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  جملس حقوق اإلنسان
  املعين باالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

  الدورة السابعة عشرة
   ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف، 

يع للمعلومات أعدَّته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً           جتم    
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  موناكو    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،             
والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ويف تقارير املفوضية السامية حلقوق          مبا يف ذلك املالحظات     

والتقرير مقدم يف شـكل     . اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          
يرجـى العـودة إىل   ولالطالع على النص الكامل، . موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات  

 من املفوضـية    وال يتضمَّن هذا التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . الوثيقة املرجعية 
. السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية             

مقـرره   وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف              
َرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف       وقد ذُكِ . ١٧/١١٩

  .وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة. التقرير
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  احلالة خالل االستعراض السابق  
اإلجراءات املتخذة بعـد    

  مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها  االستعراض 
التصديق أو االنـضمام أو     

  اخلالفة 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     

  )١٩٩٥(أشكال التمييز العنصري 
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

)١٩٩٧(  
د الدويل اخلاص بـاحلقوق     العه

  )١٩٩٧(املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  )٢٠٠٠(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )٢٠٠٥(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩١(اتفاقية مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل 

اري التفاقيـة   الربوتوكول االختي 
حقوق الطفل املتعلِّق باشـتراك     
األطفال يف الرتاعـات املـسلحة     

)٢٠٠٨(  
الربوتوكول االختيـاري امللحـق     
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع      
األطفال واسـتغالل األطفـال يف      

  )٢٠٠٨ (البغاء ويف املواد اإلباحية
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
األشخاص من االختفاء القسري    

  ).٢٠٠٧قيع فقط، تو(

اتفاقية حقوق األشـخاص    
توقيع فقط،  (ذوي اإلعاقة   

٢٠٠٩(  

الربوتوكول االختياري التفاقية  
  مناهضة التعذيب

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم

أو اإلعالنات  /التحفظات و 
  أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 
ــكال ــصري أش ــز العن  التميي

، الفقرتان  ٢حتفظات على املادة    (
  )١٩٩٥، ٤ و١

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

اتفاقية حقوق األشـخاص    
ــة  ــالن (ذوي اإلعاق إع

تفسريي وإعالنات أخرى،   
  )٢٠٠٩، ٢٥ و٢٣املادتان 
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  احلالة خالل االستعراض السابق  
اإلجراءات املتخذة بعـد    

  مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها  االستعراض 
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

، الفقـرة   ٢إعالنات بشأن املواد    (
ــرة ٨؛ و٦؛ و٢ ) ب(و) أ(١ الفق
؛ ١١؛ و ٩؛ و ٢، الفقرة   ٨؛ و )ج(و
  )١٩٩٧؛ ١٣و

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
إعالنات بشأن املـواد    (سياسية  وال
ــان ٢ ؛ ١٣؛ و٣؛ و٢ و١، الفقرت
؛ ٢١؛ و١٩؛ و٥، الفقــرة ١٤و
؛ وحتفُّظ علـى   ٢٦؛ و ٢٥؛ و ٢٢و

  ).١٩٩٧؛ ٢٥املادة 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

إعالنـات  (التمييز ضد املـرأة     
؛ )ب(٧حتفظات، املـواد    /عامة
؛ )ه(و) ز(١، الفقرة   ١٦؛ و ٩و
  )٢٠٠٥؛ ١، الفقرة ٢٩و

حتفُّـظ  (اتفاقية مناهضة التعذيب    
  )١٩٩١، )١(٣٠بشأن املادة 

إعـالن  (اتفاقية حقوق الطفـل     
حتفُّظ بشأن املادة   /٧بشأن املادة   

 )١٩٩٣، ‘٥‘)ب(٢، الفقرة ٤٠
إجــراءات الــشكوى  

جــراء والتحقيــق واإل
  )٣(العاجل

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 
ــصري،  ــز العن أشــكال التميي

٢٠٠١(١٤(  
 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب املواد 

  )١٩٩١(٢٢ و٢١و
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
األشخاص من االختفاء القسري    

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

الربوتوكول االختياري للعهـد      
ــاحلقوق  ــاص ب ــدويل اخل ال

  تصادية واالجتماعية والثقافيةاالق
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختياري األول   
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقية  
القضاء على مجيـع أشـكال      

