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  املنهجية وعملية إعداد التقرير  - أوالً  
سان مارينو تقريرها الوطين األول عن حاالت حقوق اإلنسان وفقـاً لقـرار             تقدم    -١

 وللمبادئ التوجيهيـة العامـة      ٢٠٠٦ مارس/ آذار ١٥ يف   املتخذ ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة   
 .إلعداد التقرير الوطين

ويستند هذا التقرير إىل التقارير اليت قدمتها سان مارينو إىل خمتلف هيئات الرصد يف                -٢
تحدة، وتوصيات هذه اهليئات، واإلجابات على االستبيانات املطلوبة مـن خمتلـف            األمم امل 

 .املنظمات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

أمانـة  : ومتت استشارة املؤسسات الوطنية التالية أثناء وضع هذا التقريـر الـوطين             -٣
ـ       ) وزارة( لـيم والثقافـة    سياسات التع الدولة للشؤون اخلارجية والسياسية؛ وأمانة الدولة ل

 والشباب؛ وأمانة الدولة للصحة والضمان االجتماعي، والتأمني الوطين، والشؤون          اتواجلامع
األسرية واالجتماعية، واملساواة بني اجلنسني؛ وأمانة الدولة للعمل؛ ومكتب حمامي الدولـة؛            

 . الصحية؛ ومكتب التخطيط االقتصادي ومركز معاجلة البيانات واإلحصاءاتةوالسلط

  املعلومات األساسية واإلطار العام - ثانياً  

 معلومات أساسية عن البلد  - ألف  

،  اجلمهوريـة اإليطاليـة    أرض داخل   اًجغرافيمجهورية سان مارينو دولة ذات سيادة تقع          -٤
 . كيلومتر٣٩,٠٣انو ويبلغ حميطها على منحدرات جبل تيت  كيلومتر مربع٦١,١٩غطي مساحة تو

 نـسمة،   ٣١ ٥١٧، كان عدد سكان سان مـارينو        ٢٠٠٩ أغسطس/ آب وحىت -٥
 مـن سـكاهنا     ٤ ٦٠٠وحيمل حـوايل    .  نسمة يف الكيلومتر املربع    ٥١٥اهز  ـكثافة تن بـ

 من مواطين سان    ١٢ ٠٠٠ويقيم أكثر من    . جنسيات بلدان أخرى، أساساً اجلنسية اإليطالية     
لية من الواليات املتحدة،     أكرب اجلاليات يف إيطاليا، واملناطق الشما      وتوجد ؛مارينو يف اخلارج  

  .وفرنسا، واألرجنتني

  والقانوين املؤسسي اهليكل  -باء   
 ٨ املـؤرخ  ٥٩يستند التنظيم املؤسسي جلمهورية سان مارينو إىل القـانون رقـم          -٦

ـ            (١٩٧٤يوليه  /متوز و ـإعالن حقوق املواطنني واملبادئ األساسـية لنظـام سـان مارين
 ١٩  املؤرخ ٩٥القانون رقم   ب املعدلة   بصيغته،  ) باإلعالن بعد املشار إليه فيما     -توري  ـالدس
  .٢٠٠٢فرباير / شباط٢٦ املؤرخ ٣٦  رقم والقانون٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
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 وهو، عالوة على  . ينظم اإلطار املؤسسي للبلد   هو   دستور و  مبثابةهذا اإلعالن   ويعد    -٧
 الرئيسية اليت تعترف هبا     ذلك، يقر احلقوق املدنية والسياسة واالجتماعية األساسية واحلريات       

 .مجهورية سان مارينو

 الرئيسية للهيئات املعهود إليها باملهام املؤسـسية الرئيـسية          املالمحوحيدد اإلعالن     -٨
 . الثالث، اليت تعمل باحترام متبادل الستقالليتها واختصاصها

ا اجمللـس   ، اللذان يعينهم  )رئيسا الدولة (ومبوجب اإلعالن، ميثل الرئيسان احلاكمان        -٩
ويترأسان اجمللس . ، الدولة يف وحدهتا ويضمنان النظام الدستوري)الربملان(النيايب األعلى العام  

، وهيئات أخرى، على أساس األحكام القانونية )احلكومة (الدولةالنيايب األعلى العام، وجملس    
 .قاً ملبدأ فصل السلطاتبوط

 عضواً، السلطة التشريعية، ويوجـه      ٦٠لف من   وميارس اجمللس النيايب األعلى العام، املؤ       -١٠
 .ويراقب السياسات احلكومية

وجب سلطته التشريعية، مشاريع القوانني اجلديدة      ، مب ويقر اجمللس النيايب األعلى العام      -١١
ويصدق أيضاًً  . ويصدق على املراسيم اليت يصدرها الرئيسان احلاكمان وفقاً القتراح احلكومة         

 .يةعلى االتفاقيات الدول

وتكتسي مهمة توجيه السياسات احلكومية شكالً ملموسـاً، ال سـيما يف تعـيني                -١٢
احلكومة وإقرار برناجمها، ويف مراقبة النشاط احلكومي، خاصة من خالل تقدمي االقتراحـات             
الربملانية وتوجيه األسئلة واالستجوابات، ويف املوافقة السنوية على ميزانية الدولة والتعديالت           

 . عليهاالالحقة

 اجلماعيـة  ملبدأي وفقاً   الدولةجمللس  ُتخّول   السلطة التنفيذية    وينص اإلعالن على أن     -١٣
 وهم مـسؤولون أمامـه،      الدولةأعضاء جملس   اجمللس النيايب األعلى العام     يعني  و. واملسؤولية

 .بشكل فردي أو مجاعيسواء 

 الدولـة ، يوجـه جملـس      وبتنفيذ املبادئ التوجيهية للمجلس النيايب األعلى العـام         -١٤
 اخلط السياسي احملدد يف الربنامج االنتخايب لألحزاب        الدولة جملس   وينفذ. السياسات الدولية 

اليت تشكل ائتالف األغلبية، وهو مسؤول عن النشاط اإلداري ويعتمد مراسـيم هلـا قـوة           
 .يف وقت الحق القانون يصدق عليها اجمللس النيايب األعلى العام

إىل مبدأ فصل السلطات، يضمن اإلعالن للهيئات القضائية املنشأة مبوجب          واستناداً    -١٥
 . كاملة يف االضطالع مبهامهايةالقانون الدستوري استقاللية وحرية متييز

ومبوجب اإلعالن، ال ختضع اهليئات القضائية إال للقانون وتفسر القوانني القائمـة              -١٦
وتتكون هذه احملكمة من    . العادي واإلداري ومتارس حمكمة واحدة القضاء     . بصرامةوتطبقها  

 فيمـا   بـدوره  األخري   انقسام هذا قسمني متخصصني يقابالن القضاء اإلداري والعادي، مع        
 .يتعلق بالشؤون املدنية واجلنائية
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - ثالثاً  

  إدماج حقوق اإلنسان يف سان مارينو  - ألف  
.  مارينو توسعاً ومنواً كبريين اعتباراً من الثمانينيات        اخلارجية لسان  ة السياس شهدت  -١٧

 البلد تغريات هامة أثرت يف هياكله االقتصادية واالجتماعية، وكذلك شهدويف الوقت نفسه، 
 يف إذكاء وعي سكان سان مـارينو حبقـوق   أسهمامنواً ثقافياً وانفتاحاً على العامل اخلارجي  

 .وروثة لسان مارينواإلنسان، اليت تعد جزءاً من القيم امل

 ة تـستند إىل    أي سياس  يعارض بوضوح و على تقليد احلياد الذي مييزه        البلد وحبفاظ  -١٨
، بينما سبق له أن انـضم يف تـشرين          ١٩٩٢أصبح عضواً يف األمم املتحدة يف عام        و لقوة،ا

وعالوة على ذلك، فجرت عملية التوحيد األورويب       .  إىل جملس أوروبا   ١٩٨٨نوفمرب  /الثاين
وزيادة الترابط االقتصادي والسياسي على الصعيد الدويل نقاشاً حاداً يف البلد بشأن فـرص              

 يف به فعالً اتفاق تعـاون       هاربطيوطرائق زيادة إدماج سان مارينو يف االحتاد األورويب الذي          
 .١٩٩١خمتلف القطاعات ُوقع يف عام 

 السكان  شيوخةالعالقة بني   أوالً، أدت   . قصري يف وقت    وقد تغري النسيج االجتماعي     -١٩
 ؛ الدميوغرافية العامة للبلد    هام يف  وحتسني مستويات املعيشة ومعدالت الوالدة الثابتة إىل تغري       

 شخص، أما اليوم فقد ١٥ ٠٠٠، كان يعيش يف مجهورية سان مارينو      ١٩٤٥ففي هناية عام    
 .عددهذا التضاعف 

يعة؛ لذلك، فإىل جانب الـدور      وخضع اهليكل االقتصادي لعملية إعادة هيكلة سر        -٢٠
 هذا االنتقال ومتيز.  قطاع اخلدماتكان هناك منو يفالتقليدي الذي تؤديه الصناعة والتصنيع،     

 وتوظيف هام للقوة العاملة األجنبية لتلبية الطلب على اليـد           للعمالةالعامة  عدالت  ارتفاع امل ب
 يعرب حدود سان مارينو وحالياً،. نو اقتصاد سان ماريحتركالعاملة من القطاعات الرئيسية اليت 

 . عامل٦ ٦٠٠كل يوم ما يناهز 

معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة، ومنو وتقوية الطبقة املتوسطة، وزيادة         رتفاع  ونتيجة ال   -٢١
االنفتاح على العامل اخلارجي، أدى انتشار اإلنترنت وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت إىل            

 على  وعالوة. ت األسر املعيشية، وأسلوب حياهتا، وأمناطها االستهالكية      احتياجاسريع يف   تغري  
 من  ظهرت يف العديد  نظراً لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالجتماعية للبلد،          وذلك،  

 .األسر احتياجات جديدة ختتلف عن النموذج االجتماعي التقليدي

 وسـائل النقـل      يف توسـع الابط، وزيادة    يف عامل متر    احلدود انفتاحونظراً لزيادة     -٢٢
 ينظر يف الظواهر     سان مارينو   جمتمع بدأ،  إقليماً مغلقاً  اواالتصال، ووضع سان مارينو بوصفه    

 االهتمام ألية آثار حمتملة هلـذه       اًالعاملية مثل االحترار العاملي واإلرهاب واالجتار بالبشر معري       
 .ها احملتمل على البلدريأثتالتحديات و
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 اجلديد جلزء كبري من اجملتمع والتغريات السريعة املذكورة أعاله،          يفضل هذا الوع  وب  -٢٣
إىل جانب االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية املتصلة حبقوق اإلنسان، ُيعتـرب احتـرام              
احلقوق األساسية حالياً يف سان مارينو أيضاً شرطاً ال بد منه ونقطة انطالق للقيام مببادرات               

 . درة على مواجهة الظروف اجلديدة بأفضل طريقة ممكنةسياسية قا

 على األمهية الكبرية اليت تعلقها مجهورية سان مارينو على تعزيـز حقـوق              ويشهد  -٢٤
، على العديد من االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق          ذكره البلد صدق، كما سبق      أناإلنسان  

. الوطنيـة ، يف تشريعاهتا    ) أدناه "باء"انظر الفصل   (اإلنسان، بإدماج أحكامها، عند االقتضاء      
 إلدارهتا، أخرت تقدمي تقاريرها املطلوبة من هيئات للحجم احملدودولكنها، لسوء احلظ، نظراً     

