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مقدمة
 -1عقددد الفريددق العام د املعددي ابالسددتعرا الدددور الشددام  ،املنش د وفقددا لق درار جمل د حق د
اإلنسدان  ،1/5دورتد الرابعددة والثالثدن يف الفد ة مدن  4إىل  15تشدرين الثداي/ن فمرب  .2019وأُجددر
االسددتعرا املتعلددق بسددان مددارين يف اجللسددة السادسددة املعق د دة ي د م  6تش درين الثدداي/ن فمرب .2019
وترأس وفد سان مارين السفري املمث الدائم لسدان مدارين لدد مكتد األمدم املتحددة يف جنيد
واملنظمددا الدوليددة األخددر يف س يسدرا ،مارسدديل بيكددار  .واعتمددد الفريددق العامد التقريددر املتعلددق
بسان مارين يف جلست العاشرة املعق دة ي م  8تشرين الثاي/ن فمرب .2019
 -2ويف  15ك ددان ن الثاي/ين دداير  ،2019اخت ددار جملد د حقد د اإلنس ددان جمم ع ددة املق ددررين
التالية (اجملم عة الثالثية) لتيسري االستعرا املتعلق بسان مارين  :ك اب ونيجرياي واهلند.
 -3ووفقدا للفقددرة  15مدن مرفددق قدرار جملد حقد اإلنسددان  1/5والفقدرة  5مددن مرفدق قدرار
اجملل  ،21/16صدر ال اثئق التالية ألغرا االستعرا املتعلق بسان مارين :
(أ)

تقرير وطي/عر كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/34/SMR/1؛

(ب) جتميع للمعل ما أعدت مف ضية األمم املتحددة السدامية حلقد
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/34/SMR/2؛
(ج)

اإلنسدان وفقدا

م جز أعدت املف ضية وفقا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/34/SMR/3

 -4وأحيلد د إىل س ددان م ددارين  ،ع ددن طري ددق اجملم ع ددة الثالثي ددة ،قائم ددة أسد د لة أع ددد ا س ددلفا
إسبانيا ،وأملانيا ،وأنغ ال ،والربتغال ابسم جمم عة األصدقاء املعنيدة آبليدا التنفيد وإعدداد التقدارير
واملتابع ددة عل ددو املس ددت الد د طي ،واململك ددة املتح دددة لربيطاني ددا العظم ددو وأيرلن دددا الش ددمالية .وهد د
األس لة متاحة علو امل قع الشبكي لالستعرا الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكر وفد سان مارين أن االستعرا الدور الشام ميث منربا للح ار البناء بدن الددول
واملنظمددا الدوليددة واجملتمددع املدددي .ومددن مث فه د مبثابددة فرصددة قيمددة للتفكددري يف مسددت اي محايددة
حق اإلنسان وتعزيزها يف ك بلد .وقال إن االستعرا كان هاما ومفيدا للغاية.
 -6وأضاف أن ال فد مل يكدن علدو املسدت الد اار بسدب احلد املبكدر للربملدان يف أعقداب
األامددة احلك ميددة واالنتخددااب العامددة املقددرر عقدددها يف  8كددان ن األول/ديسددمرب  .2019ووفقددا
للقان ن ،ميكن ألعضاء احلك مة ،إىل حن إجراء االنتخدااب  ،البد يف القضدااي املتعلقدة ابإلدارة
العادي ددة فق ددط وال حي ددق هل ددم التعه ددد ابلتزام ددا أو ض ددمان تنفيد د ند د ااي أو مق ح ددا ابلنياب ددة ع ددن
احلك مة املقبلة أب حال من األح ال.
 -7ونتيجة ل لك ،سديق ال فدد علدو اإلجدراءا املتخد ة يف البلدد يف ميددان محايدة حقد
اإلنسددان خددالل السددن ا القليلددة املاضددية ،وس د ف حيدديط علم دا بعنايددة ابلت صدديا واالق احددا
واملالحظددا املقدم ددة .وس د ف يبل د احلك مددة املق ددرر تشددكيلها بع ددد انتخددااب  8ك ددان ن األول/
ديسمرب  2019بنتائج االستعرا .
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 -8إن محايدة كرامدة مجيدع البشدر والتنميدة املسدتدامة جلميدع الشدع ب تكمدن يف عامليدة حقد
اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها .وشع سان مارين ملتدزم حبمايدة وتعزيدز حقد األفدراد
وحراي م.
 -9ويف س ددان م ددارين  ،كم ددا يف أم دداكن أخ ددر  ،تنطد د األام ددا ال دديت طالد د العدي ددد م ددن
االقتصادا علو خطر شي ع األاننية والالمباالة واخل ف من اآلخر .بيد أن اجملتمع املدي ملتدزم
ابلدددفاع عددن حق د اإلنسددان ،وال سدديما فيمددا يتعلددق حبمايددة الف ددا األكثددر ضددعفا يف اجملتمددع.
وفض ددال ع ددن وجد د د جمم ع ددة كب ددرية م ددن الرابط ددا واملنظم ددا ال دديت ال تس ددتهدف الد درب  ،اختد د
مبادرا هامة عديدة يف اآلونة األخرية يف البلد.
 -10ففي  13أاير/ماي  ،2018شارك السكان يف مسرية ضد الكراهية والتعص  .وعالوة
علددو ذل ددك ،ويف التدداري نفس د تقريبددا ،دع ددا الرئيسددان احلاكم ددان (أ رئيسددا الدول ددة) إىل إش دراك
امل دددارس عل ددو مجي ددع املس ددت اي يف االض ددطالع مبب ددادرا كج ددزء م ددن محل ددة "مناهض ددة خط دداب
الكراهية" ،اليت نظمها جمل أورواب ودعمتها احلك مة دون تردد.
 -11وأضاف أن املتط عن يف رابطا سان مدارين وضدع ا مبدادرا عديددة يف جمدال حقد
األشدخا ذو اإلعاقدة .فباإلضدافة إىل تشدجيع العديددد مدن التددخال التشدريعية خدالل الدددورة
التشريعية السابقة ،روجد ا حلمدال عديددة ددف إىل اايدة الد عي العدام ابلف ائدد الديت تعد د علدو
اجملتمع نتيجة ك ن أكثر مش ال وأكثر اهتماما ابإلعاقة.
 -12وم ددن املب ددادرا الناجح ددة ال دديت اخت د يف ع ددام  2019احلمل ددة ال دديت هنضد د هب ددا رابط ددة
"أتيفا  -مينيت" هبددف مجدع األمد ال مدن أجد ت ايدع أجهدزة تسداعد علدو االعتمداد علدو الد ا ،
مث د الكراسددي املتحركددة ،علددو مددن هددم يف أم د احلاجددة إليهددا .ومتثل د مبددادرة أخددر يف عددر
مسددرحية "األب دراج النفيسددة" ،حي د كددان املمثل د ن أشخاصددا يعددان ن درجددا وأن د اع متفاوتددة مددن
اإلعاقة ،مبساعدة منظمة وطنية متث األشخا ذو اإلعاقة.
 -13وقد نشد تطبيدق الشدراكا املدنيدة املسدجلة عدن مبدادرة شدعبية ،ممدا يشدهد علدو مشداركة
اجملتم ددع امل دددي يف احلي دداة الدميقراطي ددة للبل ددد .وال اق ددع أن الق ددان ن الد د ي ددنظم الشد دراكا املدني ددة
املسددجلة يع د ف للشددركاء املسددجلن مدددنيا ،مددن األاواج املثليددن واألاواج مددن اجلنسددن علددو حددد
س اء ،ابملساواة يف الكرامة واحلق والضماان مع األشخا املتزوجن.
 -14وأضاف قائال إن البلد قد من األول ية القصد يف اترخيد للددفاع عدن حقد اإلنسدان
وقد استخدم ابسدتمرار مجيدع مد ارد لضدمان تطبيدق أفضد املعدايري الدوليدة ،آخد ا يف االعتبدار أن
صغر حجم الدولة ال يربر أ وج قص ر.
 -15وقدال إن البلدد علدو علدم بتد خر يف تقددم عددة تقدارير إىل هي دا املعاهددا  .وقدد أبددرا
تقري ددر الد د طي الص ددع اب ال دديت ووجهد د يف تنفيد د بعد د الت ص دديا املنبثق ددة ع ددن ال دددورة الثاني ددة
لالستعرا الدور الشام .
 -16وال ميكددن تربيددر ه د النتددائج السددلبية ابلنسددبة لبلددد مثد سددان مددارين اسددتطاع أن يثب د ،
ط د ال اترخي د  ،أن إبمكان د االضددطالع بدددور إجيددايب علددو السدداحة الدوليددة يف الدددفاع عددن حق د
اإلنسددان وتعزيزهددا علددو الددرغم مددن أهنددا نش د أحيدداان عددن أحدددا معينددة وخص صددا عددن م د ارد
حمدودة متصلة بصغر حجم الدولة.
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 -17وال اقددع أن سددان مددارين ألغ د عق بددة اإلعدددام للمددرة األوىل يف عددام  1848وألغتهددا هنائيددا يف
عام  ،1865وب لك أصبح أول دولة اخت تلك اخلط ة يف أورواب واثي دولة اخت ا يف العامل.
 -18ومتشديا مددع ذلددك القدرار ،صددق سددان مددارين علددو الربوت كد ل االختيددار الثدداي امللحددق
ابلعهد ددد الد دددوي اخلد ددا ابحلق د د املدنيد ددة والسياسد ددية ،ال د د يرمد ددي إىل إلغد دداء عق بد ددة اإلعد دددام،
والربوت ك ل رقم  6امللحق ابتفاقيدة محايدة حقد اإلنسدان واحلدراي األساسدية بشد ن إلغداء عق بدة
اإلعدددام .وقددد شددارك البلددد ابسددتمرار يف تقدددم قدرارا اجلمعيددة العامددة بشد ن وقد العمد بعق بددة
اإلعدددام .وعددالوة علددو ذلددك ،انضددم احلك مددة يف أيل ل/سددبتمرب  2019إىل التحددال العدداملي
من أج إهناء التجارة يف السلع املستخدمة يف عق بة اإلعدام والتع ي .
 -19وذك ددر أبن س ددان م ددارين كاند د أول دول ددة أوروبي ددة وقعد د عل ددو نظ ددام روم ددا األساس ددي
للمحكمدة اجلنائيددة الدوليددة .وهدي ت اصد إيددالء اهتمدام كبددري لعمد احملكمدة اجلنائيددة الدوليددة ،علددو
الرغم من أهنا غري ممثلة دبل ماسيا يف الها .
 -20ومددن بددن اجملدداال الدديت تف ق د فيهددا سددان مددارين نظامهددا الصددحي ال د بدددأ ب صددف
نظاما للضمان االجتماعي يف عام  .1955وظ  ،من ذلدك احلدن ،نظامدا عامدا أبكملد وجمانيدا
جلميد ددع امل د د اطنن ،مد ددن ال د د الدة حد ددى ال فد دداة .وه د د يشد ددم اخلد دددما الصد ددحية واالسد ددتحقاقا
االقتص د ددادية يف حال د ددة م د ددر العم د ددال ،واإلع د دداان األسد د درية ،واملس د دداعدة الص د دديدالنية ،والرعاي د ددة
االجتماعيددة والصددحية ،واملعاشددا التقاعديددة للمسددنن ،واالسددتحقاقا الدديت تدددوم مددد احليدداة.
وابملث  ،اعترب التعلديم العدام ،مند عدام  ،1963حقدا غدري قابد لإللغداء وجمانيدا للجميدع ،مدن سدن
السادسددة إىل سددن السادسددة عشددرة .ومل تسددج أ حدداال مل يتلددق فيهددا أطفددال التعلدديم اإللزامددي
أو يكمل حى سن السادسة عشرة.
 -21ويف احل دداال ال دديت مل ي ددتمكن فيه ددا البل ددد م ددن االع د اف حبق د معين ددة وتعزيزه ددا بش ددك
مسددتق  ،ف د ن هي ددا مث د جمل د حق د اإلنس ددان ،وعل ددو وج د التحدي ددد االس ددتعرا ال دددور
الشددام  ،حفددز برملان د ومؤسسددات علددو سددد الثغ درا  .ومددن األمثلددة الناجحددة علددو فعاليددة تلددك
اآلليددة التصددديق علددو العديددد مددن الصددك ك الدوليددة عق د الت صدديا الصددادرة ع دن عدددة بلدددان،
واعتماد القان ن ال حيظر العق بة البدنية لألطفال.
 -22وأضد دداف أن سد ددان مد ددارين تد دددرك متام د دا قيمد ددة احل د د ار وقيمد ددة املسد ددا ة الد دديت تقد دددمها عمليد ددة
االستعرا احلالية .وهي علدو ثقدة مدن أن االسدتعرا احلداي مدن شد ن أن ميكنهدا مدن اختداذ خطد ا
ضرورية وهامة يف املستقب  ،مبا يعزا ال ابط ال ثيق بن تلك العملية والتنمية الدميقراطية للبلد.
 -23وخددالل االسددتعرا الثدداي ،الد أجددر يف تشدرين األول/أكتد بر  ،2014تلقد سددان
ورفض .19
مارين  74ت صية ،حظي  55منها ابلقب لُ ،

