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 قدمةم -أوال   
وطنيللة همهوريللة سللان مللارينو. ال إحللدا األولللوايتتعزيللز حقللوق اإلنسللان ومحايتهللا  ثلل مي -1

قواعلللد القلللانون اللللدوا والتوصللليات  ، للللدا تنفيلللذ سياسلللا ا احمل يلللة،حكوملللة سلللان ملللارينو وتراعللي
 .عن آليات الرصد الدولية واإلق يمية نبثقةامل
 راسللخاا  ليللة السللتعراد الللدوري الشللام  وتللؤمن إميللا ا آلسللان مللارينو أكيللة كبلل ة  وتللوا -2

 تحسللللز تعزيللللز حقللللوق اإلنسللللانل عنصللللراا أساسللللياا  وصللللف لعم يللللة باملتبللللع ه هللللذه ااء ابلللللنهب البنّلللل
 . د  وه مجيع دول العامله ب تهاومحاي
الللوطخ خللالل  صللعيدقللدمت سللان مللارينو تقريرهللا الثللاين عللن حالللة حقللوق اإلنسللان ع لل  الو  -3

( A/HRC/WG.6/20/SMR/1الللللدورة العشللللرين ل فريللللين العاملللل  املعللللخ ابلسللللتعراد الللللدوري الشللللام   
تشلرين  31تقريره عن سان ملارينو ه  واعتمد الفريين العام  .2014تشرين األول/أكتوبر  29 ه

تقرير الفريلين  2015آذار/مارس  18 ه اعتمد جم س حقوق اإلنسانمث . 2014أكتوبر األول/
 إىل سلان ملارينو، خلالل هلذه العم يلة، مقُلدّ و (. A/HRC/28/9  دورت  الثامنلة والعشلرين هالعام  

 .توصية مع تع ي  ذلك الرفض19ورُفضت لقبول منها اب 55 حظيت توصية 74ما جمموع  
   تشلللللرين األول/يركللللز هلللللذا التقريلللللر ع للللل  التلللللداب  اللللل  ا لللللذ ا احلكوملللللة واإلدارة منلللللذ و  -4

 ملن الرصلداهوللة الثانيلة  أثناءحقوق اإلنسان لتنفيذ التوصيات املقبولة  يدانه م 2014أكتوبر 
 .توصياتال مل تستهدفهاال   اجملالتحقوق اإلنسان ه ه محاية  ما أحرز من تقدموع   

 املنهجية -اثنيا   
خمت لللف وزارات األخلللرا و اللللأعلللدت هلللذا التقريلللر وزارة الشلللؤون اةارجيلللة  شلللاركة مجيلللع  -5
سلليقدم وزيللر اةارجيللة التقريللر ه الجتمللا  و . هللالتشللاور معابو  كوميللة ه سللان مللارينوكاتللا احلامل
واألملللن والنظلللام العلللام نلللزو  لشلللؤون اةارجيلللة وااجلللرة والاملعنيلللة ابانيلللة الدا ملللة ل جنلللة الربمل قبللل امل

 .واملع ومات
مكانية إرسال التع يقلات إبولة التقييم الثالثة لسان مارينو وجب ع ماا  اجملتمع املدين وُأحيط -6

 وقللللد أدرجللللتالصللللحافة والت بللللات املبا للللرة.  عللللن طريللللينوالقرتاحللللات والتوصلللليات إىل احلكومللللة 
 اةامس من هذا التقرير. فر القرتاحات والتوصيات الواردة ه ال

بعلد إرسللال  إىل سُينشللر هلذا األخلل ،  ،كلامالا   اللوطخ الطللال  ع ل  التقريللرتيسل   وبغيلة -7
 التللابع ع لل  املوقللع اإللكللرتوين  يزيللةكابل غتللز اإليتاليللة واإلن ،أمانللة السللتعراد الللدوري الشللام 

 .(www.esteri.smاةارجية   الشؤون لوزارة

 اإلطار املعياري واملؤسسي -ا  لثاث 
ه  ت اإل لللارة إليهللللاالللل  سلللبقو مايلللة حقلللوق اإلنسلللان حب املعنيلللة يئلللاتااابإلضلللافة إىل  -8

سللان مللارينو  هنللة 2015 آذار/مللارس 10 املللؤر  28القللانون رقللم فقللد أنشلل   ،التقللارير السللابقة
همللة تعزيللز اللل  تضللت ع  و  ،تنفيللذ اتفاقيللة األمللم املتحللدة حلقللوق األ للخا  ذوي اإلعاقللةاملعنيللة ب

http://www.esteri.sm/
http://www.esteri.sm/
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اقلرتا  ختلة عمل  ملد ا ثلال  و ؛ هاتنفيلذ رصلدو  تهلاومحاي اللوطخ صعيدالتفاقية املذكورة ع   ال
ه  ة تُنشلل تنسلليين داخ يللحتديللد واقللرتا  آليللات و  ؛سللنوات لتعزيللز حقللوق األ للخا  ذوي اإلعاقللة

ف القتاعلللللات وع للللل  خمت لللللف اإلجلللللراءات ذات الصللللل ة ه خمت للللل يسللللل  تنفيلللللذاحلكوملللللة لت إطلللللار
 وتتلل لفتنفيللذ الدراسللات واألنشللتة البحثيللة.  عزيللزوت ةمنهجيلل صللورةمجللع البيللا ت بو ؛ املسللتوايت

 اإلعاقلة أل لخا  ذويا رابتلاتملن بلز راسلاء  يُعّز ثالثة ملنهم هذه ال جنة من سبعة أعضاء
عضللوين  أحللزاب األب بيللة السياسللية و تللار ،نقللاابت العمللالمللنهم واحللد وميثلل   ،ه سللان مللارينو

 .اإلعاقة املتص ة  سا  من بز األ خا  ذوي املهارات  عضواا واحداا  األق يات و تار اثنز،
بللز مشللرتك فريللين عاملل   ،2017تشللرين األول/أكتللوبر  9 أُنشللف ه ،عللالوة ع لل  ذلللكو  -9

هبلدف حت يل  أهلداف التنميلة وذللك  ،2030 لعلام القتاعات لتحقيين أهداف ختة األمم املتحلدة
 .هذه األهداف املستدامة ووضع اسرتاتيجيات مشرتكة بز القتاعات وسياسات مشرتكة لتحقيين

واءمررة التشرريعا  الوطنيررة مر  نمرراف رومررا مب املتعلقرة 13-78إىل  11-78التوصريا  مرر    
 سي للمحكمة اجلنائية الدوليةاألسا
قواعلللد  شلللك ت ،حقلللوق امللللواطنز ه مجهوريلللة سلللان ملللارينو إعلللالنملللن  1ل ملللادة  اا وفقللل -10

تكلون و  ل يتجلزأ ملن النظلام القلانوين لسلان ملارينو. اا جلزء بشلك  علامالقانون الدوا املعلرتف هبلا 
، الغ بة ع   توقع وتنفذ ابنتظام، ال  احلرايتلالتفاقات الدولية املتع قة حبماية حقوق اإلنسان و 

بوصلللفها  فهلللي ل حتظللل  فقلللط ابلعلللرتاف ،للللذلكوجلللود تعلللارد. و ه حاللللة   يلللةالتشلللريعات احمل
 ،بلل  إ للا أيضلللاا  ،معلللاي  لعتمللاد تللداب  تشلللريعية و عللآ آخللر ،معللاي  لتفسلل  التشللريعات احمل يلللة

م وجلللود قلللانون د لللي دلللدد بشللل ن حللل  ه حاللللة علللد ،املبا لللرقاب لللة ل تتبيلللين  ،كللل   للليء  فلللوقو 
فلنن نظلام روملا األساسلي ل محكملة  للذلك،. و وجلود تعلارده حاللة  أيضاا اا الغ بة و  ،تنفيذها

 .الوطخ صعيدع   ال نتبين انتباقاا كامالا اهنا ية الدولية ي
نظام روما األساسي ل محكملة اهنا يلة أول دولة أوروبية تصدق ع    هي سان مارينوو  -11

احملكمللة. كبلل اا لعملل  هللذه   دولتنللا تللوا اهتمامللاا  ، ومللا فتئللت1999أبري  /نيسللان 26ه ة الدوليلل
علللن طريلللين  ،التعللاون الصلللادرة علللن احملكمللةلت بلللات  قلللدراا كبللل اا مللن الهتملللامتللوا سلللان مللارينو و 

 .الت باتومن خالل سرعة ت بية هذه تقييمها من أج  إحالتها إىل اايئات املختصة ه احملكمة 
إىل  2013تشلللرين األول/أكتللللوبر  23ه انضلللمت سلللان ملللارينو  ،علللالوة ع للل  ذللللكو  -12

 138القلانون رقلم  أُقلرّ  ،هذا النضمام عقاو  ،اتفاقية منع جرمية اإلابدة اهماعية واملعاقبة ع يها
ة منلللع جرميلللة اإلابدة اهماعيلللة واملعاقبللل بشللل ن أحكلللام”واملعنلللون  2014سلللبتمرب أي ول/ 5 امللللؤر 
هذا القانون إىل منع جرمية اإلابدة اهماعية ومكافحتها عن طريين مساواة اهرا م  رمييو . “ع يها

  .اا املنصو  ع يها ه قانون سان مارينو بت ك ال  يعرتف هبا القانون الدوا عموم

 الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان -ألف 
يميللة الر يسللية حلقللوق اإلنسللان. الصللكوك الدوليللة واإلق  طللرف همجهوريللة سللان مللارينو  -13

يلللللتم  أن تقضلللللي املمارسلللللة املتبعلللللة ،النظلللللر ه التفاقيلللللات الدوليلللللة امللللللراد التصلللللديين ع يهلللللا وللللللدا
ع لل   لفعاليللة أداء الصللك وإنفللاذهوضللع التللداب  والتشللريعات العم يللة الالزمللة  بعللدالتصللديين  هللذا
 .الوطخ صعيدال
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 مواءمررةاملتعلقررة ابلتصررديق الررو الصرركوك الدوليررة و  16-78إىل  1-78التوصرريا  مرر    
 ةالتشريعا  احمللية م  املعايري الدولي

قت ع   عدد كب  أو صدّ /و ه السنوات اةمس املاضية،، عت مجهورية سان مارينووقّ  -14
 .الصكوك الدولية واإلق يمية حلقوق اإلنسانمن 

، فقلللللللد السلللللللتعراد اللللللللدوري الشلللللللام لل توصللللللليات املقبوللللللللة ه اهوللللللللة الثانيلللللللة  وفقلللللللاا و  -15
 ي ي: ما حتقين

التعلللديالت املتع قلللة  ،2014تشلللرين الثلللاين/نوفمرب  4ه ، قب لللت سلللان ملللارينو  أ( 
ه كمبلللال  والللل  اعتملللدت ،نظلللام روملللا األساسلللي ل محكملللة اهنا يلللة الدوليلللة هجبرميلللة العلللدوان 

 ؛2010حزيران/يوني   11 ه

الربوتوكلللول الختيلللاري إىل  ،2015متوز/يوليللل   20ه  ،انضلللمت سلللان ملللارينو  ب( 
ه نيويللورك  عتمللداملو  ،امل حللين ابلعهللد الللدوا اةللا  ابحلقللوق القتصللادية والجتماعيللة والثقافيللة

ال جنة املعنية ابحلقوق القتصادية وقب ت أيضاا اختصا   ،2008ديسمرب /كانون األول  10 ه
 ؛من العهد 11و 10تز وجا املاد والجتماعية والثقافية

الربوتوكلللللللللول إىل  ،2018سلللللللللبتمرب أي ول/ 27ه  ،انضلللللللللمت سلللللللللان ملللللللللارينو  ج( 
  19ه نيويللورك ه  واملعتمللد ،الختيللاري لتفاقيللة حقللوق التفلل  املتع للين إبجللراء تقللد  البالبللات

 ؛2011كانون األول/ديسمرب 

النضللمام إىل التفللاق املتع للين ابمتيللازات احملكمللة جيللري حاليللاا ه الربملللان إقللرار   د( 
 ؛2002أي ول/سبتمرب  10ه نيويورك ه  واملعتمداهنا ية الدولية وحصا  ا، 

كافحللة اةاصللة   النضللمام إىل اتفاقيللة اليونسللكوحاليللاا ه الربملللان إقللرار ري جيلل  ه( 
 .1960كانون األول/ديسمرب   14ه ابريس ه  املعتمدةو التمييز ه جمال التع يم، 

ع   الصكوك الدولية ااامة التالية حلقوق اإلنسلان ه السنوات اةمس املاضية  وُصّدق -16
امل حللين ابتفاقيللة جم للس أورواب حلمايللة حقللوق اإلنسللان  16الربوتوكللول رقللم ه إطللار جم للس أورواب: 

التفاقية األوروبية حلمايلة األفلراد فيملا يتع لين و  ،(2015ع ي  ه عام  ُصّدق  واحلرايت األساسية
التفلللاق األورومل املتع لللين و  ،(2015ه علللام ا ُصللّدق ع يهللل ابملعاهللة اآلليلللة ل بيلللا ت الشخصلللية 
ه ُصلللّدق ع يلللل    احملكملللة األوروبيللللة حلقلللوق اإلنسللللان أمللللام ابأل لللخا  املشللللاركز ه إجلللراءات

 ،(2015ع يها ه علام ُصّدق حلماية الرتا  األثري  املنقحة  والتفاقية األوروبية ،(2015 عام
ُصللّدق ع يهللا  جم للس أورواب ل وقايلة مللن العنلف ضللد النسللاء والعنلف املنللزا ومكافحتهملا اتفاقيلة و 

وبروتوكواللا اإلضللاه املتع للين  املتع قللة ابهرميللة اإللكرتونيللةواتفاقيللة جم للس أورواب  ،(2016ه عللام 
 نظللم املع ومللاتاألفعللال ذات التبيعللة العنصللرية وكراهيللة األجانللا اللل  ترتكللا عللن طريللين بتجللر  

 (.2019ه عام  ماُصّدق ع يه 

حقلوق اإلنسللان، مثلل   يللدانه م هاملة أخللراع لل  صلكوك دوليللة  اا قت سللان ملارينو أيضللصلدّ و  -17
 (،2018 ه علام يل (، واتفلاق ابريلس  ُصلّدق ع 2015معاهدة جتارة األس حة  ُصلّدق ع يهلا ه علام 

