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  إعداد التقرير الوطين  -أوالً  
قدمت إمارة موناكو تقريرها األول عن حالة حقوق اإلنسان يف إطار االسـتعراض               -١

  .٢٠٠٩فرباير /شباط ١٨الدوري الشامل يف 
عراض الدوري الشامل تقريراً اعتمد يف الـدورة        ووضع الفريق العامل املعين باالست      -٢

 صـيغ فيـه عـدد مـن      ٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٤الثانية عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف       
  . االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بإمارة موناكو

ورداً على هذه االستنتاجات والتوصيات، قدمت موناكو بصورة طوعيـة تقريـراً              -٣
  . ٢٠١٢يونيه /حزيرانمرحلياً يف 

 جمللس حقوق اإلنسان، تقدم إمارة موناكو ١٦/٢١ من مرفق القرار  ٥ووفقاً للفقرة     -٤
  . تقريرها الثاين عن حالة حقوق اإلنسان

وقامت إدارة العالقات اخلارجية بتجميع العناصر املُحدَّثة املتعلقة بتنفيذ التوصـيات             -٥
 الشامل، واليت قدمتها إدارات الشؤون      اليت وضعها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري      

  .االجتماعية والصحية والداخلية ومديرية اخلدمات القانونية ومديرية الشؤون القانونية
وُيفَصِّل هذا التقرير بشكل متهيدي التعديالت التشريعية والصكوك الدولية املوقَّعـة             -٦
 أُنشئت فضالً عن السياسات أو اليت صدقت عليها إمارة موناكو، واملؤسسات اجلديدة اليت  /و

  . اليت اعُتمدت مؤخراً
وتضم الوثيقة التوصيات اليت ُوضعت خالل الدراسة السابقة حبسب املوضوع وهي             -٧

  .تفصل عناصر تنفيذ هذه التوصيات

  قدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسانالت  -ثانياً  

  التعديالت على القانون الداخلي  -ألف  
ة، اعُتمدت عدة قوانني تتعلق حبقـوق اإلنـسان يف إمـارة            خالل السنوات األخري    -٨

موناكو، بعضها عقب االستعراض الدوري الشامل األول، وذلـك اسـتجابة للتوصـيات             
  .املقدمة

  :والقوانني اليت ميكن تسليط الضوء عليها يف هذا اجملال هي التالية  -٩
ل للقـانون    املعدِّ ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٢٧٦-١القانون رقم    •

   واملتعلق باجلنسية؛ ١٩٩٢ديسمرب /كانون األول ١٨ املؤرخ ١٥٥-١ رقم
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 واملتصل بنقل اجلنسية عن طريق ٢٠٠٥مايو /أيار ١٢ املؤرخ ٢٩٦-١القانون رقم  •
تـشرين   ١٨ املـؤرخ  ٥٧٢ من القـانون رقـم   ٣األم والذي ألغى أحكام املادة    

 ؛ ١٩٥٢نوفمرب /الثاين

  واملتعلق حبرية التعبري العامة؛ ٢٠٠٥يوليه /متوز ١٥رخ  املؤ٢٩٩-١القانون رقم  •

 واملتعلق بتعزيز قمع ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٢٦ املؤرخ ٣٤٤-١القانون رقم  •
 اجلرائم واجلنح ضد الطفل؛ 

 الذي ينص علـى إنـشاء       ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٠ املؤرخ   ٣٥٩-١القانون رقم    •
 مـن قـانون     ٢٤٨ي واملعدِّل للمادة    مركز التنسيق السابق للوالدة والدعم األسر     

  من القانون املدين؛٣٢٣ العقوبات واملادة

 واملتعلق مبنع وقمع أشـكال      ٢٠١١يوليه  /متوز ٢٠ املؤرخ   ٣٨٢-١القانون رقم    •
  العنف اخلاصة؛ 

 واملعدِّل للقـانون    ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٣٨٧-١القانون رقم    •
   واملتعلق باجلنسية؛ ١٩٩٢ديسمرب /لكانون األو ١٨ املؤرخ ١٥٥-١رقم 

 املعدِّل لقانون اإلجراءات    ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٢٥ املؤرخ   ٣٩٩-١القانون رقم    •
  . اجلنائية فيما يتعلق باحلبس االحتياطي

 ٧٨٢-٣ومن ناحية أخرى، ال بد أيضاً من اإلشارة إىل املرسوم الـسيادي رقـم                 -١٠
، الذي يـنص علـى أن       )١(ة السجن واالحتجاز   واملنظم إلدار  ٢٠١٢مايو  /أيار ١٦املؤرخ  

تضمن إدارة السجن جلميع احملتجزين احترام الكرامة اإلنسانية للشخص واحلقوق األساسية           "
  ".يف احلدود اليت تبينها قرارات السلطة القضائية

  : تقدمي مشروعي القانونني التاليني إىلوأخرياً، ميكن اإلشارة  -١١
علق حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة واسـتقالليتهم        املت ٨٩٣مشروع القانون رقم     •

 وتعزيز حقوقهم وحرياهتم؛ 

  .  املتعلق بالتحرش والعنف يف العمل٩٠٨مشروع القانون رقم  •
  .وسوف يتم تفصيل حمتوى غالبية هذه النصوص يف بقية التقرير  -١٢

  التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية  -باء  
وقّعت إمارة موناكو على اتفاقية األمـم املتحـدة         ،  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٣يف    -١٣

  . حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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، قدمت إمارة موناكو صك انضمامها إىل بروتوكول        ٢٠١٠يونيه  /حزيران ١٦ويف    -١٤
  .األمم املتحدة اخلاص بوضع الالجئني

، قدمت إمارة موناكو صك قبوهلا اتفاقية اليونسكو        ٢٠١٢أغسطس  /آب ٢٨ويف    -١٥
وقد دخل هذا الصك حيز التنفيذ فيما يتعلق بإمارة         . صة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم     اخلا

  . ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨موناكو يف 
، وقّعت إمارة موناكو على اتفاقية جملـس أوروبـا          ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٠ويف    -١٦

ملعروفـة باسـم اتفاقيـة      ا( العنف ضد النساء والعنف املرتيل       املتعلقة مبكافحة ) ٢١٠ رقم(
  ).اسطنبول

، وقّعت إمارة موناكو على اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن           ٢٠١٣مايو  /أيار ٢ويف    -١٧
  .وجيري حالياً التصديق على هذه االتفاقية. اجلرائم احلاسوبية

 ١٠ومن جهة أخرى، جتدر اإلشارة إىل أن إمارة مونـاكو وقّعـت مـؤخراً، يف                  -١٨
التفاقية جملس أوروبـا للقـانون   ) ١٩١رقم (الربوتوكول اإلضايف   ، على   ٢٠١٣يوليه  /متوز

  .اجلنائي بشأن الفساد

  أو محاية حقوق اإلنسان /املؤسسات اجلديدة املرتبطة بتعزيز و  -جيم  
 مندوب معين بشؤون األشخاص     ٢٠٠٦فيما يتعلق باإلعاقة، ُعيِّن يف احلكومة عام          -١٩

  .ذوي اإلعاقة
 مـأوى األمـرية شـارلني       ٢٠١٢اء واألطفال، افُتتح يف عام      ويف جمال محاية النس     -٢٠

ويتبع هذا املأوى ملديريـة     ). الذي كان ُيدعى سابقاً مأوى سانت ديفوت      (لألطفال اجلديد   
العمل الصحي واالجتماعي وهو معد الستقبال األطفال املودعني يف مؤسسات بناء على قرار           

 طفالً تتـراوح أعمـارهم      ٢٤يريه استقبال   ويستطيع هذا املأوى الذي ُحدِّثت معا     . قضائي
وعالوة على ذلك، ُجهِّزت ثالث شقق الستقبال نساء قاصـرات مـع            .  عاماً ١٨ و ٦ بني

أطفال، ونساء ضحايا العنف أو اللوايت حيتجن إىل مساعدة تربوية لتربية أطفاهلن، وذلك يف              
  .الطابق األخري من املأوى

 املركـز املعـين بعلـم       ٢٠١٣فربايـر   /شباط ١٢وفيما يتعلق باملسنني، افُتتح يف        -٢١
وحيرص املركز على تقدمي عناية طبية مالئمة لالحتياجـات         . ٣ الشيخوخة يف مصحة رينيي   

وداخل فرع علـم الـشيخوخة،      . الصحية املرتبطة بالتقدم يف السن، فضالً عن جمال الوقاية        
 مونـاكو، ومركـز      بتعاون وثيق مع مركز تنسيق علم الشيخوخة يف        ٣يعمل مركز رينيي    

وال يهدف املركـز إىل     .  ألبري الثاين ودور رعاية كبار السن احلكومية يف اإلمارة         -اسبريانزا  
مواجهة حتديات تزايد عدد املسنني يف اإلمارة فحسب، بل أيضاً إىل تلبية احتياجاهتم احملددة              
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تماعي، والـضعف،   وحلّ إشكاليات منها تغطية املَرضيات املتعددة، وإشكالية االنعزال االج        
  .وفقدان االستقاللية

 داخل إدارة الشؤون    ٢٠١٢وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان بصفة عامة، أُنشئ يف عام            -٢٢
  .القانونية، قسماً للقانون الدويل وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية

متابعة التوصيات اليت قُدِّمت خالل االستعراض السابق واليت حظيت           -ثالثاً  
   )٢(مارة موناكوبتأييد إ

  التعديالت التشريعية  -ألف  
  .حيصي هذا اجلزء التوصيات املتصلة مبقتضيات قانونية خاصة بقانون موناكو  -٢٣

   ٢-٨٠التوصية رقم     
جيري حالياً وضع مشروع تنظيمي يراعي التوصيات اليت وضعها مفـوض حقـوق      -٢٤

ات احلماية املستندة إىل التـصوير      اإلنسان وهو مشروع يتضمن إطاراً قانونياً الستخدام معد       
بالفيديو ويضع عدداً من الضمانات الرامية إىل محاية احلق يف حرمة احلياة اخلاصة، ومنها على      
وجه اخلصوص حتديد شروط استخدام هذه املعدات، وحتديد موظف يتمتع بالكفاءة الواجبة،      

ى تلك التسجيالت لكـل     وحتديد فترة ُيحتفظ خالهلا بالتسجيالت وتنظيم حق االطالع عل        
  .شخص معين

   ٧-٨٠التوصية رقم     
     جتدر اإلشارة إىل أن املادة اليت حتيل على التوصية املذكورة أعـاله مـن القـانون                  -٢٥

  . مكرسة فقط للبنوة، وليس لقواعد اإلرث- من القانون املدين ٢٢٧ أي املادة -املدين 
اإلرث هذه ُعدِّلت بشكل جوهري أصـالً       وجتدر اإلشارة يف املقابل إىل أن قواعد          -٢٦

 والذي عدَّل بعض    ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٧٨-١مبوجب القانون رقم    
وحذف هذا النص على    . مقتضيات القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية وقانون التجارة       

 إلغاء أي متييـز  وجه اخلصوص كل الفروقات، ال سيما تلك املتعلقة حبقوق اإلرث، ال سيما       
  . بني األطفال املولودين يف إطار عالقة شرعية، أو طبيعية، أو املولودين من زنا أو سفاح

 من القـانون    ٦٣٥ املذكور أعاله املادة     ٢٧٨-١وبشكل أدق، ألغى القانون رقم        -٢٧
ـ            "املدين، اليت كانت تنص على       ه أن إرث االبن املولود من سفاح أو املولود من زنا يف عالقت

[...] مبرتكب السفاح أو الزنا، والذي تويف دون أن يترك من خيلفه، يتقامسه أبـوه وأمـه                 
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وإرث االبن الذي تويف دون أن يترك من خيلفه، والذي تعود بنوته إىل عالقة خيانة زوجيـة                 
  [...]"ألحد والديه يذهب نصفه إىل هذا األخري؛ 

  ١٣-٨٠التوصية رقم     
وع قانون يلغي مقتضيات قانون العقوبات املتعلق باإلبعاد        وجتري حالياً دراسة مشر     -٢٨

  .وذلك يف دوائر حكومة اإلمارة

   ١٨-٨٠التوصية رقم     
 شروط دخول   ١٩٦٤مارس  / آذار ١٩ املؤرخ   ٣/١٥٣حيدد املرسوم السيادي رقم       -٢٩

  .وإقامة األجانب يف إمارة موناكو
 ١٣ املـؤرخ    ٧٦٥ادي رقم    من املرسوم السي   ١-١ومن ناحية أخرى، تنص املادة        -٣٠

 واملتعلق بتنظيم وتسيري مديرية األمن العـام، بـصيغته املعّدلـة          ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
مهمة احلفاظ على األمـن  "، على أن ٢٠١٢مارس / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧١٧-٣باملرسوم رقم   

عـن منـع    واهلدوء العاَمني هتدف إىل تنفيذ القوانني، ومحاية األشخاص واملمتلكات، فضالً           
  . "اإلخالل بالنظام العام

  :وعليه، تقوم إدارة األمن العام على وجه اخلصوص بضمان ما يلي  
 ضبط الوضع، فيما يتعلق بإقامة األشخاص املوجودين على أراضي اإلمارة         -"[...]   

