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  ةمقدم

وأراضي مونـاكو مطوَّقـة   .  كيلومتر مربع٢,٠٢إمارة موناكو هي دولة مستقلة ذات سيادة تبلغ مساحتها           - ١
ية، لكن اللغـتني    واللغة الرمسية هي اللغة الفرنس    . بأراضي اجلمهورية الفرنسية، وهلا منفذ على البحر األبيض املتوسط        

ودين الدولة هو املسيحية الكاثوليكيـة  . اإليطالية واإلنكليزية مها أيضاً لغتان يفهمهما السكان ويتحدثوهنما بوجه عام         
  .والرسولية والرومانية

 جنـسية،   ١٢٦ويتألف سكان اإلمارة من     .  ساكن ٣٢  ٠٠٠ارة موناكو حنو    ـان إم ـدد سك ـغ ع ـويبل  - ٢
 يف ٢٣( من اإليطاليني ٥  ٥٠٩و)  يف املائة٣٥,٥( فرنسياً ٨  ٥٩٢و )١() يف املائة٢٥(وناكو  من أهايل م٨  ٢٢١منهم 
واجلاليات السويسرية واألملانية والبلجيكية والربتغالية واملنتميـة إىل        ).  يف املائة  ٩,٥( من الربيطانيني    ٢  ٢٩٢، و )املائة

  .نسبة ال بأس هباممثَّلة أيضاً ب) الواليات املتحدة وكندا(أمريكا الشمالية 

وإن حكومة اإلمارة، إذ ُتدرك أمهية حقوق اإلنسان كحقوق ذات نطاق عاملي، فإهنا ستسعى من خالل هذا                   - ٣
 وتثبت بذلك مدى امتثال موناكو      ،حقوق اإلنسان جملس   تطلعات    الدقة إىل  التقرير إىل االستجابة بأكرب قدر ممكن من      

  .هديةااللتزاماهتا التع

  ة وعملية إعداد التقرير املنهجي- أوالً 
، تقدم  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف         A/RES/60/251وفقاً للقرار     - ٤

  .إمارة موناكو تقريرها األول عن حالة حقوق اإلنسان يف البلد

موناكو إىل اللجان التابعة ملختلـف      وقد أُعد هذا التقرير باالستناد إىل التقارير األولية والدورية اليت قدمتها              - ٥
األمم املتحدة والتوصيات املقدَّمة من تلك اهليئات، وكذلك التقارير اليت صاغتها اللجان املعنية مبتابعـة               منظمة  هيئات  

  .تنفيذ االتفاقيات التابعة جمللس أوروبا

ة بوجه عام والتقرير احلايل بوجه      واعتمدت موناكو، يف إطار إعداد تقاريرها املقدمة مبوجب املعاهدات الدولي           - ٦
قوم على أساس االستشارة واملشاركة، وذلك وفقاً للتوجيهات الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنـسان               هنجاً ي خاص،  

وهلذا الغرض أنشئ فريق عامل مشترك بني الوزارات أشرفت على تنسيق أعماله إدارة الشؤون الدولية التابعـة                 . ٥/١
القضائية وخلية حقوق دوائر ية، ويتألف هذا الفريق من ممثلني عن الوزارات احلكومية اخلمس واللوزارة الشؤون اخلارج

  .وُنظمت جلسات عمل جلمع املعلومات واملالحظات والتوصيات بغية حتديد حمتوى هذا التقرير. اإلنسان

األمحر يف مونـاكو وإحـدى      وأُعد التقرير أيضاً بالتشاور مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي وهيئة الصليب             - ٧
 فرع موناكو، بصفتهما من اهليئات الـيت تـضطلع          - املنظمات غري احلكومية، وهي الرابطة العاملية ألصدقاء األطفال         

  .بنشاط مكثف على الساحة الدولية يف جمال العمل اخلريي واإلنساين
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   اإلطار املعياري- ثانياً 
، املنقح بالقانون   ١٩٦٢ديسمرب  / كانون األول  ١٧ناكو لدستور   خيضع النظام السياسي واملؤسسي إلمارة مو       - ٨

نظم ُيوحيدد الدستور، بوصفه القانون األساسي للدولة، طبيعة احلكم، و        . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢ املؤرخ   ٢٤٩- ١رقم  
، من أهايل   ويكرس الدستور أيضاً احلقوق واحلريات العامة املعترف هبا للجميع        . السلطات العامة والعالقات فيما بينها    

  .موناكو وأجانب

ومن املبادئ املنصوص عليها يف الدستور، انطباق حكم القـانون          . وإمارة موناكو هي ملكية وراثية دستورية       - ٩
ويكرس الدستور أيضاً سيادة    .  التشريعية والتنفيذية والقضائية   ،على مجيع املؤسسات والفصل بني املهام الرئيسية للدولة       

  .اإلمارة واستقالهلا

وقد . "اإلمارة هي دولة ختضع لسيادة القانون وتلتزم باحترام احلريات واحلقوق األساسية"ويؤكد الدستور أن     - ١٠
ُعدِّدت هذه احلريات واحلقوق يف الباب الثالث وهي تقابل العديد من احلقوق املدرجة يف الصكوك الدولية األساسـية                

  .١٩٤٨ي حلقوق اإلنسان لعام املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال سيما اإلعالن العامل

وتكفل احملكمة العليا للمتقاضني احترام األحكام الدستورية ومتارس الرقابة على مجيع األحكام التـشريعية أو                 - ١١
  .التنظيمية اليت ميكن أن تشكِّل تعدياً على حقوق اإلنسان

  : عليها إال مبوجب قانون من الدستور على الصكوك التالية اليت ال ميكن التصديق١٤وتنص املادة   - ١٢

  املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت تؤثر يف التنظيم الدستوري؛  )أ(  

  املعاهدات واالتفاقات اليت ُيفضي التصديق عليها إىل تغيري األحكام التشريعية القائمة؛  )ب(  

دولية يقتضي سـري    املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت ينجر عنها انضمام إمارة موناكو إىل منظمة              )ج(  
  نشاطها مشاركة أعضاء اجمللس الوطين؛

املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت يفضي تنفيذها إىل إحداث نفقات يف امليزانية لتغطية تكـاليف مل                 )د(  
  .حيدد قانون امليزانية طبيعتها أو غرضها

ويعرض األمري تلك   . لتشاور مع جملس التاج   ويوقِّع األمري املعاهدات واالتفاقيات الدولية ويصدِّق عليها بعد ا          - ١٣
وقد مكَّن األمري أيضاً    . عن طريق وزير الدولة قبل التصديق عليها      ) الربملان(املعاهدات واالتفاقيات على اجمللس الوطين      

من انضمام موناكو إىل هيئات دولية عديدة، وساعد يف إنشاء مقار يف اإلمارة ملنظمات دولية ذات طابع علمي مثـل                    
للجنة الدولية لالستكشاف العلمي للبحر األبيض املتوسط واملنظمة اهليدروغرافية الدولية وكذلك خمترب البيئة البحريـة         ا

  .التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وإمارة موناكو طرف يف معظم االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهي حريصة على تقدمي تقاريرها                 - ١٤
  .ة الدورية عن تنفيذ التزاماهتا بشكل منتظم، وما فتئت تويل عناية خاصة ملا يردها من توصياتالوطني
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 املختصة التابعة للدولة بدراسة مدى انطباق النصوص الدولية داخل إقليم           الدوائروقبل توقيع أي صك، تقوم        - ١٥
  .اإلمارة للتأكد من مناسبتها

أو تصدره من إعالنات  /تعرض موناكو بانتظام ما تبديه من حتفظات و       مث وبالنظر إىل خصوصيات اإلمارة، تس       - ١٦
  . إليهاالنضمام التصديق على صك أو لدى

  .وأقرت موناكو اختصاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتلقي الشكاوى الفردية  - ١٧

ـ   أُنشئت خلية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف صلب وزارة العال          ٢٠٠٥ويف عام     - ١٨ . ةـقـات اخلارجي
ـ        . وُتعىن هذه اخللية بالتدريب على احلقوق األساسية والترويج هلا         ني ـوتنظِّم مؤمترات تقنية لـصاحل القـضاة واحملام

ة أيضاً بشكل منتظم مؤمترات إعالمية داخل    ـد اخللي ـوتعق. ات القضائية ـوموظفي الشرطة بالتعاون مع إدارة اخلدم     
  .املؤسسات املدرسية

 خلية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية تطبيقاً ألحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات             وأُنشئت  -١٩
وعالوة . وبناء عليه، تتمثل مهمتها يف النظر يف االدعاءات املتعلقة بانتهاك أحكام خمتلف االتفاقيات ذات الصلة              . األساسية

ع القوانني اليت تؤثر يف احلقوق األساسية وتقترح ما تستـصوبه           على ذلك، ُتستشار اخللية بشكل منهجي خبصوص مشاري       
  . اإلنسانوتقوم اخللية أيضاً بتحليل املمارسات القضائية أو اإلدارية من منظور حقوق. من تغيريات

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها- ثالثاً 
   حقوق املرأة–ألف 

   يف اجملال السياسيالتكافؤ -١

 على أساس اجلنس وال يوجد أي عائق قانوين أمام مشاركة النـساء يف االنتخابـات     ال توجد أية قيود قائمة     - ٢٠
  . حبق النساء يف التصويت١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٧ من الدستور املؤرخ ٥٣وتقر املادة . الوطنية والبلدية

نتخابات، روط املطلوبة ملمارسة حق االنتخاب والترشح لال      ـور الش ـ من الدست  ٧٩ و ٥٤ و ٥٣حتدد املواد    - ٢١
  .وال تقيم أي متييز بني النساء والرجال

فمنذ إقرار حق املرأة يف التـصويت يف        . لى مدى السنني  ـشهدت مشاركة املرأة يف احلياة السياسية تطوراً ع        - ٢٢
 ومنحها فرصة الترشح لالنتخابات الوطنية والبلدية، ما فتئت املرأة تشارك بنشاط يف املناقشات اليت حتدد                ١٩٦٢عام  
  .جهات املستقبلية يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعيةالتو

 مقاعد مـن    ٤فالنساء يشغلن   : بلغت نسبة متثيل املرأة يف اجلمعيات املنتخبة ويف احلكومة نسبة ال يستهان هبا             - ٢٣
 يف  ٢٥ام متثل   ، وهي أرق  )الربملان( مقعداً يف اجمللس الوطين      ٢٤ مقاعد من أصل     ٦ مقعداً يف اجمللس البلدي و     ١٥أصل  