( واتفاقيللة منظمللة العملل  الدوليللة 2018ه عللام ُصللّدق ع يهللا ومعاهللدة حظللر األسلل حة النوويللة  
 (.2019ه عام ُصّدق ع يها اتفاقية محاية األمومة   - 183رقم 
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يشلون األجانلا اللذين يعاأل لخا  و  ملواطنيهلا أن تتلا  وإدراكاا من سان ملارينو ألكيلة -18
نيللللة اسللللتخدام اآلليللللات الدوليللللة لمبللللال  والشللللكوا عنللللدما يللللرون أن حقللللوقهم إمكاهللللا ه إق يم

 ،2015آب/أبسللللللتس  4ه  ،اا أيضلللللل مللللللارينو أودعللللللت سللللللانفقللللللد  ،األساسللللللية قللللللد انتهكللللللت
مللن العهللد الللدوا اةللا  ابحلقللوق املدنيللة والسياسللية  41 املنصللو  ع يهللا ه املللادةاإلعللال ت 

اتفاقيلة مناهضلة التعلذيا وبل ه ملن ضلروب املعام للة أو ملن  22و 21امللادتز ملن  1ه الفقلرة و 
 .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

للللذت ،ابإلضللللافة إىل ذلللللكو  -19  واءمللللةمل هامللللةتللللداب   2019و 2017ه عللللامي  فقللللد ا  
 نللع ومكافحللة بسلل  األمللوال ومتويلل املتع قللة  التشللريعات الوطنيللة مللع التفاقيللات واملعللاي  الدوليللة 

هلذه  وتشلم اسلرتاتيجية األملن القلومي ملكافحلة اإلرهلاب.  2017ه عام واعتمدت اإلرهاب. 
تلللة خب، وتسلللتكم  اإلرهلللاب يلللدانخمت لللف أصلللحاب املصللل حة ه سلللان ملللارينو ه م السلللرتاتيجية

هلذه لدعم تنفيذ و هجوم إرهامل. بشن تتبيقها ه حالة وجود  ديد دتم  أو فع ي  يتعزعم  
ع لل  إنشللاء بعللض اايئللات  2019ه كللانون الثاين/ينللاير وافللين برملللان سللان مللارينو  ،السللرتاتيجية

كافحللة   األزمللات املعنيللة وحللدةو  ،فرقللة مكافحللة اإلرهللابو  ، ال جنللة الدا مللة ملكافحللة اإلرهللاب
اإلرهلاب منلع ملن أجل  سلان ملارينو  الل  تنفلذها نشلتةاألعلن تنسليين  حتديداا اإلرهاب( املسؤولة 

 .ت الدوا ومكافح

 التعاون م  هيئا  الرصد -ابء 
تقرد  التقرارير املترر  رة ب املتعلقرة 6-79والتوصرية  24-78إىل  20-78 ا  مر التوصري  

 إىل هيئا  معاهدا  األمم املتحدة
سللان مللارينو إىل هيئللات  جانللا مشللك ة التلل خر ه تقللد  التقللارير الدوريللة مللن أصللبحت -20

توصلليات  قللدمت إىل سللان مللارينوقللد و  اآلن، معروفللة جيللداا  مشللك ةالرصللد التابعللة لألمللم املتحللدة 
 .ت خرةتقد  التقارير الوطنية املبش ن  عديدة
ملن تقلد  تقريلر وطلخ سلوا  ،ألسلف، ملع اسان مارينو مل تتمكنه الفرتة قيد النظر، و  -21

 جلرتالعهد الدوا اةا  ابحلقلوق املدنيلة والسياسلية، واللذي  ه إطار املقدم واحد، أي التقرير
 .2015تشرين األول/أكتوبر  20و 19مناقشت  أمام ال جنة املعنية حبقوق اإلنسان يومي 

من حيث سواء  ،تتبيين املعاي  الدولية ملهام رصدحكومة سان مارينو أكية كب ة  وتوا -22
ه حلللالت عديلللدة تللللداب   ا لللذت. و  التحسللللز وتشلللجيع أو ه حفلللز التحقللليندورهلللا ه جملللال 

 ع ل  تشريعية هامة ترمي إىل حتسز معاي  احلماية القا مة وتعزيزها أو وضع معاي  جديدة، بناءا 
 .دوليةصد إق يمية و/أو ر توصيات دددة مقدمة من هيئات 

دعلللوة توجيللل  ن خلللالل بشلللك  كامللل  ملللاسلللتعدادها ل تعلللاون اا سلللان ملللارينو أيضلللوأبلللدت  -23
مجيللللللع املك فلللللز بللللللولايت مواضللللليعية ه إطللللللار إىل  ،2003أبري  نيسلللللان/مللللللن اا اعتبلللللار  ،دا ملللللة

 .ة ح  اآلني زاير أب سان مارينوظ مل حتو . الب دزايرة باإلجراءات اةاصة 
 للهدت السلنوات األربللع املاضلية قيللام بعلض اايئللات التابعلة جمل للس  ،ابإلضلافة إىل ذللك -24

ه مفوضللللللة حقللللللوق اإلنسللللللان  ه الفللللللرتات التاليللللللة: سللللللان مللللللارينوإىل  منتظمللللللة بللللللزايرات أورواب
ه  وال جنلللة األوروبيلللة ملناهضلللة العنصلللرية والتعصلللا، 2015حزيران/يونيللل   10إىل  9 ملللن الفلللرتة
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 وفريين اةرباء املعخ ابلعم  ع   مكافحة الجتار ابلبشر ،2017آذار/مارس  9إىل  7 من الفرتة
درجلات  أقصل ميع هذه اايئات ه . وقد قدمت2018 باط/فرباير  22إىل  20من  فرتةه ال

 .واتبعتهاوالتوصيات املوجهة إليها  أيضاا ل مسا  استجابت احلكومة و التعاون، 

 حقوق اإلنسان طار مفوضيةإل ا  قوق اإلنسان و قحلوض  مؤشرا  ب املتعلقة 6-79التوصية   
مجللع ية مسلؤول اتتكنولوجيللا املع وملات والتكنولوجيلا والبيللا ت واإلحصلاءمكتلا يتلوىل  -25

البيلا ت اإلحصلا ية  وتُنشلر. هاونشلر  تهلاومعاه البيا ت اإلحصا ية الرمسية همهورية سان مارينو
ع لل   املكتللا ويعكللف. www.statistica.sm ع لل  العنللوان التللاا: ع لل  املوقللع الشللبكي ل مكتللا

املعنلون مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  منشورجيهية الواردة ه املبادئ التو  دراسة
 .“ق اإلنسان: دلي  ل قياس والتنفيذمؤ رات حقو ”

مؤ للرات أهللداف التنميللة املسللتدامة ةتللة األمللم  اسللتناداا إىليشللارك املكتللا ه مجللع البيللا ت و -26
امل  املعلخ الع يتل لف منهلا الفريلينالدعم للمدارات الل   ، لتحقيين هذه الغاية،يقدمو  ،2030املتحدة لعام 

  .2030 خبتة عام

 محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها -رابعا   
 املساواة وادف التمييز وأصحاب احلقوق احملددة -ألف 
كا حررة اإلطررار املؤسسرري والقررانو  مل بترردايم املتعلقررة 10-79إىل  8-79 مرر  التوصرريا   

 مجي  أشكال التمييز

ميع أملام اهتعزيز املساواة بز ل نشتة عامة وسياسة ة ام  اتسان مارينو تشريعتتبين  -27
 القانون واملساواة ه املعام ة ه مجيع اجملالت.

 59/1974مللللللن القللللللانون رقللللللم  4التعللللللدي  الدسللللللتوري األخلللللل  ل مللللللادة وقللللللد وّسللللللع  -28
 أوجل  التمييلزالذي يسلتبعد ابلفعل   ،تتبيين مبدأ املساواة أمام القانون نتاقوالتعديالت الالحقة 

اهللللنس والظللللروف الشخصللللية والقتصللللادية والجتماعيللللة والسياسللللية أسللللاس نللللو  القا مللللة ع لللل  
التعلللدي   وأُقلللرّ الللل  تشللل  إىل امليللل  اهنسلللي.  وجللل  التمييلللزأسلللتبعد اآلن صلللراحة هلللو يو  ،والدينيلللة

سكان سان  في  صوتو  ،2019 حزيران/يوني  2ه  أتكيدي نُّظمالدستوري املقرت  ه استفتاء 
 .ه املا ة 71.46 مئوية ب غت مارينو لصاحل التعدي  املقرت  بنسبة

حقللوق املللواطنز  إعللالنمللن  4 الللوارد ه املللادةمبللدأ املسللاواة األساسللي ويُتبّللين كللذلك  -29
بشللل ن أحكلللام ”واملعنلللون  2008أبري  نيسلللان/ 28 امللللؤر  66ه القلللانون رقلللم  م ملللوسبشللك  

سللتكم  أحكللام القللانون اهنللا ي ي ذيواللل ،“واهنسلليمكافحللة التمييللز العنصللري واإلثللخ والللديخ 
ي  لخ  ينشلر ملن أ ال  تعاقلا اا مكرر  179 وجا املادة  وقد ُأضيفت جرمية جديدةاحلاا. 

، ثنيلةالعنصلري أو اإلثلخ أو الكراهيلة العنصلرية أو اإل خلالل أي وسلي ة أفكلاراا قا ملة ع ل  التفلوق
أو حيلللرد  خصلللاا آخلللر ع للل  ارتكلللاب أعملللال متييلللز ع للل  أسلللاس العلللرق أو اإلثنيلللة أو اهنسلللية 

اا مكلرر  179لت امللادة دّ ُعلو . ت قا يلاا    هلذه اهرميلةضاة ع وميكن املقا الدين أو املي  اهنسي. أو
نظلللام سلللان  ملواءملللةقواعلللد ”واملعنلللون  2016أاير/ملللايو  6امللللؤر   57ابلقلللانون رقلللم بعلللد ذللللك 

جم للس أورواب ل وقايللة مللن العنللف ضللد النسللاء والعنللف املنللزا أحكللام اتفاقيللة مللع مللارينو القللانوين 
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القانون  تضمن هذا. ويااوية اهنسانيةتمييز ع   أساس حظر ال إدراجمن خالل  “ومكافحتهما
 ارتكاب جرمية ألبراد متييزية. ظرفاا مشدداا هو أيضاا 
 وجللا  واملنشلل ة ،اايئللة املعنيللة بتكللافؤ الفللر   للت  ،وع لل  الصللعيد العم للي وامل مللوس -30

املعام ة أو األفعلال  إساءةت قي أي تقرير عن ب ،2008حزيران/يوني   20املؤر   97القانون رقم 
واسللعة مللن الصللالحيات ل تللدخ   طا فللة ، وقللد ُمنحللت هللذه اايئللةابلتمييللز صلل ةبلل  القانونيللة املت

وتتمث  املهمة الر يسية ل جنة . عنيةأو املؤسسات أو اايئات ال  قد تكون م دوا رال لدابفعالية 
 ه ،2004 لللباط/فرباير  25 امللللؤر  26القلللانون رقلللم  املنشللل ة  وجلللاو  ،تكلللافؤ الفلللر ب املعنيلللة

 .حقوق املواطنز إعالنالواردة ه و التنفيذ الكام  لألحكام املتع قة ابملساواة وعدم التمييز 
 ، للامالا ل حمايلة الجتماعيللة ل جميللع اا نظامللمنللذ مللدة طوي لة سللان ملارينو وقلد وضللعت  -31
ع للل  قتلللا   حتديلللداا  هلللذا النظلللام يركلللزو  ،ل غلللويالنظلللر علللن أصللل هم اإلثلللخ أو القلللومي أو ا صلللرفب

 قا ملة يوفر نظام نقامل موحد وواسع النتاق محاية م موسة وفعاللة لت بيلة أي احتياجلاتو العم . 
 ،برعايللة املسللنز تع للينخللا  إىل قتللا  العملل  امل وجلل إل للارة بومللع ا. تقللد   للكاواأو ه حالللة 

ا ذت ختلوات هاملة  ،األجنيب ص األو  ة غالنسية و اه ذويه املقام األول العمال  ضموالذي ي
الضلللمان  ؤسسلللةمكتلللا مسلللاعدة ه م وأُنشلللف. دملللاج وتيسللل  إجلللراءات الرتخلللي اإلملللن أجللل  

 ، يزيلللللة واألوكرانيللللللةكاإليتاليلللللة واإلن ابل غلللللاتالجتملللللاعي لتوظيلللللف مقلللللدمي الرعايلللللة ل مسلللللنز 
 ةد عم  مناسبو عق إلبرامالالزمة  اخي لرعاية ع   احلصول ع   الرت ومقدمي ا سريساعد األ مما
تلنظم وزارة  ،لتعزيز التكام  ال غوي بز هذه الفئة والفئات األخرا من العمالو . خاضعة ل رقابةو 

 ألجانا.تدريس ال غة اإليتالية لالتع يم دورات مسا ية منتظمة ل

 مهورابري مكا حة التمييز وبرامج تواية اجلتعزيز تدب املتعلقتان 7-79و 25-78التوصيتان   
حبكلم املهلام  -تكلافؤ الفلر  ب اايئة وال جنلة املعنيتلان -أعاله  اتناملذكور  تعم  اايئتان -32

السلرتاتيجيات هلذه و صليابة اسلرتاتيجيات دوريلة.  ع  ه اإلق يم  ،اماملوك ة إليهما وقت إنشا ه
 والنشلللر والتلللدريا ه اجمللللالت الللل  تلللدخ  ه ةالتوعيلللة والدراسللللتختللليط إلجلللراءات ه امفيلللدة 
 أو اهنسية أو ال غة.ثخ  ا ه ذلك التمييز ع   أساس األص  اإل ،اختصاصها نتاق
ه مجيللع  وجيللري تنفيللذها ،ضللد التمييللز توعيللة اهمهللورإىل  عللدة مبللادرات ترملليهنللاك و  -33

تسلتهدف ختلط و البلالغز وعلامل العمل .  توعيلة مجيلع املسلتوايت إىل ع ل من امللدارس  ،اجملالت
 .التوعية ه املقام األول الفئات الضعيفة

سللللان مللللارينو الكثلللل  مللللن املللللوارد البشللللرية والقتصللللادية ه بنللللاء نظللللام تع يمللللي تسللللتثمر و  -34
 هللذه املواضلليع وتعللاجالثقافللات. تعللدد والتضللامن و  ابإلدمللاج والشللمول متيللزاا  للديداا وتلدرييب يتميللز 

. حدوثلل  نلع ختلاب الكراهيلة احملتمل مل احلصلن األولتشللك  هلي ه ملدارس سلان ملارينو و  دا ملاا 
 ،الللل  نظمهلللا جم لللس أورواب “مناهضلللة ختلللاب الكراهيلللة” مح لللةانضلللمت سلللان ملللارينو إىل وقلللد 

( ضلللد ةالدوللللاا  يسللل ر  الر يسلللان احلاكملللان الفخاملللةاا صلللاحب أط قهلللادعلللوة مبا لللرة وذللللك عقلللا 
مشللاريع  وضللعاملللدارس ع لل  مجيللع املسللتوايت ه  كت للر أ، و حللريض ع لل  الكراهيللة والعنصللريةالت

بتنظليم  “سلان ملارينو -ختلاب الكراهيلة  مناهضلة” املعنونلة مح لة التوعيلة وتك  تاذه احلم ة. 
 .2018 أاير/مايو 13ضد الكراهية والتعصا ه  أول مس ة

حيلث تصلدر  “سيارات متعلددة السلتخدامات مواقف” أُنشئت ،ه القتا  الصحيو  -35
والنسللللاء  ،لأل للللخا  ذوي اإلعاقللللات احلركيللللة سللللياراته أمللللاكن وقللللوف ال ل للللركن مميللللزةعالمللللة 
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ع لل   ضللعيفةالفئللة ال ذكللردون  ،واحللدةاألطفللال الللذين تقلل  أعمللارهم عللن سللنة  ووالللدياحلواملل  
 .شةاا لفئاتهذه املبادرة إىل جتنا التمييز ووصم ا وترميالعالمة. 

