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أوال -مقدمة
 -1ميثل تعزيللز حقللوق اإلنسللان ومحايتهللا إحللدا األولللوايت الوطنيللة همهوريللة سللان مللارينو.
وتراعللي حكومللة سللان مللارينو ،لللدا تنفيللذ سياسللا ا احمل يللة ،قواعللد القللانون الللدوا والتوصلليات
املنبثقة عن آليات الرصد الدولية واإلق يمية.
 -2وتللوا سللان مللارينو أكيللة كب ل ة آلليللة السللتعراد الللدوري الشللام وتللؤمن إميللا ا راسللخ ا
ابل للنهب البنّل لاء املتب للع ه ه للذه العم ي للة بوص للف عنصل لرا أساس للي ا لتحس للز تعزي للز حق للوق اإلنس للان
ومحايتها ه ب د وه مجيع دول العامل.
 -3وقللدمت سللان مللارينو تقريرهللا الثللاين عللن حالللة حقللوق اإلنسللان ع ل الصللعيد الللوطخ خللالل
ال للدورة العش ل لرين ل فري للين العام ل ل املع للخ ابلس للتعراد ال للدوري الش للام )A/HRC/WG.6/20/SMR/1
ه  29تشرين األول/أكتوبر  .2014واعتمد الفريين العام تقريره عن سان ملارينو ه  31تشلرين
األول/أكتوبر  .2014مث اعتمد جم س حقوق اإلنسان ه  18آذار/مارس  2015تقرير الفريلين
العام ه دورت الثامنلة والعشلرين  .)A/HRC/28/9وقُل ّدم إىل سلان ملارينو ،خلالل هلذه العم يلة،
ورفضت 19توصية مع تع ي ذلك الرفض.
ما جمموع  74توصية حظيت  55منها ابلقبول ُ
 -4ويركل للز هل للذا التقريل للر ع ل ل التل للداب ال ل ل ا ل للذ ا احلكومل للة واإلدارة منل للذ تش ل لرين األول/
أكتوبر  2014ه ميدان حقوق اإلنسان لتنفيذ التوصيات املقبولة أثناء اهوللة الثانيلة ملن الرصلد
وع ما أحرز من تقدم ه محاية حقوق اإلنسان ه اجملالت ال مل تستهدفها التوصيات.

اثنيا -املنهجية
 -5أع للدت ه للذا التقري للر وزارة الش للؤون اةارجي للة ش للاركة مجي للع الل لوزارات األخ للرا وخمت للف
املكاتللا احلكوميللة ه سللان مللارينو وابلتشللاور معهللا .وسلليقدم وزيللر اةارجيللة التقريللر ه الجتمللا
املقب ل ل جن للة الربملاني للة الدا مللة املعني للة ابلش للؤون اةارجيللة وااج للرة والن للزو واألمللن والنظ للام الع للام
واملع ومات.
 -6وأُحيط اجملتمع املدين ع ما جبولة التقييم الثالثة لسان مارينو وإبمكانية إرسال التع يقلات
والقرتاح للات والتوص لليات إىل احلكوم للة ع للن طري للين الص للحافة والت ب للات املبا للرة .وق للد أدرج للت
القرتاحات والتوصيات الواردة ه الفر اةامس من هذا التقرير.
 -7وبغيلة تيسل الطللال ع ل التقريللر اللوطخ كلامالا ،سيُنشللر هلذا األخل  ،بعلد إرسللال إىل
أمانللة السللتعراد الللدوري الشللام  ،ابل غتللز اإليتاليللة واإلنك يزيللة ع ل املوقللع اإللكللرتوين التللابع
لوزارة الشؤون اةارجية .)www.esteri.sm

اثلثا -اإلطار املعياري واملؤسسي
 -8ابإلض للافة إىل اايئ للات املعني للة حبماي للة حق للوق اإلنس للان والل ل س للبقت اإل للارة إليه للا ه
التقللارير السللابقة ،فقللد أنش ل القللانون رقللم  28املللؤر  10آذار/مللارس  2015هنللة سللان مللارينو
املعنيللة بتنفيللذ اتفاقيللة األمللم املتحللدة حلقللوق األ للخا ذوي اإلعاقللة ،والل تضللت ع همللة تعزيللز
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التفاقية املذكورة ع الصعيد اللوطخ ومحايتهلا ورصلد تنفيلذها؛ واقلرتا ختلة عمل ملد ا ثلال
سللنوات لتعزيللز حقللوق األ للخا ذوي اإلعاقللة؛ وحتديللد واق لرتا آليللات تنسلليين داخ يلة تُنش ل ه
إط ل للار احلكوم ل للة لتيس ل ل تنفي ل للذ اإلج ل لراءات ذات الص ل ل ة ه خمت ل لف القتاع ل للات وع ل ل خمت ل للف
املسللتوايت؛ ومجللع البيللا ت بصللورة منهجي لة وتعزيللز تنفيللذ الدراسللات واألنشللتة البحثيللة .وتت ل لف
عز ثالثة ملنهم ملن بلز راسلاء رابتلات األ لخا ذوي اإلعاقلة
هذه ال جنة من سبعة أعضاء يُ ّ
ه سللان مللارينو ،وميث ل واحللد مللنهم نقللاابت العمللال ،و تللار أح لزاب األب بيللة السياسللية عضللوين
اثنز ،و تار األق يات عضوا واحدا من بز األ خا ذوي املهارات املتص ة سا اإلعاقة.
 -9وعللالوة ع ل ذلللك ،أُنشللف ه  9تش لرين األول/أكتللوبر  ،2017فريللين عام ل مشللرتك بللز
القتاعات لتحقيين أهداف ختة األمم املتحلدة لعلام  ،2030وذللك هبلدف حت يل أهلداف التنميلة
املستدامة ووضع اسرتاتيجيات مشرتكة بز القتاعات وسياسات مشرتكة لتحقيين هذه األهداف.
التوصريا مر  11-78إىل  13-78املتعلقرة مبواءمررة التشرريعا الوطنيررة مر نمرراف رومررا
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 -10وفق لا ل مللادة  1م للن إعللالن حقللوق امل لواطنز ه مجهوريللة سللان م للارينو ،تشللك قواع للد
القانون الدوا املعلرتف هبلا بشلك علام جلزءا ل يتجلزأ ملن النظلام القلانوين لسلان ملارينو .وتكلون
لالتفاقات الدولية املتع قة حبماية حقوق اإلنسان واحلرايت ،ال توقع وتنفذ ابنتظام ،الغ بة ع
التش لريعات احمل ي للة ه حال للة وج للود تع للارد .ول للذلك ،فه للي ل حتظ ل فق للط ابلع لرتاف بوص للفها
معللاي لتفس ل التش لريعات احمل يللة ،و عللآ آخللر معللاي لعتمللاد تللداب تش لريعية ،ب ل إ للا أيض لا،
وفللوق ك ل لليء ،قاب للة ل تتبي للين املبا للر ،ح ل ه حالللة عللدم وج للود قللانون د للي دللدد بش ل ن
تنفيذها ،واا الغ بة أيض ا ه حاللة وجلود تعلارد .وللذلك ،فلنن نظلام روملا األساسلي ل محكملة
اهنا ية الدولية ينتبين انتباقا كامالا ع الصعيد الوطخ.
 -11وسان مارينو هي أول دولة أوروبية تصدق ع نظام روما األساسي ل محكملة اهنا يلة
الدوليلة ه  26نيسللان/أبري  ،1999ومللا فتئللت دولتنللا تللوا اهتماملا كبل ا لعمل هللذه احملكمللة.
وتللوا سللان مللارينو قللدرا كب ل ا مللن الهتمللام لت بللات التعللاون الصللادرة عللن احملكمللة ،عللن طريللين
إحالتها إىل اايئات املختصة ه احملكمة من أج تقييمها ومن خالل سرعة ت بية هذه الت بات.
 -12وع للالوة ع ل ل ذل للك ،انض للمت س للان م للارينو ه  23تشل لرين األول/أكت للوبر  2013إىل
اتفاقية منع جرمية اإلابدة اهماعية واملعاقبة ع يها ،وعقا هذا النضمام ،أُق ّلر القلانون رقلم 138
املللؤر  5أي ول/س للبتمرب  2014واملعن للون ”أحك للام بش ل ن من للع جرمي للة اإلابدة اهماعي للة واملعاقب لة
ع يها“ .ويرمي هذا القانون إىل منع جرمية اإلابدة اهماعية ومكافحتها عن طريين مساواة اهرا م
املنصو ع يها ه قانون سان مارينو بت ك ال يعرتف هبا القانون الدوا عموما.

ألف -الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
 -13مجهوريللة سللان مللارينو طللرف ه الصللكوك الدوليللة واإلق يميللة الر يسللية حلقللوق اإلنسللان.
ولل للدا النظل للر ه التفاقيل للات الدوليل للة امل ل لراد التصل للديين ع يهل للا ،تقضل للي املمارسل للة املتبعل للة أن يل للتم
هللذا التصللديين بعللد وضللع التللداب والتشلريعات العم يللة الالزمللة لفعاليللة أداء الصللك وإنفللاذه ع ل
الصعيد الوطخ.
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التوصرريا م ر  1-78إىل  16-78املتعلقررة ابلتصررديق الررو الصرركوك الدوليررة ومواءمررة
التشريعا احمللية م املعايري الدولية
 -14وقّعت مجهورية سان مارينو ،ه السنوات اةمس املاضية ،و/أو ص ّدقت ع عدد كب
من الصكوك الدولية واإلق يمية حلقوق اإلنسان.
 -15ووفق ل ل لا ل توصل ل لليات املقبولل ل للة ه اهولل ل للة الثانيل ل للة لالسل ل للتعراد الل ل للدوري الشل ل للام  ،فقل ل للد
حتقين ما ي ي:
قب للت س للان مللارينو ،ه  4تش لرين الثللاين/نوفمرب  ،2014التع للديالت املتع ق للة
أ)
جبرميللة العللدوان ه نظللام روم للا األساسللي ل محكمللة اهنا يللة الدولي للة ،وال ل اعتمللدت ه كمب للال
ه  11حزيران/يوني 2010؛
ب) انضللمت سللان مللارينو ،ه  20متوز/يولي ل  ،2015إىل الربوتوكللول الختيللاري
امل حللين ابلعهللد الللدوا اةللا ابحلقللوق القتصللادية والجتماعيللة والثقافيللة ،واملعتمللد ه نيويللورك
ه  10كانون األول/ديسمرب  ،2008وقب ت أيضا اختصا ال جنة املعنية ابحلقوق القتصادية
والجتماعية والثقافية وجا املادتز 10و 11من العهد؛
ج) انض ل ل ل للمت س ل ل ل للان م ل ل ل للارينو ،ه  27أي ول/س ل ل ل للبتمرب  ،2018إىل الربوتوك ل ل ل للول
الختيللاري لتفاقيللة حقللوق التف ل املتع للين إبجلراء تقللد البالبللات ،واملعتمللد ه نيويللورك ه 19
كانون األول/ديسمرب 2011؛
د) جيللري حاليلا ه الربملللان إقلرار النضللمام إىل التفللاق املتع للين ابمتيللازات احملكمللة
اهنا ية الدولية وحصا ا ،واملعتمد ه نيويورك ه  10أي ول/سبتمرب 2002؛
ه) جيلري حاليلا ه الربملللان إقلرار النضللمام إىل اتفاقيللة اليونسللكو اةاصللة كافحللة
التمييز ه جمال التع يم ،واملعتمدة ه ابريس ه  14كانون األول/ديسمرب .1960
وص ّدق ه السنوات اةمس املاضية ع الصكوك الدولية ااامة التالية حلقوق اإلنسلان
ُ -16
ه إطللار جم للس أورواب :الربوتوكللول رقللم  16امل حللين ابتفاقيللة جم للس أورواب حلمايللة حقللوق اإلنسللان
ص ّدق ع ي ه عام  ،)2015والتفاقية األوروبية حلمايلة األفلراد فيملا يتع لين
واحلرايت األساسية ُ
ص ل ّدق ع يه لا ه عللام  ،)2015والتفللاق األورومل املتع للين
ابملعاهللة اآلليللة ل بيللا ت الشخصللية ُ
صل ل ّدق ع يل ل ه
ابأل للخا املش للاركز ه إجل لراءات أم للام احملكم للة األوروبي للة حلق للوق اإلنس للان ُ
ص ّدق ع يها ه علام ،)2015
عام  ،)2015والتفاقية األوروبية املنقحة حلماية الرتا األثري ُ
صل ّدق ع يهللا
واتفاقيلة جم للس أورواب ل وقايلة مللن العنلف ضللد النسللاء والعنلف املنللزا ومكافحتهملا ُ
ه عللام  ،)2016واتفاقيللة جم للس أورواب املتع قللة ابهرميللة اإللكرتونيللة وبروتوكواللا اإلضللاه املتع للين
بتجللر األفعللال ذات التبيعللة العنصلرية وكراهيللة األجانللا الل ترتكللا عللن طريللين نظللم املع ومللات
ص ّدق ع يهما ه عام .)2019
ُ
 -17وصل ّدقت سللان ملارينو أيضلا ع ل صلكوك دوليللة هاملة أخللرا ه ميللدان حقلوق اإلنسللان ،مثل
صل ّدق ع يل ه علام ،)2018
صل ّدق ع يهلا ه علام  ،)2015واتفلاق ابريلس ُ
معاهدة جتارة األس حة ُ
صل ّدق ع يهللا ه عللام  )2018واتفاقيللة منظمللة العمل الدوليللة
ومعاهللدة حظللر األسل حة النوويللة ُ
ص ّدق ع يها ه عام .)2019
رقم  - 183اتفاقية محاية األمومة ُ
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 -18وإدراكا من سان ملارينو ألكيلة أن تتلا ملواطنيهلا واأل لخا األجانلا اللذين يعيشلون
ه إق يمه للا إمكاني للة اس للتخدام اآللي للات الدولي للة لمب للال والش للكوا عن للدما ي للرون أن حق للوقهم
األساس ل للية ق ل للد انتهك ل للت ،فق ل للد أودع ل للت س ل للان م ل للارينو أيضل ل ل ا ،ه  4آب/أبس ل للتس ،2015
اإلعللال ت املنصللو ع يهللا ه املللادة  41مللن العهللد الللدوا اةللا ابحلقللوق املدنيللة والسياسللية
وه الفقلرة  1ملن امللادتز  21و 22ملن اتفاقيلة مناهضلة التعلذيا وبل ه ملن ضلروب املعام للة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -19وابإلض للافة إىل ذل للك ،فقل للد ا للذت ه ع للامي  2017و 2019تل للداب هام للة ملواءمل للة
التشلريعات الوطنيللة مللع التفاقيللات واملعللاي الدوليللة املتع قللة نللع ومكافحللة بسل األملوال ومتويل
اإلرهاب .واعتمدت ه عام  2017اسلرتاتيجية األملن القلومي ملكافحلة اإلرهلاب .وتشلم هلذه
الس لرتاتيجية خمت للف أصللحاب املص ل حة ه سللان مللارينو ه ميللدان اإلرهللاب ،وتسللتكم خبتللة
عم يتعز تتبيقها ه حالة وجود ديد دتم أو فع ي بشن هجوم إرهامل .ولدعم تنفيذ هلذه
السلرتاتيجية ،وافللين برملللان سللان مللارينو ه كللانون الثاين/ينللاير  2019ع ل إنشللاء بعللض اايئللات
ال جنللة الدا مللة ملكافحللة اإلرهللاب ،وفرقللة مكافحللة اإلرهللاب ،ووحللدة األزمللات املعنيللة كافحللة
اإلرهاب) املسؤولة حتديدا علن تنسليين األنشلتة الل تنفلذها سلان ملارينو ملن أجل منلع اإلرهلاب
الدوا ومكافحت .

