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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٧ - أكتوبر/ تشرين األول٢٧

معلومات أعّدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         جتميع لل     
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة

  سان مارينو    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
 مفوضـية تقارير   املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف      يف ذلك    اخلاصة، مبا 

غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات          األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ويف     
ولالطالع علـى   . والتقرير مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الصلة

وجهات  يتضمن هذا التقرير أية آراء أو وال. ة إىل الوثائق املرجعيةالنص الكامل، ُيرجى العود   
يـرد منـها يف التقـارير        اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما        نظر أو 

وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس        . عن املفوضية  والبيانات العلنية الصادرة  
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية الـنص          . ١٧/١١٩ حقوق اإلنسان يف مقرره   

وروعيت يف إعـداد التقريـر دوريـة االسـتعراض          . مراجع املعلومات الواردة يف التقرير    
  .تلك الفترة والتطورات اليت حدثت يف
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  املعلومات األساسية واإلطار -أوالً 

  )١(نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

  )٢(قوق اإلنساناملعاهدات الدولية حل  

 احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

الدولية للقضاء علـى مجيـع      االتفاقية  
  )٢٠٠٢(أشكال التمييز العنصري 

 اخلاص باحلقوق االقتـصادية  الدويلالعهد  
  )١٩٨٥(قافية واالجتماعية والث

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  )١٩٨٥(والسياسية 

لحـق  ملاالربوتوكول االختياري الثاين    
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      با

  ) ٢٠٠٤(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز   

  )٢٠٠٣(ضد املرأة 
  ) ٢٠٠٦(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩١(فل اتفاقية حقوق الط
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

)٢٠٠٨( 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
باشتراك األطفال يف الرتاعات    

  )٢٠١١(املسلحة 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلـق ببيـع      
األطفال واستغالهلم يف البغـاء     

  ) ٢٠١١(ويف املواد اإلباحية 
 

ربوتوكول االختياري التفاقية   ال
  مناهضة التعذيب

تفاقية الدولية حلماية حقوق    اال
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
قية الدولية حلماية مجيـع     التفاا

األشــخاص مــن االختفــاء 
 القسري

أو /التحفظات و
 اإلعالنات 

الربوتوكول االختياري التفاقية    
حقوق الطفل املتعلق باشتراك    

 يف الرتاعات املسلحة    األطفال
 مـن   ٢الفقرة   إعالن بشأن (

، حتديد سن التجنيـد     ٣املادة  
 )٢٠١١،  عاما١٨ً عند

 

اوى ـإجراءات الشك
 اتوالتحقيق واإلجراء

 )٣(ةالعاجل

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال   
  )٢٠٠٨ (١٤، املادة التمييز العنصري

لحـق  ملاالربوتوكول االختيـاري األول     
دويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      ال عهدلبا

  )١٩٨٥ (والسياسية
تفاقية القـضاء   الربوتوكول االختياري ال  

، على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة       
 )٢٠٠٥(٨ املادة

لحق ملاالربوتوكول االختياري    
ويل اخلاص باحلقوق   دلعهد ال با

ــة   ــصادية واالجتماعي االقت
   والثقافية

دويل اخلاص باحلقوق   عهد ال لا
  ٤١، املادة ية والسياسيةاملدن

اتفاقية مناهـضة التعـذيب،     
  ٢٢ و٢١املادتان 
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 احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

 ٢٠اتفاقية مناهضة التعـذيب، املـادة         
)٢٠٠٦(  

اقية حقـوق   الربوتوكول االختياري التف  
 ٦، املــادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة

)٢٠٠٨(  

الربوتوكول االختياري التفاقية    
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

  تقدمي البالغات
فاقية الدولية حلماية حقوق    تاال

مجيع العمال املهاجرين وأفراد    
  أسرهم

قية الدولية حلماية مجيـع     التفاا
األشــخاص مــن االختفــاء 

  القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُيصدق عليها  االستعراض

 االنضمام التصديق أو
 اخلالفة أو

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
  الدولية

 / آب ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة      
، والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  

  )٤(اإلضافية األول والثاين والثالث
اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة       

 )٥(األساسية

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

 )٦(وبروتوكول بالريم

االتفاقيات املتعلقة بـالالجئني    
  )٧(وعدميي اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة     
  )٨(١٨٩ و١٦٩رقم 

اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة     
ــيم  ــز يف جمــال التعل التميي

