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 مقدمة  -أوالً  

تعلق سان مارينو أمهية كبرية على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتؤيد يف احملافـل                -١
الدولية اختاذ مبادرات يف مجيع اجملاالت هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع أحناء العامل، ومن               

ء اهتمـام   أجل الدفاع عن حرية الدين واملعتقد، ومحاية حقوق األطفال والنساء، مع إيـال            
 .خاص ملنع العنف املرتيل ومحاية ضحاياه، وتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون

 جمـال   ي الشامل وتقر بأمهيته احلقيقة يف     وتؤيد سان مارينو آلية االستعراض الدور       -٢
 . حتسني حالة حقوق اإلنسان يف العامل

ان إىل  وقدمت مجهورية سان مارينو أول تقرير هلا عـن حالـة حقـوق اإلنـس                -٣
 .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٩االستعراض الدوري الشامل يف 

واعتمد التقرير الذي أعده الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل يف               -٤
، ويتضمن التقرير   ٢٠١٠يونيه  /زيرانح ١٠جمللس حقوق اإلنسان، يف      الدورة الرابعة عشرة  

 .هة إىل سان مارينومن االستنتاجات والتوصيات املوجاً عدد

وعلى الرغم من حمدودية مساحة إقليم سان مارينو، فهي إحدى أصغر الـدول يف                -٥
 نـسمة يف    ٣٢ ٦٤٦، وبلغ عدد سـكاهنا       مربعاً  كيلومتراً ٦١العامل، حيث تبلغ مساحتها     

، إال أهنا على قناعة بأن اجلهود اليت تبذهلا يف جمال حقوق اإلنسان حرية              ٢٠١٤أبريل  /نيسان
ويف . ن تشكل مسامهة قيمة يف سبيل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على الصعيد الـدويل             بأ

 التحديات الكثرية اليت ال تزال تواجهها، وتعرب عـن          الوقت نفسه، تدرك سان مارينو متاماً     
قناعتها بأن هذه اجلولة الثانية لالستعراض ستشكل مساعدة قيمة يف حتديد أوجه القـصور              

 .كن تنفيذهاواحللول اليت مي

، ٢٠١٠ويستند عدد من األحكام اليت أقرهتا سان مارينو منذ اعتماد التقرير يف عام                -٦
 لفحواها، إىل توصيات جملس حقوق اإلنسان، عالوة        واليت ستتضمن الفقرات التالية موجزاً    

وينبغي التأكيد على أن األزمة االقتـصادية       . على تنويهات أخرى من هيئات الرصد الدولية      
ولذلك، .  تأثري سليب على سان مارينو يف السنوات األربع املاضية         عاملية احلادة كان هلا أيضاً    ال

 اليت تـضررت مـن      أصبح من الضروري اختاذ تدابري لدعم الفئات االجتماعية األشد ضعفاً         
 .اآلثار السلبية هلذه األزمة

 املنهجية والتشاور يف عملية إعداد التقرير  -اًثاني  

 مارينو بأن تقدم تقريرها الثاين عن حالة حقوق اإلنسان، الذي أعـد             تتشرف سان   -٧
 للمبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان يف اجلولـة الثانيـة                وفقاً

 .)A/HRC/DEC/17/119 (لالستعراض
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وعلى غرار ما حدث عند إعداد التقرير األول، قررت سان مارينو استخدام اهليكل               -٨
 .عي لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتباع منط ترتيب احلقوق واحلريات الوارد فيهاملواضي

وقامت بإعداد هذا التقرير وزارة الشؤون اخلارجية، مبـشاركة وزارات الـشؤون              -٩
 .الداخلية، والصحة، والعمل، والتعليم، باإلضافة إىل املكاتب اإلدارية املختصة

،  فصاعدا٢٠١٠ًرز يف جمال حقوق اإلنسان ابتداء من عام       ويتناول التقرير التقدم احمل     -١٠
مع إيالء اهتمام خاص للتعديالت اليت أدخلت على التشريعات والصكوك الدولية اليت جرى             

 .التصديق عليها والسياسات اليت نفذت

وجرى تصنيف الردود على التوصيات املقدمة من الدول األعضاء واجلهـات ذات              -١١
جملس حقوق اإلنسان أثناء االستعراض السابق، واليت قبلت هبا سان مارينو،   مركز املراقب يف    

وأدرجت سان مارينو يف هذه الوثيقة تقريرها عـن         . يف جمموعات حسب سياقها املواضيعي    
 .حالة تنفيذ تلك التوصيات

 اإلطار التنظيمي واملؤسسي  -ثالثاً  

 / متوز ٨ املؤرخ   ٥٩لقانون رقم   يستند التنظيم املؤسسي جلمهورية سان مارينو إىل ا         -١٢
 سـان    يف يم الدسـتور  ، وإىل إعالن حقوق املواطنني واملبادئ األساسية للنظا       ١٩٧٤يوليه  

، والقانون  ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٩ املؤرخ   ٩٥مارينو، بصيغته املعدلة مبوجب القانون رقم       
 .٢٠٠٢فرباير /شباط ٢٦ املؤرخ ٣٦رقم 

ستور ويتمثل الغرض منه يف وضع قواعـد التنظـيم          ويكتسي هذا اإلعالن قيمة الد      -١٣
 عن أهم احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية، واحلريات األساسية املعترف      املؤسسي، فضالً 

 .هبا يف مجهورية سان مارينو

توضيح حالة العالقة بني التزامات سان مارينو الدولية وتشريعاهتا          :٢-٧٢ التوصية
االلتزامات الدولية، وتنفيذ استعراض شامل      اكم احمللية لتلك  احمللية، وكفالة تنفيذ احمل   

لقانوهنا العام من أجل حتديد أحكام التشريعات احمللية اليت تتعـارض مـع مبـادئ          
ـ وأحكام االتفاقيات، على حنو ما أوصت به اللجنة املعنية حبقوق اإل   سان، وجلنـة  ن

 .ق الطفل، على التوايلة، وجلنة حقواحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

 من إعالن حقوق املواطنني قواعد القانون الدويل املعترف هبا بـصورة      ١جتعل املادة     -١٤
عامة جزء ال يتجزأ من النظام الدستوري جلمهورية سان مارينو، مما يفرض عليهـا حتقيـق                

املواطنني،  مبوجب إعالن حقوق     وهي ملزمة أيضاً  . اتساق إجراءاهتا وأفعاهلا مع تلك القواعد     
باالعتراف باألحكام الواردة يف اإلعالنات الدولية بشأن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،    

 .عالوة على التزامها يف سياستها الدولية باملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة
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واحلريات األساسية املنـصوص      باحلقوق ]نظام سان مارينو الدستوري   [يعترف  "و  -١٥
يها يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ويـضمنها ويكفـل             عل

تكون لالتفاقات الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وحرياته، اليت       "، مع كفالة أن     "إعماهلا
وهبـذه  . "، الغلبة على التشريعات الوطنية يف حالـة تعارضـها         دورياً] سان مارينو [توقعها  
، يؤمن إعالن حقوق املواطنني غلبة االتفاقات الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان            الطريقة

 . فيها، يف حال تعارضها مع تشريعاته احملليةوحرياته، اليت يدخل البلد طرفاً

 هبا فحـسب، باعتبارهـا معـايري لتفـسري          ولذلك ال تعترب هذه االتفاقات معترفاً       -١٦
، وفـوق   وانني، بل تعترب أيضاً   توجيهية يف جمال اعتماد أحكام الق     التشريعات احمللية أو معايري     

 .، قابلة للتطبيق املباشر، حىت يف حالة عدم وجود قانون حملي حمدد بشأن تنفيذهايءكل ش

: ٨-٧١االلتزام الطـوعي     و ٦-٧١ و ٥-٧١ و ٢-٧٠ و ١-٧٠التوصيات  
توكولني االختيـاريني   الربو: الصكوك الدولية التالية أو االنضمام إليها      التصديق على 

امللحقني باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد             
، )٥-٧١(وبشأن إشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة           ) ١-٧٠(اإلباحية  

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل          
) بروتوكـول بـالريمو   (حدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       التفاقية األمم املت  

 ،)٦-٧١(، واتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا              )٢-٧٠(
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            

 ).٨-٧١(واالجتماعية والثقافية 

 .كوك الدولية، قبلت سان مارينو أربع توصياتوفيما يتصل بالتصديق على الص  -١٧

، صدقت سان مارينو على الربوتوكولني االختيـاريني        ٢٠١١يوليه  / متوز ٢١ففي    -١٨
امللحقني باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة،              

ين الربوتوكولني يف سان مـارينو      وبدأ نفاذ هذ  . وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     
 .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٦يف 

، صدقت سان مارينو على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة          ٢٠١٠يوليه  / متوز ١وىف    -١٩
منع وقمع ومعاقبـة     اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني االختياريني املكملني هلا بشأن        

اء واألطفال، وبشأن هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر االجتار باألشخاص، وخباصة النس  
 / آب١٩واجلو، وبدأ نفاذ تلك االتفاقية وبروتوكوليها االختيـاريني يف سـان مـارينو يف         

 .٢٠١٠أغسطس 

، انضمت سان مارينو إىل اتفاقية منع جرميـة        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف    -٢٠
 ٦ودخلت االتفاقية حيـز النفـاذ يف سـان مـارينو يف             . اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   

على ) احلكومة(وأدى انضمامها إىل االتفاقية إىل أن يوافق جملس الدولة . ٢٠١٤فرباير /شباط
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، وعلى القـرار    "املتعلقة مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها       األحكام"مشروع قانون   
 كلِّف وزير الداخلية والعدل مبوجبه ببـدء        يذال،  ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ١٢ رقم

وبعد ذلك حصل مشروع القانون على موافقة اجمللس النيايب الكبري العام           . اإلجراءات الربملانية 
، مث أحيل إىل اللجنة الربملانيـة       ٢٠١٤مايو  / أيار ١٣يف مرحلة القراءة األوىل، يف      ) الربملان(

 . عليهالدائمة املختصة، بغرض دراسته واملوافقة

وتدرك سان مارينو أمهية إتاحة اإلمكانية لرعاياها واألشخاص األجانـب الـذين              -٢١
يعيشون يف إقليمها، من أجل اللجوء إىل اآلليات الدولية بغرض تقدمي البالغات والـشكاوى   

ولذلك، اعترفت سـان مـارينو بآليـات        . عندما يرون أن حقوقهم األساسية قد انتهكت      
نصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية الشكاوى الفردية امل

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال               
وعالوة على ذلك، ينظر البلد يف      . التمييز العنصري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

ربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           إمكانية االنضمام إىل ال   
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وقد صدقت سان مارينو يف السنوات األخرية على عدة صكوك دوليـة يف جمـال                 -٢٢
حقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال ضد االستغالل اجلنـسي              

، واتفاقية جملس أوروبا بـشأن إجـراءات مكافحـة االجتـار بالبـشر،              واالعتداء اجلنسي 
ـ  بشأن تعديل االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإل       ١٥والربوتوكول رقم    سان واحلريـات   ن

