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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة السادسة والسبعون

  ٢٠١٠مارس / آذار١٢ -فرباير / شباط١٥

             ٩النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                  
  االتفاقيةمن 

   للجنة القضاء على التمييز العنصرياملالحظات اخلتامية    

  موناكو    
نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف التقارير الدورية من األول إىل السادس               -١

 ١٩٧٤ و ١٩٧٣، املقدمة يف وثيقـة واحـدة، يف جلـستيها           (CERD/C/MCO/6)ملوناكو  
CERD/C/SR.1973) و SR.1974( واعتمدت . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٦ و ١٥دتني يف   ، املعقو
 ٤ و ٣، املعقـودتني يف     )SR.1998 و (١٩٩٨CERD/C/SR.1997 و ١٩٩٧اللجنة يف جلستيها    

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مارس /آذار

 مقدمة   -ألف   

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة إلعـداد               -٢
). Add.1 و CERD/C/MCO/Q/6(كما ترحب بالردود الكتابية على قائمة املـسائل         التقارير،  

 على  رداًوباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن ارتياحها للتوضيحات اليت قدمها الوفد شفوياً 
بيد أن . لحوار املفتوح والبناء الذي متكنت من إجرائه مع الوفدولاألسئلة اليت طرحتها اللجنة     

إىل تأّخر الدولة الطرف يف تقدمي تقريرها لفترة اثنيت عـشرة سـنة وتـدعوها               اللجنة تشري   
دورية تقدمي التقارير اليت وضعتها اللجنة وفقاً التفاقية القضاء على مجيع           ب التقيدمستقبالً إىل   

  ").االتفاقية("أشكال التمييز العنصري 
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  اجلوانب اإلجيابية  -اء ب  
 وبتمـسكها رف إىل إجراء حوار مـع اللجنـة،         ترحب اللجنة مببادرة الدولة الط      -٣

  .دعمها هلاجتديد باملنظمات الدولية و
تـشرين   ٦وتالحظ اللجنة كذلك مع االرتياح أن الدولة الطرف قد أصدرت يف              -٤

  .  من االتفاقية١٤ اإلعالن الذي تنص عليه املادة ٢٠٠١نوفمرب /الثاين
  : التاليني القانوننيوترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف  -٥

 املتعلق حبرية التعبري العام   ٢٠٠٥يوليه  /متوز ١٥املؤرخ   ١٢٩٩القانون رقم     )أ(  
  الذي يعاقب على التحريض على الكراهية وكذلك على العنف ذي الطابع العنصري؛

 الذي يعـدل    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٤ املؤرخ   ١٣٥٣القانون رقم     )ب(  
معاجلـة املعلومـات    بشأن تنظيم    ١٩٩٣ديسمرب  /لكانون األو  ٢٣ املؤرخ   ١١٦٥القانون  
الذي حيظر معاجلة أي معلومات تتضمن بيانات ذات طابع عرقي أو إثين ويعاقـب      واإلمسية،  

  .عليها، باستثناء موافقة الشخص املعين على ذلك موافقة كتابية صرحية

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
تها الدولة الطرف بشأن تبويب السكان الذين       حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدم       -٦

اجلنس، بيد أهنـا    ويقيمون يف أراضيها وإمجايل عدد املواطنني وغري املواطنني حسب اجلنسية           
تالحظ أن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن أي بيانات إحصائية بشأن التركيب اإلثين لسكاهنا             

  .ح اليت يتألف منها السكانالوضع االقتصادي واالجتماعي ملختلف الشرائبشأن أو 
 من توجيهات اللجنة املعدلـة إلعـداد التقـارير          ١٢ إىل   ١٠وفقاً للفقرات من      

عـن  ، توصي اللجنة الدولة الطرف مبدها مبعلومـات   )CERD/D/2007/1(الدورية  
احلالة عن  بيانات إحصائية   وتركيب سكاهنا، مبّوبة حسب األصل القومي والعرقي،        

عية ملختلف الشرائح، بغية التمكن من تقييم وضـعها علـى           االقتصادية واالجتما 
  .املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك تقييم مستوى محاية حقوقها

 ٢ من املادة  ١ويساور اللجنة القلق إزاء متّسك الدولة الطرف بتحفظاهتا على الفقرة             -٧
  . من االتفاقية٤وعلى املادة 