ه  ،سلان ملارينوُعقلد ه  ،سلان ملارينو الذا املوضلو  توليل كدلي  ع   الهتمام اللذي و  -36
الجتمللللا  السللللادس الرفيللللع املسللللتوا  ،2019أبري  نيسللللان/ 2مللللارس إىل آذار/ 31الفللللرتة مللللن 

 .والتنمية املستدامة نصافموضو  اإل بش ن ل ب دان الصغ ة ملنظمة الصحة العاملية

 املرأة -1 

 العنف ضد املرأة  

مبنرر  ورمررر  تعزيررز التررردابري املتعلقررة ب املتعلقررة 33-78و 32-78و 31-78التوصرريا    
  العنف ضد املرأة والعنف اجلنسا 

لألحكلللام املنصلللو  ع يهلللا ه  طبقلللاا  ،امللللذكور سلللابقاا  57/2016رقلللم  القلللانونأضللاف  -37
العنلللف جديللدة تتع لللين ابلعنللف ضلللد املللرأة و  جلللرا م ،جم للس أورواب اللل  اعتملللدها اسلللتنبولاتفاقيللة 
جللللرا م الللللزواج القسللللري وتشللللوي  األعضللللاء  ،تحديللللدع لللل  وجلللل  الوُأضلللليفت، واملنللللزا.  ايناهنسلللل

مللن القلللانون  235املللادة  فقلللد ُعللّدلت ،عللالوة ع لل  ذلللكو التناسلل ية األنثويللة والتعقلليم القسلللري. 
 واسلتكم ت ،نلزاجرميلة العنلف امل اا أيضل وأضليفت ،ةاملعام لة ه األسلر اهنا ي فيما يتع لين إبسلاءة 

 .ااوية اهنسانيةمن القانون اهنا ي حبظر التمييز ع   أساس  اا مكرر  179املادة 
ن األحكللام ملل جمموعللة 2018مللايو أاير/ 17 املللؤر  56رقللم  تفويضللياملرسللوم الوأدرج  -38

مجيلع أصلحاب  بلز تنسليينالإىل  ترمليالل   نفيذيلةتكلافؤ الفلر  ابألدوات التب املعنية يئةاالتزويد 
 ،ه السللنوات األخلل ةودأبللت اايئللة، ضللحااي العنللف ومحللايتهم.  العللام ز ه جمللال وقايللةاملصلل حة 

الضللمان  مؤسسللةابلتعللاون مللع  ،عللتووقّ  ،هبللا والتوعيللةمع ومللات عللن أحكللام القللانون  ع لل  تقللد 
اللللدعم  تقلللد  خلللارج اإلق للليم لضلللمان الواقعلللة ملللع مرافلللين السلللتقبال هاملللةاتفاقلللات  ،الجتملللاعي

  .الفعال لضحااي العنف
ملللت العديلللد ملللن املبلللادرات الراميلللة إىل منلللع ومكافحلللة العنلللف ضلللد امللللرأة والعنلللف نُظّ و  -39

وقسللم الع للوم اإلنسللانية جبامعللة سللان  ؤ الفللر يئللة املعنيللة بتكللافابلتعللاون مللع اا ، وذلللكاهنسللاين
 ما ي ي: جتدر اإل ارة إىل ،املبادرات من بز هذهو مع هيئات عامة وخاصة.  آزروابلت ،مارينو

األخصلللللا يز دورات تدريبيلللللة لقلللللوات الشلللللرطة وامللللللربز والعلللللام ز الصلللللحيز و   أ( 
 ؛ضد املرأة والعنف اهنساينالجتماعيز بش ن التتبيين الصحيح ل تشريعات املتع قة ابلعنف 

مرصللللد الشللللباب  وضللللع ، الللللذي مللللن أجلللل  التعبلللل  علللن املشللللاعر ثقيللللفمشلللرو  الت  ب( 
 ”Osservatorio Giovani“)؛جمل س أوروابالتابع  “بيستالوزي”ل مبادئ التوجيهية ملشرو   اا ، وفق 
املسلر  ”املرتبتلة ابملشلرو  األوسلع و املسرحي املتع قة ابلتدريا عم  ال ح قات  ج( 

أ لكال  عزيزوت احلالت الصعبة واحلي ولة دون وقوعهاظهور  منعهبدف  وال  أعدت ،“واملواطنة
 ؛الشخصية والجتماعية مواردهم حجم احلماية الذاتية لألجيال الشابة من خالل زايدة

املعاهللللد لشللللباب ابلتعللللاون مللللع فا للللدة اأنشللللتة متعللللددة التخصصللللات ل إعللللداد  د( 
لتفكللل  ه إمكانيلللة إىل ابلللز اهنسلللز  فلللوارقملللن ال اا ءبلللد ،التنلللو  تقيللليمإىل وهلللي ترملللي  ،الثقافيلللة

 ؛التمييز والس وك العنيف ا وانتهاءا  نعوتعزيزه االعرتاف هب
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، سللان مللارينوه  ابلتعللاون مللع رابتللة احملللامز واملللوثقز ،ح قللات دراسلليةتنظلليم   ه( 
وهلذه احل قلات الدراسلية  ،ابلتشريع اهديد املتع ين  كافحة العنلف اهنسلاين “التذك ” من أج 
 .ه  بكة اةدمات املشاركز شغِّّ زميع امله ها متاحةولكن ،إىل املدارس موجهة

 التمييز ضد املرأة  

لترررردابري الراميررررة إىل ضررررمان   دة اب املتعلقررررة 16-79و 14-79و 13-79 ا التوصرررري  
مبرررا حل  لررر  حل  ،سياسررري للمررررأةالتمثيرررل املزيرررد مررر  الاملررررأة حل احليررراة السياسرررية و مشرررار ة 

 املناصب الو ارية
ل غاية تن  ع   ضما ت فيما يتع ين  شاركة املرأة  ةمتقدم اتسان مارينو تشريعلدا  -40
مللللن القللللانون  15و وجللللا املللللادة .   ُتشللللغ  ابلنتخللللاباملناصللللا اللللله ة و يالسياسلللل احليللللاة ه
األع    العام القوا م النتخابية لنتخاب اجمل س ل تتضمنوالتعديالت الالحقة،  6/1996 قمر 

(. “احلصل  اهنسلانية” بلل ملا يسلم وهلو   ذاتل   الربملان( أكثلر ملن ث ثلي املر لحز ملن اهلنس
بلللز  تعلللادل األصلللواتيلللن  التشلللريع النتخلللامل نفسللل  ع للل  أنللل  ه حاللللة  ،ابإلضلللافة إىل ذللللكو 

اخلتالف نلو  وه حاللة  ،الختيلار حيلدداملعيلار األول اللذي  فنن نو  اهنس هلو ،اثنز مر حز
النسلاء  جتلدر اإل لارة إىل أن ،عم ية التحلرر هلذه إطار هو . يكون الفوز من نصيا املرأة اهنس

 .من أعضاء الربملانه املا ة  25 يشك ن، ح  اليوم،
، 2017أكتلوبر تشلرين األول/ 1أبري  إىل نيسلان/ 1سلتة أ لهر ملن املمتدة ولية ال فرتة هو  -41

 (.ةالدول  يستا ر  لتوا منصا الر يس احلاكمسيداتن ألول مرة  انتخبت
ولكلللن  ،احلكومللة سللوا املللرأة واحللدة مللن بلللز سللبعة وزراء تضلللمل  ،راهنه الوقللت الللو  -42

 يتز ر يسللللزوزارتأتز للللل للللهدت تللللراس امللللر  (2012-2008التشللللريعية  فللللرتةاآلونللللة األخلللل ة  ال
 .اأبكم ه طوال الفرتة التشريعيةالداخ ية( الشؤون  الشؤون اةارجية و 

املشاركة الكام ة ل مرأة ه  وترصد ال جنة واايئة املذكوراتن آنفاا واملعنيتان بتكافؤ الفر  -43
 .القرارات صنععم يات رسم السياسات و 

 توعيللللة اهمهللللوراملبللللادرات الراميللللة إىل  الكثلللل  مللللن األحيللللانيئللللة ه ال جنللللة واا وتشللللجع -44
 8ه  فقد نُظمت ،هذه املبادرات وكمثال ع   ،ابلصعوابت ال  تواجهها املرأة ه حيا ا اليومية

خللا  ع لل   وجلل ب وركللزت ،“حللذيتناأب املشللي”مبللادرة  ، ناسللبة يللوم املللرأة ،2019مللارس آذار/
عللاملي العملل  والسياسللة التمييللز ضللد املللرأة ه  يللة إىل مكافحللةالراماألنشللتة والتشللريعات الوطنيللة 

 ع   حد سواء.
ملسللللاواة بلللللز املعنيللللة ابصللللدقاء األانضللللمت سللللان مللللارينو إىل جمموعلللللة  ،2017ه عللللام و  -45

 لتعزيز الس م والتنمية الدوليز. أساسيتعزيز الدور القيادي ل مرأة كشرط  هبدفوذلك  ،اهنسز

 اجلنسيامليل  -2 

غرررررررري التوصررررررريتان األ رررررررري ن ) 11-80و 11-79و 30-78و 29-78التوصررررررريا    
 بصرف النمر ا  امليل اجلنسي ،ني(  يما يتعلق حبماية حقوق مجي  األ رادتمقبول

حظللر التمييللز ع لل  أسللاس ع لل   57/2016 رقلمالقللانون فقللد نلل   ،حسلبما ذكللر آنفللاا  -46
 .ااوية اهنسانية
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سللان مللارينو  أنشلل ت، 2018تشللرين الثللاين/نوفمرب  20 املللؤر  147 القللانون رقللمو وجللا  -47
القللانون الللذي يللنظم ”أي  ،املث يللز بصللفة ر يسلليةابلكاملل  حلمايللة األزواج  اا وحللديث اا جديللد نظامللاا 

 زسللج امل  سللاواة الشللركاء النظللام القللانوين  قتضللاه والللذي يعللرتف ،“املسللج ة الشللراكات املدنيللة
ه الكرامللللللة واحلقللللللوق ع لللللل  حللللللد سللللللواء، األزواج املث يللللللز واألزواج مللللللن اهنسللللللز  ، مللللللناا مللللللدني

 اا ، وفقاا املواطنون الذين يقررون تسجي   راكتهم مدنيوحيص  . مع الشركاء املتزوجز والضما ت
األ للللخا  يتمتللللع بلللل   الوضللللع الللللذينفللللس  ع لللل  ،التنظيميللللة ول حتلللل  السللللالف الللللذكرل قللللانون 
وب هلللا ملللن  ر واملعا لللرة واملسلللاعدة املتبادللللة وحقلللوق اإل  ا املللة وامللللملللن حيلللث اإلق نو املتزوجللل
 .من جنس خمت فسواء كان الزوجان من نفس اهنس أو  ،املسا  

التع ليم  فيهلا يكلون الل اهنسلي ه امللدارس ع ل  مجيلع املسلتوايت  ثقيفبرامب الت وتنفذ -48
فصل  هلذين اهلانبز  املسلا   العاطفيلة، ول ميكلنتتنلاول  تثقيفبربامب  وتكون مصحوبة ،اا إلزامي

ه  ،تنفلذ ،علالوة ع ل  ذللكو متكامل  ومعقلد. ملا يقلدم ملن تع ليم  ه ضلوءعن بعضهما البعض 
 والتضلامننلدماج وكلذلك ال ،والالعنلف ،احلرتام اآلخلرين ابلرتبيلة ع ل برامب تتع لين هذا الصدد، 

اإلصلال  املسللتمر ه إطللار  “إىل املواطنلة ياملفضلل مللنهب التع ليم” وقللد أضليف.  األقلرانبللز فيملا
املث يلات معرفلة حقلوق  ضلرورة ين  هذا امللنهب صلراحة ع ل و سان مارينو. الدراسية ه  مناهب ل

 .ااوية اهنسانية ياملي  اهنسي ومغاير  ي ومزدوجزواملث ي

 األطفال -3 

 البنوة  

 “املولودي   ارج إطار الزواج”لغاء املفهوف القانو  لألطفال إب املتعلقة 26-78التوصية   
(  ركز األطفال الشلرعيز هميلع إطار الزواجاألطفال التبيعيون  املولودون خارج ظ  حي -49

 1986أبري  نيسلللان/ 26امللللؤر   49ملللن القلللانون رقلللم  48األبلللراد القانونيلللة والعم يلللة  امللللادة 
 بشللللل ن الشلللللراكات اللللللذي اعتملللللد ملللللؤخراا القلللللانون أيضلللللاا  ويؤكلللللد(. “إصلللللال  قلللللانون األسلللللرة”

 ،املسللج ة ه حالللة الشللراكات املدنيللة ،خيضللع املسللج ة أن العللرتاف ابألطفللال التبيعيللز املدنيللة
 .49/198ل قانون رقم 

ه العللرتاف ابملسللاواة ه احلقللوق بللز وقللد ا للذت إحللدا اةتللوات التارخييللة األخللرا  -50
املساواة ه ”واملعنون  2015وفمرب تشرين الثاين/ن 26 املؤر  173  وجا القانون رقم اهنسز

أن خيتللارا معللاا،  قتضلل  القللانون  ميكللن ل والللدينو  ، وجللا القللانون اهديللد. “نقلل  السللم العللا  ي
م األألب أو لللل حبيلللث  خلللذ السلللم العلللا  ي ل موللللود اهديلللد السلللم العلللا  ي اللللذي مُيلللنح اهديلللد،

 .الرتتيا األجبديحسا ك يهما ل أو

 العقوبة البدنية  

 حبمر العقوبة البدنية املتعلقتان 35-78و 34-78 تانالتوصي  
عقللوابت الاسللتكمال مللن أجلل   2014سللبتمرب أي ول/ 5 املللؤر  140 ُسللّن القللانون رقللم -51

أكثلر صلرامة وفلرد عقلوابت  ر،ّصلجرمية العقوبة البدنية، ل سليما ضلد القُ املفروضة ع   مرتكيب 
 واسللتكمال ذلللك ،49/1986مللن خللالل تعللدي  كلل  مللن القللانون اهنللا ي والقللانون رقللم يهم ع لل
  .ظر العقوبة البدنية ه سياق حين التف  ه التع يمحب
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 ،الصحيز خصا يزاةدمات الجتماعية وقوات الشرطة واألدوا ر و  املرّبزت ا من ويُ  -52
 بوصلللف  القاضلللي املعلللخاملفلللود القلللانوين  إبلللال  ،ع للل  حلللد سلللواء ا ملللن القتلللاعز العلللام واةللل

أو العنللللف  ُقّصللللرمللللن أعمللللال العنللللف ضللللد املللللرأة أو ال ، عمللللا ينمللللو إىل ع مهللللملوصللللاية املدنيللللةاب
ر ع لل  ّصلللقُ اب الللدا رة املعنيللةيُت للا مللن مع مللي املللدارس مللن مجيللع املسللتوايت إبللال  و اهنسللاين. 