 .األساسية، وامليثاق األورويب للحكم الذايت احمللي

ظـام   مـن الن ٨، صدقت سان مارينو على تعديل املادة ٢٠١١يوليه / متوز٢١وىف    -٢٣
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وتعمل على إكمال إجراءات التصديق على تعـديالت            

 .النظام األساسي بشأن جرمية العدوان

 امللحق باتفاقية جملس    ١٦وباإلضافة إىل ذلك، وقعت سان مارينو الربوتوكول رقم           -٢٤
وروبا بشأن منع ومكافحة أوروبا حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واتفاقية جملس أ

 .وال تزال عملية التصديق على هذين الصكني جارية. العنف ضد املرأة والعنف املرتيل

معاجلة مسألة تقدمي التقارير ىف الوقت املناسب        :١٩-٧١ و ١٨-٧١التوصيتان  
املعاهـدات ومـع     ىل هيئات رصد حقوق اإلنسان وتعزيز التعاون مـع هيئـات          إ

 .بعة جمللس حقوق اإلنسانالتا اإلجراءات اخلاصة

تعهدت سان مارينو خالل االستعراض السابق مبعاجلة مشكلة التـأخري يف تقـدمي               -٢٥
التقارير الدورية إىل هيئات الرصد التابعة لألمم املتحدة، الناجم عن النقص يف عدد املوظفني              

ملشكلة مل حتـل ومل     ومما يؤسف له أن هذه ا     . يف جماالت اإلدارة العامة املكلفة إعداد التقارير      
يكن يف اإلمكان تقدمي التقارير الواجب تقدميها إىل هيئات الرصد التابعة لألمم املتحدة ضمن              
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وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أن احلكومة قررت جتميد استقدام           . اإلطار الزمين املناسب  
ية اليت تأثرت هبا سان     املوظفني للعمل يف هيئات القطاع العام، بسبب األزمة االقتصادية العامل         

 .ًمارينو أيضا

ومل يكن السبب يف عمليات التأخري املذكورة هو االفتقـار إىل اإلرادة الـسياسية                -٢٦
وعلى العكس من ذلك، تعلق حكومة مجهوريـة        . الالزمة لالمتثال إىل شروط تقدمي التقارير     

من حيث التحقـق مـن      سان مارينو أمهية قصوى على مهام مراقبة تطبيق القواعد الدولية،           
وأدخلت يف حاالت عديدة تدابري تشريعية هامة ترمي إىل حتسني          . احلوافز وتشجيع التحسني  

معايري احلماية القائمة وتعزيزها أو وضع معايري جديدة، بناء على توصيات حمددة مقدمة من              
 .أو الدولية/هيئات الرصد اإلقليمية و

اضر بصياغة التقرير الدوري الذي سيقدم      وتقوم حكومة سان مارينو يف الوقت احل        -٢٧
يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وتعمل على اسـتكمال وثيقتـها              

وستقدم هاتان الوثيقتان يف أقرب وقت ممكن إىل هيئات الرصد التابعـة لألمـم              . األساسية
 .املتحدة

ا من االمتثـال الكامـل إىل       وعلى الرغم من أن سان مارينو ليست يف وضع ميكنه           -٢٨
التزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير يف حينها مبوجب املعاهدة، فقد برهنت علـى اسـتعدادها              

، بتقدمي دعوات دائمة إىل مجيع      ٢٠٠٣أبريل  /للتعاون بشكل كامل، حني قامت، منذ نيسان      
 .ن أية بعثة زائرةبيد أهنا مل تستقبل حىت اآل. اإلجراءات اخلاصة املوضوعية لزيارة البلد

 اختذتـه   ي الـذ  ٦٨/٢٦٨ التنفيذ الكامل للقرار     وتؤيد مجهورية سان مارينو أيضاً      -٢٩
ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إىل       . ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٩اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف      

خالل حتسني حالة تقدمي التقارير الوطنية املتعلقة مبعاهدات حقوق اإلنسان بشكل فعال، من             
وميكن جلميـع   . تبسيط اإلجراءات وتوحيد أساليب عمل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان        

هيئات املعاهدات أن تيسر تقدمي التقارير الوطنية مبا حيقق مصاحل الدول املعنية ويعزز عمـل               
آليات الرصد املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة يف جمملـه، مـع مراعـاة                

 .مل الستقاللية مجيع هذه اهليئاتاالحترام الكا

وعالوة على ذلك، شهدت السنوات األربع املاضية قيام بعض اهليئات التابعة جمللس              -٣٠
أوروبا، مثل جلنة منع التعذيب، واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، ومفوضـة            

بشر، بزيارات دوريـة    حقوق اإلنسان، وفريق اخلرباء املعين بالعمل على مكافحة االجتار بال         
وحظيت مجيع هذه اهليئات بأعلى درجات التعاون، كما استجابت احلكومـة           . لسان مارينو 

 .إىل املسائل والتوصيات املوجهة إليها وقامت مبتابعتها
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 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -رابعاً  

 املساواة وعدم التمييز، واألفراد ذوو احلقوق اخلاصة  -ألف  

ارينو تدابري تشريعية شاملة وسياسة عامة نشطة لتعزيز مساواة مجيـع           تطبق سان م    -٣١
 مـن إعـالن حقـوق    ٤وتنص املادة . األشخاص أمام القانون ويف املعاملة يف مجيع املناطق      

املواطنني على أن اجلميع سواسية أمام القانون، دون أي متييز على أساس نـوع اجلـنس أو                 
تماعي أو السياسي أو الديين، وتكفل جلميع مواطين        املركز الشخصي أو االقتصادي أو االج     

وتسلط هـذه   . سان مارينو إمكانية احلصول على اخلدمات العامة وشغل املناصب االنتخابية         
املادة الضوء على التزام مجهورية سان مارينو بتعزيز مبدأ املساواة بشكل إجيايب، ليس فقط من 

وعن طريق ضمان املساواة االجتماعية وحفـظ       خالل إزالة العقبات اليت تعترض تنفيذه، بل        
 .الكرامة ومحاية احلقوق واحلريات بالتساوي

 ال يتجزأ من    وتشكل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية جزءاً          -٣٢
اليت منحت الصفة الدستورية لالتفاقية األوروبيـة حلمايـة          النظام الدستوري لسان مارينو،   

 منها على حظر التمييز كشرط الزم  ١٤احلريات األساسية، اليت تنص املادة      حقوق اإلنسان و  
 .للتمتع باحلقوق واحلريات األساسية

 ٦٦، اعتمد اجمللس النيايب الكبري العام القانون رقـم          ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨وىف    -٣٣
 القانون نصاًويشكل هذا . " واإلثىن والديينيلقانونية ملناهضة التمييز العنصراألحكام ا"بشأن 
وتنفذ مبوجب القانون   .  يؤكد التزام حكومة وبرملان سان مارينو بتعزيز مبدأ عدم التمييز          هاماً
 االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا سان مارينو من خالل اعتماد الـصكوك القانونيـة               أيضاً

ألوروبية حلماية   امللحق باالتفاقية ا   ١٢الدولية الرئيسية يف هذا الصدد، مثل الربوتوكول رقم         
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز             

 .العنصري

 النظر يف مسألة تعديل إعـالن حقـوق         :٧-٧٢ و ٦-٧٢ و ٥-٧٢ التوصيات
 أو  ي واللغة واجلنسية أو األصل القـوم      املواطنني ليشمل صراحة أسس العرق واللون     

واعتماد إطار قانوين . "املركز الشخصي" حتت التصنيف الفرعي الياًاإلثىن، املدرجة ح
 حتت التصنيف الفرعي شامل حيظر صراحة التمييز على خمتلف األسس املدرجة حالياً        

وإدراج امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية     .  من إعالن حقوق املواطنني    ٤الوارد يف املادة    
ن يف القوانني والربامج ذات الـصلة،       بشكل صريح يف إطار مبدأ عدم التمييز املضمَّ       

 .وتطبيق مبادئ يوغياكارتا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسية

ومع ذلك، نود . مل حتظ هذه التوصيات بقبول سان مارينو خالل االستعراض السابق  -٣٤
اف بعدم شرعية أي    هو االعتر  "املركز الشخصي "أن نكرر التأكيد على أن الغرض من عبارة         
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سلوك متييزي على أساس مركز الشخص املعين أو صفاته، واإلسهام بذلك يف االستعاضة عن              
استخدام قائمة حمدودة من احلقوق األساسية بدستور مرن وتقدمي، تتسم مضامينه بالقـدرة         
 .ةعلى التكيف مع تطور قانون املعاهدات الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان واحلريات األساسي

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق ١٢ويتسق هذا اخليار مع الربوتوكول رقم       -٣٥
، ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٨اإلنسان واحلريات األساسية، الذي صدقت عليه سان مارينو يف          

 بـأن نـصوصه   أي أساس من األسس، علماً والذي حيظر مجيع أمناط السلوك التمييزي على 
 .اكمات اليت جترى مبوجب القوانني احملليةتطبق يف كثري من احمل

 املرأة  -١  

حتظى مسألة محاية حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع بأولوية متقدمـة يف الـسياسة                -٣٦
واعتمد برملان سان مارينو خالل السنوات املاضية أحكام قانونية مهمة          . الوطنية لسان مارينو  

 .احلمايةتتعلق بالعنف ضد املرأة، وكفل إنفاذ تدابري 

 ٩٧التنفيذ الكامل والدقيق للقانون رقم       :٨-٧٠ و ٧-٧٠ و ٦-٧٠التوصيات  
، املتعلق مبنع وقمع العنف ضد املـرأة والعنـف          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ

اجلنساين؛ وتوفري املأوى اآلمن، عالوة على توفري املساعدة النفسانية وغريهـا مـن             
ملرتيل؛ وتوفري التدريب املتخصص لقوات     أشكال املساعدة األخرى لضحايا العنف ا     

 .الشرطة على كيفية التعامل مع حاالت العنف املرتيل

منـع  "، بشأن   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ   ٩٧أسست مبوجب القانون رقم       -٣٧
وتتألف اهليئة من ثالثة . ، اهليئة املعنية بتكافؤ الفرص  "وقمع العنف ضد املرأة والعنف اجلنساين     

 سنوات، وجيري اختيارهم من     ٤هم الربملان، وتستمر فترة عضويهم يف اهليئة مدة         أعضاء يعين 
خرباء  و  ميدان تكافؤ الفرص   املنظمات غري احلكومية العاملة يف    بني خرباء قانونيني وممثلني عن      

 / أيـار  ٣١ املؤرخ   ٦٠وأسست مبوجب املرسوم التفويضي رقم      . يف االتصال وعلم النفس   
، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ   ٩٧ من القانون رقم     ٤تنفيذ املادة   ، املتعلق ب  ٢٠١٢ مايو

