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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون رابعةالدورة ال
  ٢٠1٩ تشرين الثاين/نوفمرب 4-15

 سان مارينوجتميع بشأن   
 نساناألمم املتحدة السامية حلقوق اإل مفّوضيةتقرير   

 لومات أساسيةمع -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/٢1و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

هلئاااا  اهضاهااادا  التقريااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو    تقاااارير و  االساااتضرال الااادوري الشاااام  
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  اهتةااد   ا  اليفاال ، وهااو مقااد     اا   مااوج  

 تقلداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما  

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق  -اثنياا  
  (٢)(1)اإلنسان

ان ابلتيفاااديح علاااى الربوتوخاااوي االلتلااااري اهلةاااح رحبااال الل اااا  اهضالااا   قاااوق اإلنسااا -٢
إلعاااالن ابو  ٢٠15ابلضهاااد الااادو  اصااااال ابحلقاااوق االقتيفااااوي  واالجتماعلااا  والثقافلااا    عاااا  

مااان الضهاااد الااادو   41مبوجااامل اهااااو  ، ٢٠15أ سااا س /آب 4ساااان ماااارياو    الاااذي قدمتااا 
البال اا  اهتباولا  ابلتيفااال الل اا    تلقا   والذي يضرتف ،اصاال ابحلقوق اهدنل  والسلاسل 

   (3)بني الدوي والاظر فلها

تقريرهااا الاادوري اهقباا ، سااان مااارياو  أن تضاامنطلباال الل ااا  اهضالاا   قااوق اإلنسااان و  -3
مضلومااا  داادو  وددناا  عاان تاتلااذ الااع تو االا ا وعاان  ،٢٠٢٢  عااا   الااذي ياب اا  أن يقااد 

  (4)الضهد خ  
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تاضا   اؤون الالجئاني(  ن  متّوضال ا م  اهتةد  لشؤون الالجئني ) متّوضل وأو ل  -4
  (5)وبروتوخوهلااالتتاقل  اصا   بوضع الالجئني ح وم  سان مارياو إىل 

 ن تاضا  ح وما  ساان ماارياو إىل االتتاقلا  اهتضلقا    اؤون الالجئاني متّوضال أو ل و  -5
  (6)االتتاقل  اهتضلق  خبتض حاال  انضدا  اجلاسل و ا  خاال عدمي  اجلاسل   وضعب

أو ااال ماظمااا  ا مااا  اهتةاااد  للرتبلااا  والضلااا  والثقافااا  )اللونسااا و(  ن تيفااادق ساااان و  -6
يفاون الارتاا الثقاا   ام ب اهتضلقا تتاقلا  االو  اتتاقل  م افةا  التمللا    جمااي التضلال مارياو على 

 أخثاار انتظاماااً، علااى  ااووأن تقااد ،  ،اتتاقلاا  ياياا  وتض ياا  تاااوا أ اا اي التضباام الثقااا و اهاااوي 
  (7)تقارير ووري  عن تاتلذ   وك اللونس و

 (8)اناإلطار الوطين حلقوق اإلنس -اثلثاا  
الل اااا  اهضالااا   قاااوق اإلنساااان بوجاااوو هلاخااا  مؤسسااال  تر اااد تاتلاااذ حقاااوق  ساااّلمل -7

 ن ساان ماارياو ت تاشا   أعربل عان قلقهاا ول اها ،ت افؤ الترالب اهضال  ل ا المث   ،اإلنسان
اهؤسساا  الوطالا  لتض يا  رخا  مؤسس  وطال  موحد  حلقوق اإلنسان وفقاً للمباوئ اهتضلق  مب بضدُ 

مؤسسا  وطالا  حلقاوق ساان ماارياو   ن تُاشا  أو لو نسان )مباوئ ابريس(  وياي  حقوق اإل
ابلتضاللاا  واالسااتقالي وُ اااا التيفا ااا  واسااض    جماااي حقااوق اإلنسااان وفقاااً  ملاا اإلنسااان تت

  (٩)هباوئ ابريس

 ا ماا  اهتةاد  السااامل  حلقاوق اإلنسااان تّوضال   اه تاامل اإلقللما   ورواب التااابع هقادّ و  -8

