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  جملس حقوق اإلنسان
  املعين باالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

) ج(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته املفو      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *سان مارينو    

 إىل علمية االسـتعراض     )١(هذا التقرير موجز لثالث ورقات مقدمة من جهات معنية          
ية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف         وهو يتبع املبادئ التوجيه   . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . ١٧/١١٩مقرره  
وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات ) املفوضية(مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     

علومـات الـواردة يف     ع امل  وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراج          .حمددة
وعمـالً بقـرار    . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ اجمللس
ـ       ادئ حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مبب

 وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت             .باريس
 وقد روعيت يف إعداد هـذا التقريـر الـسمة الدوريـة              .تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

      .لالستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .ة التحريرية باألمم املتحدةمل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمج  *  
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  مات املقدَّمة من اجلهات املعنيةاملعلو    

    املعلومات األساسية واإلطار  -لفأ  

   نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا إىل عـدم       -١

حتقيق أي تقدم يذكر صوب التوقيع والتصديق على عدد من الـصكوك الدوليـة حلقـوق                
من أجل التوقيع والتصديق عليها يف أسرع       اإلنسان وأوصت سان مارينو باستكمال العملية       

افحـة العنـصرية    وقت ممكن هبدف توجيه اإلصالحات التشريعية إىل اجملاالت الرئيسية ملك         
  .)٢(والتمييز العنصري

وأوصت اللجنة سان مارينو بإكمال عملية التصديق على االتفاقية اخلاصة بوضـع              -٢
تها إىل سان مارينو بالتوقيع والتـصديق       وجددت اللجنة تأكيد توصي   . ١٩٥١ لعام    الالجئني

على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم واالتفاقية األوروبية بـشأن اجلنـسية              
  .)٣( العمال املهاجرين وأفراد أسرهمواالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع

ي األورويب املـنقح  وأفاد جملس أوروبا بأن سان مارينو وقّعت على امليثاق االجتماع      -٣
وأوصـت اللجنـة    . )٤( بيد أهنا مل تصدق عليه بعـد       ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٨يف  

يق عليه األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تكمل سان مارينو العملية الرامية إىل التصد  
  .)٥(بأسرع ما ميكن من الوقت

دق بعد على اتفاقيـة جملـس       وأفاد جملس أوروبا بأن سان مارينو مل توقع ومل تص           -٤
غات اإلقليمية  أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل وامليثاق األورويب لل           

  .)٦(أو لغات األقليات
وأشار جملس أوروبا إىل أن سان مارينو مل تصدق بعد على أي صك من صـكوك                  -٥

ئي بشأن الفـساد، والربوتوكـول      اتفاقية القانون اجلنا  : جملس أوروبا بشأن مكافحة الفساد    
  .)٧(قية القانون املدين بشأن الفساداإلضايف امللحق هبا أو اتفا

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب سـان مـارينو بـالتوقيع           -٦
كما شـجعت   . والتصديق على اتفاقية مشاركة األجانب يف احلياة العامة على الصعيد احمللي          

 الربوتوكـول    على التوقيع والتصديق على اتفاقية اجلرائم احلاسوبية وعلى        سان مارينو بقوة  
  .)٨(اإلضايف امللحق هبا
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     اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
كررت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب توصيتها السابقة بأن تنظر سان          -٧

بادئ األساسية للنظام القـانوين يف       من إعالن حقوق املواطنني وامل     ٤مارينو يف تعديل املادة     
واللون " العرق"صرحية مثل   اً  سان مارينو، الذي يعترب مبثابة نص دستوري، لكي تدرج أسس         

، بشأن التشريع ٧واللغة واجلنسية واألصل االثين القومي، يف ضوء توصية السياسة العامة رقم   
  .)٩(افحة العنصرية والتمييز العنصريالوطين ملك

للجنة اعتماد قانون لتعديل القانون اجلنائي بإدخـال أحكـام جديـدة            والحظت ا   -٨
ملكافحة التمييز القائم على أسس عنصرية أو عرقية أو دينية أو بسبب امليل اجلنسي، بيـد أن     
سان مارينو ال تزال تفتقر إىل تشريعات مدنية وإدارية شاملة ضد التمييز القائم على أسـاس                