  [...]"واألشخاص الراغبني يف اإلقامة والعمل فيها؛ 
  : التاليةوميكن اختاذ إجراء اإلبعاد يف احلاالت  -٣١

 عقب إدانة جنائية؛ •

  وصلت معلومات إىل سلطات موناكو تفيد بوجود إدانة خارج اإلمارة؛اإذ •

 إذا كان الشخص املعين متوّرطاً يف أعمال التهريب الدويل؛ •

  .أي سبب آخر ُتقّدم مصلحة النظام العام ُمّربراً له •
  .وال ُيشكّل هذا اإلجراء إذن سياسة تتعلق باهلجرة السرية  -٣٢
وعالوة على ذلك، يتعلق األمر بتدبري إداري، وليس بتدبري قانوين، يتخذه رئـيس               -٣٣

جملس الوزراء، وال ينحصر بالتايل يف األشخاص احملكومني جنائياً، وهو تدبري ُيتخـذ دومـاً     
ألسباب تستند إىل وقائع دقيقة وُتبّين بوضوح املخاطر اليت تنجم عن وجود هؤالء األشخاص 

  .لى النظام العام واألمن الداخلي لإلمارةيف موناكو ع
وأخرياً، ميكن الطعن يف هذا التدبري أمام احملكمة العليا اليت تستطيع إلغـاءه خاصـة                 -٣٤

  .لوجود خطأ بّين يف التقدير
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  ١٩-٨٠التوصية رقم     
 مـن   ١٢-٣٩١ إىل   ١-٣٩١يتناول قانون موناكو اخلاص باإلرهاب يف املـواد           -٣٥

 واملتعلـق   ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢٦ املؤرخ   ٣١٨-١ملُنفذ للقانون رقم    القانون اجلنائي ا  
 واملتصل مبكافحة   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣ املؤرخ   ٣٦٢-١باإلرهاب، وكذلك القانون رقم     

 / متـوز  ١٥ املـؤرخ    ٢٩٩-١تبييض األموال، ومتويل اإلرهاب والفساد، والقانون رقـم         
  ).١٦ة املاد( واملتعلق حبرية التعبري العامة ٢٠٠٥ يوليه
  .وال جتري حالياً دراسة أي نص آخر حول هذه النقطة  -٣٦

  ١١-٨١التوصية رقم     
 من الدستور بوضوح منع ضروب املعاملة القاسـية والالإنـسانية           ٢٠ُتكرس املادة     -٣٧

  .واملهينة
وعالوة على ذلك، أصبحت اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو              -٣٨

أو الالإنسانية أو املهينة نافذة يف إمارة موناكو مبوجب املرسـوم الـسيادي             املعاملة القاسية   
 وهي ُتشكّل بالتايل جزءاً ال يتجزأ من املعـايري          ١٩٩٢مايو  / أيار ١٤ املؤرخ   ١٠٥٤٢ رقم

  .القانونية يف موناكو اليت ميكن للقاضي االستناد إليها
ن اإلجراءات اجلنائية الـيت      من قانو  ٨من املادة   ) ٢ومن جهة أخرى، ُيحيل الرقم        -٣٩

ُتحدد اختصاص احملاكم فيما يتعلق بأعمال التعذيب املُرتكَبة يف اخلارج إىل التعريف الوارد يف       
عالوة على احلـاالت الـيت ُتـستَمد فيهـا      ":  ما يلي  فهي تذكر . املادة األوىل من االتفاقية   

بيق اتفاقيات دولية فإنه جتوز     صالحيات احملاكم يف موناكو من املراسيم السيادية الصادرة لتط        
كل من يثبت ارتكابه، خارج أراضي األمارة، ألعمال         )٢: ... يف اإلمارة مالحقة وحماكمة   

ُتصّنف كجرائم أو ُجنح على شكل ضروب من التعذيب باملعىن الوارد يف املادة األوىل مـن                
 أو الالإنسانية أو املهينة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه منه ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية

  ". إذا كان موجوداً يف اإلمارة١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠اليت اعُتمدت يف نيويورك يف 
وباملثل، ينص القانون اجلنائي يف موناكو على تشديد العقوبـات املتـصلة بـبعض       -٤٠

  .اجلرائم واجلُنح وعلى توسيع حدودها عندما ُترتكب أعمال تعذيب
ُيعاقَـب  ":  من قانون العقوبات املتعلق بالقتل العمد على ما يلي         ٢٢٨ملادة  وتنص ا   -٤١

كمرتكب جرمية قتل كل من يستخدم يف تنفيذ جرميته أساليب تعذيب أو يرتكب أعمـاالً               
  ".وحشية
:  من قانون العقوبات واملتصلة باالحتجاز واحلبس على ما يلـي          ٢٧٨وتنص املادة     -٤٢

إذا كـان   ) ٣: ... بس القصوى يف كل من احلاالت الثالث التالية       ُيعاقَب املذنبون مبدة احل   "
وتصبح العقوبة السجن املؤّبد إذا أدى التعذيب إىل تـشوه          . االحتجاز مقترناً بأعمال تعذيب   
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أو بتر أو حرمان من استخدام أحد األطراف، أو فقدان البصر، أو فقدان إحدى العيـنني أو                 
  ".أي إعاقة أخرى دائمة وخطرية

 من قـانون العقوبـات علـى    )٤(٢٤٥ و)٣(٢٣٦ومن ناحية أخرى، تنص املادتان    -٤٣
تشديد العقوبة مبا يتالءم مع ما ُيرتكَب من أعمال عنف واعتداء مع الضرب عمـداً الـيت                 

تشوهات "ُتصنف يف خانة القتل واجلرائم واجلُنح األخرى املُرتكبة عمداً عندما ينتج عنها              ال
دام أحد األطراف، أو فقدان للبصر، أو فقدان إلحدى العينني، أو           أو بتر أو حرمان من استخ     
  ."إعاقة دائمة خطرية أخرى

 من قانون العقوبات على عقوبـة احلـبس         )٥(٢٤٧وعالوة على ذلك، تنص املادة        -٤٤
  .القصوى ملرتكيب جرمية خصي وانتهاك سالمة األعضاء التناسلية ألي أنثى

وناكو يتناول أصالً مفهوم التعذيب على مـستويات        وهكذا فإن القانون الداخلي مل      -٤٥
خمتلفة من نظامها القضائي إضافة إىل الشروع يف إصالحات أخرى عاجلة، فإنه ال نية للقيام               

  .يف القريب العاجل بإدراج تعريف التعذيب يف التشريعات اجلنائية
كوى أو إدانة ألعمال    وأخرياً، مل ُتسّجل يف املمارسة العملية يف اآلونة األخرية أية ش            -٤٦

  .تعذيب أو غري ذلك من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 عاماً بتهمة القتل    ١٥ مع حكم بالسجن     ٢٠٠٨ومل تصدر سوى إدانة واحدة عام         -٤٧

  .باستخدام أساليب تعذيب أو أعمال وحشية

  التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية  -باء  

  ١-٨٠التوصية رقم     
 ٢٣وقّعت إمارة موناكو على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف                  -٤٨
  .، ُمعلنة بالتايل عن نيتها االنضمام إىل هذه االتفاقية٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
ويرتبط التصديق على هذا الصك الدويل حالياً مبواءمة قانون موناكو مع االلتزامات              -٤٩

  .وناكو كدولة طرفالتعاهدية اليت ستترتب على إمارة م
 / كـانون األول ٧وهلذه الغاية قدمت حكومة اإلمـارة إىل اجمللـس الـوطين، يف       -٥٠

 املتعلـق حبمايـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة          ٨٩٣، مشروع القانون رقم     ٢٠١١ ديسمرب
  .واستقالليتهم وتعزيز حقوقهم وحرياهتم

ارياً يتناول بشكل عام    واهلدف من مشروع النص املذكور أعاله أن ُيشكّل قانوناً إط           -٥١
حالة األشخاص ذوي اإلعاقة، ويتواءم حتديداً مع مقتضيات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي            

  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣اإلعاقة املؤرخة 
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ويهدف النص إىل حتديد مفهوم اإلعاقة مع مراعاة نتائجها علـى الـشخص ذي                -٥٢
االحتياجـات مـن    (ينص على تدابري متنوعـة      اإلعاقة يف تفاعله مع بيئته، وإطار حياته، و       
مبا يضمن له أكرب قدر من االستقاللية يف إطـار          ) املساعدة اإلنسانية، أو التقنية، أو احليوانية     

  .احترام مشروع حياته
وعالوة على ذلك، يهدف هذا النص إىل احلرص على احترام حقـوق وحريـات                -٥٣

دابري بينها على وجه اخلصوص احلـصول       وهو يذكر عدداً من الت    . األشخاص ذوي اإلعاقة  
إعانة (على عمل وعلى املساعدة عن طريق العمل، ومنح إعانات خمتلفة لضمان موارد كافية              

، وتيسري  )خاصة للتعليم، واإلعانة املُخصصة لألشخاص البالغني ذوي اإلعاقة، وإعانة سكن         
ال الطفـل ذي اإلعاقـة      الوصول داخل املدينة وإىل وسائل النقل احلضري، فضالً عن استقب         

  .ويرسي النص مركز مقّدم الرعاية العائلي. ودراسته
وفيما يتعلق بالقانون الوضعي يف موناكو، فهو يتناول اإلعاقة من خالل النـصوص               -٥٤
  :التالية

 املتـصل بالعمـل     ١٩٩١مـايو   / أيار ٣ املؤرخ   ١٢٧-١٠املرسوم السيادي رقم     •
الذي اسُتعيض عنه باملرسوم الـسيادي      االجتماعي لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة،      

 ؛٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣١ املؤرخ ٠٩١-١٥رقم 

 واملتعلق بالتعليم الذي يراعي     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٢ املؤرخ   ٣٣٤-١القانون رقم    •
 إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف الوسط املدرسي االعتيادي؛