  .املائة وتقابل املتوسط العاملي
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ومع ذلك، تشغل النساء مناصب عدة يف       .  أعضاء، أية امرأة   مخسةال يعد جملس احلكومة، الذي يتألف من         - ٢٤
 ).أي ما يقابل منصباً وزارياً يف دول أكرب" (رئيسة دائرة"رتبة 

ايا املدنية والتجارية واجلنائية، أي حمكمة الصلح وجيدر باإلشارة أيضاً إىل أن اهليئات القضائية املختصة بالقض - ٢٥
وقد ُعينت امرأة أيضاً على رأس احتاد نقابات عمال مونـاكو،           . واحملكمة االبتدائية وحمكمة االستئناف، ترأسها امرأة     

 .الذي ميثل نقابة العمال الرئيسية يف البلد

   وضع املرأة يف سوق العمل-٢

 ١٩ املؤرخ   ٩٧٨وينص القانون رقم    . طها املهين، بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل       تتمتع املرأة، يف ممارسة نشا      - ٢٦
صرف جلميـع   ُي، على أن    ١٩٧٤يوليه  / متوز ٤ املؤرخ   ٣٩٢-٥ وكذلك األمر املتعلق بتنفيذه رقم       ١٩٧٤أبريل  /نيسان

وحيظـر النظـام    . وي القيمـة  األجراء، بصرف النظر عن نوع جنسهم، أجراً متساوياً لقاء نفس العمل أو العمل املتسا             
وجيوز ملفتشي العمل أو غريهم من املـوظفني، عنـد      . األساسي للموظفني صراحةً أي متييز يقوم على أساس نوع اجلنس         

. ةـاالقتضاء، أن يطلبوا االطالع على خمتلف العناصر اليت تساهم يف حتديد األجور اليت تصرفها املؤسـسات االقتـصادي   
ص ـة بـشخ ـحتقيقات حبضور األطراف املعنية ميكن يف إطارها لصاحب العمل واألجري االستعانوجيوز هلم أيضاً إجراء   

 .من اختيارمها

  :وترد فيما يلي جمموعة من التدابري اليت هتدف إىل محاية النساء واألطفال على وجه اخلصوص  - ٢٧

ري الصحة والـسالمة    ، الذي حيدد تداب   ١٩٥٨مايو  / أيار ٢٩ املؤرخ   ١٦٨- ٥٨القرار الوزاري رقم      )أ(  
فيما يتعلق بعمل النساء واألطفال؛ وهو قرار حيظر أعماالً خطرة معينة وحيدد وزن األعباء اليت جيوز محلها أو جرها أو                    

  دفعها من قبل نساء أو أطفال؛

 كانون ٢١ املؤرخ ٢٤٥- ١، واملعدل بالقانون رقم ١٩٦٩يوليه / متوز١٧ املؤرخ ٨٧٠القانون رقم   )ب(  
  :، والذي ينص بوجه خاص على ما يليس، املتعلق بعمل النساء يف حالة احلمل أو النفا٢٠٠١سمرب دي/األول

ال جيوز تسريح امرأة أجرية اعتباراً من التاريخ الذي يثبت فيه، باالستناد إىل فحص طيب، أهنا حامل،                ‘١‘
  األمومة؛وخالل الفترات اليت يتوقف فيها سريان عقد العمل يف إطار انتفاعها بإجازة 

  ال جيوز لصاحب العمل أن يطلب احلصول على أية معلومات تتعلق حبالة احلمل؛  ‘٢‘
ال جيوز لصاحب العمل أن يتخذ حالة احلمل سبباً لرفض التوظيف أو فسخ عقد العمل خالل الفترة                   ‘٣‘

   بنقل املعنية إىل وظيفة أخرى؛أن يأمرالتجريبية أو 
  اجب اإلفصاح عن أية معلومات تتعلق حبملها؛ليس على املرشحة لشغل وظيفة و  ‘٤‘
تستعيد املرأة، يف أعقاب إجازة األمومة، وظيفتها السابقة أو تعني يف وظيفة مماثلة ختوهلا أجراً يعادل                  ‘٥‘

  على األقل األجر الذي كانت تتقاضاه؛
 تطلب إعادة توظيفها جيوز لألم، بعد انقضاء مدة إجازة األمومة، أن متتنع عن العودة إىل العمل، وأن   ‘٦‘

  .يف السنة التالية مع احتفاظها جبميع املنافع واالستحقاقات اليت اكتسبتها قبل انقطاعها عن العمل
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 ١١ ومع إيطاليا يف     ١٩٥٢فرباير  / شباط ٢٨ومبوجب اتفاقييت الضمان االجتماعي املربمتني مع فرنسا يف          - ٢٨
ناكو ولكنها تقيم يف أحد هذين البلدين اجلارين أن تنتفـع           ، ميكن ألي امرأة تعمل يف مو      ١٩٦١أكتوبر  /تشرين األول 

 على قدم املساواة    )٢(باالستحقاقات واخلدمات االجتماعية والطبية اليت تقدمها صناديق الضمان االجتماعي يف موناكو          
  .مع أي امرأة تقيم يف اإلمارة، مث أن تقبض معاش التقاعد يف الدولة اليت تقيم فيها

   األسرة املساواة داخل-٣

، مجيع القيود املتعلقة بنقـل جنـسية        ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٢، املؤرخ   ٢٧٦- ١ألغى القانون رقم      - ٢٩
  .موناكو من األم اليت اكتسبت اجلنسية عن طريق التجنيس إىل أطفاهلا

ملـدين   املنقح لبعض أحكام القانون ا ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ املؤرخ   ٢٧٨- ١  رقم ويكرس القانون   - ٣٠
وقانون اإلجراءات املدنية وقانون التجارة، مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة داخل األسرة عن طريق تنقيح بعض أحكام                 

وأزيل مفهوم النفـوذ    ). االشتراك يف إعالة األسرة واحلياة املشتركة واالشتراك يف اختيار مكان اإلقامة          (القانون املدين   
وينص هذا القـانون    ).  من القانون املدين   ٣٠١املادة  (عيض عنه مبفهوم السلطة األبوية      األبوي من القانون املدين واست    

ميارس الطفل املولود خارج نطاق الزواج، يف عالقاته مع والده ووالدته خبالف العالقات املاليـة،               ": أيضاً على ما يلي   
  ."نفس احلقوق والواجبات اليت ميارسها الطفل الشرعي

 هتدف إىل منح أرباب      واليت ناكو أيضاً جمموعة من التدابري التشريعية املتعلقة بإجازة األبوة        واعتمدت دولة مو    - ٣١
  .األسر حقوقاً أوسع نطاقاً يف هذا اجملال

   السياسة الدولية إزاء النساء-٤

، إجـراءات   اختذت موناكو، يف إطار سياستها املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية واألهداف اإلمنائية لأللفيـة              - ٣٢
هتدف إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني عن طريق تعزيز استقالل املرأة وإدماجها على حنو يسمح هلا بأن تكون عنـصراً                    

 وبذلك أمكن تنفيذ مشاريع عديدة يف كل من النيجر واملغرب وبوركينا فاسو  .  عن ذلك  فاعالً يف حتقيق تنميتها ومسؤولةً    
  .ومايل بتمويل من موناكو

شارك موناكو، بوصفها دولة عضواً يف منظمة األمم املتحدة وجملس أوروبا، وبوصفها طرفاً يف اتفاقية األمم وت  - ٣٣
املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على وجه اخلصوص، يف أعمال جلنة مركز املرأة التابعـة لألمـم                    

  . املرأة والرجل التابعة جمللس أوروبااملتحدة واللجنة التوجيهية املعنية بتحقيق املساواة بني

   العنف الزوجي-٥

، ذلك أن أحكام قانون العقوبات املتعلقة بالقتـل         املرتيلال يتضمن القانون الداخلي أحكاماً حمددة جترِّم العنف           -٣٤
  ). اجلرائمكب تلك مرتعماجلنس أو الرابطة الزوجية (والضرب واجلرح والعنف املتعمد ال تقيم متييزاً حبسب حالة الضحية 

إال أن  .  الذي يـستهدف املـرأة     املرتيلومل تعتمد إمارة موناكو حىت اآلن تشريعات حمددة خبصوص العنف             - ٣٥
 ٢٤٩ إىل   ٢٣٦املواد  (حاالت العنف الزوجي يعاقب عليها القانون، وحتديداً األحكام املتعلقة بالضرب واجلرح عمداً             

  .ى يف إطار تفريد العقوبة املوقعةراَع للعنف ُياملرتيلن الطابع ، مع اإلشارة إىل أ)من قانون العقوبات
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 قـانون يتعلـق     مقتـرح ،  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨ومع ذلك، اعتمد اجمللس الوطين يف جلسة عامة، بتاريخ            - ٣٦
 وقد شرعت الدوائر املختصة يف احلكومة يف حبث هذا املقترح بقصد عرض مشروع قـانون يف    . مبكافحة العنف املرتيل  

  .هذا الشأن

، وضعت جمموعة من الترتيبات الرامية إىل مساعدة الضحايا يف صـلب إدارة         ٢٠٠٥يناير  /ومنذ كانون الثاين    - ٣٧
  ).دائرة الشرطة(العمل الصحي واالجتماعي التابعة إلدارة األمن العام 

مرشدات (صات خمتلفة   تشمل إدارة العمل الصحي واالجتماعي فريقاً من األخصائيني االجتماعيني من اختصا            - ٣٨
وأخصائية يف علم الـنفس يقـدمون خـدمات         ) اجتماعيات ومربني متخصصني ووسيطة يف الصلح بني أفراد األسرة        

  .مستمرة خالل كامل أيام العمل

، على وجه اخلصوص، باسـتقبال  ٢٠٠٤يناير /ويسمح هيكل الوساطة األسرية، الذي أُنشئ يف كانون الثاين         - ٣٩
وتتمثـل مهمـة   . ويعمل هذا اهليكل بالتعاون مع املرشدة االجتماعية التابعة لدائرة الـشرطة          . ضحايا العنف الزوجي  

الوسيطة يف الصلح بني أفراد األسرة يف استقبال الضحايا ونصحهم وتوجيههم ويف اقتراح الصلح بني أفراد األسرة يف                  
  . مجيع احلاالت اليت تستدعي مد يد املساعدة

  :اعد يف جناح هذا اهليكل الذي يعمل على شكل شبكة، ما يليومن العوامل اليت تس  - ٤٠

  قرب املتدخلني نظراً إىل املساحة احملدودة إلمارة موناكو؛  )أ(  
إمكانية التعاطي مع حاالت العنف على أساس كل حالة على حدة نظراً إىل العدد احملدود للحاالت                  )ب(  