     مـن   ١الطرف بالنظر يف سحب حتفظاهتا علـى الفقـرة          توصي اللجنة الدولة      
 من االتفاقية، بالنظر إىل تطور تشريعها منذ التصديق على          ٤ وعلى املادة    ٢املادة  

  ).١املادة (االتفاقية 
كثري من مشاريع القوانني اليت ترمي بعض أحكامها إىل منـع           أن ال وتالحظ اللجنة     -٨

  .ل قيد الدراسة أو النظرالتمييز العنصري ومكافحته، ال تزا
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توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع يف النظـر يف مـشاريع القـوانني هـذه                 
واعتمادها من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً كامالً، وال سيما املشروع رقـم             

ظرف مشدد جلرم    اخلاصة بنظم املعلومات، الذي ينص على        باجلرائم املتعلق   ٨١٨
هـذا اجلـرم   كـون  يكة اتصاالت سلكية والسلكية عندما     التهديد عن طريق شب   

الذي يهدف إىل   بالرياضة   ومشروع القانون املتعلق     ،العرق أو الدين  مرتكباً بدافع   
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك     . مكافحة التعصب أثناء التظاهرات الرياضية    

  . بالتمييز العنصريبإبالغها يف تقريرها القادم بأحكام مشاريع القوانني هذه املتعلقة
ضطلع يوحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن األنشطة اليت            -٩

يف جمال تعزيز ومحايـة     " الوسيط"وخلية حقوق اإلنسان داخل وزارة اخلارجية       كل من   هبا  
ـ            . حقوق اإلنسان  وق بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلق

  .اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق               

اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايـة حقـوق        
املوارد املاليـة   ب هذه املؤسسة    وتزويد،  )٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (اإلنسان  
ومنحها الصالحية والوالية يف جمال التمييز العنـصري        لعملها   الالزمة   والبشرية

  ).٢املادة (
 املتعلق  ٢٠٠٥يوليه  /متوز ١٥ املؤرخ   ١٢٩٩  رقم حتيط اللجنة علماً بكون القانون      -١٠

بيد . حبرية التعبري العام يعاقب على التحريض على الكراهية وعلى العنف ذي الطابع العنصري
املقتضيات الواردة  من أحكام تفي ب   التشريع الوطين   خلو  القلق إزاء استمرار    أن اللجنة تشعر ب   

  . من االتفاقية٤يف املادة 
، ورقـم   )١٩٧٢(١ العامة رقم    توصياهتاتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل         
 هـي  ٤، اليت تنص على أن مجيع أحكام املادة      )١٩٩٣(١٥، ورقم   )١٩٨٥(٧

 لتشريع حيظر صراحة التحريض على      الوقائيطابع  أحكام ملزمة، وتشّدد على ال    
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف باعتمـاد       . التمييز العنصري والدعاية العنصرية   

وبأن تـدرج فيـه     هدف إىل استكمال قانون العقوبات      الذي ي  قانونالمشروع  
يـرتبط  ظرفاً مشدداً   ملادة األوىل من االتفاقية، وكذلك      قائمة على ا  جرمية حمددة   

ع اجلرائم العنصري واملعادي للسامية والذي يتسم بكره األجانب، بغية تنفيذ بطاب
  ).٤املادة ( تنفيذاً كامالً ٤األحكام الواردة يف املادة 

وبينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطـرف يف تقريرهـا ويف                -١١
، يـساور اللجنـة     اإلبعاد عقوبة   ردودها اخلطية ويف التوضيحات الشفوية بشأن عدم تطبيق       

القلق من كون قانون العقوبات ال يزال ينص على هذه العقوبة واحتمـال تطبيـق الدولـة                 
  . الطرف هلا على غري املواطنني
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توصي اللجنة الدولة الطرف، يف إطار اإلصالحات اجلارية على قانون العقوبات،             
  ). ٥ملادة ا(باعتماد املشروع الرامي إىل إلغاء هذه العقوبة 

وبينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات الواردة يف الردود اخلطية ومفادها أن الصفات              -١٢
املتعلقة باجلنسية وباإلقامة هي وحدها اليت تطبق يف جمال العمالة، تشعر اللجنة بـالقلق إزاء               