  (٠1)سان مارياو عد  وجوو أمني للمظات   والحظتو لا  ممانل   حقوق اإلنسان( متّوضل )

تنفيذذا االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة سقذذوق اإلنسذذانا مذذع مرا ذذاة القذذانون  -رابعاا  
 اإلنساين الساريالدويل 

 اتاملسائل املشرتكة بني القطا  -ألف 
 (11)تمييزاملساواة و دم ال  

ه افةاااا  علماااااً اب ح ااااا  القانونلاااا  القااماااا   اهضالاااا   قااااوق اإلنسااااان الل ااااا  أحاطاااال -٩
ه افةااا  تشاااريضا   اااامل   ت تضتماااد بضااادُ  ساااان ماااارياوعااان قلقهاااا  ن  أعربااالل اهاااا و ، التمللااا 
م ارراً مان القاانون اجلاااا  اهتضلقتاني ابلتمللا  ال تشامان إال إىل  17٩و ٩٠و ن اهاوتني  التملل 
 ألار  سلل  على أساس االنتمات الضرق  واإلنين والوطين والديين واهل  اجلاس  وون  خار أساالتم

تتخااذ الدولاا  ال اارف التاادابم الاليماا  لتض ياا  أو اال الل ااا   ن و   مثاا  اهلوياا  اجلاسااانل  للتمللاا 
التمللاا    افةاا تشااريضا   ااامل  ه وال ساالما ماان لااالي ساانّ التمللاا ،   افةاا إطارهااا القااانوين ه
وأو ال خاذلأب  ن تباذي ساان ماارياو   (1٢)التمللا ، مباا فلهاا اهلويا  اجلاساانل  ست    الع أس

  سبل  توعل  عام  الااس وتدريمل القضا  واحملامني فلما يتضلح اب ح اا  اجلااالا   حثلث  اً جهوو
  (31)ه افة  التملل القاام  
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مالحظا  ممانل  والحاظ  حقوق اإلنسان تّوضل قللم   ورواب التابع هاه تمل اإل وقّد  -1٠
أن ساان ماارياو  إىل ٢٠17قد لليفل   عاا   أن الل ا  ا وروبل  هااهض  الضايفري  والتضيفمل

لااديها تشااريضا  ولاالس  ،ظاار التمللاا  علااى أساااس الل اا  أو اللااونحت  جااالاا ا تشااريضت تسااّن أي 
التملل  الضايفري أو هلئ  مساتقل  ه افةا  الضايفاري  وخارج ا جانامل  ااهض مدنل  وإواري   امل  ه

  (41)ومضاوا  السامل  والتضيفمل على اليفضلد الوطين
ا يواج ماان  أنبقلااح اه تاامل اإلقللماا   ورواب التااابع هتّوضاال  حقااوق اإلنسااان والحااظ  -11

يفاوي علاى أي  ا   آلار مان احلتباين ا طتااي أو الا واج أو  ال يتمتضاون ابحلاح  نتس اجلااس 
  (15)بضالقته    سان مارياوأ  اي االعرتاف القانوين 

 ياسيةاحلقوق املدنية والس -ابء 
 (16)نوسيادة القانو إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا  -١ 

اليفااااور عااان جملاااس  ٢٠/٢٠13علمااااً ابلقااارار  اهضالااا   قاااوق اإلنساااان الل اااا  أحاطااال -1٢
أن الحظااال ل اهاااا و الدولااا  انشاااات فرياااح عامااا  يتاااوىل  ااالا   قاااانون اإلجاااراتا  اجلااالااا  اجلدياااد، 

إىل تو التها الساابق  )انظار  ،   مضارل إ اار االل اا  وتو ا   التريح الضام  ت ي م  واليت  بضادُ 
CCPR/C/SMR/CO/2  اعتمااو قاانون إجاراتا  جااالا   اام   ن ماارياوساا(،  ن تسرِّا 11، التقر

