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  جملس حقوق اإلنسان 
   الشاملالدوريالفريق العامل املعين باالستعراض 

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

           مية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً      اميع للمعلومات أعدته املفوضية الس    جت    
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  *سان مارينو    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
غـري  واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف             

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة       
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير               

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقـوق          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة يف              . اإلنسان
. وأُعد هذا التقرير بشكل يراعي  وترية استعراض اجلولة األوىل ومدهتا أربع سنوات            . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة          
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق            . ال تزال صاحلة  إن كانت   

األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى               
أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات         /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و      

  .ية حلقوق اإلنسانالدول

__________ 

 .ائر الترمجة يف األمم املتحدةمل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دو  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 احملددة هليئات املعاهدات

):١٤املادة  (شكاوى األفراد    ال يوجد  ٢٠٠٣مارس / آذار١٢ ة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدولي
 نعم

 - ال يوجد ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٨ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الشكاوى املتبادلة بني الدول ال يوجد ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٨ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 نعم): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
  املدنية والسياسية

 - ال يوجد ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٨

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
  ف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام واهلاداملدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٧

 - ال يوجد ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         
  التمييز ضد املرأة

٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥
  ال): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الدول  ال يوجد ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧
  نعم): ٢١املادة (

 نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
املـادة(إجراءات التحقيـق    

  نعم): ٢٠
 - ال يوجد ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ اتفاقية حقوق الطفل

  -  ال يوجد  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢  تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا

٦املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  ال): ٧و

، والربوتوكـول االختيـاري)٣( الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        :ساسية اليت ليست سان مارينو طرفاً فيها      املعاهدات األ 
 األطفـال يفبإشـراك ياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      ، والربوتوكول االخت  قاسية أو الالإنسانية أو املهينة    التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال         

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة،                 و ،)٢٠٠٠ عام   توقيع فقط (الرتاعات املسلحة   
  .ق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من أشكال االختفاء القسريواالتفاقية الدولية حلماية حقو )٢٠٠٠ عام توقيع فقط(
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 نعم ة الدولية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي

 ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) الثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم و(اتفاقية اليونسكو 
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 شجعت جلنة حقوق الطفل سان مارينو على التصديق علـى           ٢٠٠٣يف عام     - ١
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال             

ق الطفل املتعلـق    واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقو        
اللجنـة  ، شجعت   ٢٠٠٧ويف عام   . )٨( وتنفيذمها ، األطفال يف الرتاعات املسلحة    بإشراك
 علـى االنـضمام إىل      مـارينو احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سان      ب املعنية
اتفاقيـة  و) ٨١رقـم    (١٩٤٧  لعام اتفاقية تفتيش العمل   :يات منظمة العمل الدولية   اتفاق

اتفاقية السياسة االجتماعيـة    و) ١٠٢رقم   (١٩٥٢  لعام )املعايري الدنيا (جتماعي  الضمان اال 
الضمان (اتفاقية املساواة يف املعاملة     و) ١١٧رقم   (١٩٦٢  لعام )األهداف واملعايري األساسية  (

  . )٩()١١٨رقم  (١٩٦٢  لعام)االجتماعي

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 ٢٦ املـؤرخ    ٣٦القـانون رقـم     أن  ية حبقوق اإلنـسان     املعنفيما تالحظ اللجنة      - ٢

سمو االتفاقات الدولية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات        يقضي بأن ت   ٢٠٠٢فرباير  /شباط
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية على القوانني احمللية يف حالة التعارض، فإن الوضع الدقيق للعهد       

لجنة سان  الوأوصت  . احمللي يظل غري واضح   ولربوتوكوله االختياري يف القانون     والسياسية  
مارينو بأن توضح الوضع الدقيق هلذين الصكني يف القانون احمللي، وكذلك العالقة بني             
العهد وإعالن حقوق املواطنني وغريه من مكونات النظام الدستوري، بغية اإلعمال التام 