  التمييز ضد املرأة
 الربوتوكول االختياري التفاقية 

حقوق الطفل املتعلِّق بـإجراء     
  تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم 
الربوتوكول االختياري التفاقية  
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
  مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليهاعراض اإلجراءات املتخذة بعد االست  احلالة خالل االستعراض السابق  

التصديق أو االنـضمام أو     
  اخلالفة 

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

  )٤(بروتوكول بالريمو

ــة بوضــع  ــة املتعلِّق االتفاقي
  )٥(األشخاص عدميي اجلنسية

 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرَّخـة    
ــسطس /آب  ١٩٤٩أغــ

 وبروتوكوالهتا اإلضافية األول  
  )٦(والثاين والثالث

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     
٧()٢٠١٠(١٦٩(  

  

ــي  ــا األساس ــام روم نظ
  للمحكمة اجلنائية الدولية 

االتفاقيات املتعلِّقة مبركـز    
  )٨(الالجئني

االتفاقيات األساسية ملنظمة   
  )٩(العمل الدولية

اتفاقية اليونسكو ملكافحـة    
  التمييز يف جمال التعليم

 العمل الدولية   اتفاقية منظمة 
  )١٠(١٨٩رقم 

االتفاقية املتعلِّقـة بوضـع     
األشخاص عدميي اجلنـسية    
واالتفاقية املتعلِّقـة خبفـض    

  )١١(حاالت انعدام اجلنسية

، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري موناكو علـى النظـر يف      ٢٠١٠يف عام     -١
ويف . )١٢(املهاجرين وأفراد أسـرهم   االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال         

، دعت جلنة مناهضة التعذيب موناكو إىل النظر يف التصديق على االتفاقية الدوليـة         ٢٠١١ عام
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة           

 الدولية حلماية مجيع األشـخاص      التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية      
  .)١٤( فضالً عن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية)١٣(من االختفاء القسري

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تسحب موناكو حتفظاهتـا علـى               -٢
 مـن  ٦قرة  وأن تصدِّق على التعديل الذي أُدِخل على الف  )١٥(٤ واملادة   ٢ من املادة    ١ الفقرة
  .)١٦( من االتفاقية٨املادة 

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنضم موناكو إىل امليثاق االجتماعي              -٣
  .)١٧(األورويب

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
القـانون  : الحظت جلنة مناهضة التعذيب دخول القوانني التاليـة حيِّـز النفـاذ             -٤

ضمن حقوق األشخاص املوقوفني رهن التحقيق أو احملتجزين        ، الذي ي  )٢٠٠٧(١٣٤٣ رقم
املتعلِّق بتشديد عقوبة اجلرائم املرتكبة يف حـق        ) ٢٠٠٧(١٣٤٤بصفة مؤقتة؛ والقانون رقم     

املتعلِّق بوجوب تسبيب القرارات اإلدارية، مبا فيها       ) ٢٠٠٦(١٣١٢األطفال؛ والقانون رقم    
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املتعلِّق بتطبيق اتفاقيـة األمـم      ) ٢٠٠٦(٦٠٥قرارات طرد األجانب؛ واألمر السيادي رقم       
  .)١٨(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وتطبيق بروتوكوالهتا اإلضافية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسية العامة  -جيم  

  )١٩(حالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

ة التعذيب علما بأعمال الوسيط وخلية حقـوق اإلنـسان إىل           أحاطت جلنة مناهض    -٥
جانب مشروع القانون اجلاري فحصه والرامي إىل تدعيم مهام الوسيط، لكنها أُعربت عـن         

. )٢٠(أسفها إزاء ما أبدته الدولة الطرف من تردُّد يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان              
 إىل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق        ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري موناكو      

اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛ وتزويد هذه املؤسسة باملوارد الالزمة ألداء دورها، مبا يف ذلك              
  .)٢١(التحقيق يف ادعاءات التعذيب؛ ومنحها والية يف جمال التمييز العنصري

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٢(املعاهداتالتعاون مع هيئات   -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية واردة   

 يف االستعراض السابق 
آخر تقرير قُدِّم منذ    
 االستعراض السابق

آخر مالحظـات   
 حالة اإلبالغ  ختامية 

جلنة القـضاء علـى     
 التمييز العنصري

تأخر تقدمي التقـارير الـسابع       ٢٠١٠مارس /آذار ٢٠٠٨ 
 ٢٠١٢منذ عام والثامن والتاسع 