ابء -التعاون م هيئا الرصد
التوصريا مر  20-78إىل  24-78والتوصرية  6-79املتعلقرة بتقرد التقرارير املتر رة
إىل هيئا معاهدا األمم املتحدة
 -20أصللبحت مشللك ة التل خر ه تقللد التقللارير الدوريللة مللن جانللا سللان مللارينو إىل هيئللات
الرصللد التابعللة لألمللم املتحللدة مشللك ة معروفللة جيللدا اآلن ،وقللد قللدمت إىل سللان مللارينو توصلليات
عديدة بش ن تقد التقارير الوطنية املت خرة.
 -21وه الفرتة قيد النظر ،مل تتمكن سان مارينو ،ملع األسلف ،سلوا ملن تقلد تقريلر وطلخ
واحد ،أي التقرير املقدم ه إطار العهد الدوا اةا ابحلقلوق املدنيلة والسياسلية ،واللذي جلرت
مناقشت أمام ال جنة املعنية حبقوق اإلنسان يومي  19و 20تشرين األول/أكتوبر .2015
 -22وتوا حكومة سان مارينو أكية كب ة ملهام رصد تتبيين املعاي الدولية ،سواء من حيث
دوره للا ه جم للال التحق للين أو ه حف للز التحس للز وتش للجيع  .وا للذت ه ح للالت عدي للدة ت للداب
تشريعية هامة ترمي إىل حتسز معاي احلماية القا مة وتعزيزها أو وضع معاي جديدة ،بناءا ع ل
توصيات دددة مقدمة من هيئات رصد إق يمية و/أو دولية.
 -23وأبللدت سللان مللارينو أيض ل ا اسللتعدادها ل تعللاون بشللك كام ل م لن خللالل توجي ل دعللوة
دا م ل للة ،اعتب ل للارا م ل للن نيس ل للان/أبري  ،2003إىل مجي ل للع املك ف ل للز ب ل للولايت مواض ل لليعية ه إط ل للار
اإلجراءات اةاصة بزايرة الب د .ومل حتظ سان مارينو أبي زايرة ح اآلن.
 -24ابإلضلافة إىل ذللك ،للهدت السلنوات األربللع املاضلية قيللام بعلض اايئللات التابعلة جمل للس
أورواب ب ل ل لزايرات منتظمل ل للة إىل سل ل للان م ل للارينو ه الف ل ل لرتات التاليل ل للة :مفوض ل للة حقل ل للوق اإلنسل ل للان ه
الفللرتة مللن  9إىل  10حزيران/يوني ل  ،2015وال جنللة األوروبيللة ملناهضللة العنص لرية والتعصللا ه
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الفرتة من  7إىل  9آذار/مارس  ،2017وفريين اةرباء املعخ ابلعم ع مكافحة الجتار ابلبشر
ه الفرتة من  20إىل  22باط/فرباير  .2018وقد قدمت هميع هذه اايئات أقصل درجلات
التعاون ،واستجابت احلكومة أيض ا ل مسا والتوصيات املوجهة إليها واتبعتها.
التوصية  6-79املتعلقة بوض مؤشرا حلقوق اإلنسان و قا إلطار مفوضية حقوق اإلنسان
 -25يتلوىل مكتلا تكنولوجيللا املع وملات والتكنولوجيلا والبيللا ت واإلحصلاءات مسلؤولية مجللع
البيا ت اإلحصا ية الرمسية همهورية سان مارينو ومعاهتهلا ونشلرها .وتُنشلر البيلا ت اإلحصلا ية
ع ل املوقللع الشللبكي ل مكتللا ع ل العنلوان التللاا .www.statistica.sm :ويعكللف املكتللا ع ل
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعنلون
دراسة املبادئ التوجيهية الواردة ه منشور ّ
”مؤ رات حقوق اإلنسان :دلي ل قياس والتنفيذ“.
 -26ويشللارك املكتللا ه مجللع البيللا ت اسللتنادا إىل مؤ لرات أهللداف التنميللة املسللتدامة ةتللة األمللم
املتحدة لعام  ،2030ويقدم ،لتحقيين هذه الغاية ،الدعم للمدارات الل يتل لف منهلا الفريلين العامل املعلخ
خبتة عام .2030

رابعا -محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -املساواة وادف التمييز وأصحاب احلقوق احملددة
التوصرريا مر  8-79إىل  10-79املتعلقررة بترردايم اإلطررار املؤسسرري والقررانو ملكا حررة
مجي أشكال التمييز
 -27تتبين سان مارينو تشريعات ام ة وسياسة عامة نشتة لتعزيز املساواة بز اهميع أملام
القانون واملساواة ه املعام ة ه مجيع اجملالت.
وسل ل للع التعل ل للدي الدسل ل للتوري األخ ل ل ل ل مل ل للادة  4مل ل للن القل ل للانون رقل ل للم 1974/59
 -28وقل ل للد ّ
والتعديالت الالحقة نتاق تتبيين مبدأ املساواة أمام القانون ،الذي يسلتبعد ابلفعل أوجل التمييلز
القا م للة ع ل ل أس للاس ن للو اه للنس والظ للروف الشخص للية والقتص للادية والجتماعي للة والسياس للية
والديني للة ،وه للو يس للتبعد اآلن ص لراحة أوج ل التميي للز ال ل تش ل إىل املي ل اهنس للي .وأُق ل ّلر التع للدي
الدستوري املقرت ه استفتاء أتكيدي نُظّم ه  2حزيران/يوني  ،2019وصوت في سكان سان
مارينو لصاحل التعدي املقرت بنسبة مئوية ب غت  71.46ه املا ة.
 -29ويُتبّللين كللذلك مبللدأ املسللاواة األساسللي ال لوارد ه املللادة  4مللن إعللالن حقللوق امل لواطنز
بشللك م مللوس ه القللانون رقللم  66املللؤر  28نيسللان/أبري  2008واملعنللون ”أحكللام بش ل ن
مكافحللة التمييللز العنصللري واإلثللخ والللديخ واهنسللي“ ،واللذي يسللتكم أحكللام القللانون اهنللا ي
احلاا .وقد أُضيفت جرمية جديدة وجا املادة  179مكررا ال تعاقلا أي لخ ينشلر ملن
خلالل أي وسلي ة أفكلارا قا ملة ع ل التفلوق العنصلري أو اإلثلخ أو الكراهيلة العنصلرية أو اإلثنيلة،
أو حي للرد خص لا آخ للر ع ل ارتك للاب أعم للال متيي للز ع ل أس للاس الع للرق أو اإلثني للة أو اهنس للية
أو الدين أو املي اهنسي .وميكن املقاضاة ع هلذه اهرميلة ت قا يل ا .و ُعل ّدلت امللادة  179مكلررا
بع للد ذل للك ابلق للانون رق للم  57امل للؤر  6أاير/م للايو  2016واملعن للون ”قواع للد ملواءم للة نظ للام س للان
مللارينو القللانوين مللع أحكللام اتفاقيللة جم للس أورواب ل وقايللة مللن العنللف ضللد النسللاء والعنللف املنللزا
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ومكافحتهما“ من خالل إدراج حظر التمييز ع أساس ااوية اهنسانية .ويتضمن هذا القانون
أيضا ظرفا مشددا هو ارتكاب جرمية ألبراد متييزية.

 -30وع ل الصللعيد العم للي وامل مللوس ،للت اايئللة املعنيللة بتكللافؤ الفللر  ،واملنشل ة وجللا
القانون رقم  97املؤر  20حزيران/يوني  ،2008بت قي أي تقرير عن إساءة املعام ة أو األفعلال
بل القانونيللة املتص ل ة ابلتمييللز ،وقللد ُمنحللت هللذه اايئللة طا فللة واسللعة مللن الصللالحيات ل تللدخ
بفعالية لدا الدوا ر أو املؤسسات أو اايئات ال قد تكون معنية .وتتمث املهمة الر يسية ل جنة
املعنيللة بتكللافؤ الفللر  ،واملنش ل ة وجللا القللانون رقللم  26املللؤر  25للباط/فرباير  ،2004ه
التنفيذ الكام لألحكام املتع قة ابملساواة وعدم التمييز والواردة ه إعالن حقوق املواطنز.
 -31وقلد وضللعت سللان ملارينو منللذ مللدة طوي لة نظامل ا للامالا ل حمايلة الجتماعيللة ل جميللع،
بصللرف النظللر عللن أص ل هم اإلثللخ أو القللومي أو ال غللوي ،ويركللز هللذا النظللام حتديللدا ع ل قتللا
العم  .ويوفر نظام نقامل موحد وواسع النتاق محاية م موسة وفعاللة لت بيلة أي احتياجلات قا ملة
أو ه حالللة تقللد للكاوا .ومللع اإل للارة بوجل خللا إىل قتللا العمل املتع للين برعايللة املسللنز،
والذي يضم ه املقام األول العمال ذوي اهنسية وال غة واألص األجنيب ،ا ذت ختلوات هاملة
مللن أج ل اإلدمللاج وتيس ل إج لراءات الرتخ للي  .وأُنشللف مكت للا مسللاعدة ه مؤسس للة الض للمان
الجتم ل للاعي لتوظي ل للف مق ل للدمي الرعاي ل للة ل مس ل للنز ابل غ ل للات اإليتالي ل للة واإلنك يزي ل للة واألوكراني ل للة،
مما يساعد األسر ومقدمي الرعاية ع احلصول ع الرتاخي الالزمة إلبرام عقود عم مناسبة
وخاضعة ل رقابة .ولتعزيز التكام ال غوي بز هذه الفئة والفئات األخرا من العمال ،تلنظم وزارة
التع يم دورات مسا ية منتظمة لتدريس ال غة اإليتالية لألجانا.
التوصيتان  25-78و 7-79املتعلقتان بتعزيز تدابري مكا حة التمييز وبرامج تواية اجلمهور
 -32تعم اايئتان املذكوراتن أعاله  -اايئة وال جنلة املعنيتلان بتكلافؤ الفلر  -حبكلم املهلام
املوك ة إليهما وقت إنشا هما ،ه اإلق يم ع صليابة اسلرتاتيجيات دوريلة .وهلذه السلرتاتيجيات
مفيللدة ه التختلليط إلج لراءات التوعيللة والدراس لة والنشللر والتللدريا ه اجملللالت ال ل تللدخ ه
نتاق اختصاصها ،ا ه ذلك التمييز ع أساس األص اإلثخ أو اهنسية أو ال غة.
 -33وهنللاك عللدة مبللادرات ترمللي إىل توعيللة اهمهللور ضللد التمييللز ،وجيللري تنفيللذها ه مجيللع
اجملالت ،من امللدارس ع ل مجيلع املسلتوايت إىل توعيلة البلالغز وعلامل العمل  .وتسلتهدف ختلط
التوعية ه املقام األول الفئات الضعيفة.
 -34وتس للتثمر س للان م للارينو الكثل ل م للن املل لوارد البشل لرية والقتص للادية ه بن للاء نظ للام تع يم للي
وتلدرييب يتميللز متيلزا للديدا ابإلدمللاج والشللمول والتضللامن وتعللدد الثقافللات .وتعللاج هللذه املواضلليع
دا مل ا ه ملدارس سلان ملارينو وهلي تشللك احلصلن األول ملنلع ختلاب الكراهيلة احملتمل حدوثل .
وقللد انضللمت س للان مللارينو إىل مح للة ”مناهضللة خت للاب الكراهيللة“ ال ل نظمهللا جم للس أورواب،
وذلللك عق للا دع للوة مبا للرة أط قه للا ص للاحب ا الفخامللة الر يس للان احلاكم للان ر يس ل ا الدول لة) ض للد
التح لريض ع ل الكراهيللة والعنص لرية ،وأ للركت املللدارس ع ل مجيللع املسللتوايت ه وضللع مشللاريع
اذه احلم ة .وتك ت مح لة التوعيلة املعنونلة ”مناهضلة ختلاب الكراهيلة  -سلان ملارينو“ بتنظليم
أول مس ة ضد الكراهية والتعصا ه  13أاير/مايو .2018
 -35وه القتا الصحي ،أُنشئت ”مواقف سيارات متعلددة السلتخدامات“ حيلث تصلدر
عالم للة ممي للزة ل للركن ه أم للاكن وق للوف الس لليارات لأل للخا ذوي اإلعاق للات احلركي للة ،والنس للاء
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احلوامل ووالللدي األطفللال الللذين تقل أعمللارهم عللن سللنة واحللدة ،دون ذكللر الفئللة الضللعيفة ع ل
العالمة .وترمي هذه املبادرة إىل جتنا التمييز ووصم الفئات ااشة.
 -36وكدلي ع الهتمام اللذي توليل سلان ملارينو الذا املوضلو ُ ،عقلد ه سلان ملارينو ،ه
الفل للرتة مل للن  31آذار/مل للارس إىل  2نيسل للان/أبري  ،2019الجتمل للا السل للادس الرفيل للع املسل للتوا
ل ب دان الصغ ة ملنظمة الصحة العاملية بش ن موضو اإلنصاف والتنمية املستدامة.
 -1املرأة