  (17)الدو  اصاال ابحلقوق اهدنل  والسلاسل  الضهدمع جديد وأن ت ت  توافق  التا  
التاادابم الااذ ا ااذ ا والحااظ اه تاامل اإلقللماا   ورواب التااابع هتّوضاال  حقااوق اإلنسااان  -13

  (18)ااا ابري عد  فض ت شف عقملسان مارياو للتيفدي للتساو   البلد 

 (1٩)احلرايت األساسية -2 
 ،  التشاااهممااان القااانون اجلاااااا  عاارّ  185إىل  183 ماان الحظاال اللونساا و أن اهاااواو -14
مااان اهااااو تني   أو  ااامه الرالساااني احلااااخمنيالدولاااا  أو  ماااو ت  اإلساااات  إىل   يُضاقااامل علاااىوأنااا

  (٢٠)ابلس ن هد  تيف  إىل مخس ساوا  أو  ديده  الضموملني
بشانن الذ قدمتها سان مارياو ابهضلوما   علماً  اهضال   قوق اإلنسان الل ا  أحاطلو  -15

تشااااارين  3  القااااارار اليفااااااور ال سااااالما و القضااااااال  اهتضلقااااا  ابلتشاااااهم والشااااارف، االجتهااااااوا  
الضاما ، السلاسالني انتقااو أنشا   عن قاض  د م  االساتئااف ومتااوج أن  ٢٠٠٩نوفمرب الثاين/
فقاد   وماع  لاأب،  أو  ارفالتارو علاى مبادأ تضادًً  أباداً أن يش   ال مي ن وإن خان مسلئاً، حىت 
اجلااااا  قاانون الماان  344و 34٢و 185إىل  183 ل اون اهااواو مان هاأسااتالل ااا  عان  أعربال

 نيالرالساااالشااارف، مباااا    لاااأب  ااارف أفضااااي االعتااادات علاااى عااار  التشاااهم و ااامج مااان ماااا يالااال 
  (1٢)من اهو تني الضموملني ا و ممهنياحلاخم
ماان الضهااد الاادو  اصاااال ابحلقااوق اهدنلاا  والسلاساال  وتضللااح الل ااا   1٩  ضااوت اهاااو  و  -16

إيالاا     ن تاظاار سااان مااارياو  أو اال الل ااا الاارأي والتضباام، بشاانن حرياا  ( ٢٠11)34الضااا  رقاا  
مان القاانون  344و 34٢و 185إىل  183اهاواو مان السلوك اهايفاوال عللا     ت  اجلرمي  عن 

  أل اار اجلااراا ، آلااذ    اعتبارهااا القااانون اجلااااا  وأن حتيفاار   الااع احلاااال  ت بلااح اجلااااا ، 
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 ن ت ياا  سااان مااارياو أو اال اللونساا و و   (٢٢)أن الساا ن لاالس الضقاااب ا مثاا    هااذج احلاااال 
  (3٢)  القانون اهدين وفقاً للمضايم الدولل  تدرجهماو التشهم واإلهان   ت  اجلرمي  عن 

   البلااااد   الوقاااال الااااراهنرياااا  اهضلومااااا  حلقااااانون  عااااد  وجااااووالحظاااال اللونساااا و و  -17
  (٢4)للمضايم الدولل  اً هذا القانون وفق اعتماوو  ضل سان مارياو على 

 والثقافية واالجتما يةاالقتصادية  احلقوق -جيم 
 الصحةاحلق يف  -١ 

أن اإلجهال ال اوع  يشا   جرميا  طبقااً  الحظل الل ا  اهضال   قوق اإلنسان بقلح -18
قاااد وهاااو ماااا للقاااانون اجلاااااا ، ويقااااي إن  لاااأب يااادفع الاساااات إىل التمااااس اإلجهاااال   اصاااارج، 

 سااان مااارياوالل ااا  علماااً ابهضلومااا  اهقدماا  ماان  أحاطاال  و للخ اار حلااا ن و ااةتهن ضاارلي
رور " وتضتربهاا ماربراً يضتا  مان من القانون اجلااا  تاص على "حالا  الضا 4٢والذ تتلد أن اهاو  