اللجنـــة املعنيـــة 
االقتـصادية   باحلقوق

 واالجتماعية والثقافية

 التقريران الثاين والثالث قيد النظر - ٢٠١١ ٢٠٠٦مايو /أيار

اللجنة املعنية حبقـوق    
 اإلنسان

أكتـوبر  /تشرين األول 
٢٠٠٨ 

حيل موعد تقدمي التقرير الثالث      - -
 ٢٠١٣أكتوبر /يف تشرين األول

ة بالقـضاء   اللجنة املعني 
 على التمييز ضد املرأة 

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ       - - -
 ٢٠٠٦عام 

حيل موعد تقدمي التقرير السادس      ٢٠١١مايو /أيار ٢٠١٠ ٢٠٠٤مايو /أيار جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠١٥يف عام 

 ٢٠١١يونيه   /حزيران جلنة حقوق الطفل 
بشأن اتفاقية حقـوق    

يونيـه  /حزيران الطفل
أن  بـــــش٢٠٠٧

الربوتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفل   
املتعلِّق باشتراك األطفال   

 يف املنازعات املسلحة

ســُينظر يف التقريــرين الثــاين  - ٢٠١٠
أكتوبر /والثالث يف تشرين األول   

تأخر تقـدمي التقريـر     . ٢٠١٣
األويل للربوتوكول االختيـاري    
التفاقية حقوق الطفل اخلـاص     

منـذ  بإجراء تقدمي البالغـات     
 ٢٠٠٨ عام
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  الردود على طلبات املتابعة احملدَّدة املقدَّمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
 مقّدمة يف املوضوع موعد تقدمي املالحظات اخلتامية هيئة املعاهدة

جلنة القضاء علـى     
 التمييز العنصري

حتفظات على االتفاقية؛ تشريعات حتظر      ٢٠١١
 .)٢٣(ة اإلبعادالتمييز العنصري؛ عقوب

ــوار . )٢٤(٢٠١١ احلــ
  )٢٥(متواصل

اللجنة املعنية حبقوق   
 اإلنسان 

 .)٢٧(٢٠١٠ .)٢٦(مشروع قانون العنف املرتيل ٢٠٠٩

اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة 

- - - 

عدم اإلعادة القسرية؛ ومراقبة ظـروف       ٢٠١٢ جلنة مناهضة التعذيب 
 .)٢٨(يلاالحتجاز؛ والعنف املرت

قيد  معلومات. )٢٩(٢٠١٢
 .)٣٠(املراجعة

  )٣١(التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -باء  

 احلالة الراهنة احلالة خالل االستعراض السابق 

 نعم نعم دعوة دائمة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
مل الثاين، قدمت موناكو مسامهات مالية سنوية  خالل فترة االستعراض الدوري الشا      -٦

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مشلت مسامهات يف صندوق األمم املتحدة للتربعـات             
  .٢٠٠٩لضحايا التعذيب عام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
ى التمييز العنصري أن الكثري من مشاريع القوانني اليت ترمي          الحظت جلنة القضاء عل     -٧

بعض أحكامها إىل منع التمييز العنصري ومكافحته، ال تزال قيد الدراسة أو النظر، وأوصت              
الدولة الطرف باإلسراع يف النظر يف مشاريع القوانني هذه واعتمادها، مبا يف ذلك مـشروع               

اصة بنظم املعلومات، الذي ينص على ظرف مـشدِّد          املتعلق باجلرائم اخل   ٨١٨القانون رقم   
جلرم التهديد عن طريق شبكة اتصاالت سلكية والسلكية عندما يكون هذا اجلـرم مرتكبـاً    
بدافع العرق أو الدين، ومشروع القانون املتعلق بالرياضة الذي يهدف إىل مكافحة التعصب             

  .)٣٢(أثناء التظاهرات الرياضية
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املتعلق حبرية التعبري العام الذي يعاقب   ) ٢٠٠٥(١٢٢٩انون رقم   ورّحبت اللجنة بالق    -٨
، وأعربت عـن    )٣٣(على التحريض على الكراهية وكذلك على العنف ذي الطابع العنصري         

 مـن   ٤القلق من أن التشريعات الوطنية ال حتتوي حىت اآلن على أية أحكام منِفذة للمـادة                
وأوصت اللجنة بأن تعتمـد  . )٣٤(تمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ال    