ح سـان مـارينو     وينبغي أن توض  . الظروفجلميع احلقوق الواردة يف العهد يف مجيع        
         نتظـر احلـسم أن يلجـأ       قضائية ت بشكل خاص ما إذا كان ألي طرف يف إجراءات          

          إىل فريق الضامنني خبصوص دستورية القواعد ويدعي أن قانوناً وطنياً مـا يتعـارض             
  .)١٠(مع العهد

لثقافيـة  احلقوق االقتصادية واالجتماعية وااملعنية ب لجنة  ال، الحظت   ٢٠٠٧ويف عام     -٣
      أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإن كان يشكِّل جـزءاً             

 تطبيق أحكام العهد بشكل     مل تذكر أو تؤكد األحكام القضائية     ال يتجزأ من التشريع احمللي،      
بتطبيـق  أن حترص على قيام احملاكم الوطنية       لجنة الدولة الطرف على     الوشجعت  . )١١(مباشر

  .)١٢(أحكام العهد
 سان مارينو على اختاذ مجيع التـدابري        جلنة حقوق الطفل  ، شجعت   ٢٠٠٣ويف عام     -٤

 الداخلية بالكامل مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، ويف هذا          االالزمة لضمان تطابق تشريعاهت   
ام لتحديد  سان مارينو بإجراء مراجعة شاملة لقواعد قانوهنا العريف الع        اللجنة  الصدد، أوصت   

  .)١٣(أحكام التشريع الداخلي اليت تتعارض مع مبادئ وأحكام االتفاقية
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   وهيكلهاقوق اإلنسانحل املؤسسي اإلطار  -جيم   
، مل تكن سان مارينو متلك مؤسسة وطنيـة         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤حىت    -٥

زيز حقوق اإلنسان    لتع الوطنيةحلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات         
احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     املعنية ب لجنة  ال، شجعت   ٢٠٠٧ويف عام   . )١٤(ومحايتها

مواصلة جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق          والثقافية سان مارينو على     
دمت كما ق. )١٥(اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس  ُيعهد إليها حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان كافة

  . )١٦(قوق اإلنسان توصيات يف هذا اجملالحب واللجنة املعنيةكل من جلنة حقوق الطفل 
قد وظيفة أمني املظامل أشكال بأن شكالً من  املعنية حبقوق اإلنسان    بينما تقر اللجنة    و  - ٦

تالحظ أن هذه اآلليـة ال تتوافـق        فإهنا  ،  )رئيس الدولة ( للرئيسني احلاكمني    تقليدياًأعطى  
  .)١٧( باريسمبادئو

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 جلنة حقوق الطفل سان مارينو أن تعمل بصورة منتظمـة           أوصت،  ٢٠٠٣يف عام     -٧

على وضع سياسة قوية تقوم على حقوق الطفل وتشمل مجيع احلقوق املنصوص عليهـا يف               
احترام آراء  و) ٣املادة  (وأكدت أن مبادئ املصاحل الفضلى للطفل       . )١٨(اتفاقية حقوق الطفل  

  .)١٩( مجيع السياسات والربامج املتعلقة بالطفلعلىينبغي أن تنعكس ) ١٢املادة (الطفل 
للربنـامج  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت سان مارينو خطة عمـل        ٢٠٠٥ويف عام     -٨

  .)٢٠(العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان تركز على النظام املدرسي الوطين

  ق اإلنسان على أرض الواقعحقوومحاية تعزيز   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢١(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

ول إىل تأخر تقدمي التقارير مـن األ         ال يوجد  ال يوجد  جلنة القضاء على التمييز العنصري
 ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣الثالث منذ عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية
  واالجتماعية والثقافية

نـوفمرب/تشرين الثـاين    ٢٠٠٦
٢٠٠٧  

حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس يف  
  ٢٠١٠عام 
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  )٢١(هيئة املعاهدة
  آخـر تقرير
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

 تأخر تقدميه منذ  ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠٠٩يوليه /متوز

وعد تقدمي التقرير الثالـث يفحيل م 
  ٢٠١٣عام 

القضاء على التمييـزب اللجنة املعنية 
  ضد املرأة

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عـام  -  ال يوجد  ال يوجد
٢٠٠٥   

