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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة 
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف 

  )ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سان مارينو    

 إىل عمليـة    )١( من أصحاب املـصلحة    ٣هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقـوق          . االستعراض الدوري الشامل  

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب املفوضـية             وال يتضمن   . اإلنسان
وذُكرت بـصورة   . السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمددة          

منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقدر املستطاع              
تقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على          واالف. مل جير تغيري النصوص األصلية    

. هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينـها              
وتتاح على املوقع الشبكي ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات            

  .ألربع سنوات جلولة االستعراض األوىلوقد اعد التقرير مع مراعاة وترية ا. الواردة

__________ 
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

 سـان مـارينو     أوروبـا ، أوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس        ٢٠٠٨يف عام     -١
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    ) املنقح(يب  وبالتصديق على امليثاق االجتماعي األور    

بية ملناهـضة العنـصرية والتعـصب       و، أوصت املفوضية األور   ٢٠٠٧ويف عام   . )٢(التعذيب
) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة      (مارينو بالتصديق على اتفاقية اليونسكو       سان

بيـة  وملكافحة التمييز يف جمال التعليم واتفاقية جنيف املتعلقة بوضع الالجئني واالتفاقية األور           
بيـة  ويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات واالتفاقيـة األور        وعلقة باجلنسية وامليثاق األور   املت

املتعلقة بالوضع القانوين للعمال املهاجرين واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال             
  .)٣(املهاجرين وأفراد أسرهم

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها   - باء  
تـؤدي  " القائدين احلاكمني " أن هيئة    أوروباحقوق اإلنسان يف جملس     أفاد مفوض     -٢

وأضاف أن تكليف رؤساء الدول مبهام أمناء املظـامل قـد        . دور أمني املظامل يف سان مارينو     
لقصر الفترة اليت ميضوهنا يف مناصبهم      اً  وباإلضافة إىل ذلك، ونظر   . يسفر عن تعارض املصاحل   

م إجنازها، قد يكون من الصعوبة مبكان حتديد املخاوف املتصلة          واملهام اليت عليه  ) ستة أشهر (
 أنه  أوروباوهكذا رأى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس        . حبقوق اإلنسان على املدى الطويل    

، شجعت املفوضـية    ٢٠٠٧ويف عام   . )٤(ينبغي النظر يف شكل آخر من أشكال أمانة املظامل        
رينو بأن تواصل خططها اهلادفة إىل إنشاء أمانة         ملناهضة العنصرية والتعصب سان ما     األوروبية

للمظامل وأن تضمن أن مفوضية تكافؤ الفرص تعاجل القضايا اليت تشملها واليـة املفوضـية               
  . )٥( واملعنية مبناهضة العنصرية والتعصبأوروبا التابعة جمللس األوروبية

 وجود كيان  إىل عدم ٢٠٠٨ يف عام    أوروباوأشار مفوض حقوق اإلنسان يف جملس         -٣
وشدد على أمهية وجـود خطـة ذات        . خاص يف احلكومة مسؤول عن ضمان حقوق املرأة       

ولتقدمي املشورة بشأن تأثري السياسات على املرأة  شامالًاً مستوى رفيع لرصد حالة املرأة رصد   
  . )٦( تعميم مراعاة النهج اجلنساينترمي إىلوللمساعدة يف وضع سياسات جديدة 

 سان مورينو كـذلك بـالنظر يف        أوروباقوق اإلنسان يف جملس     وأوصى مفوض ح    -٤
  .)٧(إنشاء آلية خاصة بشكاوى انتهاكات حقوق األطفال
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  التدابري السياساتية  - جيم  
 واملعنية مبناهـضة    أوروبا التابعة جمللس    األوروبية، ذكرت املفوضية    ٢٠٠٧يف عام     -٥

ل وطنية يف إطار املتابعة ملؤمتر ديربان        إعداد خطة عم   اآلنالعنصرية والتعصب أنه مل جير حىت       
واعتربت أن وضع خطة عمل وطنية ملناهضة العنصرية سيتيح فرصة  . العاملي ملناهضة العنصرية  

