحة يف      )٤(١١٣و
 بلـداً   )٥(٧٣ فيهـا    إذ ُيمثـل  : ق التمثيل القنصلي اخلارجي يف موناكو     ي اجلنوبية، وهو ما حيدث أيضاً عن طر       وأمريكا

                                                      

 ).نظر املرفقا (٢٠٠٧أرقام عام  )٣(

 ).نظر املرفقا (٢٠٠٧أرقام عام  )٤(

 ).نظر املرفقا (٢٠٠٧أرقام عام  )٥(
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ويف إطار العالقات مع الدول األجنبية، جيوز لألمري إبرام اتفاقات ثنائية للتعاون والتعاضد وتـسليم               . بقنصليات
  .اجملرمني واالتفاقات القطاعية، وما إىل ذلك

 من الدستور تنص حتديداً على أنه ال جيوز التصديق على معاهدات معينة إال مبوجب قـانون،                 ١٤ادة  ولكن امل   - ٣٦
  :وهو ما يصدق على ما يلي

  املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت تؤثر على التنظيم الدستوري؛  )أ(
  ريعية القائمة؛املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت يستتبع التصديق عليها تعديل األحكام التش  )ب(
املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت تستتبع انضمام اإلمارة إىل منظمة دولية ينطوي أداؤها ملهامها علـى      )ج(

 مشاركة أعضاء من اجمللس الوطين؛
املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت يترتب على تنفيذها نشوء عبء على امليزانية يتصل بنفقات مل ينص                 )د(
 .نفاقهاإانية على طبيعتها أو وجه قانون امليز

 وهو يبلغها .دق عليها، بعد التشاور مع جملس التاجعاهدات واالتفاقيات الدولية ويصويوقع األمري على امل  -٣٧
هيئات  انضمام موناكو إىل     أيضاً األمري   وقد أتاح  .إىل اجمللس الوطين عن طريق كاتب الدولة قبل التصديق عليها         

بتسهيل إنشاء مقار يف اإلمارة ملنظمات دولية ذات طابع علمـي، مثـل اللجنـة الدوليـة                 ، وقام   دولية عديدة 
لالستكشاف العلمي للبحر األبيض املتوسط، واملنظمة اهليدروغرافية الدولية، وكذلك خمترب البيئة البحرية التـابع              

  . وغريها من املنظماتللوكالة الدولية للطاقة الذرية،

التشاور مع جملس التاج، حق منح العفو والعفو العام وكذلك حق مـنح اجلنـسية               وميارس األمري، بعد      - ٣٨
  . وإعادة التمتع باجلنسية

  احلكومة  )ب(  

 يعينهم األمري ويكونون مسؤولني أمامه، بإدارة احلكومة        ،يقوم وزير دولة وثالثة من مستشاري احلكومة        - ٣٩
ارو احلكومة جملس احلكومة، الذي جيتمع عادة مـرة يف          ويشكل وزيُر الدولة ومستش   . حتت السلطة العليا لألمري   

  .ويترأس اجمللس وزير الدولة، ويكون صوته مرجِّحاً. األسبوع

  وزير الدولة  )ج(

ويتخذ القـرارات   .  ويقوم بإدارة اخلدمات التنفيذية وبتويل أمر القوات العامة        ،ميثل وزير الدولة األمري     - ٤٠
  .امللكيةالالزمة لتطبيق القوانني واألوامر 

املراقبة العامة للنفقات، واألمانة العامة لوزارة      : وُتلحق بوزير الدولة مباشرةً دوائر خدمات إدارية معينة         - ٤١
الدولة، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة اخلدمة املدنية واملوارد البشرية، ومركز املعلومات اإلداريـة، ودائـرة               

  .ة ملوناكو، ودائرة اإلعالم، ومركز الصحافةاحملفوظات املركزية، واجلريدة الرمسي
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  مستشارو احلكومة  )د(

  :يقوم مستشارو احلكومة بإدارة الوزارات اخلمس املبينة اختصاصاهتا فيما يلي  - ٤٢

  وزارة الداخلية  ‘١‘  

  :تتوىل هذه الوزارة املسؤولية عن إدارة السياسات العامة املتصلة باجملاالت التالية  - ٤٣

 وطين؛التعليم ال  )أ(
  الشباب والرياضة؛  )ب(
 األمن العام وإقامة األشخاص؛  )ج(
 الشؤون الثقافية؛  )د(
 .احلماية املدنية  )ه(

عن العالقات مـع      وتتوىل هذه الوزارة متابعة الرابطات واالحتادات واملؤسسات واإلشراف عليها فضالً           - ٤٤
  .األديان يف إمارة موناكو

  .يع املسائل اليت هتم جمتمع موناكوويقع على عاتقها ضمان متابعة مج  - ٤٥

  وزارة املالية واالقتصاد  ‘٢‘  

متتلك وزارة املالية واالقتصاد جماالً واسعاً جداً من العمل، إذ ُتعرض عليها كل مسألة هلا آثـار علـى                     - ٤٦
فهي مسؤولة . تخذةوقد أُحلقت هبا جمموعة بالغة التنوع من الدوائر تتوىل إزاءها دور توجيه اإلجراءات امل. امليزانية

  : السياسات العامة اليت هلا صلة باجملاالت التاليةعملية إدارةعن 

 امليزانية؛  )أ(

 اخلزانة العامة؛  )ب(

 القتصاد والتجارة؛ا  )ج(

 ؛السياحة  )د(

 ؛اإلسكان  )ه(

 ؛أمالك الدولة  )و(

 راقبة ألعاب القمار؛م  )ز(

 مراقبة الدوائر املالية؛  )ح(

 وجيات اجلديدة؛ولناالبتكار والتك  )ط(

 ).إدارة شؤون التبغ ومكتب إصدار طوابع الربيد(الدوائر ذات الطابع التجاري   )ي(
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  وزارة التجهيز والبيئة والعمران  ‘٣‘

  :تتمثل اختصاصات وزارة التجهيز والبيئة والعمران فيما يلي  - ٤٧

  التجهيز العام لإلقليم؛  )أ(
   التنمية احلضرية؛  )ب(
  التشييد العقاري؛  )ج(
  البيئة واملساحات اخلضراء والبيئة املعيشية؛  )د(
  صيانة أمالك الدولة؛  )ه(
  النقل األرضي والبحري واجلوي؛  )و(
  .اخلدمات العامة املوجهة للمجتمع  )ز(

  وزارة الشؤون االجتماعية والصحة  ‘٤‘

  : التاليةإدارة السياسات العامة املتعلقة بامليادينعملية تتوىل هذه الوزارة املسؤولية عن   - ٤٨

  العمالة؛  )أ(  
  عالقات العمل؛  )ب(  
  طب العمل؛  )ج(  
   اخلاص والعام؛نيالتأمينات االجتماعية للقطاع  )د(  
  الصحة العامة؛  )ه(  
  العمل االجتماعي؛  )و(  
إدارة الذي تقوم به كـل مـن        األسرة واملسنون واألشخاص املعوَّقون عن طريق العمل اليومي           )ز(  

رة اخلدمات الطبية للدولة، وأمانة حمكمة العمل، واملؤسـسات         ائلصحي واالجتماعي، ود  العمل، وإدارة العمل ا   
  .، ومكتب احلماية االجتماعية‘غريس ‘ةالعامة املوضوعة حتت إشرافها وهي مركز مستشفى األمري

 وتتوىل أيضاً وزارة الشؤون االجتماعية والصحة ضمان متابعة ورصد تطور االتفاقات الدولية املتعلقـة               
  .باحلماية االجتماعية وخاصة االتفاقيات الثنائية املتعلقة بالضمان االجتماعي املربمة مع فرنسا وإيطاليا

  وزارة العالقات اخلارجية  ‘٥‘  

  :تتوىل هذه الوزارة املسؤولية عن إدارة السياسات العامة املتعلقة بامليادين التالية  -٤٩

  الشؤون القنصلية؛شؤون الدبلوماسية والاحلصانات وإدارة   )أ(  
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  الشؤون األوروبية؛  )ب(  
  الشؤون الدولية واملتعددة األطراف؛  )ج(  
إدارة التعـاون الـدويل، وإدارة      الذي تقوم به كل من      بيئة العالقات الدولية، عن طريق العمل اليومي          )د(  

ليات موناكو يف اخلارج ولدى     الشؤون الدولية، وإدارة العالقات الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك عن طريق سفارات وممث          
  .املنظمات الدولية

وكل مستشار حكومي يساعده مدير عام، وتوضع حتت تصرفه أمانة ودوائر إدارية ختضع لسلطة مدير أو   -٥٠
  .رئيس دائرة

 ١٢ املتعلق مبركز موظفي الدولـة واملـؤرخ         ٩٧٥وحيدد القانون رقم    . وُيعيَّن املوظفون مبرسوم ملكي     - ٥١
  .، التزاماهتم وحقوقهم وضماناهتم األساسية فضالً عن مسؤولياهتم١٩٧٥يوليه /متوز

   السلطة التشريعية- ٢

  اجمللس الوطين  )أ(  

 عضواً، جيري انتخاهبم ملدة مخس سنوات يف اقتراع بنظام القائمـة يف جولـة               ٢٤يضم اجمللس الوطين      - ٥٢
. وائم خمتلفة ودون وجود تـصويت تفـضيلي  انتخابية واحدة مع إمكانية أن تضم بطاقة االقتراع مرشحني من ق     

 عامـاً  ١٨ويتكون الناخبون من مجيع من حيملون جنسية موناكو من كال اجلنسني ممن ال تقل أعمـارهم عـن     
  .ويتمتعون حبقوقهم املدنية

، ويكونون متمتعني جبنسية موناكو      عاماً ٢٥ تقل أعمارهم عن    ال نمم للناخبني من كال اجلنسني    ويكون  - ٥٣
رموا من هذه    احلق يف أن يترشحوا لعضوية اجمللس الوطين شريطة أال يكونوا قد حُ            س سنوات على األقل،   منذ مخ 

 ٢٣ واملؤرخ  املتعلق باالنتخابات الوطنية والبلدية٨٣٩األهلية لسبب من األسباب املنصوص عليها يف القانون رقم 
  .)نظر املرفقا (١٩٦٨فرباير /شباط

وُتنظم يف هذه   . أن يعلن حل اجلمعية   ) ٣٧انظر أعاله، الفقرة    (شارة جملس التاج    وجيوز لألمري، بعد است     - ٥٤
  .احلالة انتخابات جديدة خالل فترة ثالثة أشهر

نـوفمرب،  /وميارس اجمللس الوطين السلطة التشريعية مع األمري؛ ويقوم كل سنة، خالل دورة تشرين الثاين               - ٥٥
وجيري التصويت  . ض أي ضريبة مباشرة إال برغبة اجمللس أو مبوافقته        بالتصويت على ميزانية الدولة؛ وال جيوز فر      

وتقوم جلنة عليا للحسابات مبراقبة تنفيذ ذلك القانون ومراقبة اإلدارة املالية           . على امليزانية وتصدر يف شكل قانون     
  . للدولة وللبلدية وللمؤسسات العامة

اجمللس مـن  عينهما ل سنة، من رئيس ونائب رئيس يابه كويتألف مكتب اجمللس الوطين، الذي يعاد انتخ      - ٥٦
  .اجمللسوحيضر وزير الدولة ومستشارو احلكومة جلسات . بني أعضائه
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  القانون واألمر امللكي  )ب(  

بقوانني،  ومع ذلك، حيق للمجلس الوطين أن يقدم مقترحات       . لألمري وحده أن يقترح القوانني    : القانون  - ٥٧
وبعد ذلك يعرض وزير الدولة     . على األمري يف شكل مشاريع، بقصد املوافقة عليها       فإذا قبلتها احلكومة، عرضتها     

فيقوم عندئٍذ تعاون . هذه املشاريع على اجمللس الوطين، الذي تعود إليه صالحية مناقشة القوانني والتصويت عليها           
وعندما يتم  . وممثلي احلكومة  بني املستشارين الوطنيني     -  اليت تقوم بدراسة مشاريع القوانني       -  اجمللسداخل جلان   

وميكن . التصويت على أي قانون، تعود مهمة التصديق عليه إىل األمري، فيقوم إما بإصداره أو باالمتناع عن ذلك                
  .(Journal de Monaco) اجلريدة الرمسية ملوناكواالحتجاج بالقانون أمام الغري اعتباراً من اليوم التايل لنشره يف 

قدم األوامر امللكية، بعد مناقشتها يف جملس احلكومة، إىل األمري الذي يقوم بالتوقيع عليها               ت :األمر امللكي   - ٥٨
 من اليـوم    وميكن االحتجاج هبا أمام الغري بنفس شروط االحتجاج بالقوانني، أي اعتباراً          . مما يعطيها قوة التنفيذ   

  .اجلريدة الرمسية ملوناكوالتايل لنشرها يف 

كما ميكن أن تتعلـق     . وامر امللكية قرارات الغرض منها حتديد طرائق تطبيق القوانني        وكثرياً ما تكون األ     - ٥٩
  ومن ناحية أخرى، فإن األوامر امللكية التالية       . تنظيميةاألمري وحده، حبكم سلطته ال    اختصاص  مبواضيع تكون من    

 القـصر طـاقم    القضائية، وتعيني    الشؤون املتعلقة بإدارة اخلدمات   : ال تقدَّم إىل جملس احلكومة ملناقشتها مسبقاً      
اعتمـاد  وتلقـى أوراق     احلكومة، والقضاة،    و، والسلك الدبلوماسي والقنصلي، ووزير الدولة ومستشار      امللكي

  .القنصليني األجانب يف موناكو، وحل اجمللس الوطين، ومنح أومسة الشرفاملمثلني 

حتدد موناكو طرفاً يف اإلمارة أو لدولية اليت تكون ملعاهدات ابنفاذ مفعول ااألوامر امللكية تقضي ، وأخرياً  - ٦٠
، بعد يقوم، وهو الذي ويديرهاواألمري هو الذي يبادر، يف الواقع، بإجراء املفاوضات الدبلوماسية . هاشروط تطبيق

ليت واملعاهدات ا . املمثلون له وقع عليها مفوضوه    بالتصديق على االتفاقيات الدولية اليت      التشاور مع جملس التاج،     
  . عليها مبوجب قانونجيب التصديقتتعلق بالتنظيم الدستوري هي وحدها اليت 

  السلطة القضائية -٣

 ممارستها الكاملة إىل يفوض من الدستور، تعود السلطة القضائية إىل األمري الذي ٨٨وفقاً للفقرة األوىل من املادة     -٦١
  .احملاكم بأنواعها اليت تقيم العدل بامسه

  . العدل مبوناكووزارة  وهي إدارة اخلدمات القضائيةشؤون العدالةستوى الوظيفي، تقوم بإدارة وعلى امل  -٦٢

، تشكل إدارة مستقلة عن حكومـة       ١٩١٨مارس  / آذار ٩مؤرخ  والسلطة القضائية، اليت ينظمها مرسوم ملكي         -٦٣
  .اإلمارة يرأسها مدير إدارة اخلدمات القضائية

  .القضائية بسلطات مماثلة للسلطات اليت ميارسها، يف بلدان أخرى، وزير العدلويتمتع مدير إدارة اخلدمات   -٦٤

