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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب تشرين  ٥-٤

 بشووو ن املصوول ة صووواح ة اجلهووا  مووو  املقدمووة املعلوموووا  ورقووا  مووو    
 *سان مارينو

 اإلنسان حلقوق السامية املت دة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلوما  -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،١6/٢١و ٥/١ اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -١

  املصال  صااحة  اجلهات من املقدم  املعلومات لورقات وجزم وهو الشامل. الدوري االستعراض
ويرِد يف شكٍل ماوجز تقُّداداا د اد اىقصا   الشامل، الدوري االستعراض إىل (١)بشأن سان مارينو
 .لعدد الكلمات

 املصل ة صاح ة اجلها  م  املقدمة املعلوما  -اثنياا  
 حلقوووووق الدوليووووة واهليئووووا  اآلليووووا  موووو  والتعوووواون (٢)الدوليووووة االلت امووووا  نطوووواق -ألف 

 (3)اإلنسان
مكتب املؤسسات الدميقراطُّ  وحقاوق اإلنساان التاابع ملن ما  اىمان والتعااون يف الحظ  -٢

إبجااراا انتابااادت  صاال أن سااان مااارينو طاارص يف الصااكوة الدولُّاا  واإلقلُّمُّاا  الر ُّسااُّ  املتأورود 
يف جمااااا ةايااا   املوق عااا  مجُّاااع االتياقُّاااات الدولُّااا  أن يؤكااادأن الدساااتور  شااادد علااا دميقراطُّااا . و 

 .(٤)عل  التشريعات الوطنُّ حت   دىسةقُّ  حقوق اإلنسان 
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دلتصاااديل علااا  االتياقُّااا  الدولُّااا   مايااا  مجُّاااع  يف العااااملوأوصااا  مركاااز مناهتااا  القتااال  -3
 .(٥)االتياقُّتني املتعلقتني دنعدام اجلنسُّ و القسري  اىشاباص من االختياا

السااال ات علااا  التصاااديل علااا  املُّثااااق مياااوض جملاااس أورود  قاااوق اإلنساااان وحااا   -٤
للوقايااا  مااان العناااا  اااد النسااااا والعناااا املناااز  واتياقُّااا  اسااا نةوا  نقحاالجتمااااعأل اىورول املااا

 .(6)ومكاف تهما
العاااامل دلتصاااديل علااا  تعاااديلت كمةااااال لن اااام روماااا وأوصااا  مركاااز مناهتااا  القتااال يف  -٥

املل ال دتياقُّا   ١٩٩٩آذار/ماار   ٢6الربوتوكوا الثااين املاؤر  و  اىساسأل بشأن جرمي  العدوان
 .(7)اخلاص  حبماي  املمتلكات يف حال  نزاع مسلح ١٩٥٤ الهاي لعام

اتياقُّاا  علاا   سااان مااارينو علاا  التصااديلميااوض جملااس أورود  قااوق اإلنسااان شاا ع و  -6
 .(٨)بشأن العماا املنزلُّني ١٨٩من م  العمل الدولُّ  رقم 

ساااان ماااارينو بعثااا   لاااُّس لاااد  ماااع اىساااا أن مركاااز مناهتااا  القتااال يف العااااملالحاااظ و  -7
 .(١٠)يف جنُّا حتورهاتعزيز عل  وش ع سان مارينو  (٩)دبلوماسُّ  دا م  يف جنُّا

ماااع التقااادير أن ساااان ماااارينو  اىسااال   النوويااا ا ملااا  الدولُّااا  للقتااااا علااا   تالح اااو  -٨
 .(١١)٢٠١٨قت عل  معاهد  اىمم املت د    ر اىسل   النووي  يف عام صد  

 (٢١)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -ابء 
مؤسسا  ىماني ساان ماارينو  لاُّس لاد  أن ميوض جملاس أورود  قاوق اإلنساانالحظ  -٩

 .(١3)ملةاااادر درياااس اا وفقااااملنشاااأ  حقاااوق اإلنساااان مااان هُّاكااال امل اااامل أو أي هُّكااال وطااا  آخااار 
 هُّئا   قاوق اإلنساان، درياس أن تنشئ، مبا يتوافل مع مةادرعل   سل ات سان مارينووش ع 
 كاف اا كهُّئاا  للمساااوا  وم  عماال أيتاااا سااان مااارينو، أن تالسااا د  يف  ااروص ال  ااوا، يف ميكنهااا
 .(٤١)التمُُّّز
ساااان ماااارينو بتعاااديل القاااانون  الل نااا  اىوروبُّااا  ملناهتااا  العنصاااري  والتعصااابأوصااات و  -١٠

حت اار أعماااا أن  وينة ااأل هلااا أيتاااا احمل ااور  للتمُُّّااز.  سااساللااون والل اا   اامن اى إلدراجاجلنااا أل 
إصاادار  عناادمشاادِ د  للعقوباا   اا ظروفااواعتةارهااا  هااذه اىعمااااالعنااا أو الت ااريى علاا  ارتكااا  

 وإداريا  اا ماادنُّ اا تشااريع ن تسانساان مااارينو أ أيتاااا  أوصاتو اجلارا م اجلنا ُّاا .  يف حاااالتاىحكاام 
هُّئا  متابصصا   مبوجب القاانوننشئ تحي ر التمُُّّز العنصري يف مجُّع جماالت ا ُّا  وأن  شاملا 

 .(٥١)وط ال صعُّدمستقل  ملكاف   العنصري  والتمُُّّز العنصري عل  ال
تكاااافؤ اليااارص ب املعنُّااا  ل نااا ال حبسااان نُّااا مياااوض جملاااس أورود  قاااوق اإلنساااان وأقااار  -١١
أن هاذه اهلُّئا   ولكنا  رأ ، املتاحا  هلاا لل ايا  احملدود  ، عل  الرغم من املواردجلهود اليت بذلتهادو 

( علاا  حااد سااواا عاان تلةُّاا  املت لةااات اىساسااُّ  للسااتقلا )حبكاام القااانون وحبكاام الواقااع قاصاار 
 .(6١)ملساوا د معنُّ  هُّئ  سن سري عمل  اللزمنيواليعالُّ  

إطااار قااانوين يتاامن االعااارتاص  عتمااادد ميااوض جملااس أورود  قااوق اإلنسااان  أوصااو  -١٢
أساا  الت دياد الاذال للهويا   علا  مُّسَّار و الشابص ب ريقا  ساريع  وشاياف   جنس القانوين بنوع

ةاياا  قانونُّاا  لاامزواج ماان نيااس اجلاانس يف شااكل احتاااد ماادين دعتماااد  أيتاااا  أوصاا و  .اجلنسااانُّ 
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ا ماياا  ا الُّاا  الاايت يتمتااع  ااا  علاا  توسااُّع ن اااق يف الوقاات نيساا العماال و  ،شااراك  مساا ل  أو
مباا يف  ،لتشامل اىزواج مان نياس اجلانس)كازوج وزوجا ( خاارج ن ااق الازواج  املتعاشرون اىزواج

 .(7١)ذلك تصاريح اإلقام 
ساال ات سااان مااارينو علاا   فرياال اخلاارباا املعاا  دلعماال علاا  مكاف اا  اال ااار دلةشاارحاا  و  -١3

 ماااجعلاا  إد)يف شااكل خ اا  عماال أو اساارتاتُّ ُّ ( يف جماااا اال ااار دلةشاار أو  توجُّهُّاا اعتماااد وثُّقاا  
وينة ااأل أن يشاامل ذلااك دليعاال.  التوجُّهُّاا  القا ماا وثُّقاا  اليف خ اا   اال ااار دلةشاارإجاارااات ملكاف اا  