 ٢٣٥-١ل للقانون رقـم   املُعّد٢٠١١مايو / أيار١٨ املؤرخ  ٣٧٧-١القانون رقم    •
 واملتعلق بشروط تـأجري بعـض احملـال    ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٨املؤرخ  

 .١٩٤٧سبتمرب / أيلول١الستخدامها مساكن تكون مبنية أو ُيستكمل بناؤها قبل 

أخرياً، اختذت موناكو، بصورة عامة، تدابري عديدة لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة             -٥٥
  : ملتخذة أصالً يف املمارسة العملية من قبيلوهي تواصل اإلجراءات ا

وهو خدمة نقل على الطلب خمصـصة لألشـخاص   ": الباص اخلاص بنقل املعاقني  " •
 ؛)أو املعاقون/املسنون و(الذين يعانون صعوبة يف احلركة 

شاطئ املعاقني الذي يقدم خدمات سباحة للمعاقني أو لألشخاص الذين يعـانون             •
 صعوبةً يف احلركة؛

 لشاطئ السمعي، الذي يقدم خدمات سباحة للمكفوفني وضعاف البصر؛خدمة ا •

بناء شقق مالئمة لألشخاص الذين يعانون صعوبةً يف احلركة يف مجيـع العمليـات               •
 .العقارية اجلديدة للدولة
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، ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٣مبناسبة اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة يف          -٥٦
الجتماعي، حتـت إشـراف إدارة الـشؤون االجتماعيـة          نظمت مديرية العمل الصحي وا    

  ".اإلدماج املهين، لنعمل معاً"والصحية، لقاء موناكو األول حول اإلعاقة حتت عنوان 
سـهولة  "، اختارت مديرية العمل الصحي واالجتماعي موضـوع    ٢٠١٣ويف عام     -٥٧

مـم املتحـدة حلقـوق      ، وهو موضوع أحد املبادئ العامة التفاقية األ       "الوصول، لنتنقَّل معاً  
  : وغاية هذا اليوم مزدوجة). ٩ و٣املادتان (األشخاص ذوي اإلعاقة 

 إلقاء نظرة مالئمة وأكثر إنصافاً على اإلعاقة؛ •

توعية وتثقيف اجلمهور العام مبوضوع سهولة الوصول وأي موضوع آخر يتعلَّـق             •
  .باإلعاقة

  .شخاص ذوي اإلعاقة كل عامويف هذا السياق، سيتجدد االحتفال باليوم الدويل لأل  -٥٨

  ٨-١/٨١-٨١التوصيات رقم     
وقعت إمارة موناكو على االتفاقية الدولية املتعلِّقة حبماية مجيـع األشـخاص مـن              -٥٩

  .٢٠٠٧فرباير / شباط٧االختفاء القسري يف 
بيد أن الدراسة الالحقة اليت أُجريت لنص االتفاقية بينت عدداً من أوجه التـضارب            -٦٠

  . أحكام القانون يف موناكو، ال سيما أوجه تضارب دستوري وتشريعيمع عدد من

  ٢-٨١التوصية رقم     
ال تستبعد إمارة موناكو الشروع الحقاً يف حبـث موضـوع هـذا الربوتوكـول                 -٦١

  .االختياري، للوقوف على جممل نتائج هذا النص وتداعياته التقنية والقانونية

  ٦-٤/٨١-٣/٨١-٨١التوصيات رقم     
ويتجسد ذلك  . واصل إمارة موناكو حبث انضمام حمتمل إىل منظمة العمل الدولية         ت  -٦٢

يف حبث املسائل اليت تثريها مبادئ منظمة العمل الدولية فيما يتعلَّق بالقانون النقايب إلمـارة               
  .موناكو وبنظامها اخلاص بأولوية العمل

تمل على عدد مـن  ولألسباب نفسها، تواصل حكومة اإلمارة دراستها للتصديق احمل        -٦٣
 املتعلِّقة بالتمييز يف االسـتخدام      ١١١اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ال سيما االتفاقية رقم         

  .واملهنة
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   ٨-٥/٨١-٨١التوصيات رقم     
 / متـوز ١٧يف أعقاب تفكري هام بشأن التصديق احملتمل إلمارة موناكو على اتفاقيـة         -٦٤
مة اجلنائية الدولية، حددت حكومة اإلمارة الصعوبات        اليت أُنشئت مبوجبها احملك    ١٩٩٨ يوليه

  .اليت من شأهنا أن تنجم عن ذلك على الصعيد احمللي فيما يتعلَّق باتساق الترتيبات املؤسسية
غري أن موناكو مصممة على التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، حبسب القضية، يف               -٦٥

، وهو أمر حصل بالفعل، إذ لبَّت اإلمـارة طلـب           األمور اليت تطلب احملكمة تعاوهنا بشأهنا     
  .مساعدة تقدم به مدعي عام احملكمة

  ٧-٨١التوصية رقم     
انضمت اإلمارة إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب العقوبـة واملعاملـة        -٦٦

  .١٩٩١ديسمرب / كانون األول٦القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف 
وتوكوهلا االختياري، جتدر اإلشارة إىل أن إمارة مونـاكو ال تـضم   وفيما يتعلَّق برب    -٦٧

 شخصاً يف املتوسط يقضون     ٣٠ و ٢٠سوى سجن مدين واحد على أراضيها ُيحتجز فيه بني          
  .وبالتايل فإن األمر ال يتعلَّق مبركز احتجاز بكل معىن الكلمة. أحكام سجن قصرية

 حاالت سوء املعاملة أو أي ظروف مادية        عالوةً على ذلك، مل ُتسجَّل أيُّ حالة من         -٦٨
  .سيئة كما مل ُتقدَّم أي شكوى يف هذا اجملال منذ عقود

وفيما يتعلَّق بالقُصَّر، من جهة أخرى، فإن السجن املدين معدٌّ الحتجـاز القـصَّر                -٦٩
 ١٠ويقلُّ عدد القصَّر احملتجزين كل سنة يف املتوسط عن ). احلبس االحتياطي بشكل رئيسي  (

وتبذل اإلمارة قصارى جهدها لـضمان      .  يوماً ٢٨اص كما تقل مدة احتجازهم عن       أشخ
محاية القصر، الذين ال ُيحتجزون مع الكبار وهم يتمتعون بضعف وقت الرتهة املخـصص              

  .ويقدِّم أفضل أساتذة اإلمارة أنشطة تربوية هلؤالء القصر حبسب مستواهم الدراسي. للكبار
ى ضرورة توخي الفعالية لتجنُّب زيادة عدد املرافق اليت         وتشدِّد سلطات موناكو عل     -٧٠

  .تفرض إدارهتا عدداً من القيود دون أن حتقق حتسُّناً فعلياً يف اإلنفاذ الفّعال حلقوق اإلنسان
ويف الواقع، يبدو أن إنشاء هيئة مستقلة ملراقبة السجون أمٌر غري مالئـم يف حالـة                  -٧١

  .انات املقدمة إىل احملتجزينموناكو ولن يؤدِّي إىل حتسني الضم
أخرياً، جتدر اإلشارة إىل أن ممثلي اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب الـذين زاروا               -٧٢

 أكدوا عدم اإلشارة إىل أية حالة تعذيب        ٢٠١٢نوفمرب  /موناكو للمرة الثانية يف تشرين الثاين     
  .أو سوء معاملة
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -جيم  

  ١٠-٩/٨١-٨١ات رقم التوصي    
 املتعلِّـق  ٢٠١١أغـسطس  / آب٢٩ املؤرخ   ٤١٣-٣أرسى املرسوم السيادي رقم       -٧٣

، "املستشار املعين بالطعون والوسـاطة    "بالعالقات بني اإلدارة واملواطن بشكل رمسي مركز        
 بوصفها نشاطاً مستقالً وجـزءاً      - يف جمموعة معايري موناكو      -بالتزامن مع إرساء الوساطة     

  .تجزأ من نظام محاية حقوق اإلنساني ال
 املستشار املعين بالطعون والوساطة يضمنهما مبدأ الوصاية الذي يضمن          حياد ونزاهة   -٧٤

رئيس جملس الوزراء للمستشار، تطبيقاً له، االستقاللية القانونية والوظيفية، يف أداء مهامـه،             
ويضمن . ليمات من أية إدارة تنفيذية    إزاء أي إدارة تنفيذية، وبالتايل ال جيوز أن يتلقى أية تع          

 من املرسوم السيادي    ٢ الفقرة   ٧املادة  (له رئيس جملس الوزراء الوسائل املادية ألداء وظائفه         
  ).٢٠١١أغسطس / آب٢٩ املؤرخ ٤١٣-٣رقم 
 من إمكانية أن يقدم املواطنـون شـكاواهم مباشـرة إىل      االستقالليةوُتسَتمدُّ هذه     -٧٥

ق جبميع اخلالفات، أكان األمر خيص خالفات نامجة عن طعون إداريـة            املستشار، فيما يتعلَّ  
 ٩املـادة  (سابقة يف قرارات ذات طابع فردي، أو خالفات أخرى تؤدِّي إىل مطالبات رمسية              

  ).٢٠١١أغسطس / آب٢٩ املؤرخ ٤١٣-٣من املرسوم السيادي رقم 
ـ       استقاللية وسيادة   -٧٦ ران أيـضاً يف ضـوء       املستشار املعين بالطعون والوسـاطة تظه

وبالتايل فـإن   . الضمانات اإلجرائية املطبقة خالل إجراء التحقيق يف الطلب، لصاحل املواطن         
هذه الضمانات تتجسد يف تطبيق إجراءات حتقيق يف الطلب تشمل مرحلة حتريات وحتمـي              
املعلومات اليت قدمها صاحب الشكوى، كما تضمن احترام حياته اخلاصة ومبدأ احملاكمـة             

وبفضل العالقة املباشرة مع املواطن، يتمكن املستشار مـن إبالغـه بـاخلطوات             . ضوريةاحل
الالحقة احملتملة فيما يتعلَّق بشكواه، ويستطيع أيضاً إبالغه جبميع املعلومـات ذات الـصلة              

 ١٠املادة  (مبوضوع الوساطة ال سيما، إذا اقتضى احلال، ما يتعلَّق بانتهاء مهل تقدمي الطعون              
ويتناول املستـشار   ). ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٩ املؤرخ   ٤١٣-٣رسوم السيادي رقم    من امل 

 ٤١٣-٣ من املرسوم الـسيادي رقـم       ١١املادة  (الطعن أو اخلالف املقدم إليه حبياد ونزاهة        
  ).٢٠١١أغسطس / آب٢٩املؤرخ 

 املوكلة للمستشار املعين بـالطعون      املهامويتضح هذا االستقالل الوظيفي من خالل         -٧٧
استشارة اإلدارات املعنية واالستماع إليهـا،      : ساطة، واملخوَّل يف أداء عمله سلطة حتقيق      والو

وهو حيرص على احترام مبدأ احملاكمة احلـضورية        . ودراسة امللفات، ومقابلة مقدِّم الشكوى    
باالستماع، يف حالة الضرورة، إذا مل يكن ذلك مستحيالً، إىل املواطن أو ممثله وكـذلك إىل          

 ٢٩ املـؤرخ    ٤١٣-٣ مـن املرسـوم الـسيادي رقـم          ١٢املادة  (اإلدارية املعنية   السلطة  
  ).٢٠١١أغسطس /آب
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من ناحية أخرى، يتمتع املستشار حبماية وظيفية، ُتلـَزم اإلدارة مبوجبـها حبمايـة                -٧٨
املوظف من التهديدات أو اإلهانات أو الشتائم أو التشهري أو أي شكل آخر من اهلجمـات                