أن وأوصت اللجنة ب  ). التمييز العنصري ( اللون أو الدين أو اللغة       األصل العرقي أو اجلنسية أو    
  .)١٠(تطبق سان مارينو هذا التشريع

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسات العامة   -٣  
 املتعلق بتنفيذ االتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات        CM/Res/CMN/(2010)2يف القرار     -٩

ية، أعربت جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا عن قلقها إزاء احلاجة إىل زيـادة الـوعي                القوم
. بأمهية مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا وإنشاء مؤسسة مستقلة لرصد العنصرية والتمييـز           

وينبغي أن تكفل السلطات، يف سبيل ذلك، أن تكون اختصاصات هذه املؤسسة ومواردهـا              
. )١١(ليتها وقدرهتا على توفري املساعدة الكافيـة إىل ضـحايا التمييـز           كافية لتحقيق استقال  

وأوصت جلنة الوزراء سان مارينو بإيالء اهتمام خاص للتنفيذ الكامـل والفعـال للقـانون               
 ، وإلنـشاء مؤسـسة    "أحكام مناهضة التمييز االثين والعنصري واجلنسي       "  ب املتعلق   ٦٦ رقم

  .)١٢(مستقلة لرصد العنصرية والتمييز
بأن متنح اللجنة املعنيـة     اً  وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أيض        -١٠

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري ويكفل طابعها املستقل       اً  صرحياً  بتكافؤ الفرص اختصاص  
  .)١٣(متكنها من تنفيذ مهامها بفعاليةعن احلكومة، وأن متنح ما يكفي من الوسائل اليت 

وجوب نظر سان مارينو يف إمكانية جعل حقـوق اإلنـسان           اً  رت اللجنة أيض  وكر  -١١
يف املدارس على املستويني االبتدائي والثانوي، وأوصت بأن تـدخل          اً  إلزامياً  دراسياً  موضوع

عصب للمعلمني  بشأن حقوق اإلنسان ومسأليت العنصرية والت     اً  مستمراً  أولياً  سان مارينو تدريب  
  .)١٤(يف مجيع املستويات

وأوصت اللجنة بأن تنظم سان مارينو دورات تدريبية للقضاة واحملـامني يف جمـال                -١٢
التشريع اجلنائي املتصل بالعنصرية والتمييز العنصري، وشجعت سان مارينو على نشر التوعية            
بأحكام القانون اجلنائي اجلديد ذات الصلة بالعنصرية والتمييز العنصري، ال سيما يف أوساط             
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ال يتجزأ مـن    اً  وينبغي أن تكون هذه اجلهود جزء     . حملتملني هلذا النوع من اجلرائم    الضحايا ا 
  .)١٥(ل وطنية عامة ملكافحة العنصريةخطة عم

   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات  -باء   

    املساواة وعدم التمييز  -١  
 على الرغم مـن التعقيـد       أفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأنه        -١٣

املتزايد للظواهر اليت متيز جمتمع سان مارينو، فإن أغلبية السكان تستوعب مفهوم العنـصرية              
والتمييز العنصري على أنه ال يشمل سوى أبشع أشكال هذه الظواهر، وبالتايل تتغاضي عن              

وأوصـت  . وميـة واليت يتعرض هلا املرء يف احلياة الي      اً  مظاهر التعصب األخرى األكثر شيوع    
يز والتعصب وسط عمـوم     ياللجنة بأن تضع سان مارينو خطة عمل لترويج فهم أفضل للتم          

، وزيادة الوعي بالطريقة الـيت      )على سبيل املثال، التمييز القائم على أساس املواطنة       (السكان  
  .)١٦(ؤثر هبا هذه الظواهر يف اجملتمعت

صل للتطورات االجتماعية من أجل     على ضرورة الرصد املتوا   اً  وشددت اللجنة أيض    -١٤
وكررت تأكيد توصيتها السابقة بأن حتـسن       . استعراض نتائج السياسات واالمتثال للقوانني    

