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جتميع بشأن سان مارينو
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
تقرير ّ

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،٢1/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو تق ااارير هلئ ااا اهضاه اادا
ا مااوج
واإلجاراتا اصا ا و مهااا ماان و اااح ا م ا اهتةااد ا اليفاال  ،وهااو مقااد
تقلداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما

اثنيا -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق
()٢()1
اإلنسان
 -٢رحب اال الل ا ا اهضال ا ق ااوق اإلنس اان ابلتيف ااديح عل ااى الربوتوخ ااوي االلتل اااري اهلة ااح
ابلضه ااد ال اادو اص اااال ابحلق ااوق االقتيف اااوي واالجتماعلا ا والثقافل ا ع ااا  ٢٠15وابإلع ااالن
الااذي قدمت ا س ااان م ااارياو  4آب/أ س ا س  ،٢٠15مبوج اامل اه اااو  41م اان الضه ااد ال اادو
اصاال ابحلقوق اهدنل والسلاسل  ،والذي يضرتف ابلتيفااال الل اا تلقا البال اا اهتباولا
()3
بني الدوي والاظر فلها
 -3وطلباال الل ا ا اهضال ا قااوق اإلنسااان أن تضاامن سااان مااارياو تقريرهااا الاادوري اهقب ا ،
الااذي ياب ا أن يقااد عااا  ،٢٠٢٢مضلومااا داادو وددنا عاان تاتلااذ الااع تو االا ا وعاان
()4
الضهد خ
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متوضال
متوضل ا م اهتةد لشؤون الالجئني ( ّ
 -4وأو ل ّ
ح وم سان مارياو إىل االتتاقل اصا بوضع الالجئني وبروتوخوهلا

اؤون الالجئاني) ن تاضا

()5

متوضال اؤون الالجئاني ن تاضا ح وما ساان ماارياو إىل االتتاقلا اهتضلقا
 -5وأو ل ّ
()6
بوضع ا خاال عدمي اجلاسل واالتتاقل اهتضلق خبتض حاال انضدا اجلاسل
 -6وأو اال ماظم ا ا م ا اهتة ااد للرتبل ا والضل ا والثقاف ا (اللونس ا و) ن تيف اادق س ااان
مارياو على اتتاقل م افةا التمللا جمااي التضلال واالتتاقلا اهتضلقا بيفاون الارتاا الثقاا ام
اهاااوي واتتاقل ا ياي ا وتض ي ا تاااوا أ ا اي التضباام الثقااا  ،وأن تقااد  ،علااى ااو أخثاار انتظام ااً،
()7
تقارير ووري عن تاتلذ وك اللونس و

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

 -7س الّمل الل ا ا اهضال ا ق ااوق اإلنس ااان بوج ااوو هلاخ ا مؤسس اال تر ااد تاتل ااذ حق ااوق
اإلنسان ،مث الل ا اهضال بت افؤ الترال ،ول اها أعربل عان قلقهاا ن ساان ماارياو ت تاشا
بضد مؤسس وطال موحد حلقوق اإلنسان وفقاً للمباوئ اهتضلق مبرخا اهؤسساا الوطالا لتض يا
ُ
وياي حقوق اإلنسان (مباوئ ابريس) وأو ل ن تُاشا ساان ماارياو مؤسسا وطالا حلقاوق
اإلنسااان تتمل ا ابلتضالل ا واالسااتقالي وُ اااا التيفا ااا واسااض جماااي حقااوق اإلنسااان وفق ااً
()٩
هباوئ ابريس
توضال ا ما اهتةاد السااامل حلقاوق اإلنسااان
 -8وقا ّد اه تاامل اإلقللما ورواب التااابع ه ّ
()1٠
متوضل حقوق اإلنسان) تو لا ممانل والحظ عد وجوو أمني للمظات سان مارياو
( ّ

رابع ا -تنفيذذا االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة سقذذوق اإلنسذذانا مذذع مرا ذذاة القذذانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
املساواة و دم التمييز

