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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الرابعة والثالثون
 ٥-٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩

مووو ورقووا املعلومووا املقدمووة م و اجلهووا صوواح ة املصوول ة بش و ن
سان مارينو*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١6مع مراعاا دوريا
االستعراض الدوري الشامل .وهو موجز لورقات املعلومات املقدم من اجلهات صااحة املصال
بشأن سان مارينو( )١إىل االستعراض الدوري الشامل ،وي ِرد يف ٍ
شكل ماوجز تقُّدادا د اد اىقصا
لعدد الكلمات.

اثنيا -املعلوما املقدمة م اجلها صاح ة املصل ة
ألف -نطو وواق االلت امو ووا الدوليو ووة( )٢والتعو وواون م و و اآلليو ووا واهليئو ووا الدوليو ووة حلقو وووق
( )3
اإلنسان
 -٢الحظ مكتب املؤسسات الدميقراطُّ وحقاوق اإلنساان التاابع ملن ما اىمان والتعااون يف
أورود أن سااان مااارينو طاارص يف الصااكوة الدولُّ ا واإلقلُّمُّ ا الر ُّس اُّ املتصاال إبج اراا انتابااادت
دميقراطُّ ا  .وش اادد عل ا أن الدس ااتور يؤك ااد أن مجُّ ااع االتياقُّ ااات الدولُّا ا املوقع ا يف جم اااا ةايا ا
حقوق اإلنسان حت دىسةقُّ عل التشريعات الوطنُّ (.)٤
__________

*

حترر هذه الوثُّق قةل إرساهلا إىل دوا ر الرتمج الت ريري دىمم املت د .
مل َّ
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 -3وأوص ا مركااز مناهت ا القتاال يف العااامل دلتصااديل عل ا االتياقُّ ا الدولُّ ا
اىشاباص من االختياا القسري واالتياقُّتني املتعلقتني دنعدام اجلنسُّ (.)٥

ماي ا مجُّااع

 -٤وحا ا مي ااوض جمل ااس أورود ق ااوق اإلنس ااان الس اال ات علا ا التص ااديل علا ا املُّث اااق
االجتم اااعأل اىورول املا انقح واتياقُّا ا اسا ا نةوا للوقايا ا م اان العن ااا ااد النس اااا والعن ااا املن ااز
ومكاف تهما(.)6
 -٥وأوص ا مرك ااز مناهت ا القت اال يف الع ااامل دلتص ااديل عل ا تع ااديلت كمة اااال لن ااام روم ااا
اىساسأل بشأن جرمي العدوان والربوتوكوا الثااين املاؤر  ٢6آذار/ماار  ١٩٩٩املل ال دتياقُّا
الهاي لعام  ١٩٥٤اخلاص حبماي املمتلكات يف حال نزاع مسلح(.)7
 -6وشا ع ميااوض جملااس أورود قااوق اإلنسااان سااان مااارينو عل ا التصااديل علا اتياقُّ ا
من م العمل الدولُّ رقم  ١٨٩بشأن العماا املنزلُّني(.)٨
 -7والح ااظ مرك ااز مناهت ا القت اال يف الع ااامل م ااع اىس ااا أن ل اُّس ل ااد س ااان م ااارينو بعثا ا
دبلوماسُّ دا م يف جنُّا( )٩وش ع سان مارينو عل تعزيز حتورها يف جنُّا(.)١٠
 -٨والح ات ا مل ا الدولُّ ا للقتاااا عل ا اىساال النووي ا مااع التقاادير أن سااان مااارينو
صدقت عل معاهد اىمم املت د ر اىسل النووي يف عام .)١١(٢٠١٨

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )١ ٢

 -٩الحظ ميوض جملاس أورود قاوق اإلنساان أن لاُّس لاد ساان ماارينو مؤسسا ىماني
امل ااامل أو أي هُّكاال وط ا آخاار ماان هُّاكاال حقااوق اإلنسااان املنشااأ وفق ا ا ملةااادر دريااس(.)١3
وش ع سل ات سان مارينو عل أن تنشئ ،مبا يتوافل مع مةادر درياس ،هُّئا قاوق اإلنساان
ميكنهااا ،يف ااوا ال ااروص السااا د يف سااان مااارينو ،أن تعماال أيت اا كهُّئ ا للمساااوا ومكاف ا
التمُُّّز(.)١٤
 -١٠وأوص اات الل نا ا اىوروبُّ ا ملناهتا ا العنصا اري والتعص ااب س ااان م ااارينو بتع ااديل الق ااانون
اجلنااا أل إلدراج اللااون والل ا اامن اىسااس احمل ااور للتمُُّّااز .وينة ااأل هلااا أيت اا أن حت اار أعماااا
العنااا أو الت اريى عل ا ارتكااا هااذه اىعماااا واعتةارهااا ظروف ا ا مشا ِادد للعقوب ا عنااد إصاادار
اىحكاام يف حاااالت اجلارا م اجلنا ُّا  .وأوصات أيتا ا ساان مااارينو أن تسان تشاريع ا ماادنُّ ا وإداريا
شاملا حي ر التمُُّّز العنصري يف مجُّع جماالت ا ُّا وأن تنشئ مبوجب القاانون هُّئا متابصصا
مستقل ملكاف العنصري والتمُُّّز العنصري عل الصعُّد الوط (.)١٥
 -١١وأق اار مي ااوض جمل ااس أورود ق ااوق اإلنس ااان حبس اان نُّ ا الل ن ا املعنُّ ا بتك ااافؤ الي اارص
ودجلهود اليت بذلتها ،عل الرغم من املوارد احملدود لل ايا املتاحا هلاا ،ولكنا رأ أن هاذه اهلُّئا
قاصاار عاان تلةُّا املت لةااات اىساساُّ للسااتقلا (حبكاام القااانون وحبكاام الواقااع علا حااد ساواا)
واليعالُّ اللزمني سن سري عمل هُّئ معنُّ دملساوا (.)١6
 -١٢وأوص ا ميااوض جملااس أورود قااوق اإلنسااان دعتماااد إطااار قااانوين يتاامن االع ارتاص
ُّسار علا أساا الت دياد الاذال للهويا
القانوين بنوع جنس الشابص ب ريقا ساريع وشاياف وم َّ
اجلنسااانُّ  .وأوصا أيتاا دعتماااد ةايا قانونُّا لاامزواج ماان نيااس اجلاانس يف شااكل احتاااد ماادين
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أو ش اراك مس ا ل  ،والعماال يف الوقاات نيس ا عل ا توس اُّع ن اااق ا ماي ا ا الُّ ا الاايت يتمتااع ااا
اىزواج املتعاشرون خاارج ن ااق الازواج (كازوج وزوجا ) لتشامل اىزواج مان نياس اجلانس ،مباا يف
ذلك تصاريح اإلقام (.)١7
 -١3وح ا فرياال اخل ارباا املع ا دلعماال عل ا مكاف ا اال ااار دلةشاار ساال ات سااان مااارينو عل ا
اعتماااد وثُّق ا توجُّهُّ ا (يف شااكل خ ا عماال أو اس ارتاتُّ ُّ ) يف جماااا اال ااار دلةشاار أو عل ا إدماااج
إجارااات ملكاف ا اال ااار دلةشاار يف خ ا الوثُّقا التوجُّهُّا القا ما دليعاال .وينة ااأل أن يشاامل ذلااك
اختاذ اإلجرااات اللزم إلذكاا الوعأل دال ار دلةشر ،وتوفري التدريب للمهنُّني املعنُّني(.)١٨