سان مارينو نظمها من أجل رصد مظاهر كره األجانب والتعصب، وتوليد بيانات قائمة على    
، الـيت تقـدم   ٤ألحكام توصية السياسات العامـة رقـم   اً تصوراهتا للضحايا احملتملني وفق 

  .)١٧(طالع هبذه الدراسات االستقصائيةتوجيهات مفصلة بشأن الكيفية اليت ميكن هبا االض
وأشارت اللجنة إىل أنه على الرغم من عدم إقامة طائفة الروما بصفة دائمة يف سان                 -١٥

 حاالت، تعليقات على هذه الطائفة تـصف        ضعة فقد أوردت الصحف احمللية، يف ب      مارينو،
ما يدمغ املشتبه بارتكاهبم جرائم من أفراد الطائفـة     اً  وكثري.  بأهنم جينحون إىل السرقة    أفرادها

، يف عناوين بارزة بالنشرات اإلخبارية، مع إغفال ذكر أمسائهم أو جنسيتهم            "الغجر"بوصف  
وأوصت اللجنة بأن تؤكد سان مارينو لوسائط اإلعـالم،         . بشكل كامل يف بعض األحيان    

قاللية عملها، ضرورة ضمان عدم إسهام املواد اليت تنشرها يف نقل صورة            دون تعٍد على است   
سلبية عن الروما، مع تشجيع هذه الوسائط على عدم اإلشارة إىل األصل االثين لألشـخاص               

لفهم األحـداث   اً   ضروري الذين ترد أمساؤهم يف املقاالت أو التقارير، عندما ال يكون ذلك          
  .)١٨(جيداًاً فهم
للجنة أن النظام الدستوري لسان مارينو يكفل احترام األفـراد الـذين            والحظت ا   -١٦

ينتمون إىل الفئات موضع اهتمام اللجنة، وأنه بإمكان أي ضحية من ضحايا التمييـز رفـع                
وعالوة على ذلك، اختارت سان مارينو االمتناع       . دعاوى أمام السلطات القضائية املختصة    

إىل أن الوسائط قد تفسر ذلك      اً  نظمة صارمة، نظر  عن إخضاع وسائط اإلعالم اجلماهريي أل     
وأعربت اللجنة عن تقديرها اللتـزام      . على أنه تدخل يف شؤوهنا أو ضغط ال مربر له عليها          
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ومع ذلك، رأت اللجنة أنه من املهم أن        . سان مارينو حبرية التعبري واستقالل وسائط اإلعالم      
فع الشكاوى بشأن االنتهاكات احملتملة لقواعد      آلية غري قضائية لر   اً  تتاح ألفراد اجلمهور أيض   

وأوصت اللجنة بأن تقوم سان مارينو، يف إطار التقيـد التـام مببـدأ              . أخالقيات الصحافة 
استقاللية وسائط اإلعالم، بتشجيعها على إنشاء آلية غري قضائية ملعاجلة الشكاوى املقدمـة             

  .)١٩(يتعلق بأمور منها قضايا التمييزضدها فيما 
وأوصت اللجنة بأن جتري سان مارينو دراسة استقصائية عن احتمال وجود متييـز               -١٧

اً ضد األجانب يف سوق العمل، وعن نطاق هذا التمييز ومظاهره، مع إمكانية أن تكون جزء              
  .)٢٠(ئدة يف أوساط الضحايا احملتملنيعن التصورات السااً من دراسة استقصائية أوسع نطاق

   واحلرية واألمن الشخصيحق الفرد يف احلياة   -٢  
من اللجنة األوروبية ملكافحة التعـذيب واملعاملـة أو         اً  أفاد جملس أوروبا بأن وفد      -١٨

ينـاير  / كانون الثاين  ٢٩العقوبة الالإنسانية أو املهينة قام بزيارة إىل سان مارينو يف الفترة من             
يت قدمتها اللجنة يف أعقاب  وتابع الوفد، أثناء زيارته التوصيات ال     . ٢٠١٣فرباير  / شباط ١إىل  