 .تنمو إىل ع مهمالفور ابلوقا ع ال  
أحكللام التفاقيللة  فقللد أُدجمللت ،اسللتنبولع لل  اتفاقيللة  السللالف الللذكرعقللا التصللديين و  -53

 وطخ.القانون ال هالتشريعات احمل ية ه  درج بعدُ تُ املذكورة ال  مل 
ضلللد  ملكافحلللة مجيلللع أ لللكال العنلللف ع للل  مسلللتوا الب لللدمع وملللات مستفيضلللة  وتُقلللّدم -54

نظمتلل  ال جنللة الوزاريللة التللابع اليللوم الللذي ه  ،2015ه عللام  ،سللان مللارينو و للاركتاألطفللال. 
 تنفيلللذ ملللن خلللالل ،العتلللداء اهنسلللي ع للل  األطفلللال واسلللتغالام جنسلللياا  لللس أورواب ملكافحلللة جمل

اآلابء  وتسلللتهدف، ه املقلللام األول،اهنسلللي  ترملللي إىل مكافحلللة العتلللداءأنشلللتة توعيلللة مكثفلللة 
اجملتمللع املللدين والت فزيللون احلكللومي الللذي يبللث اإلعللالن الللذي أصللدره  اا ربز. ومشلل  ذلللك أيضللوامللل

حتلللت عنلللوان جم لللس أورواب  الللل  أط قهلللا م لللةاحل ه إطلللار ،“كيكلللو وهانلللد”جم لللس أورواب بعنلللوان 
 .“ك  مخسة  بز واحد من”

يئللة ااابلتعللاون مللع  ،م قسللم الع للوم اإلنسللانية جبامعللة سللان مللارينونظّلل ،2016ه عللام و  -55
مجيلع  ع ل سان مارينو   هع مزاملمجيع  موجهة إىلح قة دراسية متعمقة  ،تكافؤ الفر املعنية ب

 ،اهنسللاينالعنللف ضللد املللرأة والعنللف  منللع وقمللعه جمللال م لتللوف  التللدريا املال للم اللاملسللتوايت 
 دللد  تللدريا  وف تللهللو   قللة الدراسلليةاحل االلدف مللن هللذهوكللذلك العنللف ضللد األطفللال. وكللان 

وتقللد  أدوات مفيللدة اللم ملنللع العنللف  ،اسللتنبوله ضللوء قللوانز سللان مللارينو واتفاقيللة  ل مع مللز
فقلد دعيلت  ،اهنسلاينفيما يتع لين  نلع وقملع العنلف ضلد امللرأة والعنلف و وحتديده واإلبال  عن . 

إبنفلاذ  رتبتلةامل الفئاتفئات مث   إىل أن تدرب، إضافة إىل موظفي املدارس،جامعة سان مارينو 
 .الصحية والجتماعية لدوا راملهنية وا رابتاتالقانون والقضاء وال

 املسؤولية اهنا ية ل قصّر  
املسللؤولية اهنا يللة ل ُقّصللر املنصللو  ع يهللا ه القللانون  سللن 140/2014 رقللمالقللانون رفللع  -56

ابلنسلللبة ونللل  ع للل   فيلللف العقوبلللة ملللن درجلللة واحلللدة إىل درجتلللز اا عامللل 14إىل  12 ملللن اهنلللا ي
 أن خيفللف إمكانيللةع لل  و اا، عاملل 18 ولكنهللا ل تتجللاوزاا عاملل 14 الللذين تزيللد أعمللارهم عللنألطفللال ل

 وقللللت ارتكللللاب ،مل تكللللن أعمللللارهم تتجللللاوز الللللذين األ للللخا ع لللل  املفروضللللة القاضللللي مللللن العقوبللللة 
 .عاماا  21 ،اهرمية

 تس ط األقران والتس ط عرب اإلنرتنت  
الظللللواهر  ،2017 مللللارسآذار/ 15ه ج سللللت  املنعقللللدة ه  تنللللاول برملللللان سللللان مللللارينو -57

اإلدملللان امللللرتبط أ لللكال والتسللل ط علللرب اإلنرتنلللت ومجيلللع  تسللل ط األقلللرانالجتماعيلللة املتمث لللة ه 
. ملن هلم ه سلن الدراسلة وخصوصلاا  ،اإلدماج الجتماعي ل شباب والذي يهدد العاملية ابلشبكة

 دوا رالل بلز  ل  مقارنلة ل املوضلو  مفيلدةاا ه الربملان بش ن هذ انت قتاملناقشة ال   تكانوقد  
 لتللللدعيمتوي للللة األجلللل  التوسللللتة و املقصلللل ة و ه اآلجللللال المللللن أجلللل  اعتمللللاد تللللدخالت  ،املعنيللللة

 .دور البالغزتعزيز اإلجراءات الوقا ية و 
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 اا أط قلت وزارات اةارجيلة والصلحة والضلمان الجتملاعي والتع ليم مشلروع ، فقلدلذلكو  -58
فيملللا يتع لللين جبميلللع ر ّصلللل قُ  املقدملللة خلللدمات اللللدعمو  ددة االللدفلتعزيلللز التلللدخالت احملللل اا مشلللرتك
 ة.اهديدبوسا ط اإلعالم املتع قة  اك املش
 تضم بكة  ووه ،(WePROTECTالتحالف العاملي  انضمت سان مارينو إىل بر مب و  -59
الللوطخ  ع لل  الصللعيدين ل عملل  وتكللرس جهودهللاحكوميللة ومنظمللات دوليللة ومنظمللات بلل   دولا 

 .ع    بكة اإلنرتنتوالعاملي لوقف الستغالل اهنسي لألطفال 
 (Telefono Azzurro Child  “الت يفونلو أزورو لرعايلة التفل ”وبلدأ التعلاون ملع منظملة  -60

ومع هيئة التنسيين اإليتالية ةدمات مكافحلة  ،ال  ل تستهدف الربح وذات التوج  الجتماعي
ل علللام ز ه جملللال  املتاحلللة اللللدورات التدريبيلللةملللن أجللل  تعزيلللز  وإيلللذا همإسلللاءة معام لللة األطفلللال 

 .الصحة والصحة الجتماعية واملع مز
مبلللادرات موجهلللة ل مع ملللز  علللدة ه السلللنوات األخللل ة  لللجعت مدرسلللة سلللان ملللارينوو  -61

تسلل ط األقللران والتسلل ط عللرب اإلنرتنللت ومجيللع  املتمثلل  هدد احملللوضللو  بشلل ن املواألطفللال واألسللر 
التصلللدي الللذه املشلللاك ،  إىل وترملللي هلللذه املبلللادرات ،أ لللكال اإلدملللان امللللرتبط ابلشلللبكة العامليلللة

 عنف.ل  اهضةوالرتويب لثقافة تع يمية من ،جتاه اآلخرين وب ورة مواقف مسؤولة
جللراء م مشللرو  قللانون بشلل ن جللرا م اإلنرتنللت إلقُللدّ  ،فيمللا يتع للين ابلتسلل ط عللرب اإلنرتنللتو  -62
 تسلل يطمللع  ،نيجديللد فع للز إجللراميز إضللافةيللن  مشللرو  القللانون هللذا ع لل  و وىل. األقللراءة ال

 وكلللذلك ،وكلللا التسللل ط علللرب اإلنرتنلللت واملتلللاردة اإللكرتونيلللة ،ع للل  اهنلللاة العقلللوابت ذات الصللل ة
 .(revenge porn  بصورة مؤذية جرمية نشر الصور الشخصية

 محاية الُقصّر ه النزاعات املس حة  
مبلادئ فلانكوفر بشل ن إىل  ،2019فرباير  لباط/ 14ه انضمت مجهورية سان ملارينو  -63

 .مهم كجنودحفظ السالم ومنع جتنيد األطفال واستخدا
حتللللرك ” ه إطللللالق مبللللادرة اا  للللاركت سللللان مللللارينو أيضلللل ،2019نيسللللان/أبري   2وه  -64

حتسللز محايللة األطفللال املشللاركز ه  مللن أجلل الللوعي والعملل  مسللتوا لتعزيللز  “حلمايللة األطفللال
 النزاعات املس حة.

 األشخاص  وو اإلاارة -4 

لضررمان حقرروق  مالئمررةاتمرراد تشررريعا  اب املتعلقررة 45-78إىل  39-78 مرر  التوصرريا   
 األشخاص  وي اإلاارة وتنفيذ اتفارية حقوق األشخاص  وي اإلاارة

القللانون ”املعنللون  28القللانون رقللم  2015مللارس آذار/ 10ه أقللّر برملللان سللان مللارينو  -65
ملع السلعي  ،“حقلوقهمإعملال و  اا اجتماعيل هماإلطاري ملساعدة األ خا  ذوي اإلعاقة وإدملاج

 همقلوقحلو  أل خا  ذوي اإلعاقلةل ية كرامة اإلنسانلضمان الحرتام الكام  إىل حتقيين ما ي ي: 
الل   ظلروف اإلقصلاءعن طريين إزاللة  اجملتمعه العم  و ه تعزيز اإلدماج ه املدارس و و ؛ ه احلرية

  اللذين يعللانون  للخاالللوظيفي والجتملاعي لأل تعلاهمتابعللة الو ؛ النملو الكاملل  ل فلرد حتلول دون
ابإلضلللافة إىل تلللوف   ،ةأو دا مللل ةمؤقتللل صلللورةسلللواء ب ،وعق يلللة وحسلللية وفكريلللة بدنيلللةمشلللاك   ملللن

 األسرة ه ت قليين عن طريين حظر أي متييز مبا ر وب  مبا ر والعرتاف حب احلماية القانونية ام
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ملن خلالل  اتماا تنفيذاا  القانون وقد نُلّفذ هذاذوي اإلعاقة. ها من املساعدة واحلماية ه دعم أفراد
 .أحكام  واستكم تها أكم تال   تفويضيةس س ة من املراسيم ال

لأل خا  الذين تيح ت دعمإدارة  2015حزيران/يوني   5املؤر   81 رقمالقانون وأنش   -66
نلل  القاضللي  للخ  يعيّ  إمكانيللة أن ميللث هم أو يسللاعدهمو/أو نفسللية  بدنيللةيعللانون مللن عاهللات 

تتميللز إدارة الللدعم و . ةمسللتق  صللورةهبللا ب ضللتال ل يسللتتيعون ال دللددة أنشللتة وأعمللالألداء 
مللع  حتديللد املضللمونل قاضللي  وهللو مللا يتلليح ، اذهللابتناسللا ومرونللة التللداب  الوقا يللة اللل  ميكللن ا

تق يللل  احلقلللوق والصلللالحيات إىل احللللد األد  ب وذللللك ،مراعلللاة الحتياجلللات احلقيقيلللة ل مسلللتفيد
 .كافيةالماية احلمان لض الزمال

الوقايللة ”واملعنللون  2018فرباير  للباط/ 1املللؤر   14رقللم  تفويضللياملرسللوم الوقللد أات   -67
ودعلللللم األ لللللخا  ذوي اإلعاقلللللة  ،هموأتهلللللي  وصلللللحة األ لللللخا  ذوي اإلعاقلللللة ،ملللللن اإلعاقلللللة

 إحكاملللاا تنظللليم أكثلللر الضلللتال  بل اللللالزم سلللان ملللارينو األسلللاس الصلللحي ه  نظلللامل “وأسلللرهم
وإعلللادة  هلللموعالج حللللالتهم التشلللخي  املبكلللرو  أل لللخا  ذوي اإلعاقلللةا وقايلللةالت وفعاليلللة جملللل

وقللد . مالءمللة وفعاليللةأكثللر  بصللورة دماتاةللالرتتيبللات الالزمللة ل حصللول ع لل   وكللذلك ،همأتهللي 
 م مجيللع اجملللالتجمللال اإلعاقللة إلصللال  وإعللادة تنظللي ع لل  املللذكور أعللاله تفويضللياملرسللوم ال نلل 

 يتيح تعزيز تنسيين اةدمات.مما  ،اإلعاقةبذوي  ،بترق خمت فة ،عآ حالياا واةدمات ال  ت
اإلجلللازات الوالديلللة ملسلللاعدة أسلللر سلللان ملللارينو نظلللام  ه تفويضللليهلللذا املرسلللوم ال وأدرج -68

األبويللة  وجلللا  وقلللد ُمللّددت هللذه اإلجلللازاتاملعللوقز أو األ للخا  املصلللابز أبمللراد ختلل ة. 
إلمجللللاا مللللدة احلللللد األقصلللل   راجإلد 2019آذار/مللللارس  21 املللللؤر  47 انون رقللللماملرسللللوم بقلللل

األطفلال اللذين تزيلد لفا لدة واللدي  ،إىل  هور وإن كانت مقسمةح   اإلجازات البالغة سنتز،
صاابت املكتسلبة اإل تندرج ضمنوالذين يعانون من إعاقة ابلغة اةتورة   اا عام 14أعمارهم عن 