 .أشكال خمتلفة من املساعدة اليت تقدم لضحايا العنف

وحيدد ذلك املرسوم األدوات اليت تستخدمها اهليئة يف إطار املهام املوكولـة إليهـا                -٣٨
 منـع العنـف     وتشجع اهليئة وتدعم أية مبادرة ترمي إىل      . ٩٧/٢٠٠٨مبوجب القانون رقم    

وهي تعزز وترصد . وتقدمي الدعم للضحايا، بوسائل تشمل توقيع بروتوكوالت تنفيذية حمددة    
أنشطة الرابطات اليت تشجع التوعية بشأن اخلدمات اليت توفر املساعدة وتستطيع بدء مشاريع             

مان عرب املديرية العامـة للـض      وعالوة على ذلك، يشجع املرسوم على إبرام اتفاقية       . للوقاية
 بشأن توفري اخلدمات على      القريبة أو مع مرفق خاص،     "مراكز اإليواء "االجتماعي، مع أحد    

 .يف مجهورية سان مارينو أساس سنوي
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مؤسسي وأسندت إليه مهمة تنـسيق       -، ُشكل فريق خرباء تقين      ٢٠١٢ويف عام     -٣٩
خلرباء من ممثـل    ويتكون فريق ا  . األنشطة املنصوص عليها يف القانون ويف املرسوم التفويضي       

 الفرص، وقوات الـشرطة   اهليئة املعنية بتكافؤ    : واحد عن كل مؤسسة من املؤسسات التالية      
واملديرية العامة للضمان االجتماعي، ورابطة احملامني، ورابطـة األخـصائيني النفـسانيني،            

 .واملدارس، واحملكمة الوحيدة

سانية وغريها من أشكال املساعدة     وتوفر دائرة الصحة العقلية والنفسية اخلدمات النف        -٤٠
 مركز لتقدمي املساعدة إىل ضحايا العنف،       ٢٠١٢لضحايا العنف املرتيل، وأسس يف       األخرى

مركز املساعدة املذكور خدمات دعم ومـشورة        ويتيح. مبن فيهم ضحايا املالحقة والبلطجة    
ت اتصال هـاتفي  وباإلضافة إىل ذلك، تتوافر خدما. يقدمها علماء نفسانيون لضحايا العنف  

على مدار الساعة باهليئة املعنية بتكافؤ الفرص، من أجل تقدمي الدعم واملـساعدة لـضحايا               
 .العنف، الذين تتعاون اهليئة معهم وتكفل عدم الكشف عن هويتهم

ونشر نبأ اعتمـاد القـانون      .  محالت توعية موجهة إىل اجملتمع املدين      وأطلقت أيضاً   -٤١
شور إعالمي توضيحي جرى توزيعه يف مجيع أحناء إقليم البلد           من خالل من   ٩٧/٢٠٠٨ رقم

وتعمل اهليئة املعنية بتكافؤ الفرص على تعزيز عدة مبـادرات  . وأرسل بالربيد إىل مجيع األسر    
موجهة إىل اجلمهور بشأن مسائل العنف اجلنساين، بوسائل تشمل تقدمي عروض سـينمائية             

 ومسرحية

لى إلزامية تدريب مجيع املشتغلني مبعاجلة قـضايا         ع ٦٠/٢٠١٢وينص املرسوم رقم      -٤٢
املدارس، وقوات الشرطة، واخلدمات الصحية واالجتماعيـة،       (العنف على خمتلف املستويات     

ـ      وأنيطت باهليئة املعنية بتكاف   ). واحملامني، واحملكمة  دريب ؤ الفرص مسؤولية تعزيز دورات الت
ملناسبة والتدريب املتخصص للموظفني املعنيني     املهين اإللزامي السنوية، بغرض توفري األدوات ا      

وبـدأت  . يف اجملاالت القانونية والنفسانية ويف جمال تقدمي املساعدة القانونية لضحايا العنف          
، بالتعاون مع إدارة التدريب يف جامعة سان مـارينو،     ٢٠١٢هذه الدورات التدريبية يف عام      

 أجل توفري دورات تدريبية وإنعاشـية        وضع خطة عامة متعددة السنوات من      وسيجري قريباً 
وسيجري خالل هذه الدورات . جلميع املشتغلني مبعاجلة قضايا العنف، مبن فيهم أفراد الشرطة  

حتليل السياقات اليت ينشأ فيها العنف اجلنساين واألسباب ذات الصلة من أجـل حتديـدها               
ن الـوطين والـدويل يف    ومنعها، عالوة على حتديد أفضل املمارسات املشتركة على الصعيدي        

 .جمال تقدمي املساعدة إىل الضحايا

وعالوة على ذلك، تعمل اهليئة املعنية بتكافؤ الفرص بالتنسيق مع السلطات الصحية              -٤٣
، ٢٠١٣ويف عـام    . من أجل كفالة مجع البيانات عن العنف ضد املرأة والعنف اجلنـساين           

وإن كانت حمدودة النطاق، مـع      كشفت اإلحصاءات عن وجود ظاهرة العنف يف اإلقليم،         
ويستطيع املرء أن يستنتج، مـن نتـائج        . تزايد الطلب على املساعدة واخلدمات ذات الصلة      

املقابالت الشخصية اليت أجرهتا اهليئة مع مشغلي برامج اخلدمات العامة، أن الزيادة يف الطلب              
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 ملتاحة للضحايا وفهمـاً على املساعدة تعزى من جهة إىل ارتفاع درجة الوعي بشأن التدابري ا  
. بشكل أفضل، ومن جهة أخرى إىل زيادة وعي مشغلي الربامج وصقل مهـاراهتم املهنيـة              

 إىل ارتفاع معدل اإلجراءات اجلنائية عقب بدء تقدمي الشكاوى، الـيت            وجتدر اإلشارة أيضاً  
 خمتلف   لدى ي مما يشري إىل ارتفاع مستوى الوع      تتلقاها بصفة رئيسية سلطات إنفاذ القانون،     

وشهدت الفترة مـن    . أفرع قوات الشرطة فيما يتعلق بالنهج املتبع جتاه التعامل مع الضحايا          
 إىل مفـوض     بالغـاً  ١٧١ وصول   ٢٠١٣ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 .بوصفه الوصي والقاضي املختص بقضايا العنف اجلنساين الشؤون القانونية،

 األطفال  -٢  

 "األطفـال الـشرعيني   " تقييم إمكانية القضاء على مفهـوم      :٢٢-٧١التوصية  
 ملا   يف سياق النظام القانوين احمللي، وفقاً      ، الذي ال يزال سائداً    "عينيياألطفال الطب "و

 .ذكرته جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يولدون  الذين" من إعالن حقوق املواطنني لألطفال       ١٢ من املادة    ٣وتكفل الفقرة     -٤٤
خارج نطاق الزوجية، التمتع باحلماية الروحية والقانونية واالجتماعية وأن يعاملوا على قدم            

 يف هيئـة    ٢٢-٧١وجسد جملس الدولة ترحيبه بالتوصـية       . "املساواة مع األطفال الشرعيني   
، وتكليفـه   ٢٠١٤يونيـه   / حزيران ٢٤ املؤرخ   ٢١تشكيل فريق عامل، مبوجب القرار رقم       

وع قانون خمصوص بشأن تكييف مصطلحات قوانني سان مارينو مع التوصيات           بإعداد مشر 
 "الشرعيني"ذات الصلة، وباستعراض األحكام السارية بشأن البنوة وحذف مفهوم األطفال           

 إىل أن قوانني وينبغي التأكيد على أهنا مسألة لغوية فحسب، نظراً    . منها "الطبيعيني"واألطفال  
وقد شرع الفريق العامل يف تنفيذ مهام عملـه         . ألطفال يف املعاملة  سان مارينو ال تفرق بني ا     

 .بالفعل

ــاء  :٢٧-٧١ و٢٦-٧١ و٢٥-٧١ و٢٤-٧١ و٢٣-٧١التوصــيات  إلغ
العقوبة اجلسدية مبوجب القانون ويف املمارسة العملية، عن طريق سـن تـشريعات        

ت املتوخـاة   وطنية حمددة حتظر العقوبة البدنية يف مجيع البيئات؛ ومتابعة التعـديال          
 .يتعلق باملسؤولية اجلنائية للقاصرين فيما

 مبوجب القرار   ،قبلت حكومة سان مارينو التوصيات املذكورة أعاله، وأقرت من مث           -٤٥
أحكام بشأن ممارسات   "، مشروع القانون املعنون     ٢٠١٤يونيه  /حزيران١٧ املؤرخ   ١٧رقم  

روع القانون املذكور ممارسة العقاب     وحيظر مش . "إساءة املعاملة داخل األسرة وعلى األطفال     
البدين على أفراد األسرة أو األشخاص املتشاركني يف السكن وينص على عقوبـات أشـد               

 .ًعاما ١٤صرامة بشأن ممارسة العقاب البدين على األطفال دون سن 
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 ١٤ إىل   ١٢ويرفع مشروع القانون نفسه سن املسؤولية اجلنائية لألطفال من سـن              -٤٦
 وجوب أن يأمر القاضي املختص يف مجيع األحوال بتقدمي تقريـر مـن خـبري     اً، مؤكد عاماً

 .استشاري يف املسائل البيولوجية والنفسية بشأن القاصر املعين، بغية تقييم قدراته العقلية

 للتوصية املقدمة إىل سان     وباإلضافة إىل ذلك، يكفل مشروع القانون املذكور، وفقاً         -٤٧
، حق الطفل املتبّنى يف معرفـة   ٢٠٠٣كتوبر  أ/طفل يف تشرين األول   مارينو من جلنة حقوق ال    

حصاءات احليوية إىل الشخص املتبّنى الذي يبلـغ   ويوجه بأن يقدم مسجل مكتب اإل      ،أصوله
سن الرشد شهادات، أو ملخصات للشهادات أو نسخ منها، تتضمن احلقائق واملعلومـات             

 .املتعلقة بعالقة التبين

عراض مشروع القانون يف مرحلة القراءة األوىل يف جدول أعمال وأدرجت مسألة است  -٤٨
 .٢٠١٤ يوليه / متوز٢٢ إىل ١٤دورة اجمللس النيايب الكبري العام، املقرر عقدها يف الفترة من 

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -٣  

التنفيذ الكامل التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         :٥-٧٠ و ٤-٧٠التوصيتان  
 .لئك األشخاص يف اجملتمعاإلعاقة ومواصلة إدماج أو

 على صياغة قـانون     تعمل وزارتا الصحة والضمان االجتماعي والتعليم والثقافة معاً         -٤٩
وباإلضافة إىل  . إطاري بشأن اإلعاقة، ينتظر أن جيسد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          

لى إعـداد    ع القانون اإلطاري، يعكف الفريق العامل املكلف بصياغة مشروع القانون أيضاً         
جز املرسوم التفويضي املتصل مبواضيع حمددة تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، مثل إزالة احلوا           