 .الرصد املسؤولة عن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان

 سان مارينو عن رغبة البلد يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيز تعاونه مع             وحىت تربهن   -٢٥
 دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة        ٢٠٠٣أبريل  /ة، وجهت يف نيسان   اهليئات الدولي 

 . اليت تتوخاها منظومة األمم املتحدةباملواضيع

  حقوق اإلنسان يف اإلطار التشريعي الوطين   -باء  
 من اإلعالن، ُتعد قواعد القانون الدويل املعترف هبا بـشكل عـام             ١يف إطار املادة      -٢٦

متتثل مجهورية سان مـارينو يف أفعاهلـا        و. نظام الدستوري للجمهورية  جزءاً ال يتجزأ من ال    
وتلتزم أيضاً باالمتثال للقواعد اليت تتضمنها اإلعالنات الدولية بشأن         . وسلوكها هلذه القواعد  

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكذلك للمبادئ املكرسة يف النظام الـداخلي لألمـم             
 . الدوليةاملتحدة فيما يتعلق بأنشطتها

يقر ويضمن ويعزز احلقوق واحلريات األساسـية       "والنظام الدستوري لسان مارينو       -٢٧
تسمو "، بينما   "اليت تنص عليها االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         

ى االتفاقات الدولية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات اليت جيري توقيعها وتنفيذها بانتظام عل           
لذلك، يؤكد اإلعالن أن االتفاقات الدولية بشأن محايـة         . "القوانني احمللية يف حالة التعارض    

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت تعد سان مارينو طرفاً فيها تسمو يف حالة تعارضها              
 .مع القانون احمللي

ريية  معـايري تفـس    ال حتظى بـاالعتراف بوصـفها      أن هذه االتفاقات  ويعين ذلك     -٢٨
للتشريعات احمللية أو معايري ُتستخدم العتماد األحكام التشريعية فحسب، بـل إهنـا أيـضاً       

 .وبشكل أساسي قابلة للتطبيق مباشرة حىت يف غياب قانون تنفيذ حملي حمدد
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  تطبيق األحكام الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم   

  األفراد حبقوق حمددةمتتع ملساواة وعدم التمييز وا  -١  
 كفل اإلعالن املساواة القانونية دون أي متييز على أساس اجلنس أو املركز الشخصيي  -٢٩
 إىل أن مجيع مـواطين       أيضاً الديين، كما يشري   وأالسياسي   وأ ،االجتماعي وأاالقتصادي   وأ

 .االنتخابب املناصب  ويشغلونسان مارينو حيصلون على اخلدمات العامة

هبا أوالً يف اإلعالن ومن مث يف أحكام التنفيذ، ينص         ولكفالة حقوق اإلنسان املعترف       -٣٠
وعالوة . داريةاإلدنية واملنائية واجل: النظام القانوين لسان مارينو على ثالثة أشكال من احلماية        

على ذلك، فبموجب انضمام اجلمهورية إىل االتفاقية األوروبية حلمايـة حقـوق اإلنـسان              
، ميكن ") حلقوق اإلنساناالتفاقية األوروبية" بعبارة بعداملشار إليها فيما  (واحلريات األساسية   

 من انتهاك حلقوقه أن يعرض قضيته على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،            وألي فرد يشك  
 .بعد استنفاد مجيع وسائل االنتصاف القضائية احمللية

قـصور  وللقضاء على أي تضارب مع مبادئ املساواة وعدم التمييز، أو ملعاجلة أي               -٣١
وتعمل اللجنـة لكفالـة     . ٢٠٠٤تشريعي، أنشأت سان مارينو جلنة تكافؤ الفرص يف عام          

 املساواة القانونية الكاملة وتساوي الفرص جلميع املواطنني، بالتعاون مع اهليئات اليت يعتـرف   
 .  القانون بسلطة اختاذ املبادرة التشريعيةهلا

  املرأة  )أ(  
 يف املائة من سـكان سـان        ٥١، متثل املرأة    ٢٠٠٩ أغسطس/آبوفقاً لتقديرات     -٣٢

 . نسمة من السكان٣١ ٥١٧ امرأة من جمموع ١٦ ٠٥٨: مارينو

 من اإلعالن، اليت حتظر     ٤وتضمن املساواة القانونية بني الرجل واملرأة صراحة املادة           -٣٣
يد من  املبدأ يف وقت الحق مبزيد من التفصيل يف العد هذاوأُدرج. أي متييز على أساس اجلنس

القوانني اليت تنظم خمتلف قطاعات احلياة اليومية، اليت تتراوح بني السياق السياسي واالنتخايب             
 .سياق العمل والتعليمو

ـ ُينتَخأن َينتِخبوا و   يف   هممارسة حق مب على قدم املساواة     والنساءل  اويتمتع الرج   -٣٤  واب
لمرأة يف اهليئـات    هامة ل وهناك مشاركة   . ولديهم فرصة تويل مهام ومناصب ووظائف عامة      

عشرة وزراء دولة،   أصل   امرأتني من    الدولةفي الوقت احلاضر، يضم جملس      ف: املؤسسية للبلد 
مها وزيرة الدولة للشؤون اخلارجية ووزيرة الدولة للشؤون الداخلية؛ ومتثل النساء يف اجمللس             

ينما تشغل امرأتـان    ، ب )٦٠  أصل  من ١٠( يف املائة من األعضاء      ١٦,٦النيايب األعلى العام    
 وتـشكل   ،منصب رئيس جملس البلدة   ) اإلدارات احمللية (داخل جمالس البلدات    ) ٩  أصل من(

 . يف املائة من التشكيلة العامة هلذه اهليئات٢٥النساء 
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 أي متييـز    ١٩٨١مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ٤٠وفيما يتعلق بالعمل، حيظر القانون رقم         -٣٥
وحالياً، يشكل العدد اإلمجايل للنساء     . احلياة الوظيفية ات  على أساس اجلنس على مجيع مستوي     

وخالل الثالثني سـنة  .  يف املائة من جمموع القوة العاملة٤٢العامالت يف سان مارينو حوايل    
األخرية، متكنت املرأة يف سان مارينو، بفضل رفاه اقتصادي واسع النطاق وعـدة أحكـام               

وباإلضافة إىل  . ا بسرعة يف احلياة االجتماعية للبلد     هتدف إىل دعم املرأة، من زيادة مشاركته      
العليا سواء  - ذلك، حيتل عدد مرتفع نسبياً من النساء مناصب من الرتب املتوسطة واملتوسطة

ضـريبية، وخـدمات    ومالية،   (فوائد خمتلفة ومن املتوخى منح    . يف القطاع العام أو اخلاص    
ني لنساء  ـسبة الثلث ـ أو اململوك رأمساهلا بن    لملكيات أو الشركات اململوكة لنساء    ل) حقيقية

. )١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ املؤرخ   ١٣٤القانون رقم   ( عاماً   ٤٢ال تتجاوز أعمارهن    
 .املساواة يف املعاملة يف جمال العملالعديد من األحكام اليت حتمي األمومة   أيضاًوأخرياً، يكفل

قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       ومجهورية سان مارينو دولة طرف يف اتفا        -٣٦
 بشأن مـساواة    ١٠٠املرأة وبروتوكوهلا االختياري ويف اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم          

 األمومـة،  محاية بشأن ١٠٣رقم  والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية، و   العمال
يف ساواة املتكافؤ الفرص و بشان ١٥٦ رقم بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، و  ١١١ رقمو

 . املسؤوليات العائليةوالعمال ذو: املعاملة للعمال من اجلنسني

ويف جمال التعاون مع املنظمات الدولية، تشارك سان مارينو يف أعمال جلنة األمـم                -٣٧
ابعـة  هية املعنية بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل التي املرأة واللجنة التوجمبركزاملتحدة املعنية  
 .جمللس أوروبا

،  العنف ضد املرأة    ومكافحة وشاركت سان مارينو بنشاط يف احلملة األوروبية ملنع         -٣٨
           ٢٠٠٦نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   (مبا يف ذلك العنف املرتيل، اليت شجعها جملس أوروبـا           

ألمـم   اليت أطلقتها ا    العنف ضد املرأة   مكافحةوانضمت إىل محلة    ) ٢٠٠٨يونيه  /حزيران -
 .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٥املتحدة يف 

، عززت سان مارينو واختذت تدابري هتدف إىل مكافحـة          تني احلمل اتنيويف سياق ه    -٣٩
وكانت إحدى النتائج الرئيسية حلملة جملس أوروبا إقرار القـانون          . يف اجملتمع ظاهرة العنف   

. "ة والعنف اجلنساين  منع وقمع العنف ضد املرأ    "،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ   ٩٧رقم  
 يفضي إىل ضرر أو أمل بدين أو جنسي أو نفسي للضحية، مبا         فعل أي    اجلديد ويعاقب القانون 

. يف ذلك التهديد بارتكاب مثل هذه األفعال، أو اإلكراه، أو احلرمان التعسفي مـن احلريـة     
ـ   عناصر جديدة هامة يف النظام الدستوري لسان مارين         هذا القانون  ويدخل جانـب  إىل  و؛ ف

احترام سالمة الضحايا وخصوصيتهم، ينص أيضاً على أحكام حمددة يف القانون اجلنائي بشأن    
، وعنف العصابات، واملالحقة، واملضايقة، عليها أو اإلبقاء     حالة الرق أو العبودية    إىلالتحويل  

أوامـر  واالجتار بالبشر، فضالً عن تدابري محاية الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية، وبالتحديـد             
 .واحلضوراحلماية 
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وأنشأ هذا القانون أيضاً السلطة املعنية بتكافؤ الفرص، اليت تتـوىل مـسؤولية مجـع                 -٤٠
وتتألف السلطة من ثالثـة     .  ستة أشهر  كلالبيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة والعنف اجلنساين        

اء القـانونيني، وممثلـي     أعضاء يعينهم اجمللس النيايب األعلى العام ويتم اختيارهم من بني اخلرب          
 .املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال املساواة بني اجلنسني، واخلرباء يف االتصال وعلم النفس

 األطفال  )ب(  

.  عاما ١٨ عند سن الرشد    ١٩٧٥يونيه  / حزيران ٢٥ املؤرخ   ١٥حيدد القانون رقم      -٤١
. ه أو حتـرر   ١٨، حىت يبلغ سـن      وميارس اآلباء السلطة األبوية على القاصر، باتفاق متبادل       

دارة غـري   اإلويف حالـة    . واآلباء هم املمثلون القانونيون ألطفاهلم القصر ويديرون ملكيتهم       
أن يتخذ تدابري مؤقتة، حبكـم منـصبه، لـصاحل          ) القاضي(عادلة، جيوز للمفوض القانوين     ال

أحد الوالـدين    السلطة األبوية عندما يهمل      إسقاط أن يقرر     وحده وميكن للقاضي . القاصر
 من  ٣١ومبوجب املادة   .  على حساب الطفل   خطريواجباته أو يسيء استعمال سلطته بشكل       

ـ ")إصالح قـانون األسـرة  ("، ١٩٨٦أبريل / نيسان٢٦ املؤرخ   ٤٩القانون رقم    ارس ، ُتَم
 .السلطة األبوية وفقاً اللتزام دعم األطفال مالياً وتعليمهم مع احترام شخصيتهم وتطلعاهتم