  .)٣( عنهااملبلغ

   حقوق الطفل- باء 

ف الطفل الوارد يف املادة األوىل من االتفاقية التعريف الوارد يف القانون املدين يف موناكو، رغم أن                 يقابل تعري   - ٤٢
  ".طفل"على كلمة " قاصر"قانون موناكو يفضل استخدام كلمة 

وقد ُعدلت هذه .  عن واحد وعشرين عاماًهكل شخص تقل سن" قاصراً"وحسب قوانني إمارة موناكو، يعترب       - ٤٣
 الذي خفض سن الرشد املـدين إىل        ٢٠٠٢ ديسمرب/ كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٢٦١- ١وجب القانون رقم    القاعدة مب 

.  املتعلق بتطبيق القانون املذكور    ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٥ املؤرخ   ٩٧٣- ١٥مثانية عشرة عاماً، واملرسوم األمريي رقم       
ة عشرة  ـيعترب قاصراً كل شخص مل يبلغ الثامن      : " من القانون املدين أيضاً القاصر على النحو التايل        ٢٩٨وتعرف املادة   

  ".من العمر

إذا تقررت إدانة قاصر يتـراوح      : " من قانون العقوبات سن الرشد اجلنائي على النحو التايل         ٤٦وحتدد املادة     - ٤٤
 عـشرين سـنة      عاماً، فإنه ال جيوز أن تتجاوز العقوبة، إذا تعلق األمر جبرمية،           عاماً ومثانية عشر   عمره بني ثالثة عشر   

ـ  ـأما إذا تعلق األمر جبنحة، فال جيوز أن تتجاوز العقوبة نصف العقوبة اليت كانت ستوقع على راش                . سجناً غ ـد بل
  ".الثامنة عشرة
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ويف إطار حتسني قانون اإلجراءات اجلنائية، ُشرع يف التفكري يف إدراج مفهوم سن الرشد اجلنسي الذي يظـل         - ٤٥
ومع ذلك، تنص القوانني على عقوبات مشددة يف حالة ارتكاب جرائم جنسية            . ن الوضعي دون حتديد قانوين يف القانو    

  . قاصرين دون السادسة عشرةقحب

   على الصعيد الوطين-٢

  إعانات التعليم  )أ(

 الـصعوبات االقتـصادية     جماهبـة هتدف السياسة االجتماعية اليت وضعتها حكومة اإلمارة إىل املساعدة على             - ٤٦
فئات معينة من األشخاص وإىل النهوض مبستوى عيش هذه الفئات، وتتمثل هذه السياسة يف              ليت تعترض   اواالجتماعية  

إعانة األم القائمة على شؤون األسرة، إعانة األم املعيلة، منحة الوالدة، قروض أسـرية،              : صرف العديد من اإلعانات   
  .يةإعانة وطنية للحصول على مسكن، إعانة بطالة، تغطية املصاريف الطب

إعانات أسرية ورعاية سابقة    (وتصرف إعانات أيضاً لألشخاص الذين ميارسون نشاطاً مهنياً يف إمارة موناكو              - ٤٧
للوالدة، إعانات السكن، منحة الدراسة، إعانة خاصة مبناسبة العودة املدرسية، منحة هناية السنة، إعانات مالية لتغطية                

  ...).ض األطفال ومراكز احلضانة النهاريةمصاريف الُعطل، إعانات لتغطية مصاريف ريا

وهتدف هذه الضمانات واإلعانات إىل النهوض مبستوى عيش اآلباء على حنو ميكنهم من تنـشئة أبنـائهم يف         - ٤٨
  .أفضل الظروف

  التعليم  )ب(

حمل    املتعلق بالتعليم، وهو قانون حيل     ٣٣٤- ١  رقم  القانون ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٢اعتمدت إمارة موناكو يف       - ٤٩
الـسادسة    نص سابق ويذكر بأن نيل التعليم ميثل خدمة وطنية وأن التعليم إلزامي جلميع األطفال، ذكوراً وإناثاً، بني                

  . والسادسة عشرة من العمر

  :ويشترك األطفال يف نظام التعليم بطرائق خمتلفة  - ٥٠

  ع النظام الداخلي ملؤسسات التعليم باالشتراك مع التالميذ؛ِضُو  )أ(  
  ميثل مندوبو الصفوف زمالئهم يف جمالس الصفوف ويف اجملالس التأديبية؛  )ب(  
، اليت تشدد على املشاركة، يف مؤسسات       "كلنا خمتلفون، كلنا متساوون   "انطلقت محلة جملس أوروبا       )ج(  

  ؛٢٠٠٦التعليم يف عام 
ثاين إىل الـصف    الصف ال ( نادي اليونسكو داخل مؤسسات التعليم الثانوي        ، أُنشئ ٢٠٠٢يف عام     )د(  

  ؛)األخري من التعليم الثانوي
مسرح، سينما، (وبوجه عام، يتيح نظام التعليم جلميع التالميذ فرصة املشاركة يف العديد من النوادي         )ه(  

  ).إعالمية، أنشطة ترفيهية
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 ١٢١- ١٦ املرسوم األمريي رقـم " (جلنة استشارية للشباب "يشكل إنشاء   : مشاركة الشباب يف احلياة املدنية      - ٥١
واهلدف من هذا التدبري هو إقامة حـوار بـني          : واحداً من أهم التدابري املتخذة    ) ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٦املؤرخ  

وجتتمع اللجنة . السلطات العامة والشباب من أجل إشراكهم على نطاق واسع يف عملية تنفيذ السياسة املتعلقة بالشباب
وُيعد جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة، بناًء علـى           .  رئيسها عموماً مرة كل سنة بناًء على دعوة من       

  . ممثلي الشباب، ويرأس اجتماعات اللجنة ممثلون سامون عن الدولة معمقترح يوضع بالتعاون

وتتمثل مهمة اجمللس يف تقدمي اقتراحات      . ٢٠٠٧ أيضاً جملس اقتصادي واجتماعي للشباب يف عام         ئوأُنش  - ٥٢
البيئة، النقل،  ( االقتصادي واالجتماعي بشأن املشكالت اليومية أو بشأن قضايا مطروحة يف املدى البعيد              إىل اجمللس 

هم داخل  ؤويتألف هذا اجمللس من ثالثة وعشرين مندوباً من الشباب، ينتخبهم زمال          ). السياسة العامة واالجتماعية  
  .مؤسسات التعليم

نفيذ برنامج شامل للتثقيف يف جمال التنمية املستدامة، وذلك يف إطـار            ومنذ مرحلة التعليم االبتدائي، جيري ت       - ٥٣
  ". إيكولوجيةًمدرسةً"مشاريع منوذجية، كاملشروع املتعلق بتصنيف مدرسة معينة وفقاً للمعيار البيئي األورويب 

سبة مـؤمتر جملـس   مبنا" بناء أوروبا من أجل األطفال ومعهم     "وأُطلق الربنامج الثالثي السنوات جمللس أوروبا         - ٥٤
ويشمل هذا الربنـامج    .  مبوناكو برئاسة صاحبة السمو امللكي أمرية هانوفر       ٢٠٠٦أبريل  /أوروبا الذي عقد يف نيسان    

  .حموراً يتعلق بتعزيز حقوق الطفل ومحاية األطفال من العنف

عالن العاملي حلقـوق    وتسترشد مؤسسات التعليم فيما تتخذه من إجراءات، ال سيما يف اجملال اإلنساين، باإل              - ٥٥
  . اإلنسان واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل

 جبمع األموال عـن     ،وهكذا، تقوم كافة اجملالس املوجودة يف إمارة موناكو، منذ ما يزيد على مخس سنوات               - ٥٦
لصاحل رابطات يف إطار اليوم األورويب والعاملي حلقوق الطفل؛ وتصرف املبالغ اليت يتم مجعها           ُتقام   متنوعة   أنشطةطريق  

 التثقيـف يف جمـال املواطنـة        ويتبـوأ . حقوقهم يف بلدان أخرى   تعمل يف اجملال اإلنساين كي ينتفع هبا أطفال تنتهك          
الدميقراطية وحقوق اإلنسان مكانة مرموقة يف إطار التدريب املستمر للمدرسني عن طريق تشجيع مناهج التعليم الـيت                 

  . وتشجعهم على املشاركةتنمي لدى التالميذ الشعور باملسؤولية

   اإلطار املؤسسي ملكافحة العنف ضد األطفال-٣

تتضمن التشريعات السارية يف إمارة موناكو فعالً أحكاماً تنص على محاية األطفال وتقمع شـىت أشـكال                   - ٥٧
 من  ٢٦٢دة  املا(واغتصاب القاصرين   )  من قانون العقوبات   ٢٥٥املادة  (اإلساءة هلم وذلك عن طريق جترمي قتل الرضع         

 من قانون   ٢٦٤ إىل   ٢٦١املواد  (والتعدي على األخالق احلميدة سواًء باستخدام العنف أو من دونه           ) قانون العقوبات 
  ). من قانون العقوبات٢٧٣املادة (أخالقية اليت تقام مع قاصرٍ أو املعاقبة على العالقات الال) العقوبات

ن العقوبات على قمع حاالت الضرب واجلرح واحلرمان من الرعاية           واملواد التالية من قانو    ٢٤٣تنص املادة   و  - ٥٨
  .  والعنف اليت ميكن أن يتعرض هلا طفل دون اخلامسة عشرةالغذاءأو 
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 ٢٦١وتشري املادة   .  واملواد التالية من قانون العقوبات على التعدي على األخالق احلميدة          ٢٦٠وتعاقب املادة     - ٥٩
ى جرائم تتراوح بني االعتداء اجلنسي دون استخدام العنف واالغتـصاب، إىل مفهـوم              واملواد التالية، اليت تعاقب عل    

الظرف املشدد املتمثل يف كون الضحية قاصراً وتنص على تشديد العقوبة يف حالة ارتكاب هذه األفعال من جانـب                   
  .األب أو األم أو الشخص الذي ميارس سلطة على القاصر

لية من قانون العقوبات على قمع اجلرائم واجلُنح اليت ُترتكب حبـق األطفـال               واملواد التا  ٢٨٠وتنص املادة     - ٦٠
  ).، وما إىل ذلكمكان معزولاالختطاف أو اإلخفاء أو ترك الطفل يف (