 -24وعلو مد السن ا اخلم املاضية ،درس ال اارا املعنيدة مجيدع الت صديا الصدادرة
ع ددن ال دددورة الثاني ددة ،وق ددد م ابلفع د تنفي د الكث ددري منه ددا .وق ددد اض ددطلع واارة الش ددؤون اخلارجي ددة
بتنسدديق عمليددة تنفي د الت صدديا  ،داعيددة إىل اعتمادهددا علددو أسدداس منددتظم وتقيدديم تنفي د ها .وقددد
اضددطلع خ ددالل العددام املاض ددي ابألعمددال التحض دريية للتقري ددر ال د طي الثال د  ،بدددعم م ددن مجي ددع
ال اارا األخر والعديد من مكات اإلدارة العامة.
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 -25وردا علددو األس د لة املعدددة سددلفا الدديت قدددمتها أنغ د ال والربتغددال ،الح د ال فددد أن حجددم
وخصددائ اإلدارة العامددة مل حيتمددا حددى اترخي د إنشدداء آليددة خمصصددة لتنفي د ت صدديا االسددتعرا
الدور الشام أو ت صيا هي ا أخر  .وقام واارة الشؤون اخلارجيدة بتنسديق عمليدة متابعدة
الت صيا  ،ابلتعاون مع ال اارا واملكات األخر  .ومع ذلك ،ف ن البلد يرح أب مق حا
يف ذلك الصدد.
 -26وق ددد أعل ددن ع ددن االس ددتعرا الثالد د لس ددان م ددارين يف الص ددحافة وأبلغد د بد د الرابط ددا
العاملة يف البلد ،حي قدم معل ما بش ن كيفيدة املسدا ة يف االسدتعرا  .وشدكر ال فدد مدن
سددا ا يف تقدددم االق احددا واملق حددا لتحسددن نظددام محايددة حق د اإلنسددان يف البلددد ،والدديت
أدرجد يف التقريددر ال د طي .ومددا أن م االنتهدداء مددن إعددداد التقريددر الد طي حددى قددام وايددر الشددؤون
اخلارجية بتقدمي إىل اللجنة الربملانية املعنية ابلشؤون اخلارجية يف آب/أغسط .2019
 -27ويتضد ددمن التقريد ددر معل مد ددا عد ددن تنفي د د الت صد دديا الد دديت قبلتهد ددا سد ددان مد ددارين يف دورة
االسدتعرا الثانيدة وعددن التطد را الدديت حصدل يف ميددان حقد اإلنسدان علددو مدد السددن ا
اخلم د املاضددية .فمن د تش درين األول/أكت د بر  ،2014انضددم سددان مددارين إىل عدددد كبددري مددن
الصك ك الدولية أو صدق عليها ،س اء يف ميدان حق اإلنسان أو يف جماال أخر .
 -28ومددن ابب املتابعددة لددبع الت صدديا املقب لددة خددالل دورة االسددتعرا الثانيددة ،انضددم
سد ددان مد ددارين إىل الربوت ك د د ل االختيد ددار امللحد ددق ابلعهد ددد الد دددوي اخلد ددا ابحلق د د االقتصد ددادية
واالجتماعي ددة والثقافي ددة ،والربوت ك د د ل االختي ددار التفاقي ددة حق د د الطف د د املتعل ددق إبج د دراء تق دددم
البالغا  ،والتعديال املدخلة علو نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليدة بشد ن جرميدة
العدوان .وعالوة علو ذلك ،جتدر حاليدا عمليدة التصدديق علدو اتفاقيدة مكافحدة التمييدز يف جمدال
التعليم التابعة ملنظمة األمم املتحدة لل بية والعلم والثقافة (الي نسدك ) واالتفدا املتعلدق ابمتيدااا
احملكمة اجلنائية الدولية وحصاان ا .وقد قدم ه ان الصكان الددوليان ابلفعد إىل اللجندة الربملانيدة
املعنيددة ابلشددؤون اخلارجيددة للنظددر فيهمددا ،وسد ف يقدددمان إىل الربملددان يف عددام  2020السددتكمال
اإلجراء النهائي لعملية التصديق.
 -29وابإلضددافة إىل ذلددك ،ويف السدديا اإلقليمددي ،صدددق سددان مددارين علددو صددك ك جملد
أورواب التاليددة :الربوت ك د ل رقددم  16امللحددق ابتفاقيددة محايددة حق د اإلنسددان واحل دراي األساسددية،
واتفاقية ال قاية من العند ضدد النسداء والعند املندزي ومكافحتهمدا (اتفاقيدة اسدطنب ل) ،واتفاقيدة
محاية األفراد فيما يتعلق ابملعاجلة اآللية للبياان الشخصدية ،واالتفاقيدة املتعلقدة ابجلدرائم احلاسد بية
وبروت ك هلا اإلضايف املتعلق بتجرم األفعال املتسمة بطابع العنصرية وكراهية األجان اليت ترتكد
عرب النظم احلاس بية.
 -30كما صدق سان مدارين علدو صدك ك دوليدة أخدر  ،مثد معاهددة جتدارة األسدلحة ،واتفدا
ابري د  ،ومعاهدددة حظددر األسددلحة الن ويددة ،واتفاقيددة منظمددة العم د الدوليددة لعددام  1952بش د ن محايددة
األم مة (املنقحة) (رقم  ،)183واليت ترتبط مبادؤها وأحكامها حبماية حق اإلنسان.
 -31وعق د دورة االس ددتعرا الثاني ددة ،وبفض د الت ص دديا املقدم ددة إىل البل ددد ،عمل د س ددان
مارين بشك جد يف ميدان محاية حق اإلنسدان ،واعتمدد تددابري تشدريعية هامدة ،وطبقد
ممارسا جيدة حلماية حق اإلنسان.
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 -32ومددن اجلدددير ابل د كر أن د  ،يف إطددار النظددام القددان ي لسددان مددارين  ،يعتددرب إعددالن حق د
امل د اطنن واملب دداد األساس ددية للنظ ددام الدس ددت ر لس ددان م ددارين (الق ددان ن رق ددم  59الص ددادر يف 8
مت ا/ي ليد  1974والتعددديال الالحقددة) مبثابددة دسددت ر مددن الناحيددة العمليددة .وقددد مسددي ابلدسددت ر
اجلامدد ،ألن تعديلد يقتضدي أغلبيددة مؤهلدة مددن الربملددان .وتضدطلع جلنددة الضدامنن املعنيددة بدسددت رية
الق اعددد (احملكمددة الدسددت رية) ابلتحقددق مددن ك د ن الق د انن اجلديدددة أو تلددك السددارية ابلفع د  ،يف
حال تعرضها للطعن ،مت افقة مع الدست ر.
 -33وتع ف املادة  4من اإلعالن مببدأ املساواة .وقدد أدخد مدؤخرا تعددي دسدت ر كبدري علدو
تلك املادة ،وسع نطا تطبيق مبدأ املسداواة أمدام القدان ن واسدتبعد صدراحة أوجد التمييدز الديت تشدري إىل
املي د اجلنسددي .وأُقِّددر التعدددي يف اسددتفتاء أتكيددد  ،طلب د الربملددان وأجددر يف  2حزيران/ي ني د ،2019
وص في سكان سان مارين لصاحل التعدي بنسبة م ية بلغ  71,46يف املائة.
 -34وقد جاء التعدي الدست ر يف أعقاب اعتمداد قدان ن يدنظم الشدراكا املدنيدة املسدجلة،
الد د ي ددن عل ددو أن األاواج املثلي ددن واألاواج م ددن اجلنس ددن الد د ين يس ددجل ن ش ددركاءهم م دددنيا
يتمتع ن ابملساواة يف الكرامة واحلقد والضدماان املمن حدة للمتدزوجن .وحيصد امل اطند ن الد ين
يقررون تسجي شراكتهم مدنيا وفقدا للقدان ن اجلديدد والئحتد التنظيميدة علدو نفد ال ضدع الد
يتمتددع بد األشددخا املتزوجد ن مددن حيد اإلقامددة واملدريا واملعاشددرة واملسدداعدة املتبادلددة وحقد
اإلر وغريها من املسائ  ،س اء كان الزوجان من نف اجلن أم ال.
 -35وقددد أحددرا تقدددم كبددري يف مكافحددة العند ضددد املدرأة والعند اجلنسدداي .وعقد التصددديق
علددو اتفاقيددة اسددطنب ل ،اعتمددد تش دريع يف  6أاير/مدداي  2016مل اءمددة األحكددام ذا الصددلة مددن
النظددام القددان ي ال د طي مددع تلددك االتفاقيددة .وقددد أضدداف القددان ن ج درائم جنائيددة جديدددة إىل النظددام
الق ددان ي الد د طي يف جم ددال العند د ض ددد املد درأة والعند د اجلنس دداي والعند د املن ددزي ،وال س دديما ال ددزواج
القس ددر  ،وتشد د ي األعض دداء التناس ددلية األنث ي ددة والتعق دديم القس ددر  .كم ددا م تع دددي أحك ددام الق ددان ن
اجلنددائي املتعلقددة إبسدداءة املعاملددة يف األسددرة إبضددافة جددرم العن د املنددزي .وعددالوة علددو ذلددك ،ف د ن
احلكدم املتعلدق حبظدر التمييدز أو الكراهيدة أو العند اسدتكم ليشدم التمييدز أو العند أو االسددتفزاا
املرتبط ابهل ية اجلنسانية واملي اجلنسي.
 -36ومن د عددام  ،2008مددا فت د اهلي ددة املعنيددة بتكددافؤ الفددر تعم د يف سددان مددارين وتتمث د
مهمتها يف تلقي مجيع التقارير عن إساءة املعاملة أو السل ك غري القان ي يف جمال العند ضدد املدرأة
والعن د اجلنس دداي .وع ددالوة عل ددو ذل ددك ،ف د ن مرس د ما ص دددر يف  17أاير/م دداي  2018اود اهلي ددة
أبدوا تنفي ية دف إىل التنسديق بدن مجيدع اجلهدا املعنيدة العاملدة يف جمداي وقايدة ومحايدة ضدحااي
العن  ،كما ُشرع يف مبادرا عديدة ملنع العن ضد املرأة والعن اجلنساي ومكافحتهما.
 -37وقددد اخت د خط د ة كبددرية أخددر يف جمددال االع د اف ابملسدداواة يف احلق د بددن اجلنسددن
ابعتم دداد ق ددان ن يف  26تش د درين الث دداي/ن فمرب  2015بش د د ن املس دداواة يف نق د د االس ددم الع ددائلي.
فبم جد القددان ن ميكددن لل الدددين أن خيتددارا معدا االسدم العددائلي الد ميددن للم لد د اجلديددد حبيد
أيخ االسم العائلي لألب أو األم أو كليهما حس ال تي ال يقرر ال الدان.
 -38وق ددد أُح ددرا تق دددم كب ددري يف الس ددن ا األخ ددرية أيضد دا يف محاي ددة حقد د األش ددخا
اإلعاقددة .ففددي  10آذار/مددارس  ،2015اعتمددد الربملددان قددان ان بش د ن مسدداعدة األشددخا
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اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتمع وإعمال وحق قهم .وه يهدف إىل حتقيق ما يلي :ضدمان االحد ام
الكام د للكرام ددة اإلنس ددانية لألش ددخا ذو اإلعاق ددة وحلقد د قهم وحد دراي م؛ وتعزي ددز إدم دداجهم يف
املدددارس ويف العم د ويف اجملتمددع عددن طريددق إاالددة الظددروف الدديت حت د ل حالي دا دون من د هم الكام د ؛
وتعزي ددز الت هيد د ال د ظيفي واالجتم دداعي لألش ددخا الد د ين يع ددان ن م ددن إعاق ددا بدني ددة أو عقلي ددة
أو حسددية أو فكريددة ،سد اء بصد رة مؤقتددة أو دائمددة ،ابإلضددافة إىل تد فري احلمايددة القان نيددة هلددم عددن
طريددق حظددر أ متييددز مباشددر وغددري مباشددر ضدددهم؛ واالع د اف حبددق األسددرة يف تلقددي املسدداعدة
واحلماية يف دعم أفرادها من ذو اإلعاقة.
-39
قدددم
الت هي د د
اخلدما