 دون سن الثانيـة     الطفل من القانون اجلنائي لسان مارينو على أن         ١٠نص املادة   وت  -٤٢
بلـغ سـن   الذي قاصر  العشرة ال ميكن أن ُيتهم جبرمية، بينما ميكن فرض عقوبة خمففة على             

وعالوة على ذلك، ميكن فرض عقوبة خمففة على     . الثانية عشرة ولكنه دون سن الثامنة عشرة      
 .العشرين عند ارتكاب اجلرمية دون سن احلادية وشخصأي 

 الزوجية باحلمايـة الروحيـة      رباطن خارج   وووفقاً للقانون، يتمتع األطفال املولود      -٤٣
 ربـاط والقانونية واالجتماعية وُيعاملون على قدم املساواة مع األطفال املولـودين داخـل             

 ٢٦ املـؤرخ    ٤٩، مبوجب القـانون رقـم       اًدستورياملكفولة  وُتنفذ هذه املبادئ،    . الزوجية
وينظم هذا القانون أيضاً ممارسات التبين بوضع قواعـد ومتطلبـات           . ١٩٨٦أبريل  /نيسان

 ٢٠ املـؤرخ    ٨٣وينظم القانونان رقـم     .  أو إلمكانية تبنيهم   القصروشروط سواء حلضانة    
 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨ املؤرخ   ٦٨ورقم  " قانون تبين القصر األجانب    "١٩٩٩يوليه  /متوز

اجلوانب العملية وحيدد إجراءات تبين " بين القصر ومحايتهم على الصعيد الدويلالئحة بشأن ت  "
وُتطبق القواعد املكرسـة يف     . قاصر يقيم يف اخلارج، وفقاً للمعاهدات الدولية املصدق عليها        

.  على اآلباء بالتبين واآلباء بالكفالة     ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩املؤرخ   ١٣٧القانون رقم   
 .تدابري دعم األسر وتنظم، يف مجلة أمور، الرضاعة الطبيعية وإجازات األمومةوهي تتعلق ب

 من اإلعالن على أن من واجب مجهورية سان مارينو تعزيز منـو             ١١وتنص املادة     -٤٤
شخصية الشباب وتعليمهم ليمارسوا حقوقهم األساسية حبرية ومسؤولية يف سياق املدرسـة            

والتعليم االبتدائي والثانوي جماين متاماً يف سان مـارينو  . يةوالعمل والرياضة واألنشطة التروحي  
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 من اإلعالن، اليت تعترف جلميع املواطنني باحلق يف التعليم،          ٦ وتكفله املادة    ١٩٦٣منذ عام   
 .وتضمن الدولة النقل وخدمات املطاعم والكتب باجملان. جماناً ودون تكلفة

 التعليم اإللزامي داخل نظام التعليم      إمتامميكن  و. والتعليم إلزامي حىت سن السادسة عشرة       -٤٥
قـصر ال   لحاالت  وال توجد   . أو يف نظام التدريب املهين، مع إمكانية االنتقال من نظام إىل آخر           

 التعلـيم    التعليم اإللزامي االبتدائي والثانوي من املستوى األول، أو ال يكملون           أو يكملون  يتلقون
يشمل االنتظام يف املدارس مجيع القصر، سواء كـانوا         و. اإللزامي حىت سن السادسة عشرة    

وترحب املدارس باألجانب وتوفر هلم مدرسـني مـساعدين         .  إقامة إذنمقيمني أو حيملون    
 .يساعدوهنم من خالل الوساطة اللغوية وييسرون تعلمهم

وتـنظم  .  املدرسة االبتدائية، يتعلم طالب سان مارينو محاية حقوق اإلنـسان     ومنذ  -٤٦
، أي مستوى مدرسـي أو رتبـة     التعليم دورات تدريبية أولية ملدرسي سان مارينو من          إدارة

وخالل هـذه  . فضالً عن دورات سنوية لتجديد املعلومات فيما يتعلق بتعليم حقوق اإلنسان     
الدورات، يتم حتليل بعض الوثائق الدولية الرئيسية بشأن حقوق اإلنسان، مع اإلشارة بشكل             

ألوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحـالت إذكـاء          خاص إىل االتفاقية ا   
 .الوعي اليت يشجعها جملس أوروبا

ويتمتع مجيع األطفال واملراهقني يف سان مارينو بتدابري احلماية واملساعدة مثل باقي              -٤٧
 ٢١ولكفالة احلماية واالهتمام الضروريني لرفاه األطفال، أنـشأ القـانون رقـم             . السكان

، اليت ُتعىن باملساعدة االجتماعية "ردائرة القصَّ" هيئة حمددة، هي ١٩٧٧مايو / أيار٣ؤرخ ـامل
 .والنفسية والتربوية لألطفال واملراهقني حىت سن الثامنة عشرة

وللتصدي للعنف ضد القصر، يعاقب القانون اجلنائي لسان مارينو انتـهاك احلريـة         -٤٨
سي بالقصر أو األشخاص عدميي األهليـة الراضـني         ، والتحرش اجلن  )١٧١املادة  (اجلنسية  

ـ  )٢٣٤املادة  (، واستغالل سلطة املعاقبة أو التأديب       )١٧٣ادة  ـامل( ـ  ـ، وس ة ـوء املعامل
، اعُتمدت أيضاً   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠ املؤرخ   ٩٧وباعتماد القانون رقم    . )٢٣٥املادة  (

 جرمية اختطاف واحتجاز قاصر ما تدابري جديدة فيما يتعلق حبماية القصر ضحايا العنف، مثل      
مـن   -اإلبـالغ    إساءة املعاملة داخل األسرة، والتزامات       من احلماية   مومراسييف اخلارج،   

 فيما يتـصل    -ذ القانون، واألخصائيني الصحيني     جانب الدوائر االجتماعية، وسلطات إنفا    
 أي انتـهاك  ذلك ستتبعي دون أنبأي عمل من أعمال العنف املرتكبة ضد النساء أو القصر،           

 .للسرية املهنية

اتفاقية حقوق الطفل؛   : وانضمت مجهورية سان مارينو إىل االتفاقيات الدولية التالية         -٤٩
واتفاقية محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل؛ واتفاقية منظمـة العمـل               

 بشأن حظـر    ١٨٢لية رقم   ؛ واتفاقية منظمة العمل الدو    العمل اجلربي  بشأن   ٢٩الدولية رقم   
أسوأ أشكال عمل األطفال؛ واتفاقية جملس أوروبا بشأن العالقـات الشخـصية املتعلقـة              

وعالوة . باألطفال؛ واالتفاقية املتعلقة باجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل        
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 االستغالل  ت سان مارينو على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من          ععلى ذلك، وق  
 . اجلنسيواإليذاءاجلنسي 

بناء أوروبا "وباإلضافة إىل ذلك، شاركت سان مارينو بنشاط يف محلة جملس أوروبا           -٥٠
 يف املاضي، ملتزمة وستكون ملتزمة باإلسهام يف        عهدهاوهي، ك . "من أجل األطفال ومعهم   

 .سكواليوناليونيسيف ومنظمتا  تشجعهااملشاريع اإلنسانية لصاحل األطفال اليت 

 األشخاص ذوو اإلعاقة  )ج(  

ظروف اإلعاقة اليت حتول دون منو اإلنسان، يف        لتشارك سان مارينو، مبنعها وإزالتها        -٥١
لمعوقني ومشاركتهم يف احلياة اجملتمعيـة، وكـذلك        لستقاللية  التعزيز أعلى قدر ممكن من ا     

 .إمكانية ممارستهم حلقوقهم األساسية

 ياإلطار القانون "١٩٩٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ املؤرخ   ١٤١ومبوجب القانون رقم      -٥٢
لمبـادئ  يف تنفيـذها ل    سان مـارينو     قامت" يف اجملتمع  همدماجإواملعوقني  املتعلق حبماية حقوق    

 بعض  باعتماداألساسية املكرسة يف اإلعالن ويف االتفاقيات الدولية اليت تعد اجلمهورية طرفاً فيها،             
 . كرامة اإلنسان للمعوقني وحقوقهم يف احلرية واالستقالليةالسياسات لضمان ومحاية

، خططت سان مارينو مـشروعاً متعـدد        ٢٠٠٧/٢٠٠٩ويف ميزانية الدولة للفترة       -٥٣
إذكـاء  و  اإلعالم يف جمايل  املالئمة احلمالتالسنوات يدعم األشخاص ذوي اإلعاقة لتعزيز       

 .ريعات القائمة بشأن العمل، والتحقق من التشاملعماريةالوعي، وإزالة احلواجز 

، شجع ٢٠٠٧ومبناسبة تعيني أول رئيس حاكم معوق يف تاريخ سان مارينو يف عام             -٥٤
جمموعة من التدخالت يف اهلياكل األساسية للمركز التارخيي واملبـاين املؤسـسية            أيضاً  البلد  

 .املعماريةاهلدف منها إزالة احلواجز 

 منـع   الراميـة إىل  ينو ويضمن اخلدمات واألنشطة     ويعزز النظام القانوين لسان مار      -٥٥
دمـاج االجتمـاعي    ومعاجلة وإعادة تأهيل اإلعاقات البدنية والنفسية واحلسية وتشجيع اإل        

 .واملدرسي والعملي لألشخاص ذوي اإلعاقة

، الذي يهدف إىل حتسني ١٩٩٨فرباير / شباط١٢ املؤرخ  ٢٤وباعتماد القانون رقم      -٥٦
ماعية والصحية، سواء السكنية أو شبه السكنية، اعتزمت سان مـارينو           هياكل الرعاية االجت  

منع أشـكال   على  تشجيع  ال لصاحل املعوقني، و   كافيةمساعدة اجتماعية وصحية    توفري  ضمان  
 .التهميش احملتملة

 مرفق للرعاية يقـدم     هو "إل كولوري ديل غرانو   "املعروف باسم   مركز املعوقني   إن    -٥٧
 ذوي اإلعاقات النفسية والبدنية اخلطـرية أو شـبه          كبارملعوقني ال ا إىل،  الضيافة، ولو مؤقتاً  

 العالجية إىل   والتدخالتوهتدف الرعاية   . اخلطرية، غري القادرين على العيش يف إطار األسرة       
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 التعليم وإعادة التأهيل والرعاية والعالقـات واملـشاعر         تيف جماال تلبية احتياجات الضيوف    
 . خالل اليوم إىل أسر املعوقنياًوتقدم أيضاً دعم. اعيةالعاطفية واحلياة االجتم

وفيما يتعلق باملركز املذكور أعاله، صرح مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبـا،              -٥٨
 ىلإأُنشئ هذا املعهد لتقدمي الرعاية النهارية والسكن " :)١(توماس هاماربرغ، يف تقريره مبا يلي

وقد مت حقاً تكييف احمليط مع احتياجـات        . ت ذهنية  الذين يعانون من إعاقا    كبارألطفال وال ا
وُخصصت اعتمادات جلميع التجهيزات التقنية مثل مرافق االغتـسال العالجـي،           . املرضى

. ومت تعزيز احمليط املادي اإلجيايب مبعونة وخدمات تقنية جيـدة         . وغرف التمارين، واألنشطة  
يد لتقدمي أفضل مساعدة ممكنة إىل      باً   واألطباء واألخصائيون االجتماعيون يد    املعلمونويعمل  

 إنشاء مثل هـذا املعهـد يف   يتكررويأمل املفوض أن [...] . هؤالء األشخاص ذوي اإلعاقة  
 ".دول أوروبية أخرى

