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 مقدمة

                                                                               ، وقعت إمارة موناكو على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية               ١٩٩٧       يونيه   /         حزيران   ٢٦   يف   - ١
  /               تشرين الثاين    ٢٨                  لنسبة ملوناكو يف                     ً      وأصبح العهد نافذاً با     .     ١٩٩٧       أغسطس   /     آب   ٢٨                                  والثقافـية، وصـدقت علـيه يف        

  .    ١٩٩٧      نوفمرب 

                                                                                            ً                     وكدولـة طـرف يف العهد، حتيل إمارة موناكو إىل نظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تقريرها األويل املعد وفقاً                    - ٢
  :                             من العهد اليت تنص على ما يلي  ١٦            ألحكام املادة 

                                             م هذا اجلزء من العهد، تقارير عما اختذته                                                     ً              تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تقدم، طبقاً ألحكا          " 
   ".                                                                    من تدابري وما أحرزته من تقدم لضمان احترام احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد

 املادة األوىل

           ، وعضو يف    )    ١٩٦٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٧                        املادة األوىل من دستور      (                                         إمارة موناكو دولة مستقلة ذات سيادة        - ٣
                                                                          ، وهـي متمسـكة باملبادئ والقيم اليت تعمل هذه املنظمة الدولية على                ١٩٩٣                                         مـنظمة األمـم املـتحدة مـنذ عـام         

   .                محايتها وتعزيزها

                                                      ً                                                       وتقـر إمارة موناكو وحتترم املبدأ الذي يقضي بأن للشعوب حقاً يف تقرير مصريها، وحتديد مركزها السياسي،                  - ٤
  .           ها الطبيعية                                                               وحتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصرف حبرية مبوارد

   .                                                                                            وال متارس إمارة موناكو أية مسؤولية يف إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت أو املشمولة بالوصاية - ٥

 ٢املادة 

 اإلعالن التفسريي

  : ٢                                                                                         قدمت حكومة اإلمارة، لدى توقيعها وتصديقها على العهد، اإلعالن التفسريي التايل فيما يتعلق باملادة  - ٦

   ٢                                                                                          ومة اإلمارة أهنا تفسر مبدأ عدم التمييز على أساس األصل القومي، الذي جتسده الفقرة                         تعلـن حك   "  
                                                                                                  ، عـلى أنه ال يعين بالضرورة التزام الدول بشكل تلقائي بأن تكفل لألجانب نفس احلقوق اليت                  ٢               مـن املـادة     
   ".               تكفلها ملواطنيها

                                              تع األجنيب داخل اإلمارة بسائر احلقوق العامة          يتم "                                             من الدستور على املبدأ الذي يقضي بأن           ٣٢                 وتـنص املـادة      - ٧
  .                            مبوجب الدستور أو مبوجب القانون  "                        ً                 واخلاصة، غري املقصورة رمسياً على مواطين اإلمارة

                                                                                                               وفيما عدا األصل القومي، ال تنطوي احلريات األساسية املكفولة بالدستور على أي متييز بسبب العرق أو اللون                  - ٨
  .                                         أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي                          أو اجلنس أو الثروة أو اللغة
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  .                   ً      ً وال تعترب اإلمارة بلداً نامياً - ٩

     مثال  (                                                                                                              وتضـع إمارة موناكو وتنفذ لصاحل البلدان النامية تدابري نشطة يف جمايل املساعدة الدولية والتعاون الدويل                  -  ١٠
   ).                        نظيف باملاء وشاحنة صهرجيية                  حافالت وشاحنة للت ٤                 ً                    قدمت اإلمارة مؤخراً يف شكل هدية للسنغال   :        على ذلك

  .                                                                                            وترد بالتفصيل التدابري املتخذة لضمان ممارسة احلقوق املعترف هبا يف العهد ممارسة تامة بالنسبة لكل مادة -  ١١

 ٣املادة 

     ً                                                                                                            رهـناً بالقـيود املتصـلة باجلنسـية، يتمـتع الـرجل واملـرأة يف مونـاكو باملساواة يف احلقوق االقتصادية                      -  ١٢
  .       لثقافية             واالجتماعية وا

 ٤املادة 

                                 ً                                                                         يكفـل الـباب الثالث من الدستور عدداً من احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ولكنه خيول للمشرع اختصاص                 -  ١٣
                                                                                وينص القانون يف موناكو على أن لألحكام املتعلقة باحلقوق احملددة يف االتفاقيات              .                                   حتديـد طـرائق ممارسة تلك احلقوق      

   .                      شريعية يف اجملاالت املعنية                              الدولية األولوية على األحكام الت

                                                                                                      وتشجع إمارة موناكو ممارسة احلقوق املعترف هبا يف العهد مع مراعاة خصائص معينة تتصل بامتداد إقليم اإلمارة       -  ١٤
                                                                                                                  والسـياق اخلاص لوضعها التارخيي والسياسي، ولكنها حترص باستمرار على تعزيز انسجام العالقات االجتماعية وضمان               

ٍ       مستوى عاٍل من ال    .                                                                  رفاه العام لألفراد املقيمني يف إمارة موناكو والذين يعملون على أراضيها        

 ٥املادة 

                                                                         ً                                      يـنص القـانون اجلنائي يف موناكو على معاقبة األفراد الذين يرتكبون جرائم أو جنحاً يف حق األمن اخلارجي                    -  ١٥
                            واألفراد الذين يقترفون جرائم   )   ٦٤     إىل   ٥٦       املواد (                                        ، والذين يعتدون على األمن الداخلي للدولة  )  ٥٥     إىل   ٥٠      املواد  (        للدولة  

    ٦٥       املواد   (                                                                                                        لإلخالل بنظام الدولة عن طريق احلرب األهلية، واالستخدام غري املشروع للقوة املسلحة، والتخريب والنهب               
    ).   ٦٩   إىل 

     نكار         على أن إ  .                                                                                                  لـيس يف األحكـام الدسـتورية أو التشريعية أو التنظيمية ما من شأنه أن ميس حبقوق اإلنسان                  -  ١٦
  .                                                   ً               القواعد القانونية اليت حتمي حقوق اإلنسان قد يشكل اعتداًء على هذه احلقوق

 ٦املادة 

                         من العهد الذي يلزم      ٦                                                                                           يـتوافق القـانون الداخـلي يف موناكو وقانون املعاهدات، مع الشرط الوارد يف املادة                 -  ١٧
  .                                                        األطراف بتهيئة الظروف املناسبة اليت تكفل مبمارسة احلق يف العمل
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 عالن التفسريياإل

  : ٦                                                                                         قدمت حكومة اإلمارة، لدى توقيعها وتصديقها على العهد، اإلعالن التفسريي التايل فيما يتعلق باملادة  -  ١٨

                               ً        ، جيب أال تفسر على أهنا تشكل عائقاً لألحكام   ١٣    ، و   ١١    ، و  ٩    ، و  ٦                                  تعلـن حكومة اإلمارة أن املواد        "  
   ".                                   اإلقامة ملنح استحقاقات اجتماعية معينة                                             اليت تنظم سبل حصول األجانب على عمل أو حتدد شروط 

 ٦الصكوك الدولية املتعلقة باملادة 

                                                االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز           على       ١٩٩٥       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                              وقعـت إمـارة مونـاكو يف         -  ١٩
    ٢٣          املؤرخ   11931                                                وأصبحت هذه املعاهدة نافذة مبوجب األمر امللكي           ).     ١٩٦٦      مارس   /       آذار  ٧            نـيويورك،      (         العنصـري 

                             باختصاص جلنة القضاء على        ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين    ٢٣                                 كمـا تعـترف اإلمـارة مـنذ           .     ١٩٩٦         أبـريل    /       نيسـان 
   .                التمييز العنصري

         ً        وذلك حتسباً الحتمال                                                اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                                         تقوم الدوائر القانونية يف اإلمارة بدراسة    
   .      فاقية                    انضمام اإلمارة إىل االت

                          ً                                           الدولية، كما أهنا ليست طرفاً يف أي اتفاقية أعدت حتت رعاية هذه                          منظمة العمل                         ً        إمارة موناكو ليست عضواً يف       
   .               املنظمة الدولية

 ٦قواعد القانون الداخلي املتعلقة باملادة 

       وتعترف   .     ١٩٦٢      ديسمرب  /             كانون األول   ١٧                                    من دستور إمارة موناكو املؤرخ         ٢٥                                 إن حرية العمل مكفولة باملادة       -  ٢٠
                                                                                                                          هـذه املـادة بأن ملواطين اإلمارة األولوية يف احلصول على الوظائف العامة واخلاصة بشرط أن تتوفر لدى الفرد املهارات                    

   .             ً                                                     الالزمة ووفقاً للشروط املنصوص عليها يف القانون أو يف االتفاقيات الدولية

                                          علق بالوظائف العامة يعطي ملواطين إمارة             واملت     ١٩٣٤       يوليه   /      متوز   ١٨          املؤرخ   188                               وهكـذا، فـإن القانون رقم        
   .                                          موناكو األولوية يف احلصول على الوظائف العامة

                                                 نظام األولوية للتشغيل، وينظم شروط التوظيف           ١٩٥٧       يوليه   /      متوز   ١٧          املؤرخ   629  ُ                         وُينشـئ القـانون رقـم        
                             على رخصة عمل، وجيب على                                                         ً           وميكن لألجنيب أن يشغل وظيفة خاصة يف موناكو إذا كان حاصالً            .                    والتسريح يف اإلمارة  

  .                                              رب العمل أن يطلع دائرة العمالة بكل عرض للتوظيف

                                                                                                             ومـن مث، وبشرط توفر املهارة املطلوبة، وما مل يرشح مواطن من موناكو نفسه لشغل الوظيفة، جيب على رب                    
  :                                          العمل أن مينح الوظيفة حسب ترتيب األولوية اآليت

    كو؛                                      لقرين أو قرينة مواطنة أو مواطن من مونا -

                     ألجنيب يقيم يف اإلمارة،؛ -
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                                 لشخص يقيم يف إحدى البلدات اجملاورة؛ -

  .                                          لشخص يقيم خارج موناكو وخارج البلدات اجملاورة -

                                                                                                                    وجتـدر اإلشارة إىل أن هذه الفئات ذات األولوية ال تشهد ممارسة أي متييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على                      
                                    وتسمح هذه الصيغة بتشجيع العمالة       .                                          ن أو الرأي السياسي أو األصل االجتماعي                                                أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدي       

َ                                                                                     الكاملـة ملواطـين اإلمارة دون أن ُيحَرم األجانب من إمكانية العمل يف اإلمارة، باعتبار أن القوة العاملة احمللية غري كافية          ُ                            
  .                             باملرة لشغل كل الوظائف الشاغرة

  .    ملبدأ                                وخيضع نظام التسريح هو اآلخر لنفس ا 

                                                     ، واملتعلق بعقد العمل، مهلة اإلشعار بالتسريح من            ١٩٦٣      مارس   /       آذار   ١٦          ، املؤرخ   729                        وحيـدد القـانون رقم       
                                               وينص على إعفاء العامل من اخلدمة خالل فترة          .                                                                      الوظـيفة على أساس املدة اليت قضاها األجري يف خدمة نفس رب العمل            

    ٢٧          ، املؤرخ   845                    وحيدد القانون رقم      .                         كن من البحث عن وظيفة                                                        اإلشـعار ملدة اثنيت عشرة ساعة يف األسبوع، حىت يتم         
  .                                                             ُ                   ، واملتعلق بتعويض األجراء عن الفصل والتسريح مبلغ التعويضات اليت ُتدفع يف حالة التسريح    ١٩٦٨      يونيه  /      حزيران

                                                    ، الذي مت مبوجبه تأسيس النظام األساسي، للعمل يف             ١٩٦٣      مايو   /       أيار   ١٦          ، املؤرخ   735                         ويـنظم القـانون رقم       
                                                                                                                  ملـرتل، شـروط عمل األشخاص الذين يضطلعون على انفراد، ودون اللجوء إىل مساعدة أفراد آخرين عدا أصوهلم أو                    ا

                                                           ُ  َّ            ً                                           أزواجهـم أو األطفـال الذين يف كفالتهم، بعمل ما مقابل أجر جزايف ُيتفَّق عليه مسبقاً حلساب مؤسسة أو مؤسسات                    
                                                           حني يتزود هؤالء العمال حبرية مبا حيتاجونه من اللوازم                                                                            صـناعية أو جتاريـة أو حرفية أو غريها، مهما كان طابعها، يف            

  .                                           ً         ً الثانوية، ما عدا املواد األولية املستخدمة كلياً أو جزئياً

  :                                                         وتنظم النصوص التالية التوجيه والتدريب يف اجملالني التقين واملهين -  ٢١

                       تأسيس اإلجازات بدون أجر                ، الذي مت مبوجبه     ١٩٧٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥        ، املؤرخ 898                ينص القانون رقم  
                                                                                                                            للتشجيع على تعليم العمال أو التدريب النقايب لصاحل األجراء، وعلى أنه جيوز لألجراء واملتدربني أن يطلبوا، باإلضافة إىل                  
                                                                                                         إجازهتم السنوية، االنتفاع بإجازات بدون أجر ال تتجاوز مدهتا إثىن عشر يوم عمل يف السنة لتلقي تعليم عمايل أو تدريب 

َ    تنظمه مؤسسات عامة أو خاصة معتَمدة    نقايب                                .   

    ١٦          ، املؤرخ   734         ً                                                                            وجيـوز أيضـاً توفـري تدريـب مهين بشكل منهجي وكامل وتدريب خيضع للقانون رقم                  
                                                                                                  واملتعلق بعقد التدريب، من جانب صاحب حمل صناعي أو جتاري، أو حريف، أو ملتزم عملي لصاحل                     ١٩٦٣      مارس   /    آذار

            ، شكل عقد       ١٩٦٤      مارس   /       آذار   ٢٨          ، املؤرخ   3154                        وحيدد األمر امللكي رقم       .  ب                                    شخص يعمل حلسابه مقابل ذلك التدري     
  .                         التدريب وشهادة ختم التعلم

 حالة العمالة والبطالة �   ً أوال  

ُ   َّ                                      ُتقدَّر القوى العاملة مبفهوم مكتب العمل        :                                                                        حالـة ومسـتوى وتطور العمالة والبطالة والبطالة اجلزئية يف موناكو           -  ٢٢
      يناير  /               كانون الثاين   ١     ً       فرداً يف      ٣٨     ٥٩٥     ب      )                                               ليت تشغل وظيفة إضافة إىل العاطلني عن العمل                              أي القـوى العاملة ا     (         الـدويل   
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            أجري، أي    ٦     ٠٠٠   (+                                                                          ، وبفضل عودة النمو املستمر، ازداد حجم القوى العاملة بصورة كبرية                ١٩٩٨           ومنذ عام     .     ٢٠٠١
                       ويستخدم القطاع العام      ).     ١٩٩٧       ديسمرب   / ل             كانون األو    ٣١                                              يف املائة مقارنة مبا كان عليه الوضع يف              ١٨,٤                بزيادة نسبتها   

      من    ٣٥     ١٦٨                                                                                                    يف املائـة مـن القوى العاملة، بينما يستخدم القطاع اخلاص تسعة أعشار العدد املتبقي، أي                     ٨,٨        نسـبة   
                                                        يف املائة من القوى العاملة، بينما يستوعب القطاع             ٨٢,٥      نسبة    )             قطاع اخلدمات  (                         ويستوعب القطاع الثالث      .          العـاملني 
                                                                وباستثناء بعض الصيادين يكاد ال يكون هناك وجود للقطاع األول ألن       .            يف املائة      ١٧,٤      نسبة    )           الصناعة       قطـاع  (         الـثاين   

  .       ً                   هكتاراً من املساحات اخلضراء  ٣٩                             ً           العمران يعم أراضي موناكو متاماً، فيما عدا 

  :                                  يبني اجلدول التايل هيكل القوى العاملة 

 القطاعات ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
١ ٠٨٨ 
٥٥,٣٤٪ 

١ ٠٧٤ 
٥٦,١٧٪ 

١ ٠٨٦ 
٥٨,٠١٪ 

١ ٠٥٩ 
٥٧,٦٢٪ 

١ ٠٢١ 
٥٧,٣٠٪ 

      العدد  :              الوظيفة العامة
  ٪" 

٦١ 
٣,١٠٪ 

٦٣ 
٣,٢٩٪ 

٦٢ 
٣,٣١٪ 

٦٠ 
٣,٢٦٪ 

٦١ 
٣,٤٢٪ 

      العدد  :        الصناعات
  ٪" 

٣١ 
١,٥٨٪ 

٣٠ 
١,٥٧٪ 

٢٧ 
١,٤٤٪ 

٢٧ 
١,٤٧٪ 

٢٥ 
١,٤٠٪ 

      العدد   :     النقل
  ٪" 

٦٠ 
٣,٠٥٪ 

٦٠ 
٣,١٤٪ 

٥٤ 
٢,٨٨٪ 

٤٧ 
٢,٥٦٪ 

٤٥ 
٢,٥٣٪ 

      العدد   :     تجارة  ال
  ٪" 

 
١٦ 
٠,٨١٪ 

 
١٦ 
٠,٨٤٪ 

 
١٢ 
٠,٦٤٪ 

 
١٢ 
٠,٦٥٪ 

 
١٣ 
٠,٧٣٪ 

 : )                       عدا شركة محامات البحر    (         الفنادق  
      العدد  
  ٪" 

٢٧٠ 
١٣,٧٣٪ 

٢٥٢ 
١٣,١٨٪ 

٢٢٨ 
١٢,١٨٪ 

٢٣٥ 
١٢,٧٩٪ 

٢٣٦ 
١٣,٢٤٪ 

      العدد  :      اخلدمات
  ٪" 

٥٠ 
٢,٥٤٪ 

٤٦ 
٢,٤١٪ 

٤٥ 
٢,٤٠٪ 

٤٢ 
٢,٢٩٪ 

٤٠ 
٢,٢٤٪ 

      العدد  :              إدارة املمتلكات
  ٪" 

 
٣٨٢ 
١٩,٤٣٪ 

 
٣٦٢ 
١٨,٩٣٪ 

 
٣٤٩ 
١٨,٦٤٪ 

 
٣٤٧ 
١٨,٨٨٪ 

 
٣٣٣ 
١٨,٦٩٪ 

           مبا يف ذلك    (                      شـركة محامات البحر     
(HBS :    العدد      

  ٪" 
٥ 
٠,٢٥٪ 

٥ 
٠,٢٦٪ 

٥ 
٠,٢٧٪ 

٥ 
٠,٢٦٪ 

٤ 
٠,٢٢٪ 

      العدد  :                رب عمل دون نشاط
  ٪" 

٣ 
٠,١٥٪ 

٤ 
٠,٢١٪ 

٤ 
٠,٢١٪ 

٤ 
٠,٢٢٪ 

٤ 
٠,٢٢٪ 

  د    العد  :                        العاملون يف اخلدمة املرتلية
  ٪" 

 العدد الكلي ١ ٧٨٢ ١ ٨٣٨ ١ ٨٧٢ ١ ٩١٢ ١ ٩٦٦

٨٧٨ 
١ ٠٨٨ 

٨٣٨ 
١ ٠٧٤ 

٧٨٦ 
١ ٠٨٦ 

٧٧٩ 
١ ٠٥٩ 

٧٦١ 
١ ٠٢١ 

 :أي األجراء
 :املوظفون

 اجملموع العام ١ ٧٨٢ ١ ٨٣٨ ١ ٨٧٢ ١ ٩١٢ ١ ٩٦٦
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    يف     ٥٧,٥    سبة          ميثلون ن      الرجال      ، كان     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ١   يف    :                                         خصـائص تتعلق بفئات معينة من العمال       -  ٢٣
                                         وتزداد هذه النسبة يف الوظيفة العامة،        .       النساء                 يف املائة من         ٤٢,٥                                                          املائة من األجراء العاملني يف القطاع اخلاص مقابل نسبة          

   ).                    يف املائة من النساء    ٣٦,٨      مقابل  (                                                     يف املائة من املوظفني يف جهاز اإلدارة يف موناكو               ٦٣,٢                            حيـث ميـثل الرجال نسبة       
      وظائف  (                                    يف املائة من موظفي الفئة ألف            ٥٤,٨                                                النساء أكرب يف وظائف اإلشراف، إذ ميثلن نسبة                                  وباملقـابل، فـإن عدد      

  .                                                   ويبني اجلدوالن التاليان االختالفات يف توزيع القوى العاملة   ).                             اإلدارة أو التصميم أو التفتيش

 الوظيفة العامة يف موناكو

 ،)أو التفتيشوظائف اإلدارة أو التصميم (عدد املوظفني حسب الفئات ألـف 
 مع توزيع حبسب اجلنس) وظائف التنفيذ(، وجيم ودال )وظائف التطبيق(وباء 

 )٢٠٠٢يوليه /متوز(بالنسبة خلدمات اإلدارة 

 الفئة الرجال النساء اجملموع
 ألف ٣٣٠ ٤٠٠ ٧٣٠
 باء ٤٣٧ ٣٠٤ ٧٤١
 جيم ٩٦٨ ٢٢٥ ١ ١٩٣
 دال ٣٨ ١٠٣ ١٤١
 اجملموع ١ ٧٧٣ ١ ٠٣٢ ٢ ٨٠٥

 املني يف القطاع اخلاص حبسب اجلنس واجلنسيةتوزيع الع
 )٢٠٠١يناير / كانون الثاين١يف (

 اجلنسية الرجال النساء اجملموع النسبة املئوية
                  مواطنون من موناكو ٥٢٠ ٣٠٨ ٨٢٨ ٢,٣٦
        فرنسيون ١٣ ٦٠١ ١٠ ٣٩٢ ٢٣ ٩٩٣ ٦٨,٢٢
         إيطاليون ٣ ١٢٢ ٢ ٠٠٣ ٥ ١٢٥ ١٤,٥٧
                      آخرون من االحتاد األورويب        مواطنون  ١ ٤١٨ ١ ١٨٩ ٢ ٦٠٧ ٧,٤١
            جنسيات أخرى ١ ٤٩٠ ١ ٠٠١ ٢ ٤٩١ ٧,٠٨
            قيد التسجيل ٧٧ ٤٧ ١٢٤ ٠,٣٥
      اجملموع ٢٠ ٢٢٨ ١٤ ٩٤٠ ٣٥ ١٦٨ ١٠٠,٠٠

                               باإلضافة إىل األحكام التشريعية      :                                                                                حاالت التفريق أو االستبعاد أو التفضيل الرئيسية اليت تعترب حاالت غري متييزية            
                                              ، فإن احلالة الوحيدة اليت جرى فيها إعمال         )                  ترد تفاصيله أعاله   (                                    ة فيما يتعلق بالتوظيف والتسريح                               الـيت تضـع نظام أولوي     

                                                                    ويعترب هذا التفريق غري متييزي ألنه ال يشمل سوى النساء واألطفال،             .                                                      الـتفريق أو االستبعاد تتعلق بالطابع الشاق للعمل       
                ً          وفيما يتعلق أيضاً بالوظائف   .                           أو من شأهنا أن متس بأخالقهم                                                         ويرمي إىل محايتهم من أشغال معينة قد تكون خطرة أو شاقة      

                                   واملتعلق بوضع موظفي الدولة على ما     ١٩٧٥      يوليه  /     متوز  ١٢          ، املؤرخ   975                     من القانون رقم       ١٧                           العمومـية، تـنص املادة      
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                      ينطبق هذا على املالك     و   ".                             ً                                                             ال جيـوز التفريق بني اجلنسني، رهناً بالتدابري االستثنائية اليت قد متليها طبيعة الوظائف                : "     يـلي 
                                                                ، الذي خيضع للنظام املنصوص عليه يف القانون العام، حيث يكون          )                           رجال درك األمري واإلطفائيون    (                        العسكري للقوة العامة    

  .             ً     ً                 التوظيف موجهاً ضمناً للرجال دون سواهم

                      لتعداد العام للسكان                                   األفراد العاملون الذين مشلهم ا     (                                                          وتبني دراسة ال تشمل سوى العاملني املقيمني داخل اإلمارة           
                                    يف املائة من القوى العاملة، يف          ٣,٦     ً                 عاماً ميثلون نسبة       ٢٥        دون                 العمال الشباب     أن    )       فرد   ١٢     ٧٠٠           ، وعددهم       ٢٠٠٠      لعام  

   .          يف املائة   ٨,٢     ً             عاماً ميثلون نسبة   ٦٠                                         حني أن العاملني املسنني الذين تتجاوز أعمارهم 

   ً                                                        يداً سياحة املؤمترات، والفنادق واملطاعم، والبنوك واألنشطة                                ً                       ويقـوم اقتصاد موناكو أساساً على اخلدمات وحتد        -  ٢٤
                                                                                                          املالية، واالستشارة واخلدمات املسداة للمؤسسات والتجارة الدولية، اليت تعد أهم القطاعات اليت توفر فرص عمل منذ عام 

                 الفلزات واملنتجات       ً                           وحتديداً املؤسسات املتخصصة يف حتويل     (                                                      ويف أثـناء الفـترة ذاهتـا، شهد القطاع الصناعي             .     ١٩٩٠
  .      ً                       تباطؤاً فيما يتعلق خبلق فرص عمل  )                       الكيميائية والبالستيكية

                ً                                                                                         ومتـثل اإلمـارة قطـباً للنشـاط االقتصادي جيذب العمال احلدوديني القادمني باألساس من البلدات اجملاورة                  -  ٢٥
    اليت  (                       اريتيم، ومن إيطاليا        م -                      التابعة ملقاطعة ألب      )         مارتني -        كاب   -                                             بوسـوالي، وكاب داي، وال توريب، وروكوبرين         (

                                                                                             وهكذا، فإن القوة العاملة اليت تشتغل يف موناكو متثل ثالثة أضعاف القوة العاملة اليت تقيم               ).          ً   كيلومتراً   ١٢                 تقـع على بعد     
   من   :                                                                                           وإذا اقتصر النظر على القطاع اخلاص وحده، تكون هذه النسبة أكرب كما يتبني من اجلدول التايل          .                 داخـل اإلمـارة   

                   يف املائة يف حني         ١٩,٦     ً                                          فرداً، ميثل عدد األفراد املقيمني يف موناكو           ٣٥     ١٦٨                             القطاع اخلاص البالغ عددهم                   أصـل أجراء    
  .         يف املائة    ٨٠,١                            ميثل عدد العمال احلدوديني نسبة 

 توزيع عمال القطاع اخلاص حبسب حمل اإلقامة
 )٢٠٠١يناير / كانون الثاين١(

 إلقامةحمل ا رجال نساء العدد الكلي النسبة املئوية
       موناكو ٣ ٨٤٥ ٣ ٠٤٢ ٦ ٨٨٧ ٪١٩,٥٨
            خارج موناكو ١٦ ٣٠٦ ١١ ٨٥١ ٢٨ ١٥٧ ٪٨٠,٠٦
  :     ومنها    
                البلدات اجملاورة  ٠٩٧,٥ ٤ ٦٥٤ ٩ ٧٥١ ٪٢٧,٧٣
                  بلدات فرنسية أخرى ٩ ٣١١ ٥ ٨٩٦ ١٥ ٢٠٧ ٪٤٣,٢٤
        إيطاليا ١ ٨٩٨ ١ ٣٠١ ٣ ١٩٩ ٪٩,١٠
            قيد التسجيل ٧٧ ٤٧ ١٢٤ ٪٠,٣٥
      اجملموع ٢٠ ٢٢٨ ١٤ ٩٤٠ ٣٥ ١٦٨ ٪١٠٠

                                            ميثل العمال املتحصلون على عقود ذات فترة         :                        ً      ً                                 وتشـهد إمارة موناكو أيضاً تطوراً يف أشكال التوظيف اجلديدة          -  ٢٦
                                    حيث يرتفع عددهم بشكل ملموس خالل       (                                                         يف املائة من القوى العاملة وذلك حبسب فترة السنة             ١٥    و   ١٠              حمـددة بـني     

                يف املائة من        ٧,١٠                                              يف حني ميثل متوسط عدد األجراء املؤقتني نسبة           )      سبتمرب /        أيلول         مايو إىل  /           من أيار  �                  املوسـم السياحي    
                ليس هلذه الظاهرة   :                                                    ً أما عدد األفراد الذين يشغلون عدة وظائف، فهو قليل جداً  .     ٢٠٠٠                             أجـراء القطـاع اخلاص يف عام    
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         كانون    ٢٨          ، املؤرخ   1.067    قم                         فالواقع أن القانون ر     .                                                                وجـود يف الوظـيفة العمومـية، وهي هامشية يف القطاع اخلاص           
                                       ساعات متتالية بني يوم عمل وآخر،         ١٠                             ً                               ، واملتعلق مبدة العمل يشترط حداً أدىن من الراحة لفترة               ١٩٨٣         ديسـمرب    /    األول

ُ                                وعالوة على ذلك، ال يضطر اُألجراء يف اإلمارة إىل اجلمع            .               ً                                            وهو ما حيظر فعالً اجلمع بني عدة وظائف على أساس التفرغ                                  
      لذلك،   .                                                                             ً              لى أساس التفرغ باعتبار أن األجور اليت يكسبوهنا تضمن هلم وألسرهم مستوى معيشة كافياً                              بني عدة وظائف ع   

                                                                                                          فـإن األفـراد الذين يشغلون عدة وظائف هم أولئك الذين يعملون بعض الوقت، وهو أحد أشكال العمل الذي ال يزال      
                                          ة حمدود، ألن توزيع الوظائف حبسب الفئات                                  غري أن انتشار هذه الظاهر      .                                             خيـرج حىت اآلن عن نطاق التشريع يف موناكو        

  )                                                                                       حيث حيسب املوظفون الشاغلون لعدة وظائف يف كل جمموعة من اجملموعات املهنية اليت ينشطون فيها       (                   املهنـية املختلفة    
                                                                    وظيفة، يف حني أن عدد األشخاص الطبيعيني العاملني يف اإلمارة هو             ٣٥     ٨٩٣                                        يـبني أن العـدد اإلمجايل للوظائف هو         

  .     ً  فرداً  ٣٥     ١٦٨

              ، أي أنه اخنفض     ٢٠٠١      يناير  /             كانون الثاين ١                يف املائة يف         ٢,٤٥                ً           ، املنخفض تقليدياً، نسبة                    معـدل البطالة          وبلـغ    -  ٢٧
                 يف املائة يف عام      ٣,٩٤    و     ١٩٩٠                     يف املائة يف عام          ٢,٣٦      وبلغ    .                                                        يف املائـة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة          ٩         بنسـبة   
     يف   ٤                          يف املائة من اجملموع، و       ٦٤ (                                             ني عن عمل تشمل األفراد املقيمني يف اإلمارة                                        وجتـدر املالحظة أن فئة الباحث       .     ١٩٩٥

                                                                                    وكذلك األفراد ممن سبق هلم العمل داخل اإلمارة والذين يقيمون يف البلدات اجملاورة               )                                   املائـة مـنهم من مواطين موناكو      
                               فإن معظم املؤسسات يف موناكو تدفع                              وفيما يتعلق بإعانات البطالة،    ".                           عمـال حدوديون من إيطاليا   "                     لإلمـارة أو أهنـم      

  -                        املشار إليها باالسم     -          عدا تلك    (          يف فرنسا     ) ASSEDIC (                                                            اشتراكها للرابطات من أجل التوظيف يف الصناعة والتجارة         
                   ، واملستبدل بالقرار     ١٩٦٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨      املؤرخ 17-69                                                   الـيت يستبعدها هذا النظام مبوجب القرار الوزاري رقم  

      وبلغت    ).                                                         ، واليت جيب عليها أن تدير صندوقها الداخلي اخلاص هبا             ١٩٨٥      مارس   /       آذار   ٢١          املؤرخ   143-85    قم            الوزاري ر 
                                                              ، مبـا يف ذلك التربع لتمويل الرابطة من أجل اهليكل املايل               ١٩٩٩                              ملـيون فـرنك يف عـام            ٣٩٠                    قـيمة اشـتراكها     

) L'Association pour la Structure Financière .(    الشتراكات املدفوعة حلساب الرابطات من                      وميكـن أن يقدر رصيد ا                                  
   .     ١٩٩٩                                  مليون فرنك بالنسبة للسنة املالية    ٢٢٠                ماريتيم بزهاء -                                                  أجل التوظيف يف الصناعة والتجارة التابعة ملقاطعة ألب 

          وحىت اآلن،    .                                                                             ، قليل االنتشار فيما يبدو رغم استحالة قياس هذه الظاهرة حبكم طبيعتها                                    العمل بصورة غري قانونية    -  ٢٨
                              فاملمارسة قائمة، على وجه اخلصوص   .                                                                 ً      ً    مل تـنظر حمكمة العمل يف أي قضية من هذا النوع، وإن كانت الظاهرة واقعاً ثابتاً  

               ل هو القانون                        ريع صارم يف هذا اجملا           ومثة تش    ).             عمال املنازل  (                                                            يف قطاعـات املطـاعم والبناء واخلدمات اليت تقدم لألفراد           
  ال    : "                                                            لذي ينظم شروط التوظيف والتسريح، وينص يف مادته األوىل على ما يلي   ، ا    ١٩٥٧      يوليه  /     متوز  ١٧        ، املؤرخ 629    رقم 

   ".                                                        ً             جيوز ألي أجنيب أن يشغل وظيفة خاصة يف موناكو إال إذا كان حائزاً على رخصة عمل

                   ً                                                                                           ومتـنح رخصة العمل بناًء على طلب يقدمه رب العمل إىل إدارة العمل والشؤون االجتماعية، يطلب فيه اإلذن                   
              فالقانون ينص    :                                                                                  ويتحمل املوظفون وكذلك أرباب العمل مسؤولية جنائية يف حال خرقهم هلذه األحكام             .  ف            لـه بالتوظي 

          أو لغرامة  / و  "            أيام وشهر ٦                                   خيضعون لعقوبة بالسجن تتراوح مدهتا بني  "                                        على أن األجانب غري املتحصلني على رخصة عمل   
       ، على      ١٩٩١       يوليه   /      متوز   ٢٦          ، املؤرخ   1.144        ن رقم                               يورو، يف حني ينص القانو      ٢     ٢٥٠    و    ٧٥٠                             مالـية يتراوح مبلغها بني      

                   ً     يورو، وللمحكمة فضالً عن   ٩٠     ٠٠٠   و  ١٨     ٠٠٠                                                              تغـرمي أربـاب العمل الذين ال يصرحون مبوظفيهم مببلغ يتراوح بني      
  .                                ذلك أن تأمر بغلق احملل بصورة هنائية
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 السياسات والتدابري الرئيسية املتعلقة بالعمالة �     ً ثانيا  

                            ً     ً                   ملا كان معدل البطـالة ضعيفاً جـداً يف اإلمـارة         :                                     ري الرامـية إىل ضمان العمل للجميع                           السياسـات والـتداب    -  ٢٩
                                                                            ، فلم يكن هناك ما يدعو إىل خطة عمل وطنية تؤمن العمالة الكاملة يف               )    ٢٠٠١       يناير   /               كانون الثاين   ١                يف املائة يف         ٢,٤٥ (

ُ       ، ُعشرهم      ٢٠٠٠                                   حسب التعداد العام للسكان لعام              فرد     ١٢     ٧٠٠ (                                                فالواقع أن القوى العاملة املقيمة يف اإلمارة          .         اإلمـارة    
                     وهكذا، تسهم اإلمارة     .                                     ِّ                          أبعد ما تكفي لشغل كل الوظائف اليت يولِّدها اقتصاد موناكو           )       ً                           تقريـباً ال يعملون داخل اإلمارة     

   .                                                              من السكان احلدوديني يف موناكو، يف تنمية املنطقة االقتصادية اجملاورة  ٢٨     ٠٠٠        بعمل حنو 

  ،     ٢٠٠١                   وعليه مت، منذ عام                                                     ً                اتفاقات ثنائية معينة مت إبرامها مع فرنسا وتنطبق أيضاً يف موناكو                       ومـع ذلك، هناك    -  ٣٠
         املربمة يف   (                                                                                                            متديد النطاق اجلغرايف لالتفاقات اجلديدة املندرجة يف إطار االحتاد الوطين ألجل التوظيف يف الصناعة والتجارة                

                                                           إىل العمل وخطة املساعدة املكيفة حسب طلب الشخص، ليشمل               ُ                                       ، اليت أُنشئت مبوجبها خطة املساعدة يف الرجوع        )     فرنسا
                                                                                                                       اإلمـارة كـيما يتسىن، بوجه خاص، للعاطلني عن العمل املقيمني يف موناكو االنتفاع بالدورات التدريبية اليت يقترحها                  

                    ة التربية الوطنية                                                                                                          االحتـاد الوطين ألجل التوظيف يف الصناعة والتجارة، وذلك بالتوازي مع تلك الدورات اليت توفرها إدار               
  .        يف موناكو

                                                                                                             وباملـثل، وضـعت حكومة اإلمارة هياكل وتدابري خمتلفة للتشجيع على إدماج شباب موناكو يف احلياة املهنية،                  
                                                                                                               وبشـكل أعم لتمكني املؤسسات يف موناكو من االنتفاع مبساعدات أو إعفاءات هتدف إىل ضمان توسعها، ومن مث إىل                   

َ   توظيف املستخَدمني            .  

                                                          ُ              ، أنشأت إدارة العمل والشؤون االجتماعية ودائرة العمالة وحدة ُتعرف              ١٩٩٩        يف عام     :                 توظيف الشباب        خلـية  -  ٣١
                                                                                     وتتمثل مهمة هذا اهليكل يف إقامة اجلسور بني مؤسسات اإلمارة وشباب موناكو، أبناء               .                            باسـم وحدة توظيف الشباب    

                       على حلقة تدريبية أو                                 اهتم، أو مساعدهتم يف احلصول                                                                           البلد، لتشجيع إدماج هؤالء الشباب يف احلياة املهنية بعد ختم دراس          
    .                                                      عقد تعلم أو تدريب بالتناوب أو وظيفة مومسية أو وظيفة أوىل

                                                                                                     وهكـذا، فإن وحدة توظيف الشباب تعمل كجهة تقدم للشباب مساعدة مكيفة حسب الطلب، وذلك مهما                 
    ً                                          اقياً يف عملها مع خمتلف املؤسسات املدرسية يف                         ً         وهي بذلك تتبع هنجاً استب      .                                          كان مستوى الدراسة وقطاع العمل املطلوب     

                                                                                                        مونـاكو أو يف فرنسا، وكذلك مع مؤسسات اإلمارة، هبدف تقييم إمكانيات التوظيف فيها وحتديد املهارات والكفاءات     
        القطـاع   :                           ُ                                                          ولقـد استهدفت االتصاالت اليت أُقيمت مع املؤسسـات سائر قطاعات النشاط يف اإلمـارة              .           املطلـوبـة 
                                                                 ، وكذلك قطاع التجميل واحلالقة، واملؤسسات الكبرية احلجم مثل شركة محامات  )CFM, Paribas, HSBC   (      املصـريف

   ).la Société des bains de mer (      البحر 

  .                                                                          تشمل اآلن دورات تدريبية عديدة فترات تدرب أثناء العمل داخل املؤسسة            :                                 الدورات التدريبية داخل املؤسسة    !
  .                                                                                    تطبيق املعارف النظرية، ومينحه يف نفس الوقت إمكانية اكتساب جتربة مهنية حقيقية                                             فهـذا التدريـب يسمح للطالب ب      

                                      إذا اندرج يف إطار دورة تدريبية خلتم   �      ُ                                ً                                                لذلك، ُيعد اختيار الدورة التدريبية حامساً بالنسبة للطالب، ال سيما وأن التدريب             
                       يف املائة من الطالب        ١٠٠             ، مت توظيف       ٠٠١ ٢         ويف عام     .                                                 قد يفضي إىل حصول الطالب على وظيفته األوىل        �           الدراسـة   

                     واستهدف معظم طلبات      ).      ً             يوماً يف املتوسط     ٢٠ (                                                     ً                 الذيـن قبلتهم وحدة توظيف الشباب، يف غضون مهلة قصرية نوعاً ما             
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                           وجتدر اإلشارة إىل أن هؤالء        ).                           خدمات السكرتارية، واحلقوق   /      احملاسبة (                                               املشـاركة يف دورات تدريبـية القطاع املكتيب         
  .              ً                 وا يرغبون مجيعاً يف متابعة دراستهم         الطالب كان

     ً                شاباً يف السنة يف       ٥٠                     وتشمل يف املتوسط         ١٩٦٣                                         هذه العقود قائمة يف اإلمارة منذ عام          :                          عقود التعلم أو التناوب    !
          فهي تسمح    .                                                            وأصبحت هذه العقود حتظى باهتمام متزايد من جانب الشباب          .                                            سائر قطاعات النشاط القائمة داخل اإلمارة     

    وجيب   .                                                                                                     ناوبة فترات التدريب داخل املؤسسة والدروس النظرية، مع احلصول على شهادة معترف هبا من الدولة                    ً    هلم فعالً مب  
  )                        شهادة الدراسات املهنية   /                     شهادة األهلية املهنية   (                                               الـذي يشمل الشهادات اليت تسبق البكالوريا          "         التعـلم  "                 التميـيز بـني     

                                                      من شهادة التقين السامي إىل شهادة الدراسات العليا         (       ثالثة                                                   الـذي يـتعلق بشـهادات املرحلتني الثانية وال          "          التـناوب  " و
 ُ                                                                                                    وُتعـد هـذه الصيغ مفيدة ألهنا تسمح للشباب باكتساب خربة مهنية حقيقية عن الوسط الذي يرغبون                    ).          املتخصصـة 

    لذي                      ُ         ً                                                                      كما تسمح للمؤسسة بأن ُتدرب شاباً على ثقافتها وأسلوب عملها، مع إجراء تقييم مستمر للتقدم ا                .               االندمـاج فيه  
                ً         ً                                                                                 وجتدر املالحظة أيضاً أن عقوداً عديدة من هذا النوع تفضي إىل عقود عمل، باعتبار أن الشاب يكون قد تعرف                .       حيـرزه 

       احلالقة،   :                                               وهتم عقود التعلم القطاعات الرئيسية التالية       .                                                                      بالفعل على املؤسسة ومنتجاهتا أو زبائنها، ويكون قد أثبت مهاراته         
                                         وفيما يتعلق بالتناوب وشهادات ما بعد        .                                                وكل املهن اليت حتافظ على نظام تعلم حقيقي             احللوى /                         والفـنادق، وصناعة اخلبز   

   .                                           ً                                         البكالوريا، فإن الطلب لدى الشباب مرتفع جداً، ال سيما يف القطاع التجاري أو قطاع االتصاالت

ُ                                              وجتـدر اإلشارة إىل أنه ُشرع يف النظر يف مراجعة القانون رقم                            بشأن عقد    ٣   ١٩٦      مارس   /       آذار   ١٦          املؤرخ   734                   
                                                 ُ                                                         ً                    التعـلم، حبيث تؤخذ يف االعتبار الدورات التدريبية اليت ُتجرى يف إطار التناوب بعد مرحلة البكالوريا، واليت تشهد حالياً                   

   .      ً     ً تطوراً هاماً

                                                                                          باإلضافة إىل ما تقترحه وحدة توظيف الشباب من دورات تدريبية وعقود تعلم أو تناوب،                :                الوظـائف األوىل   !
                                                    وما جتدر مالحظته هو أن الطلب يف هذا اجملال ينبع            .                                          يت هتم الشباب الباحثني عن وظيفتهم األوىل                            فهـي جتمع العروض ال    

                 ً         ، مع عدد ضئيل جداً من       ٥  +               وبكالوريا    ٢  +                              ً                   يتراوح مستواهم التعليمي عموماً بني بكالوريا        (     ً                   أساساً من شباب مؤهلني     
     ومشلت   .                                            الشباب يف وظيفتهم األوىل حنو ثالثة شهور                        وتبلغ مهلة تعيني     ).                                              األفـراد غري املتحصلني على شهادة البكالوريا      

  ،  )                 حماسبة، وسكرتارية  (                                                                                              آخـر التعييـنات اليت جرت يف إطار عقود عمل دبرهتا وحدة توظيف الشباب، وظائف مكتبية                 
   ).                                 تكنولوجيا املعلومات، والنقل البحري (                 ً             ، ولكنها مشلت أيضاً وظائف إشراف  )     البيع (       وجتارية 

                       ً                  وضعت حكومة اإلمارة أيضاً آلية هتدف إىل      :                                           قدمة ملواطين موناكو لبدء ممارسة نشاط مهين                          سياسـة املساعدة امل    -  ٣٢
  .                                                                 والقطاعات املعنية هي التجارة، والصناعة، واملهن احلرة واخلدمات         .                      ُ                         تسـهيل بدء األنشطة اليت ُتمارس للحساب اخلاص       

   ً                                         اطاً حلسابه اخلاص للمرة األوىل، وممارسة ذلك                                                                               والشروط املطلوبة لالنتفاع بتدابري املساعدات هذه، هي مباشرة الفرد نش         
                                                                                                                     النشـاط دون سواه، وعدم تلقي أي أجر آخر مهما كان شكله، ال سيما كمكافأة انتساب يف جملس إدارة أو كمعاش                     

  :                             وتتمثل تدابري املساعدة فيما يلي  .       تقاعدي

                   لتكاليف، حبد أقصى                                                                                  مـنح مساعدة لدفع تكاليف اإلجيار يف شكل إعانة شهرية تغطي مبلغ اإلجيار وا              -
        يورو؛   ٥٠٠     قدره 
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                                                                                               إعفـاء منشئ املؤسسة من األعباء الشخصية املستحقة لصندوق التأمني الصحي والتأمني ضد احلوادث              -
                                              الصندوق املستقل ملعاشات العاملني حلساهبم اخلاص      /                                             وتـأمني األمومة لفائدة العاملني حلساهبم اخلاص      

) CAMTI/CARTI.(   

                                             وميكن اإلبقاء على املساعدة ملدة سنة رابعة،         .                                    ذه التدابري خالل فترة ثالثة أعوام                                  وميكـن بشكل عام االنتفاع هب      
                                                                                                                   فـيما يتعلق فقط بإعفاء منشئ املؤسسة من األعباء الشخصية املستحقة لصندوق التأمني الصحي والتأمني ضد احلوادث                 

                              سنوات، من كسب املتانة الالزمة                                                       صندوق املعاشات، وذلك لدعم املؤسسات اليت مل تتمكن، بعد ثالث  /               وتـأمني األمومة  
  .                                                                   اليت جتعلها قادرة على تغطية تكاليف التشغيل باالعتماد على مواردها اخلاصة

                                 ُ                             هنالك عدد من املساعدات العامة اليت ُتمنح للمؤسسات املقامة           :                                        مساعدات الدولة املخصصة ملؤسسات اإلمارة     -  ٣٣
  :                                            يف موناكو، واليت تتعلق مبختلف مراحل حياة املؤسسة

ُ                                                              ُتعفى كل مؤسسة يتم إنشاؤها داخل اإلمارة وتكون خاضعة للضريبة على   :                              املساعدات املخصصة إلنشاء املؤسسات !
   .                             من هذه الضريبة خالل فترة سنتني  )                                             يف املائة على األقل من رقم أعماهلا خارج اإلمارة  ٢٥  ُ         وُتنجز نسبة  (       األرباح 

                                                  للضريبة على األرباح تتكبد نفقات يف جمال البحث                                ميكن لكل مؤسسة خاضعة       :                            اخلصـم الضرييب لقاء البحث     !
                                                                        يف املائة من الفارق بني مبلغ نفقات البحث بالنسبة للسنة املعنية              ٥٠                                               والـتطوير، أن حتصـل على خصم ضرييب يساوي          

      وتشمل   .                                         ً             ً                                                       ومتوسـط الـنفقات خالل السنتني السابقتني، علماً بأن هناك حداً أقصى ملبلغ النفقات اليت تؤخذ يف احلسبان                 
            واحلد األقصى    .                                                                                    اعتمادات استهالك األصول الثابتة املخصصة للبحث، واملوظفني، ومصاريف إيداع الرباءات           "          الـنفقات  "

  .            مليون فرنك  ٤٠                                                   للنفقات اليت تؤخذ يف احلسبان إلجراء هذا اخلصم الضرييب هو 

                        باء االجتماعية املستحقة                                                 كي ينتفع رب العمل بإعفاء من جزء من األع          :                                       اإلعفاء من جزء من األعباء االجتماعية      !
  :                                   عليه، جيب أن يليب الشروط الثالثة اآلتية

                       أن يكون قد أنشأ وظيفة؛ -

              ً                            ُ    ً                                      أن يوظف مرشحاً تقترحه دائرة العمالة ويكون ُمسجالً لدى الدائرة املذكورة منذ شهر على األقل؛ -

  .                                                          أن يقترح عقد عمل لفترة غري حمددة أو لفترة حمددة ال تقل عن سنتني -

                                                    ً                                                     مبلغ املساعدة املمنوحة مباشرة إىل رب العمل وذلك تسديداً للمبالغ اليت أسهم هبا بوصفه صاحب عمل                  ُ    وُيدفع 
              ُ                                                       االشتراكات اليت ُتدفع حلساب صندوق التعويض اخلاص باخلدمات االجتماعية          (                                       يف الصـناديق االجتماعـية يف موناكو        

                              وتؤمن هذه املساعدة ملدة سنة       .               ن األجر اإلمجايل                يف املائة م     ٢٣             ، أي زهاء     )                                         والصـندوق املسـتقل للمعاشات التقاعدية     
  .                                                                                   واحدة، مع إمكانية جتديدها مرة واحدة لفترة سنة إذا مسح رب العمل ألجريه بتلقي تدريب داخلي

                                                         ميكـن للمؤسسات يف موناكو أن حتصل، بعد النظر يف طلبها، على      :                                 املسـاعدات املخصصـة لالستكشـاف      !
  ) Coface   " (     كوفاس "                                                   ثلة لتلك اليت تقوم عليها املسـاعدات اليت تقدمـها شركة                           ُ     مساعدات للتصدير وذلك على أُسس مما

  :                   على األراضي الفرنسية
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                                                ُ                             ، وينطبق هذا التأمني على التظاهرات التجارية اليت ُتنظم يف اخلارج وتسمح                                   الـتأمني اخلاص باملعارض     �
     يف    ٦٥                       جارية؛ ويغطي التأمني                                                                            ملؤسسة ما بأن تطلع على املنافسة وتلتقي باملوزعني وتقيم االتصاالت الت          

                                                                من النفقات اليت تتكفل هبا الشركة مبناسبة التظاهرة، وذلك يف            )                                يف املائـة بالنسبة لليابان       ٧٥ (         املائـة   
                                     حدود ميزانية قصوى تكون حمددة يف العقد؛

  ة          إنشاء خدم (                                   ً                           ، ويتعلق هذا التأمني مبساع أوسع نطاقاً موجهة حنو التصدير                                 التأمني اخلاص باالستكشاف    �
   ).                                                 متخصصة، أو القيام برحلة استكشافية أو بدراسة السوق

                                                                                      أ هو التكفل جبزء من مصاريف االستكشاف اليت تتحملها املؤسسة للبحث عن أسواق خارجية، واليت ال    د      واملـب  
  .  ِّ                                  ميكِّن مستوى مبيعات املؤسسة من استرجاعها

  .    ً                              يضاً على مساعدات خاصة باالبتكار                                        ميكن للمؤسسات يف موناكو أن حتصل أ        :                            املسـاعدات اخلاصة باالبتكار    !
                             سلفة بدون فوائد مببلغ ميثل       :                              ُ                                                                 وهـذه املسـاعدات شبيهة بتلك اليت ُتقدم يف فرنسا يف إطار الوكالة الوطنية لتنمية البحث               

                                                                                                           نصـف كلفـة املشـروع، وال يسدد إال يف حال جناح املشروع؛ ومساعدات إلنشاء مشروعات تكنولوجية؛ وإعانات                 
                                                                   وميكن أن تشمل هذه املساعدات كل أطوار التحديد أو التطوير أو             .                             تكار ومتويل األجور ملدة سنة                        لتوظـيف كوادر االب   

                                                                                                                  االستحداث أو اإلطالق الصناعي والتجاري ألي ابتكار تكنولوجي يتعلق مبنتجات أو عمليات إنتاج جديدة أو مطورة،                
   .                                      وأية إجراءات تضطلع هبا املؤسسات املبتكرة

                على اتفاقية       ١٩٩٨       يوليه   /      متوز   ٣١                                                    حكومة اإلمارة والوكالة الوطنية لتنمية البحث يف                      َّ          وهلـذا الغـرض، وقَّعت       
                                                                                                          إدارة، يـتعهد مبوجـبها جانـب إمارة موناكو بتمويل مشاريع البحث والتطوير اليت تضطلع هبا املؤسسات الصناعية يف     

                                 عاتقها مسؤولية إدارة الصندوق؛                                                                                        موناكو، من خالل صندوق حكومي للمساعدة على االبتكار، بينما تأخذ الوكالة على             
                                           وعالوة على ذلك، تقوم بدور استشاري لدى         .                                                              ً              فـبعد البـت يف جدوى املشاريع املقدمة، تتكفل الوكالة مبتابعتها تقنياً           

  .                                                                                     املؤسسات، إن كان ذلك يف جمال البحث عن الشركاء أو إجراء دراسات اجلدوى أو إجناز دراسات السوق

ُ                                                      ُتسهم احلكومة يف شركة ذات رأس مال خماطرة حتمل اسم            :                ؤسسات وتنميتها                                شـركة املسـاعدة يف إنشاء امل       !
                    وهكذا، ميكن اقتراح     .                                                ، وذلك بالتعاون مع أحد فروع مؤسسة مصرفية        "                                            شـركة املساعدة يف إنشاء املؤسسات وتنميتها       "

                        رأس مال هيكل سيتم                                                   للحكومة اليت تنظر يف مدى مناسبة مسامهتها يف         )                             يف طور التأسيس أو التنمية     (                    مشـاريع ابتكارية    
  .             ً                                   إنشاؤه مستقبالً داخل اإلمارة، وذلك هبدف تشجيع انطالقه

                                  ُ                                                    شجعت احلكومة على تأسيس صندوق ضمان، ُتسهم فيه البنوك املتواجدة يف موناكو، لدعم               :              صندوق الضمان  !
                         وك املسامهة فيه يف إطار                                                             ويضمن هذا الصندوق املساعدة اليت ميكن أن تقدمها البن          .                                      تنمـية األنشطة االقتصادية يف اإلمارة     

                                                                وإذا اعتربت املؤسسة املصرفية اليت يتم االتصال هبا للحصول على            .                                                        مشـاريع إنشاء املؤسسات أو نقل ملكيتها أو تنميتها        
                                                                                                       قرض أن الضمانات املقدمة من الشركة امللتمسة كافية، ميكنها أن حتيل امللف قصد املوافقة إىل جلنة صندوق الضمان الذي 

  .          ة ممثلة فيه          تكون احلكوم

                                                                                       ميكن للمؤسسات اليت تنشط داخل اإلمارة أن حتصل، بعد النظر يف ملفها، على دعم خلفض                 :               خفـض الفوائد   !
                                                                                                                الفوائـد اليت تدفعها على قرض مهين تعاقدت عليه لدى مؤسسة مصرفية، وذلك إذا كانت املؤسسة تواجه صعوبات، أو             
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            يف املائة    ٥                                                      ذا الدعم يف خفض نسبة الفائدة اجلاري تطبيقها إىل                   ويتمثل ه   .                                             تضـطلع بعمليات لتحديث نشاطها أو تنميته      
       ويتعلق  (     ً                                                                                                            سـنوياً كحد أدىن وذلك على امتداد فترة القرض بأكملها، وبالتايل ختفيف العبء الذي تتحمله املؤسسة املعنية                  

                       يف إطار نشاط سائق             ً                                                                                      اخلفـض مـثالً بالقروض اخلاصة بشراء املعدات، أو حمل جتاري، وأشغال هتيئة احملل، وشراء سيارة               
   ).     تاكسي

  "                اإلعانة الصناعية "                                                                      أنشأت احلكومة منذ سنوات عديدة لصاحل املؤسسات ذات الطابع الصناعي            :                 اإلعانة الصناعية  !
                 ُ                                     وهذه اإلعانة، اليت ُتدفع مرتني يف السنة يف هناية كل            .                                                             اليت هتدف إىل ختفيف عبء تكاليف اإلجيار اليت تتحملها املؤسسة         

                                                                                                       مدنية، تأخذ يف احلسبان مبلغ اإلجيار واملساحة اليت تشغلها املؤسسة باملتر املربع، فقط عن الفائدة                                     فـترة سـتة شـهور     
     املتر  /                   يورو بدون رسوم     ٨٨   ،      ٢٠٠٣                                              وهكذا بلغ احلد األدىن املرجعي بالنسبة لعام          .                                   االقتصـادية واالجتماعـية للمؤسسة    

  . و     يور   ١٣٢                                   يف السنة، يف حني بلغ احلد األقصى لإلعانة  /     املربع

                 والقانون رقم       ١٩٦٣      مارس   /       آذار   ١٦          املؤرخ   729              القانون رقم    (                             فيما عدا النصني التشريعيني       :                  تنظيم وقت العمل   -  ٣٤
                                                                    ، فليس هناك إطار تشريعي وال تعريف قانوين للتدريب املهين باملعىن            )    ١٩٧٠       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٥            املـؤرخ    898
                                                                      امي، ويتوقف التدريب املهين بالكامل على املبادرة اخلاصة، وإن كانت                                                     وال توجد حىت اآلن أية آلية للتمويل اإللز         .       الدقيق

      ً  وعملياً،   .                                               يف املائة، قبل الضرائب، من كلفة التدريب         ٣٠                                                  ً                 الدولة قد أنشأت آلية للتسديد اجلزئي، اليت تدفع مبلغاً يساوي           
                               على التجمعات املهنية املختلفة          ً                                                    مبلغاً يف امليزانية للتدريب املهين، وتوزع ذلك املبلغ              ١٩٩٧                            خصصـت الدولـة منذ عام       

                                                                                                                       احتـاد أصـحاب العمـل، وجتمع الصناعات التحويلية، ورابطة الصناعات الفندقية يف موناكو، ونقابات العمال املهنية                  (
                                                                                             وتدفع هذه الكيانات حلساب املؤسسات اليت شرعت يف تنظيم دورات تدريبية املبلغ املستحق هلا،                 ).                      املعـتمدة من الدولة   

                                              وبالفعل، فإن احلق يف استرجاع كلفة التدريب         .                                                         التدريب املختار يف إطار اخليارات اليت حددهتا احلكومة                       بشرط أن يندرج  
                    ً                                                                    فهذا احلق ينسحب أساساً على أنواع التدريب األساسي، كاملعلوماتية العامة واللغات، يف              .                       ال يشمل كل االختصاصات   

