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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املُنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ١٩ إىل ٨، دورته السابعة يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨ املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان 
تعلق بسان مارينو يف اجللسة الثامنة، املعقـودة         وأُجري االستعراض امل  . ٢٠١٠فرباير  /شباط

وترأس وفد سان مارينو وزيرة الشؤون اخلارجيـة، أنطـونيال    . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١١يف  
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بسان مارينو يف جلسته الثانيـة عـشرة              . موالروين

  .٢٠١٠فرباير / شباط١٥املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .بوليفيا وقطر وهولندا: من أجل تيسري االستعراض املتعلق بسان مارينو) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بسان مارينو
) أ(١٥عـرض كتـايب أُعـد عمـالً بـالفقرة           /ر وطـين مقـدم    تقري  )أ(  

(A/HRC/WG.6/7/SMR/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً                            )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/7/SMR/2)) ب(١٥للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/7/SMR/3).  
وأحيلت إىل سان مارينو عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً كـل                -٤

من األرجنتني، وأملانيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا          
اخلـارجي  وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي         . العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا   

  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أعربت رئيسة الوفد، وزيرة الشؤون اخلارجية لسان مارينو، أنطونيال موالروين، عن             -٥

وأعادت إىل  .  املكتوبة املسبقة  شكرها للوفود املشارِكة يف النقاش، وتلك اليت أحالت األسئلة        
األذهان بأن شعب سان مارينو جيب وصف بلده بأنه أقدم مجهورية يف العامل وأن دولة سان                

  .مارينو احلديثة حتترم مبادئ الفصل بني السلطات، والدميقراطية وسيادة القانون
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ري، ميثـل  وعلى النحو احملدد يف إعالن حقوق املواطنني، الوارد يف امليثاق الدسـتو            -٦
الرئيسان احلاكمان الدولة على حنو مشترك ويضمنان النظام الدستوري؛ واجمللـس النيـايب             
األعلى العام، الربملان، منوط بالسلطة التشريعية وميارس جملس الدولة، احلكومـة، الـسلطة             

      وتكفل للسلطة القضائية، اليت ينظمها القانون الدسـتوري، اسـتقاللية وحريـة                . التنفيذية
  .متييز كاملة

وتنظر سان مارينو إىل هذا االستعراض على أنه فرصة الختاذ خطوة إىل األمـام يف                 -٧
العملية اجلارية واملتمثلة يف التوفيق بني نظامها وممارساهتا يف جمال القانون مع املعايري الدولية،              

  .عليهامع االحتفاظ يف الوقت ذاته بالقيم واملبادئ اليت تأسست سان مارينو 
ويف العقود األخرية، شهدت سان مارينو تغيريات كبرية، على الـصعيد الـداخلي               -٨

ويتعني على سان مارينو أن تعـاجل حتـديات         . وفيما يتعلق بالعالقات اخلارجية على السواء     
جديدة وهي تعتمد يف الوقت احلايل صكوكاً تشريعية وأخرى غري تشريعية لضمان أنه ميكن              

وبالرغم من التغيريات   .  هذه التغيريات، مبا يف ذلك فيما يتعلق بنظامها املايل         هلا أن تتكيف مع   
. التشريعية السريعة واملوارد البشرية احملدودة، فإن سان مارينو ملتزمة ببلوغ هـذا اهلـدف             

وتبذل سان مارينو جهوداً من أجل تكييف تشريعها احمللي مع األحكام الدولية اليت هتدف إىل  
اب ومتويل اإلرهاب، وإن كانت هـذه الظـواهر ال تـؤثر علـى البلـد                         مكافحة اإلره 
  .بشكل مباشر

وحتدثت رئيسة الوفد عن مشاركة اجملتمع املدين لـسان مـارينو يف االسـتعراض                -٩
وبـرغم أهنـا    . الدوري الشامل وأعربت عن استعدادها إلشراكه يف متابعة هذا االستعراض         

 املقدمة من بعض من أصحاب املصلحة تنطوي على انتقـادات      تعتقد أن اإلسهامات الكتابية   
للحكومة، األمر الذي ال يعكس يف بعض احلاالت رأي غالبية السكان، فإن سـان مـارينو       

  .وقد متيزت سان مارينو دائماً باملشاركة الفعالة يف حياة الدولة. أولت اجلميع اهتمامها
 هيئات املعاهدات، تعترف سـان مـارينو        وفيما يتعلق بالتزامات تقدمي التقارير إىل       -١٠

بتأخريها يف تقدمي التقارير، فضالً عن كوهنا مل تتمكن من تقدمي إجابات على مجيع األسـئلة         
ولن تتمكن سان مارينو، نظراً ملواردها      . اليت طرحتها اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة      

غري أن البلد   . يف السنة إىل هيئات املعاهدات    البشرية احملدودة، من تقدمي أكثر من تقرير واحد         
يعري أمهية كبرية لوظائف الرصد اليت تضطلع هبا هيئات املعاهدات، وجرى اعتماد عدد مـن              
األحكام اهلامة يف قانون حقوق اإلنسان عمالً بتوصيات حمددة مقدمة من هيئـات رصـد               

على املساعدة التقنية، وهي خدمة     غري أن سان مارينو ال تعتزم االعتماد        . أو دولية /إقليمية و 
تفضلت املفوضية بعرضها عليها، ذلك أن التأخري يعزى إىل االفتقار إىل موارد بشرية، وليس              

  .إىل نقص اخلربة
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وقد أبدت سان مارينو استعدادها للتعاون الكامل مع آليات حقوق اإلنسان بتوجيه              -١١
وعالوة على ذلك تلقـت سـان       . ٢٠٠٣دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة يف عام         

  .مارينو زيارات دورية من جانب عدة هيئات رصد تابعة جمللس أوروبا وتعاونت معها
ونظرت سان مارينو يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة               -١٢

ينة، غـري  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله         
أن إنشاء آلية وطنية مستقلة وقائية يشكل مهمة من الصعب لبلد صغري أن يضطلع هبا حبيث                

وإضافة إىل ذلك، سيقتضي    . يضمن استقالل وقدرة وخربة األفراد العاملني يف مثل هذه اآللية         
األمر ختصيص موارد مالية، وشددت سان مارينو على أن هذه املهمة ليـست مـن بـني                 

الوطنية للبلد، ذلك أنه مل ترد أي تقارير أبـداً عـن أي حـاالت تعـذيب يف                  األولويات  
  .مارينو سان
. وألسباب مماثلة، مل تنشئ سان مارينو حىت اآلن آلية مستقلة وفقاً ملبادئ بـاريس               -١٣

ويف سان مارينو، اضطلع الرئيسان احلاكمان دائماً بوظائف أمني املظامل، وأصـبح اللجـوء              
َبل املواطنني فحسب، وإمنا أيضاً املقيمني، جزءاً مـن النظـام الـسياسي             إليهما ليس من قِ   

  .٢٠٠٥ يف
ومبدأ املساواة وحظر التمييز مشموالن يف إعالن حقوق املواطنني، بصيغته املعدلـة                  -١٤
وتشكل احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية جزءاً ال يتجزأ من النظام            . ٢٠٠٢يف  

 من ١٤وبناء على ذلك، فإن املادة     . مارينو وله األسبقية على التشريع احمللي     الدستوري لسان   
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، املتعلقة حبظر التمييز، هلا وضع            

 امللحـق هبـذه     ١٢وصدقت سان مارينو أيضاً على الربوتوكول رقـم         . الدستور يف البلد  
  .قه مرات كثرية يف السوابق القضائية الوطنيةاالتفاقية، ومت تطبي