هلـم يف     املعمارية، وتثقيف املعلمني الذين يقدمون الـدعم       آتاليت تعوق دخوهلم إىل املنش    
ويـنص  . املدارس، وإحلاقهم بالوظائف، وتوفري الرعاية الصحية هلم، وإدماجهم يف اجملتمـع          

القانون اإلطاري على تشكيل جلنة توكل إليها مهمة تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة وتوفري              
وال نستطيع يف الوقت الراهن حتديد موعد لتقدمي مـشروع القـانون إىل             . احلماية والرصد 

 .اجمللس النيايب الكبري العام توطئة العتماده

خالقية لعلم األحياء، املشار إليهـا يف       ونفذت جلنة سان مارينو املعنية باجلوانب األ        -٥٠
 أدناه، بالتشاور مع وزاريت الصحة والتعليم، تدابري لتعزيز وعي املواطنني باملسائل            ٥٢الفقرة  

 نشر الوثيقـة املعنونـة      املتعلقة باإلعاقة وقبول األشخاص املصابني هبا، بوسائل مشلت أيضاً        
 "ياء يف التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقـة       تطبيق هنج يراعي اجلوانب األخالقية لعلم األح      "
، أقامت سـان مـارينو      ٢٠١٣ديسمرب  /ويف كانون األول  ). اإلنكليزيةباللغتني اإليطالية و  (

تلك الوثيقة اليت أعدهتا جلنة سان مارينو املعنية بالـشؤون البيولوجيـة              عرضت فيه  احتفاالً
احتـرام  "تديرة بشأن موضـوع     واشتملت املناسبة على عقد اجتماع مائدة مس      . واألخالقية

 ."حقوق اإلنسان وتعزيز اإلدماج
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 احلق يف احلياة وحظر الرق والتعذيب   -باء  

مواصلة محاية احلق يف احلياة منذ بدء احلمل وحىت حلظة الوفاة            :١٠-٧٠التوصية  
 .الطبيعية

 تواصل مجهورية سان مارينو تأمني محاية احلق يف احلياة منذ احلمل حـىت الوفـاة                -٥١
 وينص القانون اجلنائي، بالتأكيد، على عقوبات بشأن جرائم القتل وإحلاق األذى،            ،بيعيةالط

عن عمد أو بغري عمد، وجرائم وأد املواليد، أو التحـريض أو املـساعدة علـى االنتحـار      
وسان مارينو . ١٨٦٥وقد ألغيت عقوبة اإلعدام يف سان مارينو يف عام . واإلجهاض التجاري

 ويوىل اهتمام   ، والبلد الثالث على مستوى العامل     غي عقوبة اإلعدام يف أوروبا،    هي أول بلد يل   
 .العامل كبري يف احملافل الدولية إىل املبادرات الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف خمتلف أرجاء

وألغراض صون كرامة احلياة البشرية وتقييم اجلوانب األخالقية والعلمية واملنهجيـة          -٥٢
 مع املبادئ املنصوص عليها يف االتفاقيـات        ملتعلقة بأخالقيات علم األحياء، ومتاشياً    للمسائل ا 

 ٢٩ املـؤرخ    ٣٤كِّلت، مبوجب القانون رقـم      الدولية يف جمال أخالقيات علم األحياء، شُ      
، اللجنة املعنية باجلوانب األخالقية لعلم األحياء يف سان مـارينو،           ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

الربملان، وإصدار األذونات املتعلقة     و مة توفري الدعم وإسداء املشورة إىل احلكومة      لِّفت مبه وكُ
بأنشطة البحوث والتجارب ذات الصلة بواليتها من املنظور األخالقي، وألغـراض كفالـة             
حتقيق فوائد عملية من وظيفة اللجنة يف السياق الوطين لسان مارينو، ُشكِّلت اللجنة من فريق               

ثالثة خرباء يف كل من اجملال القانوين وجمال علم األحياء وجمال التجارب            أساسي مؤلف من    
 باجملال الذي ُتدعى اللجنة إىل التدخل فيـه، مهنيـون           ويلتحق هبذا الفريق، رهناً   . السريرية

مشهود هلم باخلربة من خمتلف اجملاالت، كما جيوز للجنة االسـتعانة خبـرباء استـشاريني               
 كـانون   ١٧ املـؤرخ    ٢ املرسوم التفويضي رقـم      شطة اللجنة ويكفل تنظيم أن  . خارجيني

  .٢٠١١يناير /الثاين
، اعتمدت اللجنة وثيقة إرشادية بشأن تعريف عملية        ٢٠١٣يناير  /ويف كانون الثاين    -٥٣

فقدان احلياة ومعايري إقرار حدوثها، مع االلتزام يف ذلك بالشرط املطلق ألخالقيـات علـم               
 .ياة البشرية حىت حلظاهتا األخريةاألحياء املتمثل يف محاية احل

 / كانون الثاين  ٢١ املؤرخ   ٧وعالوة على ذلك، اعتمد يف جمال الصحة القانون رقم            -٥٤
القانون اإلطاري الستخدام الدم البشري واخلاليا واألنسجة واألعضاء      "، املعنون   ٢٠١٠يناير  

ارينو مع تـشريعات    ، الذي يشكل نقطة انطالق أساسية لتكييف تشريعات سان م         "البشرية
. بلدان االحتاد األورويب املتعلقة باستخدام الدم البشري واخلاليا واألنسجة واألعضاء البشرية          

ويكفل هذا القانون جودة وسالمة استخدام الدم البشري واخلاليا واألنـسجة واألعـضاء             
 ومعتمـدة   البشرية، ويؤمن تنفيذ أنشطة تطوير البحوث الطبية احليوية يف مرافق معترف هبا           

وباإلضافة إىل ذلك، ينص هذا القانون على تطبيق املبادئ التوجيهية          . على الصعيد األورويب  
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للممارسات الصناعية اجليدة فيما يتصل باملنتجات الدوائية املصّنعة لالستخدام البشري، مبا يف   
لقـوانني  ذلك املنتجات اليت ال تزال يف طور االختبار، على حنو يتماشى مع ما تنص عليـه ا        

السارية بشأن منح األذونات ملمارسة األنشطة الصحية، ومع دور ومهام جلنة سان مـارينو              
 .املعنية باجلوانب األخالقية لعلم األحياء

 إقامة العدل واحلق يف احلصول على حماكمة عادلة   -جيم  

تعلقـة   من القـوانني امل    اعتمد برملان سان مارينو، خالل هذه الفترة املرجعية، عدداً          -٥٥
 .بإقامة العدل، واليت ترمي إىل حتسني كفاءة النظام القضائي يف البلد

مسؤولية األشخاص "، املعنون ٢٠١٣يوليه / متوز٢٩ املؤرخ ٩٩وينص القانون رقم    -٥٦
، على املسؤولية املباشرة اليت تتحملها الكيانات اجلماعية عن اجلرائم املرتكبة يف            "االعتباريني

ومن مث، تنطبق   . هبا تربطها عالقة وظيفية  اليت   هذه الكيانات، أو اجلرائم      سبيل حتقيق مصاحل  
حىت (أحكام القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية على الكيانات والشركات اجلماعية           

.  مبشاركتها يف األنشطة االقتصادية    ، وعلى كيانات القطاع العام، رهناً     ) هبا إذا مل تكن معترفاً   
، ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين٢١، السابق له، واملؤرخ ٦لنص القانوين القانون رقم وُجيُب هذا ا

 .الذي يتيح يف بعض احلاالت عدم توقيع عقوبات جنائية

األحكام "، بشأن   ٢٠١٤مارس  / آذار ٣١ املؤرخ   ٤١وأدخل، مبوجب القانون رقم       -٥٧
وذجية للجنة منـع اجلرميـة      ، الذي صمم على أساس املعاهدة النم      "القانونية لتسليم اجملرمني  

على مستوى القـانون     - للتسليم   والعدالة اجلنائية التابعة لألمم املتحدة، نظام أكثر اكتماالً       
من أجل كفالة االمتثـال إىل       - من القانون اجلنائي     ٨ يف املادة    الوضعي الذي كان مشموالً   

 مبدأ التجرمي املـزدوج،     دداًويؤكد هذا القانون جم   . املعايري الدولية واألوروبية يف هذا الصدد     
الذي يسمح مبوجبه بتسليم الشخص املطلوب فقط عندما تشكل الواقعة جرميـة مبوجـب              

، ويؤكد باإلضـافة إىل     تشريعات سان مارينو وقوانني الدولة مقدمة الطلب يف آن واحد معاً          
 . ألحكام االتفاقيات الدولية النافذة يف البلدذلك، أن الغلبة دائماً

 إصدار املراسيم اجلنائية، اليت     ٢٠١٤مارس  / آذار ٣١ املؤرخ   ٤٢وينظم القانون رقم      -٥٨
جراءات اجلنائية بسان مارينو، والـيت جيـوز        تشكل اإلجراء االستثنائي الوحيد يف نظام اإل      

مبوجبها لقاضي التحقيق إصدار قرار بإلغاء جلسات االستماع يف املرحلة االبتدائيـة، أو يف              
بعبارة أخرى، جيوز لقاضي التحقيق، عقب فحص الوثائق املقدمـة بعـد            و. مرحلة الحقة 

. التحقيق، إهناء إجراءات احملاكمة بإصدار قرار إدانة جنائيـة بـدون جلـسات اسـتماع              
ويستهدف هذا اإلجراء اجلنح اليت يعاقب عليها عادة بغرامات مالية، ويتماشى مـع منطـق      

 وجيوز عقد جلسات االستماع جمدداً. األفرادتسريع اإلجراءات واحلد من عبء عمل القضاة  
 .يف وقت الحق، من خالل تقدمي التماس رمسي من قبل الطرف املعين أو املدعي العام
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 ٢٠١٣فرباير  /شباط١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٩وزارت سان مارينو يف الفترة من         -٥٩
وانعكـس قبـول    . ة أو املهينـة   اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنساني       

مارينو لتوصيات اللجنة من خالل تشكيل فريق عامل تقين، مبوجب قرار جملس الدولة              سان
وُعهدت إىل الفريق العامل مهمة تنقيح أو تعديل        . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٣ املؤرخ   ٨رقم  

ـ  ٢٩ املؤرخ   ٤٤اللوائح املتعلقة بنظام السجون، وخباصة تعديل القانون رقم          أبريـل  /سان ني
، وتعديل الئحة املؤسسات اإلصالحية اليت اعتمدت مبوجب        "قانون السجون "، وهو   ١٩٩٧

، عالوة على تعديالت وإضـافات  ١٩٩٧مايو / أيار ٢٦ املؤرخ   ٤٢قرار جملس الوزراء رقم     
 .ويواصل الفريق عمله. الحقة

فربايـر  / شـباط  ١٢ املـؤرخ    ٢٠ قرار جملس الدولة رقم      ب، ُشكِّل، مبوج  وأخرياً  -٦٠
، فريق عامل تقين وكُلِّف بصياغة قانون جديد لإلجراءات اجلنائية، كمـا ُشـكِّل،              ٢٠١٣