 .(٨١)املعنُّني الوعأل دال ار دلةشر، وتوفري التدريب للمهنُّني اللزم  إلذكااجرااات اإلاختاذ 

 الووودوي القوووانون مراعووواة مووو  اإلنسوووان  حبقووووق املتعلقوووة الدوليوووة االلت اموووا  تنفيووو  - يم 
 لساريا اإلنساين

 املسائل املشرتكة بني القطاعا  -1 

 (٩١)التمُُّّز وعدم املساوا   
ن اااام رصااااد م اااااهر بت سااااني  الل ناااا  اىوروبُّاااا  ملناهتاااا  العنصااااري  والتعصاااابأوصاااات  -١٤

حسااب اليئااات مثاال اىصاال اإلثاا  أو القااومأل املصااني  املعلومااات ذات الصاال   ومجااع ،العنصااري 
 .(٠٢)الةُّاانت املتعلق  مب اهر العنصري  والتمُُّّز العنصري وتولُّد ،الدين واجلنسُّ  والل  و 

سان مارينو بةذا املزيد من اجلهد  الل ن  اىوروبُّ  ملناهت  العنصري  والتعصبأوصت و  -١٥
حكاام القاانون اجلناا أل املتعلقا  أ ،احملتملاني خل اا  الكراهُّا الت اي ال سُّما و  ،السكان لتوعُّ 

 .(١٢)علُّها القانون اليت ينصسةل االنتصاص بوكذلك  ،دلعنصري  والتمُُّّز العنصري
ساااان ماااارينو  الل نااا  االستشااااري  املعنُّااا  دالتياقُّااا  اإلطاريااا   مايااا  اىقلُّااااتأوصااات و  -١6

التادابري التشاريعُّ  واإلداريا  دعُّم اجملتماع مان خالا تا االنادماج يف إزاادتةاع هنا  منياتح وشاامل 
غالةُّا  الساكان  يف أوساا وغريهاا مان التادابري الرامُّا  إىل تعزياز التساامح واالحارتام باني الثقافاات 

 .(٢٢)متُُّّز عنصري وتعصبأي  احتماا وقوعوزيد  أنش   التوعُّ  لت نب 
الساال ات جهودهااا  أن تواصاال العنصااري  والتعصاابالل ناا  اىوروبُّاا  ملناهتاا  أوصاات و  -١7

ماااواط  باااني  ، يف أقااار  وقااات  كاان، ااامان املساااوا  يف املعاملااا  يف املسااااعد  ال ةُّاا الرامُّاا  إىل 
 .(3٢)الذين حيملون تصاريح إقام  اىشاباصواىجانب املقُّمني أو  سان مارينو

الكراهُّااا   تُّاااز وخ اااادالتمُّ  ارسااا  أن مياااوض جملاااس أورود  قاااوق اإلنساااانوالحاااظ  -١٨
 إال أناا  ال يوجااد ،وجاارا م الكراهُّاا  علاا  أسااا  املُّاال اجلنسااأل قااد أصااة ت دلتااا  جاارا م جنا ُّاا 

حكام  عادم وجاودهلوي  اجلنسُّ  أو اخلصا ص اجلنسُّ . والحظ امليوض أيتااا بشأن احكم  اثل 
عااان املُّااال حكااام آخااار يااانص صاااراح ا علااا  املسااااوا  أماااام القاااانون بصااارص الن ااار أي دسااتوري أو 

أحكاام دادد  يف القاانون املادين  وعادم وجاود ،أو اخلصاا ص اجلنساُّ  انُّ اجلنسأل أو اهلوي  اجلنس
 صااوا أو فُّمااا يتعلاال ديف مُّاادان العمالاا  التمُُّّااز علاا  هااذه اىسااس  صااراح ا أو اإلداري حت اار 

 .(٤٢)آخر عل  السلع أو اخلدمات أو أي جماا
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ساااان ماااارينو علااا  تعزياااز وعاااأل اجلمهاااور مياااوض جملاااس أورود  قاااوق اإلنساااان شااا ع و  -١٩
ال ساُّما مان خالا التثقُّاا  ،لكال شاابص واهلويا  اجلنساانُّ  احارتام املُّال اجلنساألعل  دلتنوع و 

 .(٥٢)مبا يف ذلك يف املدار  ،اإلنسان وةلت التوعُّ  يف جماا حقوق
سااان  املهُّناا  عاملاا  أو العقوباا  اللإنسااانُّ  أوالل ناا  اىوروبُّاا  ملنااع التعااذيب واملأوصاات و  -٢٠

باال  وإب؛ صاا ُّ  موافقاا   إباادااعلاا  مجُّااع املقُّمااني يف دور رعاياا  املساانني تقُّااُّم قاادر  بمااارينو 
التعةاري عان ماوافقتهم الصا ُّ    الذين لاُّس بوساعهملوصاي  حباالت اىشاباص املع  دقا أل ال

علاا  فاارتات منت مااا ،  تسااتعرض ساال   ،تصاا ،  اامان أنو ؛ تاادابري االسااتثمار تنيُّااذماان أجاال 
 .(6٢)تهمموافقا صوا عل  دون  الرعاي ر و يف داملسنني  مجُّع ا االت املتعلق  إبيداع

 سياسيةالو  دنيةامل قوقاحل -2 

 شابص  عل  واىمن وا ري  ا ُّا  يف اليرد حل  
بتقاد  الادعم للمكتاب اإلحصاا أل لساان  ا كوما  مركاز مناهتا  القتال يف العاامل  أوص -٢١

 .(7٢)ا ل يف ا ُّا  يزدهر يف إطارهاال روص اليت  للطلع بشكل أفتل عل مارينو 
الايت  ٢6ساان ماارينو هاأل أحاد بلادان العاامل الاا أن والحظ مركز مناهت  القتل يف العاامل  -٢٢

أل وحااد  ، وها(Guardia di Rocca) “قااوات حار  القلعاا ” دساتثنااو حققات نازع الساالك الكامال. 
فاااسن ساااان ماااارينو  وتسااااعد الشااارط  عناااد اللااازوم، احتيالُّااا  ذات صاااة   تاااؤدي مهاااام حااار  شااارفُّ 

 .(٨٢)مرحل  عدم التسلح بل ت فهأل قد ودلتا  ،أسل   ثقُّل  أو قوات مسل   متلك ال
إلُّا  حنو ماا دعات العنا عل   ملنعدعتماد خ ط  مركز مناهت  القتل يف العاملأوص  و  -٢3

 .(٩٢)من م  الص   العاملُّ 
ومجُّع القوات املكلي  سان مارينو بتدريب الشرط   مركز مناهت  القتل يف العامل  أوصو  -٢٤

هاذا االساتابدام  وتقُُّّد عنُّي  ملنع و نب أي استابدام للقو السالُّب غري اىعل  إبنياذ القانون 
غااري الشااد  ملراقةاا  أي اسااتابدام للقااو ، مبااا يف ذلااك  نشاااا آلُّاا  مسااتقل  متاماااا وإب؛ بشااكل صااارم

 .(٠3)أسل   غري فتاك  العنُّي ؛ و هُّز قوات الشرط 

 (١3)إقام  العدا، مبا يف ذلك مسأل  اإلفلت من العقا ، وسُّاد  القانون  
سااان  املهُّناا  الل ناا  اىوروبُّاا  ملنااع التعااذيب واملعاملاا  أو العقوباا  اللإنسااانُّ  أوأوصاات  -٢٥
ماان ىي سااةب ، مُّااع م اان ساالةت الشاارط  حااريتهمتقاادم، شاايويا ودنت ااام، جلارينو بتاامان أن ماا