موناكو مشروع القانون الذي يهدف إىل استكمال القانون اجلنائي وبأن تدرج فيه جرميـة              
حمددة قائمة على املادة األوىل من االتفاقية، وكذلك ظرفاً مشدداً يـرتبط بطـابع اجلـرائم                

وأوصت اللجنـة كـذلك     . )٣٥(العنصري أو املعادي للسامية أو الذي يتسم بكره األجانب        
ويف . )٣٦( مـن االتفاقيـة    ٤تراجع موناكو مجيع تشريعاهتا من أجل مواءمتها مع املادة           بأن
 ذكرت موناكو يف تقرير املتابعة الذي أرسلته إىل اللجنة، أهنا تعمل هلذه الغايـة               ٢٠١١ عام

  .)٣٧(على تعديل القانون اجلنائي
إن جلنة القضاء على التمييز العنصري ظلت تشعر        ورغم عدم تطبيق عقوبة اإلبعاد، ف       -٩

بالقلق من كون القانون اجلنائي ال يزال ينص على هذه العقوبة واحتمـال تطبيـق الدولـة               
وأوصت بأن تلغي موناكو هذه العقوبة يف إطار اإلصالحات         . الطرف هلا على غري املواطنني    
 موناكو يف تقرير املتابعة الـذي       ، ذكرت ٢٠١١ويف عام   . )٣٨ (اجلارية على القانون اجلنائي   

بعثت به أن مشروع القانون الرامي إىل تعديل القانون اجلنائي فيما يتعلق باإلبعاد سُيقدَّم إىل               
  .)٣٩(٢٠١١اجمللس الوطين عام 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 للتعذيب  تعريفاً اجلنائيال تزال جلنة مناهضة التعذيب قلقة إزاء عدم تضمني القانون             -١٠

 من االتفاقية وحيظر صراحة التذرع بظروف استثنائية أو بـأمر           ١يتوافق توافقاً تاماً مع املادة      
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود       . من موظف أعلى أو سلطة عامة كتربير للتعذيب       

على تـضمني قانوهنـا     وحثّت اللجنة موناكو    . أي حكم حمدد جيعل التعذيب فعالً إجرامياً      
 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛ وعلى اعتماد       ١اجلنائي تعريفاً للتعذيب يكون متسقاً مع املادة        

أحكام خاصة حتظر التذرع بظروف استثنائية أو أمراً من ضابط أعلى كتربير للتعذيب؛ وعلى     
 يرفض تنفيذ   اختاذ تدابري حلظر التعذيب، مبا يف ذلك من خالل تعزيز الضمانات ألي موظف            

  . )٤٠(أمر غري شرعي يصدر عن موظف أعلى رتبة
وفيما يتعلق بالقلق الذي أعربت عنه جلنة مناهضة التعـذيب إزاء بـطء اعتمـاد                 -١١

، )٤١( املتعلق بالعنف املوّجه ضد النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة         ٨٦٩رقم   القانون
 بعثت به أن الربملان اعتمد مشروع قانون        ، ذكرت موناكو يف تقرير املتابعة الذي      ٢٠١٢عام  

بشأن منع أشكال حمددة من العنـف  ) ٢٠١١يوليه / متوز٢٠ (٣٨٢-١فأصبح القانون رقم   
  . )٤٢(واملعاقبة عليها
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وحثّت جلنة مناهضة التعذيب موناكو على أن تكفل حظر العقاب البدين لألطفـال            -١٢
وأوصت اللجنة بأن . ملعاقبة على العنف املرتيلحظراً صرحياً يف مجيع جماالت احلياة فضالً عن ا       

تنظم الدولة الطرف دورات تدريبية أو محالت توعية ترمي حتديداً إىل إعالم ضحايا العنـف             
  . )٤٣(األسري حبقوقهم

والحظت اللجنة أن الدولة الطرف دخلت يف مفاوضات مع السلطات الفرنسية بغية      -١٣
للمحتجزين الذين أدانتهم حماكم موناكو وأُودعوا يف       " رةحق الزيا "إبرام اتفاقية حتدد طرائق     

سجون فرنسية، لكنها أعربت مع ذلك عن قلقها إزاء عدم متابعـة حـاالت األشـخاص                
احملتجزين يف فرنسا وأعربت عن أسفها لعدم وجود نص يكرس رمسياً املمارسة املعمول هبـا               