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ     ال يوجد  ال يوجد  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٧  

أكتـوبر/تشرين األول   ٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٣  

إىلتأخر تقدمي التقارير من الثـاين         
   ٢٠٠٨الرابع منذ عام 

اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص
  ذوي اإلعاقة 

حيل موعد تقدمي التقريـر األويل يف  -  ال يوجد  ال يوجد
  ٢٠١٠عام 

قوق اإلنسان أن سان مارينو استأنفت املعنية حبلجنة ال، الحظت ٢٠٠٨يف عام   -٩
ـ          احلوار مع عدد من ه                  ذهلا لتقـدمي  يئات املعاهـدات والحظـت اجلهـود الـيت تب

  .)٢٢(تقاريرها املتأخرة

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

 نعم وجهت دعوة دائمة

  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

   عليها من حيث املبدأاملوافقالزيارات 

  تفق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ي

   التعاون أثناء البعثات/التيسري

  متابعة الزيارات

 .مل ترسل بالغات إىل سان مارينو خالل الفترة قيد االستعراض الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

الــردود علــى االســتبيانات املتعلقــة مبــسائل
 )٢٣(مواضيعية

 اليت أرسلها أصـحاب واليـات١٦    ليانات ا مل تُرد سان مارينو على أي من االستب       
 .)٢٤(اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -٣  
          قدمت سان مارينو مسامهة مالية إىل املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف                 -١٠

  .)٢٦(٢٠٠٩ و)٢٥(٢٠٠٨عامي 

  حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة   - ءبا  

 املساواة وعدم التمييز  -١  

، سلطت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الـضوء  ٢٠٠٧يف    -١١
. )٢٧(على عدم وجود إطار قانوين جيد التنظيم يقدم احلماية من التمييـز جبميـع أشـكاله               

م التمييز من قَبيـل التوجـه       وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن أسباب عد         
اجلنسي والعنصر واللون واللغة واجلنسية واألصل القومي أو العرقـي أُدرجـت يف مفهـوم         

والحظـت أن إدراج هـذه      .  من إعالن حقوق املواطنني    ٤يف املادة   " األحوال الشخصية "
وأوصت اللجنة  . األسباب جيعل من الصعب ضمان تطبيقها بشكل شامل يقوم على املساواة          

باعتماد إطار قانوين شامل ملكافحة التمييز يشري صراحة إىل مجيع أسباب التمييز اليت ُتـدرج            
  .)٢٨("األحوال الشخصية"حالياً حتت مفهوم 

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -١٢
 فإقامة  ،"األطفال الطبيعيني "و" ل الشرعيني األطفا"استعمال مفاهيم يف اللغة القانونية من قبيل        

الفوارق على معايري كهذه ميكن أن تؤثر على التمتع جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد               
، أوصت جلنة   ٢٠٠٣ويف عام   . )٢٩(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

مجيع األطفال املشمولني بواليتـها     حقوق الطفل سان مارينو ببذل جهود أكرب لضمان متتع          
  .)٣٠(القضائية جبميع احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل، دون متييز

، الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات مبنظمة         ٢٠٠٩ويف عام     -١٣
دمـاج  ، يرمي إىل أمـور منـها تعزيـز إ         ١٩٩٠ لعام   ١٤١العمل الدولية أن القانون رقم      

األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل من خالل نظم احلصص، وتقدمي حوافز لتشغيلهم وتوفري              
ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتطورات التشريعية واملتعلقة        . )٣١(تدريب مهين يستهدفهم  

تصديق على   مارينو من ال   بالسياسة العامة بشأن خمتلف القضايا املتعلقة باإلعاقة، اليت مكنت سان         
  .)٣٢(٢٠٠٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف عام 