أخـرياً،  . عّرض هلا يف أدائه لوظائفه وُملزمة بتعويضه عن أي ضرر يلحق بـه    اليت ميكن أن يت   
تتمّتع اإلدارة بإمكانية احللول مكان الضحية يف الدفاع عن حقوقه وإمكانية القيام بـإجراء              

 ٩٧٥ من القانون رقـم      ١٤املادة  (مباشر عن طريق االدعاء باحلق املدين أمام حمكمة جنائية          
  ). واملتعلق بوضع موظفي الدولة١٩٧٥ه يولي/ متوز١٢املؤرخ 

أخرياً، يتمتَّع املستشار املعين بالطعون والوساطة، كنظرائه األجانـب، املـستقلني             -٧٩
 من املرسوم املذكور أعاله، بسلطة تقدمي التوصيات        ١٤ و ١٣واملؤسسيني، تطبيقاً للمادتني    

رار أو االتفاق الذي يتّم التوصُّـل       إىل وزير الدولة ويقوم، إذا دعت احلاجة، مبتابعة تنفيذ الق         
  .إليه على أساس توصيته

  املساواة وعدم التمييز  -دال  

  منع التمييز  -١  

  ٣-٨٠التوصية رقم     
 ٢٠٠٥يوليه  / املؤرخ متوز  ٢٩٩-١ من القانون رقم     ١٦بدايةً، ميكن التذكري باملادة       -٨٠

  .)٦(واملتعلِّق حبرية التعبري العامة
، صك قبوهلا التفاقية    ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٨ارة موناكو، يف    وباملثل، أودعت إم    -٨١

اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم اليت دخلت حيِّز النفاذ بالنـسبة إلمـارة               
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨موناكو يف 

من ناحية أخرى، تشارك مديرية التربية الوطنية والشباب والرياضة، منذ سـنوات              -٨٢
  .ة، يف محالت توعية خمتلفة هتدف إىل منع التمييزعدَّ
كلنا خمتلفـون، كلنـا     "وعليه، طُرَِحت محلة مكافحة مجيع أشكال التمييز املعنونة           -٨٣

، على املؤسسات املدرسية وقد ُنفِّذت هذه       ٢٠٠٦، اليت أطلقها جملس أوروبا عام       "متساوون
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦احلملة طوال العام الدراسي 

ت محالت أخرى قام هبا جملس أوروبا وإجراءات خاصة يف إمارة مونـاكو             وطُرَِح  -٨٤
  :نفَّذهتا املؤسسات املدرسية ومنها

اليت هتدف إىل مكافحة العنف اجلنسي الذي       " واحد على مخسة  "محلة جملس أوروبا     •
 يتعرض له األطفال؛
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 إقامةهتدف إىل   بني تالميذ املدارس االبتدائية واملسنني واليت       " اللقاءات بني األجيال  " •
 روابط جديدة وتفادي اإلقصاء؛

هي مدرسـة   (، اليت اختارهتا مدرسة ابتدائية      "التضامن"اإلجراءات املتعلِّقة مبوضوع     •
يف إطار مشاركتها يف برنامج املدرسة الصديقة للبيئة، وهو برنـامج دويل            ) ريفوار

 الفرنـسي    املكتـب  ٢٠٠٦للتثقيف بشأن التنمية املستدامة وضعه يف فرنسا عام         
 ملؤسسة التثقيف البيئي يف أوروبا؛

مبادرة جمموعة من املدرِّسني يف مدرسة شارل الثالث الذين عملوا مع تالميذهم على              •
، ٢٠١٢-٢٠١١خالل الـسنة الدراسـية   " أوقفوا التمييز"إخراج فيلم قصري بعنوان   

 .٢٠١٣مايو /يف أيار" مهرجان موناكو لألعمال اخلريية"وهو فيلم ُعرِض يف 

من ناحية أخرى، يف إطار اإلجراءات املرتبطة مبكافحة األمراض املنقولـة جنـسياً،      -٨٥
جتري توعية تالميذ إمارة موناكو بشأن مكافحة مجيع أشكال التمييز ال سيما إقصاء املرضى              

  .املصابني باإليدز
ـ               -٨٦ دويل عالوةً على ذلك، تشارك موناكو كل سنة يف اليوم الدويل للمرأة، واليوم ال

  .للطفل، واليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة
 مفوض  ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩أخرياً، جتدر اإلشارة إىل أن قصر العدل استقبل يف            -٨٧

حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا السيد نيل مويزنييك الذي أجرى، بالتعاون مع السيد جون              
نسان ورئيس املعهـد الـدويل      بول كوستا، الرئيس السابق للمحكمة األوروبية حلقوق اإل       

وكانت هـذه   ". مكافحة العنصرية يف أوروبا   "حلقوق اإلنسان، دورةً تدريبيةً حول موضوع       
  .الدورة موّجهة خصيصاً للموظفني القضائيني وألفراد الشرطة وموظفي حمكمة العمل

  املساواة بني الرجال والنساء ووجود النساء يف احلكومة   -٢  

  ٩-٨/٨٠-٦/٨٠-٨٠التوصيات رقم     
 ٣٨٧-١، القانون رقم ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩اعتمدت إمارة موناكو يف   -٨٨

.  واملتصل باجلنـسية   ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ١٥٥-١املعدِّل للقانون رقم    
ومثَّل هذا القانون تقدماً ملحوظاً حنو املساواة بني الرجال والنساء، يف جمال أساسي هو جمال               

ولذلك جرت مواءمة قانون اجلنسية يف موناكو مبا يستجيب للحاالت األسرية           . جلنسيةنقل ا 
اجلديدة ومبا يتجّنب حاالت األطفال عدميي اجلنسية، ال سيما عندما يكون النسب من األب              

  .غري حمدَّد
وقبل اعتماد هذا القانون، كانت جنسية موناكو ُتنقَل أساساً من خالل النسب إىل               -٨٩

ومل تكن املرأة اليت حتمـل جنـسية        .  من خالل التجنيس بناء على قرار من األمري        األب أو 
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موناكو حيق هلا نقل اجلنسية إىل زوجها الذي ال ميكنه أن حيمل جنسية موناكو إال عرب ُسبل                 
  .التجنيس األخرى

  :ويتمحور النصُّ الذي اعُتِمَد مؤخراً حول أربعة تدابري أساسية هي  -٩٠
من موناكو حصل على اجلنسية بالنسب أو بالتجنيس، رجالً كان حيقُّ لكل شخص  •

 أو امرأة، أن ينقل جنسيته للزوج من اآلن فصاعداً؛

ُحدِّدت املهلة اليت متثل شرطاً لنقل اجلنسية بالزواج بعشر سنوات، للرجال والنساء             •
 على السواء؛

ذي حـصل   ولتفادي حاالت األطفال عدميي اجلنسية، جيب على الزوج األجنيب ال          •
وال جيـوز   . على جنسية موناكو عن طريق الزواج أن حيتفظ جبنـسيته األصـلية           

للشخص املطلَّق الذي حصل على اجلنسية بالزواج أن ينقل جنسيته إىل أطفاله الذين       
 ُوِلدوا الحقاً، وال إىل الزوج الالحق؛

ا القـانون   يف املرحلة االنتقالية، تستفيد مجيع النساء اللوايت تزّوجن قبل دخول هذ           •
حيِّز النفاذ، االستفادة من املهلة اليت كانت مطّبقة سابقاً وهي إمكانية نقل اجلنسية             

 .بعد مخس سنوات من الزواج

  ١٤-٨٠التوصية رقم     
وبصورة عامة، تضمُّ اإلدارة يف موناكو العديد من النساء اللوايت يشغلن مناصـب               -٩١
  . رفيعة
ئها امرأة هي وزيرة املعدات والبيئة وإدارة املنـاطق         وتضمُّ حكومة اإلمارة بني أعضا      -٩٢

  .احلضرية
وهو موظف رفيع املـستوى يـرأس جممـوع         (وتشغل النساء مناصب املدير العام        -٩٣

  .للعالقات اخلارجية واملدير العام للشؤون االجتماعية والصحة) اخلدمات الوزارية
رة املركزية، أي مـا يعـادل يف   وباملثل، تشغل النساء عدداً من مناصب مدراء اإلدا    -٩٤

إدارة امليزانية واخلزينة، وإدارة التربية الوطنية      : بلدان أخرى وزارات أو إدارات وزارية، بينها      
  .والشباب والرياضة، واألمانة العامة إلدارة اخلدمات القضائية وللرقابة العامة على النفقات

ؤساء اإلدارات بينها على وجه     عالوةً على ذلك، تشغل النساء العديد من مناصب ر          -٩٥
إدارة العالقات الدبلوماسية والقنصلية، وإدارة التعاون الدويل، وإدارة الـشؤون          : اخلصوص

  .الدولية، وإدارة اإلجراءات الصحية واالجتماعية، وإدارة التركات
ـ              -٩٦ ق وفيما يتعلَّق باجملال الدبلوماسي، يالَحظ أن املساواة قد حتققت عملياً فيما يتعلَّ

  .مبناصب السفراء



A/HRC/WG.6/17/MCO/1 

GE.13-15724 16 

تشغل النساء، على سبيل املثال، مناصب املمثلني الدائمني ملوناكو لدى منظمة األمم              -٩٧
  .املتحدة، ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، وجملس أوروبا

  عدم التمييز ومكافحة التحرُّش يف جمال العمل  -٣  

  ٤-٨٠التوصية رقم     
انب دون أي متييـز يف املعاملـة بينـهم          يضمن دستور موناكو حرية العمل لألج       -٩٨

  ).)٨(٣٢ و)٧(٢٥ املادتان(
من جهة أخرى، فإن إمكانية تقدمي شكوى بشكل مباشر إىل احملكمة العليا مفتوحة               -٩٩

  . أمام كل شخص يعتقد أنه ضحية انتهاك ألحد حقوقه تضمن التطبيق الفعلي هلذه احلقوق
رية للمحكمة العليا اليت بتـت يف مـسائل         وتشهد على ذلك السوابق القضائية الكث       -١٠٠

  .التمييز ال سيما ما يتعلَّق منها مبمارسة األنشطة املهنية
 ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٩وأكدت احملكمة العليا، يف قرار اختذتـه يف           -١٠١

A.c/Ministre d’État   من الدستور تبّين أن األولوية ُتعطى ألبنـاء         ٢٥إذا كانت املادة    "، أنه 
يف "فإن هذه األولوية ُتمـارس      " ناكو فيما يتعلَّق باحلصول على الوظائف العامة واخلاصة       مو

 من الدستور تذكِّر بأن  ٣٢، وأن املادة    "الظروف اليت ينصُّ عليه القانون أو املعاهدات الدولية       
، "اكواألجنيب يتمّتع يف اإلمارة جبميع احلقوق العامة واخلاصة غري املخصصة رمسياً ألبناء مون            "
تلغي القرار املطعون فيـه     "هي  ، و "جيوز للمحكمة العليا إلغاء القانون لصاحل املعاهدة      "أنه  بو

  ".على افتراض أن هذا القرار َهَدَف أو أدَّى إىل املساس حبرية العمل
من ناحية أخرى، كثرياً ما تشري احملكمة العليا يف قراراهتا إىل املبادئ املـذكورة يف                 -١٠٢

كوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد النصوص والص
 / كـانون األول   ١٦الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة املـؤرخ           

، وامليثاق االجتماعي األورويب، وديباجة الوثيقة املنشئة ملنظمة العمل الدولية          ١٩٦٦ ديسمرب
  .ومرفقها
، ال بد من اإلشارة إىل أن احلقوق املعترف هبا يف جمال العمل متارس دون متييز،                اًثاني  -١٠٣