ة صرحية بشأن نقلـهم إىل سـجون        واملتمثلة يف احلصول من املدانني يف موناكو على موافق        
وحثّت جلنة مناهضة التعذيب موناكو على إنشاء جهاز يتبع مباشرة سلطات موناكو . فرنسية

وشجعت اللجنة موناكو علـى     . ويتوىل تيسري متابعة معاملة هؤالء السجناء وظروفهم املادية       
ىل الـسجون   تضمني اتفاقياهتا مع فرنسا شرط موافقة املـدانني الـصرحية علـى نقلـهم إ              

، أنه من املتوقع أن ٢٠١٢وذكرت موناكو يف تقرير املتابعة الذي بعثت به عام     . )٤٤(الفرنسية
ُتعيِّن السلطات قاضياً يقوم بزيارات دورية إىل السجون الفرنسية لاللتقاء باملساجني احملتجزين        

  .)٤٥(بناًء على أحكام أصدرهتا حماكم موناكو
علومات املقدمة من الدولة الطرف عـن خمتلـف بـرامج           وأحاطت اللجنة علماً بامل     -١٤

التدريب اخلاصة بالقضاة وموظفي األمن العام، غري أهنا أعربت عن أسفها ألن دورات التدريب            
وشجعت اللجنة مونـاكو علـى      . املنظمة مل تكن مكتملة بالنظر إىل اتفاقية مناهضة التعذيب        

نسان وأوصتها بأن ُتدمج دليـل التقـصي        املضي يف تنظيم دورات تدريب يف جمال حقوق اإل        
نسانية أو املهينة   والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ           

. يف برامج تدريب العاملني يف احلقل الطيب وغري ذلك من الفئات املهنية           ) بروتوكول اسطنبول (
  .)٤٦(كما أوصت بأن ُتقيِّم موناكو فعالية برامج التدريب هذه وآثارها

  إقامة العدل  -جيم  
تقرير، رغم عدم ظهور ادعاءات تتعلق بأعمال تعذيب خالل الفترة املـشمولة بـال              -١٥

شعرت اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل أحكام حمددة خبصوص تعويض ضحايا التعـذيب أو              
وأوصت بأن تضمن موناكو مشروع قانوهنا املتعلـق   . سوء املعاملة وجرب ما حلقهم من ضرر      

بأشكال العنف اخلاصة أحكاماً حمددة خبصوص تعويض ضحايا التعذيب أو سوء املعاملـة،             
  .)٤٧( من االتفاقية١٤ للمادة ومعاليهم، وفقاً

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن مديرية األمن العام يف موناكو تفكر               -١٦
إشارة خاصة متكِّن صاحب الشكوى مـن       " سجل شكاوى مراكز الشرطة   "يف أن تدرج يف     

ق مـا زال    بيد أن القل  . حتديد ما إذا كانت اجلرمية اليت وقع ضحيتها تكتسي طابعاً عنصرياً          
يساور اللجنة إزاء عدم وجود معلومات عن الشكاوى والتحقيقات واألحكام الصادرة بشأن       

  .)٤٨(أفعال التمييز العنصري
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  حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات  -دال  
 من الدستور حتمي حرية الدين، لكنها أوصت        ٢٣أحاطت اللجنة علماً بكون املادة        -١٧

ظر يف االعتراف رمسياً جبميع األديان، مبا يف ذلك الدين اإلسـالمي، اسـتجابة              موناكو بالن 
الحتياجات مجيع األشخاص الذين ينتمون إىل أصل إثين آخر أو احتياجات غري املواطنني يف              
إمارة موناكو، وبتشجيع وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني هذه اجلماعـات الدينيـة             

  .)٤٩(املختلفة
طت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة علماً بأن الصحفيني يف موناكو  وأحا  -١٨

، ومع ذلك فهي تشعر بالقلق ٢٠١٢-٢٠٠٨كانوا يعملون عموماً يف بيئة آمنة يف الفترة بني 
من أن التشهري ال يزال جمّرماً يف القانون اجلنائي يف موناكو، ويعاقب عليه بالسجن ستة أشهر            

. )٥١( يورو إذا كان التشهري على نطـاق واسـع         ٩٠ ٠٠٠ و ١٨ ٠٠٠راوح بني   وبغرامة تت 
وشجعت موناكو على إلغاء جترمي التشهري وجعله جزءاً من القانون املدين، وفقـاً للمعـايري               