األطفال،   التثقيف هبدف مكافحة العنف ضد    /وتسعى إمارة موناكو إىل اختاذ إجراءات عملية يف جمال اإلعالم           - ٦١
ت الفاِعلة املهتمة املختلفة، وال سيما عن طريق الدوائر اإلدارية املكلَّفة برعاية األطفال ضحايا       وذلك بالتنسيق مع اجلها   

االحتفال ) ٤(مؤمترات  عقد(الفنيني األخصائيني أو إساءة املعاملة، وتستهدف هذه اإلجراءات األطفال واآلباء و       /العنف و 
  .)٦()ية، دائرة القاصرين واحلماية االجتماع)٥(بيوم حقوق الطفل

   على الصعيد الدويل-٤

 بذلك  إجراءات دولية، مبّينةً   باختاذ   وإضافةً إىل السياسة االجتماعية الوطنية، تعمل موناكو على مكافحة الفقر           - ٦٢
تقيُّدها باألهداف واملبادئ اليت ُيكرسها ميثاق األمم املتحدة واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريان األساسـية               

  .أوروباجمللس 

وقد أعربت إمارة موناكو، منذ انضمامها إىل جملس أوروبا، عن رغبتها يف املشاركة يف حلقات النقـاش الـيت                     -٦٣
اجتماع للجنة   ، ُنظِّم ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول .  من أجل محاية األطفال    وضعتهاملشروع الذي   يف  تنظمها هذه املؤسسة و   

 حظي باملشاركة النشطة لصاحبة السمو امللكي أمرية هانوفر، وأدرج ضمن بنود            الدائمة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا،    
  .جدول أعماله مناقشة حول محاية األطفال من العنف وشىت أشكال اإلساءة، بوصفه موضوعاً من مواضيع الساعة

فـال مـن    وشاركت حكومة األمري، عن طريق ممثليها، مشاركة نشطة يف صياغة مشروع اتفاقية محاية األط               - ٦٤
  .االستغالل واإليذاء اجلنسيني

   دور اجملتمع املدين-٥

يؤدي اجملتمع املدين يف إمارة موناكو دوراً هاماً يف مكافحة العنف ضد األطفال، وال سيما عن طريق مشاركة   - ٦٥
أنـا  "،  "ءة يف خطر  الربا"،  "الرابطة العاملية ألصدقاء الطفولة   : "املنظمات غري احلكومية والرابطات املوجودة يف موناكو      

  ".موناكو - العمل من أجل الرباءة "، "الرابطة الدولية للكرامة"، "الطفل أوالً"، "شاب، أنا أُصغي

   حقوق املعوقني- جيم 

 املتعلق بالتعليم على تلبية االحتياجات التعليمية ٢٠٠٧يوليه / متوز١٢ املؤرخ ٣٣٤- ١ينص القانون رقم   - ٦٦
انون إعاقة أو اضطرابات صحية مسبِّبة للعجز عن طريق منحهم إمكانية الـتعلّم يف              لألطفال واملراهقني الذين يع   

الوسط املدرسي العادي، أو إذا تعذَّر ذلك، عن طريق إنشاء تعليم خاص ُيحدَّد حبسب احتياجاهتم اخلاصة وذلك              
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يق منحهم إمكانية   االجتماعية أو املتخصصة، أو عن طر      -  أو دوائر الصحة أو املؤسسات الطبية        اتداخل مؤسس 
  . األسرةيفالتعلُّم 

   القاصرون املعّوقون-١

لألطفال   وميكن. يتمتع القاصرون املعوقون، املقيمون يف إمارة موناكو، برعاية شاملة تتناسب وطبيعة اإلعاقة             - ٦٧
 وحـدات للتأهيـل     وتؤمِّن. املعوقني أيضاً االلتحاق برياض األطفال أو مراكز الرعاية النهارية وباملؤسسات املدرسية          

التدريب ) مرحلة ما بعد التعليم االبتدائي( وللتعليم العام واملهين املكيَّف )يف مرحلة التعليم االبتدائي(واإلدماج املدرسي 
  .يبني األساليب املتبعة لتعليمه" بروتوكول قبول"ل ويلتحق كلّ طفل معوَّق باملدرسة وفقاً . التأهيلي الالزم للتالميذ

ا اإلطار، ُتتخذ على وجه اخلصوص الترتيبات الالزمة لضمان الوصول املادي لألطفال املعوقني، قرب              ويف هذ   - ٦٨
  .املؤسسات املدرسية وداخلها، ولتوظيف أشخاص مدرَّبني 

 ، االضطرابات العقلية وتقدمي العـالج اخلـارجي       صوأُنشئ مركز للرعاية الطبية النفسية، موجه حنو تشخي         - ٦٩
 وايبلغ   املسجلني يف مؤسسات التعليم بإمارة موناكو وكذلك األطفال املقيمني يف موناكو والذين مل             الستقبال األطفال 

ويقدم املركز خدماته علـى  . وتقدَّم خدمات املركز جماناً وتتكفل الدولة جبميع املصاريف. بعد سن االلتحاق باملدرسة 
هيكل تكميلي جديد، على شكل مركز لتقدمي العالج لفترة         ومن املتوقع فتح    . أو األسرية /أساس مبدأ الرعاية الفردية و    

  . حمددة، سيسمح بتقدمي الرعاية اجلماعية  لفترة ال تتجاوز نصف يوم كحد أقصى

ومثة أنواع حمددة من اإلعاقة ال تشمل عدداً كافياً من القاصرين حىت تسوِّغ إنشاء هياكل متخصصة يف إقلـيم                     -٧٠
  .املصابون بتلك اإلعاقات داخل مراكز الرعاية الطبية االجتماعية املختلفة لدى بلد جماورلذلك، ُيودع األطفال . موناكو

 ٥٠ إعاقة ميكن أن حيصل، إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي            يعيل قاصراً ذا  كل شخص مقيم يف موناكو        - ٧١
  .، عند االقتضاء)٧( تكميليةيف املائة على األقل، منحة تعليم خاصة، وميكن أيضاً لنفس الشخص أن يتمتع مبنحة

  .وال خيضع منح هذه اإلعانات، اليت تدخل يف نطاق ميزانية الدولة، للشروط املتعلقة مبستوى الدخل  - ٧٢

حيظى القاصرون املعوقون بتغطية الضمان االجتماعي للشخص الذي يتكفل بنفقاهتم خالل كامل فترة التعليم                - ٧٣
أن ينتفع حبقه يف هذه التغطية االجتماعية إىل أن يبلغ سن احلادية والعـشرين إذا               اإللزامي؛ وميكن للقاصر ذي اإلعاقة      

  .تعذَّر على صاحب احلق ممارسة نشاط مهين

  نو الراشدون املعوق-٢

 تعليمي يساعده يف    -  اجتماعي   - ميكن لكل راشد ذي إعاقة يقيم يف إمارة موناكو أن حيصل على دعم طيب                 - ٧٤
  .ندماجه يف اجملتمعحتقيق تنميته الشخصية وا

 مـن املرسـوم    ٤٣تتمثل مهمة اللجنة املعنية بالتوجيه وإعادة التصنيف يف اجملال املهين، املنشأة مبوجب املادة                - ٧٥
 املتعلق بالعمل االجتماعي لصاحل املعـوقني، بوجـه   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول ٣١ املؤرخ   ٠٩١- ١٥األمريي رقم   
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، عند االقتضاء، وحتديد نوع املؤسـسة أو  حالتهم كعمال معوقني ة، ويف إقرار    خاص يف توجيه األشخاص ذوي اإلعاق     
  . الشخصيةماخلدمات اليت تستجيب على حنو أفضل الحتياجاهت

   توظيف العمال املعوقني-٣

ميكن لألشخاص املعوقني القادرين على العمل والذين يواجهون صعوبات معينة لشغل وظيفة عادية أن حيصلوا     - ٧٦
  .فة تراعي وضعهم اخلاصعلى وظي

 يف املائة من احلد األدىن لألجور اخلاضـعة         ٨٥تأخذ دولة موناكو على نفقتها أجر هؤالء العمال يف حدود             - ٧٧
  . يف املائة املتبقية١٥ل للنمو، مبا يف ذلك النفقات االجتماعية واملنح؛ ويدفع صاحب العمل نسبة ا

قني غري القادرين على شغل وظيفة يف أوساط العمل العادية هـيكالً            أنشأت إمارة موناكو لصاحل العمال املعو       - ٧٨
الذي يتيح هلؤالء األشخاص إمكانية ممارسة نشاط مهـين         " األمرية ستيفاين "خاصاً، هو الورشة التابعة ملركز األنشطة       
  .مدفوع األجر يف ظروف تراعي إمكاناهتم

  درين على العمل مراكز الرعاية النهارية املخصصة للمعوقني غري القا-٤

كهيكل يقّدم الرعاية النهارية هلؤالء األشـخاص     " األمرية ستيفاين "أُنشئت دار التنشيط التابعة ملركز األنشطة         - ٧٩
  .ويقترح عليهم جمموعة من األنشطة املسلية

   يف املستشفياتللعالج هياكل العناية والرعاية البديلة - ٥

لمعوقني البالغني تكون مصحوبة مبساعدات تكميلية عند االقتـضاء         هناك استحقاقات نقدية وعينية خمصصة ل       - ٨٠
  . لتمكني األشخاص املعوقني من بلوغ مستوى معيشي يتناسب مع احتياجاهتم

وحيظى كل شخص معوق يقيم يف موناكو وميارس نشاطاً مهنياً كيفما كانت خصائصه بضمان الدخل املتأيت                  - ٨١
  .من عمله

ضمون لألشخاص املعوقني العاملني بأجر يف قطاع اإلنتاج غري احملمي األجر املرجعـي             ويعادل مبلغ الدخل امل     - ٨٢
 يف املائة من األجر املرجعي املذكور أعاله بالنسبة لألشخاص املستخدمني يف ورشـة              ٩٠ويبلغ  . احملّدد مبرسوم وزاري  

 ُيقبلون يف مراكز املساعدة من خـالل         يف املائة من األجر املرجعي املذكور أعاله بالنسبة لألشخاص الذين          ٨٠حممية و 
ويعترب الدخل املضمون لألشخاص املعوقني دخالً من العمل ويشكل أساساً لتقدير االشـتراكات يف التـأمني                . العمل

  .الصحي وتأمني الشيخوخة، اليت ُتدفع للمؤسسات االجتماعية املعنية

إعانة التعليم اخلاصة، وال تقـل نـسبة        وحيصل كل شخص معوق، مقيم يف موناكو، وتعدى سن استحقاق             - ٨٣
 يف املائة، على إعانة عندما ُيعترف به كشخص غري قادر على العمل وال جيوز أن يعمل، بـصفة                   ٥٠عجزه الدائم عن    