لظروف االحتجاز يف سـجن     اً  خاصاً  ويف هذا الصدد، أوىل الوفد اهتمام     . الزيارات السابقة 
سان مارينو والضمانات املقدمة إىل األشخاص احملتجزين من جانب وكاالت إنفاذ القانون،            

سان مارينو بعـد  ومل تسمح  ". للعالج الطيب اإللزامي  "عن املرضى النفسيني اخلاضعني       فضالً
  .)٢١(٢٠١٣تعلق بزيارة اللجنة يف عام بنشر التقرير امل

والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال مع القلق، أنـه               -١٩
على الرغم من التزام احلكومة بقبول توصيات اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل             

عقوبة البدنية يف مجيع األماكن، وقبول التوصيات الصادرة عـن          ، بشأن حظر ال   ٢٠١٠لعام  
وبالرغم . جلنة حقوق الطفل، مل حيدث أي تغيري يف موضوع شرعية العقوبة البدنية لألطفال            

من أن العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس ويف النظام اجلنائي، فإهنا ال تزال مشروعة يف املرتل                
ومل يتناه إىل علم املبادرة العاملية اختاذ أي مبادرة         . لرعاية النهارية ومؤسسات الرعاية البديلة وا   

  .)٢٢(نائي بغرض حظر العقوبة البدنيةلتعديل القانون اجل
سـلطات  " من القانون اجلنائي مفهـوم       ٢٣٤للمبادرة العاملية، تؤكد املادة     اً  ووفق  -٢٠

 اسـتخدام هـذه     يسيءمن   "وجتعل خمالفته جرمية، يعاقب عليها كل     "التأديب أو االنضباط    
السلطة بطريقة تلحق األذى البدين أو العقلي بشخص خاضع لسلطته، أو على حنو يؤدي إىل               

وأفادت املبادرة العاملية بأن هذا الشيء حيمي األطفال من العقوبـة البدنيـة             ". إصابته مبرض 
كن الرعاية البديلـة    أما أما . )٢٣(الشديدة، بيد أنه ال حيميهم من مجيع أشكال العقوبة البدنية         

  .)٢٤( حظر صريح للعقوبة البدنية فيهاوالرعاية النهارية، فليس مثة



A/HRC/WG.6/20/SMR/3 

GE.14-09065 6 

وأوصت املبادرة العاملية بأن تسن سان مارينو تشريعات حتظر صراحة مجيع أشكال              -٢١
و سـلطة التأديـب أ    "العقوبة البدنية يف املرتل ويف مجيع األماكن وتلغي على حنو صـريح             

  .)٢٥(ون اجلنائيمن القان" االنضباط

    إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أشارت جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا إىل أن سـان مـارينو                -٢٢
تزال يف بداية الطريق يف جمال مكافحة الفساد، وحتتاج إىل إيالء مزيد من االهتمام للرتاهة                ال

ك، وبالرغم من أن خطوات كبرية قد اختذت يف         وعالوة على ذل  . والشفافية يف القطاع العام   
السنوات األخرية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، فإن سان مارينو، اليت انضمت إىل             

  .)٢٦( تعزز بعد صكوكها يف هذا اجملال ، مل٢٠١٠اجملموعة يف عام 
ت وأشارت جمموعة الدول املناهضة للفساد على سان مارينو بتعميق ختصص سلطا            -٢٣

؛ واستحداث األدوات الالزمة ملنع تـضارب       )٢٧(إنفاذ القانون يف التحقيق يف جرائم الفساد      
؛ وتعزيز آليات الرقابـة يف جمـال        )٢٩(؛ والنص على محاية املبلغني عن املخالفات      )٢٨(املصاحل

ويف القطاع اخلاص، ينبغي مشاركة احملاسبني ومراجعي احلسابات واملهن         . )٣٠(اإلدارة العامة 
  .)٣١(قانونية بفعالية أكرب يف تعقب هذا النوع من اجلرائم والكشف عنهاال

   حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٤  
أثار مكتب مؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف             -٢٤