، فريق عامل تقين معـين بإصـالح       ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٢ املؤرخ   ٢٢ب القرار رقم    جمبو
 .ويواصل الفريق املذكور عمله. قانون اإلجراءات املدنية

 اللجوء  وحرية التنقل واإلقامة  -دال  

 ٢٨ املـؤرخ    ١١٨ظِّم دخول األجانب وإقامتهم يف سان مارينو القانون رقـم           ين  -٦١
 ١٨٦ وتعديالته وإضافاته الالحقة، وكذلك الالئحة التنفيذيـة رقـم           ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 . وتعديالهتا وإضافاهتا الالحقة٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦املؤرخة 

قامة فيها يف امتالك تأشرية شينغني      ويتمثل الشرط األساسي لدخول سان مارينو واإل        -٦٢
أو تـصريح إقامـة     ) يف حالة رعايا البلدان غري األطراف يف اتفاقية شينغني        (سارية املفعول   

وال ميارس يف سان مارينو متييز بـني        . خمصص يف حالة رعايا بالبلدان األطراف يف االتفاقية       
 يف املعاملة هو اختالف مركـز      والفارق الوحيد . األجانب على أساس انتمائهم إىل بلد معني      

 .الرعايا األجانب عن مركز مواطين سان مارينو

ومتنح سان مارينو تصاريح إقامة خمتلفة تشمل، إضافة إىل السياحة، مجع مشل األسرة            -٦٣
أو وجود ظروف خاصة، مثل اإلقامة بغرض الدراسة أو العمل أو الرياضة أو الرعاية الطبيـة    

 .يل، أو ملمارسة األنشطة التبشرييةأو العالج وإعادة التأه

 يف حالة الزواج أو، عند الطلب، يف حالة حيـازة إذن            ومينح تصريح اإلقامة تلقائياً     -٦٤
وعالوة على ذلك، ميكن منح تصريح اإلقامة عن        . إقامة عادي ملدة ال تقل عن مخس سنوات       

 أو وظيفـة     تنفيذياً طريق إحدى اللجان الربملانية الدائمة املختصة ألي شخص يشغل منصباً         
االجتماعية، وكذلك املؤسسات املـصرفية      -الصحية   هامة كربى يف املؤسسات الصحية أو     

باملسائل املتعلقـة بـاألمن العـام؛        ومؤسسات التأمني، واملؤسسات املالية والكيانات املعنية     
 عـدداً وشاغلي املناصب التنفيذية يف الشركات املنشأة مبوجب قوانني سان مارينو وتوظف            
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 من األفراد؛ ومن يستثمرون رؤوس أموال يف أنشطة إنتاجية ويتعهدون بتوظيف عـدد              كبرياً
 .معني من األفراد؛ وللقضاة الذين يعملون يف الدائرة االبتدائية يف احملكمة الوحيدة

 نظام منح تصريح إقامة للعشري األجـنيب الـذي          وأدخل مبوجب هذا القانون أيضاً      -٦٥
ن سان مارينو أو مع مواطن أجنيب مقيم بالبلد؛ ولوالدي الشخص املقيم            يعيش مع مواطن م   

أو الذي حيمل تصريح إقامة إذا كانوا ال ميلكون موارد لالكتفاء الذايت؛ وللقاصرين الـذين               
 .تصاريح إقامة بغرض العمل أو الرياضة أو العيش مع عشري حيمل ذووهم

نب األسباب املتعلقة باإلخالل بالنظام     وتشمل أسباب إلغاء تصريح اإلقامة، إىل جا        -٦٦
العام واإلدانة يف قضايا جنائية معينة، انتفاء أسباب منح اإلقامة، مبا يف ذلك انتـهاء احلالـة                 
املدنية املترتبة على الزواج، باستثناء حالة انقضاء مخس سنوات على الزواج أو ميالد طفـل               

 . نتيجة العالقة الزوجية

. ان مارينو أية إجراءات تتعلق مبعاجلة أو تعديل طلب جلـوء          ومل تشهد مجهورية س     -٦٧
، مبا يف ذلك التعديالت      الذي اعتمد مؤخراً   ١١٨/٢٠١٠ من القانون رقم     ١٤غري أن املادة    

منح تصريح إقامة استثنائي لدواعي إنسانية أو بغرض    "، أدخلت نظام    اليت أدخلت عليه الحقاً   
 هذا التصريح الذي يصدره جملس الدولـة يف حالـة           وميكن منح . "توفري احلماية االجتماعية  

وجود دواعي إنسانية خاصة أو من أجل توفري احلماية االجتماعية، وحيق حلامله احلصول على 
 .اخلدمات الصحية وعلى استحقاقات اقتصادية مؤقتة من هيئة الضمان االجتماعي

 احلق يف احلصول على اجلنسية  -هاء  

 / آذار ٣٠ املـؤرخ    ٣٥لكبري العام، من خالل القانون رقـم        أدخل اجمللس النيايب ا     -٦٨
 منه للتوقعات املشروعة لألشخاص     ، إقراراً " استثنائية بشأن التجنس   أحكاماً"،  ٢٠١٢ مارس

الذين يعيشون يف سان مارينو منذ سنوات طويلة، وأرسى بذلك أسس قيام عالقة وطيـدة               
فضلون سان مارينو على بلداهنم األصـلية يف        بينهم وبني الدولة واجملتمع احمللي، مما جعلهم ي       

 ألحكام هذا القـانون، مراسـم       ، وفقاً ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠وأقيمت يف   . أحيان كثرية 
 على جنـسية سـان       مواطناً ٢٢٢ احلكومة، مبناسبة حصول     ةسااحتفال مهيب أمام مقر رئ    

 .مارينو املكتسبة

. مبوجب أحكام قانونية استثنائية   املكتسبة   وميكن احلصول على جنسية سان مارينو       -٦٩
وقد ظل احلزبان السياسيان الرئيسيان يبحثان على مدى سنوات طوال مسألة ما إذا كـان               

وقد قررت األغلبيـة    . ينبغي منح اجلنسية املكتسبة عن طريق قانون استثنائي أو قانون عادي          
 .نائية لإلجراءالربملانية، يف هناية آخر جلسة مداوالت، احلفاظ على الطبيعة االستث
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 للحصول على اجلنسية وكفالـة      ختفيف الشروط الصارمة جداً    :٣١-٧١التوصية
 مليل الذين هلم أب أو أم من غـري حـا          عدم التمييز، وال سيما فيما يتعلق باألطفا      

 .جنسية سان مارينو

 الشرط العام ملدة اإلقامة املطلوب قضاؤها يف إقليم         ٣٥/٢٠١٢خفف القانون رقم      -٧٠
 سنة بصفة عامـة،  ٢٥ إىل ٣٠من أجل التأهل لتقدمي طلب للحصول على اجلنسية من    البلد  
واحتفظ القانون  .  سنة بصفة خاصة لألشخاص الذين يعيشون يف البلد منذ والدهتم          ١٨وإىل  

 فيما خيتص باملتزوجني بأشخاص من مواطين سان مـارينو، الـيت            بفترة اخلمسة عشر عاماً   
 .نص على اختصار عملية التجنس لألشخاص عدميي اجلنسية حاالت الترمل، وتشمل أيضاً

ويكفل القانون معاملة األطفال الذين يكون أحد والديهم غري حاصل على اجلنسية              -٧١
وال شك يف أن احلكم الوارد يف      . على قدم املساواة من يكون كال والديهما من محلة اجلنسية         

له أثر سيئ إىل درجة أن نشأت عنـه   بشأن اختالف مركز الوالدين كان     ٢٠٠٠قانون عام   
 يتعلق حبالة القاصر     نصاً ويتضمن القانون اجلديد أيضاً   . حالة متييز فعلية حبق القاصرين املعنيني     

الذي يتوىف والداه قبل تقدمي طلب للحصول على اجلنسية هلما ولطفلهما القاصر املـستويف              
 .للمتطلبات ذات الصلة

جوب التخلي عن اجلنسية اليت حيملها الـشخص         و ٣٥/٢٠١٢وأكد القانون رقم      -٧٢
ويكفي ألغراض إدراج بيانات الشخص املتجنس      . املتجنس وعن أي انتماء جلنسية بلد آخر      

يف سجالت املواطنني أن يربز ما يثبت استعداده للتخلي عن أية جنسيات أخرى، مع توجيه               
ة الرمسية للتخلـي عـن   ويستغرق ثبوت الصف. إخطار بذلك إىل السلطات األجنبية املختصة    

 .اجلنسية السابقة سنة واحدة

 احلق يف تكوين أسرة  -واو  

مواصلة محاية مؤسسة األسرة اليت تستند إىل عالقة مستقرة بـني رجـل              :٩-٧٠التوصية  
 .وامرأة

ال تزال سان مارينو تكفل احلماية ملؤسسة األسرة، مبفهومها املتمثل يف وجود ارتباط   -٧٣
 األطفال الذين يولدون أو يتم تبنيهم أثناء فترة العالقـة           اليت تشمل أيضاً  بني رجل وامرأة، و   

 .الزوجية

، على  ، الذي اعتمد مؤخراً   ٢٠١٤مارس  / آذار ٣١ املؤرخ   ٤٣وينص القانون رقم      -٧٤
املساواة يف املعاملة بني الوالدين الطبيعيني والوالدين بالتبين، مع توسيع إطار حق الوالدين يف              

عمل، يف حالة مرض الطفل املثبت بشهادة طبية، ليغطي فترة املرض بأكملـها،             التغيب عن ال  
 أيام عمل، فيما يتعلق باألطفـال الـذين         ٥ أعوام، وملدة    ٦فيما يتعلق باألطفال دون سن      

 أذونات يف الشهر يف حالة تقدمي ٤ومينح القانون   .  سنة ١٤ و  سنوات ٦تتراوح أعمارهم بني    
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 حادة، دائمة أو مؤقتة، من أفراد األسرة، أو إذا كان ذلـك    املساعدة لشخص مصاب بإعاقة   
 مبرض عضال يتصل بالعمر، سواء كانت احلالة املرضية اليت تتطلب تقـدمي             الشخص مصاباً 

 .املساعدة مؤقتة أو دائمة

. ويوفر القانون احلماية لألسرة، حىت يف حالة فسخ العالقة الزوجية بسبب االنفـصال             -٧٥
الوساطة "، املعنون ٢٠١٣مايو / أيار٢٩ املؤرخ ٥٧نو، مبوجب القانون رقم وأقيم يف سان ماري  
 لـألزواج ذوي     قويـاً  ، نظام للوساطة يف الشؤون األسرية، يوفر دعمـاً        "يف الشؤون األسرية  

ومينح هذا القانون األزواج الذي ميرون بعملية انفـصال         . األطفال الذين ميرون بعملية انفصال    
ائي مهين مؤهل، يتم اختياره باالتفاق بني الطرفني، بغرض تيسري عملية           إمكانية اللقاء مع أخص   

مثـل  (االتصال واحلوار بينهما فيما خيتص جبميع اجلوانب ذات الصلة بعالقاهتما مع األطفـال            
التعليم والصحة واإلعالة والترفيه والعالقة مع اآلخرين، وتنظيم أوقات وجود كل منهما مـع              