أخرى، على استحقاق من استحقاقات الشيخوخة أو العجز أو املعاش الناتج عن حادث عمل تقل قيمته عـن مبلـغ                    
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 وُتصرف أيضاً إعانة إضافية لكل معوق بالغ تتطلب حالته االستعانة الفعلية بشخص آخـر يف                .اإلعانة املذكورة أعاله  
  .األعمال الضرورية للحياة

إعانة السكن : وميكن أن حيصل البالغون املعوقون الذين يتلقون إعانة البالغ املعوق أيضاً على مساعدات إضافية  - ٨٤
 لركوب احلافالت جماناً وهاتف جماين واشتراك جماين يف شبكة التلفزيون وتذاكر اخلدمات وقسائم مواد غذائية وبطاقات

  .وأسعار تفضيلية يف مجيع التظاهرات الرياضية والثقافية

وفضالً عن ذلك، ميتد نطاق استحقاقات العناية يف البيت اخلاصة باألشخاص املسنني واليت تقـدمها البلديـة           - ٨٥
ليشمل األشخاص املعوقني ) ، أخذ الوجبات إىل البيت، املساعدة املرتلية، الرعاية من قبل مساعد    جهاز اإلنذار عن بعد   (

  . لكي يستفيدوا من هذه اخلدمات)  سنة٧٠(ممن مل يبلغوا السن املطلوب 

وفيما خيص االستحقاقات العينية، ُيسجل العامل املعاق املأجور يف الصناديق االجتماعية ويستفيد الـشخص                - ٨٦
  .لذي يتلقى إعانة البالغ املعاق من املساعدة الطبية اجملانيةا

وقد تعهدت الدولة منذ عدة سنوات بتخصيص حصة من الشقق املناسبة لألشخاص الذين يواجهون صعوبات   - ٨٧
انـب  وإىل ج ). البنايات اليت تبنيها الدولة أو اليت ُتبىن حلساب الدولة        (يف احلركة عند إجناز كل مشروع سكين أمريي         

  . ذلك، متول الدولة أعمال التكييف الالزمة لكي يبقى أشخاص معوقون يف مساكنهم

ومن جهة أخرى، ميكن لألشخاص احملرومني من الدعم األسري، حبسب مستوى إعاقتهم، السكن يف شـقق                  - ٨٨
  .)٨(حيظون داخلها برعاية اجتماعية وتربوية أو يف مؤسسة مناسبة

إىل وضع برنامج يسمح بوصول األشخاص املعوقني إىل الطرق العامة ووسائل النقل            وتسعى احلكومة األمريية      - ٨٩
  .العامة ومباين القطاعني العام واخلاص ومؤسسات الترفيه واحملالت التجارية

 ١وعلى املستوى الفردي، متكن بطاقة مواقف السيارات اخلاصة باألشخاص املعوقني، اليت تنص عليها املادة                  - ٩٠
، حاملها أو الشخص املرافق له من استخدام        ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٨، املؤرخ   ١٦٠- ٢٠٠١الوزاري رقم   من املرسوم   

وفضالً عن ذلك، بإمكان حامل هذه البطاقة طلب هتيئة         . مواقف خاصة أو ُمهيَّأة يف موناكو ويف بلدان أوروبية خمتلفة         
 مـن املرسـوم   ٦املادة  (أيضاً  "  الوقوف مشقة"وحيظى حامل بطاقة    . مواقف خاصة بالقرب من سكنه أو مكان عمله       

باألولوية يف الوصول إىل صناديق الدفع يف بعض احملالت التجارية ويف طوابري االنتظار وكذلك ) الوزاري املذكور أعاله 
  .يف مقاعد خاصة يف وسائل النقل العامة

   األشخاص املسنون- دال 

وبدأت تعبئة  . حالة اخلاصة اليت يعيشها األشخاص املسنون     لقد أولت دولة موناكو منذ فترة طويلة االهتمام لل          - ٩١
  .قوية من أجل االستجابة يف آن واحد الحتياجات األشخاص املسنني الطبية واالجتماعية والنفسية

، اسُتحدثت اإلعانة الوطنية للشيخوخة اليت تضمن       ١٩٤٩ومنذ جميء صاحب السمو األمري رينيه الثالث يف سنة            -٩٢
وتدفع البلدية هذه اإلعانـة الـيت       .  سنة حداً أدىن للدخل الشهري     ٦٥موناكو البالغني من العمر أكثر من       جلميع مواطين   
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 يف املائة، وذلك    ١٠وأعلن األمري بنفسه يف مناسبتني عن زيادة يف هذه اإلعانة بنسبة            . سرعان ما اسُتكملت بإعانة للتدفئة    
كما أُويل االهتمام بعد ذلك حلالة غري املواطنني مـن          . نة على حكمه  مبناسبة مرور أربعني سنة مث مبناسبة مرور مخسني س        

  .خالل استحداث إعانة التقاعد الشهرية الكاملة لصاحل األشخاص الذين ال يستفيدون من إعانة السكن الوطنية

ثـر  وقد تطور هذا النظام تدرجيياً عن طريق تدابري أخرى ترمي إىل استكمال دخل األشخاص املـسنني األك                  - ٩٣
توزيع تذاكر اخلدمات، واالستفادة اجملانية كلياً أو جزئياً من وسائل النقل احلضري واألنشطة الترفيهية وشبكة           : حرماناً

  .التلفزيون واهلاتف

 الثالث عن اعتزامه اختاذ مجيع التدابري لكي حيظى املسنون داخل بيـوهتم         ه، أعرب األمري ريني   ١٩٩٧ويف سنة     - ٩٤
  .م من إصابات الشيخوخةبأحسن الظروف بالرغ

وإىل جانب اخلدمات القائمة اخلاصة جبهاز اإلنذار عن بعد وأخذ الوجبات إىل البيت، اليت استحدثتها البلدية                  - ٩٥
، واملساعدين املرتليني الذين تشرف عليهم إدارة مكتب املساعدة االجتماعيـة منـذ سـنة               ١٩٨٧ و ١٩٨٦يف سنيت   
ت تضع رهن إشارة األشخاص احملتاجني إىل املساعدة مساعدين يف جمال الرعاية            ، هناك خدمة للمساعدة يف البي     ١٩٧٠

  .ملرافقتهم يف أعمال احلياة العادية

 نظام الرعاية يف البيت برمته إىل البلدية اليت أصـبحت بالتـايل             ٢٠٠٢وحرصاً على االتساق، ُنقل يف سنة         - ٩٦
عدة وعنصراً من العناصر الفاعلة الرئيسية يف جمال السياسات العامة احملادث املفضل لألشخاص املسنني احملتاجني إىل املسا

  .اخلاصة باألشخاص املسنني

، كُلفت وزارة الشؤون االجتماعية والصحة، بدفع من صاحب السمو األمري ألـبري الثـاين               ٢٠٠٥ويف سنة     - ٩٧
  . دفعة جديدةوحتت سلطته العليا، بتوحيد مجيع الكيانات املشاركة يف هذه السياسة وإعطائها

ومنذ ذلك احلني، يتمثل اهلدف املنشود يف هيكلة مسار طب الشيخوخة برمته قـصد تنـسيق إدارة علـم                     - ٩٨
الشيخوخة يف املدينة ويف املستشفى ومؤسسات اإلقامة متوسطة أو طويلة األمد، مع ضمان وصول مجيع املعنـيني إىل                  

  .هذه اخلدمات، كيفما كان دخلهم

، حمور هذا ٢٠٠٦سبتمرب /اكو املعين بتنسيق علم الشيخوخة، الذي فُتح للجمهور يف أيلولويشكل مركز مون  - ٩٩
املسار حيث أنه يسهر على تنسيق شبكة سبل الرعاية املقدمة لألشخاص املسنني، ويقوم يف الوقت نفـسه باسـتقبال                   

ام بتدخالت يف جمال الصحة العامة األسر ودعمها وتقييم احلاالت الطبية واالجتماعية هبدف وضع خطط املساعدة والقي
  .وتقييم احتياجات السكان املسنني

ووفقاً للتوجهات اليت حددها مسو األمري، جيب أن يسمح مسار طب الشيخوخة، يف املقام األول، لألشخاص                  - ١٠٠
   .دام هذا اإلجراء يتناسب مع حالتهم الصحية املسنني بالبقاء يف بيوهتم إذا كانوا يرغبون يف ذلك ما

وتلتزم الدولة بالتايل بتوفري قدرة استقبال كافية يف مؤسسات ذات مستويات عالية للعالج الطيب وبـضمان                  - ١٠١
  . مستفيداً من استحقاق االستقاللية يف املؤسسات١٤٠الوصول إىل هذه اهلياكل عن طريق دعم مايل، ينتفع به فعالً 
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ذات مستويات عالية للعالج الطيب وضمان الوصـول إىل         ومن أجل توفري قدرة استقبال كافية يف مؤسسات           - ١٠٢
  :هذه اهلياكل عن طريق دعم مايل، ختطط الدولة لربنامج عقاري على مدى مخسة عشر عاماً، يشمل ما يلي

 سريراً وتقع يف وسط املدينة لتمكني نزالئها من االستفادة          ٧٠افتتاح إقامة شبه طبية للمسنني تضم         )أ(
  ي ويطيب العيش فيه؛من بيئة حي سكين حيو

 سريراً لإلقامة ١٢٠، وهو هيكل استشفائي يضم ٢٠١٠افتتاح مركز لعلم الشيخوخة الطيب يف سنة      )ب(
  امير؛هالز سريراً خاصاً باألشخاص املصابني مبرض ٣٠طويلة األمد و

ية الالزمني للرتالء   وسُتشيَّد بني هاتني املؤسستني إقامة طبية للمسنني يتوفر فيها اهلدوء والبيئة الطبيع             )ج(
وستبدأ أعمال التجديد الكامل ملبنيني لن يضمَّا سوى غرف فردية عقـب            . الذين أصبحوا يعانون صعوبات يف التنقل     

  .افتتاح مركز علم الشيخوخة الطيب

ذ وبالتايل، فإن مسار طب الشيخوخة يف موناكو يدخل يف الوقت ذاته يف إطار مواصلة املبادرات اليت بدأت من  - ١٠٣
  .فترة طويلة واإلرادة اليت أعرب عنها صاحب السمو األمري ألبري الثاين بشأن رعاية شاملة وعالية اجلودة

