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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-٥

 بالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوج
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 سان مارينو

نظـرت اللجـنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل، املدمج مع التقارير                -١
 سان مارينو بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          الدوريـة الثاين والثالث والرابع، الذي قدمته      

، ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ املعقودتني يف    ٤٠ و ٣٩أثناء جلستيها   ) E/C.12/SMR/4(واالجتماعية والثقافية   
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ املعقودة يف ٥٩واعتمدت يف جلستها 

 مقدمة -ألف 

ترحـب اللجنة، رغم التأخري، بالتقرير األويل املدمج مع التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع، الذي                -٢
قدَّمـته سان مارينو والذي أُعّد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وحتيط علماً باهتمام بالردود املقدمة على قائمة                 

 ).Add.2وE/C.12/SMR/Q/4/Add.1 (املسائل املقرر تناوهلا 

كما تبدي اللجنة ارتياحها للحوار البّناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف املكوَّن من ممثلني عن دوائر                  -٣
 .حكومية خمتصة يف اجملاالت اليت يتناوهلا العهد وللمعلومات اليت قُدمت رداً على األسئلة اليت طُرحت

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 الذي يعترف حبق    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٧ الصادر يف    ٨٤اح إقرار القانون رقم     تالحـظ اللجنة بارتي    -٤
 .الوالدين يف منح جنسيتهما ألوالدمها
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 بشأن محاية األطفال    ١٩٩٣وتـبدي اللجـنة ارتياحها النضمام الدولة الطرف إىل اتفاقية الهاي لعام              -٥

 .والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

 يف املائة من املواطنني     ٨٠نة بارتياح أن احلق يف مسكن الئق أمٌر واقع يف سان مارينو وأنّ              وتالحظ اللج  -٦
 .واملقيمني ميلكون املساكن اليت يعيشون فيها

وترحـب اللجـنة بـأن سبل حصول مجيع سكان الدولة الطرف على املياه الصاحلة للشرب أصبحت                  -٧
 .يف سان مارينوكما ترحب بنظام مراقبة نوعية املياه . مضمونة

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ العهد بصورة فعلية يف سان مارينو -٨

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

ام العهد بشكل مباشر تالحظ اللجنة عدم وجود أية قرارات صادرة عن هيئة القضاء تشري إىل تطبيق أحك -٩
 .أو تؤكد تطبيقها، وذلك على الرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانني احمللية

 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل       ٠,٠٠٧بقلق أن الدولة الطرف ال ختصص سوى         اللجنة   الحـظ تو -١٠
 .ألنشطة التعاون الدويل

ويساورها القلق  .  عام للحماية من التمييز جبميع أشكاله      وتشـعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار قانوين        -١١
 .أيضاً لعدم وجود أي حكم جنائي ملكافحة العنصرية والتمييز

. جلوء الدولة الطرف إىل عقوَد التوظيف املؤقت وعقود اخلرباء االستشاريني         وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٢
 .ني املعينني كخرباء استشارين بظروف عمل عادلة ومناسبةفمن شأن تلك العقود أن تؤثر على متتع مجيع العامل

تستبعد حصول األشخاص من غري رعايا الدولة ممن ال          ٤٢رقم  لكون أحكام القانون    وتشـعر اللجنة بالقلق      -١٣
 .حيملون سوى تصريح باإلقامة على فوائد اجتماعية معينة مثل إعانات البطالة يف حال توقف النشاط املهين أو تراجعه

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى املعاش االجتماعي الذي ال ميكِّن املتقاعدين من أن حييوا حياة كرمية -١٤

األطفال "و" األطفال الشرعيني " بالقلق إزاء استعمال مفاهيم يف اللغة القانونية من قبيل           اللجنةتشـعر   و -١٥
 .ر على التمتع جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهدفإقامة الفوارق على معايري كهذه ميكن أن تؤث" الطبيعيني

فمثل هذا  .  من تقرير الدولة الطرف    ١٤٣وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء تعريف األسرة الوارد يف الفقرة             -١٦
التعريف يستثين األسر وحيدة الوالد وحيول دون حصوهلا على خمتلف أشكال الدعم اليت تقدمها الدولة الطرف،                

 .عانات األسريةومن بينها اإل
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  االقتراحات والتوصيات-هاء 

وتسترعي . تشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن حترص على قيام احملاكم الوطنية بتطبيق أحكام العهد               -١٧
 .بشأن تطبيق العهد على الصعيد الوطين) ١٩٩٨(٩اللجنة انتباه الدولة الطرف كذلك إىل تعليقها العام رقم 