الضقاب خا  مان  ارب علاى ارت ااب جرميا  حلمايا  نتسا  أو يايا  ال ام مان ل ار التضارل لضارر 
عن قلقها ل ون القانون اجلاااا  ال يقار  اراح   ي اساتثااتا   ول اها أعربل خيف   ديد، 

  (٢5)للةظر القانوين الضا  اهترول على اإلجهال
تشاريضا ا  لات تااص أن تضادي ضال   قوق اإلنسان سان ماارياو علاى حثل الل ا  اهو  -1٩

 ااراح  علااى اسااتثااتا  للةظاار القااانوين الضااا  اهتاارول علااى اإلجهااال، مبااا يشاام  اإلجهااال 
وحثال أيضااً   رال عالجل  وعادما ي ون احلم  قد حدا نتل   ا تيفااب أو ساتاحم داار   

مج تثقلف وتوعلا  ترخا  علاى أمهلا  وسااا  مااع احلما  أن ت ت  الو وي إىل براسان مارياو على 
  (٢6)وحقوق اليفة  اجلاسل  واإلجنابل 

 ال يا ايأن اإلجهاال  حقاوق اإلنساان اه تمل اإلقللما   ورواب التاابع هتّوضال والحظ  -٢٠
مبااااور   ااضبل  إلضاااتات  أو  ،٢٠17  عااا  و  اام قااانوين   مضظااا  الظااروف   ساااان مااارياو  

انقساما  قوي  بني ح وم  يسار الوسط واهضارضا   حدوا إىل على اإلجهال القانونل   يفتال
  (٢7)احملافظ  الذ حظلل بدع  احلرخا  ال انولل ل 

 (8٢)احلق يف التعليم -2 
 جمانلاااا   تاااا ي 1٩74يااااااير /خااااانون الثاين  1٠ اهااااؤر  قااااانونالالحظاااال اللونساااا و أن  -٢1

 فااال ياا اي ،ساااوا   ومااع  لااأب 6إىل  3ماان  التئاا  الضمريا  الااذي ي  اا  ،قباا  اهدرساا  مااا التضلال 
إطاار الضما  اصااال ابلتضلال   الاوارو    لتو لا ل اً لالف ،(1)اهاو   التلارًً  ابهدارس االلتةاق
ا  واحاد  علاى هاد  سا التضلال  ااااين واإلل اما  توفمالدوي على  والذ   ضل ٢٠3٠ حىت عا 
  (٢٩)مرحل  ما قب  التضلل  االبتداا  ا ق   

سااا   لل  اا التضلاال  اإلل اما  تاادر لاً  ت ياد ماان مااد  ن أو ال اللونساا و سااان مااارياو و  -٢٢
الع اهضلوماا   ا   على اللونس و  لعو ن تُ  ،التضلل  ما قب  االبتداا واحد  على ا ق  من 

  (3٠)حلح   التضلل اب اصاالالق ري هر د اللونس و  وج حتديت اهمن أج  اليفل  
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 ٢٠13للمشاور  الثانل  الذ ت    الترت  من  الحظل اللونس و أن سان مارياو ت تقد و  -٢3
لبةااات هشاات لني ابا اهتضلقاا   وضااااا 1٩74تقريرهااا الاااوطين عاان تاتلاااذ تو اال  عاااا   ٢٠16إىل 

  (31)الضلم 

التو ال  تاتلاذ  عان تقريراً    اهستقب  أن تقد  هلا  ضل اللونس و سان مارياو على و  -٢4
 اليفاااور  تو اال الداا   ٢٠17  عااا   الااذ حلاالو  ،ابلضلاا  واهشاات لني ابلبةاات الضلماا  تضلقاا اه

مبوجبهااا  تاا  التاظلملاا  الااذ تُ مااع إيااالت اهتمااا  لاااال لقح ااا  القانونلاا  وا طاار  ،1٩74عااا  
بادأ هو  ،ابلضلا  يفال اللت اماا  حقاوق اإلنساان اهتو  ،لمشات لني ابلبةات الضلما لحقاوق اإلنساان 

قاوق حلو  ،ضلملا الهان االلتةااق ابهعلاى  قاو تش لع الاساات والتتلاا  ب بسب  ماها -عد  التملل 
  (3٢)االستقالي وحري  البةت والتضبم والاشرالضلمات   