 عند  اليت ينفذها  يف التعليم من خالل برامج اإلدماج والدعم،         املعوقنيوُيضمن حق     -٥٩
لى املشورة التقنية للخرباء وحتـت رعايـة        االقتضاء مدرسون يف جمال املساعدة يعتمدون ع      

 .ررة القّصـدائ

.  على عمل األشخاص ذوي اإلعاقة     ١٩٩١مايو  / أيار ٢٩ املؤرخ   ٧١وينص القانون     -٦٠
ـ ويؤكد هذا القانون من جديد على حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل وحيـدد                شروط ال

النسبة إىل األشخاص الذين يعانون من       التقدم املهين والعمل ب    وتعزيزمارسة هذا احلق    الالزمة مل 
 .العالجية واالجتماعيةو يةلتدريباألغراض حتقيقاً لإعاقات أو مشاكل عقلية خطرية 

 ىل اتفاقية منظمة العمل الدوليةإوعلى الصعيد الدويل، انضمت مجهورية سان مارينو          -٦١
 األمم املتحدة حلقوق     بشأن التأهيل املهين والعمالة للمعوقني وصدقت على اتفاقية        ١٥٩ رقم

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٩األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف 

 املسنون  )د(  

 يزيد عاماً أو    ٦٥  سنهم بلغ، كان عدد األشخاص الذين      ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب   -٦٢
 يف املائـة مـن      ١٧,٣٦ميثلون  شخصاً   ٥ ٤٧١املقيمني يف مجهورية سان مارينو يصل إىل        

 .موع السكانجم

ويعترف جمتمع سان مارينو باملسنني ويعلق عليهم أمهية كبرية ألهنم ميثلون إرثاً من حيث                -٦٣
وهلذا السبب، نفذت مجهورية سان مارينو أحكاماً وإجـراءات إجيابيـة           . اخلربة واملعرفة والثقافة  

 .وسعاألالجتماعية لتشجيع املسنني على أداء دور نشيط سواء يف السياق األسري أو يف البيئة ا

ختصص أيضاً  كافية  وحق املسنني يف الصحة مضمون من خالل دوائر رعاية صحية             -٦٤
 . احلقيقيةمموارد اقتصادية على أساس احتياجاهت
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الـضمان  ومن خالل املبادئ التوجيهية املوضوعة يف الربنامج املتعدد السنوات ملعهد            -٦٥
احلد منها باعتماد شبكة مـن       وأاملسنني  صحة  االجتماعي، تعتزم الدولة منع خماطر توعك       

اخلدمات االجتماعية والطبية وخدمات الرعاية لصاحل األشخاص الطاعنني يف السن ودعـم            
 .أسرهم من حيث الرعاية واملساعدة

ـ وتتعامل دائرة املسنني داخل الدائرة االجتماعية والـصحية، املن          -٦٦ شأة مبوجـب   ـ
، مع األشخاص الطاعنني يف السن الـذين مل         ١٩٧٧ايو  م/ أيار ٣ املؤرخ   ٢١ون رقم   ـالقان

، ومـساعدة  املرتليـة  املساعدة  تقدمي االعتناء بأنفسهم متاماً بالتدخل من خالليعد بإمكاهنم 
 .حسب االقتضاءاملستشفيات اليومية، واملساعدة الليلية أو الكاملة 

لبيت، وفقـاً ملـشروع     وُتنفذ التدخالت بتقدمي املساعدة االجتماعية والرعاية يف ا         -٦٧
ىل اإلسهام يف توفري أفضل الظروف لألشـخاص        إوهي هتدف   . مفصل حسب االحتياجات  

غري املكتفني ذاتياً أو املعاقني، ال سيما لتمكينهم من البقاء يف منازهلم عندما يتلقون املساعدة               
خاص  األش اغترابويف الوقت نفسه، فإهنم مستهدفون لتجنب       . مخاطرأن يتعرضوا لل  ودون  

ويف هذا الصدد، هتـدف     . وأسرهمهم  أو املعريف   /املعرضني للخطر على املستوى الوظيفي و     
 اإلقليمية، بالتعاون مع دائرة النقل االجتماعي، واملركز النهاري للمسنني،          املرتليةدائرة اخلدمة   

ـ         فيهيالترواملركز   لـى اخلـدمات    عصول   للمسنني، من جهة، إىل حتسني نوعية احلياة واحل
شبكات مرجعية أولية يف     باعتبارها   ختلفة يف اإلقليم، ومن جهة أخرى، دعم وحتفيز األسر        امل

 .إدارة أنشطة احلياة اليومية هلؤالء األشخاص

ميثـاق  "، مت اعتمـاد  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٧ املؤرخ ١ومبوجب القانون رقم      -٦٨
ويهـدف هـذا   . "جملتمعحقوق األشخاص الطاعنني يف السن ومحايتهم وحتسني دورهم يف ا        

امليثاق إىل محاية حقوق األشخاص الطاعنني يف السن، واالعتراف بقيمتـهم، وإدمـاجهم             
وبينما يعترف هذا القانون بالقيمة اإلجيابية للسياق األسري وحياول         . بشكل متزايد يف اجملتمع   

 الـسكنية    املنازل يفجتنب االستئصال من احمليط األصلي، فإنه حيدد جمموعة من التدخالت           
 .احتياجات األشخاص الطاعنني يف السن وأسرهمخلدمة املنازل هبدف توظيف 

واهلدف هو  .  التكنولوجية للمسنني  حملو األمية مشروع   ٢٠٠٦وأخرياً، أُنشئ يف عام       -٦٩
توسيع املهارات الالزمة ملعرفة واستخدام األجهزة التكنولوجية اجلديدة داخل فئـة اجملتمـع             

 . عاما٦٠ًهذه الوسائل، وبالتحديد األشخاص الذين يزيد سنهم عن  تعرفاً علىاألقل 

 العنصرية  )ه(  

عن أي حالة من حاالت العنصرية والتمييز العنصري يف اليوم رغم عدم اإلبالغ حىت    -٧٠
سان مارينو، استوجب التعقيد املتزايد للظواهر االجتماعية اليت متيز اجملتمع وتؤثر فيه بـذل               

 تزويد سان مارينو بالوسائل الالزمة ملنـع        للتمكن من نونية للمنع واملراقبة،    جهود ثقافية وقا  
 .أشكال العنصرية من التطور وتعزيز التسامح وعدم التمييز بني الناس
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 ٦٦ القانون رقم    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨لذلك، أقر اجمللس النيايب األعلى العام يف          -٧١
وميثل هذا القانون حكماً هاماً يؤكد التـزام   . "ين والدي العرقيأحكام ضد العنصرية والتمييز     "

 االلتزامات الدوليـة الـيت   وينفذ أيضاً. حكومة سان مارينو وبرملاهنا بتعزيز مبدأ عدم التمييز     
 سان مارينو على عاتقها باعتماد الصكوك القانونية الدولية الرئيسية يف هذا الـصدد،              أخذهتا

روبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية         لالتفاقية األو  ١٢مثل الربوتوكول رقم    
 .واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

وهذا القانون، الذي ينفذ بشكل صحيح مبدأ املساواة األساسي، املعـرب عنـه يف         -٧٢
وهـو   . من اإلعالن، يدخل جرمية التمييز العنصري يف القانون اجلنائي لسان مارينو           ٤املادة  
 التعبري، بأي وسيلة، عن أفكار قائمة على التفـوق أو الكراهيـة              على  بوجه خاص  يعاقب

 ، وكذلك ارتكاب أو احلض على ارتكاب أعمال متييـز علـى أسـاس             العرقيةأو  العنصرية  
 . عرقي أو ديينعنصري أو

 كل من املؤسسات العامة والرابطات اخلاصة يف سان مارينو بعدة مبـادرات             واضطلع  -٧٣
 .جتماعياالتماسك زيادة السائل هامة، مثل التمييز والتعصب، وتعزيز مبإلذكاء وعي املواطنني 

ن بإمكاهنم أن   إإىل جانب مواطين سان مارينو، إذ       ويشارك األجانب يف الرابطات،       -٧٤
وتنسق هذه  . تشكل جملس الرابطات والتعاونيات الثقافية    اليت  ثقافية  الرابطات  اليشاركوا يف   

 واجلامعـات لتعليم والثقافـة،    لسياسات   الدولة   أمانةة االجتماعية والثقافية اإلقليمية     الوكال
 .الشباب، املسؤولة عن تشجيع وتعزيز السياسات الثقافيةو

وملساعدة العمال األجانب وأرباب عملهم يف االمتثال لإلجراءات البريوقراطية، توفر            -٧٥
وُتقدم هذه اخلدمـة    .  من العمال وأرباب العمل    النقابات العمالية خدمة إعالمية تدعم كالً     

 .أساساً بوضوح إىل األشخاص املستخدمني يف املساعدة املرتلية، لرعاية املسنني واملرضى

طلـق  أوتتمثل جتربة إجيابية يف جمموعة من املتطوعني الذين أسسوا رابطة ألشخاص              -٧٦
 ملساعدة املـسنني    نم استئجاره ، وهم أساساً نساء أجنبيات يت     "مقدمو الرعاية "عليهم اسم   

. " روث صـديقات  "ن اسـم  يطلق عليه كعامالت نظافة   واألشخاص غري املكتفني ذاتياً أو      
لألجنبيات القادمات مـن  ) خلإاللغة، احلاسوب، الطبخ، (وتنظم هذه الرابطة دورات تدريبية  

  تيـسري   هـو  وليس اهلـدف  . الالئي يعشن يف سان مارينو    وأوروبا الشرقية بشكل خاص     
إدماجهن يف اجملتمع والثقافة احملليني فحسب، بل أيضاً إنشاء عالقة أوثق مع األشخاص الذين              

 .إلثراء املتبادليف سبيل ا خمتلفة وتشجيع التبادل الثقايف اتلديهم ثقاف

التماسـك  زيـادة   وإلذكاء وعي الشعب يف سان مارينو مبكافحة العنصرية وتعزيز            -٧٧
املشتركة بني الثقافات، ال سيما يف جماالت التعلـيم والثقافـة           االجتماعي على أساس القيم     

 إىل  ٢٠٠٧والسياسات اخلاصة بالشباب، واألنشطة التطوعية، انضمت اجلمهورية يف عـام           
وعشية اضطالع سان مارينو برئاسة جلنة  . "كلنا خمتلفون، كلنا متساوون   "محلة جملس أوروبا    
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بتنظيم  -مركز الدراسات الدائمة املعين باهلجرة       - متحف املهاجر    قاموزراء جملس أوروبا،    
وكان اهلدف من هذه املبادرة     . حتت رعاية األمني العام جمللس أوروبا     " اهلجرة والتنمية "مؤمتر  

هو اإلسهام يف حتليل هذا املوضوع، يف إطار احلوار فيما بني الثقافات على نطاق أوسع، مع                
 .حماولة اقتراح حلول حمددة

وأخرياً، جتدر اإلشارة إىل أن رئاسة سان مارينو جمللس أوروبا اليت دامت ستة أشهر                -٧٨
ومتيزت، يف مجلة أولوياهتا، بتعزيز احلوار فيما بني الثقافات والديانات، كانت أيضاً مفيـدة              

  .أمهية التسامح واحلوار فيما بني الثقافاتبإلذكاء وعي عامة اجلمهور 

  التوجه اجلنسي  )و(  
، ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٩ املؤرخ   ٩٥ص اإلعالن يف صيغته املعدَّلة بالقانون رقم        ين  -٧٩