وأوصت اليونسكو أيضاً بأن تضع موناكو قانوناً حلرية اإلعالم يتماشـى مـع             . )٥٢(الدولية
  .)٥٤(ضع آلية إعالم تنظيمية ذاتية، وبأن ت)٥٣(املعايري الدولية

منظمات غري  وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري موناكو على تعزيز إنشاء             -١٩
  .)٥٥(حكومية حلقوق اإلنسان

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -هاء  
ـ            -٢٠ ة باجلنـسية   أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بأن الصفات املتعلق

وباإلقامة هي وحدها اليت تطبق يف جمال العمالة، لكنها أعربت عن القلق إزاء عدم وجـود                
تشريع حيمي العمال من غري املواطنني من التمييز العنصري، ال سيما ما يتعلـق بالتـشغيل                

 وأوصت اللجنة بأن تعزز موناكو محاية العمال غري املواطنني باعتماد تشريع. وبظروف العمل
يرمي إىل محايتهم من التمييز العنصري، وخاصة عند التشغيل؛ وبأن تكفل تطبيق اآلليـات              
القائمة، وال سيما تفتيش العمل فيما يتعلق بظروف عمل العمال من غري املـواطنني؛ وبـأن     

. ُتعرِّف العمال غري املواطنني حبقوقهم، وال سيما بآليات الشكوى، وأن تيسر وصوهلم إليها            
جنة أيضاً بأن تقدم بيانات إحصائية عن عدد عمليات التفتيش املنجزة والشكاوى            وطلبت الل 

  .)٥٦(املقدمة، واألحكام الصادرة، وعند االقتضاء، التعويضات املمنوحة

  احلق يف التعليم  -واو  
شجعت اليونسكو موناكو على اختاذ تدابري تشريعية لتعزيز حق األطفال األجانـب              -٢١

  .)٥٧(يف التعليم
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  احلقوق الثقافية  -يزا  
أوصت اليونسكو بأن تستخدم موناكو األدوات التشغيلية اخلاصة باتفاقيـة محايـة             -٢٢

، ال سيما الصندوق الدويل للتنوع الثقـايف،        ٢٠٠٥وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لعام       
  .)٥٨(استخداما أفضل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -حاء  
اهضة التعذيب عن أسفها ألن الطعن أمام احملكمة العليا يف قـرارات            أعربت جلنة من    -٢٣

طرد األجانب أو إعادهتم قسراً ال ُيعلّق اإلجراءات إالّ إذا اقترن بطلب لتعليق التنفيذ، كمـا                
والحظت اللجنة ما يواجهه طالـب      . أعربت عن أسفها لعدم متابعة موناكو لطلبات اللجوء       

ملية لدى الطعن يف رفض طلبه، وأعربت عن قلقها إزاء عدم           اللجوء يف موناكو من صعوبة ع     
متابعة موناكو حلاالت الطرد ال سيما املتعلقة برعايا غري أوروبيني قد يتعرضون بعد ذلـك               

وحثّت اللجنة مونـاكو    . للطرد إىل دولة قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو إساءة املعاملة          
وء اليت ينظر فيهـا الـديوان الفرنـسي املعـين     على وضع آلية ملتابعة حاالت ملتمسي اللج     

بالالجئني وعدميي اجلنسية؛ وضمان التعليق التلقائي للطرد أو اإلعادة القسرية يف حالة تقدمي             
  .)٥٩(طعن لقرار الطرد أو اإلعادة القسرية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -طاء  
عنية حبقوق اإلنسان من قلـق  كررت جلنة مناهضة التعذيب ما أعربت عنه اللجنة امل          -٢٤

إزاء ما ورد يف القانون اجلنائي من تعريف واسع وقليل الدقة لألعمال اإلرهابية، مبا يف ذلك                
وحثّت موناكو على اعتماد تعريـف      ". إيكولوجياً"غموض تعريف اإلرهاب املسمى إرهاباً      

 الالزمـة ملكافحـة     أدق لألعمال اإلرهابية واحلرص يف اآلن ذاته على اختاذ مجيع التـدابري           
  .)٦٠(اإلرهاب يف إطار احترام مجيع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل

 Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations 
compilation on Monaco from the previous cycle (A/HRC/WG.6/5/MCO/2). 

2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
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CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry 
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 
11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 
32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol   
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official 
status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html 

7 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples 
in Independent Countries.  

8 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 
9 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 

Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
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