باستثناء احلقوق املرتبطة باجلنسية أو مبكان اإلقامة وال بد من اإلشارة إىل أن األمر هنا ليس                
يف (متييزاً بل يتعلق باألولويات املستندة بشكل خاص إىل عدد مـواطين مونـاكو القليـل                

 شـخص يـسكنون     ٣٦ ٠٠٠ من بني    ٨ ٥٠٠ بلغ عدد أبناء موناكو حوايل       :٢٠١٢ عام
  .، األقلية يف بلدهم)اإلمارة
من ناحية أخرى، ختضع األولوية املمنوحة ألبناء موناكو يف العمل ملعـايري كفـاءة                -١٠٤

  .مهنية مساوية على األقل للمعايري املطبقة على غريهم من الباحثني عن عمل
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بد من اإلشارة إىل أنه بالنظر إىل عدد األجانب العاملني يف مونـاكو،             يف الواقع، ال      -١٠٥
فإن القواعد املتصلة بأولوية العمل ليست هلا أية آثار سلبية على إمكانية حصول األجانـب               

  .على عمل يف اإلمارة
، إذا كان هناك نظام أولوية يف العمل وفقاً للشروط املذكورة أعـاله، فـإن               أخرياً  -١٠٦

ألي متييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل حبسب العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو وجود  ال
  .الرأي السياسي أو األصل االجتماعي

 أو يف التوظيف أو اإلغراء      )٩(وعليه فإن ال وجود ألي متييز حبسب اجلنس يف األجر           -١٠٧
 مجيع املوظفني بغـض  ويتمتع. أكان ذلك يف القطاع العام أو القطاع اخلاص       )١٠(بترك العمل 

  .النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم، مبساعدة قضائية تلقائية عند وقوع حادث يف العمل
 قُـدم   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٤من ناحية أخرى، جتدر اإلشارة إىل أنه يف           -١٠٨

 ١٢ املـؤرخ  ٩٧٥ املعدِّل للقانون رقم  ٨٩٥إىل مكتب اجمللس الوطين مشروع القانون رقم        
 واملتعلق مبركز موظفي الدولة، والذي يهدف إىل تضمني القانون مبدأ عدم   ١٩٧٥يوليه  /متوز

التمييز بني املوظفني بسبب آرائهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو النقابية أو بسبب ميوهلم  
  .اجلنسية، أو حالتهم الصحية، أو إعاقاهتم، أو مظهرهم اخلارجي، أو انتمائهم اإلثين

  .وسيناقش اجمللس الوطين هذا املشروع قريباً  -١٠٩

  ١٥-٨٠التوصية رقم     
، املذكور أعاله، واملتعلق    ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٠ املؤرخ   ٣٨٢-١أدى القانون رقم      -١١٠

مبنع وقمع األشكال اخلاصة من العنف، إىل تضمني التشريعات اجلنائية يف موناكو مادة حتمل              
  :ائي، تنص على ما يلي من القانون اجلن١-٢٣٦الرقم 

إن تعريض شخص ما، عن قصد، وبأية وسيلة، إلجراءات متكررة، أو االمتنـاع             "  
املتكرر عن اختاذ أي إجراءات، هبدف إحداث تدهور يف ظروف حياته يؤدي إىل تبـدل يف                

  :صحته البدنية أو النفسية يعاقب عليه مبا يلي
إذا "  يورو ١٨ ٠٠٠ و ٩ ٠٠٠غرامة تتراوح بني    "من ثالثة أشهر إىل سنة سجن و       •

 مل يؤد ذلك إىل أي مرض أو عجز تام عن العمل؛

"  يورو ٩٠ ٠٠٠ و   ١٨ ٠٠٠غرامة تتراوح بني    "من ستة أشهر إىل سنتني سجن و       •
 إذا أدت إىل مرض أو عجز تام عن العمل ال يتجاوز مثانية أيام؛

 ١٨٠ ٠٠٠ و   ٣٦ ٠٠٠غرامة تتراوح بـني     "من سنة إىل ثالث سنوات سجن و       •
 إذا أدت إىل مرض أو عجز تام عن العمل يتجاوز مثانية أيام؛" وروي

قصوى من بني العقوبات املذكورة يف الفقرة األوىل على الـشخص           ع العقوبة ال  توقَّ  
  :الذي يرتكب املخالفة ضد أحد األشخاص املذكورين فيما يلي
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 ."الزوج أو أي شخص آخر يعيش معه حتت سقف واحد أو عاش معه لفترة طويلة •

 كانون  ١٨من ناحية أخرى، قدمت حكومة اإلمارة إىل مكتب اجمللس الوطين، يف              -١١١
.  اخلاص بالتحرش والعنـف يف العمـل       ٩٠٨، مشروع القانون رقم     ٢٠١٢ديسمرب  /األول

ويهدف هذا املشروع الذي حيظر صراحة التحرش والعنف يف العمل، إىل حتـسني التوعيـة               
عمل إزاء هذه السلوكيات غري املقبولة، وذلك من أجـل         والوعي بني الشركاء يف أي عالقة       

  .تعزيز منعها والتوصل إىل تقليصها بل وحىت إىل القضاء عليها يف أحسن األحوال
وبالتايل، حتظر أحكام املشروع صراحة التحرش واالبتزاز اجلنسي والعنف يف العمل،             -١١٢

نوات سجن وإىل غرامـة     وتفرض على مرتكيب هذه السلوكيات عقوبات تصل إىل ثالث س         
 من املـشروع الـسلوكيات      ٢وتصف املادة   .  يورو ٣٦٠ ٠٠٠ و ١٨٠ ٠٠٠تتراوح بني   

  :اجملرَّمة على حنو فعال
إن التحرش يف العمل هو تعريض شخص طبيعي، عن قصد وبأي وسيلة كانت، يف         "  

 يهدف  إطار عالقة عمل، إلجراءات متكررة أو االمتناع بشكل متكرر عن اختاذ إجراءات مبا            
  .أو يؤدي إىل تدهور ظروف عمله وبالتايل إىل تبدل يف صحته البدنية أو النفسية

إن االبتزاز اجلنسي يف العمل هو السعي إىل دفع شخص طبيعي، رمبا بشكل متكرر،                
يف إطار عالقة عمل أو عملية توظيف، وباستخدام أي شكل من أشكال الضغط الـشديد،               

ية، سواء أكان هذا االبتزاز يتم ملصلحة منفذه أو ملـصلحة           حنو القيام بعمل ذي طبيعة جنس     
  .شخص آخر

إن العنف يف العمل هو هتديد شخص طبيعي يف إطار عالقة عمل أو االعتداء عليـه                  
  ".جسدياً أو نفسياً

  ١٦-٨٠التوصية رقم     
حيق جلميع املستفيدين من الضمان االجتماعي الذين يقيمون يف إقليم إمارة موناكو              -١١٣

  .احلصول على خدمات طبية وأسرية
وفيما يتعلق باملزايا االجتماعية املرتبطة بالعمل، ال متيز النصوص التشريعية والتنظيمية             -١١٤

  .بني املستفيدين منها حبسب جنسيتهم
ويستثىن من ذلك األحكام اخلاصة لالتفاقيات الثنائية للضمان االجتماعي املربمة مع             -١١٥

    . تقتصر على وضع العمال احلدوديني، من رعايا البلدين املوقعنيفرنسا وإيطاليا واليت
أما العمال املستقلون فهم منتسبون إىل نظام اجتماعي خـاص هبـم ممـول مـن                  -١١٦

اشتراكاهتم فقط؛ لكنهم يف جمال التأمني الصحي، يستفيدون هـم وورثتـهم مـن نفـس                
  .االستحقاقات اليت يستفيد منها املوظفون

  . تعلق بنظام االستحقاقات العائلية، فإن العمال املستقلني ال يستفيدون منهاوفيما ي  -١١٧
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والواقع أن ممثلي العمال املستقلني يف اهليئة اإلدارية لصندوق العمال املستقلني لتأمني              -١١٨
بالنظر إىل تأثري إقامة نظـام لإلعانـات         ،مارس/آذاراحلوادث واألمراض واألمومة رأوا يف      

، وبـالنظر إىل الـسياق      ) يف املائة  ٣٠حوايل  (مستوى االشتراكات من جهة     األسرية على   
االقتصادي العام من جهة أخرى، أنه من غري املالئم التفكري يف توسيع هذا النظام، يف األجل                

  .القصري، ليشمل إعانات أسرية
 هذه  ويف هذه املناسبة، أكد املمثلون أهنم يطلبون حتديث الدراسة اليت أُجريت حول             -١١٩

  .املسألة حاملا تكون الظروف مناسبة
أخرياً، تكفل الدولة للموظف أو للعامل املستقل الذي توقف عن العمـل والـذي                -١٢٠

  .يسكن يف إقليم اإلمارة وليس له احلق يف التأمني الصحي تغطية طبية

  مكافحة العنصرية  -هاء  

  ٥-٨٠التوصية رقم     
ح من اآلن فصاعداً معاقبة مـرتكيب اجلـرائم         بات القانون الوضعي يف موناكو يتي       -١٢١

بيد أن احلكومة ال تـستبعد مناقـشة        . واجلنح املدفوعة بالكراهية العنصرية، على حنو مالئم      
  . وضع مشروع قانون يعدِّل القانون اجلنائي هلذه الغاية

  ٢٠-٨٠التوصية رقم     
ل مـشاركتها يف    تشارك إمارة موناكو يف تبادل اخلربات مع بلدان أخرى من خال            -١٢٢

  .اجتماعات املنظمات الدولية املختلفة ذات الصلة حبقوق اإلنسان، اليت هي طرف فيها
ومن ناحية أخرى، جتدر اإلشارة، باإلضافة إىل العناصـر الـيت قُـدمت خـالل                 -١٢٣

االستعراض املاضي، إىل تنظيم مؤمترات بشكل دوري يف اإلمارة هبدف توعية اجلهات الفاعلة    
ومنها املؤمتر املذكور   . ل القضائي باملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان وخصوصاً العنصرية       يف اجملا 

مكافحـة العنـصرية يف     " حول موضـوع     ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٩أعاله، والذي ُنظِّم يف     
  ".أوروبا

  محاية أكثر األشخاص ضعفاً  -واو  

  ١٠-٨٠التوصية رقم     
 /متـوز  ٢٠ املـؤرخ  ٣٨٢-١انون رقـم  ، جتدر اإلشارة إىل أن الق بادئ ذي بدء    -١٢٤
، واملتعلق مبنع وقمع أشكال العنف اخلاصة ُوضع لتعزيز محاية النساء واألطفال            ٢٠١١ يوليه

  .واألشخاص ذوي اإلعاقة
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ويهدف هذا النص إىل منع وقمع أشكال العنف اليت تستلزم أو تربر أساليب قمـع                 -١٢٥
ظر إىل الضعف الشديد لـضحايا هـذه        وتعويض خاصة أو عقوبات مشددة أو مالئمة، بالن       

  .األعمال أو إىل الظروف اليت ارُتكبت فيها
وفيما يتعلق بالقمع باملعىن الضيق، أثرى القانون جمموعة املعايري الداخلية فمنع بشكل       -١٢٦

خاص أي شكل من أشكال العنف أو التهديد بالعنف اجلسدي أو النفسي أو اجلنـسي أو                
ولضمان فعالية هذه احلماية املعززة هلن، أُدرجت يف        .  ضد النساء  االقتصادي املوجه خصيصاً  