  .)٣٢(جنائية يف سان مارينوهري جرمية أوروبا شواغل بشأن استمرار اعتبار التش
حظت جمموعة الدول املناهضة للفساد أن سان مارينو تفتقر إىل قـانون بـشأن          وال  -٢٥

احلصول على املعلومات، وأوصت بأن تعتمد سان مارينو تشريعات مناسبة تكفـل حريـة              
  .)٣٣(ذ تدابري مناسبة من أجل تنفيذهااإلعالم، وبأن تتخ

راطية وحقوق اإلنسان بأن النظام االنتخايب يتحـدث        وأفاد مكتب مؤسسات الدميق     -٢٦
 الذي يهدف إىل كفالة أال تقل املقاعد اليت تشغلها احلكومة يف            "االستقرار اجملزي "عن مبدأ   

 ُيخصَّص هلا عدد اً، مقعد٣٥ وعليه، إذا مل حتصل القائمة الفائزة على        .اً مقعد ٣٥الربملان عن   
وأفـاد  . من مقاعد القوائم اليت حصلت على أدىن نسب مئوية من األصوات لتكمل النصاب            

املكتب بأنه على الرغم من أن هذا الشرط يهدف إىل تشجيع استقرار نظام احلكـم، فإنـه                 
 عـن  ١٩٩٠ من وثيقة كوبنهاغن الصادرة يف عـام   )٣٥(٩-٧ و )٣٤(٦يتعارض مع الفقرتني    

  .)٣٦(من والتعاون يف أوروبامنظمة األ
وشاملة بصورة  اً  واضحاً  وأبلغ املكتب بأن إجراءات تسجيل املرشحني حمددة حتديد         -٢٧
 من وثيقة كوبنهاغن ملنظمة األمن والتعاون       )٣٧(٥-٧ملا ورد يف الفقرة     اً  ولكن، خالف . عامة

ستقلة، بل فقط يف ، فإن هذا القانون ال يسمح بترشح األفراد بصورة م١٩٩٠يف أوروبا لعام 
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وهناك عدد من جوانب عـدم التوافـق يف نظـام           . إطار جمموعات من املرشحني املستقلني    
بيد أن املكتب أفاد بأن القيود الواسعة النطاق        . الترشح، وهي ترمي إىل منع تضارب املصاحل      

  .)٣٨(هذه ميكن أن حتد بشكل غري معقول من حقوق الترشيح
ى والطعون ينظمها القانون االنتخايب، مبا يف ذلك األحكام وأفاد املكتب بأن الشكاو  -٢٨

املتعلقة بتسجيل الناخبني وتسجيل املرشحني وتنظيم احلمالت وسرية التـصويت وإعـالن            
بيـد أن  . وختضع جوانب عديدة من انتهاكات احلقوق االنتخابية لعقوبات جنائيـة    . النتائج

بوضوح، األمر الذي ميكن أن حيد من حقـوق          اًاإلجراءات واملواعيد النهائية ال ُتحدَّد دوم     
  .)٣٩( احلصول على وسائل إنصاف فعالةاجلهات صاحبة املصلحة يف االنتخابات يف

. وأشار املكتب إىل عدم وجود أي أحكام قانونية دولية أو حملية ملراقبة االنتخابات              -٢٩
عـن  ١٩٩٠ة يف عـام      من وثيقة كوبنهاغن الصادر    )٤٠(٨مع الفقرة   اً  وال يتوافق ذلك متام   

  .)٤١(منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
وأعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن أسفها لعدم أخذ توصيتها             -٣٠

بتعزيز مشاركة األجانب يف احلياة السياسية عن طريق منحهم األهلية وحقوق التصويت يف             
، ٢٠٠٩مـارس  / آذار٢٣ املؤرخ ٣٦نون رقم االنتخابات احمللية يف االعتبار عند صياغة القا    
وكّررت اللجنة توصيتها السابقة بـأن      . ١٩٩٤املعدِّل للتشريع املتعلق باجملالس البلدية لعام       