ويف هذا اإلطار، فإنه يتمتع      .وهو يعمل على حسن سري العدالة اليت يتوىل املسؤولية عنها أمام األمري وحده              -٦٥
  .ارة العامة للبلدال إدارة القضاء باختصاصات مشاهبة لتلك املخولة لوزير الدولة فيما يتعلق باإلديف جم
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ويف . ومدير إدارة اخلدمات القضائية هو أيضاً سلطة عليا وتأديبية إزاء املوظفني اإلداريني التابعني لسلطته  -٦٦
هذا اإلطار، فإنه ميارس اختصاصاته يف ظل أوضاع مماثلة لتلك اليت تنظم ممارستها من جانب وزيـر الدولـة أو                 

وخبصوص السلطة التأديبية، فإنه ). ٧٤املادة ( ٩٧٥توخاة مبوجب القانون رقم     امل رؤساء دوائر اإلدارة احلكومية،   
 اجتمـاع   ، مبوجب قرار وزاري، عقـد     جيوز له بصورة خاصة أن يوجه تنبيهاً أو لوماً إىل موظف أو أن يطلب             

 حتوطية، وجيوز له أيضاً، من باب اختاذ تدابري    . للمجلس التأدييب بقصد توقيع عقوبة أشد عن طريق مرسوم ملكي         
  .أن يعفي موظفاً خمطئاً من مهامه مؤقتاً، مع احلرمان من مرتبه أو بدون ذلك

 ٩وفيما يتعلق بالقضاة، جيوز بصورة خاصة ملدير إدارة اخلدمات القضائية، مبوجـب األمـر املـؤرخ                   - ٦٧
  .م العامة أو اخلاصة، أن يذكَّرهم بالنظام أو أن يوجه إليهم اللوم بسبب أفعاهل)١٠املادة  (١٩١٨مارس /ذارآ

 من قانون اإلجراءات املدنية، يكون على ١٣٩، وطبقاً لألحكام املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة وأخرياً  -٦٨
عندما جيري إدخال السلطات العامة يف اخلصومة بسبب         مدير إدارة اخلدمات القضائية أن يكفل متثيل الدولة أمام احملاكم         

  .أداء القضاء

  . ملدير إدارة اخلدمات القضائية فتتعلق أساساً باألمور اجلنائيةاحملضةأما االختصاصات القضائية   -٦٩

ينص على أن يقوم هو بـإدارة الـدعوى         ) ٢٠املادة   (١٩١٨مارس  / أذار ٩وهكذا، فإن األمر املؤرخ       - ٧٠
 دون ممارستها مباشـرةً ودون      -   أي املالحقة اجلنائية للمرتكبني املفَترضني للمخالفات من أي نوع         - العمومية  

وله يف هذا الصدد األهلية إلصدار تعليمات إىل موظفي النيابة العامة، وبصورة . القدرة على وقفها أو وقف سريها
ويتوىل هذا األخري بصورة أخص املـسؤولية عـن   . رئيسية النائب العام ووكالئه، اجملمَّعني يف إطار االدعاء العام        

  .تمباشرة هذه املالحقا

ومن ناحية أخرى، جيوز ملدير إدارة اخلدمات القضائية، مبوجب قرار، أن مينح ميزة اإلفـراج املـشروط عـن                     - ٧١
  .١٩٦٨مايو / أيار١٧ؤرخ  امل٤٠٣٥ املدانني، يف ظل الشروط املنصوص عليها يف األمر امللكي رقم

  .وأخرياً، جيوز لألمري أن يطلب رأيه يف كل مسألة تتعلق بالقضاء  - ٧٢

  :واخلدمات اليت تتوىل إدارة اخلدمات القضائية إدارهتا تشمل ما يلي  - ٧٣

  األمانة العامة لإلدارة؛  )أ(
 ؛مكتب االدعاء العام  )ب(
  احملاكم؛  )ج(
  السجل العام؛  )د(
  .إدارة السجون  )ه(
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. ة املـدير  أما األمانة العامة فهي دائرة اخلدمات اليت تقوم خصوصاً بإدارة اخلدمات القضائية حتت سلط               -٧٤
  .ويرأس هذه األمانة أمني عام مكلف مبساعدة املدير يف كل ما يتعلق بإدارة القضاء

ميكن أن ُتسند إليهم وظيفـة      ) من الفئة ألف  (وعالوة على ذلك، تضم األمانة موظفي تدريب وتطوير           - ٧٥
 ١٢  املـؤرخ  ٩٧٥رقـم   إدارية كما تضم موظفني خيضعون للنظام العام للخدمة املدنية الذي جاء به القـانون               

  .١٩٧٥يوليه /متوز

ومن الناحية العملية، يقوم األمني العام باإلدارة اليومية للقضاء، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بامليزانيـة واملـسائل                    -٧٦
  .املالية، واملوارد البشرية، واملسائل املتعلقة بالوظائف

راءات اكتساب جنسية موناكو وكذلك، من الناحية  وعالوة على ذلك، فإنه يقوم، من ناحية، بإدارة إج          -٧٧
األخرى، مبمارسة االختصاصات املنوطة بإدارة اخلدمات القضائية بوصفها السلطة املركزية لتطبيق االتفاقيـات             

ويف هذا السياق، ينسق األمني العام املرحلة اإلدارية من عمليات تـبين            . املختلفة املتعلقة بالقانون الدويل اخلاص    
ال على الصعيد الدويل، ويصدر شهادات اإلعفاء من التصديق، ويتناول حاالت اختطاف األطفـال علـى          األطف

  .الصعيد الدويل

وإلدارة اخلدمات القضائية أيضاً اختصاص فيما يتعلق بإحالة وإبالغ طلبات تبادل املساعدة القـضائية                -٧٨
  ).القرارات القضائية، واإلنابات القضائية الدولية(

   نافلة القول أن اإلدارة القضائية الداخلية للمحاكم ترجع إىل رؤساء احملاكم أو اهليئات القـضائية                ومن  - ٧٩
  .وال تتبع مدير إدارة اخلدمات القضائية

   البلدية- ٤

ويدير هذه البلدية جملس بلدية مؤلف من مخسة عشر عضواً جيري . يشكل إقليم اإلمارة بلدية واحدة فقط  - ٨٠
بع سنوات باالقتراع العام املباشر وبالتصويت بالقائمة املتعددة األعضاء حسب األغلبيـة علـى              انتخاهبم ملدة أر  

ومجيع النـاخبون  . جولتني؛ ويكون التصويت من حق مجيع املواطنني البالغني غري احملرومني من احلق يف التصويت        
لس البلدية، من بني أعضائه، رئيساً      ويعني جم . مؤهلون ألن يترشحوا، فيما عدا احلاالت املستثناة مبوجب القانون        

وجيوز حل البلدية بقرار مسبَّب يصدره وزير الدولة بعد استـشارة           . للبلدية ومساعديه، الذين يشكلون البلدية    
  .جملس الدولة

جيب التمييز يف هذا الصدد بني االختصاصات املخولة لرئيس البلدية بوصفه ممـثالً             : اختصاصات البلدية   - ٨١
يا، واالختصاصات ذات الطابع االستشاري اليت ميارسها جملس البلدية، واملهام اليت تقع على كاهـل               للسلطة العل 

  .البلدية بوصفها هيئة حملية عامة ذات طابع غري مركزي

فرئيس البلدية، بوصفه مسؤوالً تابعاً لإلدارة، مكلف بالعمل على تنفيذ القوانني واألنظمـة ومبمارسـة           - ٨٢
وهو يبدي رأيه بشأن طلبات . ة، وال سيما فيما يتعلق بقواعد الصحة احلضرية وحركة املرورسلطات شرطة البلدي
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كذلك فإنه يكفل، حتت إشراف النائب العام، أداء مهـام مكتـب            . التجنس أو طلبات استعادة جنسية موناكو     
تفظ بسلطة التعاون يف    إذ حي (ومكتب الشرطة القضائية    ) ويف هذا الصدد، فإنه حيتفظ بالسجالت     (األحوال املدنية   

  ).البحث املتعلق باجلرائم واجلُنح واملخالفات، وحترير حماضر، وتلقي الشكاوى والبالغات

ويكون لزاماً على وزير الدولة استشارة جملس البلدية بشأن مشاريع وخطط العمران احلضري، ومشاريع      -٨٣
املـشاريع اهلامـة الـيت تتطلـب     (ولة أو اخلواص    األشغال العامة اهلامة، ومشاريع بناء العمارات من جانب الد        

، ومشاريع إنشاء أو إزالة مناطق خضراء، واملشاريع اليت حيتمل أن تعـدِّل    )استثناءات، وخاصة يف مدينة موناكو    
  .املنظر العام أو الطابع اجلمايل للمدينة أو حركة املرور احلضرية

ال مركزية تتوىل ضمن اختصاصاهتا إدارة املمتلكات العقارية وأخرياً، فإن البلدية، بوصفها هيئة حملية عامة   - ٨٤
نعاش الثقايف  إلاخلاصة بالبلدية، وتنظيم خدمات البلدية وهيكلها التنظيمي، وتنظيم املهرجانات اخلاصة بالبلدية وا           

اء أو إنـشاء املنـاطق اخلـضر   للمدينة، وأمور الصحة العامة والتلوث احلضريني، والنشاط اإلبداعي، كما تتوىل     
  .، واملقابرهاءإلغا

   اهليئات االستشارية- ٥

  جملس التاج  )أ(  

ويعني األمري  . وهو مؤلف من سبعة أعضاء من حاملي جنسية موناكو، يعينهم األمري ملدة ثالث سنوات               - ٨٥
 الوطين  مباشرة رئيس اجمللس وثالثة من أعضائه، بينما ُيعيَّن األعضاء الثالثة اآلخرون بناء على ترشيح من اجمللس               

  .وجيتمع جملس التاج مرتني يف السنة على األقل بدعوة من األمري. من غري أعضائه

. وتتمثل مهمة اجمللس يف إبداء الرأي بشأن املسائل اليت حييلها إليه األمري واليت تتعلق باملصاحل العليا للدولة  - ٨٦
دولية، وحل اجمللس الوطين، وطلبات التجنس      وجتري استشارته إلزامياً بشأن التوقيع والتصديق على املعاهدات ال        

وجيوز لـه أن يقدم إىل األمري اقتراحاته بشأن        . جبنسية موناكو وطلبات استردادها، وحاالت العفو والعفو العام       
  . قام بدراستها بنفسهاليت  املسائل

  جملس الدولة  )ب(  

وهو .  عضواً يعينهم األمري١٢اجمللس م مدير اخلدمات القضائية جملس الدولة، حبكم القانون، ويضيترأس   - ٨٧
ويعرض عليه مشروع ميزانية . مسؤول عن إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانني واألوامر امللكية أو أي مشروع آخر

عندما تقرر  وأديسمرب / كانون األول٣١الدولة يف حالة عدم قيام اجمللس الوطين بالتصويت على االعتمادات قبل          
  . عتمادات املتعلقة باخلدمات املصوت بشأهنا يف السنة السابقةاحلكومة ترحيل اال
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  اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )ج(

  ): نظر املرفقا( عضواً ُيعيَّنون ملدة ثالث سنوات مبوجب أمر ملكي ٣٦وهو يتألف من   - ٨٨

   عضواً ترشحهم احلكومة بسبب كفاءاهتم؛١٢  )أ(
   امساً يضعها احتاد نقابات العمال؛٢٠ مؤلفة من عضواً ختتارهم احلكومة من قائمة ١٢  )ب(
  . امساً يضعها احتاد أرباب العمل يف موناكو٢٠ عضواً من قائمة مؤلفة من ١٢وأخرياً، ختتار احلكومة   )ج(

 عاماً على   ٢١وجيب أن يكون عمر األعضاء، سواء كانوا من حاملي جنسية موناكو أو من األجانب،                 - ٨٩
دعى اجمللس االقتصادي واالجتماعي،    وُي.  يكون رئيس اجمللس من حاملي جنسية موناكو        أن وجيب لزوماً . األقل

وهو مجعية استشارية، إىل إبداء الرأي يف املسائل االجتماعية واملالية والسياحية والفندقية والتجارية والـصناعية               
  .والعقارية واحلضرية اليت هتم احلياة االقتصادية لإلمارة بصورة عامة

  اإلطار القضائي - جيم 

   حملة عامة- ١

، فيضم "العدالة"ل  على باب، هو الباب العاشر، مكرس ١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٧يشتمل دستور   - ٩٠
  .املبادئ اليت يرتكز عليها تنظيم القضاء

  ومبوجبه فإن السلطة القضائيةضالقضاء املفوَّوأحكام الباب العاشر من الدستور تكرس بوجه خاص مبدأ   - ٩١
). ٨٨املـادة   (وهذه احملاكم تقيم العدل بامسه      . ترجع إىل األمري الذي يفوض احملاكم بأنواعها ممارستها بالكامل        

وهذا التفويض مطابق ملبدأ آخر من املبادئ األساسية لكل دولة ترتكز على القانون، هو مبدأ الفصل بني السلطات 
  ).٦املادة (اة، وهو مبدأ مكرس أيضاً يف الدستور اإلدارية والتشريعية والقضائية وكذلك استقالل القض

وتطبيقاً هلذه األحكام الدستورية جمتمعةً، تتمتع املؤسسة القضائية باالستقالل التام عن السلطة التنفيذية               - ٩٢
  . أيضاً فيما يتعلق بإدارة العدالةكذلكفيما يتعلق باإلجراءات والقرارات القضائية، و

وعلى العكس من ذلك، فإن إدارة      .  حكومة اإلمارة أي مستشار لشؤون العدالة      وهلذا السبب، ال تضم     - ٩٣
  .شؤون القضاء تتكفل هبا إدارة مستقلة هي إدارة اخلدمات القضائية

وهذه اإلدارة، اليت يرأسها مدير اخلدمات القضائية، متتلك ضمن اختصاصاهتا سلطات مشاهبة، من حيث              - ٩٤
  على غرار هذا األخـري،     ،  فهو. ة لوزير الدولة فيما يتعلق باإلدارة العامة للبلد       طبيعتها ومداها، للسلطات املخول   

  .ال يكون مسؤوالً عن مهمته إال أمام األمري وحده

ويتعلق هذا احلكم الدستوري على حنو أخص       . مبدأ استقالل القضاة  ) ٨٨املادة  (ويكفل الدستور أيضاً      - ٩٥
 إىل الفصل يف اخلصومات -  بقرار مجاعي أو فردي - لقضاة الذين ُيدعون بالقضاة الذين ميارسون مهام املقر، أي ا

  .اليت يعرضها عليهم األطراف بالشروط اليت حيددها القانون



HRI/CORE/MCO/2008 
Page 20 

 

ضاة املقر يتمتعون مببدأ ثبات الوظيفة ومبوجبه ال جيوز عزهلم أو وقفهـم عـن   قوتطبيقاً هلذا املبدأ، فإن      - ٩٦
  .العمل أو نقلهم

ستقالل القضاء، ينص الدستور على أن حيدد القانون تنظيم احملـاكم واختـصاصاهتا             وألغراض ضمان ا    - ٩٧
  ولذلك، ال جيوز أن تنبع هذه األمور من السلطة الالئحية          ). ٨٨املادة  (وأدائها ملهامها، كما حيدد مركز القضاة       

