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 توصية يف إطار االستعراض الدوري الشامل لسان مارينو الذي          ٥٦قُدِّم ما جمموعه      -١
اعتماد تقريـر   وأعلنت سان مارينو، عند     . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١١أجراه الفريق العامل يف     

 ٥٦ توصية مـن أصـل       ١١، أهنا ميكن أن تقبل      ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٥الفريق العامل يف    
 توصية دون مزيد ٥٦ توصية من أصل ١٣قبول ال ميكن هلا  توصية دون مزيد من الدراسة، و     

 مـن   ٧٢ و ٧٠ توصية يف الفقرتني     ٢٤وأُدرجت هذه التوصيات البالغ عددها      . من الدراسة 
ونظرت سلطات سان مارينو بعناية يف التوصيات املتبقية البـالغ          . بسان مارينو علق  املتالتقرير  
  . توصية٣٢عددها 

 من تقرير الفريق العامل     ٧١ردود حكومة سان مارينو على التوصيات الواردة يف الفقرة              
 (A/HRC/14/9)املعين باالستعراض الدوري الشامل 

ينو يف الوقت احلايل التـصديق علـى         ال تزمع حكومة سان مار     :١/٢التوصيتان    -٢
ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، نظراً إىل أن أحكامهـا  حلاالتفاقية الدولية  

وبفضل التصديق على صكوك    . تبدو غري متسقة مع خصائص دولة صغرية ونظامها القانوين        
حمللية املتعلقـة بالعمالـة     قانونية دولية هامة يف جمال حقوق اإلنسان، إىل جانب التشريعات ا          

إقليم صـغري وسـكانه   التحكم يف  والضمان االجتماعي، متكنت سان مارينو من اجلمع بني         
وأمنهم، من جهة، ومحاية مصاحل العمال األجانب وأسرهم، من جهة أخرى، قصد منع أي              
شكل من أشكال االستغالل والتمييز يف كل من جمـاالت العمالـة والـصحة والـضمان                

وفيما يتعلق بالضمان االجتماعي، يقضي التشريع الوطين النافذ حاليـاً بـبعض            . عياالجتما
تدابري احلماية اليت تشمل مجيع العمال، وفقاً لقدراهتم، دون أي متييز على أساس جنسيتهم أو               

  . إذن إقامتهم/إقامتهم
يـة   ال تزمع سان مارينو يف الوقت احلاضر التوقيع علـى االتفاق           :٣/٤/٧التوصيات    -٣

وبالنظر إىل نقص املوارد    . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها        
البشرية الذي تعاين منه إدارة سان مارينو، وإىل ما ورد من قبل يف التقرير الوطين ويف الكلمـة                  

مـل املعـين    االستهاللية اليت ألقتها رئيسة وفد سان مارينو أثناء الدورة السابعة للفريـق العا            
باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان، فإن سان مارينو غري قـادرة علـى           

، مع ما يترتب على ذلك من تأخري إضايف يف تقدمي التقـارير             ٢٩الوفاء بالتزامها مبوجب املادة     
راً ، نظ ٧ و ٤ و ٣ولذلك، فإن سان مارينو ليست يف وضع ميكنها من قبول التوصيات            . الوطنية

كذلك إىل أنه مل ُيبلغ إطالقاً عن أي حالة من حاالت االختفاء القسري يف إقليمها، بالنظر إىل                 
  .ونشاط املراقبة الدقيق الذي تقوم به قوات الشرطة)  كيلومتراً مربعا٦١ً(صغر مساحتها 

رئيسة اإليضاحات اليت قدمتها    تقبل سان مارينو هبذه التوصية يف ضوء        : ٥التوصية    -٤
 سان مارينو أثناء احلوار التفاعلي الذي ُنظِّم مبناسبة عقد الدورة السابعة للفريق العامـل               وفد

وجيب أن ُيفهم ذلك علـى   . املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان       
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق         تتوخى  أن سان مارينو    
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 لعـام   ١٥ من القانون رقـم      ٤ و ٣ األطفال يف الرتاعات املسلحة، رغم أن املادتني         بإشراك
 ١٦ تنصان على إمكانية دعوة مجيع مواطين سان مارينو الذين تتراوح أعمارهم بني              ١٩٩٠

ـ عبئـة    عاماً إىل أداء خدمة عسكرية، يف إطـار الظـروف االسـتثنائية للت             ٦٠و . ةالعام
. إطالقاً يف تاريخ اجلمهوريـة    هذه احلالة   دث  ومل حت  بالفعل   األحكام هي تركة تارخيية    وهذه

