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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
   ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ١ -أكتوبر /تشرين األول ٢١جنيف، 

) ب(١٥ أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز    
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

   ١٦/٢١اجمللس 

  *موناكو    

 املقدمة من جهتني معنيتني إىل عمليـة االسـتعراض      )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان  وهو يّتبع هيكل املبادئ     . الدوري الشامل 

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب        وال يتضمن التقرير أية آراء      . ١٧/١١٩يف قراره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

نص مراجع املعلومـات الـواردة يف       وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية ال        .حمدَّدة
ينص قرار جملـس    و. التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          

مهات املؤسـسة   اس، فرع مستقل مل   عند االقتضاء ُيخصص،  على أن    ١٦/٢١حقوق اإلنسان   
 تـام  التقيد ال  الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على         

تاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           وُت .مببادئ باريس 
التقريـر دوريـة    هـذا   روعي يف إعداد    قد  و .الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     

  .االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  خرىاملعلومات املقدمة من اجلهات املعنية األ    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
، أعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن سرورها         ٢٠١١يف عام     -١

ألن السلطات تقوم بدراسة اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم بغرض             
نه من املتوقع أن تكون هذه الدراسة مصحوبة حبملة إعالمية          التوقيع عليها وأ  والتصديق عليها   

وبالتايل فهي شجعت موناكو على استكمال عملية التـصديق علـى           . )٢(للتوعية باالتفاقية 
  .)٣(االتفاقية

 منها بأن تصديق موناكو على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            وإدراكاً  -٢
 من القضايا احلساسة بالنسبة ملوناكو، كـررت اللجنـة          دداًاملهاجرين وأفراد أسرهم أثار ع    

   .)٤(بالتوقيع والتصديق على االتفاقية األوروبية توصيتها بأن تقوم موناكو

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
ذكرت اللجنة األوروبية أن مثة حاجة إىل إجراءات إضافية كتعزيز اإلطار التشريعي              -٣

  .)٥(مييزيف ميدان احلماية من الت
والحظت اللجنة األوروبية عدم إدخال أية تعديالت على الدستور إلدراج حكـم              -٤

، أو اللـون، أو اللغـة، أو        "العرق"يرسي مبدأ املساواة يف املعاملة وعدم التمييز على أساس          
  .)٦(الدين، أو اجلنسية، أو األصل اإلثين

كماً يف الدستور إلرسـاء     وكررت اللجنة األوروبية توصيتها بأن تدرج موناكو ح         -٥
مبدأ حظر التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس اجلنسية، وأن تضيف كاستثناء هلذا املبـدأ،     

  . )٧(حاالت املعاملة التفضيلية ملواطين موناكو اليت ينص عليها القانون
ثل ورحبت اللجنة األوروبية بالتقدم احملرز على صعيد القوانني دون الدستورية واملتم            -٦

يف ضمان حرية تكوين اجلمعيات دون متييز بني املواطنني وغري املواطنني، لكنـها أكـدت               
  .)٨( عدم التمييز هذا فيما يتعلق حبق التجمعضرورة أن تدرج موناكو يف الدستور أيضاً

  اهلياكل األساسية الدستورية وهياكل حقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
بية إىل أن جلنة مراقبة املعلومات الشخـصية، الـيت أُنـشئت       أشارت اللجنة األورو    -٧
 كسلطة إدارية مستقلة؛ وقد وفّرت ضـمانات جلمـع          ٢٠٠٩، تعمل منذ عام     ١٩٩٨ عام
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بيد أهنا أفادت بأن جلنة رصد املعلومات الشخصية ما زالت تواجه، يف املمارسة             . بيانات إثنية 
  .)٩(العملية، مشكالت تتعلق باستقالليتها

حظت اللجنة األوروبية أن يف موناكو مكتباً ألمني املظامل داخل إطـار اإلدارة             وال  -٨
باقتراح ومناقشة حلـول للخالفـات بـني        " املؤسسي"وقد كُلِّف هذا الوسيط     . احلكومية