  .إال ما كان من ذلك تطبيقاً للقانون، وهو ما يشكل ضمانةً هامةً يف هذا الصدد

   ١٥املـادة  (ويف األمور القضائية، تتمثل االمتيازات الوحيدة اليت ختص األمري يف منح العفو والعفو العام              - ٩٨
  ).من الدستور

وال ينطبق مبدأ ثبات الوظيفة على أعضاء مكتب االدعاء العام الذين يتبعون هيئة ذات تسلسل هرمـي                   - ٩٩
ومهام القاضي املناوب هي أوىل املهام اليت ُتباشـر يف          . وبنييوجد على رأسها النائب العام، وال على القضاة املنا        

  .إطار التسلسل اهلرمي القضائي املتبع يف موناكو

وهذا ُيفسَّر بالعالقات املتميزة    . وقانون موناكو، يف جممله، مستوحى إىل حد كبري من القانون الفرنسي            - ١٠٠
  .الوثيقة القدمية اليت جتمع بني البلدين

، طُبقت يف موناكو القوانني الفرنسية الصادرة يف فترة ١٨١٦ إىل عام ١٧٩٣في الفترة من عام وهكذا، ف  - ١٠١
وبغية التمكن يف مواضيع معينة من معاجلة عدم مالءمة التشريع الفرنسي ألوضاع خاصة متيز . اإلمرباطورية األوىل

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٥لتجارة يف اإلمارة، جرى فيما بعد إصدار قوانني حمددة خاصة مبوناكو، مثل قانون ا     
. ١٨٨٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١، والقانون املدين يف     ١٨٧٤ديسمرب  / كانون األول  ١٩ العقوبات يف    ن، وقانو ١٨٦٦

 القاضي الفرنسي، بصياغة قانونني جديدين مهـا  ‘دي رولون‘وعقب ذلك، قرر األمري أَلبِرت األول أن يعهد إىل البارون     
  .١٩٠٤ و١٨٩٦املدنية وقانون اإلجراءات اجلنائية اللذين صدرا على التوايل يف عامي قانون اإلجراءات 

وظلت هذه القوانني اخلمسة متثل، حىت بداية الستينات من القرن العشرين، اجلزء الرئيسي من القـانون                  - ١٠٢
  .الوضعي ملوناكو

لقوانني تكلَّـف حتديـداً بـاقتراح       ، أمر أمري موناكو بإنشاء جلنة لتحديث ا       ١٩٥٤مايو  / أيار ٢٦ويف    - ١٠٣
التنقيحات الضرورية اليت ُتدخل على تشريعات موناكو بغية جعلها متوائمة مع احلاجات اجلديدة للمتقاضني ومع   

وقد . وقد رأس هذه اهليئة منذ إنشائها مدير اخلدمات القضائية، وهو أيضاً رئيس جملس الدولة             . املعايري املعاصرة 
، إصدار قانون   ١٩٦٧، بإصدار قانون جديد لإلجراءات اجلنائية مث تاله، يف عام           ١٩٦٣ام  ُتوجت أعماهلا، يف ع   

وُيكمِّل عضويتها اليوم أساتذة جامعيون للقانون وقضاة من هيئات قضائية أخرى يف موناكو وعضو              . للعقوبات
  ).فضالً عن عضو من احلكومة(من احملامني وممثالن للمجلس الوطين 

على الرغم من أن قانون موناكو مستوحى من القانون الفرنسي، فإنه يتـصف بـسمات               وحىت اآلن، و    - ١٠٤
قانون األسرة، وقانون اجلنسية، وقـانون اجلمعيـات،        : خاصة عديدة جديرة باملالحظة، يف جماالت بالغة التنوع       
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  ون اإلداري، ومـا    واإلجراءات اجلماعية لتسوية اخلصوم، وقانون العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلنائية، والقان         
  .إىل ذلك

أما املهام املنوطة بالنيابة العامة، اليت تشمل تطبيق القانون كما تشمل احلفاظ على املصاحل العليا للمجتمع   - ١٠٥
  .والدفاع عنها، فتمارسها هيئة موظفني قضائيني فريدة هي مكتب االدعاء العام

وجيوز أيضاً متثيلـهم    .  تابعني لنقابة احملامني يف موناكو     جيوز متثيل املتقاضني مبحاميي دفاع أو مبحامني      و  - ١٠٦
مبحامني أجانب جييز هلم رئيس احملكمة املعنية الترافع ويساعدهم، يف ظل استثناءات تتعلق باملسائل اجلنائية، حمام                

  .واإلجرائية زميل من موناكو بشأن املسائل الشكلية

  :ت القضاء يف موناكو ترتكز على املبادئ التاليةوخبصوص املسائل األخرى، فإن تنظيم وإجراءا  - ١٠٧

  مبدأ تعدد القضاة الذين تتألف منهم احملكمة؛  ) أ(
 ؛احلق يف االستئناف أمام سلطة أعلى  ) ب(
  .مبدأ الفصل بني مهام اإلدعاء ومهام إصدار احلكم يف القضايا اجلزائية  )ج(

  . التفصيلي التايلترد على هذه املبادئ استثناءات نادرة سيجري بياهنا يف اجلزء  - ١٠٨

  .ر عقب ارتكاب جرائم وُجنح معينةُيعهد إىل قاضي حتقيق مبسألة التحقيق الذي ُيباَش  -١٠٩

َيصدر احلكم يف املخالفات عن قاضي الصلح الذي يعمل بصفته حمكمة شرطة، ويصدر يف اجلُنح عـن                   -١١٠
، علـى   وهيفيصدر احلكم عن احملكمة اجلنائية      احملكمة االبتدائية اليت تعمل بصفتها حمكمة ُجنح، أما يف اجلرائم           

أشخاص من اجملتمـع املـدين ُتختـار    فيها  يشترك يف إصدار احلكم      هيئة قضائية  غرار احملاكم اجلنائية يف فرنسا،    
وهذا التنظيم القضائي، كما يرد وصفه أعاله، مستوحى إىل حد كبري من النظـام القـضائي                . أمساؤهم بالقرعة 
  .توجد مع ذلك مسات حمددة خاصة مبوناكو تستحق التوضيحو. الساري يف فرنسا

وفيما يتعلق يف املقام األول بالدعاوى القضائية، جتدر مالحظة أنه ال يوجد يف موناكو قضاء قنصلي جيمع   - ١١١
فالقانون التجاري، كما نتج خصوصاً عن قانون التجارة، يطبقه         . قضاة مهنيني مع قضاة جتاريني يسميهم أقراهنم      

  .ضي القانون العامقا

وفيما يتعلق يف املقام الثاين بالدعاوى اإلدارية، ال يعود االختصاص إىل ترتيب قضائي معني، كما هـو                   - ١١٢
إذ ُيعهد إىل احملكمة العليـا  : فإمارة موناكو تعرف يف الواقع نوعاً آخر من توزيع االختصاصات     . احلال يف فرنسا  

 إلغاء اإلجراءات اإلدارية ملخالفتها للقانون، ويتوىل قاضي القانون العـام           بالدعاوى املتعلقة بتجاوز السلطة، أي    
  ).مسؤولية السلطة العامة، والعقود اإلدارية، والشؤون الضريبية، إخل(الدعوى الكاملة 

الذي جيلس يف احملكمة االبتدائية ويف حمكمة االستئناف، بصورة         (وجتدر مالحظة أن قاضي القانون العام         - ١١٣
  .يطبق يف هذا الصدد قواعد قريبة من القواعد اليت استنبطتها هيئات القضاء اإلداري الفرنسي) خاصة
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وفيما يتعلق يف املقام الثالث بالدعاوى الدستورية، جيدر التأكيد على أن احملكمة العليا، اليت ميكن أن يلجأ   - ١١٤
اً يتنظيم جيوز هلا أن تلغي نصاً تشريعياً أو إليها أي شخص طبيعي أو معنوي، من مواطين موناكو أو من األجانب،

وإمكانية اللجوء املباشر هذه إىل القاضي الدستوري املتاحة للمتقاضي . بسبب جتاهل احلقوق واحلريات الدستورية
  .هي مسة من السمات املميزة إلمارة موناكو

   القضائية السلطات- ٢

  اهليئات القضائية  )أ(

  احملكمة العليا  ‘١‘

، حتتل تارخيياً مكانةً    ١٩١١يناير  / كانون الثاين  ٥حملكمة العليا ملوناكو، اليت أنِشئت مبوجب دستور        إن ا   - ١١٥
أمري موناكو ألبِرت األول وأعده حقوقيون وفقهاء دوليـون فرنـسيون           وهبه  فبفضل هذا الدستور الذي     . هامةً

  .)٦(لكية دستورية فعالةمارة موناكو م، أصبحت إ)لويس رينو، وأندريه فايس، وجيل روش(مشهورون 

وجود برملـان منتخـب،     (وقد تأسس الدستور على أساس املبادئ الدميقراطية لتنظيم السلطات العامة             - ١١٦
  .وكرس يف الباب الثاين منه احلريات واحلقوق األساسية) وحكومة، وبلدية، وحماكم وهيئات قضائية مستقلة

 هيئة قضائية عليا هي احملكمة العليـا        ١٩١١دستور عام   أيضاً   أنشأ   وبغية محاية وكفالة هذه احلقوق واحلريات،       - ١١٧
  .اليت ُتعترب أقدم حمكمة دستورية يف أوروبا إن مل يكن يف العامل

 يؤكـد وجـود احلقـوق واحلريـات      ١٩٦٢كذلك فإن الدستور اجلديد ملوناكو الذي اعُتمد يف عام            - ١١٨
 حرية الفرد وسـالمته؛  (١٩١١حلقوق املكرسة يف دستور عام األساسية؛ فإىل جانب احلقوق التقليدية من نوع ا       

؛ وحق املرء يف احترام حياته اخلاصة واألسرية وسرية املراسالت؛ "إال بقانونوال جنحة وال عقوبة ال جرمية "ومبدأ 
ن اجلمعيـات   ، فإنه يضيف احلقوق االقتصادية واالجتماعية مبا يف ذلك حرية تكـوي           )وحق امللكية؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام    

  ).٢٨املادة ( واحلق يف اإلضراب ،)٢٥املادة (، وحرية العمل )٢٨املادة (، واحلق يف العمل النقايب )٣٠املادة (

وقد . ، مؤسسة احملكمة العليا)نظر أدناها( منه ٩٠ويؤكد الدستور أيضاً، على حنو منطقي جداً، يف املادة   - ١١٩
، قواعد أكثر تفصيالً بشأن تنظيم      ١٩٦٣أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٩٨٤ُحدِّدت يف أمر ملكي، هو األمر رقم        

  .احملكمة وأدائها ملهامها

لفترة أربع تتألف احملكمة العليا من مخسة أعضاء أصليني وعضوين مناوبني، يعينهم األمري : تكوين احملكمة  - ١٢٠
 واحملكمـة   ،حمكمـة االسـتئناف   اجمللس الوطين، وجملس الدولة، وجملس التاج، و      سنوات، بناء على اقتراح من      

وتقترح كل مؤسسة من هذه املؤسسات مجيعاً عضواً أصلياً؛ وال جيوز إال لكل من جمللس الوطين وجملس . االبتدائية
  وجيب تقدمي امسني اثنني فيما يتعلق بكل مقعد، سواء تعلق بعـضو أصـلي أو      . الدولة اقتراح عضو مناوب أيضاً    

  .عضو مناوب

                                                      

 . أعاله٢نظر احلاشية ا )٦(
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 أعضاء احملكمة العليا مبوجب أمر ملكي يعيِّن باإلضافة إىل ذلك، من بني األعضاء املذكورين، وُيعلن تعيني  - ١٢١
  .رئيس احملكمة فضالً عن نائب الرئيس املكلف بأن يقوم مقام الرئيس يف حالة غيابه أو وجود ما مينعه من العمل

 املذكور أعاله على وجوب ١٩٦٣ل أبري/ نيسان١٦ املؤرخ ٢٩٨٤ من األمر امللكي رقم ٢وتنص املادة   - ١٢٢
اختيارهم من بني احلقوقيني ذوي الكفاءة بشكل       " عاماً على األقل وأن جيري       ٤٠أن يكون عمر هؤالء األعضاء      

ومن الناحية العملية، يكون األشخاص املعنيون إما أساتذة قانون عام بارزين أو مـن كبـار القـضاة                  ". خاص
  .النقضني مبجلس الدولة أو مبحكمة يالفرنس

وهـذا  . يتسم اختصاص احملكمة العليا بأنه ذو طابع إداري وطابع دستوري يف آن واحد     : االختصاصات  - ١٢٣
  . من الدستور٩٠االختصاص حتدده املادة 

 ، ودعاوى تقدير صـحة األحكـام      ،ويف اجملال الدستوري، تبت احملكمة العليا هنائياً يف دعاوى اإللغاء           - ١٢٤
 الدستورية، والنامجة بشكل رئيسي عن أحكام احلقوق واحلرياتبعلق موضوعها باملساس ودعاوى التعويض اليت يت

   مـن الدسـتور، عـن اتفـاق إرادة األمـري           ٦٦القانون، أي النص التشريعي الذي يعرب، حسب نص املـادة           
  .واجمللس الوطين

  .تأكيد عليهماوتوجد يف هذا الصدد خصيصتان من خصائص القانون العام يف موناكو تستحقان ال  - ١٢٥

ففيما يتعلق، يف املقام األول، بدعاوى التعويض، أنشأ الدستور هذا املسار القانوين البالغ التحديد لُيتبع                 - ١٢٦
أمام احملكمة العليا، استثناًء من القاعدة اليت تفيد أن دعاوى التعويض املوجهة ضد األشخاص االعتباريني تكون،                

 املتعلق بالتنظيم القضائي، من اختصاص قاضي القانون العام ١٩٦٥يوليه / متوز١٥ املؤرخ ٧٨٣طبقاً للقانون رقم 
  مثـل إجـراء إداري   (عندما يتعلق املوضوع بإصالح ضرر ناجم عن قانون أعلنت احملكمة أنـه غـري مطـابق                 

  ).خمالف للقانون

دعاوى التعويض  "تعبري  اليت تستخدم   ) A-2-90 (٢- ألف- ٩٠وينبغي أيضاً التأكيد على أنه وفقاً للمادة          -١٢٧
ليس من الضروري أن يكون املطعون فيه قانوناً أو فعالً          ،  ]...[احلقوق   و احلرياتباليت يتعلق موضوعها باملساس     

وهكذا، . بل يكفي أن يكون هذا املساس قد جنم عن فعل مادي صادر عن سلطة عامة، أي اعتداء مادي . قانونياً
  . ال خيص القاضي القضائي بل القاضي الدستوريفإن االعتداء اإلداري املادي هو أمر

، فإن ذلك يسمح للمتقاضـي باسـتخدام        دعاوى تقدير صحة األحكام   بوفيما يتعلق، يف املقام الثاين،        -١٢٨
  .االستثناء املتعلق بعدم دستورية القانون

 أو قانونية النظام الداخلي وُيالحظ أخرياً أن احملكمة العليا هلا أيضاً بالتبعية اختصاص الفصل يف دستورية            -١٢٩
  .١٩٦٢للمجلس الوطين والقرارات املتعلقة بذلك اليت اُتخذت خالل الفترة الالحقة لصدور دستور عام 