   العنصرية- هاء 

   التدابري التشريعية-١

، ويف "وال امتيازات بينهم. مواطين موناكو متساوون أمام القانون   " على أن    ١٧ينص دستور موناكو يف املادة        - ١٠٤
كمـا  ". األجنيب يتمتع يف اإلمارة جبميع احلقوق العامة واخلاصة غري املقصورة رمسياً على املواطنني            "ن   على أ  ٣٢املادة  

حرية العبادة وحرية ممارساهتا علناً وكذلك حرية التعبري عن اآلراء يف مجيع اجملـاالت هـي                " على أن    ٢٣تنص املادة   
وال جيوز إلزام أحد باملـشاركة يف       . ممارسة هذه احلريات  حريات مضمونة، إال يف حالة قمع اجلرائم اليت ُترتكب عند           

  . "أداء طقوس عبادة من العبادات أو إقامة شعائرها وال على مراعاة أيام الراحة اخلاصة هبا

وفيما يتعلق بالتدابري القانونية اخلاصة اليت اختذهتا سلطات موناكو حملاربة ظاهريت العنصرية والتعـصب، يـنص                  -١٠٥
مـن حيـرض بإحـدى      "] معاقبة[، بشأن حرية التعبري العلين على       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٥، املؤرخ   ١-٢٩٩ القانون رقم 

 على الكراهية أو العنف اجتاه شخص أو جمموعة من األشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم               ١٥الوسائل املذكورة يف املادة     
  ."أو بسبب ميوهلم اجلنسي احلقيقي أو املفترضأو عدم انتمائهم إىل مجاعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دين معني 

وأنـشأت سـلطات    . ويعاقب أيضاً هذا القانون املتعلق بالتعبري العلين على التحريض على الكراهية العنصرية             - ١٠٦
موناكو أيضاً جلنة مكلفة بالنظر يف طلبات األشخاص الطبيعيني للتعويض، لصاحل الضحايا أو أصحاب احلـق، عـن                  

دية أو املالية الناجتة عن عمليات االستيالء على املمتلكات اليت حدثت يف موناكو خالل احلـرب العامليـة                  األضرار املا 
  ).٢٠٠٦مارس / آذار٢٣، املؤرخ ٤٦١املرسوم األمريي رقم (الثانية، إبان احتالل إمارة موناكو 
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لة للتجديد، تـدابري للتعـويض أو       وتقترح هذه اللجنة املكونة من مخسة أعضاء يعينون لفترة ثالث سنوات قاب             - ١٠٧
 ٢٣، املؤرخ ٤٦١ من املرسوم األمريي رقم ٢املادة (طرائق أخرى مناسبة للجرب، إىل جانب إجراء للتوفيق، عند االقتضاء   

  ).٢٠٠٦مارس /آذار

 وأُعطيت تعليمات دائمة ملوظفي الشرطة لكي يتعامل أفراد األمن العام مع اجلمهور يف إطـار احتـرام تـام                 - ١٠٨
  .لألشخاص أياً كانت جنسياهتم أو أصوهلم أو معتقداهتم الدينية عمالً مببدأ عدم التمييز

ومـن  . ويف هذا السياق، فإن مظاهر العنصرية وكره األجانب والتمييز ومعاداة السامية منعدمة يف مونـاكو                - ١٠٩
الً قائمة علـى أسـاس العنـصرية        حيث املعلومات الوقائعية، مل تصدر حماكم اإلمارة حىت اآلن أي حكم يدين أعما            

وكذلك األمـر يف  .  بارتكاب أي فعل عنصري٢٠٠٥زد على ذلك أن السلطات املختصة مل تبلَّغ يف سنة  . والتعصب
  . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ عامي

 سوى شكويني تتعلق األوىل بأعمال إتالف مقصودة ذات طـابع           ٢٠٠٤ويف الفترة األخرية، مل ُتسجل سنة         - ١١٠
هدفت واجهة حمل جتاري وتتعلق الثانية برسوم متثل صلباناً معقوفة وجدت يف األجزاء املشتركة مـن                معاد للسامية است  

  .وقد أُغلق ملف الشكويني بسبب استحالة التعرف على مرتكيب هذه األعمال. بناية تقع داخل إمارة موناكو

.  ميس بكرامة اإلنسان عرب اإلنترنت     وأدرجت إمارة موناكو مؤخراً يف أحكامها اجلزائية إجراًء ملنع أي عمل            - ١١١
 املتعلق بتعزيز قمـع اجلـرائم       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٦، املؤرخ   ١- ٣٤٤ من القانون رقم     ٢١وتنص املادة   

ُيعاقب على استحداث أو إنتاج أو نقل أو نشر خطاب يتـسم            ": واملخالفات اليت ترتكب ضد األطفال، على ما يلي       
ع يضر إىل حد كبري بكرامة اإلنسان، عرب أية وسيلة من الوسائل وبأية صيغة من الـصيغ،                 بالعنف أو اخلالعة أو بطاب    

 من  ٣وعلى االجتار مبثل هذا اخلطاب، بالسجن ملدة تتراوح بني ستة أشهر وسنتني وبالغرامة املنصوص عليها يف الرقم                  
  ."ة القيام بذلك بالعقوبات نفسهاويعاقب على حماول.  عندما يكون هذا اخلطاب موجهاً إىل القاصرين٢٦املادة 

وباإلضافة إىل هذا، ينص مشروع قانون مقدم إىل اجمللس الوطين بشأن اجلرائم املتصلة بنظم املعلومـات، يف                   - ١١٢
، على ظرف مشدد الرتكاب جرمية التهديد عرب شبكة اتصاالت إلكترونية عندما ُترتكب هذه اجلرمية بسبب                ٨مادته  

نتماء املفترض لشخص أو عدم انتمائه، كما ينص على احلكم بالسجن على مرتكب اجلرمية ملدة               العرق أو الدين أو اال    
  .تتراوح بني سنة ومخس سنوات

 ١- ٣٥٣ واملعدل بالقـانون رقـم       ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣، املؤرخ   ١- ١٦٥وينص القانون رقم      - ١١٣
ال جيـوز ألي  " على أنه ١٢ومات الشخصية، يف مادته ، الذي ينظم إدارة املعل٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول  ٤املؤرخ  

شخص استخدام املعلومات، املؤمتة أو غريها، اليت تبني بصورة مباشرة أو غري مباشرة آراًء أو انتماءات سياسية أو عرقية 
ياة اجلنسية والعـادات  أو إثنية أو دينية أو فلسفية أو نقابية أو أية بيانات تتعلق بالصحة، مبا فيها البيانات اجلينية، وباحل    

  ."والتدابري االجتماعية

وفيما يتعلق بالتدابري اإلدارية والسياسية اليت اختذهتا سلطات موناكو حملاربة ظاهريت العنـصرية والتعـصب،                 - ١١٤
  .تتضمن بعض برامج التدريب والتعليم يف إمارة موناكو مبادئ احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
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وتـسهر فـرق    .  يشمل برنامج تدريب موظفي شرطة موناكو جزءاً خمصصاً الحترام الذات البشرية           وبالتايل  - ١١٥
التعليم أيضاً على أن تقيم مع طالهبا عالقات تقوم على أساس االحترام والتسامح والتعاون الضروري للحياة يف اجملتمع                  

زد على ذلك أنّ مدرسني يف املدارس اإلعداديـة  . وناكومن خالل التربية املدنية اليت تقدَّم يف املؤسسات التعليمية يف م       
ومن األمثلة على ذلك تنظيم رحلة إىل أملانيا، مبناسبة ذكرى          (والثانوية ينظمون رحالت مدرسية حول مواضيع معينة        
  ).مرور ستني عاماً على حترير معسكرات االعتقال النازية

   على الصعيد الدويل-٢

ىل جملس أوروبا، انضمت اإلمارة أيضاً إىل النظام األساسي للجنة األوروبية ملكافحة بانضمام إمارة موناكو إ  - ١١٦
، أسـفرت عـن     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٧ إىل   ٢٥وقامت هذه اللجنة بزيارة إىل اإلمارة من        . العنصرية والتعصب 

  .إصدار تقرير

ع أشكال التمييز العنصري، أعلنت إمـارة       من االتفاقية الدولية للقضاء على مجي      ١٤ من املادة    ١وعمالً بالفقرة   - ١١٧
موناكو اعترافها باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري بتلقي البالغات الواردة من أشخاص أو جمموعة أشخاص 
خاضعني لواليتها القضائية، يدعون أهنم وقعوا ضحايا انتهاك إمارة موناكو ألي حق من احلقوق املنصوص عليهـا يف                  

   .ذكورة وبالنظر يف هذه البالغاتاالتفاقية امل

   إقامة العدل واحملاكمة املنصفة- واو 

، على مبدأ استقاللية ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢، املؤرخ ١- ٢٤٩، املنقح بالقانون رقم     ١٩٦٢ينص دستور سنة      - ١١٨
  .السلطة القضائية ومراقبة شرعية األعمال اإلدارية عن طريق حمكمة متخصصة هي احملكمة العليا

احملكمة االبتدائية وحمكمة االستئناف وحمكمـة      : ويشمل النظام القضائي ملوناكو ثالث درجات تقاضي هي         - ١١٩
  .املراجعة القضائية

).  مـن الدسـتور    ١٩املادة  (وقد صمم النظام القانوين ملوناكو برمته على حنو يكفل احترام حقوق اإلنسان               - ١٢٠
ن العقوبات والقانون املدين وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجـراءات       وحتدد القوانني، اليت ُجمعت أساساً يف قانو      
  .وتكفل احملاكم تطبيق القوانني. املدنية، شروط إعمال هذه احلقوق ومحايتها

أو حمام تنتدبه احملكمـة  ) وحمام أجنيب/حمام من موناكو أو(وبإمكان كل متقاض أن يستعني مبحام من اختياره          - ١٢١
أمام قاضي التحقيق وقاضي الوصاية وحمكمة اجلنح ال سيما فيما يتعلق حباالت التلبس باجلرمية              (يا اجلنائية   خيتص بالقضا 

وبالقضايا املدنية، وذلك يف إطار القانون املتعلق باملساعدة القضائية، بعـد نظـر             ) على سبيل املثال، واحملكمة اجلنائية    
  .مكتب املساعدة القضائية يف القضية املعنية

ويستفيد كل متقاضٍ، ُيستدعى للمثول أمام احملكمة أو من قبل الشرطة، من خدمة مترمجني حملفني يف لغتـه                    - ١٢٢
  . األم إن هو طلب ذلك
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، املعّدل لبعض أحكام ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٢٦، املؤرخ ١- ٣٤٣ رقم "العدالة واحلرية"أحكام قانون   - ١٢٣
بس االحتياطي ـدة احلـ من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن م ٤- ٦٠ اجلديدة   تنص املادة : اإلجراءات اجلنائية قانون  