، أدرج هذا القـانون     ٤ومن خالل تعديل املادة     . على حظر التمييز على أساس نوع اجلنس      
كما مينع اإلعالن أي سـلوك      . بأسلوب صريح نوع اجلنس كعنصر ممكن من عناصر التمييز        

األحـوال  " اجلنسي، الذي يدخل يف إطار تعريـف         متييزي ضد شخص على أساس توجهه     
وقد اسُتخدمت هذه العبارة، اليت تتفادى أية إساءة يف فهم . ٤املشار إليه يف املادة " الشخصية

، من أجل اإلقرار بعدم مشروعية أي متييـز        ٤أو تطبيق مبدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة         
  .قائم على أحوال أو مسات الشخص

 .٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨ املؤرخ   ٦٦ ما ذُكر أعاله القانونُ السالف الذكر رقم         ويؤكد  -٨٠
اليت تعاقب  اً   مكرر ١٧٩وأدرج هذا القانون، املكمل ألحكام القانون اجلنائي السارية، املادة          

أي شخص يشجع على ارتكاب أعمال متييزية على أساس نوع اجلـنس أو يقـوم هبـذه                 
. وميكن احملاكمة على هذه اجلرمية بصورة تلقائية      . رى للتمييز األعمال، من بني العوامل األخ    

ومبوجب هذا القانون، فإن ارتكاب جرمية ألغراض متصلة بالتوجه اجلنسي هو ظرف مشدد،   
  . من بني الظروف املشددة األخرى

 دولة أخرى   ٦٥، وقعت سان مارينو، إىل جانب       ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    -٨١
موعات اإلقليمية، على إعالن اجلمعية العامة املتعلق بالتوجـه اجلنـسي           تنتمي إىل مجيع اجمل   
  .واهلوية اجلنسانية

  احلق يف احلياة وحظر الرق والتعذيب  -٢  
 من  ٥وتنص املادة   . حيمي احلق يف احلياة العديُد من األحكام التشريعية لسان مارينو           -٨٢

األولوية على غريها من احلقـوق      اإلعالن على حرمة حقوق اإلنسان، ولذا جيب أن حتظى ب         
وحيمي القانون اجلنائي احلق يف احلياة لألشـخاص املولـودين          . املعترف هبا يف اإلعالن ذاته    

وباإلمهال، وقتل املواليد باسـم الـشرف أو الرأفـة،          اً  جيرم القتل وإحلاق الضرر عمد     إذ(
إذ (اً  ملولودين أيـض  ولألشخاص غري ا  ) والتشجيع على االنتحار أو املساعدة عليه، والضرب      

  ).جيرم اإلجهاض
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وقد كانت مجهورية سان مارينو أول بلد يف أوروبا وثالث بلد يف العامل يلغي عقوبة              -٨٣
. ١٦٤٨، بالرغم من أن آخر تطبيق هلا كان يف عام           ١٨٦٥يف عام   اً  اإلعدام، اليت ألغيت كلي   

اإلنسان وأُعلن بالتايل بأنـه     ، اعُترف بالطابع الرمزي للقيمة األساسية حلياة        ١٨٦٥ويف عام   
وهلذا السبب، ألغيت عقوبة اإلعدام من جمموعة العقوبات   . يعلو على سلطة الدولة يف العقاب     

وإىل جانب هذا، ال ينص القانون اجلنائي القائم يف سان مارينو على السجن املؤبد              . اجلنائية
ة واالندماج يف اجملتمع مـن      مبا أنه حيرم الشخص احملكوم عليه من أي أمل يف استرجاع احلري           

ر إليـه يف    وهلذا السبب، فإن السجن املؤبد يتناىف مع غرض إعادة التأهيـل املـشا            . جديد
  . من اإلعالن١٥ املادة
بعقوبة اإلعدام، فإن سان مارينو طرف يف الربوتوكول االختياري         اً  وفيما يتعلق دائم    -٨٤

اسية، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام، ويف        الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي      
 ٦الصكوك اإلقليمية الرئيسية جمللس أوروبا يف هذا اجملال، ال سـيما الربوتوكـوالن رقـم                

  . االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية امللحقان ب١٣ ورقم
ال استرقاق شـخص مـن      وحيظر القانون اجلنائي الرق وجتارة الرقيق، وجيرم أعم         -٨٥

أخرى من االسـترقاق، ال سـيما         أشكاالًاً  وجيرم أيض . األشخاص واالجتار بالبشر وبالرقيق   
االختطاف، وانتهاك احلرية اجلنسية، واالعتداء اجلنسي على القّصر أو األشخاص العـاجزين            

ـ            ر رغم موافقتهم، والتحرش اجلنسي، واالختطاف بغرض اإلشراك يف أفعال جنسية والتغري
 ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٣٠ املؤرخ   ٦١وقد استكملت هذه األحكام بالقانون رقم       . بالقّصر

االتفاقية كما صدقت سان مارينو على      . والرامي إىل القضاء على االستغالل اجلنسي للقّصر      
، واتفاقيات منظمة العمـل     لرقبا واملمارسات الشبيهة  الرق وجتارة الرقيق     بطالالتكميلية إل 
 ١٨٢ بشأن إلغاء العمل اجلربي ورقـم        ١٠٥ املتعلقة بالعمل اجلربي ورقم      ٢٩الدولية رقم   
  . أشكال عمل األطفالأبشأن أسو

وفيما خيص أشكال الرق اجلديدة، ال تتأثر سان مارينو باهلجرة غري الشرعية واالجتار    -٨٦
طـايل،  بالبشر ألنه ليست لديها أية حدود خارجية وألهنا منطقة حمصورة داخل اإلقليم اإلي            

ومل يستطع األشخاص الضالعون يف مثـل       . لكنها ليست منيعة أمام تأثري تدفقات املهاجرين      
باإلفالت مـن إجـراءات     اً  رة جد دهذه األنشطة الدخول إىل سان مارينو إال يف حاالت نا         

  . مراقبة الشرطة يف موانئ الدخول اإليطالية الرئيسية أو من األحكام اخلاصة التفاق شينغن
مواجهة فعالة، تنظم الدولة دورات تدريبيـة بـشأن         اً  واجهة هذه الظواهر أيض   ومل  -٨٧

احترام ومحاية حقوق اإلنسان لفائدة القضاة واحملاميني ومجيع وكاالت إنفـاذ القـانون يف              
  .مارينو سان
ومل ُيبَّلغ يف مجهورية سان مارينو على اإلطالق عن حاالت التعذيب أو سوء املعاملة                -٨٨

 من اإلعالن تنص على احلماية القضائية       ١٥وإىل جانب أن املادة     . جون سرية وعن وجود س  
للحقوق الشخصية واملصاحل املشروعة أمام احملاكم العادية واإلدارية املختصة وأمـام اهليئـة             



A/HRC/WG.6/7/SMR/1 

17 GE.09-17363 

الضامنة لدستورية القواعد، وتؤكد احلق يف الدفاع يف أية مرحلة من مراحـل اإلجـراءات               
على أن التدابري العقابية الوحيدة املسموح هبا هي العقوبات املتسمة      اًالقضائية، فهي تنص أيض   

باإلنسانية والرامية إىل إعادة التأهيل اليت ال تصدر إال عن قاض خيول له القـانون ممارسـة                 
  .السلطة القضائية

 حلمايـة حقـوق     ، صدقت سان مارينو على االتفاقية األوروبيـة       ١٩٨٩ويف عام     -٨٩
 منها على احلظر القـاطع للتعـذيب        ٤ و ٣، اليت تنص املادتان     ألساسيةاإلنسان واحلريات ا  

كما أن سان مارينو طرف يف االتفاقية األوروبيـة         . واالسترقاق واملعاملة الالإنسانية واملهينة   
وقد زار وفد من جلنة منع      . ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         

عة جمللس أوروبا سان مارينو ثالث مرات وكان بإمكانه االعتماد على تعـاون             التعذيب التاب 
، أصبحت سان مـارينو     ٢٠٠٦نوفمرب  / ويف تشرين الثاين   .اًكبرياً  سلطات سان مارينو تعاون   

ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية         يف اتفاقية األمم املتحدة مل    اً  طرف
  . املهينةأو الالإنسانية أو 

 تتقيد معاملة السجناء مببادئ اإلنسانية والكرامة وتكون حمايـدة بـشكل            اً،وأخري  -٩٠
مطلق، أي بدون أي متييز على أساس اجلنسية أو العرق أو الظروف االجتماعية واالقتصادية              

ـ  . أو الرأي السياسي أو املعتقد الديين  اً وهي هتدف إىل إعادة تأهيل مجيع الـسجناء اجتماعي
  . ىل تلبية احتياجاهتم الفرديةوإ

  النظام القضائي واحلق يف حماكمة عادلة  -٣  
يتمتع مجيع األفراد مبوجب قانون سان مارينو باألهلية القانونية، أي أن هلم حقـوق       -٩١

  . منذ الوالدة وتدوم مدى احلياةةوُتكتسب هذه األهلي. وعليهم واجبات
رية الشخصية وتـشكل األسـاس املنطقـي         من اإلعالن صراحة باحل    ٦وتقر املادة     -٩٢

وختول هذه املادة السلطة التشريعية، من      . والقانوين جلميع احلريات املذكورة يف اإلعالن ذاته      
خالل حتفظ قانوين خاص، مهمة حتديد الشروط والظروف اليت ميكن يف ظلها تقييد احلريـة               

  .الشخصية على حنو مشروع
نو، تتمثل القيود اليت ُتفرض على احلرية الشخصية يف         ويف النظام القانوين لسان ماري      -٩٣

تدابري وقائية تشمل احلبس أو االحتجاز يف مؤسسات الرعاية ودور االعتقال، واإللزام بالبقاء             
وختـضع  . أو حظر البقاء يف اجلمهورية أو يف جزء من إقليمها، وحظر االنتقال إىل اخلـارج    

  .  والضرورة املطلقة وَتناسب التدبري مع اجلرمية املرتكبةالتدابري الوقائية عامة ملبادئ املساواة
وال جيوز أن يتعرض أي شخص لتدابري قسرية يف حالة عدم وجود أدلة كافية تدعو                 -٩٤

إىل االعتقاد بأن املتهم مسؤول عن ارتكاب األفعال املنسوبة إليه وبأن هذه األفعال تـشكل               
وال تـأمر   . كام أي تدبري من هذه التدابري     جرمية يعاقب عليها، حسب القانون، مبوجب أح      
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السلطة القضائية بالتدابري القسرية إال إذا كان هناك احتمال تزوير األدلة أو هروب املتـهم               
  . احلاجة إىل محاية اجملتمع أو
وتشمل متطلبات النظام العام اليت قد تستتبع يف ظروف معينة فرض قيود على احلرية               -٩٥

  . واالحتجاز على يد الشرطة القضائيةالشخصية، إلقاء القبض 
حق املتـهم يف    اً  تاماً  وجيب أن حيترم اعتماد أية تدابري وقائية من هذا القبيل احترام            -٩٦

  .االستعانة مبحام من اختياره، أو مبحام عام إذا تعذر ذلك
وال ُيسمح باإلجراءات اليت تقيد وحتد من التمتع بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية                -٩٧
وجب القانون وتنبثق هذه اإلجراءات باألخص عن أمر بعدم األهلية أو عـن حكـم               مب إال

 إجـراءات   نفيذيستتبع التنحية من املناصب العامة أو فقدان أهلية احلقوق السياسية أو بدء ت            
  .اإلفالس القضائية