العنف ضد املرأة
التوصرريا  31-78و 32-78و 33-78املتعلقررة بتعزيررز الترردابري املتعلقررة مبن ر ورم ر
العنف ضد املرأة والعنف اجلنسا
 -37أضللاف القللانون رقللم  2016/57املللذكور سللابقا ،طبق لا لألحكللام املنصللو ع يهللا ه
اتفاقيللة اسللتنبول ال ل اعتمللدها جم للس أورواب ،ج لرا م جديللدة تتع للين ابلعنللف ضللد امل لرأة والعنللف
اهنس ل لاين واملن للزا .وأُض لليفت ،ع ل ل وج ل ل التحدي للد ،ج ل لرا م ال للزواج القس للري وتش للوي األعض للاء
التناس ل ية األنثويللة والتعقلليم القسللري .وعللالوة ع ل ذلللك ،فقللد ُع ل ّدلت املللادة  235مللن القللانون
اهنا ي فيما يتع لين إبسلاءة املعام لة ه األسلرة ،وأضليفت أيضلا جرميلة العنلف املنلزا ،واسلتكم ت
املادة  179مكررا من القانون اهنا ي حبظر التمييز ع أساس ااوية اهنسانية.
 -38وأدرج املرسللوم التفويضللي رقللم  56املللؤر  17أاير/مللايو  2018جمموعللة م لن األحكللام
لتزويد اايئة املعنية بتكلافؤ الفلر ابألدوات التنفيذيلة الل ترملي إىل التنسليين بلز مجيلع أصلحاب
املصل حة العللام ز ه جمللال وقايللة ضللحااي العنللف ومحللايتهم .ودأبللت اايئللة ،ه السللنوات األخل ة،
ع ل تقللد مع ومللات عللن أحكللام القللانون والتوعيللة هبللا ،ووقّعللت ،ابلتعللاون مللع مؤسسللة الضللمان
الجتم للاعي ،اتفاق للات هام للة م للع مراف للين الس للتقبال الواقع للة خ للارج اإلق لليم لض للمان تق للد ال للدعم
الفعال لضحااي العنف.

 -39ونُظّم للت العدي للد م للن املب للادرات الرامي للة إىل من للع ومكافح للة العن للف ض للد املل لرأة والعن للف
اهنسللاين ،وذلللك ابلتعللاون مللع اايئللة املعنيللة بتكللافؤ الفللر وقسللم الع للوم اإلنسللانية جبامعللة سللان
مارينو ،وابلتآزر مع هيئات عامة وخاصة .ومن بز هذه املبادرات ،جتدر اإل ارة إىل ما ي ي:
دورات تدريبي ل للة لق ل لوات الش ل للرطة وامل ل لربز والع ل للام ز الص ل للحيز واألخص ل للا يز
أ)
الجتماعيز بش ن التتبيين الصحيح ل تشريعات املتع قة ابلعنف ضد املرأة والعنف اهنساين؛
ب) مش للرو التثقي للف م للن أجل ل التعبل ل ع للن املش للاعر ،ال للذي وض للع مرص للد الش للباب
” ،)“Osservatorio Giovaniوفقا ل مبادئ التوجيهية ملشرو ”بيستالوزي“ التابع جمل س أورواب؛
ج) ح قات العم املتع قة ابلتدريا املسرحي واملرتبتلة ابملشلرو األوسلع ”املسلر
واملواطنة“ ،وال أعدت هبدف منع ظهور احلالت الصعبة واحلي ولة دون وقوعها وتعزيز أ لكال
احلماية الذاتية لألجيال الشابة من خالل زايدة حجم مواردهم الشخصية والجتماعية؛
د) إع للداد أنش للتة متع للددة التخصص للات لفا للدة الش للباب ابلتع للاون م للع املعاه للد
الثقافيللة ،وهللي ترمللي إىل تقيلليم التنللو  ،بللدءا مللن الف لوارق بللز اهنسللز إىل التفك ل ه إمكانيللة
العرتاف هبا وتعزيزها وانتهاءا نع التمييز والس وك العنيف؛
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ه) تنظلليم ح قللات دراسللية ،ابلتعللاون مللع رابتللة احملللامز واملللوثقز ه سللان مللارينو،
من أج ”التذك “ ابلتشريع اهديد املتع ين كافحة العنلف اهنسلاين ،وهلذه احل قلات الدراسلية
موجهة إىل املدارس ،ولكنها متاحة هميع املشغِّّ ز املشاركز ه بكة اةدمات.

التمييز ضد املرأة
التوصر رريا  13-79و 14-79و 16-79املتعلقر ررة ابلتر رردابري الرامير ررة إىل ضر ررمان دة
مش ررار ة املر ررأة حل احلي رراة السياس ررية واملزي ررد مر ر التمثي ررل السياس رري للمر ررأة ،مب ررا حل لر ر حل
املناصب الو ارية
 -40لدا سان مارينو تشريعات متقدمة ل غاية تن ع ضما ت فيما يتع ين شاركة املرأة
ه احليل للاة السياس ل لية وه املناصل للا ال ل ل تُشل للغ ابلنتخل للاب .و وجل للا املل للادة  15مل للن القل للانون
رقم  1996/6والتعديالت الالحقة ،ل تتضمن القوا م النتخابية لنتخاب اجمل س العام األع
الربملان) أكثلر ملن ث ثلي املر لحز ملن اهلنس ذاتل وهلو ملا يسلم ب ل ”احلصل اهنسلانية“).
وابإلضللافة إىل ذلللك ،يللن التش لريع النتخللامل نفس ل ع ل أن ل ه حالللة تعللادل األص لوات ب للز
مر حز اثنز ،فنن نو اهنس هلو املعيلار األول اللذي حيلدد الختيلار ،وه حاللة اخلتالف نلو
اهنس يكون الفوز من نصيا املرأة .وه إطار عم ية التحلرر هلذه ،جتلدر اإل لارة إىل أن النسلاء
يشك ن ،ح اليوم 25 ،ه املا ة من أعضاء الربملان.
 -41وه فرتة الولية املمتدة سلتة أ لهر ملن  1نيسلان/أبري إىل  1تشلرين األول/أكتلوبر ،2017
انتخبت ألول مرة سيداتن لتوا منصا الر يس احلاكم ر يستا الدولة).
 -42وه الوقللت ال لراهن ،ل تضللم احلكومللة سللوا ام لرأة واحللدة مللن بللز سللبعة وزراء ،ولكللن
اآلون للة األخل ل ة الف للرتة التشل لريعية  )2012-2008للهدت ت للراس ام للرأتز لل لوزارتز ر يسل ليتز
الشؤون اةارجية والشؤون الداخ ية) طوال الفرتة التشريعية أبكم ها.
 -43وترصد ال جنة واايئة املذكوراتن آنف ا واملعنيتان بتكافؤ الفر املشاركة الكام ة ل مرأة ه
عم يات رسم السياسات وصنع القرارات.
 -44وتش للجع ال جن للة واايئ للة ه الكثل ل م للن األحي للان املب للادرات الرامي للة إىل توعي للة اهمه للور
ابلصعوابت ال تواجهها املرأة ه حيا ا اليومية ،وكمثال ع هذه املبادرات ،فقد نُظمت ه 8
آذار/مللارس  ،2019ناسللبة يللوم امل لرأة ،مبللادرة ”املشللي أبحللذيتنا“ ،وركللزت بوج ل خللا ع ل
األنشللتة والتش لريعات الوطنيللة الراميللة إىل مكافحللة التمييللز ضللد امل لرأة ه عللاملي العم ل والسياسللة
ع حد سواء.
 -45وه عل للام  ،2017انضل للمت سل للان مل للارينو إىل جمموعل للة األصل للدقاء املعنيل للة ابملسل للاواة بل للز
اهنسز ،وذلك هبدف تعزيز الدور القيادي ل مرأة كشرط أساسي لتعزيز الس م والتنمية الدوليز.
 -2امليل اجلنسي
التوصر ر رريا  29-78و 30-78و 11-79و( 11-80التوصر ر رريتان األ ر ر ررري ن غر ر ررري
مقبولتني) يما يتعلق حبماية حقوق مجي األ راد ،بصرف النمر ا امليل اجلنسي
 -46حسلبما ذكللر آنفل ا ،فقللد نل
ااوية اهنسانية.
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 -47و وجللا القللانون رقللم  147املللؤر  20تش لرين الثللاين/نوفمرب  ،2018أنش ل ت سللان مللارينو
نظام لا جديللدا وحللديثا ابلكامل حلمايللة األزواج املث يللز بصللفة ر يسللية ،أي ”القللانون الللذي يللنظم
الشلراكات املدنيللة املسللج ة“ ،والللذي يعللرتف قتضللاه النظللام القللانوين سللاواة الشللركاء املسللج ز
م ل للدنيا ،م ل للن األزواج املث ي ل للز واألزواج م ل للن اهنس ل للز ع ل ل ل ح ل للد سل ل لواء ،ه الكرام ل للة واحلق ل للوق
والضما ت مع الشركاء املتزوجز .وحيص املواطنون الذين يقررون تسجي راكتهم مدني ا ،وفق ا
ل ق للانون الس للالف ال للذكر ول حتل ل التنظيمي للة ،ع ل ل نف للس الوض للع ال للذي يتمت للع بل ل األ للخا
املتزوج لون مللن حيللث اإلقامللة وامل ل ا واملعا للرة واملسللاعدة املتبادلللة وحقللوق اإلر وب هللا مللن
املسا  ،سواء كان الزوجان من نفس اهنس أو من جنس خمت ف.
 -48وتنفذ برامب التثقيف اهنسلي ه امللدارس ع ل مجيلع املسلتوايت الل يكلون فيهلا التع ليم
إلزامي ا ،وتكون مصحوبة بربامب تثقيف تتنلاول املسلا العاطفيلة ،ول ميكلن فصل هلذين اهلانبز
عن بعضهما البعض ه ضلوء ملا يقلدم ملن تع ليم متكامل ومعقلد .وعلالوة ع ل ذللك ،تنفلذ ،ه
هذا الصدد ،برامب تتع لين ابلرتبيلة ع ل احلرتام اآلخلرين ،والالعنلف ،وكلذلك النلدماج والتضلامن
فيملا بللز األقلران .وقللد أضليف ”مللنهب التع ليم املفضلي إىل املواطنلة“ ه إطللار اإلصلال املسللتمر
ل مناهب الدراسية ه سان مارينو .وين هذا امللنهب صلراحة ع ل ضلرورة معرفلة حقلوق املث يلات
واملث يز ومزدوجي املي اهنسي ومغايري ااوية اهنسانية.
 -3األطفال

البنوة
التوصية  26-78املتعلقة إبلغاء املفهوف القانو لألطفال ”املولودي

ارج إطار الزواج“

 -49حيظ األطفال التبيعيون املولودون خارج إطار الزواج) ركز األطفال الشلرعيز هميلع
األب لراد القانوني للة والعم ي للة امل للادة  48م للن الق للانون رق للم  49امل للؤر  26نيس للان/أبري 1986
”إص ل للال ق ل للانون األس ل للرة“) .ويؤك ل للد أيضل ل ل ا الق ل للانون ال ل للذي اعتم ل للد م ل للؤخرا بشل ل ل ن الشل ل لراكات
املدنيللة املسللج ة أن الع لرتاف ابألطفللال التبيعيللز خيضللع ،ه حالللة الش لراكات املدنيللة املسللج ة،
ل قانون رقم .198/49
 -50وقللد ا للذت إحللدا اةت لوات التارخييللة األخللرا ه الع لرتاف ابملسللاواة ه احلقللوق بللز
اهنسز وجا القانون رقم  173املؤر  26تشرين الثاين/نوفمرب  2015واملعنون ”املساواة ه
نقل السللم العللا ي“ .وجللا القللانون اهديللد ،وميكللن ل والللدين أن خيتللارا معل ا ،قتضل القللانون
اهديللد ،السللم العللا ي الللذي ُميللنح ل مولللود اهديللد حبيللث خللذ السللم العللا ي ل لألب أو األم
أو لك يهما حسا الرتتيا األجبدي.