، حبيث يتـسىن هلمـا      )ًكاجلوانب االقتصادية مثال  (ل اخلالفية األخرى    ، جبانب املسائ  )األطفال
وضع برنامج لتحقيق االنفصال بالتراضي بينهما وبرضاء أطفاهلما، ويـستطيعان بنـاء عليـه              

 ١٢٠ وأنشئ مبوجب املرسوم التفويـضي رقـم      . النهوض باملسؤولية األبوية املشتركة بينهما    
، سجل للوسطاء   "قواعد الوساطة يف الشؤون األسرية    "ون  ، املعن ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢املؤرخ  

 .يف الشؤون األسرية، جبانب حتديد معامل أمناط السلوك اليت جيب على الطرفني االلتزام هبا

 تـشرين  ٢٥ زارة الصحة والضمان االجتمـاعي، يف ىل ذلك، قدمت و  إوباإلضافة    -٧٦
، الـذي ينتظـر     "ون األسـرية  املرصد الوطين للشؤ  "، مشروع قانون    ٢٠١٣أكتوبر  /األول

وحيدد القـانون   . استعراضه يف مرحلة القراءة األوىل من قبل اللجنة الربملانية الدائمة املختصة          
الدعم العلمي والتقين الالزم تقدميه للمرصد الوطين للشؤون األسرية املنشأ مبوجبه، بغـرض             

الدراسات والبحـوث   وينفذ املرصد أنشطة متصلة بإجراء      . وضع سياسات للشؤون األسرية   
 .والتوثيق والدعوة وإسداء املشورة بشأن السياسات األسرية

 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبري   -زاي  

حتظى حرية الضمري والدين حبماية خاصة يف سان مارينو، ليس فقط على املـستوى          -٧٧
انون اجلنائي املعمول   ويف واقع األمر، ينص الق    . ًالدستوري، بل ومبوجب القانون اجلنائي أيضا     

اجلـرائم ضـد   "، يف الفصل الثاين منه، على سلسلة من       ١٩٧٥يناير  / كانون الثاين  ١منذ   به
، اليت توقع عليها عقوبات بوصفها خمالفات قانونية، مع توفري احلماية جلميع األديـان              "الدين

 .دون متييز

حلـق يف تقـدمي وتلقـي       ومتثل حرية التعبري عن الفكر يف مجيع أشكاله، مبا فيها ا            -٧٨
 . لدى جمتمع سان مارينو أساسياًاملعلومات، عنصراً
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جراءات الربملانية املتعلقة باملوافقة على     ، بدأت اإل  ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٣ويف    -٧٩
، املعـروض اآلن    "قانون املنشورات ومهنة مشغلي وسائط اإلعالم     "مشروع القانون املعنون    

 يشمل  وسيشكل نص القانون إطاراً   . دائمة املختصة من أجل النظر فيه     على اللجنة الربملانية ال   
مجيع أصحاب املصلحة يف جمال اإلعالم والنشر، مثل الـصحفيني والناشـرين ووكـاالت              

وسيكفل القانون احلرية ملن يقدمون األخبار، عالوة على محاية مجيع األشـخاص            . اإلعالن
 دون إساءة استخدام املعلومات، وكفالـة نـشر         املشمولني مبواضيع األخبار، هبدف احليلولة    

 .املعلومات اليت ال حيظر القانون نشرها بشأن أمناط السلوك اخلاطئة

وحضر . ، أول مؤمتر عن حرية الصحافة يف سان مارينو        ٢٠١٣مايو  /وعقد يف أيار    -٨٠
، ضيوف مميزون مـن سـان مـارينو         "صحافة حرة، دولة حرة   "املناسبة اليت محلت شعار     

اليا، متكنوا للمرة األوىل من تبادل اآلراء مباشرة مع املهنيني العاملني يف القطاع، وسادها            وإيط
وعقـدت  . جو من االنفتاح على أوروبا وعلى عامل املعلومات الذي يشهد تغريات جذرية           

 باليوم العاملي حلرية الصحافة، ونوقشت      ، احتفاالً ٢٠١٤مايو  / أيار ٣املناسبة للمرة الثانية يف     
ها، مع اخلرباء العاملني يف جمال املهنة، املسائل املشمولة يف التشريعات ذات الصلة، عـالوة     في

 .على كيفية تطبيق تلك التشريعات

 حرية التجمع وتكوين اجلمعيات   -حاء  

، يف مرحلة القـراءة األوىل،      )٢٠١٤يوليه  /متوز(سيعرض يف الدورة الربملانية املقبلة        -٨١
، الذي ميثل نقطة انطالق قوية حنو االعتراف        "قانون العمل التطوعي  "ن  مشروع القانون املعنو  

 من مشروع القانون اعتـراف      ١وجتسد املادة   . بالسمات اإلجيابية هلذه الظاهرة االجتماعية    
سان مارينو بالقيم اإلنسانية واالجتماعية الرفيعة القائمة على التـضامن يف جمـال العمـل               

ملشاركة والتضامن والتعددية، وذلك من خالل تعزيز مناء العمل          عن ا  التطوعي، بوصفه تعبرياً  
ويعطي مشروع القانون األفـضلية لتحقيـق األهـداف         . التطوعي ومحاية استقالله الذايت   

االجتماعية والثقافية واملدنية للعمل التطوعي، ويروج هلا باعتبارها من وسائل حتقيـق منـو              
 ويشمل مشروع القانون أيـضاً    . اقع وبشكل كامل  األفراد واجملتمعات احمللية على أرض الو     

 للمبادئ املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي   اخلدمات التطوعية على الصعيد الدويل، وفقاً    
 ).٢٠٠١أمستردام، (بشأن العمل التطوعي 

 احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والسياسية للبلد   -طاء  

قيام انتخابات من أجل جتديد عضوية اجمللس ، ٢٠١٠شهدت سان مارينو، منذ عام     -٨٢
 .وعقد ثالث جوالت من االستفتاءات) ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١١(النيايب الكبري العام 
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وقام مكتب مؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف             -٨٣
، وبناء على دعوة    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١أوروبا، مبناسبة االنتخابات اليت جرت يف       

من البعثة الدائمة جلمهورية سان مارينو لدى املنظمة، بإيفاد بعثة لتقييم االحتياجات يف البلد،      
وأعربت الوثيقة اخلتامية للبعثة عـن  . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١٧يف الفترة من   

 اإلدارية لالنتخابات على أداء عملـها       ثقة املكتب يف نزاهة العملية االنتخابية ويف قدرة اهليئة        
 إىل إمكانية مواصلة حتـسني العمليـة        وأشارت الوثيقة اخلتامية أيضاً   . بطريقة مهنية وشفافة  

وميكن على وجه اخلصوص، حتقيق اتـساق       . االنتخابية بفضل وجود تقييم خارجي مستقل     
واملعايري الدولية، مبا يف    عدد من جوانب العملية االنتخابية بشكل أفضل مع التزامات املنظمة           

ذلك إدخال أحكام قانونية بشأن تسجيل املرشحني ومتويل احلمالت االنتخابيـة ومراقبـة             
 االستفادة من اخلربات األجنبية املتعلقة باملمارسات اجليدة يف هـذا           وميكن أيضاً . االنتخابات

 .اجملال إلثراء املناقشات اجلارية بشأن التصويت خارج البلد

 أن مكتب مؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون            بيد  -٨٤
، بـسبب   ٢٠١٢يف أوروبا قرر عدم إرسال بعثة ملراقبة االنتخابات الربملانية املبكرة يف عام             

ضيق الوقت وقصور املوارد البشرية واملالية، غري أنه أعرب عن استعداده ملساعدة سان مارينو        
 . االنتخابية الساريةني القوان ذلك استعراضة مستقبلية، مبا يفيصالحات انتخابيف تنفيذ أية إ

خدام مواطين سان مارينو لنظام االستفتاء، وخباصة يف ضـوء          توألغراض تيسري اس    -٨٥
حقيقة أن ثلث سكان سان مارينو يعيشون خارج حدودها مما يتعذر معـه يف كـثري مـن                  

زم العتماد نتائج االستفتاء، اعتمد اجمللس النيايب الكبري        األحيان اكتمال النصاب القانوين الال    
االستفتاء واملبادرة التشريعية "، بشأن ٢٠١٣مايو / أيار٢٩ املؤرخ ١العام القانون املعدل رقم 

وُيدِخل هذا القانون املعدل بعض امليزات اجلديدة اهلامة، مبا يف ذلك التحقق املسبق             . "الشعبية
ستفتاء من قبل هيئة األمناء املعنية بكفالة السمة الدستورية لقواعـد           من مقبولية موضوع اال   

 يف املائة من ١,٥االستفتاء، قبل الشروع يف مجع توقيعات عدد من الناخبني ال يقل عن نسبة             
 اعتماد موضوع االستفتاء حال حـصوله       ويكفل القانون أيضاً  . جمموع عدد الناخبني الكلي   

 اإلدالء هبا بصورة صحيحة، واليت ينبغي أال تقـل يف مجيـع             على غالبية األصوات اليت يتم    
وبذلك .  يف املائة من أصوات الناخبني املسجلني يف القوائم االنتخابية         ٢٥األحوال عن نسبة    

 . يف املائة٢٥ إىل ٣٢خفَّض القانون النصاب من 

 احلق يف الضمان االجتماعي  -ياء  

اهضة العنصرية والتعصب التابعـة جمللـس       أسفر قبول توصيات اللجنة األوروبية ملن       -٨٦
قواعد حتديد من حيق هلم احلصول علـى الرعايـة          "أوروبا، عن تقدمي مشروع قانون بشأن       

وينص مشروع القانون على إنشاء نظام      . "الصحية وأحكام تطبيق نظام دفع الرسوم الفردية      



A/HRC/WG.6/20/SMR/1 

21 GE.14-09071 

ية يف سان مارينو، بدون     للرقابة على دفع الرسوم الفردية، مع مراعاة تغري األوضاع االقتصاد         
 .أن يتحمل املواطنون األجانب الذين يفقدون وظائفهم أي عبء مايل

حتديث التشريعات اليت هتدف إىل تدريب األشخاص الـذين          :١٠-٧١التوصية  
 .يتعاملون مع األطفال واملسنني واملرضى واألشخاص ذوي اإلعاقة

كلي للمركز السكين لذوي اإلعاقة     ، ومبناسبة التعديل التنظيمي واهلي    ٢٠١٤يف عام     -٨٧
املعنية بعمليـات التـرخيص واالعتمـاد واجلـودة          ، اشترطت اهليئة  "كولوري ديل غرانو  "

للخدمات الصحية وخدمات الصحة االجتماعية والتثقيف االجتماعي، اليت تصدر التراخيص          
مشغلي الربامج  ملرافق الرعاية الصحية والصحة االجتماعية، توافر متطلبات مهنية حمددة لدى           
 .الذين جيب عليهم إحلاق املرضى ذوي اإلعاقات املتعددة باملرفق املذكور أعاله