      وكيما    ).                                                 حلرائق، وإسناد شهادات اجلودة، والصحة الغذائية                  السالمة من ا   (                         ً           ً          حـني تكتسي أنواع أخرى طابعاً أكثر حتديداً         
                                                                    ً      ً                                         حيصـل تدريب منوذجي جديد على متويل من الدولة، ينبغي للمؤسسات أن تقدم طلباً موحداً للحكومة اليت تقبل ذلك                   

  .              الطلب أو ترفضه

                              فة العامة واملوارد البشرية،                                                                                                ومن جهة أخرى، نظمت دائرة العمالة، بالتعاون مع إدارة التربية الوطنية وإدارة الوظي             -  ٣٥
                                                     من األفراد املسجلني يف قائمة الباحثني عن عمل باملشاركة يف    ١٩١       ، ل        ٢٠٠٠                                      دورات تدريبـية مسحـت، خـالل عام         

  .                                            دورات تدريبية يف املعلوماتية أو اللغات األجنبية

                                  موناكو، وال سيما قطاع السياحة،                                       إن قطاعات االقتصاد الرئيسية يف        :                                            التدابري املتخذة لتعزيز اإلنتاجية يف العمل      -  ٣٦
                                                                         يف هذا السياق، اختذت مبادرات عديدة من جانب احلكومة واملهنيني أنفسهم             :                                        هـي قطاعـات تتسم باملنافسة الشديدة      

  :          حلفظ نشاطهم

                                  مببادرة من احتاد التجار واحلرفيني يف     ١٩٩٩                     وضع هذا امليثاق يف عام   :                                        ميـثاق االمتـياز الـتجاري يف موناكو       !
                                   واهلدف من هذه املبادرة هو إفادة        .                                                                          رابطـة اجلودة يف موناكو، وميكن لسائر التجار يف اإلمارة االنضمام إليه                       مونـاكو، و  

                                                                                                                   املسـتهلكني بـأن الـتجار قد عقدوا العزم على الوصل يف عملهم إىل مستويات عالية يف جماالت اخلدمات، واجلودة،                    
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                                   والغاية هي تكييف العرض التجاري       .                   كبرية يف اإلمارة                                            أو املشاركة يف األنشطة عند تنظيم أحداث       /                    وسـاعات العمـل و    
  .                                                                                 الشامل حبسب الظواهر املومسية وخصائصها فيما يتعلق بتغري عدد السائحني املتواجدين يف اإلمارة

                        اليت تسلمها الرابطة        ٩٠٠١                                                                                  وباملثل، يلجأ عدد متزايد من املؤسسات يف موناكو إىل احلصول على شهادة األيزو               !
                                                                                     وتضـمن هذه الشهادة الدولية لزبائن املؤسسات جودة عملية الصنع املعتمدة، وتضمن              .           ن اجلـودة                    الفرنسـية لضـما   

   .               ً      ً       ً                              للمؤسسات موقعاً جتارياً متميزاً وتسهل وصوهلا إىل األسواق الدولية

                                                                              تعمـل هذه الرابطة على تعزيز االقتصاد الوطين واملؤسسات الوطنية يف اخلارج              :                               غـرفة التنمـية االقتصـادية      -  ٣٧
                                                                           واهلدف منها هو تنمية اقتصاد اإلمارة عن طريق خلق قنوات جتارية جديدة              .                                   كشـاف األسـواق الدولـية الكربى          واست

                                    وتترجم هذه اهليئة اإلرادة املشتركة       .                                                                              ملؤسسـات موناكو، والتشجيع على إنشاء الشركات األجنبية على أراضي موناكو          
                           اجمللس االقتصادي واالجتماعي،     :                     االقتصادية يف موناكو                                                                 ألعضـائها عـلى العمل بالتنسيق مع أصحاب املصاحل يف احلياة            

                                                                                                                          وإدارة التوسع االقتصادي، وإدارة السياحة واملؤمترات، والسفارات والقنصليات يف العامل أمجع، والغرفة االقتصادية الفتية،              
          أو إىل       ١٩٩٨            يل يف عام                                                        وهتدف الزيارات، كتلك اليت مت القيام هبا إىل الرباز          .                                         واحتـاد أصحاب العمل، واملنظمات املهنية     

                                 ُ                                                                  ، إىل إقامة مبادالت جتارية جديدة؛ وُتنظم املؤمترات والندوات بالتعاون مع هؤالء الشركاء األجانب                  ١٩٩٩              تونس يف عام    
  .                       ومع السفارات والقنصليات

                                                                                                         ومقـر غرفة التنمية االقتصادية هو مركز الستقبال وإرشاد أصحاب املؤسسات ورجال األعمال الذين يودون                
                                                                                           ويتمثل دور الغرفة يف مدهم باملعلومات الالزمة فيما يتعلق باإلجراءات املطلوبة وتوجيههم              .                     س أعماهلم يف موناكو         تأسـي 

                                                                                               وتشرف على إدارة الغرفة جلنة توجيهية تنتخب لفترة ثالث سنوات، وتتألف من ثالثة ممثلني عن                 .                      إىل الدوائـر املختصة   
                                         وتعتمد الغرفة يف تشغليها على اإلعانات        .                               أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة                                                    الدولة يتم تعيينهم مبوجب قرار وزاري، وتسعة        

                                                                                       وباب االنضمام إليها مفتوح أمام مجيع أصحاب املؤسسات، وممثلي األنشطة املهنية ورؤساء              .                         احلكومية وتربعات أعضائها  
     ً  عضواً    ٢٣٠                        االقتصادية ما يزيد على                  وتضم غرفة التنمية  .                                                          الرابطات أو اهليئات ذات الطابع االقتصادي املتواجدة يف اإلمارة 

  .                             من القطاعات الصناعية الرئيسية

 ٧املادة 

 ٧الصكوك الدولية املتعلقة باملادة 

                      ً                                         ً                                                    إمـارة مونـاكو ليست عضواً يف منظمة العمل الدولية، كما أهنا ليست طرفاً يف أية اتفاقية من اتفاقيات هذه                     -  ٣٨
  .              املنظمة الدولية

ُ     أجر األ جراء �   ً أوال         

                         أو باالستناد إىل املفاوضة -                      لدى إبرام عقد العمل -                                                    د األجور يف موناكو على أساس حرية التعاقد الفردية          حتـد  -  ٣٩
   .                                                                                اجلماعية بني أرباب العمل أو رابطات أصحاب العمل وبني نقابة أو عدة نقابات عمال مهنية



E/1990/5/Add.64 
Page 20 

 

                                         الزيادات القانونية السنوية للحد األدىن                                    ً                                                 وباملثل، ليس هناك ما يلزم قانوناً أرباب العمل برفع األجور بانتظام، عدا              
                                                                                                                       من أجر للذين يتقاضون أجورهم على هذا األساس، وضرورة حتقيق املواءمة مع احلدود الدنيا لألجور السارية يف املنطقة                  

                               على أن األحكام املنصوص عليها       .     ١٩٨٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨          املؤرخ   1068     رقم                        ً             االقتصادية اجملاورة، وفقاً للقانون     
  .                                                                                       يف االتفاقيات قد تقضي بزيادة األجور بشكل دوري يف إطار املفاوضات اجلماعية بني الشركاء االجتماعيني

 احلق يف أجر منصف -١

         املؤرخ  1068                   َّ                     ، بشأن األجور، واملعدَّل، القانون رقم           ١٩٦٣      مارس   /       آذار   ١٦          ، املؤرخ   739                      يعـرف القانون رقم      -  ٤٠
                                                                املكافأة املستحقة مبوجب عقد لصاحل من يعمل حتت سلطة رب عمل،              "             ، األجر بأنه      ١٩٨٣       ديسمرب   /                كـانون األول     ٢٨

                                                                       وتشمل املكافأة األجر ومجيع املزايا والفوائد املباشرة و غري املباشرة،             ).  ١       املادة     " (                                   مقـابل عمل أو خدمـات تؤدى لـه      
    ).  ١- ٢      املادة  (                             النقدية أو العينية املتصلة هبا 

                       وينبغي دفع األجر على       ).  ٣       املادة   (                                       داولة، على الرغم من أي حكم خمالف                                                ويدفـع األجـر بالعملة القانونية املت       -  ٤١
                                            وما عدا احلاالت املنصوص عليها يف القانون،          ).  ٥       املادة   (                       ً                                        فترات فاصلة منتظمة وفقاً للشروط املنصوص عليها يف القانون          

                                 ذه األحكام لغرامة منصوص عليها                   وختضع خمالفة ه     ).  ٧       املادة   (                                                           ال جيوز لرب العمل أن خيصم من األجر املستحق أية مبالغ            
  .         يف القانون

                                                                                                              ومـا عـدا االسـتثناءات املنصوص عليها يف القانون، فإن املبالغ الدنيا لألجور، واملكافآت، والبدالت جبميع                  -  ٤٢
                                                                                                                             أشـكاهلا، والزيادات غري تلك اليت تنص عليها األحكام التشريعية املتعلقة مبدة العمل، ال ميكن أن تقل عن تلك السارية،                   

                                                                                                                   مبوجـب اللوائح القانونية أو االتفاقات اجلماعية، يف ظروف عمل مطابقة، بالنسبة ملهن أو أنشطة جتارية أو صناعية مماثلة         
    ً        ُ        وفضالً عن ذلك ُترفع      .                     ماريتيم الفرنسية  -                                                                              يتم االضطالع هبا يف مدينة نيس، أو يف حال عدم توفر ذلك، يف مقاطعة ألب                

                               يف املائة، وهي مكافآت بدأ       ٥                                                     يعها مبنح مكافآت استثنائية خاصة باإلمارة نسبتها                                              بالضـرورة األجور الفرنسية الدنيا مج     
               ً                                                                                                             العمـل هبا تارخيياً يف هناية األربعينات من القرن املاضي وذلك يف إطار السياسة اجلديدة اليت وردت آنذاك يف فرنسا فيما                     

           ً                                مارة تعويضاً عقب اإلعفاء من الضريبة العقارية                                                             يتعلق باألجور، وكذلك من منطلق احلرص على منح العمال املقيمني يف اإل
   ٥                       مكافأة اإلمارة بنسبة     "      ً         وعملياً، تسري     .                                                                            الذي حصلت عليه حكومة اإلمارة لصاحل العاملني يف اإلمارة املقيمني يف فرنسا           

  .                                          وحتدد القرارات الوزارية املعدالت الدنيا لألجور  .                                على مجيع األجور اليت تدفع يف اإلمارة  "        يف املائة

                          وتطبق من مث القواعد ذاهتا     .                                                                                    وعلى الصعيد املهين، تلتزم موناكو باحلد األدىن لألجر املهين للنمو الساري يف فرنسا             - ٣ ٤
         ال ينطبق   "                                  وجيب التذكري بأن من حيث املبدأ         .            أو املقايسة   )                   يوليه من كل عام    /      متوز  ١   يف   (                                     املـتعلقة بإعادة التقدير السنوية      
                              أما األجراء اآلخرون، فيحصلون      .                                                    إال على العمال ممن ليست لديهم مؤهالت أو أقدمية                                        احلـد األدىن لألجر املهين للنمو       

                   غري أن معدل األجر      .                                                       ً             ً                             على أجر أعلى من احلد األدىن لألجر املهين للنمو، الذي ميثل حداً أدىن وال مرجعاً يف جمال األجور                 
    ١٨   و  ١٧             يف املائة بني   ١٠     ً    عاماً، و  ١٧             ائة قبل سن           يف امل    ٢٠                     تبلغ نسبة التخفيض      .      ُ   َّ                            األدىن ُيخفَّض بالنسبة للعاملني الشباب    

           وعدا هاتني     ".     ً   ُ                                                                                                     عامـاً، وُيلغى هذا التخفيض بالنسبة للشباب الذين يثبتون ممارسة مهنية يف فرع النشاط لفترة ستة شهور                
         ً       قاضى أجراً يقل                                                    ً                       ً                               احلالتني اخلاصتني، ال ميكن ألجري يعمل يف اإلمارة ويكون مسجالً لدى دائرة العمالة وفقاً للقانون، أن يت                

  .         يف املائة ٥                                                        عن احلد األدىن لألجر املهين للنمو املعمول به يف فرنسا زائد نسبة 
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       بزيادة  (        الساعة   /       يورو     ٦,٦٦                                                    ، كان إمجايل احلد األدىن لألجر املهين للنمو الشهري              ٢٠٠١         يولـيه    /        متـوز   ١    ويف   -  ٤٤
   ١                                يف املائة بالنسبة ملا كان عليه يف     ٣٩,٨   ، و    ١٩٩٥    عام                    يف املائة بالنسبة ل    ١٨,٢   ، و    ٢٠٠٠                         يف املائة بالنسبة لعام    ٤        نسبتها  
  ،     ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول  ١    ويف    .        ساعة    ١٦٩                                     يف الشهر عن فترة عمل تعادل ب           /       يورو  ١        ١٢٦,٤٠       ، أي    )    ١٩٩٠       يوليه   /   متوز

           وعلى سبيل    .                                     يف املائة من أجراء القطاع اخلاص          ٣,٧٨     ً         فرداً، أي     ١     ٣٨٤                                            حصـل عـلى احلد األدىن لألجر املهين للنمو          
  .     ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠                الساعة يف عام     /       يورو      ١٥,٣٥                                                                    ملقارنة، كان متوسط أجر الساعة اإلمجايل جملموع أجراء القطاع اخلاص            ا

  .              ً  يف املائة سنوياً ٤     إىل  ٣                                    ويرتفع متوسط أجر الساعة اإلمجايل بنسبة 

  املبدأ العام لعدم التمييز يف جمال األجور-٢

              ُ                  ، باإلضافة إىل ُبعده االقتصادي،                      واملتعلق باألجور      ١٩٦٣      مارس   /       آذار   ١٦          املؤرخ   739                         يتضـمن القـانون رقم       -  ٤٥
       لسائر   "                              األجر املتساوي للعمل املتساوي    "ُ    ً         ً                                                                   ُبعـداً اجتماعـياً أدى إىل اعتماد تشريع محائي يهدف إىل ضمان احترام مبدأ               

  .           فئات العمال

    ١٦        ، املؤرخ 739    رقم              من القانون  ١- ٢              ، فإن املادة                                             باملسـاواة يف األجـر بني الرجال والنساء                         وفـيما يـتعلق      -  ٤٦
  1068                  ، والقانون رقم        ١٩٧٤       أبريل   /        نيسان   ١٩          املؤرخ   948                                          ، املتعلق باألجور واملعدل بالقانون رقم           ١٩٦٣        مـارس    /    آذار

                                تنص على بطالن كل حكم ميكن        ٢- ٢                                          ، حتدد مبدأ املساواة، يف حني أن املادة             ١٩٨٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨       املؤرخ  
                                                          على وجوب نشر املادتني املشار إليهما أعاله والقرارات          ٣- ٢             وتنص املادة     .     جلنسني              ً                       أن يتضـمن متيـيزاً يف األجور بني ا        

                          وعليه، جيب أن حيصل كافة       .                                                                                       املتخذة لتطبيقهما يف مجيع املؤسسات اليت توظف النساء، وأماكن العمل ومراكز التوظيف           
                          اوية، وينسحب ذلك على األجر            ً                                                                           األجـراء، أياً كان جنسهم، على أجر متساوي لقاء نفس العمل أو عمل لـه قيمة متس             

                                     ً ويتحتم من مث حتديد خمتلف عناصر األجر وفقاً   .                                                                           ومجـيع املزايا والفوائد املباشرة وغري املباشرة، النقدية أو العينية املتصلة به   
     هنية                                                      كما أن الفئات ومقاييس التصنيف املهين والترقية امل         .                                                               لنفس القواعد بالنسبة لكل أجري، دومنا متييز على أساس اجلنس         

  .                                                                                                               وكذلـك كل األسس األخرى اليت يستند إليها حساب األجر، ينبغي أن تكون مشتركة بني كافة األجراء من اجلنسني                  
                                                                                        ً                          وجيوز ملفتش العمل أن يطلب االطالع على خمتلف العناصر اليت تساعد يف حتديد األجور داخل املؤسسة وحتديداً القواعد                  

      ١٩٧٤       يوليه   /      متوز  ٤          املؤرخ   5392                  األمر امللكي رقم     (         أعاله    ١- ٢             ا يف املادة                                              والفئات واملعايري وأسس احلساب املشار إليه     
    ١٦          املؤرخ   739                                      املتمم واملعدل لقانون األجور رقم           ١٩٧٤       أبريل   /        نيسان   ١٩          املؤرخ   948                                  املـتعلق بتنفـيذ القانون رقم       

   ).                                     بشأن مساواة األجور بني الرجال والنساء    ١٩٦٣     مارس  /    آذار

                             ومع ذلك، يكشف حتليل ملتوسط       .                                                    رم إىل تقليل الفرق بني أجر الرجال وأجر النساء                                   ويـؤدي هذا التشريع الصا     -  ٤٧
       ١٢,٧٨ (     ً                             فارقاً باملقارنة مع أجر النساء        )       الساعة /       يورو      ١٧,٣٠   (    ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠                                        أجـر الساعة الذي تقاضاه الرجال يف        

       ويف هذا   .               الرجال والنساء                             ً                                         ، غـري أن هذا الفارق يعزى أساساً إىل اختالف أنواع الوظائف اليت يشغلها       )        السـاعة  /      يـورو 
  .                                                                                           الصدد، مل تسجل دوائر تفتيش العمل أية خمالفة فيما يتعلق بعدم املساواة بني أجر الرجال وأجر النساء

 السالمة والصحة يف مكان العمل �     ً ثانيا  

   .                                                                                   يتمتع كل األجراء باحلماية، ال سيما يف حالة حوادث العمل واألمراض املهنية والعجز أو الوفاة -  ٤٨
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          ، املتعلق                   ، بصيغته املنقحة      ١٩٥٨       يناير   /               كانون الثاين    ١١          املؤرخ   636              القانون رقم                             ، أسسـت هـذه احلماية          ً أوالً -  ٤٩
  .                                        باإلعالن عن حوادث العمل وجربها والتأمني ضدها

  التزامات أرباب العمل-١

                    ار املوت أو العجز                          ِّ                                                                        ينـبغي لألفـراد الذين يشغِّلون أجراء، أن يؤمنوا عماهلم أو موظفيهم أو خادميهم ضد أخط                -  ٥٠
                                                                                                                   املؤقـت أو الدائم، وأن يضمنوا هلم، يف حالة وقوع حادث، احلصول على تعويضات أو دخل أو معاشات تساوي على                    

  .                                               األقل تلك املنصوص عليها يف القانون املشار إليه أعاله

      مارسة                                                             ً                             وجيـب أن تكـون عقود التأمني قد أبرمت مع شركات تأمني مرخص هلا مسبقاً مبوجب قرار وزاري مب          
  .                                      نشاط التأمني ضد حوادث العمل داخل اإلمارة

   .                                                          ويتعرض أرباب العمل الذين ال حيترمون هذه القواعد لدفع غرامات 

 التعويضات يف حالة احلوادث -٢

                                                                                                             إن احلوادث اليت تقع بسبب العمل أو أثناء االضطالع به ختول للضحية أو ممثليها احلق يف احلصول على تعويض                    -  ٥١
                                                                                                               العمل مىت ثبت بكافة الوسائل أن الضحية كانت تنفذ، على سبيل التجربة أو التعلم أو أي سبيل آخر،                                  عـلى نفقة رب   

  .    ً      ً                             عقداً صحيحاً أو غري صحيح يتعلق بتأجري خدمات

  . ُ   َ       ً                                                 وُتعتَبر أيضاً كحوادث عمل حوادث الطريق بني حمل اإلقامة ومكان العمل 

            حقوق الضحية  ) أ ( 

  :                  يف حالة العجز املؤقت 

                  يف املائة من األجر   ٥٠                                                                     تعويـض يومـي دون متييز بني أيام العمل، وأيام األحد وأيام العطل، يساوي             احلـق يف     
                                          وبداية من اليوم التاسع والعشرين الذي        .      ً                                  ابتداًء من أول يوم يلي تاريخ احلادث        )             األجر اليومي    ( ٦              ً        األسبوعي مقسوماً على    

  .   ألجر              يف املائة من ا  ٦٦                                   يلي تاريخ احلادث، تصل هذه النسبة إىل 

  .                   ً                                                                               ويظل التعويض مستحقاً إىل يوم الوفاة أو االلتئام، أي الشفاء التام للضحية أو التحقق من اإلصابة بعجز دائم 

  :                   يف حالة العجز الدائم 

                                                 ويف حالة العجز الكلي، يعادل مبلغ هذا الدخل          .                                                           حيـق لألجـري احلصول على دخل يزداد بارتفاع نسبة العجز           
  .                       األجر الشهري لضحية احلادث

                                         َ   َ                        يف املائة يف حالة العجز الدائم والكلي الذي َيضطَر الضحية إىل              ٤٠                                           وعـالوة عـلى ذلك، يزداد الدخل بنسبة          
  .                                                         االعتماد على شخص آخر للقيام باألنشطة العادية للحياة اليومية
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      ر من  ُ   َّ                                                                      َّ                              وُتحـدَّد نسـبة العجـز حسب طبيعة العاهة باالستناد إىل جدول مرتبات العجز الدنيا احملدَّد مبوجب قرا                  
   .            وزير الدولة

                                                                                               وحيـق للضحية، عالوة على ذلك، أن يطلب إىل مستخدمه التكفل بتزويد وتبديل األطراف االصطناعية الالزمة      
  .                                      بسبب عاهته، أو دفع تعويض له مببلغ مكافئ

                                              حقوق ممثلي الضحية يف حال تسبب احلادث يف وفاة األجري  ) ب ( 

     ً                  عاماً أو قبل بلوغ       ٥٥                        يف املائة عند بلوغ        ٥٠                     جر السنوي للضحية و                      يف املائة من األ      ٣٠  :                     بالنسبة ألحد الزوجني   
                               هذه السن يف حالة العجز عن العمل

  :                      بالنسبة لألطفال الشرعيني 

                                 يف املائة من األجر السنوي للضحية؛  ١٥          دخل بنسبة   :         طفل وحيد -

                                 يف املائة من األجر السنوي للضحية؛  ٣٠          دخل بنسبة   :     طفالن -

  .                        يف املائة عن كل طفل إضايف  ١٠       نسبة     تضاف  :             أكثر من طفلني -

                                                                                                     ويف اخلـتام، ومهما كانت فترة االنقطاع عن العمل بسبب احلادث، يتحمل رب العمل كافة املصاريف الطبية،           
                  ويف حالة الوفاة،     .                                                             ً                                         والصيدلية، واملتعلقة باملستشفى والنقل يف حدود إقليم اإلمارة وصوالً إىل حمل اإلقامة أو إىل املستشفى              

  .                          رب العمل كذلك نفقات اجلنازة      يتحمل 

                                               ، الذي مت مبوجبه توسيع نطاق التأمني الصحي           ١٩٥٦       يونيه   /         حزيران  ٢          ، املؤرخ   600     ً                        ثانـياً، ينص القانون رقم       -  ٥٢
            ً                                                                                                   ليشمل أفراداً معينني حيصلون على دخل نتيجة حوادث عمل، على أن لضحية حادث عمل حيصل على دخل يساوي أو                   

                                                                                       حق احلصول، دون أي مسامهة من جانبه على االستحقاقات العينية على التأمني الصحي                         يف املائة       ٦٦,٦٦                 يزيد على نسبة    
    ٢٧          املؤرخ   397                                                                                                       وتـأمني األمومـة إذا مل يكـن بوسـعه االستفادة من األحكام املنصوص عليها يف األمر القانوين رقم                    

   .      وناكو                                                       املنشئ لصندوق التعويض اخلاص باخلدمات االجتماعية يف إمارة م    ١٩٤٤      سبتمرب  /     أيلول

                                                                                                   ، ينسحب التشريع بشأن اإلعالن عن حوادث العمل وجربها والتأمني ضدها على األمراض املهنية، وذلك                    ً   ثالـثاً  -  ٥٣
                                                        ، الذي يوسع نطاق التشريع بشأن حوادث العمل ليشمل             ١٩٤٦      مايو   /       أيار   ١٦          ، املؤرخ   444                  القـانون رقـم             مبوجـب   

  .             األمراض املهنية

                                                                املتصلة بطبيعة نشاطه اليت تظهر خالل مدة اضطالع األجري بنشاطه                              ً                   ويكـون رب العمل مسؤوالً عن األمراض         
  .                                                                            ويف غضون فترة حتدد مبوجب قرار وزاري من تاريخ انقطاع املوظف عن وظيفته داخل املؤسسة

  .                                                                                  وعلى األجري أن يعلن عن إصابته بأي مرض مهين يف غضون ثالثة شهور من تاريخ انقطاعه عن العمل 
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                                          األمراض املهنية اليت قد تصيب األجراء،           ١٩٥٩       أبريل   /        نيسان   ١٣          ، املؤرخ   112-59     رقم                           وحيـدد القرار الوزاري      
  .                                                                     وتستكمل هذه القائمة بانتظام حسب ما يطرأ من تغريات يف فرنسا يف هذا امليدان

ُ                                                           وخيضـع نظـام االستحقاقات الراجعة لُألجراء يف حالة العجز والوفـاة لألمر امللكي رقم                     ٢٢          املؤرخ   4.739                              
                          املنشئ لصندوق التعويض        ١٩٤٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧          املؤرخ   397              القانوين رقم                            ، املتعلق بتنفيذ األمر         ١٩٧١       يونيه   /      حزيران

                                                           وتتمثل مهمة صندوق التعويض يف منح االستحقاقات، يف حالة احلادث     .                                             اخلـاص باخلدمات االجتماعية يف إمارة موناكو      
                                                         طين موناكو واألجراء األجانب املرخص هلم بالعمل يف اإلمارة                                                                     أو املـرض أو األمومـة أو الوفاة، لصاحل األجراء، من موا           

  .          بشكل قانوين

 شروط االنتفاع باحلق -٣

      ً  عاماً؛  ٦٠                  أن يكون الفرد دون   ) أ ( 

                                                                            ً                      أن يعاين من عجز بدين دائم جيعله غري قادر على أن يؤمن لنفسه، يف أية مهنة كانت، دخالً يفوق ثلث               ) ب ( 
  :                                                    مون إىل نفس الفئة املهنية يف الوظيفة اليت كان يشغلها قبل                             األجر الذي يتقاضاه األجراء املنت

                                           بداية االنقطاع عن العمل الذي يليه العجز، أو - 

                                                                           ً  الشهادة الطبية األوىل اليت تثبت حالة العجز الناتج عن تدهور احلالة الصحية مبكراً؛  -

                          عشر اليت تسبق الشهر الذي      ً                       شهراً صاحلة خالل الشهور اخلمسة  ١٢                    ً           أن يثبـت أنه كان مسجالً لفترة      ) ج ( 
   .                          وقع فيه الفعل املسبب للعجز

     ولدى   .                                                                                                 ويقـدر العجز حسب اإلمكانات اليت حيتفظ هبا األجري الستعادة نشاطه القدمي أو ممارسة نشاط جديد                
  :                                         دراسة هذه اإلمكانات، يؤخذ يف االعتبار ما يلي

                                              احلالة العامة والقدرات العقلية واجلسدية والسن؛  -

  .                                                     ات ومستوى التدريب املهين والقدرة على إعادة التأهيل املهين     املهار -

                                                                                                            وال تؤخـذ حالة السوق يف احلسبان، ولكن ميكن االستناد إليها ملنح مساعدة يف إطار العمل االجتماعي الذي                   
  .                                             يضطلع به صندوق التعويض اخلاص باخلدمات االجتماعية

  اإلجراءات-٤

                                                                            بالتاريخ الذي يتوقف فيه انتفاعه باالستحقاقات املنصوص عليها يف حالة                                             ينبغي للصندوق إخطار الشخص املعين     -  ٥٤
             وما مل يتخذ     .                                                                                            ويبني الصندوق يف إخطاره إن كان ينوي دراسة حالة املعين باألمر الحتمال منحه، معاش عجز                .       املـرض 

  .            حالة العجز                                                                              الصندوق مبادرة كهذه، جاز لألجري أن يطلب بنفسه االنتفاع باالستحقاقات املنصوص عليها يف
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  :                                          وحيدد الصندوق نسبة العجز باالستناد إىل ما يلي 

                                                      تقرير الطبيب املعاجل، الذي يبني ويربر نسبة العجز املقترحة؛ -

                            رأي الطبيب املستشار للصندوق؛ -

  .                                                    تقرير حتقيق بشأن احلالة االجتماعية والسوابق املهنية لألجري -

 معاش العجز:  االستحقاقات النقدية-٥

                                                                                                     سـب معاش العجز على أساس متوسط األجر الشهري الناتج عن املكافآت اخلاضعة لالشتراكات يف صناديق                 حي -  ٥٥
  .                                                                            الضمان االجتماعي خالل الشهور الستني اليت تسبق الشهر الذي يبدأ فيه تاريخ االستحقاق

  :                                         وحتدد هذه النسبة املئوية وفق الشروط التالية 

                           درين على ممارسة نشاط مأجور؛                              يف املائة بالنسبة للمعوقني القا  ٣٠ -

  .                                          ً                       يف املائة بالنسبة للمعوقني غري القادرين إطالقاً على ممارسة أي نشاط مهين  ٥٠ -

                                                                                                                    وإذا اضطر املعوق إىل االعتماد على شخص آخر للقيام باألنشطة العادية للحياة اليومية، فهو ينتفع، باإلضافة إىل                  
                                                       وال ميكن أن يقل مبلغ املعاش والتعويض عن املبلغ احملدد          .                ملائة من املعاش         يف ا    ٤٠                                          معاش العجز، بتعويض يقدر مبلغه بنسبة       

  .           بقرار وزاري

   .                      ً                       ً                                  ومينح معاش العجز دائماً بصورة مؤقتة ويكون قابالً للمراجعة حسب تطور حالة املعين باألمر 

                  ديق االجتماعية يف                                      ً                                                           وميكـن لـلمؤمن عليهم أن يستأنفوا، وفقاً للشروط القانونية، القرارات اليت تتخذها الصنا              
   .                             موناكو فيما يتعلق حباالت العجز

     ً                                ً         ً                                                                    وأخـرياً، يتم اإلبقاء على معاش العجز كلياً أو جزئياً بعد جتاوز األفراد املعنيني الستني من العمر، وذلك حبسب                    
  .                    مبلغ معاشهم التقاعدي

  االستحقاقات العينية-٦

                                                       ى االستحقاقات العينية املتاحة يف إطار التأمني الصحي                                                              حيـق للمنتفع مبعاش العجز وألطفاله وزوجته احلصول عل         -  ٥٦
  .            وتأمني األمومة

   .  ُ                                 ً                                            وُيعفى من املشاركة يف نفقات العالج أياً كانت طبيعة اإلصابة اليت تؤهله لطلب االستحقاقات 
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  االستحقاقات اليت تدفع يف حالة الوفاة�٧

                                                     ي، ينبغي لـه أن يفي عند تاريخ الوفاة بالشروط                                                                 كي يؤهل األجري للحصول على االستحقاقات احملددة فيما يل         -  ٥٧
  .                                         املقررة ملنح االستحقاقات العينية يف حالة املرض

                                                                                                                   ويؤهل للحصول على االستحقاقات اليت تدفع يف حالة الوفاة بترتيب األولوية، األفراد الذين كانوا يوم الوفاة يف                  
  .                                         كفالة املؤمن عليه بصورة فعلية وتامة ودائمة

                           وإىل جانب ذلك، حيدد قرار       .                             مرة األجر اليومي األساسي      ٩٠                                    االستحقاقات اليت تدفع عند الوفاة                    ويساوي مبلغ    
  /              تشرين األول   ١            يورو يف      ١٧     ٥٢٠                             يورو، واحلد األقصى مببلغ         ٢٩٢                                               وزاري احلـد األدىن هلـذه االسـتحقاقات مببلغ          

  .    ٢٠٠٢       أكتوبر 

             وباإلضافة إىل    .     ١٩٤٨       يوليه   /      متوز  ٥          املؤرخ   3.706                  لألمر امللكي رقم                                          وختضع شروط الصحة والسالمة يف العمل        -  ٥٨
                                                                                                                     ذلـك، هـناك قـرارات وزاريـة خمتلفة حتدد، من جهة، التدابري العامة املتعلقة بالصحة والسالمة اليت تنطبق على سائر              
                                                                                                                      املؤسسـات املشـمولة بالقـرارات، والقواعد اخلاصة املتعلقة بالصحة والسالمة بشأن مهن معينة أو أنشطة حمددة، من                 

  .        جهة أخرى

                              جلان معنية بالصحة والسالمة داخل       ١٩٧١      سبتمرب  /       أيلول ٨        املؤرخ 4.789                       مبوجب األمر امللكي رقم              وأنشـئت    -  ٥٩
                                        املشار إليه أعاله، وذلك هبدف تكييف           ١٩٤٨       يوليه   /      متوز  ٥          املؤرخ   3.706                                          املؤسسات اخلاضعة ألحكام األمر امللكي رقم       

                                                                        يتواءم مع وضع كل مؤسسة، والتحقق من تنفيذها، واحلرص على حسن صيانة                                                    النظم املتعلقة بصحة العمال وسالمتهم مبا       
                                                                                                                            آلـيات احلمايـة، وتنظـيم تعلـيم األفرقة املكلفة خبدمات احلريق واإلنقاذ، وإبداء رأيها بشأن كل تدبري يتعلق بالنظم                    

   .                                                                     والتعليمات اخلاصة بالصحة والسالمة داخل املؤسسة، وتنمية الوعي باخلطر املهين

ـ  -  ٦٠                               ، جلنة تقنية ملكافحة التلوث         ١٩٩٢      مارس   /       آذار   ٢٧          املؤرخ   10.505                        مبوجب األمر امللكي رقم                 ا أنشـئت        كم
                                                                      وتتمثل مهمة هذه اللجنة التقنية بوجه خاص يف مراقبة شروط الصحة             .                                                 وحفظ السالمة والصحة والنظافة والسكينة العامة     

ُ         والعمل اليت تنطبق على اُألجراء                                                            احترام قواعد الصحة والسالمة والنظافة يف سائر احملالت                                      وتتحقق باإلضافة إىل ذلك من        .                       
                                                                                                           كما تدرس وتقترح تنفيذ سائر الوسائل أو التدابري التقنية القادرة على جتنب أو تقليل التشوشات اليت                  .                 املفتوحة للجمهور 

   .     خطيط                                                                                   تسببها املشاريع التجارية أو اليت تنشأ يف مواقع البناء والتعمري أو خالل االضطالع بأعمال الت

                                                                                                                    وفيما يتعلق بالعمال الذين يقومون بأشغال البناء واألشغال العامة وكل األشغال األخرى املتعلقة بالبنايات، فإن                -  ٦١
                                                 ينظم تدابري احلماية والنظافة اخلاصة اليت تنطبق على     ١٩٦٦      يناير  /               كانون الثاين   ٤          املؤرخ   66.009                          القـرار الـوزاري رقم      

  .    عمال                          املؤسسات اليت تستخدم هؤالء ال

                                               على تدابري خاصة تتعلق بالصحة والسالمة يف            ١٩٥٨      مايو   /       أيار   ٢٩          املؤرخ   58-168                      القرار الوزاري رقم          وينص   -  ٦٢
                                                                   ً                                                 العمـل لصـاحل النساء واألطفال حبظر قيامهم بوجه خاص بأشغال خطرة وبوضع حداً أقصى للحمولة اليت ميكن للنساء                   

  .                             واألطفال محلها أو جرها أو دفعها
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                               واملتعلق بتأسيس وتنظيم طب         ١٩٥٨       يناير   /               كانون الثاين    ١١          املؤرخ   637                    مبوجب القانون رقم          نشئت       ً    وأخرياً، أ  -  ٦٣
                                    وتتمثل مهمة هذه اهليئة باخلصوص يف         ".                هيئة طب العمل   "                                                          ، دائرة عامة تعىن بالطب الوقائي يف العمل، حتمل اسم                  العمـل 

                                             طاقة أهلية األجري، ومراقبة احلالة الصحية للعامل                                                                إجراء فحص طيب متعمق على األجري قبل تسليمه رخصة العمل؛ وإعداد ب    
                                                                                                        عـن طريق إخضاعه لفحوص دورية ورصد احلالة الصحية العامة يف املؤسسة وكذلك سالمة العمال، وذلك بالتنسيق مع       

                                                                                             ويتعني على سائر أرباب العمل تسجيل أنفسهم لدى هيئة طب العمل، وعلى كل أجري أن خيضع                  .                      دائـرة تفتيش العمل   
   .                               لفحص طيب مرة على األقل يف السنة       ً إلزامياً

                                                                                                                   وبفضـل هذه اآللية التشريعية والتنظيمية، ال يستبعد القانون يف إمارة موناكو أي عامل أجري أو عضو يف مهنة                    -  ٦٤
                                                                                       ً                               حـرة من األنظمة السارية يف جمال السالمة والصحة، الوارد وصفها أعاله؛ بشرط أن يكون قد تسجل رمسياً لدى دائرة                    

                                                                   ومع ذلك، وفيما يتعلق باملهن احلرة، جتدر اإلشارة إىل أن األفراد             .                                         حصل على ترخيص إداري ملمارسة مهنته                   العمالـة أو  
                                                                                                                      العـاملني حلسـاهبم اخلاص ال خيضعون ألي فحص طيب أو بتقييم األهلية بعد قيام اللجنة التقنية ملكافحة التلوث وحفظ                    

                                                                          هنية، وإبداء رأيها باملوافقة الذي تبلغه للسلطات املختصة بقصد تسليم                                                              السالمة والصحة والنظافة والسكينة بتفقد املباين امل      
   .                الترخيص بالنشاط

                                                                       ً                                   وعـلى صعيد اإلحصاءات، فإن عدد حوادث العمل اليت حتصل يف اإلمارة ال يتغري إال كثرياً مع مرور الوقت،                    -  ٦٥
     قطاع   :                               رضة حلوادث العمل هي التالية                             وقطاعات النشاط األكثر ع     .                                                        ويتمشـى مـع زيادة القوى العاملة يف إمارة موناكو         

                                                                                                                   البناء، وقطاع صناعة اخلشب والنجارة، والفنادق واملطاعم، واخلدمات اجلماعية االجتماعية والشخصية، والصحة والعمل             
                                 كما تسجل شركات التوظيف حوادث عمل   .                                                                          االجتماعي، وصناعة املطاط واللدائن، وصناعة األغذية القائمة على الزراعة       

                     ً                                ويبني اجلدول التايل أيضاً الطابع االستثنائي للحوادث         .                                                فوف املوظفني الذين يوفروهنم للمؤسسات املستخدمة               كثرية يف ص  
   ):                                                  احلوادث اليت حتصل على الطريق بني حمل اإلقامة ومكان العمل (                                            املميتة، اليت تترتب يف كل احلاالت على حوادث السري 

 حوادث العمل ١٩٩٠ ١٩٩٥ ٢٠٠٠

                           احلوادث املصرح هبا واملعترف هبا ٣ ٠١٢ ٣ ١٣٥ ٣ ٤١٨

                                       احلوادث اليت يترتب عليها انقطاع عن العمل ١ ٩٨٧ ٢ ٢٠٨ ٢ ٤١٦

       احلوادث صفر ٢ ١

 العمليف الترقية  �      ًثالثا 

        األقدمية                       ا أي اعتبار آخر غري                                                                      مجـيع العـاملني يف فرص الترقية إىل مرتبة أعلى مالئمة، دومن                   تسـاوي        ضـمن  ُ ُي -  ٦٦
  .        والكفاءة

        بعضوية      اخلاص    ١٩ ٦ ٣       ديسمرب   /              كانون األول   ٣       املؤرخ    3.094               األمريي رقم        املرسوم               اإلطـار، ينص           هـذا     ويف 
           لمهام اليت   ل      طبقا                          ً       إعادة تصنيف العاملني مهنياً             إمكانية     على                                                             وقواعـد عمل جلنة تصنيف العاملني يف خمتلف الفئات املهنية         

  .         ينهضون هبا      اليت           واملسؤوليات     ً ا فعالً  هن    نجزو ي
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         العمل    اب  رب أ                               تتألف بصفة مشتركة من ممثلي       و                                               التصنيف هذه، اليت يشرف عليها مفتش عمل              جلـنة    ت       وأنشـئ  -  ٦٧
       القاضي                            ومع مراعاة املبدأ العام       .        الرواتب      بشأن        ١٩٦٣      مارس   /       آذار   ١٦       املؤرخ    739        رقم          القانون         ، مبوجب                 وممثلي العاملني 

     يف   ا                        ً          أن لكل ترقية مهنية ضمنياً آثار         من         ً  وانطالقاً                                   القانون، خاصة جتاه النساء،         هذا                                         عدم التمييز يف األجور الذي ينص عليه         ب
        الترقية       هم يف       حظوظ            احلفاظ على                        ن مجيع العاملني من      ّ كّ       آلية مت                ً                 ع يف مونـاكو تـبعاً لذلـك             ّ   املشـرّ        وضـع             األجـور، 

   .          بكل إنصاف

  العملدوامحتديد  �      ًرابعا 

  ساعات العملحتديد -١

      املنقح    (     العمل      دوام                 اخلاص بتحديد        ١٩٥٩       ديسمرب   /              كانون األول   ٢          املؤرخ   677        رقم         ضـائي       الق       األمـر        حيـدد  -  ٦٨
  ،     ١٩٦٨       يونيه   /         حزيران   ٢٧          املؤرخ   844     رقم             ، والقانون       ١٩٦٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨          املؤرخ   836          ن رقـم     و        بالقـان 

            ، والقانون      ١٩٧٧       يناير   /               كانون الثاين   ٥          املؤرخ   993                  ، والقانون رقم        ١٩٧٤       أبريل   /     نيسان    ١٩          املؤرخ   950                 والقـانون رقم    
         العمل       ساعات  )     ١٩٨٣       ديسمرب   /    األول          كانون     ٢٨       املؤرخ    1.067                  والقانون رقم     ،    ١٩٧٨       يوليه   /      متوز  ٤       املؤرخ    1.005     رقم

          ال ميكن         اليت    عمل  ال                        ساعات العمل خالل يوم                  احلد األقصى ل            الفعلي، و        العمل         مفهوم             ً            ساعة أسبوعياً، وحيدد       ٣٩     ب               القانونية
        متديد      فيها                 احلاالت اليت ميكن         على           وينص    ،       ساعة   ٤٨       تجاوز                                            ساعات، وأسبوع العمل الذي ال ميكن أن ي            عشر              أن تتجاوز   

ّ        احلّد األقصى                        تلك الساعات لتتجاوز             ساعة    ٤٦                              متوسط أقصى ساعات العمل            يتجاوز            على أال        ضائي                   كما ينص األمر الق     .   
     افية                       لجوء إىل الساعات اإلض    ل    ّ حّدا                مفتش العمل       وضع         إمكانية       على      نص  وي   ،    ات           ً                    عشر أسبوعاً، وحيدد االستثناء      ثىن إ     خالل

       وحظر       املرأة،                    ، والطرق اخلاصة بعمل         بالتناوب                                            نظام الساعات اإلضافية، ويتناول تنظيم العمل     ويضع                    يف حالة وجود بطالة،  
                          لنساء وبعشر ساعات بالنسبة  ل                      بني يومي عمل بالنسبة     ساعة       عشرة      بإحدى          لالستراحة                وحيدد احلد األدىن  ،              ً عمل النساء ليالً

         ً          عشر عاماً وينص         مثانية       عن    ّ   سّنهم    قل   ت                          املتدربني والعاملني الذين     ب                    نظام محاية خاص         ضائي            األمر الق      ينشئ     ً   وأخرياً،    .      لرجال ل
   .                                          على الترتيبات اجلنائية يف حالة اإلخالل مبا سبق

  األسبوعيةالراحة -٢

    ٢٣        املؤرخ 822                       وعليه، فإن القانون رقم   .     هبا            اجلاري العمل                      أيضـا التشـريعات                              الـراحة األسـبوعية           حتكـم  -  ٦٩
     وجوب        يقضي ب    )    ١٩٧٨       يوليه   /   متوز   ٤          املؤرخ   1.005                      املنقح بالقانون رقم     (                              املتعلق بالراحة األسبوعية         ١٩٦٧     نيه    يو /      حزيران

  .                                           حة يوم األحد، إال يف حالة وجود استثناء          لرا             وتكون تلك ا    .        كامل     واحد                                    ل براحة أسبوعية ال تقل عن يوم         ا               أن يتمتع العم  
                على تأجيلها     أو                  العطلة األسبوعية    ب            وقف العمل                  احب العمل على                                              السابق الذكر على الظروف اليت حتمل ص              القانون      وينص  

                                             الفترة وزيادة التعويض عن الساعات اليت           بنفس    ية                                                                         بصـفة استثنائية يف حدود ما يسمح به القانون ومقابل استراحة تعويض           
  .       القانون         مكافأهتا                          تصبح ساعات إضافية ينص على 

  املدفوعة األجراإلجازات -٣

           ً    األجر سنوياً          املدفوعة                                                                الراحة األسبوعية، مما ال يقل عن مخسة أسابيع من اإلجازات              إىل       إضافة   ،                يستفيد العاملون  -  ٧٠
        املؤرخ 619      رقم        القانون            اليت حيددها       الظروف                            عن كل شهر من العمل املنجز ويف                      يومني ونصف يوم عمل                  وذلـك مبعدل    

   ٤       املؤرخ    1.005     رقم              وبالقانون       ١٩٦٠     اير    فرب /       شباط   ١٩          املؤرخ   684      ضائي        الق      باألمر        واملنقح     (    ١٩٥٦       يوليه   /        متـوز    ٢٦
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       يتمتع                                 وعندما يفسخ عقد العمل قبل أن        ).     ١٩٨٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨          املؤرخ   1.054     رقم           القانون      ، و     ١٩٧٨       يوليه   /   متوز
     ي مل   ذ     ال  ة            من اإلجاز        وللقسط                                             عليها، جيب أن يتلقى، عند فسخ العقد،              احلصول   ه  ـ              اليت حيق ل                      بكامل فترة اإلجازة          العامل  

  .                   د حسب أحكام القانون  َّ حدَّ ُ ُت               املدفوعة األجر  ة       ً          تعويضاً عن اإلجاز ،     تع به   يتم

  العطل أيام -٤

                وشروط العمل خالل      األجر              ً  القانون أيضاً    حيكم                               فترة العمل والراحة األسبوعية،             املتعلقة ب       حكام    األ       عن        النظر      بقطع -  ٧١
     ً                             يوماً عدد أيام العطل الرمسية         عشر    ثين إ ب      ١٩٦٦     اير    فرب /       شباط   ١٨          املؤرخ   798     رقم         القانون               وعليه حيدد     .         الرمسية      العطل      أيام

                                                                 أو األعراف املعمول هبا أن تزيد يف عدد أيام العطل الرمسية                   اجلماعية                                                    املدفوعـة األجـر يف اإلمـارة، وبإمكان االتفاقات          
      العطل           بأيام          املتعلقة                 وظروف العمل        أجور      ١٩٦٦       فرباير   /       شباط   ١٨          املؤرخ   800        رقم          القانون      وحيكم    .       األجـر            املدفوعـة   

      تكون     كما    .   هتم أ       مكاف             املتبعة يف       طريقة  ال    ً          أياً كانت            العاملني،                                                      وجيب أن تكون أيام العطل تلك مدفوعة األجر لكافة            .       الرمسية
                                                       ً           األسبوعي للعامل، أو يوم عمل عادي أو جيري فيه العمل جزئياً                العطلة                      إذا صادفت إما يوم                   مدفوعة األجر                   تلـك األيـام     
  .                         إىل يوم االثنني التايل         أحاد،                                                             جيب أن تنقل ستة أيام من أيام العطل، إذا صادفت أيام                         إىل ذلك،          وإضافة  .               داخـل الشركة  

                                                                  أصحاب العمل الذين ال ميكنهم بسبب طبيعة نشاطهم أن يوقفوا              بعض                                                  وبإمكـان مفـتش العمل أن مينح استثناءات إىل          
                      مبلغ األجر السابق         يساوي            على تعويض        إما                                                       للعاملني احلصول، إضافة إىل األجر املقابل للعمل،           حيق       احلالة         ويف هذه     .      العمل

ُ     ُتضبط                              العطل الرمسية واملدفوعة األجر     أيام      تعويض      حتديد            وتظل طريقة   .       األجر ة       مدفوع ة             تعويض مقابل       راحة                الذكر، أو على  
   .      مهين    قطاع                                        باألحكام التنظيمية أو االتفاقات اخلاصة بكل 

 ٨ املادة

  .    مهما ي  نظ  وت                                       وناكو، مبمارسة احلق النقايب واحلق يف اإلضراب          إمارة م يف   ،                       تشريعات قانونية خمتلفة    عترف ت -  ٧٢

 اإلعالن التفسريي

    ٨         املادة      بشأن                           اإلعالن التفسريي التايل،           اإلمارة                                              على العهد والتصديق عليه، أصدرت حكومة                 التوقـيع           مبناسـبة  -  ٧٣
   :         من العهد

          املتعلقة  ٨           من املادة  ١      لفقرة     من ا  )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ (          الفرعية        الفقرات                             حكومـة اإلمارة أهنا تعترب           تعلـن  "  
          وإجراءات                             القانون املتعلق بأساليب وشروط   يف                حكام ذات الصلة   األ                    على أهنا تتماشى مع         النقابية             مبمارسة احلقوق 

  .                                                       تأمني التمثيل النقايب الفعال وتعزيز العالقات املهنية املتسقة

              مع مراعاة    ،                ارسة حق اإلضراب                   اليت تتعلق مبم    ٨       املادة                                         حكومـة اإلمـارة أهنا ستطبق أحكام                وتعلـن   
                             جمتمع دميقراطي لضمان احترام        أي                                      ينص عليها القانون والالزمة يف          اليت                       ظروف واحلدود والقيود      ال           جـراءات و    اإل

  .        واألخالق ،                                                   أو حلماية النظام العام، واألمن الوطين، والصحة العامة      اآلخرين            حقوق وحريات 

    ات                                          القوة العامة، وموظفي الدولة والبلدي          أفراد      تشمل       أهنا        على    ٨              من املادة     ٢                     أن تفسر الفقرة          وجيـب   
   ".               واإلدارات العامة
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 ٨ املتعلقة باملادة الدولية الصكوك

                     على العهد الدويل        ١٩٩٧       أغسطس   /     آب   ٢٨             وصدقت يف     ٧ ٩  ١٩       يونيه   /         حزيران   ٢٦              موناكو يف         إمارة        وقعـت  -  ٧٤
    ).    ٩٦٦ ١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦         نيويورك،  (                          باحلقوق املدنية والسياسية     اخلاص

           اليت صيغت         االتفاقيات          ً                                 ً                                ليست عضواً يف منظمة العمل الدولية وليست طرفاً يف أية اتفاقية من                      مونـاكو           وإمـارة  
  .          رعايتها   حتت

 يها يف تكوين النقابات ويف االنضمام إلاحلق �    ًأوال 

   /              كانون األول   ٧ ١              من دستور      ٢٨       املادة                 نقابات مبوجب        داخل                                    موناكو حبق العاملني يف التنظيم            إمارة         تعـترف  -  ٧٥
    ِّ  ويشكِّل    ".                                              مهنته أو وظيفته عن طريق العمل النقايب            ومصاحل                                 ألي شخص أن يدافع عن حقوق           جيوز "  :     ١٩٦٢         ديسـمرب   

   .         املهنية    فروع  ال       فاوض يف  ت                                         ً    عملها الدميقراطي القانون والتنظيمات إطاراً لل  ّ  يؤّمن      اليت     ِّ  املمثِّلة              وجود النقابات 

         ن بتكوين   أذ   ي    الذي      ١٩٤٤       أكتوبر  /            تشرين األول ٦        املؤرخ 399      رقم     ضائي   الق      األمر                نقابات العمال      تكوين       وينظم -  ٧٦
               للعاملني من      ميكن "      بأنه        األوىل      ته          وتقضي ماد    ).     ١٩٥١      مايو   /    أيار    ١٥          املؤرخ   541                      املنقح بالقانون رقم     (                    الـنقابات املهنية    

          للنظر يف              َّ                  قابات اليت تكوَّن فيما بينهم            الن   إىل                               العمل يف اإلمارة، أن ينضموا       ب      ّ          املخّولني قانونا             األجانب،           والعاملني          مونـاكو   
                النقابات إال      تضم                         على أنه ال ميكن أن        ٢             وتنص املادة      ".                              عنها ومتثيل مهنة أعضائها           والدفاع                               مصاحلهم االقتصادية أو املهنية     

  .                   مشاهبة أو متصلة هبا ً اً                                     األشخاص الذين ميارسون نفس املهنة، أو مهن

ّ  تصّدق                                      لداخلية ولوائحها لدى احلكومة، اليت                 نظمها ا       إيداع             النقابات        تكوين          ويتطلـب  -  ٧٧                              على تكوينها بعد التثبت       
        املوافقة     تلك     منح   ُ وُت  .                ، بصيغته املنقحة    ١٩٤٤       أكتوبر  /            تشرين األول ٦       املؤرخ  399      رقم     ضائي                   ألحكام األمر الق     ته         من مطابق 

  .     وزاري         وجب قرار  مب

             من رئيس،        املكتب        ويتألف    .                ات، لفترة سنة                                                  ويديرها مكتب ينتخبه األعضاء، بأغلبية األصو       ة         النقاب    على       ويشرف -  ٧٨
       بكافة           العامة                    ُ   ل النقابات اجلمعيةُ     ِّ ومتثِّ  .       األعضاء                                        وعدد من املستشارين خيتلف حسب عدد         ،                             وأمـني عـام، وأمـني خزانة      

  .             هم دعوة فردية   إلي                   أعضائها الذين توجه 

  ،        إقصائهم     أو        النقابة            نضمام أعضاء     ِّ                وتقرِّر تلك اجلمعية ا    .                         مرة يف السنة على األقل           واحدة                  عامة عادية        مجعية   ُ    وُتعقد 
                                             املطلوب من األعضاء، وتناقش احلسابات اليت             الشهري     ِّ                   ، وحتدِّد مبلغ االشتراك          تعزهلم                               أعضـاء املكتب النقايب أو             وتعـني 

          حتت طائلة            َّ                  وجيب أن يقدَّم إىل اجلمعية،        .                                        مجيع البنود املدرجة يف جدول األعمال       يف         وتتداول                             يقدمهـا هلـا أمني اخلزانة       
                               جيوز، عند االقتضاء، إدراج أي      و  .       لنقابة ل   ة   الي              عن األوضاع امل                                                      تقرير أديب عن أنشطة املكتب، إضافة إىل تقرير           ، ن       الـبطال 

                             مجعيات عامة استثنائية بطلب من     عقد      إىل           جيوز الدعوة     كما  .                       ح اجللسة، يف جدول األعمال  تا  فت ا                        اقتراح يتقدم به عضو قبل 
   .        النقابة      أعضاء     شر ُ ُع    طلب           املكتب أو ب

     مسبق              دون إذن          واحلصول                                                   وحيق هلا االدعاء والدفاع عن نفسها أمام القضاء           .                    بالشخصية املدنية          النقابات       تتمتع و -  ٧٩
        احلقوق     كافة            القضائية،     يئات        مجيع اهل    أمام             ا أن متارس،    هل و  .         عملها             حتتاجها ألداء    ،                                 ممـتلكات، منقولة أو غري منقولة            عـلى   
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                        للمهنة اليت متثلها تلك             اجلماعية     ة   صلح                                    بصفة مباشرة أو غري مباشرة من امل            تنال        بأفعال              ذات الصلة                         املخصصة لالدعاء املدين    
   ،         التعاونية       ؤسسات    امل          ِّ      وتدير ومتوِّل        تنشئ       ، أن                         الرخص اإلدارية الالزمة              ً                    ميكـنها، رهناً باحلصول على            كمـا   .           الـنقابات 

ـ  و        رقم      ضائي         األمر الق    (    شاهبة  امل    ات     ؤسس  امل          ماعي أو     اجل      شراء    ال                                املهنة أو الوظيفة، وتعاونيات              اليت هتم           نشورات    امل       دروس و     ال
    ).   ١٠    إىل   ٨           ، املواد من     ١٩٤٤       أكتوبر  /            تشرين األول ٦        املؤرخ 399

         مصاحلها        للنظر يف       احلرية       ً                           نة وفقاً للقانون أن تتشاور يف كنف               ّ  لنقابات املكوّ       جيوز ل              ، على أنه      ١١         املـادة         وتـنص  -  ٨٠
   كل     على       يشرف  ،   ١٢     ً        ووفقاً للمادة   .                نظمها األساسية  لى ع                                                           املهنـية والدفاع عنها وبالتايل إنشاء احتادات تصادق احلكومة     

     مجعية       إطار                                                                           لفترة عام واحد بأغلبية األصوات ممثلو النقابات املنضمة اجملتمعة يف                  ينتخبه                                   احتاد نقابات ويديره مكتب احتادي      
   .            ابات املهنية         هبا النق     تتمتع    اليت      ذاهتا      حلقوق       بنفس ا                احتادات النقابات       تتمتع   ،   ١٣        ً          واستناداً إىل املادة   .     عامة

ّ  وحيّدد -  ٨١           أساليب         وإدارهتا                                    املتعلق بتنظيم تكوين النقابات          ١٩٤٤       ديسمرب   /              كانون األول   ٤       املؤرخ    2.942        رقم       األمر    
  .                               تنفيذ األمر القضائي السابق الذكر

    ١٦    دة       ً        وفقاً للما         مهنتهم،                       أن ينضموا إىل نقابة       )       الشرطة (                                                اإلدارات احلكومية وكذلك أفراد األمن العام            وظفي مل و -  ٨٢
  ٤       إىل    ٢           لمواد من      ً   فقاً ل  و و   ،                         القانوين ملوظفي الدولة         بالوضع           املتعلق       ١٩٧٥       يوليه   /      متوز   ١٢          املؤرخ   975                    مـن القانون رقم     

  .          ِّ                                        ، الذي حيدِّد شروط تطبيق القانون السابق الذكر           ١٩٧٨       أغسطس   /     آب   ١٧       املؤرخ  6.365                  من األمر رقم       ٢٧    و  ٣-  ٢٤ و
  .  ات    نقاب  ال   إىل         االنضمام     لحة                   ألفراد القوات املس   جيوز         ذلك، ال    على      وعالوة 