HRI/CORE/MCO/2008 
Page 24 

 

دعاوى اإللغاء املتعلقة بتجاوز السلطة واملرفوعة ضد قرارات        ويف اجملال اإلداري، تبت احملكمة العليا يف          -١٣٠
. ح التعويضات املترتبة عليها    منْ كما تبت يف  واألوامر امللكية الصادرة لتنفيذ القوانني،      املختلفة  السلطات اإلدارية   

  . ومن الناحية العملية، فإن اجلزء األكرب من قرارات احملكمة يصدر يف دعاوى من هذا القبيل

  :وللمحكمة أيضاً بالتبعية اختصاص النظر فيما يلي  - ١٣١

   القضاء اإلداري الذي يصدر أحكاماً هنائية؛دعاوى النقض املرفوعة ضد قرارات  )أ(
دعاوى التفسري ودعاوى تقدير صحة القرارات اليت تصدرها السلطات اإلدارية املختلفة واألوامر   )ب(

  امللكية الصادرة لتنفيذ القوانني؛
  .حاالت تنازع االختصاص القضائي  )ج(

 قواعد اإلجرءات اليت ُتتبع     ١٩٦٣أبريل  /ان نيس ١٦ املؤرخ   ٢٩٨٤ حيدد األمر امللكي رقم   : اإلجراءات  - ١٣٢
وميكن تلخيص هذه   . وهذه القواعد تتشابه مع القواعد السارية أمام القضاء اإلداري الفرنسي         . أمام احملكمة العليا  

  .القواعد أساساً كما يلي

حة، طبيعي أو معنوي، يثبت أن له مـصل ، جيوز أن يلجأ إىل احملكمة كل شخص ذو صفة   : رفع الدعوى   - ١٣٣
  .وذلك يف املسائل اإلدارية واملسائل الدستورية على السواء

ولذلك جيوز بصورة خاصة إلغاء أي قانون، بسبب عدم دستوريته، بناء على مبادرة أي متقاضٍ، سواء                  - ١٣٤
وتستحق هذه السمة اخلاصة التأكيد عليها      . كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، من مواطين موناكو أو من األجانب          

 سواء عن طريق طلب االسـتبعاد بـسبب عـدم           -  مباشرة   صةً وأن وصول املتقاضي إىل القاضي الدستوري      خا
  .يف الدول القائمة على سيادة القانونمألوف  غري -  الدستورية أو عن طريق طلب إلغاء النص لعدم دستوريته

مسبوقةً بتظلم إداري ُمـسبق،      جتاوز السلطة بسبب  وى اإللغاء   دع جيوز أن تكون     ،ة اإلداري املسائلويف    - ١٣٥
 وُيقال عندئٍذ أن    -  أو أمام رئيسه     -  وُيقال عندئٍذ إن التظلم استعطايف       -  سواء أمام الشخص الصادر عنه القرار     

  .التظلم رئاسي

  : فيما يليوى اإللغاء بسبب جتاوز السلطةدعتتمثل حاالت رفع   - ١٣٦

   والعيوب الشكلية؛مثل عدم االختصاص،: عيوب يف املشروعية اخلارجية  )أ(
 .مثل انتهاك القانون وعدم مشروعية األسباب، واالحنراف بالسلطة: عيوب يف املشروعية الداخلية  )ب(

لـسات  جو). Palais de Justice de Monaco(تنعقد احملكمة يف قصر العدالة مبوناكو : انعقاد احملكمة  -١٣٧
  .ة لزوماً بكامل هيئتهاويف املسائل الدستورية، تنعقد احملكم. احملكمة علنية

  .يتوىل النائب العام أداء مهام النيابة العامة أمام احملكمة العليا؛ ويقدم استنتاجاته يف احملاكمة  - ١٣٨
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 جيب قيام أحد أعضاء احملكمة بقراءة حكمها عالنيةً يف غضون فترة ال تتجاوز اخلمـسة                : احملكمة حكم  - ١٣٩
  .بَّاًبوينبغي أن يشمل احلكم مجيع اجلوانب اليت ينبغي ذكرها وأن يكون مَس. عشر يوماً التالية النتهاء مداوالهتا

عندما ُتعرض على احملكمة دعوى تعريض إلصالح ضرر ناجم عن عدم دستورية قانون أو عدم مشروعية   -١٤٠
  .قرار إداري، يكون على احملكمة، إذا أعلنت اإللغاء، أن تبت يف التعويض يف احلكم نفسه

وُتوجـه  . ، أن تأمر بإجراء مجيع التحقيقات املفيـدة                               قبل الفصل يف املوضوع                بقرار تصدره لمحكمة أيضاً،   جيوز ل   -١٤١
). Journal de Monaco(قرارات احملكمة إىل وزير الدولة عن طريق رئيسها وتستتبع نشرها يف اجلريدة الرمسيـة ملونـاكو   

وال ُتقبل هذه الدعوى إال إذا جاءت من شـخص مل           . ذاهتاوجيوز أن تكون األحكام موضوع استئناف ُيقدم إىل احملكمة          
 طريق آخر   وال ُيسمح بأي  . ُتحترم حقوقه، باستثناء األشخاص الذين يدعوهم الرئيس أثناء النظر يف الدعوى إىل التدخل            

  .لالستئناف إال لتصحيح خطأ مادي

متارس مهمة   دستورية، على أن احملكمة   ميكن التأكيد، فيما يتعلق باملسائل ال     : األحكام األفعال و  مراجعة  - ١٤٢
 الذي يذكر ضمن    ١٩٦٢ من دستور عام     ٩٠باالستناد إىل املادة    ،  التحقق من الدستورية على نطاق واسع نسبياً      

  ". باحلريات واحلقوق املكرسة يف الباب الثالث من الدستوراملساسحاالت "مربرات االستئناف 

املبـدأ الدسـتوري   "ب ، استشهدت ١٩٤١فرباير / شباط١عنها يف وباملثل فإن احملكمة، يف حكم صادر        - ١٤٣
 الذي أكد ‘جورج فيديل‘وقد علق على هذا احلكم العميد ". األعباء العامةحتمل املتمثل يف املساواة بني اجلميع يف 

حتمل ساواة يف  من دستور موناكو، فإن مبدأ امل   ١٧على أنه إذا كان مبدأ املساواة أمام القانون يرد فعالً يف املادة             
  .األعباء العامة، حىت وإن كان مشتقاً منه، معناه إنشاء احملكمة لقواعد قانونية

ويف املسائل اإلدارية، تقّيم احملكمة مدى قانونية القرارات اليت ُتعرض عليها على أساس مبادئ وباستخدام   - ١٤٤
 بصورة خاصة، فيما يتعلق مبراجعة ممارسة       فاألمر هكذا، . تقنيات مشاهبة لتلك اليت يستخدمها القاضي الفرنسي      

  السلطة اإلدارية التقديرية وهي املناسبة اليت ال تتردد بشأهنا احملكمة العليا مثالً يف التأكيد علـى اخلطـأ الـبني                    
  .يف التقدير

  حمكمة املراجعة  ‘٢‘

لة تتعلـق بانتـهاك     وهي تبت، بشأن كل مسأ    . حمكمة املراجعة تقع على قمة اهلرم القضائي يف موناكو          - ١٤٥
  .حكماً هنائياًالقانون، يف دعاوى االستئناف املقدمة ضد كل حكم مل يعد ميكن استئنافه وصدر باعتباره 

  .وهي ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل هي حمكمة قانونية وحدها  - ١٤٦

 صادرة عن حمكمة االستئناف     ومن الناحية العملية، فإن أغلبية األحكام اليت ُتعرض عليها تكون قرارات            - ١٤٧
ارية واإلدارية، ولكن ُيالحظ أيضاً أن جزءاً ال يستهان به هو أحكام صادرة عن   املسائل املدنية واجلنائية والتج    يف

  .احملكمة االبتدائية بصفتها حمكمة استئناف ألحكام حمكمة العمل أو قاضي الصلح
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ُيدعون إىل اجللوس  أول ونائب للرئيس ومخسة مستشارينرئيس : وتتألف حمكمة املراجعة من مثانية قضاة  - ١٤٨
وجيري اختيارهم عادةً من بني القضاة      . وُيعني أعضاء حمكمة املراجعة مبوجب أمر ملكي      . حسب ترتيب تعيينهم  

  .وتنعقد احملكمة دائماً من ثالثة قضاة على األقل. الشرفيني حملكمة النقض الفرنسية

ة حبث املوضوع خارج اجللسة أي أن جيري، طبقاً إلجراء مكتوب فقـط،             وتوجد لدى احملكمة إمكاني     - ١٤٩
ويتعلـق األمـر هنـا      . وميكن أيضاً أن ُيعرض عليها استئناف حتقيقاً ملصلحة القانون        . اعتبار االستئناف عاجالً  

ـ                     دير باستئناف إلعادة النظر يف دعوى، حىت خارج املوعد احملدد، مقدم من النائب العام بناء على أمـر مـن م
  .اخلدمات القضائية

أو بإعادة  /وجيوز أن تقضي أحكام حمكمة املراجعة برفض الطعون املقدمة وبإلغاء األحكام احملالة إليها و               - ١٥٠
القضية من أجل إعادة النظر فيها يف جلسة الحقة استناداً إىل أسسها املوضوعية، بعد تقدمي مذكرات إضافية من                  

  .يتوىل النظر يف املوضوع تشكيل آخر من حمكمة املراجعةويف هذه احلالة، . جانب األطراف

وجتدر مالحظة أنه إذا كانت احملكمة العليا، يف املسائل اإلدارية، هي القاضي فيما يتعلق بتجاوز السلطة                  - ١٥١
الـدعاوى    الذين يفـصلون يف    -   مبا يف ذلك أيضاً حمكمة املراجعة      -  ونتائجه الضارة، يكون القضاة القضائيون    

  .تعلقة مبسؤولية الدولة وإداراهتا، هم الذين ال يشملهم امتياز اإلحالة إىل احملكمة العلياامل

ويف املسائل اجلنائية، ميكن أن حتال إىل حمكمة املراجعة األحكام أو القرارات الصادرة يف املسائل اجلنائية                  - ١٥٢
ة بشأن األسس املوضوعية، يف حاالت انتهاك القانون أو اجلَنحية أو الشُّرطية واليت تكون أحكام املالذ األخري وهنائي

  .أو قواعد االختصاص أو عدم مراعاة املتطلبات اإلجرائية األساسية

وتدخل يف ذلك املتطلبات املكونة للوالية القضائية أو للحكم الذي يصدر واملتطلبات املنصوص عليهـا                 - ١٥٣
  .لضمان مباشرة الدعوى القضائية وحقوق الدفاع

  .ال تبحث احملكمة الطعون إال باالستناد إىل األدلة الفعليةو  -١٥٤

وهي تبت أيضاً يف طلبات . وجيوز أيضاً أن تفصل حمكمة املراجعة يف طعون مقدمة حتقيقاً ملصلحة القانون  -١٥٥
  .استئناف احملاكمة يف حالة حدوث غلط يف الوقائع أو غلط يف القانون ارتكبته إحدى احملاكم

ُنـشر يف    (٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ١٣٢٧وافقة بالتصويت على القانون رقم      ومنذ امل   -١٥٦
، تقوم حمكمة املراجعة هي )٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٩يف ) Journal de Monaco(اجلريدة الرمسية ملوناكو 

ئية، بعد حكـم الـنقض     نفسها منذ ذلك احلني فصاعداً بالفصل يف األسس املوضوعية للدعوى، يف املسائل اجلنا            
وهكذا فإن حمكمة املراجعة، عندما تنقض حكماً يف املسائل         ).  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٤٩٦املادة اجلديدة   (

  اجلنائية، يتعني عليها أن تفصل يف القضية من أجل احلكم فيها استناداً إىل أسسها املوضوعية من جانـب هيئـة                    
  .أخرى للمحكمة
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دوراً حمورياً يف اإلجراءات التأديبية اليت ُيضطلع هبا ضـد رجـال             ملراجعة يف أيامنا هذه   وتؤدي حمكمة ا    -١٥٧
 املتعلـق  ١٩٦٥يوليه / متوز١٥ املؤرخ ٧٨٣القضاء، على النحو املنصوص عليه يف الباب الرابع من القانون رقم          

  .بتنظيم القضاء

أي التـذكري   (ن يوقع العقوبتني األقل خطـورة       ويف الواقع فإنه إذا كان ميكن ملدير اخلدمات القضائية أ           - ١٥٨
من مخسة  (، فإنه ال جيوز توقيع عقوبة اللوم مع التأنيب وعقوبة الوقف املؤقت عن العمل               )بالنظام أو توجيه اللوم   

  .إال على يد حمكمة املراجعة املنعقدة يف جلسة مغلقة) عشر يوماً إىل ستة أشهر

. وميارس مكتب اإلدعاء العام مهام النيابة العامـة       . ارعة احلجة باحلجة  ويتسم اإلجراء التأدييب بطابع مق      - ١٥٩
ويكون القرار التأدييب الصادر عن احملكمة مسبَّبا وموقعاً عليه من مجيع القضاة الذين اشتركوا يف اختاذه مث ُيسجَّل             

لمحكمة أن تقترح   وتبعاً لظروف القضايا وخطورهتا، جيوز ل     . يف سجل خاص ُيحتفظ به يف مكتب السجل العام        
  .على األمري عزل القاضي املالَحق

، ٢٠٠٤ مايو/وجتدر مالحظة أن مثة مشروع قانون بشأن مركز القضاء، قدمته احلكومة إىل اجمللس الوطين يف أيار                 -١٦٠
  .قد توخى إنشاء جملس عالٍ للقضاء سيكون له اختصاص يف املسائل التأديبية

بقها القضائية اليت ُتنشر وُيعلق عليها على نطاق كبري جداً، تسهم علـى        وإن حمكمة املراجعة، بفعل سوا      -١٦١
عن طريق رابطة حماكم النقض العليا اليت تشترك  انتشاره  حنو ملحوظ يف صياغة القانون يف موناكو كما تسهم يف           

ابطـة  واليت تشترك فيها احملكمة كعضو، وكذلك أيضاً عن طريـق ر          ) AHJUCAF(يف استخدام اللغة الفرنسية     
 ١٩٩٧وقد أنشئت هذه الرابطة يف عام       ). ACCPUF(احملاكم الدستورية اليت تشترك يف استخدام اللغة الفرنسية         

وهذه الرابطة، الـيت    ). الفضاء الفرانكوفوين (بغية تعزيز الروابط بني الدول األعضاء يف الفضاء الناطق بالفرنسية           
املؤسسات األعضاء، تكرس نفسها لنشر ووضع وثائق للقـانون         تتيح مكاناً لعقد اللقاءات والتبادالت فيما بني        

قاعدة بيانات سوابق القضاء ( CODICES املقارن ميكن استخدامها مباشرةً كما يتمثل خصوصاً يف قاعدة البيانات
اليت جتمع معاً أحكام القضاء الدستوري الرئيسية، وذلك عقب التوقيع علـى            ) الدستوري التابعة للجنة البندقية   

وتتيح قاعدة البيانات هذه نشراً أفضل للسوابق القضائية الدستورية . تفاقات مع جلنة البندقية التابعة جمللس أوروباا
  .الصادرة باللغة الفرنسية وتيسر وصول القضاة إىل األحكام الصادرة عن احملاكم املماثلة