()11

 -٩أحاط اال الل اا ا اهضالا ا ق ااوق اإلنس ااان علما ااً اب ح ااا القانونلا ا القااما ا ه افةا ا
التملل ا  ،ول اهااا أعرباال عاان قلقهااا ن سااان مااارياو ت تضتمااد بضا ُاد تش اريضا ااامل ه افة ا
التملل و ن اهاوتني  ٩٠و 17٩م ارراً مان القاانون اجلاااا اهتضلقتاني ابلتمللا ال تشامان إال إىل
التملل على أساس االنتمات الضرق واإلنين والوطين والديين واهل اجلاس وون خار أساس ألار
للتملل ا مث ا اهلوي ا اجلاسااانل وأو اال الل ا ا ن تتخااذ الدول ا ال اارف التاادابم الاليم ا لتض ي ا
إطارهااا القااانوين ه افة ا التملل ا  ،وال ساالما ماان لااالي سا ّان تش اريضا ااامل ه افة ا التملل ا
ت الع أسس التمللا  ،مباا فلهاا اهلويا اجلاساانل ( )1٢وأو ال خاذلأب ن تباذي ساان ماارياو
جهوواً حثلث سبل توعل عام الااس وتدريمل القضا واحملامني فلما يتضلح اب ح اا اجلااالا
()13
القاام ه افة التملل
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توضل حقوق اإلنسان مالحظا ممانل والحاظ
 -1٠وق ّد اه تمل اإلقللم ورواب التابع ه ّ
أن الل ا ا وروبل هااهض الضايفري والتضيفمل قد لليفل عاا  ٢٠17إىل أن ساان ماارياو
ت تسا ّان أي تشاريضا جااالا حتظاار التمللا علااى أساااس الل ا أو اللااون ،ولاالس لااديها تشاريضا
مدنل وإواري امل هااهض التملل الضايفري أو هلئ مساتقل ه افةا الضايفاري وخارج ا جانامل
()14
ومضاوا السامل والتضيفمل على اليفضلد الوطين
هتوضاال حقااوق اإلنسااان بقلااح أن ا يواج ماان
 -11والحااظ اه تاامل اإلقللما ورواب التااابع ّ
نتس اجلااس ال يتمتضاون ابحلاح تباين ا طتااي أو الا واج أو احليفاوي علاى أي ا آلار مان
()15
أ اي االعرتاف القانوين بضالقته سان مارياو

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()16

 -1٢أحاط اال الل ا ا اهضال ا ق ااوق اإلنس ااان علم ااً ابلق ارار  ٢٠13/٢٠اليف اااور ع اان جمل ااس
الدول ا انشااات فريااح عام ا يتااوىل االا قااانون اإلج اراتا اجلااال ا اجلديااد ،ول اهااا الحظاال أن
التريح الضام ت ي م واليت بض ُاد وتو ا الل اا  ،مضارل إ اار ا إىل تو التها الساابق (انظار
 ،CCPR/C/SMR/CO/2التقر  ،)11ن ِّّ
تسرا ساان ماارياو اعتمااو قاانون إجاراتا جااالا اام
()17
جديد وأن ت ت توافق التا مع الضهد الدو اصاال ابحلقوق اهدنل والسلاسل
هتوضاال حقااوق اإلنسااان التاادابم الااذ ا ااذ ا
 -13والحااظ اه تاامل اإلقللم ا ورواب التااابع ّ
()18
سان مارياو للتيفدي للتساو البلد عقمل ت شف عد فضااا ابري
 -2احلرايت األساسية