يم -تنفي و االلت امووا الدوليووة املتعلقووة حبقوووق اإلنسووان م و مراعوواة القووانون الوودوي
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعا

املساوا وعدم التمُُّّز

()١٩

 -١٤أوص اات الل ن ا ا اىوروبُّا ا ملناهت ا ا العنص ا اري والتعص ااب بت س ااني ن اام رص ااد م اااهر
العنص اري  ،ومجااع املعلومااات ذات الصاال املصااني حسااب اليئااات مثاال اىصاال اإلث ا أو القااومأل
والدين واجلنسُّ والل  ،وتولُّد الةُّاانت املتعلق مب اهر العنصري والتمُُّّز العنصري(.)٢٠
 -١٥وأوصت الل ن اىوروبُّ ملناهت العنصري والتعصب سان مارينو بةذا املزيد من اجلهد
لتوعُّ السكان ،وال سُّما الت اي احملتملاني خل اا الكراهُّا  ،أحكاام القاانون اجلناا أل املتعلقا
دلعنصري والتمُُّّز العنصري ،وكذلك بسةل االنتصاص اليت ينص علُّها القانون(.)٢١
 -١6وأوص اات الل ن ا االستش اااري املعنُّ ا دالتياقُّ ا اإلطاري ا ماي ا اىقلُّ ااات س ااان م ااارينو
دتةاع هنا منياتح وشاامل إزاا االنادماج يف اجملتماع مان خالا تادعُّم التادابري التشاريعُّ واإلداريا
وغريهاا مان التادابري الرامُّا إىل تعزياز التساامح واالحارتام باني الثقافاات يف أوساا غالةُّا الساكان
وزيد أنش التوعُّ لت نب احتماا وقوع أي متُُّّز عنصري وتعصب(.)٢٢
 -١7وأوصاات الل نا اىوروبُّا ملناهتا العنصاري والتعصااب أن تواصاال الساال ات جهودهااا
الرامُّ ا إىل اامان املساااوا يف املعامل ا يف املساااعد ال ةُّ ا  ،يف أقاار وقاات كاان ،بااني م اواط
سان مارينو واىجانب املقُّمني أو اىشاباص الذين حيملون تصاريح إقام (.)٢3
 -١٨والحااظ ميااوض جمل ااس أورود قااوق اإلنس ااان أن ارس ا التمُُّّ ااز وخ ااادت الكراهُّ ا
وجارا م الكراهُّا علا أسااا املُّاال اجلنسااأل قااد أصااة ت دلتااا جارا م جنا ُّا  ،إال أنا ال يوجااد
حكم اثل بشأن اهلوي اجلنسُّ أو اخلصا ص اجلنسُّ  .والحظ امليوض أيتاا عادم وجاود حكام
دسااتوري أو أي حكاام آخاار ياانص ص اراح ا عل ا املساااوا أمااام القااانون بصاارص الن اار عاان املُّاال
اجلنسأل أو اهلوي اجلنسانُّ أو اخلصاا ص اجلنساُّ  ،وعادم وجاود أحكاام دادد يف القاانون املادين
أو اإلداري حت اار ص اراح ا التمُُّّااز عل ا هااذه اىسااس يف مُّاادان العمال ا أو فُّمااا يتعلاال د صااوا
عل السلع أو اخلدمات أو أي جماا آخر(.)٢٤
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 -١٩وش ا ع ميااوض جملااس أورود قااوق اإلنسااان سااان مااارينو عل ا تعزيااز وعااأل اجلمهااور
دلتنوع وعل احارتام املُّال اجلنساأل واهلويا اجلنساانُّ لكال شاابص ،ال ساُّما مان خالا التثقُّاا
يف جماا حقوق اإلنسان وةلت التوعُّ  ،مبا يف ذلك يف املدار (.)٢٥
 -٢٠وأوصاات الل نا اىوروبُّا ملنااع التعااذيب واملعاملا أو العقوبا اللإنسااانُّ أو املهُّنا سااان
مااارينو بتقُّ اُّم قاادر مجُّااع املقُّمااني يف دور رعاي ا املساانني عل ا إبااداا موافق ا ص ا ُّ ؛ وإبباال
القا أل املع دلوصاي حباالت اىشاباص الذين لاُّس بوساعهم التعةاري عان ماوافقتهم الصا ُّ
ماان أجاال تنيُّااذ تاادابري االسااتثمار؛ و اامان أن تسااتعرض ساال ،تص ا  ،عل ا ف ارتات منت م ا ،
مجُّع ا االت املتعلق إبيداع املسنني يف دور الرعاي دون ا صوا عل موافقتهم(.)٢6
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حل اليرد يف ا ُّا وا ري واىمن عل شابص
 -٢١أوص مركاز مناهتا القتال يف العاامل ا كوما بتقاد الادعم للمكتاب اإلحصاا أل لساان
مارينو للطلع بشكل أفتل عل ال روص اليت يزدهر يف إطارها ا ل يف ا ُّا (.)٢7
 -٢٢والحظ مركز مناهت القتل يف العاامل أن ساان ماارينو هاأل أحاد بلادان العاامل ال ا  ٢6الايت
حققات نازع الساالك الكامال .ودساتثناا ”قاوات حار القلعا “ ( ،)Guardia di Roccaوهاأل وحااد
حاار ش ارفُّ تااؤدي مهااام ذات صااة احتيالُّ ا وتساااعد الشاارط عنااد اللاازوم ،فااسن سااان مااارينو
ال متلك قوات مسل أو أسل ثقُّل  ،ودلتا فهأل قد بل ت مرحل عدم التسلح(.)٢٨
 -٢3وأوص مركز مناهت القتل يف العامل دعتماد خ ط ملنع العنا عل حنو ماا دعات إلُّا
من م الص العاملُّ (.)٢٩
 -٢٤وأوص مركز مناهت القتل يف العامل سان مارينو بتدريب الشرط ومجُّع القوات املكلي
إبنياذ القانون عل اىسالُّب غري العنُّي ملنع و نب أي استابدام للقو وتقُُّّد هاذا االساتابدام
بشااكل صااارم؛ وإبنشاااا آلُّ ا مسااتقل متام ا ا ملراقة ا أي اسااتابدام للقااو  ،مبااا يف ذلااك الشااد غااري
العنُّي ؛ و هُّز قوات الشرط أسل غري فتاك (.)3٠