ُ  ويقُر   .        ً                              قانوناً تكوين نقابات أصحاب العمل     م ُ  َّ ُينظَّ     كما -  ٨٣       ١٩٤٤      نوفمرب  /       الثاين     تشرين    ٢٨        املؤرخ 403      رقم        القانون   
         حبق مجيع  ، ١  ة   اد  امل    ، يف     ١٩٥١     مايو  /      أيار  ١٥        املؤرخ 542      رقم         بالقانون        املنقح  ،                            ذن بتكوين نقابات أصحاب العمل أ      الذي ي

            االنضمام إىل     يف        مهين،                     ِّ                                                        أو االعتباريني، الذي خيِّول هلم القانون ممارسة نشاط جتاري أو صناعي أو                 عيني     الطبي          األشـخاص   
  ،   ها                                                       أو الصناعية، أو التجارية أو املهنية والدفاع عن                  االقتصادية،           مصاحلهم           النظر يف                                           الـنقابات املكونة فيما بينهم من أجل        

  .    احتاد                         ومن أجل متثيل مهنتهم داخل 

                               املهن ذات الصلة أو الذين        أو                                                    النقابات إال األشخاص الذين ميارسون نفس املهنة                 بأال تضم    ٢   ة        املـاد          وتقضـي    
      ً                                 أعماالً جتارية أو صناعات خمتلفة أن             يديرون                  األشخاص الذين          بإمكان         غري أنه     .             ً                             يديـرون أعماالً جتارية أو صناعات مماثلة      

   ،         املدنية         بالشخصية                  وتتمتع النقابات     .                    ات مميزة لكل مهنة                  لتكوين نقاب    يا   كاف             يكون عددهم             عندما         مشتركة             يف نقابة           يتجمعوا
                    وأن متارس، أمام     ،            الزمة لعملها   ال       نقولة    امل               نقولة أو غري      امل        متلكات             وأن تقتين امل                           عن نفسها أمام القضاء                أن تدافع              وحيـق هلا    

       املصلحة                مباشرة من      غري        رة أو                                                                   احلقوق املخصصة لالدعاء املدين املعنية بأفعال تنال بصفة مباش             كافة           القضائية،             مجيع اهليئات   
         وتدير   ئ          ، أن تنش                           التراخيص اإلدارية الالزمة          على         باحلصول      ً   ، رهناً         حيق هلا         كما    ،                                 للمهنة اليت متثلها تلك النقابات               اجلماعـية   

      ؤسسات   امل          ماعي أو     اجل      شراء    ال                                املهنة أو الوظيفة، وتعاونيات              اليت هتم           نشورات    امل       دروس و   ال    ، و          التعاونية       ؤسسات    امل   ِّ     ومتـوِّل   
        األصوات                                                                                ويدير النقابة ويشرف عليها مكتب ينتخبه األعضاء لفترة سنة واحدة بأغلبية               ).  ٩    إىل   ٧             املـواد من       (      شـاهبة   امل
    ).  ٥      املادة  (        عليها        لموافقة ل       احلكومة     على                                            النظم واللوائح القانونية للنقابات املهنية     تعرض       وجيب أن    ).  ٣      املادة  (
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 ة أو دولية واالنضمام إليها النقابات يف إنشاء احتادات وطنيحق �      ًثانيا 

          املهنية    ها    مصاحل          للنظر يف                                 أن تتشاور يف كنف احلرية             ً قانوناً                                      عـلى أنه ميكن للنقابات املكونة          ١٠            املـادة         تـنص  -  ٨٤
      كل     على      يشرف       بأن     ،    ١١              وتقضى املادة   .                    على نظمها األساسية          احلكومة                    احتادات تصادق         إنشاء            وبالتايل    ،               والدفـاع عنها  

  .                     لفترة سنة واحدة         األصوات                                                جلسة عامة ممثلو النقابات املنضمة بأغلبية              خالل             درايل ينتخبه  ي       مكتب ف                       احتاد نقابات ويديره    
  .                                    احلقوق اليت تتمتع هبا النقابات املهنية    بنفس   ،  ١٣                            ً        وتتمتع احتادات النقابات، وفقاً للمادة 

          املتعلق      ١٩٤٤      يسمرب   د /              كانون األول    ٢٩       املؤرخ    2.951     رقم          األمريي         املرسوم                         نقابات أصحاب العمل            ويـنظم  -  ٨٥
  .    ١٩٥١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩        املؤرخ 478            األمريي رقم        باملرسوم         واملنقح  ،       وإدارهتا                      بتنظيم تكوين النقابات 

  .             متارس نشاطها        نقابة      ٣٠                       نقابة، منها زهاء       ٨٠          قرابة       ١٩٤٤        عام      منذ                                 ً        عدد نقابات العاملني املكونة قانوناً            ويبلغ -  ٨٦
  :                       وآخر النقابات املكونة هي

  ؛    ١٩٩٥    عام           والسالمة يف        األمن                العاملني يف قطاعي      قابة ن -

  ) Sun Casino-SBM   " (                   شركات محامات البحر�    سان  "                  القمار يف الكازينو              والعاملني يف        الكوادر       نقابة -
  ،  ٩٦  ١٩     عام   يف

   ؛     ١٩٩٧    عام    يف                             النقل اجلوي واألنشطة ذات الصلة      قطاع     يف        العاملني       نقابة -

  ؛    ١٩٩٨    عام    يف      سلكية               السلكية والال       االتصاالت       نقابة -

  ؛    ٢٠٠٠    عام    يف                                     التنظيف واألنشطة ذات الصلة يف موناكو     عمال       نقابة -

  .    ٢٠٠١    عام    يف      البحر       محامات                                موناكو للعاملني يف صناديق شركة      إمارة       نقابة -

               وآخر النقابات   .  ة                        عشرين منها فقط نشط      أن       غري       ١٩٤٤                                        نقابـة ألصـحاب العمـل منذ عام            ٥٠    فت  ِّ   صـنِّ  و -  ٨٧
    :    هي    َّ  املكوَّنة

  ؛    ١٩٩٦    عام   يف                                       إلمارة موناكو ملشاريع الوقاية والسالمة       املهنية         النقابة -

  ؛    ١٩٩٩     عام  يف                                                             إلمارة موناكو ملشاريع املعلوماتية واالتصاالت السلكية والالسلكية         النقابية        الغرفة -

  .    ١٩٩٩    عام    يف                             إلمارة موناكو لرياضة اليخوت         النقابية        الغرفة -

                                                        احتاد نقابات موناكو الذي يدافع عن مصاحل نقابات العمال،      :      ، مها          ا نقابات   َ اَد     احت        موناكو،               يف إمـارة             ويوجـد،  -  ٨٨
ـ     أ        واحتـاد          العمال               كان عدد نقابات       ٢٠٠١      يف عام  و  .                                                         اب عمـل موناكو، الذي جيمع خمتلف نقابات أصحاب العمل            رب

ُ       متثل ُزهاء         كانت            نقابة     ٣٢                                  املنضمة إىل احتاد نقابات موناكو                                 ا يشكل نسبة انضمام إىل                      يف النقابة، مم      عضو         عامل    ١     ٥٠٠    
     ٦٣٢      تغطي          ، وهي          اب عمل   رب           نقابة أ    ٢٣                ب عمل موناكو       ربا             ويضم احتاد أ    .       ً تقريباً             يف املائة     ٧    و  ٦                        الـنقابات تتراوح بني     
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      ّ       غري مكّونة يف          خمتلفة                    متثل قطاعات أنشطة     و  "      راسلني  امل      عضاء  األ   "            نشأة هي من      م   ٥٨                   على ذلك، فإن            وعـالوة   .       ؤسسـة  م
  .        اب العمل  رب                  د الفردي إىل احتاد أ                        نقابات تنتسب على الصعي   شكل

      من    ١٢           واملادة       ١٩٤٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦          املؤرخ   399     رقم           القضائي               من األمر      ١٣       املادة           كل من        وحتظـر  -  ٨٩
                                 موناكو االنضمام، ألي سبب من            نقابات                على احتادات        ١٩٤٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨            املـؤرخ    403                  القـانون رقـم     

  .  ية                    إىل هيئة وطنية أجنب ،      األسباب

  ممارسة احلق النقايبضمان �      ًثالثا 

       احلق       حبماية         اخلاص       ١٩٤٥       يونيه   /         حزيران  ٧             املؤرخ يف    417        رقم          القانون                       حق النشاط النقايب            ممارسـة         يضـمن  -  ٩٠
         يعاقب    أن "                                       املادة األوىل من ذلك القانون على            وتنص  .     ١٩٧٨       يوليه   /      متوز  ٤       املؤرخ    1.005                         املنقح بالقانون رقم    ،        الـنقايب 

      غري    أو                                                                                   إلعاقة املمارسة اجلماعية أو الفردية للحقوق النقابية للعاملني، بصفة مباشرة                يسعى             يعيق أو                     كـل صـاحب عمل    
                          يتراوح بني ثالثة شهور          السجن ب     حبكم                       إىل ارتكاب املخالفة                         ويف حالة العودة      ،                              ينص عليها القانون اجلنائي          بغرامة  "       مباشرة
ُ       اُألجراء حل                         اليت تشكل عراقيل ملمارسة      العمل   اب   رب                         ً              كما ينص ذلك القانون تفصيالً على مناورات أ  .     وعام                  قوقهم النقابية يف  

                   أو القانون أو          العمل،            عن عقد         ّ  املترّتبة                                                                     أو رفض الترقية أو إرادة النيل بأية طريقة كانت من احلقوق                     التسريح،  :           كنف احلرية 
                             فضل؛ أو إرادة إحلاق الضرر                         على ظروف عمل أ          للحصول                                                                  املمارسـة؛ أو إرادة إحلاق الضرر بعامل انضم إىل نقابة يسعى            

        أمام        بشهادة                                  رق للقوانني والتنظيمات أو يديل       خب                       يبلغ السلطات العامة     ف                 مفتش العمل،         بتدخل                 نقابة يطالب          عضو يف        بعامل  
                                     القانونية أو التعاقدية يف موقع               للترتيبات   ه                                                                          السـلطات القضائية يف قضية أو خالل حماكمة صاحب عمل بسبب عدم امتثال            

     خالل                                                                                 إىل منظمة مجاعية، عن طريق وسائل ضغط موجهة ضد العامل عند انتدابه أو                      االنضمام       إعاقة         ع أو                   العمل؛ أو تشجي  
                                ذلك من صاحب العمل بصفة عادية؛     يطلب             للعمال عندما        املؤهلني                                                            فـترة عمله؛ أو رفض إبرام اتفاقية مجاعية مع املمثلني           

  .                 بأي شكل من األشكال   أو   ا       مالي  ها               عمالية أو دعم       منظمة     إدارة                                         أو التدخل املباشر أو غري املباشر يف تنظيم أو 

    يف       النقايب                      املتعلق مبمارسة احلق       ١٩٧٤       يوليه   /      متوز   ١٨          املؤرخ   957        رقم          القانون                  ذلـك، حيـدد          عـن       ً   وفضـالً  -  ٩١
    ٤٠       بني     ّ  تشّغل        اليت        ؤسسات                  بالنسبة إىل امل        نقابة        عن كل         واحد       ممثل     (    ؤسسة          حلجم امل      وفقا                     املمثلني النقابيني       عدد       ؤسسات  امل
        وإضافة  .                 وأساليب انتخاهبم   )      ً   عامالً    ١٥٠             أكثر من      ّ  تشّغل        اليت        ؤسسات         إىل امل         بالنسبة                     ممثالن عن كل نقابة      و     ً     عامالً؛      ١٥٠ و

                تلك الوظائف     نع  ومت  .            النقابية        وظائفهم           ملمارسة   -                     تعترب ساعات عمل     -       تمثيل    لل         حمددة      ساعات ب                          إىل ذلك، يتمتع املمثلون     
        مفتش        يرأسها                     خيضع ملوافقة جلنة      ه       ذلك أن   .      ً    ً    صعباً جداً        لفصلهم              أي إجراء       جيعل       مما    ،  يني م  احمل       عاملني    ال                     مثلني النقابيني وضع     مل ا

                                       عن النقابة العمالية اليت متثل مهنة      ن     ْ وممثلْي                                                         ن عن نقابة أصحاب العمل اليت متثل مهنة صاحب العمل             ْ لْي                ّ      عمـل وتتألف من ممثّ    
                                                           السابقني لفترة ستة شهور بعد انتهاء وظائفهم، عندما                                   تسريح املمثلني النقابيني      على      ذاته               ويطبق اإلجراء     .                املمـثل النقايب  

      وحدها               يرتكبها املمثل    قد       اليت         اخلطرية      أو        الفادحة      ً                        وعملياً، فإن األخطاء املهنية       .                                       تلك الوظائف لفترة سنة على األقل          متارس
  .      فصله              ميكن أن تؤدي إىل

     ميكن                   خمصصة لذلك الغرض           تعليق        لوحة        توفري   (                         ونشر البالغات النقابية          إعالن                 ذاته شروط             القـانون           ويتضـمن  -  ٩٢
           توفري مكان   و   ،   )           أو ممثله      ؤسسة     امل     صاحب    إىل        لعلم                                                                         للممثلني النقابيني أن يعلقوا عليها بالغاهتم بكل حرية، وإرسال نسخة ل          

                                                   وشروط االجتماعات النقابية، وينص القانون على            تواتر       ائة، و   امل    لى    ع     فيها                                               نقـايب يف املؤسسـات اليت يزيد عدد العاملني          
  .        النقايب   احلق               املتعلق حبماية     ١٩٤٥      يونيه  /        حزيران ٧        املؤرخ 417                        الواردة يف القانون رقم         للجزاءات           اءات مماثلة   جز
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                احتاد نقابات      وهي                                      ، فإن تعايش منظمة نقابية وطنية،            اهلامة                   النصوص التشريعية        هذه                   وإضـافة إىل             اخلـتام،     ويف -  ٩٣
                  الظروف املالئمة     يئ      ويه  ،     العمل        وأرباب          لعاملني           كل من ا      ل        املشتركة       صاحل  امل                             اب العمل ييسر التعبري عن        رب                 موناكو، واحتاد أ  

   .         اإلمارة يف                      لتشجيع احلوار االجتماعي 

  العاملنيممثلو � ١

                املنقحة، ممثلني      بصيغته   ،                  وضع ممثلي العاملني    عديل           املتعلق بت    ١٩٤٧       يوليه   /      متوز   ١٩          املؤرخ   459        رقم          القانون      ينشئ -  ٩٤
                                                 الوزارية، أو يف املهن احلرة، أو يف الشركات                الدوائر          أو يف             الزراعية،                           صناعية، أو التجارية أو                                لعاملني يف مجيع املؤسسات ال     ل

                شكلها وغرضها،    كان                             ً اعتباري خيضع للقانون اخلاص، أياً         أي كيان                                     الـنقابات املهنية واجلمعيات أو لدى   يف              املدنـية، أو   
   ).          املادة األوىل   (    جراء                             يعمل فيها عادة أكثر من عشرة أ

  :            العاملني هي    ممثلي       ومهمة 

                               مباشرة وتتعلق بتطبيق نسب                        ّ      واجلماعية اليت مل تسوّ           الفردية      طالب                      العمل على مجيع امل        رباب    أ       إطـالع  -
   ،                               ماية العمال، والصحة، والسالمة                فيما يتصل حب                            والقوانني والتنظيمات،           املهنية،                     األجـور والتصنيفات    

           االجتماعية؛         والرعاية 

                                                          األحكام القانونية والتنظيمية إىل إدارة تفتيش العمل              بتطبيق             ات املتعلقة                             مجيع الشكاوى أو املالحظ        تقدمي -
  .      األحكام     تلك                    املكلفة مبراقبة تنفيذ 

   ). ٢      املادة  (        و ممثليه  أ              إىل صاحب العمل         مبطالبهم               قدموا بأنفسهم  ت                 حيق للعاملني أن ي   أنه    غري 

   ً أياً    ً            أياً كان شكلها و           االجتماعية          املؤسسات                ، على إدارة مجيع           مدير املؤسسة                                ويشرف ممثلو العاملني، باالشتراك مع  
  :                     عند تنظيم االنتخابات      املشروع  يف           املوجود  هم   عدد ل     ً  وفقاً        العاملني                          وحيدد ذلك القانون عدد ممثلي   .        طبيعتها     كانت 

      له؛     ونائب    ممثل   :      ً  عامالً  ٢٥     إىل   ١١    من -

              ممثالن ونائبان؛  :      ً  عامالً  ٥٠     إىل   ٢٦    من -

              ني وثالثة نواب؛          ثالثة ممثل :      عامل   ١٠٠     إىل   ٥١    من -

        نواب؛ ة              مخسة ممثلني ومخس :     ً  عامالً   ٢٥٠     إىل    ١٠١    من -

                        سبعة ممثلني وسبعة نواب؛ :      عامل   ٥٠٠     إىل    ٢٥١    من -

                              ممثل ونائب لكل شرحية إضافية                  باإلضافة إىل                             تسعة ممثلني وتسعة نواب،       :        عامل     ١٠٠٠       إىل      ٥٠١      مـن  -
ّ  تعّد      ).  ٤   و ٣        املادتان  (       عامل    ٥٠٠  
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          ورؤساء    ن، و      املهندس                من جهة أخرى،             ينتخبهم      و            من جهة،   ن و         واملوظف      ُ لعمالُ ا             راع السري،           باالقت       املمثلني        وينتخب 
                                      القوائم اليت يضعها العاملون يف كل مؤسسة    من         حكمهم،        ن ومن يف  و        ن املدرب  و            ن، واألخصائي  و         ن التقني  و           ، واألخصائي       لدوائر ا

    يف       عاملون     ً    عاماً ال  ١٦                   جلنسني، البالغ عمرهم  ا   كال               العاملون من                   ويشارك يف االنتخابات   ).  ٥      املادة  (                      لكـل فئة من العاملني   
    عمر          ني من ال           البالغ      اجلنسني    من                                وحيق الترشح لالنتخاب لألشخاص        ).  ٦       املادة   (                       ال تقل عن ستة شهور                         ؤسسـة منذ فترة       امل

                                         يف موناكو منذ مخسة أعوام على األقل              يعملون               جنسية أجنبية          حيملون                    مارة موناكو أو     أ              حيملون جنسية           والذين       ً     عاماً،     ٢١
   ). ٧      املادة  (

  2528                املرسوم رقم                طريقة عملها      حيدد  )   ١٦       املادة   (     جنة                   َ   لموافقة املسبقة للَ   ل                   لعاملني أو نائبه     ا     ممثل       فصل          وخيضـع  
                      كم بالغرامة أو بالسجن   احل   ب  ١٨            وتقضي املادة   .          العاملني    ممثلي           شكليات فصل           املتعلق ب    ١٩٦١       يونيه   /           حزيـران   ٣         املـؤرخ   

         وظائفهم                                                               أي شخص ينال أو يسعى للنيل من حرية تعيني ممثلي العاملني أو ممارسة  ى  عل  )     وشهر             ستة أيام        بني              لفترة تتراوح  (
  .              بطريقة قانونية

  اجلماعيةالعمل اتفاقات -٢

                                   الظروف اليت حتكم جمموع العاملني يف            كذلك                                                        ختضـع ظروف العمل يف مشروع أو يف مهنة ما أو               أن       ميكـن  -  ٩٥
                   باتفاقات العمل       اخلاص      ١٩٤٥       يونيه   /      حزيران   ٧          املؤرخ   416        رقم     ون     للقان                     َّ      ً            إىل مفاوضـات مجاعـية تنظَّم وفقاً                 اإلمـارة 
                                       ومبوجب املادة األوىل، فإن اتفاق العمل        .     ١٩٦٩       يوليه   /      متوز   ١١       املؤرخ  868              القانون رقم          وجـب                املـنقح مب    ، ة        اجلماعـي 

َ                                                                ُيَربم، من جهة، بني صاحب عمل، ونقابة أو أكثر، أو احتادات                  اتفاق              اجلمـاعي هو                     أصحاب العمل                أو احتادات          النقابات ُ 
                                            َّ        ً                 من نقابات العاملني، أو احتاد نقابات عاملني مكوَّن قانوناً، هبدف               أكثر    َّ         ً                                         املكوَّنـة قانونـاً، ومن جهة أخرى، إما نقابة أو           

  .            من املهن       جمموعة          مهنة أو        صاحل      ، ل   ات    صناع  ال    أو              يف املؤسسات                                          العمل وااللتزامات املشتركة لألطراف            شـروط         حتديـد   
                                     واألشخاص الذين يربطهم اتفاق العمل       .          االجتماعية        املخاطر      من                            باخلصوص محاية العاملني                                 وميكن لذلك االتفاق أن ينظم    

                                                                       ذلك، باحترام شروط العمل املتفق عليها، حىت يف عالقاهتم مع الغري               خالف        ص على           يرد الن           ، ما مل                يطالـبون          اجلمـاعي 
   ). ٢      املادة  (

َ                                                   ُيـَربم اتفاق العمل اجلماعي يف شكل كتايب وأن تو            أن       وجيـب  -  ٩٦         املمثلون           يوقع عليه                  املتعاقدة أو          األطراف          قع عليه    ُ 
                                                 حمتوى اتفاقات العمل اجلماعية تشريعات إمارة           حيترم         وجيب أن      ).  ٤       املادة   (         ُ       ً     وإال اعُترب باطالً    ،                              القانونيون للنقابات املتعاقدة  

         األحوال،                ذكر، بأي حال من                                            للتدابري املتخذة يف االتفاقات السالفة ال        جيوز                إىل ذلك، ال           وإضافة  .      هبا                     موناكو اجلاري العمل  
        وميكن أن   .                       القانونية لألمن العام         الترتيبات     رقل     أن تع    جيوز      وال  ،                          لعاملني مما ينص عليه القانون              استجابة ملصاحل ا            أن تكون أقل 

َ                               ُيَربم اتفاق عمل مجاعي إما دون حتديد        املادة  (            أو لعمل حمدد               دوام مؤسسة ما       لفترة      كذلك                           أو بتحديد مدة معينة، أو      مدته،ُ 
            جيوز تنقيح  و   ).   ١٩       املادة   (                                 ً                                أي اتفاق عمل مجاعي بكامله أو جزئياً، بطلب من أحد األطراف                 ً  سنوياً     ُ  َّ ُينقَّح       أن      جيوز و   ).   ١٣

                              لترتيبات اتفاق عمل مجاعي        جيوز و   ).   ٢١       املادة   (            القانون        عليها                        مبوجب الشروط اليت ينص             إلغاؤه                            اتفاق العمل اجلماعي أو     
ِ    ملِزم       وزاري،      قرار                صـبح، مبوجب     ت    أن      ).   ٢٢       املادة     (      االتفاق  ُ   َّ        ُيطبَّق عليها                                             ميع أصحاب العمل والعاملني يف مهن معينة            جل  ة   

    ذلك       ً                                     أجوراً تقل عن األجور املنصوص عنها يف             يدفع و                  التفاق عمل مجاعي             الذي خيضع        َ                           ويعاقَـب بغرامة صاحب العمل،      
    ).   ٣١      املادة  (     تفاق   اال    ذلك                                    بالعالوات امللحقة باألجر اليت تضمنها        املتعلقة                         االتفاق أو خيالف الترتيبات 
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ُ  ِّ  وُوقِّع   .                    وعلى خمتلف املهن        الوطين                على الصعيد      َّ طبَّق ُ ُي                   عمل مجاعي وطين        اتفاق ب                     يف الوقت الراهن                  وجيـري العمل   -  ٩٧  
ّ            ذلك التاريخ عّدل هذا         ومنذ  .     ١٩٤٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٥   يف                                                    عـلى الـنص األساسي التفاق العمل اجلماعي الوطين                         

ُ  ّ فيما ُوّس        ً تنقيحاً،  ن  و   عشر      النص،    .    مارة أل                     اب العمل والعاملني يف ا  رب     مجيع أ                              ع قرار وزاري نطاق تطوير ليشمل      

                  وبإنشاء صندوق           الكوادر،                                                           باخلصوص بنظام املعاش التكميلي للعاملني من الكوادر وغري                    التنقيحات          تلك         وتتعلق 
       تربية                 م اليت ترغب يف                                   إجازة غري مدفوعة األجر لأل            وبإحداث                  ً       ل أكثر من مخسني عامالً،              ّ    اليت تشغّ       ؤسسات              اجتماعي يف امل  

     ً      أيضاً يف        مصنفة                       ً      ً                 ويوجد حوايل أربعني اتفاقاً مجاعياً يف اإلمارة          .                  ً     ودفع األجور شهرياً                    االستقرار الوظيفي           ً       طفلها، فضالً عن    
  .        املهنية        القطاعات     خمتلف 

 منازعات العمل حمكمة -٣

       مكلفة      خاصة          قضائية        هيئة          العمل        منازعات         حملكمة    ئ   ُ    املُنش     ١٩٤٦      مايو   /       أيار   ١٦          املؤرخ   446        رقم          القانون      أحدث -  ٩٨
   :        الفردية          ، للخالفات    فيق                     بوضع حد، عن طريق التو

                                        اب العمل وممثليهم، من جهة، والعاملني        رب               خدمات بني أ       تقدمي                                    ميكـن أن تربز مبناسبة إبرام عقد               الـيت    -
               من جهة أخرى؛     لديهم                      واملتدربني الذين يعملون 

    اليت          اإلصابات       عن                   دعاوى التعويضات                        ما، لكن باستثناء            بعمل       القيام                        بني العاملني مبناسبة           تنشـأ        الـيت    -
  .    هلا    تعرض               يكون العامل قد 

    ).  ١      املادة    (  ية       التوفيق           باألساليب  ُ   َّ  ُتسوَّ مل             يف اخلالفات اليت               منازعات العمل        حمكمة     وتبت 

ٍ                   من عدد متساٍو من العاملني وأ        احملكمة     هذه            وتـتألف  -  ٩٩                    ها النقابات املهنية  ُ   ُّ  ُتعدُّ     قوائم    من             ِّ         اب العمل، يعيِّنهم األمري   رب            
     ً   عاماً    ٢٥          أمتوا سن                                     احملكمة الذكور واإلناث، الذين          يف         أعضاء    َّ يعيَّن       أن      جيوز و   ).  ٤    و  ٣         املادتان   (                       ألصحاب العمل وللعمال    

                                   ً             يف اإلمارة، حلساهبم أو حلساب الغري، عامالً أو             األقل               أعوام على     ٥                ُ   ِّ            للغة الفرنسية، وُيشغِّلون منذ      ا                  ، وجييدون إجادة     ة    كامل
   ٣            األعضاء كل    نصف     والية     َّ جدَّد ُ ُت و  .        سنوات ٦ ُ   َّ                    وُيعيَّن أعضاء احملكمة لفترة    ).  ٥      املادة    (      ً مأجوراً         اإلمارة       ؤدون يف         أكثر أو ي

   ). ٧   و ٦        املادتان  (                           ألعضاء اليت تنتهي مدة واليتهم           َّ           جيوز أن يعيَّن من جديد ا و  .      أعوام

         ومكتب    ية     توفيق         مبادرات        مكتب    من                 وتتألف احملكمة     .                          تنظيم احملكمة وصالحياهتا      ٤٤٦                 القانون رقم       حيدد       كمـا  -   ١٠٠
ّ  أجري ورّب      من   ية     توفيق           املبادرات ال            ويتألف مكتب    ).   ٣٠      املادة  (                  إصـدار أحكـام         غري               ملكتب األسبوعية  ا       وجلسات   .    عمل      

   بني        َّ         قضاة حملَّفني من       ٤    من      ، و  ه    رئيس     وهو                               األحكام من قاضي الصلح،           إصدار              ويتألف مكتب      ).   ٣٢    و   ٣١         املادتان   (       علنية  
ـ  أ                 علنية وكذلك        املكتب        وجلسات    .   ُ                                                     وُتتخذ قرارات املكتب باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين        .   اءُ   ُألجر  وا           اب العمل       رب

  . ة       حضوري     احملكمة                    وتكون اإلجراءات أمام    ).   ٣٥     إىل   ٣٣         املواد من  (  م  ا  حك  األ             جلسات النطق ب

                بة للعمل خارج                                                                                             واختصاص احملكمة، بالنسبة للعمل يف مؤسسة، حيدده موقع هذه املؤسسة، أما اختصاصها بالنس             -   ١٠١
   ).  ٥٣      املادة  (                                          أية مؤسسة فيحدده املكان الذي مت فيه التعاقد 
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         املبلغ        يتجاوز          عندما ال         وذلك     ،         االختصاص                   فيما يتصل بعنصر                                    هنائية وغري قابلة للطعن، إال              احملكمـة           وأحكـام  -   ١٠٢
        حمكمة            الصادرة عن    حكام  األ             جاز الطعن يف                            جتاوز الطلب ذلك املبلغ،       مىت و  .        يورو  ١     ٨٠٠       رأمسال          يف شكل                 املطالـب به    

  .                                          فيها كما هو احلال يف األحكام املدنية          َُ  ّ   وُيَبتّ         االستئناف                      وجيري إعداد إجراءات      .     دنية  امل     كمة    احمل     لدى                  مـنازعات العمل  
      َ َّ           اليت َبتَّت فيها          املدنية                                                           عن احملكمة الصناعية وكذلك األحكام الصادرة عن احملكمة                 الصادرة             النهائية      ً              وأخرياً، ميكن لألحكام  

  .                   أو انتهاك القانون  ة،     السلط     حدود           أو جتاوز  ،       االختصاص                ُ  َ                          طلب االستئناف أن ُيطَعن فيها لتعديلها بسبب عدم      مبوجب 

ـ        جمـال     ويف -   ١٠٣           بالتوفيق         اخلاص       ١٩٤٨      مارس   /       آذار  ٤          املؤرخ   473        رقم          القانون                            زعات العمل اجلماعية، ينص      ا ن   م
          ُ   َّ              ال ميكن أن ُتسوَّى مباشرة إما    اليت                 ت العمل اجلماعية،             ً       أن ختضع لزوماً منازعا    على    ،                                والتحكيم يف منازعات العمل اجلماعية

   ُ   ِّ وُتمكِّن   ).  ١      املادة  (                                               إلجراءات التوفيق والتحكيم اليت حيددها القانون           اجلماعية،                                               بالتراضي أو بتطبيق ترتيبات اتفاقات العمل       
                   ن قرارات التحكيم               بالذكر أ       وجدير  .                                    ً                   تسوية املنازعات من إجياد حلول تضع حداً ألوضاع صعبة             طرق                      هـذه الطريقة من     

  .                            االجتماعية داخل اإلمارة عامة       العالقات    يف       التأثري                                   تدخل ضمن السوابق القضائية وبإمكاهنا 

  يف اإلضراباحلق -     ًرابعا 

ُ     اليت تنظُِّمه         القوانني                                     موناكو باحلق يف اإلضراب يف إطار             إمارة              من دستور    ٢٨              من املادة     ٢        الفقرة       تعترف -   ١٠٤      وينص   .         ِّ
       اليت        الشروط     على   ،                                        ممارسة حق اإلضراب ويكفل حرية العمل         ِّ ينظِّم         الذي       ١٩٨٠       يوليه   /      متوز  ١     ؤرخ    امل  1.025        رقم          القانون

ِ     مياِرس يف    .      أحكامه                                                 اإلضراب، وهو القانون الذي ألغت احملكمة العليا بعض   حق           العاملون       إطارها  

  .         ِ   غري املضِربني       للعاملني    عمل                                         ً                               القـانون مببدأ املمارسة احلرة حلق اإلضراب فضالً عن مبدأ احترام حرية ال          ِّ   ويذكِّـر  -   ١٠٥
  : ة    شرعي  ال            يفقد صبغته                بعض القيود حىت ال  ل         اإلضراب    خيضع           لكن، جيب أن 

         ون إليه؛ ؤ                  للعاملني الذي يلج      املهنية                               أن يقتصر على الدفاع عن املصاحل   جيب -

                   الداخلية لإلمارة؛         االجتماعية          العالقات              كون لـه مربر يف      أن ي  جيب -

  ؛     ملؤسسة      موقع ا       خارج  ُ  َّ ُينفَّذ     أن   جيب -

                                                        ذاهتا بالنسبة إىل مجيع العاملني الذين يشاركون فيه               الساعة                                          أن ينطلق وينتهي يف اليوم نفسه ويف             جيـب  -
   ). ٢      املادة  (

             د حرية عمل     يي         أو تق                 يؤدي إىل إلغاء                              أو مواصلته ال ميكن أن             اإلضراب                                           هـذا اإلطـار، فإن قرار اللجوء إىل            ويف 
        ُّ بالتدرُّج                           بوقف العمل، سواء كان ذلك    ّ  تتمّيز                                ه؛ وباملثل، فإن حركة املطالبة اليت               املشاركة في   يف                             العـاملني الذين ال يرغبون      

  يف         اإلضراب   (         ذاهتا       ؤسسة                 العاملني يف امل       فئات                                             ، يف خمتلف القطاعات املهنية أو لدى خمتلف             َّ املنسَّق                            التـتابعي أو بالتـناوب      
  . ة         غري شرعي ي          ً           شكل إضراباً وبالتايل فه ت    ، ال  )                  شكل تقاعس عن العمل

ـ  -   ١٠٦                            خدمات عامة أو املكلفة         تقدمي ب         امللتزمة                                                       العاملون يف اإلدارات العامة املستقلة ويف املشاريع                  املوظفـون    ب     َ ويطالَ
ـ                           مبهمـة للصـاحل العـام            ٢٨          املؤرخ   80-392                 الوزاري رقم          القرار   د     ِّ وحيدِّ   ).   ١٠       املادة     (      اخلدمات                     تأمني حـد أدىن من         ب
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       احلد       بتأمني           املكلفة          املؤسسات   ،      ١٩٩٧      مايو   /       أيار  ٧       املؤرخ    97-242                 الوزاري رقم           بالقرار       املنقح   ،    ١٩٨٠         أغسـطس    /  آب
  :               املكلفة مبا يلي                     املؤسسات صاحبة االمتياز                    األدىن من اخلدمات، وهي 

                            الطاقة الكهربائية والغاز؛     توزيع -

         املياه؛     توزيع -

         الدفن؛     خدمات -

          اإلصحاح؛     خدمات -

                   العام للمسافرين؛     النقل -

     نية؛                          الربامج اإلذاعية والتلفزيو  بث -

  .         والالسلكية               التصاالت السلكية                   هيئة عامة لتشغيل ا      نشاط -

     يف        الدنيا        َّ                    اليت تؤمَّن فيها اخلدمات            الظروف      ١٩٨٠       أغسطس   /     آب   ٢٨       املؤرخ  80-393                 الوزاري رقم        األمر     ِّ وحيدِّد 
           َ    عاملني املطالَبني                    مفتش العمل ال         مراقبة    ِّ                       ويعيِّن صاحب العمل يف ظل        .                          الوزاري السالف الذكر         القرار   ِّ       حيدِّدها      اليت         املؤسسات

  .                                                 األمن وكذلك العاملني الالزمني للقيام باخلدمات الدنيا     خدمات      بتأمني 

      من   ٢        الفقرة       ألحكام                                                               ً              املوظفني واألفراد العاملني يف جمال األمن العام يتمتعون حبق اإلضراب وفقاً                فإن           وباملـثل،  -   ١٠٧
    ١٧                                    من دستور إمارة موناكو املؤرخ         ٢٨           للمادة    ً اً     تطبيق   ،    ١٩٧٥       يوليه   /      متوز   ١٢          املؤرخ   975                     من القانون رقم       ١٦         املـادة   

          العام،      األمن               احلفاظ على                      مهمتهم املتمثلة يف      َ               مطالَبون، يف إطار     ف                       أفراد األمن العام        أما  .     ١٩٦٢         ديسـمرب    /             كـانون األول  
  .                      بتأمني حد أدىن من اخلدمات

        املرسوم        يتناول    وال    .            جال املطافئ                                                                املسلحة يف إمارة موناكو من رجال الدرك التابعني لألمري ور                القوات          وتـتألف  -   ١٠٨
      بصفة                                        ألفراد اجليش التابعني للقوة العامة            القانوين                   املتعلق بالوضع        ١٩٨٤       يونيه   /         حزيران  ١          املؤرخ   8017                األمـريي رقـم     

َ  ُّ              لكن ُيستَشفُّ من بعض             اإلضراب،                           مباشـرة مسـألة احلق يف              من    ١٠             تؤكد املادة        حيث    .    ذلك                   أنه ال حيق هلم            األحكام     ُ   
   ".                   أي حلظة ويف أي مكان   يف     اخلدمة       أداء   إىل   )   ... (             أفراد اجليش         ميكن دعوة "          الذكر أنه               املرسوم السالف 

            أو إغالق         اإلضراب         ِّ            الذي ينظِّم حقوق         ١٩٥٢       فرباير   /       شباط  ٧          املؤرخ   553        رقم          القانون              ذلك، حيظر      عن      ً وفضالً -   ١٠٩
                                   العام أو مصاحل االقتصاد الوطين               النظام            يعرض للخطر                                 إغالق للمنشأة من شأنه أن        و           إضراب أ    أي                 بسبب اإلضراب          املنشأة

   ). ١      املادة  (

 ٩ املادة

   .     احلرة                                                 إمارة موناكو، محاية العاملني واملوظفني وأفراد املهن  يف ُ  ُ                   ُنظُم الضمان االجتماعي     تكفل -   ١١٠
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 اإلعالن التفسريي

  :                     اإلعالن التفسريي التايل                والتصديق عليه،                                  اإلمارة، مبناسبة التوقيع على العهد     حكومة       أصدرت - ١  ١١

      حصول    ِّ   تنظِّم                    حتول دون تطبيق أحكام          على أهنا   ١٣   و  ١١   و ٩   و ٦    َّ         تفسَّر املواد  ّ الّ   أ  جيب                   حكومة اإلمارة أنه     تعلن "
   ".         االجتماعية       ملزايا    عض ا              لغرض التمتع بب                    ِّ               األجانب على عمل أو حتدِّد ظروف إقامتهم 

 ٩باملادة املتعلقة  الدولية الصكوك

              اليت صيغت            االتفاقيات                     ً                          مل الدولية وليست طرفاً يف أية اتفاقية من                   ً                  ليست عضواً يف منظمة الع             مونـاكو          إمـارة  -   ١١٢
  .  ها        حتت إشراف

  الضمان االجتماعيُ  ُ ن ظ م -   ًأوال 

       األجراء   )  ١   ( :                                  ا من نظام حمدد للضمان االجتماعي      م                                                    موناكو فئتان من العاملني، تستفيد كل فئة منه         يف          تـتعايش  -   ١١٣
                         اجتماعي ومعاش حمددة،        ضمان                             ُ  ُ       وظفو الدولة وموظفو البلديات بُنظُم               ويتمتع م   .        اخلاص                العاملون حلساهبم   )  ٢ ( و          العاملون

   /            كانون األول  ٢٨        املؤرخ 583            القانون رقم  (              القطاع اخلاص  يف                     يتمتع به العاملون                                يف مجـيع األحـوال مع ما                  تتسـاوى   
ّ                         املرّسمني يف اخلدمات العمومية؛           املوظفني                 اخلـاص مبعاش         ١٩٥٣         ديسـمرب        ١٢          املؤرخ   975                     من القانون رقم       ٣١          املادة      

        اخلاص      ١٩٨٢       يوليه   /      متوز   ٢٨          املؤرخ   049                                                         اخلاص بالوضع القانوين ملوظفي الدولة؛ والقانون رقم             ١٩٧٥         يولـيه    /     متـوز 
                                                     والنظام املعمول به يف موناكو للتأمني على البطالة           ).           احلكومية        الدوائر                                                    باملعاشات التقاعدية للموظفني والقضاة وبعض أفراد       

  .                                   ً                 لتأمني على البطالة الذي ينسحب قانوناً على إقليم اإلمارة          املشترك ل       الفرنسي          هو النظام 

      ١٩٥٢      فرباير  /      شباط  ٢٨   يف          وموناكو      فرنسا        ِّ                                          ذلك، متكِّن اتفاقات الضمان االجتماعي املربمة بني           عـن       ً   وفضـالً  -   ١١٤
       هلذين    دية               واملعاشات التقاع                  الضمان االجتماعي ُ  ُ ُنظُم        تنسيق      كفالة      من      ١٩٨٢       فرباير   /       شباط   ١٢   يف                        بـني إيطاليا وموناكو      و

             قد يعملون                                                             حتسني ظروف التغطية االجتماعية ملواطين إحدى الدول املتعاقدة الذين     بغية             ُ  ُ                         البلدين مع الُنظُم القائمة يف اإلمارة       
  .                      يف إقليم الدولة األخرى ن         أو يتنقلو

  االجتماعي ومعاش العاملنيالضمان -١

           االجتماعي      الضمان  ) أ ( 

           وغريها من          العائلية،          باإلعانات                               ً          لون األجانب الذين يشتغلون قانوناً يف اإلمارة                      من موناكو والعام           العاملون         يتمـتع  -   ١١٥
                                   العجز املسبق، أو الوفاة، وهي        أو                   د يف ظروف العمل      جت      ال                واإلصابات اليت                                         اخلدمـات يف حـاالت املـرض، واألمومة،         

            ات يف جمال       تعويض  ال    وق        صند     أنشأ         الذي       ١٩٤٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧       املؤرخ  397        رقم                األمر القضائي                      خدمـات ينص عليها     
   .       موناكو          يف إمارة  ة               اخلدمات االجتماعي

                     إىل صندوق التعويضات      عاملني                ِّ             ً          العمل الذين يشغِّلون عادة عماالً أو           أرباب                                      ويـنص القانون على أن ينضم كافة         
        ظل بعض                        وبصفة استثنائية ويف      .         الذكر        السالفة                                                                    يف جمـال اخلدمات االجتماعية الذي يؤمن دفع االستحقاقات واملعاشات           
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                                                                   ينشئون لصاحل عامليهم خدمات اجتماعية متنح مزايا مساوية على           ن       الذي      العمل       أرباب        ، فإن         املرسوم                    الشروط اليت حيددها    
 ُ                              ُمعفون من االنضمام إىل ذلك         هبا،                                          السابق الذكر والترتيبات اليت تتعلق                    األمر القضائي                       الـيت ينص عليها               لـلمزايا         األقـل   

                    ق اليت ينص عليها      ائ                    ألطفاهلم حسب الطر     أو                        للعاملني، أو ألزواجهم،            حقاقات         واالسـت  ُ                   وُتدفـع اإلعانـات       .          الصـندوق 
  .            املرسوم األمريي

      سبتمرب  /        أيلول   ٢٧          املؤرخ   397        رقم                األمر القضائي    ِّ                                          حتدِّد منح وتقدمي االستحقاقات اليت يضمنها           اليت           والشـروط  -   ١١٦
            إصابة، خبالف                           يف حالة املرض أو التعرض إىل   م،     وخللفه         يف موناكو             بصورة شرعية                               ، لصاحل العاملني الوافدين للعمل     ١٩٤٤

      نوفمرب  /               تشرين الثاين   ٧          املؤرخ     ٩٢                            ينص عليها املرسوم رقم       ،                  والعجز والوفاة         واألمومة             حادث العمل                     املـرض املهـين أو      
         لصندوق  ئ   ُ   املُنش    ١٩٤٤      سبتمرب  /     أيلول    ٢٧        املؤرخ 397      رقم             األمر القضائي                                      املـنقح واملـدون ملراسـيم تطبـيق           ١٩٤٩

ـ   ال         نظام      يضبط         الذي       ١٩٧١       يونيه   /         حزيران   ٢٢       املؤرخ  4.739                 واملرسوم رقم     ،                خلدمات االجتماعية                ات يف جمـال ا           تعويض
                  ، يف حالة املرض،        ١٩٤٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧          املؤرخ   397        رقم                األمر القضائي                                        االسـتحقاقات لصـاحل العـاملني مبوجب        

  .       بانتظام           ً النصوص الحقاً          خمتلف هذه                   واستوفيت واستكملت   .                 والعجز والوفاة        واألمومة،         واحلوادث، 

                                         حددت نسبة االشتراك يف صندوق التعويضات       :                                                  يف صندوق التعويضات يف جمال اخلدمات االجتماعية              االشتراك -   ١١٧
            يف املائة       ٠,٠٥ و                              يف املائة ملكتب طب العمل           ٠,٢٥      منها     (    ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول   ١              بداية من           املائـة       يف        ١٥,٢٠     ب    

               أساس االشتراك      ويقوم   ).                 عن القيام بذلك                                        ذي يؤمن دفع الرواتب يف حالة ختلف املشروع                                  لصندوق ضمان ديون العاملني ال    
         تشرين   ١                      ً          شهري يعاد حسابه سنوياً يف                 مبلغ أقصى      ضمن                                                  ً           على الراتب اخلام، مبا يف ذلك العالوات واالستحقاقات نقداً،          

      ويدفع    ).     ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول   ١          ً           يورو شهرياً بتاريخ       ٥     ٦٤٠            األقصى ب          املبلغ   د   ّ ّد           ُ   وعليه فقد حُ   (          أكـتوبر    /    األول
   .          بالكامل       االشتراك               صاحب العمل ذلك 

   ني   شرط ل                   التمتع باحلقوق       خيضع  :                                                       يدفعها صندوق التعويضات يف جمال اخلدمات االجتماعية          اليت              االسـتحقاقات  -   ١١٨
   :         العامل  ما            أن يستوفيه  جيب

  ؛  ات                 يف صندوق التعويض       االشتراك - 

            من املرسوم ٤      املادة  (        كمرجع     تؤخذ           خالل فترة       العمل،         من ساعات                    ً           يكـون قـد اشتغل عدداً أدىن      أن -
   ).4.739    رقم 

  :                             االستحقاقات االجتماعية يف شكلني     وتدفع 

               نفقات العالج؛ يف                           العينية اليت تؤمن املشاركة           االستحقاقات - 

      املادة  (       ً رة طبياً                      ر تلك النفقات أو اخلسا َّ ربَّ                األجر عندما ت       فقدان     ً                ً            نقداً اليت تؤمن تعويضاً عند                 االستحقاقات -
   ).4.739                من املرسوم رقم  ٢

         األمراض   غري          واإلصابات                                                                   باحلق يف االستحقاقات العينية والنقدية بالنسبة إىل حاالت األمراض                التمـتع         وخيضـع  -   ١١٩
  :                أن يثبت ما يلي      العامل     وعلى   .                                       العمل إىل شروط النشاط املأجور يف اإلمارة       وإصابات       املهنية 
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               ساري املفعول؛     تسجيل - 

     ١٢٠              األخرية أو        شهور               أو الثالثة            التقوميية      شهور        الثالثة                   ساعة عمل خالل        ٢٠٠                     دنيا للعمل، أي         فترة -
   .                      أو الثالثني يوم األخرية      السابق         التقوميي                   ساعة عمل خالل الشهر 

                       االستحقاقات النقدية               استمرار صرف                             التوقف عن العمل، خيضع        من                                       إىل ذلك، وبعد ستة شهور متتالية                وإضـافة  
   .                فترات نشاط أطول     إجناز     شرط  ل

  :                         االستحقاقات االجتماعية هم  من           املستفيدون -   ١٢٠

            والتنظيمية؛                              الذي يستويف الشروط القانونية       العامل - 

                                               إىل ذلك، الشروط الواردة يف التشريع الذي             إضافة                             إذا كان العامل يستويف،                     الزوجة واألطفال  /       الـزوج  - 
  .    سرة   األ      معيل    صفة       لـه     تكون     حىت                          حيدد نظام استحقاقات اإلعالة

  :       العينية            االستحقاقات -   ١٢١

   يل   ال        ، والتح          واألخصائيني                                   العينية نفقات األطباء العامني                االستحقاقات               تغطي تسديدات     :                 التمتع هبذا احلق          نطـاق  !
                   واإلقامة يف دور              واالستشفاء،                     يف مؤسسات العالج            واملعاجلة                              وتقومي العظام، واالستشفاء      ،       الصيدلة و         املخربية،           والفحـوص   

  .           عالج املريض                    ، وهي نفقات يستلزمها        والنقل        وبدائلها                             النقاهة والراحة، وعالج األسنان 

                                                                       إذا استوىف العامل، بتاريخ تلقي العالج املطلوب دفع مبلغه، شروط               مدة،              يوجد حتديد لل     ال    :             التمتع باحلق        مـدة  !
  .               السالفة الذكر      باحلقوق       التمتع 

ـ  !                                                      العينية مثن حيدد مبلغ التعويضات املستحقة للعاملني من       اقات      االستحق         قيمة       تضبط  :    احلق                 الـذي يغطـيه          بلغ    امل
ـ          صـندوق          بني       املربمة                  غري أن االتفاقات      .                      ، حيدده مرسوم وزاري                 باملبلغ املرجعي                           وهذا الثمن، الذي يعرف       .   ات         التعويض

                  تكفل مبلغ تعويض             الفرنسية            ماريتيم   -     أللب   ا       حمافظة      ويف                ة يف اإلمارة     ي        هن الصح   امل                                       صـناديق موناكو وأغلبية العاملني يف       
                    تسمى قسط نفقات               بدفع مسامهة                  باالستحقاقات،         املنتفع                         ُ    َ      وفيما عدا يف حاالت حمددة، ُيطالَب      .             املبلغ املرجعي             يفوق بكثري   

ـ  ل      َّ   املؤمَّـن       طبيب   ال                    الذي يطالب هبا           لألتعاب     ً                      وأخرياً، فإن املبلغ األقصى       .           التعويض     أساس                 يف املائة من       ٢٠              حمددة ب       ، ه   ـ
                                 ً                            هذا النظام شروط تعويض مؤاتية جداً للمؤمن عليهم ذوي           ن    ِّ ويؤمِّ  .                            ارد األسرة املعيشية املعنية        مو    حبسب     تلف   خي          املـداوي 
  .      الدخول     أضعف 

  :       النقدية            االستحقاقات -   ١٢٢

  .                                    ً        نح يف حالة التوقف عن العمل املربر طبياً        مي         يومي      بدل           يف شكل              االستحقاقات  ُ         ُتدفع هذه   :       احلق        تطبـيق        مـدة  !
      ويدفع   .                 أو غري يوم عمل           عمل      يوم            ويدفع لكل     .                                            ريخ اليوم الرابع من كل توقف عن العمل                               اليومي بداية من تا         البدل       ويدفع
   .                            خالل فترة أقصاها ثالث سنوات     البدل
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                       تجاوز اجلزء الستني من     ت            دون أن     ة         األساسي  ة         اليومي        املكافأة                اليومي نصف         البدل       يساوي    :                    الذي يغطيه احلق        املبلغ !
ـ  ل    ا  ة        الشـهري            املكافـأة                                                              حلساب االشتراكات املستحقة لصندوق التعويضات يف جمال اخلدمات                  يؤخذ به            الـذي      وى    قص

                            اجلزء اخلامس واألربعني من                  إمكانية جتاوز         دون    ،   هذه                                              إىل الثلثني من املكافأة اليومية األساسية             البدل   ع    ّ رفّ  ُ وُي  .            االجتماعـية 
       ثالثة       للعامل                 لعمل، عندما يكون                                                              بداية من اليوم احلادي والثالثني الذي يلي التوقف عن ا           ،   هذه                            املكافـأة الشهرية القصوى     

    ً                       وفضالً عن ذلك، فإن امللحق رقم   .     عالة    اإل         استحقاقات                                                                 أطفال أو أكثر يف كفالته باملعىن الوارد يف التشريع الذي حيدد نظام      
       الذين                  لصاحل العاملني         البدل                  يف املائة ذلك       ٩٠                                   العمل اجلماعي الوطين يرفع إىل             باتفاق      ١٩٨١      مايو   /       أيار   ١٣            املـؤرخ      ١٨
                         عشرة أيام عن كل فترة                   ّ                     الفترة اليت يغطّيها البدل بواقع            يف               جتري الزيادة                   وينص على أن           املنشأة               فترة سنتني يف         منذ        غلون     يشت

   .     ً يوماً    ٩٠                                         مخس سنوات كاملة، على أال تتجاوز تلك الفترة 

                 على املعين باألمر   جيب   ،      املدة      الطويل                                                 لالستفادة من الترتيبات املنصوص عليها يف حالة املرض     :        املدة       الطويل      املرض -   ١٢٣
      األشهر                                                                                                             وأسـرته أن يكونوا مسجلني يف صندوق التعويضات يف جمال اخلدمات االجتماعية منذ سنة على األقل يف بداية                   

      نوفمرب  /               تشرين الثاين   ٧          املؤرخ   92        رقم         املرسوم       من     ١١       املادة     (                 حدثت فيه اإلصابة                    فيه املرض أو        ظهر                       التقوميية الثالثة اليت  
                                                                  من املرض، أن خيضع لفحص متخصص هبدف حتديد العالج املالئم الذي                  الثالث                     ، قبل هناية الشهر        امل   الع      وعلى     ).     ١٩٤٩

ّ         جلّي األعراض                                   وإذا ثبت أن العامل مصاب مبرض         .        االقتضاء              املعين عند               يستفيد منه           جيـب أن        ،          ملدة طويلة            ً     يتطلب عالجاً      
           والتوفق      تعايف ً                                     اً كانت طبيعتها لتمكني املريض من ال                           تغطية النفقات أي                    وتشمل االستحقاقات   .                  ً   ه االستحقاقات فوراً  ـ  ل     متنح

  ه ـ                   َّ         من قسط نفقات املؤمَّن ل            األجل                           خالل فترة املرض الطويل        عليه              ويعفى املؤمن     .            مدفوع األجر         نشـاط                  إىل اسـتعادة    
ـ     رض            فترة امل     خالل                                                  تتألف االستحقاقات النقدية اليت يدفعها الصندوق               جيب أن    و  .         املائة  يف     ١٠٠                  ل عالجـه بنسبة        َّ تحمَّ ُ   وُي

                           األساسي على أال يتجاوز          راتبه                       بدل شهري يساوي نصف         من                                                    بالنسبة إىل العامل، باستثناء أفراد أسرته،         ،       املدة         الطويـل 
             العمل، ميكن          العودة إىل        ويف حالة   .           بعض الشروط ل      وفقا               البدل الشهري     نسبة           وميكن تقدير   .        وزاري     بقرار     ً            مبلغاً أقصى حيدد   

       تشرين   ٧          املؤرخ   92                    من املرسوم رقم       ٢٦       املادة     (  ات                    ددمها صندوق التعويض                بلغ ولفترة حي   مب       البدل                        اإلبقـاء عـلى ذلـك       
    ).     ١٩٤٩      نوفمرب  /     الثاين

  .          من العهد  ١٠        املادة       يف سياق                 تلك االستحقاقات     نظام      ستعرض  ُ ُي  :         العائلية          ستحقاقات ال ا -   ١٢٤

  .          من العهد  ١٠        املادة       يف سياق             االستحقاقات    تلك            يستعرض نظام   :         األمومة         استحقاقات -   ١٢٥

         رض مهين،   مل       ، أو             إلصابة عمل                              ال سيما يف حالة التعرض        ،                 العاملني حبماية     مجيع       ينتفع    :                  العجز والوفاة           استحقاقات -   ١٢٦
  .      الوفاة     أو  ،        أو العجز

    ١١          املؤرخ   636        رقم          القانون                                 العمل وجربها والتأمني عليها            إصابات                         حيدد ترتيبات اإلعالن عن       :         العمل       إصابات -   ١٢٧
                   املستحقة لضحايا             والتعويضات                                             وحيدد ذلك القانون التزامات أصحاب العمل،         .             يغته املنقحة      بص  ،    ١٩٥٨       يناير   /     الثاين       كانون  

  .                                        يف حالة العجز املؤقت أو الدائم أو الوفاة م ه و    وممثل          الضحايا     هؤالء        تمتع هبا  ي                        إصابات العمل واحلقوق اليت 

ـ  -   ١٢٨                                     هم، أو خدمهم، ضد خماطر املوت أو                                  عماهلم، أو العاملني لدي       على            ، بالتأمني     وا           ً        العمل، أياً كان        أرباب   ب     َ ويطالَ
                                    أو معاشات تناهز ما ينص عليه         ات           ، أو مرتب      بدالت                                            وأن يضمنوا هلم، يف حالة اإلصابة، دفع               الدائم                      العجـز املؤقـت أو      
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                وزاري ممارسة       قرار      ً          مسبقاً مبوجب             مأذون هلا           هيئات     أو                                       وجيب أن تربم عقود التأمني مع شركات          .                       القانون السالف الذكر  
   .                                              العمل لغرامات يف حالة عدم احترام هذه القواعد     أرباب       ويتعرض   .      العمل                     يف اإلمارة ضد إصابات            مهنة التأمني

                يتحمله صاحب      بدل                  ق يف احلصول على       احل                       الضحية أو ممثليها               إجنازه متنع        أثناء                                  اإلصـابات الناجتة عن العمل أو        و -   ١٢٩
      أحكام           التدريب،                                 ان، حىت على سبيل التجربة أو                                                             جبميع الوسائل أن الضحية كانت تنفذ بأي موجب ك             يثبت             العمل حاملا   

         شخص ما                                         اإلصابات اليت حتدث بني مكان إقامة           عمل           إصابات   ُ    ُتعترب        كما    .               لعـرض خدمـات                           عقـد صـاحل أو غـري        
   .  ه         وموقع عمل

         الطبية،                                                                                    كانـت مدة التوقف عن العمل بسبب اإلصابة، يتحمل صاحب العمل مجيع النفقات                   ً   وأيـاً        ً   وأخـرياً،  
                               ويف حالة الوفاة، يتحمل صاحب       .         للمستشفى                                                            الستشفاء، والنقل يف حدود إقليم اإلمارة ملكان اإلقامة أو                         والصيدالنية، وا 

   .                      العمل مجيع نفقات الدفن

  :                               على إثر حادث العمل أو املرض املهين        الثابت                        الضحية حسب درجة العجز     حقوق         وتتباين -   ١٣٠

          يف املائة   ٥٠       يعادل                        عمل واآلحاد وأيام العطل،             بني أيام ال    متييز            يومي دون     بدل  :                        حالـة العجز املؤقت     يف -
        وبداية  .       اإلصابة                                   بداية من اليوم األول الذي يلي         )               الراتب اليومي    ( ٦ ُ             ُيقسم على           األسبوعي              مـن الراتب    

         حىت تاريخ             ويصرف البدل   .                    يف املائة من الراتب  ٦٦                 ُ                 الذي يلي احلادث، ُترفع النسبة إىل    ٢٩             مـن اليوم    
  .                 من العجز الدائم      التثبت     أو     تاما                ً   شفاء الضحية شفاًء        ، أي حىت          تأكد الوضع          الوفاة أو 

                      ويف حالة العجز الكامل،   .       عجزه            بارتفاع درجة      ً        مرتباً يرتفع      يتلقى             حيق للعامل أن   :                    حالة العجز الدائم يف -
  .                                 يساوي الراتب الشهري للشخص املصاب     املرتب             فإن مبلغ ذلك 

