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 مقدمة  
ُعقــدت الــدورة العشــروي للفريــق العامــس املعــا بالســتعراض الــدورع الشــامس  املنشــ  عمــ ا  -1

تشــــرين  37  يف الفـــمة مـــن 3007إلزيراي/يونيــــ   17املـــ ر   5/1بقـــرار  لـــ  إلقــــو  ا ن ـــاي 
. وجــرا اســتعراض إلالــة ســاي مــارينو يف ا ل ــة 3014شــرين الينــاف/نوفم  ت 7األول/أكتــوبر    

وفـد سـاي مـارينو ال ـيد باسـكوا   . وترأس3014تشرين األول/أكتوبر  32ال ادسة  املعقودة يف 
تشـرين  31فالنتيا  وزير الشـ وي ااارجيـة. واعتمـد الفريـق العامـس  يف جل ـت  العاعـرة املعقـودة يف 

   التقرير املتعلق ب اي مارينو.3014األول/أكتوبر 
  اختــار  لــ  إلقــو  ا ن ــاي فريــق املقــررين التــا  3014كــانوي اليناف/ينــاير   15ويف  -3

   وعيلي  والصني.بوركينا فاسو)اجملموعة الين ثية( من أجس تي ري استعراض إلالة ساي مارينو: 
  صــدرت 16/31القــرار  مــن مرفــق 5والفقــرة  5/1مــن مرفــق القــرار  15ووفقــاا للفقــرة  -3

 الوثائق املذكورة أدناه من أجس استعراض إلالة ساي مارينو: 
 (؛A/HRC/WG.6/20/SMR/1)أ( )15تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
معلومــات يميعيــة أعــدوا املفوضــية ال ــامية حلقــو  ا ن ــاي )مفوضــية إلقــو   )ب( 

 (؛(A/HRC/WG.6/20/SMR/2)ب( 15ا ن اي( وفقاا للفقرة 
ـــــــــــــ  مفوضـــــــــــــية إلقـــــــــــــو  ا ن ـــــــــــــاي وفقـــــــــــــاا للفقـــــــــــــرة  )ج(  ت )ج( 15مـــــــــــــوجز أعدو

(A/HRC/WG.6/20/SMR/3.) 
كـس مـن اا  وأإليلت    ساي مـارينو عـن طريـق اجملموعـة الين ثيـة  ائمـة أسـّلة أعـدوها سـلف -4

يرلنــــدا  ســــبانيا  وســــلوفينيا  ولي،تنشــــتاين  واملك ــــية  واململكــــة املتحــــدة ل ي انيــــا الع مــــ  وأ
اـارجي ل سـتعراض املو ع الشـبكي ا عل الشمالية  وهولندا. وميكن الطو ع عل  هذه األسّلة 

 الدورع الشامس.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -الا أو  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

اض الـدورع الشـامس حلالـة  دوم وفد ساي مارينو تقريره يف  طار ا ولة الينانية من الستعر  -5
 إلقو  ا ن اي.

تــــ    3014يف متوز/يوليــــ   أنــــ  كــــاي  ــــد  ــــد م وأعلــــن الوفــــد  -6 التقريــــر الــــوطا الــــذع أعدو
الشـــ وي ااارجيـــة بالتعـــاوي مـــع وزارة الشـــ وي الداخليـــة ووزارة الصـــحة ووزارة العمـــس ووزارة  وزارة

التقريــر الــوطا يتاــمن اا ــوات املت،ــذة  التعلــيم وهريهــا مــن ا دارات احلكوميــة. و ــال الوفــد  ي
ــــة األو  مــــن الســــتعراض الــــدورع الشــــامس  وأعــــار     لتنفيــــذ التوصــــيات املقبولــــة خــــ ل ا ول

 األإلكام العديدة اليت اعُتمدت يف ال نوات األخرية بناء عل  هذه التوصيات.
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و  ا ن ـــاي وعــرا الوفـــد الـــندأ الـــذع دأبـــت ســـاي مــارينو علـــ  اتباعـــ   زاء  ايـــة إلقـــ -7
 طــار  ع  ــا املتعلــق ملقــو  املــواطنني واملبــادظ األساســية لن امدــا الدســتورع. وأعــار    أي  يف

ســـاي مـــارينو واإلـــدة مـــن الـــدول القليلـــة الـــيت ل اتـــاج     واعـــد تنفيـــذ داخليـــة يف  ـــال إلقـــو  
علـو عليـ  يف إلـال يل يتجـزأ مـن القـانوي الـوطا  بـس اا ا ن اي مبا أي القانوي الدو  يشكس جزء

 وجود أع تاارب.
وسلط الوفد الاوء عل  اتفا يات إلقو  ا ن ـاي الـيت اعتمـدوا سـاي مـارينو أو صـدو ت  -7

  صدو ت ساي مارينو عل  اتفا يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة ا رميـة 3010متوز/يولي   1عليدا. ففي 
اصــــة الن ــــاء واألطفــــال  و معــــ  املن مــــة عــــ  الوطنيــــة وبروتوكــــول منــــع اليــــار باألعــــ،ا   وخ

عليـ  وبروتوكـول مكافحـة وريـب املدـاجرين عـن طريـق الـ  والبحـر وا ـو املكمـس ل تفا يــة.  واملعا بـة
  صــــدو ت علــــ  ال توكــــول الختيــــارع لتفا يــــة إلقــــو  ال فــــس بشــــ ي 3011متوز/يوليــــ   31ويف 

لتفا يــة إلقــو  ال فــس بشــ ي بيــع اعــماا األطفــال يف املنازعــات امل ــلحة وال وتوكــول الختيــارع 
  3013تشــرين األول/أكتــوبر  33األطفــال واســتا ل األطفــال يف الباــاء ويف املــواد ا باإليــة. ويف 

 أيلــول/ 5اناــموت ســاي مــارينو    اتفا يــة منــع جرميــة ا بــادة ا ماعيــة واملعا بــة عليدــا  وأ ــرت يف 
ة ا بـادة ا ماعيـة واملعا بـة عليدـا". ويف "لـوائ  منـع جرميـبشـ ي  137القـانوي ر ـم  3014سبتم  

ال نوات األخرية  صـدو ت سـاي مـارينو علـ  الصـكوا التاليـة جمللـ  أوروبـا: اتفا يـة  ايـة األطفـال 
 15من السـتا ل ا ن ـي والعتـداء ا ن ـي؛ واتفا يـة مكافحـة اليـار بالبشـر؛ وال وتوكـول ر ـم 

واحلريـات األساسـية؛ وامليينـا  األورويب للحكـم الـذاي احمللـي. املعدول لتفا ية  اية إلقـو  ا ن ـاي 
امللحـــق باتفا يـــة  ايـــة  16وعـــ وة علـــ  قلـــة  و وعـــت ســـاي مـــارينو بروتوكـــول  لـــ  أوروبـــا ر ـــم 
ومكافحـة العنـف ضـد املــرأة إلقـو  ا ن ـاي واحلريـات األساسـية  واتفا يــة  لـ  أوروبـا بشـ ي منــع 

   أي بلده بصدد التصديق عل  الصكني.والعنف املنز . وأعار الوفد  
 31وفيما يتعلق بال  ال املقدوم من لي،تنشـتاين  أعلـن الوفـد أي سـاي مـارينو صـد ت يف  -2

الدوليـة  وهكـذا ا نائيـة محكمة للمن ن ام روما األساسي  7عل  تعديس املادة  3011متوز/يولي  
ة التصــديق علــ  تعــدي ت الن ــام األساســي يتو ــع أي تكتمــس خــ ل الــدورة ال ملانيــة احلاليــة عمليــ

 بش ي جرمية العدواي.
عل  س ال هولندا بش ي اعتزام ساي مارينو التصديق عل  اتفا ية  ل  اا وردو الوفد أيا -10

كتمــــال أوروبــــا بشــــ ي التفا يــــة املتعلقــــة با رميــــة ا لكمونيــــة وبرتوكو ــــا ا ضــــايف. وأعلــــن الوفــــد ا 
تفا ية لكن ساي مارينو ل ت ت يع وضع جدول زمـا تقـريل ل ناـمام  لمتينال لبش ي ا دراسة

 ليدــا مــا   دــر  دخــال التعــدي ت الاــرورية علــ  التشــريع احمللــي واعتمــاد تكنولوجيــات جديــدة 
 وتوفري تدريب حمدود للموظفني املعنيني.

ف ا ن ـاف مـن وأعار الوفد    التقدم احملرز فيمـا يتعلـق مبنـع العنـف ضـد الن ـاء والعنـ -11
"منـع العنـف ضـد  بشـ ي 3007إلزيراي/يونيـ   30الـذع صـدر يف  27خ ل   رار القانوي ر ـم 

الن ــاء والعنــف ا ن ــاف والقاــاء عليدمــا"  وأ درج جــرائم عنــف العصــابات والتحــر  واليــار 
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 ي هـذا  ائ ا  ـاا بالبشر يف الن ام القانوف ل اي مارينو  وعدول جرمية السم ا . وعلوق الوفد أياـ
القــانوي يــنى علــ   نشــاء ا يّــة املعنيــة بتكــاف  الفــر  ك.ليــة لرصــد تنفيــذه. وي ــم   نشــاء هيّــة 

   اا  ي ا يّــة تعمــس جنبــ مال  ــانوي  ايــة تكــاف  الفــر . واســت رد الوفــد  ــائ ا كســتخمصوصــة با
يعية وهـري التشــريعية جنـب مـع  نـة تكـاف  الفــر  الـيت تعـا مب ـائس التوعيـة وتعزيــز التـدابري التشـر 

 من أجس ضماي ت اوع املواطنني أمام القانوي. 
  اعُتمد مرسوم لتنفيذ القانوي املذكور أعـ ه. ويـنىو املرسـوم 3013أيار/مايو  31ويف  -13

 عل   نشاء مركز مل اعدة ضحايا العنف. 
انــات وأبلــا الوفــد عــن وجــود تن ــيق بــني هيّــة الصــحة وهيّــة تكــاف  الفــر   مــع البي -13

 املتعلقة بالعنف ضد الن اء والعنف ا ن اف يف ساي مارينو.
تحديــــد التعــــدي ت فريــــق دراســــي خــــا  لو ضــــافة    قلــــة  أعــــار الوفــــد     نشــــاء  -14

والشــروا الواجــب اســتيفارها باــرض التصــديق علــ  اتفا يــة  لــ  أوروبــا بشــ ي  دخا ــا الواجــب 
 ز .منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املن

يعـــدول  ـــانوي العقوبـــات وأي القـــانوي اا و ـــال الوفـــد  ي برملـــاي ســـاي مـــارينو اعتمـــد  انونـــ -15
 صــ إلية  اتالعقوبــة البدنيــة عنــد سارســة ســل  يتــوخ   صــ ا  ــانوي األســرة مــن خــ ل إل ــر

 ت ديبية.  أو
عنوي وامل 3014أيلول/سبتم   2الصادر يف  143وأعار الوفد    اعتماد القانوي ر م  -16

" ــانوي بشــ ي اضــ رابات ةــو حمــددة يف املــدارس ومرافــق التــدريب". وي ــلوط القــانوي الاــوء علــ  
أمهية دور التعليم يف ت ـوير ا دمـاج الجتمـاعي  كمـا عـدود علـ  قلـة بقـوة املـ متر الـدائم لـوزراء 

   ويتــوخو 3014ني ــاي/أبريس  37و 36التعلــيم الــذع عقــده  لــ  أوروبــا يف هل ــنكي يــومي 
  اية ال لبة الذين يعانوي من اض رابات ةو حمدودة ولديدم اإلتياجات تعليمية خاصة.