إقام العدا ،مبا يف ذلك مسأل اإلفلت من العقا  ،وسُّاد القانون

()3١

 -٢٥أوصاات الل ن ا اىوروبُّ ا ملنااع التعااذيب واملعامل ا أو العقوب ا اللإنسااانُّ أو املهُّن ا سااان
ماارينو بتاامان أن تقاادم ،شاايويا ودنت ااام ،جلمُّااع ماان ساالةت الشاارط ح اريتهم ،ىي سااةب ماان
اىسااةا أو منااذ بداي ا الساالب اليعلااأل اريتهم ،املعلومااات املتعلق ا حبقااوقهم .وينة ااأل أن يقاادم
هلؤالا اىشاباص لد وصوهلم إىل وكال إنياذ القانون إخ اارا بشاأن ا قاوق ،وينة األ أن يُشارك
هلم متمون عل الوج الصا ُّح مان أجال امان قادرىم علا فهام حقاوقهم و ارساتها بشاكل
فعاااا .وينة ااأل إةح ا هااذا الاادلُّل بعاادد مناسااب ماان الل ااات .ودإل اااف إىل ذلااك ،ينة ااأل إل ازام
اىشاباص املعنُّني دلتوقُّع عل إقرار ييُّد أهنم قد أُبل وا حبقوقهم بل ييهموهنا(.)3٢
 -٢6وأوصاات الل ن ا اىوروبُّ ا ملن ااع التعااذيب س ااان مااارينو بت اامان االحتيااا دلس ا لت
الايت تتتاامن املعلوماات ذات الصاال املتعلقا بةدايا فاارت سالب ا ريا وهنايتهاا وبتنيُّااذ التااماانت
اىساس ا ا اُّ يف كا ا اال مؤسس ا ا اات إنيا ا اااذ القا ا ااانون حبُّ ا ا ا ميكا ا اان االطا ا االع علُّها ا ااا أثا ا اار رجعا ا ااأل
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(يف ش ااكل ورق ااأل أو إلك اارتوين) .وينة ااأل معرف ا املعلوم ااات املتعلق ا بتنيُّ ااذ الت ااماانت اىساس اُّ
حُّنما ُُي ر الشابص حبقوق وحُّنما يتصال دىقاار أو احملاامأل أو ال ةُّاب أو ثال عان الادا ر
القنصلُّ أو يتلق زيرات منهم(.)33
 -٢7وشا عت الل نا اىوروبُّا ملنااع التعااذيب الساال ات علا اختاااذ التاادابري اللزما لتاامان
اح ارتام حاال أي شااابص ساالةت حريت ا يف إباال قريااب ل ا أو طاارص ل ا دحت ااازه يف مجُّااع
ال اروص .وأعربات أيتاا عان أملهاا يف أن تكيال السال ات االحارتام الكامال للقاانون فُّماا يتعلال
إبمكانُّ ا وصااوا أي شااابص ساالةت حريت ا إىل طةُّااب (مبااا يف ذلااك ال ةُّااب الااذي يقااع علُّ ا
اختُّاره) منذ بداي فرت سلب من ا ري (.)3٤
 -٢٨وأوصت الل ن اىوروبُّ ملنع التعذيب سان مارينو بتنيُّاذ العمال املقارر مناذ فارت طويلا علا
مسااتو الس ا ن كااأل يتسااى تن اُّم ب ارانم لت يُّااز اىنش ا أو إداااد حاال بااديل بوسااا ل منهااا عل ا
سةُّل املثاا بناا س ن خارج املدين التارُيُّ (.)3٥
 -٢٩وق اادمت الل نا ا اىوروبُّا ا ملن ااع التع ااذيب توصا اُّ إىل س ااان م ااارينو بش ااأن إدار اىدويا ا
والصُّدلُّات ليا د الس ناا ،ودعت فُّها إىل اختاذ التدابري اللزم لتمان عدم إةحا الةُّااانت
ال ةُّ للموظيني غري ال ةُّني؛ و مان ف ص أي وافد جديد إىل الس ن عل ياد مها صا أل
يف غت ااون  ٢٤س اااع م اان إيداعا ا االحت اااز؛ وو ااع بروتوك ااوا ت اادخل بش ااأن ع اازا السا ا ناا
وس ل لتس ُّل حاالت العزا ومدىا والتدابري املتابذ بشأهنا(.)36
 -3٠وأوص ا مركااز مناهت ا القتاال يف العااامل سااان مااارينو دملتااأل قاادما يف التسااوي الساالمُّ
للمنازعات داخل الةلد ىهنا ملزم دولُّ ا وذلك بدعم إجرااات الوساط وإةحتها بساهول جلمُّاع
اىفراد واليئات االجتماعُّ (.)37
 -3١وأوص ا مركااز مناهت ا القتاال يف العااامل سااان مااارينو ،إن مل تكاان قااد فعلاات ذلااك بعا ُاد،
بت اار الدعاي ا لل اار والعنااا يف التش اريعات الوطنُّ ا عل ا حنااو مااا تقتااأل ب ا املاااد  ٢٠ماان
العهد الدو اخلاص د قوق املدنُّ والسُّاسُّ (.)3٨

ا ريت اىساسُّ وا ل يف املشارك يف ا ُّا العام وا ُّا السُّاسُّ

()3٩

 -3٢الحظ مكتب املؤسسات الدميقراطُّ وحقاوق اإلنساان التاابع ملن ما اىمان والتعااون يف
أورود أن التشااهري ال يازاا ميثاال جرمي ا جنا ُّ ا  ،إال أن االجتهااادات القتااا ُّ يف سااان مااارينو قااد
خلصاات إىل أن ا اال يف حري ا االنتقاااد السُّاس ااأل ينة ااأل أن يس ااود عل ا ا اال يف ةاي ا ش اارص
اىشاباص الذي يتولون مسؤولُّات عام  ،مبا يتماش مع السوابل القتا ُّ للم كما اىوروبُّا
قوق اإلنسان(.)٤٠
 -33وش ا ع ميااوض جملااس أورود قااوق اإلنسااان ساال ات سااان مااارينو عل ا عاادم اار
التشااهري ،الااذي ينة ااأل التصاادي ل ا ماان خاالا اجل ازااات املدنُّ ا املناسااة فقااط ،وإعاااد الن اار يف
عقوب اإلفصاك عن معلومات يف مرحل الت قُّل(.)٤١
 -3٤وأقاار ميااوض جملااس أورود قااوق اإلنسااان أن القااانون اجلديااد املتعلاال دلنشاار ومهن ا
مش ا لأل وس ااا ط اإلع االم قااد اعتُم ااد لتةدي ااد الش اواغل املش ااروع املتعلق ا بتن اُّم مهن ا الص ا اف
وأخلقُّات هذه املهن  .وماع ذلاك ،فاسن اىحكاام الاوارد يف هاذا القاانون فُّماا يتعلال يلُّا إنيااذ
GE.19-13880