                               على االستعانة خبدمات شخص آخر          جمربة          الضحية       فإن        احلالة،        يف هذه     :                                حالة العجز الدائم والكامل     يف -
                    ً            وحتدد نسبة العجز وفقاً لطبيعة       .            يف املائة    ٤٠                         رفع مبلغ املرتب بنسبة       ُ وُي  .        العادية            احلـياة                 ألداء أنشـطة  

    حيق                  وإضافة إىل ذلك،      .                       ِّ                                           حسـب جـدول أدىن للعجز حيدِّده مرسوم صادر عن وزير الدولة                     العاهـة، 
           و جتديد          عاهتها،                                         ويدها باملعدات االصطناعية الالزمة بسبب        تز ب                                     للضحية أن تطالب صاحب عملها إما       

  .        ٍ بلغ مساٍو مب    بدل  ب               تلك املعدات، أو 

         حيق للزوج   :       منه             قرابة املمثل       درجة      سب   حب                     إىل وفاة العامل              ت اإلصابة                           ممثـلي الضحية إذا أد           حقـوق          وختـتلف  -   ١٣١
              لك السن إذا مل  ت     ً         عاماً أو قبل   ٥٥           داية من سن            يف املائة ب  ٥٠                                       يف املائة من الراتب السنوي للضحية وعلى   ٣٠      على      احلصول

                   بالنسبة إىل الطفل     :               عدد األطفال        باختالف                    على مرتب خيتلف          احلصول         ً                                        يكـن قادراً على العمل؛ وحيق لألطفال الشرعيني         
         الراتب   من          يف املائة   ٣٠                  لطفلني، مرتب يساوي         بالنسبة                                     يف املائة من الراتب السنوي للضحية؛ و  ١٥       يساوي             الوحيد، مرتب 

  .          طفل إضايف  كل             يف املائة عن   ١٠                          أطفال، يرفع املبلغ بنسبة  ٣                         السنوي للضحية؛ وبداية من 

              عن إصابات       ناتج                                  الذي مينح بعض املنتفعني مبرتب           ١٩٥٥       يونيه   /         حزيران  ٢          املؤرخ   600        رقم          القانون         ومبوجـب  -   ١٣٢
             يف املائة،        ٦٦,٦٦       تجاوز               ب يعادل أو ي         مبرت      تنتفع                          حيق لضحية إصابة عمل       ،                               االستفادة من التأمني على املرض             إمكانية       عمل  

       التمسك                                          َّ                         عينية من التأمني على املرض واألمومة إذا تعذَّر على الضحية                     استحقاقات   ّ   تلقّي                                   دون أيـة مسـامهة من جهتها،        
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      خلدمات  ا            ات يف جمال         التعويض                  املنشئ لصندوق        ١٩٤٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧          املؤرخ   397        رقم                              بأحكـام األمـر القضـائي     
  .        ة موناكو                االجتماعية يف إمار

                       ُ   العجز والوفاة املرسومُ     حالة                                 االستحقاقات لصاحل العاملني يف        ِّ      َ  حيدِّد نظامَ   :                           يف حالة العجز والوفاة           املدفوعة        البدالت -   ١٣٣
       رقم               األمر القضائي                    للعاملني، مبوجب                 الواجب دفعها             االستحقاقات ب      اخلاص      ١٩٧١       يونيه   /         حزيران   ٢٢      ملؤرخ      ا 4.739     رقم  
  .                                            ، يف حالة املرض واحلوادث واألمومة والعجز والوفاة    ١٩٤٤       سبتمرب /     أيلول    ٢٧        املؤرخ 397

  :              االنتفاع باحلق    شروط

      ً  عاماً؛  ٦٠   عن      املعين       قل سن  ت    أن -

    لى                                              كسب رزق، يف أية مهنة من املهن، يزيد ع           لى          قادر ع    غري                         عجز بدين دائم جيعله                   يكـون للمعين      أن -
                                         وظيفة اليت كان يشغلها قبل بداية وقف                           الفئة املهنية يف ال        نفس         من           العاملون       قاضاه     ي يت  ذ     ال   جر         ثلـث األ  

       للجسم؛               السابق ألوانه    وهن                                                       الذي تاله العجز أو قبل أول إثبات طيب للعجز الناتج عن ال     العمل

      الشهر                    ً           خالل اخلمسة عشر شهراً اليت سبقت     ً شهراً      عشر          لفترة اثين          ه الفعلي           اشتراك                  أن يثبـت الشخص    -
  . ز   لعج ا        ّ       اليت ترّتب عنها                       الذي وقعت خالله اإلصابة

  ل    َّ وحتلَّ  .        جديد     نشاط     ً                                                                         وفقاً لإلمكانات اليت حيتفظ هبا العامل الستعادة نشاطه السابق أو ملمارسة                  العجز         ويقـدر  
                                                       وسن العامل، كفاءاته وتأهيله املهين، وقدراته على                والبدنية                                  احلالة العامة، القدرات العقلية       :    يلي       ما       مبراعاة               تلك اإلمكانات   

         صندوق       من         االجتماعي                                ملنح مساعدة يف إطار العمل                استخدامها                        وق العمالة، لكن ميكن               حالة س       تراعى       وال    .             التأهيل املهين 
  .                  اخلدمات االجتماعية        ات يف جمال     تعويض  ال

    ِ                        يطاِلب باملستحقات املنصوص     ن                ه بداية منه أ   ـ  ل                           بالتاريخ الذي ال ميكن        املعين                    ب الصندوق بإخطار        َ يطالَ  :       اإلجراء 
      منحه                                                                            شعار ما إذا كان يف نية الصندوق النظر يف حالة املعين من أجل احتمال                           يتضمن اإل    أن    جيب و  .        املرض     حالة          عليها يف   

                       باالستحقاقات املنصوص          االنتفاع        بنفسه ب            أن يطالب                                                       ويف حالة عدم مبادرة الصندوق بذلك، ميكن للعامل         .              مرتـب إعاقة  
  :        ا ما يلي ي      مراع     العجز   ِّ               وحيدِّد الصندوق نسبة   .      العجز             عليها يف حالة 

           املقترحة؛     العجز      نسبة  ِ        ً      ً عاِلج، حمدداً ومربراً            الطبيب امل     تقرير -

                  الطبيب املستشار؛   رأي -

  .                وسوابقه املهنية      للعامل                              استقصائي عن احلالة االجتماعية      تقرير -

                                                على أساس متوسط الراتب الشهري الناتج عن             العجز      معاش  ُ    ُيحسب  :      العجز      معاش  :             الـنقدية              االسـتحقاقات  
                              الواجب مراعاته لبدء تطبيق          تاريخ    ال                   الذي يقع فيه          الشهر        ً              ستني شهراً اليت تسبق                     خالل فترة ال          لالشتراك                 املكافآت اخلاضعة   

  :                                  وحتدد تلك النسبة حسب الشروط التالية  .    عاش        احلق يف امل
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                             على ممارسة نشاط مدفوع األجر؛        القادرين        لعاجزين  ل                  يف املائة بالنسبة   ٣٠ -

  .                ارسة أي نشاط مهين      ً       إطالقاً على مم        القادرين           لعاجزين غري  ل                  يف املائة بالنسبة   ٥٠ -

     عاش              إضافة إىل م   ، ع   تمت                               أنشطة احلياة العادية، فإنه ي             للقيام ب         آخر      شخص               ً                           كـان العاجـز جمرباً على اللجوء إىل             إذا !
ـ         بعـالوة           العجـز،    ُ     ُح       قرار                 املبلغ احملدد ب    ن             أن يقال ع        للبدل       أو      عاش      للم    ميكن    وال  .    عاش                   يف املائة من امل      ٤٠                 دت نسبتها ب       ِّ دِّ 
          القرارات                          وميكن للمشتركني الطعن يف       .                              ً                  بصفة مؤقتة وميكن مراجعته وفقاً حلالة املعين           ً دوماً      لعجز      ا    عاش ُ         وُيمـنح م    .      وزاري

     حتفظ      ً   ُ وأخرياً، ُي  .                     اليت حيددها القانون       الشروط                                                                            الـيت تتخذها الصناديق االجتماعية إلمارة موناكو يف جمال العجز، يف إطار             
  .      لمعنيني          التقاعدي ل    عاش   امل  غ            ً     الستني وفقاً ملبل  سن                      ً      العجز بأكمله أو جزئياً بعد     مبعاش

                                                                   عجز وحيق ألطفاله ولزوجه االنتفاع باالستحقاقات العينية للتأمني                 باستحقاق        لمنتفع   ل    حيق    :           العينية           االستحقاقات !
   ً              أياً كانت طبيعة     )                         قسط ختفيض أعباء التأمني    (               ة يف النفقات        طالب             من إلغاء امل               الشخص املعين           وينتفع    .          األمومة �      املرض     على  

  .                 بتلقي استحقاقات        يف إطارها    ِ    يطاِلب         املرض اليت

   أن     جيب     ،           أدناه،          تعريفها                                                          أجل االنتفاع باحلق يف احلصول على االستحقاقات الوارد            من  :          الوفاة                 املـنحة يف حالة    !
  .     املرض                                                                     الشروط املنصوص عليها للحصول على االستحقاقات العينية يف حالة            ،      الوفاة                  تكمل عند تاريخ                       كون العامل قد اس    ي

                                           يف الكفالة الفعلية والكاملة والدائمة             الوفاة،                                                     الوفاة حسب األولوية األشخاص الذين كانوا، بتاريخ              منحة        ق يف              وينتفع باحل 
                وزاري املبلغ       قرار                 ِّ      وإضافة إىل ذلك، حيدِّد       .                             مرة األجر اليومي األساسي      ٩٠        الوفاة                        ويساوي مبلغ رأس مال       .      َّ       للمؤمَّن عليه 

  .    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ١              يورو بتاريخ   ١٦     ٩٢٠                       يورو واملبلغ األقصى ب     ٢٨٢     ب      األدىن

      مبوجب     مهين           من أصل                                                                            املعين بالتصريح بإصابات العمل وجربها والتأمني عليها ليشمل األمراض                  التشريع        وميـتد  -   ١٣٤
  .           َّ                         العمل يطبَّق على األمراض املهنية            بإصابات                             الذي جيعل التشريع اخلاص          ١٩٤٦      مايو   /       أيار   ١٦          املؤرخ   444        رقم            القـانون 

                                                                                 األمراض املرتبطة بطبيعة نشاطه واليت تربز خالل نشاط العامل وخالل فترة حيددها قرار                                حب العمـل مسؤول عن           وصـا 
                                                 وجيب على العامل أن يبلغ بأي مرض مهين خالل الثالثة      .                                                                وزاري بعـد أن يتوقف العامل عن أداء وظائفه داخل املؤسسة          

                   القرار الوزاري رقم                                   ية اليت ميكن أن تصيب العاملني يف                              ويرد سرد األمراض املهن     .                                         شـهور الـيت تـلي توقفـه عن العمل         
  .       ُ                   ً                                     ، الذي ُيستكمل بانتظام وفقاً للتعديالت اليت تشهدها فرنسا يف هذا اجملال    ١٩٥٩      أبريل  /       نيسان  ١٣      املؤرخ  112-59

          للعاملني        التقاعدي       املعاش  ) ب ( 

                      يف ظل الشروط اليت      ،  ات        والتنظيم       قانون                          ً      ً       ً     ً                    شخص مارس يف موناكو نشاطاً مهنياً مأجوراً وفقاً ألحكام ال             لكل    حيق -   ١٣٥
                       بصيغته املنقحة، احلصول  ،                                 اخلاص باملعاشات التقاعدية للعاملني    ١٩٤٧      يونيه  /        حزيران  ٢٧        املؤرخ 455      رقم        القانون      حيددها 

                الشخص املعين      بلوغ                               ويسري االنتفاع هبذا احلق عند        .                                               يصرفه الصندوق املستقل للمعاشات التقاعدية           تقاعدي           على معاش   
            هذا احلق        ويشمل  .            التقاعدي      املعاش     ً                  عاماً دون ختفيض يف        ٦٠                  عند بلوغ سن                قبل ذلك       ً                  عاماً وميكن أن يسري      ٦٥      سـن   

      ً   عاماً   ١٦                                        ثالثة أطفال على األقل حىت بلوغهم سن                    على تربية              سهرت فعال      ً          عاماً واليت      ٥٥    ً                            أيضـاً املـرأة اليت بلغت سن        
    ).  ١      املادة  (
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               من املكافآت        املائة      يف       ٦,١٥                                             صاحب العمل والعامل، لكال الطرفني، ب                                        أساس االشتراك اليت يتحملها        نسبة      وحتدد -   ١٣٦
         تشرين   ١                يف املائة يف         ٠,٨٦             حددت بنسبة    (               سنة مالية       لكل                        د نسبة إضافية متغرية       َّ حدَّ  ُ وُت  .                                    اليت تتعلق بفترات النشاط الفعلية    

                            وهي خمصصة لتمويل احلقوق      .  ً                                  راً االشتراك املقابل للنسبة اإلضافية     ص           العمل ح      صاحب        ويتحمل     ).     ٢٠٠١          أكـتوبر    /    األول
ُ  ِّ         وُحدِّد املقدار   .                                                    حـاالت وقف العمل املوثقة، مثل فترات البطالة              ختوهلـا        الـيت            مببلغ        االشتراك                 الشهري حلساب         األقصى   
  .    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ١              يورو بتاريخ  ٣     ٥٦٠

  ،       املأجور       نشاطه        خالل           خص املعين  َّ        مجَّعها الش      يت                      املعاش التقاعدي ال       نقاط        عدد       نتاج                    املعاش التقاعدي        مبلغ        ويعادل -   ١٣٧
        مببلغ      ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول   ١      يف           التقاعدي          املعاش       نقطة          دت قيمة    ِّ دِّ  ُ وُح  .                   املعاش التقاعدي      نقطة            يف قيمة     ا       مضـروب 
                     عامل كل شهر بقسمة      ال              حيصل عليه        الذي                    املعاش التقاعدي        نقاط     عدد   ُ   َّ   وُيحدَّد    .      ً سنوياً           القيمة        تقدير       ويعاد    .        يورو      ١٤,٨٣
  .      ً  سنوياً      تقديره      يعاد  "      أساسي      مرتب "                                                        يصرح به صاحب عمله للصندوق املستقل للمعاشات التقاعدية على       الذي     األجر 

ّ          احلـّد األقصى           ويـبلغ               ّ   النقاط احملّصلة                                                                     الشتراكات أربع مرات الراتب األساسي حبيث ال ميكن أن يتجاوز عدد             ل    
  .    ٢٠٠١       أكتوبر  /      األول     تشرين   ١   يف       يورو    ٨٩٠                     األساسي الشهري مببلغ      املرتب     وحدد   .     نقاط   ٤     ً شهرياً 

           املستحقني يف        معاش                                   ً                                              الباقي على قيد احلياة الذي يعيل طفالً أو يستويف شروط السن، احلصول على                    للزوج     وحيق -   ١٣٨
   .        الشخصية         موارده      مقدار      كان  ا                               يف املائة من املعاش التقاعدي، أي  ٦٠      يساوي             حالة الوفاة 

  :             لشرطني التاليني ل  ي                              باحلق يف احلصول على معاش تقاعد       االنتفاع      وخيضع -   ١٣٩

         سنوات؛  ١٠                            أو غري متواصلة ما ال يقل عن        متواصلة                                  أن يغطي النشاط املأجور خالل فترات   جيب -

            من القانون    ٢       املادة   (     ً                       شهراً من العمل الفعلي        ٦٠    عن                                   فترات النشاط هذه ما ال يقل            تشمل       أن       جيـب  -
    ). 455    رقم 

                معاش تقاعدي      على          ، احلصول       ١٩٤٧       أغسطس   /     آب  ١   ل                                            أنه حيق للمتقاعدين الذين اشتغلوا قب            بالذكر         وجديـر  
                                                 األجزاء الثالمثائة والستني من املعاش التقاعدي        ي    يساو                                          ويعادل مبلغ املعاش التقاعدي املوحد ما          ".     موحد "                ينعـت بلفـظ     

      مبلغ   َّ دَّد  وحي  .                                                                 املعين يف موناكو دون أن يتجاوز املعاش التقاعدي ذلك املبلغ                 خالهلا     شتغل ا     اليت                             الكامل مقارنة بعدد األشهر     
   .       يورو ٥     ٣٤٠        بواقع     ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ١    يف            وكانت قيمته   ،       وزاري     بقرار                             املعاش التقاعدي السنوي الكامل 

         املؤرخ  455                                          الذي حيدد طرائق تطبيق القانون رقم            ١٩٤٨       يوليه   /      متوز   ٢٨       املؤرخ    3.731        رقم         املرسوم         ومبوجـب  -   ١٤٠
                         بشرط أن يتساوى ذلك               التقاعدية،          ً     ً              ينشئ نظاماً خاصاً للمعاشات              عمل أن     ال               ، ميكن لصاحب        ١٩٤٧       يونيه   /           حزيـران    ٢٧

   .     ١٩٤٧      يونيه  /        حزيران  ٢٧        املؤرخ 455                    أنشأه القانون رقم     الذي                  مع النظام العام   يه                         النظام يف مزاياه لصاحل عامل

  .    لية      التكمي         املعاشات                        اشتراكات إىل صندوق        دفع                           موناكو والعاملني فيها               املؤسسات يف               ذلك، على      عن      ً   وفضـالً  -   ١٤١
         تشرين    ٢٧                                        باتفاق العمل اجلماعي الوطين املؤرخ        ٧        رقم        امللحق                           الذي أنشأه يف اإلمارة       ،                               نظام املعاش التقاعدي التكميلي    و

            االجتماعيون                             لنظام الذي أنشأه الشركاء            مماثل ل    ،                                                العاملني من الكوادر وغري الكوادر يف اإلمارة           لصاحل      ١٩٦٣       نوفمرب   /     الثاين
  ،     ١٩٩٩       يناير   /               كانون الثاين   ١                الدنيا منذ           االشتراك             وتبلغ نسبة     .     ١٩٦١       ديسمرب   /         نون األول      كا  ٨                        الفرنسيون مبوجب اتفاق    
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                            على أال يتجاوز احلد األقصى       )       العامل         يتحملها               يف املائة     ٣                          يتحملها صاحب العمل و         املائة      يف       ٤,٥٠      منها   (               يف املائـة        ٧,٥
      َّ         يتحمَّلها صاحب           املائة    يف       ١٢,٥٠      منها   (   ة            يف املائ    ٢٠                                                     يـورو، تضاف إليه فيما يتعلق بالكوادر نسبة           ٦     ٨٣٧        شـهري     ال

  .      يورو ٩     ١١٦   و ٢     ٢٧٩                      يف حدود شرحية تتراوح بني   )      لعامل    ّ     يتحّملها ا          يف املائة     ٧,٥٠       العمل و

  اخلاص االجتماعي واملعاش التقاعدي للعاملني حلساهبمالضمان -٢

     اخلاص                         االجتماعي للعاملني حلساهبم       الضمان  ) أ ( 

ـ  -   ١٤٢       اخلاص                         مستقلة ختضع للقانون          ٌ   هيئةٌ        اخلاص                                   االجتماعية لصاحل العاملني حلساهبم                 االستحقاقات        خدمـات    ن   ِّ  تؤمِّ
   ، "       اخلاص         حلساهبم        العاملني      لصاحل        مومة    األ    و         واإلصابات    رض    امل                التأمني على         صندوق "                                   تتمتع بالشخصية القانونية وتسمى      و

  ،       وخللفهم                      أن تقدم للمعنيني                         وهدف هذه اهليئة هو     .     ١٩٨٢       يوليه   /      متوز   ٢٨       املؤرخ    1.048        رقم          القانون                 املنشـأ مبوجـب     
ّ     قّدموها                يف النفقات اليت        للمسامهة        املخصصة             االستحقاقات      خدمات                    مقابل دفع اشتراكات،   .  

    ١٧          املؤرخ   644                          ً                                                        األشخاص الذين ميارسون نشاطاً غري مدفوع األجر باملعىن الوارد يف القانون رقم                 على       وجيـب  -   ١٤٣
                                             الذين، إذا كانوا يقيمون يف موناكو أو          أو         اخلاص                  للعاملني حلساهبم                           اخلاص باملعاش التقاعدي       ١٩٥٨       يناير   /              كـانون الثاين  

                   يف نظام إجباري           ينخرطوا                                              تقاعدي مبوجب القانون السالف الذكر، أن            معاش                               ً             يف حمافظـة متامخة هلا، يستفيدون أيضاً من         
  .         واألمومة            املرض واإلصابة          يغطي خماطر 

     حسب      تسجيل   ال   ب   يتم             لعاملني حلساهبم      صاحل ا         واألمومة ل   ة          رض واإلصاب  مل                            صـندوق الـتأمني على ا       يف           االشـتراك  -   ١٤٤
           وإذا توقف    .                       تاريخ النشاط املعين        من      بداية                                                        النظام الداخلي لذلك الصندوق ويصبح ساري املفعول              وضعها               الشـروط اليت    

   ً وماً     ي   ٣٠                       وتستمر آثار التسجيل      .                        تتوقف آثار التسجيل          اإلصابة،                                 أسباب املرض، أو األمومة أو         غري                    ذلك النشاط ألسباب    
   .      الورثة              شهور لفائدة     ثالثة                                 ويف حالة الوفاة، متتد اآلثار لفترة    .                ذلك التسجيل                    الصفة اليت تربر      لـه                          بعـد أن يفقـد املؤمن       

  .     سنة      تتجاوز                                                                     الزوج الباقي على قيد احلياة يف مرحلة الحقة أن ينضم إىل الصندوق لفترة ال        وبإمكان

      أساس   د     َّ وحيدَّ  .                                         اشتراكات بني األشخاص اخلاضعني للتسجيل                                 أعباء االستحقاقات يف شكل        توزع  :          االشتراكات -   ١٤٥
      وتنتج   .                                        التعويضات يف جمال اخلدمات االجتماعية                                اخلاضع لالشتراك يف صندوق            األقصى       ً                جزافاً مببلغ الراتب              االشـتراكات 

         ء الواجب        األعبا    نسبة     ، من     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                  للسنة املالية     ،           ً    يورو شهرياً     ١٩٦       أي    ،           يف املائة        ٣,٤٧٥١        وهي           االشتراك،      نسبة  
            ، يدفع كل       فعلي                    لكل شهر تسجيل           املستحق           واالشتراك،    .                 أساس االشتراك           مضروبة يف               عدد املشتركني             إىل ناتج              تغطيـتها   
   .              النشاط املهين                اليت تؤدي إىل توقف                           املرض أو األمومة أو اإلصابة     أشهر     كامل       ق خالل    َ ستَح          ُ غري أنه ال ُي  .       ً  مسبقاً         ثالثة أشهر

      حبق         يتمتعون                                                                   االشتراك االنتفاع باالستحقاقات إضافة إىل زوجه وأطفاله عندما ال                    لصاحب     حيق  :           االستحقاقات -   ١٤٦
                    التعويضات يف جمال           صندوق                                                                               ويعـىن باسـتحقاقات املرض واإلصابة تسديد نفس النفقات اليت يسددها للعاملني             .     خـر  آ

  :        ما يلي     تسديد                       وتغطي استحقاقات األمومة   .                 اخلدمات االجتماعية

         واملخابر؛      األشعة          التصوير ب                 الفحوص الطبية و     نفقات -

  ؛               للوالدة والتوليد                   التحضريية استعدادا      احلصص -
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          الرضيع؛          عيادات فحص -

  ؛                             تقومي األعضاء الذي يستلزمه احلمل        معدات      نفقات -

   .      ً  يوماً       إثين عشر           ال تتجاوز      لفترة                              املتعلقة باإلقامة يف دور العالج        النفقات -

   اص    اخل                        التقاعدي للعاملني حلساهبم     املعاش  ) ب ( 

                                             معاش تقاعدي لصاحل األشخاص الذين ميارسون           نظام      ١٩٥٨       يناير   /     الثاين          كانون     ١٧          املؤرخ   644         القانون      أنشأ -   ١٤٧
          نص عليها   ي            لشروط اليت          وفقا ل        احلرة،         املهن            يدخل ضمن                ً      ً      ً          ً         ً                يف موناكو نشاطاً مهنياً حرفياً أو صناعياً أو جتارياً أو                  مارسوا    أو  
  .         التطبيق    نظام

            باملشاركة يف           مطالبون           القانون         حيددها         ً                   نشاطاً من األنشطة اليت                         ص الذيـن ميارسون            األشـخا   :            االشـتراكات  -   ١٤٨
       ويؤخذ  .              ً                   ق االشتراك أياً كان سن املشترك        َ ستَح  ُ وُي  .        اخلاص      حلساهبم                                                     الصـندوق املسـتقل للمعاشـات التقاعدية للعاملني         

        االشتراك             وال مينح     .            من العمر       ً   عاماً   ٦٥        املشترك                      حىت عندما يتجاوز              التقاعدي،             حساب املعاش                      بعني االعتبار عند             االشتراك  
        قد طلب       ً    عاماً     ٦٥                                                          العامل حلسابه الذي يستمر يف نشاطه إىل ما بعد سن                يكون          عندما           التقاعدي                  حقـوق يف املعاش            أيـة   
                  حيق لـه االختيار بني  و   ،       االشتراك                 وحيدد املشترك مبلغ   .               كل ثالثة شهور                  ويسدد القسط املستحق  .                   معاشه التقاعدي       تصفية

                   ويعاد تقديره عند                                                      ويتغري مبلغ اشتراك كل فئة حسب الراتب األساسي           .        أمريي      مرسوم        يضبطها            راكات اليت               فـئات االشت  
  :    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول ١                                               وفيما يلي مبالغ االشتراكات لكل ثالثة شهور بتاريخ   .         األساسي      الراتب            إعادة تقدير 

       يورو      ٣٥٢,٤٤    ):            كل ثالثة أشهر   ( ١       الفئة 

       يورو      ٧٠٤,٨٨    ):   شهر         كل ثالثة أ   ( ٢       الفئة 

       يورو ١        ٠٥٧,٣٢    ):            كل ثالثة أشهر   ( ٣       الفئة 

  .      يورو ١        ٤٠٩,٧٦      ):            كل ثالثة أشهر   ( ٤       الفئة 

      نقطة            يف قيمة     ا        مضروب        التصفية     عند   ة ل ّ ّص     احمل       النقاط                                          يعادل مبلغ املعاش التقاعدي ناتج جمموع         :         التقاعدي        ملعـاش  ا -   ١٤٩
  .       ً                                    شهرياً، حسب فئة االشتراك اليت اختارها       ٤       إىل    ١       من          املشارك،      ليها                          التقاعد، اليت حيصل ع        نقاط            ويتغري عدد     .          الـتقاعد 

       املعين،                                        ويؤجل التمتع بذلك احلق عندما يستمر         .      ً   عاماً   ٦٥                                   معاشه التقاعدي عند بلوغ سن          على                       وحيـق للمشترك احلصول     
                 احلق مشروط مبمارسة             والتمتع هبذا   .         التقاعدي                                                                         وهو يواصل ممارسة نشاطه، يف دفع اشتراكه دون أن يطالب بتصفية معاشه           

    ٦٠                       الشتراكات الشهرية إىل     ل ُ                   وُيخفض العدد األدىن      .       ً   شهرياً        ً اشتراكاً     ١٢٠                   ما ال يقل عن                                  نشـاط مهـين أفضى إىل دفع      
        ينتفع      ً وأخرياً،   .                           ة سنة متتالية أو غري متتالية                        املشترك لفترة مخس عشر          وتعاطاه      ً          ً      مومسياً أو متقطعاً             النشـاط                  عـندما يكـون     
   ".     املوحد   "  ب   ُ    ُيعرف              مبعاش تقاعدي     ١٩٥٨             نشاط قبل عام                   مقابل ما قدموه من    ،      اخلاص              العاملون حلساهبم

ُ    وُحددت -   ١٥٠   .    يورو    ١١     ٨٦٤       مببلغ     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                       التقاعد للسنة املالية     نقطة      قيمة   
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 البطالةضد تأمني ال نظام -٣

           الشركاء    من         و بطلب                                                   البطالة بصفة قانونية على إقليم إمارة موناك          ضد         لتأمني   ل                    الفرنسي املشترك          النظام        يسـري  -   ١٥١
                                   وجددهتا آخر مرة مبوجب املرسوم املؤرخ         الفرنسية                                          وصادقت على هذه الترتيبات السلطات العامة     .             يف اإلمارة   ني        االجتماعي

                      االحتاد الوطين للعمالة يف          التفاقية      ١٩٩٧      فرباير  /      شباط ٤                   التمديد املؤرخ        ملحق                 اخلاص بإقرار        ١٩٩٧       يونيه   /           حزيـران    ١٩
               البطالة اخلاصة      ضد        تأمني    ال                          وعليه، فإن كافة قواعد       .     ١٩٩٧       يناير   /               كانون الثاين   ١       املؤرخ    رة                            قطـاعي الصـناعة والـتجا     

  .          ُ                                                الفرنسيني ُتطبق بكاملها على العاملني يف اإلمارة، يف ظروف مماثلة        بالعاملني

 نفقات الضمان االجتماعي �      ًثانيا 

             ومل تكن متثل     .        يورو    ١٢٦     ٢٥١    ٩٣ ٩          مقدار     ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠                                    الضمان االجتماعي للسنة املالية           نفقات        بلغـت  -   ١٥٢
     اليت   ،            تلك الزيادة      ً  أساساً      َّ   وتفسَّر     ).     ١٩٩١ /    ١٩٩٠               السنة املالية        خالل   (                 قبل عشر سنوات          يورو      ٧٦     ٦٢٧     ٧٦٢       سـوى 

   ).                         يف املائة خالل الفترة ذاهتا  ٢٥   (+          اإلمارة  يف                               باالرتفاع الكبري يف عدد العاملني  ،                      يف املائة خالل عقد واحد  ٦٥      تناهز 

  ضمان اجتماعي خاصنظام �      ًثالثا 

    ومن   .           واملتقاعدون                                                                               الضمان االجتماعي مبفهوم العمل املدفوع األجر ويشترك فيها األشخاص العاملون             نظم       ترتبط -   ١٥٣
ـ                                        وال يقدرون على االشتراك يف نظام               االجتماعي                                                               بإمكان األشخاص الذين ال ينتمون إىل نظام إجباري للضمان            ه         مث، فإن

      هيئة    هو          عام       جهاز     مها    ِّ قدِّ ي                                     إىل املساعدة الطبية اجملانية اليت             اللجوء                 بعض الشروط،              ا استوفوا   إذ                           تأمني لدى اهليئات اخلاصة،     
  .                 املساعدة االجتماعية

  335     رقم         القانون   يف        حمددة                                                                            اليت ختول االنتفاع من االستحقاقات االجتماعية اليت توفرها تلك اهليئة                    الشـروط  و -   ١٥٤
  :  هم           واملستفيدون   .            تلك اهليئة   نشأ أ      الذي      ١٩٤١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢      املؤرخ 

                جنسية موناكو؛     حاملو -

                  سنوات يف اإلمارة؛               ملدة ال تقل عن مخس     قامة   اإل     شرط                الذين يستوفون       األجانب -

  ؛ )335                 من القانون رقم  ٧      املادة  (          متبادلة       مساعدة                              دولة أبرمت مع اإلمارة معاهدة       مواطنو -

      يوليه  /      متوز   ٢٨                                  اخلاصة بوضع الالجئني املربمة يف          لية    الدو                 من االتفاقية      ٢٣                  مبوجـب املادة               الالجـئون،  -
  .    ١٩٥٤     مايو  /      أيار  ١٨    يف       اإلمارة                  ، اليت انضمت إليها     ١٩٥١

                ، نظرا إىل أن                  نفقاهتم الطبية                      ليس هلم أن يسددوا                            التدابري االجتماعية       هذه                                     األشخاص الذين بإمكاهنم االنتفاع من       و
  .                                  مباشرة من هيئة املساعدة االجتماعية ة             النفقات الصحي    ون        يسترجع      الصحية         يف املهن  ني      العامل

      ُّ            من حتمُّل نفقات         تتألف                                               هيئة املساعدة االجتماعية استحقاقات عينية           توفر                              املعونـة الطبية اجملانية،        إىل          وإضـافة  -   ١٥٥
          مساعدة      ١٩٨٢       يوليه   /                      وتؤمن اهليئة منذ متوز     .        املتخصصة              يف املنشآت                    املتلقني للمساعدة                                االستشـفاء أو إقامة األشخاص      

ـ  ُ               جيعاً ُألسر اإلمارة،         وتش           لتربية       وقتها     كرس   ت      ً                  نشاطاً مدفوع األجر و                              ربة البيت اليت ال تتعاطى             ُ              من منحة ُتدفع إىل             يتألفان    ً 
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                ً      وتقدم اهليئة أيضاً، منذ   .            على العمل رب جت   يت    ال ة       املعيل   األم        ، أو إىل  )     ً              ً  عاماً إذا كان معاقاً  ١٦   أو  (     ً  عاماً   ١٢                طفل يقل عمره عن 
           اشتراكاهتم                                            الذين ال تتوفر لديهم موارد كافية لدفع              اخلاص                      إىل العاملني حلساهبم           ساعدة   م   ،      ١٩٨٢        أكتوبر   /    األول         تشـرين   

  .      اخلاص                  املرض للعاملني حلساهبم    على      تأمني   ال        يف صندوق 

          لألشخاص  ُ    ُتدفع                   ً                              من االستحقاقات نقداً، تتألف من منح بطالة               العديد                             هيئة املساعدة االجتماعية         تؤمن       ً   وأخـرياً،  -   ١٥٦
      ومنح   ،   ) ٦       املادة       على                   انظر التعليقات    (          يف فرنسا                                               رابطات العمل يف قطاعي الصناعة والتجارة                ساعدة من                      الذين ال يتلقون م   

       ، ومنح  )    ١٩٨٦        منذ عام  (     ذاهتم          األشخاص     هلؤالء   ة          سكن شهري ت                                               شهرية للمسنني الذين ال حيملون جنسية موناكو، وبدال  
     ً                ، فضالً عن حاالت اإلغاثة     ١٩٩١        منذ عام   )         الكبار      لعاملني  وا    َّ                                  القصَّر، والبالغني غري القادرين على العمل  (                لصـاحل املعوقني    

                       ألطفال، وتقدم مساعدات                   مبخيمات العطل ل                                              تلك اهليئة حبوايل نصف النفقات املتعلقة             تتكفل     كما    .                        العرضـية أو املؤقـتة    
       ن هم يف     الذي         أعوام   ٦    و  ٣    بني                                                                   لمرضى، ومساعدات أمومة يف البيت لألطفال الذين تتراوح أعمارهم           ل               للمسنني أو           أسـرية 

ّ        حالـة صـحية هّشة                            وتضع اهليئة منذ تشرين  ،         اجلماعية      األطفال         حضانات     دوام                 عمل والديهم مع     دوام      تعارض  ي             أو الذين              
ّ  حتت تصّرف  ،     ١٩٩٨       أكتوبر  /    األول    .      ً               عاماً، مساعدين صحيني  ٧٠     على       عمرهم                   املسنني الذين يزيد      

             من رعاية         السكان                             كو صيغت لكي يستفيد كافة                                                           ينبغي التشديد على أن التشريعات يف إمارة مونا                اخلـتام،     ويف -   ١٥٧
                                           على أن املرأة تتمتع بنفس احلقوق اليت               التشديد                        ويف هذا الصدد، ينبغي       .                         أي فئة يف هذا اجملال       ُ     ال ُتحرم     كي              اجتماعـية ول  

   ال                                                     النظام التشريعي الذي يرتبط بسياسة نشطة يف جم              هذا                      وإضافة إىل ذلك، فإن     .         االجتماعي                               يتمـتع هبـا الرجل يف اجملال        
   .        كرامتهم ل      صونا                      لفئات الضعيفة واحملرومة        ألفراد ا   ِّ                                       ميكِّن على هذا النحو من تأمني املوارد الالزمة         العمالة،

 ١٠ املادة

    يف       األحكام     هذه      وترد  .                                 اليت تتعلق حبماية األسرة ومساعدهتا      األحكام     من          العديد                 إمارة موناكو         قـانون          يتضـمن  -   ١٥٨
   .                       العمل والضمان االجتماعي                                  القانون املدين، والتشريعات وتنظيمات 

 ١٠باملادة املتعلقة  الدولية الصكوك

   :                   ات الدولية التالية ي                  موناكو إىل االتفاق     إمارة       انضمت -   ١٥٩

             يف اإلمارة          التنفيذ           دخلت حيز        اليت     ،   )    ١٩١٠      مايو   /       أيار  ٤        باريس،   (               الرقيق األبيض    ب     جتار          لقمع اال          الدولية          االتفاقية !
  ؛    ١٩٣٢      فرباير  /      شباط ٩ ٢                        مبوجب املرسوم األمريي املؤرخ 

      مبوجب                           دخلت حيز التنفيذ يف اإلمارة       اليت     ،   )    ١٩٨٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠          نيويورك،   (          الطفل       حقوق           اتفاقـية  !
                              الربوتوكول االختياري التفاقية     على                      ؛ كما وقعت اإلمارة         ١٩٩٣       سبتمرب   /        أيلول  ١          املؤرخ   11.003                      املرسـوم األمريي رقم     
                                                                     املسلحة والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال                  النـزاعات        فال يف            شراك األط  إ                      حقوق الطفل املتعلق ب   

  ؛                        األطفال يف املواد اإلباحية       واستغالل

   ، )    ١٩٩٣      مايو   /    أيار    ٢٩       الهاي،   (                                                                    بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل                الهاي         اتفاقية !
  ؛    ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول ٥       املؤرخ  14.166                         مبوجب املرسوم األمريي رقم                         دخلت حيز التنفيذ يف اإلمارة    اليت 
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       حيز     دخل      الذي     ، )    ١٩٦٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦          نيويورك،   (                                    اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           الدويل       العهد !
  .    ١٩٩٨      فرباير  /    شباط    ١٢        املؤرخ 13.330                                       التنفيذ يف اإلمارة مبوجب املرسوم األمريي رقم 

         املربمة          االتفاقيات          ً                                 ً                                    ليسـت عضـواً يف منظمة العمل الدولية وليست طرفاً يف أية اتفاقية من                       ونـاكو  م          وإمـارة  
  .  ها        حتت إشراف

 محاية األسرة �    ًأوال 

         وقانون      املدين،                           املنقح لبعض أحكام القانون     ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٩      املؤرخ 1.278       رقم        القانون      نـص  -   ١٦٠
                             داخل األسرة الشرعية بل كذلك        ليس فقط          والنساء،                        عالقات متساوية بني الرجال     على   ،                               اإلجراءات املدنية وقانون التجارة

   .                    داخل األسرة الطبيعية

   ا        ومادي       ً أخالقياً      ألسرة   ا                        ً               على أن يتوىل الزوجان معاً توجيه            املدين                من القانون       ١٨٢                 تـنص املادة      ،         لذلـك       ً   وتـبعاً  
َ      مسـهَمني             وما دام    .                       حترره من قيود الوالية                            بلوغه سن الرشد أو                                        وخيضع الطفل لسلطة أبيه وأمه حىت       .             صون أواصرها    يف     

       وصحته      سالمته  ب          ما يتعلق                                              على والديه أن يسهروا على تربيته، وأن حيمياه في                                            ال يتمـتع باألهلـية القانونية التامة،                 الطفـل 
   ).    ٣٠٠     ادة    امل (                                                     باحلق يف أن تكون هلم عالقات شخصية مع أحفادهم                 لألجداد      ً أيضاً         املدين          القانون          ويعـترف     .         وأخالقـه 
                           يشترك يف ممارسة السلطة            الزواج،                                         وبالنسبة إىل الطفل املولود خارج إطار         .                                     الزوجان يف ممارسة السلطة األبوية             ويشـترك 

                                                 وعندما ال تثبت بنوة الطفل املولود خارج إطار           ).        املدين        القانون       من      ٣٠١       املادة     (               اعترف كالمها به                          األبوية األب واألم إذا     
    ).                  من القانون املدين   ٣٠٢      املادة  (                السلطة األبوية  ه                       األخري هو الذي ميارس وحد   هذا      ، فإن     به       أبويه                إال باعتراف أحد      الزواج

      إىل     ٣٣٣    من                                 حقوق الوالدين، تنظم املواد       ا                 أو تسحب منهم              تهما جمهولة       هوي     تكون                  الوالدان، أو        يتوىف          وعـندما  
  )                               عادة السلف من الدرجة األقرب     (          األسرة        أفراد    من              إىل فرد           الوصاية     متنح    :                                           من القانون املدين الوصاية على األطفال         ٤٠٢

    مع                                              الوالدان، وحلفاء أو أصدقاء األب أو األم،         (               ستة أفراد         إىل             من أربعة       يتألف  "     أسري     جملس "                      ومتـارس حتـت إشراف      
       إذا مل   و  .                                 إشراف ومراقبة قاضي الوصاية      حتت   ،   )                   واالهتمام بالطفل   ة              السن، والكفاء  و                                          مراعاة درجة القرابة األبوية، واإلقامة،      

ّ       حرّي بت                   يوجـد أي شـخص                                                 ويف احلاالت اليت تكون فيها مصلحة الطفل         ،     ً وأخرياً  .              إىل الدولة         الوصاية   ح  متن   ،       ً   وصياً  ه ن ي  عي   
  .                                        ينص القانون املدين على تدخل قاضي الوصاية ،        بشكل خطري      مهددة 

        األشخاص    ون                            وعند بلوغ تلك السن، يك      .      ً   عاماً   ١٨     ب                                     من القانون املدين سن الرشد        ١-   ٤١٠         املـادة         حـددت  -   ١٦١
                      حبكم القانون بالزواج      يتحرر                         ومن جهة أخرى، فإن القاصر   .              احلياة املدنية               اليت تقتضيها         فعال    األ                             قـادرين على القيام جبميع      

              ُ                                               احلالة، وحاملا ُيصرح قاضي الوصاية باحلكم بالتحرير، فإن            هذه    ويف    .                                                       أو ميكـن أن حيرره أبواه عند بلوغ السن القانونية         
   ).                     من القانون املدين      ٤١٠       املادة   (                  احلياة املدنية                اليت تقتضيها       فعال    األ     مجيع     يف          الراشد       كفاءة             د الوالية          من قيو                 للقاصر املتحرر   

   .                  ً كما لو مل يكن حمرراً     ذاهتا           ، القواعد        ّ  عند تبّنيه            الزواج أو    عند                  لكن عليه أن حيترم، 

               زواج القصر         ويتطلب   ".      لزوجني        برضاء ا     إال                   يعقد الزواج     ال "                       من القانون املدين،        ١١٦          املادة        أحكام         ومبوجـب  -   ١٦٢
   ،                                       السلف املكلف بالوصاية، أو جملس األسرة             موافقة             ً      عليها آنفاً،          املنصوص                            موافقة األم أو، يف احلاالت       ف    ً               أيضاً موافقة األب    
             عندما يبطل      نفسه،   ً           غياً؛ ويف الوقت                            ً                          عدم موافقة أحد الزوجني سبباً من أسباب اعتبار الزواج ال     ويشكل  .                أو قاضي الوصاية
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ـ           الزواج     بطالن                      عيب املوافقة أن يطلب     ضحية                                                           بسبب اخلوف أو بسبب خطأ يف شخص الزوج، فإنه ميكن للزوج          اء      الرض
    ).                  من القانون املدين   ١٤٨      املادة  (

         تشجيع     على                                                                                   األسرة تشكل الوحدة األساسية اليت تسهم يف مستقبل األمة، عملت سلطات اإلمارة                إن        وحيـث  -   ١٦٣
    َّ  املنقَّح          القانون    :                     ً     التشجيع مالية أساساً         وتدابري  .                                          مي املساعدة هلا من أجل اإلسهام يف منائها           بتقد      وذلك                           منائها إىل أبعد احلدود،     

         االئتمان   "    شروط     نظم   ي                                       املساعدة املقدمة لألسرة يف موناكو،                     املتعلق بتنظيم       ١٩٦٦       فرباير   /       شباط   ١٨            املـؤرخ    799       رقـم   
     وينص    ).  ١      املادة  (                     أو هتيئة أو تأثيث شقة  /    ، و  ً اً    إجيار       أو       ً شراًء   ،                              ن الزوجني من احلصول على سكن             ّ    الذي ميكّ   ، "    ألسرة ا     صاحل ل

      جلنة           االستحقاقات         ومتنح هذه    ).   ١٠      املادة  (                                               والدة تدفع مبناسبة والدة طفل حيمل جنسية موناكو       منحة                      القـانون ذاته على     
           نة مساعدة                        الذي حيدد عضوية جل        ١٩٦٦      مايو   /       أيار   ٢٣          املؤرخ   3583                                      من القانون؛ واملرسوم األمريي رقم        ٣       املادة   (        إدارية  

                                الذي حيدد قواعد عمل جلنة مساعدة     ١٩٦٧      فرباير  /      شباط ١        املؤرخ 3733      رقم      األمريي                              األسـرة يف مونـاكو، واملرسوم     
                               انظر أدناه التطورات املتعلقة     (                                                                  وتنص أحكام تشريعية على استحقاقات أخرى للنهوض بنماء األسرة             ).             يف موناكو       األسرة
   ).               وحبماية األمومة      اإلعالة        حقاقات    باست

    ١٨              من امللحق     ٥                 حيث تنص املادة      .      ً                         أيضاً يف إطار قانون العمل                          اهلامة يف حياة األسرة               واألحداث        األسرة        وتراعى -   ١٦٤
   ت      واعتمد  .                 ، شريطة إثباهتا           عائلية     ظروف        تفرضها        عطل        بأيام                                                               باتفـاق العمل الوطين اجلماعي على أنه حيق للعاملني التمتع           

   .        الوطين                     من اتفاق العمل اجلماعي  )           عطل إضافية     أيام    (    أنسب         ً هنية نظماً   امل       تفاقات       بعض اال

 اإلعالةاستحقاقات  �      ًثانيا 

                جهاز الدولة         وألفراد            للموظفني        إعالة                                                          ، شأهنا شأن الصناديق االجتماعية يف اإلمارة، استحقاقات                 الدولـة        متـنح  -   ١٦٥
   .          عايري حمددة مل        ، وفقا                 وللعاملني دون متييز

      راحية   اجل       طبية و   ال          ستحقاقات ال  وا           األسرة،     ات           مبنح عالو        املتعلق      ١٩٤٨      وليه   ي /      متوز   ١٧          املؤرخ   486        رقم          القانون و -   ١٦٦
    ٣١                 كما تنص املادة      .                إلعالة األسرة           استحقاقات      تقدمي       على          باخلصوص       ينص                                            صـيدالنية إىل موظفي الدولة والبلديات،         ال و

   و أ                     ى أنه حيق هلؤالء املوظفني                  ملوظفي الدولة عل                     اخلاص بالوضع القانوين    ١٩٧٥      يوليه  /   متوز    ١٢        املؤرخ 975               من القانون رقم 
   .                                                   لفهم احلصول على استحقاقات إعالة وعلى منافع اجتماعية خل

         للتصنيف                                                                                      تؤمـن اسـتحقاقات اإلعالة للعاملني الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية                الـيت            واألحكـام  -   ١٦٧
ّ    يعّرفها   م                           وللرواتـب اليت حتكم مهنته               ن مراسيم        ِّ  ح ويدوِّ     ِّ   ينقِّ     الذي      ١٩٤٩       نوفمرب   /     الثاين          تشرين    ٧          املؤرخ   92        رقم         املرسوم    

                                     لصندوق التعويضات يف جمال اخلدمات           املنشئ      ١٩٤٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧          املؤرخ   397          رقـم                     األمـر القضـائي            تطبـيق   
    تلك        وتتألف   .                   استحقاقات اإلعالة    نظام           الذي حيدد     ١٩٥٤      يوليه  /     متوز  ١٥        املؤرخ 595      رقم        القانون و  )  ١      املادة    (         االجتماعية

                                                                  وينتفع العاملون الذين يقيمون عادة يف إمارة موناكو ويشتغلون           .          للوالدة        السابقة                              ت من املنح العائلية واملنح               سـتحقاقا  ال ا
                         طفال الذين يتكفلون هبم      لأل         بالنسبة             بعض الشروط    ب      ً رهناً       إعالة     ً                                                وفقـاً للقوانني والتنظيمات اجلارية، باستحقاقات              فـيها 

                                         العاملني يف إمارة موناكو واملقيمني يف                  الفرنسيني           املعيشية     األسر    لي                       وينسحب ذلك على معي     .          معيشية  ة                  بصفتهم معيلي أسر  
   .      فرنسا
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     وهي  .      ً               وفقاً لسن األطفال                     تلك االستحقاقات             وخيتلف مبلغ   .                               لألم بداية من الطفل األول                     املـنح العائلية           وتدفـع  -   ١٦٨
       تلك      وتظل  .             هين ألول مرة      م     نشاط                       ً            إذا كان الطفل يبحث فعالً عن          ها                                                مسـتحقة حـىت سن هناية التعليم اإلجباري وبعد        

     ً          طبياً استحالة    ثبت       أو إذا       طالبا                سيما إذا كان   وال   ،                                   حىت بلوغ الطفل سن احلادية والعشرين                   واجـبة الدفع                  االسـتحقاقات   
    شهر   ال     خالل                                                                  ويرتبط االنتفاع بذلك احلق بالقيام بعدد أدىن من ساعات العمل             .               نشاط مأجور       ممارسة                      مواصـلة تعليمه أو     

   .          أو غري مهين     مهين                                                 ؤمن ذلك احلق يف صورة اإلصابة أو املرض الناتج عن نشاط           املعين، وي ي      التقومي

          كانت هذه       ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول   ١   يف   و  .          سن الطفل        عـلى                             اسـتحقاقات اإلعالـة             مـبالغ           وتـتوقف  -   ١٦٩
   :            املبالغ كاآليت

  :     أعوام   ٣                               إىل األطفال الذين يقل عمرهم عن        بالنسبة

       يورو ٠     ١١٣,٦     ا      شهري     األقصى       املبلغ  � 

       يورو    ٠,٧٨          الساعة  ب       املبلغ  � 

  :       أعوام ٦   و ٣    بني                                 إىل األطفال الذين تتراوح أعمارهم        بالنسبة

       يورو      ١٧٠,٤٠             األقصى شهريا      املبلغ  � 

       يورو    ١,١٨         الساعة       املبلغ ب  � 

  :       أعوام  ١٠   و ٦    بني                                 إىل األطفال الذين تتراوح أعمارهم        بالنسبة

       يورو      ٢٠٤,٥٠       شهريا      األقصى      املبلغ  � 

       يورو    ١,٤١         الساعة       املبلغ ب  � 

  :     سنوات    ١٠    لى                          ألطفال الذين تزيد أعمارهم ع    إىل ا         بالنسبة

       يورو      ٢٣٨,٦٠       شهريا      األقصى      املبلغ  � 

       يورو    ١,٦٥         الساعة       املبلغ ب  � 

 محاية األمومة �      ًثالثا 

  األمومة والنشاط املهينمحاية -١

   ، ة            أو األموم      احلمل                                      خلاص بعمالة املرأة العاملة يف حالة           ا     ١٩٦٩       يوليه   /      متوز   ١٧          املؤرخ   870        رقم          القانون       حيمـي  -   ١٧٠
    ٢٨      املؤرخ 1.051                ، والقانون رقم     ١٩٧٧      ديسمرب  /    األول        كانون   ٢١        املؤرخ 1.001                                   املـنقح واملكمـل بالقـانون رقـم    

             كل امرأة                   الفصل من اخلدمة         ، من       ٢٠٠١       ديسمرب   /              كانون األول    ٢١       املؤرخ    1.245                  والقانون رقم        ١٩٨٢         يولـيه    /     متـوز 
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        سواء   ، ا هب       ً                                                                 مل طبياً مث خالل كامل فترات توقف عقد العمل الذي حيق هلا االنتفاع                         حالة احل       إثبات            ذلـك منذ        و  ،      حـامل 
    ).  ١      املادة    (       الفترات                                         وكذلك خالل األربعة أسابيع اليت تلي هناية تلك            مل تستخدمه،    و           ذلك احلق أ       استخدمت

        العمل،                                 لتخفيض يف وتريته أو هناية عقد               أو ا        املؤسسة                                               حالـة ارتكاب خطأ جسيم، أو توقف نشاط           يف و        لكـن،  -   ١٧١
   ). ١      املادة  (                        اليت ينص عليها القانون      لشروط ل                              ً اإلقالة والفصل من اخلدمة، وفقاً    جلنة     فيه     نظر     أن ت      بعد      الفصل              ميكن اختاذ قرار 

   ): ١- ٢      املادة    (   هبدف            حالة احلمل         يستند إىل                 لصاحب العمل أن    ميكن    وال -   ١٧٢

                انتداب امرأة؛   رفض -

   ة؛   يبي          فترة التجر  ال      خالل          عقد عمل   فسخ -

  .  خر آ     عمل       نقل إىل   ال      قرار -

               مؤقتة بعمل       بصفة          أن تقوم           للحامل                                                                          وعندما تستلزم احلالة الصحية للمرأة احلامل ذلك بإقرار طيب، ميكن                أنه،    غري -   ١٧٣
  ً     قاً من                                  هلا يف املؤسسة أقدمية سنة انطال                      وبشرط أن تكون                   املساس بأجرها           ، دون        أدائه                      أن تكون قادرة على         جيب           آخـر، و  

    ).  ٢- ٢      املادة  (       احلمل       لبداية                التاريخ املفترض

       وينسحب   .      الوضع                       ً  ُ  ً                                                          لصاحب عمل أن يشغل عمداً أُماً يف أي عمل خالل الستة أسابيع اليت تلي تاريخ                    ميكن    وال -   ١٧٤
            رأة ال يضر                ً                                   إذا ثبت طبياً أن العمل الذي تقوم به امل           إال                                                     األسبوعني اللذين يسبقان التاريخ املتوقع للوضع،           على            احلظر نفسه   

    ).  ٤      املادة  (              حبالتها الصحية 

           بثمانية       بعدها                                                أسابيع قبل التاريخ املتوقع للوضع وتنتهي             مثانية       تنطلق                               أن توقف عملها خالل فترة             للمرأة       وحيـق  -   ١٧٥
   ). ٥      املادة  (       أسابيع 

               األسرة املعيشية         أو      األم         تتوىل        الذين  )             على األقل   ٢ (     ً                  وفقاً لعدد األطفال      أ                                  متدد إجازة األمومة أو أن ترج        أن      وميكن -   ١٧٦
                           وجود حالة مرضية تثبت        عند                           قبل التاريخ املتوقع، و         الوضع                                                              تربيـتهم ورعايـتهم، يف حالة الوالدات املتعددة، ويف حالة           

              بعد الوضع         السادس                                                           أو يف حالة دخول طفل املستشفى لفترة تتجاوز األسبوع            ،                      عن احلمل أو الوضع        ناجتة                  شهادة طبية أهنا    
    ).  ١- ٥      املادة  (

        اإلجازة،      هذه            ويف هناية     .       املؤسسة                                                                      القانونية إلجازة األمومة، حتتفظ املرأة العاملة حبقوق األقدمية يف                 الفترة      وخالل - ٧  ١٧
ٍ               بأجر مساٍو على أقل تقدير        مماثال     عمال  أو               عملها السابق       تستعيد      جيب أن     ). ٦      املادة    (        

                أال تعود إىل          طفلها،                              ميكن لألم، من أجل تربية                                                             ذلك، وعند هناية الفترة القانونية إلجازة األمومة،          على         وعـالوة  -   ١٧٨
                                         وبإمكاهنا، يف السنة اليت تلي ذلك، طلب          ).  ٧       املادة     (     العقد     خرق                              وبالتايل دون أن تسدد عالوة                    مهلة إخطار،                عملها، دون   
         عملها   ة     مغادر     عند        حققتها        اليت         املكاسب                                                         باألولوية وتظل تنتفع يف حالة إعادة تشغيلها جبميع               عندئذ      وحتظى    .               إعادة انتداهبا 

   ). ٧      املادة  (



E/1990/5/Add.64 
Page 55 

       بتمكني   ،                           بداية من تاريخ الوالدة             كاملة،                         صاحب العمل خالل سنة        َ يطالَب   ،                   الرضاعة الطبيعية          حالة     ويف       ً وأخرياً، -   ١٧٩
   ). ٨      املادة  (                       كل فترة أربع ساعات عمل   يف         دقيقة     ثالثني         استراحة ب   من         الغرض     لذلك            األم العاملة 

        ملتدربات  ا                العامالت أو         ألمهات ا      ١٩٦٠       فرباير   /       شباط   ١٩          املؤرخ   684               األمر القضائي    ن           ّ    أخرى، ميكّ     جهة       ومـن  -   ١٨٠
           ة اإلضافية   ز                                              يكون يوم عمل، دون أن تتجاوز تلك اإلجا              إضافية                ، بيوم إجازة    ُ  ِ   ُيِعلنه                                  االنـتفاع، بالنسبة إىل كل طفل             مـن   
َ     َيسمح  "       أن      على   ) ) ج (       لفقرة   ا (                                 باتفاق العمل الوطين اجلماعي        ١٠     ً                    وأخرياً، ينص امللحق رقم        ).      ً مكرراً   ٤       املادة   (         أيام      مخسة

   ".                        دقائق قبل هناية الدوام  مخس           يف أجورهن        التخفيض                         من مغادرة عملهن، دون                                          مديرو املؤسسات للنساء العامالت احلوامل    
    ات      ساع    ربع أ           تتجاوز    ال                زمنية الزمة        مهلة "             ً                          العامالت، أياً كان مكان إقامتهن،            ألمهات ا             من جهته      ١٧                  ومينح امللحق رقم    

     الصف    (   عشر                                 إىل املدرسة، حىت الصف احلادي        ة             يوم العود           املسجلني                  ملرافقة أطفاهلن    ا،       دوام       تبارها                     مدفوعـة األجـر باع    
  . "      الوحيد                     ً         ويطبق ذلك اإلجراء أيضاً على األب   .           أو صف مماثل  )        التحضريي

       حالة                                           املتعلق بوقف العمل بعقد الشغل أو إلغائه يف    ١٩٧٧      يناير  /             كانون الثاين ٥        املؤرخ 994            القانون رقم        كما أن  -   ١٨١
                                                                         يسمح بوقف العمل عندما يرى الطبيب أن البقاء جبانب الطفل املريض            -                         ً                        مـرض طفل يعيله العامل، رجالً كان أو امرأة          

                            ويعاقب القانون على إغفال       ).  ٣       املادة   (                                     ً                        وللعامل األولوية يف أن يعاد توظيفه، رجالً كان أو امرأة              ).  ١       املادة   (         ضـروري   
  .          هذه األحكام