العقوبة البدنية
التوصيتان  34-78و 35-78املتعلقتان حبمر العقوبة البدنية
ُ -51سل ّلن القللانون رقللم  140املللؤر  5أي ول/سللبتمرب  2014مللن أجل اسللتكمال العقللوابت
صلر ،وفلرد عقلوابت أكثلر صلرامة
املفروضة ع مرتكيب جرمية العقوبة البدنية ،ل سليما ضلد ال ُق ّ
ع ليهم مللن خللالل تعللدي كل مللن القللانون اهنللا ي والقللانون رقللم  ،1986/49واسللتكمال ذلللك
حبظر العقوبة البدنية ه سياق حين التف ه التع يم.
GE.19-13805

11

A/HRC/WG.6/34/SMR/1

 -52ويُت ا من املربّز ودوا ر اةدمات الجتماعية وقوات الشرطة واألخصا يز الصحيز،
مللن القتللاعز العللام واة لا ع ل حللد س لواء ،إبللال املفللود القللانوين بوصللف القاضللي املعللخ
ص للر أو العن للف
ابلوص للاية املدني للة ،عم للا ينم للو إىل ع مه للم م للن أعم للال العن للف ض للد املل لرأة أو ال ُق ّ
ص لر ع ل
اهنسللاين .ويُت للا مللن مع مللي املللدارس مللن مجيللع املسللتوايت إبللال الللدا رة املعنيللة ابل ُق ّ
الفور ابلوقا ع ال تنمو إىل ع مهم.
 -53وعقللا التصللديين السللالف الللذكر ع ل اتفاقيللة اسللتنبول ،فقللد أُدجمللت أحكللام التفاقيللة
بعد ه التشريعات احمل ية ه القانون الوطخ.
املذكورة ال مل تُدرج ُ
 -54وتُق ل ّدم مع وم للات مستفيض للة ع ل مس للتوا الب للد ملكافح للة مجي للع أ للكال العن للف ض للد
األطفللال .و للاركت سللان مللارينو ،ه عللام  ،2015ه اليللوم الللذي نظمت ل ال جنللة الوزاريللة التللابع
جمل للس أورواب ملكافح للة العت للداء اهنس للي ع ل األطف للال واس للتغالام جنس لليا ،م للن خ للالل تنفي للذ
أنشللتة توعيللة مكثفللة ترمللي إىل مكافحللة العتللداء اهنسللي وتسللتهدف ،ه املقللام األول ،اآلابء
وامللربز .ومشل ذلللك أيضلا اجملتمللع املللدين والت فزيللون احلكللومي الللذي يبللث اإلعللالن الللذي أصللدره
جم للس أورواب بعن لوان ”كيكللو وهانللد“ ،ه إطللار احلم للة ال ل أط قهللا جم للس أورواب حتللت عن لوان
”واحد من بز ك مخسة“.

 -55وه عللام  ،2016نظّلم قسللم الع للوم اإلنسللانية جبامعللة سللان مللارينو ،ابلتعللاون مللع اايئللة
املعنية بتكافؤ الفر  ،ح قة دراسية متعمقة موجهة إىل مجيع املع مز ه سان مارينو ع ل مجيلع
املسللتوايت لتللوف التللدريا املال للم ا لم ه جمللال منللع وقمللع العنللف ضللد امل لرأة والعنللف اهنسللاين،
وكللذلك العنللف ضللد األطفللال .وكللان االلدف مللن هللذه احل قللة الدراسللية هللو تلوف تللدريا دللد
ل مع مللز ه ضللوء قلوانز سللان مللارينو واتفاقيللة اسللتنبول ،وتقللد أدوات مفيللدة اللم ملنللع العنللف
وحتديده واإلبال عن  .وفيما يتع لين نلع وقملع العنلف ضلد امللرأة والعنلف اهنسلاين ،فقلد دعيلت
جامعة سان مارينو إىل أن تدرب ،إضافة إىل موظفي املدارس ،فئات مث الفئات املرتبتلة إبنفلاذ
القانون والقضاء والرابتات املهنية والدوا ر الصحية والجتماعية.

املسؤولية اهنا ية ل قصّر

صللر املنصللو ع يهللا ه القللانون
 -56رفللع القللانون رقللم  2014/140سللن املسللؤولية اهنا يللة ل ُق ّ
اهن للا ي م للن  12إىل  14عام لا ون ل ع ل في للف العقوب للة م للن درج للة واح للدة إىل درجت للز ابلنس للبة
لألطفللال الللذين تزيللد أعمللارهم عللن  14عامل ا ولكنهللا ل تتجللاوز  18عامل ا ،وع ل إمكانيللة أن خيفللف
القاض للي م للن العقوب للة املفروض للة ع ل ل األ للخا ال للذين مل تك للن أعم للارهم تتج للاوز ،وق للت ارتك للاب
اهرمية 21 ،عام ا.

تس ط األقران والتس ط عرب اإلنرتنت
 -57تن للاول برمل للان س للان م للارينو ه ج س للت املنعق للدة ه  15آذار/م للارس  ،2017الظل لواهر
الجتماعي للة املتمث للة ه تس ل ط األقل لران والتس ل ط ع للرب اإلنرتن للت ومجي للع أ للكال اإلدم للان املل لرتبط
ابلشبكة العاملية والذي يهدد اإلدماج الجتماعي ل شباب ،وخصوصلا ملن هلم ه سلن الدراسلة.
وقد كانت املناقشة ال انت قت ه الربملان بش ن هذا املوضلو مفيلدة ل مقارنلة بلز ل اللدوا ر
املعني للة ،م للن أج ل ل اعتم للاد ت للدخالت ه اآلج للال القص ل ل ة واملتوس للتة والتوي للة األج ل ل لت للدعيم
اإلجراءات الوقا ية وتعزيز دور البالغز.

12

GE.19-13805

A/HRC/WG.6/34/SMR/1

 -58ولذلك ،فقلد أط قلت وزارات اةارجيلة والصلحة والضلمان الجتملاعي والتع ليم مشلروع ا
ص لر فيمللا يتع للين جبمي للع
مشللرتكا لتعزيللز التللدخالت احمل لددة االلدف وخللدمات الللدعم املقدم للة ل ُق ّ
املشاك املتع قة بوسا ط اإلعالم اهديدة.
 -59وانضمت سان مارينو إىل بر مب التحالف العاملي  ،)WePROTECTوهو بكة تضم
دولا ومنظمللات دوليللة ومنظمللات بل حكوميللة وتكللرس جهودهللا ل عمل ع ل الصللعيدين الللوطخ
والعاملي لوقف الستغالل اهنسي لألطفال ع بكة اإلنرتنت.
 -60وبلدأ التعلاون ملع منظملة ”الت يفونلو أزورو لرعايلة التفل “ )Telefono Azzurro Child
ال ل تستهدف الربح وذات التوج الجتماعي ،ومع هيئة التنسيين اإليتالية ةدمات مكافحلة
إسللاءة معام للة األطف للال وإي للذا هم م للن أج ل تعزي للز ال للدورات التدريبي للة املتاح للة ل ع للام ز ه جم للال
الصحة والصحة الجتماعية واملع مز.
 -61و للجعت مدرسللة سللان مللارينو ه السللنوات األخ ل ة عللدة مبللادرات موجهللة ل مع مللز
واألطفللال واألسللر بشل ن املوضللو احمللدد املتمثل ه تسل ط األقلران والتسل ط عللرب اإلنرتنللت ومجيللع
أ للكال اإلدمللان امل لرتبط ابلشللبكة العامليللة ،وترم للي هللذه املبللادرات إىل التص للدي اللذه املش للاك ،
وب ورة مواقف مسؤولة جتاه اآلخرين ،والرتويب لثقافة تع يمية مناهضة ل عنف.
 -62وفيمللا يتع للين ابلتسل ط عللرب اإلنرتنللت ،قُل ّدم مشللرو قللانون بشل ن جلرا م اإلنرتنللت إلجلراء
الق لراءة األوىل .ويللن مشللرو القللانون هللذا ع ل إضللافة فع للز إج لراميز جديللدين ،مللع تس ل يط
العقللوابت ذات الص ل ة ع ل اهنللاة ،وكللا التس ل ط عللرب اإلنرتنللت واملتللاردة اإللكرتونيللة ،وكللذلك
جرمية نشر الصور الشخصية بصورة مؤذية .)revenge porn

محاية القُصّر ه النزاعات املس حة

 -63انضمت مجهورية سان ملارينو ه  14لباط/فرباير  ،2019إىل مبلادئ فلانكوفر بشل ن
حفظ السالم ومنع جتنيد األطفال واستخدامهم كجنود.
 -64وه  2نيس للان/أبري  ،2019للاركت س للان م للارينو أيض ل ل ا ه إط للالق مب للادرة ”حت للرك
حلمايللة األطفللال“ لتعزيللز مسللتوا الللوعي والعم ل مللن أج ل حتسللز محايللة األطفللال املشللاركز ه
النزاعات املس حة.

 -4األشخاص وو اإلاارة
التوصرريا مر  39-78إىل  45-78املتعلقررة اباتمرراد تشرريعا مالئمررة لضررمان حقرروق
األشخاص وي اإلاارة وتنفيذ اتفارية حقوق األشخاص وي اإلاارة
 -65أقل ّلر برملللان سللان مللارينو ه  10آذار/مللارس  2015القللانون رقللم  28املعنللون ”القللانون
اإلطاري ملساعدة األ خا ذوي اإلعاقة وإدملاجهم اجتماعيلا وإعملال حقلوقهم“ ،ملع السلعي
إىل حتقيين ما ي ي :ضمان الحرتام الكام ل كرامة اإلنسانية لأل خا ذوي اإلعاقلة وحلقلوقهم
ه احلرية؛ وتعزيز اإلدماج ه املدارس وه العم وه اجملتمع عن طريين إزاللة ظلروف اإلقصلاء الل
حتلول دون النملو الكامل ل فلرد؛ ومتابعللة التعلاه الللوظيفي والجتملاعي لأل للخا اللذين يعللانون
مللن مشللاك بدنيللة وعق يللة وحسللية وفكريللة ،س لواء بصللورة مؤقت لة أو دا م لة ،ابإلضللافة إىل تللوف
احلماية القانونية ام عن طريين حظر أي متييز مبا ر وب مبا ر والعرتاف حبين األسرة ه ت قلي
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املساعدة واحلماية ه دعم أفرادها من ذوي اإلعاقة .وقد نلُ ّفذ هذا القانون تنفيذا اتم ا ملن خلالل
س س ة من املراسيم التفويضية ال أكم ت أحكام واستكم تها.
 -66وأنش القانون رقم  81املؤر  5حزيران/يوني  2015إدارة دعم تتيح لأل خا الذين
يعللانون مللن عاهللات بدنيللة و/أو نفسللية إمكانيللة أن ميللث هم أو يسللاعدهم للخ يعيّن ل القاضللي
ألداء أنشللتة وأعمللال دللددة ل يسللتتيعون الضللتال هبللا بصللورة مسللتق ة .وتتميللز إدارة الللدعم
بتناسللا ومرونللة التللداب الوقا يللة الل ميكللن ا اذهللا ،وهللو مللا يتلليح ل قاضللي حتديللد املضللمون مللع
مراعللاة الحتياجللات احلقيقي للة ل مسللتفيد ،وذل للك بتق ي ل احلق للوق والصللالحيات إىل احل للد األد
الالزم لضمان احلماية الكافية.
 -67وقللد أات املرسللوم التفويضللي رقللم  14املللؤر  1للباط/فرباير  2018واملعنللون ”الوقايللة
م ل للن اإلعاق ل للة ،وص ل للحة األ ل للخا ذوي اإلعاق ل للة وأته ل للي هم ،ودع ل للم األ ل للخا ذوي اإلعاق ل للة
وأس للرهم“ ل نظ للام الص للحي ه س للان م للارينو األس للاس ال للالزم لالض للتال بتنظ لليم أكث للر إحكامل ل ا
وفعاليللة جمل لالت وقايللة األ للخا ذوي اإلعاقللة والتشللخي املبكللر حلللالتهم وعالجهللم وإعللادة
أتهللي هم ،وكللذلك الرتتيبللات الالزمللة ل حصللول ع ل اةلدمات بصللورة أكثللر مالءمللة وفعاليللة .وقللد
نل املرسللوم التفويضللي املللذكور أعللاله ع ل جمللال اإلعاقللة إلصللال وإعللادة تنظلليم مجيللع اجملللالت
واةدمات ال تعآ حالي ا ،بترق خمت فة ،بذوي اإلعاقة ،مما يتيح تعزيز تنسيين اةدمات.