  حمكمة االستئناف  ‘٣‘  

 وتتألف .تقاضي يف املسائل املدنية واجلنائية والتجارية واإلداريةتشكل حمكمة االستئناف الدرجة الثانية لل  -١٦٢
  . ال يقلون عن اثننياحملكمة من رئيس أول، ونائب رئيس، ومستشارين

وعندما ال تستطيع احملكمة أن . وتفصل احملكمة يف كل مسألة من املسائل مبشاركة ثالثة أعضاء على األقل  - ١٦٣
وز تكملتهم بقاضٍ من احملكمة مل ينظر يف القضية يف مرحلة احملكمة االبتدائية أو تتشكل بأعضائها أنفسهم، فإنه جي

  .بقاضي الصلح وإال فبمحامي الدفاع أو أقدم حمامٍ يف نقابة احملامني أو بكاتب عدل
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حملكمة االستئناف اختصاص الفصل يف األحكـام       : االستئناف يف املسائل املدنية أو التجارية أو اإلدارية         -١٦٤
واملدة احملددة لالستئناف هي ثالثون يوماً اعتباراً من وقت اإلخطار باحلكم، فيما            . لصادرة عن احملكمة االبتدائية   ا

ويترتب على  . وينشأ االستئناف بالتبليغ، أي مبستند حيرره ُمحضر      . عدا احلاالت اخلاصة اليت ينص عليها القانون      
ومع ذلك، ميكن إلغاء هذا التنفيذ مبوجب . يذ املؤقت قد أُعلن عنه االستئناف تعليق تنفيذ احلكم إال إذا كان التنف       

  .أمر مسبق من جانب احملكمة وقت إعالن احملكمة للتنفيذ خارج احلاالت اليت ُيسمح فيها به

ال جيوز مثول الطرف املستأنِف والطرف املستأَنف عليه إال بواسطة حمامني مسجلني يف جدول نقابـة                و  -١٦٥
  ناكو، وهو ما ال يشكل بطبيعة احلال عقبةً أمام إمكانية أن يعهدا بعـبء املـشورة واملرافعـة إىل    احملامني يف مو  
  .حمامني أجانب

جيوز للمحكمة املنعقدة يف جلسة مغلقة أن تفصل يف أحكام احملكمة االبتدائية املتوصل إليها أيضاً عن                 و  -١٦٦
رئيس احملكمة االبتدائية الصادرة بناء على طلب وكذلك طريق هذا اإلجراء، وأن تفصل أيضاً يف استئناف قرارات 

  .يف قرارات قاضي األحداث

بإجيـار  جلنة التحكيم   ‘ و ‘املعنية بإجيار املساكن  جلنة التحكيم   ‘وتفصل احملكمة أيضاً يف دعاوى استئناف قرارات          -١٦٧
  .‘ التجاريةاألماكن

أو أو لألشخاص الذين تثبت مـسؤوليتهم املدنيـة،          ،ني املدان لألشخاص :االستئناف يف املسائل اجلنائية     -١٦٨
  .يستأنفوا األحكام الصادرة عن حمكمة ُجنح، أن أو لألطراف املدنية العام للنائب

حسب املتطلبات احملددة من أجل حمكمـة       جيري النظر يف االستئناف على أساس تقرير يضعه مستشار و           -١٦٩
 إىل احلضور يف اجللسة واحلصول على األدلة أو فيما يتعلق بإصـدار             اجلُنح، سواًء فيما يتعلق بالتعليمات املوجهة     

  ). من قانون اإلجراءات اجلنائية٤١٣املادة (احلكم 

وجيوز للمحكمة، يف االستئناف املقدم     . ال تبت حمكمة االستئناف إال يف بنود احلكم اليت ُتعرض عليها          و  -١٧٠
  .له كلياً أو جزئياًمن النيابة العامة، إما أن تؤكد احلكم أو أن تبط

. ويف املقابل، فإنه ال جيوز هلا أن تفاقم وضع املستأنِف إذا كان هذا األخري هو املتَّهم أو املسؤول مدنياً                    -١٧١
  وباملثل، ال جيوز هلا القيام، بناء فقط على االستئناف املقدم من الطرف املدين، بتعديل احلكـم يف اجتـاه غـري                     

  .مؤاٍت له

فإذا . ل اجلنائية، يتمثل دور الدائرة التمهيدية حملكمة االستئناف يف الفصل يف االهتامات املوجَّهةويف املسائ  -١٧٢
كان الفعل الذي تنظر فيه ُيوصف قانوناً بأنه جرمية وإذا هي اعتربت أدلة االهتام كافية لتوجيه االهتام، فإهنا تأمر                   

  .بإحالة املتهم إىل احملكمة اجلنائية

وإىل جانـب   . ها أيضاً دعاوى استئناف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق أو قاضي األحداث           وُتعرض علي   -١٧٣
  .ءات تسليم املطلوبنياذلك، جيب عليها إبداء الرأي يف إجر
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وُيستدعى إىل اجللسة حمامي    . وجلسات الدائرة التمهيدية ليست علنية، وحضور النيابة العامة وحدها أمر إلزامي            -١٧٤
  . وحمامي الدفاع عن املتهم وجيوز هلذه األطراف احلضور بناء على طلبهاالطرف املدين

وتقوم الدائرة التمهيدية حملكمة االستئناف، بعد التداول يف غياب النيابة العامة، بالفصل يف أقل وقـت                  -١٧٥
 بتقدميها يف موعـد  ممكن يف الطلبات الواردة يف املذكرات اليت يكون حماميو املتهم أو الطرف املدين قد ُسمح هلم             

  .غايته عشية اجللسة

 االستئناف يف النظـام     لرئيس األول حملكمة  يتسم وضع ا  : االختصاصات احملددة للرئيس األول للمحكمة      -١٧٦
  .القضائي لإلمارة بأنه وضع خاص بسبب االختصاصات واالمتيازات اليت خيلعها عليه القانون

سؤولية عن تنظيم احتفال استئناف عمل احملاكم بأنواعها يف األول          فهو يف املسائل الربوتوكولية يتوىل امل       -١٧٧
  .كما أنه يأيت من حيث املكانة بعد الرئيس األول حملكمة املراجعة مباشرةً. أكتوبر من كل عام/من تشرين األول

ات الفاعلة  ولكن الرئيس األول حملكمة االستئناف هو بشكل خاص أداة رقابة على أنشطة جمموعة شىت من اجله                 -١٧٨
  .وميكن أن ُتذكر يف هذا الصدد مكاتب التحقيق ومسجلو احملاكم. أو األجهزة اخلاصة باحلياة القضائية

 مـن  ٤٣٤وجيب أن تضاف إىل الكفاءات الشخصية للرئيس األول االختصاصات اليت ميارسها تطبيقاً للمـادة          -١٧٩
ت املستعجلة يف صعوبات تنفيذ أحكام حمكمة االسـتئناف،         قانون اإلجراءات املدنية من أجل الفصل عن طريق اإلجراءا        

  .وكذلك االختصاصات اليت ميتلكها تبعاً لرئاسته للدائرة التمهيدية حملكمة االستئناف، املنعقدة بوصفها حمكمة تأديبية

املالحقات اجلنائيـة   فهذه الدائرة، اليت يعرض عليها النائب العام األمر، جيوز هلا يف الواقع، دون اإلخالل بنتيجة                  -١٨٠
 مسجلي احملاكم وأفراد الشرطة القضائية وحماميي الدفاع        علىجزاءات تأديبية خمتلفة    توقيع  اليت ُيحتمل أن ُتباشر، أن تعلن       
  .واحملامني املتدربني واملُحضرين

يفتها التنظيمية  وتتمتع حمكمة االستئناف داخل النظام القضائي ملوناكو بوضع مرموق من نواحٍ كثريٍة بسبب وظ               -١٨١
  .الضابطة، القانونية والقضائية على السواء

وعلى املستوى القانوين البحت، ُيالحظ يف املقام األول أن عدداً من أحكامها يشكل مراجع قضائية حتدد   -١٨٢
  .وضع القانون يف موناكو

ية وزيـر الدولـة ومـدير       قض، أي   ١٩٧٤يونيه  / حزيران ٢٥ؤرخ  وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل احلكم امل         -١٨٣
، الذي أنشأ مبـدأ وجـود   ‘Dame Bureau Sénac: دام بريو سيناك‘ و ‘ماتيسونس‘أمني خزانة املالية ضد األمالك و

وهذه اخلصيصة متيز إمارة موناكو عـن       . لقانون العام يف ا مسؤولية من جانب السلطة العامة متميزة عن املسؤولية املدنية          
  .ن عملية وضع املعايري القانونية هي يف املقام الرئيسي من عمل حماكم النقض العلياالبلدان اجملاورة حيث تكو

وعلى املستوى القضائي، ال مندوحة من أن ُيالحظ يف املقام الثاين أن حمكمة االستئناف، عـن طريـق                    -١٨٤
ات القضائية والنائب   اختصاصاهتا املتعلقة بالتدقيق وحتقيق االنضباط، تسهم بصورة هامة، إىل جانب مدير اخلدم           
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للمتقاضي ليس فقط احترام القانون ولكن أيضاً احترام آداب املهنة اليت ال غىن مؤسسة العدالة العام، يف أن تكفل 
  .له عنها

  احملكمة االبتدائية  ‘٤‘

 عقـد تهي هيئة قضائية مجاعية     احملكمة االبتدائية، وهي مؤسسة حمورية يف التنظيم القضائي يف موناكو،             -١٨٥
ونائب أو نائبني للرئيس، ومن قاضٍ أول أو عدة قضاة برتبة قاض             ،مؤلفة من رئيس  وهي  . قضاةجلساهتا بثالثة   

وجيوز لرئيس احملكمة أن يفوض سلطاته إىل أحد نائيب الرئيس أو حىت إىل أحـد               . أول، وقضاة، وقضاة مناوبني   
  .القضاة، تبعاً ملقتضيات اخلدمة

ومن أجل الفصل يف اجلنح، تكون حمكمة اجلنح مؤلفة من نفس . يا املدنية واجلنائيةتنظر احملكمة يف القضاو  -١٨٦
ولذلك فإنه جيوز جلميع قضاة احملكمة النظـر يف القـضايا املدنيـة         . القضاة الذين تتألف منهم احملكمة االبتدائية     

  والقضايا اجلنائية على السواء

  :ليتفصل احملكمة االبتدائية فيما ي: االختصاصات  -١٨٧

ارية اليت ال تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح  يف مجيع الدعاوى املدنية أو التجيف املقام األول،  )أ(
  بسبب طبيعتها أو قيمتها؛

ويف املقام األول أيضاً، وباعتبارها قاضي القانون العام يف املسائل اإلدارية، يف مجيع الـدعاوى                 )ب(
  .ور أو القانون االختصاص للمحكمة العليا أو حملكمة أخرىاألخرى غري الدعاوى اليت مينح بشأهنا الدست

ويف االستئناف، األحكام الصادرة عن قاضي الصلح أو أحكام التحكيم الصادرة يف القـضايا                )ج(  
  .املدنية أو التجارية، فضالً األحكام اليت يفرد هلا القانون االختصاص بشأهنا

  :وتفصل حمكمة اجلنح فيما يلي  -١٨٨

قام األول، يف مجيع املخالفات اليت توصف بأهنا ُجنح ُيعاقب عليها بعقوبات اجلُنح الـيت               يف امل   )أ(
  يورو؛ ٩٠ ٠٠٠تقتصر بصورة عامة على السجن ملدة مخس سنوات أو غرامة تصل إىل 

  يف املخالفات اليت تكون ذات صلة جبنحة من اجلنح؛  )ب(
 عاماً؛ ويفتـرض    ١٨ا قاصرون تقل أعمارهم عن      يف املسائل اجلنائية، يف املخالفات اليت يرتكبه        )ج(

  بالغون؛أشخاص هذا االختصاص أن القاصر ال ُيالحق قضائياً يف ذات الوقت الذي ُيالحق فيه 
  .ويف االستئناف، يف األحكام الصادرة عن قاضي الشرطة  )د(

قانون يف موناكو على نظـام      ولكي يكون مبقدور كل فرد، حىت أكثر الناس عوزاً، اللجوء إىل القضاء، ينص ال               - ١٨٩
  .للمساعدة القضائية
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فقتـه  نفكل شخص يستحيل عليه أن يدفع ُمسبقاً مصروفات اإلجراءات، دون املساس باملوارد املالية الالزمـة ل          -١٩٠
  .ونفقة أسرته، جيوز له أن يطالب باملساعدة القضائية

وُيبلَّغ القرار املتخذ هبـذا الـشأن إىل     . ق غري مدموغ  وُتوجه طلبات املساعدة القضائية إىل النائب العام على ور          -١٩١
  .مقدم الطلب عن طريق النائب العام؛ وال ميكن الطعن فيه على أي حنو

وال يكون للمساعدة القضائية املمنوحة من أثر إال فيما يتعلق باحملكمة اليت ينبغي متابعة هذه الـدعوى                   -١٩٢
ويف املسائل  .  من جانب خصم الطرف املتلقي للمساعدة      ملرفوعةاجعة ا االستئناف أو املر  قضايا  أمامها، فيما عدا    

أن يطلب االستفادة من خدمات حمامٍ مكلف رمسياً يعينه يف هذا احلالة النائب العـام أو   اجلنائية، جيوز لكل متهم 
  .رئيس احملكمة

  حمكمة الشرطة البسيطة وقاضي الصلح  ‘٥‘

، كما تـوحي بـذلك      يضطلعد وُيعد حمكمة من حماكم أول درجة        إن قاضي الصلح الذي يعمل كقاضٍ وحي        - ١٩٣
اوز طراف وتسوية اخلصومات اليت ال تتج     همة رئيسية يف املسائل املدنية تتمثل، قدر اإلمكان، يف التوفيق بني األ           مبتسميته،  

  .يورو ٤ ٦٠٠ املصلحة فيها مبلغاً معيناً ُيحدد حالياً مببلغ

   ٤٤٦ مـن القـانون رقـم        ٣٣املادة  (رئاسة مكتب األحكام مبحكمة العمل      وتدخل أيضاً ضمن اختصاصاته       - ١٩٤
  / متـوز  ١٩ املـؤرخ    ٤٥٩القانون رقم   (، واملنازعات املتعلقة بانتخابات مندويب املوظفني       )١٩٤٦مايو  / أيار ١٦املؤرخ  
  ). وما يليها من قانون اإلجراءات املدنية٥٨٣املادة ( باألختام دمغ، وال)١٩٤٧يوليه 

 املسائل اجلنائية، يرأس قاضي الصلح حمكمة الشرطة البسيطة اليت تفـصل يف املخالفـات الـشُّرطية، أي                  ويف  -١٩٥
  .أو بالسجن لفترة أقصاها ما بني يوم واحد إىل مخسة أيام/ يورو و٦٠٠املخالفات اليت ُيعاقب عليها بغرامة تقل عن 

  .سيطة عن طريق االستئناف أمام حمكمة اجلُنحوجيوز الطعن يف األحكام الصادرة عن حمكمة الشرطة الب  -١٩٦