)١٩٦٠( 

بتشجيع سان مارينو   ) اليونسكو(أوصت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         -١
 .)٩(مقية مكافحة التمييز يف جمال التعليبقوة على التصديق على اتفا

، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبيـق           ٢٠١٣ويف عام     -٢
 بعد التصديق تقارير عن تنفيذ االتفاقيات     الإىل أن إحالة    ) جلنة اخلرباء (االتفاقيات والتوصيات   

وشددت جلنة اخلرباء على    . ظام اإلشراف التزام دستوري أساسي وركيزة يستند إليها ن       عليها
مجهورية ...   أن تقوم  القوي يف  أمهية إحالة التقارير ضمن اآلجال املقررة وأعربت عن أملها        

، اليت مل تقدم حىت اآلن، تقارير عن تنفيذ االتفاقيات اليت صـدقت عليهـا،    ...سان مارينو   
 .)١٠(بتقدمي تلك التقارير يف أقرب فرصة ممكنة

 طار الدستوري والتشريعياإل -باء 

القانون أشارت إىل أن    و.  رمسياً الحظت اليونسكو أن سان مارينو ال متلك دستوراً         -٣
جيمـع   األساسي لسان مارينو، وهو نص التيين يعود تارخيه إىل بداية القرن السابع عـشر،             
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 ٦٢ ها على من األول اجمللد يشتمل،  يف ستة جملدات   يف اجلمهورية    القوانني املعمول هب  ا أحكام
 .)١١( والقانون اإلداري للجمهوريةيالقانون الدستورب تتعلقمادة 

الـشكل  حيدد  ،  ١٩٧٤يوليه  / متوز ٨ عام مؤرخ  قانون إىل أن  وأشارت اليونسكو   -٤
يف حني   نظمة،ألالتسلسل اهلرمي ل   ٢٠٠٢يف عام    تنقح يتال تهصيغ ددللحكومة، وحت  العام
  .)١٢(ى عدد من النصوص األخرى مضمون القانون الدستوري علتوزَّع

للجنة املعنية حبقوق اإلنسان،    )١٣()٥املادة  (املالحظات اخلتامية السابقة    ب فيما يتعلق و  -٥
سان قبل أن تقدم     ، ضمن قائمة املسائل اليت وضعتها     ٢٠١٢يف عام    ،طلبتقد   كانت اللجنة 

إطار ربوتوكول االختياري يف    العهد وال  ملركز دقيقاً اًحيتوض  الدوري الثالث،  هاتقرير مارينو
طلبـت  و ، أحد القوانني احملليـة    ه وبني بين حدوث تضارب القانون احمللي، وحتديداً يف حال      

احملـاكم   من قبل بشأن إمكانية احتجاج األفراد بالعهد يف احملاكم أو تطبيقه           توضيحاًكذلك  
 . )١٤(واهليئات القضائية احمللية

نسان إىل سان مارينو أن تبني ما إذا كانـت قـد            وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإل      -٦
اخلدمـة  االلتحـاق ب  رفع احلد األدىن لسن     ت حبيث العسكرية،   للقوات شاملة أنظمةاعتمدت  

 ١٥ من القانون رقـم      ٣التدابري اليت اختذهتا لتعديل املادة       أن حتدد ، و  عاماً ١٨العسكرية إىل   
لظروف االستثنائية اليت جيـوز يف سـياقها        ، املتعلق با  ١٩٩٠يناير  / كانون الثاين  ٢٦املؤرخ  
  .)١٥( للتجنيد اإلجباري عاما٦٠ً و١٦كل مواطن يتراوح عمره بني  خضوع

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياً 

  )١٦(التعاون مع هيئات املعاهدات -ألف 

  حالة اإلبالغ    

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية الواردة   
ــتعراض  يف دورة االسـ

  سابقةال

آخر تقرير قُدِّم منذ    
ــتعراض  دورة االس

  السابقة
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
األويل التقريـر    تقـدمي    تأخر  -  -  -

  ٢٠٠٣منذ عام املستحق 
للجنة املعنيـة بـاحلقوق     ا

االقتصادية واالجتماعيـة   
  والثقافية

نوفمرب  /اينـتشرين الث
٢٠٠٧  

 تأخر تقدمي التقرير اخلـامس      -  -
  ٢٠١٠ منذ عام املستحق
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  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية الواردة   
ــتعراض  يف دورة االسـ

  سابقةال

آخر تقرير قُدِّم منذ    
ــتعراض  دورة االس

  السابقة
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
اللجنــة املعنيــة حبقــوق 