متنح سان مارينو األهلية وحقوق التصويت يف االنتخابات احمللية لغري املواطنني الذين يقيمون             
حلياة العامـة علـى     قية مشاركة األجانب يف ا    للمبادئ املكرسة يف اتفا   اً  يف سان مارينو، وفق   

  .)٤٢(الصعيد احمللي

  احلق يف العمل يف ظروف عادلة ومواتية   -٥  
أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تنظم سان مارينو محلـة              -٣١

 تكفـل   لتوعية العاملني من غري املواطنني حبقوقهم على النحو الواجب وباآلليات القائمة اليت           
عن ذلك، أوصـت      وفضالً. إمكانية االعتراض على عدم احترامهم من جانب أرباب العمل        

اللجنة بأن تراقب سلطات سان مارينو تطبيق القواعد ذات الصلة من أجل محاية هذه الفئـة                
من العاملني من أي شكل من أشكال االنتقام أو املضايقة أو التخويف الذي ميكن أن تنـشأ                 

ووجهـت  . معادية يف حالة استنكار هؤالء األشخاص سوء ظروف العمل       عنه ظروف عمل    
اللجنة انتباه سلطات سان مارينو إىل املبادئ التوجيهية ذات الصلة الواردة يف توصية السياسة              

  .)٤٣(ية والتمييز العنصري يف التوظيف بشأن مكافحة العنصر١٤العامة رقم 
 عمل مقدمي الرعاية الـذين يعملـون        والحظت اللجنة أن الوقف اإللزامي لعقود       -٣٢

حلساهبم اخلاص ملدة شهر يف السنة فيه بوجه خاص إجحاف حبق هذه الفئة مـن العـاملني                 
من النساء الوافدات من وسط وشرق أوروبا، ويزيد من زعزعة          اً  األجانب، الذين هم أساس   

نقح سان مارينو   وأوصت اللجنة بأن ت   . استقرارهن مقارنة بغريهن من فئات العاملني األجانب      
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التشريعات املتعلقة مبنح تصاريح اإلقامة والعمل لألجانب الوافدين للعمل ضمن هذه الفئة من        
متتاليـة يف   اً   شـهر  ١٢مقدمي الرعاية، وعلى وجه اخلصوص، بأن تسمح هلم بالعمل ملدة           

  .)٤٤(رض احلد من عدم استقرار عمالتهمالسنة، بغ
 وحقوق اإلنسان من أنه على الرغم من متثيل          وحذر مكتب مؤسسات الدميقراطية     -٣٣

وقـد  . يف املناصب االنتخابيـة   اً  املرأة القوي يف جمال إدارة االنتخابات، ال يزال متثيلها ناقص         
بـسبب نظـام التـصويت    اً وديكون أثر حتديد حصص للجنسني يف قوائم املرشحني حمـد       

  .)٤٥(التفضيلي
 حيث بلـغ    اً، اجملال السياسي ال يزال حمدود     أن متثيل املرأة يف   اً  والحظ املكتب أيض    -٣٤

اً  عضو ٦٠، تسع نساء من بني      )٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين (عددهن عند إعداد هذا التقرير      
  .)٤٦(من أصل عشرة وزراءيف الربملان، بينما شغلت امرأتان مناصب وزارية 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي مناسب   -٦  
ّحبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ببدء العمل باللوائح اجلديـدة           ر  -٣٥

وباإلضافة ". التعاون القائم على املشاريع     "للحصص اليت حتد من عدد العاملني بنظام عقود         
إىل ذلك، نشأ عن إصالح نظام الضمان االجتماعي التزام على رب العمل بدفع اشتراكات              

  .)٤٧("التعاون القائم على املشاريع"لعاملني بعقود عن املوظفني ااً أيض

   احلق يف الصحة  -٧  
 ١٠٠أعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن القلق من أن حنـو               -٣٦

ال ختول هلم االستفادة من استحقاقات املساعدة الـصحية         " تصاريح إقامة "شخص حيملون   
كما أهنم ليسوا معالني ألشخاص يستفيدون مـن        بسبب أهنم ال يؤدون أي نوع من العمل،         