وأكدت اللجنة أن هذا الوسـيط خيـضع        . السلطات واملواطنني، تطبيقاً للقوانني ذات الصلة     
 الوزراء الذي يستطيع اختاذ قرارات تقديرية حلل املـشكالت          للسلطة املباشرة لرئيس جملس   

 حالة يف السنة، تشمل مجيع جوانـب        ٢٠٠ و ١٨٠وذكرت أن الوسيط يعاجل بني      . احملددة
  .)١٠(احلياة اإلدارية

ورغم أن اللجنة األوروبية رحبت بالعمل الذي أجنزه الوسـيط، فإهنـا تعتقـد أن                 -٩
  .ر أساسي ملؤسسة أمني املظاملاستقالله عن السلطة التنفيذية أم

وأوصت اللجنة األوروبية بأن تكرس موناكو استقاللية مؤسسة أمـني املظـامل يف               -١٠
وينبغي أن يتضمن مشروع    . تعد مشروع قانون هلذه الغاية يف األجل القصري       أن  التشريعات و 

املتعلقـة   ٢ القانون هذا أقصى عدد من املسؤوليات املنصوص عليها يف توصية اللجنة رقـم            
باهليئات املتخصصة مبكافحة العنصرية وكره األجانب ومعاداة السامية والتعصب على الصعيد 

  .)١١(الوطين
ودعا مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا موناكو إىل تأسيس هيكل مـستقل               -١١

 ولضمان االمتثال الكامل للمعايري   . حلقوق اإلنسان لتلقي شكاوى حقوق اإلنسان من األفراد       
الدولية، ينبغي أن ُيعيِّن اجمللس الوطين من يشغل هذا املنصب وأن تكون مهامه مبيَّنة يف قانون             

  .)١٢(أو حىت يف الدستور، كما جيب احلفاظ على استقالليته الوظيفية واملالية واملادية

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
لجنة األوروبية عدم حدوث أي تغيريات لتعديل التشريعات اجلنائية مبـا           الحظت ال   -١٢

بيد أن موناكو أبلغـت     . يتيح النظر إىل الدوافع العنصرية ألي فعل إجرامي كظرف مشدِّد         
اللجنة األوروبية بأهنا ال تزال تنظر يف إدخال تعديالت علـى القـانون اجلنـائي وقـانون                 

نة مناهضة العنـصرية والتعـصب سـُتبحث يف هـذا           اإلجراءات اجلنائية وأن توصيات جل    
  .)١٣(السياق
وأوصت اللجنة األوروبية بشدة بأن تدرج موناكو حكماً خاصاً يف القانون اجلنائي              -١٣

  .)١٤(يتعلق بالدوافع العنصرية وجيعلها ظرفاً مشدِّداً يف اجلرائم العادية
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ريعية ُتبذل حالياً لتعزيز القانون     والحظت اللجنة األوروبية مع املوافقة أن جهوداً تش         -١٤
وأشارت إىل أن موناكو تنوي سّن قانون يتعلـق         . اجلنائي فيما يتعلق ببعض األفعال اجلرمية     

بالرياضة ُيتوقَّع أن يشمل حكماً خاصاً حيظر املواقف اليت تتسم بالعنصرية أو بكره األجانب              
، )١٥(يـديولوجيا عنـصرية  كما حيظر عرض الرموز العنصرية أو العالمات الـيت تعكـس إ          

  .)١٦(وشجعت موناكو على اعتماد هذا القانون
وذكرت اللجنة األوروبية أنه يف إطار مشروع قانون عن األفعال اجلرمية املتـصلة               -١٥

بالنظم املعلوماتية، من املقرر إدراج حكم يف القانون اجلنائي للمعاقبة على التهديدات الـيت              
ضد أشخاص أو جمموعات أشخاص على أساس خلفيتهم الوطنية         ُتطلق عرب النظم املعلوماتية     