وأصبح التمييز على أساس نوع اجلنس مكرساً يف إعالن حقوق املواطنني، بـصيغته               -١٥
 من هذا اإلعـالن،     ٤، بالرغم من أنه كان منصوصاً عليه بالفعل يف املادة           ٢٠٠٠املعدلة يف   
  .ان واحلريات األساسية من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنس١٤ويف املادة 

 القانون اجلنائي، الذي يعاقب     ٢٠٠٨ لعام   ٦٦وإضافة إىل ذلك، عدل القانون رقم         -١٦
اآلن أي شخص ينشر من خالل أي وسيلة أفكاراً قائمة على التفوق أو الكراهية العنصرية أو  
 العرقية، أو حيرض شخصاً آخر على ارتكاب أعمال متييز على أسـاس عرقـي أو اثـين أو                 

ومبوجب هذا القانون، فإن ارتكاب جرمية ألغراض تتصل        . اجلنسية أو الدين أو امليل اجلنسي     
  .بالتمييز على أساس عرقي أو اثين أو اجلنسية أو الدين أو امليل اجلسين يعترب ظرفاً مشدداً

وقد أكدت السوابق القضائية يف سان مارينو التفسري الذي وفقاً له ال ميكن للميـل                 -١٧
وعالوة على كون سان مـارينو طرفـاً يف الربوتوكـول              . ي أن يشكل أساساً للتمييز   اجلنس
 لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، فإهنا عدلت القانون           ١٢رقم  
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 حددت أنواع اجلرائم والظروف املشددة املتصلة بـالتمييز         ٢٠٠٨، ويف   ٢٠٠٤اجلنائي يف   
  . يل اجلنسيعلى أساس امل

وفيما يتعلق بالرفاه االجتماعي املتصل باألسرة واالستحقاقات العامة األخرى، تويل            -١٨
سان مارينو اهتماماً خاصاً لألسرة التقليدية، ولكن نظام دولة الرفاه والتشريع االجتماعي يف             

تقليدية وغـري   البلد يوفران عدداً كبرياً من احلوافز وأشكال املساعدة لدعم كل من األسرة ال            
. التقليدية، بغض النظر عما إذا كان الشريكان املسؤوالن عن األسرة متزوجني أو متعاشرين            

 على استحقاقات جديدة حلماية األسر اليت يعوهلا أحد         ٢٠٠٩ لعام   ٦٤وينص القانون رقم    
  .ات سنو٣الوالدين مبفرده، فضالً عن مبلغ إضايف لألسر اليت لديها أطفال تصل أعمارهم إىل 

على  ، تنص ٢٠٠٩مارس  /وأشارت سان مارينو أيضاً إىل وثيقة اعتمدها الربملان يف آذار           -١٩
واحلكومة ملتزمة  . إجراء إصالح شامل لالستحقاقات وإدماج نظم رفاه الدولة يف سان مارينو          

بإنشاء نظام لالستحقاقات االجتماعية غري متييزي وشامل، يهدف ال للحفاظ على الوظـائف             
ويف هذا الـصدد،    . إمنا أيضاً إىل محاية الدخول واملهارات املهنية املكتسبة للعاملني        فحسب، و 

  . على إجراء إصالح شامل لالستحقاقات االجتماعية٢٠٠٩ لعام ١١٠ينص القانون رقم 
  .وفيما يتعلق مبنح املعاشات، ال متيز سان مارينو بني املواطنني واألجانب  -٢٠
ماعي أنواعاً خمتلفة من االستحقاقات حلماية األشـخاص        ويوفر نظام الضمان االجت     -٢١

وميكن مـنح   . املؤمَّنني يف حالة الشيخوخة، والعجز عن العمل، واألمراض واحلوادث املهنية         
  .هذه االستحقاقات، عند االقتضاء، إىل القّصر أو األزواج أو املتعاشرين

 ٢٠٢٣ أو   ٢٠٢٠ حىت    لضمان استقراره املايل   ٢٠٠٥ومت إصالح نظام التقاعد يف        -٢٢
ويشمل نظام املعاشات احلايل بالفعل أجانب يعملون بعقود حمددة املـدة مثـل             . على األقل 

  .اجلهات اخلاصة اليت تقدم الرعاية
 ٧١وفيما يتعلق بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل، يؤكد القانون رقم   -٢٣
 وسان مارينو .  شروط ممارسة هذا احلق     حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل ويبني       ١٩٩١لعام  

  .يف سبيلها إىل االنتهاء من صياغة قانون ينص على إجراء إصالح جزئي يف هذا الصدد
وتعري سان مارينو أمهية كبرية حلماية وتعزيز حقوق األطفال وختصص موارد كبرية              -٢٤

غار وتـثقفهم  وتشجع سان مارينو تنمية شخصية الـص     . حلمايتهم أثناء مجيع مراحل حياهتم    
وصدقت سان مارينو على عدة صكوك      . بشأن املمارسة احلرة واملسؤولة حلقوقهم األساسية     

دولية يف هذا املضمار، مبا فيها اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال مـن االسـتغالل                
  .اجلنسي واإليذاء اجلنسي

ام املفـرط للتـدابري   وفيما يتعلق حبظر العقاب البدين، تدين سان مارينو االسـتخد         -٢٥
 ٢٣٤املواد  (وترد هذه اإلدانة على وجه اخلصوص يف القانون اجلنائي          . اإلصالحية والتأديبية 

 بشكل أكثر حتديداً إىل استخدام العنف داخـل         ٢٣٥وتشري املادة   ). ١٧٩ و ١٥٧ و ١٥٥و
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األسرة وتنص على عقوبات جنائية ألي شخص يسيء معاملة فرد من أفراد األسرة يكـون               
 يلـزم   ٢٠٠٨ لعام   ٩٧وعالوة على ذلك، فإن القانون رقم       . ضعاً لسلطته أو يف حضانته    خا

موظفي اخلدمات الصحية واالجتماعية، وقوات الشرطة واملدرسني بإبالغ القاضي ذي الصلة          
وأخرياً، ميكن أن ُيستشف حظر العقاب البدين وإسـاءة    . بأي أفعال عنف ُترتكب ضد قُّصر     

ويتوىل قسم خاص يف    . خرى تتصل بالتعليم األسري واملؤسسات العقابية     املعاملة من قوانني أ   
  .احملكمة احلماية القضائية للقُّصر

وعمالً بتوصية مقدمة من مفوض حقوق اإلنـسان جمللـس أوروبـا، اعتمـدت                            -٢٦
 ، الذي حيدد إطاراً قانونياً للعـالج اإلجبـاري يف  ٢٠٠٩ لعام ٥٧سان مارينو القانون رقم  

وينص هذا القانون على ضمانات واسعة . املستشفيات لألشخاص املصابني باضطرابات عقلية  
وهناك جلنة خاصة مسؤولة    . النطاق حلماية األشخاص الذين خيضعون لعالج صحي إجباري       

  .عن التنفيذ الصحيح هلذا القانون

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وأثىن عدد من الوفود على املشاركة      .  وفداً ببيانات  ٢٦التفاعلي، أدىل   خالل احلوار     -٢٧

الفعالة لسان مارينو يف االستعراض الدوري الشامل وملشاركة اجملتمع املدين يف صياغة التقرير             
  .وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف الفرع ثانياً من هذا التقرير. الوطين
 سان مارينو بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، الذي يتجلى من          أثنت اجلزائر على التزام     -٢٨