مثالية لتحسني فهم مسأليت العنصرية والتمييز العنصري يف سان مـارينو ولتعزيـز الـوعي               
 صت املفوضية السلطات يف سان مارينو     وأو. بالطريقة اليت تنتشر هبا هاتان الظاهرتان يف اجملتمع       

 وعلـى وجـه   اً،فعلياً بأن تشرك يف وضع هذه اخلطة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني إشراك      
  .)٨(اخلصوص األشخاص أو جمموعات األشخاص الذين قد يتعرضون للتمييز

 أن سان مارينو تفتقر بوضوح إىل برامج ١، أفادت الورقة املشتركة   ٢٠٠٩ويف عام     -٦
يف وتدريب لتعزيز عملية إدماج املثليني اجلنسيني والـسحاقيات ومـشتهي اجلنـسني             تثق

  .)٩(ومغايري اهلوية اجلنسية

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
ينو  إىل أن سان مـار     أوروبا، أشار مفوض حقوق اإلنسان يف جملس        ٢٠٠٨يف عام     -٧

قد تواجه مصاعب يف تقدمي التقارير إىل اهليئات الدولية املختلفة بسبب حجمهـا ومـن مث                
  .)١٠(حمدودية عدد األشخاص املتاحني للعمل يف هذه القضايا

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 واملعنية مبناهضة العنصرية والتعصب     وباأور التابعة جمللس    األوروبيةأعربت املفوضية     -٨

ال يـنص   ) املساواة أمام القانون  ( من اإلعالن اخلاص حبقوق املواطنني       ٤عن قلقها ألن املادة     
صراحة على األسباب غري التمييزية مثل العرق واللون واللغة والقوميـة واألصـل القـومي               

اإلعالن لينص صراحة على هـذه      وأوصت املفوضية سان مارينو بالنظر يف تعديل        . اإلثين أو
 من اإلعالن ال تتضمن أية إشـارة إىل         ٤ أن املادة    ١وأكدت الورقة املشتركة    . )١١(األسباب

  .)١٢(التوجه اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية
 أنه ال توجد أحكام     أوروبا، أفاد مفوض حقوق اإلنسان يف جملس        ٢٠٠٨ويف عام     -٩

ييز، وأن القانون اجلنائي الوطين ال يعاقب على التحريض    حملية عامة ملناهضة مجيع أشكال التم     
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وذكر أنه أُخرب بأن قانون مناهضة التمييز قيد الدراسة، وأن جلنة قد . على الكراهية والعنصرية
كُلفت مبهمة استعراض القانون احمللي للتحقق من اجملاالت اليت تنقصها احلماية الفعالة مـن              

تزام، كما شجع سان مارينو على اعتماد تشريع يهدف إىل          وشجع املفوض هذا االل   . التمييز
 األوروبية، قدمت املفوضية    ٢٠٠٧ويف عام   . )١٣(محاية مجيع األفراد من مجيع أشكال التمييز      

  .)١٤( واملعنية مبناهضة العنصرية والتعصب كذلك توصية يف هذا الصددأوروباالتابعة جمللس 
 إىل أن سان مارينو اعتمدت القـانون        ١كة  ، أشارت الورقة املشتر   ٢٠٠٩ويف عام     -١٠

توجيهات متعلقة بالتمييز العرقي واإلثين والديين      " وعنوانه   ٢٠٠٨ أبريل   ٢٨ بتاريخ   ٦٦رقم  
، فإن القانون يعاقب على التمييز القائم       ١للورقة املشتركة   اً  ووفق". والقائم على نوع اجلنس   

 اهلوية اجلنسانية فيما خيـص القـضايا        على التوجه اجلنسي، ولكنه ال يتضمن أية إشارة إىل        
  .)١٥(املتصلة مبغايري اهلوية اجلنسية ومشتهي اجلنس اآلخر

 الضوء على اخلطوات اإلجيابية الـيت   أوروباوسلط مفوض حقوق اإلنسان يف جملس         -١١
اختذهتا سان مارينو فيما يتصل باألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك القوانني املتعلقة بإدماج              

