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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

تقرير عن متابعة المالحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان*
إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة المالحظات الختامية بشأن سان مارينو
المالحظات الختامية (الدورة :)115

 3 ،CCPR/C/SMR/CO/3تشرين الثاني/نوفمبر 2015

فقرات المتابعة:

 7و9

رد المتابعة:

 ،CCPR/C/SMR/CO/3/Add.1تم است ت ت ت ت ت تتتالمت في 11

تقييم اللجنة:

معلومات إضافية مطلوبة بشأن الفقرتين [7جيم] و[9جيم]

تموز/يولي 2018

الفقرة  :7المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تشييييير اللجنة إلص توهييييياتقا السييييابقة انظر  ،CCPR/C/SMR/CO/2الفقرة  ،)6وتوهييييد ال ولة

الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تتسم بالفعالية واالستقالل وُتمنح اختصاهات واسعة فد
مجال حقوق اإلنسان ،وفق ًا لمبادئ باريس.
موجز رد ال ولة الطرف
ال تعتزم الدولة الطرف حاليا إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان .وسيكون من الصعب

العثور على أعضاء مستقلين مناسبين ،نظ ار لقلة عدد السكان ،والقيود المفروضة على الموارد المالية.

ويتولى الرئيست ت ت ت تتان الحا مان بعض المهام التي يؤديها عادة أمين المظالم .ويتلقيان شت ت ت ت تتخصت ت ت ت تتيا

الشت تتكاوة مرة سب أست تتبو من أي فرد يود تقديم ادعاء بأن الدولة انتهكت حقوق أو إثارة قضت تتية من قضت تتايا

المصت ت تتلحة العامة .وأص ت ت ت ا

ا التظلم التقليدي لدة الرئيست ت تتين الحا مين جزءا رست ت تتميا من النظام القانوني

عمال بالتعديالت الدستورية التي أدخلت عام .2005
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تقييم اللجنة
[جيم] :تعرب اللجنة عن أستفها لوون الدولة الطرف ال تعتزم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بتوصتياتها بننشتاء
مؤست تست تتة وطنية لحقوق اإلنست تتان تتست تتم بالفعالية واالست تتتقالس وتفمنا اختصت تتاصت تتات واست تتعة في مجاس حقوق
اإلنس ت تتان ،وفقا لم ادي باري المتعلقة بمرسز المؤست ت تس ت تتات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنس ت تتان (م ادي

باري ) ،وتورر تأ يد توصيتها.

الفقرة  :9تشريعات مكافحة التمييز
ينبغد أن تتخذ ال ولة الطرف الت ابير الالزمة لتعزيز إطارها القانوند لمنع التمييز ،وذلك تح ي ًا بسيييييييين
تشيييريعات لييياملة لمنع التمييز تغطد جميع أسيييس التمييز ،بما فيقا القوية الجنسيييانية .وإضيييافة إلص

ذلك ،ينبغد لل ولة الطرف بذل جقود نشيييطة فد سيييعية تومية عامة الناي وت ريا القلييياة والمحامين

فيما يتعلق باألحكام الجنائية القائمة لمنع التمييز.
موجز رد ال ولة الطرف
إن مبدأي المستاواة وتوافؤ الفر

مكرستان في المادة  4من دستتور ستان مارينو التي تنص على

أن "الجميع سواسية أمام القانون ،من دون أي تمييز على أساس الجن

واالجتماعي والسياسي والديني".

أو الوضع الشخصي واالقتصادي

ومتا فتتتت المتادة  4تطبق فيمتا ههر من حتاالت التمييز بجميع أشت ت ت ت ت ت تكتالهتا منت عتام  ،1974إلى

جانب الزياد ات في احتياجات الحماية االجتماعية والوعي المدني.
وتعتبر

ه األحكام الدستتتورية مالئمة .واضتتافة أست اب محددة أخرة للتمييز تثير إمكانية تفستتير

قتائمتة األست ت ت ت ت ت ت تاب على أنهتا قتائمتة شت ت ت ت ت ت تتاملتة .سمتا أن مبتدأ عتدم التمييز متدر في قوانين محتددة مختلفتة في

مجاالت مثب العمب والتعليم والصحة والقطا االجتماعي.

واتخ ت م ادرات مختلفة لتوعية الجمهور وتدريب الجهات المعنية المتخصصة في

ه المسائب.

ومنها على ستبيب المثاس ،المشتارسة في اليوم الدولي للقضتاء على التمييز العنصتري ،والتدريب في مجاالت
المدرسة والرياضة والصحة.

وتعتقد الدولة الطرف أن القضت تتاة والمحامين القالئب في ست تتان مارينو مطلعون اطالعا سافيا على

التطورات التشريعية .ويجري تحديث الموقع الش كي لبرلمان سان مارينو باستمرار ،ويتضمن جميع التدابير
التشريعية المعتمدة ويسما للمستخدمين بال حث بسرعة.

تقييم اللجنة
[جيم] :تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بالحماية من التمييز المنصتتو

عليها في اإلطار القانوني للدولة

الطرف ،لونها تعرب عن أستفها لعدم اتخاذ تدابير لستن تشتريعات محددة ،وتورر تأ يد توصتيتها في

ا الصتدد.

وتطلب مزيدا من المعلومات عن األحكام القانونية القائمة ،منها( :أ) القضت ت ت ت ت تتايا التي تم فيها االحتجا بالمادة 4

من الدست تتتور خالس الفترة المشت تتمولة بالتقرير و(ب) المعايير القانونية التي تش ت تتمب على أحكام لمكافحة التمييز.

وتطلب أيضتا بيانات عن عدد التحقيقات والمالحقات القضتائية واإلدانات التي جرت في قضتايا التمييز في الفترة
المشمولة بالتقرير ،وتفاصيب الجزاءات المفروضة والتعويضات الممنوحة للضحايا.

وتحيط اللجنة علما أيض ت ت ت ت ت تتا بالمعلومات المتعلقة بالجهود المب ولة لزيادة وعي الجمهور باألحكام

الجنائية القائمة لمكافحة التمييز وتدريب أصتتحاب المصتتلحة المتخصتصتتين عليها .وتطلب اللجنة معلومات
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أ ثر تحتديتدا عن الم ت ادرات التي شت ت ت ت ت ت تتارستت فيهتا التدولة الطرف ،بمتا في ذلتن عتدد وطبيعتة جميع أنشت ت ت ت ت ت تتطة
التوعية والتدريب ،ووقت وقوعها ،وعدد المشارسين فيها ،وأثر ا الموضوعي.

واللجنتة ،إذ تحيط علمتا بتالمعلومتات المتعلقتة بتاطال القضت ت ت ت ت ت تتاة والمحتامين على األحكتام الجنتائية

القائمة لمكافحة التمييز ،تعرب عن أست ت تتفها لعدم وجود تدابير تدريبية محددة اتخ ت خالس الفترة المشت ت تتمولة
بالتقرير .وتطلب معلومات عن أي خطط لتوفير التدريب للقض ت ت تتاة والمحامين بش ت ت تتأن ما و قائم من أحكام

جنائية لمكافحة التمييز.

اإلجراء الموهييييييي يص بي ::ين غي إرست ت ت ت ت ت تتاس رست ت ت ت ت ت تتالتة تبل التدولتة الطرف بوق
المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبب للدولة الطرف.

التياري المقرر للتقرير الي ورا المقعية( 2024 :است ت ت ت ت ت تتتع ار
المراجعة المتوقعة .انظر

إجراء المتتابعتة .وين غي إد ار

الحتالتة في البلتد في عتام  ،2025وفقتا لتدورة
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