خالل تصديقها على غالبية الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنـسان وإدماجهـا يف تـشريعاهتا              
وأشارت اجلزائر إىل تأخري سان مارينو فيما يتعلق بالتزامها بتقدمي تقارير إىل هيئات             . الوطنية
اهدات شىت شجعت سان مارينو على مواصـلة        كما الحظت اجلزائر أن هيئات مع     . الرصد

  .وقدمت اجلزائر توصيات. جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان
. وذكرت هنغاريا أن سان مارينو التزمت مبعايري رفيعة يف جمال محاية حقوق اإلنسان  -٢٩

ها أن تواصل سان    وكررت التوصية املقدمة من مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا، ومفاد         
مارينو خططها الرامية إىل إنشاء أمانة للمظامل مستقلة وسألت عن التقدم احملـرز يف هـذا                

كما استفسرت هنغاريا بشأن اجلدول الزمين لسان مارينو لكي تصبح طرفاً يف القلة             . الصدد
سألت املتبقية من صكوك حقوق اإلنسان، وذكّرت بتوصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، و           

  .عما إذا كانت سان مارينو تعتزم إعادة النظر يف شروط منح اجلنسية
وسألت فرنسا عما إذا كانت سان مارينو اختذت تدابري ملنح احلـق لألشـخاص                -٣٠

املعنيني لشغل بعض املناصب العامة يف أن خيتاروا، عند أدائهم للقسم، أن يرجعوا إىل نصوص    
ورحبت فرنسا بقرار البلد بتجرمي ارتكاب أو       ".  بشريف أقسم"دينية أو أن يستخدموا عبارة      

التحريض على ارتكاب أفعال تنطوي على متييز على أساس امليل اجلنسي للضحية، فضالً عن              
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وطلبت فرنـسا املزيـد مـن       . إدراج الظروف املشددة يف حالة ارتكاب مثل هذه اجلرائم        
  .وقدمت فرنسا توصيات. يزاملعلومات بشأن التدابري املتخذة ملنع حدوث هذا التمي

رحبت كندا بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا سان مارينو لـصاحل األشـخاص ذوي                -٣١
والحظت أن مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا أشار إىل أنه ال يوجد كيـان               . اإلعاقة

كما كررت كندا اآلراء اليت أعرب      . خاص يف احلكومة مكلف بضمان إعمال حقوق املرأة       
ها املفوض فيما يتعلق بإنشاء شكل جديد ألمانة املظامل، نظراً ألن النظام احلايل ميكـن أن                عن

وأثنت . يؤدي إىل تضارب يف املصاحل وإىل تقليص إمكانية االضطالع بأنشطة طويلة األجل           
كندا على الدور الريادي الذي تقوم به سان مارينو يف القضاء على العنـف ضـد املـرأة                  

وقـدمت   . تعاون النشيط بشأن هذه املسألة داخل جملس حقوق اإلنـسان         وشجعتها على ال  
  .كندا توصيات

وسألت اجلمهورية التشيكية عما إذا كانت سان مارينو ستنظر يف القاعدة اليت تلزم               -٣٢
كمـا  . األجنيب بشرط تقدمي ضامن كي يتسىن له الشروع يف إجـراءات دعـوى مدنيـة              

 اعتمدت لضمان محاية حقوق أطفال األشخاص احملتجزين        استفسرت عن التدابري احملددة اليت    
وقـدمت اجلمهوريـة               . أو املسجونني، وخاصة حقـوق مواليـد األمهـات الـسجينات      

  .التشيكية توصيات
. وأثنت الواليات املتحدة على سان مارينو لسجلها القوي يف جمال حقوق اإلنسان             -٣٣

حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا         وهنأت البلد على تصديقه على اتفاقية       
االختياري، الذي سيؤدي تنفيذها إىل متكني سان مارينو من توفري إمكانية الوصول الكاملـة      

وقدمت . إىل املباين يف البلد، فضالً عن فرص العمل جلميع املواطنني والزوار من ذوي اإلعاقة             
  .الواليات املتحدة توصيات

ام البدائل للحرمان من احلرية فيما يتعلـق باجلـاحنني مـن            ورحبت أملانيا باستخد    -٣٤
 املقدم من مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا،         ٢٠٠٨كما أشارت إىل تقرير     . الشباب

الذي أبرز عدم وجود نظام قضائي مستقل للقُصَّر وتزايد معدل اجلرائم املرتكبة مـن ِقَبـل                
وقدمت . سان مارينو هبا معاجلة تلك املسائل     وسألت عن الطريقة اليت تعتزم      . شباب يف البلد  
  .أملانيا توصيات

وأثنت سلوفينيا على سان مارينو لسجلها اجليد يف جمال حقوق اإلنسان وممارستها              -٣٥
الفضلى الرامية إىل إحلاق مجيع األطفال ذوي اإلعاقة باملدارس النظامية، باستثناء األطفـال              

 من املعلومات بشأن التـدابري املتخـذة لـضمان أن           وطلبت املزيد . املصابني بإعاقة شديدة  
وكررت سلوفينيا شواغل اللجنة املعنية     . تشريعها الوطين يتسق متاماً مع اتفاقية حقوق الطفل       

حبقوق اإلنسان فيما يتعلق بإرغام مواطين سان مارينو من سن السادسة عشرة إىل سن الستني 
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. على اخلدمة يف اجليش يف حالة التعبئة العامة
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. وسلطت سلوفاكيا الضوء على التزام سان مارينو بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان             -٣٦
وقدمت توصـية بـشأن        . والحظت سلوفاكيا أن دور أمني املظامل يضطلع به رئيس الدولة         

  .هذه املسألة
ورحبـت،  . انوأقرت الربازيل بالتزام سان مارينو باإلعمال الكامل حلقوق اإلنـس      -٣٧

. ضمن مجلة أمور، بالقانون املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة وجترمي التمييز العنـصري             
والحظت تزايد عدد العمال األجانب يف سان مارينو، واستفسرت الربازيل بشأن آثار بعض             

. األحكام القانونية على حقوق غري املواطنني، وخاصة فيما يتعلق باالستحقاقات االجتماعية          
وبينما سلمت الربازيل بوجود إطار قانوين شامل فيما خيص حقوق الطفل، فإهنا اسـترعت              
االنتباه إىل املالحظات املقدمة من جلنة حقوق الطفل بشأن أمهية مجع معلومـات إحـصائية         

  .وقدمت الربازيل توصيات. بشأن إساءة معاملة األطفال وإمهاهلم
مارينو كانت واحدة من أوائل البلـدان يف        وسلطت إسبانيا الضوء على كون سان         -٣٨

أوروبا اليت ألغت عقوبة اإلعدام، وسلمت بإجنازات احلكومات يف جمال محاية األشـخاص             
واستفسرت إسبانيا عن تقدم سان مارينو وخططها       . ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك اإلعاقة العقلية      

جعة اإلجراءات واحلدود الزمنية    فيما يتعلق بتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن مرا        
. للحصول على اجلنسية، وإنشاء آلية رصد مستقلة ووضع إطار قانوين للقضاء على التمييـز             

  .وقدمت إسبانيا توصيات
وطلبت إيطاليا املزيد من املعلومات بشأن اخلطوات اليت اختذهتا سان مارينو إلدماج              -٣٩

كذلك سألت عما إذا كانت القاعـدة       . درسيالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام امل       
وباإلضافة إىل ذلـك،  . اليت تلزم األجنيب بتقدمي ضامن من أجل إقامة دعوى مدنية قد ألغيت        

. طلبت إيطاليا معلومات إضافية فيما يتعلق بإمكانية احلصول على مساعدة قانونيـة جمانيـة             
.  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    وأثنت إيطاليا على سان مارينو لتنفيذها بشكل عام لألحكام        