 وينة ااأل أن يقاادم. املعلومااات املتعلقاا  حبقااوقهم، ريتهم اااليعلااأل  ساالبأو منااذ بداياا  الاىسااةا  
أن ُيشارك وينة األ  إخ ااراا بشاأن ا قاوق، إنياذ القانون  وصوهلم إىل وكال لد ؤالا اىشاباص هل
بشاكل   ارساتهاصا ُّح مان أجال  امان قادرىم علا  فهام حقاوقهم و ال متمون  عل  الوج  هلم

 إلاازامودإل اااف  إىل ذلااك، ينة ااأل مناسااب ماان الل ااات.  بعااددوينة ااأل إةحاا  هااذا الاادلُّل فعاااا. 
 .(٢3)بل وا حبقوقهم بل   ييهموهناقد أُ يُّد أهنم ي إقرار لتوقُّع عل داىشاباص املعنُّني 

 ساااان ماااارينو بتااامان االحتياااا  دلسااا لتلل نااا  اىوروبُّااا  ملناااع التعاااذيب اأوصااات و  -٢6
تنيُّااذ التااماانت بو  تهااوهناي ا رياا  سالب فاارت ةداياا  ب املتعلقا تتتاامن املعلوماات ذات الصاال   الايت

 حبُّااااااا  ميكااااااان االطااااااالع علُّهاااااااا أثااااااار رجعاااااااألإنيااااااااذ القاااااااانون  اتيف كااااااال مؤسسااااااا اىساساااااااُّ 
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املعلوماااات املتعلقااا  بتنيُّاااذ التاااماانت اىساساااُّ   معرفااا  وينة اااألورقاااأل أو إلكااارتوين(.  شاااكل )يف
 عان الادا ر  ةُّاب أو  ثال الأو  ألاماحملاأو  دىقاار  وحُّنما يتصالالشابص حبقوق   حُّنما ُُي ر

 .(33)أو يتلق  زيرات منهم القنصلُّ 
لتاادابري اللزماا  لتاامان الساال ات علاا  اختاااذ ا شاا عت الل ناا  اىوروبُّاا  ملنااع التعااذيبو  -٢7

حت اااازه يف مجُّاااع د قرياااب لااا  أو طااارص  لااا حريتااا  يف إبااال   سااالةتأي شاااابص  احااارتام حااال
فُّماا يتعلال السال ات االحارتام الكامال للقاانون  كيالعان أملهاا يف أن ت أيتااا  أعرباتو ال اروص. 

ل ةُّاااب الاااذي يقاااع علُّااا  إىل طةُّاااب )مباااا يف ذلاااك ا سااالةت حريتااا أي شاااابص إبمكانُّااا  وصاااوا 
 .(٤3)من ا ري  فرت  سلب( منذ بداي  اختُّاره
علا  مناذ فارت  طويلا   املقارربتنيُّاذ العمال سان مارينو الل ن  اىوروبُّ  ملنع التعذيب أوصت و  -٢٨

  علاا بوسااا ل منهااا تن ااُّم باارانم  لت يُّااز اىنشاا   أو إداااد حاال بااديل كااأل يتسااىالساا ن   مسااتو 
 .(٥3)خارج املدين  التارُيُّ  س نسةُّل املثاا بناا 

اىدويااا   إدار  ساااان ماااارينو بشاااأن توصاااُّ  إىلالل نااا  اىوروبُّااا  ملناااع التعاااذيب  قااادمتو  -٢٩
الةُّااانت  عدم إةحا تمان اللزم  لتدابري الاختاذ  ، ودعت فُّها إىللس ناايا د  االصُّدلُّات لو 

صا أل  عل  ياد مها  مان ف ص أي وافد جديد إىل الس ن و ؛ ال ةُّنيللموظيني غري ال ةُّ  
 بشااااأن عاااازا الساااا ناا ااااع بروتوكااااوا تاااادخل و ؛ و إيداعاااا  االحت اااااز  ماااان ساااااع ٢٤يف غتاااون 

 .(63)بشأهنا ومدىا والتدابري املتابذ  لتس ُّل حاالت العزاوس ل 
سااالمُّ  ساااان ماااارينو دملتاااأل قااادماا يف التساااوي  ال مركاااز مناهتااا  القتااال يف العاااامل  أوصاااو  -3٠

جلمُّاع  وإةحتها بساهول إجرااات الوساط   وذلك بدعم اا دولُّ ملزم ىهنا للمنازعات داخل الةلد 
 .(73)االجتماعُّ  يئاتاىفراد وال

، مركااز مناهتاا  القتاال يف العااامل سااان مااارينو، إن مل تكاان قااد فعلاات ذلااك بعاادُ   أوصااو  -3١
مااان  ٢٠املاااد   علاا  حناااو مااا تقتااأل بااا ل ااار  والعنااا يف التشااريعات الوطنُّااا  لدعاياا  البت اار  
 .(٨3)اخلاص د قوق املدنُّ  والسُّاسُّ  الدو  العهد

 (٩3)ا ريت اىساسُّ  وا ل يف املشارك  يف ا ُّا  العام  وا ُّا  السُّاسُّ   
الدميقراطُّ  وحقاوق اإلنساان التاابع ملن ما  اىمان والتعااون يف  الحظ مكتب املؤسسات -3٢

إال أن االجتهااادات القتااا ُّ  يف سااان مااارينو قااد  ،ميثاال جرمياا  جنا ُّاا ال ياازاا التشااهري  أنأورود 
ينة اااأل أن يساااود علااا  ا ااال يف ةايااا  شااارص  حريااا  االنتقااااد السُّاساااأل ااال يف أن ا خلصااات إىل
السوابل القتا ُّ  للم كما  اىوروبُّا  مبا يتماش  مع  ،عام  الذي يتولون مسؤولُّاتاىشاباص 

 .(٠٤) قوق اإلنسان
علااا  عااادم  ااار   سااال ات ساااان ماااارينو مياااوض جملاااس أورود  قاااوق اإلنساااان شااا عو  -33

 إعاااد  الن اار يفو  ،املدنُّاا  املناسااة  فقااط اجلاازاااتخاالا  ماان التصاادي لاا ينة ااأل الااذي  ،التشااهري
 .(١٤)يف مرحل  الت قُّلمعلومات  عقوب  اإلفصاك عن

لنشااار ومهنااا  املتعلااال دن القاااانون اجلدياااد أ مياااوض جملاااس أورود  قاااوق اإلنساااان أقااارو  -3٤
املتعلقااا  بتن اااُّم مهنااا  الصااا اف   املشاااروع  لتةدياااد الشاااواغل قاااد اعُتماااداإلعااالم  طمشااا لأل وساااا 

 إنيااذفُّماا يتعلال يلُّا   فاسن اىحكاام الاوارد  يف هاذا القاانون ،. وماع ذلاكهذه املهن أخلقُّات و 
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ىهنااا تت اااوز إطااار التن ااُّم الااذال تشااكل مصاادر قلاال دلاا   تصاادر يف املسااتقلأخلقُّااات مدوناا  
وحااا  املياااوض السااال ات علااا  . احملتاااو  اإلعلماااألالتااادخل غاااري املاااربر يف  وتن اااوي علااا  خ ااار

 .(٢٤)ري  وسا ط اإلعلم وملةدأ التن ُّم الذال  اا أكثر احرتامهذه اآللُّ  يلُّ   االستعا   عن
أن هااذه االعتةااارات دفعاات سااان مااارينو  ميااوض جملااس أورود  قااوق اإلنسااانالحااظ و  -3٥
. ٢٠١٤ديسااامرب كاااانون اىوا/اإلعااالم يف   طاعتمااااد قاااانون بشاااأن النشااار ومهنااا  مشااا لأل وساااا إىل 
 Consulta perللصا يُّني ) ويانص علا  أمار قتاا أل محيدد هذا القانون حقاوق الصا يُّني والتزامااىو 

l’Informazione )يف  العااااااملون الصااااا يُّون مبااااان فاااااُّهم) مبوجةااااا  علااااا  مجُّاااااع الصااااا يُّني يتعاااااني
وال تُعترب  .أنيسهم ُّون( تس ُّلواملصورون الص ي شةك  اإلنرتنت وص يُّوالتليزيون /اتاإلذاع