 اا أيضللل تفويضلللييلللنظم هلللذا املرسلللوم الو (. العضللل ية البالغلللة اةتلللورةصلللاابت اإلو  ه اللللدما  اةتللل ة
ل لللزمالء اللللذين يتعلللز ع للليهم  األجلللر أو أايم اإلجلللازة املدفوعلللة ابلعتللل  الرمسيلللة “التلللرب ”إمكانيلللة 

 .مساعدة األ خا  ذوي اإلعاقات الشديدة
أملللاكن ”جتلللدر اإل لللارة إىل إنشلللاء  ،وملللن بلللز التلللداب  الللل  نفلللذت ه اآلونلللة األخللل ة -69

السللتقبال والنتظللار  حلل  يكللونداخلل  املستشللف  احلكللومي لألطفللال املعللوقز  “لتيفللة منعزلللة
 .اا هدوء أكثر
 األ لللللخا  ذوي اإلعاقلللللة ه دملللللاججديلللللد بشللللل ن إ تفويضلللللي مرسلللللومقريبلللللاا  وسللللليقدم -70
األ خا  اللذين يعلانون ملن احلرملان الجتملاعي  تفويضيسيغتي هذا املرسوم الو العم .  سوق

 .حب ول  اية الصيفأن يُعتمد و/أو األ خا  احملرومز. ومن املتوقع 
للزام إب يتاللا  لعيب التماس 2019فرباير  باط/ 27ه  فقد أُقرّ  ،ابإلضافة إىل ذلكو  -71

 .لالعرتاف ب غة اإل ارة اإليتالية ضروريةاحلكومة اب اذ اةتوات ال

 األشخاص  وي اإلاارةلألطفال و  ام التعليم اجلبتو ري  املتعلقة 43-78التوصية   

ملن القلانون  23من املادة  2ه الفقرة  مكّرساحلين ه التع يم لأل خا  ذوي اإلعاقة  -72
 .28/2015اإلطاري رقم 

 ،احليلاةاللتع م ملدا كفاللة ع   مجيلع املسلتوايت و  جامعمن أج  ضمان نظام تع يمي و  -73
األ للللخا  ذوي ين حبلللل واملتع للللين 2015متوز/يوليلللل   1املللللؤر   105رقللللم  املرسللللوم التفويضللللي أُقللللرّ 
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 لام ة  اا أحكامل املرسلوم التفويضلييتضلمن هلذا و . املدرسليدملاج اإله التع يم والتدريا و اإلعاقة 
خا  الللذات لأل لللتقللدير البشلللرية والشللعور ابلكرامللة و  قللدراتوفعالللة لضللمان التنميللة الكام للة ل 

 تتمثلل  ه تللوف  بعللض العناصللر األساسللية اهديللدة املرسللوم التفويضلليهللذا  ويعللردذوي اإلعاقللة. 
إىل  اللللذي تلللرجم ومفهلللوم مشلللرو  احليلللاة املتكام لللة تع يميلللز،ال دملللاجمتخصللل  ل لللدعم واإل ع لللمم
 .“ختة التع يم الفردي”

 واملعنلللون 2014سلللبتمرب أي ول/ 9 امللللؤر  142القلللانون رقلللم فلللنن  ،وعلللالوة ع للل  ذللللك -74
وعسلللر ُعسلللر القلللراءة يعتلللرب رمسيلللاا  “ه امللللدارس والتلللدريا اضلللتراابت حملللو دلللددة للللوا ح بشللل ن”

التنسيين احلركي والضلتراابت السل وكية وخ   الكتابة وعسر احلساب واضتراب الكالم و  الكتابة
 وبيللللاب ،وجللللود قللللدرة معرفيللللة كافيللللة مللللعحتللللد  هللللذه الضللللتراابت و اضللللتراابت حمللللو دللللددة. 
احليلاة اليوميللة.  بعلض أنشللتةولكنهللا قلد حتللد بشلدة مللن  ،احلسلي قصللورالضلتراابت العصلبية وال

اايئة املسؤولة عن تنفيذ  اال جنة التقنية لمدماج املدرسي بوصفه أعاله املذكور أنش  القانونوقد 
. رصلللد التلللدخالت واختبارهلللا وتقييمهلللا ، إىل جانلللا اضلللتالعها  هملللةبلللرامب اإلدملللاج املدرسلللي

التلالب اللذين  واعتمدت هذه ال جنلة التقنيلة ه وقلت لحلين مبلادئ توجيهيلة دلددة بشل ن حلين
 ه الدراسة. يعانون من اضتراابت حمو دددة

حبيرررررّن يتسررررر    مجيررررر  املبرررررا  العامرررررةهيئرررررة بت املتعلقتررررران 45-78و 44-78التوصررررريتان   
 لألشخاص  وي اإلاارة الوصول إليها 

ملبللاين ا إىل وصللول األ للخا  ذوي اإلعاقللة تيسلل  إمكانيللةلقللانون املتع للين با ُعللّدل مللؤخراا  -75
 انوناللللن  املوحلللد ل قللل”واملعنلللون  2017ديسلللمرب كلللانون األول/  14 امللللؤر  140 رقلللملقللانون اب

مللن هللذا  153ت للزم املللادة و والللذي يللن  ع لل  إزالللة احلللواجز املعماريللة.  ،“البنللاء انوناحلضللري وقلل
والتحقلين  ،وااياك  واملباين ال  مت كهلا الدوللة  غالوالبيئة إبعداد تعداد لأل قاليمالقانون وزارة األ

إمكانيلللة  تيسللل ل تنفيلللذها يتعلللزل تلللدخالت الللل   الالحلللينملللن الوضلللع الفع لللي والتختللليط  سلللبقاا م
 ع   حنو مال م. الوصول إىل املباين واألماكن العامة

 وأُب غلت ، ط املبلاين القا ملة ومسلحهاه السنوات األخل ة النتهلاء ملن رسلم خلراوتسآ  -76
خمت لللف  ه  هلللذه املبلللاينلتحسلللز إمكانيلللة الوصلللول إىل ضلللروريةاملكاتلللا املختصلللة ابلتلللدخالت ال

 لعيب  التملاسقبلول  عقلا فقلد أعلدت، ،للذلكو . املركلز التلارخيي الواقعة داخ األماكن التارخيية 
إزالللللة احلللللواجز املعماريللللة ه مللللن أجلللل  ختللللة متعللللددة السللللنوات  ،جمموعللللة مللللن املللللواطنز قدملللل 
 .العامة املباين
 بضللعسللان مللارينو منللذ  ضللت عت ،ه السللفر األ للخا  ذوي اإلعاقللة حللينضللمان  وبغيللة -77

ملن  ،“سلان ملارينو ل جميلع”املعنلون و الوصلول املسلتدام  املتع لين إبمكانيلة شرو املسنوات بتنفيذ 
ل يتمتللع  الللذي املركللز التللارخيي إىل اا خا  ذوي اإلعاقللة أيضللوصللول األ لل إمكانيللة أجلل  ضللمان

املشلرو  رسلم خلرا ط التلرق  وقلد أات  هلذالوصول إليل  بشلك  كامل . اب سمحي إق يمي بتشكي 
دليللل  سلللياحي حقيقلللي لأل لللخا  ذوي  تكلللريسو ذات األكيلللة السلللياحية البالغلللة للللزايرة املنلللاطين 

اختلارت منظملة السلياحة  فقلد ،وأكيت  املشرو  صالحية هذاكدلي  ع   و الحتياجات اةاصة. 
تشلللللرين  19ه  امليسلللللرةالسلللللياحة  بشللللل نملللللؤمتر أورومل  مكلللللا ا لعقلللللد أولالعامليلللللة سلللللان ملللللارينو 

 .2014نوفمرب الثاين/
 املزيللد مللن أج للك( سللهولة  “PiùPerTe” املسللماةضللمنت البتاقللة  ،2018منللذ عللام و  -78

ااياكلل  ه العديللد مللن  يسللرتإىل األمللاكن الثقافيللة والرتفيهيللة و  األ للخا  ذوي اإلعاقللة وصللول

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%85%D9%88+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%85%D9%88+%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 ،األحللدا  الرايضللية فيهللا للا  ،ألحللدا تنظلليم ال املال مللة الظللروف ه إق لليم سللان مللارينو القا مللة
سلللواء كلللانوا مقيملللز ه  ،هلللذه البتاقلللة لأل لللخا  ذوي الحتياجلللات اةاصلللة وُتصلللرفوالنقللل . 

 سياحية.ألبراد  اا مؤقت فيها أو يقيمون سان مارينو
ذوي الحتياجلللات  ملللن زايدة حتسلللز اسلللتقبال السللليا  ، وبغيلللة2019س ه آذار/ملللار و  -79

وهللو متحللف مفتللو  ُيسللتمتع  قتنياتلل   “TACTILIA”متحللف  ُدّ للن ه املركللز التللارخيي ،اةاصلة
البصللللرية الزا للللرين ذوي اإلعاقلللات  وذللللك مللللن أجللل  تيسللل  إمكانيللللة وصلللول علللن طريلللين ال مللللس،

ه قا مة  واملدرج ،ملركز التارخيياملوجود ه االرتا  الفخ والثقاه  إىل والسمعية واإلعاقات احلركية
 .اليونسكو ل رتا  العاملي

حلوافز خاصلة  اعتملدت ملؤخراا  ،2019أاير/ملايو  30املؤر   88رقم القانون و وجا  -80
 ،خي  أتجلللل  السلللليارات والسللللا قزأو تللللرا موميللللة أو السللللياراتسلللليارات األجللللرة الع ألصللللحاب

 .لنق  األ خا  ذوي اإلعاقة مركبا ميعتزمون تكييف  ممن

 املسنون -5 
 تللللداب ”واملعنللللون  2016فرباير  للللباط/ 24 املللللؤر  21رقللللم  املرسللللوم التفويضللللي أنشلللل  -81

 “مكتلا املسلاعدة” “لصاحل املسلنز واأل لخا  ذوي اإلعاقلة اللذين يعتملدون ع ل  املسلاعدة
اسلللتقبال لتقلللد  املع وملللات  ويوجلللد ه هلللذا املكتلللا موظلللف. دا لللرة الرعايلللة املنزليلللة اإلق يميلللةه 

ة اإلق يميلة دا لرة الرعايلة املنزليل وتتوىل .اإلجراءات املتع قة ابملساعدة املستمرة متاموإ ملبا رةوالدعم 
عمللال الضللتال  أبل وا مقللدمي الرعايللة اةلل أه يللةتللوف  التللدريا األساسللي وتقيلليم مللدا مهمللة 

 القتلا  اةدمات ال  يقلدمها سلوق أن تستوهضمان  هالر يسي  يتمث  هدفهاو  ،الرعاية املنزلية
رعايللة  مقللدمي مللن طللرفواملعللوقز  املسللنزمسللاعدة  املناسللبة حلل  تسللآ اةللا  معللاي  اهللودة

 .ناسبزممنزلية 
 وليللةُمنحللت احلكومللة  ،2018 كللانون الثاين/ينللايره  أقللره الربملللان قللرار صللدور عقللا و  -82

أي الرعايللللة  ،تسللللتهدف الفئللللات العمريللللة الثالثللللة والرابعللللة لسياسللللات فعالللللةوضللللع اقللللرتا   للللام  
تعزيللز مللن خللالل  ،ودعللم األسللرة ،واإلدمللاج الجتمللاعي ،الجتماعيللة والحتياجللات القتصللادية

بفضللل  التعلللاون واملشلللاركة النشلللتة ل ب لللدايت احمل يلللة واهمعيلللات وذللللك أيضلللاا  - ثقافلللة التضلللامن
ولية وكللللذلك مللللن خللللالل تعزيللللز املسللللؤ  - إق يمنللللاالتتوعيللللة والشللللركاء الجتمللللاعيز املوجللللودين ه 

تشلارك وزارة الصلحة منتلدا  نش تأقد و  ه الوقت احلااهذا العم  جار و الجتماعية واملدنية. 
 األطراف املعنية.في  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 حق الفرد حل احلياة واحلرية واألمان الو شخص -1 

وفلللاة التبيعيلللة، منلللذ احلمللل  حللل  ال احليلللاة ه احللللين محايلللة ملللارينو سلللان مجهوريلللة تواصللل  -83
وين  القانون اهنا ي ع   عقوابت بش ن جرا م القت  وإحلاق األذا، علن عملد أو بغل  عملد، 

  واإلجهاد املدبر. املواليد، أو التحريض أو املساعدة ع   النتحار وقت 
موضلللع مناقشلللة طوي لللة إلغلللاء جتلللر  إ لللاء احلمللل  ومحايلللة األبلللوة  واحليلللاة(  وكانلللت مسللل لة -84

 وقلللد جلللرا ه القلللراءة األوىل؛ 2019 حزيران/يونيللل  7خلللالل اه سلللة الربملانيلللة الللل  عقلللدت ه 
بلل  دعللم األبللوة واألمومللة واألطفللال ”: انبثقللا عللن مبللادرة  للعبية، وكللا قللانونز توضلليح مشللروعي
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وجتلري حاليلاا . “واإل اء التوعي ل حم  تسم ابملسؤوليةجناب الواعي واملقواعد اإل”و “املولودين
 مناقشة مشروعي هذين القانونز.