  احملكمة اجلنائية  ‘٦‘

. هي حمكمة غري دائمة هلا اختصاص الفصل يف األفعال اليت يصفها القانون بأهنا جـرائم              احملكمة اجلنائية     - ١٩٧
  :وبوصفها حمكمة خمتلطة، فإهنا تتألف من أعضاء يعملون باملهنة وأعضاء غري مهنيني، أي

  :ضاة، منهمثالثة ق  )أ(
  رئيس ُيختار من بني قضاة املقر حملكمة االستئناف؛  ‘١‘
  قاضيان معاونان من مقر حمكمة االستئناف أو احملكمة االبتدائية أو مؤسسة قاضي الصلح؛  ‘٢‘
 مواطناً  ٣٠ثالثة حملفني ُيختارون من قائمة توضع كل ثالث سنوات مبوجب قرار وزاري تضم                )ب(

 .غني مل تصدر قط إدانة هلم بعقوبة جنائية أو ُجنحيةمن مواطين موناكو البال
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، متتلك احملكمة اجلنائيـة أيـضاً       باملعىن الكامل للكلمة  وعالوة على املخالفات اليت توصف بأهنا جرائم          - ١٩٨
  .االختصاص للفصل يف املخالفات اجلنائية اليت يرتكبها قاصرون مبشاركة من شخص راشد

 بصيغته املعدَّلة، أصبحت أشد ١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٧م مبوجب دستور ومنذ إلغاء عقوبة اإلعدا  - ١٩٩
  .ميكن أن ُتوقع على املتهم هي السجن املؤبدعقوبة 

تكون املرافعات أمام احملكمة اجلنائية علنية لكي ال ُيعلن بطالهنا، ويشكل الطابع السمعي للمرافعـات               و  - ٢٠٠
  .احملكمة اجلنائيةمبدأً جوهرياً آخر ينظم اإلجراءات أمام 

الطـرف  (ومع ذلك، جيوز لألطراف     . واحملكمة اجلنائية هي حمكمة سيادية ال تقبل أحكامها االستئناف          - ٢٠١
  :أن ترفع دعوى مراجعة) املدان، والطرف املدين، والنيابة العامة

  بسبب خرق قواعد االختصاص؛  )أ(
  بسبب عدم احترام املتطلبات األساسية؛  )ب(
  .القانونبسبب خرق   )ج(

فإذا ألغت حمكمة املراجعة احلكم الصادر عن احملكمة اجلنائية، تعاد القضية إىل احملكمة األخرية، املشكلة                 - ٢٠٢
  .تشكيالً خمتلفاً، إلعادة الفصل فيها

 القضاة املتخصصون  ‘٧‘

ام متخصصة يف نظيم القضائي لإلمارة على قضاة ميارسون مه     تعالوة على حماكم القانون العام، يشتمل ال        -٢٠٣
  :وهذه املهام تتمثل بصورة أخص فيما يلي. تسوية منازعات معينة أو يف محاية حقوق معينة

 ميارس مهام قاضي األحداث قاضٍ من احملكمة االبتدائية ُيعني لفترة ثالث سنوات بقرار     :قاضي األحداث   - ٢٠٤
  .من مدير اخلدمات القضائية 

وله، يف احلاالت املنـصوص عليهـا يف القـانون،    .  باألسلوب ذاته وجيوز تعيني قاضٍ مناوب لألحداث      - ٢٠٥
  .اختصاص الفصل يف الصعوبات اليت ميكن أن تؤدي إليها العالقات األسرية

 لصاحل األحداث اجلاحنني، حيل قاضـي  ١٩٦٣ويف املسائل اجلنائية، وتطبيقاً للنظام اخلاص املنشأ يف عام        - ٢٠٦
يتعلق هبؤالء األحداث ويتخذ بالنيابة عنه مجيع التدابري الـيت يراهـا مفيـدة              األحداث حمل قاضي التحقيق فيما      

التحريات، وضع القاصرين يف مركز للرعاية اخلاضعة لإلشراف، التخلي عن الدخول كطرف مدين، إعالن رد               (
  ).الدعوى، إعالن إطالق السراح اخلاضع للمراقبة

اجلانح إىل حمكمة اجلُنح، تتخذه هذه احملكمة قراراهـا علـى      ويف حالة إعادة الدعوى من جانب قاضي احلدث           - ٢٠٧
  .أساس التقرير املقدم شفوياً من هذا القاضي إىل اجللسة
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ويف مجيع املسائل، جيب أن تكون مجيع قرارات قاضي األحداث مسبَّبة وجيوز عرضها على حمكمة االسـتئناف                   -٢٠٨
  . شهر االستئنافخاللتبت يف األمر عن طريق الدائرة التمهيدية اليت 

  . تتعلق مهمة قاضي التحقيق على حنو حصري باملسائل اجلنائية:قاضي التحقيق  -٢٠٩

ويتحصل التحقيق، فيما يتعلق بقاضي املقر، يف البحث عن وجود خمالفات، ويف تقرير الظـروف الـيت                   -٢١٠
يف حالة وجود أدلة اهتام كافيـة       ارُتكبت هذه املخالفات يف ظلها، ويف حتديد هوية الفاعلني املفترضني وكذلك،            

  .ضد األشخاص املعنيني، يف إعالن اهتامهم مث إحالتهم إىل احملكمة حملاكمتهم

وتبدأ مهمة قاضي التحقيق إما بناء على طلبات مقدمة من النيابة العامة أو بناء على شكوى مقدمة من طـرف                      - ٢١١
اً التدخل أثناء سري اإلجراءات املتعلقة باجلرمية أو اجلنحة يف          وجيوز له أيض  ). مصحوبة بادعاء مدين  ضد جمهول أو    (متضرر  

  .وتؤدي كل جرمية بالضرورة إىل فتح حتقيق. حالة التلبس

وحتقيقاً هلذه الغاية،   . ولقاضي التحقيق، يف إطار مهمته، أهلية اختاذ مجيع التدابري اليت يراها مفيدةً إلظهار احلقيقة               -٢١٢
  :جيوز له القيام مبا يلي

االنتقال إىل مسرح احلدث من أجل حترير حمضر يوصف فيه جسم اجلرمية، وحالة مـسرح احلـدث،                   )أ(
  وتلقي أقوال الشهود؛

  األمر بإجراء عمليات تفتيش أو إجراؤها بنفسه؛  )ب(
  تسمية خبري أو عدة خرباء من أجل إجراء الفحوص الفنية القضائية املطلوبة؛  )ج(
  واهلم مفيدة؛ يرى أقالذينمساع األشخاص   )د(
  .إصدار أوامر مثول، وإحضار، وإلقاء قبض  )ه(

  . يف موناكو هلا أيضاً اختصاص إصدار طلبات تبادل املساعدة القضائية الدوليةقضاء احلكموحماكم   -٢١٣

 ولقاضي التحقيق وحده سلطة اختاذ قرار، أثناء التحقيق، بترك املتهم طليق السراح أو وضعه حتت مراقبة قضائية                  -٢١٤
  .ويتخذ قاضي التحقيق قراراته يف صورة قرارات مسبَّبة. أو وضعه قيد االحتجاز

 األوامـر الـيت   حلق يف االستئناف أمام سلطة أعلى، جيوز للنائب العام يف مجيع احلاالت استئنافوطبقاً لقاعدة ا   -٢١٥
 املدنية عندما يكون هلم مصلحة فيـه،  وسبيل االنتصاف هذا مفتوح أيضاً أمام املتهمني واألطراف. اختذها قاضي التحقيق  

  .بالشروط اليت ينص عليها قانون اإلجراءات اجلنائية

  :وعلى مستوى أعم، يكون على الرئيس األول حملكمة االستئناف ضمان حسن سري عمل مكاتب التحقيق  -٢١٦

  فهو يكفل عدم حدوث أي تأخري يف اإلجراءات؛  ) أ(
 حتجاز الوقائي؛ويتحقق من حالة األشخاص املوضوعني قيد اال  ) ب(
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وُيقدم إليه بيان تفصيلي حبالة اإلجراءات اجلارية موجه من كل قاضي حتقيق أثناء األسبوع األول مـن              )ج(
  .كل فترة فصلية

جيوز قيام رئيس احملكمة االبتدائية، بناء على طلب مسبَّب مقدم من النائب العام متصرفاً من تلقـاء نفـسه أو              و  -٢١٧
  .ية قاضي حتقيق لصاحل قاضي حتقيق آخر، حرصاً على حسن سري العدالةبطلب من األطراف، بتنح

  إذا كان لقاضي التحقيق أن يدخل ضمن تشكيل احملكمة فإنه ال جيوز لـه الفـصل يف قـضية قـام                     و  -٢١٨
  .بالتحقيق فيها

 املعنون ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٦ املؤرخ ١٣٤٣ مبوجب القانون رقم قاضي احلرياتوقد أُنشئ منصب   -٢١٩
ويف الواقع، فإن املـادة اجلديـدة       . الذي جاء بتعديالت على أحكام معينة من قانون اإلجراءات اجلنائية         " العدالة واحلرية "

 من هذا القانون تنص حتديداً على أنه يف حالة متديد فترة احلبس االحتياطي وقدرها مثان وأربعون سـاعة بفتـرة                     ٤-٦٠
يكون على النائب العام أو قاضي التحقيق أن يطلب موافقة قاضي احلريات على متديد  ":أخرى قدرها مثان وأربعون ساعة

وقاضي احلريات هو قاضي مقـر يعينـه رئـيس احملكمـة            . فترة احلبس االحتياطي، مرفقاً بطلبه مجيع املستندات املفيدة       
  .مسبَّب يكون نافذاً يف احلالوهو يفصل يف القضايا بقرار . االبتدائية، الذي ميكن أن يضع جدوالً هلذا الغرض

مل ُتنشأ هذه املهمة بقانون بل أُنشئت مبوجب التشريع االجتماعي، وهو           : القاضي املكلف بقضايا حوادث العمل      -٢٢٠
، بصيغته املعدَّلة، الذي هدف إىل تعديل وتنـسيق     ١٩٥٨يناير  / كانون الثاين  ١١ املؤرخ   ٦٣٦يف هذه احلالة القانون رقم      

  .تعلقة باإلعالن عن حوادث العمل وإصالح ما يتعلق هبا والتأمني عليهاالتشريعات امل

مبهمة التوفيق بشأن مجيع اخلصومات اليت ميكن أن تثار بني شخص وقع ضحية حادث مـن                هذا القاضي   ويقوم    -٢٢١
وجتـدر  . فـسه حوادث العمل وممثليه ومن هلم حق املطالبة عن طريقه والشركة املؤمن لديها رب العمل أو رب العمل ن                 

مالحظة أن التشريع اخلاص مبوناكو فيما يتعلق بالعمل ال مينح أي اختصاص يف هذا الشأن لصناديق الضمان االجتمـاعي   
، بغيـة   "قانون التأمني "ولكنه ُيلزم كل رب عمل بالتعاقد على وثيقة تأمني لدى شركة تأمني، وهو ما ُيطلق عليه عملياً                  

  .على حوادث العملضمان معاجلة النتائج املترتبة 

 بإجراء حتقيقات وحبوث ُيرى أهنا ضـرورية         األمر، ىحيثما اقتض ،  ويقوم القاضي املكلف بقضايا حوادث العمل       -٢٢٢
  .وعند عدم التوصل إىل مصاحلة، فإنه حييل القضية إىل احملكمة االبتدائية. لتحديد أسباب احلادث املعين وطبيعته ومالبساته

   بغرض متابعة تنفيذ العقوبـات اجلنائيـة،        قاضٍ لتنفيذ األحكام  ت القضائية كل عام بتعيني      يقوم مدير اخلدما  و  -٢٢٣
  :وال سيما يف احلاالت التالية

يف مسألة إطالق السراح مع الوضع حتت املراقبة، يف ظل هذا النظام، يوقَف تنفيذ هذه العقوبة خـالل               )أ(
على الشخص املدان الوفاء مبعايري املساعدة أو معايري املراقبة اليت          مخس سنوات، على أن يكون      تتراوح ما بني ثالث و    فترة  

  يتوخاها القانون؛
  يف مسألة التنفيذ اجملزَّأ لعقوبة السجن، حني ال تتجاوز العقوبة الصادرة يف مسألة ُجنحية ثالثة أشـهر،                   )ب(

  مليزة إذا كان ال ينفذ التزاماته؛ال حيدد هذا القاضي طرائق التنفيذ وجيوز له أن يسحب من الشخص املدان هذه ا
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 قاضي تنفيذ األحكام مبراقبة تنفيذ معايري املساعدة الـيت هتـدف إىل             يقوميف مسألة اإلفراج املشروط،       )ج(
. ستثارة وتعزيز جهود الشخص املُفرج عنه إفراجاً مشروطاً بقصد إعادة تأهيله االجتماعي وإعادة تكيفه أُسرياً ومهنيـاً                ا

نح العفو املشروط هي بيد مدير اخلدمات القضائية، يف ظل شروط شكلية وشروط خاصة باملهلة تـنص                 والقدرة على م  
  .١٩٦٨مايو / أيار١٧املؤرخ  ٤٠٣٥  وما يليها من قانون العقوبات واألمر امللكي رقم٤٠٩عليها املواد 

  .وقرارات قاضي تنفيذ األحكام ال تقبل طرق الطعن  -٢٢٤

 وتتعلق مهمة مأمور التفليسة على سبيل احلصر مبسألة اإلجـراءات           :سة يف مسائل اإلفالس   القاضي مأمور التفلي    -٢٢٥
  . بالتفليسةعلى حنو أكثر شيوعاًاجلماعية لتسوية اخلصوم اليت ُتعرف 

وتعني هذا القاضي احملكمة االبتدائية اليت تفصل يف املسائل التجارية وذلك يف احلكم الذي تعلـن فيـه وقـف                      -٢٢٦
  .ت أو تصفية املمتلكاتاملدفوعا

 أو من   قاضي األمور املستعجلة  هذا القاضي مفوَّض، إما من جانب       : القاضي املكلف مبراجعة تقارير اخلرباء الفنية       -٢٢٧
  .جانب احملكمة االبتدائية، ملتابعة ومراجعة إجراءات التقييم الفين اليت تقررها هاتان اجلهتان

يفصل قاضي التوفيق يف الطلبات املقدمـة يف  : و التفريق اجلسدي بني الزوجنيقاضي التوفيق يف مسائل الطالق أ      -٢٢٨
ويتمثل دوره يف حماولة التوفيق بني الزوجني عن طريق االلتقاء بكل منهما شخصياً على انفراد قبل اجلمـع                  . هذه املسائل 

  .بينهما يف حضوره

 إمكانية التوفيق ويأذن ملقدم الطلب بإخطار الطرف      فإذا اتضح أن هذه املساعي غري مثمرة، فإنه يصدر قرار عدم            -٢٢٩
  .اآلخر باملثول للطالق أمام احملكمة االبتدائية

وهو حيدد، يف هذا القرار ذاته، التدابري املؤقتة اليت تنظم إقامة الزوجني، واألمتعة الشخصية، وطلبـات                  -٢٣٠
  .تة، وحق الزيارة، واألوضاع التعليمية لألطفالتغطية مصروفات الدعوى، وطلبات النفقة الغذائية، واحلضانة املؤق