 -68وأدرج هللذا املرسللوم التفويضللي ه سللان مللارينو نظللام اإلجللازات الوالديللة ملسللاعدة أسللر
املعللوقز أو األ للخا املصللابز أبم لراد خت ل ة .وقللد ُم ل ّددت هللذه اإلجللازات األبويللة وجللا
املرس للوم بق ل لانون رق للم  47امل للؤر  21آذار/م للارس  2019إلدراج احل للد األقص ل ل إلمج للاا م للدة
اإلجازات البالغة سنتز ،ح وإن كانت مقسمة إىل هور ،لفا لدة واللدي األطفلال اللذين تزيلد
أعمارهم عن  14عام ا والذين يعانون من إعاقة ابلغة اةتورة تندرج ضمن اإلصاابت املكتسلبة
اةت ل ة ه الللدما واإلصللاابت العض ل ية البالغللة اةتللورة) .ويللنظم هللذا املرسللوم التفويضللي أيض لا
إمكانيللة ”التللرب “ ابلعت ل الرمسيللة أو أايم اإلجللازة املدفوعللة األجللر ل للزمالء الللذين يتعللز ع لليهم
مساعدة األ خا ذوي اإلعاقات الشديدة.
 -69وم للن ب للز الت للداب الل ل نف للذت ه اآلون للة األخل ل ة ،جت للدر اإل للارة إىل إنش للاء ”أم للاكن
منعزلللة لتيفللة“ داخ ل املستشللف احلكللومي لألطفللال املعللوقز ح ل يكللون السللتقبال والنتظللار
أكثر هدوءا.
 -70وس ل لليقدم قريب ل لا مرس ل للوم تفويض ل للي جدي ل للد بش ل ل ن إدم ل للاج األ ل للخا ذوي اإلعاق ل للة ه
سوق العم  .وسيغتي هذا املرسوم التفويضي األ خا اللذين يعلانون ملن احلرملان الجتملاعي
و/أو األ خا احملرومز .ومن املتوقع أن يُعتمد حب ول اية الصيف.
ُقر ه  27باط/فرباير  2019التماس لعيب يتاللا إبللزام
 -71وابإلضافة إىل ذلك ،فقد أ ّ
احلكومة اب اذ اةتوات الضرورية لالعرتاف ب غة اإل ارة اإليتالية.
التوصية  43-78املتعلقة بتو ري التعليم اجلام لألطفال واألشخاص وي اإلاارة
 -72احلين ه التع يم لأل خا
اإلطاري رقم .2015/28

مكرس ه الفقرة  2من املادة  23ملن القلانون
ذوي اإلعاقة ّ

 -73ومن أج ضمان نظام تع يمي جامع ع مجيلع املسلتوايت وكفاللة اللتع م ملدا احليلاة،
أُق ل ّلر املرس للوم التفويض للي رق للم  105امل للؤر  1متوز/يوليل ل  2015واملتع للين حبل لين األ للخا ذوي
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اإلعاقة ه التع يم والتدريا واإلدملاج املدرسلي .ويتضلمن هلذا املرسلوم التفويضلي أحكامل ا لام ة
وفعالللة لضللمان التنميللة الكام للة ل قللدرات البش لرية والشللعور ابلكرامللة وتقللدير الللذات لأل لخا
ذوي اإلعاقللة .ويعللرد هللذا املرسللوم التفويضللي بعللض العناصللر األساسللية اهديللدة تتمثل ه تللوف
مع للم متخص ل ل للدعم واإلدمللاج التع يميللز ،ومفهللوم مشللرو احليللاة املتكام للة الللذي تللرجم إىل
”ختة التع يم الفردي“.
 -74وعللالوة ع ل ذلللك ،فللنن القللانون رقللم  142املللؤر  9أي ول/سللبتمرب  2014واملعنللون
”ل لوا ح بش ل ن اضللتراابت حمللو دللددة ه املللدارس والتللدريا“ يعتللرب رمسي لا ُعسللر الق لراءة وعسللر
الكتابة وخ الكتابة وعسر احلساب واضتراب الكالم والتنسيين احلركي والضلتراابت السل وكية
اض للتراابت حمل للو دل للددة .وحتل للد ه للذه الضل للتراابت مل للع وجل للود ق للدرة معرفيل للة كافيل للة ،وبيل للاب
الضلتراابت العصلبية والقصللور احلسلي ،ولكنهللا قلد حتللد بشلدة مللن بعلض أنشللتة احليلاة اليوميللة.
وقد أنش القانون املذكور أعاله ال جنة التقنية لمدماج املدرسي بوصفها اايئة املسؤولة عن تنفيذ
ب لرامب اإلدمللاج املدرسللي ،إىل جانللا اضللتالعها همللة رصللد التللدخالت واختبارهللا وتقييمهللا.
واعتمدت هذه ال جنلة التقنيلة ه وقلت لحلين مبلادئ توجيهيلة دلددة بشل ن حلين التلالب اللذين
يعانون من اضتراابت حمو دددة ه الدراسة.
التوصر رريتان  44-78و 45-78املتعلقت ر رران بتهيئ ر ررة مجير ر ر املبر ررا العام ر ررة حبي ر ررّن يتسر ر ر
لألشخاص وي اإلاارة الوصول إليها
ُ -75عل ّدل مللؤخرا القللانون املتع للين بتيسل إمكانيللة وصللول األ للخا ذوي اإلعاقللة إىل املبللاين
ابلقللانون رقللم  140املللؤر  14كللانون األول/ديسللمرب  2017واملعنللون ”الللن املوحللد ل ق لانون
احلضللري وقلانون البنللاء“ ،والللذي يللن ع ل إزالللة احللواجز املعماريللة .وت للزم املللادة  153مللن هللذا
القانون وزارة األقاليم والبيئة إبعداد تعداد لأل غال وااياك واملباين ال مت كهلا الدوللة ،والتحقلين
مسللبقا مللن الوضللع الفع للي والتختلليط الالحللين ل تللدخالت ال ل يتعللز تنفيللذها لتيس ل إمكانيللة
الوصول إىل املباين واألماكن العامة ع حنو مال م.
 -76وتسآ ه السنوات األخل ة النتهلاء ملن رسلم خلرا ط املبلاين القا ملة ومسلحها ،وأُب غلت
املكاتللا املختصللة ابلتللدخالت الضللرورية لتحسللز إمكانيللة الوصللول إىل هللذه املبللاين ه خمت للف
األماكن التارخيية الواقعة داخ املركلز التلارخيي .وللذلك ،فقلد أعلدت ،عقلا قبلول التملاس لعيب
قدم ل ل جمموعل للة مل للن امل ل لواطنز ،ختل للة متعل للددة السل للنوات مل للن أج ل ل إزالل للة احل ل لواجز املعماريل للة ه
املباين العامة.
 -77وبغيللة ضللمان حللين األ للخا ذوي اإلعاقللة ه السللفر ،تضللت ع سللان مللارينو منللذ بضللع
سنوات بتنفيذ املشرو املتع لين إبمكانيلة الوصلول املسلتدام واملعنلون ”سلان ملارينو ل جميلع“ ،ملن
أج ل ضللمان إمكانيللة وصللول األ لخا ذوي اإلعاقللة أيض ل ا إىل املركللز التللارخيي الللذي ل يتمتللع
بتشكي إق يمي يسمح ابلوصول إليل بشلك كامل  .وقلد أات هلذا املشلرو رسلم خلرا ط التلرق
ل لزايرة املنللاطين ذات األكيللة السللياحية البالغللة وتك لريس دلي ل سللياحي حقيقللي لأل للخا ذوي
الحتياجات اةاصة .وكدلي ع صالحية هذا املشرو وأكيت  ،فقلد اختلارت منظملة السلياحة
العامليل للة س ل للان م ل للارينو مك ل للا ا لعق ل للد أول م ل لؤمتر أورومل بش ل ل ن الس ل للياحة امليس ل للرة ه  19تش ل لرين
الثاين/نوفمرب .2014
 -78ومنللذ عللام  ،2018ضللمنت البتاقللة املسللماة ” “PiùPerTeاملزيللد مللن أج للك) سللهولة
وصللول األ للخا ذوي اإلعاقللة إىل األمللاكن الثقافيللة والرتفيهيللة ويسللرت ه العديللد مللن ااياك ل
GE.19-13805

15

A/HRC/WG.6/34/SMR/1

القا مللة ه إق لليم سللان مللارينو الظللروف املال مللة لتنظلليم األحللدا  ،للا فيهللا األحللدا الرايضللية،
والنق ل  .وتُصللرف هللذه البتاقللة لأل للخا ذوي الحتياجللات اةاصللة ،س لواء كللانوا مقيمللز ه
سان مارينو أو يقيمون فيها مؤقت ا ألبراد سياحية.
 -79وه آذار/مللارس  ،2019وبغيللة زايدة حتسللز اسللتقبال السلليا مللن ذوي الحتياجللات
اةاصلةُ ،د ّ للن ه املركللز التللارخيي متحللف ” “TACTILIAوهللو متحللف مفتللو يُسللتمتع قتنياتل
ع للن طري للين ال م للس ،وذل للك م للن أجل ل تيسل ل إمكاني للة وص للول الزا ل لرين ذوي اإلعاق للات البصل لرية
والسمعية واإلعاقات احلركية إىل الرتا الفخ والثقاه املوجود ه املركز التارخيي ،واملدرج ه قا مة
اليونسكو ل رتا العاملي.
 -80و وجا القانون رقم  88املؤر  30أاير/ملايو  ،2019اعتملدت ملؤخرا حلوافز خاصلة
ألص للحاب س لليارات األج للرة العمومي للة أو الس لليارات أو ت ل لراخي أتجل ل الس لليارات والس للا قز،
ممن يعتزمون تكييف مركبا م لنق األ خا ذوي اإلعاقة.
 -5املسنون
 -81أنشل ل املرس للوم التفويض للي رق للم  21امل للؤر  24للباط/فرباير  2016واملعن للون ”ت للداب
لصاحل املسلنز واأل لخا ذوي اإلعاقلة اللذين يعتملدون ع ل املسلاعدة“ ”مكتلا املسلاعدة“
ه دا للرة الرعاي للة املنزلي للة اإلق يمي للة .ويوج للد ه ه للذا املكت للا موظ للف اس للتقبال لتق للد املع وم للات
والدعم ملبا رة وإمتام اإلجراءات املتع قة ابملساعدة املستمرة .وتتوىل دا لرة الرعايلة املنزليلة اإلق يميلة
مهمللة تللوف التللدريا األساسللي وتقيلليم مللدا أه يللة مقللدمي الرعايللة اةلوا لالضللتال أبعمللال
الرعاية املنزلية ،ويتمث هدفها الر يسي ه ضمان أن تستوه اةدمات ال يقلدمها سلوق القتلا
اةللا معللاي اهللودة املناسللبة ح ل تسللآ مسللاعدة املسللنز واملعللوقز مللن طللرف مقللدمي رعايللة
منزلية مناسبز.
 -82وعقللا صللدور قلرار أقللره الربملللان ه كللانون الثاين/ينللاير ُ ،2018منحللت احلكومللة وليللة
وض للع اق ل لرتا للام لسياس للات فعال للة تس للتهدف الفئ للات العمري للة الثالث للة والرابع للة ،أي الرعاي للة
الجتماعيللة والحتياجللات القتصللادية ،واإلدمللاج الجتمللاعي ،ودعللم األسللرة ،مللن خللالل تعزيللز
ثقافللة التض للامن  -وذل للك أيض ل ا بفض ل التع للاون واملش للاركة النشللتة ل ب للدايت احمل ي للة واهمعي للات
التتوعي للة والش للركاء الجتم للاعيز املوج للودين ه إق يمن للا  -وك للذلك م للن خ للالل تعزي للز املس للؤولية
الجتماعية واملدنية .وهذا العم جار ه الوقت احلاا وقد أنش ت وزارة الصلحة منتلدا تشلارك
في األطراف املعنية.