()1٩

 -14الحظاال اللونس ا و أن اه اواو ماان  183إىل  185ماان القااانون اجلااااا عا ّار التشااهم،
وأنا ا يُضاق اامل عل ااى اإلس ااات إىل م ااو ت الدولا ا أو الرالس ااني احل اااخمني أو اامه م اان اه ااو تني
()٢٠
الضموملني أو ديده ابلس ن هد تيف إىل مخس ساوا
 -15وأحاطل الل ا اهضال قوق اإلنسان علماً ابهضلوما الذ قدمتها سان مارياو بشانن
االجته ا اااوا القض ا اااال اهتضلقا ا ا ابلتش ا ااهم والش ا اارف ،وال س ا االما القا ا ارار اليف ا اااور  3تشا ا ارين
الثاين/نوفمرب  ٢٠٠٩عن قاض د م االساتئااف ومتااوج أن انتقااو أنشا السلاسالني الضاما ،
حىت وإن خان مسلئاً ،ال مي ن أن يش أباداً تضادًً علاى مبادأ التارو أو ارف وماع لاأب ،فقاد
أعربال الل اا عان أسااتها ل اون اهاواو مان  183إىل  185و 34٢و 344ماان القاانون اجلااااا
مااا يالاال عاار التشااهم و اامج ماان أفضاااي االعتاادات علااى الشاارف ،مبااا لااأب اارف الرالس اني
()٢1
احلاخمني و ممها من اهو تني الضموملني
 -16و ضااوت اهاااو  1٩ماان الضهااد الاادو اصاااال ابحلقااوق اهدنل ا والسلاساال وتضللااح الل ا ا
الضااا رقا  )٢٠11(34بشاانن حريا الارأي والتضباام ،أو اال الل اا ن تاظاار سااان مااارياو إيالا
ت اجلرمي عن السلوك اهايفاوال عللا اهاواو مان  183إىل  185و 34٢و 344مان القاانون
اجلااااا  ،وأن حتيفاار الااع احلاااال ت بلااح القااانون اجلااااا أل اار اجلاراا  ،آلااذ اعتبارهااا
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أن الس ا ن لاالس الضقاااب ا مث ا هااذج احلاااال ( )٢٢وأو اال اللونس ا و ن ت ي ا سااان مااارياو
()٢3
ت اجلرمي عن التشهم واإلهان وتدرجهما القانون اهدين وفقاً للمضايم الدولل
 -17والحظ اال اللونسا ا و ع ااد وج ااوو ق ااانون حلريا ا اهضلوم ااا
و ضل سان مارياو على اعتماو هذا القانون وفقاً للمضايم الدولل

()٢4

الوق اال الا اراهن

البل ااد

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف الصحة
 -18الحظل الل ا اهضال قوق اإلنسان بقلح أن اإلجهال ال اوع يشا جرميا طبقااً
للقااانون اجلااااا  ،ويقاااي إن لااأب ياادفع الاسااات إىل التماااس اإلجهااال اصااارج ،وهااو مااا قااد
يضاارل حلااا ن و ااةتهن للخ اار وأحاطاال الل ا ا علم ااً ابهضلومااا اهقدم ا ماان سااان مااارياو
والذ تتلد أن اهاو  4٢من القانون اجلااا تاص على "حالا الضارور " وتضتربهاا ماربراً يضتا مان
الضقاب خا مان ارب علاى ارت ااب جرميا حلمايا نتسا أو يايا ال ام مان ل ار التضارل لضارر
خيف ديد ،ول اها أعربل عن قلقها ل ون القانون اجلاااا ال يقار اراح ي اساتثااتا
()٢5
للةظر القانوين الضا اهترول على اإلجهال
 -1٩وحثل الل ا اهضال قوق اإلنسان سان ماارياو علاى أن تضادي تشاريضا ا لات تااص
اراح علااى اسااتثااتا للةظاار القااانوين الضااا اهتاارول علااى اإلجهااال ،مبااا يشاام اإلجهااال
رال عالجل وعادما ي ون احلم قد حدا نتل ا تيفااب أو ساتاحم داار وحثال أيضااً
سان مارياو على أن ت ت الو وي إىل برامج تثقلف وتوعلا ترخا علاى أمهلا وسااا مااع احلما
()٢6
وحقوق اليفة اجلاسل واإلجنابل
هتوضال حقاوق اإلنساان أن اإلجهاال ال يا اي
 -٢٠والحظ اه تمل اإلقللما ورواب التاابع ّ
اام قااانوين مضظ ا الظااروف سااان مااارياو و عااا  ،٢٠17أو مباااور ااضبل إلضااتات
اليفت القانونل على اإلجهال إىل حدوا انقساما قوي بني ح وم يسار الوسط واهضارضا
()٢7
احملافظ الذ حظلل بدع احلرخا ال انولل ل
 -2احلق يف التعليم