  .)١٨(وشجعت موناكو على اعتماد مشروع القانون هذا. )١٧(أو اإلثنية أو الدينية
وذكّرت اللجنة األوروبية موناكو بضرورة أن تسترشد مببدأ عـدم التمييـز بـني                -١٦

وجـود تربيـر موضـوعي    ورأت عدم . مواطنيها، سواء أكانوا مواطنني أصليني أو جمنسني   
. وعقالين الشتراط انتظار اجملنَّسني مدة مخس سنوات قبل متكنهم من املشاركة يف االنتخابات

واعتربت كذلك أن هذا التمييز بني املواطنني األصليني واجملنسني ميثل شكالً مـن أشـكال               
  .)١٩(التمييز غري املباشر عندما يتعلق األمر مبمارسة احلقوق املرتبطة باجلنسية

وأوصت اللجنة األوروبية بشدة بأن تلغي السلطات شرط انتظار املُجنَّسني خلمـس             -١٧
من أجـل  )  من الدستور٧٩ و ٥٤املادتان  (سنوات قبل التمكن من املشاركة يف االنتخابات        

  .)٢٠(القضاء على أي متييز غري مالئم بني مواطنيها
 احلاالت اخلاصة اليت ظهرت     والحظ مفوض اللجنة األوروبية ضرورة دراسة بعض        -١٨

وذكر أن تـشريعات مونـاكو أدت إىل إنـشاء          . فيها معاملة خمتلفة لبعض فئات األجانب     
جمموعات متنوعة من األجانب تتمتع حبقوق ومحاية خمتلفتني حبسب جنسيتهم أو عالقـاهتم             

نواعـاً  ومع أن العديد من حاالت املعاملة كانت مشروعة وقد أملتها الظروف، فإن أ            . بالبلد
أخرى من املعاملة التمييزية تدفع إىل املزيد من التفكري حـول األهـداف املنـشودة مـن                 

  .)٢١(ورائها
وأوصى مفوض اللجنة األوروبية بأن تعتمد موناكو تشريعات أقوى يف منع التمييز              -١٩

 وأن حتلل خمتلف أنواع املعاملة التفضيلية اليت يعاين منها األجانب، خصوصاً فيمـا يتعلـق              
  .)٢٢(بالتوظيف والضرائب

ورغم أن اإلبعاد مل يطبَّق يف املمارسة العملية أبداً، أكدت اللجنة توصيتها بأن تلغي                -٢٠
  .)٢٣(موناكو هذا احلكم من تشريعاهتا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 أن مونـاكو    الحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفـال           -٢١

أكّدت مراراً أن القانون اجلنائي املتعلق باالعتداء والضرب، والذي تعزَّز بالتعـديالت الـيت              
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بيد أنه،  . ، وفّر محاية مالئمة لألطفال من العقاب البدين يف مجيع البيئات          ٢٠٠٧أُدخلت عام   
القوانني املعدِّلة  وفقاً للمبادرة، ال يوجد حظر صريح للعقاب البدين يف القانون اجلنائي أو يف              

كـانون   ٢٦ديـسمرب املـؤرخ     / كـانون األول   ٢٦ املـؤرخ    ٣٤٤-١له، القانون رقم    
 الذي يشدد العقوبة على اجلرائم واألفعال اجلرميـة املرتكبـة ضـد             ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 واملتعلق مبنع أشكال حمددة من      ٢٠١١يوليه  /متوز ٢٠ املؤرخ   ١٣٨٢األطفال والقانون رقم    
  .)٢٤(العنف
وذكرت املبادرة أهنا مل جتد أي دليل على تفسري القانون بأنه حيظر مجيـع أشـكال             -٢٢