أن القاعدة اليت تلزِم األجـنيب بـشرط   ورغم مالحظة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     -١٤
املمارسـة،  أصبحت ال تطبق يف      كي يتسىن له بدء إجراءات مدنية أمام احملاكم          ضامنتقدمي  
 يف قانون سان    لكون هذا الشرط املنطوي على التمييز ما زال قائماً        تشعر بالقلق    ال تزال فإهنا  
  .)٣٣(وتوصي سان مارينو بأن ُتلغي بشكل رمسي هذا احلكم. مارينو
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  
مارينو إىل أن سان  ٢٠٠٨عام  أشار تقرير مقدم من صندوق األمم املتحدة للسكان           -١٥

 على القانون املتعلق مبنع ومعاقبة العنف ضد املرأة، مبـا           ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠يف   وافقت
العقوبـات  تـشديد   ليتـضمن   العقوبات  وهذا القانون يعدِّل قانون     . يف ذلك العنف املرتيل   

املفروضة على جرائم القتل وانتهاك احلرية اجلنسية، والتسبب بإصابات شخـصية يف حالـة              
قوق اإلنسان، فـإن    املعنية حب ووفقاً للجنة   . )٣٤(رتكب زوجاً للضحية أو معاشراً هلا     املكَون  

القانون يضع إطاراً للحماية واملساعدة املقدمتني من الدولة للـضحايا وأسـرهم يف مجيـع               
. اإلجراءات املدنية أو اجلنائية أو اإلدارية، مبا يف ذلك من خالل تقدمي مساعدة قانونية جمانية              

اللجنة سان مارينو باعتماد برامج وتدابري عملية ملكافحة مجيع أشكال العنف القائم            وأوصت  
على نوع اجلنس، مبا يف ذلك تدريب قوات الشرطة على تلقي شكاوى العنف املرتيل وتقدمي               

  .)٣٥(اإلغاثة املادية والنفسية إىل الضحايا وتوعية املرأة حبقوقها
اء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة أن قـانون          ، الحظت جلنة اخلرب   ٢٠٠٦ويف عام     -١٦

 ينص على حظر جتارة     ٢٠٠٢ لعام   ٦١ رقم   للقُصَّروقانون قمع االستغالل اجلنسي     العقوبات  
. )٣٦(وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية والعمل اجلربيبالرقيق الرق واالجتار   

ا إزاء عدم توفر أية بيانات إحـصائية        ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقه      ٢٠٠٣ويف عام   
وأوصت بإجراء دراسات لتقيـيم     . )٣٧(ملموسة عن حاالت االعتداء على األطفال وإمهاهلم      

مدى انتشار وطبيعة العنف ضد األطفال وبوضع خطة عمـل شـاملة تـستند إىل هـذه                 
 ذلك تقدمي   الدراسات، ترمي إىل منع والتدخل يف حاالت االعتداء على الطفل وإمهاله، مبا يف            

كما أوصت سـان مـارينو بتنظـيم    .  وإعادة اإلدماج االجتماعي للضحايا   التعايفخدمات  
  .)٣٨( بشأن اآلثار السلبية املترتبة على العقاب اجلسديتوعيةمحالت 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 ١٧ املـؤرخ    ٩٣اعتمـاد القـانون رقـم       قوق اإلنسان   املعنية حب لجنة  الالحظت    -١٧
مواصلة إعطاء  وأوصت سان مارينو     املتعلق بضمانات احملاكمة العادلة،      ٢٠٠٨يونيه  /انحزير

األولوية لعملها الرامي إىل صياغة واعتماد قانون شامل جديد لإلجراءات اجلنائية ميتثل للعهد             
  .)٣٩(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 استفادة املوقوف العاجز عـن      ها ألن قوق اإلنسان عن قلق   املعنية حب لجنة  الوأعربت    -١٨
املـساعدة  الصياغة احلالية ملخطط  يعرقلها على الفور قد أداء أتعاب احملاماة من خدمات حمامٍ     

بضمان احلق يف االستفادة من املساعدة القضائية اجملانية وأوصت سان مارينو . القضائية اجملانية
  .)٤٠(عندما تتطلب ذلك مصاحل العدالةيف أي قضية 
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  يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أُسريةالفرد حق   -٤  
 عن  ٢٠٠٧احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام       املعنية ب لجنة  الأعربت    -١٩

