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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية ب
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠٠٦مايو / أيار١٩-١جنيف، 

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦ني تاملاد

 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملالحظات اخلتامية للجنة 

 موناكو

نظـرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من موناكو بشأن تنفيذ                 -١
، وذلك يف جلستيها الثالثة والرابعة،      (E/1990/5/Add.64)اعية والثقافية   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتم     

 مايو/ أيار ١٩ املعقودة يف    ١٩، واعتمدت يف جلستها     (E/C.12/2006/SR.3-4) ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٢املعقودتـني يف    
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦ 

  مقدمة-ألف 

كما ترحب .  األويل وردودها اخلطية على قائمة املسائلترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها        -٢
وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اإلضافية اليت      . اللجنة باحلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف         

غري أهنا تأسف لكون التقرير املعدل مل ُيقدم إال عشية اجللسة      . قدمـتها الدولـة الطـرف يف شكل تقرير معدل         
 . ملخصصة للنظر فيه مما أحدث صعوبة يف أخذ املعلومات اإلضافية يف احلسبانا

  اجلوانب اإلجيابية�باء 

 بشأن حرية التعبري العام، الذي      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٥تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون املؤرخ         -٣
 .سبب امليول اجلنسية، احلقيقية أو احملتملةجيرم باخلصوص القذف ذا الطابع العنصري، أو اإلثين أو الديين، أو ب
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 إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ٢٠٠٥مارس  /وترحـب اللجـنة بانضمام الدولة الطرف يف آذار         -٤
 .التمييز ضد املرأة

 .وتالحظ اللجنة مع التقدير أن نسبة البطالة تكاد تكون ُمعدمة يف البلد الطرف -٥

جلهود اهلامة اليت تبذهلا الدولة الطرف توخيا لتحديث تشريعاهتا وال سيما           وتالحـظ اللجنة مع التقدير ا      -٦
التعديالت اليت أدخلتها على القانون املدين املؤدية إىل إلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد األطفال الشرعيني أو 

ملدين مل يعد يشري إال إىل لفظ       وترحب اللجنة مع التقدير بأن القانون ا      . الطبيعيني أو أطفال الزنا أو سفاح احملارم      
وترحب اللجنة من جهة أخرى بالتعديالت اليت أدخلت على القانون باالستعاضة عن            ". أخالف"أو  " أطفـال "

 .مفهوم القوة األبوية بالسلطة األبوية

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد�جيم 

 .حتول دون تنفيذ العهد يف موناكوتالحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات هامة  -٧

  دواعي القلق الرئيسية�دال 

تعـرب اللجـنة عن قلقها بشأن وجود إعالنات تفسريية للدولة الطرف وحتفظات هلا تتصل باخلصوص     -٨
 . عند التصديق على العهد١٣ و٩ و٦، واملواد ٢ من املادة ٢بالفقرة 

 املتعلق بانتقال جنسية    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ املؤرخ   ١٢٩٦ورغـم أن اللجنة حتّيي اعتماد القانون رقم          -٩
موناكو من األمهات إىل أطفاهلن، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء وجود بعض القيود اليت حتول دون منح النساء                   

 .املتجنسات جنسيتهن ألطفاهلن يف حالة الطالق

س سنوات بالنسبة إىل غري احلاملني جلنسية       ويساور اللجنة القلق إزاء اإلبقاء على لزوم اإلقامة لفترة مخ          -١٠
 ).  من العهد١١ واملادة ٢-٢املادة (موناكو مما حيول دون انتفاعهم باحلق يف السكن وبالرعاية االجتماعية والطبية 

واللجنة إذ تراعي التعديالت اليت أدخلت على القانون املدين، تعرب عن قلقها إزاء وجود شروط قانونية        -١١
 ).  من العهد٣املادة ( الرجال والنساء يف اكتساب جنسية موناكو متيز بني

غري أهنا تأسف لعدم انطباق استحقاقات . وحتيط اللجنة علماً بوجود نظام ضمان اجتماعي فعال للعاملني -١٢
 ).  من العهد٩املادة (اإلعالة على نظام الضمان االجتماعي للعاملني حلساهبم اخلاص 

مع القلق املشاكل الصحية اليت يعاين منها املراهقون، والنامجة باخلصوص عن اإلدمان            وتالحـظ اللجنة     -١٣
 ). من العهد١٢ و١٠املادتان (وعن تعاطي املخدرات 