وقددد نف د القددان ن تنفي د ا كددامال مددن خددالل سلسددلة مددن املراسدديم كمل د أحكام د  ،فقددد
الدددعم اإلدار وتنظيمدا أفضد وأكثددر كفدداءة لل قايددة والتشددخي املبكددر والعددالج وإعددادة
لألش ددخا ذو اإلعاق ددة .كم ددا نص د د املراس دديم عل ددو إاتح ددة إمكاني ددة احلص د د ل عل ددو
علو حن أكثر مالءمة وفعالية.

 -40وملس دداعدة أس ددر املعد د قن أو األش ددخا املص ددابن أبمد درا خط ددرية ،ب دددأ العمد د بنظ ددام
اإلجددااا ال الديددة ملدددة ال تزيددد عددن سددنتن ميكددن تقسدديمها إىل أشددهر منفصددلة .كمددا أن سددان
مدارين قدد نظمد إمكانيدة التددربع بعطد رمسيدة أو أايم إجدااة مدف عددة األجدر للدزمالء الد ين يتعددن
عليهم مساعدة األشخا ذو اإلعاقا الشديدة.
 -41ولضمان وج د نظدام تعليمدي شدام للجميدع علدو مجيدع املسدت اي وكفالدة الدتعلم مدد
احليدداة ،ص دددر يف  1مت ا/ي لي د  2015مرس د م بش د ن ح ددق األش ددخا ذو اإلعاق ددة يف التعل دديم
والتدددري واإلدمدداج يف املدرسددة .وه د يتضددمن أحكام دا تكف د التنميددة الكاملددة للقدددرا البش درية
والشع ر ابلكرامة وتقدير ال ا لألشخا ذو اإلعاقة.
 -42وقد اع ف قان ن صدر يف  9أيل ل/سبتمرب  2014رمسيدا ُبعسدر القدراءة وعسدر الكتابدة
وخل د د الكتاب ددة وعس ددر احلس دداب واض ددطراب الك ددالم والتنس دديق احلرك ددي واالض ددطرااب الس ددل كية
ابعتبارها اضطرااب من حمددة.
 -43وم تعدددي القددان ن املتعلددق بتيسددري إمكانيددة وص د ل األشددخا ذو اإلعاقددة إىل املبدداي
مب جد قددان ن اعتمددد يف  14كددان ن األول/ديسددمرب  2017بشد ن ختطدديط املدددن وقد انن البندداء.
وقد ن علو إاالدة احلد اجز املعماريدة وألدزم واارة األقداليم والبي دة إبعدداد تعدداد لألشدغال واهلياكد
واملباي اليت متلكها الدولة.
 -44وق ددد أنشد د مرسد د م ص دددر يف  24ش ددباط/فرباير  2016بشد د ن الت دددابري املتخد د ة لص دداحل
املسددنن واألشددخا ذو اإلعاقددة ال د ين يعتمدددون علددو املسدداعدة املسددتمرة ،مكتبددا للمسدداعدة
يعم د في د م ظ د اس ددتقبال يق دددم املعل م ددا وال دددعم بش د ن مباش ددرة وإمت ددام اإلج دراءا املتعلق ددة
ابملساعدة املستمرة.
 -45ويددن التش دريع املعتمددد يف  10آذار/مددارس  2015علددو إنشدداء اللجنددة ال طنيددة املعنيددة
بتنفيد د اتفاقي ددة حقد د األش ددخا ذو اإلعاق ددة .وق ددد ُكلفد د اللجن ددة بتعزي ددز تنس دديق املب ددادرا
املتخد د ة يف خمتلد د القطاع ددا احلك مي ددة ،ومج ددع البي دداان بصد د رة منهجي ددة ،وتنفيد د الدراس ددا
واألنشطة البحثية.
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 -46وخ ددالل دورة االس ددتعرا األوىل ،التزمد د س ددان م ددارين ابعتم دداد تشد دريع ش ددام بشد د ن
العق بة البدنية ضد القصر .ويف  5أيل ل/سبتمرب  ،2014اعتمد قان ان يفر عقد اب أكثدر
صرامة علو جرمية العق بة البدنية ،ال سيما ضد القصر ،وذلك من خالل تعدي القان ن اجلندائي
والتشريع املتعلق بقان ن األسرة .وعالوة علو ذلك ،ومب ج ذلك القان ن ،رفع سدن املسدؤولية
اجلنائية يف القان ن اجلنائي من  12سنة إىل  14سنة.
 -47ويف  26نيسان/أبري  ،2017اعتمد الربملان قان ان يتعلق إبصالح نظام السج ن ،مدن
أج االمتثال لت صيا اللجنة األوروبية ملنع التع ي واملعاملدة أو العق بدة الالإنسدانية أو املهيندة.
وقد ن علو وجد اخلصد علدو إنشداء فريدق للمراقبدة والعدالج مكلد ابقد اح بدرانمج مفصد
خصيص د دا لك د د سد ددجن اسد ددتنادا إىل بيد دداان السد ددجن والبيد دداان القضد ددائية والس د دريرية والنفسد ددية
واالجتماعي ددة وبع ددد إج دراء املق ددابال م ددع الس ددجن .ومتثل د والي ددة الفري ددق أيضد دا يف حف ددز إجد دراء
مراجع د ددة نقدي د ددة لل ق د ددائع ال د دديت أد إىل اإلدان د ددة ،وأس د ددباب اجلد د درائم املرتكب د ددة وع اقبه د ددا الس د ددلبية،
واإلجدراءا التصددحيحية الدديت ينبغددي اختاذهددا .وابإلضددافة إىل ذلددك ،تب د ل جه د د لتنسدديق العم د
داخد د الس ددج ن وخارجه ددا عل ددو ح ددد سد د اء ح ددى يتسد د حتس ددن إع ددادة أتهيد د الس ددجناء بع ددد
االحتجاا وتيسري إعادة إدماجهم يف اجملتمع.
 -48ومن أج ضمان احلدق يف اخلص صدية ،قدرر سدان مدارين أن تددرج يف تشدريعا ا احملليدة
مجيددع أحكددام الئحددة االحتدداد األورويب  679/2016الصددادرة عددن الربملددان األورويب وعددن جمل د
أورواب بتدداري  27نيسددان/أبري  2016بش د ن محايددة األشددخا الطبيعيددن فيمددا يتعلددق مبعاجلددة
البيداان الشخصددية وبشد ن حريددة نقد تلددك البيداان  .كمددا أنشد اهلي ددة املعنيددة حبمايددة البيدداان
اليت تعم بكام طاقتها.
 -49ويف إطدار احلددق يف العمد  ،قددم حد افز ألرابب العمد مددن أجد ت ظيد ف ددا معينددة
م ددن العم ددال ،مب ددن ف دديهم النس دداء العائ دددا إىل العم د د بع ددد إج ددااة األم م ددة أو التب ددي ،والنس دداء
املسجال يف ق ائم البطالة املتعلقة ابلعاملن غري املتفرغن واملعينن يف وظيفة جديدة تشغ ملدة
تق عن  25ساعة يف األسب ع.
 -50وال تزال سان مارين ت ي اهتماما خاصا لتعليم حق اإلنسدان ،وهد م ضد ع أوي دائمدا
األ يددة يف املدددارس علددو مجيددع املسددت اي  .وكددان اهلدددف مددن ذلددك ه د تزويددد الشددباب ،بدددءا مددن
راي األطفال ،بتعليم يركز علو أسل ب حياة مستدام ،وحق اإلنسدان ،واملسداواة بدن اجلنسدن،
وتعزيددز السددالم والالعند  ،وامل اطنددة العامليددة ،وتعزيددز التند ع .وعددالوة علددو ذلددك ،واعتبددارا مددن السددنة
الدراسددية  ،2019/2018م اسددتحدا منهدداج تعلدديم امل اطنددة ،ال د تعددر مددن خالل د مسددائ
تتعلددق ابمل اطنددة واحل د ار واح د ام اآلخ درين وإدارة النزاعددا  .ومثددة جتديددد هددام آخددر ط درأ علددو النظددام
املدرسي أال وهد بددء تددري األخالقيدا والثقافدة واجملتمدع يف املددارس االبتدائيدة ويف مجيدع مراحد
التعليم العليا ،ابتداء من السنة الدراسية  ،2020/2019كبدي عن تعليم الداينة الكاث ليكية.
 -51ومددن املسددتجدا اهلامددة يف جمددال احلددق يف احلصد ل علددو املعل مددا اعتمدداد قددان ن يف 5
كددان ن األول/ديسددمرب  2014بش د ن النشددر ومهنددة مشددغلي وسددائط اإلعددالم .وقددد أدخ د ه د ا
القددان ن العم د بنظددام شددام ملشددغلي وس ددائط اإلعددالم ،علددو مجيددع املسددت اي  ،هبدددف ض ددمان
حيادية املعل ما ودقتها .كمدا ند علدو إنشداء هي دة لرقابدة املعل مدا وهي دة مسدتقلة للمشدغلن
تتد ىل محايددة مشددغلي وسددائط اإلعددالم ومدراقبتهم .وابإلضددافة إىل ذلددك ،ند علددو اعتمدداد مدونددة
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أخالقيد ددا للمشد ددغلن ،وعلد ددو اسد ددتحدا منص د د الصد ددحفي املهد ددي ،ووضد ددع ق اعد ددد لناشد ددر
الصح  ،مبا يف ذلك املنش را اإللك ونية.
 -52وعق د اختدداذ تلددك التدددابري اجلديدددة ،ووجه د مشدداك عديدددة يف تنفي د ها ،علددو النح د
املبن يف تقرير مف حق اإلنسان جملل أورواب ،يف أعقاب الزايرة اليت قدام هبدا إىل سدان مدارين
يف عام  ،2015وعلو النح املشار إلي يف السؤال املعد سلفا املقدم مدن اململكدة املتحددة .وكاند
مجيددع األط دراف املعني ددة  -احلك م ددة ،واملهني د ن ،واجملتمددع امل دددي  -عل ددو وع ددي اتم بتل ددك املش دداك .
وعقددد األط دراف عدددة اجتماعددا ملناقشددة تلددك املسددائ  ،مدللددة ب د لك علددو اسددتعدادها ملعاجلددة
أكثر املسائ حساسية وإدخال التعديال املناسبة.
 -53وكددان هندداك ت افددق يف اآلراء وصد م ضد ع احلددق يف احلصد ل علددو املعل مددا وأ يددة
املعل ما "الصحية" ،من دون قي د ميكن أن حتد من حريتها .وقد جتلو ذلدك يف التعداون املثمدر
ال جر يف تنظديم املدؤمتر الرفيدع املسدت بشد ن خمداطر املعل مدا اخلاط دة الد عقدد يف سدان
مددارين يف  10أاير/مدداي  ،2019وشددارك في د متحدددث ن ابراون مددن عددامل املعل مددا واألوسدداط
األكادمييددة واجملتمددع املدددي واملنظمددا الدوليددة .وكددان مددن بددن املتحدددثن ممثلد ن عددن جملد أورواب
ومكت املمث املعي حبرية وسائط اإلعالم التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أورواب.
 -54وقددد حظيد تلددك املبددادرة بدددعم قد مددن واارة الشددؤون اخلارجيددة والد اارة املسددؤولة عددن
اإلعالم ،اليت أنشد فريقدا عدامال يتد ل مدن مد ظفي اإلدارة العامدة وممثلدي شدركة البد اإلذاعدي
والتلفزي ي احلك مية ،واجملل اإلعالمي ،وهي ة رقابة املعل ما  ،وجامعة سان مارين  .وقد ُكلد
الفريددق بدراس ددة م ض د ع احلددق يف احلص د ل عل ددو املعل م ددا وأ يددة املعل م ددا الص ددحية ،وبتنفي د
إجراءا ملم سة لت عية املشغلن والسكان ابالستخدام السليم ل سائط اإلعالم.
 -55وقد قدم املؤمتر بع األفكار واملشاريع هبدف الت عيدة بضدرورة احلصد ل علدو معل مدا
عاليددة اجل د دة جمدداان .ون د كر مددن املبددادرا الدديت وضددع خددالل امل دؤمتر مشددروعا إلدراج التثقي د