فهي ترى أن هذا التعريـف يـستثين   .  سان مارينوالوارد يف تقرير   قلقها إزاء تعريف األسرة   
 خمتلف أشكال الدعم اليت تقـدمها الدولـة         األسر وحيدة الوالد وحيول دون حصوهلا على      

  .)٤١(الطرف، ومن بينها اإلعانات األسرية
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء احتمال ظهور جتاوزات           ٢٠٠٣ويف عام     -٢٠

وسلَّطت الضوء على واقع أن مكتب التسجيل ال        . فيما يتعلق بعمليات التبين فيما بني البلدان      
لوالدين الطبيعيني لألطفال الذين يتم تبنيهم، مما يعين ضمناً أن أولئك           يذكر أي معلومة عن ا    

وأوصت جلنة حقوق الطفـل سـان       . األطفال ال ميلكون احلق يف معرفة والديهم الطبيعيني       
.  كلما كان ذلك ممكنـاً     )والديه الطبيعيني (الطبيعي  مارينو مبنح الطفل احلق يف معرفة والده        

 بشأن محاية الطفل والتعاون يف      ١٩٩٣اتفاقية الهاي لعام    كما شجعت على التصديق على      
ـ  لجنـة  ال، رحبـت  ٢٠٠٨ويف عام  . )٤٢(جمال التبين على الصعيد الدويل     احلقوق املعنيـة ب

  .)٤٣(االقتصادية واالجتماعية والثقافية بانضمام سان مارينو هلذه االتفاقية

واحلـق يف    ،والتجمع السلمي يات  وحرية تكوين اجلمع   والتعبري،   ،حرية الدين أو املعتقد     -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

، أشارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد إىل قـضية             ٢٠٠٨يف عام     -٢١
وق  . اليت نظرت فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        وآخرين ضد سان مارينو    بوسكاريين

 يـؤدي مهورية سان مارينو الـذي      جل العام   األعلىلس  أنُتخب مقدمو الشكوى لعضوية اجمل    
ووفقاً للمقررة اخلاصة، وجدت    . ، قبل مباشرة مهامهم   " املقدس اإلجنيل" على   القَسمأعضاؤه  

عن الـشعب    مطالبة شخصني منتخبني  اإلجنيل هو مبثابة    احملكمة أن اشتراط أداء اليمني على       
احلق يف حريـة الفكـر       (٩وأحكام املادة   شرط ال يتمشى     بأداء ميني الوالء لدين معني وهو     

  .)٤٤(من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية) والوجدان والدين
 نطاق تطبيق   قوق اإلنسان عن قلقها إزاء      حب اللجنة املعنية ، أعربت   ٢٠٠٨ويف عام     -٢٢

نـسب  "مثل جترمي   ،  )احلق يف السمعة  محاية  ( من القانون اجلنائي     ١٨٥ و ١٨٤ و ١٨٣املواد  
وأوصت سـان    . بعيد األثر  ، وهو نطاق ميكن أن يكون      إىل شخص ما   "واقعة خملة بالشرف  

بأن تراجع قانوهنا اجلنائي لكي جتعل األحكام اليت جتـرم خمتلـف أشـكال التعـبري        مارينو  
 الدويل اخلـاص     والسمعة ممتثلة ألحكام  العهد     وآداب السلوك  اليت ختدش الشرف     واالتصال
  .)٤٥(ق املدنية والسياسيةباحلقو
        بينما تالحظ اللجنة الطابع االستثنائي للتعبئة العسكرية العامة احملتملـة مبقتـضى            و  -٢٣

ال تـزال تـشعر     فإهنا  ،  ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ٢٦ املؤرخ   ١٥ من القانون رقم     ٤املادة  
ن مارينو علـى اخلدمـة يف        إرغام مواطين سا   جتيز من هذا القانون، اليت      ٣بالقلق من املادة    
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سان مارينو أن تعدِّل هـذا      اللجنة   صيتوو .اجليش من سن السادسة عشرة إىل سن الستني       
القانون حبيث ينص على االعتراف الصريح باحلق يف االستنكاف الضمريي وعلى رفع احلـد             