ّ          على منح إجازة تّنب تتراوح                       واملتعلق بإجازة التبين    ٢٠٠٣      يوليه  /      متوز  ٣          املؤرخ   1.271           انون رقم      الق      ً        وختاماً، ينص    -   ١٨٢                 
                            ً                                          وميكن توزيع هذه اإلجازة زمانياً بني األبوين أو احلصول عليها يف آن              .                                    أسابيع حبسب عدد األطفال املتبنني       ١٠    و  ٨      بـني   

َ                                                أثناء إجازة التبين القانونية عقَد العمل أثناء الفترة املقابلة وال جيوز             ُ   ِّ                    وُيعلِّق التوقف عن العمل      ).  ٢       املادة   (   ً     ً         ً     معاً كلياً أو جزئياً                                     
   ). ٤      املادة  (            ً               أن تكون سبباً يف إلغاء العقد 

 املستحقات املتعلقة باألمومة -٢

                                                                                                          فـيما يتعلق خبدمات الضمان االجتماعي، حيصل العمال املواطنون يف إمارة موناكو والعمال األجانب املسموح                -   ١٨٣
    ٢٧        املؤرخ 397                                  املنصوص عليها يف األمر القضائي رقم                                                  ل بانـتظام يف اإلمـارة عـلى مستحقات األمومة                      هلـم بـالعم   

     ويرد    ).  ١       املادة   (                                           تابع للمصاحل االجتماعية يف إمارة موناكو                                           واملتعلق بإنشاء صندوق تعويضات          ١٩٤٤         سـبتمرب    /       أيلـول 
ّ              الذي يعدل ويدّون أحكام         ١٩٤٩       نوفمرب   /    لثاين           تشرين ا   ٧          املؤرخ   92                                                حتديـد شروط منح هذه املستحقات يف األمر رقم                         

    ٢٢          املؤرخ   4.739                   واألمر األمريي رقم      )  ٩       املادة     (    ١٩٤٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧          املؤرخ   397                               تطبـيق األمـر القضائي رقم       
         الصادر 397                                                                        الذي حيدد نظام املستحقات اليت يتعني منحها إىل العمال مبوجب األمر القضائي رقم     ١٩٧١       يونيه   /        حزيـران 

  .                                                   ، يف حالة املرض واإلصابة يف حادث والوالدة والعجز والوفاة    ١٩٤٤      سبتمرب  /    يلول   أ  ٢٧  يف 

                                                                                                 لكي حتصل العاملة على االستحقاقات املنصوص عليها يف حالة الوالدة، عليها أن تثبت أهنا مسجلة                 :         االستحقاق -   ١٨٤
    ومىت   .                         ً      بداية احلمل وإثباته طبياً                                                        ً                               حسب األصول قبل املوعد املفترض لبداية احلمل وأهنا عملت حداً أدىن من الساعات بني             

َ                  لُبيـت الشروط التنظيمية، َحق للعاملة                           من األمر األمريي      ٥٥    و   ٥١         املادتان   (                                احلصول على تلك االستحقاقات                 أو لورثتها  ُ                      
   ).4.739    رقم 
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  :                                  االستحقاقات العينية تعين سداد ما يلي -   ١٨٥

                              ة واملختربية قبل الوالدة وبعدها؛                                                   األتعاب املتعلقة بإثبات احلمل وبالفحوص الطبية واإلشعاعي - 

                           حصص اإلعداد للوالدة والوالدة؛ - 

                      زيارات مراقبة الرضيع؛ - 

                  اليت يتطلبها احلمل؛                          مصاريف مستلزمات طب العظام  - 

                                         ً مصاريف اإلقامة يف املستشفى ملدة اثين عشر يوماً؛ - 

    ٥٦       املادة   (                    ة الوضع يف البيت                                                                          عند االقتضاء، دفع مبلغ إمجايل تكميلي بسبب مصاريف الصيدلة يف حال           -
   ).4.739                  من األمر األمريي رقم 

                                                                                                وحتسب التسديدات بناء على قيمة األتعاب املتفق عليها واألسعار املتفاوض بشأهنا بني صندوق التعويضات التابع  
               ها يتوقف على                               ومنح االستحقاقات املشار إلي     .                                                                          للمصـاحل االجتماعـية واملمارسني أو بناء على الرسوم الطبية املوصى هبا           

   ).4.739                    من األمر األمريي رقم   ٦٠      املادة  (                                                  االمتثال لألحكام التنظيمية املتعلقة بالفحوص اإلجبارية 

 ُ                                                                                              ُتقدم يف شكل بدل يومي للراحة إىل األم اليت تتوقف عن كل عمل أثناء فترة الراحة قبل                                       االسـتحقاقات النقدية   -   ١٨٦
                                                  ويقدم بدل الراحة اليومي أثناء فترة تبدأ قبل مثانية   .                    انية أسابيع يف اجملموع                                               الـوالدة وبعدهـا وعلى األقل أثناء فترة تبلغ مث    

                 ّ  ً                      وإذا كانت املرأة أّماً لطفلني على األقل         .                                                                                أسـابيع من املوعد املفترض للوضع وتنتهي بعد مضي مثانية أسابيع على الوضع            
                                           تربية وإعالة طفلني على األقل، فإن فترة                                             ً                            أو إذا كانـت هي نفسها أو األسرة تتوىل فعالً وبصورة معتادة                    َّ        ولـدا حـيَّني     

                                                                            ويف حال والدة أكثر من طفل دفعة واحدة فريتفع عدد األطفال إىل ثالثة أو                .      ً   شهراً   ١٨                      بعد الوالدة تصل إىل                الـتعويض   
  ال                                ً                                     وميكن منح بدل الراحة اليومي أيضاً، بناء على قرار طيب، ملدة إضافية         .                                          ً       أكثر، يكون بدل الراحة اليومي عشرون أسبوعاً      

          يف املائة   ٩٠                                             ويساوي بدل الراحة اليومي قبل الوالدة أو بعدها   .                                                تتجاوز أسبوعني عند وجود حالة مرضية نامجة عن احلمل 
   ).4.739                      من املرسوم األمريي رقم   ٦٦     إىل   ٦٣            ؛ واملواد من 92              من األمر رقم   ٢٤      املادة  (                        من الراتب األساسي اليومي 

                                                                         االستحقاقات يف كلتا احلالتني يف ظل الشروط احملددة لكل نوع من هذين                                                وعند تزامن املرض مع الوالدة، متنح      -   ١٨٧
   ).4.739                    من األمر األمريي رقم   ٧٠     إىل   ٦٧         املواد من  (                     النوعني من االستحقاقات 

           وتتوقف على   .                                                          تستحق هذه اإلعانات ابتداء من يوم التصريح باحلمل لدى الصندوق  :                             إعانات فترة ما قبل الوالدة    -   ١٨٨
      وكانت   .                                                                                               التدابري الصحية والوقائية اليت توصف هلا وبالزيارات والفحوص الطبية اإلجبارية قبل الوالدة وبعدها                   تقـيد األم ب   

              من املرسوم   ٣    و  ٢         املادتان   (           ً                    يورو شهرياً تدفع إىل األم          ١١٢         تبلغ       ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول   ١                        قـيمة هذه اإلعانة يف      
   ).92    رقم 

                                                                    حيق للعاملة أو زوجة العامل املرضعة أن حتصل على إعانة بعد كل               ): 92        رقم              من األمر    ١٠       املادة     (              إعانة الرضاعة  -   ١٨٩
  .    ١٩٧١      يونيه  /        حزيران  ٢٢        املؤرخ 4.739                                                 زيارة مراقبة الرضيع اليت ينص عليها األمر األمريي رقم 
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      عازبة  (     دها       ً                                             شهرياً حبسب مواردها إىل األم اليت تريب طفلها مبفر          "                       األم بصفتها ربة أسرة    "       إعانة       ً  ُ           وأخـرياً، ُتدفـع      -   ١٩٠
  .                                 ، شريطة أن حيمل الطفل جنسية موناكو )         أو أطفاهلا (                                واليت تضطر إىل العمل لتنشئة طفلها   )                       كانت أو أرملة أو مطلقة

     ً                                  ً       ً            شهرياً حبسب مواردها إىل األم اليت ال تؤدي عمالً مأجوراً واليت تتفرغ   "                        األم املتفرغة لشؤون البيت "      إعانة       وتدفع  -   ١٩١
                                                سنة إذا كان الطفل أو األطفال مصابني بعجز مينعهم    ١٦            سنة أو      ١٢                         الذين تقل أعمارهم عن       )           أو أطفاهلا  (                 لتربـية طفلها    

  .                           من الدراسة يف املدارس العادية

           جندة أمهات   "                                                                                              وفيما عدا جمموع هذه االستحقاقات، تقوم بعض اجلمعيات بدور مهم، وال سيما اجلمعية املسماة                -   ١٩٢
   ".                                                                         تعزيز قيمة النفس البشرية اليت جيب أن حتظى باالحترام منذ فترة احلمل              "                                 اليت يتمثل الغرض من إنشائها يف       "          املسـتقبل 

       وتتمثل   .                                                                                              ً                 وهتدف اجلمعية إىل مساعدة األزواج الذين يعانون صعوبات مالية أو املرأة اليت تعيش لوحدها واليت رزقت طفالً                
  .                                                          املساعدة يف ختفيف املعاناة واملسامهة يف شراء املعدات الالزمة للرضيع

 محاية األطفال والشباب ومساعدهتم -      ًرابعا 

  محاية الطفل من كافة أشكال االستغالل االقتصادي واالجتماعي-١

                                         واملتعلق بسن العمل احلد األقصى الذي           ١٩٦١       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٧              الصادر يف    719                     يضـع القانون رقم      -   ١٩٣
ٍ              حيظـر معه استعمال األطفال أيٍد عاملة                                                     نون على أنه ال جيوز استخدام األطفال، ولو بصفتهم                  من هذا القا    ١             وتنص املادة     .                          

                                                                                                                            مـتدربني، يف أي مؤسسة كانت أو منشأة جتارية أو صناعية أو مهنة، وذلك قبل انتهائهم من التعليم اإلجباري، أي قبل                     
       فيها                                                                                 واالستثناءات الوحيدة هي املؤسسات واملنشآت التجارية أو الصناعية أو املهن اليت ال يعمل    .                      سـن السادسـة عشرة    

      سنة   ١٥    ً               طفالً تبلغ أعمارهم   ٢٤      كان     ٢٠٠٠   و    ١٩٩٦         فبني عامي   .                                           سوى أفراد األسرة حتت سلطة األب أو األم أو الويل
  .                                                 هذه الوظائف تدوم فترة قصرية عادة وختضع لرقابة صارمة  .                              يعملون ألول مرة يف مؤسسة عائلية

     مايو  /       أيار   ٢٩          املؤرخ   58-168                  ار الوزاري رقم        القر                                                           وعـالوة عـلى ذلك، حيظى املراهقون باحلماية اليت يوفرها            -   ١٩٤
ُ       ُ                        واملـتعلق بالـتدابري الصحية وتدابري السالمة يف العمل احملددة اخلاصة بالنساء واألطفال، والذي ُعدل واسُتكمل                     ١٩٥٨                                                                                   

                                           وحيظر هذا املرسوم على الشباب الذين تقل         .     ١٩٦٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥          املؤرخ   66.306                           بالقـرار الـوزاري رقم      
ـ                   ً    ، وحيظر عليهم أيضاً                                ً                                                     سنة األعمال اخلطرة ويضع حدوداً لألثقال اليت ميكنهم محلها أو دفعها أو جرها               ١٨          ارهم عن        أعم

  .                                                     مجيع األعمال املنافية لآلداب أو اليت ميكن أن تسيء إىل أخالقهم

             سنة والذين   ١٨                                                        إحصـاءات تتعلق بالشباب الذين ال تتجاوز أعمارهم         - ٢
     ٢٠٠٠   و    ١٩٩٦       اكو بني                          وقعوا عقد عمل يف إمارة مون

  .    ٢٠٠٠   و    ١٩٩٦                           عقد عمل يف اإلمارة بني عامي  ٢     ٥٨٨      سنة   ١٨     ً                   شاباً ال تتجاوز أعمارهم  ١     ٥٩٢  ّ  وقّع  -   ١٩٥

  :                 ومن بني هذه العقود 

 



E/1990/5/Add.64 
Page 58 

 

  ؛    ١٩٩٦     ً        عقداً يف عام   ٥٠ُ    ُوقع  - 

  ؛    ١٩٩٧     ً        عقداً يف عام    ٢٢٢    وقع  - 

  ؛    ١٩٩٨     ً        عقداً يف عام    ٦٦٧    وقع  - 

  ؛    ١٩٩٩     ً        عقداً يف عام    ٨١٨    وقع  - 

  .    ٢٠٠٠     ً        عقداً يف عام    ٨٣١    وقع  - 

  :                         ويف تاريخ توقيع العقد، كان 

       سنة؛  ١٥     ً                  شاباً يبلغون من العمر   ٢٤ - 

       سنة؛  ١٦                  يبلغون من العمر    ٣٤٣ - 

       سنة؛  ١٧                  يبلغون من العمر    ٦٨٨ - 

  .              من العمر سنة  ١٨         يبلغون  ١     ٥٣٣ - 

  .      أشهر ٤  ز      ً       عقداً تتجاو   ٥٣٣     ً            عقداً، كانت مدة  ٢     ٥٨٨                            ومن بني العقود اليت بلغ عددها  

ُ        عقداً، ُوقع       ٥٣٣                         أشهر والبالغ عددها      ٤                                            ومـن بـني العقـود الـيت تتجاوز مدهتا                   ً                  عقداً ملدة غري حمددة،      ٩٢     ً  
  :          وهي كالتايل

  ؛    ١٩٩٦                   وقع عقد منها يف عام  - 

  ؛    ١٩٩٧             عقود يف عام  ٤    وقع  - 

  ؛    ١٩٩٨     ً        عقداً يف عام   ١٤    وقع  - 

  ؛    ١٩٩٩     ً        عقداً يف عام   ٢٩    وقع  - 

  .    ٢٠٠٠     ً        عقداً يف عام   ٤٤    وقع  - 

        أشهر   ٤     ً                        عقداً واليت تتجاوز مدهتا         ٥٣٣                                                                           وفيما يتعلق بالقطاعات املهنية، كان من بني عقود العمل البالغ عددها             
  :      ما يلي

  ؛                              شاب يعملون يف إطار عقود تدريب   ١٠٠ - 

  ؛ "             عاملون مومسيون "       منهم   ٧٨                                 يعملون يف قطاع املطاعم والفنادق،    ١٦٤ - 

  .                       يعملون يف قطاع التنظيف   ١٤٣ - 

  .                                                          الباقون فيتوزعون على مهن مثل املنشطني والباعة وعمال املكاتب   أما 
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                                 سنة، يعملون بصفتهم العيب كرة قدم   ١٧    و   ١٥     ً                          شاباً، تتراوح أعمارهم بني        ٤٧     ً                          وأخـرياً، جتدر اإلشارة إىل أن        
                  العقود ملدة تزيد                                                                                                   ويـتطلعون إىل أن يكونوا أعضاء يف اجلمعية الرياضية لنادي موناكو لكرة القدم، ويف أكثر احلاالت تربم         

  .        على سنتني

  محاية الطفل املعرض لصعوبات اجتماعية-٣

                                                                                                            ال يوجـد يف إمارة موناكو أطفال أو شباب ال حيظون باحلماية واملساعدة أو أطفال أو شباب حمرومون بشكل                    -   ١٩٦
  .                                صارخ مقارنة باألغلبية يف هذا الصدد

                                     من القانون املدين الوصاية على األطفال    ٤٠٢     إىل    ٣٣٣       د من             تنظم املوا   :                                      األطفـال احملرومون من الوسط العائلي      -   ١٩٧
ُ                                    الذيـن تويف آباؤهم أو الذين ال ُيعرف آباؤهم أو ُحرموا من السلطة األبوية              َ      لفرد من العائلة ومتاَرس                        ومتنح هذه الوصاية      .                             ُ                                   

           فإن مل يوجد   .             قاضي الوصاية                                                                                  مبراقبة جملس لألسرة يتكون من أقرباء أو أصهار أو أصدقاء األب أو األم وبإدارة ومراقبة من 
  .                      ً  ُ                      أي شخص ميكن تعيينه وصياً، ُتسند الوصاية إىل الدولة

                  فمىت حصل ذلك، أمكن   .                                                                          وال يوجـد يف إمارة موناكو يف الوقت الراهن أي طفل مهمل بالكامل أو ال أسرة له   -   ١٩٨
                            وهكذا، فإن املؤسسة العامة      .                       يف عائلة أو مؤسسة    -               حبسب أعمارهم  -                                                  وضـع األطفـال أو املراهقني الذين ال أسرة هلم           

                                                  اليت كانت يف األصل خمتصة يف استقبال اليتامى بدأت تتوجه   ) Foyer Sainte Dévote   " (                   مأوى القديسة التقية "         املسـماة  
  .                                                                    حنو استقبال األطفال واملراهقني الذين ال تستطيع األسرة تأمني تربيتهم بالكامل

       مكلفون   "                                   إدارة الرعاية الصحية واالجتماعية    "                       مربون تابعون ل           هناك  :                                       مساعدة األطفال الذين يواجهون صعوبات     -   ١٩٩
                                                                                                       العائالت اليت تواجه صعوبات وباخلصوص مساعدهتا على تربية أبنائها؛ وهم، إضافة إىل ذلك، مستعدون                           بتقصي أحوال 

           ً            ر إليه آنفاً استقبال        املشا  "                      مأوى القديسة التقية   "       ويتوىل    .                                                    ً          إلمـداد هؤالء األبناء مبعلومات عن حقوقهم ومساندهتم معنوياً        
  .                                                 األطفال واملراهقني الذين يصعب بقاؤهم يف وسطهم العائلي

                                                        ً        تستقبل املؤسسات التعليمية التالميذ الذي يواجهون صعوبات أياً          :                                          مسـاعدة التالميذ الذين يواجهون صعوبات      -   ٢٠٠
                                ور الذي ختلل املسار التعليمي                         أو أن يكون القص                                                                        كانت إعاقتهم، سواء أكانت ترتبط بإصابات أو بأمراض أو باختالالت         

                                                                                      وبغرض تسهيل اندماج األطفال الذين يواجهون صعوبات، أنشئت فصول وآليات خاصة منذ              .                      أفضـى إىل حاالت عجز    
                        ؛ وترتكز على التعليم                                       وتراعي احتياجات كل طفل على حدة                                                                 االبتدائي تسمح بتلقني األطفال منهجية تربوية حمددة الغرض         

ـ       ُ       ، ُوضعت    "     خمتلفني "                                   وبقصد جتنب اعتبار هؤالء التالميذ        .    تمع                            األساسـي واإلدمـاج يف اجمل                 بني صف للتعليم     "     جسور "  
  .                                              للتعليم العام واملهين تتالءم مع االحتياجات اخلاصة                              التقليدي والتعليم املعتمد وفصول

   ،    ١٩٩٧          ففي عام     .                                                                                     كمـا حيظى تطوير مجعيات الشباب بالتشجيع، مبا يف ذلك عن طريق املساعدات احلكومية              -   ٢٠١
  .                                                    سنة يشاركون يف أنشطة إحدى حركات الشباب تلك          ١٨                                                  يف املائة من السكان الذين تقل أعمارهم عن            ٢٩         كان حنو   

                       على ترخيص واعتمدت مبوجب    ")          يا شباب       إليكم       إين أنصت "   " (Jeune J'écoute "    ً                       وفضـالً عـن ذلك، حصلت مجعية   
                                              لقد كان عمل هذه اجلمعية يف أول األمر عبارة عن     و  .     ١٩٨١       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٩          املؤرخ   570-81                      القرار الوزاري رقم    

  ،     ١٩٨٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٣          املؤرخ   071-86                             ومبوجب املرسوم الوزاري رقم       .                                   شبكة خلدمات اهلاتف مفتوحة للشباب    
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  ُ                                                                                                                  ُعدل نظامه األساسي حبيث أصبح لـه فرع الستقبال الشباب ينطلق منه أحد املربني املختصني للقاء الشباب واستقباهلم                
  :                                                         وحيدد الغرض الذي من أجله أسس هذا التجمع أهدافه الثالثة، وهي  .                    مباشرة يف مقر اجلمعية

                                                                                       حتديد ووضع أفضل السبل وأمشلها اليت من شأهنا إجياد فضاءات للتعبري والتواصل واملساعدة والتنشيط؛ -

                         القيام بدور وسيط الشباب؛ -

  .                      أو االضطالع بتلك املشاريع /     يطي و        أو التنش /                                   تشجيع املشاريع ذات الطابع االجتماعي و -

                    ً                                                                        ، وقعـت اجلمعية اتفاقاً مع حكومة اإلمارة يهدف إىل تعزيز فعالية إجراءاهتا اليت تقوم هبا                 ١٩٩٤               ومـنذ عـام      
  .                                                                              باالشتراك مع الدولة، وذلك عن طريق إجياد سبل تعاون أفضل بني املبادرات العامة واخلاصة

                       مراكز التدريب املهين أو   (                                           عاقة عقلية أو جسدية يف مؤسسات متخصصة                                             وميكـن اسـتقبال األطفال املصابني بإ       -   ٢٠٢
                         ويستقبل البالغني املصابني     )                             وهو عبارة عن مؤسسة ليلية     (              ً                             وقد أنشئ مؤخراً مركز للحياة االجتماعية          ).                 الـورش احملمـية   

                      الية للمعاقني األحداث                                         ومتنح الدولة العديد من املساعدات امل       .                                                             بإعاقـة عقلـية مـن الذين ال ميكن أن تتكفل هبم أسرهم            
      ٢٠٠١        أكتوبر   /              تشرين األول    ٣١       املؤرخ    15.091                  األمر األمريي رقم     (                                                   والـبالغني بعـد أن تدرس ملفاهتم إحدى اللجان          

                                                               وباخلصوص، حيق لكل شخص مقيم يف موناكو ويتكفل حبدث معاق أن              ).                                              واملـتعلق بتوفري الرعاية االجتماعية للمعاقني     
            ومتنح إعانة     ).  ١       املادة   (             يف املائة      ٥٠                                                     كانت نسبة العجز الدائم هلذا احلدث ال تقل عن                                              حيصـل على إعانة تعليم خاصة إذا      

                                                                                                                      إضـافية للحدث املصاب بإعاقة تتطلب طبيعتها أو خطورهتا نفقات مكلفة للغاية أو تقتضي االستعانة املتكررة خبدمات                 
                                          ليم اخلاصة، تلقى إعانة البالغني املعاقني                                                                       وإذا جتاوز عمر املعاق احلد الذي يسمح باحلصول على إعانة التع            .           شـخص آخر  

             ال تقل قيمة         ّ                                                                                                    حىت تعذّر عليه احلصول، بصفة أخرى، على إعانة الشيخوخة أو العجز أو املعاش الناتج عن حادث عمل، و                 
                                      يضمن هذا األمر األمريي موارد لكل       15.091                         من األمر األمريي رقم        ٢٣       املادة   (                                           تلـك اإلعانـة عن اإلعانة املشار إليها         

                                                                              ويعادل املبلغ املضمون للمعاقني البالغني احلد األدىن لألجور عندما يكون املعاق              ).   ١٩       املادة   (               ً      ً     ـاق يزاول نشاطاً مهنياً       مع
                                                                         يف املائة من احلد األدىن لألجور بالنسبة إىل األشخاص الذين يعملون يف               ٩٠     ً                                      موظفاً يف قطاع اإلنتاج غري احملمي، ويعادل        

                                          ُ                                            من احلد األدىن لألجور بالنسبة إىل األشخاص الذين ُيقبلون يف مراكز املساعدة عن طريق                           يف املائة      ٨٠                  القطـاع احملمي، و   
   ).15.091                    من األمر األمريي رقم   ٢٠      املادة  (      العمل 

  .      ً      ً  بالغاً موظفاً  ٢٢      ً                       بالغاً غري قادرين على العمل و  ٧٦     ً      ً   حدثاً معاقاً و  ٢٥                  ، وزعت إعانات على     ٢٠٠٢       ويف عام  -   ٢٠٣

ّ               وتكّمل العديد من اجل -   ٢٠٤   :                     ومنها اجلمعيات التالية  .                                                        معيات يف موناكو إىل حد بعيد التدابري احلكومية لفائدة املعاقني   

! )AMAPEI(e éenfance inadapt’aide et la protection de l’gasque pour léAssociation mon)     مجعـية       
                                 مساعدة األطفال واملراهقني املصابني     "                                      ، اليت يتلخص الغرض من إنشائها يف         )                                        موناكـو ملساعدة األطفال املعاقني ومحايتهم    

                                                                                                                 خبلل أو ضعف جسدي أو عقلي أو فكري ال يسمح هلم بالعيش بصورة اعتيادية وجندهتم ومؤازرهتم ومحايتهم، والدفاع                  
                                                                                                                            عـنهم عـند الضرورة؛ وتدارس املشاكل املتعلقة بتربيتهم أو تأهيلهم وبالوسائل الكفيلة بإدماجهم يف اجملتمع مع التقنيني                 

                              اإليواء واإلدماج االجتماعي أو      :                                                                                   شارين املناسبني عند االقتضاء ووضع احللول اليت يقع عليها االختيار موضع التنفيذ                واملست
                                                                                                                           املهين، وتنظيم أنشطة الترفيه؛ وإعالم اجلمهور والسلطات العامة بغرض إفادهتم، وال سيما بتقدمي اقتراحات تتعلق بالتدابري                
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                                                                                       طالع هبذه املشاريع الكفيلة بضمان هذه التربية أو هذا التأهيل؛ وتيسري العالقات بني                                                الكفـيلة بتشجيع املشاريع أو االض     
   ".                   األسر واملصاحل اإلدارية

! s mentaux de Monacoélaire des handicapéAssociation tut)    مجعية الوصاية على املصابني بإعاقة عقلية يف                                       
                   ُ               ً            ً                      ا يلزم من إجراءات لُيعترف هبا قضائياً بصفتها وصياً على املعاقني                  اختاذ م  "                                        الـيت يتمثل الغرض من إنشائها يف          ، )        مونـاكو 

                   َّ                                                                              ً                       البالغني؛ وقيام املوكَّلني املعينني بالوظائف اليت تنطوي عليها هذه املهمة؛ وتشجيع انتخاب اجلمعية بصفتها وصياً، بوصية                
            ً                   عقلية؛ وإمجاالً، ضمان محاية املعاقني                                                                                        أو إعالن أمام كاتب عدل من قبل الوالد الباقي على قيد احلياة حلدث مصاب بإعاقة               

                                                                                                                            وصون أموال املصابني بإعاقة عقلية الذين آباؤهم ال يزالون على قيد احلياة أو توفوا، منخرطون يف مجعية موناكو ملساعدة                   
                                                                                                      األطفـال املعـاقني ومحايتهم، وكذلك أموال أشخاص آخرين مصابني بإعاقة عقلية لكن بقرار خاص من جملس اإلدارة؛      

                                                                                                                        ولة االستجابة الهتمامات آباء األطفال املصابني بإعاقة عقلية بغية توفري احلماية اليت يستحقوهنا، يف حالة وفاة آبائهم                    وحما
   ".                                                                                                  أو وجود مانع؛ وتنظيم إدارة اخلدمات املشتركة لفائدة التالميذ املصابني بإعاقة عقلية واملشاركة يف تلك اخلدمات

! ciel-en-Arc− nfance e’gasque pour léAssociation mon  )  اليت يتمثل  )         قوس قزح-                    مجعية موناكو للطفولة ،            
             وتتعلق جهود    .                                           ً                                         مساعدة مجيع األطفال الذين يواجهون صعوبات أياً كانت مشاكلهم، جسدية أو معنوية            "                الغرض منها يف    

   ".                                                        اجلمعية خاصة باجلانب الثقايف والتربوي والترفيهي هلؤالء األطفال

! )AMHM(s moteurs éque des handicapgaséAssociation mon)   اليت  )                            مجعية موناكو للمعاقني عن احلركة ،      
                                                                              االهتمام بكل مبادرة ترمي إىل حتسني الظروف املادية واملعنوية للمعاقني عن احلركة؛ وتقدمي  "                         يتـلخص الغـرض منها يف     

                                   ة؛ وتشجيع التآزر بني املعاقني عن                                                                                         املساعدة اليت حيتاجها كل مواطن من موناكو أو ساكن فيها مصاب بإعاقة عن احلرك             
   ".                                  احلركة وآباء األطفال املعاقني عن احلركة

! )SOM(Special Olympics Monaco )    ويتلخص الغرض من هذه احلركة  )       اخلاصة             أللعاب األوملبية  وا       موناكو ،                            
                       ية على الصعيد الوطين                                                                                                 تشـجيع املصـابني بإعاقة عقلية وتدريبهم على املنافسة الرياضية وكذا تنظيم مقابالت رياض              "   يف  

   ".                              والدويل واملشاركة يف هذه املنافسات

  التعاون الدويل لصاحل الطفولة-٤

   ً                                         ً                                                                فضـالً عـن التـربعات الـيت تقدمها إمارة موناكو سنوياً إىل صناديق وبرامج األمم املتحدة اخلاصة بالطفولة                 -   ٢٠٥
                                             توجد ثالث منظمات غري حكومية معنية مبساعدة          ،   )                                                                اليونيسـيف وبـرنامج محاية األطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة         (

  .                             األطفال تعمل بنشاط منقطع النظري

٢٠٦   -   enfance’L'Association mondiale des amis de l)   هذه اجلمعية الدولية    ):                              الرابطة العاملية ألصدقاء األطفال                   
          ً                   متلك فروعاً وطنية يف حنو عشرين                                                واليت ترأسها مسو األمرية كارولني، ومقرها يف موناكو،    ١٩٦٣                     الـيت أنشـئت يف عام    

                                             وقد انتهجت رئاسة اجلمعية طريقة يف التفكري         .                                                                    وتعمـل الرابطة يف اجملاالت األخالقية والقانونية والتربوية واملادية          .     ًً   بلـداًً 
                                  ً        ً                                                                           حـول موضوع وقاية األطفال الصغار صحياً ومعنوياً، مما أفضى إىل وضع قرار يف هذا الصدد واعتماد مؤمتر اليونسكو                   

                               انبثقت عن مشاورات بني اآلباء       "                               مدونة قواعد السلوك يف احلياة     "                           وبالتزامن مع ذلك، وضعت       .     ١٩٩٣                   عام إياه يف عام       ال
  "                  جواز السفر املدرسي "                                              ً                       وبغرض استنهاض الشباب ملساعدة شباب مثلهم أقل حظاً، أطلقت مبادرة           .                 واملربني واملتخصصني 



E/1990/5/Add.64 
Page 62 

 

                                    وهناك العديد من الربامج اإلنسانية      .                               مة تالميذ من البلدان احملرومة                                                             الـيت تتمـثل يف أن يـرعى تالمـيذ يف البلدان املتقد            
            يف بومجبورا؛    "            دار األطفال  "       إنشاء    :                                                                بناء مركز تدريب نسائي ألطفال الشوارع يف واغادوغو؛ بوروندي          :              بوركينا فاسو  (

   ).                ت للشباب يف داكار                             بناء مركز تدريب متعدد التخصصا  :                    فولوندري؛ السنغال-                       بناء جممع مدرسي يف تاالتا   :       مدغشقر

٢٠٧   - senceéMonaco Aide et Pr  ) رداً على حتقيق   .     ١٩٧٩                       أنشئت هذه اجلمعية يف عام    ):                      موناكو للمعونة والدعم          ً   
                                                                                                                    صحفي تلفزي عن كمبوديا، قررت جمموعة من املتطوعني، من أطباء وعاملني طبيني وغريهم، التوجه إىل هذا البلد الذي                  

                                      ً                         ومنذئذ، تقوم اجلمعية بأعمال تتجه أساساً حنو مساعدة األطفال          .       املدنيني                                            كـان يعـيش حالـة حـرب بغية مساعدة           
        ً                 واستكماالً للمشروع أنشئت     .                                                                           دار أيتام األمرية غراس يف كالوتورا تستقبل حنو مائة طفل ورضيع ومراهق             :          سري النكا  (

                          ار لأليتام تبلغ مساحتها                                            كيلومتر من كالكوتا، استكمل بناء د         ٢٠٠          على بعد     :                   ً      ً                 دار لـنحو عشـرين طفـالً معاقاً؛ اهلند        
     ً   ُ    عاماً، وُبين   ١٢         أعوام و ٤                       ً                   ، وهي تستقبل حنو مخسني طفالً تتراوح أعمارهم بني     ١٩٩٦                             مـتر مربع يف بداية عام       ٢     ٠٠٠

           فحص طيب      ٤٠٠                     ، وهو يقوم بزهاء         ١٩٨٨ُ                                        ُدشن مستوصف أمري موناكو ألبري يف عام          :                               مستوصـف جبوار الدار؛ النيجر    
     ُ                                                                            ، اضطُلع بربنامج منازل عائلية تتعهد فيها األسرة الواحدة باستقبال حنو عشرة أطفال؛         ١٩٩٧        يف عام     :      ً              يومـياً؛ الـربازيل   

   ).     طفل ١     ٠٠٧                                          تستقبل مدرسة األمري رينييه الثالث االبتدائية   :       مدغشقر

٢٠٨   - Mission Enfance)   وهي ترمي إىل دراسة برامج تضامن     ١٩٩١                       أنشئت هذه اجلمعية يف عام    ):                الطفولة رسالتنا                                
                                                 ً                         وتعتمد املنظمة على ثالثة أشخاص متفرغني وحنو مخسني موظفاً يف أحناء العامل              .                                ئدة األطفال وتنظيمها وتنفيذها             دولية لفا 

                                                   وتقدم هلا دولة موناكو إعانة سنوية قدرها زهاء         .        متربع  ٤     ٥٠٠                                                       وحنـو مائـة عضـو فاعلني ولديها قائمة تتكون من            
         تقييم  -                       مثل االحتاد األورويب     -                           دان، يتوىل شركاء اجلمعية             ففي املي   .                               وتعمل اجلمعية يف مناطق حساسة      .        يورو   ٩١     ٥٠٠

           وحدة األمم   (                                                                                     وتنسق أنشطتها اإلنسانية حبسب قطاعات جغرافية برعاية هيئيت األمم املتحدة املعنيتني              .                    الـربامج بانـتظام   
         برامج      ١٩٩١             منذ عام                 ونفذت اجلمعية    ).                        إدارة الشؤون اإلنسانية   /                                                    املتحدة املشتركة بني الوكاالت لتنسيق عمليات اإلغاثة      

    ٣٨       إرسال    :                                        مدرسة ابتدائية؛ يوغوسالفيا السابقة      ٢٢      بناء    :          فييت نام   :                           دولة، مبا فيها باخلصوص      ١٣                    مساعدة إنسانية يف    
    ١١                          يف إطار عودة الالجئني، إقامة   :                     مستفيد؛ مشال العراق  ٣٠     ٠٠٠    ً                       طناً قدمها سكان موناكو إىل  ١     ٠٤٠             قافلة، أي حنو 

      ً       ً             معهداً ثانوياً ومدرسة،      ١٨                   مدارس، وترميم     ٨                                  كيلومترا من الطرقات، وبناء        ٥٢               لشرب، وتعبيد                            شـبكة للمياه الصاحلة ل    
        شخص،    ٢٥     ٠٠٠                                             أسرة وتوفري ظروف صحية عادية ألكثر من            ٦٠٠                                                ومسحـت هـذه العملية بإعادة توطني أكثر من          

                           لسكان العفر املنحدرين من                                     يستهدف برنامج تربوي من شقني ا       :             ً                             تلميذ ظروفاً تعليمية مرضية؛ إثيوبيا       ١٧     ٠٠٠         ويعـيش   
                                    تدريب األساتذة، وهو برنامج تشارك فيه   :                                                                      هذا البلد والذين يعيشون حالة جلوء بسبب النـزاعات الناشبة يف بلدان اجلوار

      ً           يتيماً يف إقليـم  ١     ٣٣٤                          إرسال بعثات منتظمة ملساعدة   :                                                             اليونسـكو، وتكويـن مدارس متنقلة يف صحراء إثيوبيا؛ أرمينا     
  .                        طفل يف خمتلف أرجاء العامل  ٣٠     ٠٠٠ ً                                     الً، فإن اجلمعية تقدم خدمـات إغاثة إىل حنو     وإمجا  .        كاراباخ

 ١١املادة 

 اإلعالن التفسريي

  :                      باإلعالن التفسريي التايل  ١١                                                               مبناسبة توقيع العهد والتصديق عليه، أدلت حكومة اإلمارة بشأن املادة  -   ٢٠٩
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                              على أهنا تضع حواجز أمام        ١٣    و   ١١    و  ٩    و  ٦    اد                                                                تعلـن حكومـة اإلمـارة  أهنا ترى أنه جيب عدم تفسري املو              "
                                                                                                      األحكـام الـيت تنظم حصول األجانب على العمل أو أهنا حتدد شروط اإلقامة للحصول على بعض اخلدمات                  

   ".         االجتماعية

 ١١الصكوك الدولية املتعلقة باملادة 

  .    ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٢                                             إمارة موناكو عضو يف منظمة األغذية والزراعة منذ  -   ٢١٠

 احلق يف مستوى معيشة كاف -   ً أوال  

  :        ما يلي    ١٩٦٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧           الصادر يف             من الدستور  ٢٦      املادة       جاء يف  -   ٢١١

                                                                                                             حيـق ملواطـين موناكو تلقي مساعدة الدولة يف حالة الفقر والبطالة واملرض والعجز والشيخوخة والوالدة، يف                  "
   ".                                      الظروف وباألشكال املنصوص عليها يف القانون

                                                   ُ                                                        وعـلى العمـوم، فـإن مستوى معيشة املقيمني يف إمارة موناكو ُمرض ألنه يسمح لألفراد والعائالت بالعيش                   -  ١٢ ٢
                                         ً           ً                بيد أنه بإمكان األشخاص الذين يواجهون ظروفاً صعبة مؤقتاً احلصول            .                                             واحلصـول على الغذاء وامللبس واملسكن الالئق      

  .                خمتلفة يف اإلمارة                                                   على مساعدة يف شكل إعانات نقدية أو عينية تقدمها هيئات

  احلق يف غذاء كاف-١

         خبدمات      ١٩٤١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩          املؤرخ   335                                                       يتكفل مكتب املساعدة االجتماعية املنشأ بالقانون رقم         -   ٢١٣
   ). ١      املادة  (                                   املعونة والرعاية واملساعدة االجتماعية 

  :                                 وهبذه الصفة، يقوم هذا املكتب مبا يلي 

  ؛ )                 مكتب األعمال اخلريية (           اجني األصحاء                    يقدم املساعدة إىل احملت - 

                         ً                      يوفر املساعدة الطبية جماناً يف البيت أو يف املستشفى؛ - 

                                                       ً                      يقدم املساعدة إىل املسنني، املعاقني أو املصابني مبرض عضال، عيناً أو يف شكل إعانة شهرية؛ - 

                  واملراكز الصحية؛                                                يوفر مساعدة خاصة للدخول إىل املصحات ومراكز الوقاية - 

  .                                               ً         يقدم املساعدة إىل األطفال غري الشرعيني واملختلني عقلياً واليتامى - 

                                             ، يف شكل مؤسسة عامة مستقلة، مؤسسة امسها            ١٩٦٠       فرباير   /       شباط   ١٥          املؤرخ   4681                          أنشأ األمر القضائي رقم      -   ٢١٤
  .                املقدمة إىل األطفال                                                               يتمثل غرضها يف إسداء خدمات ومنح إعانات يف إطار املساعدة االجتماعية   "                    مأوى القديسة التقية "
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                                                                                                             وجيـوز قـبول األطفـال الذين تتوفر فيهم الشروط التالية، حبسب األولوية، يف دار األيتام، شريطة اخلضوع                  
  :       لفحص طيب

                                                         أن يكونوا مواطنني من موناكو أو ولدوا ألم مواطنة من موناكو؛ -

                                                  أن يكونوا قد أقاموا يف اإلمارة منذ ما ال يقل عن سنة؛ -

                                                                                 بـاؤهم يعملـون عـلى أسـاس متفرغ يف اإلمارة منذ ما ال يقل عن سنة ويتوفر فيهم                     أن يكـون آ     -
  :        أحد شرطني

                 يقيمون يف اإلمارة، -

  .                                 يقيمون يف املقاطعات الفرنسية اجملاورة -

  .                ً                   ً                                               غري أن الطفل، أياً كان مقر سكناه وأياً كانت جنسيته، جيب أن يكون من أسرة ذات دخل متواضع 

                                  األشخاص الذين يواجهون صعوبات                                       ، تقوم اإلدارة االجتماعية مبساعدة                 محر يف موناكو              الصـليب األ             يف إطـار     -   ٢١٥
                    وتتخذ هذه املساعدة    .                                                                                                والذيـن يقـيمون يف اإلمـارة أو يف املقاطعـات الفرنسـية اجملاورة ورصد حالتهم االجتماعية                

  :     ً      أشكاالً خمتلفة

                   وإعانات لتخفيف                   ئم مواد غذائية                                                   توزيع مالبس وأثاث ومعدات كهربائية مرتلية وقسا       (              مساعدة األسر    -
                                                الشقق وسداد تكاليف التأمني واملعونة يف احلاالت                                                         تكالـيف اإلجيار وإعادة اإلسكان والرحيل وترميم        

  ؛ )                                             االستثنائية وسداد تكاليف الغاز والكهرباء واملاء

ِ                                                     توزيع احلليب واِلِحفاظات واللعب واإلعانات مبناسبة العودة املدرسية          (                    مسـاعدة األطفـال      -        وحضانة               ِ 
                                                                                                     األطفـال وتكالـيف الـنفقة واملساعدة املدرسية وتكاليف املطاعم املدرسية واملنح الدراسية اجلامعية              

  ؛ )            ونفقات العطل

                        عطور مبناسبة العيد الوطين                                                             إعانات لتخفيف تكاليف اإلجيار وتوزيع الطرود الغذائية وال        (               مساعدة املسنني    -
  ؛ )          وعيد امليالد

                                                                  عانات لتخفيف تكاليف اإلجيار واملشاركة يف تكاليف املساعدة املرتلية         إ (                            مسـاعدة املرضـى واملعاقني       -
   ).                                    واملشاركة يف تكاليف اإلقامة أثناء العطل

  احلق يف سكن الئق-٢

                         وتتكون الثروة العقارية     .                       ً                                                              إقلـيم اإلمارة حضري حصراً ويتكون من بنايات ميلكها القطاع العام والقطاع اخلاص             -   ٢١٦
                           وقد اعتزمت حكومة اإلمارة      .                                                            دمية، لكن عمليات اإلعمار تفضي إىل حتديث البنايات القدمية                                   من بنايات حديثة وأخرى ق    

  .    ٢٠٠٩   و    ٢٠٠٣                                                            بذل جمهود مايل كبري ليتسىن بناء مئات املساكن االجتماعية بني العامني 
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              أو املقيمني                                                 ً                                                 واحلق يف السكن موضوع تشريع قدمي، جيري تعديله دورياً بغية توفري السكن للمواطنني من موناكو               -   ٢١٧
    ٢٤                 الذي تضمنه املادة             حق امللكية                                             هذا التشريع االستثنائي يتأسس على التوفيق بني    .                                        فـيها من ذوي املوارد املالية احملدودة      

          تشـرين    ١٢         ُ                  ، مجعية املُالك يف موناكو؛          ١٩٩٤       فرباير   /       شباط  ١  :              احملكمة العليا  (                                      مـن الدسـتور وضيق مساحة اإلمارة        
                             ، مجعية املستأجرين يف إمارة         ٢٠٠١       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٦                             ملستأجرين يف إمارة موناكو؛               ، مجعية ا      ٢٠٠٠          أكـتوبر    /    األول

           واملتعلق      ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨              الصادر يف    1.235              القانون رقم                                     ويتجسـد التشريع املعمول به يف          ).         مونـاكو 
  .    ١٩٤٧      سبتمرب  /     أيلول   ١                                                 ُ                   بشروط استئجار بعض األماكن ألغراض السكن، وهي أماكن ُبنيت أو استكملت قبل 

                                                                                                             ويرمي هذا القانون، ألغراض التماسك االجتماعي، إىل املزاوجة بني استرداد حق امللكية وتنفيذ الضمانات اليت                
  .                     تصب يف مصلحة املستأجرين

  :                  وهكذا، يستعيد املالك 

    ً           امياً وأن احلق                                                                                                حرية التصرف يف عقاراهتم سواء بالبيع أو السكن أو التأجري، مما يعين أن التأجري ليس إلز                -
                     ً يف التملك مل يعد قائماً؛

                                                                                                  حرية تقلب أسعار اإلجيار شريطة تدخل هيئة حتكيم مستقلة بغرض تاليف التعسف، عند االقتضاء، ملدة                -
  .                                            ست سنوات ابتداء من تاريخ التصويت على القانون

                          عند الضرورة، احلصول على                                                                                      ويستفيد املالكون باإلضافة إىل ذلك من قدرة املستأجرين على الدفع ألنه ميكنهم،              
  .                                                               مساعدة من الدولة يف جمال السكن، إذا كان وضعهم االجتماعي يستدعي ذلك

  :                                                      أما املستأجرون، فيتمتعون بالضمانات الالزمة من خالل ما يلي 

         وإدامته؛  "             األشخاص احملميني "                                      اإلبقاء على قطاع قدمي خاص مبواطين موناكو و -

                                                                  لألشخاص املسموح هلم باحلصول على سكن يف القطاع القدمي والذين                                            دفع الدولة إعانة إجيار تفاضلية     -
                                               ال ميلكون ما يكفي من إيرادات لتحمل تكاليف اإلجيار؛

                                                                                                      احلماية من اإلجيارات التعسفية مع إمكان اللجوء إىل هيئة حتكيم مستقلة ميكن أن تواصل مهمتها ملدة                 -
   ؛                                              ستة أعوام يف حال حدوث نزاع على زيادة سعر اإلجيار

  .     ً                                    وأخرياً، من خالل عقود إجيار خطية ملدة ست سنوات -

  :                                هذا القانون حيمي على سبيل األولوية -

                                 األشخاص الذين حيملون جنسية موناكو؛ -

                                             األشخاص الذي يكون أحد آبائهم من مواطين موناكو؛ -
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         حيملون                                         ً     ً                                       األزواج من مواطين موناكو أو أراملهم، رجاالً ونساًء، الذين هلم أطفال معالون وال             -
              جنسية موناكو؛

    ّ                                                                                      املطلّقـون من غري مواطين موناكو املتزوجون من مواطنني من موناكو والذين يعولون أو ال                -
             ً                                 يعولون أطفاالً من اإلمارة مولودين من ذلك الزواج؛

            ً     ً                                                                            األرامل، رجاالً ونساًء، الذين ليسوا مواطنني من موناكو، والذين هلم أطفال من هذا الزواج               -
               سوا من اإلمارة؛           يعولوهنم ولي

                                                                                     األشـخاص الذين ولدوا يف موناكو والذين يقيمون فيها منذ والدهتم، شريطة أن يكون ذلك          -
  .                                                                   ً قد مت بعد أن يكون أحد األبوين قد أقام يف موناكو ما ال يقل عن عشرين عاماً

    ٣٤       املادة   (                  ف حدده القانون                                                                  إىل املستأجرين الذين ليس لديهم موارد كافية يف إطار سق                              إعانة إجيار تفاضلية  ُ      ُتدفع   -   ٢١٨
                             الذي حيدد إجراءات تطبيق         ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨      مؤرخ    14.712                     ، األمر األمريي رقم     1235                  من القانون رقم    

                ولكي حيصل هؤالء      ).                                     واملتعلق بشروط تأجري بعض املساكن         ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨          املؤرخ   1235              القانون رقم   
                                                     ً       ً                   التفاضلية، جيب أن يكونوا مقيمني يف اإلمارة ويسكنون، شخصياً وفعلياً، بصفتهم                                              األشـخاص عـلى إعانـة اإلجيـار         

                       وترمي هذه اإلعانة إىل      .                                               وينبغي أال تتجاوز مساحته احتياجات األسرة      1235                                       مسـتأجرين، يف مسـكن حيكمه القانون        
  .             السكن الوطنية                                                                       ختفيف العبء املايل على اإلجيار الذي يدفعه األشخاص غري املؤهلني للحصول على معونة 

                                                   ً       ً          لألشخاص الذين حيملون جنسية ويقيمون هبا ويسكنون، شخصياً وفعلياً، بصفتهم                معونة سكن وطنية   ً ُ     فعالً ُتمنح  -   ٢١٩
                                                                                     ً                                 مستأجرين أو مستأجرين من الباطن، أو بصفتهم أزواج مستأجرين أو مستأجرين من الباطن، مسكناً ال تتجاوز مساحته                 

  .                       االحتياجات العادية ألسرهتم

                                     سنة لتمكينهم من شراء عقارات يف قطاع   ٢٥                   تبلغ مدهتا القصوى         قروض سكنُ                       ً       ُيمـنح مواطـنو موناكو أيضاً      -   ٢٢٠
                                          يورو، حبسب موارد األسرة، وال جيوز أن           ٧٦٢     ٠٠٠   َّ                                            وحيدَّد مبلغ القروض، الذي ال جيوز أن يتجاوز           .              السـكن اخلاص  

  .                                                 تتجاوز األقساط الشهرية لتسديد املبلغ ثلث تلك املوارد

ـ  -   ٢٢١                           للدولة، ألسباب اجتماعية،     ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨          املؤرخ   1235                     من القانون رقم       ٣٨           ول املادة       وخت
  .                                                                                     حق الشفعة إزاء نقل امللكية اإلجباري من قبل أشخاص من القطاع اخلاص بالسعر الذي حيدده البائع

                                     ة ألغراض الصاحل العام، جيوز للدولة                         واملتعلق باملصادر      ١٩٤٩       أبريل   /        نيسان  ٦          املؤرخ   502       ً                وتطبيقاً للقانون رقم     -   ٢٢٢
    وقد   .                                 ً         ً                                                                   أن تفرض بيع أمالك خاصة عديدة كلياً أو جزئياً لألشغال اليت تقوم هبا هي نفسها أو تأذن هبا ألغراض الصاحل العام          

  .ُ                                                            ُنفذ هذا التشريع مبناسبة تشييد جممعات سكنية تشمل مساكن اجتماعية

ّ                وعند االقتضاء، يتدخل املشّرع، مبوجب امل      -   ٢٢٣   ،     ١٩٦٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٧                           من الدستور الصادر يف        ٣٣     ادة                         
                                                                                                                    لتحويل قطع أرض عامة إىل القطاع اخلاص بغية السماح بإعادة جتزئة قطع األرض اليت تدخل ضمن نظام قانوين خمتلف،                   

  .               قبل تشييد املباين
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 التعاون الدويل يف جمال التغذية -     ًثانيا 

  .     ً                 ُ                                                                    ضرياً بالكامل، فإنه ال ُيعمد فيها إىل إنتاج املواد الغذائية أو تعليبها أو توزيعها                                        ً       ملا كانت إمارة موناكو إقليماً ح      -   ٢٢٤
                                                                     بيد أهنا تقدم معونة إىل بعض البلدان النامية بقصد زيادة إنتاج             .                                                               كما أن اإلمارة ال تشارك يف توزيع املوارد الغذائية العاملية         

  .                      املواد الغذائية وحتسينها

 ١٢املادة 

 لصحيالنظام ا -   ً أوال  

  مبادئ النظام الصحي-١

                                                ملواطين موناكو احلق يف تلقي مساعدة الدولة عند الفقر  "                            إمارة موناكو تضع كمبدأ أن               مـن دستور     ٢٦         املـادة    -   ٢٢٥
   ".                                                                         والبطالة واملرض والعجز والشيخوخة والوالدة، يف ظروف وبأشكال ينص عليها القانون

                              ، والصليب األمحر يف موناكو عضو يف     ١٩٤٨      يوليه  /        منذ متوز                                                    وإمـارة مونـاكو عضو يف منظمة الصحة العاملية           -   ٢٢٦
  .    ١٩٤٨     مارس  /      آذار ٣                      الصليب األمحر الدويل منذ 

                                                                                                    وتسـتلهم املـبادئ الرئيسية األخرى للنظام الصحي آداب املهنة الفرنسية، ذلك أن من الضروري، ملزاولة مهنة     -   ٢٢٧
  :                                                      دكتوراه الفرنسية يف الطب أو شهادة جامعية تعادهلا                                              ً                          طبـية يف اإلمـارة، أن يكون الشخص املعين حائزاً على درجة ال            
  :                           ويتعلق األمر بوجه خاص مبا يلي  .        ُ                                                وهكذا، ُتراعى إىل أقصى احلدود املبادئ األساسية الحترام اإلنسان

                       قاعدة سر املهنة الطبية؛ -

  972                                                                                                قـاعدة حـرمة اإلنسان، أي إنه ال جيوز االجتار جبسم اإلنسان، كما يؤكد ذلك  القانون رقم                    -
                                                                  واملتعلق باستعمال دم اإلنسان والبالزما ومشتقاهتما ألغراض العالج،          ١٩٧٥       يونيه   /         حزيران   ١٠       املؤرخ  

                                             واملتعلق باالقتطاع من جسم اإلنسان ألغراض           ١٩٨٤       يونيه   /         حزيران   ٢٧       املؤرخ    1.073               والقانون رقم   
                                          العالج، وباقتطاع األعضاء، وقواعد تطبيق ذلك؛

                                                            ها يف النصوص أعاله، واليت ال جيوز مبوجبها املساس بالسالمة اجلسدية أو                              قـاعدة الرضا، اليت يرد ذكر     -
  .                       العقلية لإلنسان دون رضاه

  مؤسسات النظام الصحي-٢

                                                                                                    يـتألف النظام الصحي يف موناكو من قطاع عام يتكون باخلصوص من طب املستشفيات وإجراءات الوقاية اليت           -   ٢٢٨
  .                                         خاص يوفر للمريض إمكانية اختيار طبيبه حبرية                                     جتري يف إطار السياسات الصحية، ومن قطاع 
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                                                                                                            وتتوىل الدولة النظام الصحي يف إمارة موناكو، وهي تتكفل باخلصوص باملشاكل العامة للصحة العامة، وتدرب                -   ٢٢٩
                                                                                                               املوظفـني الصـحيني، وتسـهر عـلى تطبيق معايري اجلودة يف مؤسسات الرعاية الصحية، ومتارس وصايتها على سري                   

  .                             وتسهر على توازن املالية العامة           املستشفيات، 

    هذه   .                             التابعة لوزارة الداخلية                                     إدارة الرعاية الصحية واالجتماعية                                                    واهليـئة األساسـية املختصة بالصحة العامة هي          -   ٢٣٠
                                                                                                                        اإلدارة، املكلفـة بالصـحة العامـة والصحة االجتماعية وكذا بالوقاية من األمراض وكشفها، تدير الرعاية االجتماعية                 

     ً                                                                                                             وإمجاالً، تتوىل اإلدارة املهام ذات الطابع الصحي واالجتماعي، باستثناء املهام ذات الطابع التقين، اليت يتكفل هبا                  .        وتنسقها
                                                                                        وهي تتلقى حماضر اللجان اإلدارية التابعة للمؤسسات الصحية واالجتماعية وتراقبها قبل             .                              مفتشون من األطباء والصيادلة   

  .                   قرار السلطات املشرفة

             ً                              املختصة عموماً بكل ما له عالقة حبماية الصحة                     مصلحة الصحة البلدية                       هـا على الصعيد البلدي           َ   ويكمـل عملَ  -   ٢٣١
                     ِ        مراقبة جماري املياه والِبرك،     (                                                                                              العامـة، وال سـيما مصلحة الصحة العامة؛ ومصلحة التطهري؛ والرقابة على املرافق الصحية               

                                                 فتيش األسواق؛ واملراقبة التقنية واإلدارية ملخترب                                  ومراقبة إمدادات املياه؛ وت     )                                           والقضـاء عـلى الـبعوض وغـري ذلك اخل         
   ).                         املنشئ ملصلحة بلدية الصحة    ١٩٠٩      يونيه  /        حزيران  ١٠              األمر الصادر يف  (                        التحليالت الرمسي يف موناكو 

                                                                                      يترأسها وزير الدولة وتتألف من مستشار احلكومة للشؤون الداخلية، ومدير إدارة                              جلنة للصحة العامة           وهـناك    -   ٢٣٢
                                                                                                         حية واالجتماعية، والعمدة، ومن مستشار دولة، ورئيس جملس نقابة األطباء، ورئيس نقابة جراحي األسنان،                          الرعاية الص 

                                                                                                                        ورئـيس جملـس نقابة الصيادلة، ومن ممثل إلدارة األشغال العمومية والشؤون االجتماعية، والطبيب املفتش التابع إلدارة                 
                                            ْ                  اللجنة الطبية االستشارية التابعة ملركز األمرية غْراس الصحي،                                                                الرعاية الصحية واالجتماعية، ومفتش الصيدليات، ورئيس       

                                                                                                                             يصدر آراء عند إعداد اللوائح املتعلقة بالصحة العامة، واملهن الطبية وشبه الطبية، وتنظيم املستشفيات ومؤسسات الرعاية                
  .               ة بالصحة العامة                   ً                    وتستشار اللجنة أيضاً يف مجيع املسائل املتعلق  .                                   الصحية ومؤسسات إقامة األطفال واملسنني

                                                                                        يتألف من أطباء ذوي كفاءات عالية يف تعليم جماالت الطب والتشريح األساسية، يصدر                           جملس طيب أعلى         وهناك   -   ٢٣٣
  .                                                 آراء بشأن مجيع املسائل اليت تتناوهلا جلنة الصحة العامة

             تسهر على                لراحة العامة                                                                   جلنة تقنية ملكافحة التلوث واحلفاظ على األمن والصحة والسالمة وا               ً             وخـتاماً، هـناك      -   ٢٣٤
                                                                                                                احـترام قواعد الصحة واألمن والسالمة جلميع املؤسسات املفتوحة للجمهور وتراقب ظروف الصحة والعمل اليت تسري                

  .          على املوظفني

     مجعية   :                                                                                                  كمـا توجـد مؤسسـتان خاصتان ختدمان املصلحة العامة وهلما دور يف جمال الصحة يف موناكو ومها                  -   ٢٣٥
  .    ١٩٥٣                  اليت أنشئت يف عام                               اللجنة الطبية القانونية ملوناكو   ، و    ١٩٤٨                  ، اليت أنشئت يف عام   كو                  الصليب األمحر يف مونا