 من  ١٢ و ١٠املادتان  (ويسـاور اللجنة القلق لعدم وجود تشريع حمدد بشأن العنف املرتيل ضد النساء               -١٤
 ).العهد
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أن عدم شرعية اإلجهاض يف مجيع األحوال يف النظام القضائي للدولة الطرف وتعرب اللجنة عن قلقها بش -١٥
 ).١٢املادة (

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على     . توصـي اللجنة الدولة الطرف بسحب إعالناهتا التفسريية وحتفظاهتا         -١٦
، ٢ من املادة ٢و أصبح غري مفيد وال سيما ما يتعلق بالفقرة      املبادرة إىل إعادة النظر فيها، وخباصة ما أُمهل منها أ         

 . من العهد مراعاة للتطورات اليت شهدهتا الدولة الطرف١٣ و٩ و٦واملواد 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع يكرس املساواة يف احلق يف نقل نساء موناكو جنسيتهن  -١٧
 .اجلنسيةإىل أطفاهلن أياً كانت طريقة اكتساب 

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف باحلّد من شرط اخلمس سنوات املفروض على غري مواطين موناكو                  -١٨
 .لتمكينهم من االستفادة من احلق يف السكن ويف الرعاية االجتماعية والطبية

 .وتوصي اللجنة باملساواة بني الرجال والنساء يف اكتساب اجلنسية -١٩

لطرف بأن يؤمن نظام الضمان االجتماعي محاية متكافئة جلميع فئات العمال          وتوصـي اللجـنة الدولة ا      -٢٠
 .وأسرهم

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملنع ومكافحة اإلدمان على املخدرات، وال سيما لدى                -٢١
 .الشبان، واعتماد تشريع مالئم يف هذا الصدد

يع حمدد جيّرم العنف املرتيل جنائياً، ووضع آلية قانونية         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي اعتماد تشر       -٢٢
 .هتدف إىل محاية النساء ضحايا العنف املرتيل

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف تشريعها اخلاص باإلجهاض وبتوخي حاالت استثنائية                -٢٣
 .تصاب أو عن سفاح حمارمللحظر العام لإلجهاض ألسباب عالجية ويف حالة يكون احلمل ناجتاً عن اغ

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس                -٢٤
ُيعهد إليها حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها احلقوق االقتصادية           ) ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة رقم     (

 .واالجتماعية والثقافية

لجنة الدولة الطرف بتنسيق تشريعاهتا اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً           وتوصي ال  -٢٥
 .لإلصالحات اليت أدخلتها على القانون املدين

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باالنضمام إىل منظمة العمل الدولية وبالتوقيع والتصديق على خمتلف                -٢٦
 .اردة يف العهداتفاقاهتا املتعلقة باألحكام الو
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وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على توفري تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس يف مجيع املستويات وعلى                  -٢٧
حتسـني اإلملـام حبقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدى موظفي اخلدمة املدنية               

 . والوظائف القضائية

 .رف على االنضمام إىل اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليموتشجع اللجنة الدولة الط -٢٨

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الزيادة يف مستوى املساعدة اليت تقدمها حىت يبلغ النسبة اليت أوصت                 -٢٩
 . يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل٠,٧هبا األمم املتحدة وهي 

بتوفري بيانات مبوبة تتعلق بتطبيق العهد وخباصة عن حدوث األمراض          وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف        -٣٠
  ٤٣، وخباصة فقرتاه    ١٤املهنية وتواتر األجر األدىن وحتيل الدولة الطرف، يف هذا الصدد، إىل تعليقها العام رقم               

 لتعزيز السياسات وتوصي اللجنة أيضاً باستخدام تلك املعلومات توخياً.  اللتان تتعلقان بااللتزامات األساسية٤٤و
 .والربامج واملتابعة ذات الصلة بالعهد

 املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات         هذهالدولة الطرف أن تنشر     إىل   اللجنة   تطلبو -٣١
 وتشجع اللجنة الدولة الطرف.  التدابري املتخذة لتنفيذها   كافةاجملتمع، وأن تطلعها يف تقريرها الدوري القادم على         

 قبل  الوطين غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى             املنظماتأيضاً على إشراك    
 . القادمتقدمي تقريرها الدوري

يف موعٍد  يف وثيقة واحدة     الثاين والثالث  نيها الدوري ي أن تقدم تقرير   الطرفالدولة  إىل  اللجنة  وتطلـب    -٣٢
 .٢٠٠٩ يونيه/ حزيران٣٠ أقصاه

_ _ _ _ _ 