مـن  اً  وُيطالَب هؤالء األشخاص بدفع رسوم شهرية تغطي جـزء        . )٤٨(هذه االستحقاقات 
 كـانون  ٢٢ املؤرخ ٤٢تكاليف خدمات املساعدة الصحية، على الرغم من أن القانون رقم    

.  سـان مـارينو  ، أنشأ نظام الضمان االجتماعي اإللزامي اجملـاين يف     ١٩٥٥ديسمرب  /األول
وأوصت اللجنة سان مارينو مبواصلة اجلهود من أجل ضمان املساواة يف املعاملـة يف جمـال                

تـصاريح  "املساعدة الصحية بني مواطين سان مارينو واألجانب املقيمني أو احلائزين علـى             
  .)٤٩("مةإقا

   احلق يف التعليم  -٨  
صب أن املدارس احلكومية تتـيح      الحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتع       -٣٧

يف التربية الدينية الرومانية الكاثوليكية، وأنه حيق للتالميذ اختيار عدم تلقـي هـذه              اً  دروس
وأفادت اللجنـة   . بيد أنه ال توجد دروس بديلة لألطفال املعفيني من التربية الدينية          . الدروس

لدينية الكاثوليكية، تستدعي النظر يف     بأن كفالة عدم التمييز ضد التالميذ املعفيني من التربية ا         
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وأوصت اللجنة بـأن    . متكينهم من رفع جمموع عالماهتم حبضور دروس بديلة من اختيارهم         
تنظم سان مارينو دروس بديلة عن التربية الدينية الكاثوليكية استجابة جلميع الطلبات املقدمة             

 سـيما   لتمييز غري املباشـر، وال    للقواعد املعمول هبا، مبا يكفل عدم تعرض أي تلميذ ل         اً  وفق
  .)٥٠(يتعلق مبنح العالمات فيما

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
أوصت جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا بأن تواصل سان مارينو بـذل جهودهـا                -٣٨

ـ  إلذكاء وعي اجلمهور بأمهية التسامح واحلوار بني الثقافات، وبأن تسعى الختاذ تداب            زز ري تع
  .)٥١(إدماج املهاجرين وتيسره

والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن سان مارينو اعتمـدت             -٣٩
 ومع ذلك، أفادت اللجنـة بـأن        .اًيسهل التجنس مقارنة مبا كان جيري سابق      اً  جديداً  قانون

 يعين أن الشروط    احلصول على اجلنسية ال يزال ُيمنح عن طريق القوانني االستثنائية فقط، مما           
وب استيفاؤها واإلجراءات الواجب اتباعها واملواعيد النهائية الواجب احترامها قد تتغري           لاملط

. وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم وجود ضمانات قانونية يف إطار هـذا النـهج             . مع الزمن 
وأوصت اللجنة بوجوب أن خيضع تنظيم احلصول على اجلنسية للقانون العـام، وبوجـوب              

يادة خفض مدة اإلقامة الالزمة لتقدمي املقيمني لطلبات التجنس ، مبا يتماشى مـع معـايري                ز
  .)٥٢( جملس أوروبا املتعلقة باجلنسيةاتفاقية
، ٣٥القانون رقم   ( من القانون اجلديد     ٤للمادة  اً  إىل أنه، وفق  اً  وأشارت اللجنة أيض    -٤٠

على األبناء القصر الذين يقيمون اً ئي، يسري قرار التجنيس تلقا)٢٠١٢مارس/ آذار٣٠املؤرخ 
ـ   . مع والديهم عند تقدمي الطلب، حىت وإن ُجّنس أحد الوالدين دون غريه            اً لـذلك، وخالف

للقانون السابق، ُيعاَمل القاصر الذي حيصل أحد والديه فقط على اجلنسية بنفس الطريقة اليت              
 جملس أوروبا املتعلقـة     التفاقية اًيعامل هبا القاصر الذي حيصل كال والديه على اجلنسية، وفق         

  .)٥٣(باجلنسية
ت اللجوء والبـت يف     وأوصت اللجنة بأن تتخذ سان مارينو إجراءات ملعاجلة طلبا          -٤١

  .)٥٤(حاالت اللجوء
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