اإلعالمي يف املناهج الدراسية علو مجيع مست اي التعليم اإللزامي يف سان مارين .
 -56وقددد م عددر ذلددك املشددروع ومبددادرا أخددر اخت د ا سددان مددارين يف ميدددان مكافحددة
املعل مددا اخلاط ددة مددن جاند وفددد مددن سددان مددارين شددارك يف املنتددد العدداملي للدميقراطيددة الد
عقددد يف الفد ة مددن  6إىل  8تشدرين الثدداي/ن فمرب يف س اسددب ر  ،فرنسددا .وكددان اهلدددف مددن ذلددك
هد دراسددة املسد لة وإلقدداء الضد ء علددو املشددكلة الدديت ،وإن مل تكددن جديددة ،ابتد أكثددر أ يددة مددن
أ وق مضو بسب االنتشار اهلائ ل سائ الت اص االجتماعي علو مد العقد املاضي.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -57أدىل  45وف دددا ببي دداان أثن دداء جلس ددة التح دداور .وت ددرد الت ص دديا املقدم ددة أثن دداء جلس ددة
التحاور يف الفرع الثاي من ه ا التقرير.
 -58واع فد إسددبانيا ابجلهد د الدديت بد لتها سددان مددارين يف ميدددان حقد اإلنسددان مددن أجد
ال فدداء ابلتزامهددا ابملعاهدددا الدوليددة حلق د اإلنسددان .وأشددار إىل إنشدداء اهلي ددة املعنيددة بتكددافؤ
الفر  ،وأشاد ابعتماد قان ن عام  2015املتعلق حبق األشخا ذو اإلعاقة.
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 -59وأثن ت ن علو سان مدارين النضدمامها إىل عددة معاهددا دوليدة أساسدية ،ورحبد
ابعتمادها قان ان حلماية حق األشخا ذو اإلعاقدة ،فضدال عدن تشدريع بشد ن أمدن األطفدال
وسالمتهم.
 -60ورحبد د د أوكراني د ددا بتص د ددديق س د ددان م د ددارين عل د ددو الص د ددك ك الدولي د ددة حلقد د د اإلنس د ددان
وابلتعديال اليت أدخل علو التشريعا ال طنية بغية م اءمتها مع املعايري الدولية .كمدا رحبد
بقبد ل سددان مددارين ابختصددا اللجنددة املعنيددة حبقد اإلنسددان وجلنددة مناهضددة التعد ي يف تلقددي
البالغددا املقدمددة مددن دول حبددق دول أخددر  ،وابجلهد د املب ولددة لل فدداء ابلتزاما ددا مب جد اتفاقيددة
حق األشخا ذو اإلعاقة.
 -61واع ف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمدو وأيرلنددا الشدمالية بعمد احلك مدة مدع اجملتمدع
امل دددي ،وأثن د عل ددو س ددان م ددارين إلدراجه ددا احلماي ددة م ددن التميي ددز الق ددائم عل ددو املي د اجلنس ددي يف
الدست ر .ورحب ابلتصديق علو نظام االق ان املدي ،األمدر الد ميثد خطد ة هامدة حند حتقيدق
املساواة يف احلق للمثليا واملثلين ومزدوجي املي اجلنسي ومغداير اهل يدة اجلنسدانية .غدري أهندا
ال ت دزال تشددعر ابلقلددق ألن التش دريع ذ الصددلة ال يشددم مجيددع اآلاثر القان نيددة ابلنسددبة لددألاواج
املثلين ،ومن مث ال مينحهم املساواة الكاملة .وشجع سان مدارين علدو االعد اف بدزواج املثليدن
وحث احلك مة علو تعزيز ومحاية حرية التعبري للجميع.
 -62ورحبد ال د الاي املتحدددة األمريكيددة مبشدداركة وفددد سددان مددارين يف الفريددق العامد املعددي
ابالستعرا الدور الشام  ،وقدم ت صيا .
 -63وأشدداد أوروغ د ا ابلتقدددم احملددرا فيمددا يتعلددق حبق د األطفددال واملدراهقن ،مبددا يف ذلددك
حظر العق بة البدنية .والحظ أن االتفاقدا الدوليدة حلقد اإلنسدان الديت وقعتهدا الدولدة حتظدو
ابألسبقية ،مب ج دست ر سان مارين  ،علو التشريعا ال طنية .كما شجع سان مارين علو
املضي قدما لضمان متتع النساء ابحلق اجلنسية واإلجنابية.
 -64وأشاد مجه رية فنزويال الب ليفاريدة بسدان مدارين النضدمامها إىل الربوت كد ل االختيدار
امللحددق ابلعهددد الدددوي اخلددا ابحلقد االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والربوت كد ل االختيددار
التفاقيددة حقد الطفد املتعلددق إبجدراء تقدددم البالغددا  .واع فد مبددا اسددتثمرت يف نظددامي التعلدديم
والتدري  .وأثن علدو الدولدة لدزايدة مشداركة املدرأة يف احليداة السياسدية ،والتحسدينا الديت طدرأ
علو قطاع الصحة ،وإنشاء صندو للتضامن االستثنائي.
 -65ورحب اجلزائر بتصديق سان مارين علو العديد من الصك ك الدولية حلق اإلنسدان،
مبا فيها تلك املتعلقة حبماية األفراد فيما يتعلق ابملعاجلة اآللية للبياان الشخصية ،واتفاقية جمل
أورواب املتعلق ددة ابجلد درائم احلاسد د بية وبروت ك هل ددا اإلض ددايف املتعل ددق بتج ددرم األفع ددال املتس ددمة بط ددابع
العنصرية وكراهية األجان اليت ترتك عرب النظم احلاس بية.
 -66وأثن األرجنتن علو سان مارين لتصديقها علو الربوت ك ل االختيدار امللحدق ابلعهدد
الدوي اخلا ابحلق االقتصادية واالجتماعيدة والثقافيدة والربوت كد ل االختيدار التفاقيدة حقد
الطف املتعلق إبجراء تقدم البالغا .
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 -67وأشدداد أرمينيددا بسددان مددارين لك هنددا أحددد البلدددان الد د  26يف العددامل الدديت حقق د نددزع
السددالح الكام د  ،وألهنددا اخت د مبددادرا لتعزيددز اجملتمددع املدددي واسددتقالل حك متهددا .ورحب د
ابلتعديال اليت أدخل علو القان ن فيما يتعلق ابحلق يف احلص ل علو املعل ما .
 -68وأثن أس اليا علو سان مارين لسجلها الق يف جمال حق اإلنسان ولإلطار املتن
حلقد د اإلنس ددان ،الد د يعد د ف بقيم ددة الس ددالمة الشخص ددية ،ويد د فر درج ددة عالي ددة م ددن املش دداركة
السياس ددية ،وحيم ددي احلد دراي املدني ددة .ورحبد د ابلتق دددم احمل ددرا يف تعزي ددز حقد د املثلي ددا واملثلي ددن
ومزدوجي املي اجلنسي ومغاير اهل ية اجلنسانية وحاملي صفا اجلنسن.
 -69وأثند د ج ددزر البهام ددا عل ددو س ددان م ددارين النض ددمامها إىل ع دددد م ددن الص ددك ك الدولي ددة
واإلقليمية حلق اإلنسان ،واخلط ا اليت اخت ا ملكافحة العن ضد املدرأة ،وإنشداء جلندة معنيدة
بتنفي اتفاقية حق األشخا ذو اإلعاقة.
 -70وأثن د الربااي د علددو س ددان مددارين النضددمامها إىل اتفاقي ددة منددع جرميددة اإلابدة اجلماعي ددة
واملعاقبد ددة عليهد ددا والربوت ك د د ل االختيد ددار امللحد ددق ابلعهد ددد الد دددوي اخلد ددا ابحلق د د االقتصد ددادية
واالجتماعيدة والثقافيدة .كمدا أثند علدو التددابري القان نيدة الديت اختد ا سدان مدارين حلمايدة حقد
الشدركاء املسدجلن مددنيا وملكافحدة العند ضدد املدرأة .وشدجع سدان مدارين علدو تعزيدز التدددابري
الرامية إىل إدماج األشخا ذو اإلعاقة يف س العم .
 -71وأشددار بلغدداراي إىل التشدريع املتعلددق حبمايددة حقد املدرأة وأقددر ابعتمدداد القددان ن الد
ين علو عدم تعدري األطفدال ملعاملدة تضدر بسدالمتهم البدنيدة والنفسدية .والحظد أيضدا سدن
القان ن املتعلق بتقدم املساعدة لألشخا ذو اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتمع.
 -72ورحب د ب ركينددا فاس د بتعزيددز اإلطددار املؤسسددي والتش دريعي حلق د اإلنسددان .وشددجع
سدان مدارين علدو م اصدلة محددال الت عيدة بشد ن التمييدز العنصددر والتعصد  ،فضدال عدن العند
ضد النساء واألطفال.
 -73ورحب د كندددا ابعتمدداد ق د انن حلمايددة األشددخا ذو اإلعاقددة وحظددر العق بددة البدنيددة
لألطفال .كما رحب ابعتماد حظر دست ر للتمييدز علدو أسداس امليد اجلنسدي ،والقدان ن الد
يضفي الشرعية علو اق ان املثلين ،فضال عن الدور القياد لسان مارين يف مكافحة املعل ما
اخلاط ة واألخبار الزائفة.
 -74وأثند د الص ددن عل ددو اجلهد د د ال دديت تبد د هلا س ددان م ددارين لتنفيد د خط ددة التنمي ددة املس ددتدامة
لع د ددام  ،2030وتعزي د ددز تطد د د ير التعل د دديم والرعاي د ددة الص د ددحية ،ومحاي د ددة حقد د د النس د دداء واألطف د ددال
واألشخا ذو اإلعاقة وغريهم من الف ا الضعيفة ،ومحاية حق العمال املهاجرين.
 -75ورحب د ك د اب ابملعل مددا ال د افرة واملسددتكملة الدديت قدددمها ال فددد بش د ن تنفي د الت صدديا
الد دديت قبلتهد ددا سد ددان مد ددارين يف دورة االسد ددتعرا السد ددابقة .والحظ د د اختد دداذ التد دددابري التش د دريعية،
واالض ددطالع حبم ددال الت عي ددة ،وتعزي ددز حقد د اإلنس ددان ،فض ددال ع ددن التص ددديق عل ددو الص ددك ك
الدولية واإلقليمية املختلفة.
 -76وأثند قددرب علددو إنشدداء جلددان لتنفيد اتفاقيددة حقد
املساواة وعدم التمييز.
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 -77وأثن د الدددامنرك علددو سددان مددارين لتصددديقها علددو عدددد مددن الصددك ك الدوليددة حلق د
اإلنسددان من د استعراضددها السددابق .وأبددرا الدددامنرك الدددور اهلددام ال د تؤدي د املؤسسددا ال طنيددة
حلق د اإلنسددان يف تعزيددز حق د اإلنسددان ومحايتهددا .كمددا أشددار إىل أ يددة املبدداد الت جيهيددة
بشد ن األعمدال التجاريددة وحقد اإلنسدان :تنفيد إطدار األمدم املتحدددة املعند ن "احلمايدة واالحد ام
واالنتصاف" ،ال أقر جملد حقد اإلنسدان ،والد حددد املعيدار العداملي ملندع ومعاجلدة خطدر
ما قد يرتب النشاط التجار من آاثر ضارة علو حق اإلنسان.
 -78وهن فيجي سان مارين علو تصدديقها علدو اتفدا ابريد يف عدام  .2018بيدد أهندا
الحظ عدم إدراج معل مدا يف تقريرهدا الد طي عدن املبدادرا احملليدة الراميدة إىل معاجلدة أسدباب
وآاثر تغري املناخ.
 -79واع ف فرنسا ابلتقدم ال