  .)٤٦(األدىن لسن العسكرية
 إىل أن نـسبة     ٢٠٠٩عـام   من الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة يف       وأشار مصدر     -٢٤

 إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام  ١٦,٧املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الوطين اخنفضت من       
  .)٤٧(٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٥

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
قافية عن  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث   املعنية ب لجنة  ال، أعربت   ٢٠٠٧يف عام     -٢٥

 فمن شأن تلك العقود أن       مؤقتة واستشارية،   توظيف جلوء الدولة الطرف إىل عقود     ءإزاالقلق  
  توافيها ن أ سان مارينو وتطلب اللجنة من    . )٤٨(بشروط عمل عادلة ومؤاتية   تمتع  التؤثر على   

            عمل العـاملني املعيـنني كخـرباء استـشاريني والعـاملني           شروطمبعلومات مفصلة عن    
  .)٤٩(مؤقتةبعقود 
             ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة العمـل الدوليـة إشـارة             ٢٠٠٩ويف عام     -٢٦

للمـرأة  موحـدة    يشترط اعتماد معـايري      ١٩٨١ لعام   ٤٠سان مارينو إىل أن القانون رقم       
ومـع ذلـك    . والرجل يف إطار نظم تصنيف الوظائف املستخدمة لتحديد معدالت املرتبات         

كانت هـذه املعـايري     إن  ت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن من غري الواضح            رأ
سـان مـارينو    اللجنة  وطالبت  . ُتطبق أيضاً عند مقارنة وظائف ذات طبيعة خمتلفة       املوحدة  

 بشكل يتمشى مـع مبـدأ       ٤٠اإلشارة إىل أي قرارات قضائية أو إدارية تطبِّق القانون رقم           
املـستخدمة  كما تساءلت عن الطرق . بشأن املساواة يف األجور    العمل الدولية اتفاقية منظمة   

لضمان أن املعـايري    سان مارينو   القانون والطريقة اليت تلجأ إليها      لتصنيف الوظائف مبوجب    
  .)٥٠(املتبعة ليست متييزية يف جوهرها وال تقلل من قيمة الوظائف اليت تشغلها املرأة تقليدياً

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أنه وفقاً للقـرار            ٢٠٠٦ويف عام     -٢٧
 عامـاً  ١٨، ال جيوز ملكتب التشغيل منح أي ترخيص لعامل دون سـن  ٢٠٠٢ لعام ١رقم  

وطلبت جلنة اخلرباء تقدمي معلومات عن التدابري املعتمدة        . )٥١(للقيام بعمل يعترب شديد اخلطر    
، ضـارة لعمل اليت تكون بطبيعتها أو وفقاً للظروف اليت تتم فيها، لتحديد أنواع ا املتوخاة  أو  

  .)٥٢( أو معنويات الشبابسالمةعلى األرجح، بصحة أو 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  املعنية ب لجنة  ال، الحظت   ٢٠٠٧ويف عام     -٢٨

        إقامـة ون تـصريح    حيمل تستثين غري املواطنني الذين      ٤٢أن أحكاماً حمددة من القانون رقم       
ال غري من بعض اإلعانات االجتماعية مثل إعانات البطالة يف حال وقف أو ختفـيض مـدد                 

وأوصت سان مارينو بدراسة إمكانية مراجعة آلياهتا للضمان االجتماعي بغيـة           . )٥٣(عملهم
          ويف. )٥٤(ضمان عدم استبعاد غري املواطنني من أشكال حمددة مـن الـضمان االجتمـاعي             
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عدد األجانب العـاملني يف     زيادة يف   ، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية        ٢٠٠٩عام  
وطلبت تقدمي معلومات تتضمن بيانات إحصائية مصنفة حبسب اجلنس، عـن           . سان مارينو 

لتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة يف     املتوخاة  حالة األجانب يف سوق العمل والتدابري املتخذة أو         
أو املنشأ االجتمـاعي،    القومي  ام واملهنة، بغض النظر عن العرق أو اللون أو األصل           االستخد

  .)٥٥(وآثار ذلك أيضاً

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن     ب اللجنة املعنية ، أعربت   ٢٠٠٧يف عام     -٢٩