اىفااراد واجلمعُّااات أو اىحاازا  السُّاسااُّ   مشاااركات املنشااورات علاا  اإلنرتناات مثاال املاادوانت أو
امليااااوض أن القااااانون  . والحااااظالتواصاااال االجتماااااعأل صاااا اف  علاااا  شااااةك  اإلنرتناااات لوسااااا يف 

حقهام يف ةايا  ساري  مصاادرهم تلك الايت تكار  مثل  ،الص يُّني  ماي  أحكاماا  اا يتتمن أيت
 .(3٤)التصرص دسم املصل   العام يف أو 
أخار  تتمثال  هذا القانون يتتامن ةا  أن ميوض جملس أورود  قوق اإلنسانالحظ و  -36

مخساا  أعتاااا يعُّاانهم الربملااان.  تتااألا ماان (Autorità Garante per l’Informazione) هُّئاا يف إنشاااا 
 قااد تكااون باالدلتاارور   وافاالاإلعاالم والصاا يُّني ال تت طوسااا  مااالكأل ض أن مصاااحوأباارز امليااو 
ماااان أن وجهاااا  ن اااار  عاااان قلقاااا امليااااوض  أعاااار  ،يف بعااااى اىحُّااااان. ونتُّ اااا  لااااذلك متعار اااا 

 .(٤٤)اهلُّئ هذه داخل   ثل  دلترور  تكونالص يُّني لن 
تدابري أقل توخأل السل ات    كان بوسعأنميوض جملس أورود  قوق اإلنسان الحظ و  -37

كااان ماان و آلُّاا  تن ااُّم ذال حقُّقُّاا .  علاا  و ااعالصاا يُّني  ودعاام تشاا ُّعب بكثااري وذلااكتاادخلا 
 أخلقُّاااات الصااا اف إساااناد مهاااام و اااع مدونااا   ،علااا  ساااةُّل املثااااا ،املمكااان أن يشااامل ذلاااك

 .(٥٤)“the Consulta”جملس اإلعلم  مثل للص يُّنيإىل هُّئ  متثُّلُّ   هاوإنياذ
ساااان ماااارينو لت دياااد واجةاااات ومساااؤولُّات  تةاااذهلارحاااب جملاااس أورود دجلهاااود الااايت و  -3٨

صااار واليئاااات وال ساااُّما فُّماااا يتعلااال حبمايااا  القُ  اإلعااالم، وساااا طومشااا لأل وا ااا   للصااا يُّني 
 يةدد الشواغلاحملروم  وا ماي  اخلصوصُّ  وا قوق اىساسُّ . ومع ذلك، فسن مشروع القانون مل 

 الايت اهلُّئا  فاسن، ت ديادعلا  وجا  الو اليت أعر  عنها امليوض يف تقريره اىخري عن سان ماارينو. 
  تيساااري املدونااا  يف هنايااا  امل ااااص بسااال  حتاااتيظتنيُّاااذ مدونااا  قواعاااد السااالوة، والااايت  أوكااال إلُّهاااا

فُّهاااا الصااا يُّون ث ااال ميُ وال مااان اخلاااارج  هاااأل هُّئااا  معُّن ااا يف ا ااااالت اليرديااا ،  هاااااملاااذكور  وت ةُّق
هاذا الن اام  قاد ين اوي علُّا احتمااا وجاود أثار ،ُّاا و خ ر التدخل غاري املاربر  وميثلدلترور . 

  بن ااام أكثاار هااذه اآللُّاا دالستعا اا  عاانكاارر امليااوض توصااُّت  فقااد  لااذلك، و مصاادر قلاال دلاا . 
 .(6٤)ةدأ التن ُّم الذالمل ري  وسا ط اإلعلم و  احرتاماا 
 يعاى انتاباابُّنياىمن والتعااون يف أورود ساان ماارينو بنشار فريال خارباا  من م أوصت و  -3٩
جهوده عل  فعالُّا   ريكزنوفمرب، لتشرين الثاين/ ٢٠يف  اليت ست ري النتابادت الربملانُّ  املةكر د

دلن ار إىل عادد و . عمومااا  تهااوفعالُّ واساتقلا الرقابا  اإلعلمُّا  االنتابابُّا لاوا ح متويال ا مالت 
يف مجُّاع أحنااا من قا  من ما  اىمان والتعااون  نياذتالايت و دالنتاباادت  صال املتاىنش   املتزامن  

 يتسان نشار فريال اخلارباا االنتاباابُّنيمل  فسن  ،وعدم توافر املوارد، ٢٠١6يف أورود يف خريا عام 
 .(7٤)يف سان مارينو ٢٠١6اليت ن مت يف عام  النتابادت الربملانُّ  املةكر يف ا
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أعر  مكتب املؤسسات الدميقراطُّ  وحقوق اإلنسان التاابع ملن ما  اىمان والتعااون يف و  -٤٠
بشاااااااأن  أي شاااااااواغلثااااااار ومل تُ  املهنُّااااااا  ونزاهتهاااااااا إدار  االنتاباااااااادت كيااااااااا أورود عااااااان ثقتااااااا  يف  

 .(٨٤)وإجراا االنتابادتالتقنُّ  االستعدادات 
كتااااب املؤسسااااات الدميقراطُّاااا  ملالتابعاااا   احملاااااورون يف بعثاااا  تقُّااااُّم االحتُّاجاااااتأعاااار  و  -٤١

والح ااوا أن وحقااوق اإلنسااان التااابع عاان عاادم ر اااهم عاان خيااى عاادد اىصااوات التيتااُّلُّ ، 
عل  متثُّل بعى أعتااا الربملاان  ويؤثر سلةاا كذلك رص املرأ  يف أن تُنتابب،فل من قد يقل  ذلك 

 .(٩٤)اللزم  النتابا م التيتُّلُّ  لمصواتاحملتمل دلن ر إىل العدد القلُّل 
وأعر  مكتب املؤسسات الدميقراطُّ  وحقوق اإلنسان التاابع ملن ما  اىمان والتعااون يف  -٤٢

 ال سااُّما فُّمااا يتعلاال د ااوافز الاايت تقاادم للناااخةنيو ا اىصااوات، إمكانُّاا  شاارا إزااأورود عاان قلقاا  
متوياال ا ماالت االنتابابُّاا  وعاادم وجااود آلُّاااات  يف شاايافُّ الخااارج الةلااد واالفتقااار إىل  املقُّمااني

 .(٠٥)رقاب  مل م 

 ح ر مجُّع أشكاا الرق  
يُعثار قاط يف ساان  مل فريل اخلرباا املع  دلعمال علا  مكاف ا  اال اار دلةشار أنا الحظ  -٤3

ومل يتلاال اليرياال أي تقااارير بشااأن ا اااالت  دلةشاار. اا اي لل ااار   اا ُّ  ماان أيمااارينو علاا  
)الزراعاا ،  احملتملاا  لل ااار دلةشاار يف سااان مااارينو، علاا  الاارغم ماان أن بعااى ق اعااات االقتصاااد

وعلاا  حنااو  ،عاالو  علاا  ذلااكو اباااطر االساات لا. مل ثاال وساا اا للتعاارض اااعم( قااد متالينااادق، امل
 ون ومقادمُّاو العمااا املنزل فقاد يتعارض ملابااطر اال اار دلةشار ،يف التقريار اىوا لليريال لوحظ ما