وأعـــار الوفـــد يف التقريـــر الـــوطا    العمـــس الـــذع أمزتـــ  وزارتـــا التعلـــيم والصـــحة لوضـــع  -17
 انوي  طارع بش ي ا عا ة. ويتامن مقما القانوي ا طارع كس مبادظ التفا يـة املعنيـة ملقـو  

ال زمــــة لتنفيــــذه.  األدواتا  قوع ا عا ــــة وتعاريفدــــا وماــــمو ا و تـــوع علــــ  بعــــ  األعـــ،
وأعار الوفد    أي مشروع القـانوي يـنى علـ   نشـاء  نـة خاصـة ُتوكـس  ليدـا مدمـة رصـد تنفيـذ 

 املبادظ املنصو  عليدا يف التفا ية. 
لـ  أوروبـا   ـال الوفـد  ي عل  توصيات  موعة الدول املناهاـة للف ـاد التابعـة جملاا وردو  -17

سـلوا املـوظفني  واعـد "مدونة  نى عل  3014أيلول/سبتم   5الصادر يف  141القانوي ر م 
 احلكوميني".

علـــ  ال ـــ ال املقـــدم مـــن هولنـــدا  قكـــر الوفـــد أي اللجنـــة األوروبيـــة املعنيـــة مبناهاـــة اا وردو  -12
ملقدمــة بشــ ي  نـة ســاي مــارينو لتكــاف  العنصـرية والتعصــب التابعــة جمللـ  أوروبــا  يومــت التوصـية ا

الفر  وأبدت رأيدا هبذا ااصو . ويف ضوء قلة  تعتزم احلكومـة العمـس مـع اللجنـة مـن أجـس 
 وضع التدابري الارورية لتنفيذ التوصية.
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عل  س ال مقـدوم مـن سـلوفينيا بشـ ي التـدابري املت،ـذة لتح ـني ظـروز الإلتجـاز يف اا وردو  -30
وفــد أي ا جــراءات ا ــنت يف ال ــنوات األخــرية. وأورد الوفــد أي ســاي مــارينو ســاي مــارينو  قكــر ال

   التفا يـــــة األوروبيـــــة ملناهاـــــة التعـــــذيب واملعاملـــــة  1272اناـــــموت يف كـــــانوي األول/دي ـــــم  
ميينـــس  نـــة  لـــ  أوروبـــا ملكافحـــة التعـــذيب اا العقوبـــة ال  ن ـــانية أو املدينـــة. وأعـــار    أي وفـــد أو
     وإلزيــراي/ 1223ينو أربــع مــرات منــذ اناــمامدا    التفا يــة  وقلــة يف  قار/مــارس ســاي مــار  زار

 .3013وكانوي اليناف/يناير  3005وعباا/ف اير  1222يوني  
 17وفيما يتعلق بال  ال اليناف املقدم من سـلوفينيا بشـ ي رفـع ال ـنو الـدنيا للتجنيـد     -31

يف إلالـة التعبّـة العامـة نصـت عليـ  لـوائ   امـاا للتجنيـدع 16سنة  أعار الوفد    أي اديد سن 
سابقة كانت ساي مارينو تعتزم تايريها منـذ مـدة طويلـة. وأوضـ  الوفـد أي التـ خر يف تعـديس هـذا 

جاريــة بشــ ي  عــادة تن ــيم اا مــن  صـ إلات أكينــر تعقيــداا احلكـم يعــزا    كــوي التــدبري ميينــس جــزء
  ا داز الع كرع ولوائح .

عل  ال  ال املقدم من املك ية بش ي إلرية التعبري عل  عبكة ا نمنـت والعقوبـات  اا وردو  -33
النشر وإلرية وسائط ا ع م  أعلـن  املفروضة عل  ال لوا هري ال ئق واملعا ب علي   انوناا يف  ال

الوفـــد وضـــع  ـــانوي جديـــد يتـــوخ  اقيـــق التـــوازي بـــني إلريـــة التعبـــري و ايـــة كرامـــة الفـــرد وســـ مت  
خصوصــيت . وأوضــ  الوفــد أي هــذا القــانوي ا ديــد ن وــم بعــ  ســبس التعبــري ا ع مــي ب ــر  مندــا و 

انتداكــات  وضــع مدونــة  واعــد ســلوا خاصــة باملشــاولني ا ع ميــني  و نشــاء هيّــة ترصــد و ــوع أع
أكينــر مرونــة حلمايــة املــواطنني ويتــي  وســائس القــانوي ا ديــد   ــدديــاوزات. وعــ وة علــ  قلــة   أو
 وا جراءات.الوسائس أك  لألفراد     جراءات ال عن  وين م هذه  ولا وص
ميــداي الصــحف واملنشــورات ا لكمونيــة اا وأبلــا الوفــد بــ ي القــانوي يــن م بالتحديــد أياــ -33

باملنشـــورات الور يـــة  مـــع مراعـــاة فـــوار  لكـــس األهـــراض عـــن طريـــق م ـــاواوا مـــن  يـــع ا وانـــب و 
 التعبري. صر ة مرتب ة بتنوع وسائس

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
ببيانات. وميكـن الطـ ع علـ  التوصـيات املقدمـة اا وفد 35أثناء احلوار التفاعلي  أد   -34

 أثناء احلوار يف ا زء اليناف من هذا التقرير.
ي ورإلبـت بالتصـديق مثونت الكويت ا دود املبذولة يف سبيس تعزيز و اية إلقو  ا ن ـا -35

  مبا فيدـا ال وتوكـول الختيـارع 3010عل  عدد من التفا يات الدولية وال وتوكولت منذ عام 
لتفا يـــة إلقـــو  ال فـــس بشـــ ي بيـــع األطفـــال واســـتا ل األطفـــال يف الباـــاء ويف املـــواد ا باإليـــة. 

ا ـــة والناـــمام وأعـــادت بـــا دود الـــيت بـــذلتدا ســـاي مـــارينو لتعزيـــز إلقـــو  األعـــ،ا  قوع ا ع
 التفا يات قات الصلة. و دومت الكويت توصية.   
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ولإل ــت ماليزيــا الــندأ الشــفاز والتشــاورع الــذع اتبعتــ  ســاي مــارينو  زاء الســتعراض  -36
الــــدورع الشــــامس والتقــــدم الــــذع أإلرزتــــ  يف  ــــال إلقــــو  ا ن ــــاي مــــن خــــ ل التزامدــــا بتنفيــــذ 

مــن الســتعراض الــدورع الشــامس واعتمــاد تــدابري تشــريعية  التوصــيات املقبولــة خــ ل ا ولــة األو 
وم س ية خمتلفة. وعل  وج  ااصو   أعادت ماليزيا خ وات ساي مارينو املتواصـلة يف سـبيس 
 ايـــة إلقـــو  املـــرأة وتعزيـــز دورهـــا يف البلـــد  وبتـــدابريها الراميـــة    مزيـــد  دمـــاج األعـــ،ا  قوع 

اتفا يـة إلقـو  األعـ،ا  قوع  مـن بيندـاماوا مبوجب صـكوا مع التزااا ا عا ة يف اجملتمع  متشي
ــة بشــ ي العنــف ضــد املــرأة  وتنفيــذ تــدابري  ا عا ــة. ولإل ــت ماليزيــا اعتمــاد  ــوانني وأإلكــام مدمو
حلمايـة الن ـاء  وأعربــت عـن تقــديرها  ميـاي ســاي مـارينو القــوع بقيمـة األســرة يف التنميـة البشــرية 

يف هذا ال يا . و دمت اا س ة األسرة  وعجعتدا عل  املاي  دمو دودها الرامية     اية م  
 ماليزيا توصيات.

ورإلوبـــت املك ـــية باعتمـــاد صـــكوا دوليـــة منـــذ ا ولـــة األو  مـــن الســـتعراض الـــدورع  -37
الشــامس. وعلــ  وجــ  ااصــو   لإل ــت التصــديق علــ  ال وتوكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو  

ل األطفــــال يف الباــــاء ويف املــــواد ا باإليــــة  واتفا يــــة األمــــم ال فــــس بشــــ ي بيــــع األطفــــال واســــتا 
املتحدة ملكافحة ا رمية املن مة ع  الوطنية وال وتوكولني املكملـني  ـا. وأ ـرت املك ـية بالتقـدم 

ســيما مــن خــ ل تنفيــذ بــرامأ الو ايــة مــن العنــف  احملــرز فيمــا يتعلــق مبكافحــة العنــف املنــز   ل
ال ـــ ال علـــ   لردهـــام ال ـــل والنف ـــي    الاـــحايا. وعـــكرت ســـاي مـــارينو املنـــز  وتقـــد  الـــدع

 بش ي إلرية التعبري. و دمت املك ية توصيات. 
ســيما  ورإلوبــت مونــاكو بالتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق ملقــو  األعــ،ا  قوع ا عا ــة  ول -37

 عانات مليث اا وات املت،ذة لتنفيذ اتفا ية إلقو  األع،ا  قوع ا عا ة  وبتوسيع ن ا  ا
. وطلبـت مونـاكو معلومـات 43/3014يشمس الوالـدين املتبنـني واحلاضـنني مبوجـب القـانوي ر ـم 

 ضافية عن سـري عمـس مركـز   امـة األعـ،ا  قوع ا عا ـة. ورإلوبـت بالتصـديق علـ  ال وتوكـول 
ل الختيـــارع لتفا يـــة إلقـــو  ال فـــس بشـــ ي اعـــماا األطفـــال يف املنازعـــات امل ـــلحة وال وتوكـــو 

الختيـــارع لتفا يـــة إلقـــو  ال فـــس بشـــ ي بيـــع األطفـــال واســـتا ل األطفـــال يف الباـــاء ويف املـــواد 
 .ةو دومت موناكو توصي ا باإلية.