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -دال 
 (33)النساء -١ 

الراملا  إىل القضاات قوق اإلنسان  ن ت ثف ساان ماارياو جهووهاا   اهضال  ل ا الأو ل  -٢5
  (43)علاى القوالامل الام لاا  اجلاساانل  اهتضلقاا  بادور الاسااات والرجااي ومسااؤوللا     ا سار  وااتمااع

ماان  هتخااذ الاساات   احللااا  السلاسال  ال ياا اي ضاضلتاً، علااى الار   ماان التادابم اأن  ثلاا   والحظال
، الااذي ياااص علااى أال ي ااون 1/٢٠٠8أجاا  تاادارك هااذا الوضااع، مثاا  اعتماااو القااانون اهضاادي رقاا  

 ،سالاقال   و  هاذاأخثر من نلث  اهر ةني لالنتخااب  الضام    خ  قاام  ح بل  من اجلااس  اتا 
نسااات ماان الاا  أعضاااا  البااال   1٠ال يضاا  سااو   الضااا  أن االااس ا علااىالحظاال الل ااا  بقلااح 

 ن    وأو االال تضاا  سااو  اماارأ  واحااد   عضااواً، وأن ماا اامل ختاااب الدولاا  التسااض 6٠عاادوه  
و   ثلاا  الاسااات   احللااا  السلاساال ، وال ساالما   اسااان مااارياو جهووهااا  تضاا ي الااس   ساابل  ًي

ا علاااى الضاااا  و  أرفاااع مساااتًو  احل ومااا ، و لاااأب، إ ا لااا   ا مااار، ابعتمااااو تااادابم لا ااا  مؤقتااا  
  (53)الدو  اصاال ابحلقوق اهدنل  والسلاسل  مااسب  من أج  تاتلذ أح ا  الضهد

 /ح يااااران ٢٠اهااااؤر   ٩7رحباااال الل ااااا  اهضالاااا   قااااوق اإلنسااااان ابعتماااااو القااااانون رقاااا  و  -٢6
اهتضلح مباع الضاف ضد اهارأ  والضااف اجلاسااين والقضاات عللهماا وإنشاات اهللئا  اهضالا  و  ٢٠٠8 يونل 

باااذي اجلهاااوو   سااابل  مااااع وم افةااا  الاااع   وأو ااال  ن توا ااا  ساااان ماااارياو بت اااافؤ التااارال
أ اا اي الضاااف اجلاساااين، وال ساالما الضاااف ضااد اهاارأ ، و لااأب حتديااداً بضاامان  يفاالص مااا ي تاا  

  (36)اهوارو للمؤسسا  اهختيف من 

 (73)األطفال -2 
من تدابم تشريضل    سابل   سان مارياومبا ا ذت  رحبل الل ا  اهضال   قوق اإلنسان  -٢7

 ٢٠14أيلوي/ساابتمرب  4اهااؤر   14٠اعتماااو القااانون رقاا   مبااا    لااأب ،ياياا  حقااوق اإلنسااان
ماان  اأو  مهاا  البدنلاا قوباا عااد  التضاارل للضالااذي ياااص علااى حااح ا طتاااي   احلماياا  وا ماان و 
  (83)ضروب اهضامل  اهضر  بسالمته  اجلسدي  والاتسل 

أن الت الاد اإلل اما    اجلال  ت  ادا قاط وأن  اهضال   قوق اإلنساان الل ا  والحظل -٢8
ول اهاا  لال  ،الضسا ري فريقاً عاماًل قد أُنش  مؤلراً إلعاو  الاظر   التشريضا  اهتضلق  ابهللئاا  
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، الاااذ تااااص علاااى اصدمااا  الضسااا ري  15/1٩٩٠مااان القاااانون رقااا   3ل اااون اهااااو   تشاااضر ابلقلاااح
اإلل امل ، مبا    لأب   حال  ا حداا ابتداًت من سن الساوس  عشر ، ال ت اي انفاذ ، وإن خانال 