  اإلنسان
تأخر تقدمي التقرير الثالـث        -  -  ٢٠٠٨يوليه /متوز

يوليـه  /منذ متـوز  املستحق  
٢٠١٣  

لجنة املعنية بالقضاء على    ال
  التمييز ضد املرأة

تأخر تقدمي التقريـرين األويل       -  -  -
 ٢٠٠٥ منـذ عـام      املستحق

اين املستحق منـذ عـام      الثو
٢٠٠٩  

تأخر تقـدمي التقريـر األويل        -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٧منذ عام املستحق 

أكتوبر / تشرين األول  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٣  

تأخر تقدمي التقارير من الثاين       -  -
منذ عـام   املستحقة  إىل الرابع   
ــدمي  . ٢٠٠٨ ــأخر تق وت

التقريرين األوليني يف إطـار     
ول االختياري التفاقية   الربوتوك

حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     
 األطفال يف الرتاعات املـسلحة    

ــاري  و ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلـق     
ببيع األطفال واسـتغالهلم يف     

، البغاء ويف املـواد اإلباحيـة     
ــستحقني ــشرين امل ــذ ت  من

  ٢٠١٣أكتوبر /األول
للجنــة املعنيــة حبقــوق ا

  عاقةاألشخاص ذوي اإل
التقريـر األويل   تأخر تقـدمي      -  -  -

  ٢٠١٠منذ عام املستحق 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات   

  املالحظات اخلتامية  

 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي املقرر هيئة املعاهدة 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
 اإلنسان

ة لرصد إنفـاذ احلقـوق؛      عدم وجود آليات مستقل    ٢٠٠٩
 )١٧(واعتماد إطار قانوين ملكافحة التمييز

١٨(٢٠١٠( 



A/HRC/WG.6/20/SMR/2 

GE.14-11229 6 

  )١٩(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -باء 

 احلالة الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

 نعم )٢٠(نعم دعوة دائمة
 - - ]الزيارات اليت متت[
 - - ]الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ[
 - - ]الزيارات اليت طُلب إجراؤها[

    -   والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء
 - ]تقارير وبعثات املتابعة[

   السامية حلقوق اإلنسان األمم املتحدةالتعاون مع املفوضية -جيم 
ملفّوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان          اإلقليمي تب املك  عمل غطيي  -٧
ـ  متقـد  ، اليت )٢١(هورية سان مارينو  مجبروكسل   يف  املفوضـية يف  إىل    ماليـة  تاسامهم

 .)٢٣(٢٠١٣ و)٢٢(٢٠١١ عامي

 تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً 

 املساواة وعدم التمييز -ألف 

طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل سان مارينو تقدمي معلومات عما اختذته من               -٨
لزم الشخص األجنيب بإحضار كفيل كـشرط       ُت يتال قاعدةابري لكي تلغي حبكم القانون ال     تد
 . )٢٤(دعوى مدنية أمام احملاكم قامةإل

 الشخصي مناألحق الفرد يف احلياة واحلرية و -باء 

  توعيةطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تقدمي معلومات عن أي برامج وضعت وأي تدابري  -٩
 ٢٠ املـؤرخ    ٩٧يف إطار تعزيز تنفيذ القانون رقـم         ، التصدي للعنف ضد املرأة    سبيليف  اعتمدت  
وطلبت إىل سان مارينو     .، املتعلق مبنع وقمع العنف ضد املرأة والعنف اجلنساين        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
مية إىل محاية   مبا يف ذلك التدابري الرا      أن تبني التدابري املتخذة ملنع العنف اجلنساين والعنف املرتيل،         ًأيضا

  .)٢٥(الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة، ومساعدة املرأة والفتاة يف التمكن من احلصول على املساعدة

 يف أعقاب ورود معلومات من مصادر أخرى، ،وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  -١٠
ها حلظر العقوبة  أو اليت تزمع اختاذ    سان مارينو احلصول على معلومات عن التدابري اليت اختذهتا        

  .)٢٦(اجلسدية حظراً صرحياً يف مجيع تشريعاهتا
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 إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ختلُّف سان مارينو حـىت اآلن عـن                   -١١
 ١٧رخ   املـؤ  ٩٣ على الرغم من صدور القرار رقم        ،اعتماد قانون جديد بشأن اإلجراءات اجلنائية     