قلـق  ال وأن ذلك    لمتقاعدين حياة كرمية  يوفر ل جتماعي الذي ال    املعاش اال القلق إزاء مستوى    
النظر يف زيـادة    سان مارينو على    اللجنة  وشجعت  . )٥٦( ٢٠٠٧لجنة يف عام    الأعربت عنه   

اإلعانات املموَّلة مباشرةً من الضريبة على الدخل، وال سيما مبلغ املعاشات االجتماعية، من             
  .)٥٧(أجل ضمان حياة كرمية للمتقاعدين

وفيما يتعلق بانتشار معدالت اإلصابة بالسمنة يف صفوف األطفال إىل درجة كبرية              -٣٠
للغاية، أوصت جلنة حقوق الطفل سان مارينو مبواصلة وتعزيز براجمها اخلاصة للتصدي هلـذا              

  .)٥٨(املوضوع والتشجيع على اتباع أسلوب حياة صحية
       الجتماعية والثقافية سان مـارينو يف     احلقوق االقتصادية وا  املعنية ب لجنة  الوشجعت    -٣١
  .)٥٩(اإليدز/ على اعتماد تدابري منظمة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية٢٠٠٧عام 

  لمجتمعلاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية   -٨  
 من إعـالن  ١١، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن املادة        ٢٠٠٦يف عام     -٣٢
ن الدولـة   أقوق املواطنني تنص على التعليم اجملاين أثناء مجيع مستويات التعليم اإللزامي و           ح

مالية كبرية إىل مجيع األشخاص الذين يرغبون يف مواصلة دراستهم يف سـان             مسامهة  تقدم  
  .)٦٠( عاما١٦ًكما الحظت أن التعليم يف سان مارينو إلزامي حىت سن . مارينو أو يف اخلارج

  ليات والشعوب األصليةاألق  -٩  
أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل تأكيد الدولة الطرف بعـدم وجـود أي                -٣٣

أو دينية يف سان مارينو، والحظت أن حتديد وجـود هـذه            /أو لغوية و  أقليات قومية عرقية    
 .ت أو قوانني بقدر ما هي أمر واقـع        األقليات يف أراضي أي بلد ليست مسألة وضع سياسا        

 عرقيـة رت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف مسألة ما إن كانت هنـاك أقليـات                 وذك
موجودة يف أراضيها، ولو بأعداد ضئيلة جداً، وذلك بالنظر خاصة إىل اجتاهات اهلجـرة يف               

 من العهد   ٢٧السنوات األخرية، وأن تتخذ اخلطوات الالزمة حلماية حقوقهم مبوجب املادة           
  .)٦١(ملدنية والسياسيةالدويل اخلاص باحلقوق ا
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
             يف املائـة مـن سـكان        ١٦قوق اإلنسان أن نـسبة      حب اللجنة املعنية فيما تالحظ     -٣٤

تشعر بالقلق ألن احلصول على اجلنسية يف الدولة الطرف         فإهنا  سان مارينو من أصول أجنبية،      
 مخساملقيمني فترةً طويلة، حيث يتطلب األمر أوالً وجودهم هناك          أمر يتعذر فعلياً حىت على      

 تصريح   سنة من اإلقامة املتواصلة مبوجب     ٣٠سنوات مبوجب إذن بالبقاء، ويعقب ذلك فترة        
 وأوصـت   ).٢٦املـادة   ( سنوات   ١٠مرة كل   إالّ  ، قرار من الربملان ال ُيتََّخذ       إقامة، وأخرياً 

بأن تعيد النظر يف إجراءات حصول املقيمني فتـرة         ن مارينو   قوق اإلنسان سا  املعنية حب لجنة  ال
  .)٦٢(عمليةطويلة على اجلنسية نظراً لطوهلا غري العادي وملا يتخللها من صعوبات 

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   الحظت اللجنة   ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٣٥
 الذي يعتـرف حبـق      ٢٠٠٤يونيه  /ان حزير ١٧ الصادر يف    ٨٤بارتياح إقرار القانون رقم     