، لكل شخص احلق يف احلماية القـضائية للحقـوق الشخـصية           ١٥باملادة    وعمالً  -٩٨
شروعة أمام احملاكم العادية واإلدارية املختصة وأمام اهليئة الـضامنة لدسـتورية            واملصاحل امل 

وتنص هذه املادة على حق كل شخص يف الدفاع عن نفسه يف أية مرحلـة مـن                 . القواعد
وتنص الفقرتـان   . مراحل اإلجراءات القضائية، وعلى افتراض أن كل متهم بريء حىت ُيدان          

دة، بشكل خاص، على أن لكل شخص احلق يف الدفاع عن نفسه            الثانية والثالثة من هذه املا    
يف أية مرحلة من مراحل اإلجراءات القضائية، وتصدر مجيع األحكام عن حماكم مـستقلة يف    

  .غضون وقت معقول وال تتوقف على عبء مايل غري الزم وتكون هذه األحكام علنية
، )٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧ملؤرخ   ا ٩٣القانون رقم   " (احملاكمة العادلة "ويكفل قانون     -٩٩

 حقـوق   الذي عدَّل إىل حد كبري النظام السابق حتضرياً لتعديل شامل للقانون اجلنائي، محايـة             
. الشخص األساسية منذ املراحل األوىل من اإلجراءات وبالتايل خالل التحقيقـات األوليـة            

الشخص  التحقيق أو وتشمل هذه احلقوق، احلق يف العالنية، الذي يعين إخبار الشخص قيد            
واحلق شهود   ال استجواباملتهم، يف حالة عدم حفظ القضية، بالتحقيقات اجلارية، واحلق يف           

  . الدفاعيف 
 مـن   ١٥ من القانون املذكور أعاله، اليت صيغت على غرار املـادة            ٦وتنص املادة     -١٠٠

ات األوليـة   اإلعالن، على إجراء احملاكمات اجلنائية يف غضون وقت معقول خالل التحقيق          
خالل اجللسات الفعلية وعلى إعالن األحكام يف غضون احلدود الزمنيـة املنـصوص             اً  وأيض

عن أية حاالت تأخري يف تنفيذ      ) املسؤولية املدنية (ويكون القاضي مسؤوالً    . عليها يف القانون  
 الشروط املنصوص عليها يف القانون الدسـتوري      اً  اإلجراءات املذكورة إذا كانت تنطبق أيض     

  .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠ املؤرخ ١٤٤رقم 
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  حرية التنقل واإلقامة وحق اللجوء  -٤  
يشمل حق االستقرار وحق االغتراب حرية التنقل على كل اإلقليم الوطين، وحريـة      -١٠١

تثبيت املسكن الشخصي يف أي مكان من اإلقليم الوطين، وحرية االغتراب، سواء بـشكل              
  . إىل اإلقليم الوطينمؤقت أو دائم، والعودة 

. وتقيد احلق يف االستقرار األحكاُم املتعلقة ببقاء األجانب على إقلـيم اجلمهوريـة              -١٠٢
لكن ال بـد مـن      . وجيوز ألي شخص أجنيب دخول اإلقليم الوطين والتجوال داخله حبرية         

  . تصريح باإلقامة حسب القانون بالنسبة ملن يرغبون يف البقاء يف اجلمهورية
 والقواعـد التنفيذيـة     ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٤ املؤرخ   ٩٥د عدل القانون رقم     وق  -١٠٣

وإىل جانب أغراض   . الالحقة األحكام السابقة املتعلقة مبنح تصاريح البقاء واإلقامة لألجانب        
السياحة، ُتمنح تصاريح متنوعة للبقاء يف ظروف خاصة، مثل البقـاء ألسـباب دراسـية               

 مساعدة، وألسباب دينية ويف ظـروف أسـرية حمـددة           مهنية، ولتلقي عالج صحي أو     أو
  .بوضوح مبينة
وتصدر تصاريح اإلقامة لألجانب الذين منحوا تصاريح عادية أو خاصة للبقاء ملدة              -١٠٤

مخس سنوات على األقل، شريطة أال تتخللها فترات انقطاع وعدم تورط طالب اإلقامة يف أي               
وجود  نته بارتكاب أية جناية من هذا القبيل وعدم       إجراءات جنائية خاصة باجلنايات، وعدم إدا     

وُيمنح األزواج األجانـب  . أية أسباب جوهرية متعلقة باألمن العام متنع استصدار هذا التصريح       
  . ملواطين سان مارينو تصاريح اإلقامة بصورة تلقائية بعد تقدمي طلب إىل الدوائر املختصة

حت الضيافة واللجوء للعديد من األفـراد       وبالرغم من أن مجهورية سان مارينو من        -١٠٥
 من اإلعالن، فإن التشريعات القائمة ال تنظم اللجوء         ١على مدى قرون، كما جاء يف املادة        

السياسي؛ ويف الواقع، فإن جملس الدولة هو الذي حيدد، بعد تقييم شامل لكل حالـة علـى           
على مدى السنوات األخرية،    و. حدة، ما إذا كان ينبغي منح تصريح بالبقاء ألسباب إنسانية         
  .منح جملس الدولة تصاريح من هذا القبيل يف بعض احلاالت

  حق املواطنة  -٥  
، "قانون املواطنة "،  ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ املؤرخ   ١١٤ينص القانون رقم      -١٠٦

، علـى أن  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ٨٤والتعديالت الالحقة، ال سيما القانون رقم       
من مـواطين سـان     اً  املولودون لوالدين يكونان مع   : هم األطفال   ين سان مارينو أصالً   مواط

مارينو؛ واملولودون ألحد الوالدين من سان مارينو والوالد اآلخر غـري معـروف أو عـدمي       
اجلنسية؛ والذين يتبناهم مواطن من مواطين سان مارينو؛ واملولودون على إقليم اجلمهورية من       

فني أو عدميي اجلنسية؛ واملولودون لوالد من سان مارينو، شريطة أن يعلنوا،            والدين غري معرو  
  . من بلوغهم سن الرشد، نيتهم يف االحتفاظ جبنسية سان مارينواً  شهر١٢يف غضون 
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حبكم تشريعي فريد من نوعه، يف حالة اإلقامـة           وُتكتسب املواطنة بالتجنيس، عمالً     -١٠٧
وُيمنح األزواج األجانب ملواطين    .  سنة على األقل   ٣٠ة ملدة   البقاء باستمرار يف اجلمهوري    أو

.  سـنة علـى األقـل      ١٥سان مارينو اجلنسية يف حالة اإلقامة املستمرة يف اجلمهورية ملدة           
بالنسبة لطفل قاصر ُجّنس والداه أو ُجنس أباه اً ومبوجب القانون نفسه، يكون التجنيس تلقائي 

وعندما يكتسب أحد الوالـدين    . ن مواطين سان مارينو   مواطنة م   يف حني تكون والدته أصالً    
 جيّنس األطفال القّصر فقط عند بلوغ       اً،فقط املواطنة عن طريق التجنيس ويبقى ثانيهما أجنبي       
  .سن الرشد شريطة أن يكونوا مقيمني يف اجلمهورية

  احلق يف تكوين أسرة  -٦  
رة، اليت تعتـرب اقترانـاً بـني        يف جمتمع سان مارينو، توىل أمهية كبرية ملؤسسة األس          -١٠٨
وامرأة، وتضم األطفال املولودين أو املتبنيني خالل الزواج وُينظر إليها كلبنة أساسـية              رجل

  .لبناء اجملتمع
 اخلاص بقانون األسرة، يف     ١٩٨٦أبريل  / نيسان ٢٦ املؤرخ   ٤٩وينص القانون رقم      -١٠٩

 ١٦عقد الزواج لقاصر ما مل يبلغ       إطار حتديد الشروط الشخصية لألزواج، على أنه ال جيوز          
سنة على األقل وما مل يأذن له قاض بالزواج ألسباب وجيهة، أو الزواج لشخص صدر حكم 

  .أو ينتظر حكماً بعدم أهليته
ـ       ٢٨ومبوجب املادة     -١١٠ نفـس  اً  من القانون املعدِّل لقانون األسرة، يكون للزوجني مع

وتشمل واجباهتما باألخص االحترام املتبادل . جاحلقوق وعليهم نفس الواجبات يف إطار الزوا     
وحيق لكال الزوجني   . واملساعدة املعنوية واملادية والتعايش واإلخالص والتعاون لصاحل األسرة       

العمل خارج األسرة يف مهنة مدرة للربح وعليهما واجب املسامهة يف األعمال املرتلية وتلبية              
  .احتياجات األسرة حسب مواردمها وقدراهتما

وتنص تشريعات سان مارينو على العديد من احلوافز االجتماعية وأشكال املساعدة             -١١١
وإذ تنص هذه األحكام على إعانة تسديد القـروض، فهـي           . املالية الرامية إىل دعم األسرة    

حق السكن بالنسبة لألشخاص الذين جيدون أنفـسهم يف ظـروف اقتـصادية             اً  أيض حتمي
  .واجتماعية عسرية

   الفكر والوجدان والدين والرأي والتعبريحرية  -٧  
 من اإلعالن، أن بإمكان أي فرد التعبري        ٦تعين حرية الفكر، املكرسة مبوجب املادة         -١١٢

أو عن طريـق الـصحافة أو اإلذاعـة         اً  شفوي(عن أفكاره ونشرها بأي طريقة من الطرق        
ـ    ). الصور أو اللوحات اإلعالنية أو غري ذلك       أو ر احلـق يف تبليـغ      كما تشمل حرية الفك

  .املعلومات واألخبار واحلق يف التعبري عن اآلراء والتعليقات واالنتقادات واحلق يف الدعاية
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 من اإلعالن، ميكن أن تقيَّد حرية الفكر فقط ألسباب الصاحل العام            ٦ومبوجب املادة     -١١٣
  .أو حلماية حقوق األفراد الشخصية أو مصاحل أخرى يكفلها اإلعالن بنفس القدر

وهناك إقرار تام حبرية الدين والعبادة، اليت تعين أن لكل فرد حرية اجلهر بأية ديانـة                  -١١٤
 مـن   ٩ من اإلعالن واملادة     ٦من الديانات، سواء مبفرده أو مع مجاعة من األفراد، يف املادة            

من ال يتجزأ   اً   اليت تشكل جزء    حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     االتفاقية األوروبية 
  . النظام القانوين لسان مارينو، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

وخالل رئاسة سان مارينو للجنة وزراء جملس أوروبا، افتتح مكان خمصص للتأمـل               -١١٥
  .الشخصي والصالة يف سان مارينو وهو اآلن مفتوح لألشخاص من مجيع الديانات

  حرية التجمع وتكوين اجلمعيات  -٨  
 من اإلعـالن، يف احلـق يف االجتمـاع          ٦جمع، اليت تكفلها املادة     تتمثل حرية الت    -١١٦

وميكن . التفاق مسبق بني األطرافاً والتجمع، على حنو مؤقت وطوعي، يف مكان معني، وفق
. دينية أو سياسية أو ثقافية أو غريها      : وذا أهداف خمتلفة  اً  أن يكون التجمع إما عاماً أو خاص      
ة التجمع هو أن أي اجتماع أو جتمع جيـب أن جيـري             والقيد الذي ُيفرض عامة على حري     

  .بشكل سلمي وال ُيسمح للمشاركني فيه حبمل السالح
وتشمل حرية تكوين اجلمعيات حرية إنشاء مجعية واالنضمام أو عدم االنضمام إليها         -١١٧