أحرات سان مارين يف مكافحة التمييز والعن ضد املرأة.

 -80ون ه د ج رجيددا ابخلط د ا التش دريعية الدديت اخت د ا سددان مددارين لتحسددن محايددة حق د
اإلنسددان ولتنفيد الت صدديا املنبثقددة عددن دورة االسددتعرا الثانيددة .ورحبد إبنشدداء اللجنددة ال طنيددة
املعنيدة بتنفيد اتفاقيددة حقد األشددخا ذو اإلعاقدة .وأثند علددو سدان مددارين لتصدديقها علددو
الربوت ك د ل االختيددار امللحددق ابلعهددد الدددوي اخلددا ابحلق د االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة
وعلو اجله د اليت تب هلا اهلي ة املعنية بتكافؤ الفر .
 -81ورحب أملانيا ابإلجنااا اليت حتقق فيمدا يتعلدق ابالعد اف ابقد ان املثليدن ،وشدجع
حك مة سان مارين علو م اصلة السري علو ذلك الطريق .ويف ال قد نفسد  ،أعربد أملانيدا عدن
قلقهددا إااء اسددتمرار القيد د املفروضددة علددو الصددحة واحلقد اجلنسددية واإلجنابيددة ،مبددا يف ذلددك جتددرم
اإلجها .
 -82وأثن د الي د انن علددو سددان مددارين ملددا أحرات د مددن تقدددم من د االسددتعرا السددابق ،مبددا يف
ذل ددك التص ددديق عل ددو ص ددك ك دولي ددة هام ددة حلق د اإلنس ددان واالنض ددمام إليه ددا ،مث د الربوت ك د ل
االختيار امللحق ابلعهد الدوي اخلدا ابحلقد االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة ،والربوت كد ل
االختيار التفاقية حق الطفد املتعلدق إبجدراء تقددم البالغدا  .ورحبد إبنشداء اللجندة املعنيدة
بتنفي د اتفاقيددة حق د األشددخا ذو اإلعاقددة وابخلط د ا املتخ د ة ملكافحددة العن د ضددد امل درأة
والعن اجلنساي والعن املنزي ،والتمييز القائم علو أساس املي اجلنسي.
 -83وهن د هندددوراس سددان مددارين علددو التقدددم احملددرا يف تنفي د الت صدديا الدديت تلقتهددا خددالل
دورة االسددتعرا السددابقة ،وال سدديما التصددديق يف عددام  2015علددو الربوت ك د ل االختيددار امللحددق
ابلعه ددد الد دددوي اخلد ددا ابحلق د د االقتصد ددادية واالجتماعيد ددة والثقافيد ددة .وأثن د د علد ددو سد ددان مد ددارين
العتمادها القان ن املتعلق ابلعن ضد املرأة والعن اجلنساي وإنشاء اهلي ة املعنية بتكافؤ الفر .
 -84ورحب د د آيسد ددلندا ابخلط د د ا الد دديت اخت د د ا سد ددان مد ددارين ملكافحد ددة التمييد ددز ،وأشد دداد
مبراجعتها لتشريعا ا ،وال سيما إدراجهدا امليد اجلنسدي واهل يدة اجلنسدانية ك سداس للتمييدز .وتتطلدع
آيسلندا إىل م اصلة اختاذ اخلط ا لتحسن حالة حق اإلنسان يف البلد.
 -85وأشار اهلند إىل اخلط ا اليت اخت ا سان مارين لتعزيز حق اإلنسان ومحايتها مدن
خدالل اعتمدداد تدددابري وسياسدا جديدددة ،وحتدددي التشدريعا والتصدديق علددو الصددك ك الدوليددة
حلق د اإلنسددان اسددتنادا إىل الت صدديا املنبثقددة عددن االسددتعرا السددابق .وأعرب د عددن تقددديرها
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ل ج د د نظددام للحمايددة االجتماعيددة شددام للجميددع يف سددان مددارين  ،بصددرف النظددر عددن األص د
العرقي أو الق مي أو اللغ  ،ويركز علدو قطداع العمد  .ورحبد ابعتمداد التشدريع املتعلدق ابلعند
ضدد املدرأة والعند اجلنسدداي ،وتقددم تدددري إضدايف ملد ظفي إنفداذ القددان ن ،ونشدر تدددابري للت عيددة
ابلقد انن الراميددة إىل التصددد للعند  ،وسددن تشدريعا لضددمان مشدداركة املدرأة يف احليدداة السياسددية
واملناصد الدديت تشددغ ابالنتخدداب .وأشددار إىل أن القددان ن املتعلددق بتقدددم املسدداعدة لألشددخا
ذو اإلعاق ددة وإدم دداجهم يف اجملتم ددع وإعم ددال حق د د قهم يه دددف إىل تعزي ددز اإلدم دداج يف امل دددارس
وأماكن العم واجملتمع ألول ك األشخا .
 -86ورحب د إندونيسدديا ابلتقدددم احملددرا يف تعزيددز ومحايددة حق د اإلنسددان ،وال سدديما حق د
املهاجرين .وأثن علو سان مارين ملا أحرات من تقدم من دورة االستعرا السدابقة ،وال سديما
التصديق علو خمتل الصك ك الدولية حلق اإلنسان ،متشيا مدع الت صديا الديت قددم خدالل
ذلك االستعرا .
 -87وأث العرا علو النظام الشام للحماية االجتماعية ال وضعت سان مارين  ،والد
يش ددك خطد د ة هام ددة حند د محاي ددة حقد د العم ددال وحقد د األش ددخا ذو ال دددخ امل ددنخف .
ورح د ابملبددادرا الراميددة إىل مكافحددة العن د ضددد امل درأة ،مبددا يف ذلددك مددن خددالل عقددد دورا
تدريبية بش ن التطبيق السليم للتشريعا املتعلقة ابلعن ضد املرأة والعن اجلنساي.
 -88واع ف د أيرلندددا جبه د د سددان مددارين يف النه د حبق د اإلنسددان علددو الصددعيد ال د طي،
ورحبد د ابلتق دددم احمل ددرا مند د دورة االس ددتعرا الس ددابقة .وأثند د بص ددفة خاص ددة عل ددو س ددان م ددارين
لت قيعها أو تصديقها أو انضمامها إىل عدد من الصك ك الدولية واإلقليمية حلق اإلنسان ،مبدا يف
ذلك الربوت ك ل االختيار التفاقية حق الطف املتعلق إبجراء تقدم البالغا  ،يف عام .2018
 -89وأعرب د د إيطاليد ددا عد ددن تقد ددديرها للعد دددد الكبد ددري مد ددن صد ددك ك حق د د اإلنسد ددان الدوليد ددة
واإلقليميددة الدديت وقعتهددا سددان مددارين أو صدددق عليهددا مند دورة االسددتعرا الثانيددة ،مبددا يف ذلددك
التصديق علدو اتفاقيدة اسدطنب ل .ورحبد ابلتحسدينا الديت أدخلد فيمدا يتعلدق حبقد املثليدا
واملثلي ددن ومزدوج ددي امليد د اجلنس ددي ومغ دداير اهل ي ددة اجلنس ددانية وح دداملي ص ددفا اجلنس ددن وذل ددك
ابعتماده ددا يف ع ددام  2018الق ددان ن ال د ي ددنظم الش دراكا املدني ددة ويع د ف ابحلق د املتس دداوية
جلميددع األاواج ،سد اء كددان ا مددن اجلنسددن أو مددن املثليددن .ورحبد ابجلهد د املب ولددة لتعزيددز ومحايددة
حقد األشددخا ذو اإلعاقددة مددن خددالل اعتمدداد تدددابري وسياسددا جديدددة ،فضددال عددن إطددار
تشريعي يرمي إىل ضمان حق قهم وتعزيز إدماجهم يف املدرسة والعم واجملتمع.
 -90وأثند د قريغيزس ددتان عل ددو س ددان م ددارين لتص ددديقها عل ددو ع دددد م ددن املعاه دددا الدولي ددة
واإلقليميددة حلق د اإلنسددان ،مث د الربوت ك د ل االختيددار امللحددق ابلعهددد الدددوي اخلددا ابحلق د
االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والربوت ك د ل االختيددار التفاقيددة حق د الطف د املتعلددق إبج دراء
تق دددم البالغ ددا  .ورحبد د ابلت دددابري اهلام ددة ال دديت اختد د ملن ددع ومكافح ددة غسد د األمد د ال ومت يد د
اإلرهاب وإنشاء هي ا حك مية ملكافحة اإلرهاب الدوي.
 -91ورحب د ليختنش ددتاين ابجله د د ال دديت ب د لتها س ددان م ددارين لتنفي د الت ص دديا ال دديت تلقته ددا
يف دورة االستعرا السدابقة والتزامهدا القد حبقد اإلنسدان ب جد عدام .ورحبد أيضدا بتصدديق
سدان مددارين علددو التعدديال الدديت أدخلد علدو نظددام رومددا األساسدي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة
بش ن جرمية العدوان.
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 -92وأثند لكسددمرب علددو سددان مددارين للخطد ا الدديت اختد ا مددن أجد متابعددة الت صدديا
الصددادرة عددن دورة االسددتعرا السددابقة .ورحب د ابلتدددابري التش دريعية املتخ د ة حلمايددة األطفددال،
واالع د اف ابملسدداواة يف احلق د والضددماان للشددركاء املدددنين املسددجلن واألشددخا املتددزوجن
علو الس اء.