تاقاالا تشااريضا ا  مااارياو سااان  ن تساارّا  وأو اال ال ُت بااح إال    اارف التضبئاا  الضاماا  االسااتثااا 
الاادو  اصاااال ابحلقااوق اهدنلاا   اهتضلقاا  ابهللئااا  الضساا ري  وت تاا  توافقهااا التااا  مااع أح ااا  الضهااد

ومضااايم حقااوق اإلنسااان الدوللا   ا  اليفاال ، بُسااب  ماهااا رفاع احلااد ا و  لساان اصدماا  والسلاسال  
  (٩3)الضس ري    الع الظروف إىل الثاما  عشر 

 (4٠)شخاص ذوو اإل اقةاأل -٣ 
 1٠اهااااؤر  ( ٢8رحباااال الل ااااا  اهضالاااا   قااااوق اإلنسااااان ابعتماااااو القااااانون اإلطاااااري )رقاااا   -٢٩

  (41)اهتضلح مبساعد  ا  خاال  وي اإلعاق  وإوماجه  االجتماع  وحقوقه و  ٢٠15آ ار/مارس 

ماااان قااااانون االنتخااااااب   ٢أن اهاااااو   بقلااااحالحظاااال الل ااااا  اهضالاااا   قااااوق اإلنسااااان و  -3٠
، تسااتبضد "ا  ااخاال احمل اار علااله  بساابمل ٢٠٠7بيفاال ت  اهضدلاا    عااا   ،(6/1٩٩6 )رقاا 

خا  ت تا  عاد   لل هاا سان مارياو تشريضا ا    ن تاقا   وأو لاإلعاق  الذهال " من التيفويل
االجتماعلا   رماا   مان حااح  - الذهالا  أو الت ريا  أو الاتسال  ضاد ا  اخاال  وي اإلعاقاا 

  (٢4)التيفويل على ُأسس للس هلا عالق  مضقول  وموضوعل  بقدر   على التيفويل
قاااد أن ساااان مااارياو اه تااامل اإلقللماا   ورواب التاااابع هتّوضاال  حقاااوق اإلنسااان والحااظ  -31

  وي اإلعاقااااا  مسااااااعد  ا  اااااخاالبشااااانن  إطاااااارًً  قاااااانوانً  ،٢٠15ماااااارس /  آ ار ،اعتماااااد 
 ساتقاليالضديد من ا ح اا  اهتضلقا  ابال ويتضمن هذا القانون  ه االجتماع  وحقوق وإوماجه 

وأنشان  ،واهشاارخ    احللاا  السلاسال  والضاما  والثقافلا  والتوعل الذايت واإلوماج وإم انل  الو وي 
 خاار اه تاامل  حساابماا  ااخاال  وي اإلعاقاا   و  تاتلااذ اتتاقلاا  حقااوقاهضالاا  ب وجلااا  سااان ماااريا

أن التشاريضا   ٢٠15  عاا  قاوق اإلنساان حل الحظ متول جملس أوروابفقد  ،أيضاً  اإلقللم 
لالفاااً  ،ا هللاا  القانونلاا  ماان   ااخاال  وي اإلعاقاا عريااد ا  سااان مااارياو ال تاا اي تاااص علااى 

التقرير ا و  لسان مارياو  ر موعد تقدميفقد أتل ،من االتتاقل   وابإلضاف  إىل  لأب 1٢ للماو 
  (34)٢٠1٠قوق ا  خاال  وي اإلعاق  ماذ عا  اهضال   ل ا  الإىل 

 (44)املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -4 
 االتتاقلاا  اصا اا  بوضااع الالجئاانيأن االنضااما  إىل متّوضاال   ااؤون الالجئااني الحظاال  -3٢

احلماياا   ا ساااس الااالي  هااااسااان مااارياو   وماا حل ساالوفرانوإنشااات إطااار قااانوين ومؤسساا  وطااين 
 ماؤلراً  اهضتماداالتتااق الضااه  ماع تما ى ل و  رالسل  ت وسلش    لأب أيضاً الدولل  لالجئني  
لساااان  أن يتااالا االنضاااما  إىل االتتاقلااا  مااان  اااننو ساااان ماااارياو  أيدتااا  الاااذي و  بشااانن الالجئاااني