  خصائص الرعاية املتوفرة-٣

  :                                               تويل إمارة موناكو أمهية كبرية لنوعية معداهتا الصحية -   ٢٣٦
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     وقسم                                                                      يشتمل على عيادة ومستشفى ووحدة والدة، وخدمات طبية وشبه طبية،             :                            مركـز األمـرية غراس الطيب      !
      ً             سريراً، واستقبل      ٥١٩                        ويتوفر فيه ما جمموعه        ).                                            دخول املستشفيات والرعاية الطبية يف البيت        " (                الرعاية اخلارجية  "          خاص ب     
          يف قسم      ١٣٩     ٦٦٥          مبا فيها    (     ً    يوماً      ١٤٧     ٨٥١                      ، وكـان جمموع ذلك          ٢٠٠١                             مـن األشـخاص يف عـام           ١٧     ٤٠٢

ّ             مفاريس وأجهزة التفّرس بالرنني     (                       بأفضل املعدات الطبية              وهو جمهز      ).                   يف قسم العيادة    ٨     ١٨٦               وحدة الوالدة و   /         املستشـفى                    
        يورو     ٥٠٠     ٠٠٠                                                   ، وبلغت مسامهة الدولة يف وسائل العالج املبتكرة          )                                               املغناطيسي النووي وآالت التصوير باألشعة وغريها     

  .    ٢٠٠٣      يف عام 

            مراض القلب                                 ، يسمح بعالج أمراض الصدر وأ         ١٩٨٧                       ، الذي أنشئ يف عام                                         مركز تصوير الصدر باألشعة السينية     !
                      ، والعمليات اجلراحية                       خمططات كهربية القلب   (     ً    فحصاً    ٢     ٦٢٩                     ، أجرى هذا املركز         ٢٠٠١         ويف عام     .                   واألوعـية الدموية  

          بدوران     ٥٩٤          مبا فيها     ) َ                َمجازات وغري ذلك   (          عملية      ٧٩٧ و  )         وغري ذلك                                                  البسـيطة عـلى القلب، وعمليات رأب الوعاء،         
  .         خارج اجلسم

    وقد   .                                                       ، يسمح مبعاجلة األشخاص املصابني بضعف الكلى بكل أمان            ١٩٨٩                       ، الذي أنشئ يف عام                   مركز فرز الدم   !
  .    ٢٠٠١            حصة يف عام   ١٧     ٩٤٠    أجنز 

    ١٧     ٤٠٢         فمن بني     :                                                                                     وجيدر التأكيد على أن هذه املؤسسـات تستقبل مرضى ال يقيمون يف اإلمارة يف معظمهم              -   ٢٣٧
                    فحوص تتعلق بأشخاص  ٥     ٣٠٤     ينها           ، كان من ب    ٢٠٠١                                                            مـن الفحـوص اليت سجلها مركز األمرية غراس الطيب يف عام            

               من احملافظات    ٥     ٤٨٤                        يف املائة، مبن فيهم        ٦٦ (                     قدموا من فرنسا       ١١     ٤٨١    ، و  )             يف املائـة       ٣٠,٥ (                       يقـيمون يف اإلمـارة      
                                          ويبني حتليل حاالت الدخول حبسب اجلنسية أن         .                   من بلدان أخرى      ٢٠٨ و  )            يف املائة     ٢,٤ (                من إيطاليا       ٤٠٩    ، و  )        اجملـاورة 

                 ، وميثل اإليطاليون )         يف املائة    ٦٨,١     ، أي   ١١     ٨٤٩ (                                       جلنسية الفرنسية ميثلون األغلبية الساحقة                               املرضـى الذيـن حيملـون ا      
    يف     ١٣,٥ (       حالة  ٢     ٣٤٨               واجلنسيات األخرى   )          يف املائة   ٧,٨   ( ١     ٣٥٧                 ، ومواطنو موناكو  )         يف املائة    ١٠,٦ (       حالة  ١     ٨٤٨
  .                                         وجند معدالت مشاهبة يف املؤسستني األخريني يف اإلمارة   ).      املائة

      ً         طبيباً يعملون    ١٢٦      ً                 طبيباً يعملون حلساهبم، و  ٣١      ً            طبيباً، من بينهم    ١٧٤                        ، كان يف إمارة موناكو        ٢٠٠١         ويف عام    -   ٢٣٨
  ،  )                                                   طب رياضي، وأطباء مستشارون يف جمال الصحة العامة        /                       طب العمل، وطب املدارس    (      ً      ً     طبيباً موظفاً      ١٧               يف املستشفيات و  
   ٧      ً       ً       معاجلاً طبيعياً، و     ١٧                  جراح أسنان، و     ٢١             ساهبم، هناك                                  ومن بني الذين ميارسون الطب حل       .       ً   ساكناً    ١٨٤               أي طبيب لكل    

                                                          أخصائيني يف البصريات، وأخصائيان يف املعينات السمعية،         ٧    ، و                         أخصائيني يف تصحيح النطق      ٧                       اختصاصـيي أقـدام، و    
  .     ً                    ممرضاً وممرضة يعملون حلساهبم  ١٨    ِّ        ومقوِّم بصر، و

  الوقاية االجتماعية من املرض-٤

                                                                                         نظام متقدم يف جمال احلماية االجتماعية بالنسبة إىل املواطنني واألجانب الذين يقيمون أو                                     يوجد يف إمارة موناكو      -   ٢٣٩
                                                                                                وهو يقوم على النظم القانونية للحماية االجتماعية اليت أضيف إليها على مدى عقود مساعدات                .                      يعملـون يف اإلمـارة    

   ). ٩                         انظر التعليقات على املادة  (       حكومية 

                                                                               أن قيمة األتعاب املدفوعة إىل األطباء واجلراحني يف اإلمارة ال تتوقف على شهرة                              ً             وجيـدر التأكـيد أيضاً على        -   ٢٤٠
  .                                             الطبيب أو اجلراح بقدر ما تتوقف على موارد املريض
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      ١٩٥٢       فرباير   /       شباط   ٢٨                     ّ                  ، إحدامها مع فرنسا، وقّعت عليها يف                                  اتفاقيتني للضمان االجتماعي                      وقد أبرمت اإلمارة     -   ٢٤١
    ١٠                                 املعدل مبوجب امللحق املوقع يف       937                           مبوجب األمر األمريي رقم          ١٩٥٤   س       مـار  /       آذار   ١٧                      وأصـبحت نـافذة يف      

                             وأصبحت سارية مبوجب األمر         ١٩٨٢       فرباير   /       شباط   ١٢                        ّ                  ؛ واألخرى مع إيطاليا، ووقّعت عليها يف            ١٩٩٨         يولـيه    /     متـوز 
  .    ١٩٨٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٦         الصادر يف   8.416          األمريي رقم 

 لقة بسكان موناكوبيانات صحية واجتماعية متع -     ً ثانيا  

  الوضع الصحي-١

                                                                              ُ       ً                   يـبني متوسـط العمر املتوقع عند الوالدة، وهو مؤشر أساسي يف جمال الصحة، أن الوضع الصحي ُمرض جداً،                 -   ٢٤٢
                                           ً                               وهذا املتوسط يف منو مطرد، وال يزال أكثر ارتفاعاً لدى النساء، مقارنة              .                                                سواء مقارنة ببلدان مشاهبة أو من حيث تطوره       

  .                بالنسبة للنساء    ٨٤,٤                  بالنسبة للرجال و    ٧٦,٨                              ، كان متوسط العمر املتوقع يبلغ     ٢٠٠٠   ام      ففي ع  .        بالرجال

        تعزى  -              يف املتوسط    -                                يف املائة من أسباب الوفاة         ٣٠           أن حنو        ١٩٧٥                                           وتبني حتاليل الوفيات يف موناكو منذ عام         -   ٢٤٣
                                   بط السبب الرئيسي للوفاة بأمراض            ، ويرت  )           يف املائة      ٣٢,٢       ، أي       ٢٠٠١           يف عام       ٦٣٦                   وفيات من أصل        ٢٠٥ (             إىل السرطان   

                        وبدرجة أقل، متثل حاالت       ).    ٦٣٦                        حالة وفاة من أصل         ٢٦٥       ، أي       ٢٠٠١                     يف املائة يف عام          ٤١,٧ (                       جهاز الدورة الدموية    
  .          يف موناكو    ٢٠٠١                                      يف املائة من حاالت الوفاة املسجلة يف عام    ٨,٢                                        الوفاة ألسباب تتعلق بأمراض اجلهاز التنفسي 

 ني مرافق إقامة املسن-٢

                                  من بني عدد املسنني الذين تتجاوز       (     ً    شخصاً      ٢٩٣           تستضيف       ٢٠٠١                                            كانت مرافق إقامة املسنني اجلماعية يف عام         -   ٢٤٤
  "           كاب فلوري  "       إقامة    :                                       ويتوزع هؤالء األشخاص على ثالث مؤسسات        ).       شخص  ٧     ٢٠٠                     سنة والذي يبلغ       ٦٥         أعمارهم  

) Cap-Fleuri (   هكتور أوتو "       ومؤسسة          ) "   Hector Otto (  اليت تضّم ب   ّ                             وتتبـع دور املسنني هذه القطاع   .              دورهـا مؤسستني      
                                                                   وجتدر اإلشارة إىل تطور خدمات الرعاية الصحية إضافة إىل املساعدة            .                      ً                         االجتماعي ألهنا متثل بديالً لإلقامة يف املستشفيات      

  .                        والرعاية اليومية يف البيت

               سنة بالنسبة    ٨٧                 غ متوسط العمر        ويبل   ).                  إقامة كاب فلوري   (             يف املائة      ٩٠                                      وتـبلغ نسبة شغل هذه املؤسسات حنو         
         من سكان   )            يف املائة    ٧٨ (                               ومتثل النساء حنو أربعة أمخاس        .                                    سنة بالنسبة ملؤسسة هكتور أوتو       ٨٣                        إلقامـة كـاب فلوري و     

  .           هذه املؤسسات

 برامج الصحة العامة -     ً ثالثا  

            سياسة نشطة           ، وضعت    ٩    دة                                                                                    بـاملوازاة مع تدابري احلماية االجتماعية اليت سبق وصفها يف سياق احلديث عن املا              -   ٢٤٥
  :                                     وقامت احلكومة بأعمال مهمة تتعلق مبا يلي  .                              للوقاية الصحية والنهوض بالصحة

                                                                                 يقوم مركز الكشف عن اإليدز بكشف سري وجماين لفريوس نقص املناعة املكتسب ويتوىل               :               كشـف اإليـدز    !
    ٢٣       املؤرخ       ٢٠٥-  ٩٧         ري رقم                       وهناك القرار الوزا    .                                                               مـتابعة األشـخاص املصـابني بـالفريوس الذين يرغبون يف ذلك           

    َّ         وتنظَّم أنشطة    .          نقل الدم                                                 وهو حيدد اإلطار التنظيمي املطبق على سالمة                   سالمة الدم                    املتعلق بقواعد        ١٩٩٧       أبريل   /       نيسـان 
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                                        للتوعية من خالل عروض مسرحية صغرية                            وقد مسحت محالت مبتكرة     .                    ً                                 خمتلفة للوقاية سنوياً يف إطار اليوم العاملي لإليدز       
   .                                                        يل املثال، بإذكاء وعي مجيع تالميذ السنة الثانية من الثانوي               تفاعلية، على سب

                                                                      وضعت مجعية الكشف عن سرطان الثدي، اليت تتكون من ممثلي اإلدارة واملمارسني       :                        الكشف عن سرطان الثدي    !
   .      ً  عاماً  ٧٠   و  ٤٠                  يتراوح عمرهن بني  يت                                       ً                  الطبيني، طريقة للكشف عن سرطان الثدي جماناً لفائدة النساء الال

                             تتألف وحدة الوقاية الطبية      :           املخدرات       وتعاطي        الكحول               جراء إدمان                                          تابعة األشخاص الذين يواجهون صعوبات       م !
                   جراء إدمان الكحول                                                              سهر على املتابعة اخلارجية لألشخاص الذين يواجهون صعوبات          ي                          من فريق طيب اجتماعي             االجتماعية
  .                  لمدمنني على املخدرات ل  "  ن       امليتادو "        دواء                      وتتوىل هذه الوحدة تسليم  .          املخدرات      وتعاطي

                          النفسي األطفال املسجلني يف          الطب                يستقبل مركز     :                                                         األطفـال يف املـدارس الذيـن يعانون اضطرابات سلوكية          !
                                   ويتألف الفريق من أطباء نفسانيني       .               واخلدمات جمانية   .                 اضطرابات سلوكية     من                                             مؤسسات تعليمية يف اإلمارة الذين يعانون       

                      ومعاجل نفسي وممرضة       ِ                           معاِلجة اضطرابات حركية نفسية                     علماء نفسانيون و   (           شبه طبيني                              متخصصني يف األطفال وموظفني     
  .        اجتماعية ُ      وُمرشدة   )                 أخصائي تصحيح نطق و

           املدرسي                                                يف الوسط املدرسي من طرف إدارة التفتيش الطيب         :  ُ                       ً                           وُتـتخذ تدابري الوقاية أيضاً على مستويات متعددة        -   ٢٤٦
  .       الرياضي     الطب                         دة الرياضيني من طرف مركز                                       ويف الشركات من قبل مكتب طب العمل، ولفائ

                  ، ينطبق على حنو        ١٩٥١      مايو   /       أيار   ١٢          املؤرخ 538              القانون رقم         مبوجب      ُ      ذي أُقيم        ، ال       املدرسي                   التفتـيش الطـيب      -   ٢٤٧
               وترمي وظائفها،   .                                أو لقضاء العطلة، عامة أو خاصة                 إصالحية أو تأديبية                                   طفـل مسجلني يف مؤسسات تعليمية أو    ٦     ٠٠٠

    :                         بشأن التعليم، إىل ما يلي    ١٩٦٧      أغسطس  /    آب  ١٤      املؤرخ   826                 من القانون رقم   ٢٦     إىل   ٢٣         املواد من        عليها        كما تنص 

                                              البت يف قبوهلم من الناحية الطبية يف هذه املؤسسات؛ - 

                              بالقيام بفحوص شاملة ودورية؛                 رصد حالتهم الصحية - 

       ماعية؛                                                         تقدير ومتابعة تطورهم العام وتكيفهم مع احلياة املدرسية أو اجل - 

       ً       ً       تطوراً منسجماً وعلى             وضعهم الصحي       تطور                                      حنـو نشـاط رياضي يساعد على               حبكمـة            توجـيههم    - 
              توازهنم العام؛

                                                                                                 اقـبة الوضع الصحي للمربني واألشخاص الذين هم على اتصال دائم هبم يف املؤسسات املشار إليها                 ر م - 
                                                 أعاله واختاذ ما يلزم من إجراءات لتوقي تفشي األمراض؛

                                                                         تحثاث تدابري وقائية مجاعية إن لزم األمر لتجنب تفشي األمراض املعدية أو األوبئة؛       وضع واس - 

  .                              السهر على وجود ظروف صحية مالئمة - 
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                 ويتلخص غرض هذه     .     ١٩٥٨       يناير   /               كانون الثاين    ١١       املؤرخ    637              القانون رقم                  أنشئ مبوجب                   مكتب طب العمل   -   ٢٤٨
  :      ما يلي                اهليئة باخلصوص يف

                                                                           مق للعامل قبل تسليمه رخصة عمل بغية الكشف عن وجود أمراض وال سيما                                 إجـراء فحص طيب مع     - 
َ                         املعتَزم أن يشتغل ضمنها و         ماعة                                 أمـراض معدية أو خطرة على اجل                    ً                إذا كان قادراً من الناحية                 التأكد مما        

  ؛       املزمع                        الطبية على القيام بالعمل

                           إصدار شهادات لياقة العامل؛ - 

                   فحوص طبية دورية؛        بإجراء        للعامل         وضع الصحي  ال       مراقبة  - 

                                                             إجراء فحص متعمق جديد للعامل بعد غياب طويل أو بعد تكرر غيابه؛ - 

                                          يف البطاقات الطبية أو يف استمارات البيانات؛                   تسجيل نتائج الفحوص  - 

  .                                                               مراقبة الصحة العامة للشركة وأمن العمال بالتعاون مع مفتشية العمل - 

                             يوضح أن طبيب العمل هو                                       املتعلق بتنظيم وسري طب العمل         ١٩٥٨       سبتمرب /        أيلول  ٣       املؤرخ    1857             األمـر رقم     -   ٢٤٩
  :                                                       مستشار رب العمل وممثلي املوظفني فيما يتعلق مبا يلي بوجه خاص

               حجر حفظ املالبس                                                     لشركة، وال سيما فيما يتعلق بالنظافة والتدفئة واإلنارة و    يف ا                          مراقـبة الصحة العامة      - 
                                   واملغاسل واملطاعم واملشروبات وغري ذلك؛

      ّ     أخذ عّينات                        حيق للطبيب أن يطلب       :           واحلوادث    ؤذي                                                  صحة الورش ومحاية العمال من الغبار والدخان امل        - 
                              خمتربات معتمدة على نفقة الشركة؛  يف                     حتاليل للمواد الضارة        وإجراء 

  ؛            مكان عملهم                          مراقبة مدى تكيف العاملني مع - 

                                     ييف تقنيات العمل مع وظائف أعضاء            ، وتك                           املباين وعمليات الترميم                                حتسـني ظروف العمل، وال سيما      - 
                                               اإلنسان، وإزالة املواد اخلطرة، ودراسة وترية العمل؛

                                                              حمتوى هذه التدابري داخل كل مؤسسة، بناء على نشاطها وعدد                حتديد           األولية و         اإلسعاف              وضع تدابري    - 
  .                   الذين يعملون فيها ص     األشخا

  706                      املعدل بالقانون رقم     و      ١٩٥١      مايو   /       أيار   ١٢       املؤرخ  538                       مبوجب القانون رقم                طب الرياضة               أنشـئ مركز     -   ٢٥٠
  :      ما يلي                             ويتلخص الغرض من هذه اهليئة يف  .     ١٩٦١      يونيه  /        حزيران ٥      املؤرخ 

                    املقترحة يف اإلمارة؛           من الرياضات                       القدرة على ممارسة رياضة     على                   إصدار شهادات طبية  - 
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             مرة يف السنة  (   ً      ً ضياً منظماً                                                      ً                    املراقـبة الدوريـة للوضـع الصـحي لألشخاص الذين ميارسون نشاطاً ريا             - 
  ؛ )        على األقل

           املشاركة يف                عدم السماح ب              املرخص هلا و            التجمعات                                                 عـدم السـماح مبمارسة بعض الرياضات إال يف           - 
  .                                                            املسابقات إال لألشخاص الذين ميكنهم الدخول فيها دون خطر على صحتهم

 ١٣املادة 

 تفسرييالعالن اإل

  :  ١٣        املادة     خبصوص                     باإلعالن التفسريي التايل           احلكومة    أدلت    يه،                               مبناسبة توقيع العهد واملصادقة عل -   ٢٥١

                       على أهنا تعوق وضع       ١٣    و   ١١    و  ٩    و  ٦                                         أهنا تعترب أنه جيب عدم تفسري املواد               اإلمارة                 تعلـن حكومـة      " 
   ".                                           ً                                  تدابري تنظم حصول األجانب على عمل أو حتدد شروطاً لإلقامة لتقدمي بعض اخلدمات االجتماعية

 ١٣ باملادة ةقتعلاملدولية الصكوك ال

  :                                    إمارة موناكو طرف يف االتفاقيات التالية -   ٢٥٢

                        املتعلقة باألفالم التربوية  و      ١٩٣٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١١                                               انضـمت إمـارة موناكو إىل اتفاقية جنيف املؤرخة     !
  ؛    ١٩٣٤      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠      املؤرخ   1646              مبوجب األمر رقم  ُ     أُصدرت      واليت 

                           اليت أنشأت منظمة األمم         ١٩٤٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦                    ة الدولية املؤرخة                                       انضـمت إمارة موناكو إىل االتفاقي      !
  ؛    ١٩٤٩      سبتمرب  /       أيلول  ١٤        املؤرخ 75                                                              املتحدة للتربية والعلم والثقافة واليت أصبحت نافذة مبوجب األمر رقم 

                           الذي اعتمده املؤمتر العام                                                                                                  انضمت إمارة موناكو إىل االتفاق الدويل السترياد املواد التربوية أو العلمية أو الثقافية،               !
                                         والذي دخل حيز التنفيذ فيما يتعلق           ١٩٥٠       يوليه   /                                                                        ملـنظمة األمـم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف جنيف يف شهر متوز            

  ؛    ١٩٥٤      أغسطس  /    آب ٢        املؤرخ 997                      باإلمارة مبوجب األمر رقم 

                                   للتعاون يف جمال التعليم دخل حيز             ً    اتفاقاً       ١٩٩٤       يونيه   /         حزيران  ٧                                             وقعـت اإلمـارة مع اجلمهورية الفرنسية يف          !
  .    ٢٠٠٢      أغسطس  /    آب ٨      املؤرخ   15.455                            التنفيذ مبوجب األمر األمريي رقم 

 ضمان املمارسة الكاملة حلق كل شخص يف التعليم -   ً أوال  

                                      ملواطين موناكو احلق يف جمانية التعليم       "            على أن        ١٩٦٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٧              من دستور    ٢٧       املادة         تـنص    -   ٢٥٣
  .      ً                    ً                                      ً            وعملياً، يتمتع هبذا احلق أيضاً كل شخص يف سن الدراسة يقيم يف اإلمارة أياً كانت جنسيته   ".           ي والثانوي       االبتدائ
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  التعليم االبتدائي والثانوي-١

                      ً                   تعليم مجيع األطفال، أياً كان جنسهم،                       بشأن التعليم      ١٩٦٧       أغسطس   /     آب   ١٤          املؤرخ   826              القانون رقم         يفرض   -   ٢٥٤
                                                    وهذا التعليم االبتدائي والثانوي جماين يف املؤسسات          ).  ٨       املادة   (        سنة     ١٦           أعوام و   ٦                                     والذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني         

  .                التعليمية العامة

                                           سنوات يف املؤسسات العامة أو اخلاصة يف         ٦       ً                                                              وتطبـيقاً هلـذا القانون، يسجل كل التالميذ الذين تبلغ أعمارهم             
                                                               والتعليم الثانوي اإلجباري حىت السنة الرابعة من التعليم                                                        ً         وهكـذا، فإن التالميذ يتلقون التعليم االبتدائي كامالً         .         اإلمـارة 

                ً                                   ويف الواقع، نادراً ما حيدث أن يتوقف املراهق عن           .                                                                   الـثانوي، أي بعد احلصول على شهادة دروس السلك الثانوي األول          
       مكانات                                ً            ويف إطار هذا الواجب املدرسي ونظراً إىل إ         .                                                                  مـتابعة دراسـته يف مؤسسـة تعليمية قبل أن حيصل على شهادة            

                                                                                                                      واسـتعدادات كل طفل، تتاح حصص تدريب ثانوية عامة أو مهنية أو تقنية ضمن خمتلف املؤسسات التعليمية يف إمارة                   
                                 ً                                               ُ                                      وينص القانون املتعلق بالتعليم أيضاً على أن بإمكان تالميذ الثانويات تعميق دراستهم للُغة من اختيارهم يف إطار                   .       موناكو

  .                              ورات تدريبية توجيهية يف وسط مهين                               دورات تدريبية لغوية وااللتحاق بد

                                                 ويف هذا املضمار، تتطابق ساعات الدراسة وبرامج         .                                                           ويشبه النظام املدرسي يف موناكو النظام املدرسي يف فرنسا         -   ٢٥٥
ّ                    وتدّرس هذه اللغة منذ      .                                    واللغة الرمسية هي اللغة الفرنسية      .                                                                  التعلـيم والشـهادات مـع ما حيدده النظام التعليمي الفرنسي              

               ساعة واحدة يف    (                                             ً                                     ، كمـا هي احلال بالنسبة إىل اللغة اإلنكليزية، أوالً بتدريس املبادئ األساسية               )          سـنوات   ٣ (   ة         احلضـان 
                                              مث ساعة ونصف ابتداء من سن اخلامسة إىل سن           )         سنوات  ٤    و  ٣                                                         األسبوع بالنسبة إىل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني         

                                                                 جات عالية، ميكن إبدال دراسة املبادئ األساسية بدروس مكثفة يف                                                     وبالنسبة إىل األطفال الذين حيصلون على در        .        العاشرة
ّ                                                     كما تدّرس لغة موناكو منذ السنة الثانية من االبتدائي            .               ً    ساعات أسبوعياً   ٤                             اللغـة اإلنكليزية وتستغرق         ).         سنوات  ٨- ٧ (      

ّ                                                              ويف اخلتام، تدّرس التربية الدينية يف مجيع املؤسسات ما مل يطلب اآلباء اإلعفاء من ذلك             .  

   ٣                    ً                                                                                         وتشمل الدراسة تعليماً على مستوى احلضانة، وهو اختياري، بالنسبة إىل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني                 -   ٢٥٦
                            ويتواصل التعليم بعدئذ حىت      .                               ً                                               ويـبدأ التعليم االبتدائي اعتباراً من سن السادسة ويستمر حىت سن العاشرة             .           سـنوات   ٥ و

                                                   ويشمل السلك الثاين من الثانوي دراسات عامة أو           ).       الثالث           حىت الفصل    (          سنوات    ٤                                   السـلك األول مـن الثانوي ملدة        
  .  ُ                                           وُتختتم هذه الدراسات بامتحانات البكالوريا       ).                                                  من السنة الثانية إىل السنة األخرية من الثانوي        (                          تكنولوجـية أو تقنـية      

          جترى يف                                                                                                             وإلجـراء هـذا االمـتحان، ترتـبط مؤسسات موناكو التعليمية بأكادميية نيس واالمتحانات هي نفسها اليت                
  .                                   مؤسسات هذه األكادميية الفرنسية اجملاورة

  التعليم العايل-٢

  .                                         ُْ                                      بيد أنه بسبب ضيق مساحة إقليم موناكو، مل ُتْبن أي مؤسسة للتعليم اجلامعي              .                                 التعلـيم العـايل متاح للجميع      -   ٢٥٧
                من االتفاقية     ٢١        فاملادة    .    رهم                                                                                               وهناك نظام للمنح الدراسية يسمح للطلبة بأن يتابعوا دراستهم يف جامعات أجنبية من اختيا             

                                                     تسمح لتالميذ موناكو احلاصلني على شهادة البكالوريا بأن     ١٩٦٣     مايو  /      أيار  ١٨                                  بني فرنسا وموناكو املوقعة يف باريس يف 
  .                                                                  يلتحقوا بالتعليم العايل الفرنسي يف نفس الظروف املتاحة للطلبة الفرنسيني
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                                                          بإمكان احلاصلني على شهادة البكالوريا االلتحاق جبامعات                                                        ومـن خالل نظام معادلة الشهادات واالعتراف هبا،        
    ً                                                               وفضالً عن ذلك، هناك يف موناكو مؤسسة خاصة للتعليم العايل تشبه             .                                 ً                   أجنبية يف دول أخرى تتاح فيها أيضاً منح دراسية        

  .         اإلنكليزية                                         معاهد التجارة املوجودة يف البلدان الناطقة ب

                                                                    أسابيع دراسة متتالية، يليها أسبوعان راحة وذلك خالل ثالثة فصول؛ ومتتد                                وتتألف الروزنامة املدرسية من مخسة -   ٢٥٨
  .     سبتمرب /                             يوليه إىل األسبوع األول من أيلول /                     عطلة الصيف من شهر متوز

 بنية الشبكة املدرسية يف موناكو -     ً ثانيا  

   ٣ (             مدارس عامة  ٧  :    ئية                                              يوجد يف كل حي من أحياء إمارة موناكو مدارس ابتدا  :                             احلضـانات واملدارس االبتدائية   -   ٢٥٩
                                                    حضانات ومدارس ابتدائية ومدرسة ابتدائية خاصة        ٣            سنوات، و   ٥    و  ٣                                              حضـانات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني        
                             مدرستان ابتدائيتان، ومدرسة    (                 مؤسسات خاصة     ٣    ، و  )        سنوات   ١٠    و  ٦    ً                                           حصـراً باألطفـال الذين تتراوح أعمارهم بني         

ّ                                                          ً        دّرس باللغتني الفرنسية واإلنكليزية وتوفر التعليم االبتدائي أيضاً                               ومدرسة دولية مزدوجة ت     )                      ابتدائـية وثانويـة             وكل هذه    .  
       ١٦:٣٠   من  (                                                                                                  املؤسسـات تتوفر فيها رياض األطفال يف احلضانات ومطاعم مدرسية وأماكن للدراسة بعد انتهاء الدروس          

                    لألطفال غري الناطقني     "          أجنبية                             اللغة الفرنسية بصفتها لغة    "                                 وبعض هذه املؤسسات توفر تعليم        .              يف االبـتدائي    )      ١٨:٤٥    إىل  
                   بتلقني دروس لتحسني    (     ً                            ً                                             وأخرياً، هناك مؤسسات أخرى توفر فصوالً دراسية مكيفة حسب احتياجات األطفال              .          بالفرنسية

                  وتوفر بعض املؤسسات   ).             موسيقى وغريها  :                 مـع وجود خيارات  (                             أو فصـول بأوقـات مـرنة         )                      املسـتوى أو الدعـم    
  .            النقل املدرسي

   :          م الثانوي             مؤسسات التعلي -   ٢٦٠

                                          يدرس يف اإلعدادية التالميذ الذين تتراوح        :                                 ثـالث مؤسسـات للتعليم الثانوي                         يوجـد يف اإلمـارة       - 
      ومعهد   )                                            إعدادية شارل الثالث، وثانوية ألبري األول      (               معهدان عامان     :       سنة   ١٥    و   ١١                أعمــارهم بني    

   إىل   )       سنة   ١٦-  ١٥ (    عة                           ومن سنة الثانوية الراب       ").               نيكوال باري  -                     سان فرانسوا داسيز     "      معهد   (       خـاص   
      مؤسسة  (            ومعهد خاص     )                   ثانوية ألبري األول   (                            يوجد يف اإلمارة معهد عام        )       سنة   ١٨-  ١٧ (              السنة األخرية   

    ").            نيكوال باري-                  سان فرانسوا داسيز  "

                 العلوم والتقنيات  (    ً                                                                               وفضـالً عـن ذلـك، تتيح ثانوية تقنية تدريب التالميذ الذين اختاروا املسار املهين            - 
   ).                                                 ة األنظمة امليكانيكية اآللية، وخدمات املطاعم والفندقة               الصناعية، وصيان

                                                                                                                وبالنسـبة إىل التالمـيذ الذين يقتربون من استكمال الدراسة، تتلخص املهمة األساسية ملركز معلومات التربية                 -   ٢٦١
               امعات واملعاهد                                التدريب واملدارس املتخصصة واجل    (                                                               يف إتاحة معلومات متنوعة إىل اجلمهور بشأن الدراسات العليا                   الوطنية  

                وعن فرص الشغل     )                                                                                               العلـيا وشـروط االلتحاق هبذه املؤسسات والشهادات واملنح الدراسية والسكن اجلامعي وغري ذلك             
                           وتوفر هذه البنية مقابالت       ).         وغري ذلك                                                                           الدرايـة بـاملهن والتدريب املطلوب وفرص الشغل وإمكانات حتسني املستوى             (

      ٢٠٠١ /    ٢٠٠٠                                      وقد تلقى املركز يف السنة الدراسية         .                           ثائق كثرية خطية وحاسوبية                                         شخصية مع املسؤولني يف املركز وتتيح و      
  .     ً  طلباً ٢     ٤٩٨    ً                عدداً من الطلبات بلغ 
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  )                  جامعة جنوب أوروبا   " (University of Southern Europe "     ً                                     وأخرياً، هناك مؤسسة خاصة للتعليم العايل امسها  -   ٢٦٢
              وتستقبل طلبة     ).                                      ماجستري إدارة األعمال، ماجستري مالية     (      وجيا                             يف جمال األعمال والتكنول        ١٩٨٦          ً               تقـدم دروساً منذ عام      

  .                      قادمني من حنو عشرين دولة

 إحصاءات عن التعليم -     ً ثالثا  

                                                                                                     يف املائة من الشباب املفروض عليهم التعليم مسجلني يف املدارس، وملا كانت أغلبية السكان الذين                   ١٠٠         ملا كان    -   ٢٦٣
  .         يف املائة   ١٠٠                                              ثرية ومتعلمة، فإن نسبة التعلم يف موناكو تبلغ                                   مل يتلقوا تعليمهم يف موناكو من أوساط

                                                                                                                      والبكالوريا هي الشهادة اليت تتكلل هبا يف موناكو وفرنسا هناية الدراسات الثانوية قبل االلتحاق مبهنة أو باجلامعة                 -   ٢٦٤
  .                             لعديد من أنواع البكالوريا                                                                    وحسب التخصصات اليت يلتحق هبا التالميذ أثناء دراستهم، هناك ا           .                        أو تدريب من نوع آخر    

                  وختصصات تكنولوجية    )                                      آداب وعلوم واقتصاد وعلوم اجتماعية     (                   تشمل ختصصات عامة      "    عام "                           فالدراسـة املسماة تعليم     
                                          هناك أنواع من البكالوريا املهنية تكلل        "      تقنية "                                   ، يف حني أن يف الدراسات املسماة         )                          إدارة وسكرتارية وجتارة   -         حماسـبة    (

            صيانة النظم  (                           ، ودراسات يف القطاع الصناعي  )                      سكرتارية وحماسبة وجتارة  (                    ويف قطـاع اخلدمات                             دراسـات يف الفـندقة      
  :    ً                                                               ً         وأياً كان التخصص أو املؤسسة، فإن نسبة احلصول على البكالوريا مرتفعة جداً يف موناكو   ).                 امليكانيكية اآللية

 نسبة النجاح حبسب املعهد

١٩٩٠-١٩٨٩ ١٩٩٥-١٩٩٤ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
 : ولثانوية ألبري األ
 بكالوريا

                      عدد تالميذ السنة األخرية ٢١٩ ٢٠٤ ٢١٠
            عدد الناجحني ١٨١ ١٩٠ ١٩٧
            نسبة النجاح ٪٨٢,٦٤ ٪٩٣,١٣ ٪٩٣,٨٠
                    عدد الفتيان الناجحني ٨٤ ٩٨ ١٠٥
                     عدد الفتيات الناجحات ٩٧ ٩٢ ٩٢
                        نسبة النجاح لدى الفتيان ٪٤٦,٤٠ ٪٥١,٥٧ ٪٥٣,٢٩
            لدى الفتيات            نسبة النجاح  ٪٥٣,٥٩ ٪٤٨,٤٢ ٪٤٦,٧٠

    

١٩٩٠-١٩٨٩ ١٩٩٥-١٩٩٤ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
 :ثانوية ألبري األول

 شهادة املهارة التقنية
                                             عـدد التالمـيذ املسجلني للحصول على شهادة         ٤٣ ٤١ ٣٦

                              املهارة التقنية، السنة الثانية
            عدد الناجحني ٣٨ ٢٧ ٣٤
            نسبة النجاح ٪٨٨,٣٧ ٪٦٥,٨٥ ٪٩٤,٤٤
                    عدد الفتيان الناجحني ١١ ٦ ١٥
                     عدد الفتيات الناجحات ٢٧ ٢١ ١٩
                        نسبة النجاح لدى الفتيان ٪٢٨,٩٤ ٪٢٢,٢٢ ٪٤٤,١١
                        نسبة النجاح لدى الفتيات ٪٧١,٠٥ ٪٧٧,٧٧ ٪٥٥,٨٨
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١٩٩٠-١٩٨٩ ١٩٩٥-١٩٩٤ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
 : نيكوال باري-ثانوية فرانسوا داسيز 
 بكالوريا

            عدد التالميذ ٣١ ٦٤ ٥٩
            عدد الناجحني ٢٩ ٥٤ ٥٥
            نسبة النجاح ٪٩٣,٥٤ ٪٨٤.٣٧ ٪٩٣,٢٢
                    عدد الفتيان الناجحني ١٩ ٣٠ ٢٧
                     عدد الفتيات الناجحات ١٠ ٢٤ ٢٨
                        نسبة النجاح لدى الفتيان ٪٦٥,٥١ ٪٥٥,٥٥ ٪٤٩,٠٩
                        نسبة النجاح لدى الفتيات ٪٣٤,٤٨ ٪٤٤,٤٤ ٪٥٠,٩٠

  التعليم يف امليزانية الوطنيةحصة -      ًرابعا 

 . يف املائة من امليزانية الوطنية٥,٧٧بة نسمتثل ميزانية التعليم الوطين  -٢٦٥

بيد أن .  السكان الذين هم يف سن الدراسة عددومن غري املعتزم بناء مدارس جديدة ألن العدد الراهن يتالءم مع -٢٦٦
 . بنايات يف حالة جيدةريبرامج الترميم تسمح بتوف

 تلف املستويات التعليميةخ املساواة يف االلتحاق مب-      ًخامسا 

                                                                                                             هـذه املساواة يف االلتحاق مبختلف املستويات التعليمية مضمونة، ذلك أنه ال يوجد أي فرق يف املعاملة حبسب                   -   ٢٦٧
         جنسية    ٦٠     ً                                                                  ونظراً إىل أمهية اجلاليات األجنبية املقيمة يف اإلمارة، فإنه توجد حنو              .              هم أو دينهم    يت                      جـنس األطفال أو جنس    

                                         ً                           املضمار، فإن أطفال األسر اليت استوطنت مؤخراً يف إقليم موناكو            ا     هذ   ويف  .                                          خمتلفة مندجمة يف خمتلف املؤسسات التعليمية     
  .                                           ً                     والذين ال ميارسون اللغة الفرنسية يتلقون دروساً خاصة لتعلم هذه اللغة

                   يف أحسن الظروف                  تابعة دراستهم                                                                         ويف مجـيع مراحل التمدرس، متنح مساعدات مالية للسماح جلميع األطفال مب            -   ٢٦٨
                                           ، وصناديق بلدية خمصصة ملساعدة األسر اليت          أكل         خاصة بامل            إعانات          هناك                    وجود موارد كافية،                 فشـريطة عدم      :         املمكـنة 

                                                                                                  وهناك مساعدات أخرى تسمح للتالميذ الذين يرغبون يف حتسني مستواهم يف لغة أجنبية مبتابعة دروس                 .              تواجه صعوبات 
                                           تضاعف عدد املنح الدراسية املقدمة للسماح           وقد    .                                                        نظام للمنح موجه للطلبة الذين يتابعون دراسات عليا             هناك               يف اللغـة و   

    خالل      منحة      ٤٢٤ و      ١٩٩٢ /    ١٩٩١                            منحة خالل السنة اجلامعية       ٢٤٧       أعطيت     فقد    .                                         لطلـبة اإلمارة مبتابعة دراساهتم العليا     
  .                            دورات تدريبية يف بلدان أجنبية              دة على متابعة         للمساع      أخرى                 ً ووضعت احلكومة نظماً  .     ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢               السنة اجلامعية

                                                                                                   عن ذلك، يتمتع أعوان الوظيفة العمومية، بشروط، بعالوة مدرسية على األطفال الذين تقل أعمارهم عن            ً وفضالً -   ٢٦٩
     ً                                                                                                                   عامـاً والذيـن يعوهلم هؤالء املوظفون واملسجلون خالل السنة الدراسية يف مؤسسة التعليم االبتدائي أو الثانوي أو                     ٢١

        تشرين   ١٨      املؤرخ   39-2002            التعميم رقم  (            توى الدراسي               يورو حبسب املس   ٣٤٤   و  ٥٤                        وتتراوح هذه العالوة بني     .        العـايل 
   ).    ٢٠٠٢       أكتوبر  /    األول
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 الوضع املادي هليئة التدريس -     ً سادسا  

ّ                              املدّرسـون موظفون تابعون للدولة     -   ٢٧٠                                                                           وباستثناء نظام اإلجازات الذي يتبع روزنامة مدرسية حمددة، يتلقى هؤالء            .    
  .                                                                      ادة تقومي رواتبهم بنفس الشروط اليت تسري على جمموع موظفي الدولة                  ويتم إع   .              ً                        املوظفون راتباً مثل غريهم من املوظفني     

  .                                                                                             وبناء على طلب احلكومة، توفد حكومة اجلمهورية الفرنسية موظفني تابعني لوزارة التعليم إىل إمارة موناكو

 املؤسسات التعليمية اليت مل تنشئها الدولة أو ال تديرها الدولة -     ً سابعا  

                                مدرسة موناكو الدولية، ومدرسة      :                                                    عليمية مل تنشئها الدولة وال تديرها الدولة، وهي                              هـناك مخـس مؤسسات ت      -   ٢٧١
        نيكوال -                فرانسوا داسيز -                  ، واملعهد اخلاص سان  )                           وهي مؤسسات للتعليم االبتدائي (                                الدومينـيكان، ودروس سـان مور    

                          مؤسسات تعليمية يقتضي                بيد أن فتح    .  )                   جامعة جنوب أوروبا   (                   ، واجلامعة اخلاصة     )                           حضـانة وابـتدائي وثانوي     (        بـاري   
                                                                                                   وإضـافة إىل ذلك، تظل الدولة خمتصة يف املسائل املتعلقة باملدرسني وبوسعها تقدمي إعانات إىل تلك                  .       ً       ً      ترخيصـاً إداريـاً   

  .                     يف املائة من ميزانيته  ٨٠                                نيكوال باري، فتمثل هذه اإلعانات -                فرانسوا داسيز -             أما معهد سان   .        املؤسسات

 لية يف جمال التعليمدور املساعدة الدو -     ً ثامنا  

                                                                                                          بغية إشعار شباب موناكو حبجم املشاكل واالحتياجات اليت وضحتها البلدان النامية، تتمسك احلكومة بإشراك               -   ٢٧٢
                    ُ   فبمبادرة من اإلمارة، ُبين   .                                                                                   التالميذ يف مشاريع تضعها إدارات تابعة هلا أو منظمات دولية وغري حكومية ذات صبغة إنسانية

                                                                                                  الثانويات واملستوصفات، بل وحىت مراكز للحياة االجتماعية يف خمتلف البلدان اليت لديها احتياجات                                  العديد من املدارس و   
  .             يف جمال التعليم

 حرية اختيار املؤسسة -     ً تاسعا  

                              فعلى أية حال، مثة تعايش يف        .                                                                                    حتترم السلطات العامة حق اآلباء أو األولياء يف اختيار املؤسسة التعليمية ألطفاهلم            -   ٢٧٣
  .                                   و بني مؤسسات تعليمية عامة وأخرى خاصة     موناك

 ١٤املادة 

                   احلق يف التعليم        ١٩٦٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٧                           من الدستور الصادر يف        ٢٧                                  يف إمـارة موناكو، تضمن املادة        -   ٢٧٤
     ن يف                                                                                         ونفس احلق ممنوح يف الواقع لألطفال يف سن الدراسة الذين حيملون جنسية أجنبية ويقيمو               .                       ً     االبـتدائي والثانوي جماناً   

  .            إقليم موناكو

 ١٥املادة 

  .                                                                 تسمح إمارة موناكو جلميع املواطنني باملشاركة يف احلياة العلمية والثقافية -   ٢٧٥
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 الشق الثقايف -   ً أوال  

 الصكوك الدولية

  :                                                              انضمت اإلمارة إىل اتفاقيات دولية مهمة حتكم املوضوع، وال سيما ما يلي -   ٢٧٦

    ١٦       املؤرخ    7.705                  األمر األمريي رقم       (    ١٩٢٨       نوفمرب   /           شرين الثاين     ت   ٢٢                                         اتفاقـية املعـارض الدولـية، باريس،         !
  ؛ )    ١٩٨٣     مايو  /    أيار

      ١٩٤٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦          ، لندن،    )        اليونسكو (                                                                  االتفاقية املنشئة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          !
  ؛ )    ١٩٤٩      سبتمرب  /       أيلول  ١٤        املؤرخ 75               األمر األمريي رقم  (

      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢  ،  )Lake Success (                                                ملواد التربوية أو العلمية أو الثقافية، ليك سوكسس                 اتفـاق استرياد ا  !
  ؛ )    ١٩٥٤      أغسطس  /    آب ٢        املؤرخ 997         األمر رقم    (    ١٩٥٠

      انضمت    (    ١٩٥٤      مايو   /       أيار   ١٤                                                                                 اتفاقـية اليونسكو حلماية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، الهاي،              !
  ؛ )    ١٩٥٧      ديسمرب  /      األول       كانون  ١٠               إليها موناكو يف 

      أغسطس  /     آب  ٦          املؤرخ   8.058                  األمر األمريي رقم       (    ١٩٥٤      مايو   /       أيار   ١٥                                        اتفاقية إنشاء االحتاد الالتيين، مدريد،       !
  ؛ )    ١٩٨٤

                 األمر األمريي رقم   (   ،      ١٩٥٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩                                                          االتفاقـية الثقافـية األوروبـية جمللس أوروبا، باريس،           !
  ؛ )   ٩٩٤ ١      أغسطس  /    آب  ٣٠        املؤرخ 11.338

     األمر  (   ،      ١٩٧٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣                                                                       اتفاقـية اليونسكو حلماية التراث احلضاري والطبيعي العاملي، باريس،           !
  ؛ )    ١٩٧٩      يناير  /             كانون الثاين  ٣١        املؤرخ 6451          األمريي رقم 

                ا يتعلق حبماية                                                              اتفاق بني مسو أمري موناكو وحكومة اجلمهورية الفرنسية فيم          :                                       االتفاقية الثنائية بني فرنسا وموناكو     !
         تشرين    ٢٨          املؤرخ   6.143                  األمر األمريي رقم       (    ١٩٧٧       أغسطس   /     آب  ١                                                     التراث التارخيي أو الثقايف لكال البلدين، موناكو،        

  ؛ )    ١٩٧٧       أكتوبر  /    األول

                 األمر األمريي رقم     (    ١٩٩٢       يناير   /               كانون الثاين    ١٦                                                              اتفاقـية جملـس أوروبـا حلمايـة التراث األثري، فاليتا،             !
   ).    ٢٠٠١      فرباير  /   باط   ش ٦        املؤرخ 14.738

                                                                اليونسكو، واملكتب الدويل للمعارض، واللجنة احلكومية الدولية لعلوم     :                                       واإلمارة عضو يف منظمات دولية متنوعة      -   ٢٧٧
                             ، والرابطة الدولية للفنون     )                                املنظمة الدولية للفرانكفونية   -                                                                   احملـيطات الـتابعة لليونسـكو، ووكالة التعاون الثقايف والتقين           

                                                                                                      ة لليونسكو، واالحتاد األورويب ملدن املؤمترات، واملعهد الدويل للمسرح، واجلمعية الربملانية للفرانكفونية،                               التشـكيلية التابع  
  .                                    واجمللس الدويل للموسيقى التابع لليونسكو
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 قواعد القانون احمللي

ّ                                       فيما يلي أهّم قواعد القانون احمللي فيما يتصل بالثقافة -   ٢٧٨            :  

  ؛ "                    مؤسسة أمري موناكو بيري "                        املنشئ ملؤسسة عامة امسها     ١٩٦٦      فرباير  / ط     شبا  ١٧        املؤرخ 796            القانون رقم  !

  ؛ "           املتحف الوطين "                                  املنشئ ملؤسسة عامة يطلق عليها اسم     ١٩٧٢     مايو  /      أيار  ٢٠           الصادر يف 922            القانون رقم  !

         كانون    ٢٩              الصادر يف    1.014                        املكمل للقانون رقم         ١٩٩١       يونيه   /         حزيران   ٢٨       املؤرخ    1.141 ١                  القـانون رقـم      !
                                   واملتعلق ببيع األثاث باملزاد العلين؛    ١٩٧٨      ديسمرب  /   ألول ا

                                    واملتعلق بإنشاء متاحف للطوابع         ١٩٩٥       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤            املـؤرخ    11.809                        األمـر األمـريي رقـم        !
                 الربيدية والنقود؛

      اخلصوص                        ويتضمن هذا القانون ب    (                            واملتعلق بقانون البحار         ١٩٩٨      مارس   /       آذار   ٢٧              الصادر يف    1.198              القانون رقم    !
  ؛ )      ً                               أحكاماً تتصل باكتشاف وإنقاذ حطام السفن

    ٢٤       املادة   (                                                                                                       أحكام وشروط موناكو املفروضة على املقاولني لتنفيذ األشغال العامة وأشغال البناء يف إمارة موناكو                !
   ).                    ُ                    املتعلقة باألشياء اليت ُيعثر عليها يف احلفريات

  امليزانية-١

           خارج أعمال  (      ً                                                 سنوياً للنهوض بالثقافة ومشاركة اجلميع يف احلياة الثقافية                        يف املائة من امليزانية   ٤                تكـرس نسـبة      -   ٢٧٩
                                 مليون يورو لعدد من السكان        ٢٥                 ، أي أكثر من      )                                                                        البـناء، والتجهيزات وصيانة املباين املعدة لألنشطة الثقافية، وغري ذلك         

  .       هكتار   ٢٠٠                  وعلى مساحة تبلغ   ٣٥     ٠٠٠   و  ٣٠     ٠٠٠          يتراوح بني 

 سية البنية التحتية املؤس-٢

                      إدارة الشؤون الثقافية  ) أ ( 

            سلطة وزارة   ل    ضع  وخت      ١٩٦٦                  أنشئت يف عام      ،                                                                إدارة الشـؤون الثقافية، اليت هي مصلحة تابعة حلكومة موناكو          -   ٢٨٠
                                                   تشجيع مجيع أشكال التعبري الثقايف الراقية وأنشطة                 عن طريق                                                    وهي مكلفة بالنهوض بالثقافة يف إمارة موناكو          .           الداخلـية 

     ربيع  "                           وتنظم بعض األنشطة من قبيل                 وتسهر على صونه                    كما تربز التراث الوطين  .                     ت الثقافية من موناكو                العديد من اجلمعيا
                       ، وتسهر على العالقات                                                     ، وتتوىل األمانة العامة ملؤسسة أمري موناكو بيري                              حفالت العزف على األرغن          عارض و   امل و  "         الفـنون 

  .                   بني اإلمارة واليونسكو

                    أهم األماكن الثقافية  ) ب ( 

  :                             تاحف وغريها من األماكن الثقافية  امل -   ٢٨١
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       وتسريها       ...).                           فن، علم، تاريخ وغري ذلك     (                                              حتتوي على جمموعات متنوعة عن مواضيع خمتلفة         و      كثرية            املـتاحف  
  .                              يف معظمها إدارة الشؤون الثقافية

                                                                متحف حيتوي على جمموعة نادرة من حتف األمتتة والدمى مجعتها مادلني غاليا؛  :            املتحف الوطين !

                               يصف أحداث تارخيية ألسرة غرميالدي؛        متحف مشع   :                 ريخ أمراء موناكو  تا !

  ،     ١٩١٠                                                                               هذا املتحف، الذي هو عبارة عن معهد فرنسي دشنه األمري ألبري األول يف عام                 :           وقيانوغرايف         املتحف األ  !
  ؛                ّ   ييات البحرية املصّبرة                                                                                      حيتوي على أندر أنواع األمساك البحرية يف العامل وكذلك العديد من اهلياكل العظمية ومناذج من الثد

                                                                                                               مـتحف عـلم اإلنسان لفترة ما قبل التاريخ الذي أنشأه األمري ألبري األول، ويشتمل على جمموعة من اللحود                    !
                                              ً                     ويعمل يف هذا املتحف فريق من الباحثني يكتبون عدداً من املنشورات العلمية؛  .                                 واملصنوعات اليدوية ورفات احليوانات

                                       ّ              صة من األعمال املتعلقة باملالحة وال سيما مصّغرة لسفن شهرية؛        جمموعة خا  :             املتحف البحري !

                                                    معرض جمموعة السيارات القدمية اليت ميلكها مسو أمري موناكو؛ !

                                                                           جمموعة خاصة لسمو أمري موناكو وكذا قطع طوابع بريدية نادرة من تاريخ              :                                  مـتحف الطوابع الربيدية والنقود     !
                الربيد يف موناكو؛

                                                       لنابوليون وجمموعة احملفوظات التارخيية التابعة لقصر األمري؛                 متحف آثار تذكارية !

                                    وهو عبارة عن جمموعة من األعمال الفنية    ) (Chapelle de la Visitation   " (                 زيارة العذراء مرمي "          متحف مصلى  !
  ؛ )Piasecka Johnson (                                        الدينية اليت متلكها السيدة بياسيكا جونسون 

ّ  تمل على آالف أنواع النباتات الغّضة        حديقة تش  :                       حديقة النباتات الدخيلة !   .                             ويوجد داخل احلديقة مغارة املرصد  .                               