 ساعة أخرى بناًء على ترخيص من القاضي املعين ٢٤ ساعة، وأن هذا اإلجراء قابل للتمديد ملدة ٢٤ال جيوز أن تتعدى 
  :باإلفراج، كما تنص هذه املادة على عدد من الضمانات بشأن احترام حقوق اإلنسان

  ؛)ال سيما بتقدمي نسخ النصوص والترمجات(جيب إعالم الشخص حبقوقه   )أ(

  جيب إعالمه أيضاً باألحداث املوجبة إلجراء حتقيقات بشأنه وبطبيعة املخالفة؛  )ب(

  حيق للشخص االتصال هاتفياً بأحد أقربائه؛  )ج(

  يتمتع حبق أن ُيفحص على يد طبيب؛  )د(

  حيق له االتصال مبحام؛  ) ه(

 أن يطلب حضور مترجم أو شخص مؤهل يتقن لغة أو أسلوباً للتخاطب مع الشخص املودع                حيق له   )و(
  . رهن احلبس االحتياطي إذا كان هذا الشخص مصاباً بإعاقة متنعه من التحدث

   حظر االسترقاق والتعذيب وإلغاء عقوبة اإلعدام- زاي 

   االسترقاق-١

الرق املوقعة يف   اخلاصة ب تفاقية  ليت سرعان ما أصبحت طرفاً يف اال      مل ميارس االسترقاق أبداً يف إمارة موناكو ا         - ١٢٤
، ١٩٣٠فرباير  / شباط ١٣ واليت أصبحت نافذة مبوجب املرسوم األمريي املؤرخ         ١٩٢٦وسبتمرب  / أيلول ٢٥  يف جنيف

ح نافذاً   والذي أصب  ١٩٥٣ديسمرب  / كانون األول  ٧وكذلك يف بروتوكول نيويورك املعدِّل لالتفاقية املذكورة املؤرخ         
  .١٩٥٤ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ١- ٠٦٥مبوجب القرار رقم 

، مادة جديدة   ٤، مبوجب مادته    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٦، املؤرخ   ١- ٣٤٤وقد أدرج القانون رقم       - ١٢٥
 يعاقَب على إخضاع شخص يكـون استـضعافه أو        ":  اليت تنص على ما يلي     ٢- ٢٤٩يف القانون اجلنائي وهي املادة      

اعتماده واضحاً أو معروفاً بالنسبة ملرتكب الفعل، لظروف عمل أو سكن ال تليق بكرامة اإلنسان، بالسجن ملدة مخس                  
وتطبق الظروف املشددة عندما ُترتكـب هـذه        . "٢٦ من املادة    ٤سنوات وضعف الغرامة املنصوص عليها يف الرقم        

  . عة منظمةاملخالفة يف حق عدة أشخاص أو يف حق قاصر أو على يد جممو

   التعذيب وعقوبة اإلعدام-٢

  السياق القانوين  )أ(

انضمت إمارة موناكو إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          - ١٢٦
 وأصبحت نافذة   ١٩٨٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يف           أو املهينة، 
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ومنذئذ، تشكل أحكام االتفاقية قواعد قانونيـة       . ١٩٩٢مايو  / أيار ١٤ املؤرخ   ١- ٥٤٢مبوجب املرسوم األمريي رقم     
ضمن قانون موناكو، ميكن أن يرجع إليها القاضي عندما ال تستلزم أي إجراء تطبيق على شـكل قواعـد القـانون                     

عندما تتعلـق القـضية   " التعذيب"كو املادة األوىل اليت تعرف مصطلح    وهكذا، ميكن أن يطبق قاض يف مونا      . الداخلي
 من قانون العقوبات يف موناكو الذي يعاقب على استخدام أسـاليب  ٢٧٨ و٢٢٨املعروضة على نظره بتطبيق املادتني      
  .التعذيب أو ارتكاب أعمال التعذيب

ب أن تضمن القوانني اجلنائية احترام شخـصية        جي" من الدستور على أنه      ٢٠وباإلضافة إىل هذا، تنص املادة        - ١٢٧
وعلى أن  " وال جيوز أن يتعرض أي شخص من األشخاص للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             . اإلنسان وكرامته 

  ". عقوبة اإلعدام ملغاة"

، يف الوقـت   املتعلق بتسليم اجملـرمني ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٨ املؤرخ ١- ٢٢٢وجيمع القانون رقم     - ١٢٨
  . نفسه بني فعالية قمع اجلرمية على املستوى الدويل وضمان احلرية الفردية

  تدريب القضاة وموظفي الشرطة  )ب(

يتلقى القضاة يف موناكو، سواء كانوا حيملون جنسية موناكو أو اجلنسية الفرنسية، التدريب األويل واملتواصل                 - ١٢٩
  ).املدرسة الفرنسية لتدريب القضاة (نفسه الذي تقدمه املدرسة الوطنية للقضاء

وتدخل يف هذا التدريب بالطبع مادة حقوق اإلنسان اليت تشمل باألخص عرض الصكوك الدوليـة املتعلقـة                   - ١٣٠
  . وكذلك القضايا اليت يثريها تطبيقها١٩٦٦حبقوق اإلنسان مبا فيها عهدا األمم املتحدة لسنة 

قسام القضائية بصورة دورية مؤمترات وندوات، يرمي بعضها إىل إثارة انتباه وباإلضافة إىل هذا، تنظم إدارة األ  - ١٣١
اجلهات الفاعلة يف عامل القضاء إىل هذه القضايا، وإىل توسيع نطاق معارفها، ال سيما فيما خيص االتفاقية األوروبيـة                   

  . روبية حلقوق اإلنسانحلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتطبيقها واألحكام القضائية للمحكمة األو

وفيما خيص تدريب موظفي الشرطة يف جمال احترام احلقوق املدنية والسياسية لكل فرد، يتم تثقيف هـؤالء                   - ١٣٢
املوظفني بشأن هذه املفاهيم األساسية، اليت حتظى باعتراف ومحاية اجلميع يف كل دولة قانون، عن طريق الدروس اليت                  

وتقدم هذه الدروس على مدى املرحلة األولية مـن     . ب التابع لشعبة اإلدارة والتدريب    تقدم يف مركز التوظيف والتدري    
 تليها فترة أخرى مدهتا سنة يكون فيهـا الطالـب           -  أي مرحلة التدريب النظري اليت متتد على سنة          - تعليم الطالب   
  .ُشرطياً متدرباً

هنة الشرطي الذي خيضع الختبـارات مـستمرة      وإىل جانب تعلم قواعد ومراجع القانون اجلنائي الضرورية مل          - ١٣٣
ملعارفه املكتسبة، حيث إن هذا التعلم حاسم يف االنتقال من وضع طالب إىل وضع متدرب، يتلقى املوظفـون اجلـدد              
تدريباً يف جمال حقوق الفرد األساسية اليت يتمثل احترامها، كعنصر أساسي بالنسبة ملهنة الشرطي، يف محايـة سـالمة              

سدية يف مجيع الظروف مما جيعل من هذه القيم مبادئ أساسية يقّرها دستور مونـاكو بـشكل جـوهري                  اإلنسان اجل 
  ).٣٢ إىل ١٧، املواد من "احلريات واحلقوق األساسية"العنوان الثالث (
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أية ويتعلم الطالب باألخص أنه جيب إعالم النيابة العامة فوراً بارتكاب أية جرمية أو جنحة يف حالة تلبس، أي   - ١٣٤
خمالفة قد تستدعي اختاذ إجراء باإليداع يف احلبس االحتياطي على النحو املنصوص عليه بـشكل صـريح يف قـانون                    

  . اإلجراءات اجلنائية ملوناكو الذي يعرِّف بدقة مجيع احلقوق اخلاصة بالشخص احملروم من احلرية

ة، بغض النظر عن مجيع االستخدامات األخالقية،      وينطوي فهم القواعد التشريعية والقانونية والتنظيمية الرئيسي        - ١٣٥
على االنشغال الدائم واملستمر بترشيد تدريب املوظفني، وهذا يف إطار االهتمام الدائم جبعل القواعد املذكورة متماشية                

  .مع املعايري الدولية املعمول هبا

الترويج لالتفاقيات الدولية الـيت     وأخرياً، ينبغي توضيح أن القضاة وموظفي الشرطة يشاركون عن كثب يف              - ١٣٦
  .انضمت إليها إمارة موناكو وكذلك يف نشرها

   حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات والدين والعقيدة- حاء 

   حرية التعبري-١

، والنفاذ امليسر إىل شبكة     )اجلرائد والكتب (تتجسد هذه احلرية باخلصوص يف توزيع املنشورات الدولية حبرية            - ١٣٧
نترنت بسرعة عالية على مستوى اإلقليم بكامله، واستقبال معظم القنوات التلفزيونية واحملطات اإلذاعيـة الدوليـة                اإل
  ).فنسبة جتهيز املساكن جد عالية(

 بشأن حرية التعـبري  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥ املؤرخ ١- ٢٩٩ من القانون رقم ١وفضالً عن ذلك، تنص املادة     - ١٣٨
شر مجيع املؤلفات املكتوبة يف أية صيغة من الصيغ، كما تنص بدقة على القيود املفروضة علـى       العلين على مبدأ حرية ن    

  .وتكرس احترام حقوق ومسعة اآلخرين ومحاية النظام العام. هذه احلرية

   حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات-٢

يوسع باألخص نطاق احلق يف التجمـع       بدأت احلكومة األمريية يف صياغة مشروع قانون بشأن األمن العام س            - ١٣٩
  .السلمي إىل حد كبري لكي يشمل كل شخص خيضع للوالية القضائية ملوناكو

وسيستلزم عقد جتمع يف مكان عام إيداع بيان مسبق يسمح بالتأكد من أن مجيع الظروف األمنية املطلوبـة                    - ١٤٠
  .متوفرة وأن هناك إمكانية مادية لتنظيم هذا التجمع

 من الدستور، مبا أن قانوناً يعد كافيـاً لتحديـد القواعـد         ٢٩تطلب هذا اإلجراء تعديالً رمسياً للمادة       ولن ي   - ١٤١
  .اإلجرائية السالفة الذكر

 القانون املعّدل للقانون املتعلق باجلمعيات والذي يكّرس مبـدأ  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨وقد ُسن يف    - ١٤٢
وينص مشروع القانون على أن إنشاء اجلمعيات يف إمارة موناكو          . مبوجب تصريح حرية إنشاء هذه الكيانات القانونية      