بتعزيز إلقو  ا ن اي و ايتدا  وأعرب عـن  اوأعاد ا بس األسود ب اي مارينو للتزامد -32
ـــب ا بـــس تقـــديره  دودهـــا الراميـــة     لاـــاء عقوبـــة ا عـــدام و ايـــة  إلقـــو  املـــرأة وال فـــس. ورإلو

األســود بــالتزام ســاي مــارينو بعمليــة الســتعراض الــدورع الشــامس  لكنــ  لإلــ  أي هنــاا تقــارير 
 ينباــي تقــدميدا     ــاي عديــدة بشــ ي تنفيــذ صـــكوا إلقــو  ا ن ــاي الرئي ــية  ــد إلــسو موعـــد

د  ضــافية لتح ـــني تقـــدم بعــُد  وعـــجوع إلكومــة ســـاي مــارينو علـــ  بــذل جدـــو ندــا   تقــدميدا لك
مبـا  دمتـ   نـة إلقـو  ا ن ـاي اا التعاوي مع ن ام هيّات املعاهدات. وأإلـاا ا بـس األسـود علمـ

ودعـا ســاي مـارينو    تقــد  معلومــات   مـن طلبــات تتعلـق بوضــع ن ـام عدالــة جنائيـة لألإلــدا 
 مفصولة عن األنش ة املا لع هبا يف هذا ال يا . و دوم ا بس األسود توصيات.
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وأعـــــادت هولنـــــدا ب ـــــجسو ســـــاي مـــــارينو يف  ـــــال إلقـــــو  ا ن ـــــاي و دودهـــــا الراميـــــة  -30
التصديق عل  الصـكوا قات الصـلة. وعلـ  وجـ  ااصـو   رإلوبـت هولنـدا بالتصـديق علـ     

ال وتوكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو  ال فــس بشــ ي بيــع األطفــال واســتا ل األطفــال يف الباــاء 
كـــذا بالناـــمام    اتفا يـــة منـــع جرميـــة ا بـــادة ا ماعيـــة واملعا بـــة عليدـــا. املـــواد ا باإليـــة  و  ويف
هولنــدا لإل ــت أي املعلومــات املقدمــة مــن جدــات م ــتقلة وامل إل ــات ااتاميــة  يّــات أي  بيــد

 زالت   تقدوم بعُد. و دومت هولندا توصيات.  دمية ألي بع  التقارير الق رية ما املعاهدات
 بـــالتزام إلكومـــة ســـاي مـــارينو القـــوع بتنميـــة البلـــد بصـــفة عامـــة و عمـــال وأ ـــروت الفلبـــني -31

إلقـــو  ا ن ـــاي لشـــعبدا  وأثنـــت علـــ  اناـــمام ســـاي مـــارينو    عـــدد مـــن التفا يـــات الدوليـــة 
سـيما تصـديقدا علـ  اتفا يـة األمـم املتحـدة  السـتعراض  ولاملشـمولة بحلقو  ا ن اي يف الفمة 

 الوطنيــة وال وتوكــولني املكملــني  ــا. وســ لت ســاي مــارينو  باعتبارهــا ملكافحـة ا رميــة املن مــة عــ 
دولـة مدافعـة عـن إلقـو  املـرأة  عـن ال ريقـة الـيت ميكـن أي ت ـاعد هبـا يف تعزيـز التعـاوي ا  ليمــي 
 والدو  أو الشراكات يف مكافحة اليار بالن اء والفتيات. ولإل ت الفلبني التقـدم الـذع أإلرزتـ 

وتــوفري بــرامأ رعايــة اجتماعيــة لئــق يمــا يتعلــق بلعمــال احلــق يف م ــتوا معيشــي ســاي مــارينو ف
أخــرا للمــواطنني الــذين ضــُعف إلــاُ م ب ــبب عــدم الســتقرار املــا  أمــاي اجتمــاعي وعــبكات 

 العاملي األخري. و دومت الفلبني توصيات.
ا ولـــة األو  مـــن ومثونـــت ال تاـــال التـــزام ســـاي مـــارينو بتنفيـــذ التوصـــيات املقبولـــة خـــ ل  -33

الســـتعراض ورإلوبـــت بالتصـــديق علـــ  ال توكـــول الختيـــارع لتفا يـــة إلقـــو  ال فـــس بشـــ ي بيـــع 
األطفال واسـتا ل األطفـال يف الباـاء ويف املـواد ا باإليـة وال وتوكـول الختيـارع لتفا يـة إلقـو  

ي مـارينو   تقـدم ال فس بش ي اعماا األطفال يف املنازعات امل لحة. ولإل ت ال تاـال أي سـا
دعتدـا يف ا ولـة األو  مـن السـتعراض توصية بتقارير    هيّات املعاهدات رهم  بو ا  10بعُد 

ا ني تقد  التقارير يف موعدها. ورإلوبت ال تاال بلنشاء فر ة عمس  عداد الدورع الشامس    
ما يتعلق مبفدـومي األطفـال مشروع  انوي يرمي    تكييف املص لحات القانونية ل اي مارينو في

 الشرعيني واألطفال ال بيعيني  وعجعت ا دود املبذولة يف هذا الصدد. و دمت ال تاال توصيات.
وهنوــ ت صــربيا ســاي مــارينو علــ  التزامدــا مب ــائس إلقــو  ا ن ــاي والدميقراطيــة وســيادة  -33

املعايري الدولية  وعل  التزامدـا القانوي ولإل ت جدودها الرامية    مواءمة التشريعات احمللية مع 
لمعاهــدات الدوليـة. وأطــرت علـ  عمــس سـاي مــارينو يف  ـال الــدعوة     لاـاء عقوبــة لمتينـال لبا

ا عـــدام عـــ  العـــا  وأعـــادت  دودهـــا يف ســـبيس تنفيـــذ التوصـــيات املقدمـــة مـــن اللجنـــة األوروبيـــة 
ــــة حلقــــو  ملكافحــــة التعــــذيب. ولإل ــــت أي املعــــايري الدســــتورية والتشــــريع ية  واملعاهــــدات الدولي

ا ن ــاي املصــاد  عليدــا  تاــمن امل ــاواة وعــدم التمييــز  وعــجعت ســاي مــارينو علــ  مواصــلة 
تروددا ا دايب ملبدأ امل اواة وعـدم التمييـز  مـع مراعـاة  يـع التوصـيات قات الصـلة املقدمـة مـن 

 .ةصيصرية والتعصب. و دمت صربيا تو اللجنة األوروبية ملناهاة العن
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وأعــادت ســرياليوي ب ــاي مــارينو ملــا تبذلــ  مــن جدــود يف ســبيس تعزيــز إلقــو  ا ن ــاي  -34
و ايتدــا رهــم األزمــة ال تصــادية الدوليــة الــيت أثــرت يف الســماتيجيات والتــدابري املت،ــذة ملعا ــة 
ت م ائس احلق يف حماكمة عادلة  وعقوبـة ا عـدام  والعنـف ضـد الن ـاء والعنـف املنـز . ولإل ـ

باتت ثالث بلد يلاي عقوبة ا عدام. وأعربـت سـرياليوي عـن تقـديرها  د باهتمام أي ساي مارينو 
للجدــــود املبذولــــة يف ســــبيس مواءمــــة التشــــريعات الوطنيــــة مــــع الصــــكوا الدوليــــة حلقــــو  ا ن ــــاي 
وأعــادت بالتـــدابري الراميـــة    ضـــماي إلريــة الـــدين أو املعتقـــد. وأ ـــرت بــا دود الـــيت تبـــذ ا ســـاي 
مــارينو منــذ ا ولــة األو  ل ســتعراض الــدورع الشــامس يف ســبيس التو يــع علــ  املزيــد مــن صــكوا 
إلقــو  ا ن ــاي أو التصــديق عليدــا أو الناــمام  ليدــا  لكــن لإل ــت احلاجــة    بــذل جدــود 
 ضــافية ملعا ــة العنصــرية وكــره األجانــب والف ــاد. وأطــرت ســرياليوي علــ  امل ــامهة املاليــة املقدمــة 

. 3013و 3011ساي مارينو    مفوضية األمم املتحدة ال امية حلقو  ا ن اي يف عـامي من 
 و دمت سرياليوي توصيات.

وأعادت سناافورة مبا تبذل  ساي مارينو من جدود يف سبيس مكافحة العنف املنز   مع  -35
ف ا ن ــاف ا عــارة    دور هيّــة تكــاف  الفــر  يف تعزيــز  ــانوي منــع العنــف ضــد الن ــاء والعنــ

( مل ــــاعدة ضــــحايا العنــــف  وتعزيــــز وعــــي 27والقاــــاء عليدمــــا  وتنفيــــذ املرســــوم قع الصــــلة )
ا مدور باادمات املتاإلة  مبا فيدا أماكن  يـواء ضـحايا العنـف املنـز . وأنشـق فريـق خـ اء تقـا 

. لتح ـني التن ـيق بـني الوكـالت فيمـا يتعلـق بالتصـدع للعنـف املنـز  3013وم س ـي يف عـام 
ولإل ــت ســناافورة ا دــود املبذولــة لبنــاء  تمــع يشــمس األعــ،ا  قوع ا عا ــة  مبــا يف قلــة 
صياهة  انوي  طارع بش ي ا عا ة لتعزيز تنفيذ اتفا ية إلقو  األعـ،ا  قوع ا عا ـة  و عـداد 

  حمددة مينـس القاـاء علـ  العقبـات املعماريـة  والتوظيـف  والصـحةسياساتية بش ي مواضيع اسيم مر 
  ا دماج الجتماعي. و دمت سناافورة توصيات.و 

ـــة األو  مـــن الســـتعراض  -36 ولإل ـــت ســـلوفينيا تنفيـــذ مع ـــم التوصـــيات املقبولـــة يف ا ول
الدورع الشامس  مبا يف قلـة التصـديق علـ  ال وتوكـول الختيـارع لتفا يـة إلقـو  ال فـس بشـ ي 

ختيــارع لتفا يــة إلقــو  ال فــس بشــ ي بيــع اعــماا األطفــال يف املنازعــات امل ــلحة وال توكــول ال
بالتقـدم احملـرز يف  ـال اا األطفال واستا ل األطفال يف البااء ويف املواد ا باإليـة. وأإلاطـت علمـ

مكافحـــة التمييـــز وعـــكرت ســـاي مـــارينو لردوهـــا علـــ  ســـ ا ا بشـــ ي اا ـــوات املت،ـــذة لتح ـــني 
و  ا ن ـاي  طلبـت سـلوفينيا معلومـات ظروز الإلتجاز. وبناء عل  التمـاس اللجنـة املعنيـة ملقـ

بتجنيــد  دـوز فيدـاعـن التـدابري املمكـن اهاقهـا لتعـديس التشـريع املتعلــق بـال روز السـتيننائية الـيت 
  36الصـادر يف  15مـن القـانوي  3سـنة )املـادة  60و 16 يع املواطنني املماوإلـة أعمـارهم بـني 

 .ةي(. و دومت سلوفينيا توص1220 كانوي اليناف/يناير
ورإلوبــت  ســبانيا بوفــد ســاي مــارينو وعــكرت  علــ  عرضــ  وردوده املقدمــة علــ  أســّلتدا.  -37

العـام  ـانوي األإلكـام املتعلقـة باألطفـال و سـاءة املعاملـة البلد عل  اعتماد  ل   األعلـ   وهنو ت
ي داخــس األســرة. ولإل ــت  ســبانيا الشــواهس الــيت أعربــت عندــا اللجنــة املعنيــة ملقــو  ا ن ــاي أل