 -93وأشددار املكسدديك إىل التقدددم احملددرا فيمددا يتعلددق ابلق د انن الدديت تددنظم االق د ان امل دددي،
واالعد د اف ب ددنف احلقد د والض ددماان ل ددألاواج املثلي ددن واملت ددزوجن .ورحبد د املكس دديك أيضد دا
بسياسددة التعلدديم الشددام لألشددخا ذو اإلعاقددة ،وابإلصددالحا الدديت أجري د بش د ن التجددن
ك سيلة للحص ل علو اجلنسية.
 -94ورح اجلب االس د ابلتصديق علدو عددد كبدري مدن الصدك ك الدوليدة حلقد اإلنسدان.
كما اع ف ابلتط را اليت حدث يف التشريعا ال طنية ،مبا يف ذلك اعتمداد األحكدام املتعلقدة
ابلعن ضد املرأة والعن اجلنساي والعن املنزي ،وبدء تطبيدق حظدر التمييدز القدائم علدو أسداس
اهل ية اجلنسانية.
 -95وأثن ميامنار علو التدابري اليت اخت ا سان مارين يف ميدان حقد اإلنسدان .ورحبد
ابملبادرا العديدة اليت اخت من دورة االستعرا السابقة ،مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل مندع
العن ضد املرأة.
 -96وأعرب نيبال عدن تقدديرها للجهد د الديت بد لتها سدان مدارين لدزايدة متثيد املدرأة يف احليداة
السياسددية ،وأثن د علددو جه دهددا الراميددة إىل تعزيددز اإلدمدداج االجتمدداعي ،مبددا يف ذلددك مددن خددالل
تعزي ددز املس دداواة يف جم ددال التعل دديم .وأش ددار نيب ددال أيض ددا إىل املب ددادرا املتخ د ة ملكافح ددة أش ددكال
اإلدمان املرتبطة ابإلن ن  ،والتسلط عرب اإلن ن  ،واملطاردة اإللك ونية.
 -97ورحب د ه لندددا ابلتعددديال القان نيددة الدديت اعتمددد ا سددان مددارين مددؤخرا والدديت أدرج د
حظر التمييز علو أسداس اهل يدة اجلنسدانية ،ووسدع نطدا مبددأ املسداواة مدن خدالل إدراج حظدر
صري للتمييز علو أساس املي اجلنسي.
 -98وأق ددر الفلب ددن ابلتقد دددم ال د د أحرات د د س ددان م ددارين من د د دورة االس ددتعرا الثانيد ددة يف
ع ددام  .2014وس ددلم ب ج د خ ددا ابجله د د املب ول ددة لض ددمان حتس ددن محاي ددة حق د اإلنس ددان
لألطفال والنساء والعمال املهاجرين.
 -99ورحبد الربتغددال بتصددديق سددان مددارين علددو الربوت كد ل االختيددار امللحددق ابلعهددد الدددوي
اخلا ابحلق االقتصادية واالجتماعية والثقافيدة ،واإلعدالن الصدادر مب جد املدادة  41مدن العهدد
الدوي اخلا ابحلق املدنية والسياسية ال يع ف ابختصا اللجنة املعنية حبق اإلنسدان يف
تلقي البالغا املقدمة من دول حبق دول أخر والنظر فيها.
 -100وأحاط السنغال علما مع االرتياح ابملبادرا اإلجيابية اليت اخت ا سان مارين لت طيد
إطددار تعزيددز ومحايددة حق د األشددخا ذو اإلعاقددة ،مددن قبي د إنشدداء جلنددة وطنيددة معنيددة بتنفي د
اتفاقي ددة حق د األش ددخا ذو اإلعاق ددة .كم ددا هن د س ددان م ددارين النض ددمامها إىل الربوت ك د ل
االختي ددار للعه ددد ال دددوي اخل ددا ابحلقد د االقتصد دادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة وإىل الربوت كد د ل
االختيار التفاقية حق الطف املتعلق إبجراء تقدم البالغا .
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 -101وأعربد د صد دربيا ع ددن تق ددديرها اللتد دزام س ددان م ددارين بتنفيد د الت ص دديا املقدم ددة يف دوريت
االستعرا السابقتن .ورحب ب ج خا احلماية االجتماعية الشدام للجميدع ،بصدرف النظدر
عن األص العرقي أو الق مي أو اللغ  ،مع ال كيز ب ج خا علو العم .
 -102والحظ سل فينيا مع التقدير اخلطد ا املتخد ة لالنضدمام إىل اتفاقيدة مكافحدة التمييدز
يف جمددال التعلدديم ،ودعد الربملددان إىل تكثيد جهد د وامل افقددة علددو ذلددك الصددك يف أقددرب وقد
ممكددن .والحظد سددل فينيا أيضدا التحددداي الدديت ت اجد مقدددمي الرعايددة للمسددنن أو األشددخا
ذو اإلعاقددة مددن القطدداع اخلددا  .فمقدددم الرعايددة هددم يف معظمهددم مددن النسدداء ال افدددا مددن
بلدددان اثلثددة ،وهددن ال يدزلن عرضددة الحتمددال االجتددار هبددن واسددتغالهلن بسددب الثغدرا امل جد دة يف
اإلطار التشريعي .وتشجع سل فينيا سان مارين علو النظر يف سدب حتسدن تشدريعا ا ال طنيدة يف
ذلك الصدد.
 -103وذكددر وفددد سددان مددارين أن د بعددد التصددديق علددو اتفاقيددة جمل د أورواب ملكافحددة االجتددار
ابلبشر ،تشارك سان مارين بنشاط حاليا يف جلنة الددول األطدراف وتعمد مدع فريدق اخلدرباء املعدي
ابلعمد د عل ددو مكافح ددة االجت ددار ابلبش ددر .وق ددد الحظد د اهلي ت ددان أند د مل تس ددج ح ددى اترخيد د أ
حدداال لالجتددار ابلبشددر يف سددان مددارين  ،سد اء علددو الصددعيد القضددائي أو علددو صددعيد التحقيددق.
ول لك انص ال كيز علو ال قاية والتدري والت عية.
 -104وأضدداف أن مركددز صددحة املدرأة قددد افتددت يف عددام  1998لت د فري خدددما تعزيددز الصددحة
والرف ددا للمد درأة يف خمتلد د مراحد د احلي دداة .وق ددد ق دددم املرك ددز ال دددعم النفس ددي للش ددااب  ،كم ددا ق دددم
معاينا بش ن ال قاية من األمرا املنق لة ابالتصال اجلنسدي واحلمد غدري املرغد ب فيد والطرائدق
املختلفة للحم .
 -105واتبددع قددائال إن اإلجهددا ميثد جرميددة جنائيددة يف سددان مددارين  .ومددع ذلددك ،يف حدداال
الط ار احملددة اليت تتعر فيها حيداة األم للخطدر ،يسدم إبهنداء احلمد مدن أجد محايدة صدحة
األم .وه د ا يتف ددق م ددع اتفاقي ددة محاي ددة حق د اإلنس ددان وكرام ددة اإلنس ددان فيم ددا يتعل ددق بتطبي ددق عل ددم
األحي دداء والطد د التابع ددة جمللد د أورواب ،ال دديت ت ددن عل ددو أند د  ،يف ح دداال الطد د ار  ،أ ت دددخ
لض ددرورة طبي ددة ميك ددن تنفيد د عل ددو الفد د ر لص دداحل ص ددحة الش ددخ املع ددي .فف ددي حال ددة الطد د ار ،
ال ميكن اعتبار اإلجها جرمية جنائية ،وفقا للمادة  42من القان ن اجلنائي.
 -106وق ددد دخ د د الق ددان ن ال د د ي ددنظم الش د دراكا املدني ددة املس ددجلة حي ددز النف دداذ يف ش ددباط/
فرباير  .2019ومن ذلك احلن ،سدج  25مدن األاواج كشدركاء مددنين ،بعضدهم مدن اجلنسدن
وبعضهم من املثلين.
 -107ومب ج د تعدددي التشدريع املتعلددق ابجلنسددية ،ال د اعتمددد يف آب/أغسددط  ،2019م
ختفددي احلددد األدىن لف د ة اإلقامددة الالامددة للحص د ل علددو اجلنسددية مددن  25سددنة إىل  20سددنة.
وكم ددا ه د د م ض د د يف التقري ددر ال د د طي ،أدخ د د الق ددان ن املعتم ددد يف ع ددام  2016امل ددن التلق ددائي
للجنسية ابلتجن بعد ف ة اإلقامة املطل بة.
 -108وق ددد نظ ددر احلك م ددة ابلفع د يف اتفاقي ددة مكافح ددة التميي ددز يف جم ددال التعل دديم ،ورأ أهن ددا
متطابقة متاما مدع تشدريعا سدان مدارين  .وبعدد مدداوال جدر داخد احلك مدة ،وافقد اللجندة
الربملانية املعنية ابلشؤون اخلارجية علدو االتفاقيدة ،وكدان االنضدمام إليهدا مددرجا ابلفعد يف جددول
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أعمددال الدددورة الربملانيددة .ونظددرا لالنتخددااب املبكددرة ،سدديجر تعليددق إجدراءا االنضددمام وس د ف
تسددت ن مددن قب د الربملددان اجلديددد .وعمليددة االنضددمام إىل االتفددا املتعلددق ابمتيددااا وحصدداان
احملكمة اجلنائية الدولية جارية أيضا ،وس ف تُست ن عند تشكي الربملان اجلديد.
 -109ومل يتم التصديق بعد علو االتفاقية الدولية حلماية حق مجيع العمدال املهداجرين وأفدراد
أسددرهم .فلددي مددن السدده تطبيددق أحكددام تلددك االتفاقيددة علددو سددان مددارين  ،نظددرا خلص صدديتها
ونظامها القان ي.