يما يتعلق  عدم وجود تشريع حيمي العمال من غري املواطنني من التمييز العنصري، وال سيما ف             
  .بالتشغيل وبظروف العمل

 العامـة رقـم     توصـيتها مـع مراعـاة     ،  توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي       
  :بشأن التمييز ضد غري املواطنني) ٢٠٠٥(٣٠

أن تعّزز محاية العمال غري املواطنني باعتماد تـشريع يرمـي إىل           )أ(    
   عند التشغيل؛وخاصةمحايتهم من التمييز العنصري، 

أن تكفل تطبيق اآلليات القائمة، وال سيما تفتيش العمل، فيما            )ب(    
  يتعلق بظروف عمل العمال من غري املواطنني؛

 وال سـيما بآليـات      ،أن تعّرف العمال غري املواطنني حبقوقهم       )ج(    
  وصوهلم إليها؛الشكوى، وأن تيسر 

                       أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة               )د(    
  بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ؛) ١٩٥٨(١١١رقم 

  أن تنظر يف االنضمام إىل امليثاق االجتماعي األورويب؛  )ه(    
أن تضّمن تقريرها القادم بيانات إحصائية عن عـدد عمليـات      )و(    

التفتيش املنجزة، إن ُوجدت، والشكاوى املقدمة، واألحكام الـصادرة، وعنـد          
  .)٦، واملادة ٥ من املادة )ط(و )ه(الفقرتان (االقتضاء، التعويضات املمنوحة 

وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود أديان خمتلفة              -١٣
وبكون يف الدولة الطرف بسبب تواجد أشخاص من أصل عرقي آخر وتواجد غري املواطنني،              

 .حرية الديني حتم من الدستور ٢٣املادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف هذا الصدد يف االعتراف رمسيـاً جبميـع                
، استجابة الحتياجات مجيع األشخاص الذين      اإلسالمياألديان، مبا يف ذلك الدين      

آخر أو إىل غري املواطنني يف إمارة موناكو، بغية تـشجيع           إثين  ينتمون إىل أصل    
ـ     هـذه   الصداقة بني   وتعزيز التفاهم والتسامح و           ةاجلماعـات الدينيـة املختلف

  ).٥املادة (
يف سجل  أن تدرج    يف الدولة الطرف تفكر يف       العامتالحظ اللجنة أن مديرية األمن        -١٤

شكاوى مراكز الشرطة إشارة خاصة متكن صاحب الشكوى من حتديد ما إذا كانت اجلرمية              
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أن القلق يساور اللجنـة إزاء عـدم وجـود          بيد  . اليت وقع ضحيتها تكتسي طابعاً عنصرياً     
  . أفعال التمييز العنصريبشأنمعلومات عن الشكاوى والتحقيقات واألحكام الصادرة 

بشأن التمييز ) ٢٠٠٥(٣١ من توصيتها العامة رقم    )ب( ١تذكّر اللجنة بالفقرة      
 نظام العدالة اجلنائية، واليت تنص علـى أن عـدم   عملالعنصري يف اإلدارة ويف    

عنصري أو ندرهتا ميكن    التمييز  الود شكاوى ومالحقات وأحكام بشأن أفعال       وج
علـى  غري كافية للضحايا بشأن حقوقهم، أو       يدال، إما على توفري معلومات      أن  

من التعرض للتأنيب االجتماعي أو لالنتقام، أو خشيتهم من تكبد خشية الضحايا 
بالـشرطة والـسلطات     القضائية وتعقدها، أو عدم الثقـة        اإلجراءاتتكاليف  

 أو  اليت تنطوي على عنصرية   إىل اجلرائم    السلطات   أو عدم انتباه هذه   القضائية،  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبدها يف تقريرها املقبـل         . علمها بشكل كاف هبا   

  :ببيانات إحصائية تتناول ما يلي
عدد الشكاوى واملالحقـات واإلدانـات املتعلقـة بـالتمييز            )أ(    

  العنصري؛
 التعويض الصادرة عن حماكم الدولة الطرف عقب هـذه          تدابري  )ب(    

  اإلدانات؛
إعالم اجلمهور جبميع سبل التظلم املتاحـة يف جمـال التمييـز              )ج(    

  .العنصري
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك مبدها مبعلومات عن األساليب اليت متكـن              