جرائم "تشريعات موناكو تدابري خاصة للوقاية واحلماية والقمع منها، على وجه اخلصوص،            
، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج القسري، واالغتـصاب الزوجـي،           "الشرف
  . والتحرش

 األفعال بني األزواج واألشخاص الذين يعيشون حتت        ويف مجيع حاالت ارتكاب هذه      -١٢٧
 ٣٨٢-١يشدد القـانون رقـم      . سقف واحد أو الذين عاشوا حتت سقف واحد لفترة طويلة         

، املذكور أعاله، العقوبات بشكل كبري، إما مبضاعفة العقوبـة          ٢٠١١يوليه  /متوز ٢٠املؤرخ  
  .تماد احلد األقصى من العقوبة املذكورةاملنصوص عليها فيما يتعلق بانتهاك القانون العام، أو باع

من ناحية أخرى، من املتوخى زيادة تشديد العقوبة، بإضافة إلغاء وقف تنفيذ احلكم               -١٢٨
  .أو اإلفراج املشروط، عندما ال ينفذ املذنب التزامه بالتعويض

 من القانون املذكور أعاله أيضاً علـى إمكانيـة أن يـأمر    ٣٤ و٢ونصت املادتان    -١٢٩
قاضي بالرعاية الطبية لألشخاص احملكومني بالسجن وليس فقط لألشخاص الذين صدرت           ال

  .حبقهم أحكام مع وقف التنفيذ والذين استفادوا من اإلفراج املشروط
وفيما خيص مساعدة الضحايا ومحايتهم، تنوي حكومة اإلمارة إتاحة اجملـال أمـام             -١٣٠

وعليه، يتيح القانون املـذكور     . خاصة للضحايا السلطة القضائية إلصدار أوامر بتقدمي محاية       
أعاله للسلطة القضائية إمكانية إصدار األوامر التالية اليت يعاقب من ال ينفذها بالسجن ملـدة            

  :)١١( يورو١٨ ٠٠٠ و٩ ٠٠٠تتراوح بني شهر وستة أشهر وبدفع غرامة تتراوح بني 
 ذلـك االتـصاالت     منع االتصال بالضحايا لفترة حمددة بأي طريقة كانت مبا يف          •

 اإللكترونية؛

 .منع الظهور يف أماكن معينة لفترة حمددة •

ومينح هذا النص للقاضي احلرية الكاملة يف اختاذ قرار يتالءم مع االحتياجات ومـع                -١٣١
وبالتايل، قد جيد اجلاين نفسه ممنوعاً من الظهـور قـرب املـدارس             . وضع الضحايا املعنيني  

عمل أو التسلية أو العيش، مبا يف ذلك، بطبيعة احلال، املـرتل            واملالعب وغريها من أماكن ال    
ويسري هذا املنع طـوال خمتلـف فتـرات         . الذي يسكنه األشخاص الذين تعرضوا للعنف     

  :اإلجراءات اليت ميكن أن تلي األعمال العنيفة املرتكبة
 كتدبري عاجل يتخذه املدعي العام يف مرحلة التحقيق األويل؛ •
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 التحقيق لوضع الضحايا يف أماكن آمنة خالل فتـرة تقـدمي            كتدبري يتخذه قاضي   •
 املعلومات؛

 .كعقوبة تكميلية إلدانة رئيسية •

ويف اإلطار األكثر حتديداً لإلجراءات اجلنائية، جتدر اإلشارة إىل أن اإلطار القـانوين         -١٣٢
عام أو  يتناول دعم الضحية اعتباراً من مرحلة التحقيق والتحري من خالل السماح للمدعي ال            

لقاضي التحقيق إجراء فحص طيب ونفسي لتحديد طبيعة الضرر ومدى ضرورة وضع برنامج             
  .عالجات مالئمة

 ٢٠ املؤرخ   ٣٨٢-١، ينص القانون رقم     )١٢(ومتاشياً مع املعايري الدولية يف هذا اجملال        -١٣٣
ميـع   املذكور أعاله من ناحية أخرى على تدريب إلزامي أويل ومستمر جل    ٢٠١١يوليه  /متوز

املهنيني الذين يتعني عليهم معرفة أشكال العنف، أكانوا ينتمون إىل القـضاء أو الـشرطة أو     
  .)١٣(اجلسم الطيب أو املرشدين االجتماعيني

، جتدر اإلشارة إىل أن إمارة موناكو متلك هيكالً حقيقيـاً السـتقبال النـساء      ثانياً  -١٣٤
مديرية العمل الصحي واالجتماعي اليت     : يفضحايا العنف الزوجي وتقدمي العناية هلن تتمثل        

أخصائيات (تضم خدماهتا االجتماعية فريقاً من املرشدين االجتماعيني من اختصاصات خمتلفة    
فضالً عن أخصائي يف علم النفس يكونون قادرين على         )  ومربون متخصصون  -اجتماعيات  

  .التعامل مع هذا النوع من احلاالت
. عية النساء اللوايت يأتني إىل قسم اخلـدمات االجتماعيـة         وتستقبل أخصائية اجتما    -١٣٥

  :وهتدف هذه املقابلة األوىل إىل ما يلي
جتاوز مشاعر الذنب والعار واخلوف اليت      (مساعدة املرأة على التحدث عما عاشته        •

 ؛)تنتاب املرأة خالل هذا املسعى فضالً عن إيالء األمهية هلذه اللحظة

 ؛...) شكوى إىل الشرطةتقدمي(إبالغ املرأة حبقوقها  •

اإليواء بشكل عاجل إذا دعت احلاجـة       : تقييم الوضع القتراح تدابري الدعم املالئمة      •
 .لضمان أمن الضحية، وتقدمي مساعدة مالية هلا، والدعم املهين، والوساطة األسرية

وال بد من اإلشارة إىل أن قسم اخلدمات االجتماعية قادر على تنفيذ أغلبية هـذه                 -١٣٦
تدابري مبا يضمن بالتايل االستجابة لطلب التكفل مبعاجلة هذا النوع من احلاالت ال سـيما               ال

  . احلاالت العاجلة
وفيما يتعلق حبماية الطفولة، بات مقبوالً من اآلن فصاعداً أن العنف الذي يكـون                -١٣٧

  .الطفل شاهداً عليه يؤثر عليه كالعنف الذي يتعرض له
اك حاجة إىل تدابري محاية حبسب خطورة احلالـة كاعتمـاد           وبالتايل، قد تكون هن     -١٣٨

" بناء علـى وشـاية  "وهذا النوع من التدابري اليت يأمر هبا القضاء      ". تدبري مساعدة تدريسية  "
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ومهمة محاية الطفل   . ُتفرض على الوالدين وتتضمن ضمان متابعة تعليمية للطفل داخل أسرته         
  .ةهذه يؤمنها أيضاً قسم اخلدمات االجتماعي

 بالتعاون مع املستشفيات وهياكل العنايـة       ،أخرياً، يعمل قسم اخلدمات االجتماعية      -١٣٩
القضاء والشرطة والبلدية (املتنقلة ومع مجيع األخصائيني االجتماعيني للكيانات املعنية املختلفة    

اخنراط احتاد نـساء    مثال ذلك   : كذلك مع اجلمعيات  و...) وصناديق اإلعانات االجتماعية    
  .ناكو يف هذا اجملالمو

وبالتايل فإن التكفل حباالت العنف الزوجي املكشوف عنها يتم عرب الوسائل الـيت               -١٤٠
وعالوة . قرب املتدخلني  بفضل   شكل شبكة على   ومن خالل العمل     ،متلكها أقسام اخلدمات  

  .على ذلك، يتيح عدد احلاالت التكفل بشكل فردي حباالت الضحايا األقرب
 بد من اإلشارة إىل قسم الوساطة العائلية التابع إلدارة الشؤون االجتماعيـة  ، ال ثالثاً  -١٤١

والصحة الذي يستطيع حسب تقييمه لكل حالة اقتراح استقبال حمدد لألزواج املعنيني هبـذه              
  .اإلشكالية

ويتمحور دعم األزواج حول قدرة األشخاص على التواصل بشكل آخر يف إطـار               -١٤٢
  .عزيز قدراهتم كأبوينخالف أسري ويسهم يف ت

وتتيح الوساطة األسرية حتسني التواصل بني الشركاء وإقامة حدود واضحة مبا يسهم              -١٤٣
  .يف وضع حد للعنف ويتيح للنساء استعادة زمام األمور فيما يتعلق حبياهتن

 ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٠، ال بد من اإلشارة إىل أن إمارة موناكو وقَّعت يف            أخرياً  -١٤٤
املعروفـة باسـم اتفاقيـة      (التفاقية املتعلقة مبكافحة العنف ضد النساء والعنف املرتيل         على ا 

  ). اسطنبول

  ١١-٨٠التوصية رقم     
 واملتعلق مبنع وقمع ٢٠١١يوليه  /متوز ٢٠ املؤرخ   ٣٨٢-١، ُيرسي القانون رقم     أوالً  -١٤٥

احلصول علـى   أشكال العنف اخلاصة، واملذكور أعاله، حق ضحايا أشكال العنف هذه يف            
  . معلومات كاملة وعلى املشورة فيما يتعلق حبالتهم الشخصية

وُيبلِّغ ضباط وأفراد الشرطة القضائية ضحايا أشكال العنف هذه، شـفوياً وبـأي               -١٤٦
وسيلة، حبقهم يف احلصول على تعويض عن الضرر الذي حلق هبم؛ وحقهم يف االدعاء باحلق               

 الدعوى العامة، أو ِذكر اجلاين أمـام اجلهـة القـضائية            املدين إذا ما حركت النيابة العامة     
أمـام قاضـي    املختصة، أو تقدمي شكوى أمام اجلهة القضائية املختصة، أو تقدمي شـكوى             

التحقيق؛ وحقهم يف احلصول على املساعدة من العاملني يف إدارات الدولة املكلفني خصيصاً             
  .هلؤالء الضحاياهبذه املهمة أو عن طريق مجعية معروفة مبساعدهتا 
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ويتوجب . وهلذه الغاية، ُتقدَّم هلم وثائق تتم املوافقة على حمتواها مبوجب قرار وزاري    -١٤٧
على مجيع مؤسسات االستشفاء العامة واخلاصة والعيادات الطبية املوجودة يف إمارة موناكو            

ويتمتـع  . شخاصإتاحة الوثائق املذكورة أعاله ملَن يريد االطالع عليها دون ِذكر هوية األ           
األشخاص ذوو اإلعاقة ضحايا هذا العنف حبق الوصول التام إىل هذه املعلومـات بـشكل               

  .يتالءم مع إعاقتهم
، جتدر اإلشارة إىل أن النيابة العامة يف إمارة موناكو عمدت مؤخراً إىل تغـيري               ثانياً  -١٤٨

لسة اجلنحيـة الـيت   اإلخطارات املوجهة إىل مقدمي الشكاوى والضحايا وختربهم بتاريخ اجل 
  .ستبت يف القضية املتعلقة هبم

ويبني منوذج اإلشعار اجلديد أن بإمكان الضحية أن ميثُل شخصياً أو أن يكون ممثالً                -١٤٩
واملتعلـق  "مبحام من اختياره وأن بإمكانه احلصول على تعويض عن الضرر الذي حلق بـه               

قدمي طلب تعويض باألرقـام مـشفوعاً       عن طريق االدعاء باحلق املدين وت     " مباشرة باملخالفة 
ويذكِّر النموذج اجلديد بإمكانية طلب مساعدة قضائية كما يذكِّر بالشروط     . بالوثائق الثبوتية 