()٢8

 -٢1الحظ اال اللونسا ا و أن الق ااانون اه ااؤر  1٠خ ااانون الثاين/يا اااير  1٩74ي تا ا جمانلا ا
التضلال مااا قبا اهدرسا  ،الااذي ي ا التئا الضمريا ماان  3إىل  6ساااوا ومااع لااأب ،فااال يا اي
االلتةاق ابهدارس التلارًً (اهاو  ،)1لالفاً للتو لا الاوارو إطاار الضما اصااال ابلتضلال
حىت عا  ٢٠3٠والذ ضل الدوي على توفم التضلال ااااين واإلل اما هاد ساا واحاد علاى
()٢٩
ا ق مرحل ما قب التضلل االبتداا
 -٢٢وأو ال اللونسا و سااان مااارياو ن ت ياد ماان مااد التضلاال اإلل اما تاادر لاً لل ا سااا
واحد على ا ق من التضلل ما قب االبتداا  ،و ن تُ لع اللونس و على الع اهضلوماا ا
()3٠
اليفل من أج حتديت اهوج الق ري هر د اللونس و اصاال ابحلح التضلل
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 -٢3والحظل اللونس و أن سان مارياو ت تقد للمشاور الثانل الذ ت الترت من ٢٠13
إىل  ٢٠16تقريرهااا الااوطين عاان تاتلااذ تو اال عااا  1٩74اهتضلق ا وضاااا اهشاات لني ابلبةاات
()31
الضلم
 -٢4و ضل اللونس و سان مارياو على أن تقد هلا اهستقب تقريراً عان تاتلاذ التو ال
اهتضلق ا ابلضل ا واهشاات لني ابلبةاات الضلم ا  ،والااذ حلاال عااا  ٢٠17دا التو اال اليفاااور
عااا  ،1٩74مااع إيااالت اهتمااا لاااال لقح ااا القانونل ا وا طاار التاظلملا الااذ تُ تا مبوجبهااا
حقاوق اإلنساان للمشات لني ابلبةات الضلما  ،واللت اماا حقاوق اإلنساان اهتيفال ابلضلا  ،وهبادأ
عد التملل  -بسب ماها تش لع الاساات والتتلاا بقاو علاى االلتةااق ابههان الضلملا  ،وحلقاوق
()3٢
الضلمات االستقالي وحري البةت والتضبم والاشر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -١النساء

()33

 -٢5أو ل الل ا اهضال قوق اإلنسان ن ت ثف ساان ماارياو جهووهاا الراملا إىل القضاات
()34
ا سار وااتمااع
علاى القوالامل الام لا اجلاساانل اهتضلقا بادور الاسااات والرجااي ومسااؤوللا
والحظال أن ثلا الاساات احللااا السلاسال ال يا اي ضاضلتاً ،علااى الار ماان التادابم اهتخااذ ماان
أجا تاادارك هااذا الوضااع ،مثا اعتماااو القااانون اهضاادي رقا  ،٢٠٠8/1الااذي ياااص علااى أال ي ااون
أخثر من نلث اهر ةني لالنتخااب الضام خ قاام ح بل من اجلااس اتا و هاذا السالاق،
الحظاال الل ا ا بقلااح أن االااس ا علااى الضااا ال يض ا سااو  1٠نسااات ماان ال ا أعضاااا البااال
عاادوه  6٠عضاواً ،وأن ماا اامل ختاااب الدولا التسااض ال تضا سااو امارأ واحااد وأو اال ن
تض ا ي سااان مااارياو جهووهااا ساابل يًو ثل ا الاسااات احللااا السلاساال  ،وال ساالما االااس
ا علااى الضااا و أرفااع مسااتوً احل وم ا  ،و لااأب ،إ ا ل ا ا ماار ،ابعتماااو تاادابم لا ا مؤقت ا
()35
مااسب من أج تاتلذ أح ا الضهد الدو اصاال ابحلقوق اهدنل والسلاسل
 -٢6ورحب اال الل اا ا اهضالا ا ق ااوق اإلنس ااان ابعتم اااو الق ااانون رقا ا  ٩7اه ااؤر  ٢٠ح يا اران/
يونل  ٢٠٠8واهتضلح مباع الضاف ضد اهارأ والضااف اجلاسااين والقضاات عللهماا وإنشاات اهللئا اهضالا
بت ااافؤ الت اارال وأو اال ن توا ا ا س ااان م ااارياو ب ااذي اجله ااوو س اابل ما ااع وم افةا ا ال ااع
أ ا اي الضاااف اجلاساااين ،وال ساالما الضاااف ضااد اهارأ  ،و لااأب حتديااداً بضاامان يفاالص مااا ي تا
()36
من اهوارو للمؤسسا اهختيف
 -2األطفال