 لإلجراءات ا نائية. و دومت  سبانيا توصيات.اا جديداا ساي مارينو   تعتمد  انون



A/HRC/28/9 

GE.14-25059 10 

بـا دود الـيت تبـذ ا ســاي مـارينو منـذ السـتعراض األول  وخاصـة تنفيــذ  تايلنـدوأعـادت  -37
مبـــادرات للتوعيـــة ملقـــو  ا ن ـــاي وا ـــني  طارهـــا املعيـــارع يف  ـــالت خمتلفـــة  وقلـــة هبـــدز 

األجانب والفّـات الاـعيفة. وأعربـت تايلنـد عـن تقـديرها للتقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق  ا ني  دماج
ملمايــة إلقــو  األطفــال  وخاصــة التصــديق علــ  ال وتوكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو  ال فــس 
بش ي اعماا األطفال يف املنازعات امل لحة وال توكول الختيـارع لتفا يـة إلقـو  ال فـس بشـ ي 

واستا ل األطفال يف البااء ويف املواد ا باإلية. وأبدت تايلند اهتمامدـا بن ـر سـاي بيع األطفال 
يف مشروع  انوي األإلكام املتعلقة باألطفال و ساءة املعاملة داخس األسرة  وأعربت اا مارينو م خر 

عـــن ت لعدـــا    اعتمـــاده. ويف إلـــني لإل ـــت تايلنـــد اا ـــوات املت،ـــذة بالفعـــس لتح ـــني  ايـــة 
ألع،ا  قوع ا عا ة  رأت أنـ  ميكـن بـذل املزيـد مـن ا دـود لتشـجيع العـي  امل ـتقس إلقو  ا

 وا ني ا دماج يف اجملتمع. و دومت تايلند توصيات.
ولإل ــت أوكرانيــا أي ســاي مــارينو صــد ت منــذ الســتعراض األخــري علــ   ليــات دوليــة  -32

الدوليــة قات الصــلة. وأعربــت عــن مدمــة حلقــو  ا ن ــاي وواءمــت التشــريعات احملليــة مــع املعــايري 
ســيما  تقـديرها للتقـدم الـذع أإلرزتـ  سـاي مـارينو فيمـا يتعلـق ملمايـة وتعزيـز إلقـو  مواطنيدـا  ول

إلقــو  املــرأة وامل ــاواة بــني ا ن ــني. وأ ــروت أوكرانيــا بزيــادة متينيــس الن ــاء يف برملــاي ســاي مــارينو 
ـــيلدن يف  وعـــجعت البلـــد علـــ  اهـــاق خ ـــوات  ضـــافية لتمكـــني الن ـــاء مـــن أجـــس   ـــاء ســـوء متين

احلكومة  وخاصة يف املناصب الوزارية. ورإلوبت أوكرانيا با دود املبذولة فيما يتعلـق ملريـة التعبـري  
سيما بدء  جراءات وضع مشروع  انوي جديد يتعلق بالنشر ومدنة مشالي وسائط ا عـ م   ول

 .ملا يقابل  من معايري دوليةتينس وأعربت عن أملدا يف أي يُعتمد هذا القانوي ب رعة ومي
 الراسـ ورإلوبت اململكـة املتحـدة ل ي انيـا الع مـ  وأيرلنـدا الشـمالية بـالتزام سـاي مـارينو  -40

م ــتمرة مــن أجــس  دراج اا بتعزيــز إلقــو  ا ن ــاي و ايتدــا. وأعــادت ب ــاي مــارينو لبــذ ا جدــود
 دمت اململكة املتحدة توصيات.معايري إلقو  ا ن اي الدولية يف التشريعات احمللية. و 

وأعادت الوليات املتحدة األمريكية ب جسو ساي مارينو املينا  يف  ـال إلقـو  ا ن ـاي   -41
وبالتزامدــا منــذ أمــد طويــس بالدميقراطيــة وتعزيــز إلقــو  ا ن ــاي و ايتدــا. ويف إلــني أ ــرت الوليــات 

رة إل نة عل  وج  العمـوم  أعربـت عـن املتحدة األمريكية ب ي ساي مارينو ت بق معايري العمس بصو 
بلــوائ  ال ــ مة  مبــا يف قلــة احلــدود القصــوا اا  لقدــا  زاء عــدم تقيوــد بعــ  أصــحاب العمــس دائمــ

. الرمسيـــةســـيما يف ســـو  العمـــس هـــري  ل ـــاعات العمـــس واســـت،دام أجدـــزة ال ـــ مة الش،صـــية  ول
زيــد تي ــري وصــول األعــ،ا  قوع يــنى علــ  ماا ولإل ــت أي وزارة األ ــاليم والبيّــة   ت بــق  انونــ

هـري سكـن. و ـدمت اا زال أمـر  وأي الوصـول    مبـاي كينـرية مـا كـام ا اا  ا عا ة    املباف العامة ت بيق
 الوليات املتحدة األمريكية توصيات. 

ولإل ــت أوروهــواع تصــديق ســاي مــارينو علــ  ال وتوكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو   -43
طفال يف املنازعات امل لحة وال توكول الختيارع لتفا ية إلقـو  ال فـس ال فس بش ي اعماا األ

بشــ ي بيــع األطفــال واســتا ل األطفــال يف الباــاء ويف املــواد ا باإليــة  واناــمامدا    الصــكوا 
مبشــروع القــانوي الرامــي    إل ــر العقوبــة اا ا  ليميــة حلقــو  ا ن ــاي. وأإلاطــت أوروهــواع علمــ
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  يع األوساا  مبا يف قلة يف املنزل ويف احلاانة  وأعربـت عـن أملدـا يف أي البدنية لألطفال يف
ينــا   ال ملــاي مشــروع القــانوي بصــورة مفيــدة لكــي تفــي ســاي مــارينو بالتزاماوــا املقدمــة خــ ل 
ا ولــة األو  مــن الســتعراض الــدورع الشــامس. ولإل ــت أوروهــواع مــا تبذلــ  ســاي مــارينو مــن 

ل التزاماوــا الدوليــة  وخاصــة تقــد  تقــارير منت مــة    هيّــات املعاهــدات. جدــود يف ســبيس امتينــا
وعــجوعت ســاي مــارينو علــ  أي تواصــس بــذل هــذه ا دــود والتعــاوي مــع مفوضــية األمــم املتحــدة 
ال ـــامية حلقـــو  ا ن ـــاي. ورإلوبـــت بن ـــر ســـاي مـــارينو يف الناـــمام    ال وتوكـــول الختيـــارع 

 و  ال تصادية والجتماعية والينقافية. و دمت أوروهواع توصيات.للعدد الدو  ااا  باحلق
وأكودت  دوريـة فنـزوي  البوليفاريـة علـ  التـزام سـاي مـارينو ال ياسـي بتنفيـذ التوصـيات  -43

خـــ ل ا ولـــة األو  مـــن الســـتعراض الـــدورع الشـــامس  علـــ  الـــرهم مـــن األزمـــة  الـــيت  بلـــت هبـــا
إل ـت تقيوـد ســاي مـارينو بالصـكوا الدوليــة  مبـا يف قلـة اتفا يــة ال تصـادية الدوليـة اا ــرية. ول

األمم املتحدة ملكافحة ا رمية املن مة ع  الوطنية وال وتوكولني املكمِّلـني  ـا  واتفا يـة منـع جرميـة 
ا بــــادة ا ماعيــــة واملعا بــــة عليدــــا  وال وتوكــــول الختيــــارع لتفا يــــة إلقــــو  ال فــــس بشــــ ي بيــــع 

ل األطفـال يف الباـاء ويف املـواد ا باإليـة  وال توكـول الختيـارع لتفا يـة إلقـو  األطفال واسـتا 
ال فس بش ي اعماا األطفال يف املنازعات امل لحة. وأعادت  دورية فنزوي  البوليفارية بالتقدم 

ال ــكاي  احملــرز يف  ــال القــانوي مــن أجــس تعزيــز امل ــاواة بــني ا ميــع أمــام القــانوي و ايــة إلقــو 
وإلريــاوم  وأ ــروت بال ياســات الراميــة     ايــة إلقــو  الن ــاء وتعزيــز مشــاركتدن يف اجملتمــع مــن 
خــ ل اعتمــاد أإلكــام وتــدابري  انونيــة مدمــة بشــ ي  ايــة الن ــاء مــن العنــف. و ــدومت  دوريــة 

 فنزوي  البوليفارية توصية. 
ختيـــارع لتفا يـــة إلقـــو  وهنوـــ ت ا زائـــر ســـاي مـــارينو علـــ  التصـــديق علـــ  ال توكـــول ال -44

ال فس بش ي اعماا األطفـال يف املنازعـات امل ـلحة وال وتوكـول الختيـارع لتفا يـة إلقـو  ال فـس 
بشــ ي بيــع األطفــال واســتا ل األطفــال يف الباــاء ويف املــواد ا باإليــة  وعلــ  اعتمــاد أإلكــام  انونيــة 

ء  وخاصــة يف  ــال القــانوي بشــ ي العنــف ضــد الن ــاء وســنو نصــو  لتح ــني فعاليــة ن ــام القاــا
 ا نائي. ورإلوبت ا زائر بالتدابري املت،ذة لتعزيز  اية األسرة وتاامندا. و دومت ا زائر توصيات.

ورإلوبــت األرجنتــني بوفــد ســاي مــارينو. وهنوــ ت ســاي مــارينو علــ  الناــمام    اتفا يــة  -45
 جنتني توصيات.منع جرمية ا بادة ا ماعية واملعا بة عليدا. و دمت األر 

وأعـــادت أســـماليا ب ـــجسو ســـاي مـــارينو املينـــا  يف  ـــال إلقـــو  ا ن ـــاي ولإل ـــت أي  -46
ســ مة الشــ،ى وي ــم  مبشــاركة سياســية كبــرية ويُعمــس  يــينمون طارهــا املتعلــق ملقــو  ا ن ــاي 

احلريات املدنية. ورهم إل ر التمييز عل   يـع األسـ  مبوجـب  عـ ي إلقـو  املـواطنني واملبـادظ 
األساســـية لن ـــام ســـاي مـــارينو الدســـتورع  أعربـــت أســـماليا عـــن  لقدـــا  زاء اســـتمرار التمييـــز ضـــد 
األزواج املينليني فيما يتعلق ببع  احلقـو  األساسـية  مبـا فيدـا ا  امـة وا ر . وأعـادت بـا دود 

ســيما العمــس والتعلـــيم  املبذولــة حلمايــة إلقــو  األعـــ،ا  قوع ا عا ــة يف  ــالت عديـــدة  ول
 والرعاية الصحية وهري قلة من اادمات احلكومية. و دمت أسماليا توصيات.
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ورإلوبت ال ازيس بالتصديق عل  ال توكول الختيارع لتفا يـة إلقـو  ال فـس بشـ ي اعـماا  -47
األطفــال يف املنازعــات امل ــلحة وال وتوكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو  ال فــس بشــ ي بيــع األطفــال 