العقوبة البدنية وأن التشريعات نفسها مل تبعث برسالة واضحة مفادها أن مجيـع أشـكال               
  . )٢٥(العقاب البدين، مبا يف ذلك العقاب على يد الوالدين، قد مت حظرها

 املدارس، أشارت املبادرة إىل أنه على الرغم من عدم          وفيما يتعلق بالعقاب البدين يف      -٢٣
ذكر هذا النوع من العقاب يف قائمة التدابري التأديبية املسموح هبـا مـن قـانون التعلـيم                  

  .)٢٦(، إال أن هذا العقاب مل ُيحظر بشكل صريح٢٠٠٧ لعام
ـ             -٢٤ ري قـانوين   وفيما يتعلق بالنظام اجلنائي، أكدت املبادرة أن العقاب البدين يعترب غ

. )٢٧(كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابية؛ بيد أنه ال وجود حلظر صريح له يف التـشريعات              
  .)٢٨(وأضافت أن الوضع السائد يف بيئات الرعاية البديلة مماثل

وأوصت املبادرة بأن تسّن موناكو تشريعاً لتحظر صراحة العقاب البدين لألطفال يف              -٢٥
  .)٢٩( املرتل، وذلك على سبيل األولويةمجيع البيئات، مبا يف ذلك

  إقامة العدل   -٣  
أعلنت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن تدريب مـوظفي القـضاء              -٢٦

وموظفي إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان ال يشمل وحدة تدريبيـة عـن مكافحـة                
بالعمـال وأربـاب العمـل      العنصرية والتمييز العنصري وأن موظفي حماكم العمل اخلاصة         

  .)٣٠(يتلقوا هذا النوع من التدريب مل
وأوصت اللجنة األوروبية بأن تواصل موناكو جهودها التدريبية يف جمـال حقـوق         -٢٧

اإلنسان لفائدة موظفي القضاء وأفراد الشرطة، وهلذه الغاية، تطلب إليها ضمان إدراج وحدة             
. دمة تتعلق بـالتمييز العنـصري والعنـصرية       تدريبية ضمن ما جتريه من تدريبات أثناء اخل       

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتأكد السلطات من إشراك موظفي حماكم العمـل اخلاصـة               
  .)٣١(بالعمال وبأرباب العمل يف هذا التدريب

وأعلنت اللجنة األوروبية أن املفتشية العامة للشرطة تفتقر إىل االستقاللية الالزمـة              -٢٨
 انتهاكات حقوق اإلنسان على يد الشرطة، مبا يف ذلك التمييز العنصري            للتحقيق يف شكاوى  

وأفادت بأن عدداً من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع        . إذ إهنا تعمل وفق أوامر مديرية األمن العام       
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املدين أعربت عن رأي مفاده أن محالت التحقق من اهلوية تطال أقليات ظاهرة على حنو غري                
  .)٣٢(متناسب

ت اللجنة األوروبية دعوهتا إىل إنشاء هيئة مستقلة متامـاً تتمتـع بـسلطات              وكرر  -٢٩
التحقيق يف شكاوى انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، مبا يف ذلك         

وأوصت كذلك بأن جتري موناكو حبثاً عن أي ممارسة تتعلق بالتنميط           . )٣٣(التمييز العنصري 
 مستقالً ألعمال الشرطة من أجل حتديد احلاالت اليت تطال فيها           العنصري وأن تضمن رصداً   

  .)٣٤(محالت التحقق من اهلوية أشخاصاً ينتمون إىل بعض األقليات املعروفة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أشار جملس أوروبا إىل أن املفوض الحظ أن االستخدام الواسع للدوائر التلفزيونيـة               -٣٠
غلقة ينبغي تعويضه بزيادة محاية خصوصية األشخاص، ال سيما من خالل اعتماد قـانون              امل

ينظم بوضوح استخدام هذه الدوائر، ومدة االحتفاظ بالبيانات واألشخاص املخولني مشاهدة          
  .)٣٥(ما صورته الكامريات