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد حل احلياة واحلرية واألمان الو شخص
 -83تواص ل مجهوريللة سللان مللارينو محايللة احلللين ه احليللاة منللذ احلم ل ح ل الوفللاة التبيعي للة،
وين القانون اهنا ي ع عقوابت بش ن جرا م القت وإحلاق األذا ،علن عملد أو بغل عملد،
وقت املواليد ،أو التحريض أو املساعدة ع النتحار واإلجهاد املدبر.
 -84وكانللت مس ل لة إلغللاء جتللر إ للاء احلم ل ومحايللة األبللوة واحليللاة) موضللع مناقشللة طوي للة
خ للالل اه س للة الربملاني للة ال ل عق للدت ه  7حزيران/يوني ل 2019؛ وق للد ج للرا ه القل لراءة األوىل
توضلليح مشللروعي قللانونز انبثقللا عللن مبللادرة للعبية ،وكللا” :دعللم األبللوة واألمومللة واألطفللال بل
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املولودين“ و”قواعد اإلجناب الواعي واملتسم ابملسؤولية واإل اء التوعي ل حم “ .وجتلري حاليل ا
مناقشة مشروعي هذين القانونز.
 -85وقد ألغيت عقوبلة اإلعلدام ه سلان ملارينو ه علام  ،1830وأعيلد العمل هبلا مؤقتلا إثلر
وقو أعمال الشغا ،وألغيت ه اية املتاف ه عام  .1865وسان مارينو هي أول ب د ي غي
عقوبللة اإلعللدام ه أورواب ،والب للد الثالللث ع ل مسللتوا العللامل؛ وه الواقللع ،تللوا سللان مللارينو ه
احملاف الدولية اهتمام ا كب ا ل مبادرات الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ه العامل.
 -2إقامة العدل واحلق يف احلصول على حماكمة عادلة
التوصيتان  17-78و 36-78املتعلقتان بس رانون جديد لإلجراءا اجلنائية
 -86وجللا القللانون املعللدل رقللم  1املللؤر  26للباط/فرباير  ،2019وضللعت سللان مللارينو
تداب تنظيمية لتحسز عم نظامها القضا ي.
 -87وقللد اجتمعللت رابتللة احملللامز واملللوثقز ه سللان مللارينو واحملكمللة مللؤخرا ل بللدء ه تنفيللذ
مشللرو تعللاون يرمللي إىل إصللال خمت للف اهوانللا املتع قللة ابلعدالللة ،للا ه ذلللك حتللديث القواعللد
احلالية املتع قة ابإلجراءات اهنا ية.
 -88وبغي ل للة المتث ل للال لتوص ل لليات ال جن ل للة األوروبيل ل للة ملن ل للع التع ل للذيا ،أق ل ل ّلر الربملل ل للان ،ه 26
نيسان/أبري  ،2017القانون املتع ين إبصال نظلام السلجون .وع ل وجل التحديلد ،فقلد أنشلف
الفري للين املع للخ ابملراقب للة والع للالج وأس للندت إلي ل مهم للة اق لرتا ب للر مب مفص ل لك ل س للجز ،بع للد
احلصللول ع ل بيللا ت السللجن والبيللا ت القضللا ية الس لريرية والنفسللية والجتماعيللة ،وبعللد إج لراء
مقابالت مع السجز ،بغية حفز استعراد نقدي ل وقا ع ال أدت إىل اإلدانة ،وأسلباب اهلرا م
املرتكبللة وعواقبهللا الس ل بية ،وكللذلك اإلج لراءات التصللحيحية .وابإلضللافة إىل ذلللك ،فقللد اعتمللد
العمل ل داخ ل ل الس للجن وخارج ل ل ع ل ل ح للد س ل لواء ،ح ل ل يتس للآ حتس للز أتهي ل ل الس للجناء بع للد
الحتجاز وتيس إعادة إدماجهم ه اجملتمع.
 -89وبعد توقيع مذكرة تفاهم بز احملكمة وخمت ف الوزارات وإدارة الشؤون املؤسسية والعدالة
واملعهد القانوين التابع هامعة سان مارينو ،ورابتلة احمللامز وامللوثقز ه  5حزيران/يونيل ،2019
ستُنشللر قريبلا ع ل اإلنرتنللت األحكللام املتع قللة ابلسلوابين القضللا ية لسللان مللارينو ،مقسللمة حسللا
املوضو ومقدمة بعرد موجز يس ط الضوء ع املبادئ القانونية ،وسيكون ابإلمكلان الطلال
ع يهللا عللرب موقللع خمصل ع ل للبكة اإلنرتنللت يكفل وصللول املهنيللز وأصللحاب املصل حة إليهللا
بشك سريع.
 -3حرية التنقل واإلرامة وحق التماس اللجروء
 -90الصللك القللانوين ذو الص ل ة ه هللذا الش ل ن هللو القللانون رقللم  118املللؤر  28حزي لران/
يونيل  2010واملتع للين بلدخول وإقامللة األجانللا ه مجهوريللة سللان مللارينو .وقللد طلرأت ع ل هللذا
الصللك العديللد مللن التغيل ات ع ل مللر السللنز نتيجللة ألفكللار ومقرتحللات صللدرت عللن قتاعللات
خمت فللة ،واسللتُم ّدت مللن اةللربة ه تتبيللين القللانون والقواعللد النافللذة حاليلا ،ومللن توصلليات اايئللات
الدوليلة ل سليما ال جنلة األوروبيلة ملناهضلة العنصلرية والتعصلا وفريلين اةلرباء املعلخ ابلعمل ع ل
مكافحة الجتار ابلبشر).
 -91و وجا القانون رقم  ،2015/118أُدخ ت التعديالت التالية:
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متدي للد تص للاريح اإلقام للة ألبل لراد ملّ ومج للع مشل ل األس للر لتش للم احل للالت بل ل
أ)
املنظمة سابق ا ،وذلك من أج محاية وحدة األسرة والعالقات الوالدية ع حد سواء؛
ب) العرتاف إبمكانية إصدار تصلريح ابإلقاملة لشلريك معا لر ملع ثبلوت اسلتقراره
املستمر ه الب د ملدة ل تق عن  5سنوات؛
ج) اسللتحدا تص لريح جديللد ل معا للرة ،أي تص لريح معا للرة ألب لراد التضللامن
واملساعدة املتبادلة؛
د) إلغ للاء الختالف للات ه املعام للة ب للز مل لواطخ س للان م للارينو ابألصل ل م للن جه للة
واملل لواطنز ابلتج للنس أو ال للزواج م للن جه للة أخ للرا ،فيم للا يتع للين إبمكاني للة م للنح اإلقام للة لألطف للال
الشرعيز ،سواء منهم األطفال البيولوجيز أو األطفال ابلتبخ.
 -92ومل تضللع سللان مللارينو أي إج لراء ملعاهللة ط بللات ال جللوء والبللت فيهللا .ومللع ذلللك ،فقللد
أدخل القللانون رقللم  2010/118نظللام مللنح ” تصلريح إقامللة اسللتثنا ي ألسللباب إنسللانية تتع للين
ابحلمايللة الجتماعيللة“ .وميكللن مللنح هللذا التص لريح الللذي يصللدره جم للس الدولللة ه حالللة وجللود
احتياجللات إنسللانية خاصللة ه جمللال احلمايللة الجتماعيللة ،وأيضلا لضللحااي الجتللار والعنللف ،وفقلا
ل تعديالت التشريعية ال أجريت ه عام  .2016وقد نل القلانون اهديلد رقلم  78امللؤر 17
أاير/مللايو  2019ع ل إمكانيللة أن حتللول ل جنللة الربملانيللة املختصللة التص لريح السللتثنا ي املمنللو
ألسباب إنسانية إىل تصريح إقامة عادية أو إقامة دا مة ،وذللك بعلد إقاملة مسلتمرة ه اهمهوريلة
ملدة ل تق عن سلنتز .ويقصلد ملن إاتحلة هلذه اإلمكانيلة دعلم عم يلة إدملاج األ لخا اللذين
استفادوا من التصريح الستثنا ي املذكور أعاله ه اهمهورية.
 -93وأقللر املرسللوم التفويضللي رقللم  122املللؤر  24أي ول/سللبتمرب  2018ه النظللام القللانوين
لسللان مللارينو إمكانيللة أن حيصل كل سللنة  20عللامالا مللن العمللال املقيمللز قللرب احلللدود والللذين
عم وا ه الب د بشك مستمر ملدة ل تق عن  15عام ا ،ع إقامة عادية ه اهمهورية .وجترا
القرعة حينما تتجاوز احلصة احلد املت وب.
التوص رريتان  28-78و 46-78املتعلقت رران ابلت رردابري الرامي ررة إىل تيس ررري إدم رراج امله رراجري
وتعزيز التسامح واحلوار بني الثقا ا والد ان
 -94أوللت سللان مللارينو ،منلذ عللدة سللنوات ،اهتمامل ا كبل ا ل حلوار بلز الثقافللات واللداي ت،
وع للززت ثقاف للة الس للالم والالعن للف م للن خ للالل تنظ لليم أح للدا بشل ل ن ه للذه املس للا  .وتض للت ع
اهمهوريللة بللدور نشللط ه تنظلليم اجتماعللات دوليللة رفيعللة املسللتوا مث ل ”الجتماعللات املتع قللة
ابلبعللد الللديخ ل ح لوار بللز الثقافللات“ وال ل يعقللدها جم للس أورواب ،وتستضلليف بصللورة منتظمللة
معارد ومؤمترات واجتماعات من أج التفك ه موضو احلوار.
 -95ومنللذ عللام  ،2016يُعقللد سللنوايا ه سللان مللارينو ”منتللدا احل لوار“ .والغللرد مللن هللذا
املنتدا هو تعزيلز احللوار بلز خمت لف احلقلا ين الدينيلة والجتماعيلة والثقافيلة ،وتشلارك فيل كل ملن
اهمعيللات واألوسللاط األكادميي لة والديني لة .وتللنظم هللذا احلللد الللذي يسللتفيد مللن رعايللة الدولللة
منظمات ب حكومية خمت فة.
 -96وتُنظّم أيضا بصفة دورية معلارد وأحلدا ثقافيلة بشل ن هلذه املواضليع .وع ل سلبي املثلال،
فق للد نُظّللم ه س للان م للارينو ه ع للام  2016معرضل لان ع للن األداين ومعرض للان آخل لران ع للن الالجئ للز:
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وقلد كلرس املعلرد املتنقل ” “Le Lacrime di Dio, Ebrei Cristiani ed Islamici in dialogoدملو
الللرب ،حلوار بللز اليهللود واملسلليحيز واملسل مز) ،وهللو معللرد معاصللر أقلليم بللز الثقافللات واألداين
وأعقلا حلداثا سلابق ا نُظلم ه اهمهوريلة بعنلوان ” “I figli di Abramoأبنلاء إبلراهيم) ،ل فلن املقلدس
لألداين التوحيدية الثالثة؛ ونُظّم معلرد ل صلور الفوتوبرافيلة والرسلوم البيانيلة علن الالجئلز ،بعنلوان
وعرض للت مل لواده ه مب للآ احلكوم للة ،إىل جان للا إقام للة مع للارد فوتوبرافي للة
”ااج للرة املفتوح للة“ُ ،
خمتفة عن م ساة املهاجرين والنزاعات الدا رة حاليا .ونظّم معرد لفنانز من سلان ملارينو بعنلوان
” “Il mare dentro: migranti di oggi e di ieriالبحر ملن اللداخ  :مهلاجرو اليلوم واألملس) ه الفلرتة
ما بز اية عام  2016وبداية عام .2017
 -97وه إطل للار تنفيل للذ اتفل للاق ُوقّل للع ه عل للام  2012مل للع مجاعل للة سل للانت اجييل للديو ،انضل للمت
سان مارينو إىل مشرو املمرات اإلنسانية واستقب ت ه عام  2016أسرة سورية.
 -4احلق حل اجلنسية
 -98ي للنظم القل للانون رقل للم  38املل للؤر  22آذار/م للارس  2016ول حت ل ل التنفيذيل للة إج ل لراءات
احلصول ع جنسية سان ملارينو علن طريلين التجلنس .وقلد أضلاف هلذا القلانون عنصلرا هاملا ه
هذا اجملال ،وهو إمكانية احلصول ع اهنسية عن طريين التجنس ت قا ي ا عند اسلتكمال سلنوات
اإلقامة الالزمة ،ومن مث تي الضرورة السابقة ال تستدعي إصلدار قلانون اسلتثنا ي .ومتتلد آاثر
صللر لوالللد متجللنس قللدم ط بل ا ل حصللول ع ل هللذا التجللنس،
التجللنس ت قا يل ا لتشللم األطفللال ال ُق ّ
ريتة أن يكونوا مقيمز ه الب د وقت تقد الت ا.
 -5احلق حل املشار ة حل احلياة السياسية والثقا ية للبلد
 -99من للذ تشل لرين األول/أكتل لوبر  ،2014أجري للت ه مجهوري للة س للان م للارينو انتخ للاابت لتجدي للد
الربملان  ،)2016وجتديد اجملالس الب دية  )2014وجولتان من الستفتاءات  2016و.)2019
 -100وه أعقاب الدعوة املوجهلة إىل منظملة األملن والتعلاون ه أورواب واللدول املشلاركة ملراقبلة
سل النتخللاابت الربملانيللة السللابقة ألوا للا ه  20تشلرين الثللاين/نوفمرب  ،2016أوفللدت منظمللة
األمن والتعلاون ه أورواب/مكتلا املؤسسلات الدميقراطيلة وحقلوق اإلنسلان بعثلة لتقيليم الحتياجلات ه
سان مارينو ه الفرتة من  10إىل  12تشرين األول/أكتوبر  2016وقررت عدم إرسال بعثة مراقبة.
 -101وعقا جوللة السلتفتاء الل جلرت ه  15أاير/ملايو  ،2016وافلين برمللان سلان ملارينو
ع ل القللانون املعللدل رقللم  2016/2املتع للين إبلغللاء للرط النصللاب القللانوين ل موافقللة ع ل س لؤال
الستفتاء والقانون املعدل رقلم  2016/3اللذي خيفلض علدد األفضل يات الل ميكلن ل ناخلا أن
يعرب عنها ه النتخاابت العامة لتجديد الربملان من ثالثة أفض يات إىل أفض ية واحدة.
 -6احلق حل اخلصوصية واحلياة األسرية

احلين ه اةصوصية
 -102ع ل الللربم مللن أن املفاوضللات املتع قللة ابتفللاق الش لراكة مللع الحتللاد األورومل مل تكتم ل
بع ل ُلد ،فق للد ق للررت س للان م للارينو أن ت للدرج ه تشل لريعا ا احمل ي للة مض للامز ل ح للة الربمل للان األورومل
وجم للس أورواب رق للم  679/2016املؤرخ للة  27نيس للان/أبري  2016واملتع ق للة عاه للة البي للا ت
الشخصللية .وقللد أدرجللت هللذه الال حللة ه قللانون سللان مللارينو مللن خللالل قبللول مجيللع األحكللام
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الل لواردة فيهل لا .وب للدأت العم ي للة اإلداري للة ل تنفي للذ الكامل ل ل ق للانون ذي الصل ل ة بس للب منه للا ع ل ل
وجل ل اةص للو إنش للاء هيئل لة حلماي للة البي للا ت ،وه للذه اايئ للة قا م للة اآلن ابلفعل ل وه للي ه ط للور
التشغي الكام .