وميكن فرض قيود على حرية تكوين اجلمعيات فقط يف حاالت استثنائية           . واالنسحاب منها 
 مـن   ٤وينظِّم إنشاَء اجلمعيات املـادة      . ب وجيهة تتعلق بالنظام العام والصاحل العام      وألسبا

ومبوجب هذه املادة، جيوز لعدد أكرب من      . ١٩٩٠يونيه  / حزيران ١٣ املؤرخ   ٦٨القانون رقم   
األشخاص، الراغبني يف السعي بشكل مشترك إىل حتقيق هدف مـن األهـداف ويكـون               

، تكوين مجعية ال تستهدف الربح، ويتفـق الـشركاء علـى            معظمهم من املقيمني يف البلد    
وعندما تسعى مجعية غري مستهدفة للربح إىل حتقيق أهداف أكرب من املصاحل . تنظيمها وإدارهتا

الشخصية للشركاء ويكون نظامها األساسي مثل النظام األساسي لشراكة من الشراكات، قد            
  .كمة على اعتراف رمسي هبا كشخصية اعتباريةحتصل هذه اجلمعية غري املستهدفة للربح من احمل

 ١٧ املؤرخ   ٧ومبوجب القانون رقم    .  من اإلعالن حبرية تكوين النقابات     ٨وتقر املادة     -١١٨
ويكون التسجيل، الذي تكتسب    . ، جيب تسجيل النقابات لدى احملكمة     ١٩٦١فرباير  /شباط

قق املسبق من الطـابع الـدميقراطي       بالتحاً  به نقابة من النقابات الشخصية االعتبارية، مرهون      
وتكون النقابات حرة، وحيق للعمال االنضمام إليها حبرية كما حيق هلـم            . لتنظيمها الداخلي 

وال تتدخل احلكومة حتت أية ظروف كانـت يف أنـشطة           . إنشاء نقابات داخل الشركات   
واالنـضمام إىل   ولالحتادات العامة للنقابات احلق الكامل يف إنشاء احتـادات          . النقابات هذه

  .النقابات الدولية
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 وانضمت اثنتـان    اً،وتوجد يف سان مارينو ثالث نقابات للعمال معترف هبا قانوني           -١١٩
  .منهما إىل االحتاد العام األورويب لنقابات العمال

وتشمل االتفاقيات الدولية العديدة اليت تروج هلا منظمة العمل الدولية واليت انضمت              -١٢٠
  . ومحاية حق التنظيم املتعلقة باحلرية النقابية ٨٧ينو، االتفاقية رقم إليها سان مار

  حق املشاركة يف احلياة السياسية للبلد  -٩  
مشاركة املواطنني يف احلياة السياسية للبلد، وتنص   من اإلعالن كامال٢ًتضمن املادة   -١٢١

السيادة مـن خـالل     هذه املادة على أن سيادة اجلمهورية منوطة بشعبها الذي ميارس هذه            
وتـنص  . األشكال القانونية للدميقراطية التمثيلية وغريها من مؤسسات الدميقراطية املباشـرة         

 من اإلعالن على احلق يف الترشح لالنتخابات، وتقر بأن لدى مجيع املواطنني إمكانية              ٤املادة  
  .الوصول إىل اخلدمات العامة واملواقع اليت يتم شغلها باالنتخاب

ومبوجب القانون  .  من اإلعالن على االقتراع العام والسري واملباشر       ٧ص املادة   وتن  -١٢٢
 والتعديالت الالحقة، حيق التـصويت لكـل        ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ٣١ املؤرخ   ٦رقم  

أو أكثر ومل جيرد من أهليته بسبب       اً   عام ١٨مواطن من مواطين سان مارينو، يبلغ من العمر         
  .وق السياسيةاختالل عقلي ويتمتع باحلق

، ميكـن   ١٩٩٥مايو  / أيار ٢٤ املؤرخ   ٧٢عن ذلك، ومبوجب القانون رقم        وفضالً  -١٢٣
هليئة املنتخبني أن متارس احلق يف تقدمي التماسات شعبية من خالل مؤسسة أنشئت منذ قرون               

وجيب أن يصوت اجمللس األعلى العام على هـذه االلتماسـات           ". إستانزا دارينغو "وتدعى  
وتفرض االلتماسات اليت جيري إقرارها هبذا الشكل علـى   . سائل ختص الصاحل العام   املتعلقة مب 

ومقابل ذلك، ينظم القانون    . لإلرادة اليت أعرب عنها الشعب    اً  احلكومة التزام االمتثال هلا وفق    
  . املبادرة التشريعية الشعبية١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ املؤرخ ١٠١رقم 

  جتماعياحلق يف الضمان اال  -١٠  
يف سان مارينو، هناك نظام عام وإلزامي للضمان االجتماعي معمـول بـه منـذ                 -١٢٤
وحيال املرضى الذين حيتاجون إىل     . ، يضمن الرعاية الصحية اجملانية لكافة املقيمني      ١٩٥٥ عام

ويـستفيد كافـة    . عالج ال توفره اهلياكل الصحية يف سان مارينو إىل مراكز أجنبية باجملان           
ن خدمات عاملني مدربني لعالج األمراض واإلصابات الشائعة، مع منح العقـاقري            السكان م 

  .األساسية جماناً
وبالرغم . وليست هناك أية جمموعات يف البلد ال تتمتع باحلق يف الضمان االجتماعي             -١٢٥

لبعض اجملموعات اليت تعترب ضعيفة بشكل خاص       اً  خاصاً  من ذلك، فإن احلكومة تويل اهتمام     
ويف هذا الصدد بالتحديد، تتضمن     .  حتتاج أكثر إىل املساعدة يف أي حال من األحوال         أو اليت 

 بعـض   ٢٠٠٥املبادئ التوجيهية العامة للخطة الصحية واالجتماعية اليت أُقـرت يف عـام             
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األحكام اخلاصة املتعلقة باألطفال والشباب واملراهقني وكبار السن واملعوقني واألشـخاص           
. ويستفيد مجيع األطفال من خدمات موظفني مـدربني لرعايتـهم         . نةاملصابني بأمراض مزم  

. من خدمة طـب األطفـال     اً   عام ١٤ويستفيد يف الواقع مجيع األطفال منذ الوالدة إىل سن          
تستفيد مجيع احلوامل من خدمات موظفني مدربني خالل فترة احلمل والوالدة يف مرافق              كما

األخرية أية حالة من حاالت الوفاة النفاسـية        ومل تسجل على مدى األعوام العشرة       . صحية
  . سواء قبل الوالدة أو بعدها

، أنشئت مصلحة الشؤون الصحية واالجتماعية، وهي هيئة ُعهدت         ٢٠٠٤ويف عام     -١٢٦
إليها مهمة تقدمي الدعم التقين للهيئات احلكومية املسؤولة عن ختطـيط أنـشطة اخلـدمات               

اخلطـة الـصحية    اً   ترسم هذه املـصلحة أيـض      ،٢٠٠٥ومنذ عام   . الصحية واالجتماعية 
واالجتماعية الوطنية، اليت تصف احلالة الصحية يف سان مارينو وتـستعرض االحتياجـات             
الصحية وتضع األهداف الصحية اليت ينبغي حتقيقها وتقترح اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها من             

  . أجل ذلك
  : األشخاص املؤهلنيوُتتاح اخلدمات التالية يف سان مارينو جلميع  -١٢٧

  الرعاية الصحية اجملانية؛ •
العاملني حلساب الغري والعاملني حلـساهبم      (حيصل العمال املرضى    : إعانات املرض  •

 يف املائـة مـن      ١٠٠ يف املائة و   ٨٦على إعانة مؤقتة تتراوح بني      ) على حد سواء  
عها وُتموَّل هذه اإلعانات عن طريق االشتراكات االجتماعية اليت يـدف         . أجورهم

أصحاب العمل يف حالة املستخدمني حلساب الغري، ويدفعها العمال حلـساهبم يف            
  حالة العمل للحساب اخلاص؛

 يف ١٠٠حتصل األمهات العامالت على إعانة لألمومـة تعـادل    : إعانات األمومة  •
 وحيق هلن التغيب عن العمل لفترة أقصاها ستة عشر اً؛ يوم١٥٠املائة أجورهن ملدة 

 يف املائة من راتبهن الصايف اليومي إىل أن يتمم الطفـل            ٣٠ن على    وحيصل اً؛شهر
 يف املائة من هذا الراتب خاال الفترة املتبقيـة إذا  ٢٠السنة األوىل من عمره، وعلى      

حىت يتمم الطفـل    اً  مل يلتحق الطفل حبضانة؛ وهلن احلق يف ساعتني للرضاعة يومي         
. بوظائفهن والعمل لنصف الوقت   السنة األوىل من عمره؛ كما حيق هلن االحتفاظ         

وتنطبق أيضاً األحكام املذكورة أعاله على األمهات العامالت املسجالت علـى           
احلق يف أخذ إجازة ما بعد الـوالدة بـدالً          اً  ولألب أيض . يسمى بقوائم التنقل   ما
  األم؛  من

، ُتـدفع   ٢٠٠٥بإصالح املعاشات التقاعدية يف عـام         عمالً: إعانات الشيخوخة  •
ممن سددوا اشـتراكات ملـدة      اً   عام ٦٥ات التقاعدية جلميع العمال يف سن       املعاش
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اً ويف حالة العمال حلساب الغري، يدفع صاحب العمل جزء  . عشرين سنة على األقل   
   منها؛اً آخراً من االشتراكات االجتماعية ويدفع العامل نفسه جزء

 إعانة للعجـز    يف حالة األشخاص املعوقني أو كبار السن، تضمن       : إعانات العجز  •
  ومتوَّل هذه اإلعانات من ضريبة الدخل العامة؛. أدىن من الدخل الشهرياً حد

يتقاضى إعانات الورثة الباقون على قيـد احليـاة مـن األزواج            : إعانات الورثة  •
  يف ظروف خاصة؛ اً  عام٢٦ أو حىت سن اً، عام١٨واألطفال حىت سن 

 ُتكفل إعانات مرض معادلة لألجر      يف حالة العجز املؤقت،   : إعانات إصابات العمل   •
أما يف حالة العجز الدائم ونقص القدرة على العمل بنـسبة           .  يف املائة  ١٠٠بنسبة  
   يف املائة على األقل، فُتمنح إعانة مدى احلياة؛١٥

متُنح للمستخدمني واملزارعني واملتقاعدين واحلرفيني عـالوات       : العالوات األسرية  •
 ٢٦ املـؤرخ    ١٥باملرسـوم رقـم       معالون، عمـالً  أسرية لألسر اليت هبا أطفال      

  ؛١٩٧٦أبريل /نيسان
  . أدناه١١انظر الفصل : إعانات البطالة •

  احلق يف العمل  -١١  
 من اإلعالن على حق وواجب كل مواطن يف العمل، وعلى كفالـة             ٩تنص املادة     -١٢٨

  . رابالقانون لألجر العادل واإلجازات السنوية والعطلة األسبوعية واحلق يف اإلض
وقد اتسمت العشرون سنة املاضية بنمو كبري ومطرد يف العمالة؛ لكن يف الـشهور                -١٢٩

القليلة املاضية أحلقت األزمة االقتصادية العاملية الضرر حىت بسان مارينو ومن املتوقع ارتفاع             
ويبلـغ معـدل    .  يف املائة  ٣,٦٧، معدل البطالة    ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران . معدالت البطالة 