معلومـات عـن     اللجنة   وطلبت.  املتعلق بضمان احلصول على حماكمة عادلة      ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
ءات اجلنائية يتسم بالشمولية وميتثـل      االتقدم الذي أحرز يف صياغة واعتماد قانون جديد بشأن اإلجر         

  .)٢٧(عادلة حماكمةصول على ضمانات احل مل علىتشللعهد وي

ات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان             باملالحظ وفيما يتعلق   -١٢
أي تـدابري اختـذهتا لتنظـيم        ددإىل سان مارينو أن حت     اللجنةطلبت  فقد  ،  )٢٨()١٢ الفقرة(

عنـدما تقتـضي    و ،املساعدة القانونية وضمان توفريها لكل من حيتاج إليهـا        احلصول على   
 وضح أن تاإلنسان إىل سان مارينو أيضاًوطلبت اللجنة املعنية حبقوق     .تقدميهامصلحة العدالة   

 طلبات احلصول على املساعدة القانونية قد سبق هلا         املعنية مبعاجلة ما إذا كانت اللجنة اخلاصة      
  .)٢٩(ساعدةملل طلب  أيأن رفضت

ويف أعقاب ورود معلومات من مصادر أخرى، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان              -١٣
 .)٣٠(لتدابري اليت اختذهتا إلرساء نظام عدالة جنائية لألحداثا وضحإىل سان مارينو أن ت

 احلق يف اخلصوصية  -دال  

، )١٣الفقرة  (باملالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان         فيما يتعلق   -١٤
يف  صون احلـق      معلومات عن التدابري املتخذة لضمان     أن تقدم إىل سان مارينو     اللجنةطلبت  

 ٢٦ املـؤرخ    ٢٨ تطبيق القانون رقم     عند ، من العهد  ١٧املكفول مبوجب املادة    اخلصوصية  
 .)٣١(٢٠٠٤فرباير /شباط

 حرية الدين والتعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -اءه  

 عن قلقها بشأن     اليت أعربت سابقاً   ،فيما يتعلق مبوقف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      و  -١٥
 من القانون اجلنائي املتعلقة بالعقوبات املطبقة علـى         ١٨٥ و ١٨٤ و ١٨٣ املواد   نطاق تطبيق 

 تلـك  ساقتا، وبشأن مدى     بعيد املدى  ريأثت لهجرائم الشرف، وهو نطاق ميكن أن يكون        
تطبيـق   التدابري املتخذة لـضمان    وضحطلبت اللجنة إىل سان مارينو أن ت      واملواد مع العهد،    

حكـام  ألانتهاك  أن ينطوي ذلك على      دون   ،قانون اجلنائي  من ال  ١٨٥ و ١٨٤ و ١٨٣ املواد
  .)٣٢( من العهد١٩املادة 

 من القانون اجلنـائي     ١٨٥إىل   ١٨٣ املواد من  أن   والحظت منظمة اليونسكو أيضاً     -١٦
 من القانون   ٧ و ٣وتنص املادتان   . بالسجن أو بدفع غرامة يومية     عاقب عليه وت التشهري جترِّم
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 مـن كل ب )٣٣(عقوبة السجن ملدة تصل إىل مخس سنوات     إنزال  ائي على   اإلضايف للقانون اجلن  
الدولة، أو على وزراء ، أو الرئيسني احلاكمنييتطاول باأللفاظ أو األفعال على الدولة أو على 

وأوصـت  .  واملوظفني احلكوميني، أو يهددهم    ،قضاةالقادة حرس اجمللس العايل وامليليشيا، و     
 بإلغاء جترمي التشهري وإدراج هذا الفعل يف القانون املدين وفقـاً          منظمة اليونسكو سان مارينو     

 .)٣٤(للمعايري الدولية

اليت تـنص   األحكام   فيما يتعلق ب   وأوصت منظمة اليونسكو بإصالح القانون اجلنائي       -١٧
 . )٣٥(، لكي تتواءم أكثر مع املعايري الدولية حلرية التعبري بشأهنااملقررةاإلهانة والعقوبات على 

وشجعت منظمة اليونسكو سان مارينو على وضع قانون خاص حبرية اإلعالم يتفق              -١٨
 .)٣٦(مع املعايري الدولية

 .)٣٧(لتنظيم الذايت لوسائط اإلعالمل آليات إقامةوأوصت منظمة اليونسكو سان مارينو ب  -١٩