  .واإلشعار مرفق باستمارة طلب املساعدة القضائية أيضاً. املتعلقة باملوارد املطلوبة
 حـصل العديـد مـن       وفيما يتعلق باألشخاص املدعوين لالتصال بضحايا العنف،        -١٥٠

موظفي قسم اخلدمات االجتماعية وقسم التفتيش الطيب للتالميذ يف مديرية العمل الـصحي             
وباملثل، جيري حالياً تنظيم دورات تدريب للمختصني يف مركز         . واالجتماعي على التدريب  
  .األمرية غريس االستشفائي

العـاملني املعنـيني هبـذه      وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن التنسيق العملي بني جمموع            -١٥١
اإلشكالية يتيح لضحايا العنف الزوجي من النساء احلصول بسهولة على املعلومات وعلـى             

  .تكفُّل مالئم بالعناية
، تدعم اإلمارة العديد من اإلجراءات اليت تتيح أشكاالً جديدة من           من ناحية أخرى    -١٥٢

نظيم إجراءات إعالمية والترويج    التضامن األسري وُتسهم يف منع العنف اُألسري من خالل ت         
  :للوساطة األسرية يف أوساط املختصني

 الذي ُنظم بالتنسيق مع مديرية      "تقدمي عملية الوساطة األسرية   ": ٢٠١٢مارس  /آذار •
التربية الوطنية والشباب والرياضة لفائدة رؤساء املؤسسات واملدرسني وأخـصائيي          

 ت املدرسية؛اعلم النفس واملرشدين االجتماعيني يف املؤسس

 الـذي   "أزمة الوالدين يف الوالدة األوىل    "مؤمتر حتت عنوان    : ٢٠١٢أبريل  /نيسان •
ُنظّم بالتنسيق مع كلية التدريب الطيب املستمر يف مستشفى األمرية غريس والـذي             

احلضانات، وقسم الوالدة وطب األطفال،     : أتيح جلميع املختصني باألطفال الصغار    
 فس السريري وعلم النفس االجتماعي؛لنواألطباء، وأخصائيو علم ا



A/HRC/WG.6/17/MCO/1 

GE.13-15724 24 

نظرة األبناء إىل انفصال والديهم؛    "مناقشة عن   /سينما :٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  •
 ؛"أنا وطالق أيب وأمي" مع عرض الفيلم الوثائقي "فائدة الوساطة األسرية

قد تكون الوساطة األسرية مفيدة "مؤمتر حتت عنوان    : ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  •
 والذي ُنظّم بالتنسيق مع كلية التـدريب الطـيب          "وع الشيخوخة والتبعية  يف موض 

املستمر التابعة ملستشفى األمرية غريس والذي أتيح للمختصني املعنـيني مبـساعدة            
 الدين حلالة إعاقة أو حالة تبعية؛األسر اليت تتعامل مع شيخوخة أحد الو

موضوع انفصال الوالـدين،    يف  " جمموعة آراء األطفال  "يف إطار   : ٢٠١٣مايو  /أيار •
ُدعـي إليـه    " أمهية رأي الطفل يف انفصال والديـه      "يوم دراسي ُعقد حتت عنوان      

خمتصون معنيون باخلالفات األسرية، وقضاة، وحمامون، وأطباء نفسانيون خمتـصون          
  .باألطفال، وخمتصون يف علم النفس، وخرباء، ومرشدون اجتماعيون

، ٢٠٠٨أكتـوبر   /تـشرين األول   ٢٢وناكو، يف   ، وقعت إمارة م   من ناحية أخرى    -١٥٣
 واملتعلقة حبماية الطفل مـن      ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١٢ املؤرخة   ٢٠١اتفاقية جملس أوروبا رقم     

  .االستغالل واالعتداء اجلنسيني
ضد العنف اجلنـسي    " واحد على مخسة  "، أُطلقت محلة جملس أوروبا املعنونة       أخرياً  -١٥٤

 وُنفـذت يف مجيـع      ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين يف شهر   إزاء األطفال يف إمارة موناكو      
  .املؤسسات املدرسية يف موناكو

  ١٢-٨٠الوصية رقم     
 واملتـصل مبنـع وقمـع    ٢٠١١يوليه  /متوز ٢٠ املؤرخ   ٣٨٢-١أدى القانون رقم      -١٥٥

أشكال العنف اخلاصة إىل اعتماد تدابري حلماية الضحايا ولتدريب القـضاة وغريهـم مـن               
  .عنيني بالتكفل بضحايا هذه األعمالاملسؤولني امل

وُوضعت معلومات يف تصرف خمتصني يتواصلون مع ضحايا العنف ال سيما القضاة              -١٥٦
  .٢٠١٢املختصون يف جمال الصحة وأفراد وضباط الشرطة القضائية، وذلك منذ عام 

وفيما يتعلق بالقضاة على وجه اخلصوص، تتضمن املعلومات املقدمة إلـيهم مـادة               -١٥٧
ويتضمن التدريب األويل   . حقوق اإلنسان وتلك املتعلقة بأشكال التمييز على وجه اخلصوص        

تتناول ظواهر اإلقصاء والتمييز، وُتقتـرح يف إطـار         " البيئة القضائية "وحدة تدريبية بعنوان    
التدريب املستمر دورات تدريبية بشأن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان تتنـاول املعـايري             

  .قية للقاضي وخضوعه للمساءلةاألخال
ومثة رصد الجتهادات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إذ توزَّع قراراهتا الرئيـسية              -١٥٨

على كل القضاة بشكل منتظم إىل جانب حتليالت وتعليقات من جانب أستاذ متخصص يف              
  .هذه املسائل
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يز، وهي تطبق بشكل فعال     وبالتايل، فإن احملاكم يف موناكو على وعي بقضايا التمي          -١٥٩
 ٢٠١٠يوليه /متوز ٦فعلى سبيل املثال، أدانت حمكمة اجلُنح يف     . النصوص القانونية املتعلقة هبا   

شخصاً بالسجن مخسة أيام بسبب إهانات لشخص آخر على أساس ميوله اجلنسية، وذلـك              
ـ     ٢٥ من املادة    ٤ و ٣ والفقرتني   ١٥ من املادة    ١تطبيقاً للفقرة     ٢٩٩-١م   من القـانون رق

 ٢٥ويف اآلونة األخرية، أكـد قـرار حملكمـة اجلـنح يف             . ٢٠٠٥يوليه  /متوز ١٥املؤرخ  
قراراً اختذته حمكمة الشرطة البسيطة ) غرامة وتعويض عن ضرر معنوي (٢٠١٣يونيه  /حزيران

  ".ثُبت طابعها العنصري" بإدانة على خلفية إهانات غري علنية ٢٠١٣مايو /أيار ٧يف 
ق بأفراد الشرطة، يتلقى طالب الشرطة يف مدرسة الشرطة واألمن العـام            وفيما يتعل   -١٦٠

وحدة تدريبية تتعلق بأشكال التمييز، يف إطار الدروس اخلاصة باألخالقيات وقواعد السلوك            
يف الشرطة وهي هتدف إىل طرح ظاهرة العنصرية، وإبالغ الطالب بالعقوبات املطبقة وبتوعية 

  .يم اليت يتعني أن حتكم سلوكهمأفراد الشرطة باملبادئ والق
ومن ناحية أخرى، يستفيد أفراد الشرطة العـاملون يف قـسم القُـصَّر واحلمايـة                 -١٦١

مثل االستماع إىل القاصر الذي يقع (االجتماعية من تدريب أويل ومستمر يشمل جزءاً نظرياً     
سية املتخصـصة؛   مثل االندماج يف أقسام الشرطة الفرن     ( وجزءاً عملياً    )ضحية اعتداء جنسي  

ودورات تدريبية يف الدوريات اإللكترونية، ودورات تدريبية يف موضوع األدلة والشهادات           
  . تتعلق باملسائل اليت تتناول حقوق الطفل وقضاء األحداث)يف اجملال الرقمي وجمال اهلواتف

ِعلة أخرياً، تنظم اإلمارة دورياً مؤمترات هتدف بشكل خاص إىل توعية اجلهات الفا              -١٦٢
 ١٩ويف هذا اإلطار، استضاف قصر العـدل يف         . يف القضاء بالقضايا املتصلة حبقوق اإلنسان     

، السيد نيل مويزنييك، مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا، الذي           ٢٠١٣أبريل  /نيسان
قدم، بالتعاون مع السيد جون بول كوستا الرئيس السابق للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق               

  ".مكافحة العنصرية يف أوروبا"بية حول موضوع اإلنسان، دورة تدري
 رينوتشي وهو أستاذ يف كلية احلقوق يف جامعـة          اوباملثل، قدم السيد جون فرانسو      -١٦٣

صوفيا أنتيبولس يف نيس ومن املختصني املعروفني يف جمال حقوق اإلنسان، حماضرتني لفائدة             
  : املوظفني القضائيني يف موناكو

أشكال احلرمان مـن احلريـة    " بعنوان   ٢٠١٢نوفمرب  /ثاينتشرين ال  ٢٣حماضرة يف    •
 ؛"واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

احملاكمة العادلة واالتفاقية األوروبيـة     " بعنوان   ٢٠١٣مارس  /آذار ١٥حماضرة يف    •
 ".حلقوق اإلنسان
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  السياسة التعليمية وتبادل املمارسات اجليدة  -زاي  

  ١٧-٨٠التوصية رقم     

  ية واستراتيجية وطنية يف جمال تعليم حقوق اإلنسان مبادرة عامل    
تعليم حقوق اإلنسان إلزامي ألنه يشكل جزءاً من املناهج الدراسـية الوطنيـة يف                -١٦٤

  .موناكو
وفيما يتعلق باالستراتيجية الوطنية لتعليم حقوق اإلنسان، أنشأت مديريـة التعلـيم            -١٦٥

جلاناً للتوعية الصحية وتعزيز    "واملدارس املتوسطة،   الوطين، يف إطار مشاريع إنشاء الثانويات       
تستهدف تشجيع التالميذ على التفكري يف السلوكيات اليت ُتطوِّر احتـرام الـذات             " املواطَنة

  .واحترام اآلخرين، وأعمال التعاضد، وتعزز حس املسؤولية لدى الشباب
 طريق ممثليهم الـذين     وهلذه الغاية، أُشرك الشباب يف وضع هذه االستراتيجية، عن          -١٦٦

  .يشكلون جزءاً من جلان التثقيف الصحي
وُيفهم السعي إىل حتقيق أهداف السياسة املتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان مبعناه الواسع              -١٦٧

ويشمل التوعية بعدد من احلقوق كتعليم السالم وتعليم املواطَنة والقيم، والتعلـيم املتعـدد              
  .ليم التسامح أو تعليم التنمية املستدامةالثقافات، والتعليم الشامل، وتع

وجتدر اإلشارة أيضاً إىل ما يوجد من تفاعالت بني املدارس، والـسلطات احملليـة،                -١٦٨
واجملتمع املدين، واجملتمع بشكل عام للتعريف بشكل أفضل حبقوق الطفل وباملبادئ األساسية            

  .لتعليم حقوق اإلنسان

 وعملية التعليم   -إلنسان جيري تنفيذها يف جمال التعليم       مبادرات خاصة بشأن تعليم حقوق ا         
  والتعلُّم
بصورة عامة، يشكل تعليم حقوق اإلنسان، من املدرسة االبتدائية إىل الثانوية، جزءاً              -١٦٩

ومناهج التـاريخ واجلغرافيـا والتربيـة املدنيـة         ) صفوف الروضة " (العيش معاً "من برامج   
املـرحلتني  (ومناهج التربية املدنية والقانونيـة واالجتماعيـة   ) املدرسة االبتدائية(واألخالقية  