إثلر  اا مؤقتل العمل  هبلاوأعيلد  ،1830ألغيت عقوبلة اإلعلدام ه سلان ملارينو ه علام وقد  -85
د ي غي وسان مارينو هي أول ب . 1865ه عام  وألغيت ه  اية املتاف ،شغالأعمال ا وقو 

سلللان ملللارينو ه تلللوا وه الواقلللع،  ؛عقوبلللة اإلعلللدام ه أورواب، والب لللد الثاللللث ع للل  مسلللتوا العلللامل
 .ه العامل الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ل مبادرات كب اا   اهتماماا  احملاف  الدولية

 إقامة العدل واحلق يف احلصول على حماكمة عادلة -2 

 رانون جديد لإلجراءا  اجلنائية بس  املتعلقتان 36-78و 17-78 تانالتوصي  

سللان مللارينو  وضللعت ،2019فرباير  للباط/ 26املللؤر   1رقللم  عللدل وجللا القللانون امل -86
 .القضا ي لتحسز عم  نظامهاتداب  تنظيمية 

 ل بللدء ه تنفيللذ اا ه سللان مللارينو واحملكمللة مللؤخر  واملللوثقزاجتمعللت رابتللة احملللامز وقللد  -87
 للا ه ذلللك حتللديث القواعللد  ،خمت للف اهوانللا املتع قللة ابلعدالللةإىل إصللال   يرملليمشللرو  تعللاون 

 .احلالية املتع قة ابإلجراءات اهنا ية
 26ه  ،الربملللللللان ، أقللللللرّ بغيللللللة المتثللللللال لتوصلللللليات ال جنللللللة األوروبيللللللة ملنللللللع التعللللللذياو  -88

فقلد أنشلف  ،تحديلدع ل  وجل  الو  .القانون املتع ين إبصال  نظلام السلجون ،2017نيسان/أبري  
بعلللد  ،لكللل  سلللجز مفصللل اقلللرتا  بلللر مب  وأسلللندت إليللل  مهملللة ملراقبلللة والعلللالجاب الفريلللين املعلللخ

وبعللد إجللراء  ،القضللا ية السللريرية والنفسللية والجتماعيللة السللجن والبيللا ت احلصللول ع لل  بيللا ت
اهلرا م  وأسلباب ،اإلدانة أدت إىلال   وقا عل  حفز استعراد نقدي بغية ،مقابالت مع السجز

 فقلللد اعتملللد ،ابإلضلللافة إىل ذللللكو . تصلللحيحيةوكلللذلك اإلجلللراءات ال ،السللل بية املرتكبلللة وعواقبهلللا
بعللللد  السللللجناء حلللل  يتسللللآ حتسللللز أتهيلللل  ،سللللواءحللللد العملللل  داخلللل  السللللجن وخارجلللل  ع لللل  

 .ه اجملتمع إدماجهمإعادة تيس  و الحتجاز 
 ةلااحملكمة وخمت ف الوزارات وإدارة الشؤون املؤسسية والعدبعد توقيع مذكرة تفاهم بز و  -89

 ،2019حزيران/يونيل   5ه امللوثقز ورابتلة احمللامز و  ،امعة سان مارينوالتابع هواملعهد القانوين 
مقسللمة حسللا  ،سُتنشللر قريبللاا ع لل  اإلنرتنللت األحكللام املتع قللة ابلسللوابين القضللا ية لسللان مللارينو

وسيكون ابإلمكلان الطلال   ،يس ط الضوء ع   املبادئ القانونية جزومقدمة بعرد مو املوضو  
إليهللا  املهنيللز وأصللحاب املصلل حة وصللول كفلل ي ع لل   للبكة اإلنرتنللت موقللع خمصلل عللرب  ع يهللا

 .بشك  سريع

 اللجروء التماس حرية التنقل واإلرامة وحق -3 
  حزيلللران/ 28 امللللؤر  118 رقلللمهلللو القلللانون  ه هلللذا الشللل ن الصلللك القلللانوين ذو الصللل ة -90
وقللد طللرأت ع لل  هللذا دخول وإقامللة األجانللا ه مجهوريللة سللان مللارينو. بلل واملتع للين 2010 يونيلل 

قتاعللات  صللدرت عللننتيجللة ألفكللار ومقرتحللات  مللن التغيلل ات ع لل  مللر السللنز الصللك العديللد
ومللن توصلليات اايئللات  ،اا حاليلل ةالنافللذمللن اةللربة ه تتبيللين القللانون والقواعللد  واسللُتمّدت ،خمت فللة

فريلين اةلرباء املعلخ ابلعمل  ع لل  و  ال جنلة األوروبيلة ملناهضلة العنصللرية والتعصلاسليما  الدوليلة  ل
 (.مكافحة الجتار ابلبشر

 التعديالت التالية: أُدخ ت ،118/2015 رقم وجا القانون و  -91
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لتشلللم  احللللالت بللل   مشللل  األسلللر  ومجلللعألبلللراد ملّ تصلللاريح اإلقاملللة  متديلللد  أ( 
 ع   حد سواء؛ من أج  محاية وحدة األسرة والعالقات الوالديةوذلك  ،اا املنظمة سابق

 هاسلتقرار ثبلوت ملع   لرقاملة لشلريك معاابإلالعرتاف إبمكانية إصدار تصلريح   ب( 
 ؛سنوات 5ق  عن تل  ه الب د ملدة ستمرامل
ألبلللراد التضلللامن  معا لللرةأي تصلللريح  ، معا لللرةتصلللريح جديلللد ل اسلللتحدا   ج( 

 ؛واملساعدة املتبادلة
 جهللللةألصلللل  مللللن ابالختالفللللات ه املعام للللة بللللز مللللواطخ سللللان مللللارينو  إلغللللاء  د( 

ألطفلللال لفيملللا يتع لللين إبمكانيلللة ملللنح اإلقاملللة  ،أخلللرا جهلللةوامللللواطنز ابلتجلللنس أو اللللزواج ملللن 
 .بيولوجيز أو األطفال ابلتبخاألطفال ال همسواء من ،شرعيزال

فقللد  ،فيهللا. ومللع ذلللكبللت أي إجللراء ملعاهللة ط بللات ال جللوء وال سللان مللارينومل تضللع و  -92
 تتع للينإنسللانية  سللبابتصللريح إقامللة اسللتثنا ي أل ”نظللام مللنح  118/2010 أدخلل  القللانون رقللم

وميكللن ملللنح هللذا التصلللريح الللذي يصلللدره جم للس الدوللللة ه حالللة وجلللود . “حلمايللة الجتماعيلللةاب
 اا وفقلل، لضللحااي الجتللار والعنللف اا أيضللو  ،احلمايللة الجتماعيللة ه جمللالإنسللانية خاصللة  احتياجللات

 17 امللؤر  78 وقد نل  القلانون اهديلد رقلم. 2016عام ال  أجريت ه ل تعديالت التشريعية 
 املمنللو  ل جنللة الربملانيللة املختصللة التصللريح السللتثنا يحتللول  أنإمكانيللة  ع لل  2019مللايو أاير/

اهمهوريلة بعلد إقاملة مسلتمرة ه وذللك  ،ألسباب إنسانية إىل تصريح إقامة عادية أو إقامة دا مة
األ لخا  اللذين إدملاج  عم يلة دعلم ويقصلد ملن إاتحلة هلذه اإلمكانيلةعن سلنتز.  ملدة ل تق 

 .ي املذكور أعاله ه اهمهوريةاستفادوا من التصريح الستثنا 
ه النظللام القللانوين  2018سللبتمرب أي ول/ 24 املللؤر  122رقللم  وأقللر املرسللوم التفويضللي -93
الللذين و   مللن العمللال املقيمللز قللرب احلللدودعللامالا  20 أن حيصلل  كلل  سللنة إمكانيللةسللان مللارينو ل

وجترا ع   إقامة عادية ه اهمهورية.  ،عاماا  15ل تق  عن بشك  مستمر ملدة  عم وا ه الب د
 احلد املت وب. احلصة القرعة حينما تتجاوز

لتررردابري الراميرررة إىل تيسرررري إدمررراج املهررراجري  اب املتعلقتررران 46-78و 28-78التوصررريتان   
 وتعزيز التسامح واحلوار بني الثقا ا  والد ان 

 ،داي ت حللوار بلز الثقافللات والللل اا بلل  كاا  اهتمامل ، منلذ عللدة سللنوات،سللان مللارينوأوللت  -94
وتضللللت ع . بشلللل ن هللللذه املسللللا  وعللللززت ثقافللللة السللللالم والالعنللللف مللللن خللللالل تنظلللليم أحللللدا  

 الجتماعلللات املتع قلللة”ه تنظللليم اجتماعلللات دوليللة رفيعلللة املسلللتوا مثللل   بلللدور نشلللطاهمهوريللة 
 صلللورة منتظملللةوتستضللليف ب ،جم لللس أوروابوالللل  يعقلللدها  “لبعلللد اللللديخ ل حلللوار بلللز الثقافلللاتاب

 ر.لتفك  ه موضو  احلوامن أج  امعارد ومؤمترات واجتماعات 
هللذا  والغللرد مللن. “منتللدا احلللوار” سللنوايا ه سللان مللارينو يُعقللد ،2016منللذ عللام و  -95

 وتشلارك فيل  كل  ملن ،هو تعزيلز احللوار بلز خمت لف احلقلا ين الدينيلة والجتماعيلة والثقافيلة املنتدا
 اللللذي يسلللتفيد ملللن رعايلللة الدوللللة هلللذا احللللد  وتلللنظم. ةوالدينيللل ةاألكادمييلللوسلللاط ألاهمعيلللات وا

 .خمت فة ب  حكومية منظمات
ع ل  سلبي  املثلال، و . بشل ن هلذه املواضليع وأحلدا  ثقافيلةمعلارد  وتُنظّم أيضاا بصفة دورية -96

لالجئلللز: ا ومعرضلللان آخلللران علللنن علللن األداين امعرضللل 2016ه علللام  ه سلللان ملللارينو فقلللد نُظّلللم



A/HRC/WG.6/34/SMR/1 

19 GE.19-13805 

 دملو   “Le Lacrime di Dio, Ebrei Cristiani ed Islamici in dialogo” نقل املعلرد املتكلرس  وقلد
 بللز الثقافللات واألداينأقلليم  معللرد معاصللروهللو  حللوار بللز اليهللود واملسلليحيز واملسلل مز(، الللرب،

 أبنلاء إبلراهيم(، ل فلن املقلدس  “I figli di Abramo”اهمهوريلة بعنلوان  حلداثا سلابقاا نُظلم هوأعقلا 
بعنلوان  ،الالجئلز علن البيانيلةم و والرسل ل صلور الفوتوبرافيلةمعلرد  نُظّملألداين التوحيدية الثالثة؛ و 

فوتوبرافيلللة  إقاملللة معلللاردإىل جانلللا  ،ه مبلللآ احلكوملللة وُعرضلللت ملللواده ،“املفتوحلللة ااجلللرة”
سلان ملارينو بعنلوان  من معرد لفنانزونّظم . حالياا  النزاعات الدا رةم ساة املهاجرين و  عن خمتفة
”Il mare dentro: migranti di oggi e di ieri“  ه الفلرتة ( اليلوم واألملساللداخ : مهلاجرو  ملن البحر
 .2017 وبداية عام 2016بز  اية عام ما 
انضللللمت  ،مجاعللللة سللللانت اجييللللديومللللع  2012عللللام ه وه إطللللار تنفيللللذ اتفللللاق ُوقّللللع  -97
 أسرة سورية. 2016مشرو  املمرات اإلنسانية واستقب ت ه عام  مارينو إىل سان

 احلق حل اجلنسية -4 
 إجللللراءات ول حتلللل  التنفيذيللللة 2016مللللارس آذار/ 22 املللللؤر  38 يللللنظم القللللانون رقللللم -98

ه  هاملاا  عنصلراا هلذا القلانون  وقلد أضلافاحلصول ع   جنسية سان ملارينو علن طريلين التجلنس. 
سلنوات  عند اسلتكمال إمكانية احلصول ع   اهنسية عن طريين التجنس ت قا ياا وهو  ،هذا اجملال

متتلد آاثر و إصلدار قلانون اسلتثنا ي.  ال  تستدعيالسابقة  ضرورةال ومن مث  تي ،اإلقامة الالزمة
 ،تجللنسقللدم ط بللاا ل حصللول ع لل  هللذا ال لوالللد متجللنس ُقّصللرلتشللم  األطفللال ال اا التجللنس ت قا يلل

 وقت تقد  الت ا. ه الب د أن يكونوا مقيمز  ريتة

 للبلد والثقا ية املشار ة حل احلياة السياسيةحل ق احل -5 
، أجريللللت ه مجهوريللللة سللللان مللللارينو انتخللللاابت لتجديللللد 2014منلللذ تشللللرين األول/أكتللللوبر  -99

 .(2019و 2016من الستفتاءات   جولتان( و 2014وجتديد اجملالس الب دية   ،(2016الربملان  
الدعوة املوجهلة إىل منظملة األملن والتعلاون ه أورواب واللدول املشلاركة ملراقبلة  وه أعقاب -100
منظمللة وفللدت أ ،2016نوفمرب تشللرين الثللاين/ 20ه  وا للاالنتخللاابت الربملانيللة السللابقة ألسلل  

الدميقراطيلة وحقلوق اإلنسلان بعثلة لتقيليم الحتياجلات ه  األمن والتعلاون ه أورواب/مكتلا املؤسسلات
 وقررت عدم إرسال بعثة مراقبة. 2016أكتوبر تشرين األول/ 12إىل  10سان مارينو ه الفرتة من 

وافلين برمللان سلان ملارينو  ،2016أاير/ملايو  15الل  جلرت ه جوللة السلتفتاء  وعقا -101
لغللاء  للرط النصللاب القللانوين ل موافقللة ع لل  سللؤال إب املتع للين 2/2016رقللم  عللدلع لل  القللانون امل

أن الل  ميكلن ل ناخلا  اللذي خيفلض علدد األفضل يات 3/2016 املعدل رقلمالستفتاء والقانون 
 أفض ية واحدة.إىل أفض يات  من ثالثة ه النتخاابت العامة لتجديد الربملان يعرب عنها

 احلق حل اخلصوصية واحلياة األسرية -6 

 ين ه اةصوصيةاحل  

الشللراكة مللع الحتللاد األورومل مل تكتملل   املتع قللة ابتفللاقفاوضللات املع لل  الللربم مللن أن  -102
لربمللللان األورومل ال حلللة  ضلللامزم أن تلللدرج ه تشلللريعا ا احمل يلللةقلللررت سلللان ملللارينو فقلللد  ،بعلللدُ 

عاهلللة البيللللا ت   واملتع قللللة 2016أبري  نيسلللان/ 27 املؤرخللللة 2016/679 أورواب رقلللم وجم لللس
قللانون سللان مللارينو مللن خللالل قبللول مجيللع األحكللام  هالال حللة  وقللد أدرجللت هللذهالشخصللية. 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%AD%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A8%D8%AD%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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بسللللب  منهللللا ع لللل   بللللدأت العم يللللة اإلداريللللة ل تنفيللللذ الكاملللل  ل قللللانون ذي الصلللل ةو . االللللواردة فيهلللل
وهللللذه اايئللللة قا مللللة اآلن ابلفعلللل  وهللللي ه طللللور  ،ة حلمايللللة البيللللا تإنشللللاء هيئلللل اةصللللو  وجلللل 

 .التشغي  الكام 

 ين ه احلياة األسريةاحل  

 لد اع ا  مؤسسة األسرةاب املتعلقة 37-78التوصية   

وع ل  حنلو ملا جلرت مناقشلت  إبسلهاب  سان مارينو الدفا  عن مؤسسة األسلرة.تواص   -103
أضلللعف الفئلللات محايلللة الراميللة إىل العديلللد ملللن التلللداب  ة ه السلللنوات األخلل   أعللاله، فقلللد نفلللذت