  .)١٦(فال يف املدارس والراشدين يف سوق العملاألط

  ويف األمان على شخصهاحلق يف احلياة واحلرية   -٢  
 أن األحوال املعيشية    ٢٠٠٨ يف عام    أوروباالحظ مفوض حقوق اإلنسان يف جملس         -١٢

وشدد على أنه بالرغم من أن سان مارينو مل تتلق شكاوى           . يف سجن كابوشيين غري مرضية    
وث تعذيب، فإنه من األمهية مبكان إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب وتفتـيش             ُيّدعى فيها حد  

  .)١٧(مراكز االحتجاز حسبما نص عليه الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
 سان مارينو بوضع أوروبا، أوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس    ٢٠٠٨ويف عام     -١٣

والحظ أن سان مارينو    . )١٨(وي اإلعاقة العقلية  قواعد إجرائية للحجز القسري لألشخاص ذ     
ليست لديها إطار قانوين للحجز القسري، وشدد على ضرورة وضع أحكام قانونية تـنظم              

 ٢٠٠٥وأعربت عن خماوف مماثلـة يف عـام         . )١٩(مثل هذه احلاالت لتاليف خماطر التعسف     
املعاملة أو العقوبـة الالإنـسانية      واملعنية مبنع التعذيب و    أوروبا التابعة جمللس    األوروبيةاللجنة  

  .)٢٠(املهينة أو
 سان مارينو باختاذ تـدابري تـشريعية        ١، أوصت الورقة املشتركة     ٢٠٠٩ويف عام     -١٤

لتوقيع عقوبات جنائية مناسبة يف حاالت العنف والتهديد بالعنف والتحريض عليه وما يتصل             
  .)٢١(ية بسبب التوجه اجلنسي أو اهلوية اجلنسانمضايقاتبذلك من 

وأعربت املبادرة العاملية لوضع حد جلميع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفـال،              -١٥
 عن قلقهما إزاء عدم وجود قانون جنائي حملي مينع          أوروباومفوض حقوق اإلنسان يف جملس      
 ملا ذكرته املبادرة العاملية فإن العقوبة اجلـسدية       اً  ووفق. )٢٢(العقوبة اجلسدية يف مجيع األماكن    

 والحـظ   .)٢٣(تزال مشروعة يف املرتل، ومل يتم حظرها صراحة يف أماكن الرعاية البديلة            ال
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وأضـاف أن هـذا     ". إساءة سلطة اإلصالح  "املفوض أن القانون اجلنائي مل يشر سوى إىل         
احلكم اجلنائي صيغ بعبارات عامة لدرجة أنه ال ميكن أن يشمل مجيع احلاالت اليت ميكن أن                

  . )٢٤(فل للعنف اجلسدييتعرض فيها الط
أثناء الزيارة الـيت قـام هبـا         املعنية مبنع التعذيب     األوروبيةومل يسمع وفد اللجنة       -١٦
، ومل يلحظ أية مؤشرات على إساءة معاملة املرضى يف املستـشفى             أي ادعاءات  ٢٠٠٥ يف

  .)٢٦( ويف اثنتني من دور رعاية املسنني، وهي األماكن اليت زارها الوفد)٢٥(املدين

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 أن قانون اإلجراءات اجلنائية يعـود       أوروبااإلنسان يف جملس     الحظ مفوض حقوق    -١٧

ومن أوجه القصور يف هـذا      . تارخيه إىل القرن التاسع عشر، ولذلك فهو قدمي بعض الشيء         
، ٢٠٠٨  ويف عـام   .)٢٧(القانون افتقاره إىل أحكام فيما خيص التنصت على خطوط اهلاتف         

أوصى املفوض سان مارينو بالشروع يف إصالح قانون اإلجراءات اجلنائية لـضمان وجـود            
  .)٢٨(أحكام مناسبة جلمع األدلة