  .ويف سان مارينو، فإن اخلدمة العسكرية واخلدمة املدنية غري إلزاميتني
 نظرت سان مـارينو يف إمكانيـة االنـضمام إىل الربوتوكـول             :٦/٨التوصيتان    -٥

بيد أنـه   . عية والثقافية واالجتمااالختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        
كما أشري من قبل يف التقرير الـوطين  و ،بالنظر إىل نقص املوارد البشرية يف إدارة سان مارينو      

ويف الكلمة االستهاللية اليت ألقتها رئيسة وفد سان مارينو أثناء الدورة السابعة للفريق العامل              
ان، ليست سان مارينو يف وضع      املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنس       

وفيما يتعلق بإمكانية   .  من الربوتوكول االختياري تطبيقا كامال وفعاال      ٦تطبيق املادة   يضمن  
االنضمام إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، ينبغي اإلشارة إىل أنه وفقـاً               

بصورة عامة بقواعد القانون الدويل       تقر سان مارينو فإن مجهورية   إلعالن حقوق املواطنني،    
وينطبق ذلك بالتأكيد على القواعد الواردة يف اتفاقية        . كجزء ال يتجزأ من نظامها الدستوري     

وبناًء .  قواعد آمرة  عية واملعاقبة عليها، اليت هناك إمجاع على اعتبارها       منع جرمية اإلبادة اجلما   
 اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة       جرمية  منع على ذلك، تتعهد سان مارينو بالتصديق على اتفاقية       

 بسن التشريع الـالزم،      من هذه االتفاقية،   ٥ املادة    مع متشياًعليها، وبتعديل قانوهنا اجلنائي،     
 مـن   ٣قصد تضمينه جرمية اإلبادة اجلماعية وغريها من األفعال الوارد ذكرهـا يف املـادة               

 ليست يف وضع يـسمح هلـا بقبـول    ولألسباب السالفة الذكر، فإن سان مارينو  . االتفاقية
 جزئياً فيما يتعلق باتفاقية منع جرمية       ٦، بيد أهنا يف وضع يسمح هلا بقبول التوصية          ٨التوصية  

  .اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
ات منظمة العمـل الدوليـة      ي على اتفاق  التصديق ال تزمع سان مارينو      :٩التوصية    -٦

فشروط اإلبالغ اخلاصة مبنظمة العمل الدولية، اليت حيكمها نظام .  يف هذه التوصيةاملشار إليها
رصد سنوي شاق جدا، صعبة اإلجناز للغاية، بسبب نقص املوارد البـشرية يف إدارة سـان                

ورغم أن سان مارينو ليست دولة طرفاً يف        . مارينو، الذي متت اإلشارة إليه من قبل بإسهاب       
ـ ل الدولية اآلنفة الذكر، فإهنا تتيح معلومات عن تطبيق هذه االتفاق   ات منظمة العم  ياتفاق ات ي

من خالل نظام املراقبة لدى منظمة العمل الدولية، الذي يقضي بشروط إبالغ دوري كذلك              
  .ات غري املصادق عليهايعن االتفاق

، ٢٠٠٤فقد أُنشئت، يف عام     .  تزمع سان مارينو قبول هذه التوصية      :١٠التوصية    -٧
وقد دعمت  .نوعية اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليمية    واعتماد  تخويل  ب  اخلاصة لطةسال

املـستمر  سن سلسلة من القواعد، تشجع على التحـسني          ،من نشوئها  ،هذه السلطة تقنياً  
 املؤسسي مرحلة   لالعتماد، بلغت املراسيم املتعلقة بالشروط احملددة       وحالياً. للخدمات نوعياً 
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وستويل هذه املراسيم عناية خاصة للتـدريب املهـين جلميـع           . حل إعدادها متقدمة من مرا  
األشخاص الذين يعملون يف جمال اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليميـة الـيت تقـدَّم              

  .للمرضى واملعوقني واملسنني واألطفال
 تعّمقت حكومة سان مـارينو يف       :١١/١٢/١٣/١٤/١٥/١٦/١٧التوصيات    -٨

، يف ضوء كفـاءات     املسألةات، وسلّمت باحلاجة إىل زيادة دراسة هذه        دراسة هذه التوصي  
 ، إذ تـذكر   سان مارينو فإن  ولذلك،  . اهليئات الوطنية القائمة والقواعد الدولية يف هذا اجملال       

أعلنته من قبل رئيسة وفد سان مارينو يف كلمتها االفتتاحية اليت ألقتها أثناء الدورة السابعة            مبا
املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان، ليـست يف           للفريق العامل   