  احملاكم االستثنائية  ‘٨‘

ويتمثل طابعها الفريـد يف     . احملاكم املسماة باالستثنائية تتدخل حصراً يف جمال العالقات االقتصادية واالجتماعية           -٢٣١
ل تسوية خلصومات متنوعة يتخاصم     قضاة مهنيني بغرض التوصل إىل أفض     جانب  أهنا تضم غري مهنيني يف جمال القانون إىل         

  . ومؤجِّرين مع مستأجريهمالعاملني لديهمفيها بصورة خاصة أرباب عمل مع 

  :وهذه احملاكم هي كما يلي  -٢٣٢

 وتفـصل يف املنازعـات      ١٩٤٦مايو  / أيار ١٦ املؤرخ   ٤٤٦ املنشأة مبوجب القانون رقم      ،حمكمة العمل   -٢٣٣
وهلذه احملكمة .  أيا كان مقدار املبالغ أو التعويضات املطالب هباف تطبيقهاوقالناشئة عن تنفيذ عقود العمل أو عن 

 يف إطار العمل وبشأن الطعون يف القرارات الصادرة عن العاملنيأيضاً اختصاص الفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني 
  ).٧٣٩ من القانون رقم ١- ١١املادة (جلنة تصنيف الوظائف 
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   عضواً من أرباب العمل، طبقاً ألحكام األمر امللكـي          ٢٤عضواً من العاملني و    ٢٤وتتألف احملكمة من      - ٢٣٤
. ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ٥٧٣، املعدل باألمر امللكي رقم ١٩٦٧أغسطس / آب١٤ املؤرخ ٣٨٥١رقم 

  .مالوُيعني أعضاؤها بأمر ملكي لفترة ست سنوات بناء على اقتراح من النقابات املهنية ألرباب العمل وللع

وقـد  . منازعات العمل اجلماعيـة     هي حمكمة خاصة ميكن اللجوء إليها بقصد تسوية        حمكمة التحكيم العليا    - ٢٣٥
 اليت ال ميكـن     منازعات العمل اجلماعية   الذي يتناول    ١٩٤٨مارس  / آذار ٤ املؤرخ   ٤٧٣أُنشئت مبوجب القانون رقم     

 أو بتطبيق إجراءات حمـددة تتعلـق        ات العمل اجلماعية  اتفاقيحلها بطريقة مباشرة إما ودياً وإما بتطبيق أحكام         
  .بالتوفيق أو التحكيم

  ويبدأ إجراء التوفيق والتحكيم بتوجيه طلب، من الطـرف صـاحب الـشكوى، إىل وزيـر الدولـة                    - ٢٣٦
  .لغرض املصاحلة

ـ  ٢٨ املـؤرخ    ١٢٣٥، اليت أُنشئت مبوجب القـرار رقـم         جلنة التحكيم املعنية بإجيار املساكن      -٢٣٧ انون  ك
جيـار  إلالـغ   املالك واملستأجرين فيما يتعلـق مبب      بني   حتدثيف اخلالفات اليت    ، وهي تبت    ٢٠٠٠ديسمرب  /األول

 ١ أو جتديد اإلجيار خبصوص أماكن معينة ُتستعمل كمساكن ُشيدت أو أُجنزت قبل املنصوص عليه يف عقد اإلجيار
  .١٩٤٧سبتمرب /أيلول

بشأن مبلغ اإلجيار وتقوم، عند عدم التوصل إىل اتفاق، بتحديد هـذا            وهي حتاول التوفيق بني األطراف        - ٢٣٨
وتكون القرارات اليت تتخذها جلنة التحكيم      . وجيوز هلا، عند الضرورة، أن تأمر بإجراء معاينة هلذا الغرض         . املبلغ

وميكن أن . ءات املدنيةُمسبَّبة وقابلة لإلحالة إىل حمكمة االستئناف خالل اآلجال وبالشروط احملددة يف قانون اإلجرا
  .يؤدي احلكم إىل طلب إعادة النظر فيه

 تشرين  ٢٤ املؤرخ   ٤٩٠، اليت أُنشئت مبوجب القانون رقم       جلنة التحكيم املعنية بإجيار األماكن التجارية       - ٢٣٩
روط  وتتمثل مهمتها يف تسوية اخلصومات اليت تنشأ بني املالك واملستأجرين فيما يتعلق بـش          ١٩٤٨نوفمرب  /الثاين

  .جتديد عقود اإلجيار التجارية ومراجعتها

وميكن أن يؤدي القرار الصادر إىل . وتكون القرارات اليت تتخذها جلنة التحكيم ُمسبَّبة وقابلة لالستئناف  - ٢٤٠
  .طلب إعادة النظر فيه

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان -  ثالثاً
 ١٩ومبوجب أحكام املادة    . ه على حنو يكفل احترام حقوق اإلنسان      صمم النظام القانون ملوناكو مبجمل      - ٢٤١

من الدستور، ال جيوز مالحقة أي شخص إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون وال جيوز احتجاز أي شـخص                    
أمر يصدر  مبوجب  أو  (فال جيوز إلقاء القبض على أحد إال مبوجب أمر ُمسبَّب يصدره القاضي             : بصورة اعتباطية 

  ).ل األربع وعشرين ساعة اليت تلي إلقاء القبضخال
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والقوانني املعنية، اليت ُجمعت أساساً يف قانون العقوبات والقانون املدين وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة                 - ٢٤٢
  .وتكفل احملاكم تطبيق القوانني. وقانون اإلجراءات املدنية، حتدد شروط إعمال ومحاية هذه احلقوق

  صة يف جمال حقوق اإلنسان السلطات املخت- ألف 

 كـانون   ٢٣ املـؤرخ    ١١٦٥أنـشئت مبوجـب القـانون       إن جلنة مراقبة املعلومات الشخصية، اليت         - ٢٤٣
اإلقرارات اخلاصة بعمليات سؤولة عن تلقي  امللجنة  ال، هي   ٢٠٠٠ وبدأت أعماهلا منذ عام      ١٩٩٣ديسمرب  /األول

جيب أن  كما  . اص القانون اخلاص الطبيعيون أو املعنويون     اليت يقوم هبا أشخ   الشخصية  التجهيز اآليل للمعلومات    
ويف . رأيها عندما يتعني على أشخاص معنويني من أشخاص القانون العام القيام بعمليات جتهيز معلومـات   تعطي  

إلعالنات التجهيز، جيوز للجنة أن تطلب من مزاويل األنشطة االقتـصادية أو            ) أو التحديث (إطار هذا التسجيل    
وميكـن للمحققـني    .  الثالثة املعنية تزويدها جبميع الوثائق أو املستندات أو املعلومات اليت تراها مفيدة            األطراف

التابعني للجنة أن يراقبوا سري عمل التجهيز اآليل للبيانات واإلبالغ عن املخالفات اليت يالحظوهنـا؛ وميكنـهم                 
بـالتحقيق يف الـشكاوى     الشخـصية   قبة املعلومات   وتقوم جلنة مرا  . استدعاء األطراف املعنية واالستماع إليها    

وعند الكشف عن خمالفات قام هبا أشخاص طبيعيون        .  مقترحاهتا إىل وزير الدولة    ميواملطالبات املوجهة إليها وتقد   
أو أشخاص معنويون من أشخاص القانون اخلاص، يوجه وزير الدولة إنذاراً إىل الشخص املسؤول للتوقف عـن                 

بناًء علـى   ويف حالة عدم تنفيذ اإلنذار، يأمر رئيس احملكمة االبتدائية،          . فات أو إللغاء آثارها   ارتكاب هذه املخال  
وعنـد  (الالزمة   التدابرياألمور املستعجلة، باختاذ مجيع     يف    يف املسألة كما   طلب من وزير الدولة، ويف إطار البت      

الواجبـة  دون املساس بالعقوبات اجلنائيـة      لوضع حد هلذه املخالفات،     )  إجبار الطرف املعين   عن طريق االقتضاء  
القانون العام بتجهيز   أشخاص   قيام دوائر تابعة لشخص معنوي من        لدى خمالفات   مالحظة وجود  وعند. التطبيق

 أو لوحظتيتخذ وزير الدولة، بطلب من رئيس اللجنة أيضاً، مجيع التدابري لوضع حد للمخالفات اليت ، املعلومات
  .زالة آثارهاإل

اتفاقية ، بالتوقيع على ٢٠٠٤أكتوبر /وقد قامت إمارة موناكو، لدى انضمامها إىل جملس أوروبا يف تشرين األول  - ٢٤٤
وحدة حلقـوق    ٢٠٠٥وأنشأت منذ عام    ) االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    (محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    

االتفاقية األوروبيـة   والعهد  كل من   ام احلقوق األساسية اليت يكفلها       تتوىل املهام اليت تنهض هبا جلنة وطنية الحتر        اإلنسان
البنية األساسية كثرياً ما يكون هو أداة الوصل بني الدول واملنظمات غـري احلكوميـة                وهذا النوع من  . حلقوق اإلنسان 

  . حقوق اإلنسانوال توجد حىت اآلن يف إمارة موناكو منظمات غري حكومية متخصصة يف تناول جتاوزات. واجلمهور

  : هذه الوحدة هي كما يليامومه  -٢٤٥

  تقييم مدى كفاية تشريعات موناكو يف جمال احلقوق واحلريات األساسـية واقتـراح إصـالحات يف                  )أ(
  هذا الصدد؛
  دراسة اتفاقيات جملس أوروبا وضمان متابعة توصيات مفوض حقوق اإلنسان؛  )ب(
شهر، جلميع من ُيطلب منهم تطبيق االتفاقية األوروبية حلقـوق          ضمان توفري التدريب، مرة كل ثالثة أ        )ج(

  وجتري حالياً دراسة القيام بعمليات تدريب على مستوى املدارس الثانوية والشرطة؛. اإلنسان، وخباصة قضاة اإلمارة
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 فهي بطبيعة احلال حتت تصرف السلطات املختلفة يف موناكو من أجل تقدمي           ": للمساعدة"القيام مبهمة     )د(
املساعدة يف جمال احلقوق األساسية، وميكن أن تؤدي دور املستشار القانوين الدائم هلذه السلطات فيما يتعلـق باملـسائل                 

  اخلاصة حبقوق اإلنسان؛
فهذه الوحدة، اليت يعمل املسؤول عنها أيضاً : الدفاع عن اإلمارة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    )ه(

  .، سُتكلَّف بطبيعة احلال بالدفاع عن اإلمارة أمام هذه احملكمة عندما ُتقدم إليها طعون ضدها"موظفاً لدى احلكومة"

وبعد أن أصبحت إمارة موناكو عضواً يف جملس أوروبا وأصبحت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان واجبـة               -٢٤٦
من املمكن من اآلن فصاعداً رفع دعـوى        ، أصبح   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥ املؤرخ   ٤٠٨النفاذ مبوجب األمر امللكي رقم      

  .أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

ويقع على القضاة الوطنيني، ومن مث على قضاة موناكو، االلتزام بتطبيق القواعد الصادرة عن احملكمة األوروبيـة               -٢٤٧
 يف ظل عدم وجود نص مقابل حلقوق اإلنسان حىت وإن كانت هذه القواعد تتعارض مع نصوص القانون الداخلي أو حىت       

  .يف القانون الداخلي بشأن املوضوع املعين

ولكل فرد من اخلواص يرى أنه وقع ضحية النتـهاك          ) طلب فيما بني الدول   (وجيوز لكل دولة متعاقدة       -٢٤٨
رغ القيام، بعد استنفاد سبل االنتصاف الداخلية، بتوجيه طلب إىل احملكمة يف ستراسـبو            ) طلب فردي (لالتفاقية  

  .مباشرةً يتضمن االدعاء بارتكاب دولة متعاقدة انتهاكاً ألحد احلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية

 املتعلق بتقدمي املساعدة إىل ضـحايا مـا وقـع يف            ٢٠٠٦مارس  /ذارآ ٢٣ املؤرخ   ٤٦١وإن األمر امللكي رقم       -٢٤٩
 إىل من هلم حق عن طريقهم، قد اشتمل على إنشاء           موناكو أثناء احلرب العاملية الثانية من سلب للممتلكات واألموال أو         

جلنة تابعة لوزير الدولة مكلفة ببحث الطلبات املقدمة من أشخاص طبيعيني للتعويض، لصاحل الضحايا ومن هلم حق عـن              
  ثانية إبان فترة   طريقهم، عن األضرار املادية أو املالية املترتبة على ما وقع يف موناكو من هنب لألموال أثناء احلرب العاملية ال                  

  .احتالل اإلمارة

). ٢املـادة   " (حبث واقتراح تدابري للتعويض أو طرائق أخرى للجرب املناسب        "وقد أُنشئت هذه اللجنة من أجل         -٢٥٠
وحتقيقاً هلذه الغاية، جيوز هلا أن تعرض اتفاق مصاحلة على األشخاص الذين يثبتون تكبدهم ضرراً وعلى أولئـك الـذين           

  . مسؤولني عن إصالح هذا الضررميكن اعتبارهم

الـذي جـاء    " العدالة واحلرية " املعنون   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٦ املؤرخ   ١٣٤٣كما أن القانون رقم       -٢٥١
بتعديالت على أحكام معينة من قانون اإلجراءات اجلنائية قد أنشأ نظاماً خاصاً للتعويض عن الضرر الناتج عن االحتجاز                  

  ). من قانون اإلجراءات اجلنائية٤-٢٠٢ إىل ٢٠٢املواد (ر املُربَّ املؤقت غري

سبل االنتصاف املتاحة أمام شخص يـدعي انتـهاك           - باء 
  ونظم التعويض وإعادة التأهيل حقوقه،

جيوز الطعن أمام احملكمة العليا يف أي نص تشريعي أو الئحي أو أي قرار إداري ميس باحلقوق واحلريات                    - ٢٥٢
ويكون هلذا اإللغـاء    ).  من الدستور  ٩٠املادة  (ز للمحكمة العليا إلغاء مثل هذا القرار        األساسية للشخص، وجيو  
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مة بتنفيذ األحكام الـصادرة     احلجية املطلقة للحكم املقضي به وهو ُيفرض على اجلميع، مبا يف ذلك اإلدارة، امللزَ             
  ، جمموعـة األحكـام   ‘آخـرون و )Hoirs Aureglia(وار أوريغليا ‘، ١٩٩٦فرباير / شباط٢٠احملكمة العليا، (

  ).حىت اليوم

وجيوز ألي شخص يالحظ حدوث خمالفة يف التجهيز اآليل للمعلومات االمسية اليت تتعلق به، أن يرفـع                   - ٢٥٣
األمر إىل جلنة مراقبة املعلومات االمسية، اليت تقوم مبا يلزم للتحقيق يف األمر ورفع املسألة، عند االقتضاء، إىل وزير     

  .يضع حداً هلذه املخالفة وفقاً لإلجراء املبني أعالهالدولة لكي 

وعندما ُيحدث قرار إداري متنازع بشأنه ضرراً، جيوز لضحية هذا القرار أن يتحقق من مسؤولية الدولة وحيصل                   -٢٥٤
، املالّك يف موناكو   ، رابطة ١٩٩٤فرباير  / شباط ١احملكمة العليا،   (على تعويض يف حالة حدوث ضرر خاص وغري عادي          