وجود شكاوى متفرقة تتعلق بطول     ب أوروباوأفاد مفوض حقوق اإلنسان يف جملس         -١٨
عدد املوظفني  املشكلة قد ُحلت بفضل زيادة       فترة اإلجراءات يف املاضي، ولكن يبدو أن هذه       

  .)٢٩(الفنيني العاملني يف السلك القضائي
 واملعنية مبنع التعذيب    أوروبا التابعة جمللس    األوروبية، أوصت اللجنة    ٢٠٠٥ويف عام     -١٩

واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن ُيقدم كل شخص تلقي عليه القبض قوات حفظ               
وأوصت اللجنة كذلك جبملة    . )٣٠(عه يف احلجز املؤقت   النظام إىل احملاكمة أمام قاض قبل وض      

أشياء من بينها أن يكون لكل شخص ُيحرم من احلرية احلق يف إخطار أحد األقارب أو أي                 
 األوىل حلرمانه مـن  اللحظةشخص آخر باحتجازه، ويف االتصال مبحام وطبيب، وذلك منذ       

مسألة إنشاء وحدة قـادرة علـى       وأوصت اللجنة سان مارينو بإعادة النظر يف        . )٣١(احلرية
الصحي اإللزامي، وبدراسة إمكانية إنشاء وحدة       استقبال املرضى الذين يشملهم أمر العالج     

وقدمت سـان مـارينو ردودهـا بـشأن مجيـع           . )٣٢(للطب النفسي لألطفال واألحداث   
  .)٣٣(التوصيات هذه
 سان مارينو  على أنأوروبا، شدد مفوض حقوق اإلنسان يف جملس     ٢٠٠٨ويف عام     -٢٠

وأضاف املفوض أن هذا من شأنه أن يسبب        . تفتقر إىل نظام عدالة مستقل خاص باألحداث      
السنوات  إلحصاءات احلكومة، أصبحت يف تزايد يفاً  وفق، مشكلة واقعية ألن جرائم الشباب    

اعتماد قانون تزيد   ب  املتعلقة وشجع املفوض سان مارينو على مواصلة خططها      . القليلة املاضية 
 سنة، ويتيح إجـراءات مـستقلة       ١٤ إىل   ١٢قتضاه سن املسؤولية اجلنائية لألحداث من       مب

والحظ املفوض مع املوافقة املمارسة القائمـة فيمـا خيـص           .  سنة ١٤لألحداث فوق سن    
  .)٣٤(استعمال بدائل للحرمان من احلرية بشأن خمالفي القانون من األحداث
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  اة أسريةاحلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حي  -٤  
 أن مناذج األسرة غري التقليديـة، مثـل         ١، أفادت الورقة املشتركة     ٢٠٠٩يف عام     -٢١

، غري معترف هبا، نفس اجلنس الشراكة يف احلياة من غري زواج واملعاشرة والشراكة املدنية من           
. ولذلك ليس ألطراف هذه العالقات احلقوق نفسها عندما يتعلق األمر باملرياث أو الـسكن             

 على أنه ينبغي لسان مارينو أن تتخذ مجيع التـدابري التـشريعية             ١ الورقة املشتركة    وشددت
واإلدارية وغريها من تدابري لضمان أال تتعرض أية أسرة للتمييز على أساس التوجه اجلنسي أو         
اهلوية اجلنسانية ألي من أفرادها، مبا يف ذلك فيما خيص الرفاه االجتماعي املتصل باألسـرة               

  .)٣٥( العامة األخرى والعمل واهلجرةواملنافع

حرية الدين أو املعتقد التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف               -٥  
  احلياة العامة والسياسية

 واملعنية مبناهـضة    أوروبا التابعة جمللس    األوروبية، شجعت املفوضية    ٢٠٠٧يف عام     -٢٢
 أن تضمن تلقي التالميذ التعليم الديين املستويف لـشرط          العنصرية والتعصب سان مارينو على    

  .)٣٦(احلياد العلمي الذي ال بد منه يف أي هنج تعليمي
 أن مشروع القـانون     ٢٠٠٨ يف عام    أوروباوأفاد مفوض حقوق اإلنسان يف جملس         -٢٣