احلين ه احلياة األسرية
التوصية  37-78املتعلقة ابلد اع ا مؤسسة األسرة
 -103تواص سان مارينو الدفا عن مؤسسة األسلرة .وع ل حنلو ملا جلرت مناقشلت إبسلهاب
أعللاله ،فقللد نفللذت ه السللنوات األخ ل ة العديللد مللن التللداب الراميللة إىل محايللة أضللعف الفئللات
وأكثرها تعرضا ل مخاطر .وأجريلت بعلض التلدخالت اااملة للدعم األ لخا ذوي اإلعاقلة ،ملع
اإل ارة بوج خا إىل التداب املتخذة لدعم األسر ال ترعاهم.
 -104وق للد م للدد أيضل ل ا املرس للوم بق للانون رق للم  117امل للؤر  4أي ول/س للبتمرب  2018واملعن للون
”تللداب لللدعم األبللوة واألمومللة ورعايللة األسللرة“ اإلجللازة الوالديللة ه احلللالت ال ل يصللاب فيهللا
التف  ،ع الربم من عدم إعاقت  ،رد ديد اةتورة ،ح ولو كان ذلك مؤقت ا ،مث اعتبار
املساعدة الدا مة من أحد الوالدين لزمة.
 -105ويللن املرسللوم بقللانون رقللم  47املللؤر  21آذار/مللارس ” 2019دمللب وتوسلليع نتللاق
التللدخالت لللدعم األسللر“ ع ل تللداب خاصللة ل تضللامن مللع األسللرة ،مث ل احلللين ه التغيللا عللن
العمل ل  ،إم للا ابلتن للاوب أو بص للورة مش للرتكة ،بع للض أ للكال اإلج للازة املرن للة وامليس للرة م للن العمل ل ،
وإمكانية أن يترب زمالء األ خا الذين يقومون برعاية معوقز أبايم عت هم.
 -106وتتللا العديللد مللن تللداب املعونللة املاليللة لألسللر ال ل تواج ل حالللة فقللر ،ح ل وإن كانللت
مؤقتللة .وترمللي هللذه التللداب إىل دعللم األسللر املعيشللية ال ل تواج ل صللعوابت اقتصللادية معينللة ،مللع
أخللذ احتياجللات األسللرة املعيشللية وعللدد أفرادهللا ه العتبللار ،وإيللالء اهتمللام خللا لألسللر ذات
صر أو معاقون أو مسنون ،أو متر بضا قة اجتماعية.
الدخ الوحيد وال لديها أطفال معالون قُ ّ

جيم -احلقوق االرتصادية واالجتمااية والثقا ية
 -1احلق حل العمل وحل ظروف امل اادلة ومواتية
التوصررية  27-78املتعلقررة ابختررا ترردابري لضررمان وصررول النسرراء الررو ررردف املسرراواة م ر
الرجال إىل سوق العمل والسهر الو أال تفضي اإلجراءا املتخرذة ملعاجلرة مشركلة البةالرة
إىل احلد م حقوق العمال املهاجري حل سان مارينو
 -107أدخ القانون رقم  2017/115والتعديالت الالحقة حوافز لتوظيلف فئلات معينلة ملن
العمللال ،للا ه ذلللك النسللاء العا للدات إىل العم ل بعللد فللرتة امتنللا خصصللت لألمومللة أو التبللخ
والنسللاء املسللجالت ه قلوا م البتالللة املتع قللة ابلعللام ز بل املتفللربز واملعينللز ه وظيفللة جديللدة
ملدة تق عن  25ساعة ه األسبو .
 -108وابإلضللافة إىل ذلللك ،كرسللت مكافل ة اقتصللادية خاصللة ل شللركات الل توظللف عللامالت
ع أساس مفتو  .ول ميكن استخدام هذه املكاف ة إل ه عام  2018وه حالة النساء ال لوا
ل يندرجن ضمن إحدا الفئات املبينة أعاله.
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 -109وأعاد املرسوم التفويضي رقم  2018/22تنظيم اةدمات املكرسة ل مؤسسات التجارية
والعمال وأنش مكتبلز جديلدين كلا مكتلا األنشلتة القتصلادية  )UAEومركلز التلدريا املهلخ
والسياسللات النشللتة  .)CFP-UPALوع ل وج ل التحديللد ،يعللآ املكتللا األخ ل إبدارة العللرد
والت ا ه جمال العمالة ورصد المتثال ملعاي العم والوصول إىل بكات األمان الجتماعي.
 -110وفيم للا يتع للين حبق للوق العم للال امله للاجرين ه س للان م للارينو ،ت للن امل للادة  2م للن الق للانون
رقم  2017/115ع حترير توظيف العمال الذين ل حيم ون جنسية سلان ملارينو أو األجانلا
املقيمللز أو األ للخا الللذين حيم للون تصللاريح إقامللة عاديللة ،مقاب ل أن ي لدفع صللاحا العم ل
ل عام ل املعل ّلز مب غ ل ا سللنوايا يعللادل  4.5ه املا للة مللن ال لرتاك ه الضللمان الجتمللاعي اةاضللع
ل ض ل لريبة .ومي ل للول هل للذا املب ل ل ”صل للندوق سياس ل للات العم ل ل النش ل للتة“ ،الل للذي يرم ل للي أيض ل لا إىل
إع للادة ت للدريا الق للوا العام للة ه س للان م للارينو أو الق للوا العام للة املقيم للة واملواءم للة ب للز الع للرد
والت للا ه سللوق العم ل  .ولللذلك ،فللنن الغللرد مللن القللانون رقللم  ،2017/115أو مللا يسللم
بل ”قانون التنمية“ ،هو معاهة األزمة القتصلادية  -وابلتلاا أزملة العماللة  -ملن خلالل تشلجيع
وتعزيز املؤسسات التجارية ه إق يم سان مارينو .ووفقا ل بيا ت الل مجعهلا املكتلا اإلحصلا ي،
فقد ازداد علدد العملال ه الفلرتة ملن آذار/ملارس  2018إىل آذار/ملارس  2019قلدار  552خصل ا
قدم  80ه املا ة منهم من املناطين اإليتالية احمليتة عمال مقيمون قرب احلدود).
التوصررية  17-79املتعلقررة برصررد االمتثررال للرروائح السررالمة املهنيررة وإنفا هررا ،ال سرريما حل
رةااي البناء والصنااا امليكانيكية
 -111حيدد القانون رقم  1998/31املتع ين ابلصحة والسالمة ه مكان العم املبادئ العامة
ل وقايللة مللن احللواد واألملراد املهنيللة ،وأدوات الوقايللة واملراقبللة بوجل عللام هميللع أنلوا األنشللتة
ال تضت ع هبا الشركات ه سان مارينو.
 -112وتض للت ع إدارة الوقاي للة التابع للة ملؤسس للة الض للمان الجتم للاعي أبنش للتة املراقب للة ه مك للان
العم ه مجيع القتاعات املهنية ،فضالا عن الوقاية من املخاطر وتعزيلز الصلحة والراحلة ه البيئلة
املعيشللية وبيئللة العمل  .وتعللآ وحللدة السللالمة املهنيللة التابعللة إلدارة الوقايللة بتقيلليم املخللاطر وعوامل
اةتر ذات الص ة ابلسالمة من أج منع وقو احلواد ه مكان العم وملا يرتتلا ع ل ذللك
مللن ضللرر ي حللين بصللحة العمللال .وتعللآ هللذه الوحللدة ع ل وج ل التحديللد أبنشللتة املراقبللة املقللررة
والتار ة ل تحقين من المتثال ألنظملة السلالمة املتع قلة ابلوقايلة ملن احللواد  ،سلواء ه الشلركات
أو ه مواقل للع البن ل للاء ،وتصل للدر ،ه حال ل للة ع ل للدم المتثل للال ،أوام ل للر و/أو تع يمل للات قاب ل للة لمنف ل للاذ
ع الفور.
 -2احلق حل الصحة والضمان االجتمااي
 -113ه مي للدان الص للحة والص للحة الجتماعي للة ،ازدادت اة للدمات املقدم للة ل مرضل ل واتس للع
نتاقهللا ع ل أسللاس ختللة الصللحة والصللحة الجتماعيللة ل فللرتة  2018-2015ال ل اعتمللدها
الربملان ،ول تزال هلذه اةتلة الل حتلدد املبلادئ التوجيهيلة ل نظلام الصلحي ه سلان ملارينو سلارية
املفعول ح اآلن .وخالل الفرتة قيد الستعراد ،ميكن ت خلي املسلتجدات الر يسلية ه ميلدان
الصحة والضمان الجتماعي ع النحو التاا.
 -114ه تش لرين الث للاين/نوفمرب ُ ،2017ح ّول للت دار الرعاي للة اةاص للة الوحي للدة ه س للان م للارينو إىل
مرفين عام ،مما أدا إىل زايدة عدد املسنز اللذين يت قلون مسلاعدة حكوميلة ملن  70إىل  116مسلن ا.
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وع ل ه للذا النح للو ،فق للد أص للبحت ج ل ّ خ للدمات الرعاي للة ال ل تق للدم ه س للان م للارينو ل مس للنز
واأل خا الذين يعانون من عجز إدراكي مم وكة ل دولة .وإثلر هلذا التوحيلد ،أصلبح العديلد ملن
م ل للوظفي الص ل للحة الت ل للابعز ل قت ل للا اة ل للا م ل للوظفز ص ل للحيز عم ل للوميز وج ل للا ت ل للدخالت
تنظيمية دددة.
 -115ووفق لا ل مبللادئ التوجيهيللة ملنظمللة الصللحة العامليللة ،فللنن حتسللز خدمللة التحصللز مهللم
ألب لراد الوقايللة .وه الواقللع ،فقللد أنشللئت ،ه كللانون الثاين/ينللاير  ،2017ال جنللة الوطنيللة ل قاحللات
ونلُ ّقح اهدول الزمخ ل تحصز ،مع إدراج لقاحات جمانية أخرا موص هبا وتوسيع نتاقها.
 -116وه عام  ،2015انت ين بر مب القضاء ع ل فل وس التهلاب الكبلد  Cملن سلان ملارينو
بفض استخدام أدوية جديدة .وميكلن القلول إن هلذا االدف قلد حتقلين حيلث أ ل آخلر املرضل
الذين يعانون من هذا املرد عالجهم ه متوز/يولي .)2019
 -117وازداد علدد التفاقللات وأوجل التعللاون مللع املنللاطين اجملللاورة ومراكللز المتيللاز ه إيتاليللا ه
جمللال العالجللات وأسللاليا العللالج املتخصصللة الل ل ميكللن توف هللا ه سللان مللارينو .ه الواقللع،
يتيح النظام الصلحي الشلام ه سلان ملارينو ،منلذ إنشلا حل اليلوم ،تغتيلة التكلاليف الصلحية
ل م لواطنز ح ل لللو اضللتروا إىل السللفر خللارج اإلق لليم ل حصللول ع ل مجيللع اةللدمات الصللحية
الضرورية ال ل ميكن توف ها ه سان مارينو.
 -118وع ّدل القانون رقم  139املؤر  6تشرين الثاين/نوفمرب  2018واملعنلون ”أحكلام تلنظم
وض للع م للديري مراف للين الص للحة ه مؤسس للة الض للمان الجتم للاعي“ قواع للد تعي للز وإدارة الع للام ز
الصللحيز ،وذلللك مللن خللالل تكلريس الللدور اإلداري لألطبللاء املسللتخدمز واملللوظفز املعينللز ه
مؤسسللة الض للمان الجتم للاعي والع لرتاف هب للذا ال للدور ه الوق للت نفس ل  .وق للد أات اعتم للاد ه للذا
القللانون ه وقللت وجيللز ل غايللة زايدة عللدد املللوظفز املتخصصللز ه املستشللف احلكللومي الللذي
عا ه السنوات األخ ة من اخنفاد حاد ه أعدادهم.
 -119وأنش ل ل ل الق ل ل لرار رقل ل للم  79املل ل للؤر  29كل ل للانون األول/ديسل ل للمرب  2016الفريل ل للين املتعل ل للدد
التخصص ل للات واملش ل للرتك ب ل للز القتاع ل للات املع ل للخ بتخت ل لليط وتنس ل لليين إجل ل لراءات تعزي ل للز الص ل للحة
والت للدخالت املعني للة ابلتثقي للف ه امل للدارس ،هب للدف رب للط قت للاعي امل للدارس والص للحة الجتماعي للة
لتنظيم مبادرات ترمي إىل تعزيز الصحة والرفاهية ه أوساط التالب .ويضلت ع هلذا الفريلين بلدور
فعال وجيتمع مرة واحدة ك الشهر.
 -120ونف للذ الق للانون رق للم  112امل للؤر  23آب/أبس للتس ” 2016أحك للام بشل ل ن محاي للة“
والال حة التنفيذية الالحقة التماسلا لعبيا يت لا ملن برمللان سلان ملارينو تقلد اللدعم ل مصلابز
ابللداء البتللخ ،مللن خلالل جمموعللة مللن التلدخالت لتيسل انللدماج املصلابز هبللذا املللرد ه احليللاة
الجتماعية وتزويدهم ابلدعم املاا الكاه.
 -3احلق حل مستوى معيشي الئق
التوصية  38-78املتعلقة تعزيز الربامج واخلةط االجتماايرة الراميرة إىل مكا حرة التهمري
االجتمااي وادف املساواة
 -121أحست أيض ا سان مارينو منذ فرتة طوي ة ابحلاجلة إىل اعتملاد صلك ل تحقلين ملن احلاللة
القتصادية الفع ية لألفلراد وأسلرهم حينملا يت بلون احلصلول ع ل اسلتحقاقات بشلرط تقلد دليل
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يثبللت سللب العللي أو اإلعللا ت األخللرا املمنوحللة مللن الدولللة ،بصللورة مبا للر أو ب ل مبا للرة.
ويسللتند ق لرار الت للدخ إىل املش للاك ال ل سللج ت ه أعق للاب األزم للة القتص للادية ال ل وقع للت ه
عام  .2008وقد أبرزت األزمة القلدر الكبل ملن امللوارد العاملة الل اسلتخدمت لصلاحل امللواطنز
وضللرورة صللي هللذه امل لوارد بصللورة متزايللدة ل للتمكن مللن تقللد املسللاعدة املال مللة أل للد فئللات
السكان ضعف ا.
 -122ولللذلك ،فقللد حللدد املرسللوم التفويضللي رقللم  80املللؤر  20أاير/مللايو  2019املعللاي
الالزم للة لتحدي للد مؤ للر احلال للة القتص للادية املتع ق للة ب لرأس م للال  )ICEEاألس للر املعيش للية .ويت لليح
إدخلال هللذا املؤ للر إمكانيللة حتديلد أصللول األفلراد أو األسللر املعيشلية مقابل نوعيللة احليللاة الفع يللة،
وذلك ابلستناد إىل جمموعة من البيا ت واملع ومات عن الدخ واألصول والبيا ت الشخصلية.
وجتمع كل البيلا ت الل تنق هلا أو حتوزهلا اإلدارة ه قاعلدة بيلا ت واحلدة ،وهلو ملا يتليح إنشلاء
نظللام مع ومللات يت ق ل ط بللات امل لواطنز ل حصللول ع ل اسللتحقاقات اجتماعيللة تفضللي ية .وهللذا
اإلجراء ضروري ملنح املساكات والستحقاقات لألسر.
 -123وع ل للالوة ع ل ل ذل ل للك ،أنش ل ل املرس ل للوم التفويض ل للي رق ل للم  179امل ل للؤر  3تش ل لرين الث ل للاين/
نوفمرب  2014صندوق التضامن الستثنا ي ونظيم معاي احلصول ع الستحقاقات .ويشك
هذا اإلجراء أحد تداب الدعم ال ترمي ،إىل جانا صلندوق ال تملان الجتملاعي اللذي أنشلف
ه عللام  ،2006إىل التصللدي بسللرعة ل ت لوارئ الجتماعيللة والقتصللادية لألف لراد واألسللر الللذين
يعانون ،بسبا األزمة القتصادية وأزمة البتالة ال تز طال أمدكا ،من صعوابت اقتصادية ،وإىل
ضمان سب عيشهم وكرامتهم.
 -124ويكف احلين ه السكن الال ين وجا القانون رقم  44امللؤر  31آذار/ملارس 2015
واملعنون ”أحكلام بشل ن السلكن امللدعوم“ ،وحيلدد هلذا القلانون اللذي حل دل التشلريع السلابين
بش ل ن هللذا املوضللو الشللروط واألسللاليا واإلجلراءات الالزمللة ل حصللول ع ل التمويل احلكللومي
الرامي إىل دعم األسر املقيمة ه سان مارينو من أج ت بية احتياجا م السكنية.
 -4احلق حل التعليم
 -125ق ل ّدم املرسللوم التفويضللي رقللم  83املللؤر  10متوز/يولي ل  2018واملعنللون ”تللدخالت ه
تنظلليم النظللام املدرسللي وه العللرد التع يمللي“ معللاي لتعيللز املدرسللز/املع مز ،مللن أج ل ت بيللة
احلاجة إىل احتواء النفقات مع احلفاظ ع مستوا ٍ
عال من اهودة ه نظام التع يم.
لدرس حقللوق اإلنسللان ه النظللام املدرسللي لسللان مللارينو ع ل مجيللع املسللتوايت ابتبللا
 -126وتُل ّ
للب للام بللدءا مللن رايد األطفللال .ع ل وج ل التحديللد ،فللنن االلدف مللن ذلللك هللو ضللمان
اكتسللاب الشللباب ل مهللارات الالزمللة لتحقيللين التنميللة املسللتدامة بسللب منهللا الرتكيللز ع ل أسل وب
حيللاة مسللتدام ،وحقللوق اإلنسللان ،واملسللاواة بللز اهنسللز ،وتعزيللز السللالم والالعنللف ،واملواطنللة
العاملية ،وتعزيز التنو .
 -127وأُقللرت ه عللام ” 2018املؤ لرات املتع قللة ابملللنهب الدراسللي ه سللان مللارينو“ ،وال ل
حتدد مشروعا تع يميا امالا وتدرجييا هميع املستوايت ،من رايد األطفال إىل املدارس الثانوية.
واعتبللارا مللن السللنة الدراسللية  ،2019/2018جللرا تفعي ل ”مللنهب التع لليم ه خدمللة املواطنللة“
الذي تعرد من خالل املسا املتع قة ابملواطنة واحلوار واحرتام اآلخرين وإدارة النزاعات.
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 -128ويتع للين أح للد البتك للارات ااام للة ه النظ للام املدرس للي إبدخ للال ت للدريس األخالقي للات
والثقاف للة واجملتم للع ه امل للدارس البتدا ي للة وه مجي للع مراحل ل التع لليم الع ي للا ابت للداء م للن الس للنة
الدراسل ل للية  ،2020-2019حسل ل للبما هل ل للو منصل ل للو ع ي ل ل ل ه القل ل للانون رقل ل للم  96املل ل للؤر 6
حزيران/يوني ل  .2019ول توجللد ح ل اآلن أنشللتة تع يمي للة بدي للة ل تللالب املعفيللز مللن تع لليم
الل للدين الكل للاثوليكي .ومل للن اآلن فصل للاعدا ،س ل ليكون إبمكل للان الوالل للدين أو التل للالب الل للذين تزيل للد
أعم للارهم ع للن  18عامل لا الختي للار ب للز تع يم للز متس للاويز ه القيم للة والكرام للة ،وك للا ”ال للدين
الكللاثوليكي“ و”األخالقيللات والثقافللة واجملتمللع“ ،دون أن يشللك هللذا الختيللار أساسل ا ل تمييللز
أو املعاقبة لدا تقييم التع م الفردي.
 -5احلق حل احلصول الو املعلوما
ُقر ابتكار هلام ه جملال احللين ه املع وملات وجلا القلانون رقلم  211امللؤر  5كلانون
 -129أ ّ
األول/ديسللمرب  2014واملعنللون ”قللانون بش ل ن النشللر ومهنللة مشللغ ي وسللا ط اإلعللالم“ .وقللدم
هلذا القللانون نظاملا للامالا ومنظملا وأكثلر محايللة ملشلغ ي وسللا ط اإلعللالم ع ل مجيللع املسللتوايت،
هبدف ضمان حيادية املع ومات ودقتها .وأنش هذا القانون أيضل ا هيئلة رقابلة املع وملات ،وأدخل
مدونللة أخالقي لات وأنشل هيئللة مسللتق ة ل مشللغ ز اجمل للس اإلعالمللي بسللان مللارينو) تتللوىل محايللة
مشللغ ي وسللا ط اإلعللالم وم لراقبتهم؛ وعللالوة ع ل ذلللك ،فقللد اعتمللد منصللا الصللحفي املهللخ
ووضعت قواعد ل نا رين ،ا ه ذلك الصحف اإللكرتونية.
 -130روكللزت مجهوريللة سللان مللارينو أيضلا ع ل قضللااي التضل ي اإلعالمللي واملع ومللات اةاطئللة
مللن خللالل تنظلليم م لؤمتر هللام رفيللع املسللتوا ه  10أاير/مللايو  2019بش ل ن خمللاطر املع ومللات
اةاطئللة .و للارك ه هللذا امللؤمتر متحللدثون مللن الوسللط األكللادميي وقتللا األعمللال ،ابإلضللافة إىل
خ لرباء وممث للي املكاتللا ذات الص ل ة التابعللة ل منظمللات الدوليللة العام للة ه جمللال املع ومللات ،مث ل
جم س أورواب ومنظمة األمن والتعاون ه أورواب.