 يف املائة ٠,٧، نسبة ٢٠١٥حبلول عام  ،صختصِّلكي  تبذل جهداًلة الطرف على أن  وتشجع اللجنة الدو   -١٨
 .من ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية، طبقاً ألهداف األلفية

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق                 -١٩
ُيعهد إليها حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان كافة، ) ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة رقم (اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس 

 .مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اتفاقية : وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية اآليت ذكرها              -٢٠
) ١٠٢رقم   (١٩٥٢  لعام )املعايري الدنيا (اتفاقية الضمان االجتماعي    و) ٨١رقم   (١٩٤٧  لعام تفتـيش العمـل   

اتفاقية املساواة يف املعاملة    و) ١١٧رقم   (١٩٦٢  لعام )األهداف واملعايري األساسية  (اتفاقية السياسة االجتماعية    و
 ). ١١٨رقم  (١٩٦٢  لعام)الضمان االجتماعي(

ضع إطار قانوين عام للحماية من التمييز جبميع أشكاله         وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف و         -٢١
 .وعلى اعتماد أحكام جنائية ملكافحة العنصرية والتمييز

، يف تقريرها الدوري املقبل، معلومات مفصلة بشأن التدابري         وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج       -٢٢
كما تطلب إليها تقدمي    . جتماعية والثقافية الـيت تـتخذها كـي تضمن للنساء التمتع باحلقوق االقتصادية واال           

 .إحصائيات تتعلق بعدد النساء األعضاء يف الربملان والنساء اللوايت يعملن يف اجلامعات

، يف تقريرها الدوري املقبل، مبعلومات مفصلة عن ظروف     توافيها نوتطلـب اللجنة من الدولة الطرف أ       -٢٣
 .والعاملني مبوجب عقود عمل مؤقتةعمل العاملني املعينني كخرباء استشاريني 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها، يف تقريرها الدوري املقبل، مبعلومات عن تدفقات املهاجرين  -٢٤
كما تطلب إليها اللجنة تقدمي إحصائيات عن عدد عمال احلدود احملسوبني على سوق             . غـري الشرعيني إىل البلد    

 .العمل يف سان مارينو

توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة إمكانية إعادة النظر يف تدابري نظام الضمان االجتماعي لديها لعدم        و -٢٥
 .حرمان األشخاص ممن ليسوا من رعايا الدولة الطرف من بعض أشكال الضمان االجتماعي

 بة على الدخل،   وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف زيادة اإلعانات املموَّلة مباشرةً من الضري              -٢٦
 . من العهد٩وال سيما مبلغ املعاشات االجتماعية، وذلك من أجل ضمان حياة كرمية للمتقاعدين طبقاً للمادة 
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واألطفال " الشرعيني"وتشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على العدول عن استعمال مفهومي األطفال               -٢٧

األطفال املولودين يف إطار "ماد عبارات أخرى مثل يف اللغـة القانونـية وتطلب إليها النظر يف اعت        " الطبيعـيني "
 ".األطفال املولودين خارج إطار الزوجية"و" الزوجية

أن توافيها، يف تقريرها الدوري املقبل، مبعلومات مفصلة عن حالة األسر وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف  -٢٨
 .وحيدة الوالد

 يف تقريرها الدوري املقبل، مبعلومات عن مشروع القانون         أن توافيها، وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       -٢٩
 .املكمل لقانون سان مارينو اجلنائي بشأن العنف األسري

أن توافيها، يف تقريرها الدوري املقبل، مبعلومات عن ظاهرة االجتار          وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٣٠
 .باألطفال والنساء وهتريبهم

أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن األسباب          ة الطرف   وتطلـب اللجنة إىل الدول     -٣١
 .الكامنة وراء خضوع هذا العدد الكبري من السكان لفحص نفساين

 .اإليدز/اختاذ تدابري مناسبة ملكافحة فريوس نقص املناعة املكتسبوتشجع اللجنة الدولة الطرف على  -٣٢

 تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن      -٣٣
اجملـتمع، ال سيما بني املوظفني احلكوميني وأعضاء اجلهاز القضائي، وأن حتيطها علماً يف تقريرها الدوري القادم                 

ات غري  وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك املنظم       . جبمـيع الـتدابري املتخذة لوضعها موضع التنفيذ       
 .احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل أن تقدِّم تقريرها الدوري القادم

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدِّث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسَّقة بشأن تقدمي    -٣٤
 ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.4(ب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان إىل اهليئات املنشأة مبوجالتقارير 

 ٣٠وخـتاماً، تطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس يف موعد أقصاه        -٣٥
 .٢٠١٠يونيه /حزيران

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