  :          ً                       وتوجد أيضاً أماكن ثقافية أخرى مهمة -   ٢٨٢

                        ً       ً                                               أنشأت حكومة اإلمارة مركزاً ثقافياً وللمعارض بين على قطعة أرض مأخوذة من البحر ودشن   :              منتدى غرميالدي 
     ٨٠٠    و  ١     ٩٠٠          تسع ل      (                                    اءين للعرض، وثالث قاعات احتفاالت                                 ويشتمل هذا املركز على فض      .     ٢٠٠٠       يوليه   /      متوز   ٢٠   يف  
         وللمنتدى   .                                                         قاعات مؤمترات ذوات سعة خمتلفة وجمهزة بأحدث املعدات         ٧                  ، وقاعة تسجيل و    )                   شخص على التوايل      ٤٠٠ و

                                      ويستضيف بانتظام أنشطة أهم املؤسسات       .                                                                         بـرناجمه اخلاص من احلفالت املوسيقية العصرية والعاملية وكذا معارض كربى          
          ً                                                                                         ويدير أيضاً مركز املؤمترات القدمي الذي يشتمل على قاعة رينيه الثالث للعروض وهي املكان الذي                 .                      الثقافـية يف موناكو   

  .                                                 ً             تعمل فيه فرقة مونيت كارلو السمفونية اليت تعرض أعماالً موسيقية فيها

                      املسرحيات الغنائية   ُ                                                                       ُنظم يف قاعة غارنيي، اليت تقع داخل كازينو مونيت كارلو، أفضل عروض             :                 قاعـة غارنـيي    
                                                                                                             والـرقص يف الـتاريخ، وهي مشحونة بذكريات سريج دو دياغيليف، ونيجينسكي، وسريج ليفار، ورودلف نورييف،                

                                                                              وعرضت املسرحيات الغنائية ورقص الباليه يف إطار من الزينة الفاتنة بريشة بيكاسو أو   .                            ومارغوت فونتني، وموريس بيجار
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      يناير  /            كانون الثاين  (                        ، واملسرحيات الغنائية     )                            احتفاالت رأس السنة امليالدية    (      اليه                        وتتعاقـب عـروض الب      .                 ديـران أو دويف   
      أبريل  /     نيسان (                                  ، وكذلك مهرجان الربيع للفنون       )              الربيع واخلريف  (                  واحلفالت املوسيقية     )       مـارس  /              فـرباير وآذار   /       وشـباط 

  .                              ً                هذه القاعة الرائعة تستضيف أيضاً حفالت ساهرة ضخمة   ).     مايو /     وأيار

            أثناء حرب     ١٧١٣   و    ١٧٠٩                                                   هذا احلصن القدمي، الذي بين على قمة الصخرة بني عامي       :   ان                   مسـرح فـور أنطو     
  .       ً  متفرجاً   ٣٥٠       ّ       ، وهو يّتسع ل   )                  مسرح وحفالت موسيقية (                                ً       ً      ً               اخلالقة اإلسبانية، يعترب اليوم مركزاً ثقافياً وفنياً يف اهلواء الطلق 

ّ            تاح جلمعيات موناكو، ويتّسع ل                                                           هذا املسرح الذي تسريه إدارة الشؤون الثقافية، م         :                  مسـرح املـنوعات                           ٣٥٠     
  .      ً                                     ً       مشاهداً، ويستضيف مؤمترات وحفالت موسيقية وعروضاً مسرحية

                  األمرية غراس، اليت     ١٩٨١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧                            هذا املسرح، الذي دشنته يف       :                        مسـرح األمـرية غـراس      
  .                                                                       وضعت تصور الزينة الداخلية، يسمح برناجمه بعرض مسرحيات شعبية وأخرى تقليدية

                                                               وهي عبارة عن مبان صناعية قدمية، تقع بشارع أنطوان األول،            :  "                      شـارع أنطـوان األول     "                  قاعـة العـروض      
  .                                      ورش فنانني وأروقة عروض فنية وقاعات عروض  :                                          استصلحت وهي تستقبل اآلن معدات ثقافية وفنية

               سامني أو حناتني                                                                              استصلحت مبان صناعية قدمية تقع بشارع أنطوان األول لتسمح لنحو عشرة ر             :             ورش الفنانني  
  .                                                            وحيتشد العديد من الزوار يف تلك الورش أثناء اليوم األورويب للتراث  .              ً                  مشهورين عاملياً بالعمل لسنوات عدة

       شخص   ١     ٠٠٠                                                                       هذا الفضاء، الذي تشرف عليه عمدية موناكو، ميكن أن يستضيف زهاء              :                   قاعـة الكانـتون    
                   اجتماع املسنني على    (                           أنشطة ذات طابع اجتماعي                                                                حلضـور حفالت موسيقية من مجيع األنواع وعروض رقص وكذلك           

   ).                                            مائدة طعام أو حفالت رأس السنة امليالدية وغري ذلك

                                                                            ميكـن هلذا الفضاء، الذي هو عبارة عن مبىن مستدير من قماش القنب، أن                 ): Fontvieille   (                 فضـاء فونتفـيي    
  :                           وهو يوفر إمكانات متعددة     .        مقعد  ٤     ٠٠٠                                                                           يستضيف أنشطة جد متنوعة بفضل حركيته الداخلية ومقاعده البالغ عددها           

                              وجيرى يف هذا الفضاء املهرجان       .                                                                                     تنظـيم والئـم ومأدبات طعام وبيع باملزاد العلين وتنظيم مؤمترات وتسجيالت تلفزية            
  .                     ً الدويل لفن السريك سنوياً

  :          ً                              ويوجد أيضاً يف اإلمارة مكتبات لالطالع واإلعارة -   ٢٨٣

                                                          وهي مكتبة ميكن االطالع على ما فيها من كتب أو استعارهتا أو        ):                   حتت إشراف البلدية     (                     مكتـبة لويس نوتاري    
  .                                                    مصنف، مبا فيها مؤلفات مكرسة للتاريخ احمللي أو اإلقليمي   ٣٢٠     ٠٠٠           وتشتمل على   .               إيداع كتب فيها

                           وحتتوي املكتبة املرئية على     .                   وهي مكتبة لإلعارة     ):                   حتت إشراف البلدية     (                                      مكتـبة نوتـاري السـمعية والبصرية       
                      شريط وطرائق تعلم     ١     ٢٠٠                   أسطوانة مدجمة و     ٢٨     ٠٠٠                                                     شريط وأسطوانة رقمية، وحتتوي املكتبة السمعية على           ٤     ٩٠٠

  .              اللغات وغري ذلك

  .                                                       ً وهي مكتبة لالطالع على ما فيها على عني املكان ولالستعارة أيضاً  :             مكتبة كارولني 
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                     أهم املؤسسات الثقافية  ) ج ( 

  :            ذات صيت عاملي                                 يوجد يف اإلمارة مؤسسات ثقافية مهمة  -   ٢٨٤

       ً   إكراماً      ١٩٦٦       فرباير   /       شباط   ١٧                                                      هذه املؤسسة اليت أنشأها مسو األمري رينيه الثالث يف            :                        مؤسسة أمري موناكو بيري    !
                   وتتلخص رسالتها يف     .                                                                                                     ألبيه، أمري موناكو بيري، ترأسها اليوم مسو أمرية هانوفر املعروف عنها اهتمامها بعامل الفن واألدب              

                          جائزة اآلداب اليت انطلقت      :                   ُ                         ولبلوغ هذا الغرض، ُتمنح ثالث جوائز هامة        .                   املبتكرة بوجه خاص                          تشجيع األعمال العصرية    
                       اليت منحت ألول مرة يف      (                                   ؛ واجلائزة الدولية للفن العصري          ١٩٦٠                                        ؛ وجائزة التلحني اليت انطلقت يف عام            ١٩٥١          يف عـام    

   ).    ١٩٨٣                         وتنظمها املؤسسة منذ عام     ١٩٦٥    عام 

  .                                                    ً                          املؤسسة اليت أنشئت مببادرة من األمرية غراس، ترأسها حالياً مسو أمرية هانوفر                هذه    :                       مؤسسـة األمـرية غراس     !
  :                                                                    وكان هدفها األويل يتمثل يف العمل اخلريي وتوسع بعدئذ ليشمل األعمال الثقافية

                            ً                  وهي تقدم كل سنة جوائز ومنحاً للفائزين            ١٩٧٥                  ، أنشئت يف عام                                      أكادميـية األمـرية غـراس للرقص       - 
                                                                                       لقادمني من مدارس تلقن نفس الدروس اليت تلقنها السيدة ماريكا بيزوبراسوفا، مديرة                             وكذلك للتالميذ ا  

                                                األكادميية اليت ترغب يف إدامة تقليد الرقص الكالسيكي؛

                                   ، بغية تشجيع الثقافة اآليرلندية         ١٩٨٤                               ، اليت أنشأها مسو األمري عام        "           األمرية غريس  "                       املكتـبة اآليرلـندية      - 
                 ً       ً                                                        ومتثل املكتبة مركزاً ثقافياً يتيح للزوار العاديني أو للقراء أو الباحثني أو              .     غريس                            الغالـية على قلب األمرية      

  .    ِّ                                                                    املدرِّسني أو الطالب املطالعة أو حضور تظاهرات متنوعة مثل احملاضرات أو عروض األفالم

   ند                وبلغت أوجها ع    ١٨٦٣                                 هي أول جوقة دائمة، وقد أنشئت عام   :                                      جوقـة مونيت كارلو للموسيقى الكالسيكية   !
           مث حتول امسها   "                               اجلوقة الوطنية ألوبرا مونيت كارلو "                     ، أطلق عليها اسم         ١٩٥٣         ويف عام     .     ١٨٧٩                             افتـتاح صالة غارنيي عام      

              ً                      ً                  وهي تؤدي أعماالً مسفونية وغنائية وضروباً من موسيقى           ".                                       جوقة مونيت كارلو للموسيقى الكالسيكية     "       إىل       ١٩٨٠       عـام   
                                                                           وركسترا، مثل توسكانيين وريشار شتراوس وليونارد برينشتاين ولورين مازل،                                            وسبق أن قاد اجلوقة أكرب قادة األ        .          البالـيه 

                                                                                                                         إىل جانب قادة أوركسترا ثابتني ذوي اعتبار، من أمثال بول باري ولوي فرميو وإيغور ماركيفتش ولوفرو فون ماتاشيتش                  
                      ألستاذ مارك جانوفسكي                  يوليه، أصبح ا   /      متوز  ١             وابتداء من     .                                                     ولورنس فوستر وجيانلويدجي جيلمييت وجيمس دي بريست      

  .             املدير املوسيقي

                                                                 عازف كي تتمكن اجلوقة من تأدية األعمال األكثر روعة، مما يساعدها على    ١٠٠                             وزيـد عـدد العازفني ليبلغ      
  .                                   إغناء ذخريهتا املوسيقية وتنويع أنشطتها

        األورفيه  "    زة                                                                                                وحصـلت اجلوقـة عـلى كثري من جوائز األسطوانات الكربى الفرنسية واألجنبية، من بينها جائ                
                                                                   وإىل جانب مشاركتها يف مومسي األوبرا والباليه، تقدم اجلوقة طيلة             ".                                      اجلائزة الكربى من أكادميية شارل كرو      " و  "        الذهبية

  .                             السنة مواسم من احلفالت املوسيقية
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                                                    ً                 أغسطس، تقدم جوقة مونيت كارلو للموسيقى الكالسيكية عروضاً يف ساحة           /          يوليه وآب  /                 وخـالل شهري متوز    
                                                                                                                    الرائعة يف القصر األمريي، حيث يدعى إلحيائها كبار العازفني املنفردين، مثل إلياهو إنبال أو رفائيل فروبيك دو                        الشرف  

  .    ٢٠٠٠                              بورغوس أو إميانويل كريفني يف عام 

                                                   ، من صالة غارنييه، على اسم املهندس املعماري الذي وضع     ١٨٩٢                تـتخذ، منذ عام    :                         أوبـرا مونـيت كـارلو      !
                               ُ                                    يف هذه القاعة ذات املاضي التليد أُبدعت أعمال عديدة من بينها             .     ً                  ً       أيضاً أوبرا باريس، مقراً هلا                            تصـميمها، والذي صمم     

  .    ١٩٢٥                  ملوريس رافيل يف عام   "             الطفل املسحور "                         يف روايتها الفرنسية، أو     ١٨٩٣                   لريشار فاغنر يف عام   "               تريستان وإيزوه "

                                        ىل مونيت كارلو ألدائها خالل ذلك العصر           ً       ً            عمالً غنائياً، جاء إ      ٨٠                                          وشـهدت مونـيت كارلو إبداع ما جمموعه          
                                                                                                                 الذهـيب فـنانون كـبار مثل كاروزو وشاليابني وجورج تيل، ويف عصرنا هذا روغجريو راميوندي وبالسيدو دومينغو                  

  .                                     ولوشيانو بافارويت وروبرتو أالغانا وغريهم

                           مونيت كارلو، جون موردلر، مع                                        أبريل من كل عام، يقدم مدير أوبرا        /                يناير إىل نيسان   /                            ويف الفترة من كانون الثاين     
                       ً      ً      ً                                                                                  جوقـة تتكون من مخسني مغنياً، مومساً راقياً يتضمن أربعة أو مخسة أعمال تكون يف أغلب األحيان إنتاجات جديدة أو                    

  .    ١٩٩٩               لشارل شني يف عام   "        سيسيليا "           ِّ       ً     ً                                                 إبداعات تكوِّن عموماً جزءاً من برنامج ربيع الفنون كما كان األمر بالنسبة لعمل 

   ".                    ال ترافياتا وكارمن   "                                                                    ، قامت أوبرا مونيت كارلو جبولة يف اليابان اشتمل برناجمها على                ٢٠٠٠       يونيه   /          ويف حزيران  
  .                                                       ً       ً                          نوفمرب من كل عام، تقدم األوركسترا واألوبرا والباليه برناجماً مشتركاً مبناسبة العيد الوطين ملوناكو /             تشرين الثاين  ١٩   ويف 

                                                            اليت حتمل امسها، أرادت األمرية غريس أن تعيد الصلة بتراث                                   بعد أن أسست األكادميية       :                       بالـيه مونـيت كارلو     !
  .                                                                                                                       اإلمـارة العريق يف فن الرقص، وهي اليت استضافت الباليه الروسي دياغيليف من خالل إنشاء فرقة رقص دائمة جديدة                  

        مايو            كريستوف -        ، جان       ١٩٨٥                                                               ُ                         وعينـت، صـاحبة السمو امللكي أمرية هانوفر، بصفتها رئيسة الفرقة اليت أُنشئت عام               
                                                                   وتؤدي فرقة الباليه عروضها عادة يف اإلمارة مبناسبة أعياد هناية            .     ١٩٩٣     ً                                            مديراً ومصمم رقصات باليه مونيت كارلو يف عام         

َ                        وَدَرج التقليد، منذ عام       .                     السنة وأعياد الفصح    َ َ                                     موسَم عروض الباليه بسلسلة من العروض        "            ليايل الرقص  "             ، أن ختتتم        ١٩٩١     
                                    ً            ً   هذه الفرقة، املكونة من حوايل مخسني راقصاً، تقدم عروضاً     .      يوليه /            الل شهر متوز               ّ                        عـلى مسـرح يل تّراس دي كازينو خ        

                     ومتثل تلك اجلوالت حنو      )                                                            منذ عهد قريب يف الواليات املتحدة األمريكية وكوريا والصني         (                                منـتظمة على املسارح الدولية      
  .                     يف مبىن يفي هبذا الغرض ، "  ِ    الِتلييه "                                              ً       يف املائة من أنشطة الفرقة اليت اختذت منذ اآلن مقراً هلا يف   ٧٠

                                              يعود أصلها إىل عهد األمري أنطوان األول، وهي          ):                           يل بويت شانتور دو موناكو       ( "                      مغـنو موناكو الصغار    "        فـرقة    !
                     وهذا التقليد مستمر     .                                                                                            عبارة عن جمموعة صوتية تتكون من أصوات أطفال كانت آنذاك تؤدي الطقوس يف مصلى باالتني              

    ٣٠                                                                                         تقع على عاتق بيري دوبا مهمة السهر على إشعاع هذه اجلوقة الغنائية املكونة من                               ويف الوقت احلايل    .     ١٩٧٣          منذ عام   
  "                                 مغنيي كاتدرائية موناكو الصغار    "                                       وعندما تنضم أصوات الكبار إىل فرقة         .    ً                                         طفـالً يف جمـال املوسيقى يف شىت أحناء العامل         

              ً   اليت تقدم عروضاً     )                                يز دو ال كاتيدرال دو موناكو            ال ميتر    " (                                           مدرسة الترتيل التابعة لكاتدرائية موناكو     "                    يصـري اسم الفرقة     
                             وتقدم هذه اجملموعة الغنائية          ...).                                                      العيد الوطين أو أعياد امليالد أو الصعود أو الفصح         (                                    مبناسبة الفروض الدينية أو احلفالت      

  .          ً        كذلك عروضاً يف اخلارج
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               وهي تتكون من     .                       ة رجال الدرك األمريية                                  الفرقة املوسيقية التابعة لسري     :      َ  ّ                                 جوقـة َبّواقي سرية رجال الدرك األمريية       !
     َ  ّ                 جوقة َبّواقي سرية رجال     "                           ، أصبح اسم هذه الفرقة          ١٩٧٨         ويف عام     .      ً                                       عضواً من رجال الدرك حتت إمرة ضابط صف          ٢٦

                                                                                                          والذخرية املوسيقية للجوقة تتيح هلا أداء عروض أثناء االحتفاالت الرمسية مبناسبة التظاهرات الرياضية أو                 ".              الدرك األمريية 
                  ً                                                         ، تقدم اجلوقة عروضاً يف اخلارج، حيث زارت سومري ونيم وألبريفيل ولوغانو                ١٩٨٩           ومنذ عام     .                 حلفـالت العامـة       يف ا 

  .                                               ودوسلدورف وتورينو وإشبيلية وجنيف وهانوفر، وغريها

         الفنون            مؤسسات تعليم  ) د ( 

  :                          أهم مؤسسات تعليم الفنون هي -   ٢٨٥

                              ً                        ة غريس، تقدم هذه املدرسة تعليماً متعدد االختصاصات             ً             حتقيقاً لرغبة األمري    :                                أكادميـية األمـرية غريس للرقص      !
                                                                                                                    هبـدف تطويـر القدرات اإلنسانية والفنية للتالميذ من خمتلف اجلنسيات وإتاحة الفرصة هلم لكي يصبحوا فنانني شاملني                

  .            وراقصني حمترفني

                             قصني النجوم الذي ظلوا على                                                                       ً                    ويف املكان الرائع املسمى فيال كازا ميا، تستقبل ماريكا بيسوبراسوفا عدداً من الرا             !
  .                                                 ً      ً       ً وفاء هلا والذين ميثلون بالنسبة للتالميذ الشباب حضوراً مفيداً ومشجعاً

    وهي   .                                             أودعت هذه املؤسسة حتت وصاية بلدية موناكو        :                                                        أكادميـية املوسيقى التابعة ملؤسسة األمري رينيه الثالث        !
                                                          يقي، وتعليم العزف على اآلالت املوسيقية، واملعهد البلدي                     التدريب املوس  (           ً        ً     ً                        تقـدم تدريباً موسيقياً كامالً لسبعمائة تلميذ        

                                                                                    كما يتلقى تعليمهم فيها تالميذ من مستوى رفيع يرغبون يف بدء مشوارهم االحترايف                ).                              ملوسيقى اجلاز وفرق األوركسترا   
  .                                                              حىت يتمكنوا من التقدم ملسابقات الدخول إىل املعاهد املوسيقية الوطنية

                   وهي تفسح للتالميذ     .                                              هذه املؤسسة موضوعة حتت وصاية بلدية موناكو        :             التشكيلية                            املدرسـة الـبلدية للفنون     !
                 ً          وتقدم كذلك تعليماً بدوام      .                           ً                                                                 الصـغار باخلصوص وللكبار أيضاً اجملال للتعرف على تقنيات التصوير أو الرسم أو التشكيل             

                                      ون الفرنسية ويقابل السنة األوىل من                 ً                                                                          كـامل، مقبوالً من وزارة الثقافة الفرنسية، يتيح إعداد الطالب لدخول مدارس الفن            
  .                الدراسات اجلامعية

          السنوية ة ي        الثقاف        املناسبات    أهم     ) ه ( 

  .                                     تشهد كل سنة تنظيم تظاهرات ثقافية هامة -   ٢٨٦

              هذا املهرجان،     ):      فرباير /                   يناير وبداية شباط   /                  هناية كانون الثاين   (                                                املهـرجان الدويل لفنون السريك يف مونيت كارلو          !
         ، احتفل      ٢٠٠٣         ويف عام     .                               ً                    ، يستقبل مع بداية كل عام عروضاً عاملية مدهشة            ١٩٧٤                        مري رينيه الثالث عام                      الـذي أنشأه األ   

                                                                       وفيه جتتمع أكرب فرق السريك يف العامل وتشارك يف املباراة أمام جلنة حتكيم           .                                            املهـرجان بذكرى تأسيسه السابعة والعشرين     
            وأثناء حفلة   .                   ً                   األمرية ستيفاين وأيضاً جلنة حتكيم من األطفال                                                          تضـم حمـترفني برئاسة األمري رينيه وتساعده يف مهمته تلك         

  .          ِّ                                                         ساهرة، يقدِّم أفراد األسرة األمريية جوائز البهلوان الذهيب والبهلوان الفضي
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  .          َّ                                                  يوليه تنظَّم هذه التظاهرة اهلامة بالنسبة لعامل التلفزيون        /           يف شهر متوز    :                                          املهرجان الدويل للتلفزيون يف مونيت كارلو      !
            وهي تتمحور    .                                                                                           ا صاحب السمو األمري رينيه الثالث، وهي حتظى باعتراف االحتاد األورويب لإلذاعة والتلفزيون                      وقد أنشأه 

                                                     واليت جعلتها تتمتع بسمعة دولية لدى مجيع احملترفني يف هذا     ١٩٦١                                                      حـول مبادئ نبيلة ما فتئت حتركها منذ إنشائها عام        
                                                           صاحب السمو األمري وريث التاج ألبري، استطاع أن يفرض              ١٩٨٨    يه     يون /         حزيران  ١                               وإذ توىل رئاسة املهرجان منذ        .     اجملال

                               ً            ً                                                                 أهدافـه بـتقدمي امليادين األشد تنوعاً واألكثر كماالً يف التلفزيون احلديث، فجمع بني تنظيم مباراة وسوق دولية للسينما    
  .                   والتلفزيون والفيديو

                                       ردن كلوب برئاسة صاحبة السمو امللكي                      ينظمها نادي غا     ):     مايو /       أيار -       أبريل   /     نيسان   (                       مسـابقة باقات الزهور    !
                               وهي تضم جلنيت حتكيم تتكون األوىل من    ".     ّ             يل تّراس دو كازينو  "                                                       أمـرية هانوفـر، وجتري أحداثها خالل فصل الربيع يف           

             وتتمثل أعلى    .                                                                                                    حمـترفني متخصصني يف فن تنسيق الزهور بينما تتكون الثانية من شخصيات معروفة حبسها الفين املرهف               
  .                                                  ه املباراة يف اجلائزة الكربى، وهي جائزة غريس دو موناكو            مكافأة عن هذ

                                                            فيستطيع الزائر خالل هذه التظاهرة التمتع جبمال النباتات          "             أحالم احلدائق  "                      ً             ويف هذا اإلطار، جتري أيضاً أحداث        
  .                                       إىل منظر من مناظر حوض البحر األبيض املتوسط  "     ّ            يل تّراس دو كازينو "                  الزاخرة، إذ تتحول 

                                             ً        هذا املهرجان ذو الصيت العاملي، الذي أنشئ تنفيذاً           ):     مايو /       أيار -       أبريل   /     نيسان   (                 ن يف مونيت كارلو                ربـيع الفنو   !
  .     مايو /           أبريل وأيار /                                                             وتنظمه إدارة الشؤون الثقافية، يقام كل سنة خالل شهري نيسان       ١٩٨٤                             لرغـبة األمـرية غريس عام       

                                  وترأس صاحبة السمو أمرية هانوفر هذا   .      وسيقى      ً                                ، جزءاً من اجلمعية األوروبية ملهرجانات امل     ١٩٨٦                       وصـار، مـنذ عـام       
                    ويقدم ربيع الفنون     .                                                                                                املهـرجان، الذي يساهم يف جعل اإلمارة املكان املفضل لدى مجيع هواة املسرح والفنون واملوسيقى              

                                                                                                                  خنـبة من التظاهرات العاملية املشهورة ويسعى إىل اكتشاف مواهب جديدة يرغب يف تشجيعها من خالل إتاحة الفرصة                  
                                                                                  وباإلضافة إىل ذلك، تتميز كل دورة من دورات املهرجان حبدث بالغ الطرافة، مثل               .                                مهـا لتقدم عروضها يف اإلمارة        أما

                           ً                                          لغلوك وفالفيو وهينديل وأيضاً إخراج مسرحيات أو أعمال موسيقية           "      ألسيست "                                         إعـادة إخراج األوبرات الباروكية مثل       
  .    ١٩٩٩               لشارل شني يف عام   "        سيسيليا "   و    ١٩٩٨          تان يف عام                       على موسيقى ماريوس كونس  "       فرلني-      رامبو  "           معاصرة مثل 

                            ورأت أوىل دوراته النور يف       .    َّ                        ينظَّم معرض النحت كل سنتني       ):         يف الصيف    (                                  املهرجان الدويل لفن النحت املعاصر     !
  .        سنتني                                                                                                     وهو يقدم خنبة من الفنانني املعاصرين من بني األكثر متثيال أو الفنانني املغمورين الواعدين مرة كل                 .     ١٩٨٧       عـام   

                                                بورديل وليجي ومور ودي شرييكو وبوتريو وسيزار        (                                                                   ويف هناية املعرض، تقوم دولة موناكو بشراء بعض من تلك األعمال            
                   َ ِّ                                                                               واستطاعت بذلك أن تكَوِّن جمموعة هامة من املنحوتات اهلائلة املعروضة يف احلدائق والساحات العامة،                 ).              وأرمان وغريهم 

                                                                     ، أضفي على هذه التظاهرة تصور جديد بإقامة مهرجان مونيت كارلو             ٠٠  ٢٠                وخالل صيف عام      .                     وهـي ملـك الدولة    
                          وكان موضوع الدورة األوىل      .                                  ً                                             للمنحوتات الذي يقدم كل سنتني معرضاً ملنحوتات ضخمة تتمحور حول موضوع معني           

   ".                       فن النحت األمريكي املعاصر "

                               لحة االحتفاالت البلدية تنظيم هذا          تتوىل مص    ١٩٦٦        منذ عام    ):        يف الصيف   (                                   املهـرجان الـدويل لأللعاب النارية      !
  .                   وقد اكتسب مسعة دولية  .      أغسطس /         يوليه وآب /                    املهرجان خالل شهري متوز
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  .      أغسطس /     َّ                                وينظَّم كل أربع سنوات يف شهر آب           ١٩٥٧           أنشئ عام      ):         يف الصيف    (                          ملهرجان الدويل ملسرح اهلواة    ا !
     ً            فرقاً مسرحية من     ١٩٩٧              واستقبل يف عام   .           ملسرح اهلواة                                                               وهو التظاهرة الرمسية الوحيدة احلائزة على اعتراف الرابطة الدولية  

       ً                                                                                          مشـاركاً وشهد، ألول مرة، حلقة دراسية عن النقاد الشباب برعاية الرابطة الدولية لنقاد                  ٨٢٨     ً                 بلـداً واسـتقطب        ٢٤
  .                                                           وحيظى هذا املهرجان بدعم اليونسكو ووكالة التعاون الثقايف والتقين  .         املسرحيات

                                   يف األيام األوروبية للتراث اليت          ١٩٩٦                         شاركت اإلمارة منذ عام        ):       أكتوبر /         رين األول   تش   (                     اليوم األورويب للتراث   !
                                                                                                                    يـنظمها اجمللـس األورويب، مقترحة على آالف الزوار اكتشاف املتاحف واملواقع الثقافية واملؤسسية يف موناكو، مبا فيها               

   ).              واملباين اإلدارية                       املختربات وورشات الفنانني  (                                     األماكن املوصدة عادة يف وجه عامة اجلمهور 

                          هذه التظاهرة، اليت نظمت       ):       أكتوبر /           تشرين األول    ( )                         مونيت كارلو ماجيك ستارز    (                             جنـوم مونيت كارلو الساحرة       !
                        وجتري أحداثها يف بداية      .                                                                  ، ينظمها مسرح األمرية غريس برئاسة صاحبة السمو األمرية ستيفاين             ١٩٨٥                    أول مـرة يف عام      

                                                                       عديد من العروض الفنية لفنانني دوليني حتظى أفضل عروضهم جبائزيت العصا الذهبية                  أكتوبر، وتقدم ال  /                  شـهر تشرين األول   
   ".            سبورتينغ دييت "            ُ                    أو الفضية، وُيستدعون إلحياء سهرات 

   َّ                                              ينظَّم هذا املنتدى كل سنتني برئاسة صاحبة السمو امللكي    ):      ديسمرب /           كانون األول    (                           منتدى موناكو لفنون الرقص    !
ُ           وُعقدت دورته   .               أمـرية هانوفر         وتتيح   .                    يف ساحة غرميالدي       ٢٠٠٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٧    و   ١٣                        األوىل يف الفترة بني       

                                                                                                                       هـذه الـتظاهرة لقـاءات وتبادالت بني حمتريف الرقص بشأن التقنيات واألحاسيس الفنية املتعددة اليت تعكس مدى ثراء                   
                           وختتتم هذه التظاهرة حبفلة      .      بودلو  -  ُ                                                   وأُسندت اإلدارة العامة للمهرجان إىل دومينيك باسي          .                         ممارسـات تصميم الرقصات   

  .                                  توزيع جوائز الرقص العاملية يف موناكو

  تعزيز اهلوية الثقافية-٣

  :                                                      عديدة هي اجلمعيات يف موناكو اليت متثل جاليات أجنبية؛ إذ جند -   ٢٨٧

    ئها                                           احملافظة على روابط الصداقة بني مجيع أعضا       "                      هتدف هذه اجلمعية إىل       :                                     الصـداقات البلجيكـية يف مونـاكو       !
                                                                                                                      وأسرهم ومساعدة البلجيكيني املعوزين املقيمني يف إمارة موناكو واملسامهة يف مجيع األعمال اليت من شأهنا أن تتسم بروح                  

   ".                 من األرحيية الوطنية

                                                                  احملافظة على روابط الصداقة بني مجيع أعضائها وأسرهم، وخباصة من           "         هتدف إىل     :                               اجلالـية اليونانية يف موناكو     !
                                                                                         ات وصبحيات فنية واحتفاالت خمتلفة ومساعدة اليونانيني املعوزين املقيمني يف إمارة موناكو واملسامهة                    خـالل تنظيم سهر   

   ".                                                       يف مجيع األعمال اليت من شأهنا أن تتسم بروح من األرحيية الوطنية

                                                                تنظيم تظاهرات بغرض التعريف باألهداف اخلريية للجمعية ولتمكني        "          يهدف إىل     :                            صـندوق آيرلندا يف موناكو     !
                                                                                                                        أهـم فاعـلي اخلري األجانب من اإلقامة يف إمارة موناكو مبناسبة أحداث منتظمة التوقيت؛ وعلى العموم، تعزيز وتيسري                   

   ".                                                                                 عالقات التبادل بني مجيع اجلاليات واملنظمة اآليرلندية لغرض نزيه، ولتشجيع التفاهم املتبادل
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                                           اآليرلنديني وحمب آيرلندا بغرض تشجيع العالقات             مل مشل املواطنني "       هتدف إىل   :                               مجعـية فـنون آيرلندا وموناكو    !
   ".        الثقافية

                                                                  تعزيز التقاليد االسكتلندية من خالل تبادل االتصاالت االجتماعية بني        "         هتدف إىل     :                            فـرقة الـرقص االسكتلندية     !
   ".                                                                 أعضائها ومن خالل تعليم أصول الرقص التقليدي االسكتلندي وممارسته وعرضه

                                                                        مل مشل أعضاء اجلالية الفلبينية يف موناكو واالهتمام بشؤون أعضاء تلك            "         هتدف إىل     :    اكو                         اجلمعية الفلبينية يف مون    !
   ".                                                                                                           اجلالية وتقدمي العون هلم وكذلك لزوار اإلمارة من الفلبينيني وتعزيز وتشجيع الثقافة والتقاليد الفليبينية بني أعضائها

                                          ملقيمني يف إمارة موناكو هبدف احملافظة على                          مجع مشل الفرنسيني ا    "          يهدف إىل     :                                احتـاد الفرنسـيني يف مونـاكو       !
                                                                                                                      األواصر اليت تربطهم بوطنهم األم والدفاع عن مصاحلهم األدبية واملادية واملسامهة يف مجيع األعمال ذات األهداف الوطنية                 

   ".                                                            والفكرية واملادية اليت من شأهنا أن تساعد يف توسيع التأثري الفرنسي

                                                       إقامة الصالت اإلنسانية والثقافية واإلدارية والرياضية       "         هتدف إىل     :             يف موناكو                                   مجعـية الصداقة للمغاربة املقيمني     !
   ".                                                                              وتيسري هذه الصالت وتعميقها بني املغاربة املقيمني يف إمارة موناكو وكذلك مع سكان موناكو

                 و وخدمة مصاحلها                                                        السهر على راحة اجلالية الربيطانية املقيمة يف موناك        "         هتدف إىل     :                             اجلمعية الربيطانية يف موناكو    !
   ".                        وتقدمي املساعدة إىل أعضائها

                                                                    مجع مشل أعضاء اجلالية الكندية يف موناكو وأصدقائهم وتنمية عالقات           "          يهدف إىل     :                     الكندي يف موناكو         النادي !
                                                                                                                           الصـداقة والـروابط الثقافـية والفنية واالجتماعية والسياحية والرياضية بني أعضائها ومع سائر اجلمعيات، وإىل تعزيز                 

                                                                                                                           تشجيع الثقافة والتقاليد الوطنية وتقدمي مجيع أشكال املساعدة أو العون الضروريني إىل أعضاء اجلالية الكندية وإىل زوار                  و
                                                                                                                      الـنادي، كما هتدف إىل تسهيل التبادل واالتصاالت الوثيقة بني أعضاء اجلالية الكندية وإمارة موناكو واملسامهة، حبكم                 

   ".                         وإشعاعها على الصعيد الدويل                              طبيعتها، يف تعزيز مكانة اإلمارة 

                                                           تقدمي املساعدة إىل السويسريني املقيمني يف إمارة موناكو ويف          "          يهدف إىل     :                                  الـنادي السويسـري يف مونـاكو       !
   ".                                                                                                البلديات اجملاورة ومتتني أواصر األخوة بني مجيع أعضاء اجلمعية بأن تتيح هلم، باخلصوص، فرص االلتقاء فيما بينهم

                                                    مجيع الربازيليني يف موناكو ونواحيها وكذلك مجيع من         "                هتدف إىل مل مشل       :                     املقيمني يف موناكو                  مجعية الربازيليني  !
                                                                                       عالقـات التبادل بني الربازيل وإمارة موناكو جبميع أشكاهلا، ال سيما التبادل الثقايف              "              وإىل تعزيـز      "                   يهـتم بالـربازيل   

   ".                 واالقتصادي واإلنساين

                                                     مجيع األشخاص ذوي اجلنسية الربتغالية أو حميب الربتغال         "                هتدف إىل مل مشل       :   كو                                مجعية الربتغاليني املقيمني يف مونا     !
   ".                                                                          بغية إدامة األعراف والتقاليد والثقافة والفنون والفلكلور وفن الطهي الربتغاليني

                                                             الصالت بني سكان موناكو والنمساويني من خالل تعزيز العالقات          "                هتدف إىل توثيق      :          النمسا -              مجعية موناكو    !
   ."                                                   قافية والعلمية واالجتماعية والرياضية والسياحية وغريها   الث
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                                             تشجيع التقارب بني مواطين موناكو ومواطين الواليات  "       هتدف إىل   :                          الواليات املتحدة األمريكية�            مجعية موناكو  !
   ".                                               املتحدة ومتتني عالقاهتما الروحية والثقافية والرياضية

                                                                      التقارب بني مصاحل موناكو واملصاحل األملانية ومتتني عالقاهتما الروحية               تعزيز "          يهدف إىل     :                     النادي األملاين الدويل   !
   ".                                           وتقدمي العون إىل بعض احملتاجني بعد دراسة أوضاعهم

                                                                  متتني أواصر الصداقة واألخوة بني البلدين وتسهيل التبادل الثقايف          "          يهدف إىل     :                                 نادي الصداقة بني موناكو وتونس     !
                                                                                  عزيز روح التعاون بني أعضاء النادي ومع مواطين البلدين املقيمني يف إمارة موناكو ويف                                        واالقتصـادي والرياضي بينهما وت    

   ".                  البلديات املتامخة هلا

                                  العالقات الودية يف جماالت الثقافة      "                 يهدف إىل تطوير      :                                                         نـادي سـريفانتيس للناطقني باللغة اإلسبانية يف موناكو         !
   ".                                             بلدان أمريكا الالتينية الناطقة باللغة اإلسبانية                                            والرياضة واالقتصاد بني إمارة موناكو وإسبانيا و

                                                                        تيسري العالقات الثقافية والفنية بني مواطين إمارة موناكو ومواطين دول           "          يهدف إىل     :                         االحتـاد األمريكي الالتيين    !
   ".               أمريكا الالتينية

                        ة موناكو ودول أمريكا                                       تسهيل االتصاالت بني املقيمني يف إمار      "         هتدف إىل     :                                     دار أمـريكا الالتينـية يف موناكو       !
   ".        الالتينية

                                                                            تشجيع وتسهيل التبادل الثقايف بني الصني وإمارة موناكو بغية تيسري معرفة            "         هتدف إىل     :        الصني -              مجعية موناكو    !
                                                                                                                             متبادلة أكرب يف امليادين الفنية واألدبية واملوسيقية والسياحية والرياضية، وكذلك معرفة تقاليد كل من البلدين هبدف متتني                 

   ".                                 صداقة احملضة وترسيخ التفاهم املتبادل  ال

                                                                          تطوير عالقات الصداقة والعالقات الثقافية واالقتصادية واملالية بني إمارة          "         هتدف إىل     :        آسيا -                  مجعـية مونـاكو      !
   ".                موناكو ودول آسيا

   ويف                                                         تقدمي املساعدة إىل السويسريني املقيمني يف إمارة موناكو          "          يهدف إىل     :                                  الـنادي السويسـري يف مونـاكو       !
   ".                                                                                                البلديات اجملاورة ومتتني أواصر األخوة بني مجيع أعضاء اجلمعية بأن تتيح هلم، باخلصوص، فرص االلتقاء فيما بينهم

                                      من خالل وضع مكتبة متخصصة حتت تصرف        "                                           يهدف إىل نشر اللغة والثقافة اإليطاليتني         :                     دانيت ألغيريي موناكو   !
                                                                    ها وفنها، ومن خالل تنظيم دروس يف اللغة اإليطالية وتنظيم تظاهرات ثقافية                                         َ        األعضـاء فيه تتناول مجيع كتبها إيطاليا وأدبَ      

   ".               تتوافق مع مهمته

                                                                           تعزيز التقارب بني سكان إمارة موناكو وسكان إيطاليا واملسامهة يف تطوير            "          يهدف إىل     :             إيطالـيا  �          مونـاكو    !
   ".                                                العالقات الثقافية واالقتصادية والرياضية بني البلدين

                                          تقدمي العون إىل اإليطاليني احملتاجني املقيمني       "         هتدف إىل     :                                                اخلريية التابعة للجالية اإليطالية يف موناكو                 جلنة األعمال  !
   ".                                                                                                               يف إمارة موناكو أو العابرين إياها أو العاملني فيها بصورة مؤقتة وهي، هلذا الغرض، تتعاون مع القنصلية العامة اإليطالية
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                                                     تطوير ومتتني العالقات الثقافية والعلمية واالجتماعية       "         هتدف إىل     :                  يف أحناء العامل                                    اللجنة الثالثية األلوان لإليطاليني    !
   ".                                    بني اجلالية اإليطالية يف موناكو وإيطاليا

                                                                    تطوير العالقات الثقافية والفنية واالجتماعية والسياحية والرياضية        "         هتدف إىل     :                              مجعـية غاالتاساراي يف موناكو     !
                      ، وإىل تنظيم مؤمترات        ١٨٤١                                                        ئر غاالتاساراي، الذي أنشئت ثانويته يف اسطنبول عام                                           وغريهـا بـني إمارة موناكو ودوا      

                                                                                                                   الجتماعات األعمال الدولية أو االستثمارية واحلفاظ على تبادل املعلومات مع مجيع مؤسسات غاالتاساراي يف تركيا ويف                
                                 ً    والرياضيني واألعضاء، واالحتفال سنوياً                                                                                  اخلـارج، مبا يف ذلك مع احلاصلني على الشهادات والتالميذ القدامى واألساتذة             

                                             يف التظاهرات الرياضية واملنافسات واملباريات       "    ٍ راٍع   "ک                          يف مونيت كارلو، واملسامهة       "     بيالف "                             باالجـتماع التقلـيدي ل        
   بال  "                                                                                                             والـزيارات ورياضـة اليخوت، وما إىل ذلك، ومنح مجيع األعضاء يف غاالتاساراي سبل االتصال ببعضهم البعض                  

   ".    حدود

                                                              ً           تسهيل أي اتصال بني شعيب موناكو ومالطة وتنظيم الرحالت بينهما ذهاباً            "         هتدف إىل     :         مالطة �              مجعية موناكو    !
   ".      ً                                                                  وإياباً واملسامهة يف حتقيق أهداف ثقافية مع مصلحة اآلثار التارخيية يف جزيرة مالطة

                               ط الصداقة والعالقات الثقافية               تعزيز رواب  "          يهدف إىل     :                                                          االحتـاد الـثقايف اللبـناين العـاملي يف فرنسا وموناكو           !
                                                                                                                         واالجتماعية والسياحية والرياضية بني أعضائه ومع اجلمعيات األخرى والتأكيد على اهلوية الثقافية اللبنانية وعلى حضور               
                                                                                                                          لبـنان يف العـامل والـتعريف بتراث موناكو وبالتراث الفرنسي والتراث اللبناين وباحلضارات املنبثقة عنها وتوفري مجيع                  

   ".                           الت وتقدمي خدمات ألعضاء اجلمعية      التسهي

  التدابري الرامية إىل مساعدة خمتلف اجلاليات-٤

  .                                                 إن احلياة اجلمعياتية زاخرة وناشطة للغاية يف هذا اجملال -   ٢٨٨

                                                                 اجلمعيات ذات املهمة الثقافية الفاعلة يف جمال احملافظة على التراث الوطين  ) أ ( 

                              احملافظة على التقاليد املدنية     "       ، إىل       ١٩٢٤                            اللجنة، مذ أنشئت يف عام           هتدف    :                                     اللجـنة الوطنـية لتقاليد موناكو      !
                                           وهي تقدم، هلذا الغرض، املشورة للتجمعات األخرى   .                                                                   والدينية والبحث يف تلك اليت عفا عليها الدهر والعمل على إحيائها      

                                    عزيز استعماهلا واملسامهة يف تعليمها                                                                                              املهتمة بالتقاليد والفلكلور واحملافظة على لغة موناكو والعمل على تطويرها ونشرها وت           
                                                                                                                  والبحـث عـن مجيع األشياء املنقولة واألدوات واألعمال التصويرية واملخطوطات والتماثيل الصغرية واآلالت أو املواد                

                                                                                                                        البصـرية اليت متثل أو تشري إىل تراث موناكو التارخيي أو الفكري أو الفين أو الثقايف أو املتعلق بالطرائف أو                    -           السـمعية   
                                                                                                                          النوادر ومجعها أو اقتنائها؛ وعرض بعض من تلك األشياء لرياها اجلمهور يف املقر الرئيسي ويف األماكن املعدة هلذا الغرض                   

                                                                                والسهر على محاية املواقع واآلثار أو بقايا اآلثار أو العناصر الزخرفية ذات              "                      متحف موناكو العتيقة   "                        واليت يطلق عليها اسم     
                                                                                   أو املنظري، وكذلك احلفاظ على أصل األشكال املعمارية اليت متيز بعض األحياء، وتقدير املبادئ                         الطابع التارخيي أو الثقايف

                                                                                              ً                               التقليدية املتمثلة يف التعاضد واالحتاد والضيافة والشرف حق قدرها والعمل على احترامها، والقيام عموماً بأي عمل يتعلق                 
   ".                   باملوضوع املذكور أعاله
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     ويتم   .      ً              عضواً على األكثر     ٦٠                                                 شطني راشدين حيملون جنسية موناكو ويبلغ عددهم                                     وتتكون اللجنة من أعضاء نا     
                                ً                  ً     ً        ً           ويدير اجلمعية جملس إدارة يضم رئيساً ونائيب رئيس وأميناً عاماً وسكرترياً             .                                             قبول األعضاء اجلدد عن طريق اختيار الزمالء      

                                     م الداخلي على إمكانية تكوين جلان                 وينص النظا   .                                                                 وأمني صندوق وأمني صندوق مساعد، وتدوم فترة واليته ثالث سنوات         
     ً          وطبقاً للقانون    .                                                                                                     وتعـيني أمني متحف موناكو العتيقة من بني أعضائها الناشطني أو أعضاء الشرف أو األعضاء املشاركني               

  :                                التأسيسي، تضم الذمة املالية للجنة

       ً       ً                          صندوقاً ثقافياً يتكون من مقتنيات أو هبات، - 

              ً                 أو تكون جزءاً من تنسيق املتحف،                               أمالكا منقولة تزين مقرها الرئيسي - 

  .                                                       جمموعة من األعمال اليت تنشرها اللجنة أو تكون حتت تصرف أغيار - 

  .                                  ُ               وختضع مجيع تلك املمتلكات لعمليات جرد ُتستوىف بشكل دوري 

  :   ِّ                                وحتدِّد اللجنة هدفني رئيسيني للجمعية، مها 

                              ة على تنظيم تظاهرات ختلد بعض                       فاللجنة تشرف مباشر    :                                                 احملافظـة عـلى التقالـيد املدنـية الدينـية          -
    ٢٤                              ديسمرب وخبز البابا نويل يف       /              كانون األول   ٦                                                     االحـتفاالت التقلـيدية مثل عيد القديس نيقوال يف          

                 احتفاالت القديسة   (                                                                 ديسـمرب وتشـارك يف االحتفاالت التقليدية اليت تنظمها البلدية            /             كـانون األول  
                                    الت القديس رومان ونادي القديس يوحنا؛                                       أو اليت تنظمها جمموعات أخرى مثل جلنة احتفا  )      ديفوت

  .                                                                             احملافظة على التراث الوطين، ال سيما يف امليادين اللغوية واملعمارية والتارخيية والفنية -

                                                    مببادرة من اللجنة الوطنية للحفاظ على تقاليد            ١٩٨٢                                هذه األكادميية، املنشأة يف عام        :                          أكادميـية اللهجات احمللية    !
ُ                                                                              لماء لغة بارزين ُدعوا للمسامهة يف دراسة ونشر اللهجات، وخباصة اللهجة احمللية ملوناكو، من                                      موناكو، تضم جامعيني وع                    

                                                            دراسة اللهجات واحملافظة عليها والدفاع عنها والتعريف هبا         "              وهي هتدف إىل      .                           ُ               خالل تنظيم مناظرات جامعية ُتنشر أعماهلا     
                                                 واملناظرات واحللقات الدراسية ونشر مقاالت صحفية                                                                     ونشرها بكل الوسائل ذات الصلة، وال سيما من خالل احملاضرات           

   ".                                      وكتب أو أعمال أدبية أو شعرية أو مسرحية

                                           اجلمعيات اهلادفة إىل الدفاع عن اللغة الفرنسية  ) ب ( 

                       ً                                                                                                   أصبحت إمارة موناكو عضواً يف الوكالة الثقافية والفنية التابعة للمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية منذ عام                 
  :                                      وتعمل مجعيات خمتلفة هي األخرى يف هذا االجتاه  .                                              هي تشارك يف عدة أعمال للدفاع عن اللغة الفرنسية   ، و    ١٩٩٨

                                                                    حتقيق تفتح شخصية األعضاء وتعزيز استعمال اللغة الفرنسية بواسطة          "          يهدف إىل     :                           نـادي ريشليوه يف موناكو     !
   ".                               أعمال اجتماعية وثقافية وإنسانية

                                                           نشر استعمال اللغة الفرنسية يف موناكو ومجع مشل مجيع من           "         هتدف إىل     :   كو                                  جلـنة الـتحالف الفرنسي يف مونا       !
   ".                                        وهي بعيدة عن أية انشغاالت سياسية أو دينية  .                                                                   يرغبون يف املسامهة يف زيادة املعرفة باللغة والفكر الفرنسيني وامليل إليهما
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   ُّ                             جتدُّ يف إقامة عالقات شخصية بني                   ُّ                       تكوين حلقة للكُّتاب باللغة الفرنسية     "          يهدف إىل     :                           نـادي القـلم يف موناكو      !
   ". ُّ                                                                         كُّتاب فرنسيني وأجانب ويف تيسري التفاعل بني اآلداب الفرنسية واألجنبية جبميع الوسائل

                                            اجلمعيات املعنية باحملافظة على التقاليد الشعبية  ) ج ( 

     ً    عضواً،     ١٥٠   م   ُ                                                   أُنشئت هذه اللجنة، يف مطلع القرن املاضي، وهي تض          :                                     جلـنة االحتفاالت بعيد القديس رومان      !
      يوليه  /                                                                                                وتقيم مأدبتني يف اهلواء الطلق يلي كال منهما حفل راقص ونشاط موسيقي يف حدائق سان مارتان يف هناية شهر متوز 

  .               ً      ً                                  كما تنظم احتفاالً دينياً يف الكاتدرائية يف مصلى القديس رومان  .                أغسطس من كل عام /             وبداية شهر آب

                                                             تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقايف أو فلكلوري أو ترفيهي أو           "                        هتدف هذه اجلمعية إىل     :                القديـس يوحنا          نـادي    !
                                                                           َّ                                  خـريي واملشـاركة يف تلـك التظاهرات، وكذلك يف االحتفاالت الدينية، ال سيما تلك اليت تنظَّم على شرف القديس               

       كارتيي                                          ولكوهنا أنشئت لالحتفال بعيد القديس يوحنا يف    ".                                                    باتيست باالتفاق مع السلطات الكنسية الكاثوليكية    -       جـان   
                          يونيه وتضم احتفال نريان     /         حزيران   ٢٤    و   ٢٣                              ِّ                                             دي مـوالن يف مونـيت كـارلو، فإهنا تنظِّم احتفاالت دينية وفلكلورية يف               

                     ً                                               وتنظم هذه اجلمعية أيضاً حماضرات تليها مآدب عشاء تتناول مواضيع            .                    ً                           القديـس يوحنا وعروضاً موسيقية ومأدبة هبيجة      
  .                       تتنوع بني الديين والتارخيي

                                                                       أن تغرس يف أعضائها وتنمي لديهم امليل إىل ودراسة املوسيقى املكتوبة            "                        هتـدف هذه اجلمعية إىل        :  ّ ّن       َ    ال بـاالديَ   !
                                                                                                                       لـآلالت الوتـرية املـزمومة أو الـيت يعـزف عليها بواسطة ضاغطة وباألساس املندولينة واملندول والعود والقيثارون                   

                                          ً           الغرض وتقدم حفالت وتشارك كلما رأت ذلك مفيداً يف                       ً                     وهي تنظم دروساً يف املوسيقى هلذا         .             ّ              واملاندولوتشلّو، وما إليها  
   ".                                                                                 املباريات الدولية والوطنية واإلقليمية يف جمال املوسيقى ويف املهرجانات واألعياد، وما إليها

       عازفون  (     ً    عاماً     ٨٧    و   ١٤     ً                         شخصاً تتراوح أعمارهم بني        ٤٢   ،      ١٩٤٩                                  هذه اجلمعية، اليت أنشئت يف عام              تضـم    و 
ّ       ً                                           وتقدم الباالدَيّن عروضاً مبناسبة التظاهرات الرمسية اليت تنظمها           .)                وقائد أوركسترا   "      باليه       أستاذ   "                     وراقصـون وراقصات و     َ           

                      ً      ً                          ً                                ولكنها متارس كذلك نشاطاً جتارياً وتتقاضى يف هذه احلالة أجوراً من املطاعم والفنادق               .                               الدولة أو اجلمعيات يف موناكو    
ّ                      وتستفيد الباالدَيّن من دعم مايل ألغرا       .                       أو مـنظمي املؤمتـرات                                                                ض التشغيل متنحها إياه البلدية وميكنها من تغطية نفقات                      َ 

                          نيم ولوشون وليون ومرسيليا (                                                                                   تشـغيلها وصـيانة األلبسـة، وكذلـك التكفل مبصاريف النقل على املسافات املتوسطة           
   .)              وتورينو، وغريها

َ    ً         دراسة أغاين موناكو الشعبية، وَعَرضياً، األ      "                      هتدف هذه اجلمعية إىل       :  ُ                    أُو كانـتني دا روكا     !  َ                       غاين الشعبية باللهجة                               
                      البصرية، وال سيما    �                                                                                                       احمللـية واحملافظـة عليها والدفاع عنها والتعريف هبا وإذاعتها جبميع الوسائل البصرية أو السمعية                

                                                                                                                    بواسـطة اجلوقـات الغنائية واملناظرات واحملاضرات واملقاالت الصحفية واملؤلفات واألعمال املوسيقية واألدبية والشعرية              
   ".        واملسرحية

                                                                               ، هي مثرة مبادرة اللجنة الوطنية لتقاليد موناكو الرامية إىل استئناف تقدمي              ١٩٩٥                         اجلوقة، اليت أنشئت عام            هـذه    
                                                                            وتستخدم هذه اجلوقة، األماكن املوضوعة حتت تصرف أكادميية اللهجات، وتشارك بانتظام يف   .                       دروس لغة موناكو للكبار

  .                                                 ذخرية من األغاين القدمية والعصرية باللغة احمللية ملوناكو                                          التظاهرات التقليدية اليت تتيح هلا فرصة أداء 
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                                                                 احملافظة على تقاليد وعادات طبخ موناكو الشهي واإلبقاء عليها،          "         هتدف إىل     :                                إي سوتشـي دو باربـا غيوان       !
ُ                                                                      والبحـث عـن الوصـفات اليت ميكن أن تكون قد أُمهلت وُهجرت وإعادة استعماهلا، وتعريف اجلمهور هبذه التقاليد                         ُ                                      

                                                                                                              العادات والوصفات جبميع الوسائل، كالكتب والربامج اإلذاعية واحملاضرات وجتمعات التذوق واملآدب، ومواصلة تقدمي              و
                                                                                                                   هـذه األطباق يف املطاعم ومواصلة تقدميها يف املتاجر اليت تبيع األكالت احمللية، ومنح جوائز وامتيازات سنويا حملتريف هذه             

   ".                                    احلفاظ على وصفات موناكو األصيلة ونشرها                               األنشطة الذين تفوقوا على غريهم يف 

                                                         تنظيم حفالت ترفيهية أسرية وحفالت واحتفاالت ذات طابع         "            يهـدف إىل      :                             روكـا كلـوب دي مونـاكو       !

   ".           تقليدي وشعيب

  الدور الذي تنهض به وسائل اإلعالم-٥

                                 ر مجيع التظاهرات الثقافية اليت                                                                                   يـنقل مركز الصحافة بانتظام إىل األشخاص املقيمني يف اإلمارة ويف اخلارج أخبا             -   ٢٨٩
                                                                                                             تشهدها اإلمارة من خالل توزيع ملفات صحفية ورسائل إىل وكاالت األخبار وتنظيم مؤمترات صحفية وتنظيم رحالت                

                                                                                      ويقدم املركز العون املادي والفين للدوائر الثقافية التابعة للدولة من أجل تنظيم              .                                    للصـحفيني حلضـور أهـم التظاهرات      
                                                                                                         ويقدم للمواطنني ولألجانب املقيمني يف اإلمارة األخبار املتعلقة جبميع التظاهرات الثقافية أو الرياضية               .              احلمالت الصحفية 

                                                                                                                 أو اخلرييـة أو التقلـيدية اليت تشهدها اإلمارة من خالل قناة تلفزيون حملية باللغات الفرنسية واإلنكليزية واإليطالية، وهو    
  .                                  صنف ولون عن األنشطة واحلياة يف اإلمارة              ً      ً                 بذلك ميثل مصدراً فريداً للمعلومات من كل 

  املبادرات احمللية من أجل احملافظة على التراث-٦

                                 ً                 فإن بعض املبادرات احمللية هتدف حتديداً إىل احملافظة                                                                  إىل جانـب الـتزامات اإلمـارة عـلى الساحة الدولية،             -   ٢٩٠
  .          على التراث

                   وباإلضافة إىل ذلك،     .                                   الزدياد مبا يزخر به تراث موناكو     ُ                                           ُتقام أيام التراث لتعريف مجهور آخذ يف ا         :               أيـام التراث   
             وهي ال ترمي     .                                                                                                           جيـري وضع تصور لعملية جرد عام لألعمال الفنية املوجودة حبوزة الدولة بإشراف إدارة الشؤون الثقافية               

                 ال، دراسته وجعله                                                      فحسب وإمنا كذلك إىل احملافظة عليه وترميمه، وإن اقتضى احل                  بالتراث الفين الوطين                ً إىل التعريف حتديداً 
      رافدة  "                  وهكذا فإن لوحة      .                                                                                          يف متناول الباحثني وإعالم اجلمهور به من خالل إنشاء متاحف وتنظيم معارض وما إىل ذلك              

                                                                                                     للرسام لوي برييا، اليت مت ترميمها يف ورشات الترميم التابعة إلدارة متاحف فرنسا، معروضة يف                 "                     مذبـح القديس نيقوال   
  .           ائية موناكوُ  َ ّ                ُمَصلّى األمراء يف كاتدر

                                                              تقوم مؤسسة األمري ألبري األول على تنفيذ املهمات اهلامة اليت            :                                                مـتحف عـلم اإلنسان يف عصر ما قبل التاريخ          !
  :             ً                          يضطلع هبا عادةً هذا النوع من املؤسسات، وهي

ّ                      احملافظـة عـلى األوابد األثرية اليت مت مجعها من حفريات األمري، وبصفة رئيسية يف موقع بالزي ُرّسي                   -  ُ                                                                               
    ً                                                           وفضالً عن اآلثار اليت أسفرت عنها احلفريات اليت قامت هبا فرق             )                                   عـلى احلدود بني مونتون وإيطاليا      (

                  املتحف منذ تأسيسه؛
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                                                                                                 إطـالع اجلمهور داخل مباين املتحف ذاته على أقدم مسكن يف تاريخ اإلمارة وضعه األمري يف حديقة                  -
  ؛  صد         مغارة املر                        بالقرب من املغارة املسماة   "                جاردان إيكزوتيك "

                                                                                                    البحـث الذي أجنزه فريق املتحف الذي يواصل كل سنة محالت حفر بدأ العمل فيها يف مواقع قريبة                   -
                  وتصدر نتيجة هلذا      ).                                                 األلدين قرب مونبوليي وفينوسا يف جنوب إيطاليا       (               وأخـرى أبعد      )          غـرميالدي  (

        اريخ يف                                              جملة متحف علم اإلنسان يف عصر ما قبل الت                                                      النشـاط منشـورات علمية عديدة، إىل جانب         
  .                                           ، اليت جيري توزيعها يف الدوائر العلمية الدولية      موناكو

      إحصاء  "                                                                       هتدف هذه اجلمعية االستثنائية اليت تتلقى دعما ماليا من الدولة إىل              :                                أرشـيف اإلمارة السمعي البصري     !
                    ا حمترفون أو هواة                                                                                                       ومجـع وترميم ومحاية وحفظ ونشر وإبراز مجيع األصوات ومجيع الصور الثابتة أو املتحركة اليت أجنزه               

                                                                                                                              وتـتعلق مـن قريب أو بعيد بإمارة موناكو، وكل وثيقة ترتبط هبذه الذاكرة ومجيع األفالم أو الوثائق السمعية البصرية                     
    ومن   .                                                                                                      املودعـة يف األرشـيف، وتسهيل اإلنتاج السمعي البصري من خالل مشاريع تعتمد على استعمال مواد األرشيف           

                                                                           خالل املهمة املسندة إليها يف حفظ وإبراز التراث السمعي البصري ملوناكو، يف تعزيز                                    طبـيعة هذه اجلمعية أن تساهم، من     
                                                                                   وتنبغي اإلشارة إىل أن األرشيف يقوم على رقمنة وفهرسة وحفظ كامل جمموعة الصور                ".                                مكانة اإلمارة وإشعاعها الثقايف   

  . )                       قناة موناكو التلفزيونية (                                         املوجودة يف حوزة مركز الصحافة بعد بثها على 

  تعليم الثقافة وتنميتها ونشرها-٧

                                                                                                        ً                 تقترح إدارة التربية الوطنية والشباب والرياضة على مجيع التالميذ يف هناية مرحلة ما قبل الدراسة اإللزامية برناجماً                  -   ٢٩١
         ىل املدارس                                                فمن أجل زيادة االهتمام باملوسيقى، يذهب موسيقيون إ  .     ً        ً                                      غنياً ومتنوعاً من األنشطة الثقافية ذات الطابع التربوي

                                                                      وكذلك احلال بالنسبة جملايل املسرح والرقص، إذ يتم تقدمي عروض خمتلفة             .                                      لـتقدمي بعض اآلالت وعزف بعض األعمال      
                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، ترمي العديد من التجارب إىل إطالع التالميذ            .                       من أجل تالميذ اإلمارة     )                   أو برسوم تفضيلية   (        جمانـا   

                                        ً                                     طاع تالميذ دراسة التقنيات الكهربائية، مثالً العمل على اإلخراج الضوئي يف                   فقد است   .                                عـلى خمـتلف جوانب إبداع ما      
  .        عرض راقص

  "                    جواز سفر إىل الثقافة "                                                                       ، تنظم إدارة التربية الوطنية والشباب والرياضة يف كل صيف برنامج              ١٩٩٦     عام          ومـنذ    
                                  ر، كدورة تعليم املوسيقى بواسطة                                                                                             الـذي يقـدم للشـباب جمموعة متنوعة من األنشطة الثقافية أو الرياضية بأقل األسعا              

  .                                                                  احلاسوب ودورات مسرحية وللتصوير بالفيديو، وأنشطة حتت املاء، وما إىل ذلك

  :                    ومن بني هذه اجلمعيات .                                                                  هتدف بعض اجلمعيات يف موناكو إىل تنمية العالقات الثقافية وإىل نشر الثقافة -   ٢٩٢

                                                       املوجودة يف إمارة موناكو وأصدقائهم وتنمية روابط                                    مجع مشل أعضاء خمتلف اجلاليات     "          يهدف إىل     :           نادي األمم  !
  ؛ "                                                                                           الصداقة والعالقات الثقافية والفنية واالجتماعية والسياحية والرياضية بني أعضائه ومع باقي اجلمعيات

                                                                    تنمية وتعزيز الطابع الثقايف واإلنساين للسياحة الدولية وإىل حتديد          "         هتدف إىل     :                                 األكادميـية الدولـية للسـياحة      !
  ؛ "   اهتا    مفرد
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  ؛ "                                                                             تعزيز مكانة الفنون، وبصورة أساسية الفنون اليت تندرج يف إطار التكنولوجيات اجلديدة "       هتدف إىل   :        أرميديا !

                                                                      مساعدة املوسيقيني الكالسيكيني الشباب يف بداية مسريهتم الفنية من خالل           "         هتدف إىل     :                        أرس أنطونيـنا موناكو    !
  ؛ "          ِ                 ذة وتقدمي ِمنح ألكادمييات الصيف                                         تنظيم حفالت وتنظيم دورات يقدمها كبار األسات

                                                             تقدمي الدعم الضروري ألوبرا مونيت كارلو ومتكينها من احلفاظ          "         هتدف إىل     :                                   مجعـية أصدقاء أوبرا مونيت كارلو      !
  ؛ "                                                 على مستواها العاملي احلايل وإضفاء مزيد من األلق عليها

                                             باليه مونيت كارلو للمسامهة يف اإلشعاع الفين                             الترويج ألنشطة فرقة     "         هتدف إىل     :                                 مجعية أصدقاء باليه مونيت كارلو     !
  ؛ "                                 لإلمارة ولضمان إغناء ثقافة أعضائها

                                                                 املشاركة يف تنظيم التظاهرات الفنية والثقافية وتعزيز االتصاالت         "         هتدف إىل     :                                   مجعـية أصـدقاء الفنون والثقافة      !
  ؛ "            يق هدف مشابه                                                               والتبادل الفين والثقايف مع اهليئات واجلمعيات األجنبية اليت تسعى إىل حتق

             ولتحقيق هذا    .                                            تعزيز فن السريك والدفاع عنه جبميع أوجهه       "         هتدف إىل     :                                     مجعـية أصـدقاء السـريك يف موناكو        !
                                                                                                                    الغرض، تتوىل تنظيم مجيع عروض السريك يف اإلمارة وإقامة التظاهرات وحفالت االستقبال املتعلقة بالسريك، أو التعاون                

  ؛ "                                                        واالنضمام إىل اهليئات الدولية جلمعيات أصدقاء السريك الوطنية                                   بأي شكل من أجل تنظيم تلك التظاهرات،

  ؛ "                                                    التعريف بالفنون القدمية والعصرية واملعاصرة والترويج هلا "       هتدف إىل   :  و                            مجعية التعريف بالفنون يف موناك !