ـ             -٢٠ ذة وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان احلصول على معلومات عن التدابري املتخ
 . )٣٨(من التصويت" عاهة عقلية"  باألشخاص املصابني  بعدلتعديل القانون االنتخايب الذي يست

 أن ٢٠١٣وذكر مصدر من مصادر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة يف عـام               -٢١
 ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١٥نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان الوطين قد زادت من            

وأشارت هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل عدم وجـود         . )٣٩(٢٠١٣يف املائة يف عام      ١٦,٧إىل  
 . )٤٠(أي سيدة يف حكومة سان مارينو تشغل منصب وزير

وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل سان مارينو تقدمي معلومات عن نتائج عمل      -٢٢
، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠رخ   املؤ ٩٧هيئة تكافؤ الفرص اليت أنشئت مبوجب القانون رقم         

 .)٤١(يف اجملال السياسي رأةمتثيل امل لتحسني مستوى

 زية احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وجم  -واو  

فيما يتعلق مببدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة عن العمل املتـساوي القيمـة،                -٢٣
، أن حتدد نطاق احلكم     سان مارينو جمدداً   إىلية  طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدول      

 ، بشأن املساواة بني اجلنسني يف سـوق العمـل         ١٩٨١ املؤرخ   ٤٠املدرج يف القانون رقم     
تشري إىل أي قرارات قضائية أو إدارية تتعلق بتطبيق         أن  تصنيف الوظائف؛ و   ميتعلق بنظ  فيما

 ]ة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور      منظم[اتفاقية  ...  مع مبدأ    متاشياً...  قانون   ]  لا[
 ، للقـانون   وفقاً ةتقدم معلومات عن أساليب تصنيف الوظائف املعتمد      أن  ؛ و ])١٠٠رقم  [(

تمييز يف جوهرها وتقلل مـن قيمـة        تتسم بال وعن الطريقة املتبعة لضمان عدم تطبيق معايري        
 .)٤٢(الوظائف اليت تشغلها املرأة تقليدياً

 ، اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أهنا مل تتلق تقرير سان مارينو            وأشارت جلنة   -٢٤
يف ظل تدفق املهاجرين على البلد يف اآلونة األخـرية،           أنه يتعني، وكررت تعليقاهتا السابقة ب   
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تشمل معلومات  سان مارينو    تقدم أنعدد األجانب الذين يعيشون ويعملون فيه،        إىل   نظراًو
 حسب نوع اجلنس، عن وضع األشـخاص األجانـب يف سـوق            صنفةبيانات إحصائية م  

عن التدابري املتخذة أو املقرر اختاذها لتعزيز تكـافؤ الفـرص واملعاملـة يف              ] و... [ العمل
األرومة القومية أو املنشأ االجتماعي،       بغض النظر عن العرق أو اللون أو       ،االستخدام واملهنة 

  .)٤٣(وكذلك عن أثر هذه التدابري

 احلق يف التعليم  -يزا  

 ١٩٧٤يوليـه   / متوز ٨ من القانون املؤرخ     ٦أشارت منظمة اليونسكو إىل أن املادة         -٢٥
 يف حرية املواطنني  وكفالة حق   . وطلب العلم حرية ممارسة الفنون والعلوم     كفالة  "تنص على   

يـة  تنم علـى    الدولة تشجع " على أن    ١١وتنص املادة   . " مبوجب القانون   جماناً التعليم تلقي
 ملمارسـة   اً والعمل والرياضة والترفيه متهيـد      يف جماالت التعليم   لشبابلقدرات الشخصية   ال

مجيع األشـخاص سواسـية     " بأن   ٤وتقر املادة   . " ومسؤولة ممارسة حرة حقوقهم األساسية   
الشخصي أو االقتـصادي أو االجتمـاعي        ركزامل أو القانون دون تفريق بسبب اجلنس     أمام
  .)٤٤("ينالسياسي أو الدي أو

 أشارت منظمة اليونـسكو إىل أن املـدارس واجلامعـة           ،وفيما يتعلق بتعليم الكبار     -٢٦
.  للحصول على التدريب   فرصاً تيح وما إىل ذلك، ت    ،واملراكز االجتماعية واجلمعيات التطوعية   

شبكة نشطة ميكن أن تتحول هذه املبادرات من خالهلا إىل لكن البلد ال يزال يفتقر إىل وجود 
وشجعت منظمة اليونسكو سان مـارينو علـى مواصـلة          . ظام حقيقي متكامل للتدريب   ن