اللت اما ااا مبوجاامل اهضاهاادا  الدوللاا  حلقااوق اإلنسااان الااذ هاا  طاارف   اماا مااارياو االمتثاااي ال
اتتاقلاااا  مااهضاااا  التضااااذيمل و اااامج ماااان ضااااروب اهضاملاااا  أو الضقوباااا  القاساااال  أو  لهااااامبااااا ف ،فلهااااا

عاو  القسري (، واتتاقلا  القضاات علاى الاع بشنن عد  اإل 3الالإنسانل  أو اههلا  )ولا   اهاو  
اهتضلقااااا  اب طتااااااي  ٢٢)ولا ااااا  اهااااااو  واتتاقلااااا  حقاااااوق ال تااااا   ،أ ااااا اي التمللااااا  ضاااااد اهااااارأ 

علاى    ضامان الاظار وضاع إجارات وطاين لل اوتأن يساعد  مي ن ،على سبل  اهثايو الالجئني(  
يراعااا  ميفاااا   خدا  تتساااماساااتو طلباااا  الل اااوت  ا  اليفااال  بااااوا اجلااااس    الاةاااو الواجااامل

  (54)ج تضريف الالد  ل  ال ت
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لتةدياد وضااع  ح وما  ساان ماارياو إجاراتً  ن تضاع متّوضال   اؤون الالجئاني أو ال و  -33
  (64)اجلاسانل  وعام  السن مع مراعا  االعتبارا  نيالالجئ

  اهاااا   18أن حااوا  اه تاامل اإلقللماا   ورواب التااابع هتّوضاال  حقااوق اإلنسااان والحااظ  -34
وال يساات لع لااديه  حقااوق سلاساال    لماان  اام اهااواطاني الااذين للساا هاا ماان ساا ان سااان مااارياو 

والاااذين ال ير باااون   التخلااا  عااان جاسااالته   مااااذ فااارت  طويلااا  اهقلماااون   ساااان ماااارياو ا جانااامل
مضاايم الت ااس تتسا   ،ابإلضااف  إىل  لاأبو عان طرياح الت ااس   واحليفوي على جاسل  سان مااريا

  (74)اً عام 3٠الضل    البلد هد  ال تق  عن  على اجلاسل  يت لمل احليفويحلت  ،ابليفرام 

أن الل اا  ا وروبلا  ضل  حقوق اإلنساان اه تمل اإلقللم   ورواب التابع هتوّ  أيضاً  الحظو  -35
قد أعراب عن قلقهماا إيات الوضاع جملس أورواب حلقوق اإلنسان هااهض  الضايفري  والتضيفمل ومتول 

  (84)نمع أرابب عمله أساساً  قمنيرجع إىل أ ن ي الذي ،للضامال  اها للا  اههاجرا   اهل

   دميو اجلنسية -5 
  االتتاقل  اهتضلق  أن سان مارياو للسل وول  طرفاً متّوضل   ؤون الالجئني الحظل  -36

  االتتاقلاااا  اهتضلقاااا  خبتااااض حاااااال  انضاااادا  اجلاساااال بوضااااع ا  ااااخاال عاااادمي  اجلاساااال  وال   
تمتاع  ي أن إىل ضامان رملاان تني رالسالتنيووللتا تش الن مضاهادتنين هاتني االتتاقلتني   أفاو و 

اجلاسااال  مب موعااا  أساسااال  مااان  وا  اااخاال عااادمي يتمتاااع ابحلاااح   اجلاسااال  وأنخااا   اااخص 
 اااا ني قاااااامني انضاااادا  اجلاساااال   االتتاقلتااااان اهتضلقتااااان  اااااال  وال تشاااا  حقااااوق اإلنسااااان  

تلأب  وال سلما ماها ،من اهضايم القانونل  الدولل  أوسع ب ثمجمموع   نا ت مالمول اه ،بذا ما
  (٩4)سان مارياو طرفًا فلهاأ بةل حقوق اإلنسان الذ  الوارو    مضاهدا 
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