، يف سياق االستعراض العـام ملـستويات مالكـات    ٢٠١٤وقامت اهليئة، يف عام     -٨٨
موظفي مجيع العاملني يف إدارة اخلدمة العامة بسان مارينو، بتحديد مـستويات مالكـات              

 جمال الرعاية الصحية والصحة االجتماعية مبؤسسة الضمان االجتماعي،         املوظفني العاملني يف  
واشتراط تلقي من يتعاملون منهم مع األطفال واملسنني واملرضى واألشخاص ذوي اإلعاقـة             

وصدرت املوافقة على مستويات مالكات املـوظفني مبوجـب         . دورات تدريب متخصصة  
 .٢٠١٤ه يولي/ متوز١ املؤرخ ١٠٢املرسوم التفويضي رقم 

وتوفر خطط التدريب السنوية ملؤسسة الضمان االجتماعي فرص تدريب تـأهيلي             -٨٩
متخصص للموظفني الذين يتعاملون مع املرضـى واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واملـسنني              

 .واألطفال

، توقيع االتفاقية اإلطارية للتعاون بني اهليئة والوكالة اإليطالية         ٢٠١٤وجرى يف عام      -٩٠
 التعليم  ية اإلقليمية، بغرض إقامة تعاون يف جمال أنشطة التدريب، يغطي أيضاً          للخدمات الصح 

 .الطيب املستمر واعتماد املؤسسات

، نظمت إدارة التدريب جبامعة سان مـارينو دورة تعلـيم علـى             ٢٠١٢ويف عام     -٩١
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتصنيف الدويل لتأدية       "املستوى فوق اجلامعي بشأن     

، من أجل املعلمني ومشغلي الـربامج الـصحية واالجتماعيـة           "الوظائف والعجز والصحة  
 .واملهتمني من املواطنني

 احلق يف العمل  -كاف  

اجتهت مستويات العمالة إىل االخنفاض يف إقليم سان مارينو يف السنوات األخـرية،               -٩٢
 يف املائـة يف     ١٩,٤٦ إىل   ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ١,٥٩حيث ارتفع معدل البطالة من      

 .٢٠١٣ يف املائة يف عام ١٢,٠٩ ، وبلغ هذا املعدل٢٠١٢ عام
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وعمدت مجهورية سان مارينو يف السنوات األخرية، إىل اعتماد وتنفيذ عـدد مـن                -٩٣
التدابري التشريعية املتعلقة بالعمالة، يف ضوء أزمة العمالة اخلانقة واملستمرة، والزيادة املطـردة             

يف معدل استخدام شبكات األمان االجتماعي املنـصوص عليهـا بالفعـل يف             املترتبة عليها   
وأعطيت األولوية لتعزيز شبكات األمان االجتماعي من أجل محايـة          . تشريعات سان مارينو  

األشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو فشلوا يف دخول سوق العمل، من غري أن تتـاح هلـم                 
 .ً اهتمام خاص للفئات األشد ضعفاأشكال أخرى من وسائل دعم الدخل، مع إيالء

ويف ضوء ارتفاع معدل البطالة، تدخلت وزارة العمل بإصدار املرسـوم القـانوين               -٩٤
اختاذ تدابري عاجلة لكفالة ترشيد وكفاءة      "، بشأن   ٢٠١١أغسطس  / آب ٩ املؤرخ   ١٣٠ رقم

عليها مـن   ويتعلق ذلك التدبري ببعض اجلوانب األساسية هلذا القطاع، ويؤثر          . "سوق العمل 
خالل وضع آليات وحتديد مزايا بغرض دعم عمالة من مشلتهم إجراءات الفصل اجلماعي أو              

 الستقدام املـوظفني    ويعطي املرسوم األفضلية أيضاً   . فقدوا وظائفهم إثر انتهاء عقود عملهم     
بعقود دائمة من خالل توفري مزايا وحوافز معينة لألعمال التجارية، ولتوفري الـدعم لفئـات      

مثل الشباب واألسر ذات العائل الواحـد مـع أطفـال معـالني،             ( سكان األشد ضعفاً  ال
وعالوة على ذلـك،    ).  وليس هلم عمل   واألشخاص الذين تزيد أعمارهم على مخسني عاماً      

ُيدِخل املرسوم أنظمة للتقومي واحلماية من أجل كفالة االستخدام املناسب لنظـام شـبكات              
وعالوة على ذلك،   . أكثر صرامة ملكافحة العمل غري املعلن     األمان االجتماعي، ويضع قواعد     

، ٢٠١٥يونيه  / حزيران ٣٠جيري التخطيط لتنفيذ تدبري آخر للتدخل املؤقت، تنتهي مدته يف           
 .بغرض التصدي الستمرار أزمة العمالة

إصـالح  "املعنـون    ،٢٠١٠مارس عام   / آذار ٣١ املؤرخ   ٧٣وأدخل القانون رقم      -٩٥
، إصالحات "تماعي والتدابري االقتصادية اجلديدة للعمالة وقابلية التوظيف    شبكات األمان االج  

 :على استحقاقات العمل عن طريق تنفيذ التدابري اجلديدة التالية

 علـى   الذي يوفر استحقاقات اقتصادية خـصماً     : تأسيس صندوق تكميل األجور    •
العمال صندوق شبكات األمان االجتماعي، ويهدف إىل توفري تعويض جزئي لدخل        

غري الدائمني املفقود بسبب تعليق وظائفهم أو ختفيض ساعات عملهم نتيجة ظروف         
قاهرة، أو لتغري ظروف السوق بشكل يؤدي إىل انكماش أو تعليق أنشطة العمل، أو       
ألسباب تتعلق بإعادة التأهيل املهين أو تغيري طرائق اإلنتاج أو إعادة تنظيم اهلياكـل              

 اإلنتاجية؛

الذي يوفر استحقاقات : الستحقاقات االقتصادية اخلاصة بتنقل العاملنيإدخال نظام ا •
اقتصادية لتعويض دخل املوظفني ذوي العقود املفتوحة وأعضاء التعاونيات اإلنتاجية          
أو تعاونيات العمال الذين جيري االستغناء عنهم بسبب خطط خفض العمالـة أو              

 .انتهاء نشاط أصحاب العمل
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الذي يوفر اسـتحقاقات اقتـصادية هتـدف إىل         :  البطالة إدخال نظام استحقاقات   •
التعويض عن فقدان دخل العاملني ذوي العقود حمددة املدة، وكذلك األشـخاص            

 يتلقون بالفعل استحقاقات اقتصادية خاصة، ممن يفقدون عملـهم ألسـباب            نالذي
 .خارجة عن إرادهتم

 يف تعزيز فرص العمالة     ،٢٠١٤ومتثل اهلدف األساسي لسياسة وزارة العمل يف عام           -٩٦
وفيما يتعلق هبذا   . مع االهتمام بشكل خاص بأنشطة مكافحة العمل غري املشروع وغري املعلن          

، ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٣ املؤرخ   ٢٤اجلانب األخري، أنشئ مبوجب قرار جملس الدولة رقم         
ليـة، أي   فريق عامل معين بتنفيذ عملية إصالح خدمات التفتيش، على حنو يكرس هذه العم            

 إلجراء مزيد من عمليات     مهام وصالحيات أنشطة التفتيش وتوقيتها، مع إتاحة الفرصة أيضاً        
أي هيئة تفتيش العمل    (التفتيش، ومع ما يترتب على ذلك من توحيد دوائر خدمات التفتيش            

التابعة ملكتب العمل، ومكتب التفتيش بإدارة مؤسسة الضمان االجتماعي، ودائرة التفتـيش            
تشكيل هيئة تفتيش مفردة يـديرها       بغرض )عة لشعبة الوقاية مبؤسسة الضمان االجتماعي     التاب

 إىل تبسيط إدارة املوارد البشرية ويكفل تطبيق نظـام          مكتب العمل؛ وعلى حنو يؤدي أيضاً     
 .رقابة وقائية أكثر فعالية

، املعنـون   ٢٠١٤أبريـل   / نيسان ٢٩ املؤرخ   ٧١ستحدثت مبوجب القانون رقم     او  -٩٧
، الـذي اعتمـد     "ظام منح حوافز للتوظيف، والتدريب، وتصنيف أنواع عقود التدريب        ن"

تقدمي احلوافز املتعلقة باسـتقدام العـاملني،        مبادرة هتدف إىل تبسيط وترشيد نظام      ،مؤخراً
بغرض توفري أدوات التوظيف وفرص العمل لنطاق أوسع من فئات األفراد املستهدفني، مـن              

ظيف األفراد الذين جيدون صعوبات يف الدخول أو إعادة الدخول إىل           خالل توفري احلوافز لتو   
الشباب والعمال املسرحون واملتعطلون لفترات طويلة ومن تزيد أعمارهم على          (سوق العمل   
. ، من خالل برامج للتدريب على اكتساب مهارات معينة وتوسيع نطاق احلماية )مخسني سنة 

ت األفراد وإعانات املساعدة على ختفيف العبء       ولذلك، متثل هدف عملية ترشيد استحقاقا     
عن األعمال التجارية، اليت توظف العاملني الذين حيصلون على استحقاقات مـن شـبكات              
األمان االجتماعي، يف كفالة االستخدام املناسب لتلك األدوات من قبل األعمال التجاريـة             

 التوازن يف إدارة صـندوق      ، بغرض احلث على عدم إساءة استخدامها وضمان       والعاملني معاً 
 .شبكات األمان االجتماعي

اليت اختذت حىت اآلن مواصلة تعزيز تـدابري دعـم           "التصدي لألزمة "وتكفل تدابري     -٩٨
 .الدخل، وكذلك تيسري عودة األفراد املتعطلني عن العمل والعاملني املسرحني إىل سوق العمل

، يف مرحلة القـراءة األوىل،      ٢٠١٤مايو  /وأجازت اللجنة الربملانية الدائمة، يف أيار       -٩٩
، الذي ستستخدم مبوجبه قسائم     "أنظمة العمل غري املتفرغ واألعمال الثانوية     "مشروع قانون   

للعمالة كأداة لتبسيط عملية التوظيف، وُتلغى بذلك لوائح العمل غري املتفرغ والعمل بعقود             
 . الكبري العام يف أقرب وقت ممكنوسيقدم مشروع القانون إىل اجمللس النيايب. قصرية األجل
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وأدخلت بشكل مؤقت آلية إلتاحة مزية التقاعد املبكر، بغـرض تيـسري دخـول                -١٠٠
وال شك يف أن مبادرات التدخل، اليت اختذت عقب التوصـل إىل            . الشباب إىل سوق العمل   

يـار يف   اتفاق بني مجيع األطراف املعنية، وبفضل تضامن العاملني، قد أتاحت إمكانية االخت           
، وإمكانية  إجراءات الفصل اجلماعي، لصاحل احتفاظ الشركات املعنية بالعاملني األصغر سناً         