5

A/HRC/WG.6/34/SMR/3

مدونا أخلقُّااات تصاادر يف املسااتقل تشااكل مصاادر قلاال دلا ىهنااا تت اااوز إطااار التن اُّم الااذال
وتن ااوي عل ا خ اار التاادخل غااري املااربر يف احملتااو اإلعلمااأل .وح ا امليااوض الساال ات عل ا
االستعا عن هذه اآللُّ يلُّ أكثر احرتام ا ري وسا ط اإلعلم وملةدأ التن ُّم الذال(.)٤٢
 -3٥والحااظ ميااوض جملااس أورود قااوق اإلنسااان أن هااذه االعتةااارات دفعاات سااان مااارينو
إىل اعتم اااد ق ااانون بش ااأن النش اار ومهن ا مش ا لأل وس ااا ط اإلع االم يف ك ااانون اىوا/ديس اامرب .٢٠١٤
وحيدد هذا القانون حقاوق الصا يُّني والتزامااىم ويانص علا أمار قتاا أل للصا يُّني (Consulta per
 )l’Informazioneيتع ا ااني مبوجة ا ا عل ا ا مجُّ ا ااع الص ا ا يُّني (مب ا اان ف ا اُّهم الص ا ا يُّون الع ا اااملون يف
اإلذاعات/التليزيون وص يُّو شةك اإلنرتنت واملصورون الص يُّون) تس ُّل أنيسهم .وال تُعترب
املنشااورات علا اإلنرتناات مثاال املاادوانت أو مشاااركات اىفاراد واجلمعُّااات أو اىحازا السُّاساُّ
يف وس ااا ل التواص اال االجتم اااعأل صا ا اف علا ا ش ااةك اإلنرتن اات .والح ااظ املي ااوض أن الق ااانون
يتتمن أيتا أحكاما ماي الص يُّني ،مثل تلك الايت تكار حقهام يف ةايا ساري مصاادرهم
أو يف التصرص دسم املصل العام (.)٤3
 -36والحظ ميوض جملس أورود قوق اإلنسان أن هذا القانون يتتامن ةا أخار تتمثال
يف إنشاااا هُّئا ( )Autorità Garante per l’Informazioneتتااألا ماان مخسا أعتاااا يعُّاانهم الربملااان.
وأباارز امليااوض أن مصاااح مااالكأل وسااا ط اإلعاالم والص ا يُّني ال تتوافاال دلتاارور باال قااد تكااون
متعار ا ا يف بع ااى اىحُّ ااان .ونتُّ ا ا ل ااذلك ،أع اار املي ااوض ع اان قلق ا ا م اان أن وجه ا ا ن ا اار
الص يُّني لن تكون دلترور ثل داخل هذه اهلُّئ (.)٤٤
 -37والحظ ميوض جملس أورود قوق اإلنسان أن كان بوسع السل ات توخأل تدابري أقل
تاادخلا بكثااري وذلااك بتشا ُّع ودعاام الصا يُّني علا و ااع آلُّا تن اُّم ذال حقُّقُّا  .وكااان ماان
املمك اان أن يش اامل ذل ااك ،علا ا سا اةُّل املث اااا ،إس ااناد مه ااام و ااع مدونا ا أخلقُّ ااات الصا ا اف
وإنياذها إىل هُّئ متثُّلُّ للص يُّني مثل جملس اإلعلم ”.)٤٥(“the Consulta
 -3٨ورح ااب جمل ااس أورود دجله ااود ال اايت تة ااذهلا س ااان م ااارينو لت دي ااد واجة ااات ومس ااؤولُّات
وا ا للص ا يُّني ومش ا لأل وس ااا ط اإلع االم ،وال س اُّما فُّم ااا يتعل اال حبماي ا ال ُقص اار واليئ ااات
احملروم وا ماي اخلصوصُّ وا قوق اىساسُّ  .ومع ذلك ،فسن مشروع القانون مل يةدد الشواغل
اليت أعر عنها امليوض يف تقريره اىخري عن سان ماارينو .وعلا وجا الت دياد ،فاسن اهلُّئا الايت
أوكاال إلُّهااا تنيُّااذ مدون ا قواعااد الساالوة ،والاايت حتااتيظ يف هناي ا امل اااص بساال تيسااري املدون ا
املااذكور وت ةُّقه ااا يف ا اااالت اليردي ا  ،هااأل هُّئ ا معُّن ا ماان اخل ااارج وال ُميثاال فُّه ااا الص ا يُّون
دلترور  .وميثل خ ر التدخل غاري املاربر واحتمااا وجاود أثار ُّ،اا قاد ين اوي علُّا هاذا الن اام
مصاادر قلاال دل ا  .ولااذلك ،فقااد كاارر امليااوض توص اُّت دالستعا ا عاان هااذه اآللُّ ا بن ااام أكثاار
احرتام ا ري وسا ط اإلعلم وملةدأ التن ُّم الذال(.)٤6
 -3٩وأوصت من م اىمن والتعااون يف أورود ساان ماارينو بنشار فريال خارباا انتاباابُّني يعاى
دالنتابادت الربملانُّ املةكر اليت ست ري يف  ٢٠تشرين الثاين/نوفمرب ،لريكز جهوده عل فعالُّا
لاوا ح متويال ا مالت االنتابابُّا واساتقلا الرقابا اإلعلمُّا وفعالُّتهاا عموما ا .ودلن ار إىل عادد
اىنش املتزامن املتصال دالنتاباادت والايت نياذت يف مجُّاع أحنااا من قا من ما اىمان والتعااون
يف أورود يف خريا عام  ،٢٠١6وعدم توافر املوارد ،فسن مل يتسان نشار فريال اخلارباا االنتاباابُّني
يف االنتابادت الربملانُّ املةكر اليت ن مت يف عام  ٢٠١6يف سان مارينو(.)٤7
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 -٤٠وأعر مكتب املؤسسات الدميقراطُّ وحقوق اإلنسان التاابع ملن ما اىمان والتعااون يف
أورود ع ا ا اان ثقت ا ا ا يف كي ا ا اااا إدار االنتاب ا ا ااادت املهنُّ ا ا ا ونزاهته ا ا ااا ومل تُث ا ا اار أي ش ا ا اواغل بش ا ا ااأن
االستعدادات التقنُّ وإجراا االنتابادت(.)٤٨
 -٤١وأع اار احمل اااورون يف بعثا ا تقُّا اُّم االحتُّاج ااات التابعا ا ملكت ااب املؤسس ااات الدميقراطُّا ا
وحقااوق اإلنسااان التااابع عاان عاادم ر اااهم عاان خيااى عاادد اىص اوات التيت اُّلُّ  ،والح اوا أن
ذلك قد يقلل من فرص املرأ يف أن تُنتابب ،ويؤثر سلةا كذلك عل متثُّل بعى أعتااا الربملاان
دلن ر إىل العدد القلُّل احملتمل لمصوات التيتُّلُّ اللزم النتابا م(.)٤٩
 -٤٢وأعر مكتب املؤسسات الدميقراطُّ وحقوق اإلنسان التاابع ملن ما اىمان والتعااون يف
أورود عاان قلقا إزاا إمكانُّا شاراا اىصاوات ،وال ساُّما فُّمااا يتعلاال د اوافز الاايت تقاادم للناااخةني
املقُّمااني خااارج الةلااد واالفتقااار إىل الشاايافُّ يف متوياال ا ماالت االنتابابُّ ا وعاادم وجااود آلُّااات
رقاب مل م (.)٥٠