  .وضع يسمح هلا حالياً بقبول هذه التوصيات
 يف ضوء التوضيحات الـيت قدمتـها        ة تقبل سان مارينو هذه التوصي     :١٨التوصية    -٩

فريق العامـل    الدورة السابعة لل   أثناءرئيسة وفد سان مارينو يف كلمتها االفتتاحية اليت ألقتها          
وتلتزم سان مارينو بالفعـل  . املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان       

بالتعاون مع هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، رغـم أن نقـص               
  .املوارد البشرية يف إدارة سان مارينو لن يسمح بتقدمي أكثر من تقرير واحد سنوياً

 تقبل سان مارينو هذه التوصية يف ضوء ما ذُكر أعاله، وبـاألخص،             :١٩لتوصية  ا  -١٠
، بإصدار دعوة دائمة جلميع املكلفني      ٢٠٠٣متابعةً لاللتزام الذي تعهدت به من قبل يف عام          

بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان السابقة التابعة لألمم املتحدة، اليت             
  .لس حقوق اإلنسانأصبحت اليوم جم

 يؤكد النظام القانوين يف مجهورية سان مارينو مبدأ املـساواة           :٢٠/٢١التوصيتان    -١١
تفصيالً رئيسة وفد سان مارينو يف الكلمـة        على النحو الذي بينته      ،ويضمنه وحيظر أي متييز   

الشامل التابع اليت ألقتها مبناسبة عقد الدورة السابعة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري  
اليت ال ينص   " األقليات اجلنسية "بيد أن هذه التوصيات تشري إىل فئة        . جمللس حقوق اإلنسان  

وبناًء على ذلك، فإن سان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول . عليها تشريع سان مارينو
  . هذه التوصيات

يـز بـني األطفـال       ال يوجد يف النظام القانوين لسان مارينو أي متي         :٢٢التوصية    -١٢
واألطفـال  ) الذين ُيعرَّفون بصفتهم أطفاالً غـري شـرعيني       (املولودين خارج إطار الزوجية     

وبناًء على ذلك، تقبـل     ). الذين ُيعرفون بصفتهم أطفاالً شرعيني    (املولودين يف إطار الزوجية     
  .سان مارينو هذه التوصية، وتتعهد بإدراج مصطلحات جديدة يف نظامها القانوين

 تقبل سان مارينو هذه التوصيات وتتعهد يف الوقت         :٢٣/٢٤/٢٥/٢٦التوصيات    -١٣
  . نفسه بتعديل قانوهنا اجلنائي
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 تقبل سان مارينو هذه التوصية، وتتعهد يف الوقت نفسه بأن ترفع سن :٢٧التوصية   -١٤
  .١٤ إىل ١٢املسؤولية اجلنائية لألطفال، مبوجب القانون اجلنائي، من 

 تعترف مجهورية سان مارينو دوماً بالدور اخلاص الـذي          :٢٨/٢٩/٣٠التوصيات    -١٥
ووفقاً لقانون األسـرة    . يف اجملتمع ذات قيمة رفيعة    تضطلع به األسرة، بصفتها وحدة أساسية و      

احتاداً بني رجل وامرأة، علـى      "الساري حالياً، تقوم األسرة على الزواج، الذي ُيعرَّف بصفته          
 ١املادة   ("املساواة األخالقية والقانونية بني كال الشريكني     على  ول  أساس االختيار احلر واملسؤو   

الذي تطبقـه   نظام دولة الرفاه    يكفل  و). ١٩٨٦أبريل  / نيسان ٢٦ املؤرخ   ٤٩من القانون رقم    
.  أيضاًعدة منافع اجتماعية وتدابري مساعدة من أجل دعم مناذج األسرة غري التقليديةسان مارينو 

.  فوارق بني مناذج األسرة التقليدية القائمة على الزواج والنماذج األخرى          بيد أنه ال تزال هناك    
  .٢٨/٢٩/٣٠ذلك، فإن مجهورية سان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول التوصيات لو

 السياسية اليت يتألف منـها      ى تقوم احلكومة، إىل جانب القو     :٣١/٣٢التوصيتان    -١٦
 بعناية، بغية عرض مشروع قانون يتعلق هبذا املوضوع       حتالف األغلبية، بدراسة مسألة التجنس    

وسان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول هذه التوصيات، بيد أهنا ستبلغ             . على الربملان 
  .عن نتائج هذه املناقشة مبناسبة االستعراض القادم أمام جملس حقوق اإلنسان

        