الاااذين و ( “badanti” يُعرفاااون دساام) الااذين يعملاااون  سااا م اخلاااص الرعاياا  للمساانني واملعاااوقني
 .(١٥)لديهااليت يعملون  املعُّشُّ  سراى مع قُّموني

دخلااااادمات،  الساااااتعان ا  ااااار ساااااان ماااااارينو  سااااال اتل   ينة اااااألفريااااال اخلااااارباا أناااااورأ   -٤٤
غااراض االساات لا ، ىماان  اا اي اال ااار دلةشاارهاام  يقاادموهناأن اىشاااباص الااذين  معرفاا  مااع

 .(٢٥)جبمُّع أنواع 
مااا قااد يلاازم ماان تاادابري تشااريعُّ   اعتماااد ساال ات سااان مااارينو علاا  وحاا  فرياال اخلاارباا -٤٥
بشاأن وال ساُّما مان أجال تاوفري مؤشارات  ،اال اار دلةشارلت دياد هويا   ا اي  تشريعُّ غري  أو

أشاااكاا شااا  جلمُّاااع املهنُّاااني الاااذين قاااد يتعااااملون ماااع  اسااات لهلمب ااارض هويااا  التااا اي حتدياااد 
؛ بصااور  اسااتةاقُّ  الكشااا عاان علمااات اال ااارحاا  يتسااى ، دتملااني لل ااار دلةشاار اا اي 

إىل اجلهاات الايت تقادم و ع إطار متعدد التابصصاات لت دياد هويا   ا اي اال اار وإحاالتهم و 
 ،الرعاياااا  الصاااا ُّ  ووموظياااا ،ات العماااالوميتشااااُّ ،وكاااااالت إنياااااذ القااااانون هااااا، مبااااا فُّاملساااااعد 

اجلهاود الرامُّا  إىل حتدياد  متااعي ماي  ال يال؛ و حب املعنُّ  سل اتالواىخصا ُّون االجتماعُّون و 
تمااام خاااص ، مااع إياالا اه اسااتةاقُّ بصااور  ىغااراض االساات لا يف العماالاال ااار  اا اي هوياا  

 .(3٥)ت العماا بشكل فعااشراة ميتشأل العمل ونقاد، وذلك إبللق اعات املعر   للاب ر
  اا اي اال اار دلةشاارحصاوا   اامانسال ات سااان ماارينو ل   ينة ااألأنافريال اخلاارباا ورأ   -٤6

متكاني  ا اي اال اار دلةشار مان  ارسا  حقهام يف ا صاوا  منهاا بساةل بشكل فعلأل عل  التعويى
وإدراج  ،بناا قدرات املمارسني القانونُّني لادعم التا اي يف امل الةا  دلتعاويى عن طريلعل  تعويى 

ن والسااال   القتاااا ُّ ؛ انو للماااوظيني املكليااني إبنيااااذ القاا واملتاحاا  التعااويى يف بااارام  التاادريب القا مااا 
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يف الوصاااااوا إىل صاااااندوق مسااااااعد  التااااا اي  دلةشااااار ا ااااال ي اال اااااارتااااا ال أن يكاااااونو ااااامان 
 اال اااااار دلةشااااار  ااااا اي مجُّاااااعإىل  لااااادفع تعويتاااااات حكومُّااااا منااااا   علااااا  حناااااو كامااااال واالساااااتياد 

 .(٤٥)هويىم احملدد 
إعااااد   ااا اي تاااتم الحاااظ فريااال اخلااارباا أنااا  ينة اااأل لسااال ات ساااان ماااارينو  ااامان أن و  -٤7

مع إيلا االعتةار الواجب  قوقهم وسلمتهم وكرامتهم، مباا يف ذلاك ا ال يف إىل بلداهنم اال ار 
عااود  ال وعُّاا  الاايت للأن تتااع إجاارااات  للساال ات ورأ  أيتاااا أناا  ينة ااألعاادم اإلعاااد  القسااري . 

أن حتارتم، إعاد  اال ار  ام، و من   اي مر  أخر  و  من الوقوع اال ار   اي اي من شأهنا ة
مةادأ املصاااح اليتاال  لل ياال، مباا يف ذلااك تقُّااُّم املاباااطر قةاال  كاااملا   حرتاماااا ا يف حالا  اىطياااا،

ميو اُّ  اىماام املت ااد  الاايت و ااعتها ينة ااأل إياالا االعتةاار الكاماال للمةااادر التوجُّهُّا  و الرتحُّال. 
 .(٥٥) ر  مص املتاللجئني عل  اىشابااخلاص  بو ع تياقُّ  االلشؤون اللجئني بشأن ت ةُّل 

فعالُّااا   مساااأل  ساااتعراضسااال ات ساااان ماااارينو إىل أن تةقاااأل قُّاااد اال اخلااارباادعاااا فريااال و  -٤٨
 .(6٥)التشريعات اليت حتدد املسؤولُّ  اجلنا ُّ  لمشاباص االعتةاريني عن جرمي  اال ار دلةشر

لتمان االمتثاا  اللزم  تدابريال اختاذسل ات سان مارينو ل   ينة ألفريل اخلرباا أن ورأ  -٤٩
ا يف ذلاااك اال اااار دلةشااار علااا  تاااورطهم يف أنشااا   غاااري قانونُّااا ، مبااا ملةااادأ عااادم معاقةااا   ااا اي

مان اتياقُّاا   ٢6املابالياات اإلداريا ، ماا داماوا قاد أجاربوا علاا  ذلاك، علا  الن او الاوارد يف املااد  
هذه التدابري اعتماد حكم قانوين  تتمندلةشر. وينة أل أن ت اال ارجملس أورود بشأن مكاف   

املتعلال كام ا  الشرط  واملدعني العامني والقتاا  بشاأن ن ااقوظيأل مل إرشاداتددد و/أو و ع 
 .(7٥)بعدم املعاقة 

دلةشار  اال اار تن ُّم ةلت توعُّ  بشأنح  فريل اخلرباا سل ات سان مارينو عل  و  -٥٠
ليئاات يا اد  اجلمهاور العاام أو ب ريقا  مساتهدف  ليا اد  اب رض است لهلم أشكاا ش ، ساواا ل

 .(٨٥)املتابذ  التدابري أثرتقُُّّم ينة أل و  الة وثتقرتن التوعُّ  إبجراا أن  وينة ألاملعر   للاب ر. 
تعزيااز اجلهااود الاايت تةااذهلا ماان أجاال فرياال اخلاارباا أناا  ينة ااأل لساال ات سااان مااارينو ورأ   -٥١

مشارك  اجلهات الياعل  يف اجملتماع املادين والق ااع اخلااص يف اىنشا   الرامُّا  إىل حتقُّال  تش ُّع
وتدريب  ،ال ار دلةشر، مبا يف ذلك الوقاي  والتوعُّ اتياقُّ  جملس أورود بشأن مكاف   ا مقاصد
 .(٩٥)ىم، وحتديد   اي اال ار دلةشر ومساعداملعنُّنياملهنُّني 

اتياقُّااا  جملاااس أورود ملكاف ااا   توقُّاااعشااا ع فريااال اخلااارباا سااال ات ساااان ماااارينو علااا  و  -٥٢
ب ارض  دىشااباص ارىن ذلك سُّسهم يف منع اال ا والتصديل علُّها الةشري اال ار دىعتاا 

 .(6٠)انزع اىعتا
التعاون الدو  ب رض تدريب  نمُّ فريل اخلرباا أن  ينة أل لسل ات سان مارينو مواصل  ت ورأ  -٥3