ح ر مجُّع أشكاا الرق
 -٤3الحظ فريل اخلرباا املع دلعمال علا مكاف ا اال اار دلةشار أنا مل يُعثار قاط يف ساان
مااارينو عل ا أي ا ُّ ماان ا اي لل ااار دلةشاار .ومل يتلاال اليرياال أي تقااارير بشااأن ا اااالت
احملتملا لل ااار دلةشاار يف سااان مااارينو ،عل ا الاارغم ماان أن بعااى ق اعااات االقتصاااد (الزراع ا ،
الينااادق ،امل اااعم) قااد متثاال وسا ا للتعاارض ملاباااطر االساات لا .وعاالو علا ذلااك ،وعلا حنااو
ما لوحظ يف التقريار اىوا لليريال ،فقاد يتعارض ملابااطر اال اار دلةشار العمااا املنزلُّاون ومقادمو
الرعاي ا للمساانني واملعااوقني الااذين يعملااون سااا م اخلاااص (يُعرفااون دساام ” )“badantiوالااذين
يقُّمون مع اىسر املعُّشُّ اليت يعملون لديها(.)٥١
 -٤٤ورأ فري ا اال اخل ا ارباا أن ا ا ينة ا ااأل لس ا اال ات س ا ااان م ا ااارينو ا اار االس ا ااتعان دخل ا اادمات،
مااع معرف ا أن اىشاااباص الااذين يقاادموهنا هاام ماان ا اي اال ااار دلةشاار ،ىغ اراض االساات لا
جبمُّع أنواع (.)٥٢
 -٤٥وح ا فرياال اخل ارباا ساال ات سااان مااارينو عل ا اعتماااد مااا قااد يلاازم ماان تاادابري تش اريعُّ
أو غري تشريعُّ لت دياد هويا ا اي اال اار دلةشار ،وال ساُّما مان أجال تاوفري مؤشارات بشاأن
حتديااد هوي ا الت ا اي ب اارض اساات لهلم أشااكاا ش ا جلمُّااع املهنُّااني الااذين قااد يتعاااملون مااع
ا اي دتملااني لل ااار دلةشاار ،ح ا يتسااى الكشااا عاان علمااات اال ااار بصااور اسااتةاقُّ ؛
وو ع إطار متعدد التابصصاات لت دياد هويا ا اي اال اار وإحاالتهم إىل اجلهاات الايت تقادم
املس اااعد  ،مبا ااا فُّها ااا وكا اااالت إنيا اااذ القا ااانون ،وميتش ا اُّات العما اال ،وموظي ا او الرعاي ا ا الص ا ا ُّ ،
واىخصا ُّون االجتماعُّون والسل ات املعنُّ حبماي ال يال؛ ومتااعي اجلهاود الرامُّا إىل حتدياد
هوي ا ا اي اال ااار ىغ اراض االساات لا يف العماال بصااور اسااتةاقُّ  ،مااع إياالا اهتمااام خاااص
للق اعات املعر للاب ر ،وذلك إبشراة ميتشأل العمل ونقادت العماا بشكل فعاا(.)٥3
 -٤6ورأ فريال اخلارباا أنا ينة ااأل لسال ات سااان ماارينو اامان حصاوا ا اي اال اار دلةشاار
بشكل فعلأل عل التعويى بساةل منهاا متكاني ا اي اال اار دلةشار مان ارسا حقهام يف ا صاوا
عل تعويى عن طريل بناا قدرات املمارسني القانونُّني لادعم التا اي يف امل الةا دلتعاويى ،وإدراج
التع اويى يف ب ارام التاادريب القا م ا واملتاح ا للمااوظيني املكليااني إبنياااذ الق اانون والساال القتااا ُّ ؛
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و ا اامان أن يك ا ااون لتا ا ا اي اال ا ااار دلةش ا اار ا ا اال يف الوص ا ااوا إىل ص ا ااندوق مس ا اااعد التا ا ا اي
واالس ا ااتياد عل ا ا حن ا ااو كام ا اال من ا ا ل ا اادفع تعويت ا ااات حكومُّ ا ا إىل مجُّ ا ااع ا ا اي اال ا ااار دلةش ا اار
احملدد هويىم(.)٥٤
 -٤7والحااظ فري اال اخل ارباا أن ا ينة ااأل لس اال ات سااان م ااارينو اامان أن ت ااتم إع اااد ا اي
اال ار إىل بلداهنم مع إيلا االعتةار الواجب قوقهم وسلمتهم وكرامتهم ،مباا يف ذلاك ا ال يف
عاادم اإلعاااد القساري  .ورأ أيتاا أنا ينة ااأل للساال ات أن تتااع إجارااات للعااود ال وعُّا الاايت
اي اال ار من الوقوع اي مر أخر ومن إعاد اال ار ام ،وأن حتارتم،
من شأهنا ةاي
يف حالا اىطياااا ،احرتاما ا كاااملا مةادأ املصاااح اليتاال لل ياال ،مباا يف ذلااك تقُّاُّم املاباااطر قةاال
الرتحُّال .وينة ااأل إياالا االعتةاار الكاماال للمةااادر التوجُّهُّا الاايت و ااعتها ميو اُّ اىماام املت ااد
لشؤون اللجئني بشأن ت ةُّل االتياقُّ اخلاص بو ع اللجئني عل اىشاباص املت ر م(.)٥٥
 -٤٨ودع ااا فري اال اخل ارباا س اال ات س ااان م ااارينو إىل أن تةق ااأل قُّ ااد االس ااتعراض مس ااأل فعالُّ ا
التشريعات اليت حتدد املسؤولُّ اجلنا ُّ لمشاباص االعتةاريني عن جرمي اال ار دلةشر(.)٥6
 -٤٩ورأ فريل اخلرباا أن ينة أل لسل ات سان مارينو اختاذ التدابري اللزم لتمان االمتثاا
ملة اادأ ع اادم معاقةا ا ا ا اي اال ااار دلةش اار علا ا ت ااورطهم يف أنشا ا غ ااري قانونُّا ا  ،مبا اا يف ذل ااك
املابالياات اإلداريا  ،ماا داماوا قاد أجاربوا علا ذلاك ،علا الن او الاوارد يف املااد  ٢6مان اتياقُّا
جملس أورود بشأن مكاف اال ار دلةشر .وينة أل أن تتتمن هذه التدابري اعتماد حكم قانوين
ددد و/أو و ع إرشادات ملوظيأل الشرط واملدعني العامني والقتاا بشاأن ن ااق ا كام املتعلال
بعدم املعاقة (.)٥7
 -٥٠وح فريل اخلرباا سل ات سان مارينو عل تن ُّم ةلت توعُّ بشأن اال اار دلةشار
ب رض است لهلم أشكاا ش  ،ساواا ليا اد اجلمهاور العاام أو ب ريقا مساتهدف ليا اد اليئاات
املعر للاب ر .وينة أل أن تقرتن التوعُّ إبجراا الة وث وينة أل تقُُّّم أثر التدابري املتابذ (.)٥٨
 -٥١ورأ فرياال اخل ارباا أن ا ينة ااأل لساال ات سااان مااارينو تعزيااز اجلهااود الاايت تةااذهلا ماان أجاال
تش ُّع مشارك اجلهات الياعل يف اجملتماع املادين والق ااع اخلااص يف اىنشا الرامُّا إىل حتقُّال
مقاصد اتياقُّ جملس أورود بشأن مكاف اال ار دلةشر ،مبا يف ذلك الوقاي والتوعُّ  ،وتدريب
املهنُّني املعنُّني ،وحتديد اي اال ار دلةشر ومساعدىم(.)٥٩
 -٥٢وش ا ع فري اال اخل ارباا س اال ات س ااان مااارينو عل ا توقُّ ااع اتياقُّ ا جمل ااس أورود ملكاف ا
اال ار دىعتاا الةشري والتصديل علُّها ىن ذلك سُّسهم يف منع اال اار دىشااباص ب ارض
نزع اىعتاا(.)6٠
 -٥3ورأ فريل اخلرباا أن ينة أل لسل ات سان مارينو مواصل تنمُّ التعاون الدو ب رض تدريب
املهنُّ ااني املعنُّ ااني ،والتوعُّ ا دال ااار دلةش اار ،وحتس ااني وس ااا ل حتدي ااد هوي ا التا ا اي ،وت ااوفري الس ااكن
واملساعد اللزمني هلم(.)6١
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 -3احلقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية

ا ل يف العمل ويف ظروص عمل عادل ومواتُّ

()6٢

 -٥٤رأ فريل اخلرباا املع دلعمل عل مكاف اال ار دلةشر أن ينة أل لسال ات ساان ماارينو
بذا املزيد من اجلهود من أجل إجراا ودعم الة وث اليت تتنااوا املساا ل املتصال دال اار دلةشار
لتكون قاعد أدل للتدابري السُّاساتُّ اليت ستتابذ مستقةلا .وتتتامن اجملااالت الايت ميكان إجاراا
الة وث فُّها مسأل اال ار دلةشر ىغاراض االسات لا يف العمال يف ،تلاا ق اعاات االقتصااد
(العمل املنز  ،الزراع  ،الةناا ،التُّاف ) واال ار دىطياا ب رض است لهلم أشكاا ش (.)63
 -٥٥ورأ فريل اخلرباا أن ينة األ لسال ات ساان ماارينو اختااذ املزياد مان التادابري الكيُّلا مبناع
اال ااار ىغ اراض االساات لا يف العماال ،بسااةل منهااا زيد الااوعأل يف أوسااا العماااا امله اااجرين
وعام اجلمهور دال ار دلةشار ىغاراض االسات لا يف العمال؛ وتعزياز واليا ميتشاأل العمال ب ُّا
منااع اال ااار دلةشاار ىغاراض االساات لا يف العماال يف ،تلااا ق اعااات االقتصاااد وداخاال اىساار
املعُّش اُّ اخلاص ا ؛ وتاادريب ميتشااأل العماال وامل اوظيني املكليااني إبنياااذ القااانون واملاادعني العااامني
والقتااا يف جماااا مكاف ا اال ااار دلةشاار ىغاراض االساات لا يف العماال ،وحتديااد هويا ا اي
اال ار ىغراض االست لا يف العمل ،وحقوق الت اي(.)6٤

ا ل يف الص
 -٥6أوصاات الل ن ا اىوروبُّ ا ملن ااع التعااذيب واملعامل ا أو العقوب ا اللإنس ااانُّ أو املهُّن ا أن
تت لع سان مارينو ،فُّماا يتعلال دالستشاياا النيساأل ،إبنشااا وحاد تتكاون مان عادد قلُّال مان
اىسر /ال رص اليت ميكن استابدامها ،يف ظال ال اروص املل ما  ،الساتقةاا املر ا الاذين يعاانون
من أزمات حاد  ،وال سُّما املر اخلا عني للعلج غري ال وعأل(.)6٥
 -٥7وأوصت الل ن اىوروبُّ ملنع التعاذيب ساان ماارينو دختااذ التادابري اللزما لتامان حال
املر املودعني يف مراكز الرعاي الص ُّ يف أن يستمع إلُّهم شابصُّا القا األ املعا دلوصااي ،
وييتال أن يكاون ذلاك يف مةاى املستشاي  ،أثنااا إجاراا اإلياداع؛ واختااذ التادابري اللزما لتامان
ت ةُّل التماانت املشار إلُّها يف اليقر  ٥٠يف حال التقُُّّد املُّكانُّكأل(.)66
 -٥٨وشا ا ع مي ااوض جمل ااس أورود ق ااوق اإلنس ااان الس اال ات علا ا أن تس ااتعرض أحك ااام
الق ااانون اجلن ااا أل الص ااارم لل اي ا فُّم ااا يتعل اال دإلجه اااض ،يف ااوا ال اانه ال ااذي تتةع ا اجلمعُّ ا
الربملانُّ جمللس أورود واهلُّئات الدولُّ قوق اإلنسان ذات الصل (.)67
 -٥٩والح ااظ مرك ااز مناهت ا ا القت اال يف الع ااامل أن اإلجه اااض مقُّ ااد بش ااد يف س ااان م ااارينو.
وال ُمينع اإلجهاض حُّنما تكون حُّا اىم يف خ ر ،ولكان اإلجهااض القاانوين ين اوي علا أثار
وقا أل قوي .وشدد عل رور حتسني ارسات التة للسماك بةقاا اجلنني عل قُّد ا ُّاا (.)6٨
وأوص سل ات سان مارينو دعتماد سُّاسات منيت ا إزاا اإلجهااض ،علا اىقال دلنساة إىل
حاالت اإلكراه(.)6٩
 -6٠والحااظ مركااز مناهت ا القتاال يف العااامل أن معاادا وفُّااات اىطياااا دون اخلامس ا متاادن
بشااكل مثااري لجع ااا ( ،١ ٠٠٠/٢,٢ويف العااامل  ،)١ ٠٠٠/3٩,١ويقاال بكثااري عمااا ي مااح
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إىل حتقُّق ا اهلاادص  ٢-3ماان أهااداص التنمُّ ا املسااتدام ( ،)١ ٠٠٠/١٠ومااع ذلااك ،فااسن الاارقم
املتعلل مبعدا وفُّات اىمهات غري موجود(.)7٠

ا ل يف التعلُّم

()7١

 -6١أوصا مركااز مناهتا القتاال يف العااامل بتاامان تااوفري التعلاُّم ماان أجاال الساالم واللعنااا
عل ا مجُّااع مسااتويت الن ااام املدرسااأل ،عل ا الن ااو الااذي يااروج ل ا اهلاادص  7-٤ماان أهااداص
التنمُّا املسااتدام  ،والتثقُّااا يف جماااا حقااوق اإلنسااان عل ا الن ااو الااذي دعاات إلُّا العديااد ماان
قرارات وخ ط عمل اىمم املت د  .وأوص أيتا سان مارينو دإلبل عن تنيُّذ هاذه اىنشا
يف تقريرها ال اوعأل املقةال املتعلال أهاداص التنمُّا املساتدام وتقاارير االساتعراض الادوري الشاامل
اليت ستقدمها يف املستقةل(.)7٢
 -4حقوق أشخاص حمددي أو فئا حمددة