سيتم من اآلن فصاعداً مبجرد إرسال تصريح إىل وزير الدولة، يكون مشفوعاً بنسخة من النظام األساسـي للكيـان                   
  . القانوين املعين
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توافق مع القانون وأن الكيان القانوين قيـد  وتتأكد اإلدارة من أن مشاريع األنظمة األساسية اليت ُترسل إليها ت   - ١٤٣
  .اإلنشاء ال ينطوي على شيء خمالف للنظام العام أو ذي طابع طائفي

  . من الدستور حبرية العمل النقايب٢٨وتعترف املادة   - ١٤٤

 ٥٥٣ من دستور موناكو، القـانون رقـم   ٢٨وُينظِّم شروط ممارسة حق اإلضراب، املنصوص عليه يف املادة        - ١٤٥
 ١٩٨٠يوليـه   / متوز ١ املؤرخ   ١- ٠٢٥ املنظم حلق اإلضراب واإلغالق والقانون رقم        ١٩٥٢فرباير  / شباط ٧ؤرخ  امل

  .الذي ينظم ممارسة حق اإلضراب ويضمن حرية العمل وال ينطبق على موظفي الدولة والبلدية واملؤسسات العامة

   حرية الدين واملعتقد-٣

  . من الدستور تكفل حرية العبادة٢٣وليكي والرسويل، لكن املادة دين الدولة هو الدين املسيحي الكاث  - ١٤٦

ومينع هـذا املبـدأ،   . وميكن ألتباع الديانات األخرى غري الدين الكاثوليكي إقامة شعائر دينهم حبرية وعالنية   - ١٤٧
 التمييـز  الذي يكرس احترام معتقد كل شخص ويرتبط بتقاليد عريقة تقوم على أساس التحرر والتسامح، كل أشكال        

  .ضد غري الكاثوليكيني

ويف جمال التعليم، ال جيوز إلزام أي تلميذ مبتابعة دروس التربية الكاثوليكية، حيث إن هذه الدروس تقـدم يف                     - ١٤٨
  .إطار احترام املعتقد ما مل يطلب اآلباء اإلعفاء منها

   املشاركة يف احلياة السياسية واحلق يف التصويت- طاء 

 سـنة   ١٨ناخب على مجيع مواطين موناكو البالغني من اجلنسني الذين ال تقل أعمارهم عـن               تنطبق صفة ال    - ١٤٩
  .والذين يتمتعون حبقوقهم املدنية

والذين )  من الدستور  ٥٤املادة  ( عاماً على األقل     ٢٥وحيق للناخبني من الذكور أو اإلناث البالغني من العمر            - ١٥٠
ألقل أن يترشحوا لالنتخابات شريطة أال يكونوا قد فقـدوا األهليـة            حيملون جنسية موناكو منذ مخس سنوات على ا       

 ٢٣ املتعلق باالنتخابات الوطنيـة والبلديـة، والـصادر يف    ٨٣٩لسبب من األسباب املنصوص عليها يف القانون رقم  
  .١٩٦٨ فرباير/شباط

لس الوطين ويوافق عليها هذا اجمللس وتراعي القوانني، اليت تضعها احلكومة األمريية وتقدمها باسم األمري إىل اجمل  - ١٥١
وهذه املصاحل تشمل املقيمني األجانب وكـذلك اجلهـات الفاعلـة         . مث يصدرها األمري كقوانني، مجيع املصاحل املعنية      

 الوافدين مـن  -  أو أصحاب العمل - االقتصادية اليت تعمل يف إمارة موناكو لكنها تقيم خارج حدودها، مثل العمال            
  . ورةاملناطق اجملا
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   األولويات وااللتزامات واملبادرات املتعلقة حبقوق اإلنسان- رابعاً 
إن إمارة موناكو، إذ تدرك أن هناك حاجة إىل زيادة تعزيز املبادرات املنجزة، تنـوي مواصـلة إصـالحاهتا                   - ١٥٢

وهي تويل أيضاً .  اإلنساناملؤسسية واملعيارية هبدف جعل التشريعات الوطنية متسقةً مع الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق
وفضالً عن ذلك،   . اهتماماً خاصاً ملواصلة ما أُجنز من عمل يف جمال التوعية حبقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي واملهين               

  . تعتزم اإلمارة مواصلة سياستها املتعلقة حبماية الطفولة وحتسني حياة املسنني اليومية وتيسري احلركة لألشخاص املعوقني

  :د أصبحت إمارة موناكو طرفاً يف الصك التايلوق  - ١٥٣

جملس أوروبا،  " (١٠٨االتفاقية  "اتفاقية محاية األفراد فيما يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات الشخصية اليت تسمى              
  .٢٠٠٨أكتوبر /والربوتوكول امللحق هبا، يف األول من تشرين األول) ١٩٨١يناير / كانون الثاين٢٨ستراسبورغ، 

  :ووقعت إمارة موناكو مؤخراً االتفاقية التالية  - ١٥٤

أكتوبر / تشرين األول  ٢٥النزارويت،  (اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني          
  .٢٠٠٨أكتوبر /  تشرين األول٢٢، يف )٢٠٠٧

  :ويفترض أن توقع قريباً على الصكوك التالية  - ١٥٥

  ؛)١٩٥٧ديسمرب / كانون األول١٣رغ، وستراسب( املتعلقة بتسليم اجملرمني االتفاقية األوروبية  )أ(  

  ؛)١٩٧٥أكتوبر / تشرين األول١٥(الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني   )ب(  

  ).١٩٧٨مارس / آذار١٥(الربوتوكول اإلضايف الثاين لالتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني   )ج(  

  :وتقوم سلطات موناكو بدراسة النصوص التالية  - ١٥٦

  ؛)٢٠٠٨نوفمرب /اليت فُتح باب التوقيع عليها يف تشرين الثاين(االتفاقية األوروبية املتعلقة بتبين األطفال   )أ(  

 / كانون الثاين٢٥جملس أوروبا، ستراسبورغ، (االتفاقية األوروبية املتعلقة مبمارسة حقوق الطفل   )ب(  
  ؛)١٩٩٦يناير 

األمم املتحدة، نيويـورك،  ( وكرامتهم املعوقني حقوق وتعزيز حلماية املتكاملة الشاملة الدولية االتفاقية  )ج(  
  ؛)٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣

االتفاقية املتعلقة باسترداد دعم الطفل وغريه من أشكال اإلعالة اُألسـرية علـى الـصعيد الـدويل                )د(  
 / تشرين الثـاين   ٢٣الصك النهائي املؤرخ    (ق بالقانون الواجب التطبيق على التزامات نفقة اإلعالة         والربوتوكول املتعل 

  ؛)٢٠٠٧نوفمرب 

  ).مؤمتر الهاي (٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣اتفاقية احلماية الدولية للبالغني املؤرخة   ) ه(  
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   استشارة اجملتمع املدين-خامساً 
ارجية بصفتها اجلهة املنسقة ألعمال إعداد هذا التقرير، بالتعـاون الوثيـق مـع               وزارة العالقات اخل   استشارت  -١٥٧

الوزارات واألقسام األخرى املعنية، منظمةً غري حكومية والصليب األمحر ملوناكو ومها منظمتان نشطتان بشكل خاص يف                
  .)٩(قتصادي واالجتماعيجمال الكفاح من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان، إىل جانب مؤسسة مستقلة هي اجمللس اال

  .ومل يديل فرع الرابطة العاملية ألصدقاء األطفال يف موناكو بأية مالحظة بشأن مشروع هذا التقرير  -١٥٨

واسترعى الصليب األمحر ملوناكو، الذي أشاد بالتحليل الذي يتضمنه هذا التقرير، انتباه احلكومة األمرييـة إىل                  -١٥٩
عض الفقراء اجملربين على اإلقامة يف موناكو، والذين ال تسمح حالتهم املالية بتحمل تكاليف              احلالة اليت يوجد فيها خاصة ب     

  .واقترح وضع آليات ختفف بدرجة أكرب تكلفة إجيارهم، اليت تتكفل هبا حالياً مؤسسات اجتماعية خمتلفة. السكن
عني االعتبار يف هذا التقرير، كما تقدم وأدىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بعدد من املالحظات اليت أُخذت ب  - ١٦٠

  :بالتوصيات التالية
  إمكانية انضمام موناكو إىل منظمة العمل الدولية؛  )أ(  

استكمال الدراسات اجلارية مع احلكومة األمريية قصد حتديث تشريعات العمل يف اإلمارة، مع إيالء                )ب(  
  اهتمام خاص لقضايا التحرش يف أماكن العمل؛

  . زيادة عدد املساكن االجتماعية من أجل حتقيق مزيد من املساواة االجتماعيةمواصلة  )ج(  
وأخرياً، أشار اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل ما حتظى به القيم املتعلقة باملساواة وعدم االسـتبعاد علـى                   - ١٦١

  .  من احترام تامأساس اجلنسية يف مجيع هذه اهلياكل، مبا فيها اجمللس االقتصادي واالجتماعي للشباب،

Notes 
1Au 11 février 2009, 8.221 monégasques étaient officiellement enregistrés au service d’état civil de la Mairie de Monaco. 
Les monégasques ne représentant donc qu’un quart de la population dans leur pays. 
2 Caisse de Compensation des Services Sociaux et Service des Prestations Médicales de l’Etat. 
3 Dix-huit cas constatés depuis 2005. 
4 En mars 2000, s’est tenue une conférence sur la violence en milieu scolaire organisée par l’Association des 
Parents d’Elèves de Monaco à laquelle a participé le Service gouvernemental de la Direction de l’Action 
Sanitaire et Sociale. 
5 Actions visant à récolter des fonds destinés à venir en aide aux enfants dont les droits sont bafoués. 
6 Mise en place le 1 octobre 2002.  Elle est composée d’officiers-inspecteurs de police et d’assistantes 
sociales de police, elle agit dans les domaines judiciaire et administratif, en matière de protection de 
l’enfance ou de majeurs vulnérables, et diligente toutes procédures pénales concernant les mineurs victimes 
ou auteurs de faits répréhensibles. 
7 Le complément d’allocation est accordé pour le mineur atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité 
exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. 
8 Foyer de Vie Princesse Stéphanie. 
9 Le rôle du CES est de donner un avis sur les problèmes socio-économiques, le Gouvernement le consulte 
sur les projets de loi ou d’ordonnance souveraine, tout comme le CES peut également de sa propre initiative 
formuler des vœux sur des questions entrant dans ce cadre. 
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