  .وقدمت إيطاليا توصية
وامتدحت الصني التدابري املتخذة حلماية اجلماعات الضعيفة، معترفةً بوجه خـاص             -٤٠

والحظت . باجلهود املبذولة لتعزيز التسامح وعدم التمييز ولتوفري الضمان االجتماعي للسكان        
تسق مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت        الصني أن بعض القوانني يف سان مارينو ال ت        

  .هي طرف فيها، وتساءلت عما إذا كان هناك نية إلجراء تعديالت
والحظت السويد أن القواعد الدستورية والتشريعية تكفل املساواة وعدم التمييز، مبا             -٤١

 يف  ومع ذلك أشارت السويد إىل وجود بعض التفاوتـات        . يف ذلك فيما يتعلق بعدم التمييز     
ورحبت باملعلومات . التمتع باملزايا االجتماعية، وال سيما بأفراد النماذج األسرية غري التقليدية

اليت وفرها الوفد بشأن التدابري اليت اختذهتا سان مارينو لضمان حظر مجيع أشكال العقـاب               
  .وقدمت السويد توصيات. البدين
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ت عليها سان مـارينو هلـا       ورحبت املغرب بكون أن الصكوك الدولية اليت صدق         -٤٢
األسبقية على القانون الوطين والحظت مع االرتياح اإلطار التشريعي املتعلق حبقوق األطفال،            

ورحبت املغرب باملشروع   . مبا فيها تلك املنصوص عليها يف اإلعالن اخلاص حبقوق املواطنني         
انت سان مـارينو    واستفسرت عما إذا ك   . املتعدد السنوات املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة     

تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وعن إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف النظـام              
  .وقدمت املغرب توصيات. املدرسي

وسألت تركيا عما إذا كان إصالح سان مارينو لقانوهنا اجلنائي سيعكس توصيات              -٤٣
 إىل نظـام قـضائي مـستقل        حقوق اإلنسان وأراد معرفة آراء احلكومة فيما يتعلق باحلاجة        

 املتعلق بالقضاء على العنـف ضـد املـرأة          ٢٠٠٨ورحبت تركيا بقانون عام     . لألحداث
وشجعت سان مارينو على النظر يف التوصية املتعلقة باعتماد برامج وتدابري عمليـة للقـضاء    

كما رحبت تركيا باجلهود الرامية إىل تعزيـز حقـوق          . على العنف القائم على نوع اجلنس     
  .ألشخاص ذوي اإلعاقة وشجعت سان مارينو على إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسانا

وشدد الكرسي الرسويل على التزام سان مارينو حبماية حقوق اإلنـسان يف مجيـع                -٤٤
وطلب الكرسي الرسـويل    . جماالت اجملتمع، فضالً عن اقتناع شعب سان مارينو هبذا الصدد         

وسـلط الكرسـي   .  املتعلق حبقوق املـسنني ٢٠٠٨ ميثاق املزيد من املعلومات بشأن نطاق 
الرسويل الضوء على اجلهود اليت تبذهلا سان مارينو حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة              

وشدد الكرسي الرسويل أيضاً على أمهيـة       . وحقوق األطفال املولودين والذين مل يولدوا بعد      
  .األسرة يف سان مارينو، وقدم توصيات

ىل كون سان مارينو اعتمدت خطة العمـل املتعلقـة          إاألرجنتني االنتباه   واسترعت    -٤٥
ورحبت باإلصالحات الـيت أجريـت يف       حقوق اإلنسان   بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال      

وقـدمت  . املعاقبـة عليهـا   وىل حظر أفعال العنف األسـري       إالتشريع الوطين للبلد الرامية     
  .األرجنتني توصيات

 بالتقدم احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلق             ورحبت املكسيك   -٤٦
وأبرزت كون أن سان مـارينو      . بالضمان االجتماعي، واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة     

أصبحت منوذجاً حيتذى بالنسبة حلملة جملس أوروبا اليت هتدف إىل القضاء على العنف ضـد               
ية لتحقيق اإلدماج االجتماعي للعامالت املهـاجرات،       وباإلشارة إىل املبادرات الطوع   . املرأة

سألت املكسيك عما إذا كانت توجد أي مبادرة حكومية يف هذا الصدد، مبا يف ذلـك أي                 
  .وقدمت املكسيك توصيات. تدابري متخذة لتخفيض احتماالت استغالل العمال املهاجرين

روبا الرامية إىل القضاء    على جهودها يف محلة جملس أو     سان مارينو   وهنأت إسرائيل     -٤٧
 اليت أدخلـت يف قـانون العقوبـات،         ٢٠٠٨على العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك تعديالت         

سـان مـارينو    كذلك أثنت إسرائيل على     . وشجعت البلد بقوة على مواصلة هذه اجلهود      
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خصوصاً لتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى ما اختذته مـن تـدابري               
  .وقدمت إسرائيل توصيات. ملكافحة الوصم االجتماعي املرتبط باألشخاص ذوي اإلعاقةشاملة 
 على  سان مارينو ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بتركيز           -٤٨

 أي خطط ملراجعة سياساهتا من      سان مارينو واستفسرت عما إذا كان لدى      . حقوق اإلنسان 
كما سألت عن املوعد    . لربامج التدريبية لتعزيز إدماج األقليات اجلنسية     أجل توفري التثقيف وا   

 تقدمي تقرير متابعتها إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن آلية           سان مارينو الذي تعتزم فيه    
الرصد املستقلة املعنية بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واعتماد تـشريع          

واستفسرت عن اخلطوات املتخذة لضمان أن التشريع املتعلـق         .  مبكافحة التمييز  شامل يتعلق 
وقـدمت اململكـة املتحـدة      . بقمع العنف ضد النساء يغطي مجيع أشكال العنف اجلنساين        

  .توصيات
 يف احلملـة األوروبيـة      سان مارينو وسلطت شيلي الضوء على املشاركة النشيطة ل        -٤٩

، الذي ينص على    ٩٧ ضد املرأة، فضالً عن إقرار القانون رقم         الرامية إىل القضاء على العنف    
كما رحبت شيلي   . املعاقبة على أي فعل ينجم عنه إيذاء بدين أو جنسي أو نفساين للضحية            

بكون أن كالً من املدرسني والتالميذ تلقوا تثقيفاً يف جمال حقوق اإلنـسان يركـز علـى                 
  .وقدمت شيلي توصيات. نسانالصكوك الدولية األساسية املتعلقة حبقوق اإل

 لسجلها يف جمال حقوق اإلنسان، ولتصديقها على        سان مارينو وأثنت هولندا على      -٥٠
وسألت عمـا   . الصكوك الدولية األساسية، ولتقدمي دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة         

صول املقيمني   تنوي إعادة النظر يف فترة التأهيل واإلجراءات العملية حل         سان مارينو إذا كانت   
كذلك استفسرت هولندا عما إذا كان سيتم رفـع الـسن األدىن   . لفترة طويلة على اجلنسية   

وإضافة إىل ذلك، استفسرت هولندا     .  سنة للخدمة يف اجليش يف حالة التعبئة العامة        ١٦وهو  
  .وقدمت هولندا توصيات. بشـأن احلماية من مجيع أشكال التمييز يف التشريع

 على محاية حقوق اإلنسان وأشـارت إىل     سان مارينو وأثنت بيالروس على تصميم       -٥١
جناحها فيما يتعلق حبماية الصحة واإلدماج االجتماعي بالنسبة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،             
وكذلك إىل تصميمها على منع التمييز العنصري وإرساء مبدأ التسامح، على حنو ما يعكسه              