 يف  ٧١,٢٨ يف املائة، يف حني يبلغ معدل العمالـة احملليـة            ١٠٢,٢٠اً  الة اإلمجالية حالي  العم
 ٦ ٦٠٠ويساهم العمال عابرو احلدود املستخدمون يف سان مارينو والبالغ عـددهم            . املائة

  . عامل مسامهة كبرية يف هاتني النسبتني
 لألشخاص البـاحثني    ويضطلع مكتب العمل باألنشطة الرامية إىل توفري فرص عمل          -١٣٠

وال ُيـسمح   . عن وظيفة، وهو مكتب عام ميكن أن يستفيد مجيع فئات العمال من خدماته            
وقد . بأي نشاط آخر للوساطة، مبا يف ذلك األنشطة اجملانية واملنظمة يف أي حال من األحوال   

يهية، خدمات للتوظيف، مثل اخلدمات اليت تقدم املعلومات واملبادئ التوج        اً  اسُتحدثت مؤخر 
إىل جانب جمموعة من حوافز التوظيف والتدريب اجلديدة اليت ُتمنح يف إطار عقود جديـدة               

وأُويل اهتمـام  . بغية تدريب أو توظيف الشباب، ال سيما خرجيو املدارس العليا أو اجلامعات      
خاص لتوظيف أو إعادة تكليف فئات خاصة من العمال املعرضني أكثر لإلبعاد االجتماعي،             

اطلني عن العمل ملدة طويلة أو العمال املتراخني، والنساء اللوايت ينبغي إدماجهن مـن             مثل الع 
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 سنة، من خالل اسـتحداث      ٥٠جديد يف سوق العمل، والرجال والنساء البالغني أكثر من          
وبفـضل هـذه    . عقود توظيف خاصة تسمح باإلعفاء من اشتراكات الضمان االجتماعي        

على تكليف مجيع العاطلني عـن العمـل والعمـال          اً  ادرالتدخالت، ظل النظام حىت اآلن ق     
  . املتراخني بالعمل من جديد يف أوقات معقولة

 ١٧  املؤرخ ٧وينص القانون رقم    . وجيري حتديد األجور من خالل املفاوضة اجلماعية        -١٣١
 اتفاق العمل بشكل مجـاعي      إبرام، على   "قانون العمل ومحاية العمال   "،  ١٩٦١فرباير  /شباط
تـسري  " ابات العمال املسجلة ومنظمات أصحاب العمل املسجلة وتكون له صالحية         بني نق 

  . ، أي أنه ينطبق بشكل إلزامي على مجيع فئات العمال اليت يغطيها االتفاق"على اجلميع
وليست هناك أية فئات من العمال ال تتمتع حبقوق مثل اإلجازات الدورية املدفوعة               -١٣٢

بل على العكس،   . ت العمل احملدودة واألجر يف اإلجازات العامة       وساعا الراحةاألجر وفترات   
 مع مرور السنوات بفضل عالقات التعـاون اجليـدة   ا زادومحايتهاقوق العمال  حبفإن التمتع   

  . القائمة بني األطراف
 الـدخل   استكمالصندوق  : التدخالت التالية وتشمل إعانات الضمان االجتماعي       -١٣٣

، بسبب ختفيض أو انقطاع     خمفضةأو األشخاص العاملني لساعات     اً  لموظفني املسرحني مؤقت  ل
يف األنشطة اإلنتاجية، ويشترك يف متويل هذا الصندوق صاحب العمل والدولـة؛ وإعانـات      

، الـشركة اقتصادية خاصة لفائدة مجيع املوظفني الذين فقدوا وظـائفهم بـسبب إغـالق              
عانات البطالة، ويدفعها صاحب العمـل      صاحب العمل والدولة؛ وإ   اً  يف متويلها أيض   ويشترك

  .والعامل والدولة

  احلق يف مستوى معيشي الئق  -١٢  
 ٨٤,٩٥للرجال و اً   عام ٧٨,٥٧فيبلغ  : إن العمر املتوقع يف سان مارينو جد مرتفع         -١٣٤
  من الـسكان ومعـدل     ١ ٠٠٠ والدة جديدة بني     ١٠,٦ معدل املواليد بلغ  يو. للنساءاً  عام

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة (ساكن  ١ ٠٠٠  وفاة بني٦,٩الوفيات 
 وحتظـى األسـر   .اًتام وقد ُحلت مشكلة اجلوع وسوء التغذية يف سان مارينو حالً   -١٣٥

واستحدثت الدولـة  . يف اإلقليم مبساعدة اخلدمات العامة واجلمعيات املتطوعة      احملتملة  فقرية  ال
شون يف وسط أسري     شهادة االئتمان االجتماعي لصاحل األشخاص الذين يعي       ٢٠٠٦يف عام   

 اخلدمات العامة أو اخلـدمات      اً للحصول على  وتتيح هذه الشهادة مبلغ   . حمروم بشكل خاص  
 واألدويـة   واألعبـاء  الفواتري والـضرائب     عن سداد تعويض  ال أو   ، والستكمال املتفق عليها 

ويستهدف هذا اإلجراء بالتحديـد     . واألطراف االصطناعية والعالج واملساعدة بشكل عام     
ن قّصر، أو األسر اليت تقوم برعايـة أفـراد          و أطفال معال  اليت هبا واحد  الدخل  الذات  األسر  

  .  املعاشات التقاعدية للشيخوخةعلىمسنني أو معوقني يف األسرة، أو األسر اليت تعيش 
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نص واحـد وتعـديل     "،  ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ٤٢وحيمي املرسوم رقم      -١٣٦
، احلق يف السكن الالئق ويوفر السكن للعزاب أو األسـر           "ألحكام املتعلقة بالسكن املدعوم   ل

 لألزواج أو األفراد قروضاً معانةكما متنح الدولة . اليت حتتاج بشكل فعلي وواضح إىل مسكن
املخطـط العـام   دد حيو.  شراء أو جتديد بيتويعتزمونالشباب، الذين ال يشكلون تعاونية،   

زل ومباين املراكز اإلنتاجية والتجارية واخلـدمات،       ملدن االحتياجات املتعلقة باملنا   ا لتخطيط
  .بناء على البيئةالراعي أثر أعمال يبني االستخدامات العامة واخلاصة املزمعة لألراضي ويو

  حق املشاركة يف احلياة الثقافية  -١٣  
ورغـم أن   . تكفل الدولة جلميع املواطنني املشاركة يف احلياة الثقافيـة دون قيـود             -١٣٧

ال يتضمن مادة حمددة متعلقة بالثقافة، ميكن االستدالل على حق مجيع املـواطنني يف              اإلعالن  
 من اإلعالن ذاته، اليت تنص على حرية الفنـون          ٦املشاركة يف احلياة الثقافية والتقدم باملادة       
  .هبذا احلقاً وثيق والعلوم وأنشطة التثقيف املتصلة اتصاالً

كالً من  ل إذكاء وعي املواطنني، ال سيما الشباب،        وتشمل التدابري املعتمدة من أج      -١٣٨
 اليت تنظمها املنظمات واألحداثاملبادرات املتخذة يف سان مارينو واملشاركة يف االجتماعات        

، الذي يـنص علـى   ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠ املؤرخ  ٩١ويقر القانون اإلطاري رقم     . الدولية
 الشباب يف منو البلد ويشجع التدابري       هميارستنفيذ سياسات الشباب، بالدور اجلوهري الذي       

  .الرامية إىل مساعدهتم إلثبات ذاهتم ودعم مشاركتهم يف احلياة االجتماعية والثقافية
 هبدف  -  املسرح والتثقيف بشأن املواطنة    - املدرسة الصيفية  ٢٠٠٧وأنشئت يف عام      -١٣٩

استطاعت هذه املدرسـة    و. املواطنة الفعالة ب كأداة لتثقيف الناس     األهلياستكشاف املسرح   
  . للنقاش الثقايف حول موضوع املواطنة الفعالةاً مهماً ضمان مشاركة الناس وكانت منرب

  االستنتاجات  -رابعاً   

  مسامهة اجملتمع املدين  -ألف   
 الرابطـات أشركت احلكومة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين عـن طريـق               -١٤٠

ارينو، اليت دعتها وزارة الشؤون اخلارجية إىل املشاركة بشكل         والتعاونيات الثقافية يف سان م    
أو بشكل فردي، يف    ) ٧٤انظر الفقرة   ( والتعاونيات الثقافية    الرابطاتمجاعي يف شكل جملس     

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢االجتماع اإلعالمي الذي ُعقد يف 
فو وزارة   موظ شرح،  رابطة ٣٠وخالل هذا االجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن           -١٤١

الشؤون اخلارجية طريقة عمل آلية االستعراض الدوري الشامل وقدموا عرضاً عاماً جمللس حقوق             
كما وزعوا مواد إعالمية، وفسروا، باإلحالة إىل موقع مفوضية األمم املتحدة حلقـوق             . اإلنسان
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عن : مارينو ساناإلنسان على اإلنترنت، الطريقتني اللتني ميكن أن تساهم هبما الرابطات يف تقييم             
طريق تقدمي تقارير مباشرة إىل أمانة االستعراض الدوري الشامل أو عن طريق إرسال املالحظات              

  . التقرير والتعليقات إىل الوزارة املكلفة بالشؤون اخلارجية، اليت كانت بصدد إعداد
 الرابطات، بعث رئيس جملس     رابطة ٢٤، وبالنيابة عن    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٩ويف    -١٤٢

يبني بعض اجملاالت اليت ميكن فيها اً  لشؤون اخلارجية نص  الدولة ل والتعاونيات الثقافية إىل وزير     
  .سني حالة حقوق اإلنسان يف سان مارينوحت

  : املذكورة إىل احلكومة ما يليالرابطاتوباختصار، فقد طلبت   -١٤٣
   بشأن العمل الطوعي املدين واالجتماعي؛ شاملاعتماد تشريع  )أ(  
، ال سـيما    )اخلدمات(ي  إيالء املزيد من االهتمام الحتياجات القطاع الثالث        )ب(  

  من خالل إشراك املنظمات والتشاور معها؛
أو وسائل أخرى لتمكني الطالب املتفوقني من العمل يف         /تقدمي زماالت و    )ج(  

  اخلارج لفترة معينة؛
الزم للشباب الذي   حتديث تشريعات سان مارينو املتعلقة بالتدريب املهين ال         )د(  

  يتعاملون أغلب الوقت مع األطفال وكبار السن واملرضى واملعوقني؛
ختصيص املزيد من املوارد لدورات جتديد املعلومات اليت تستهدف املهنيني            ) ه(  
   املستوى؛رفيعي

   اعتماد تشريعات بشأن حقوق املرضى، تركز على حق املرضى يف اخلصوصية؛  )و(  
  .ل للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتنفيذ الكام  )ز(  

  املالحظات اخلتامية  - باء  
إن ضمان معايري عالية وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان األساسـية املبينـة يف                -١٤٤

 هذا النص، ميثل وسيظل ميثـل أحـد         على منطه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي صيغ       
  .  جلمهورية سان مارينوية للسياسة العامةالرئيساألهداف 

أنه من خالل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    اً  تاماً  وتدرك سان مارينو يف الواقع إدراك       -١٤٥
 اجلرمية والفساد، وتعزيز    وانعدامإىل حد كبري على إقليمها، ستضمن السالم والرفاه الدائمني،          

  . تالدميقراطية وسيادة القانون ومنع حاالت األزما
Note 

1 Cfr. CommDH(2008)12, Strasbourg, 21 April 2008. 

        