  .)٤٥(جهودها لتوسيع فرص التعلم أمام الكبار

 احلقوق الثقافية  -اءح  

 يف إطـار املـشاورات      ،شجعت منظمة اليونسكو سان مارينو على أن تقدم تقريراً          -٢٧
العاملني يف ميـدان    املتعلقة ب  ١٩٧٤رصد تنفيذ توصية عام      ، عن اجلارية مع الدول األعضاء   

بوجه خاص التدابري املتخـذة يف      التقرير  البحث العلمي وإمكانية مراجعتها، على أن يتناول        
 تنص عليها التوصية من قبيل التـزام سـلطات الدولـة بـأن      اليت بادئبعض امل البلد لتنفيذ   

بـاحلق يف    تمتـع الباملسؤولية و  ضطالعنية اال إمكاميدان البحث العلمي     يفللعاملني   تكفل
حرية الفكر؛ واملشاركة يف حتديد أهداف البحوث ومضموهنا واألساليب املتبعة         يف ظل  العمل
كفولـة  حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية امل       تسق مع مبدأ احترام    اليت ينبغي أن ت    ،فيها

يف احلـق  اعية واإليكولوجيـة؛ و    عن ذلك بطابع املسؤولية االجتم     وأن تتسم فضالً   للجميع،
اإلبداع واحلراك املهين والتعاون الدويل من أجل تعزيز السالم وعالقات التعاون والتفاهم على 

  .)٤٦(الصعيد الدويل
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 األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  

طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل سان مارينو تقدمي معلومات عـن التـدابري                -٢٨
وفري خدمات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة بناء على موافقتـهم           املتخذة لضمان ت  
 .)٤٧(احلرة واملستنرية

 ١٤١أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة إىل أن القـانون رقـم         و  -٢٩
 إىل تعزيز   ،حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يهدف يف مجلة أمور        يكفلالذي   ،١٩٩٠ لعام

 وتـوفري  ، عن طريق تطبيق نظام احلصص وتقدمي احلوافز لتوظيفهم ،ملإدماجهم يف سوق الع   
كررت طلبها السابق إىل سان مارينو بشأن احلـصول         و حتديداً، إليهموجه  التدريب املهين امل  

معلومات عن تقدمي على معلومات عن التدابري املتخذة إلنفاذ أحكام هذا القانون، مبا يف ذلك   
  .)٤٨( الرجال والنساء الذين استفادوا منهاعدد األشخاص ذوي اإلعاقة من

 ينص على حق الطـالب  ١٤١/١٩٩٠  رقم والحظت منظمة اليونسكو أن القانون      -٣٠
علـى الـدعم    يف احلصول    و ،ذوي اإلعاقة يف االستعانة مبدرس للحصول على تعليم فردي        

 . )٤٩( اجلديدةبالوسائل التكنولوجية

 األقليات  -ياء  

 مالحظاهتا   يف اعتبارها   إىل سان مارينو، واضعةً    ية حبقوق اإلنسان  طلبت اللجنة املعن    -٣١
لتقرير ما إذا كانـت     تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة       ،)٥٠()١٦الفقرة  (اخلتامية السابقة   

 . )٥١( أقليات يف الدولةهناك

 املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -كاف  

التدابري املتخذة إلعادة  وضح إىل سان مارينو أن تطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   -٣٢
ـ  و،أكثر من الـالزم اليت تطول  النظر يف مدة إجراءات احلصول على اجلنسية         صعوبات يف ال

  .)٥٢(بالنسبة للمقيمني منذ فترة طويلةاليت تنطوي عليها هذه اإلجراءات عملية ال

و أن تبني ما إذا كانـت قـد         طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل سان مارين       و  -٣٣
 . )٥٣(منح مركز الالجئ بشأنوضعت إجراء 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب   -الم  

أي تـدابري اختـذت      ددطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل سان مارينو أن حت           -٣٤
ملكافحة اإلرهـاب، ولـضمان عـدم       الطرف   التدابري التشريعية اليت اعتمدهتا الدولة       لشرح

  .)٥٤( خيل بالعهدعلى حنًوطبيقها ت
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 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
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 2 The following abbreviations have been used in the present document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty; 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 
OP-CAT Optional Protocol to CAT; 
CRC Convention on the Rights of the Child; 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography; 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families, 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry 
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CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/ 
intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 5 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention 
No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour. Available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO:: 
P11200_COUNTRY_ID:102829. 
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 6 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

 7 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, available 
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