ال يف البااء ويف املواد ا باإلية واتفا ية منع جرميـة ا بـادة ا ماعيـة واملعا بـة عليدـا  واستا ل األطف
وب ـــنو تشـــريع بشـــ ي األطفـــال و ســـاءة املعاملـــة داخـــس األســـرة. وعـــددت علـــ  أمهيـــة  قكـــاء الـــوعي 

 66ب مهيـــة مكافحـــة العنصـــرية والتمييـــز العنصـــرع وكـــره األجانـــب  مـــن خـــ ل تنفيـــذ القـــانوي ر ـــم 
لإل ـــــت ال ازيـــــس و  .فعوـــــالا اا والـــــديا تنفيـــــذ ثـــــالـــــق ب إلكـــــام مكافحـــــة التمييـــــز العنصـــــرع وا املتع
 ــ لت فيــنى علــ  أعــكال خمتلفــة مل ــاعدة الن ــاء ضــحايا العنــف   60/3013املرســوم ر ــم  أي

ذ من تدابري حمددة ملنع العنف ا ن اف والعنف املنز . و دمت ال ازيس توصيات.   عموا اهو
فاســو التـــزام ســاي مـــارينو بالتعـــاوي مــع  ليـــات إلقــو  ا ن ـــاي  مبـــا يف  ولإل ــت بوركينـــا -47

قلة توجيددا دعوة دائمـة    ا جـراءات اااصـة جمللـ  إلقـو  ا ن ـاي. ورإلوبـت بـا دود الراميـة 
مــة و ضــفاء طــابع  ــانوف علــ    ا  ومكافحــة ا رميــة املن مــة عــ  الوطنيــة      لاــاء عقوبــة ا عــدام

بالتصـديق علـ  صـكوا خمتلفـة  بوركينـا فاسـوضحايا األزمة ال تصادية. وأعـادت دعم و   األجانب
ســيما ال توكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو  ال فــس بشــ ي اعــماا  مــن صــكوا إلقــو  ا ن ــاي  ل

 األطفــال يف املنازعــات امل ــلحة وال وتوكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو  ال فــس بشــ ي بيــع األطفــال
واســتا ل األطفــال يف الباــاء ويف املــواد ا باإليــة  وعلــ  صــكوا   ليميــة  بالناــمام    صــكوا 
تشــمس  ليــات تقــد  الشــكاوا ومتكــني األفــراد مــن التمــاس ا ــ . ورإلوبــت باعتمــاد تشــريع حلمايــة 

وع الن ــاء ضــحايا العنــف  مبــا فيــ  العنــف املنــز   وباهــاق  جــراءات لفائــدة األطفــال واألعــ،ا  ق
ا عا ة. وعجوعت سـاي مـارينو علـ   نشـاء مرصـد وطـا معـا باألسـرة  وتكينيـف ا دـود يف سـبيس 

 تعزيز إلقو  ا ن اي يف ن امدا التعليمي  وا ني عملية تقد  التقارير    هيّات املعاهدات.
وطلبـــت كنـــدا    ســـاي مـــارينو تقـــد  معلومـــات إلديينـــة عـــن اا ـــوات املت،ـــذة يف ســـبيس  -42
للمبـادظ املتعلقـة مبركـز امل س ـات اا أمانة م ـا  م ـتقلة حلمايـة وتعزيـز إلقـو  ا ن ـاي  وفقـ  نشاء

الوطنيــة لتعزيــز و ايــة إلقــو  ا ن ــاي )مبــادظ بــاري (. ولإل ــت كنــدا أي ســاي مــارينو صــدو ت 
علـــ  ال توكـــول الختيـــارع لتفا يـــة إلقـــو  ال فـــس بشـــ ي اعـــماا األطفـــال يف املنازعـــات امل ـــلحة 

 وتوكول الختيارع لتفا ية إلقو  ال فـس بشـ ي بيـع األطفـال واسـتا ل األطفـال يف الباـاء ويف وال
 املواد ا باإلية  ورإلوبت مب امهة هذه الصكوا يف  اية إلقو  ال فس. و دومت كندا توصيات.

وعكرت كوسـتاريكا سـاي مـارينو لتقـد  تقريرهـا الـوطا وهن وـا علـ  التقـدم احملـرز فيمـا  -50
تعلــق ملمايــة إلقــو  ا ن ــاي وتعزيزهــا. ولإل ــت أي ســاي مــارينو صــدو ت علــ  صــكوا دوليــة ي

عديـدة وكانــت أول دولــة عاـو يف ن ــام رومــا األساسـي للمحكمــة ا نائيــة الدوليـة تصــد  علــ  
مــن هــذا الن ــام. ورإلبــت كوســتاريكا باعتمــاد التــدابري الراميــة    إل ــر العقوبــة  7تعــديس املــادة 
رفـــــع ال ـــــن الـــــدنيا للم ـــــ ولية ا نائيـــــة. و ـــــدمت  الـــــيت أفاـــــت    تـــــدابري الفـــــال و البدنيـــــة لألط

 كوستاريكا توصيات.
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و الت كوت ديفوار  ي التقرير الوطا يشري    التزام إلكومة ساي مارينو الـدائم بتعزيـز  -51
يـع  و اية إلقو  ا ن ـاي  مـن خـ ل اعتمـاد تـدابري وسياسـات خمتلفـة لتعزيـز امل ـاواة بـني ا م

مينــــس تلــــة الراميــــة    مكافحــــة التمييــــز؛ و ايــــة الن ــــاء واألطفــــال وامل ــــنوني واألعــــ،ا  قوع 
ا عا ة؛ ومكافحة العنف املنز ؛ وتعزيز الن ام القاائي وال ياسي والجتماعي. وتكشف هذه 

ساســـية. التـــدابري األمهيـــة الـــيت توليدـــا ســـاي مـــارينو    اللتزامـــات الدوليـــة و    ايـــة احلريـــات األ
وعــــجعت ســــاي مــــارينو علــــ  مواصــــلة التعــــاوي مــــع  ليــــات إلقــــو  ا ن ــــاي الدوليــــة. و ــــدومت  

 ديفوار توصيات. كوت
ولإل ــــت  ســــتونيا اناــــمام ســــاي مــــارينو    أبــــرز الصــــكوا الدوليــــة حلقــــو  ا ن ــــاي  -53

عـن  وتوجيددا دعوة دائمة    ا جراءات اااصة جملل  إلقو  ا ن اي. هري أي  ستونيا أعربت
 لقدا  زاء عدم تقد  التقارير    هيّات املعاهدات وأعربت عن أملدـا يف أي تت،ـذ سـاي مـارينو 
خ ـــوات  دابيـــة يف هـــذا الصـــدد. وأعـــادت  ســـتونيا بالتصـــديق علـــ  اتفا يـــة منـــع جرميـــة ا بـــادة 

وبروتوكـول يـة  ا ماعية واملعا بة عليدا  واتفا ية األمـم املتحـدة ملكافحـة ا رميـة املن مـة عـ  الوطن
منـــع اليـــار باألعـــ،ا   وخاصـــة الن ـــاء واألطفـــال  و معـــ  واملعا بـــة عليـــ  املكمـــس ل تفا يـــة  

ال وتوكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو  ال فــس بشــ ي بيــع األطفــال واســتا ل األطفــال يف الباــاء و 
اا األطفـــال يف ويف املـــواد ا باإليـــة  وال وتوكـــول الختيـــارع لتفا يـــة إلقـــو  ال فـــس بشـــ ي اعـــم 

. ويف هـــذا ال ـــيا   دعـــت  ســـتونيا ســـاي مـــارينو    مراجعـــة القـــانوي املتعلـــق املنازعـــات امل ـــلحة
مــع ليتماعـ  و لاـاء األإلكــام قات الصـلة مـن القــانوي يف ال ــروز السـتيننائية بالتجنيـد ا لزامـي 

ايــة إلقــو  املــرأة . ومتينــس  اتفا يــة إلقــو  ال فــس بشــ ي اعــماا األطفــال يف املنازعــات امل ــلحة
ومشاركتدا يف اجملتمع  إلدا أولويـات سـاي مـارينو وينباـي أي ت ـس كـذلة. وينباـي وضـع  ـانوي 

 للمعايري الدولية. و دمت  ستونيا توصيات. بش ي إلرية ا ع م وفقاا 
بــت فرن ــا بوفــد ســاي مــارينو ومبــا أبــداه هــذا البلــد مــن التــزام  زاء إلقــو  ا ن ــاي ورإلو  -35

 خمتلــف الصــكوا الدوليــة املتعلقــة ملقــو  ا ن ــاي منــذ ا ولــة األو  ل ســتعراض وباناــمام    
 و دومت فرن ا توصيات. .الدورع الشامس

وعكرت أملانيا ساي مارينو عل  تقد  تقريرها الوطا  ورإلوبت مبا أإلرزت  من تقدم منذ  -54
.   ـال إلقـو  ا ن ـاي مــين ا ا ولـة األو  ل سـتعراض الـدورع الشـامس فيمـا يتعلــق بتشـريعاوا يف

وأعــادت بتعــاوي ســاي مــارينو مــع اجملتمــع املــدف واملفوضــية ال ــامية حلقــو  ا ن ــاي وا جــراءات 
اااصــــة جمللــــ  إلقــــو  ا ن ــــاي وهيّــــات املعاهــــدات التابعــــة لألمــــم املتحــــدة. و ــــدومت أملانيــــا 

 توصيات.
عمليــة وتفــاييف يف لــد مــن التــزام ورإلوبــت هانــا بوفــد ســاي مــارينو وأثنــت علــ  مــا أبــداه الب -55

 الستعراض الدورع الشامس. و دمت هانا توصيات.
ــــب الكرســــي الرســــو  بــــاا وات املت،ــــذة منــــذ ا ولــــة األو  ل ســــتعراض الــــدورع  -56 ورإلو

مـــع الصـــكوا  الشـــامس لتعزيـــز و ايـــة إلقـــو  ا ن ـــاي وتوطيـــد التشـــريعات و  امـــة العـــدل متاعـــياا 
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امل ــتمرة مل س ـــة األســرة كوإلــدة تقــوم علـــ  ع  ــة م ــتقرة بــني رجـــس الدوليــة. وأعــاد باحلمايــة 
وامرأة  وبالتشريع قع الصلة الذع ينى عل  إلق أإلد الوالدين يف أي يتايب عـن مكـاي العمـس 

أو مل ـاعدة أفـراد العائلـة الـذين  تـاجوي    م ـاعدة خاصـة  مبـا يف ميرض أإلد األطفال عندما 
 تبط بال ن. و دم الكرسي الرسو  توصيات.قلة ب بب  عا ة أو مرض خ ري مر 

ــــة  -57 ــــة إلقــــو  املــــرأة يف ال ياســــات الوطني وأعــــادت  ندوني ــــيا بلع ــــاء األولويــــة     اي
املتعلـــق مبنـــع العنـــف ضـــد املـــرأة والعنـــف ا ن ـــاف والقاـــاء  27/3007وباعتمـــاد القـــانوي ر ـــم 
ملبادظ باري   حلقو  ا ن اي وفقاا  . ومن ع ي  نشاء م س ة وطنيةفعالا  عليدما وتنفيذه تنفيذاا 

أي يعــــزوز جدــــود ســــاي مــــارينو يف  ــــال مكافحــــة العنــــف ضــــد املــــرأة وكــــذا يف  ــــالت أخــــرا. 
ولإل ــــت  ندوني ــــيا أي ســــاي مــــارينو صــــدو ت علــــ  صــــكوا دوليــــة عديــــدة حلقــــو  ا ن ــــاي. 