  .ولذلك مثة تقاطع يف تعليم حقوق اإلنسان). املتوسطة والثانوية
من ناحية أخرى، فإن إعالن حقوق اإلنسان واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل ميثالن              -١٧٠

  .جملال اإلنساينمرجعني دائمني ملا تقوم به املؤسسات من أعمال ال سيما يف ا
أخرياً، جيد تعليم املواطَنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان مكاناً له يف التدريب املستمر              -١٧١

للمدرسني من خالل تشجيع طرق التعليم اليت تطور حس املسؤولية لدى الطالب وتشجعهم             
املواطَنـة   ميثاق جملس أوروبا املتعلق بـالتثقيف ب       ٢٠١٢أخرياً، بدأ منذ عام     . على املشاركة 
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كما ُوضع على املواقع اإللكترونيـة      (الدميقراطية وحقوق اإلنسان على املؤسسات التعليمية       
  . وسيتم تدرجيياً أخذه يف احلسبان يف املشاريع التعليمية املقبلة)هلذه املؤسسات

  ٢١-٨٠التوصية رقم     
 خـالل   تشارك إمارة موناكو يف تبادل املمارسات اجليدة مـع اجملتمـع الـدويل              -١٧٢

اجتماعات األفرقة العاملة وأفرقة اخلرباء، اليت تنظمها املنظمات الدولية املختلفة الـيت هـي              
  .طرف فيها

وفيما يتعلق باألطفال، ميكن اإلشارة بشكل خاص إىل استضافة إمـارة مونـاكو               -١٧٣
  ".لبناء أوروبا لألطفال ومع األطفا"ملؤمترين من مؤمترات جملس أوروبا يف إطار برنامج 

 ٢٠وكانت شخصيات من موناكو من بني املتدخلني يف املؤمتر الذي ُعقد يـومي                -١٧٤
ترمجة رؤية إىل   : بناء أوروبا مالئمة لألطفال   " حتت عنوان    ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢١و

، وذلك إلعطاء تفاصيل حول السياسات اليت أثبتت جدواها فيمـا يتعلـق بـالتعليم               "واقع
  . خلصوصوالعدالة على وجه ا

 وفيما يتعلق بالتعليم، بوجه خاص، جتدر اإلشارة إىل أن مديريـة التعلـيم الـوطين             -١٧٥
والشباب والرياضة تشارك على حنو منتظم يف اجتماعات جملس أوروبا واجتماعات الشبكة            

 املراكز الوطنيـة للمعلومـات اخلاصـة        -األوروبية ملراكز املعلومات يف املنطقة األوروبية       
ف األكادميي لالحتاد األورويب، اليت أنشأها جملس أوروبا واليونسكو من أجل وضع            باالعترا

  .سياسات وممارسات مشتركة فيما يتعلق باالعتراف باملؤهالت يف البلدان األوروبية ككل
ناحية أخرى، ُمثلت إمارة موناكو يف اجتماع وزراء التعليم يف جملس أوروبـا             من    -١٧٦

  .٢٠١٣أبريل /نيسان ٢٧ و٢٦ي الذي ُعقد يف هلسنكي يوم
وفيما يتعلق بالنساء، جتدر اإلشارة بوجه خاص إىل مشاركة إمارة موناكو يف أعمال   -١٧٧

 واللجنة املخصصة املعنية مبنع ومكافحة العنف ضد املرأة   جلنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة     
  .والعنف املرتيل التابعة جمللس أوروبا

شارة إىل أن إمارة موناكو شاركت يف ثـالث حلقـات دراسـية             أخرياً، ميكن اإل    -١٧٨
  .فرانكفونية حول االستعراض الدوري الشامل

  التعاون الدويل  -حاء  

  ٢٢-٨٠التوصية رقم     
على الرغم من الظروف الدولية الصعبة للغاية، تسعى حكومة اإلمارة إىل مواصـلة               -١٧٩

النساء واألطفال واألشخاص   ( األكثر حرماناً    التزامها يف جمال التضامن الدويل لصاحل السكان      
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وتضامنها مع الفئات السكانية املتضررة بشدة من الرتاعات ال سيما يف مـايل             ) ذوي اإلعاقة 
  .وسوريا
وتتركز أنشطة التعاون من أجل التنمية واليت تنفذها موناكو هبدف القـضاء علـى                -١٨٠

من أقل البلدان منواً ومنها بوركينـا فاسـو          بلداً شريكاً أكثرها     ٢٠الفقر أساساً، يف حوايل     
  .وبوروندي والسنغال ومايل ومدغشقر وموريتانيا والنيجر وهاييت

، اعتمدت إمارة موناكو، على غرار الدول األعضاء        ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول ١٣ويف    -١٨١
لعامة  دولة، إعالن األلفية الذي أقرته اجلمعية ا       ١٨٩األخرى يف األمم املتحدة والبالغ عددها       

  .والذي حيدد األهداف اإلمنائية لأللفية
وتشكل هذه األهداف الثمانية ركيزة سياسة التعاون من أجل التنمية اليت تنفـذها               -١٨٢

  .حكومة اإلمارة من خالل جمالني للتدخل حيظيان باألولوية مها الصحة والتعليم
 مشروع ١٢٠م حوايل وتتيح املساعدة اليت تقدمها موناكو وهي عبارة عن ِمنح تدع      -١٨٣

  .تعاون من أجل التنمية كل سنة
وخيصص جزء من هذه املساعدة أيضاً لصناديق وبرامج املنظمات الدولية اليت تشكل              -١٨٤

موناكو طرفاً فيها وذلك وفقاً لألولويات السياسية اليت تتبعها إمارة موناكو على الـساحة              
 ومحاية البيئة، واملـساعدة اإلنـسانية       الصحة، ومحاية األطفال، وحقوق اإلنسان،    (الدولية  

  .)...العاجلة، وتنمية القدرات 

  ٢٣-٨٠التوصية رقم     
رغم أن األغلبية الساحقة ملشاريع التعاون الدويل بدأت يف الستينيات، غداة انتـهاء               -١٨٥

االستعمار، فإن أول أنشطة تعاون نفذهتا حكومة اإلمارة بدأت يف التسعينيات فيما وضعت             
، مع إنشاء مكتب التعـاون الـدويل الـذي أصـبح            ٢٠٠٣تعاون اعتباراً من عام     سياسة  

  . مديرية التعاون الدويل٢٠٠٧ عام
 ٢٠٠٧ورغم أن سياسة التعاون حديثة للغاية، فإن حكومة اإلمارة قـررت عـام                -١٨٦

 يف املائة من إمجايل دخلها الوطين يف السنوات القادمة للمـساعدة اإلمنائيـة              ٠,٧ختصيص  
  .مسية كي تصبح جزءاً من البلدان األكثر تضامناًالر

 ٢٥وزادت القروض املخصصة للمساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها موناكو بنسبة             -١٨٧
  .٢٠١١ و٢٠٠٧يف املائة يف السنة بني عامي 

ورغم السياق االقتصادي الدويل الصعب للغاية حالياً، فإن حجم املساعدة اإلمنائية             -١٨٨
 ملوناكو ما زال مستقراً وقد يزيد يف السنوات القادمة إذا مسحت الظروف االقتصادية              الرمسية
  .بذلك
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  خالصة    
زيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان       سعت إمارة موناكو يف السنوات األخرية إىل تع         -١٨٩
سيما من خالل اعتماد قوانني تتصل باإلجراءات اجلنائية، وقانون اجلنسية، وأشـكال             ال

  . واجلرائم واجلُنح حبق األطفالالعنف اخلاصة،
وباملثل، عززت اإلمارة بشكل عام سياستها حلماية الطفولة، ومحاية النساء مـن              -١٩٠

  .أشكال العنف وسياستها املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
من ناحية أخرى، واصلت موناكو تنفيذ سياسة تعليمية واجتماعية وصحية تتسم             -١٩١

  .باجلودة
تواصل إمارة موناكو، يف جمال التعاون الدويل، سعيها لتحقيـق هـدفها            أخرياً،    -١٩٢

املتمثل يف مكافحة الفقر مع التركيز على صحة األم والطفل، ومكافحة األوبئة واألمراض 
  .املهملة، واألمن الغذائي، والتعليم، واملساواة بني اجلنسني، والبيئة املستدامة

Notes 
1 L’Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2012-8 du 4 juin 2012 fixe les conditions 

d’application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.782. 
2  Recommandation contenues dans le document A/HRC/12/3 du 4 juin 2009. 
3  «Tout individu qui, volontairement, aura occasionné des blessures ou porté des coups ou commis 

toute autre violence ou voie de fait, s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de 
travail d'une durée excédant huit jours, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et 
[d’une amende de 18 000 à 90 000 euros]. 
Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation 
de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autre infirmité permanente grave, le coupable 
sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.  
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, 
l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans.» 

4 «La peine sera la réclusion de dix à vingt ans si les faits prévus à l'article 243 (Coups et blessures 
volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires) ont été suivis de 
mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou toute autre 
infirmité permanente grave, ou s'ils ont entraîné la mort sans intention de la donner […]» 

5 «Tout individu coupable du crime de castration encourra le maximum de la peine de la réclusion 
à temps. 
Si la mort en est résulté, le coupable subira la réclusion à perpétuité. 
Les mêmes peines seront applicables à tout individu qui aura pratiqué une atteinte à l'intégrité 
des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, par voie d'ablation, totale ou partielle 
notamment par excision, d’infibulation ou de toute autre mutilation. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux interventions sur des organes 
génitaux pratiquées conformément à la loi ainsi qu'aux règles professionnelles et aux principes 
déontologiques gouvernant les activités pharmaceutiques, médicales et chirurgicales.» 

6 «Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du 
Code pénal [de 18.000 à 90.000 euros], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par 
l'un des moyens énoncés à l'article précédent, ont directement provoqué, dans le cas où cette 
provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes: 
1° les atteintes volontaires à la vie, les atteinte s volontaires à l'intégrité de la personne et les 
agressions sexuelles; 
2° les vols, les extorsions et les destructions, dé gradations et détériorations volontaires 
dangereuses pour les personnes; 
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3° les actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes. 
Sont punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 15, provoquent à la 
haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur 
origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée […]» 

7 «Article 25- La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi. 
La priorité est assurée aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les 
conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.» 

8 «Article 32- L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas 
formellement réservés aux nationaux.» 

9 -article 2-1 de la Loi n°739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée; 
-Ordonnance Souveraine n°5.392 du 4 juillet 1974 portant application de la Loi n°948 du 19 avril 
1974 complétant et modifiant en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et 
les femmes la Loi n°739 du 16 mars 1963 sur le salaire. 

10 -Loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat; 
-Loi n°1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune; 
-Loi n°629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de 
licenciement en Principauté. 

11 Article 37-1 du Code pénal 
12 Cf. not. parmi les standards accordant une place substantielle à la question de l’information, le 

point n° 26 de la recommandation 2002-5, précitée, du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe selon lequel les Etats membres devraient diffuser des documents ciblant plus 
particulièrement les victimes afin de les informer de manière claire et compréhensible de leurs 
droits, des services dont elles peuvent bénéficier et des actions qu’elles peuvent envisager 
d’entreprendre, qu’elles portent plainte ou non, ainsi que des possibilités de bénéficier d’un 
soutien psychologique, médical et social ainsi que d’une assistance juridique. 

13 Article 46 de la loi n°1.382 sur la prévention et la répression des violences particulières. 

        