جيوز مبوجبها حبس الـصحفي الـذي يفـشي         اً  املتوقع عرضه أمام الربملان تضمن أحكام     
وأُخرب املفوض أن عقوبة مثل هذا املـسلك        . لومات تتعلق بالتحقيقات اليت تسبق احملاكمة     مع

مقارنة اً  وشدد املفوض على أنه حىت وإن كان هذا ميثل تقدم         . تكون حمدودة يف الغرامة املالية    
 على حنو غري معقول، األمـر     اً  كبرياً  مالياً  باملشروع السابق، فال ينبغي أن تكون الغرامة مبلغ       

  .)٣٧(الذي من شأنه كذلك إعاقة حرية التعبري
 واملعنية مبناهـضة    أوروبا التابعة جمللس    األوروبية، أوصت املفوضية    ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤

العنصرية والتعصب سان مارينو بأن متنح األهلية وحقوق االقتراع يف االنتخابات احمللية لغري             
  .)٣٨(املواطنني ممن يقيمون يف سان مارينو

 أن املواطنني يواجهون صعوبات يف احلـصول علـى          ١حظت الورقة املشتركة    وال  -٢٥
. )٣٩(رة عن اهليئات القضائية واحملاكم    املعلومات املتعلقة باإلنفاق احلكومي وباألحكام الصاد     

وعلى الرغم من   . ٢٠٠٦ انتخابات عام    يف خمالفات   ادعاءات حبدوث  الورقة كذلك    وذكرت
إدعاء بأنه مل جير حتقيق يف أي منهما، ومل يتم استدعاء الـشهود    تقدمي شكويني خمتلفتني، مثة     

  .)٤٠(لإلدالء بشهادهتم

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومالئمة  -٦  
 على أن تطبيق نظام العقود املؤقتـة أو         ١، شددت الورقة املشتركة     ٢٠٠٩يف عام     -٢٦

وأضافت الورقة  .  األجور عن أعمال متشاهبة    احملددة األجل مثري للقلق ألنه يزيد التفاوت يف       
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أن العقود حمددة األجل ال متنح أية حقوق لالشتراكات يف صندوق املعاشـات التقاعديـة               
  .)٤١(الجتماعي وحقوق األمومة والبطالةواإلجازة والضمان ا

 واملعنية مبناهـضة    أوروبا التابعة جمللس    األوروبية، أشارت املفوضية    ٢٠٠٧ويف عام     -٢٧
 يف   يف املائة من العـاملني     ٣٩عنصرية والتعصب إىل أن العمال العابرين للحدود ميثلون حنو          ال

اً  وأضافت أنه ُيذكر أن هذه الفئة من العاملني تضم أعداد          .)٤٢(القطاع اخلاص يف سان مارينو    
. متزايدة من األشخاص املستخدمني بعقود قائمة على مشاريع أو عن طريق وكاالت توظيف        

 واملعنية مبناهضة العنصرية والتعصب معلومات      أوروبا التابعة جمللس    األوروبيةفوضية  وتلقت امل 
مفادها أن العمال الذين ُيستعان هبم من مصادر خارجية يعملون بشروط عمل تقل مزاياهـا           

من حيث األجر واإلجازات والترقي الوظيفي وغري ذلك، مقارنة بزمالئهم، على الرغم            اً  كثري
 وشـجعت   .)٤٣(ما يؤدون املهام نفسها   اً  ن إىل جانب العمال النظاميني وكثري     من أهنم يعملو  

املفوضية السلطات يف سان مارينو على رصد عمليات تشغيل العمال بعقود قائمـة علـى               
مشاريع وعن طريق االستعانة هبم من مصادر خارجية أو بطرق غري قانونية، ومعاجلة اآلثـار       

 وشـجعت   .)٤٤(ه املمارسات على غري املواطنني، إن ُوجـدت       غري املربرة وغري املتناسبة هلذ    
املفوضية كذلك سان مارينو يف جهودها الرامية إىل التصدي للتمييز ضد العمـال العـابرين            