ملع  ،بعلض التلدخالت اااملة للدعم األ لخا  ذوي اإلعاقلة وأجريلت. روأكثرها تعرضاا ل مخاط
 .ترعاهمال  لدعم األسر  املتخذة تداب الخا  إىل  وج اإل ارة ب

واملعنللللون  2018سللللبتمرب أي ول/ 4 املللللؤر  117رسللللوم بقللللانون رقللللم وقللللد مللللدد أيضللللاا امل -104
جلللازة الوالديللة ه احللللالت اللل  يصلللاب فيهلللا اإل “تللداب  للللدعم األبللوة واألموملللة ورعايللة األسلللرة”

اعتبار مث   ،ولو كان ذلك مؤقتاا ح   ، رد  ديد اةتورة ،ع   الربم من عدم إعاقت  ،التف 
 .دا مة من أحد الوالدين لزمةالساعدة امل

 نتللاق دمللب وتوسلليع” 2019مللارس آذار/ 21 املللؤر  47رسللوم بقللانون رقللم ويللن  امل -105
مثلل  احلللين ه التغيللا عللن  ،تللداب  خاصللة ل تضللامن مللع األسللرةع لل   “التللدخالت لللدعم األسللر

 ،مللللن العملللل  وامليسللللرةاملرنللللة  جللللازةبعللللض أ للللكال اإل ،بصللللورة مشللللرتكةإمللللا ابلتنللللاوب أو  ،العملللل 
 .أبايم عت هم يقومون برعاية معوقززمالء األ خا  الذين  أن يترب  وإمكانية
إن كانللت حلل  و  ،املاليللة لألسللر اللل  تواجلل  حالللة فقللر عونللةالعديللد مللن تللداب  امل وتتللا  -106

مللع  ،معينللةواجلل  صللعوابت اقتصللادية اللل  ت املعيشللية التللداب  إىل دعللم األسللروترمللي هللذه مؤقتللة. 
إيللالء اهتمللام خللا  لألسللر ذات و  ،هللا ه العتبللاروعللدد أفراداملعيشللية  احتياجللات األسللرة أخللذ

 متر بضا قة اجتماعية.أو  ،مسنونأو معاقون أو  ّصرال  لديها أطفال معالون قُ و  حيدالدخ  الو 

 احلقوق االرتصادية واالجتمااية والثقا ية -جيم 
 ومواتية اادلةظروف امل  احلق حل العمل وحل -1 

وصرررول النسررراء الرررو رررردف املسررراواة مررر  خترررا  تررردابري لضرررمان اب املتعلقرررة 27-78ة التوصررري  
الرجال إىل سوق العمل والسهر الو أال تفضي اإلجراءا  املتخرذة ملعاجلرة مشركلة البةالرة 

 إىل احلد م  حقوق العمال املهاجري  حل سان مارينو
والتعديالت الالحقة حوافز لتوظيلف فئلات معينلة ملن  115/2017 رقمالقانون  أدخ  -107
لألمومللة أو التبللخ  امتنللا  خصصللت للا ه ذلللك النسللاء العا للدات إىل العملل  بعللد فللرتة  ،العمللال

ه وظيفللة جديللدة املعينللز و لعللام ز بلل  املتفللربز اب املتع قللةوالنسللاء املسللجالت ه قللوا م البتالللة 
 .ساعة ه األسبو  25عن ملدة تق  

مكافلل ة اقتصللادية خاصللة ل شللركات اللل  توظللف عللامالت  كرسللت  ،ابإلضللافة إىل ذلللكو  -108
ال لوا  وه حالة النساء  2018ل ميكن استخدام هذه املكاف ة إل ه عام و ع   أساس مفتو . 

 .أعاله بينةضمن إحدا الفئات املل يندرجن 
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 ل مؤسسات التجارية كرسةتنظيم اةدمات امل 22/2018 رقم التفويضياملرسوم وأعاد  -109
( ومركلز التلدريا املهلخ UAEمكتلا األنشلتة القتصلادية   كلا والعمال وأنش  مكتبلز جديلدين

دارة العللرد إباملكتللا األخلل   عللآي ،تحديللدع لل  وجلل  الو (. CFP-UPALوالسياسللات النشللتة  
 .العم  والوصول إىل  بكات األمان الجتماعيورصد المتثال ملعاي   ه جمال العمالةوالت ا 
ملللن القللللانون  2املللللادة تلللن   ،قللللوق العملللال املهللللاجرين ه سلللان مللللارينوحب وفيملللا يتع لللين -110
جانلا األسلان ملارينو أو  ل حيم ون جنسيةحترير توظيف العمال الذين ع    115/2017 رقم
 دفع صلللاحا العمللل يللل أن مقابللل  ،حيم لللون تصلللاريح إقاملللة عاديلللة اللللذين  لللخا األقيملللز أو امل

ال لللرتاك ه الضللمان الجتمللاعي اةاضلللع ه املا للة مللن  4.5يعللادل  سلللنوايا  مب غللاا  ل عاملل  املعللّز 
إىل  يرملللللي أيضلللللاا للللللذي ا ،“صلللللندوق سياسلللللات العمللللل  النشلللللتة”ميلللللول هلللللذا املب للللل  و . ل ضلللللريبة
واملواءملللة بلللز العللللرد أو القلللوا العام للللة املقيملللة سلللان ملللارينو القلللوا العام للللة ه تلللدريا  إعلللادة

 مللا يسللم أو  ،115/2017 رقللمفللنن الغللرد مللن القللانون  ،لللذلكو . والت للا ه سللوق العملل 
ملن خلالل تشلجيع  -وابلتلاا أزملة العماللة  -هو معاهة األزمة القتصلادية  ،“قانون التنمية” بل
 ،ل بيا ت الل  مجعهلا املكتلا اإلحصلا ي اا قوفو سان مارينو.  إق يمه تعزيز املؤسسات التجارية و 

 اا  خصل 552 قلدار  2019ملارس آذار/إىل  2018ملارس آذار/علدد العملال ه الفلرتة ملن ازداد  فقد
 .(مقيمون قرب احلدود عمال  احمليتة من املناطين اإليتاليةه املا ة منهم  80قدم 

سرريما حل  السررالمة املهنيررة وإنفا هررا، اللرروائح لمتثررال االرصررد ب املتعلقررة 17-79ة التوصرري  
 والصنااا  امليكانيكيةرةااي البناء 

لصحة والسالمة ه مكان العم  املبادئ العامة اب املتع ين 31/1998 حيدد القانون رقم -111
عللام هميللع أنللوا  األنشللتة  وجلل ب راقبللةوأدوات الوقايللة وامل ،ل وقايللة مللن احلللواد  واألمللراد املهنيللة

 .سان مارينو ه شركاتالهبا  ضت عال  ت
راقبلللة ه مكلللان املالضلللمان الجتملللاعي أبنشلللتة  التابعلللة ملؤسسلللةإدارة الوقايلللة  ضلللت عتو  -112

ه البيئلة  لراحلةفضالا عن الوقاية من املخاطر وتعزيلز الصلحة وا ،العم  ه مجيع القتاعات املهنية
تقيلليم املخللاطر وعواملل  بالوقايللة  التابعللة إلدارةوحللدة السللالمة املهنيللة  وتعللآ. املعيشللية وبيئللة العملل 

من أج  منع وقو  احلواد  ه مكان العم  وملا يرتتلا ع ل  ذللك  ذات الص ة ابلسالمةاةتر 
املقللررة  نشللتة املراقبللةأب ع لل  وجلل  التحديللدهللذه الوحللدة  وتعللآصللحة العمللال. ي حللين بمللن ضللرر 
سلواء ه الشلركات  ،لوقايلة ملن احللواد املتع قلة ابالمتثال ألنظملة السلالمة ل تحقين من  والتار ة

 نفلللللاذأواملللللر و/أو تع يملللللات قاب لللللة لم ،ه حاللللللة علللللدم المتثلللللال ،وتصلللللدر ،أو ه مواقلللللع البنلللللاء
 .الفور ع  

 احلق حل الصحة والضمان االجتمااي -2 
واتسللللع  اةللللدمات املقدمللللة ل مرضلللل  ازدادت ،الصللللحة والصللللحة الجتماعيللللة ميللللدانه  -113
الللل  اعتملللدها  2018-2015ع للل  أسلللاس ختلللة الصلللحة والصلللحة الجتماعيلللة ل فلللرتة  نتاقهلللا
 سلارية ل نظلام الصلحي ه سلان ملارينو هلذه اةتلة الل  حتلدد املبلادئ التوجيهيلة ول تزال ،الربملان

 يلدانالر يسلية ه م سلتجداتميكن ت خلي  امل ،قيد الستعراد خالل الفرتةو . املفعول ح  اآلن
 .الصحة والضمان الجتماعي ع   النحو التاا

اةاصلللة الوحيلللدة ه سلللان ملللارينو إىل  عايلللةدار الر  ُحّوللللت ،2017نوفمرب تشلللرين الثلللاين/ه  -114
 مسلناا. 116إىل  70ملن  حكوميلةمما أدا إىل زايدة عدد املسنز اللذين يت قلون مسلاعدة  ،عام رفينم
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 جلللّ  خلللدمات الرعايلللة الللل  تقلللدم ه سلللان ملللارينو ل مسلللنز وع للل  هلللذا النحلللو، فقلللد أصلللبحت
أصلبح العديلد ملن  ،هلذا التوحيلد وإثلرواأل خا  الذين يعانون من عجز إدراكي مم وكة ل دولة. 

 وجللللللا تللللللدخالت  صللللللحيز عمللللللوميزمللللللوظفز  تللللللابعز ل قتللللللا  اةللللللا مللللللوظفي الصللللللحة ال
 .دددة ةتنظيمي
 مهلللمالتحصلللز خدملللة حتسلللز  ، فلللننل مبلللادئ التوجيهيلللة ملنظملللة الصلللحة العامليلللة وفقلللاا و  -115

، ال جنللة الوطنيللة ل قاحللات 2017ه كللانون الثاين/ينللاير  فقللد أنشللئت، ه الواقللع،و ألبللراد الوقايللة. 
 .قهاوتوسيع نتا ، مع إدراج لقاحات جمانية أخرا موص  هباحصزح اهدول الزمخ ل تونُلقّ 

ملن سلان ملارينو  Cفل وس التهلاب الكبلد بر مب القضاء ع ل   انت ين ،2015ه عام و  -116
آخلر املرضل    هلذا االدف قلد حتقلين حيلث أ ل القلول إنميكلن و استخدام أدوية جديدة. بفض  

 .(2019متوز/يولي  ه عالجهم   هذا املردالذين يعانون من 
ه ه إيتاليللا  متيللازالتعللاون مللع املنللاطين اجملللاورة ومراكللز الأوجلل  علدد التفاقللات و  وازداد -117
 ،املتخصصللة اللل  ل ميكللن توف هللا ه سللان مللارينو. ه الواقللع وأسللاليا العللالج لعالجللاتجمللال ا

تغتيلة التكلاليف الصلحية  ،منلذ إنشلا   حل  اليلوم ،سلان ملارينوه  شلام النظام الصلحي ال تيحي
حللل  للللو اضلللتروا إىل السلللفر خلللارج اإلق للليم ل حصلللول ع للل  مجيلللع اةلللدمات الصلللحية  ل ملللواطنز

 .الضرورية ال  ل ميكن توف ها ه سان مارينو

 أحكلام تلنظم”واملعنلون  2018نوفمرب تشرين الثاين/ 6 املؤر  139 رقمالقانون وعّدل  -118
قواعللللد تعيللللز وإدارة العللللام ز  “الضلللمان الجتمللللاعي ؤسسللللةه م مللللديري مرافللللين الصللللحة وضلللع

الللدور اإلداري لألطبللاء املسللتخدمز واملللوظفز املعينللز ه  تكللريسمللن خللالل وذلللك  ،الصللحيز
اعتملللاد هلللذا  أات قلللد و . ه الوقلللت نفسللل  هبلللذا اللللدور والعلللرتافالضلللمان الجتملللاعي  مؤسسلللة

ملتخصصلللز ه املستشلللف  احلكلللومي اللللذي ل غايلللة زايدة علللدد امللللوظفز ا وجيلللزالقلللانون ه وقلللت 
 .ه أعدادهم عا  ه السنوات األخ ة من اخنفاد حاد

تعلللللللدد امل الفريلللللللين 2016ديسلللللللمرب كلللللللانون األول/  29 امللللللللؤر  79القلللللللرار رقلللللللم وأنشللللللل   -119
تعزيللللللز الصللللللحة  إجللللللراءاتتختلللللليط وتنسلللللليين املعللللللخ بشللللللرتك بللللللز القتاعللللللات املالتخصصللللللات و 

هبلللدف ربلللط قتلللاعي امللللدارس والصلللحة الجتماعيلللة  ،ه امللللدارس تلللدخالت املعنيلللة ابلتثقيلللفوال
ويضلت ع هلذا الفريلين بلدور التالب.  والرفاهية ه أوساطتعزيز الصحة ترمي إىل تنظيم مبادرات ل

 .الشهر ك تمع مرة واحدة  جيو  فعال
 “أحكلللام بشللل ن محايلللة” 2016أبسلللتس آب/ 23 امللللؤر  112رقلللم القلللانون ونفلللذ  -120

 مصلابز ملن برمللان سلان ملارينو تقلد  اللدعم ل يت لااا التماسلاا  لعبيوالال حة التنفيذية الالحقة 
ه احليللاة  املصلابز هبللذا املللرد انللدماج يسلل مللن التلدخالت لتجمموعللة مللن خلالل  ،ابللداء البتللخ

 .الجتماعية وتزويدهم ابلدعم املاا الكاه

 حل مستوى معيشي الئقاحلق  -3 

 تهمري مكا حرة ال الراميرة إىلاملتعلقة تعزيز الربامج واخلةط االجتماايرة  38-78ة التوصي  
 االجتمااي وادف املساواة

 اللةل تحقلين ملن احل صلكسان مارينو منذ فرتة طوي ة ابحلاجلة إىل اعتملاد  أحست أيضاا  -121
بشلرط تقلد  دليل   اسلتحقاقاتيت بلون احلصلول ع ل   أسلرهم حينملالألفلراد و  ةالفع ي ةالقتصادي
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. ةمبا لللر أو بللل  مبا لللر  صلللورةب ،املمنوحلللة ملللن الدوللللة األخلللرا أو اإلعلللا ت يثبلللت سلللب  العلللي 
الللل  وقعلللت ه ه أعقلللاب األزملللة القتصلللادية  إىل املشلللاك  الللل  سلللج تقلللرار التلللدخ   ويسلللتند