 وتاااوفري الساااكن ،التااا اي وساااا ل حتدياااد هويااا ال اااار دلةشااار، وحتساااني د والتوعُّااا املهنُّاااني املعنُّاااني، 
 .(١6)هلم نياملساعد  اللزمو 
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 احلقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية -3 

 (6٢)ظروص عمل عادل  ومواتُّ  ا ل يف العمل ويف  
سال ات ساان ماارينو ل   ينة ألفريل اخلرباا املع  دلعمل عل  مكاف   اال ار دلةشر أن رأ  -٥٤
 دال اار دلةشارمن أجل إجراا ودعم الة وث اليت تتنااوا املساا ل املتصال   املزيد من اجلهود بذا

اجملااالت الايت ميكان إجاراا  وتتتامن. اليت ستتابذ مستقةلا   اتُّلتدابري السُّاسلقاعد  أدل  لتكون 
يف ،تلاا ق اعاات االقتصااد  ىغاراض االسات لا يف العمالاال ار دلةشر مسأل  الة وث فُّها 
 .(36)ش  ست لهلم أشكااب رض االتُّاف ( واال ار دىطياا  ،الةناا ،الزراع  ،)العمل املنز 

ناع الكيُّلا  مبزياد مان التادابري امل اختااذأن  ينة األ لسال ات ساان ماارينو  فريل اخلرباا ورأ  -٥٥
زيد  الاااوعأل يف أوساااا  العمااااا املهااااجرين ىغاااراض االسااات لا يف العمااال، بساااةل منهاااا اال اااار 

  ُّا تعزياز واليا  ميتشاأل العمال بو ؛ ىغاراض االسات لا يف العمال ال ار دلةشاردوعام  اجلمهور 
اىساار  داخاالو العماال يف ،تلااا ق اعااات االقتصاااد  يف ساات لااالىغااراض  اال ااار دلةشاارمنااع 

نياااذ القاااانون واملاادعني العاااامني إب  املكلياانيوظينياملاااتااادريب ميتشااأل العماال و و ؛ املعُّشااُّ  اخلاصاا 
 اا اي  هوياا  وحتديااد ،العماالىغااراض االساات لا يف  اال ااار دلةشاارمكاف اا   يف جمااااوالقتااا  

 .(٤6)وحقوق الت اي ،اال ار ىغراض االست لا يف العمل

 ا ل يف الص    
أوصااات الل نااا  اىوروبُّااا  ملناااع التعاااذيب واملعاملااا  أو العقوبااا  اللإنساااانُّ  أو املهُّنااا  أن  -٥6
سان مارينو، فُّماا يتعلال دالستشاياا النيساأل، إبنشااا وحاد  تتكاون مان عادد قلُّال مان  ت لعت

املر ا  الاذين يعاانون الساتقةاا ، املل ما  اروص ال /ال رص اليت ميكن استابدامها، يف ظال اىسر  
 .(٥6)، وال سُّما املر   اخلا عني للعلج غري ال وعألحاد  اتمن أزم
ساان ماارينو دختااذ التادابري اللزما  لتامان حال ع التعاذيب ملنأوصت الل ن  اىوروبُّ  و  -٥7

لوصااي ، د املعا  قا األال يف أن يستمع إلُّهم شابصُّاا الرعاي  الص ُّ   مراكزاملودعني يف املر   
اختااذ التادابري اللزما  لتامان و ؛ اإلياداعوييتال أن يكاون ذلاك يف مةاى املستشاي ، أثنااا إجاراا 

 .(66)املُّكانُّكأل تقُُّّديف حال  ال ٥٠ا يف اليقر  ت ةُّل التماانت املشار إلُّه
أحكااااام  أن تساااتعرضشااا ع مياااوض جملااااس أورود  قاااوق اإلنسااااان السااال ات علاااا  و  -٥٨

يف  اااوا الااانه  الاااذي تتةعااا  اجلمعُّااا  ، دإلجهااااض فُّماااا يتعلاااللل ايااا   الصاااارم القاااانون اجلناااا أل 
 .(76)الربملانُّ  جمللس أورود واهلُّئات الدولُّ   قوق اإلنسان ذات الصل 

يف سااااان مااااارينو.  مقُّااااد بشااااد الحااااظ مركااااز مناهتاااا  القتاااال يف العااااامل أن اإلجهاااااض و  -٥٩
 ثارين اوي علا  أإلجهااض القاانوين ا ولكانحُّا  اىم يف خ ر، حُّنما تكون اإلجهاض  مُينع وال

 .(٨6)عل  قُّد ا ُّاا  حتسني  ارسات التة  للسماك بةقاا اجلنني  رور وقا أل قوي. وشدد عل  
 دلنساة  إىل اإلجهااض، علا  اىقال دعتماد سُّاسات منيت ا  إزااسل ات سان مارينو   وأوص

 .(٩6)حاالت اإلكراه
 تاادنامساا  مالحااظ مركااز مناهتاا  القتاال يف العااامل أن معاادا وفُّااات اىطياااا دون اخلو  -6٠

بكثااري عمااا ي مااح  ويقاال  (، ١ 3٩,١/٠٠٠العااامل ويف ، ١ ٢,٢/٠٠٠) مثااري لجع ااا بشااكل 
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الاارقم (، ومااع ذلااك، فااسن ١ ١٠/٠٠٠)ماان أهااداص التنمُّاا  املسااتدام   ٢-3إىل حتقُّقاا  اهلاادص 
 .(7٠)غري موجودوفُّات اىمهات املتعلل مبعدا 

 (7١)تعلُّما ل يف ال  
التعلااُّم ماان أجاال الساالم واللعنااا  تااوفري القتاال يف العااامل بتاامانمركااز مناهتاا    أوصاا -6١

مااان أهاااداص  7-٤ اهلااادص علاا  مجُّاااع مساااتويت الن اااام املدرساااأل، علااا  الن اااو الاااذي ياااروج لااا 
إلُّاا  العديااد ماان  دعااتيف جماااا حقااوق اإلنسااان علاا  الن ااو الااذي  والتثقُّاااالتنمُّاا  املسااتدام ، 

عن تنيُّذ هاذه اىنشا    سان مارينو دإلبل  تاا وأوص  أياىمم املت د .  وخ ط عمل قرارات
تقاارير االساتعراض الادوري الشاامل و هاداص التنمُّا  املساتدام  أ املتعلال  اوعأل املقةاليف تقريرها ال

 .(٢7)يف املستقةل تقدمهاساليت 

 فئا  حمددة حقوق أشخاص حمددي  أو -4 

 (73)النساا  
اإلنساان أن ساان ماارينو وق عات علا  اتياقُّا  جملاس الحظ ميوض جملس أورود  قاوق  -6٢

)اتياقُّااااا  اسااااا نةوا( يف  اااااد النسااااااا والعناااااا املناااااز  ومكاف تهماااااا  أورود للوقايااااا  مااااان العناااااا
 .(٤7)ق علُّها بعدُ لكنها مل تصد  و  ،٢٠١٤أبريل نُّسان/

كاف ا  العنااا  اد املاارأ  املتعلاال مبقاانون الدعتمااد  علاا  وجا  الت ديااد املياوضرحاب و  -63
شااااامل ىحكااااام القااااانون اجلنااااا أل التعااااديل الإىل  دإل اااااف و . ٢٠٠٨والعنااااا اجلنساااااين يف عااااام 

 عشارياالغتصا  أو القتل اليت يرتكةهاا جرا م أو  تإثةات اإلصاد من خلاسةُّل املثاا  )عل 
فتالا عان أفعااا  ،ردال ااصال  حتدياد اجلارا م املت ومن خلاأو فرد من اىسر  ك روص مشدد  