()37

 -٢7رحبل الل ا اهضال قوق اإلنسان مبا ا ذت سان مارياو من تدابم تشريضل سابل
ياي ا حقااوق اإلنسااان ،مبااا لااأب اعتماااو القااانون رق ا  14٠اهااؤر  4أيلوي/ساابتمرب ٢٠14
الااذي ياااص علااى حااح ا طتاااي احلماي ا وا ماان وعااد التضاارل للضقوب ا البدنل ا أو مه اا ماان
()38
ضروب اهضامل اهضر بسالمته اجلسدي والاتسل
 -٢8والحظل الل ا اهضال قوق اإلنساان أن الت الاد اإلل اما اجلال ت ادا قاط وأن
فريقاً عامالً قد أُنش مؤلراً إلعاو الاظر التشريضا اهتضلق ابهللئاا الضسا ري  ،ول اهاا لال
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تش ااضر ابلقل ااح ل ااون اه اااو  3م اان الق ااانون رقا ا  ،1٩٩٠/15ال ااذ ت اااص عل ااى اصدما ا الضسا ا ري
اإلل امل  ،مبا لأب حال ا حداا ابتداتً من سن الساوس عشر  ،ال ت اي انفاذ  ،وإن خانال
ال تُ بااح إال اارف التضبئ ا الضام ا االسااتثااا وأو اال ن تسا ّارا سااان مااارياو تاقاالا تش اريضا ا
اهتضلقا ابهللئااا الضسا ري وت تا توافقهااا التااا مااع أح ااا الضهااد الاادو اصاااال ابحلقااوق اهدنلا
بسااب ماهااا رفاع احلااد ا و لساان اصدما
والسلاسال ومضااايم حقااوق اإلنسااان الدوللا (ا )3٩اليفاال ُ ،
الضس ري الع الظروف إىل الثاما عشر
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة

()4٠

 -٢٩رحب اال الل اا ا اهضالا ا ق ااوق اإلنس ااان ابعتم اااو الق ااانون اإلط اااري (رقا ا  )٢8اه ااؤر 1٠
()41
آ ار/مارس  ٢٠15واهتضلح مبساعد ا خاال وي اإلعاق وإوماجه االجتماع وحقوقه
 -3٠والحظ اال الل اا ا اهضالا ا ق ااوق اإلنس ااان بقل ااح أن اه اااو  ٢م اان ق ااانون االنتخ ااااب
(رق ا  ،)1٩٩6/6بيفاال ت اهضدل ا عااا  ،٢٠٠7تسااتبضد "ا ااخاال احمل اار علااله بساابمل
اإلعاق الذهال " من التيفويل وأو ل ن تاقا سان مارياو تشريضا ا خا ت تا عاد لل هاا
ضاد ا اخاال وي اإلعاقاا الذهالا أو الت ريا أو الاتسال  -االجتماعلا رماا مان حااح
()4٢
التيفويل على أُسس للس هلا عالق مضقول وموضوعل بقدر على التيفويل
هتوضاال حقااوق اإلنسااان أن سااان مااارياو قااد
 -31والحااظ اه تاامل اإلقللم ا ورواب التااابع ّ
اعتما ااد  ،آ ار/ما ااارس  ،٢٠15ق ا ااانوانً إطا ااارًً بشا اانن مس ا اااعد ا ا ااخاال وي اإلعاق ا ا
وإوماجه االجتماع وحقوقه ويتضمن هذا القانون الضديد من ا ح اا اهتضلقا ابالساتقالي
الذايت واإلوماج وإم انل الو وي والتوعل واهشاارخ احللاا السلاسال والضاما والثقافلا  ،وأنشان
جلاا سااان مااارياو اهضالا بتاتلااذ اتتاقلا حقااوق ا ااخاال وي اإلعاقا وحساابما خاار اه تاامل
اإلقللم أيضاً ،فقد الحظ متول جملس أورواب حلقاوق اإلنساان عاا  ٢٠15أن التشاريضا
سااان مااارياو ال تا اي تاااص علااى عريااد ا ااخاال وي اإلعاقا ماان ا هللا القانونلا  ،لالفااً
للماو  1٢من االتتاقل وابإلضاف إىل لأب ،فقد أتلر موعد تقدمي التقرير ا و لسان مارياو
()43
إىل الل ا اهضال قوق ا خاال وي اإلعاق ماذ عا ٢٠1٠
 -4املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء

()44

متوضاال ااؤون الالجئااني أن االنضااما إىل االتتاقلا اصا ا بوضااع الالجئااني
 -3٢الحظاال ّ
وإنشااات إطااار قااانوين ومؤسسا وطااين ساالوفران حل وما سااان مااارياو ا ساااس الااالي هاااا احلمايا
الدولل لالجئني وسلش لأب أيضاً ل و رالسل تتما ى ماع االتتااق الضااه اهضتماد ماؤلراً
بشاانن الالجئااني والااذي أيدت ا سااان مااارياو وماان اانن االنضااما إىل االتتاقل ا أن يتاالا لسااان
مااارياو االمتثاااي ال ام ا اللت اما ااا مبوجاامل اهضاهاادا الدولل ا حلقااوق اإلنسااان الااذ ه ا طاارف
فله ااا ،مب ااا فله ااا اتتاقل ا ا مااهض ا ا التض ااذيمل و اامج م اان ض ااروب اهضامل ا ا أو الضقوب ا ا القاس اال أو
الالإنسانل أو اههلا (ولا اهاو  3بشنن عد اإلعاو القسري ) ،واتتاقلا القضاات علاى الاع
أ ا ا اي التملل ا ا ضا ااد اه ا ارأ  ،واتتاقل ا ا حقا ااوق ال ت ا ا (ولا ا ا اها اااو  ٢٢اهتضلق ا ا اب طتا اااي
الالجئني) وعلى سبل اهثاي ،مي ن أن يساعد وضاع إجارات وطاين لل اوت ضامان الاظار علاى
الاة ااو الواج اامل طلب ااا الل ااوت ا اليف اال با ااوا اجل اااس واس ااتخدا تتس اام يراع ا ميف ااا
()45
ال ت لد تضريف الالج
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متوضال اؤون الالجئاني ن تضاع ح وما ساان ماارياو إجاراتً لتةدياد وضااع
 -33وأو ال ّ
()46
الالجئني مع مراعا االعتبارا اجلاسانل وعام السن
هتوضاال حقااوق اإلنسااان أن حاوا  18اهااا
 -34والحااظ اه تاامل اإلقللما ورواب التااابع ّ
ماان س ا ان سااان مااارياو ه ا ماان اام اه اواطاني الااذين للس ال لااديه حقااوق سلاساال وال يساات لع
ا جاناامل اهقلمااون س ااان مااارياو ماااذ ف اارت طويل ا والااذين ال ير ب ااون التخل ا عاان جاس االته
احليفوي على جاسل سان ماارياو عان طرياح الت ااس وابإلضااف إىل لاأب ،تتسا مضاايم الت ااس
()47
ابليفرام  ،حلت يت لمل احليفوي على اجلاسل الضل
البلد هد ال تق عن  3٠عاماً
هتوضل حقوق اإلنساان أن الل اا ا وروبلا
 -35والحظ أيضاً اه تمل اإلقللم ورواب التابع ّ
هااهض الضايفري والتضيفمل ومتول جملس أورواب حلقوق اإلنسان قد أعراب عن قلقهماا إيات الوضاع
()48
اهل للضامال اها للا اههاجرا  ،الذي يرجع إىل أ ن يقمن أساساً مع أرابب عملهن
-5

دميو اجلنسية
متوضل ؤون الالجئني أن سان مارياو للسل وول طرفاً االتتاقل اهتضلق
 -36الحظل ّ
بوض ااع ا ااخاال ع اادمي اجلاس اال وال االتتاقلا ا اهتضلقا ا خبت ااض ح اااال انض اادا اجلاس اال
وأفاو ن هاتني االتتاقلتني تش الن مضاهادتني ووللتاني رالسالتني ترملاان إىل ضامان أن يتمتاع
خ ا ااخص ابحل ااح اجلاس اال وأن يتمت ااع ا ااخاال ع اادميو اجلاس اال مب موعا ا أساس اال م اان
حقا ااوق اإلنسا ااان وال تش ا ا االتتاقلتا ااان اهتضلقتا ااان ا اااال انضا اادا اجلاسا اال ا ا ني قا اااامني
بذا ما ،ول اهما ت مالن جمموع أوسع ب ثم من اهضايم القانونل الدولل  ،وال سلما ماها تلأب
()4٩
الوارو مضاهدا حقوق اإلنسان الذ أ بةل سان مارياو طرفًا فلها
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