وينص قـانون  . ))Association des propriétaires de Monaco, recueil à sa date(جمموعة األحكام حىت اليوم 
 ١٠٦املـواد  ( ممارسة مهامهم العقوبات على عقوبات حمددة يف حالة ارتكاب موظفني عموميني النتهاكات يف معرض         

  ). من قانون العقوبات١٣٦إىل 

 واحلريات قد قام به شخص عادي، جاز لضحية هذا االنتهاك اللجوء إىل احملاكم وإذا كان انتهاك احلقوق  - ٢٥٥
ويف مجيع األحوال، وإذا تأكـد حـدوث هـذا          . الزجرية يف حالة املخالفة أو إىل احملاكم املدنية يف حالة اخلطأ          
  .االنتهاك، متنح احملكمة تعويضاً عن الضرر الذي حلق بالضحية

الـصكوك  خمتلـف    عليها يف    محاية احلقوق املنصوص    - جيم 
  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

فقد انضمت إىل العهد الـدويل      . إن إمارة موناكو هي طرف يف معظم الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان            - ٢٥٦
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، وإىل              

فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وإىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب                 االت
 ١٧ويف هذا الصدد فإن دسـتور    . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإىل اتفاقية حقوق الطفل           

د على أن اإلمارة هي دولة حيكمها القانون وهـي  يؤك، ٢٠٠٢أبريل / نيسان ٢، املنقًّح يف    ١٩٦٢سبتمرب  /أيلول
وقد ُعددت هذه احلقوق واحلريات بالتفصيل يف الباب الثالث مـن           . ملتزمة باحترام احلريات واحلقوق األساسية    

  الدستور وهي تشكل األغلبية العظمى للحقوق املنـصوص عليهـا يف الـصكوك الدوليـة املختلفـة املتعلقـة                   
  .حبقوق اإلنسان

حيدد الباب الثالث من الدستور، على وجه الدقة، احلقـوق واحلريـات            : قوق اليت يكفلها الدستور   احل  - ٢٥٧
  :اليت جتمع معاً يف آن واحد احلقوق الشخصية واحلريات العامة، ومنها)  من الدستور٣٢ إىل ١٧املواد (األساسية 

  ؛)١٧املادة (املساواة أمام القانون   •
  ؛)٢٠ و١٩تان املاد (همحرية األشخاص وأمن  •
  ؛)١، الفقرة ٢٠املادة (املساواة يف العقوبة وعدم رجعية القوانني اجلنائية   •
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  ؛)٢، الفقرة ٢٠املادة (احلق يف احترام شخصية الفرد وكرامته   •
  ؛)٣، الفقرة ٢٠املادة (إلغاء عقوبة اإلعدام   •
  ؛)٢١املادة (حرمة املرتل   •
  ؛)٢٢املادة (ية وسرية املراسالت احلق يف احترام احلياة اخلاصة واألسر  •
  ؛)٢٣املادة (حرية العبادات   •
  ؛)٢٣املادة (حرية الرأي   •
  ؛)٢٤املادة (احلق يف امللكية   •
  ؛)٢٥املادة (حرية العمل   •
احلق يف احلصول على معونة الدولة يف حالة العوز والبطالة واملرض والعجز والشيخوخة واألمومة   •

  ؛)٢٦املادة (
  ؛)٢٧املادة ( التعليم اجملاين يف املرحلتني االبتدائية والثانوية احلق يف  •
  ؛)٢٨املادة (احلق يف العمل النقايب   •
  ؛)٢، الفقرة ٢٨املادة (االعتراف باحلق يف اإلضراب   •
  ؛)٢٩املادة (احلق يف التجمع   •
  ؛)٣٠املادة (احلق يف تكوين اجلمعيات   •
 ).٣١املادة (عامة احلق يف تقدمي شكاوى إىل السلطات ال  •

يكفل   من الدستور، ال جيوز حبال من األحوال وقف تنفيذ الدستور، األمر الذي٩٣حكام املادة ووفقاً أل  - ٢٥٨
  .دوام احلقوق املذكورة أعاله

، لضمان  والتنظيميتدّخل املشرع أيضاً على املستويني التشريعي       : احلقوق اليت يكفلها القانون والقضاء      - ٢٥٩
ولذلك، توجد نصوص حتمي العمل النقايب وتعاقب جنائياً على أي فعل مينع ممارسة . احلقوق األساسيةالدفاع عن 

ل بالقانون  املتعلق حبماية احلق النقايب، واملعد١٩٤٥َّيونيه / حزيران٧ املؤرخ ٤١٧القانون رقم (ذلك العمل حبرية 
، ونصوص تكفل   )١٩٧٤يوليه  / متوز ١٨خ   املؤر ٩٥٧، والقانون رقم    ١٩٧٨يوليه  / متوز ٤ املؤرخ   ١٠٠٥رقم  

القانون (أو احلق يف اإلضراب     ) ١٩٨٤يونيـه  / حزيران ٢٧ املؤرخ   ١٠٧٢القانون رقم   (حرية تكوين اجلمعيات    
 كـانون   ٢٣ املـؤرخ    ١١٦٥وفضالً عن ذلك، نظم القانون رقـم        ). ١٩٨٠يوليه  / متوز ١ املؤرخ   ١٠٢٥رقم  
مسية وهو ينص على أال متس هذه العمليات احلريات واحلقوق          إلات ا  عمليات جتهيز املعلوم   ١٩٩٣ديسمرب  /األول

 باسـتثناء الـسلطات   - وبذلـك ال جيوز ألي شخص   . األساسية املنصوص عليها يف الباب الثالث من الدستور       
 أن جيّمع أو يسجل أو يستخدم املعلومات - القضائية أو اإلدارية أو الصحية أو الطبية املرخص هلا حسب األصول 

  المسية ذات الطابع الطيب، املتعلقة باملخالفات أو اإلدانات أو تدابري األمن، أو أيضاً تلك اليت تكشف عن اآلراء                  ا
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 ة وصرحية مكتوبموافقةأو االنتماءات السياسية أو العرقية أو الدينية أو الفلسفية أو النقابية، إال بعد احلصول على 
 وأن يطلب   موافقته هذه  يف أي وقت من األوقات أن يتراجع عن          وجيوز هلذا الشخص  . من جانب الشخص املعين   

  .من الشخص الذي جهز املعلومات أو الشخص الذي يستعملها إتالف املعلومات املتعلقة به أو حموها

مبدأ املساواة  : أما أحكام القضاء فقد حددت احلقوق املختلفة املنصوص عليها يف الدستور، ومنها مثالً              - ٢٦٠
 Tribunal suprême, 31 janvier(، جمموعة األحكام حىت اليوم Weill، ١٩٧٥يناير / كانون الثاين٣١عليا، احملكمة ال(

1975, Weill, recueil à sa date(( وحرية التعبري عن اآلراء ،) ،١٩٣١أغسطس / آب١٣احملكمة العليا ،Chiabaut ،
، جمموعـة  S.C.I. Patricia، ١٩٧٠يونيـه  / حزيـران ٣يا، احملكمة العل(، واحلق يف امللكية )جمموعة األحكام حىت اليوم

 موظفي مركز مستـشفى  نقابة، ١٩٨٣يونيه / حزيران١٤احملكمة العليا، (، واحلق يف العمل النقايب )األحكام حىت اليوم 
  ).، جمموعة األحكام حىت اليوماألمرية غريس

 لداخلييف القانون ا حبقوق اإلنسان طرائق إدماج الصكوك املتعلقة  - دال 
  هبذه الصكوك أمام احملاكم القضائيةاالحتجاج وطرائق 

جيب أن يوقع األمري ويصدق على الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، شأهنا شأن مجيع املعاهدات الدولية                 - ٢٦١
ويف احلالة اليت يقتضي . وتصبح هذه الصكوك بعد ذلك واجبة النفاذ مبوجب أمر ملكي، ) من الدستور١٤املادة (
يها الصك الدويل املصدَّق عليه والذي أصبح واجب النفاذ إجراء تعديل يف القانون الداخلي ملونـاكو، جيـوز                  ف

.  من الدستور، إصدار األوامر الالزمة لتطبيق الصك املعين أو اللجوء إىل قانون ما٦٨لألمري، مبقتضى أحكام املادة 
قانون يف احلالة اليت يؤثر فيها الصك املعـين علـى            من الدستور على ضرورة إصدار       ١٤ومع ذلك، تنص املادة     

  .التنظيم الدستوري

بأحكام صك دويل ما أمام السلطات اإلدارية أو اهليئات القضائية يف اإلمارة إال بعد        االحتجاج  وال جيوز     - ٢٦٢
م الغري إال يف اليوم ال جيوز االحتجاج بالقوانني واألوامر امللكية أما(أن تدخل هذه األحكام حيز النفاذ يف موناكو 

  ).اجلريدة الرمسية ملوناكوالتايل لصدورها يف 

، مبدأ التطبيق املباشر ٢٠٠١أغسطس / آب٣٠وهكذا أكدت حمكمة االستئناف ملوناكو، يف حكم مؤرخ   - ٢٦٣
  .للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على قانون موناكو

عن السهر على    سؤولةاملؤسسات أو اهليئات الوطنية امل      - هاء 
  احترام حقوق اإلنسان

إىل جانب السلطات القضائية واإلدارية املختصة باملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، الوارد وصفها يف الفرع   - ٢٦٤
ألف أعاله واملكلفة، كل حبسب اختصاصها، بالسهر على احترام هذه احلقوق، ال توجد يف موناكو مؤسسات أو 

وعدم وجود آلية من هذا القبيل ُيعزى بوجه خاص إىل صغر حجم            . أة خصيصاً هلذا الغرض   هيئات مستقلة منش  
البلد وإىل أن املراقبة القضائية الواسعة جداً اليت متارسها احملكمة العليا تسمح لكل فرد بالدفاع مباشرةً إزاء انتهاك 

  .أي حق من حقوقه األساسية
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 حيوياً فيما يتعلق بفعالية ضمان احترام حقوق د مؤسسة تؤدي دوراًومع ذلك، فإن املساعدة القضائية ُتع  - ٢٦٥
اً أجنبيكان  موناكو أو مواطين سواء كان من -  من أي شخص وهي تسمح بتحمل رسوم الدعوى بدالً. اإلنسان

ـ  . دون أن ُيرهق املوارد الالزمة إلعالته وإلعالة أسرته       اً   يستحيل عليه دفع تكاليف الدعوى مسبق      -  ب وإىل جان
تكاليف الدعوى، تشمل املساعدة القضائية إعفاء الشخص من املبالغ الواجب دفعها للموظفني الوزاريني وحماميي     
الدفاع فيما يتعلق بالرسوم واألجور واألتعاب وكذلك إعفاءه، عند احلاجة، من تقدمي الضمان القضائي الـذي                

، تشمل املساعدة القضائية اإلبالغ باحلكم وإجراءات وأخرياً. يكفل دفع الرسوم والتعويضات املترتبة على الدعوى
  .تنفيذ قرارات القضاء اليت حيصل عليها بفضل املساعدة القضائية

 مـن قـانون     ٥٦ إىل   ٣٨املـواد   (ويتعلق نطاق تطبيق املساعدة القضائية باملنازعات املدنية واإلدارية           - ٢٦٦
وكـذلك بعـض    )  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٣٩٩ إىل   ١٦٧املواد  (، واملنازعات اجلنائية    )اإلجراءات املدنية 

مارس / آذار١٦ املؤرخ  ٤٤٦ من القانون رقم     ٥٢املادة  (املنازعات املتعلقة باحملاكم املتخصصة مثل حمكمة العمل        
، ١٩٦٥أغـسطس   / آب ١٨ املـؤرخ    ٧٩٠ من القانون رقم     ٣٢ واملتعلق بإنشاء حمكمة العمل، واملادة       ١٩٤٦

  ).  العملواملتعلق حبوادث

  والنشرإلعالم  ا- رابعاً 

عندما تعتزم إمارة موناكو أن تصبح طرفاً يف معاهدة ملزمة قانوناً، جتتمع سلطات موناكو املعنية هبـذا الـنص                     -٢٦٧
  .لغرض دراسة مدى توافق أحكام املعاهدة مع القانون الداخلي ملوناكو

ألمري من أن يبت، وهو على دراية باملوضوع، يف مدى          وُتعرض هذه الدراسة على جملس احلكومة لكي يتمكن ا          -٢٦٨
ويف الواقع، فإن األحكام الدستورية متنحه صالحية التوقيع والتصديق . إمكانية أن تصبح موناكو أم ال طرفاً يف النص املعين   

  ). من الدستور١٤املادة (على االتفاقات الدولية 

  ، فال جيوز التصديق علـى املعاهـدة   ١٤ من املادة ٢عدَّدة يف الفقرة    وإذا كان االتفاق الدويل يتعلق باحلاالت امل        -٢٦٩
وتقوم حكومة اإلمارة، حسب االقتضاء،     . إال مبوجب قانون يأذن بالتصديق عليها عن طريق التصويت يف اجمللس الوطين           

  .بإبالغ هذا اجمللس بنيتها يف أن تصبح طرفاً يف النص املعين

رة موناكو لدى املنظمات الدولية اليت تكون مْصدر هذه النصوص يتلقون تعليمـات              أن ممثلي إما   قصارى القول   -٢٧٠
  .بغية إيداع صكوك التصديق على النص املعين

وحترص سلطات موناكو على إبالغ السكان باملراحل املختلفة إلجراءات التصديق على النصوص الدولية عـن                 -٢٧١
  .لية على نطاق واسعطريق البالغات الصحفية اليت تنقلها الصحافة احمل

وُتنشر يف اجلريدة الرمسية ملوناكو الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، شأهنا يف ذلك شأن مجيع النـصوص                   -٢٧٢
  وميكن االطالع على هـذه النـصوص الدوليـة         .  من الدستور  ٦٨ و ١٤األخرى، مىت مت التصديق عليها طبقاً للمادتني        

ـ      وعلـى املوقـع الـشبكي حلكومـة اإلمـارة     )site du Conseil national (وطينعلى املوقع الشبكي للمجلس ال
)site du Gouvernement princier(.  



HRI/CORE/MCO/2008 
Page 43 

ويف الواقع، يؤدي اجملتمع املدين     . وحيظى نشر االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان باهتمام خاص يف إمارة موناكو            -٢٧٣
يات، داخل البلد ويف اخلارج على السواء، عن طريق كل من عمليـات             وحكومة اإلمارة دوراً كبرياً يف نشر هذه االتفاق       

  .النشر واحللقات الدراسية واملؤمترات واألعمال املوجهة حنو توعية الرأي العام

وإذا كانـت  .  العالقات اخلارجية بإعداد التقارير اليت ُتوجه إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان   وزارةوتقوم    -٢٧٤
 يف هـذا الـصدد      ُتقـدم و. بنقاش عام قبل تقدميها، فإنه جيري استشارة الدوائر املعنية على حنو منتظم           التقارير ال حتظى    

  .تعليقات واقتراحات متكِّن من حتسني صياغة هذه الوثائق

وبعد حبث التقارير املعنية يف إطار جلان خمصصة هلذا الغرض، فإن النتائج والتوصيات اليت يضعها أعضاؤها   - ٢٧٥
  .ى اجلمهور عن طريق الصحافة كما أهنا متاحة عن طريق اإلنترنتُتعرض عل

_ _ _ _ _  

 