النساا

()73

 -6٢الحظ ميوض جملس أورود قاوق اإلنساان أن ساان ماارينو وقعات علا اتياقُّا جملاس
أورود للوقاي ا ا ما اان العنا ااا ا ااد النسا اااا والعنا ااا املنا ااز ومكاف تهما ااا (اتياقُّ ا ا اس ا ا نةوا) يف
بعد(.)7٤
نُّسان/أبريل  ،٢٠١٤ولكنها مل تصدق علُّها ُ
 -63ورحاب املياوض علا وجا الت ديااد دعتمااد القاانون املتعلاال مبكاف ا العنااا اد املارأ
والعن ااا اجلنس اااين يف ع ااام  .٢٠٠٨ودإل اااف إىل التع ااديل الش ااامل ىحك ااام الق ااانون اجلن ااا أل
(عل سةُّل املثاا من خلا إثةات اإلصادت أو جرا م االغتصا أو القتل اليت يرتكةهاا عشاري
أو فرد من اىسر ك روص مشدد ومن خلا حتدياد اجلارا م املتصال دال اار ،فتالا عان أفعااا
اال هاد مثل الت رش أو املتايق ) ،فقد است دث القانون عد تدابري ماي الت اي(.)7٥
 -6٤والحااظ امليااوض أن مق اادمأل الرعاي ا ( )badantiللمس اانني أو لمشاااباص ذوي اإلعاق ا
والذين يعملون سا م اخلاص قد يكونون يف و ع هش لل اي  .ومع م مقدمأل الرعاي هام مان
النساا الوافدات من بلادان لثا  ،واللاوال يقمان ماع أسار معُّشاُّ يعملان لاديها ،وقاد تةاني ليريال
اخلارباا التااابع جمللااس أورود املعا دلعماال عل ا مكاف ا اال ااار دلةشاار أن ماان احملتماال تعر ااهن
لل ااار واالس اات لا .وتتعل اال إح ااد املس ااا ل احمل اادد بتصا ااريح إق ااامتهن ال اايت ال تت اااوز م ااد
ص االحُّتها  ١١ش ااهرا متتالُّ اا يف الس اان  .ويُعت اارب االلت ازام مب ااادر س ااان م ااارينو بع ااد انقت اااا م ااد
صاالحُّ تصاريح اإلقاما الاايت تةلا  ١١شااهرا ،حا وإن كااان إبمكااان الشااابص العااود إىل الةااد
بعد شهر واحد ،إجرااا يتع هؤالا النساا يف و ع هش وديوص دملاباطر(.)76

 -6٥ومع ذلك ،فقد أعر امليوض عن سرورها مللح أن السل ات أقرت بترور معاجل
بعااى ماان هااذه املسااا ل وأهنااا تن اار ،عل ا س اةُّل املثاااا ،يف وسااا ل تُّسااري التعاااون بااني ال ادوا ر
املسؤول عن مقدمأل الرعاي الذين يعملون سا م اخلاص والادوا ر الايت يساتيُّد منهاا أفاراد هاذه
اليئ  ،ويف اختاذ التدابري اللزم لتُّساري جلاوا مقادمأل الرعايا إىل نقاادت العمااا واحملااكم والل نا
املعنُّ بتكافؤ اليرص التماس ا لل ماي (.)77
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 -66والحظ امليوض أن سان مارينو قد أل ت مؤخرا وبشكل نسيب بعى اىحكام القانونُّا
القدمي ا كتلااك الاايت كاناات موجااود يف التش اريع املتعلاال دجلنس اُّ والاايت حااذفت يف عااام ،٢٠٠٤
ا ميناع مواطناان ساان ماارينو مان نقال اجلنساُّ إىل أطيااهلن عناد الاوالد  .وماع ذلاك ،فقاد أُحارز
تق اادم كة ااري يف العق ااود اىخ ااري  ،مب ااا يف ذل ااك م ااا يتعل اال مبش ااارك امل ارأ يف س ااوق العم اال .واعتة ااارا
م اان ع ااام  ،٢٠١٥أص ااة ت النس اااا يش ااكلن حا اوا  ٤٥يف املا ا ا م اان الق ااو العاملا ا  ،ويعم اال
مع مهاان يف الق اااع العااام .ومااع ذلااك ،فقااد أفااادت إحصااااات رةُّا عاان العمالا أن معاادا الة الا
بني النساا قد بل  ١١,٥6يف املا يف أير/مايو  ،٢٠١٥وهو أعل بكثري مقارن مبعدا الرجاا
( 6,٤3يف املا )(.)7٨
 -67والحظ مكتب املؤسسات الدميقراطُّ وحقوق اإلنسان التابع ملن م اىمن والتعاون يف أورود
أن املرأ ثل متثُّلا جُّدا يف جماا إدار االنتابادت ،ولكن متثُّلهاا ي ال انقصا ا يف املناصاب االنتابابُّا .
وقد يكون أثر حتديد حصص لل نسني يف قوا م املرش ني ددودا بسةب ن ام التصويت التيتُّلأل(.)7٩

 -6٨والحظ ميوض جملاس أورود قاوق اإلنساان أن متثُّال املارأ يف ا ُّاا السُّاساُّ ال يازاا
عُّيا لل اي عل الرغم من بعى التدابري التشريعُّ اليت اختذت لتعزيزه(.)٨٠
 -6٩والحااظ امليااوض مااع التقاادير أن ا ينة ااأل لسااان مااارينو أن تتابااذ تاادابري حازم ا ملكاف ا
القوالب النم ُّ اجلنسانُّ  ،بداا من أوىل مراحل التعلاُّم ،و امان مشاارك املارأ علا حناو أفتال
بكثري يف ا ُّا السُّاسُّ  ،مع أخذ معايري جملس أورود ذات الصل يف ا سةان(.)٨١

اىطياا

()٨٢

 -7٠رأ فريال اخلارباا املعا دلعمال علا مكاف ا اال اار دلةشار أنا ينة األ لسال ات سااان
م ااارينو اخت اااذ ت اادابري إ ااافُّ ملن ااع اال ااار دىطي اااا ،وال سا اُّما م اان خ االا متابعته ااا ع اان كث ااب
للت ااورات ا اص اال يف س ااوق العم اال وق اااعأل الس اُّاح الت اُّاف  ،فت الا ع اان ا اه ااات اهل اار ،
للكش ااا ع اان اىطي اااا املستت ااعيني ،وال سا اُّما اىطي اااا املعر ااون خل اار االس اات لا اجلنس ااأل
أو لعمال اىطياا؛ وتعزيز دور ن م ةايا ال يال وقادراىا ملناع اال اار وتنةُّا أصا ا املصال
املعنُّني اآلخرين إىل ا االت احملتمل لل ار؛ وتعزيز سلم اىطياا عل شةك اإلنرتنت وتنةُّا
اجلهات الياعل املعنُّ إىل ،اطر جرمي اال ار دىطياا اليت ترتكب من خلا إساا اساتابدام
شةك اإلنرتنت(.)٨3
 -7١وح ا فرياال اخل ارباا املع ا دلعماال عل ا مكاف ا اال ااار دلةشاار ساال ات سااان مااارينو
عل ا و ااع اإلج ارااات اللزم ا لت ديااد هوي ا اىطياااا ا اي اال ااار دلةشاار وإحااالتهم لتلقااأل
املساعد  ،بسةل منها إنشاا آلُّ لت ديد هوي ال يل عل أسا التعاون املشرتة بني الوكااالت
حبُّ أتخذ يف ا سةان ال روص واالحتُّاجاات اخلاصا لمطيااا التا اي ،وتشارة متابصصاني
يف شؤون ال يل وتتمن إيالا االعتةاار اىوا ملصااح ال يال اليتال ؛ و امان تادريب اجلهاات
الياعل املعنُّ (الشرط  ،ومقدمو اخلدمات ،واملن ماات غاري ا كومُّا  ،والسال ات املعنُّا حبمايا
ال يل ،واىخصا ُّون االجتماعُّون) تدريةا كافُّا وتزويدها دإلرشادات لتمكُّنها من حتديد هوي
اىطياا اي اال ار دلةشر بصور استةاقُّ (.)٨٤
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اىشاباص ذوو اإلعاق