لصلاحل امللواطنز    اسلتخدمتد العاملة اللملن امللوار  القلدر الكبل . وقد أبرزت األزمة 2008 عام
فئللات   للدأل ال مللةتقللد  املسللاعدة امل ل للتمكن مللن بصللورة متزايللدة هللذه املللوارد صللي   وضللرورة
 .ضعفاا  السكان
علللاي  امل 2019ملللايو أاير/ 20 امللللؤر  80 رقلللم تفويضلللياملرسلللوم الفقلللد حلللدد  ،للللذلكو  -122

يتللليح و . املعيشلللية ألسلللرا( ICEE  املتع قلللة بلللرأس ملللاللتحديلللد مؤ لللر احلاللللة القتصلللادية الالزملللة 
 ،احليللاة الفع يللة مقابلل  نوعيللةإمكانيللة حتديلد أصللول األفللراد أو األسللر املعيشلية هللذا املؤ للر إدخلال 

إىل جمموعة من البيا ت واملع ومات عن الدخ  واألصول والبيا ت الشخصلية.  وذلك ابلستناد
إنشلاء  وهلو ملا يتليح ،اإلدارة ه قاعلدة بيلا ت واحلدة حتوزهلا الل  تنق هلا أوالبيلا ت  ع كل وجتم
هللذا و اجتماعيللة تفضللي ية. اسللتحقاقات ع ومللات يت قلل  ط بللات املللواطنز ل حصللول ع لل  منظللام 

 ستحقاقات لألسر. اإلجراء ضروري ملنح املساكات وال
     تشلللللرين الثلللللاين/ 3 امللللللؤر  179 رقلللللم التفويضلللللياملرسلللللوم  أنشللللل  ،علللللالوة ع للللل  ذللللللكو  -123
ويشك  . ستحقاقاتصندوق التضامن الستثنا ي ونظيم معاي  احلصول ع   ال 2014نوفمرب 
صلندوق ال تملان الجتملاعي اللذي أنشلف  إىل جانا ،اإلجراء أحد تداب  الدعم ال  ترميهذا 

الجتماعيلللة والقتصلللادية لألفلللراد واألسلللر اللللذين  ل تلللوارئبسلللرعة  تصلللديإىل ال ،2006ه علللام 
إىل و  ،من صعوابت اقتصادية ،أزمة البتالة ال تز طال أمدكابسبا األزمة القتصادية و  ،يعانون
 .وكرامتهم سب  عيشهمضمان 
 2015ملارس آذار/ 31 امللؤر  44القانون رقم  وجا  احلين ه السكن الال ينيكف  و  -124

السلابين  دل  التشلريع وحيلدد هلذا القلانون اللذي حل  ،“امللدعوم سلكنن الأحكلام بشل ”واملعنون 
التمويلل  احلكللومي  الالزمللة ل حصللول ع لل واألسللاليا واإلجللراءات  بشلل ن هللذا املوضللو  الشللروط

 .دعم األسر املقيمة ه سان مارينو من أج  ت بية احتياجا م السكنية الرامي إىل

 التعليماحلق حل  -4 
تللدخالت ه ” واملعنللون 2018 متوز/يوليلل  10املللؤر   83رقللم  تفويضللياملرسللوم القللّدم  -125

مللن أجلل  ت بيللة  ،املع مز/درسللزمعللاي  لتعيللز امل “العللرد التع يملليه تنظلليم النظللام املدرسللي و 
 .مع احلفاظ ع   مستوا عاٍل من اهودة ه نظام التع يم نفقاتاحلاجة إىل احتواء ال

ع لل  مجيللع املسللتوايت ابتبللا   لسللان مللارينو نظللام املدرسلليالنسللان ه حقللوق اإل وتُللدّرس -126
ضلللمان  مللن ذللللك هللو االللدف فللنن ،تحديللدمللن رايد األطفلللال. ع لل  وجللل  البلللدءاا  للب  للام  

الرتكيللز ع لل  أسلل وب  بسللب  منهللا اكتسللاب الشللباب ل مهللارات الالزمللة لتحقيللين التنميللة املسللتدامة
ملواطنلللة وا ،وتعزيلللز السللالم والالعنلللف ،بللز اهنسلللز واملسلللاواة ،وحقللوق اإلنسلللان ،حيللاة مسلللتدام

 .وتعزيز التنو  ،العاملية
والللل   ،“سلللان ملللارينوه مللللنهب الدراسلللي املتع قلللة اب ؤ لللراتامل” 2018ه علللام وأُقلللرت  -127

الثانوية.  ارسمن رايد األطفال إىل املد ،هميع املستوايت درجيياا وت  امالا  اا تع يمي اا حتدد مشروع
 “املواطنللة خدمللة مللنهب التع لليم ه”تفعيلل   جللرا ،2018/2019 السللنة الدراسللية واعتبللاراا مللن

 .واحلوار واحرتام اآلخرين وإدارة النزاعاتالذي تعرد من خالل  املسا   املتع قة ابملواطنة 
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سلللي إبدخلللال تلللدريس األخالقيلللات يتع لللين أحلللد البتكلللارات اااملللة ه النظلللام املدر و  -128
 سللللنةابتلللداء مللللن ال الع يللللا مراحللل  التع لللليموالثقافلللة واجملتمللللع ه امللللدارس البتدا يللللة وه مجيللللع 

 6 امللللللللؤر  96ه القلللللللانون رقلللللللم هلللللللو منصلللللللو  ع يللللللل   ، حسلللللللبما2020-2019 ةالدراسلللللللي
 تع للليمأنشلللتة تع يميلللة بدي لللة ل تلللالب املعفيلللز ملللن ول توجلللد حللل  اآلن . 2019 حزيران/يونيللل 

أو التللللالب الللللذين تزيللللد  والللللدينال يكون إبمكللللانسللللاا، مللللن اآلن فصللللاعدو الللللدين الكللللاثوليكي. 
الللللدين ” ، وكللللاه القيمللللة والكرامللللة زمتسللللاوي  يمللللزالختيللللار بللللز تع اا عاملللل 18أعمللللارهم عللللن 

ل تمييللز  اا هللذا الختيللار أساسلل شللك ن يدون أ ،“األخالقيللات والثقافللة واجملتمللع”و “الكللاثوليكي
 لدا تقييم التع م الفردي.عاقبة امل أو

 احلق حل احلصول الو املعلوما  -5 
كلانون   5 امللؤر  211  وجلا القلانون رقلم ابتكار هلام ه جملال احللين ه املع وملاتأُقّر  -129
قللدم و . “اإلعللالم طالنشللر ومهنللة مشللغ ي وسللا  بشلل ن قللانون”واملعنللون  2014ديسللمرب األول/

 ،ع ل  مجيللع املسللتوايت اإلعللالم وأكثلر محايللة ملشلغ ي وسللا ط اا  للامالا ومنظملل اا هلذا القللانون نظامل
وأدخل   ،املع وملات رقابلةهيئلة  اا القانون أيضل هذا أنش و تها. دقاملع ومات و  ضمان حياديةهبدف 

محايللة  تتللوىلسللان مللارينو( ب اجمل للس اإلعالمللي ل مشللغ ز  مسللتق ةوأنشلل  هيئللة  اتمدونللة أخالقيلل
 هلللخمنصلللا الصلللحفي امل فقلللد اعتملللد ،علللالوة ع للل  ذللللكو ؛ وسلللا ط اإلعلللالم وملللراقبتهممشلللغ ي 
 .اإللكرتونية ا ه ذلك الصحف  ،قواعد ل نا رين تووضع
التضلل ي  اإلعالمللي واملع ومللات اةاطئللة ع لل  قضللااي  اا كللزت مجهوريللة سللان مللارينو أيضللو ر  -130

املع وملللات خملللاطر  بشللل ن 2019ملللايو أاير/ 10رفيلللع املسلللتوا ه  هلللامملللن خلللالل تنظللليم ملللؤمتر 
ابإلضللافة إىل  ،األكللادميي وقتللا  األعمللال وسللطمتحللدثون مللن ال و للارك ه هللذا املللؤمتر. اةاطئللة
مثلل   ،العام للة ه جمللال املع ومللاتاملكاتللا ذات الصلل ة التابعللة ل منظمللات الدوليللة  وممث لليخللرباء 

 .جم س أورواب ومنظمة األمن والتعاون ه أورواب

 التعاون م  اجملتم  املد  -ا   امس 
 لتعاون م  اجملتم  املد اب تاناملتعلق 19-78و 18-78 انالتوصيت  

وافين برملان سان مارينو ع ل   ،2016 حزيران/يوني  16املؤر   75  وجا القانون رقم -131
القللانون إىل تعزيللز اهمعيللات  ويرمللي هللذاهمعيللات واألنشللتة التتوعيلة. اب املتع للينالتشلريع اهديللد 

ي تزملون، بعيلداا علن  أداة جتملع بلز األ لخا  اللذينبوصلفها الجتماعية والثقافيلة ه اهمهوريلة 
ويتمثلل  ملللواطنز. دا ا  والنمللو الثقللاه لللوالتكاملل العالقللات الجتماعيللةبتعزيللز  السللعي إىل الللربح،

إعتللاء  ه وكللذلك ،رابتللاتتعزيللز ودعللم املشللاركة ه ال هلقللانون ذا اأحللد األهللداف الر يسللية الل
وهلللو  ،سلللان ملللارينو وفريلللين التنسللليين التتلللوعي رابتلللاتأي جم لللس  ،إدار لللاايئلللة  قلللوي اسلللتقالل

املادية واملاليلة ملن أجل  تعزيلز األنشلتة الل  املوارد البشرية و ويتيح إدارة  رابتاتسيدعم مجيع ال ما
 .ل تستهدف الربح

دعلللت وزارة الشلللؤون اةارجيلللة ه سلللان ملللارينو مجيلللع  ،إعلللداد التقريلللر اللللوطخ وه إطلللار -132
 ،وتقللللد  التع يقللللات والتوصلللليات السللللتعرادبلللل  احلكوميللللة إىل املشللللاركة ه عم يللللة  املنظمللللات

إىل أمانلللللة السلللللتعراد اللللللدوري الشلللللام  أو إىل اللللللوزارة نفسلللللها.  اطريلللللين إرسلللللال مسلللللاكا  علللللن
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 وعلللن طريلللينالصلللحافة  علللن طريللليناملنظملللات بللل  احلكوميلللة  املتع قلللة  شلللاركةاملع وملللات  وقلللدمت
 .الدعوات املبا رة من خاللسان مارينو وه بعض احلالت  رابتاتجم س 
سلللان ملللارينو ودعلللت احلكوملللة إىل  دة فقلللط ملللن رابتلللاتواحللل رابتلللة ل نلللداء اسلللتجابتو  -133

 :النظر ه ا اذ تداب  ه اجملالت التالية
والسللللرتاتيجيات حقللللوق األ للللخا  ذوي اإلعاقللللة: تعزيللللز اةللللدمات واملرافللللين  (أ  

لحتياجللللات األ لللخا  الللللذين يعللللانون مللللن اضللللتراابت  الراميلللة إىل السللللتجابة ع لللل  حنللللو واف
جتنللا اسللتخدام وذلللك  ،اللل  تسللتدعي العللالج العاجلل  ه املستشللف ت الاحلللحلل  ه  ،نفسللية

إزاللللللة احللللللواجز  ينبغللللليالر يسلللللية الللللل   اباياكللللل  األساسللللليةإعلللللداد قا ملللللة و ؛ ال ملللللةاملرافلللللين بللللل  امل
تلوف  التلدريا و  ؛واملتع قلة بعم يلات االدم املتعلددة السلنوات ذات الصل ة وابةتلط منها املعمارية

 ،املسلتوا اهلامعيدورات  صصلية ع ل  تنظليم ل مع مز ذوي الحتياجلات اةاصلة ملن خلالل 
املهلللارات ذات الصللل ة هنلللة خاصلللة؛ أن تعتملللد إل بعلللد  ارسه امللللد يسلللمح ابلعمللل ل  وهلللو ملللا

إيلللالء املزيلللد ملللن الهتملللام و  ؛ضلللمان السلللتمرارية الرتبويلللة ل تلللالب ذوي الحتياجلللات اةاصلللةو 
منهللللا والتحقللللين إعللللدادها ه والللللدين لصلللليابة اةتللللة التع يميللللة الشخصللللية مللللن خللللالل إ للللراك ال

 ؛دورية بصورة
 ؛لقلانون التفل  يكلون خمصصلاا احملكملة  هحقوق التف  واألسرة: إنشاء قسلم   ب( 

تعزيلللز التلللداب  الراميلللة إىل مسلللاعدة و  ؛إىل تعزيلللز ثقافلللة الشلللمول والتضلللامن رمللليوضلللع سياسلللات ت
 التلواقمك عضلاء دا ملز ه   أخصا يز نفسليزتوظيف و  ؛اضنةية واحلاألسر املتبنّ  فيهاا   ،األسر
 والللذين للللديهم أطفلللالللللدعم الوالللدين املنفصللل ز  إر للاد أسلللراالنظلللر ه إنشللاء مركلللز و  ؛ةياملدرسلل

واللللللللل  تتللللللللوىل ر ّصللللللللقُ اللللللللدا رة املعنيللللللللة ابمللللللللوظفي  عللللللللدد زايدةو  ؛الوالللللللللدين املنفصللللللل زوأطفلللللللال 
 ؛األطفال محاية

حللل  و  يلللد يكلللون كافيلللاا لت بيلللة الحتياجلللات الراهنلللة،العداللللة: بنلللاء سلللجن جد  ج( 
 .اإلجراءات القضا ية املرتاكمةمشك ة 

 مالحما   تامية -ا  سادس 

 هامةجولة التقييم الدوري الشام  السابقة همهورية سان مارينو ا اذ ختوات  أاتحت -134
من خالل اعتماد تلداب  وسياسلات جديلدة  ،قوق اإلنسان وتعزيزهامحاية ح يدانإىل األمام ه م

 سلللهاماتوحتلللديث تشلللريعات سلللان ملللارينو والتصلللديين ع للل  الصلللكوك الدوليلللة اااملللة بفضللل  اإل
 .من توصيات الدول األعضاء واملراقبز ه جم س حقوق اإلنسان ستمدةامل

مللللن أن جولللللة التقيلللليم هللللذه سللللتمكننا مللللن مواجهللللة ه الوقللللت نفسلللل ، وحنللللن واثقللللون،  -135
محايلة  سل كناه ملن أجل  مواصل ة حتسلزاللذي  تريلينإحلراز تقلدم ع ل  ال بغيلةديدة اهتحدايت ال

 ه املستقب . اسرتاتيجيتناحقوق اإلنسان وتعزيزها وحتديد 
    