   يــع علــ  وجــ  ااصــو  التصــديق علــ  التفا يــة الدوليــة حلمايــة إلقــو الوجيــ  وســيكوي مــن 
العمال املداجرين وأفراد أسرهم باعتبار أي ثلث مواطا ساي مارينو يعيشوي يف ااـارج. و ـدمت 

  ندوني يا توصيات.
وأعـــادت أيرلنــــدا ب ـــاي مــــارينو لتوجيددــــا دعـــوة دائمــــة    ا جـــراءات اااصــــة جمللــــ   -57

 مـن التقـارير    إلقـو  ا ن ـاي. بيـد أ ـا لإل ـت أي سـاي مـارينو تـ خورت يف تقـد  عـدد كبـري
ال وتوكــول الختيــارع لتفا يــة إلقــو  هيّــات املعاهــدات. ورإلوبــت بتصــديق ســاي مــارينو علــ  
توكـــول الختيـــارع لتفا يـــة إلقـــو  و ال فـــس بشـــ ي اعـــماا األطفـــال يف املنازعـــات امل ـــلحة وال  

مت أيرلنـــدا . و ـــدو ال فـــس بشـــ ي بيـــع األطفـــال واســـتا ل األطفـــال يف الباـــاء ويف املـــواد ا باإليـــة
 توصيات.

وأعــادت  ي اليــا ب ــاي مــارينو للتزامدــا بالتعــاوي مــع  ليــات إلقــو  ا ن ــاي الدوليــة   -52
 وتوجيددــا دعــوة دائمــة    ا جــراءات اااصــة جمللــ  إلقــو  ا ن ــاي. بيــد أ ــا أإلاطــت علمــاا 

لتقــارير  وبــاا وات بالصــعوبات الــيت تواجددــا ســاي مــارينو يف الوفــاء بالتزاماوــا املتعلقــة بتقــد  ا
الــيت اهــذوا لوضــع إلـــد  ــذا التــ خر. وعـــجوعت ســاي مــارينو علـــ  الن ــر يف أفاــس املمارســـات 
وا سراع بلعداد التقارير مبوجب العدد الدو  ااا  باحلقو  املدنية وال ياسية. وطلبت  ي اليا 

وعـن أفاـس مكافحتـ  املـرأة و معلومات عن وظائف الفريق املنش  لتن ـيق تـدابري منـع العنـف ضـد 
 جـراء وضـع . وسـ لت عموـا  قا كانـت سـاي مـارينو سـتن ر يف وما است،لصـ  مـن دروسسارسات  

 .مت  ي اليا توصيةرمسي ملعا ة طلبات التماس اللجوء. و دو 
 وعكر وفد ساي مارينو  يع الوفود عل  ما  دمت  من توصيات مدمة و يومة. -60
للجــوء  أبلــا وزيــر الشــ وي ااارجيــة الوفــود بعــدم نيــة ســاي وفيمــا يتعلــق مبعا ــة طلبــات ا -61

مـــن ال لبـــات يف ال ـــنوات  جـــداا   لـــي ا     أ ـــا تلقـــت عـــدداا  مـــارينو اعتمـــاد  جـــراء قع صـــلة  ن ـــراا 
األخرية  وأهلبدا من أع،ا  ينتموي    بلداي امم املعايري العالية حلقو  ا ن اي. ووضـع  جـراء 

 كلة ب بب هياب املرا بة عل  احلدود بني  ي اليا وساي مارينو.للبت يف اللجوء سي را مش
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ويف إلالة األجانب الذين ل ي ت يعوي العودة    بلـدا م األم   ـال الـوزير  ي إلكومـة  -63
بــدافع  ن ــاف  ســاي مــارينو ميكــن أي تصــدر علــ  أســاس فــرادا احلــالت تصــري    امــة اســتيننائياا 

ة. وإليندـا  ـق للم ـتفيدين احلصـول علـ  م ـاعدة طبيـة وماليـة وبدافع تـوفري احلمايـة الجتماعيـ
 .م  تة من م س ة الرعاية الجتماعية

وفيمــا يتعلــق بامل ــائس املتصــلة بــالتمييز  مبــا يف قلــة علــ  أســاس امليــس ا ن ــي وا ويــة  -63
سواســية وهــري التقليديــة   ــال الــوزير  ي ا ميــع العائــس ا ن ــانية  وباــرورة  ايــة األســر أإلاديــة 

أمــام القــانوي وأي  يــع أعــكال التمييــز مرفوضــة مبوجــب  عــ ي إلقــو  املــواطنني. وتتقيــد  يــع 
الـــذع  66/3007القـــانوي ر ـــم يعـــززه . وهـــذا احل ـــر   اعـــات ا دارة العامـــة هبـــذا املبـــدأ أياـــاا 

يعا ــب أع عــ،ى يرتكــب أع عمــس مــن أعمــال التمييــز علــ  أســاس امليــس ا ن ــاف أو  ــروض 
 القانوي يعت  قلة ظرفاا مشدداا.فعلي . 
عـاركت كانت  د ورهم هياب خ ة وطنية ملكافحة التمييز   ال الوزير  ي ساي مارينو   -64

 .يف هذا الصدد يف   ت دولية ونفذت مبادرات توعية وطنية
وأعــار الــوزير    األمهيــة القصــوا الــيت   ــ  هبــا دور هيّــة تكــاف  الفــر  و نــة تكــاف   -65

ا جــــراءات الراميــــة    تشــــجيع مشــــاركة  يــــع املــــواطنني يف احليــــاة  اللتــــني عــــجعتا معــــاا الفــــر  
 ال ياسية والجتماعية وال تصادية.

ج   ويرو  . فاإلمام التنوع ينا   رئي ياا  ويف هذا ال يا    ال الوزير  ي املدرسة ت دع دوراا  -66
فدـم والت ـام  والتعـرز علـ  خمتلـف  يع امل تويات الدراسية  وهو ما يشـجع ا دمـاج والعل  

الينقافــات. وتشــكس مكافحــة التمييــز يربــة عمليــة يف املــدارس  وهــو مــا ي ــاهم بصــورة فعليــة يف 
ا دماج. و يع األطفال املقيمني يف ساي مارينو  مبا يف قلة عل  أساس م  ت   صلوي عل  

ا عا ـة الشـديدة  علـ  التعلـيم تعليم  اف. و صس  يع األطفال قوع ا عا ـة  مبـن فـيدم قوو 
 ب ر  مندا الدعم املقدم من املدنيني واألدوات التعليمية الش،صية.

وهــري التقليديــة   ــال الــوزير  ي ســاي مــارينو العائــس وفيمــا يتعلــق مب ــ لة األســر أإلاديــة  -67
  يف عـدد األعـ،ا  املتعاعـرين هـري املتـزوجني. كمـا أي هـذه الفّـة مـن األعـ،ا عددت تزايـداا 

ا ــ  بــالعماز واحلمايــة مبوجــب  ــانوي األســرة يف ســاي مــارينو. ويف الوا ــع  يت ــاوا األطفــال 
املولودوي خارج  طار الـزواج يف احلقـو  مـع األطفـال املولـودين يف  طـاره. ويف هـذا ال ـيا   يـو  

يــة أ ــوا.  الــيت اتــاج ملكــم خاصــياوا املت صــلة     االعائــس    األســر أإلاديــة  الهتمــام أياــاا 
لألعــــ،ا  هــــري مــــن خــــ ل ال ــــماا العائــــس أو  الهتمــــام الواجــــب    األســــر أإلاديــــة  كمــــا

 بتبا األطفال.املتزوجني 
دـــرع بشـــ ي ا ـــماي األعـــ،ا  املينليـــني و  ـــ  بتشـــجيع  وطنيـــاا  و ـــال الـــوزير  ي نقاعـــاا  -67

اي ع،صني مينليـني معاملـة األسـر امل  لة و رور أل يعامس ا م  اجملتمع املدف. وتناول ال ملاي م خراا 
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 قا كــاي  ــق  ــم العــي  يف البلــد  لكــن مــن نفــ  ا ــن  التقليديــة. ويُعــمز بتعاعــر أعــ،ا  
 إلقو دم وواجباوم هاع للقانوي ااا .

وفيما يتعلق بالتينقيف يف  ال إلقو  ا ن ـاي   ـال الـوزير  ي سـاي مـارينو تلتـزم بتعزيـز  -62
مــن خــ ل تنفيــذ مشــاريع قات صــلة  مبــا يف قلــة تــدريب املعلمــني  إلقــو  ا ن ــاي يف التعلــيم

 و عراا األسر.
 و ــال الــوزير  ي التينقيــف يف  ــال إلقــو  ا ن ــاي و ايــة الفــوار  واإلمامدــا يتبــع  جــاا  -70

متعـــــدد الت،صصـــــات ويتـــــوخ  تشـــــجيع  دمـــــاج القـــــيم يف  يـــــع ال ـــــيا ات ملكافحـــــة العنصـــــرية 
 والتعصب.

ااـــا  باألعـــ،ا  قوع  "Il Colore del Granoل ـــ ال املتعلـــق مبرفـــق "وفيمـــا يتعلـــق با -71
قوع  عا ــات خمتلفــة وي ــاهم يف تعلـــيمدم  أوضــ  الــوزير أي املركــز ي تاــيف أع،اصــاا ا عا ــة 

وت هيلدم و دماجدم الجتماعي مـن خـ ل تقـد  امل ـاعدة والرعايـة والعـ ج  مبـا يف قلـة دعـم 
 أسرهم. 

ا الدوليـة  تقـرو سـاي مـارينو ب مهيـة املعاهـدات الـيت تتاـمن  ليــات وفيمـا يتعلـق بالصـكو  -73
تقــــد  الشــــكاوا الفرديــــة  وتلتــــزم بتــــدارا التــــ خري يف تقــــد  التقــــارير والناــــمام    ال وتوكــــول 

لعدد الدو  ااـا  بـاحلقو  ال تصـادية والجتماعيـة والينقافيـة  وال وتوكـول امللحق باالختيارع 
واتفا يـــة   يـــة إلقـــو  األعـــ،ا  قوع ا عا ـــة املتعلـــق بـــلجراء تقـــد  الب هـــاتالختيـــارع لتفا 

 اليون كو ملكافحة التمييز يف  ال التعليم.
ــــاا  -73 ــــع  و ــــال الــــوزير  ي ســــاي مــــارينو ل تعتــــزم إلالي ــــة حلمايــــة  ي التقيــــد بالتفا يــــة الدولي

هاــة التعــذيب وهــريه مــن األعــ،ا  مــن الختفــاء الق ــرع وبــال وتوكول الختيــارع لتفا يــة منا
ضـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو ال  ن ـــانية أو املدينـــة وبالتفا يـــة الدوليـــة حلمايـــة إلقـــو  
 يع العمال املداجرين وأفراد أسرهم وبالتفا ية اااصة بوضع ال جّني  ول التصديق عل  هذه 

 الصكوا.
ملبـــادظ بـــاري   رأت ســـاي  ي وفقـــاا وفيمـــا يتعلـــق بلنشـــاء م س ـــة وطنيـــة حلقـــو  ا ن ـــا -74

تقــد  عــكوا    رئــي  الدولــة بشــ ي فيجــوز لكــس فــرد مــارينو أي  ليــة الــت لم املوجــودة مناســبة. 
 انتداكات إلقو  ا ن اي وهريها من امل ائس قات الصلة.