امسا -التعاون م اجملتم املد
التوصيتان  18-78و 19-78املتعلقتان ابلتعاون م اجملتم املد
 -131وجا القانون رقم  75املؤر  16حزيران/يوني  ،2016وافين برملان سان مارينو ع ل
التشلريع اهديللد املتع للين ابهمعيللات واألنشللتة التتوعيلة .ويرمللي هللذا القللانون إىل تعزيللز اهمعيللات
الجتماعية والثقافيلة ه اهمهوريلة بوصلفها أداة جتملع بلز األ لخا اللذين ي تزملون ،بعيلدا علن
السللعي إىل اللربح ،بتعزيللز العالقللات الجتماعيللة والتكامل والنمللو الثقللاه للدا امللواطنز .ويتمثل
أحللد األهللداف الر يسللية ا لذا القللانون ه تعزيللز ودعللم املشللاركة ه الرابتللات ،وكللذلك ه إعتللاء
اس للتقالل ق للوي ايئ للة إدار للا ،أي جم للس رابت للات س للان م للارينو وفري للين التنس لليين التت للوعي ،وه للو
ما سيدعم مجيع الرابتات ويتيح إدارة املوارد البشرية واملادية واملاليلة ملن أجل تعزيلز األنشلتة الل
ل تستهدف الربح.
 -132وه إط للار إع للداد التقري للر ال للوطخ ،دع للت وزارة الش للؤون اةارجي للة ه س للان م للارينو مجي للع
املنظم للات ب ل ل احلكوميل للة إىل املشل للاركة ه عم ي للة السل للتعراد وتقل للد التع يقل للات والتوصل لليات،
عل للن طريل للين إرسل للال مسل للاكا ا إىل أمانل للة السل للتعراد الل للدوري الشل للام أو إىل الل للوزارة نفسل للها.
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وقللدمت املع ومللات املتع قللة شللاركة املنظمللات ب ل احلكوميللة عللن طريللين الصللحافة وعللن طريللين
جم س رابتات سان مارينو وه بعض احلالت من خالل الدعوات املبا رة.
 -133واسللتجابت ل نللداء رابتللة واح لدة فقللط مللن رابتللات سللان مللارينو ودعللت احلكومللة إىل
النظر ه ا اذ تداب ه اجملالت التالية:
حق للوق األ للخا ذوي اإلعاق للة :تعزي للز اة للدمات واملراف للين والس ل لرتاتيجيات
أ)
الرامي للة إىل الس للتجابة ع ل ل حن للو واف لحتياج للات األ للخا ال للذين يع للانون م للن اض للتراابت
نفسللية ،ح ل ه احل لالت ال ل تسللتدعي العللالج العاجل ه املستشللف  ،وذلللك جتنللا اسللتخدام
املرافل للين ب ل ل املال مل للة؛ وإعل للداد قا مل للة اباياك ل ل األساسل للية الر يسل للية ال ل ل ينبغل للي إزالل للة احل ل لواجز
املعمارية منها وابةتلط ذات الصل ة املتعلددة السلنوات واملتع قلة بعم يلات االدم؛ وتلوف التلدريا
ل مع مز ذوي الحتياجلات اةاصلة ملن خلالل تنظليم دورات صصلية ع ل املسلتوا اهلامعي،
وه للو م للا ل يس للمح ابلعم ل ه امل للدارس إل بع للد أن تعتم للد امله للارات ذات الصل ل ة هن للة خاص للة؛
وض للمان الس للتمرارية الرتبوي للة ل ت للالب ذوي الحتياج للات اةاص للة؛ وإي للالء املزي للد م للن الهتم للام
لصل لليابة اةتل للة التع يميل للة الشخصل للية مل للن خل للالل إ ل لراك الوالل للدين ه إعل للدادها والتحقل للين منهل للا
بصورة دورية؛
ب) حقوق التف واألسرة :إنشاء قسلم ه احملكملة يكلون خمصصلا لقلانون التفل ؛
وضللع سياسللات ترمللي إىل تعزيللز ثقافللة الشللمول والتضللامن؛ وتعزيللز التللداب الراميللة إىل مسللاعدة
األسر ،ا فيها األسر املتبنّية واحلاضنة؛ وتوظيف أخصا يز نفسليز ك عضلاء دا ملز ه التلواقم
املدرس لية؛ والنظللر ه إنشللاء مركللز إر للاد أسللرا لللدعم الوالللدين املنفص ل ز والللذين لللديهم أطفللال
صل ل ل لر والل ل ل ل تت ل ل للوىل
وأطف ل ل للال الوال ل ل للدين املنفصل ل ل ل ز؛ وزايدة ع ل ل للدد م ل ل للوظفي ال ل ل للدا رة املعني ل ل للة ابل ُق ّ
محاية األطفال؛
ج) العدال للة :بن للاء س للجن جدي للد يك للون كافيل ل ا لت بي للة الحتياج للات الراهن للة ،وحل ل
مشك ة اإلجراءات القضا ية املرتاكمة.

سادسا -مالحما

تامية

 -134أاتحت جولة التقييم الدوري الشام السابقة همهورية سان مارينو ا اذ ختوات هامة
إىل األمام ه ميدان محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها ،من خالل اعتماد تلداب وسياسلات جديلدة
وحت للديث تشل لريعات س للان م للارينو والتص للديين ع ل ل الص للكوك الدولي للة ااام للة بفضل ل اإلس للهامات
املستمدة من توصيات الدول األعضاء واملراقبز ه جم س حقوق اإلنسان.
 -135وحن للن واثق للون ،ه الوق للت نفس ل ل  ،م للن أن جول للة التقي لليم ه للذه س للتمكننا م للن مواجه للة
التحدايت اهديدة بغيلة إحلراز تقلدم ع ل التريلين اللذي سل كناه ملن أجل مواصل ة حتسلز محايلة
حقوق اإلنسان وتعزيزها وحتديد اسرتاتيجيتنا ه املستقب .
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