 . سنة٥٥التقاعد املبكر ملن تزيد أعمارهم على 

 احلق يف التمتع مبستوى معيشي مناسب  -الم  

 سنة  ٨١,٧:  للعمر املتوقع، بلغ متوسطها    سجلت يف سان مارينو مستويات عالية جداً        -١٠١
 نـسمة،   ١ ٠٠٠ حالة والدة لكـل      ٩,٨٨ويبلغ معدل املواليد    .  سنة للنساء  ٨٦,٤ و لرجالل

 ).٢٠١٣ حسب إحصاءات عام( نسمة ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ٧,٦٢ومعدل الوفيات 

 يف بلـدنا، لكـن األزمـة        وميكن اعتبار مشكلة اجلوع وسوء التغذية منتهية متاماً         -١٠٢
، تسببت يف ارتفاع معدل البطالة وما ترتـب         مارينو أيضاً االقتصادية العاملية اليت مشلت سان      

وباإلضافة إىل تدابري الدعم األسري املقررة بالفعـل  . عليه من مصاعب لألسر املتأثرة باألزمة  
، من أجل   ٢٠١٤يوليه  / متوز ٤ املؤرخ   ١٠٤يف سان مارينو، اعتمد املرسوم التفويضي رقم        

ينص املرسوم املذكور، بشكل اسـتثنائي، علـى        و. توفري الدعم لألسر اليت تواجه صعوبات     
 ١٢أو أقساط البيع اإلجياري، ملـدة       /تعليق دفع أقساط أصل الدين يف الرهونات العقارية و        

 .، فيما يتعلق بشراء املرتل األولشهراً

 احلق يف التعليم  -ميم  

وضع استراتيجية وطنية من أجل إدماج حقـوق اإلنـسان يف            :٣-٧٠التوصية  
لتعليمية واملناهج والكتب املدرسية وتدريب املعلمني، مبشاركة كاملة من السياسات ا

 .مجيع أصحاب املصلحة املعنيني

توىل أمهية خاصة ملسائل حقوق اإلنسان، اليت تدرَّس مادهتا يف مجيـع الـصفوف                -١٠٣
 للمنـاهج الدراسـية املعتمـدة،       مبختلف املراحل الدراسية يف مجهورية سان مارينو، وفقاً       

وبذلك يدخل التثقيف يف جمال     . ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٥٧حكام القانون رقم    وأل
وتشمل اخلطط التعليمية تـوفري أنـشطة ينـصب     . حقوق اإلنسان يف صلب سياسة التعليم     

تركيزها على حقوق اإلنسان، من خالل إدماجها يف املناهج الدراسية، وتقـدميها يف هيئـة               
 زيز أمناط السلوك القائم على احترام كرامة الفـرد، وفقـاً          ، من أجل تع   مشاريع حمددة أيضاً  

. "أغراض التعليم واحلق يف التعليم    "، بشأن   ١٩٩٨فرباير  / شباط ١٢ألحكام القانون املؤرخ    
جيب إعمال احلـق يف التعلـيم واحلـق يف          ":  من القانون املذكور على اآليت     ١وتنص املادة   

متييز، وكفالة احترام حرية الفرد وكرامته، مـن        التدريب جلميع األفراد يف املدارس دون أي        
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خالل نقل املعارف واالكتشاف التدرجيي املطّرد للواقع، وتطوير منهجية نقديـة، وإجـراء             
 لتعـدد   ونظراً. "البحوث وتبادل اآلراء، ودراسة اخلربات وأمناط التعايش املدين والدميقراطي        

اهج الدراسية حتت مظلة موضـوع      جوانب مسائل حقوق اإلنسان، يصعب إدراجها يف املن       
 يف هيئة ختصصات متعددة يشتغل هبا عدد من املعلمني املختصني بتلك         واحد، بل تدرج دائماً   

مسائل حقوق اإلنسان يف مناهج املؤسسات التعليمية ذات األقسام           ما تدرج  وغالباً. املسائل
 .مشاريع تعليمية املتعددة، يف هيئة

يب املعلمني أثناء اخلدمة، وهو إلزامي مبوجب القـانون يف          ويتعني أن تتوفر يف تدر      -١٠٤
وعلى وجه اخلـصوص، أدخلـت     . سان مارينو، برامج حمددة تتعلق مبسائل حقوق اإلنسان       

 / حزيران ٢٠ املؤرخ   ٩٧دورات تدريب إنعاشية حمددة للمعلمني، عقب اعتماد القانون رقم          
، بغـرض   "اجلنساين والقضاء عليهمـا   منع العنف ضد املرأة والعنف      "، املعنون   ٢٠٠٨يونيه  

تدريب مجيع املعلمني على اختالف ملستوياهتم يف جمال حقوق اإلنـسان اخلاصـة بالنـساء        
 .واألطفال والفئات الضعيفة

وعالوة على ذلك، ُشكِّلت أفرقة عمل حبثية دائمة يف مجيع املـدارس، وينتظـر أن                 -١٠٥
 اجليدة وتعزيز التثقيف يف جمال حقـوق        تسهم هذه األفرقة بشكل كبري يف نشر املمارسات       

احلضانة واملدارس االبتدائيـة     دور(وتنفذ مدارس التعليم األساسي يف سان مارينو        . اإلنسان
مشاريع تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان، يف أوقات معينة من السنة، وخباصة يف             ) واملتوسطة

سيق شؤون التعليم، املكـون مـن       ووضع جملس تن  . الفترة اليت تسبق احتفاالت أعياد امليالد     
مديري مجيع املدارس ومدير إدارة التعليم، مبادئ توجيهية تشغيلية حمددة لرصد هذه املشاريع           

 .التثقيفية

وال تنتج سان مارينو الكتب املدرسية اخلاصة هبا بصفة عامة، لكنها تستخدم الكتب     -١٠٦
 .املدرسية املنتجة يف اجلمهورية اإليطالية اجملاورة

 املشاورات مع اجملتمع املدين   -خامساً  

مواصلة التعاون مع منظمات اجملتمع املدين يف جمـال متابعـة            :١١-٧٠التوصية  
 .مسائل االستعراض الدوري الشامل

 مـن   نسخقامت وزارة الشؤون اخلارجية، أثناء فترة إعداد التقرير الوطين، بإرسال             -١٠٧
بلت، واليت رفضت، للجولة األوىل من االسـتعراض        التقرير السابق وقائمة التوصيات اليت ق     

الدوري الشامل، باإلضافة إىل مواد إعالميـة، إىل مجيـع املنظمـات غـري احلكوميـة يف                 
مارينو، من خالل اجمللس املعين باجلمعيات الثقافية والتعاونيات، وبصورة مباشـرة يف             سان

 .ابعض احلاالت، وطلبت إليها تقدمي تعليقات ومالحظات بشأهن
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وجاءها رد من مجعية واحدة فقط يف سان مارينو، حثت فيه احلكومة على النظر يف                 -١٠٨
وجتدر اإلشارة من   . مسألة اعتماد عدد من التدابري لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال         

 : إىل اآليت بني التدابري املقترحة

نص على فرض   اعتماد قانون بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ي          •
عقوبات على أرباب العمل الذين ال ميتثلون إىل االلتزام بتوظيف شخص ذي إعاقة             

 ؛)١٩٩١مايو / أيار٢٩ املؤرخ ٧١مبوجب القانون رقم (  موظفا٢٠ًمن بني كل 

 آتجز املعمارية القائمـة يف املنـش      اعتماد خطة عمل متعددة السنوات إلزالة احلوا       •
ت وحوافز ومزايا، مبا يف ذلك تقدمي حوافز ضـريبية،  واملباين، وكفالة تقدمي مسامها   

للحث على إزالة احلواجز املعمارية من املباين اخلاصة اليت يستخدمها األشخاص ذوو    
 اإلعاقة؛

تغطية تكاليف حصول اآلباء واألمهات على إجازات مدفوعة األجر، باإلضافة إىل            •
مارس / آذار ٣١ املؤرخ   ٤٢ من القانون رقم     ١اإلجازات املنصوص عليها يف املادة      

، ، ملدة أقصاها سنتني، مع إمكانية استخدامها بشكل متواصـل أيـضاً           ٢٠١٤عام  
بغرض تقدمي املساعدة ألفراد األسرة ذوي اإلعاقة احلادة املؤكـدة، ويف حـاالت             

 اإلصابة بأمراض خطرية، مبا يف ذلك احلاالت املرضية احلادة املؤقتة؛

صني يف جمال خدمات الدعم التعليمية باملدارس،       إدخال نظام وجود معلمني متخص     •
 لضمان اإلدماج الكامل للطالب ذوي اإلعاقة، وكفالة         خاصاً وكفالة تلقيهم تدريباً  

 استمرارية التعليم والتدريس يف هذا اجملال؛

إشراك أولياء األمور يف تصميم برامج تعليم فردية للطالب، واستعراض تلك الربامج             •
التحسينات الفعلية املدخلة عليها واقتراح الضوابط واإلصالحات       بصفة سنوية لتقييم    

 املناسبة؛

إنشاء قسم متخصص يف احملكمة يتركز اهتمامه على األطفال وأسـرهم، وتـوفري              •
تدريب خاص للقضاة، مع تعزيز اسـتخدامهم للمهـارات املهنيـة واخلـدمات             

لق بالقـضايا اجلنائيـة     اعتماد قواعد إجرائية حمددة فيما يتع     و. االجتماعية املختصة 
اخلاصة باألحداث، وتشديد أنظمة تطبيق العقوبات على مرتكيب جرائم االعتـداء           

 .على األطفال

 املالحظات اخلتامية  -سادساً  

أن تدرك املؤسسات، وكذلك السكان، يف مجهورية سان مارينو، األمهية القصوى             -١٠٩
والربملان مبواصلة تكييـف التـشريعات      لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ وأن تلتزم احلكومة        



A/HRC/WG.6/20/SMR/1 

27 GE.14-09071 

احمللية لتتالءم مع املعايري الدولية واحتياجات اجملتمع، وتواكب تنفيذ التزامات اإلدارة العامـة             
والسلطة القضائية جتاه تطبيق أحكام املعاهدات الدولية يف القوانني الوطنية واالمتثال إليهـا؛             

اقفـه  دين، عالوة على تشجيعه للـسياسات ومو      وأن تكون ممارسة الرقابة من قبل اجملتمع امل       
 وأن تتساوى يف ذلك أمهية املواد اإلعالمية ومواد اإلعالن اليت           ،الناقدة هلا، ضمن األساسيات   

 .تبثها وسائط اإلعالم

 وأال يكون حتقيق النتـائج املتوخـاة مـن          أن يكون االلتزام حبقوق اإلنسان دائماً       -١١٠
ن يكون استعراض جملس حقوق اإلنسان حلالة حقوق اإلنسان ومن هذا املنظور، ل. املسلمات

 له يف سان مارينو مبثابة تقييم فقط ملنجزات البلد يف هذا املضمار، بل، وقبل كل شيء، حافزاً
  .يف املستقبل

       