 فإهنا  ،٨٤اعتماد القانون رقم اللجنة وإذ تالحظ  .)٦٣(أوالدمهاإىل جنسيتهما نقل الوالدين يف 
جيوز هلـم   وبني األطفال الذين جتنس أبوامها      اختالفات  ما زالت توجد    إذ  تظل تشعر بالقلق    

واحـتفظ اآلخـر جبنـسيته      أطفال أبوين جتنس أحدمها     وبني   ،احلصول على اجلنسية فوراً   
سان اللجنة   وأوصت   . سنة ١٨لدى بلوغهم   إالّ  ال ميكنهم احلصول على اجلنسية      واألجنبية،  

حبيث تكفل عدم التمييز ضد األطفال على أساس جنـسية أي مـن             مارينو بتعديل القانون    
األبوين وتضمن بصفة خاصة املساواة يف حق احلصول على اجلنسية، بصرف النظـر عـن               

  . )٦٤(كال األبوين أو أحدمها فقط على جنسية سان مارينوحصول 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
القيود املفروضة على احلق    ألن نطاق   اإلنسان عن القلق    اللجنة املعنية حبقوق    أعربت    -٣٦

 ٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٢٦ املؤرخ   ٢٨ ال تزال غري واضحة يف القانون رقم         يف اخلصوصية 
 نيالنشاط التجاري للعامل  كام مكافحة اإلرهاب وغسل العائدات غري املشروعة و       أح"واملعنون  
 مـن العهـد     ١٧املادة  و تتفقبطريقة   وأوصت سان مارينو بتطبيق هذا القانون        ."باألسرار

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن حترص على أن يكون أي قـانون يـصدر يف                
. ت واملكاملات اهلاتفية ألغراض التحقيق متوافقاً مـع العهـد         املستقبل بشأن مراقبة املراسال   

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن حترص سان مارينو على أن تكون تدابريها ملكافحة اإلرهاب،              
أو يف إطار آخر، متفقة متاماً مـع        ) ٢٠٠١(١٣٧٣سواء اتُِّخذت يف إطار قرار جملس األمن        

 يقتصر تطبيق التشريعات املعتمـدة يف هـذا         أحكام العهد وأن حترص بصفة خاصة على أن       
  .)٦٥(السياق على اجلرائم اليت ميكن تربير وصفها بأهنا إرهابية
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  واملعوقاتاإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات   -ثالثاً   
 ٢٠٠٧احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف عـام         املعنية ب لجنة  السلطت    -٣٧

الـسكان   يف املائة مـن      ٨٠يف سان مارينو وأنّ     السكن الالئق   يف  احلق   احترامالضوء على   
، الحظت جلنة حقوق الطفل مع      ٢٠٠٣ويف عام   . )٦٦(يعيشون فيها وحدات سكنية   ميلكون  

باملدارس النظامية باستثناء األطفال املصابني     يلتحقون  االرتياح أن مجيع األطفال ذوي اإلعاقة       
  .)٦٧( بإعاقة شديدة

   الرئيسيةويات واملبادرات وااللتزامات الوطنيةاألول  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
اإلنسان من سان مارينو تقـدمي      قوق  املعنية حب لجنة  ال، طلبت   ٢٠٠٨يوليه  /يف متوز   -٣٨

تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بإنشاء آلية رصد        تتصل ب ، يف غضون سنة واحدة،      معلومات
 عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية   مستقلة لتنفيذ احلقوق املنصوص 

، مل  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧وحىت  . )٦٨(واعتماد إطار قانوين شامل ملكافحة التمييز     
  . تتلق اللجنة تقرير املتابعة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -خامساً 
 سان مارينو على بذل    ماعية والثقافية احلقوق االقتصادية واالجت  املعنية ب لجنة  الحثت    -٣٩
 يف املائة من ناجتها القـومي اإلمجـايل         ٠,٧، نسبة   ٢٠١٥حبلول عام    ،صختصِّلكي   جهد

  .)٦٩(أللفيةاإلمنائية لألهداف لللمساعدة اإلمنائية، طبقاً 
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