ومـن  .  مبكافحة العنف ضد املرأة    سان مارينو يالروس متسك   والحظت ب . ٦٦القانون رقم   
شأن تعديل القانون اجلنائي أن يؤمن القاعدة القانونية ملكافحة االجتار، واستفسرت بيالروس            
عما إذا كان التشريع الوطين يتضمن مفهوم االجتار، وإذا كان األمر كذلك ما هي العقوبات               

  .وقدمت بيالروس توصيات. ةاليت تفرض يف حالة ارتكاب هذه اجلرمي
وأثنت .  إىل املفوضية  سان مارينو ورحبت النمسا باملسامهة املالية الكبرية اليت قدمتها          -٥٢

النمسا على اجلهود املبذولة لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ورحبت بالتدابري الرامية             
وبينمـا  . مع العنف ضد املرأة    املتعلق بق  ٢٠٠٨إىل محاية حقوق املرأة، ومن بينها قانون عام         
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تسلم النمسا باإلصالحات اجلارية، فإهنا تعرب عن قلقها ألن السن األدىن ألولئك اخلاضعني             
  .وقدمت النمسا توصيات.  سنة فقط١٦للخدمة العسكرية هو 

وطلبت موناكو إيضاحات بشأن مركز الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف النظام             -٥٣
لصالت بني تلك الصكوك واإلعالن املتعلق حبقوق املواطن وغـريه مـن    القانوين الداخلي وا  
 على مدى الثالثني    سان مارينو ورحبت موناكو بالتقدم الذي أحرزته      . النصوص الدستورية 

سنة املاضية يف جمال املساواة بني اجلنسني، وعلى وجه التحديد تزايد وجود املرأة يف مجيـع                
 املتعلق بقمع   ٢٠٠٨كل خاص على أمهية قانون عام       وشددت موناكو بش  . قطاعات اجملتمع 
  .وقدمت موناكو توصية. العنف ضد املرأة

 سـترد   سان مارينو وقالت إن   . وشكرت رئيسة الوفد مجيع الوفود اليت أدلت ببيانات         -٥٤
  .٢٠١٠يونيه /حزيرانعلى مجيع األسئلة اليت ستظل دون إجابة نظراً لضيق الوقت، وذلك قبل 

، مارينولق مبركز الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين لسان           وفيما يتع   -٥٥
أعادت رئيسة الوفد إىل األذهان أن هذه الصكوك تشكل جـزءاً ال يتجـزأ مـن النظـام                  

 وأن أحكام اتفاقية االحتاد األورويب حلماية حقوق اإلنسان واحلريات          سان مارينو الدستوري ل 
 تعـري أمهيـة كـبرية       سان مارينو وبالرغم من أن    .  مباشر األساسية يطبقها القضاة بشكل   

للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، فإهنا مل تصدق على بعـض منـها بـسبب الـنقص يف                     
املوارد البشرية اليت يتعني عليها أن تدرس مجيع النصوص الدولية األساسية وأن تنظـر فيهـا          

  .بشكل منهجي
 وإذكائه بشأن حقوق اإلنـسان يف املـدارس،          ملتزمة بتعزيز الوعي   سان مارينو و  -٥٦

وقد مت إجناز ذلك من خالل دورات تدريبية قُدمت للمدرسني          . واجلامعات والربامج التدريبية  
يف مجيع فصول املدرسة ومن خالل مشاريع تثقيفية نظمـت يف مـدارس التعلـيم األويل                

ت يشمل مدرسني جلميع    ويشكل التثقيف يف جمال اإلنسان جهداً متعدد التخصصا       . والثانوي
ونفذت كل املدارس، على كل من املستوى األويل والثانوي، مشاريع تثقيفية متعددة            . املواد

  .التخصصات هتدف إىل التشجيع على التسامح
وعلى سبيل املثال، على مستوى اجلامعة، نظمـت كليـة التخـصص يف قـانون                       -٥٧
طالية، وقدمت تدريباً قانونياً حمدداً للمشاركني، و، بالتعاون مع كليات احلقوق اإلي     ان مارين س

الذين تعني عليهم امتالك معرفة عميقة باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات            
وبقدر ما يتعلق األمر بالتدريب املهـين،       . األساسية والسوابق القضائية للمحكمة ذات الصلة     

مني واملوثقني واحملاسبني معرفة واسعة هبذه االتفاقية       يتطلب االمتحان الذي جتريه الدولة للمحا     
  .وبالسوابق القضائية للمحكمة ذات الصلة

، املتعلق بقمع العنف ضـد املـرأة والعنـف          ٢٠٠٨ لعام   ٩٧وينص القانون رقم      -٥٨
 /كانون الثـاين اجلنساين، على إنشاء هيئة لتكافؤ الفـرص، وهي اهليئـة اليت مت تشغيلها يف     
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وتتمثل مهامها األساسية، على وجه اخلصوص، مجع البيانات وتنسيق اخلدمات . ٢٠٠٩يناير 
 ٢٠٠٩وقد بينت املعلومات اليت مجعتها اهليئة يف عـام  . العامة، وخاصة تلك املتصلة بالوقاية 

    ٢٠٠٦أن عدد حاالت العنف ضد املرأة والعنف اجلنساين مل تتزايد يف الفترة املمتـدة مـن        
  . أكدت وجود هذه الظاهرة، ولكنها٢٠٠٨إىل 
 املساواة بني الرجل واملـرأة،      ١٩٨١ لعام   ٤٠ويف جمال العمل، يكفل القانون رقم         -٥٩

وحىت تارخينا هذا، مل يسجل على اإلطالق أي نزاع  . وحيظر أي متييز على أساس نوع اجلنس      
ـ     ي أو اتفاقيـة  فيما يتعلق هبذه املسألة، ومل تصدر أية أحكام بشأن عدم انطباق التشريع احملل

 باإلعمـال   سان مارينو والتزمت  .  املتعلقة باألجر املتساوي   ١٠٠رقم  منظمة العمل الدولية    
  .الفعال للحق يف العمل والتدريب املهين من خالل سياسات اقتصادية مالئمة

وفيمـا  .  استحقاقات البطالة إىل العمال العاملني فيها، دون متييز        سان مارينو وتقدم    -٦٠
مال األجانب غري املقيمني ولكنهم يعيشون يف املناطق اإليطاليـة احمليطـة، تقـوم       يتعلق بالع 

 فيما بعد، وذلك سان مارينواملؤسسات اإليطالية املختصة بدفع استحقاقات البطالة وتسددها 
  . بشأن الضمان االجتماعيسان مارينو املربمة بني إيطاليا و١٩٧٤مبوجب اتفاقية 

لرفاه، فإنه حيق جلميع العمال االستفادة من صندوق استكمال         وفيما يتعلق خبدمات ا     -٦١
الدخل، بصرف النظر عن جنسيتهم وعقد عملهم وإىل حني انتهاء مدة عقدهم، بينما ميكن              
للعمال العاملني مبوجب عقود غري حمددة املدة، مبن فيهم مستخدمو املواصـالت ملـسافات              

  .بعيدة، أن يسجلوا على قوائم التنقل
 منذ عدد من السنوات     سان مارينو  وص تيسري الوصول إىل املباين العامة، تقوم      وخبص  -٦٢

بإزالة احلواجز املعمارية من املباين العامة، ومجيع املباين العامة اجلديدة تراعـي احتياجـات              
األشخاص ذوي اإلعاقة، متاشياً مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الـيت صـدقت              

  .٢٠٠٨ يف سان مارينوعليها 
 املتعلق حبقوق املسنني، الذي يهـدف إىل        ٢٠٠٨وأشارت رئيسة الوفد إىل ميثاق        -٦٣