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
بية بأن تسد موناكو الثغرات التشريعية القائمة يف جمال احلماية          أوصت اللجنة األورو    -٣١

من التمييز، وهلذه الغاية، أوصت بأن تعتمد موناكو الضمانات القانونية الالزمة يف القـوانني          
اخلاصة باخلدمة املدنية وعقود العمل حلماية العمال من غري مواطين موناكو من أي متييز قائم               

  .)٣٦(تشملها والية اللجنةعلى أي من األسس اليت 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق   -٦  
إذ تدرك اللجنة األوروبية الطبيعة املعقدة لوضع اإلسكان يف موناكو وتالحـظ أن               -٣٢

نظام محاية قد اعُتمد لصاحل مواطين موناكو، فإهنا ترى أن اهتماماً مماثالً ينبغي إيـالؤه إىل                
األشخاص الذين ال يتمكنون من إجياد مسكن يف موناكو رغم عملهم فيها لـسنوات              فئات  
  .)٣٧(والحظت أن السلطات أكدت نيتها معاجلة هذه املشكلة. عديدة
وشجعت اللجنة األوروبية موناكو فيما تبذله من جهود إلجياد حلـول إسـكانية               -٣٣

ة على ذلك، شجعت اللجنـة      عالو. لألجانب الذين يعملون يف موناكو منذ سنوات عديدة       
موناكو على إعادة النظر يف موقفها واختاذ خطوات للتخفيف من شرط اإلقامة ملدة مخـس               

  .)٣٨(سنوات للحصول على مستحقات اإلسكان

  احلق يف الصحة  -٧  
إذ تالحظ اللجنة األوروبية مع االرتياح ما تقوله السلطات من أهنا كثرياً ما متـنح                 -٣٤

 الظروف االجتماعية الصعبة، فإهنا أبرزت شرط بقاء األجانب يف اإلمـارة            استثناءات ملراعاة 
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ملدة مخس سنوات قبل اكتساب حق االستفادة من بعض تـدابري املـساعدة االجتماعيـة               
  .)٣٩(والطبية
وأوصت اللجنة األوروبية بأن تنظر موناكو يف إمكانية التخفيف من شرط اإلقامـة               -٣٥

املساعدة االجتماعية والطبية، وشجعت السلطات، يف الوقت نفسه، عندما يتعلق األمر بتدابري 
  .)٤٠(على النظر يف كل طلب على حدة ملراعاة الظروف الفردية

  احلق يف التعليم  -٨  
الحظت اللجنة األوروبية مع املوافقة أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يـشكل               -٣٦

ملتوسطة والثانوية وأن اإلمـارة تتبـع تـدابري    جزءاً ال يتجزأ من مناهج املدارس االبتدائية وا      
تدريبية أكثر حتديداً كمبادرات التوعية اليت هتدف إىل إحياء يوم حقوق الطفل وذكرى حمرقة              

بيد أن اللجنة أعربت عن أسفها من عدم ختصيص تدريب إضايف للمدرسني غري             . )٤١(اليهود
 ولذلك، كررت توصـيتها املتعلقـة   .)٤٢(التدريب املخصص ملدراء املدارس وأساتذة التاريخ   

. باعتماد تدريب خاص للمدرسني يركز على حقوق اإلنسان والتنوع ومكافحة العنـصرية           
  .)٤٣(وحثت اللجنة موناكو على إيالء األولوية الواجبة هلذا املوضوع يف املناهج الدراسية

  األشخاص ذوو اإلعاقة   -٩  
سن مونـاكو الظـروف املعيـشية       الحظ جملس أوروبا أن املفوض أوصى بأن حت         -٣٧

لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتعزز محاية احلقوق االجتماعية وتنشئ هيكالً مـستقالً حلقـوق             
  .)٤٤(اإلنسان قادراً على معاجلة شكاوى األفراد بفعالية
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