 .(٥7) ماي  الت اي است دث القانون عد  تدابري، فقد أو املتايق ( ت رشمثل ال اال  هاد
 مشااااباص ذوي اإلعاقااا لأو  للمسااانني( badantiأن مقااادمأل الرعايااا  ) املياااوضالحاااظ و  -6٤

مان هام . ومع م مقدمأل الرعاي  هش لل اي قد يكونون يف و ع  والذين يعملون  سا م اخلاص
 ليريال وقاد تةاني ،لاديهاأسار معُّشاُّ  يعملان  ماع واللاوال يقمان ،من بلادان  لثا  الوافدات النساا
 تعر ااهنأن ماان احملتماال  املعاا  دلعماال علاا  مكاف اا  اال ااار دلةشاار التااابع جمللااس أورود اخلاارباا

ن الااايت ال تت اااااوز مااااد  اريح إقااااامتهتصااااإحااااد  املسااااا ل احملااادد  بتتعلااال و لل اااار واالساااات لا. 
انقتااااا ماااد  االلتااازام مب اااادر  ساااان ماااارينو بعاااد  ويُعتاااربيف السااان .  اا متتالُّااا اا شاااهر  ١١ صااالحُّتها
 إىل الةااد كااان إبمكااان الشااابص العااود   وإنحاا   ،اا شااهر  ١١ الاايت تةلاا تصااريح اإلقاماا   صاالحُّ 

 .(67)دملاباطر وديوص هشهؤالا النساا يف و ع  إجرااا يتع ،بعد شهر واحد
مللح   أن السل ات أقرت بترور  معاجل   اعن سروره امليوضأعر   فقد ،ومع ذلك -6٥

 دوا روساااا ل تُّساااري التعااااون باااني الااايف  ،علااا  ساااةُّل املثااااا ،وأهناااا تن ااار مااان هاااذه املساااا لبعاااى 
أفاراد هاذه  منهاايساتيُّد الايت  والادوا ر الذين يعملون  سا م اخلاص املسؤول  عن مقدمأل الرعاي 

 ل نا الواحملااكم و  العمااا قاادتنإىل لتُّساري جلاوا مقادمأل الرعايا   اللزم  تدابريالاختاذ يف و  اليئ ،
 .(77)لل ماي  التماساا  تكافؤ اليرصب املعنُّ 
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بعى اىحكام القانونُّا   مؤخراا وبشكل نسيبأل ت  قد أن سان مارينو امليوضوالحظ  -66
 ،٢٠٠٤يف عااام حااذفت جلنسااُّ  والاايت د التشااريع املتعلااليف  كاناات موجااود الاايت  تلااك ك  القدمياا 

 فقاد ُأحارز ،مان نقال اجلنساُّ  إىل أطيااهلن عناد الاوالد . وماع ذلاك مواطناان ساان ماارينوميناع   ا
 اعتةااااراا و مباااا يف ذلاااك ماااا يتعلااال مبشاااارك  املااارأ  يف ساااوق العمااال.  ،تقااادم كةاااري يف العقاااود اىخاااري 

ويعمااال  ،مااان القاااو  العاملااا  يف املا ااا  ٤٥حاااوا  يشاااكلن النسااااا  تأصاااة  ،٢٠١٥عاااام  مااان
معاادا الة الاا   إحصااااات رةُّاا  عاان العمالاا  أن ومااع ذلااك، فقااد أفااادتيف الق اااع العااام.  مع مهاان
، وهو أعل  بكثري مقارن  مبعدا الرجاا ٢٠١٥يف أير/مايو يف املا    ١١,٥6قد بل  بني النساا 

 .(7٨)(يف املا   ٤3,6)
 مكتب املؤسسات الدميقراطُّ  وحقوق اإلنسان التابع ملن م  اىمن والتعاون يف أورودالحظ و  -67
 االنتابابُّا .املناصاب يف ولكن متثُّلهاا ي ال انقصااا  ،إدار  االنتابادت جماا يف جُّداا  متثُّلا    ثل رأ امل أن

 .(7٩)ام التصويت التيتُّلألوقد يكون أثر حتديد حصص لل نسني يف قوا م املرش ني ددوداا بسةب ن 
  ال يازاا ُّالسُّاساا ُّاا  أن متثُّال املارأ  يف  ميوض جملاس أورود  قاوق اإلنساان الحظو  -6٨

 .(٠٨)لتعزيزه اليت اختذت لل اي  عل  الرغم من بعى التدابري التشريعُّ  اا  عُّي
حازماا  ملكاف اا  سااان مااارينو أن تتابااذ تاادابري ل   ينة ااألمااع التقاادير أناا امليااوض الحااظو  -6٩

أفتال  املارأ  علا  حناو و امان مشاارك  ،من أوىل مراحل التعلاُّم بدااا  ،القوالب النم ُّ  اجلنسانُّ 
 .(١٨)يف ا سةان معايري جملس أورود ذات الصل  أخذمع  ،يف ا ُّا  السُّاسُّ  بكثري

 (٨٢)اىطياا  
سال ات سااان ل   ينة األأنا دلةشارفريال اخلارباا املعا  دلعمال علا  مكاف اا  اال اار  رأ  -7٠

 تهاااا عااان كثااابمتابع مااان خااالاال ساااُّما و  ،تااادابري إ اااافُّ  ملناااع اال اااار دىطيااااا اختااااذماااارينو 
 ،ا اهاااات اهل ااار  فتااالا عااان ،التاااُّاف  وق ااااعأل الساااُّاح ساااوق العمااال  ا اصااال  يفت اااورات لل
لا اجلنساااأل ال ساااُّما اىطيااااا املعر اااون خل ااار االسااات و  ،ستتاااعينياىطيااااا امل لكشاااا عااانل
وتنةُّا  أصا ا  املصال   ملناع اال اار  اىاتعزيز دور ن م ةايا  ال يال وقادر و عمال  اىطياا؛ ل أو

وتنةُّا  تعزيز سلم  اىطياا عل  شةك  اإلنرتنت و ؛ ا االت احملتمل  لل اراملعنُّني اآلخرين إىل 
 إساا  اساتابدام اليت ترتكب من خلااال ار دىطياا  جرمي  اطرإىل ،الياعل  املعنُّ   هاتاجل

 .(3٨)اإلنرتنت شةك 
ساال ات سااان مااارينو  فرياال اخلاارباا املعاا  دلعماال علاا  مكاف اا  اال ااار دلةشاارحاا  و  -7١

وإحااالتهم لتلقااأل  اىطياااا  اا اي اال ااار دلةشاارهوياا  لت ديااد  اللزماا  جااراااتاإلعلاا  و ااع 
آلُّ  لت ديد هوي  ال يل عل  أسا  التعاون املشرتة بني الوكااالت إنشاا املساعد ، بسةل منها 

متابصصاني وتشارة  ،يف ا سةان ال روص واالحتُّاجاات اخلاصا  لمطيااا التا اي حبُّ  أتخذ
 امان تادريب اجلهاات و ؛ تتمن إيالا االعتةاار اىوا ملصااح ال يال اليتال و  يف شؤون ال يل

والسال ات املعنُّا  حبمايا   ،واملن ماات غاري ا كومُّا  ،ومقدمو اخلدمات ،)الشرط  املعنُّ الياعل  
من حتديد هوي   التمكُّنه رشاداتدإل اواىخصا ُّون االجتماعُّون( تدريةاا كافُّاا وتزويده ،ال يل

 .(٤٨) استةاقُّ صور ب اال ار دلةشراىطياا   اي 
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 (٨٥)شاباص ذوو اإلعاق اى  
لتشاريعات  إجاراا اساتعراض شااملحثت جلن  حقوق اإلنسان التابع  جمللس أورود علا   -7٢