 ســـن 140/3014ا   رفـــع القـــانوي ر ـــم وفيمـــا يتعلـــق بال ـــ ال املتعلـــق  ـــرائم األإلـــد -75
عـن تـوفري ضـمانات لألطفـال دوي سـن الينامنـة  سـنة  فاـ ا  14ائيـة لألإلـدا     امل  ولية ا ن

 .القانوي ا نائيعشرة ووضع تدابري بديلة عن الإلتجاز يف 
ــــة رئي ــــية. ومبوجــــب القــــرار احلكــــومي  -76 ــــة أولوي ــــس  صــــ ا  ــــانوي ا جــــراءات ا نائي وميين
 ديد.أوكس    فريق عمس تقا مدمة صياهة  انوي ج 30/3013 ر م
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تعزيز إلقو  ويف ااتام  التزم الوزير بلي ء العناية الواجبة     يع التوصيات الرامية     -77
 ا ن اي يف ساي مارينو.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
لحرروار التفرراعلي وحرري تحظرر  نظرررت سرران مررارينو ورري التوصرريات المقدمررة أثنرراء ا -77

 بدعمها:
لعهررد الرردولي ال ررا  الملحررق بابروتوكرروا االيتيرراري التصررديق علرر  ال 77-1

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية )الجبل األسود، إسبانيا(؛
لعهررد الرردولي ال رررا  الملحررق بااالنضررماإ إلرر  البروتوكرروا االيتيرراري  77-3

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية )أوروغواي(؛
لعهررد الرردولي ال ررا  الملحررق باوا االيتيرراري التصررديق علرر  البروتوكرر 77-3

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاوية )البرتغاا(؛
لعهررد الرردولي ال ررا  الملحررق باالتصررديق علرر  البروتوكرروا االيتيرراري  77-4

بررررالحقوق االقتصررررادية واالجتماعيررررة والثقاويررررة، واالنضررررماإ إلرررر   ليررررات التحقيررررق 
 )ألمانيا(؛واآلليات المشتركة بين الدوا 

االنضرررماإ إلررر  البروتوكررروا االيتيررراري التفاقيرررة حقررروق ال فرررل المتعلرررق  77-5
 بإجراء تقديم البالغات )موناكو(؛

التصررديق علررر  البروتوكررروا االيتيررراري التفاقيرررة حقررروق ال فرررل المتعلرررق  77-6
 بإجراء تقديم البالغات )الجبل األسود(؛

لرررت التفاقيرررة حقررروق ال فرررل التصرررديق علررر  البروتوكررروا االيتيررراري الثا 77-7
 الذي ينص عل  إنشاء  لية لتقديم الشكاوى )البرتغاا(؛

البروتوكررروا االيتيررراري التفاقيرررة حقررروق ال فرررل المتعلرررق علررر  توقيررر  ال 77-7
 بإجراء تقديم البالغات والتصديق عليه دون إبداء تحفظات )أيرلندا(؛

إلنسرران، النظررر ورري االنضررماإ إلرر  صرركو  أيرررى قات صررلة بحقرروق ا 77-2
مثل البروتوكوا االيتياري التفاقية حقوق ال فرل المتعلرق برإجراء تقرديم البالغرات 

 )تايلند(؛
المحكمررة  التصررديق، دون أي تحفررل، علرر  االتفرراق المتعلررق بامتيررا ات 77-10

 الجنائية الدولية وحصاناتها )ألمانيا(؛
__________ 

   ُار ر الستنتاجات والتوصيات. **
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ساسرررري مواءمررررة تشررررريعاتها الوءنيررررة مواءمررررة كاملررررة مرررر  نظرررراإ رومررررا األ 77-11
للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة، ب رررق منهررا إدراص أحكرراإ تررنص علرر  التعرراون الفرروري 
والكامررررل مرررر  المحكمررررة الجنائيررررة الدوليررررة والتحقيررررق بفعاليررررة ورررري جرررررائم اإلبررررادة 
الجماعيررررة والجرررررائم ضررررد اإلنسررررانية وجرررررائم الحررررر  ومالحقررررة مرتكبيهررررا أمرررراإ 

علررق بامتيررا ات المحكمررة الجنائيررة محاكمهررا الوءنيررة، واالنضررماإ إلرر  االتفرراق المت
 الدولية وحصاناتها )حولندا(؛

مواءمررررة تشررررريعاتها الوءنيررررة مواءمررررة كاملررررة مرررر  نظرررراإ رومررررا األساسرررري  77-13
للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة، والتصرررديق علررر  تعرررديالت كامبررراال المتعلقرررة بجريمرررة 

امتيرررا ات العررردوان وررري نظررراإ رومرررا األساسررري، واالنضرررماإ إلررر  االتفررراق المتعلرررق ب
 المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها )إستونيا(؛

تضمين التشريعات الوءنية تدابير لتنفيذ نظاإ روما األساسري للمحكمرة  77-13
 الجنائية الدولية، بما وي قلك تدابير للتعاون م  المحكمة )كوستاريكا(؛

لرريم التصررديق علرر  اتفاقيررة اليونسرركو لمكاوحررة التمييررز ورري مجرراا التع 77-14
 ( )سلووينيا(؛0691)

النظر وي التصديق عل  اتفاقيرة اليونسركو لمكاوحرة التمييرز وري مجراا  77-15
 التعليم )غانا(؛

تكثيررف الجهررود الراميررة إلرر  مواءمررة التشررريعات المحليررة مرر  المعررايير  77-16
 الدولية )سيراليون(؛

ريرق العامرل الفالجاري بحثه وري إلجراءات الجنائية الجديد اقانون َسّن  77-17
 )إسبانيا(؛ التقني
تعزيز التعاون م  المجتم  الدولي بشأن تشجي  عدإ التمييز والتسامح  77-17

وري المجتمر ، والنظرر ورري عقرد مشراورات منتظمرة مرر  منظمرات المجتمر  المرردني 
 بشأن تحسين نظاإ حماية حقوق اإلنسان )صربيا(؛ 

االسرررتعراض )المملكرررة التعررراون مررر  المجتمررر  المررردني وررري متابعرررة حرررذا  77-12
 يرلندا الشمالية(؛أالمتحدة لبري انيا العظم  و 

القياإ وي أقر  وقت ممكن بتقرديم التقرارير الق ريرة إلر  لجنرة القضراء  77-30
علررررر  التمييرررررز العنصرررررري، واللجنرررررة المعنيرررررة برررررالحقوق االقتصرررررادية واالجتماعيرررررة 

أة، ولجنرررة مناحضرررة والثقاويرررة، واللجنرررة المعنيرررة بالقضررراء علررر  التمييرررز ضرررد المرررر 
 التعذيب، ولجنة حقوق ال فل )حولندا(؛
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المتررأيرة إلرر  حيمررات معاحرردات األمررم المتحرردة  ةتقررديم تقاريرحررا العشررر  77-31
 )البرتغاا(؛

، 3112السعي إل  تقديم تقاريرحا المتأيرة، وبعضرها مترأير منرذ عراإ  77-33
 يها )غانا(؛إل  حيمات المعاحدات بشأن ت بيق االتفاقيات التي صدقت عل

إل  حيمات المعاحدات وري أقرر  وقرت ممكرن المتأيرة تقديم تقاريرحا  77-33
 )أيرلندا(؛

تقررديم تقاريرحررا الوءنيررة إلرر  حيمررات معاحرردات األمررم المتحرردة المعنيررة  77-34
 )سيراليون(؛

تسري  الجهود الراميرة إلر  وضر  وتنفيرذ بررامي توعيرة الجمهرور بمسرألة  77-35
بمرا وري قلرك وري ق راع ال ردمات الصرحية، وتكثيرف الحمرالت مكاوحة التمييز، 

 الرامية إل  تشجي  التسامح والحوار بين األديان والثقاوات )الفلبين(؛
ن يررررارص إءررررار الررررزواص"، "المولرررروديألءفرررراا لإلغرررراء المفهرررروإ القررررانوني  77-36

 (؛والقضاء عل  جمي  أشكاا التمييز وي القانون ووي الممارسة العملية )البرتغاا
مواصلة ضمان وصوا النساء عل  قدإ المساواة م  الرجراا إلر  سروق  77-37

أال تفضرري اإلجرراءات المت ررذة لمعالجرة مشرركلة الب الرة إلرر  السررهر علر  العمرل و 
 الحد من حقوق العماا المهاجرين وي سان مارينو )الفلبين(؛

والحروار  تعزيز الجهود الرامية إل  إقكاء وعي الجمهور بأحمية التسامح 77-37
 بين الثقاوات، وات اق تدابير لتعزيز إدماص المهاجرين وتيسيره )البرا يل(؛

حمايررة حقرروق جميرر  األوررراد علرر  قرردإ المسرراواة، بصررر  النظررر عررن  77-32
 ميلهم الجنسي )كندا(؛

 ضمان احتراإ األقليات، وب اصة األقليات الجنسية )ورنسا(؛ 77-30
اميررة إلرر  ضررمان حقرروق المرررأة، وب اصررة المضرري ورري تعزيررز اآلليررات الر  77-31

 حمايتها من العنف )سيراليون(؛
من والمعاقبة عليه المضي وي تدابيرحا المتعلقة بمن  العنف ضد المرأة  77-33

 وعراالا  وحمرالت وبررامي التوعيرة تنفيرذاا الموجرودة يالا تنفيذ التشريعات المحليرة 
 )ماليزيا(؛

لقضرراء علرر  العنررف المنزلرري وتعزيررز المضرري ورري جهودحررا الراميررة إلرر  ا 77-33
 المساواة بين الجنسين )سنغاوورة(؛
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سررن قرروانين تحظررر صررراحة ممارسررة جميرر  أشرركاا العقوبررة البدنيررة علرر   77-34
القّصررر ورري المنررزا وورري ريرراض األءفرراا والمرردارس وغيرحررا مررن م سسررات رعايررة 

 األءفاا )المكسيك(؛
إسراءة المعاملرة المتعلرق بقرانون لات صيص الموارد الال مة إلتماإ تنفيذ  77-35

سريما ويمرا يتعلرق بتوعيرة النراس وتثقريفهم  الوإساءة معاملة ال فرل، دايل األسرة، 
 وي مجاا التصدي للعنف ضد األءفاا )إسبانيا(؛