()٨٥

 -7٢حثت جلن حقوق اإلنسان التابع جمللس أورود علا إجاراا اساتعراض شاامل لتشاريعات
ساان مااارينو املتعلقا دىهلُّا القانونُّا يف ااوا اتياقُّا حقااوق اىشاااباص ذوي اإلعاقا  .وينة ااأل
أن يهدص هذا االستعراض إىل إل اا ن امأل الت ريد الكامل من اىهلُّ والوصاي الكامل  ،مبا يف
ذلاك القُّااود املرافقا امليرو ا علا ا قااوق السُّاساُّ  ،دون إب اااا واإلل ااا التاادردأل لن اام اختاااذ القارار
دلوكال واالستعا عن بةدا ل يقدم فُّها الدعم يف اختاذ القرار وتقوم عل املوافق (.)٨6
 -73وأوصاات جلن ا حقااوق اإلنسااان التابع ا جمللااس أورود دختاااذ املزيااد ماان التاادابري ملكاف ا
التمُُّّز عل أسا اإلعاق يف سوق العمل(.)٨7

املهاجرون واللجئون وملتمسو الل وا

()٨٨

 -7٤ش ا ا عت الل ن ا ا االستش اااري املعنُّ ا ا دالتياقُّ ا ا اإلطاري ا ا ماي ا ا اىقلُّ ااات الس اال ات
عل تعزيز هن منيتح وشاامل إزاا إشاراة املهااجرين وإدمااجهم يف اجملتماع ،وتعزياز تادابري التوعُّا
بش ا ا ااأن التس ا ا ااامح والتمُُّّ ا ا ااز يف أوس ا ا ااا غالةُّا ا ا ا الس ا ا ااكان لت ن ا ا ااب احتم ا ا اااا وق ا ا ااوع أي متُُّّ ا ا ااز
عنصري وتعصب(.)٨٩
 -7٥وحثت الل ن اىوروبُّا ملناع التعاذيب ساان ماارينو علا عادم اساتابدام السا ن كمرفال
إي اواا إنساااين يف املسااتقةل ،و اامان اسااتياد املهاااجرين بسااهول ماان إج اراا يتاامن مسااتو رفُّع ا ا ماان
التقُّ ا ا اُّم الي ا ااردي خل ا اار س ا ااوا املعامل ا ا ا يف حال ا ا ا ط ا اارد الش ا ااابص املع ا ا ا إىل بل ا ااده اىص ا االأل أو إىل
بلد ل (.)٩٠
 -76والح ت الل ن اىوروبُّ ملناهت العنصري والتعصب مع التقدير أن االستعراض الذي
أجري يف عام  ٢٠١٥للتشريعات املتعلق مبد إقام غري املواطنني وتصاريح العمل اليت ُمتنح هلم قاد
قلل من انعدام اىمن الوظُّيأل للعماا اىجانب ،وال سُّما مقدمو الرعاي اخلواص(.)٩١
 -77وشا ع ميااوض جملااس أورود قااوق اإلنسااان ساال ات سااان مااارينو علا إياالا اهتمااام
خاااص للنساااا ماان جنس اُّات أجنةُّ ا يف سااان مااارينو ،وال س اُّما ملقاادمات الرعاي ا الل اوال يعملاان
سا ن اخلاص والعاملت املنزلُّات .ورحب بتمديد فارت اإلقاما مان  ١١شاهرا إىل  ١٢شاهرا،
لكن رأ أن من التروري أيتا دعم هذا اإلجاراا بازيد االهتماام ب اروص عمال هاؤالا النسااا،
بسةل منها عملُّات تيتُّش العمل .ورأ املياوض أنا ينة األ لساان ماارينو أن تكيال وجاود ن اام
توجُّ ا يك ااون م اادعوم ا بت اادابري اإلدم اااج ،م ااع الرتكُّ ااز بش ااكل أك اارب عل ا إب اال مق اادمأل الرعاي ا
اخلاواص حبقااوق اإلنسااان اخلاصا اام ،مبااا يف ذلااك ا قااوق االجتماعُّا  ،ودلسااةل الاايت يساات ُّعون ااا
طلب الدعم من السل ات واملهنُّني القانونُّني ونقادت العماا إذا تعر وا خل ر االست لا(.)٩٢
 -7٨ورحةت الل ن اىوروبُّ ملناهت العنصري والتعصب بكون التشريعات العادي  ،ولُّست
التشريعات االستثنا ُّ  ،هأل اليت تن م اآلن سةل الوصوا إىل الت نس(.)٩3
 -7٩وأوصاات الل ن ا بتعزيااز مشااارك املقُّمااني اىجانااب يف ا ُّااا السُّاس اُّ يف سااان مااارينو
مبن هم حقوق التصويت واىهلُّ يف االنتابادت احمللُّ  .وأوصت دستعراض اىحكاام الايت تان م
اكتسااا جنساُّ سااان مااارينو عاان طرياال الت اانس ماان أجاال إ ااياا املزيااد ماان املرونا فُّمااا يتعلاال
دجلنسُّ املزدوج (.)٩٤
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 مراقة ا،  ماان االتياقُّ ا٥  متش اُّا مااع املاااد، وحثاات جلن ا الن ازارول سااان مااارينو أن تنيااذ-٨٠
 اتصااا منات م دىطيااا املتتاررين مان أزما، حبكم مهنهم،فعال جلمُّع اىشاباص الذين لديهم
اللجئااني إلدانااتهم درتكااا أعماااا االس اات لا اجلنسااأل لمطياااا أو االعتااداا اجلنسااأل عل اُّهم
.)٩٥(مبا يتماش مع أحكام قانوهنم الداخلأل
اااطر تعاارض،  وحثاات جلن ا الن ازارول سااان مااارينو عل ا اختاااذ التاادابري اللزم ا لت نااب-٨١
 ورأت يف هااذا الساُّاق أن دراسا الو ااع،ال ياال للعتااداا أو االساات لا يف حالا مل مشاال اىساار
.)٩6(العا لأل أمر هام حُّنما تثور الشكوة بشأن است لا اىطياا أو االعتداا علُّهم جنسُّا
 وحثت جلنا النازارول ساان ماارينو علا أن تتاباذ ماا يلازم مان التادابري التشاريعُّ أو غاري-٨٢
 لتمان استياد اىطياا اي االست لا واالعتداا اجلنسُّني،بعد
ُ  وهو ما مل تيعل، ُّالتشريع
)٩7(
.  وخباص الرعاي النيسُّ العاجل، ُّواملتتررين من أزم اللجئني من املساعد العلج
تلااا اجلهااات،  وحثاات جلنا النازارول سااان مااارينو علا تشا ُّع التنساُّل والتعاااون بااني-٨3
الياعل الايت تتادخل لصااح اىطيااا املتتاررين مان أزما اللجئاني ومعهام لتامان حصاوهلم علا
.)٩٨(الدعم املناسب فور الكشا عن االست لا واالعتداا اجلنسُّني
 ماان أدوات، يف س اُّاق أزم ا اللجئااني،  وحثاات جلن ا الن ازارول سااان مااارينو عل ا االسااتياد-٨٤
املن ما ا الدولُّا ا للش اارط/التع اااون احمل اادد املتاحا ا دليع اال يف إط ااار مكت ااب الش اارط اىورول يوروبوا
.)٩٩(اي االست لا واالعتداا اجلنسُّني
اجلنا ُّ (اإلنرتبوا) واليت ترمأل خصُّصا إىل حتديد هوي
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