يتعلق باألعمال العنصرية   من إبالغ األشخاص، وخباصة األجانب، حبقوقهم فيما        
  ).٦املادة (أو ذات الصلة بالتمييز العنصري وبآليات تقدمي الشكاوى 

، فإهنا تشجع    للتجزئة حقوق اإلنسان كافة  قابلية  وإذ ال يغيب عن بال اللجنة عدم          -١٥
الدولة الطرف على النظر يف االنضمام إىل الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الـيت مل               

مسألة التمييز  ذات أثر مباشر على      إليها بعد، وال سيما الصكوك اليت تتضمن أحكاماً          تنضم
                العنصري، مثل االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                 

  ).١٩٩٠(أسرهم 
اخلاصـة  ) ٢٠٠٩(٣٣توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم          و  -١٦
تابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع يف اعتبارها إعالن وبرنامج عمـل ديربـان               مب

اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل            
، وكذلك الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتـائج        ٢٠٠١سبتمرب  /بذلك من تعصب يف أيلول    

، وذلك عند تطبيق االتفاقيـة يف نظامهـا         ٢٠٠٩أبريل  /عقود يف جنيف يف نيسان    ديربان امل 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الـدوري القـادم             . القانوين الداخلي 
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معلومات حمددة عن خطط العمل والتدابري األخرى اليت تتخذها لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل             
  .ديربان على املستوى الوطين

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق احلوار الذي جتريه              -١٧
وتشجع اللجنـة الدولـة   . الدوري املقبلتقريرها إعداد بشأن يف إطار خلية حقوق اإلنسان    

قوق اإلنسان يف   تعىن حب  إنشاء منظمات غري حكومية      تشجيعالطرف، إضافة إىل ذلك، على      
  .إمارة موناكو

 مـن  ٨ من املادة   ٦وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديالت الفقرة            -١٨
 يف االجتماع الرابـع عـشر للـدول         ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥االتفاقية، املعتمدة يف    
                 والـيت أقرهتـا اجلمعيـة العامـة يف        ) ، املرفـق  CERD/SP/45انظر  (األطراف يف االتفاقية    

             قـرار اجلمعيـة     مـن    ١٤الفقـرة   ويف هذا الصدد، تشري اللجنـة إىل        . ٤٧/١١١قرارها  
علـى  يف االتفاقيـة     الدول األطراف     بشدة ا اجلمعية العامة  حثت فيه اليت   ٦١/١٤٨العامة  

يف خطياً  وعلى إخطار األمني العام      التتعدياللية للتصديق على    داخال االتعجيل باختاذ إجراءاهت  
  . هذه التعديالتقتها علىمبوافأقرب وقت، 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيّسر حصول اجلمهور على تقارير الدولة الطرف              -١٩
 بلغاهتـا الرمسيـة     ،فور تقدميها، وبأن تصدر مالحظات اللجنة عقب النظر يف هذه التقارير          

  . وباللغات األخرى املستعملة عامة، حسب االقتضاء
                  مـن نظامهـا     ٦٥ مـن االتفاقيـة واملـادة        ٩من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      -٢٠

              يف غضون سـنة واحـدة مـن        اللجنة إىل الدولة الطرف تزويدها    الداخلي املعدل، تطلب    
             بـشأن متابعتـها للتوصـيات الـواردة يف        مبعلومـات   ،  املالحظات اخلتامية هذه   اعتماد

  . ه أعال١١ و١٠ و٧الفقرات 
كما ترغب اللجنة يف لفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة   -٢١

معلومات تفصيلية  يف تقريرها الدوري املقبل     إليها أن تقدم    ، وتطلب   ١٤ و ٨و ٦ يف الفقرات 
  . لتنفيذ هذه التوصيات بصورة فعالةواملناسبة اليت اختذهتا التدابري امللموسة عن 
ي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسع يف            وتوص  -٢٢

، مع مراعاة املبادئ التوجيهية     ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٧وثيقة واحدة، يف موعد أقصاه      
دورهتا احلاديـة   يف  اللجنة  إلعداد الوثيقة املتعلقة على وجه التحديد باالتفاقية، اليت اعتمدهتا          

مجيع النقـاط املطروحـة يف هـذه        تلك الوثيقة   ، وبأن تعاجل    (CERD/C/2007/1)والسبعني  
  .املالحظات اخلتامية

        