    اسة                                                 إنشاء عالقات صداقة يف جمال املسكوكات وتيسري در        "         هتدف إىل     :                                    مجعـية هـواة املسكوكات يف موناكو       !
                                                                                                               الـنقود املعدنية وامليداليات والنقود الورقية والبحث عنها وتبادهلا وتشجيع االهتمام باملسكوكات وتنظيم اجتماعات وأية   

  ؛ "                                       تظاهرات أخرى ذات عالقة هبواية مجع املسكوكات

   طي                                                                                 تشجيع وإبداع عروض حية ومسجلة يف املوسيقى والرقص واملسرح، وكذلك التعبري اخل            "         هتدف إىل     :        أثيـنا  !
  ؛ "                                                                 والتصويري والتشكيلي واألديب على اختالف وسائلها، وتشجيع املواهب الشابة

                                                                                  تسهيل اللقاءات بني الفنانني الشباب يف جمال السينما، مبا يتيح هلم التعاون من              "         هتدف إىل     :               ميلتينـبوت  -       بـيا    !
  ؛ "                           خالل أعماهلم والبحث عن مجهورهم

                                                               نمية وتعزيز امليل إىل السينما وممارسة العمل فيها، وإىل فن           ت "                       يهدف هذا النادي إىل       :                       كلـوب إميـاج موناكو     !
  ؛ "                                                                التصوير والعمل يف اجملال السمعي البصري، وكذلك تنظيم عروض عامة لألفالم

                    متثيل الفنانني املبدعني  "       هتدف إىل   :                                                                          اللجـنة الوطنـية يف مونـاكو للجمعية الدولية للفنون التشكيلية واليونسكو     !
                                                                                           هم الرسامون والنحاتون والنقاشون وخمرجو أفالم الفيديو وأفالم السينما واملصورون ومبدعو                   ومن بين  (                   والدفـاع عـنهم     

  ؛  )                                                       َ  ِّ       َ ِّ                                            الرسوم التوضيحية ومصممو املالبس املسرحية ومصممو األزياء واملَنجِّدون املَملِّسون واملعلمون الرسامون على الزجاج            
                                                  ع التعاون الثقايف على الصعيدين الوطين والدويل ما بني                      ِّ                                           وإىل تشجيع كل عمل يوطِّد ويدعم بطبيعته وضع الفنانني، وتشجي         

                                                                                                                           الفـنانني، والـترويج للتظاهرات الفنية ذات الطابع الدويل، وتنمية تبادل األشخاص واملعلومات واألعمال الفنية، وتنمية                
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                    وتسهيله والدفاع عنه                                                                                           حـس اإلبداع لدى األطفال واملراهقني وتزويدهم مبعرفة أعمق لألعمال الفنية، وتعزيز التعليم الفين     
  ؛ "                                يف املدارس وبعد االنتهاء من الدراسة

                                                                             تطوير وتعليم وممارسة الفن املسرحي جبميع أشكاله ومجيع الفنون ذات الصلة،            "         هتدف إىل     :                    فـرقة فلوريسـتان    !
  ؛ "      اجلمعية                                                                                              وتنظيم وإنتاج وتقدمي مجيع العروض والتظاهرات الفنية والثقافية ومجيع الفرق احملترفة ذات الصلة بأنشطة 

                                                     تنظيم لقاءات ومناقشات بني املوسيقيني واألعضاء بغرض        "         هتدف إىل     :                              أصدقاء املوسيقى يف موناكو    -         كريشندو   !
              ، وبوجه عام    )                                                        املوسيقى الكالسيكية واملودرن جاز واألوبرا، وما إىل ذلك        (                                           زيـادة معـارف هـؤالء يف جمال املوسيقى          

  ؛ "                                 املشاركة يف مجيع األنشطة يف فن املوسيقى

                                                          الترويج ألنشطة األوركسترا للمشاركة يف إعادة جتميع فناين         "         هتدف إىل     :                                    مجعية أصدقاء أوركسترا مونيت كارلو     !
                                                                                                                    املوسـيقى يف إمـارة موناكو واملشاركة يف تشجيع املشاريع املوسيقية باالتفاق مع تلك األوركسترا واملسامهة يف متويل                  

                                                                  ل البحث عن أي نصري أو راع وتقدمي املساعدة والعون للموسيقيني                                                               مشاريعها إما بصورة مباشرة أو غري مباشرة من خال        
  ؛ "                                                                   املشاركني يف إبداع وتنفيذ أعمال موسيقية باالتفاق مع أوركسترا مونيت كارلو

                  الفنون التشكيلية   (                                                               البحـث يف الفنون املعاصرة اليت قد تكون متعددة االختصاصات            "           هتـدف إىل      :            مـيدياراما  !
  ؛ "                                                        ، وتنظيم أحداث فنية والترويج هلا اعتمادا على الوسائط ذاهتا )                   ص والصوت وما إىل ذلك                     واملوسيقى واملسرح والرق

                                                                            تعزيز موسيقى اجلاز وألوان املوسيقى العاملية، وإىل تنظيم وإنتاج تظاهرات           "         هتدف إىل     :                        جوقـة اجلاز يف موناكو     !
  ؛ "                    م، أي نشاط يتصل بذلك                                                               تتمحور حول موسيقى اجلاز، والتبادل واالتصاالت بني املوسيقيني، وبوجه عا

                                                                            تعزيز املوسيقى من خالل تنظيم تظاهرات خمتلفة، وخباصة مهرجان سنوي للعزف           "           هتـدف إىل      :             سـتراديفاري  !
  ؛ "          على الكمان

                                                                              تنمية امليل إىل املسرح والفنون املرتبطة به، ال سيما تصميم الرقصات والفن             "           هتـدف إىل      :                    اسـتوديو مونـاكو    !
                                                                                      فرصة للمهتمني هبذه الفنون كي ميارسوها من خالل املسامهة يف تدريبهم، وتسهيل اإلبداع                                          السينمائي من خالل إتاحة ال    

  ؛ "                                                                                           الفين من خالل تنظيم مجيع العروض، وبوجه عام، ممارسة أي نشاط يتعلق باملهمة الفنية واملسرحية للجمعية

                       ملسرح اإلنكليزي والعمل                             مجع مشل األشخاص املهتمني با     "                      هتدف هذه اجلمعية إىل       :                           درامـا غروب أوف موناكو     !
  ؛ "                            على تقدمي عروض عامة للمسرحيات

                                                                املساعدة على إقامة أو تنظيم تظاهرات أو مشاريع ثقافية أو           "         هتدف إىل     :                                    مـن أجـل الـبحر األبيض املتوسط        !
                                                                                                          اقتصادية تتمحور حول البحر األبيض املتوسط، وكذلك أي مشروع يتيح تواصال أفضل بني الشعوب والبلدان املطلة على     

  ؛ "         هذا البحر

                                                                     تنمية الوعي الفين لدى أعضائه والتعريف بالنباتات واألزهار والتنميق لغرض  "        يهدف إىل   :                  غاردن كلوب موناكو !
                                                                                                                               الزينة وفن البستنة ودراسة محاية النباتات واملواقع الطبيعية يف العامل، والتشجيع على إنشاء منتزهات وحدائق عامة، ومجيع                 

                                                                                               املدنـية واالجتماعية اليت ترتبط ارتباطا مباشرا أو غري مباشر هبذا األمر، مثل تنظيم دروس                                                األنشـطة الثقافـية والفنـية       
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                                                                                                                  وحماضرات ومباريات ومعارض ورحالت، واالنضمام إىل أية منظمة دولية هلا نفس اهلدف أو ترمي إىل نفس الغايات أو                  
  ؛ "                 املشاركة يف أنشطتها

                                                          وتسهيل ممارسة رقص الصالون يف اإلمارة، وتنظيم سهرات                      توسيع وتعزيز  "         هتدف إىل     :                      موناكو روك إي دانس    !
                                                                                                  راقصة وعروض توضيحية ومنافسات ومباريات مفتوحة أو غري مفتوحة للعموم يف أي مكان الئق يف اإلمارة ويف اخلارج، 

               أو املشاركة                      ً                                                                                       إن اقتضـى األمر حتقيقاً لذاك الغرض، وتقدمي العون املادي واملساعدة للراقصني الراغبني يف تنظيم منافسات               
   ".                         فيها، وإعطاء دروس يف الرقص

 اجلانب العلمي -     ً ثانيا  

  نشر التقدم العلمي-١

                     ومما ييسر ذلك حرية      .    ِّ                                                     اإلطِّالع على املعارف واالستفادة من مظاهر التقدم العلمي                                      عديدة هي الوسائل اليت تتيح       -   ٢٩٣
                   جمالت متخصصة، شبكة    (                   وجبميع الوسائل                                                                              تـبادل األفكـار ونشـر املعلومات، سواء داخل حدود اإلمارة أو خارجها            

   ).       اإلنترنت

  ،                                     يف متناول األشخاص املقيمني يف اإلمارة            صاروا     ،                         وكذلك تطور العلم ونشره                   وأوجه تطبيقه،                       إن التقدم العلمي     -   ٢٩٤
            وهكذا يتيح     ).                    املتعلق بالتعليم      ١٩٦٧       أغسطس   /     آب   ١٤              الصادر يف       ٨٢٦              القانون رقم    (                    ً     من خالل التعليم حتديداً             وذلـك 

                                                                         فمدارس اإلمارة جمهزة حبواسيب الغاية منها توسيع املدارك والتجارب يف هذا          .                                            لتعلـيم للتالمـيذ الوصول إىل املعلوماتية       ا
                                        ويلم التالميذ، كل حسب مستواه، مبعاجلة        .                                                                            ومل يتم األخذ باملعلوماتية كمادة منفردة، وإمنا كوسيلة أو أداة للتعليم            .     اجملال

                                  وتستعمل أداة املعلوماتية يف مجيع       .                               أو بالبحث على شبكة اإلنترنت      )                  تعديلها واستغالهلا                        وضع وثيقة وإنشاؤها و    (        النصوص  
                                                                                                                           ويبدأ تلقني املعلوماتية ابتداء من الثالثة أو الرابعة أو اخلامسة من العمر، وذلك من خالل استعمال برجميات ترفيهية                    .       العلوم

  .          التربوية                                                      وتعليمية يف الوقت ذاته، وهي برامج حاسوبية معترف بقيمتها

                   فمن ناحية، تتوفر     .                                                                                            ومصادر املعلومات املكتوبة واملسموعة واملرئية متثل وسيلة أخرى للوصول إىل املعرفة العلمية            -   ٢٩٥
      ١٩١٠       يونيه   /         حزيران  ٣                   القرار الصادر يف     (                        ، بفضل حرية الصحافة      )          انظر أعاله  (                                        لدى بائعي الصحف ويف املكتبات العامة       

                                                                                           تنوعة من اجملالت العلمية باللغة الفرنسية وبلغات أجنبية ومن ناحية أخرى، ميكن التقاط                        ، جمموعة م   )                   بشأن حرية الصحافة  
   .                                         عدة برامج مسموعة ومرئية على أراضي موناكو

          كاللقاءات               مناظرات دولية    و      مؤمترات               من خالل تنظيم       ونشرها        العلمية                                       تسـاهم إمارة موناكو يف تنمية املعارف     و -   ٢٩٦
  .    ٢٠٠٣     مارس  /    ُ                                اليت ُنظمت بالتعاون مع اليونسكو يف آذار  "                 بحر األبيض املتوسط         موناكو ال "                الدولية الثانية 

      ١٩٦٠        ُ          ، الذي أُنشئ يف عام                   مركز موناكو العلمي                                                    ولتحقـيق ذات الغـرض، يوجـد يف حوزة اإلمارة كذلك        -   ٢٩٧
       مته يف               ، وتتلخص مه   )    ١٩٦٠      مايو   /       أيار   ٢٣          املؤرخ   690                                     القرار الصادر بوصفه القانون رقم       (                          كمؤسسـة عامـة مستقلة      

  .                                                                املراقبة والبحث وعند االقتضاء، البحث التطبيقي يف خمتلف اجملاالت العلمية
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                                                                               ، الذي أسسه األمري ألبري األول، وكان لـه وما يزال دور حاسم يف جمال علم                                           متحف علم احمليطات يف موناكو     -   ٢٩٨
                                          ة معروفة مثل اللجنة الدولية لالستكشاف                                                                        وجنح األمري ألبري األول أيضا يف تسهيل احتضان موناكو هليئات دولي            .       احمليطات

  .                                                                                                                 العلمي للبحر األبيض املتوسط، واملنظمة اهليدروغرافية الدولية، وخمترب البيئة البحرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

        القتصادي                           فإن معهد قانون البحار ا      .     ً       ً                          دوراً أساسياً يف نشر املعارف العلمية                                  املـنظمات واهليئات الدولية           تـؤدي    -   ٢٩٩
) INDEMER (  يهدف إىل       :  

                                                                                                         إجناز أية دراسات وأحباث تتعلق باملشاكل ذات الطبيعة القانونية واإلدارية اليت يثريها استعمال األنواع               -
                       البحرية والوسط البحري؛

                                                                                              تنظـيم مـناظرات وحلقـات دراسـية وموائد مستديرة أو اجتماعات خرباء جتمع املختصني ذوي                -
                 الكفاءة العالية؛

                             األعمال املتعلقة هبذه األنشطة؛   نشر -

                                           تقدير األحباث املتعلقة مبهامه مبنح جائزة عليها؛ -

               ، اليت تتناول   "                                  جملة معهد قانون البحار االقتصادي     "          ؛ وكذلك    "                      حولـية قانون البحار    "               وضـع ونشـر      -
             مواضيع حمددة؛

  .                     القيام بأنشطة التدريب -

  :   مثل      مجعيات     يف  ة                                   عامل آخر من عوامل نشر املعارف العلمي       ويتجلى  -   ٣٠٠

                                                          التعريف بعلم الفلك والعلوم بصفة عامة، وتنظيم جلسات         "              وهي هتدف إىل      :                                  مجعية موناكو وفرنسا لعلم الفلك     !
                                                                                                                          للرصد يف املرصد اخلاص بعلوم الفلك والفيزياء سان مارتان دو بيل، ونشر جملة موجهة إىل أعضاء اجلمعية، والتعاون مع                   

  ؛ "                           مجعيات أخرى مهتمة بعلم الفلك

     ُ                                                         وقد أُنشئت من أجل املسامهة يف نشر معرفة أعمق بعامل أعماق             :                                          مجعية موناكو للدراسات والكشوف حتت املاء      !
                                                                                     استغالل مجيع الوسائل يف تطوير وتسهيل كشف مجيع املواقع املغمورة باملاء ذات األمهية                : "                         الـبحار، وهـي هتدف إىل     

                                                                     اقع اجليومورفولوجية والتارخيية، وتشجيع دراسة وإبراز تلك األوساط،                                                              العلمية أو الثقافية وومسها وتعليمها، وال سيما املو       
  ؛ "                                             ِّ   واملسامهة يف محاية املناطق املشتركة وختليصها من امللوِّثات

                                    تشجيع جهود البحث والنشر يف دراسات ما    : "          وهي هتدف إىل  :                                               مجعـية موناكو لدراسات عصر ما قبل التاريخ        !
     تطور  (             علم األحياء     :               ِّ          ويف العلوم املؤيِّدة، وهي     )                                      وعلم املستحاثات البشرية وعلم اآلثار                             جيولوجيا العصر الرابع     (              قبل التاريخ   
  .           ، وما إليها )      اإلحصاء (                       ، والرياضيات التطبيقية  )                    أساليب حتديد التواريخ (            ، والفيزياء  )         الربوتينات

                           ثل ملعهد وايزمان للعلوم،       ُ                          أن ُيقام يف اإلمارة معهد مما      "              وهي هتدف إىل      :                                        مجعية العمل على تطوير األحباث العلمية      !
  ؛ "   َّ                                   يكرَّس للبحث والتدريس يف جمال علوم الطبيعة
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             ً                        أن يكون مركزاً لتلقي وتقدمي األحباث       "               وهو يهدف إىل      :                                                       معهد العلوم السياسية يف منطقة البحر األبيض املتوسط        !
   ".              األبيض املتوسط                                                                            والدراسات ذات الطابع العلمي املتعلقة جبميع املسائل املرتبطة باحلياة يف منطقة البحر

               بناء مدارس يف      ،     ً مثالً (                                                                                         باإلضافة، تقدم اإلمارة مساعدة مالية على الصعيد الدويل لألنشطة ذات الطابع التربوي              و -   ٣٠١
   ).                                                                                           املغرب وتقدمي مساعدات ملراكز التدريب املهين يف السنغال، باالشتراك مع الرابطة العاملية ألصدقاء األطفال

 املستدامة محاية البيئة والتنمية -٢

      ُّ                                  وهي جتدُّ، على الصعيدين الوطين والدويل،        .                                                                     تويل سلطات إمارة موناكو أمهية كربى حلماية البيئة الربية والبحرية          -   ٣٠٢
   .                                                     يف سبيل وضع وسائل قانونية أو فنية للمحافظة على البيئة

  :        واء، وهي     ُ                                                                    وقد أُقرت أحكام تشريعية هبدف ضمان محاية البيئة البحرية ومكافحة تلوث املاء واهل 

                                بشأن مكافحة تلوث املاء واهلواء؛    ١٩٧٤      أبريل  /       نيسان  ١٩           الصادر يف 954            القانون رقم  - 

            َّ           بعنوان مدوَّنة البحار؛    ١٩٩٨     مارس  /      آذار  ٢٧           الصادر يف 1.198            القانون رقم  - 

                           ، املتعلق مبكافحة تلوث املاء؛    ١٩٧٢     مارس  /      آذار ٧           الصادر يف 4.884                 القرار األمريي رقم  - 

                                      ، الذي حيظر سكب بعض املواد يف اجملاري          ١٩٧٢      مارس   /       آذار  ٧              الصادر يف    4.885               األمريي رقم          القرار - 
             ُ                                                                                                  املائـية اليت تعُبر أراضي اإلمارة، وكذلك يف املياه الداخلية أو يف املياه البحرية اإلقليمية ملوناكو والذي                 

                         ِّ                             ينظم بيع وتوزيع بعض املنظِّفات يف منتجات الغسيل والتنظيف؛

                            ، املتعلق بتسويق واستعمال        ١٩٨٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣              الصادر يف    9.287             ألمـريي رقم               القـرار ا   - 
          َّ                                           وطرح مركبَّات البوليكلوروبيفينيل والبوليكلوروتري فينيل؛

                      ، الذي يضع شروط تطبيق     ١٩٩٢      يونيو  /        حزيران ٩          الصـادر يف 571-10                      القـرار األمـريي رقــم  - 
                                                  فيما يتعلق مبكافحة تلوث اهلواء بسبب املنشآت            ١٩٧٤       أبريل   /        نيسان   ١٩              الصادر يف    954              القانون رقم   

         الثابتة؛

                          الذي يضع شروط تطبيق         ١٩٩٢        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٢              الصادر يف    10.689                      القـرار األمريي رقم      - 
                                     فيما يتعلق مبكافحة تلوث اهلواء بسبب     ١٩٧٤      أبريل  /         نيسـان   ١٩                الصـادر يف     954                  القـانون رقـم     
ْ  َ         املَْركَبات الربية َ  .  

  :                                              وانضمت اإلمارة إىل صكوك دولية هتدف إىل احلماية، وهي -   ٣٠٣

                 ِّ          َّ  ، والربوتوكول املكمِّل هلا، املوقَّع     ١٩٤٦      ديسمرب  /            كانون األول ٢          واشنطن،  ،                                  االتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتان !
   ).    ١٩٨٢     مايو  /      أيار  ١٨                      القرار األمريي الصادر يف  (           يف واشنطن     ١٩٥٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٩  يف 
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  11.965                    القرار األمريي رقم       (    ١٩٤٧        أكتوبر   /              تشرين األول    ١١           ، املؤرخة                                          فاقـية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       ات !
   ).    ١٩٩٦     مايو  /      أيار  ٣٠         الصادر يف 

                   القرار األمريي رقم      (    ١٩٦٢                   ، املعدلة يف عام                                              للوقاية من تلوث مياه البحر بالنفط          ١٩٥٤                           االتفاقـية الدولية لعام      !
   ٤              الصادر يف    6.210                    القرار األمريي رقم       (    ١٩٦٩                    ، واملعدلة يف عام      )    ١٩٧٠         يونـيو    /       زيـران     ح   ١٢                الصـادر يف     4.486
   ).    ١٩٧٨      فرباير  /    شباط

          الصادر  4.547                   القرار األمريي رقم     (    ١٩٦٧      مايو   /       أيار  ٣           ، املؤرخة                                                    االتفاقية املتعلقة باملنظمة اهليدروغرافية الدولية     !
   ).    ١٩٧٠      سبتمرب  /       أيلول ٧  يف 

         تشرين    ٢٩            ، بروكسل،                                                                      لتدخل يف أعايل البحار عند وقوع حوادث تلويث نفطي مليـاه البحر                               االتفاقية املتعلقة با   !
   ).    ١٩٧٥     مايو  /      أيار  ٢٠           الصادر يف 5.584                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٦٩      نوفمرب  /     الثاين

                   القرار األمريي رقم      (    ١٩٦٨       يوليه   /      متوز  ١                           ، لندن وموسكو وواشنطن،                                                اتفاقـية مـنع انتشـار األسلحة النووية        !
   ).    ١٩٩٥      أبريل  /       نيسان  ٢٥           الصادر يف 11.569

      تشرين   ٢٩      َّ         ، املوقَّعـة يف                                                                                             االتفاقـية الدولية املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الضرر الناجـم عن التلويث النفـطي            !
  ،  )    ١٩٧٥      ديسمرب  /            كانون األول  ١٩            الصـادر يف 5.730                   القـرار األمريي رقم   (             يف بروكسـل      ١٩٦٩         نوفمـرب    /       الـثاين 

   ).    ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان ٣           الصادر يف 13.037                 القرار األمريي رقم  (  ا                   والربوتوكول امللحق هب

  ،       األسلحة                        والتكسينية وتدمري تلك    )           البيولوجية (                                                               اتفاقـية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية          !
   ). ٩   ١٩٩      أغسطس  /    آب  ١٤           الصادر يف 14.116                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٧٢      أبريل  /       نيسان  ١٠                     لندن وواشنطن وموسكو، 

      ١٩٧٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٩        ، لندن،                                                                 اتفاقـية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى   !
   ).    ١٩٧٧      يونيو  /        حزيران  ١٣           الصادر يف 6.061                 القرار األمريي رقم  (

      ١٩٧٣     ارس   م /       آذار  ٣            ، واشنطن،                                                                                    اتفاقـية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض          !
    ٢٣              الصادر يف    6.292                    القرار األمريي رقم     (                                                                             والـتعديالت الـيت أجريـت على املرفقات األول والثاين والثالث باالتفاقية             

             الصادر يف   8.006                        ، والقـرار األمريي رقم       ١٩٨٠       أبريل   /        نيسان   ١٤              الصادر يف    6.811                            يونيه والقرار األمريي رقم      /      حزيران
   ).    ١٩٨٥      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠           الصادر يف 8.404      رقم                والقرار األمريي    ١٩٨٤     مايو  /      أيار  ١٦

                                         ، والربوتوكول املتعلق مبنع تلويث البحر          ١٩٧٦       فرباير   /       شباط   ١٦             برشلونة،    ،                                   اتفاقية محاية البحر األبيض املتوسط     !
    فحة                                                                                                                    األبـيض املتوسط نتيجة لعمليات اإلغراق اليت تقوم هبا السفن والطائرات والربوتوكول املتعلق بالتعاون يف جمال مكا                

                                                                                                                   تلوث البحر األبيض املتوسط بالنفط واملواد الضارة األخرى يف احلاالت اخلطرية والربوتوكول املتعلق بالقطاعات املشمولة               
      سبتمرب  /        أيلول   ٣٠              الصادر يف    6.931                    القرار األمريي رقم     (                                                                بعـناية خاصـة وبالتنوع البيولوجي يف البحر األبيض املتوسط           

   ).    ٢٠٠١      أبريل  /       نيسان  ٢٣         الصادر يف   14.856                    والقرار األمريي رقم     ١٩٨٠
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  )        إيطاليا (    َِ      إىل ِجَنوه     )      فرنسا (         رافاييل  -                                                              اتفاق متعلق حبماية مياه ساحل البحر األبيض املتوسط من سان           :        رامـوج  !
                                                            يف موناكو بني حكومات من اجلمهورية الفرنسية واجلمهورية             ١٩٧٦      مايو   /       أيار   ١٠                                       مـرورا مبوناكو، مت التوقيع عليه يف        

   ).    ١٩٨٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠           الصادر يف 6.983                 القرار األمريي رقم  (                   السمو أمري موناكو               اإليطالية وصاحب

       القرار    (    ١٩٧٩       يونيه   /         حزيران   ٢٣         ، بون،                                                                        االتفاقـية الدولـية للحفاظ على أنواع احليوانات املهاجرة املتوحشة          !
  .    ١٩٩٣     مايو  /      أيار  ١٢           الصادر يف 10.886          األمريي رقم 

                     ؛ الربوتوكول املتعلق       ١٩٧٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٣          ، جنيف،                       عيد املدى عرب احلدود                               اتفاقـية الـتلوث اجلوي ب      !
                                َّ                                                                                          بالـتمويل الطويـل األجـل للـربامج املركَّزة للمراقبة املستمرة وتقييم نقل امللوثات اجلوية ملسافات بعيدة يف أوروبا؛                   

                                            اهتا عرب احلدود؛ والربوتوكول املتعلق بتخفيض                                                                                والـربوتوكول املتعلق مبكافحة انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة وبتدفق        
                       ، والقرار األمريي رقم        ٢٠٠٠      مارس   /       آذار   ١٦              الصادر يف    14.377                    القرار األمريي رقم       . (                            جديـد النـبعاثات الكـربيت     

   ).    ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ١٧           الصادر يف 15.388                    ، والقرار األمريي رقم     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦           الصادر يف 15.037

                   القرار األمريي رقم      (    ١٩٧٩       سبتمرب   /        أيلول   ١٩         برين،    ،                                              األحياء الربية واملوائل الطبيعية يف أوروبا                    اتفاقـية حفظ   !
   ).    ١٩٩٤      أبريل  /       نيسان  ٢٩           الصادر يف 11.259

         الصادر 12.093                    القرار األمريي رقم       (    ١٩٨٠      مارس   /       آذار  ٣           ، فيينا،                                                      االتفاقية املتعلقة باحلماية املادية للمواد النووية      !
   ).    ١٩٩٦      نوفمرب  /    لثاين         تشرين ا  ٢٨  يف 

                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٨٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠               ، مونتيغو باي،                                           اتفاقـية األمـم املـتحدة لقانون البحار       !
   ).    ١٩٩٦      يونيه  /        حزيران  ٢٥           الصادر يف 11.975

ِ           ِفدة لطبقة                                               ، وبروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستن         ١٩٨٥      مارس   /       آذار   ٢٢           ، فيينا،                              اتفاقية محاية طبقة األوزون    !
   ).    ١٩٩٣     مايو  /      أيار  ٢٤           الصادر يف 10.899                 القرار األمريي رقم  (            َّ                     األوزون، املعدَّل طبقا لربوتوكول لندن 

  .    ١٩٨٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦         ، فيينا،                                        اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي !

        تشرين   ٣٠          ، لندن،      فطي                                                                                          االتفاقـية الدولـية املـتعلقة بالتأهـب واالسـتجابة والتعاون يف مكافحة التلوث الن               !
   ).    ٢٠٠٠      أغسطس  /    آب ١           الصادر يف 154.544                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٩٠      نوفمرب  /     الثاين

  14.082                    القرار األمريي رقم       (    ١٩٩١       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٧              ، سالزبورغ،                                       اتفاقـية محايـة سلسلة جبال األلب       !
   ).    ١٩٩٩      يوليو  /     متوز  ٢١         الصادر يف 

                   القرار األمريي رقم      (    ١٩٩١       ديسمرب   /              كانون األول   ٤          ، لندن،                   فافيش يف أوروبا                                االتفاق اخلاص باحملافظة على اخل     !
   ).    ١٩٩٩       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٣           الصادر يف 14.211

  15.065                    القرار األمريي رقم       (    ١٩٩٢      مارس   /       آذار   ١٧            ، هلسنكي،                                                   اتفاقية آثار احلوادث الصناعية العابرة للحدود      !
   ).    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٢         الصادر يف 
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      ١٩٩٢       يونيه   /         حزيران   ١١                    ، ريو دي جانريو،         ١٩٩٢      مايو   /       أيار  ٩             نيويورك،    ،                                   االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     !
   ).    ١٩٩٤     مايو  /      أيار ٣           الصادر يف 11.260                 القرار األمريي رقم  (

     در يف       الصا13.086                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٩٣      يناير  /             كانون الثاين  ١٣         ، باريس،                             اتفاقية حظر األسلحة الكيماوية !
   ).    ١٩٩٧     مايو  /      أيار  ٢٠

         تشرين    ٢٤            ، موناكو،                                                                                      اتفـاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض املتوسط واملنطقة األطلسية اجملاورة            !
   ).    ٢٠٠٢     مارس  /      آذار ٤           الصادر يف 15.276                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٩٦      نوفمرب  /     الثاين

                         أو من التصحر وخباصة يف      /                          تعاين من اجلفاف الشديد و                                                               اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف البلدان اليت           !
   ).    ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران  ١٧            الصـادر يف 14.052                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٩٩      يونيه  /        حزيران  ١٧         ، باريس،        أفريقيا

      ١٩٩٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥          ، روما،                                                                          االتفاق املتعلق بإنشاء مالذ للثدييات البحرية يف البحر األبيض املتوسط          !
   ).    ٢٠٠٢      فرباير  /      شباط  ١٨           الصادر يف 15.258              رار األمريي رقم    الق (

                                        وكذلك كان األمر بالنسبة التفاق راموج        .                     اية البيئة البحرية   م                                          سامهت اإلمارة كذلك يف وضع صكوك دولية حل        و -   ٣٠٤
         ل حكوميت           من قب      ١٩٧٦      مايو   /       أيار   ١٠                                                                                  املتعلق حبماية مياه ساحل البحر األبيض املتوسط الذي جرى توقيعه يف موناكو يف              

                                                    وأتاح هذا االتفاق هلذه البلدان الثالثة أداة ملنع          :                                                                     اجلمهوريـة الفرنسية واجلمهورية اإليطالية وصاحب السمو أمري موناكو        
   ).    ١٩٨٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠            الصـادر يف 6.983                 القرار األمريي رقم  (                التلوث ومكافحته 

                                فهي حتتضن مقر األمانة الدائمة       .                         ا أيضا يف محاية احليتان                            طت اإلمارة اخنراطا واسع         ، اخنر             إىل ذلـك            باإلضـافة  و -   ٣٠٥
                          وقد تضافرت جهود كل من       .                                                                                     التفاق حفظ حيتان البحر األسود والبحر األبيض املتوسط ومنطقة احمليط األطلسي اجملاورة           

              يد عن مليوين                                                     وهي منظمة غري حكومية حلماية احليوان تضم ما يز         (                                                     اتفاق حفظ احليتان والصندوق الدويل لرعاية احليوان        
                    وقد ساعدت محلة البحث   .                                                                     يف سبيل محاية حيتان ودالفني البحر األبيض املتوسط يف إطار عالقة شراكة          )                عضـو يف العامل   

                                                                                                             العـلمي، اليت اختذت من العنرب يف البحر اإليوين موضوعا هلا، على زيادة معارف الناس عن هذا النوع يف املنطقة ومكنت        
                                                                                     ييم على صعيد حوض البحر األبيض املتوسط كله، وهو التقييم الذي ميثل أولوية من                                                 أيضـا مـن استحداث منهجية للتق      

  .                                                   أولويات األطراف املتعاقدة املوقعة على اتفاق حفظ احليتان

  .                                                            القصد منها إتاحة اجملال لوضع برامج للحماية وتنفيذها                        اتفاقيات ثنائية                أبرمت اإلمارة                            يف جمال التعاون الدويل،      و -   ٣٠٦
ـ                                   فمن جهة، تركز هذه السياسة،       .                                                                        ة اإلمـارة يف جمال البيئة والتنمية على جمموعتني من املعايري األساسية                           وترتكـز سياس

                                                                                                                        جغرافيا، على بلدان منطقة البحر األبيض املتوسط وعلى بعض من بلدان أفريقيا السوداء؛ ومن جهة أخرى، تشتمل هذه                  
  :                                               السياسة، من حيث طبيعة أعمال التعاون، على ما يلي

                 اتفاقية برناجمية    :        بلغاريا (                                                                  حتقيق معرفة أكرب أو وقاية أفضل للبيئة البحرية أو الساحلية             :                    احملافظة على البيئة         دعـم    "
                                                                                                                   تـتعلق بتدبري وتنمية املناطق الساحلية اجلنوبية يف بلغاريا واملناطق املتامخة ذات األمهية املادية، مت التوقيع عليها يف           

                                                                                زيادة املعرفة بالتنوع البيولوجي البحري يف سلوفينيا، مت التوقيع عليه يف                            برنامج يرمي إىل    :            ؛ سلوفينيا     ١٩٩٣     عام  
  ؛ )    ٢٠٠١    عام 
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                                         مذكرة تعاون يف جمال احلفاظ على البيئة         :       اجلزائر   (                                                            أعمال شراكة تتعلق مبراقبة التلوث اجلوي يف املناطق احلضرية         "
                                               اتفاق تعاون يف جمال مراقبة نوعية اهلواء، مت          :         ؛ املغرب     ٢٠٠١                                                       وتشجيع التنمية املستدامة، مت التوقيع عليها يف عام         

                  ملكافحة التلوث       ٢٠٠١                                         مذكرة اتفاق مت التوقيع عليها يف عام          :        ؛ تونس     ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١                          التوقـيع عليه يف عامي      
  ؛ )                                                                                           اجلوي وتعزيز البىن األساسية ووسائل مراقبة التلوث اجلوي املتوفرة لدى الوكالة الوطنية حلماية البيئة

                                                                    اتفاقية برناجمية تتعلق بإعادة التشجري، مت التوقيع عليها يف عام            :      لبنان   (                       شجري أو مكافحة التصحر                    أعمال إعادة الت   "
   ).                  ؛ املغرب وموريتانيا    ١٩٩٨                       ومتديد العمل هبا يف عام     ١٩٩٤

  )Mission Enfance (                                                                         ويـتم تنفـيذ بعـض األعمال بالتنسيق مع منظمات غري حكـومية من موناكو مثـل     
                                                             والصـليب األمحر يف موناكو والرابطة العاملية ألصدقاء األطفال اليت  Monaco Aide et Présence   وAMREF APPO و

                                                                                                   دعم وتشجيع كل منظمة أو مبادرة هتدف إىل ضمان رفاه األطفال البدين واملعنوي والروحي يف العامل                 "                 يتلخص هدفها يف    
   ".                 ة السياسية التامة                                                                دون أي متييز على أساس العنصر أو اجلنسية أو الدين وبروح من االستقاللي

                                                  ومن األمثلة على ذلك، حماضرات على إعادة تدوير          .                                السنة عدة تظاهرات للتوعية         أثناء                       عالوة على ذلك، تنظم      و -   ٣٠٧
          ففي إطار    .                        من إجناز عمليات خمتلفة     "                      اليوم العاملي للبيئة   "                    ومكن االحتفال ب        .                                                 النفايات ومحاية الثدييات البحرية ونوعية املاء     

    قمة  "                                                                                                   ستدام للموارد املائية وامتدادا لالتفاقية اخلاصة جببال األلب، شاركت جمموعة من شباب موناكو يف                             االسـتعمال امل  
  .    ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ١٤     إىل   ١١                                 اليت انعقدت يف إينسربوك يف الفترة من   "          جبال األلب

                              دف محاية احليوانات والنباتات أو                                                          تنشط العديد من املنظمات يف موناكو يف جمال محاية البيئة، سواء هب          ويف اخلتام،  -   ٣٠٨
  .                       البيئة البحرية أو اهلواء

                                                          تسهيل اكتشاف الطبيعة ومعرفتها، وبصفة رئيسية علم احلشرات أو  "       هتدف إىل   : couverte NatureéD      مجعيـة  !
                 العامة والتوازن                                                                                                                   أي علم آخر؛ وإثراء هذا الوعي بإجراء دراسة معمقة للحيوانات والنباتات؛ واملسامهة هبذا يف إغناء الثقافة                 

   ".      البشري

                                               مل مشل مجيع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذي        "         هتدف إىل     :                                               مجعـية أصدقاء املركبات الكهربائية يف موناكو       !
ُ             ً                                                              ِ                                       ُيـبدون اهتماماً باملركبات الكهربائية وكذلك األشخاص الذين حيتمل أن يصريوا من مستعِملي هذه املركبات؛ وتشجيع                

                                                                                     ربائية جبميع أشكاله والترويـج له؛ وإجراء البحوث وحفظ امللفات ونشر وتوزيع مجيع املعلومات                      استعمال املركبات الكه
                                                                                                        املتعلقة باملركبات الكهربائية وزيادة املعارف يف هذا اجملال من خالل تقدمي مراجع وتنظيم مناقشات أو مناظرات، وكذلك 

   ".  هتا                                                    من خالل إقامة عالقات دولية مع منظمات تسعى إىل األهداف ذا

ٍ                أن تنشر يف إمارة موناكو فكرة محاية الطبيعة واستعماٍل أفضل           "         هتدف إىل     :                                   مجعـية محايـة الطبيعة يف موناكو       !                                                 
                                                                                                                      ملواردها والعمل على حتقيقه بكافة السبل املالئمة وتشجيع مجيع األمم والدراسات املنجزة يف هذا الصدد؛ وإدارة شؤون                 

   ".                               واقتراح إنشاء حمميات طبيعية أخرى  )               بوانت فوسينيان (          ية املرجان    وحمم  )     ّ  الرفوّتو (                     احملمية البحرية ملوناكو 

                                                                            دعم التنمية املستدامة وتشجيع أمناط السلوك االجتماعي والثقايف واالقتصادي والصناعي  "           هتدف إىل    :         إيكوبوليس !
                                ياة يف البيئة احلضرية؛ والعمل                                  ؛ واملسامهة يف حتسني نوعية احل      "                 التنمية املستدامة  "                                           املساعدة هلا يف حاضرتنا، والتوعية مبفهوم       
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                                                                                                                              عـلى تقلـيص استهالك الطاقة واملواد األولية واملوارد الطبيعية؛ وإعالم اجلمهور بشأن نوعية املنتجات من الناحية البيئية                  
   ".                                                                                      وإمعان النظر يف أي فكرة تتعلق بإدارة النفايات وتقدمي أي اقتراح لالرتقاء هبا إىل الشكل األمثل

 خذة ملكافحة إساءة استغالل مظاهر التقدم العلمي التدابري املت-٣

          وقد اختذت    .                                                                        ريصة على محاية حقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف الصحة واحلق يف احلياة                                  إن إمـارة موناكو ح     -   ٣٠٩
                                                                                         فإن قانون موناكو يتضمن تشريعات وقوانني كاملة يف جمال الصيدلة، وقانونا ينظم استعمال            .                           تدابـري عدة يف جمال الطب     

  :                      لدم البشري ألغراض العالج ا

                                    بشأن الدواء املعد لالستعمال البشري؛    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٢           الصادر يف 254 1            القانون رقم  - 

                     ُ   َّ                 املتعلق بتسويق أدوية ُمعدَّة لالستعمال          ٢٠٠٣      مارس   /       آذار  ٣              الصادر يف    15.712                      القـرار األمريي رقم      -
        البشري؛

                        بشأن األدوية البيطرية؛    ٢٠٠٢  ه     يولي /     متوز  ١٢           الصادر يف 1257            القانون رقم  - 

                     ُ   َّ                 املتعلق بتسويق أدوية ُمعدَّة لالستعمال          ٢٠٠٣      مارس   /       آذار  ٣              الصادر يف    15.713                      القـرار األمريي رقم      -
         البيطري؛

                               بشأن استعمال الدم البشري         ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٣                الصـادر يف     1.263                  القـانون رقـم      -
     ِّ                              ومكوِّناته ومشتقات الدم ألغراض العالج؛

                                  املتعلق حبماية األشخاص يف أحباث          ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٣              الصادر يف    1.265                القـانون رقم     -
  .          الطب احليوي

        األمم     دفع                                                              ، دعمها للمبادرة املشتركة بني فرنسا وأملانيا الرامية إىل              ٢٠٠٣      مارس   /       آذار  ٣                     قدمـت اإلمـارة يف       و -   ٣١٠
  .     تناسل    ض ال                                 اتفاقية حتظر االستنساخ البشري بغر        إىل صياغة       املتحدة 

                                                   وخنص بالذكر منها إصدار قرار أمريي أنشئت مبوجبه          .                                                     وتبذل اإلمارة جهودا ال تكل ملكافحة تناول املنشطات        -   ٣١١
                  القاضي بإنشاء       ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط  ٧              الصادر يف    15.656                    القرار األمريي رقم     (                                       جلـنة موناكو ملكافحة تعاطي املنشطات       

                                                                          وستمكن هذه اآللية إمارة موناكو، وهي عضو يف الوكالة العاملية ملكافحة              ).                                         جلـنة ملكافحة تناول املنشطات يف موناكو      
                                            كما حدا االنشغال ذاته بإمارة موناكو إىل         .                                                                         تـناول املنشـطات، من املسامهة يف الكفاح من أجل رياضة صحية وسليمة            

  .                     وتوكول اإلضايف امللحق هبا                                          ، على االتفاقية املناهضة لتعاطي املنشطات والرب    ٢٠٠٣      ديسمرب  /                     التوقيع، يف كانون األول

ُ                                        يتعلق بقواعد السلوك يف علوم األحياء، ُعقدت يف موناكو يف الفترة من                  فيما و -   ٣١٢       ٢٠٠٠       أبريل   /        نيسان   ٣٠       إىل     ٢٨                                    
                                                                                                                          مـناظرة دولـية عـن قواعد السلوك يف علم األحياء وحقوق الطفل اشترك يف تنظيمها كل من الرابطة العاملية ألصدقاء                     

   ".           إعالن موناكو "                            شر يف هناية أعمال هذه املناظرة   ون  .                 األطفال واليونسكو
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                                                                 ، وضعت إدارة التربيـة الوطنية إجراءات وقائية الغايـة منها احلد من Action Innocence                   بالـتعاون مع مجعية   -   ٣١٣
        التحريض                            ً                                    الشبكات اخلاصة بامليالني جنسياً إىل األطفال، واملواد اخلليعة، و         (                                            األخطـار املرتبطة باستعمال شبكة اإلنترنت       

   ).            على العنصرية

     ومتلك   .     ١٩٥٧       سبتمرب   /        أيلول   ١٩                                                     النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف                                قت إمارة موناكو على       ّ صّد -   ٣١٤
           وإضافة إىل    .                                                                                                            هـذه املنظمة الدولية مؤسسة تابعة هلا على أراضي موناكو متخصصة يف دراسات اإلشعاع يف البيئة البحرية                

  .                                                          دولية للطاقة الذرية يف موناكو خمتربها املتخصص يف البيئة البحرية                     ذلك، أنشأت الوكالة ال

  :                                                                                    وأخذت إمارة موناكو على عاتقها التزامات دولية هامة لتفادي أي سوء استغالل للتقدم العلمي -   ٣١٥

    ١٧          ، جنيف،                                                                                                   بروتوكول حظر االستعمال احلريب للغازات اخلانقة أو السامة أو ما شاهبها وللوسائل التكنولوجية             !
   ).    ١٩٦٧      فرباير  /      شباط  ١١           الصادر يف 3.735                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٢٥      يونيه  /      حزيران

                   القرار األمريي رقم      (    ١٩٦٨       يوليو   /      متوز  ١                           ، لندن وموسكو وواشنطن،                                                اتفاقـية مـنع انتشـار األسلحة النووية        !
   ).    ١٩٩٥      أبريل  /       نيسان  ٢٥           الصادر يف 11.569

    ١٠          ، لندن،                                                    حة البكتريولوجية والتكسينية وتدمري تلك األسلحة                                                  اتفاقـية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسل       !
    ).     ١٩٩٩      أغسطس  /           الصادر يف آب14.116                  القرار األمريي رقم  (    ١٩٧٢      أبريل  /     نيسان

    ١٦              الصادر يف    6.130                    القرار األمريي رقم       (    ١٩٧٧       سبتمرب   /          أيلـول    ١٦             ، فييـنا،                                   اتفاقـية املؤثـرات العقلـية      !
    ).     ١٩٧٧      سبتمرب  /     أيلول

                                                                                                         مـم املـتحدة املتعلقة حبظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو                              اتفاقـية األ   !
                   القرار األمريي رقم      (    ١٩٨٠        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٠                                                   والربوتوكوالن األول والثاين امللحقان هبا، جنيف،                       عشـوائية األثر  

    ).     ١٩٩٨      فرباير  /      شباط  ١٢           الصادر يف 13.329

      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠           ، فيينا،                                                                 املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية                      اتفاقية األمم    !
    ).     ١٩٩١      يوليه  /     متوز ٣           الصادر يف 10.201                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٨٨

                   القرار األمريي رقم      (    ١٩٩١      مارس   /       آذار  ١              ، مونتريال،                                                         اتفاقـية متيـيز املـتفجرات البالستيكية بغرض كشفها         !
    ).     ١٩٩٨       أكتوبر  /            تشرين األول ٥           الصادر يف 13.645

    ١٣           ، باريس،                                                                                              اتفاقـية حظـر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة             !
    ).     ١٩٩٧     مارس  /      آذار  ٢٠           الصادر يف 13.086                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٩٣      يناير  /           كانون الثاين

             الصادر يف   13.086                    القرار األمريي رقم       (    ١٩٩٣       يونيه   /         حزيران   ١٣      ريس،       ، با                                   اتفاقـية حظر األسلحة الكيميائية     !
    ).     ١٩٩٧     مايو  /      أيار  ٢٠

  .    ١٩٩٤      يونيه  /        حزيران  ١٧         ، فيينا،                    اتفاقية األمن النووي !
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  .    ١٩٩٦      سبتمرب  /       أيلول  ١٠          ، نيويورك،                                  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية !

                                        منظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة       :          تحدة، هي                                                        واإلمـارة أيضا عضو يف هيئات متخصصة تابعة لألمم امل          
  .                                                        معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ومنظمة الصحة العاملية

  امللكية الفكرية-٤

  .                                            احلق األديب واحلق املايل للمؤلفني والباحثني واملخترعني                                                تضمن جمموعة من الصكوك القانونية الوطنية والدولية  -   ٣١٦

        الداخلي              معايري القانون   ) أ ( 

                                  املنظم لإليداع القانوين للمطبوعات؛    ١٩٢٥      يناير  /             كانون الثاين ٣           الصادر يف 87            القانون رقم  -

                                      املتعلق حبماية األعمال األدبية والفنية؛    ١٩٤٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٤           الصادر يف 491            القانون رقم  -

                      بتوزيع برامج اإلذاعة              املتعلق       ١٩٨٨       ديسمرب   /                كـانون األول     ٢٢                الصـادر يف     1122                  القـانون رقـم      -
            والتلفزيون؛

                                      املتعلق حبماية األعمال األدبية والفنية؛    ١٨٨٩      فرباير  /      شباط  ٢٧                القرار الصادر يف  -

                                       املتعلق بتنفيذ البث اإلذاعي ألحكام          ١٩٤٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧              الصادر يف    3778                 القـرار رقـم      -
                                          القانون اخلاص حبماية األعمال األدبية والفنية؛

                                          املتعلق باستغالل حقوق التأليف والنشر          ١٩٤٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٧              الصادر يف    3779        ر رقم        القرا -
  .             يف البث اإلذاعي

         اليت هتدف    ) SOGEDA (                                                                                      وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي اإلشارة إىل أمهية دور شركة إدارة حقوق التأليف والنشر               
                                   ِ                          تعود للمؤلفني وأصحاب احلق واخللف املنتِقل إليهم احلق أو                              ً                                    الدفـاع ماديا ومعنوياً عن حقوق التأليف والنشر اليت           : "  إىل

ُ                                    ممثليهم؛ واستغالل تلك احلقوق بكافة الصور واألشكال على النحو الذي ُعهد هبا إليها من قبل أصحاهبا أو ممثليهم                                                              ."   

               الصكوك الدولية  ) ب ( 

  :                                 انضمت اإلمارة إىل االتفاقيات التالية -   ٣١٧

  :                     نشر واحلقوق املرتبطة هبا                           فيما يتعلق حبقوق التأليف وال

         تشرين    ١٣                       ، بصيغتها املعدلة يف         ١٨٨٦       سبتمرب   /        أيلول  ٩                                           حلماية األعمال األدبية والفنية املؤرخة                       اتفاقـية بـرن    !
    ٢٦                 يف روما، ويف         ١٩٢٨       يونيه   /         حزيران  ٢                يف برين، ويف         ١٩١٤      مارس   /       آذار   ٢٠                 يف برلني، ويف         ١٩٠٨       نوفمرب   /       الـثاين 
              يف باريس، ويف     ١٩٧١      يوليه  /     متوز  ٢٤                يف ستكهومل، ويف      ١٩٦٧       يوليه   /      متوز   ١٤       ، ويف                يف بروكسيل      ١٩٤٨       يونيه   /      حزيران
   ).    ١٩٧٥      يناير  /             كانون الثاين ٩           الصادر يف 5.501                 القرار األمريي رقم  (         يف جنيف     ١٩٧٩      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨
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       القرار    (    ١٩٥٢       سبتمرب /        أيلول  ٦          ، جنيف،                                                                        االتفاقـية العاملـية حلقوق التأليف والنشر والربوتوكوالت املرفقة هبا          !
   ).    ١٩٥٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٢           الصادر يف 1.191          األمريي رقم 

  ،                                                                                                              اتفاق يف شكل تبادل رسائل بني الواليات املتحدة األمريكية وإمارة موناكو بشأن محاية حقوق التأليف والنشر                !
   ).    ١٩٥٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٥           الصادر يف 625                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٥٢      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤

       أكتوبر  /              تشرين األول    ٢٦          ، روما،                                                                                التفاقية الدولية حلماية فناين األداء ومنتجي األشرطة الصوتية وهيئات اإلذاعة          ا !
   ).    ١٩٨٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٦           الصادر يف 8.488                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٦١

         تشرين    ٢٩     يف،       ، جن                                                                                     اتفاقـية محاية منتجي التسجيالت الصوتية من استنساخ تسجيالهتم الصوتية دون ترخيص            !
   ).    ١٩٧٥      يناير  /             كانون الثاين ٩           الصادر يف 5.502                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٧١       أكتوبر  /    األول

    ١٤                                                                   َ                       بشأن قمع العالمات الكاذبة أو اخلادعة املوضوعة على املنتجات واملتعلقة مبنَشئها، املؤرخ                             ترتيـب مدريد     !
   ).    ١٩٧٥       أكتوبر  /        رين األول    تش  ٢٩           الصادر يف 5.686                 القرار األمريي رقم    (    ١٨٩١      أبريل  /     نيسان

                           فيما يتعلق بامللكية الفكرية

   ١                  مكرر الصادر يف   1.595             القرار رقم      (    ١٨٨٣      مارس   /       آذار   ٢٠                                   حلماية امللكية الصناعية، املؤرخة                    اتفاقـية باريس   !
  5.687                     والقرار األمريي رقم      ١٩٦٢       يناير   /               كانون الثاين    ٣٠              الصادر يف    2.747                       ؛ القرار األمريي رقم         ١٩٥٧         يولـيه    /     متـوز 

   ).    ١٩٧٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٩         الصادر يف 

      ١٨٩١      أبريل  /       نيسان  ١٤          ، املؤرخ يف                                                         بشأن التسجيل العاملي لعالمات الصنع أو العالمات التجارية            ترتيب مدريد  !
    ٢٩              الصادر يف    5.685                    القرار األمريي رقم     (   ُ                                                                واملُـراجع يف بروكسل وواشنطن والهاي ولندن ونيس وستكهومل وجنيف           

   ).    ١٩٧٥      كتوبر  أ /          تشرين األول

          واملنقح      ١٩٢٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٦                                                               بشأن اإليداع الدويل للرسوم أو النماذج الصناعية، املؤرخ                     ترتيب الهاي  !
            ُ  َّ                             يف الهاي، واملُتمَّم بصك موناكو اإلضايف يف            ١٩٦٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                 يف لندن، ويف         ١٩٣٤       يونيه   /         حزيران  ٢   يف  
       ؛ وصك   )    ١٩٦٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ٣٠              الصادر يف    3.065                 رار األمريي رقم       الق   (    ١٩٦١       نوفمرب   /                   تشـرين الـثاين      ١٨

        تشرين   ٢٩           الصادر يف 5.683                 القرار األمريي رقم  (     ِّ               املكمِّل لترتيب الهاي     ١٩٦٧      يوليه  /     متوز  ١٤                     سـتكهومل الصـادر يف    
           رار األمريي     الق (                         املتعلق بترتيب الهاي         ١٩٧٥       أغسطس   /     آب   ٢٩                               ؛ وبروتوكول جنيف الصادر يف       )    ١٩٧٥        أكتوبر   /    األول
   ).    ١٩٨١     مارس  /      آذار  ١٨           الصادر يف 7.041    رقم 

      يونيه  /         حزيران   ١٥                                                                             املتعلق بالتصنيف الدويل للمنتجات واخلدمات بغرض تسجيل العالمات، املؤرخ                     ترتيب نيس  !
    ٢٠              الصادر يف    7.046                        ؛ والقرار األمريي رقم         ١٩٦١       أبريل   /        نيسان  ٤              الصادر يف    2.487                        القـرار األمـريي رقم         (    ١٩٥٧
   ).    ١٩٨١    ارس  م /    آذار

    ٢٨      َّ                      ، املعدَّلة يف جنيف بتاريخ          ١٩٦٧       يوليه   /      متوز   ١٤            ، ستكهومل،                                                      اتفاقـية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية       !
   ).    ١٩٧٥     مارس  /      آذار  ١٨           الصادر يف 5.539                 القرار األمريي رقم    (    ١٩٦٧      سبتمرب  /     أيلول
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                                           الدويل للتعاون يف جمال براءات االختراع                          ، واملتعلقة باالحتاد      ١٩٧٠       يونيو   /         حزيران   ١٩           املؤرخة                 معاهدة واشنطن  !
              القرار األمريي   (            يف جنيف        ١٩٧٩       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨                   ، املعدلة بتاريخ     )                                                اتفاق معاهدة التعاون يف شؤون براءات االختراع       (

                                                                           وتعديالت نظم التنفيذ امللحقة مبعاهدة التعاون يف شؤون براءات االختراع،           )     ١٩٧٩      مايو   /       أيار   ٢٨              الصادر يف    6.552     رقم  
    ١٨              الصادر يف    7.026                    القرار األمريي رقم     (                                                                            الـيت اعـتمدهتا مجعـية االحتاد العاملي للتعاون يف شؤون براءات االختراع              

                       ؛ والقرار األمريي رقم        ١٩٨٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣              الصادر يف    7.527                     والقرار األمريي رقم     (   ؛      ١٩٨١       فرباير   /      شـباط 
      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١           الصادر يف 8.460                 القرار األمريي رقم     ، و     ١٩٨٤       يناير   /                   كـانون الـثاين      ١٠                الصـادر يف     7.866
١٩٨٥    .(   

              القرار األمريي     (    ١٩٧١      مارس   /       آذار   ٢٤          ، املؤرخ                                                   ستراسبورغ بشأن التصنيف الدويل لرباءات االختراع              ترتيـب    !
   ).    ١٩٧٦      يونيه  /        حزيران ٩           الصادر يف 5.828    رقم 

  10.382                 القرار األمريي رقم   (    ١٩٧٣       أكتوبر  /            تشرين األول ٥          ، ميونيخ،                                      اتفاقية إصدار براءات االختراع األوروبية !
   ).    ١٩٩١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٧         الصادر يف 

        االختراع                                                                                   بشأن االعتراف الدويل بإيداع الكائنات اجملهرية ألغراض اإلجراء املتعلق برباءات                           معـاهدة بودابست   !
      يناير  /             كانون الثاين  ١٢           الصادر يف 13.849       ريي رقم           القرار األم   (    ١٩٧٧      أبريل  /       نيسان  ٢٨                                 والالئحـة التنفيذية، بودابست،     

١٩٩٩    .(   

  املساعدة والتعاون الدوليان- ٥

                                                                                                     شـارك ممثلو اإلمارة، وال سيما صاحب السمو األمري ألبري وريث التاج، يف مؤمترات دولية عقدت برعاية األمم           -   ٣١٨
                                                  ؛ ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جنوب        ٢   ٢٠٠                                            املؤمتر الدويل بشأن متويل التنمية، املكسيك         :                      املـتحدة، ومن بينها   

  .    ٢٠٠٢                                              ؛ واملنتدى الثالث لتحالف املدن ضد الفقر، بلجيكا     ٢٠٠٢        أفريقيا 

             ُ          فاملبلغ الذي أُنفق حتت      .                              ية، ختصص اإلمارة مبالغ هامة                                أثناء هذه االجتماعات الدول            املعقودة                      وطـبقا لاللتزامات     -   ٣١٩
                                                                                      ة، والذي يشمل، حسب املعايري الدولية املعتادة، املساعدة الثنائية والتعاون املتعدد                                                    بـند املسـاعدة العامة من أجل التنمي       
                       وهذا املبلغ دليل على      .                                 يف املائة من نفقات امليزانية         ٠,٢٨              يورو، أي     ١     ٦٦٣     ٤٨٣                                      األطراف واملساعدة اإلنسانية، قد بلغ      

                                                      ذا لالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف اليت هي طرف فيها                                                               االلتزام املايل الذي عقدته اإلمارة يف جمال املساعدة الدولية تنفي     
  .                 ً                              يف شكل هبات، وأيضاً تندرج يف بند املساعدات اإلنسانية

- - - - - 

 