وباإلضافة إىل اخلدمات اليت تقـدمها احلكومـة بالفعـل، تـشجع                   . محاية حقوق املسنني  
  .، من خالل هذا القانون، الكيانات اخلاصة على تقدمي خدمات مناسبة للمسننيان مارينوس
حـىت يتـسىن    " ضامن"لق بقاعدة القانون العريف العام اليت تقتضي وجود         وفيما يتع   -٦٤

 أن هذه القاعدة مل تعد تطبق منذ أكثر من      سان مارينو لألجنيب إقامة دعوى مدنية، أوضحت      
وعالوة على ذلك، فإن هذه القاعدة متعارضة       . قرن مضى، وأصبحت ممارسة يف طي اإلمهال      

  .املواطنني من إعالن حقوق ١٥اآلن مع املادة 
أما فيما خيص حق احلصول على دفاع يف اإلجراءات القانونية، فإنه ينبغي ممارسـته                -٦٥

ويف القضايا اجلنائية، فإن كل متهم، أو       . من خالل حمام مسجل قانوناً خيتاره املتقاضي حبرية       
ول حمتجز على ذمة التحقيق، أو معتقل ليس لديه مساعدة قانونية من اختياره، حيق له احلـص      
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واحملامون العامون متاحون دائماً، ويف حالة وجود عائق، ُيعطى اسم          . على خدمات حمام عام   
ويف كل من القضايا اجلنائية واملدنية، إذا كانت املـوارد          . حمام آخر للقيام بوظائفه نيابة عنه     

االقتصادية ألي أطراف القضية غري كافية، فإن حقه يف الدفاع معترف به ومكفول من خالل 
وهناك جلنة خاصـة،  . مساعدة قانونية جمانية، وهذا احلق متاح أيضاً يف حماكم الدرجة الثانية        

  .جملس االثىن عشر، وهي مكلفة مبعاجلة طلبات املساعدة هذه
ـ  . أ حق الدم مسألة اجلنسية    ويف سان مارينو، ينظم مبد      -٦٦  ٨٤ى القـانون رقـم      وقد ألغ
نوحة ألطفال مولودين آلباء سان مـرينيني مـن ناحيـة،      ، املعاملة غري املتساوية املم    ٢٠٠٤ لعام

واألطفال املولودين ألمهات سان مرينيات من ناحية أخرى، هذا بقدر ما يتعلق األمر مبسألة نقل               
ويقتضي . واآلن، مجيع األمهات السان مارينيات ينقلن جنسيتهن إىل أطفاهلن عند الوالدة     . اجلنسية

ولودين ألبوين واحد منهما حيمل جنسية سان مارينو، أن يقوموا، هذا القانون نفسه من األطفال امل
، بالتوقيع على إعالن مفاده أهنم ينـوون االحتفـاظ          ١٨    لبعد اثىن عشر شهراً من بلوغهم سن ا       

  .األخرى) جنسياهتم(جبنسيتهم السان مرينية، دون أن يضطروا إىل التنازل عن جنسيتهم 
نة عن طريق التجنس، فإنه ميكن اكتساهبا من خالل قانون          وبقدر ما يتعلق األمر باملواط      -٦٧

استثنائي، شريطة أن يكون املواطنون األجانب املقيدون يف سجل السكان يف وقت اعتماد هذا              
 سـنة إذا كـانوا      ١٥ سنة متعاقبة على األقل، أو       ٣٠القانون، قد أقاموا يف سان مارينو ملدة        

.  احلالة، يلزم التنازل عـن مواطنتـهم األصـلية         متزوجني من مواطنني سان مرينيني يف هذه      
  .، طُلب من الربملان أن يتخذ قراراً بشأن التجنس مرة كل عشرة سنوات٢٠٠٠ ومنذ
وميكن لقاصر أن حيصل مباشرة على مواطنة سان مارينو عن طريق التجنس، شريطة               -٦٨

قط حـصل علـى     وإذا كان أحد الوالدين ف    . أن يكون والداه قد أصبحا مواطنني متجنسني      
 واحتفظ الوالد اآلخر جبنسيته األجنبية، فإن مواطنـة سـان        التجنسموافقة سان مارينو عن     

  . سنة شريطة أن يكون مقيماً يف سان مارينو١٨مارينو متنح للقاصر عندما يبلغ من العمر 
وأخرياً فيما يتعلق بالتعبئة العامة يف حالة تعرض أمن الدولة خلطر كـبري، أشـارت                -٦٩
والسن األدىن  ). فيلقان مهنيان وثالثة فيالق متطوعة    (يسة الوفد إىل أن هناك فيالق عسكرية        رئ

ويف سان مارينو ال توجد خدمة عـسكرية        .  سنة ١٨للتجنيد بالنسبة لكل هذه الفيالق هو       
، اليت تنص على    ١٩٩٠ لعام   ١٥ من القانون رقم     ٣واملادة  . خدمة مدنية إلزامية   إلزامية وال 
 سنة أن خيدموا يف اجليش، ينبغي أن ُتقرأ يف ضـوء            ٦٠ إىل   ١٦لى املواطنني من    أنه جيب ع  

وهذا احلكم ال   .  من هذا القانون نفسه، الذي ينظم األحوال االستثنائية للتعبئة العامة          ٤املادة  
غري أن هناك مشروعاً جملموعة لوائح شاملة للفيالق العسكرية، ال يـزال قيـد              . يزال سارياً 
 سنة، ومل تلجأ سان مارينو أبداً إىل التجنيد اإللزامي          ١٨يجعل احلد األدىن للسن     املناقشة، س 

  .وال للتعبئة العامة حىت أثناء أكثر األزمات خطورة
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :حتظى التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه تأييد سان مارينو  -٧٠

لى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع        التصديق ع   -١  
سلوفينيا، إسبانيا،  (األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

  ؛)املغرب، شيلي، بيالروس
التصديق على بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء           -٢  

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة        واألطفال، واملعاقبة عليه، املكم   
  ؛)بيالروس) (بروتوكول بالريمو(عرب الوطنية 

مواصلة وضع استراتيجية وطنية، باملشاركة الكاملة جلميـع أصـحاب            -٣  
املصلحة، من أجل إدماج حقوق اإلنسان يف سياسات تثقيفية، واملناهج الدراسية، 

  ؛)إيطاليا(ني والكتب املدرسية وتدريب املدرس
الواليـات  (تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تنفيذاً كـامالً            -٤  

  ؛)األمريكية املتحدة
  ؛)أملانيا(العمل على زيادة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع   -٥  
تقدمي تدريب متخصص لقوات الشرطة بشأن كيفية التعامل مع حاالت            -٦  

  ؛)النمسا(العنف املرتيل 
توفري مأوى آمن، فضالً عن املساعدة النفسانية وغريها من املساعدات،            -٧  

  ؛)النمسا(لضحايا العنف املرتيل 
يونيـه  / حزيـران  ٢٠ املؤرخ   ٩٧التنفيذ الكامل والصحيح للقانون رقم        -٨  

  ؛)موناكو(، املتعلق مبنع وقمع العنف ضد املرأة والعنف اجلنساين ٢٠٠٨
ألسرة، على أساس العالقة املستقرة بني الرجـل        مواصلة محاية مؤسسة ا     -٩  

  ؛)الكرسي الرسويل(واملرأة 
مواصلة محاية احلق يف احلياة ابتداًء من احلمل وحىت الوفـاة الطبيعيـة               -١٠  

  ؛)الرسويل الكرسي(
مواصلة التعاون مع منظمــات اجملتمــع املـدين يف متابعـة هـذا               -١١  