 وينة ااألاملتعلقاا  دىهلُّاا  القانونُّاا  يف  ااوا اتياقُّاا  حقااوق اىشاااباص ذوي اإلعاقاا .  ساان مااارينو
 يف مبا، كامل الوصاي  الو الت ريد الكامل من اىهلُّ   ن امأل إل اا إىلهذا االستعراض هدص أن ي
لن اام اختاااذ القاارار  إلل ااا التاادردألوا إب ااااالسُّاساُّ ، دون لقُّااود املرافقا  امليرو اا  علا  ا قااوق اذلاك 
 .(٨6) املوافق وتقوم عل  يقدم فُّها الدعم يف اختاذ القرار ةدا لب عن واالستعا    دلوكال 
ملكاف اا  زيااد ماان التاادابري املأوصاات جلناا  حقااوق اإلنسااان التابعاا  جمللااس أورود دختاااذ و  -73

 .(7٨)التمُُّّز عل  أسا  اإلعاق  يف سوق العمل

 (٨٨)املهاجرون واللجئون وملتمسو الل وا  
الساااال ات  الل ناااا  االستشاااااري  املعنُّاااا  دالتياقُّاااا  اإلطارياااا   ماياااا  اىقلُّاااااتشاااا عت  -7٤
 التوعُّا وتعزياز تادابري  ،اجملتماع هم يفإشاراة املهااجرين وإدمااج إزاا منيتح وشااملتعزيز هن   عل 

غالةُّااااااا  الساااااااكان لت ناااااااب احتمااااااااا وقاااااااوع أي متُُّّاااااااز  يف أوساااااااا التساااااااامح والتمُُّّاااااااز بشاااااااأن 
 .(٨٩)وتعصب عنصري

حثت الل ن  اىوروبُّا  ملناع التعاذيب ساان ماارينو علا  عادم اساتابدام السا ن كمرفال و  -7٥
ماان  رفُّعاااا إجااراا يتاامن مسااتو   مااناملهاااجرين بسااهول   اسااتياد إنساااين يف املسااتقةل، و اامان  إيااواا

التقُّااااااُّم اليااااااردي خل اااااار سااااااوا املعاملاااااا  يف حالاااااا  طاااااارد الشااااااابص املعاااااا  إىل بلااااااده اىصاااااالأل أو إىل 
 .(٩٠) ل  بلد
الذي االستعراض مع التقدير أن  الل ن  اىوروبُّ  ملناهت  العنصري  والتعصبالح ت و  -76

قاد  اليت مُتنح هلم لتشريعات املتعلق  مبد  إقام  غري املواطنني وتصاريح العملل ٢٠١٥أجري يف عام 
 .(٩١)اخلواصالرعاي   ول من انعدام اىمن الوظُّيأل للعماا اىجانب، وال سُّما مقدمقل  

علاا  إياالا اهتمااام  سااان مااارينوساال ات  ميااوض جملااس أورود  قااوق اإلنسااانشاا ع و  -77
اللااوال يعملاان الرعاياا   اتوال سااُّما ملقاادم ،خاااص للنساااا ماان جنسااُّات أجنةُّاا  يف سااان مااارينو

 ،اا شاهر  ١٢إىل  اا شاهر  ١١مان . ورحب بتمديد فارت  اإلقاما  والعاملت املنزلُّات  سا ن اخلاص
 ، اروص عمال هاؤالا النسااابازيد  االهتماام بدعم هذا اإلجاراا  لتروري أيتاا من اأن  رأ لكن  

وجاود ن اام كيال عملُّات تيتُّش العمل. ورأ  املياوض أنا  ينة األ لساان ماارينو أن ت بسةل منها
ماااع الرتكُّاااز بشاااكل أكااارب علااا  إبااال  مقااادمأل الرعايااا   يكاااون مااادعوماا بتااادابري اإلدمااااج،توجُّااا  

 يساات ُّعون  اااالاايت  دلسااةليف ذلااك ا قااوق االجتماعُّاا ، و  حبقااوق اإلنسااان اخلاصاا   اام، مبااا واصاخلاا
 .(٩٢)تعر وا خل ر االست لاطلب الدعم من السل ات واملهنُّني القانونُّني ونقادت العماا إذا 

بكون التشريعات العادي ، ولُّست    العنصري  والتعصبالل ن  اىوروبُّ  ملناهت ترحةو  -7٨
 .(3٩)الوصوا إىل الت نسالتشريعات االستثنا ُّ ، هأل اليت تن م اآلن سةل 

سااان مااارينو يف مااني اىجانااب يف ا ُّااا  السُّاسااُّ  بتعزيااز مشااارك  املقُّالل ناا  أوصاات و  -7٩
 ن ماىحكاام الايت تا ستعراضأوصت دو مبن هم حقوق التصويت واىهلُّ  يف االنتابادت احمللُّ . 

املزيااد ماان املروناا  فُّمااا يتعلاال  إ اايااالت اانس ماان أجاال  عاان طرياال رينواكتسااا  جنسااُّ  سااان مااا
 .(٤٩)املزدوج  دجلنسُّ 
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مراقةاا   ،ماان االتياقُّاا  ٥ملاااد  مااع ا متشااُّاا  أن تنيااذ، سااان مااارينو جلناا  الناازارول حثااتو  -٨٠
أزما  مان  تارريناتصااا منات م دىطيااا املت ،مهنهم حبكم ،لديهم جلمُّع اىشاباص الذين فعال 

 االسااات لا اجلنساااأل لمطيااااا أو االعتاااداا اجلنساااأل علاااُّهماللجئاااني إلداناااتهم درتكاااا  أعمااااا 
 .(٥٩)أحكام قانوهنم الداخلأليتماش  مع  مبا

علااا  اختااااذ التااادابري اللزمااا  لت ناااب ،ااااطر تعااارض النااازارول ساااان ماااارينو جلنااا  وحثااات  -٨١
دراساا  الو ااع  ، ورأت يف هااذا السااُّاق أن مشاال اىسااريف حالاا  مل   الساات لاأو ا عتاادااال ياال لل

 .(6٩)جنسُّاا  أو االعتداا علُّهم است لا اىطياا بشأنشكوة هام حُّنما تثور الالعا لأل أمر 
ابري التشاريعُّ  أو غاري ماا يلازم مان التاد علا  أن تتاباذساان ماارينو  لجلنا  النازارو  حثتو  -٨٢

اىطياا   اي االست لا واالعتداا اجلنسُّني  استياد لتمان  ، وهو ما مل تيعل  بعُد،التشريعُّ 
 .(7٩)من املساعد  العلجُّ ، وخباص  الرعاي  النيسُّ  العاجل  واملتتررين من أزم  اللجئني

سااان مااارينو علاا  تشاا ُّع التنسااُّل والتعاااون بااني ،تلااا اجلهااات  جلناا  الناازارول حثااتو  -٨3
 حصاوهلم علا اللجئاني ومعهام لتامان  املتتاررين مان أزما الياعل  الايت تتادخل لصااح اىطيااا 

 .(٨٩)نيا واالعتداا اجلنسُّالدعم املناسب فور الكشا عن االست ل
حثاات جلنااا  النااازارول سااان ماااارينو علااا  االساااتياد ، يف سااُّاق أزمااا  اللجئاااني، مااان أدوات و  -٨٤

يوروبوا/املن ماااا  الدولُّاااا  للشاااارط  مكتااااب الشاااارط  اىورول التعااااون احملاااادد  املتاحاااا  دليعاااال يف إطااااار 
 .(٩٩)نيي االست لا واالعتداا اجلنسُّ  ا حتديد هوي إىل  ترمأل خصُّصاا واليت  (اإلنرتبوا) اجلنا ُّ 
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