   .)٤٥(للحدود، وعلى وجه اخلصوص عن طريق حتقيق االستقرار يف أحواهلم الوظيفية
 واملعنية مبناهـضة    أوروبا جمللس    التابعة األوروبية، أعربت املفوضية    ٢٠٠٧ويف عام     -٢٨

العنصرية والتعصب عن قلقها ألن النساء الاليت يأتني إىل سان مارينو لتقدمي خدمات الرعاية              
اخلاصة يظللن عرضة خلطر االستغالل بسبب طابع عملهن احملفوف باملخاطر وحالة العزلـة             

 خدمات الرعاية ُيـسمح      وأشارت املفوضية إىل أن مقدمات     .اًاليت جيدن فيها أنفسهن أحيان    
 .)٤٦(هلن بالعمل ملدة عشرة أشهر متواصلة يف كل سنة وال يتمتعن حبق مجع مشـل األسـرة                

وشجعت املفوضية سان مارينو على إعادة النظر يف التشريع املتعلق بتصاريح العمل واإلقامة             
. )٤٧(من أجل خفض خماطر عمل هؤالء النساء ولضمان احترام حياهتن الشخصية واألسـرية            

وأوصت املفوضية كذلك سان مارينو بإعادة النظر يف وضع العمال املومسيني حبيث تضمن أن          
التصاريح املمنوحة هلؤالء األشخاص تعكس طبيعة العمل الذي يقومون بـه مـن الناحيـة               

 أن العمـال املهـاجرين الـذين    ١، أكدت الورقة املـشتركة  ٢٠٠٩ويف عام  . )٤٨(العملية
  .)٤٩(ارينو ليس بإمكاهنم االستفادة من استحقاقات البطالةيقيمون يف سان م ال

 أن هنالك عدم شفافية يف التعيينات احلكومية وقـوائم          ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٩
  .)٥٠(الترشيح للعمل يف اخلدمة املدنية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 أن القانون اجلنائي    أوروباسان يف جملس    ، الحظ مفوض حقوق اإلن    ٢٠٠٨يف عام     -٣٠

وهكذا، فإن املرأة اليت تريد إهناء محـل  . جيّرم اإلجهاض، ما مل يكن من أجل إنقاذ حياة األم   
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 إذا كان اجلنني به تشويه خلقي كبري، أو ،مبا يف ذلك، مثالً(غري مرغوب فيه ألي سبب آخر    
واحلقيقـة  . ارج إلجراء عملية اإلجهاضعليها السفر إىل اخل) إذا كان احلمل نتيجة اغتصاب    

ميكن أن تضع املرأة يف ظروف صعبة، لـيس   اً  جنائي  املتمثلة يف أن هذه اخلطوة قد ُتعترب عمالً       
  .)٥١(ات طبية بعد إجراء عملية اإلجهاضأقلها إذا حدثت مضاعف

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي  -٨  
 واملعنية مبناهـضة    أوروبا التابعة جمللس    األوروبية، أوصت املفوضية    ٢٠٠٧ يف عام   -٣١

العنصرية والتعصب سان مارينو بشدة بتعزيز جهودها لتدريس اللغة اإليطالية كلغـة ثانيـة              
 والحظـت   .)٥٢( اإليطالية لغة األم بالنسبة هلم     البلد والذين ال متثل    للكبار الذين يعيشون يف   

يف   تبذهلا سان مارينو لتقدمي دروس تقوية إضافية يف اللغـة اإليطاليـة            املفوضية اجلهود اليت  
املدارس على مجيع املستويات لألطفال الذين ال متثل اإليطالية لغة األم بالنسبة هلم؛ وشجعت              

  .)٥٣(املفوضية سان مارينو على هذه اجلهود
اهـضة العنـصرية    واملعنيـة مبن أوروبـا  التابعة جمللس  األوروبيةوشجعت املفوضية     -٣٢