  ).النمسا(االستعراض 
رينو يف التوصيات التالية، وسـتقدم ردوداً بـشأهنا يف الوقـت     وستنظر سان ما    -٧١

املناسب، ولكن يف موعد ال يتجاوز موعد الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان،              
  :٢٠١٠يونيه /اليت ستعقد يف حزيران
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النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع              -١  
  ؛)اجلزائر(د أسرهم العمال املهاجرين وأفرا

مراعاة املبادئ الواردة يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            - ٢  
املهاجرين وأفراد أسرهم، والنظر بإجيابية يف إمكانيـة التـصديق عليهـا، ويف     
أعقاب ذلك سيصبح البلد طرفاً يف مجيع الصكوك الدولية الرئيـسية حلقـوق        

  ؛)املكسيك(اإلنسان 
على حنو إجيايب يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع            النظر    -٣  

  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 
النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص            -٤  

  ؛)األرجنتني(من االختفاء القسري؛ وإمكانية قبول اختصاص اللجنة ذات الصلة 
ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق        التصديق على ال    -٥  

  ؛)سلوفينيا، إسبانيا، املغرب، شيلي(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها             -٦  

ادية والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـص          
  ؛)الربازيل(واالجتماعية والثقافية 

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن             -٧  
  ؛)إسبانيا(االختفاء القسري 

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل            -٨  
  ؛)إسبانيا(للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اشياً مع التوصيات املقدمة من اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية           مت  - ٩  
واالجتماعية والثقافية، بشأن االنضمام إىل اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة           

؛ واالتفاقية املتعلقة بالضمان ١٩٤٧االتفاقية املتعلقة بتفتيش العمل لعام : التالية
؛ واتفاقية املساواة   ١٩٦٢ة،؛ واتفاقية السياسة االجتماعي   ١٩٥٢االجتماعي،  

  ؛)األرجنتني (١٩٦٢يف املعاملة 
حتديث التشريع الذي يهدف إىل تدريب األشخاص الذين يتعاملون مع            -١٠  

الواليـات املتحـدة    (األطفال واملسنني، واملرضى واألشخاص ذوي اإلعاقـة        
  ؛)األمريكية

ـ             -١١   اريس إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ ب
  ؛)فرنسا(



A/HRC/14/9 

17 GE.10-12061 

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ بـاريس              -١٢  
  ؛)املغرب(
اململكـة املتحـدة    (إنشاء مؤسسة وطنية معتمدة وفقاً ملبادئ بـاريس           -١٣  

  ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
ة لتعزيز  امتثاالً ملبادئ باريس، إنشاء مكتب أمني مظامل مستقل بوالية قوي           -١٤  

  ؛)كندا(ومحاية حقوق اإلنسان 
النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متنحها االعتمـاد جلنـة              -١٥  

  ؛)سلوفاكيا(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
إنشاء مؤسسة مستقلة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علـى املـستوى             -١٦  

  ؛)األرجنتني( الوطين
 كحد أدىن، أن تكون مؤسسة أمني املظامل يف وضع يسمح هلـا             ضمان،  -١٧  

بتوفري احلماية الكاملة للفئات الضعيفة من خالل مؤسسة حلقوق اإلنسان وفقـاً            
  ؛)اجلزائر( ملبادئ باريس

معاجلة مسألة تقدمي التقارير يف الوقت احملدد إىل هيئات رصـد حقـوق       -١٨  
  ؛)اجلزائر(اإلنسان 

مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس        تعزيز التعاون     -١٩  
  ؛)الربازيل(حقوق اإلنسان 

ضمان أن تتاح جلميع أفراد اجملتمع، مبن فيهم أفراد األقليات اجلنـسية،              -٢٠  
إمكانية التمتع حبقوق متساوية وأن يتاح هلم نفس مستوى احلماية مـن خـالل              

ة، ال سيما فيما يتعلق باإلدمـاج       تشريعات وبرامج إلذكاء الوعي والتدرب كافي     
  ؛)اململكة املتحدة(
وضع برامج تثقيفية أو تدريبية تشجع على إدماج األقليـات اجلنـسية              -٢١  

  ؛)هولندا(هبدف منع التمييز على أساس امليل اجلنسي 
األطفـال غـري    "و" األطفال الـشرعيون  "تقييم إمكانية إلغاء مفهومي       -٢٢  

جنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      اللذين، وفقاً لل  " الشرعيني
  ؛)شيلي(ال يزاال موجودين يف النظام القانوين احمللي 

اختاذ املزيد من التدابري لضمان عدم تعرض األطفال جلميـع أشـكال              -٢٣  
النفساين، أو اإلصابة أو االستغالل أو االستخفاف أو املعاملـة           العنف البدين أو  

االستغالل، عمالً باتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك          إساءة املعاملة أو   املهملة، أو 
  ؛)السويد(كفالة احلظر القانوين الكامل جلميع أشكال العقاب البدين لألطفال 
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ليس فقـط إسـاءة     (اعتماد تدابري تشريعية حمددة لتجرمي العقاب البدين          -٢٤  
برية إلذكاء الوعي من أجل تعزيز      يف مجيع البيئات، باإلضافة إىل محالت ك      ) املعاملة

" من خالل التثقيف واحلـوار والتعـاون      "ثقافة عامة تتمثل يف القضاء على العنف        
  ؛)إسبانيا(
إلغاء العقاب البدين من خالل القانون ويف املمارسة، بسن تشريع وطين             -٢٥  

  ؛)إسرائيل(حمدد حيظر العقاب البدين يف مجيع البيئات 
 صراحة، حتت أي ظـروف، للفتيـان والفتيـات          حظر العقاب البدين    -٢٦  

  ؛)شيلي(
  ؛)أملانيا(مواصلة التغيريات املتوخاة فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية للقّصر   -٢٧  
وضع واعتماد كل التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لضمان أن كـل             -٢٨  

امل على حنو مـن  األسر، مبن فيها تلك القائمة على مناذج أسرية غري تقليدية، ُتع      
املساواة مبوجب القانون، وخصوصاً فيما يتعلـق مبـسائل اإلقامـة واملـرياث             

  ؛)إسرائيل(
وضع تدابري حتمي أفراد النماذج األسرية غري التقليدية من التمييـز يف      - ٢٩  

جماالت العمالة، واهلجرة، والرفاه االجتماعي املتصل باألسرة وغري ذلك مـن           
  ؛)هولندا(املزايا العامة 

اختاذ املزيد من التدابري لضمان املساواة يف محاية حقوق األشخاص الذين             -٣٠  
ينتمون إىل مناذج أسرية غري تقليدية، مثل الشريكني غري املتزوجني، واملتعاشرين،           

  ؛)السويد(والشريكني املدنيني من نفس اجلنس 
ن التخفيف من الشروط الصارمة جداً للحصول على املواطنة، وضـما           -٣١  

عدم التمييز، وخاصة فيما يتعلق باألطفال الذين يفتقر أحد أبويهم إىل مواطنـة             
  ؛)١()اجلمهورية التشيكية(سان مارينو 

ضمان ازدواج اجلنسية من أجل منع التمييز ضد األطفال الذين تنـازل              -٣٢  
  ).املكسيك(أبويهم عن اجلنسية األصلية 

  :ارينوومل حتظ التوصيات التالية بتأييد سان م  -٧٢
النظـر يف   )/شـيلي (التصديق على   )/اجلمهورية التشيكية (االنضمام إىل     -١  

الربوتوكول االختياري  ) إسبانيا(التوقيع أو التصديق على     )/الربازيل(التصديق على   