 -110وأضدداف أن التصددديق علددو االتفاقيددة اخلاصددة ب ضددع الالج ددن يطددرح إشددكالية ابلنسددبة
لسان مارين  ،حي إن يتطل إنشاء آليا وتدري مد ظفن خمصصدن .هد ا ابإلضدافة إىل أن
سددان مددارين  ،اسددتنادا إىل العالقددا احلاليددة املتفددق عليهددا مددع االحتدداد األورويب وإيطاليددا ،ال متلددك
السيطرة الكاملة علو حدودها.
 -111ومل تقددم سددان مددارين بعددد بتقيدديم مددد تطددابق تش دريعا ا ال طنيددة مددع االتفاقيددة املتعلقددة
ب ضع األشخا عدميي اجلنسية أو االتفاقية املتعلقة وف حاال انعدام اجلنسية.
 -112وقد أيد سدان مدارين بقد ة وثبدا هي دا املعاهددا وغريهدا مدن هي دا الرصدد علدو
الصعيد الدوي ،مث اهلي ا التابعة ملنظمة األمن والتعداون يف أورواب وجملد أورواب .وقدد وجهد
دع ة دائمة إىل مجيع اإلجراءا اخلاصة يف عام .2003
 -113ويف سددان مددارين  ،يضددطلع الرئيسددان احلاكمددان (رئيسددا الدولددة) ابملهددام التقليديددة ألمددن
املظامل .ونظرا لصغر حجم البلد ،ميكن ال ص ل بسه لة إىل رئيسي الدولة ،وليس هنداك حاجدة
إىل إجدراءا رمسيددة حمددددة .فد مد اطن يقددرر خماطبددة الرئيسددن احلدداكمن ميكددن أن يقدددم مق حد
أو شك ا مباشرة إىل املكات املعنية .ومن مث ف ن ه ا اإلجراء ميكن مجيع امل اطنن من احلص ل
علو رد سريع وفعال.
 -114وتصدر احلك مدة تصداري اإلقامدة ألسدباب إنسدانية ،علدو أسداس كد حالدة علدو حددة.
وتسد د ددم تلد د ددك التصد د دداري للرعد د ددااي األجان د د د ابلتمتد د ددع ابحلمايد د ددة االجتماعيد د ددة واالسد د ددتحقاقا
االجتماعيدة .ويدن القدان ن ،الد اعتمدد يف  17أاير/مداي  ،2019علددو إمكانيدة قيدام اللجنددة
الربملانيددة املعنيددة ابلش ددؤون اخلارجيددة بتح ي د تص دري اإلقام ددة ألسددباب إنس ددانية إىل تص دري إقام ددة
عاد إذا كان الشخ املعي قد عاش يف البلدد ملددة سدنتن علدو األقد  ،مبدا يتدي اإلدمداج التدام
للم اطنن األجان .
 -115وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة ،ف ن ثل ك قائمة انتخابية علدو
األق جي أن يت ل من مرشحن من ن ع جن خمتل  .وتشك النساء حاليا أغلبية الناخبن
يف سان مارين .
 -116وفيما يتعلق بعدم جترم التشهري ،ف ن العديد من األحكام القضدائية الديت صددر مدؤخرا
قد وسع نطا حرية التعبري ،مبا يف ذلك بيداان تتضدمن انتقدادا ق يدة واسدتفزااية ألشدخا
علد ددو أعلد ددو املسد ددت اي احلك ميد ددة ،مبد ددا يف ذلد ددك يف السد دديا السياسد ددي .وجيد دددر إج د دراء دراسد ددة
مستفيض ددة ملس د لة ع دددم جت ددرم التش ددهري يف ض د ء ال دزايدة احلالي ددة خلط دداب الكراهي ددة والتس ددلط ع ددرب
اإلن ن علو شبكا الت اص االجتماعي.
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 -117وفيما يتعلق ابلت صية اخلاصة بزايدة احلدد األدىن لسدن اخلدمدة العسدكرية ،أكدد ال فدد أن
سدان مدارين لدي لدديها جددي خدا هبدا .فبم جد املدادة  1مددن الدسدت ر ،تدرف سدان مددارين
احلرب ك سيلة لتس ية املنااعا بن الدول وتتقيدد ابالتفاقيدا الدوليدة املتعلقدة حبقد اإلنسدان.
ويف ال ق د ال دراهن ،ت جددد د أجهددزة عسددكرية يف سددان مددارين  .اثنددان منهددا مهنيددان واألجهددزة
الثالثة املتبقية ط عية .ومب ج ل ائ تلك األجهزة ،ف ن احلد األدىن لسن االلتحا هبا هد 18
سنة .غري أن ما يسمو ابلتعب ة العامة جلميع امل اطنن ال ين ت اوح أعمارهم بدن  16و 60سدنة
ال تزال مدرجة يف الالئحة العسكرية لعام  .1990ومدن ال اضد أن ذلدك هد حكدم قدان ي عفدا
علي الزمن ومل ينف من العص ر ال سطو.
 -118وأك ددد ال ف ددد جم ددددا التزام د بتق دددم مجي ددع الت ص دديا إىل احلك م ددة اجلدي دددة ال دديت س ددتت ىل
السلطة بعد االنتخااب .