والتعصب كذلك سان مارينو يف جهودها الرامية إىل لضمان أن ينعكس التعلـيم املتعـدد               
وأضافت أنه ينبغي أن تنظر السلطات يف جعل        . يف ممارسات التدريس اليومية   اً  الثقافات عملي 

  .)٥٤(حقوق اإلنسان مادة إلزامية يف املرحلتني االبتدائية والثانوية

  لالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجرون وا  -٩  
 واملعنية مبناهضة العنصرية والتعصب     أوروبا التابعة جمللس    األوروبيةأشارت املفوضية     -٣٣

 يف املائة من إمجايل السكان يف سان مارينو من غـري املـواطنني وحيملـون                ١٦إىل أن حنو    
  .)٥٥(تصاريح لإلقامة

 واملعنية مبناهضة العنصرية والتعصب،     اأوروب التابعة جمللس    األوروبيةللمفوضية  اً  ووفق  -٣٤
فإن األحكام اليت تنظم مسألة احلصول على اجلنسية يف سان مارينو عن طريـق التجنـيس                

أن يكونـوا     والحظت أن مقدمي طلب احلصول على اجلنسية البد        .)٥٦(قاسيةاً  تتضمن قيود 
 إذا كانوا متـزوجني  قد أقاموا يف سان مارينو فترة ثالثني سنة متواصلة، أو مخس عشرة سنة      

وعليهم كذلك التخلي عن أية جنسية أخرى حيملوهنا، مـا مل           . من أحد مواطين سان مارينو    
وباإلضافة إىل ذلك، ال مينح . يكونوا من رعايا بلدان ال تسمح تشريعاهتا بالتخلي عن اجلنسية

 األقل مرة كل اجلنسية سوى الربملان عن طريق قوانني التجنيس اخلاصة اليت جيب إجازهتا على  
ومن الناحية العملية، تتطلب هذه القوانني اخلاصة أن يقدم املقيمون طلبـاهتم            . عشر سنوات 

  .)٥٧(خالل فترة زمنية حمددة
 واملعنية مبناهـضة    أوروبا التابعة جمللس    األوروبية، أوصت املفوضية    ٢٠٠٧ويف عام     -٣٥

لضرورية كي يتقدم املقيمـون     العنصرية والتعصب سان مارينو خبفض عدد سنوات اإلقامة ا        
بطلب احلصول على اجلنسية، وأن تسمح مبزيد من املرونة فيما خيص محل اجلنسية املزدوجة              
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وعالوة على ذلك، أوصت املفوضية السلطات بشدة       . عند احلصول على جنسية سان مارينو     
ت بأن تضمن إمكانية تقدمي طلب احلصول على اجلنسية يف أي وقت، وأن ختـضع القـرارا               

  .)٥٨(املتعلقة مبنح اجلنسية لالستئناف
وعلى الرغم من أن سان مارينو أعربت عن وجهة نظرهـا املتمثلـة يف أن وضـع              -٣٦

إجراءات لتحديد الالجئ غري مناسب بسبب عدم السيطرة على احلدود بني إيطاليا وسـان              
 العنصرية والتعصب    واملعنية مبناهضة  أوروبا التابعة جمللس    األوروبيةمارينو، أوصت املفوضية    
  .)٥٩(اإلجراءات سان مارينو بوضع هذه

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً  
 أن سـان مـارينو      أوروبا، أكد مفوض حقوق اإلنسان يف جملس        ٢٠٠٨يف عام     -٣٧

ذلك  وسلط املفوض ك .)٦٠( ملنع العنف ضد النساء    أوروبايف إطار محلة جملس     اً  اعُتربت منوذج 
الضوء على التدابري اليت اختذهتا سان مارينو، واليت ساعدت يف التغلب على مسألة الوصـم                
االجتماعي املرتبط باألشخاص ذوي اإلعاقة، كما سلط الضوء على أمهية الرعاية املقدمة إىل             

  .)٦١(هؤالء األشخاص

  األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات  -رابعاً  
  . ما ُيذكر حتت هذا العنوانليس هناك

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ليس هناك ما ُيذكر حتت هذا العنوان
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