مواصررلة العمررل الجرراري بالفعررل لتحسررين نظرراإ القضرراء، بمررا ورري قلررك  77-36
 الجنائية )الكرسي الرسولي(؛ الجهود الرامية إل  وض  قانون جديد لإلجراءات

مواصررلة الرردواع عررن م سسررة األسرررة القائمررة علرر  اقتررران رجررل بررامرأة،  77-37
النتهاكات حقوق اإلنسان،  ومواصلة تقديم المساعدة إل  أكثر األش ا  تعرضاا 

 النساء واألءفاا والمسنين )الكرسي الرسولي(؛إل  وب اصة 
جتماعيررررة الراميررررة إلرررر  مكاوحررررة مواصررررلة تعزيررررز البرررررامي وال  رررر  اال 77-37

التهمرريا االجتمرراعي وعرردإ المسرراواة، مرر  التشررديد علرر  مجرراالت التمييررز علرر  
أساس االنتماء اإلثني أو الجنسرية أو اللغرة ويمرا يتعلرق بالعمالرة وال ردمات العامرة 

 (؛البوليفارية( -ونزويال )جمهورية عل  وجه ال صو  )
حقرروق المعررروقين وتزويررردحم بأوضرررل اعتمرراد تشرررريعات مالئمرررة لضرررمان  77-32

 يدمات الرعاية من دون تمييز )الكويت(؛
اعتماد القانون اإلءاري المتعلق باإلعاقة الذي سيتضمن اتفاقية حقروق  77-40

 األش ا  قوي اإلعاقة )كوستاريكا(؛
مواصلة الجهود الرامية إلر  تقرديم الرعايرة الال مرة إلر  األشر ا  قوي  77-41

مررر  التزاماتهرررا بموجرررب اتفاقيرررة حقررروق األشررر ا  قوي اإلعاقرررة  اإلعاقرررة تماشرررياا 
 )ماليزيا(؛

المضي وي تعزيز سياساتها وقوانينها المحلية من أجرل تهيمرة بيمرة عريا  77-43
 تدمي األش ا  قوي اإلعاقة )سنغاوورة(؛

المضررري وررري ضرررمان تعلررريم يررردمي األءفررراا واألشررر ا  قوي اإلعاقرررة،  77-43
المجتمرر  ويفررتح أمررامهم م مررن المشرراركة التامررة ورري قلررك أن التعلرريم سررو  يمكررنه

 )تايلند(؛ ور  العمل
تهيمرررة جميررر  المبررراني العامرررة بحيرررت يتسرررّن  لألشررر ا  قوي اإلعاقرررة  77-44

مرررر  التزاماتهررررا وتعهررررداتها الدوليررررة )الواليررررات المتحرررردة  الوصرررروا إليهررررا، تماشررررياا 
 األمريكية(؛



A/HRC/28/9 

21 GE.14-25059 

إلعاقررة إلرر  المبرراني ات رراق ي رروات لتحسررين وصرروا األشرر ا  قوي ا 77-45
 )أستراليا(؛

وملتمسري اللجروء النظر وي سياسات اجتماعية تيّسر إدماص المهاجرين  77-46
 )الكرسي الرسولي(.

ستنظر سان مارينو وي التوصيات التالية وسرترد عليهرا وري الوقرت المناسرب، علر   -72
 نسران وري  قار/أال يتجاو  قلك موعد انعقراد الردورة الثامنرة والعشررين لمجلرس حقروق اإل

. وسررتدرص الررردود ورري التقريررر ال تررامي الررذي سرريعتمده المجلررس ورري دورترره 3102مررارس 
 الثامنة والعشرين:

التصديق عل  االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة جمير  األشر ا  مرن االيتفراء  72-1
 القسري )إسبانيا وأوروغواي واألرجنتين وورنسا(؛

لدولية لحمايرة جمير  األشر ا  مرن النظر وي التصديق عل  االتفاقية ا 72-3
 االيتفاء القسري )غانا(؛

التصرررررديق، دون أي تحفرررررل، علررررر  االتفاقيرررررة الدوليرررررة لحمايرررررة جميررررر   72-3
األشرررر ا  مررررن االيتفررررراء القسررررري وتنفيررررذحا وررررري القررررانون الرررروءني واالعتررررررا  
بايتصا  اللجنة المعنيرة بااليتفراء القسرري وري تلقري الشركاوى مرن الضرحايا أو 

 عنهم أو الدوا األءرا  والنظر ويها )ألمانيا(؛ من ينو 
النظر وي التصديق عل  االتفاقية الدولية لحمايرة جمير  األشر ا  مرن  72-4

 االيتفاء القسري )سيراليون(؛
لررر  اتفاقيرررة عررردإ تقرررادإ جررررائم الحررررر  إاالنضرررماإ، دون أي تحفرررل،  72-5

 لوءني )ألمانيا(؛والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، وتنفيذحا وي القانون ا
إلءرررار المفوضرررية،  النظرررر وررري وضررر  م شررررات لحقررروق اإلنسررران ووقررراا  72-6

لسياسررراتها الوءنيرررة وررري  باعتبارحرررا أداة ستسرررمح برررإجراء تقيررريم أكثرررر دقرررة واتسررراقاا 
 مجاا حقوق اإلنسان )البرتغاا(؛

تعزيز التردابير الراميرة إلر  مكاوحرة جمير  أشركاا التمييرز برالتركيز علر   72-7
 عية والرصد )كوت ديفوار(؛التو 
صررياغة قرروانين مدنيرررة وإداريررة تكمررل أحكررراإ القررانون الجنررائي وتتررروي   72-7

مكاوحرررة التمييرررز علررر  أسررراس االنتمررراء اإلثنررري أو الجنسرررية أو اللغرررة وررري مجرررالي 
 العمالة وال دمات العامة عل  وجه ال صو  )المكسيك(؛

ي  أشكاا التمييز عل  تدعيم اإلءار الم سسي والقانوني لمكاوحة جم 72-2
 أساس اعتبارات العرق أو األصل اإلثني أو الدين أو اللون )الجزائر(؛
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لتمييرز والتعصرب وشرت  وهماا أشمل وأوسر  لوض  واعتماد ي ة تدعم  72-10
وكذلك اعتماد تدابير إدارية تسمح بمكاوحة التمييز عل  أساس االنتماء  تجلياته،

 رجنتين(؛اإلثني أو الجنسية أو اللغة )األ
اعتمررراد إصرررالحات إداريرررة أو تشرررريعية مناسررربة لضرررمان حمايرررة األ واص  72-11

 المثليين عل  قدإ المساواة م  غيرحم وي ش ون منها اإلقامة واإلرث )أستراليا(؛
إ الة صفة الجريمة عن أوعاا التشهير ودمجها وي إءار القانون المدني  72-13

 )إستونيا(؛
عد علرر   يررادة تمثيررل النسرراء ورري الحيرراة السياسررية اعتمرراد ترردابير تسررا 72-13

 )الجزائر(؛
ضرررمان أن تحمررري الم سسرررات المحليرررة وتعرررز  وترصرررد حقررروق النسررراء  72-14

والبنات وتدعم المساواة بين الرجاا والنساء بضمان مشراركة النسراء بالكامرل وري 
 عمليات وض  السياسات وصن  القرارات )كندا(؛

 ة صفة الجريمة عن التشهير )غانا(؛اعتماد تدابير إل ال 72-15
وري المناصرب الو اريرة  عادالا  اعتماد تدابير لضمان تمثيل النساء تمثيالا  72-16

 وي البلد )غانا(؛
لرروائح السررالمة المهنيررة وإنفاقحررا، لمتثرراا االبررذا جهررود نشرر ة لرصررد  72-17
 ألمريكية(.)الواليات المتحدة ا والصناعات الميكانيكيةسيما وي ق اعي البناء  ال

 بالتوصيات أدناه: وأحاءت سان مارينو علماا  -70
الشروع وي التصديق عل  الصكو  الدوليرة التري لرم تصردق عليهرا بعرد   70-1

 وتنفيذ تلك المصدق عليها بالفعل )كوت ديفوار(؛
التصررديق علرر  البروتوكرروا االيتيرراري التفاقيررة مناحضررة التعررذيب وغيررره  70-3

لعقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو المهينرررة )أوروغرررواي مرررن ضررررو  المعاملرررة أو ا
 وورنسا والبرتغاا(؛

التقيد بمبادئ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي  العماا المهراجرين  70-3
 وأوراد أسرحم والنظر بعين إيجابية وي التصديق عليها )المكسيك(؛

عماا المهراجرين التصديق عل  االتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي  ال 70-4
 وأوراد أسرحم )أوروغواي(؛

النظر وي التصديق عل  االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة حقروق جمير  العمراا  70-5
 المهاجرين وأوراد أسرحم )غانا وإندونيسيا وسيراليون(؛
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المضي وي تقيريم إمكانيرة االنضرماإ وري المسرتقبل إلر  اتفاقيرات دوليرة  70-6
ويهررا بعررد  مثررل االتفاقيررة الدوليرررة  لدولررة ءرورراا أيرررى لحقرروق اإلنسرران لررم تصرربح ا

لحمايرررة حقررروق جميررر  العمررراا المهررراجرين وأورررراد أسررررحم والبروتوكررروا االيتيررراري 
التفاقيررررة مناحضررررة التعررررذيب وغيررررره مررررن ضرررررو  المعاملررررة أو العقوبررررة القاسررررية أو 

 الالإنسانية أو المهينة )الفلبين(؛
 0620علررر  اتفاقيرررة عررراإ ات ررراق جميررر  ال  ررروات الال مرررة للتصرررديق  70-7

 )البرا يل(؛ 0691توكولها لعاإ و ال اصة بوض  الالجمين وبر 
توكولها و ال اصة بوض  الالجمين وبر  0620التصديق عل  اتفاقية عاإ  70-7
 )إي اليا(؛ 0691 لعاإ
 لمبادئ باريس )إسبانيا(؛ إنشاء م سسة وءنية لحقوق اإلنسان ووقاا  70-2
لمبررادئ برراريس  ة وءنيررة لحقرروق اإلنسرران ووقرراا النظررر ورري إنشرراء م سسرر 70-10

 )إندونيسيا(؛
ضرررمان المسررراواة وررري الحقررروق لفائررردة المثليرررات والمثليرررين ومزدوجررري  70-11

برررالزواص  الميرررل الجنسررري ومغرررايري الهويرررة الجنسرررانية عرررن ءريرررق االعتررررا  قانونررراا 
يرلنرردا أو المثلرري والشررراكات المدنيررة المثليررة )المملكررة المتحرردة لبري انيررا العظمرر  

 الشمالية(.
جميررر  االسرررتنتاجات و/أو التوصررريات الرررواردة وررري حرررذا التقريرررر تعبّرررر عرررن موقرررف  -71

الدولررة )الررردوا( التررري قررردمتها و/أو الدولرررة موضرروع االسرررتعراض. وال ينبغررري أن ي فهرررم أنهرررا 
 تحظ  بتأييد الفريق العامل بكامله.
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