_____________               
ة جـداً الكتـساب املواطنـة،       التخفيف من املتطلبات الصارم   : التوصية كما قرأت أثناء احلوار التفاعلي      )١(

 .عدم التمييز، وخاصة فيما يتعلق باألطفال الذين ال حيمل أحد أبويهم مواطنة سان مارينو وضمان
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التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               
  الالإنسانية أو املهينة؛

ليست يف وضع يسمح هلا بقبول التوصية الواردة أعـاله،          وسان مارينو     
ذلك أن تتضمن طلباً باالنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           
مناهضة التعذيب، وقد مت النظر يف إمكانية االنضمام إىل هذا الـصك،            
ولكن إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية، وفقاً ملا يتطلبه الربوتوكـول،           

  .ة بالنسبة لسان مارينويشكل مهمة صعب
توضيح حالة العالقة بني االلتزامات الدولية اليت تعهدت هبا سان مارينو             -٢  

وتشريعها احمللي وضمان أن احملاكم احمللية تطبق هذه االلتزامات الدولية وإجراء           
استعراض شامل لقانوهنا العريف العام من أجل حتديد أحكام التشريع احمللي الـيت             

بادئ وأحكام االتفاقيات، على النحو الذي أوصت به اللجنة املعنية تتعارض مع م
حبقوق اإلنسان؛ واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة         

  ؛)إسرائيل(حقوق الطفل، على التوايل 
كما أشري يف التقرير الوطين وأثناء احلوار التفاعلي، فإنه مىت مت التصديق              

ك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات، تكون األسبقية        على الصكو 
ويف . هلذه الصكوك على التشريع احمللي ويطبقها القضاة بشكل مباشـر         

حالة تعارض أحدى القواعد احمللية السابقة مع أحد الصكوك الدوليـة،           
  .فاألسبقية تكون دائماً هلذا الصك

حقوق املـرأة املـساواة بـني       إنشاء هيئة رفيعة املستوى لرصد ومحاية         -٣  
اجلنسني، وضمان تعميم املنظور اجلنساين يف عملية وضع الـسياسات واختـاذ            

  ؛)كندا(القرارات 
إنشاء كيان خاص ُمكلف بتعزيز حقوق املرأة أو، بديالً لذلك، التوسع             -٤  

  ؛)شيلي(يف وظائف جلنة تكافؤ الفرص 
 ٤ و ٣تني رقـم    سان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول التوصـي           

املذكورتني أعاله، ألن هناك ثالث مؤسسات قائمة وهي علـى وجـه            
التحديد، وزارة الصحة والضمان االجتمـاعي واألسـرة والـشؤون          

 -االجتماعية وتكافؤ الفرص؛ وهيئة تكافؤ الفرص؛ وجلنة تكافؤ الفرص 
تضطلع بالفعل، وفقاً لوالية كل منها، بوظائف محاية وتعزيـز ورصـد            

  ملرأة؛حقوق ا
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النظر يف إمكانية تعديل إعالن حقوق املواطنني حبيث يتضمن صـراحة             -٥  
أسساً مثل العرق، واللون، واللغة، واجلنسية أو األصل اإلثين، واملدرجة حالياً يف            

  ؛)الربازيل" (املركز الشخصي"مفهوم 
اعتماد إطار قانوين شامل حيظر صراحة التمييز القائم على أسس خمتلفة             -٦  

  ؛)املكسيك( من إعالن حقوق املواطنني ٤جة حالياً يف املادة مدر
إدراج امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية بشكل صريح كأسـس حتظـى              -٧  

باحلماية مبوجب مبدأ عدم التمييز يف التشريعات والربامج ذات الصلة، وتطبيـق    
نـسانية  مبادئ يوغياكارتا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلويـة اجل   

  ؛)التشيكية اجلمهورية(
 ٦ و ٥سان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول التوصيات رقـم              
، الوارد يف إعالن حقـوق      "املركز الشخصي " أعاله، ألن تعريف     ٧و

املواطنني واملبادئ األساسية لنظام سان مارينو الدسـتوري، يتـضمن          
 مـن خـالل   وقد أعيد تأكيد هذا التفسري    . بالفعل مجيع أسس التمييز   

  السوابق القضائية لسان مارينو؛
تعديل دستورها لضمان أال يتعرض األطفـال للتمييـز علـى أسـاس          -٨  

  ؛)الربازيل( اجلنسية
سان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول التوصية املذكورة أعـاله،            

  حيث إن األطفال ال يتعرضون للتمييز على أساس جنسيتهم؛
ي الذي يلزم األجنيب بتقدمي ضامن حىت يتسىن لـه          إلغاء احلكم التمييز    -٩  

  ؛)اجلمهورية التشيكية(إقامة دعوى مدنية أمام حمكمة 
سان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول التوصية الواردة أعـاله،              

ذلك أن احلكم القدمي يف القانون العريف العام مل يعد يطبق ملا يزيد عـن               
واإلمهال هو طريقـة إلسـقاط      . قرن مضى، إذ إنه أصبح طي اإلمهال      

ومبوجـب  . يصبح هلا وجود   القاعدة ُتلغى وال  : قاعدة يف القانون العريف   
قاعدة باعتماد قـانون     النظام القانوين لسان مارينو، من املستحيل إلغاء      

  حمدد، حيث إن القاعدة مل يعد هلا وجود، عمالً مببادئ القانون العريف؛
سنة على  ١٨لعسكري يف مجيع األحوال إىل      رفع السن األدىن للتجنيد ا      -١٠  

  ؛)سلوفينيا(األقل، والسماح باالستنكاف الضمريي للخدمة العسكرية 
 سـنة   ١٨رفع السن األدىن ألولئك اخلاضعني للتجنيد العـسكري إىل            -١١  

  ؛)النمسا(
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وضع تشريع ينص على إمكانية االستنكاف الضمريي أو على خدمـة             -١٢  
  ؛)النمسا(املؤهلني ألداء اخلدمة العسكرية مدنية بديلة للمواطنني 

 ١١ و ١٠سان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول التوصيات رقم             
 الواردة أعاله، فال يوجد يف البلد خدمة عـسكرية إلزاميـة وال             ١٢و

والتجنيد العسكري، القائم على أسـاس طـوعي        . خدمة مدنية إلزامية  
   سنة؛١٨ محبت، خمصص للمواطنني الذين جتاوز عمره

حتسني أشكال محاية الضمان االجتماعي املنطبقة على العمال األجانـب            -١٣  
الذين أصبحوا عاطلني عن العمل أو الذين ُعلقت وظـائفهم واحملـرومني مـن              

  ؛)األرجنتني(االستحقاقات اليت توفر للمواطنني الذين يوجدون يف نفس احلالة 
توصـية الـواردة أعـاله، ألن       سان مارينو ليست يف وضع يسمح هلا بقبول ال        

  .األشكال احلالية حلماية الضمان االجتماعي تعترب مناسبة
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن مواقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٧٣

وال ينبغي تأويلها علـى أهنـا       . أو الدولة قيد االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .مل ككلحتظى بتأييد الفريق العا
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of San Marino was headed by the Minister for Foreign Affairs, 

Antonella Mularoni, and was composed of five members: 

• Dario Galassi, Ambassador, Permanent Representative; 

• Federica Bigi, Director of Political Affairs, Ministry for Foreign Affairs;  

• Eros Gasperoni, First Secretary, Ministry for Foreign Affairs; 

• Ilaria Salicioni, First Secretary, Ministry for Foreign Affairs; 

• Lino Zonzini, Adviser, Ministry for Foreign Affairs. 

        
  

  