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -119ستتتن ر ستتان متتارينو يف التوصتتيات التاليتتة وتقتتد ردودا عليهتتا يف الوق ت املناستتب
لكن يف موعد ال يتجاوز الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 1-119االنضما إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعتييب وغته
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (أسرتاليا)؛
 2-119التص تتديق علت ت الربوتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتييب
وغتته متتن ضتتروب املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة (فرنستتا)
(ليختنشتاين)؛
 3-119الن ر يف االنضما إىل االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة حقتوق مجيت العمتال
املهاجرين وأفراد أسرهم (قهغيزستان)؛
 4-119الن ر يف التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيت العمتال
املهاجرين وأفراد أسرهم (الفلبني)؛
التص ت تتديق علت ت ت االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة حلماي ت تتة حق ت تتوق مجيت ت ت العم ت تتال
5-119
املهاجرين وأفراد أسرهم (السنغال)؛
توعيتتة اجلمهتتور واملس تتيولني احلكتتوميني والربمل تتانيني أبمهيتتة التص تتديق
6-119
عل االتفاقية الدولية حلماية حقتوق مجيت العمتال املهتاجرين وأفتراد أسترهم فضتالا
عن اختاذ تدابه أخرى للتصديق عل االتفاقية (إندونيسيا)؛
التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية مجي األشخاص من االختفاء
7-119
القسري (إيطاليا) (السنغال) (العراق) (فرنسا)؛
التص تتديق علت ت الربوتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتييب
8-119
وغه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (إيطاليا)؛
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تكثيف اجلهود من أجل التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية مجي
9-119
األشخاص من االختفاء القسري (األرجنتني)؛
 10-119التصديق عل اتفاقية صون الرتاث الثقايف غه املادي واتفاقية محاية
وتعزيز تنوع أشكال التعبه الثقايف (قربص)؛
 11-119التوقي والتصديق عل االتفاق املتعلق ابمتيازات وحصاانت احملكمة
اجلنائية الدولية (أملانيا)؛
12-119

التوقي والتصديق عل االتفاقية اخلاصة بوض الالجئني (إسبانيا)؛

13-119

االنضما إىل االتفاقية اخلاصة بوض الالجئني وبروتوكوهلا (لكسمربغ)؛

 14-119اختتتاذ مجي ت اخلطتتوات الالزمتتة للتصتتديق عل ت اتفاقيتتة عتتا 1951
اخلاصة بوض الالجئني وبروتوكوهلا لعا ( 1967أملانيا)؛
 15-119التصتتديق عل ت االتفاقيتتة املتعلقتتة بوض ت األشتتخاص عتتد
واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدا اجلنسية (هندوراس)؛

اجلنستتية

 16-119الن تتر يف التصتتديق علت االتفاقيتتة املتعلقتتة بوضت األشتتخاص عتتد
اجلنسية واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدا اجلنسية (الربازيل)؛
17-119

التصديق عل اتفاقية عا  1951اخلاصة بوض الالجئني (كندا)؛

 18-119االنضتتما إىل اتفاقيتتة عتتا  1961املتعلقتتة خبفتتض حتتاالت انعتتدا
اجلنسية (أوكرانيا)؛
 19-119االنضما إىل االتفاقية اخلاصة بوض الالجئني وبروتوكوهلتا واالتفاقيتة
املتعلقة بوض األشخاص عد اجلنسية (أوروغواي)؛
20-119
(أوروغواي)؛

االنضت تتما إىل االتفاقيت تتة املتعلقت تتة خبفت تتض حت تتاالت انعت تتدا اجلنست تتية

 21-119اختت تتاذ التت تتدابه الالزمت تتة لوض ت ت إج ت تراء لالع ت ترتا بوض ت ت الالج ت ت
واالنضما إىل االتفاقية اخلاصة بوض الالجئني (األرجنتني)؛
 22-119االنضتتما إىل االتفاقيتتة املتعلقتتة بوض ت األشتتخاص عتتد
واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدا اجلنسية (املكسيك)؛

اجلنستتية

 23-119االنض تتما إىل اتفاقي تتة جمل تتس أورواب بشت ت ن الوقاي تتة م تتن العن تتف ض تتد
النساء والعنف املنزيل ومكافحتهما (املكسيك)؛
 24-119إجنتتاز عمليتتة التصتتديق عل ت االتفاقيتتة بش ت ن الوقايتتة متتن العنتتف ضتتد
النستتاء والعنتتف املنتتزيل ومكافحتهمتتا (اتفاقيتتة استتطنبول) (اليتتوانن)؛ والتصتتديق عل ت
االتفاقية بش ن الوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهما (صربيا)؛
 25-119التصتتديق علت اتفاقيتتة من متتة العمتتل الدوليتتة بشت ن العمتتال املنتزليني
لعا ( 2011رقم ( )189أوروغواي)؛
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 26-119التعجيتتل ابلت تتدابه الرامي تتة إىل ض تتمان تقتتدم مجيت ت التق تتارير الوطني تتة
املت خرة إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
27-119
(العراق)؛

بتتيل اجلهتتود متتن أجتتل تقتتدم التقتتارير الدوريتتة إىل هيئتتات املعاهتتدات

 28-119تقتتدم مجي ت التقتتارير املت ت خرة إىل هيئتتات املعاهتتدات يف أقتترب وق ت
ممكن (أيرلندا)؛
 29-119اعتماد عملية مفتوحة ومبنية عل االستحقاق عند اختيار املرشتحني
عل الصعيد الوطين النتخاابت هيئات معاهدات األمتم املتحتدة (اململكتة املتحتدة
لربيطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛
 30-119اعتماد قانون شامل جديد لإلجتراءات اجلنائيتة وضتمان امتثالت التتا
للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (الربتغال)؛
 31-119اس تتتعراض التشت تريعات املتعلق تتة ابألهلي تتة القانوني تتة يف ض تتوء اتفاقي تتة
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (إسبانيا)؛
 32-119اس تتتحداث عملي تتة م تتن أج تتل املس تتاعدة يف تق تتدم التق تتارير الدوري تتة
املت خرة من خالل إنشاء آلية وطنية للتنفيي واإلبالغ واملتابعة (جزر البهاما)؛
33-119

إنشاء وظيفة أمني امل امل (إسبانيا)؛

 34-119اختاذ خطوات إلنشاء ميسسة وطنيتة حلقتوق اإلنستان وفقتا للمبتاد
املتعلقتتة مبركتتز امليسستتات الوطنيتتة املعنيتتة بتعزيتتز ومحايتتة حقتتوق اإلنستتان (مبتتاد
ابريس) (أسرتاليا)؛
 35-119إنشتتاء هيئتتة مستتتقلة متخصصتتة يف جمتتال مكافحتتة العنصترية والتمييتتز
العنصري (بوركينا فاسو)؛
 36-119الن تتر يف إنشتتاء ميسستتة وطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان وفقت ا ملبتتاد ابريتتس
(تونس) (اهلند)؛
 37-119إنشتتاء ميسستتة وطنيتتة مستتتقلة متام ت ا حلقتتوق اإلنستتان وفق ت ا ملب تتاد
ابريس (الدامنرك)؛
 38-119اختاذ مزيد من اخلطوات صوب إنشاء ميسسة وطنيتة موحتدة حلقتوق
اإلنسان وفق ا ملباد ابريس (جورجيا)؛
 39-119إنشتتاء ميسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان وفق ت ا ملبتتاد ابريتتس
(أوكرانيا) (العراق) (لكسمربغ)؛
 40-119إنش ت تتاء ميسست ت تتة وطنيت ت تتة حلقت ت تتوق اإلنست ت تتان وفق ت ت ت ا ملبت ت تتاد ابريت ت تتس
(أوروغواي) (أيرلندا)؛
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 41-119إنشتتاء ميسستتة وطنيتتة موحتتدة مستتتقلة متام تا حلقتتوق اإلنستتان وفق تا
ملباد ابريس (ليختنشتاين)؛
 42-119إنش تتاء ميسس تتة وطني تتة مس تتتقلة حلق تتوق اإلنس تتان ذات ص تتالحيات
واسعة وفق ا ملباد ابريس (املكسيك)؛
43-119

إنشاء ميسسة وطنية حلقوق اإلنسان (اجلبل األسود)؛

 44-119اختاذ إجراءات إلنشاء ميسسة وطنيتة حلقتوق اإلنستان وفقتا ملبتاد
ابريس (نيبال)؛
 45-119إنشاء ميسستة وطنيتة حلقتوق اإلنستان وفقتا ملبتاد ابريتس والستما
هلا ابلعمل أيضا بوصفها هيئة معنية ابملساواة ومكافحة التمييز (هولندا)؛

 46-119تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل إنش تتاء ميسس تتة وطني تتة فعال تتة ومس تتتقلة
حلقوق اإلنسان وفقا ملباد ابريس (الفلبني)؛

 47-119اعتم تتاد تشت تريعات أكث تتر صت ترامة ملكافح تتة التميي تتز وال س تتيما ال تتي
تستتتهد التمييتتز علت أستتاس العتترق أو األصتتل اإلثتتين أو اللغتتة واختتتاذ اخلطتتوات
الالزمة لزايدة التثقيف واملعلومات هبد تشجي التنوع واإلدماج (كندا)؛
 48-119مواصتتلة التنفيتتي الفعتتال للسياستتات والتتتدابه املتعلقتتة حبمايتتة حقتتوق
النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة (الصني)؛
 49-119مواصتتلة اختتتاذ تتتدابه إضتتافية لكفالتتة احلمايتتة واإلدمتتاج االجتمتتاع
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية (كواب)؛
 50-119تعزي تتز اإلجت تراءات الرامي تتة إىل التص تتدي خلط تتاب الكراهي تتة وأش تتكال
التعبه الي تنم عن التمييز يف مجي اجملاالت (كواب)؛
 51-119اختت تتاذ التت تتدابه الالزمت تتة لتعزيت تتز اإلطت تتار القت تتانوي ملكافحت تتة التمييت تتز
وال ستتيما عتتن طريتتق ستتن تش تري شتتامل يغط ت مجي ت أستتباب التمييتتز مبتتا يف ذلتتك
اهلوية اجلنسانية (هندوراس)؛
 52-119ستتن تش تريعات عام تتة بش ت ن االعت ترتا ابآلابء املثليتتني املش تتاركني يف
تنشئة الطفل فضالا عن توستي إمكانيتة التبتين لتشتمل األزواج املثليتني علت قتد
املساواة م غههم من اآلابء (آيسلندا)؛
53-119

مواصلة اختاذ التدابه ملكافحة التمييز جبمي أشكال (اهلند)؛

 54-119وض ت تش تريعات جنائيتتة تشتتمل مجي ت أستتباب التمييتتز مبتتا يف ذلتتك
اللغة واللون والعقيدة واهلوية اجلنسانية هبد تنفييها تنفييا اتم ا (ليختنشتاين)؛

 55-119إدراج اهلويتتة اجلنستتانية كستتبب متتن أستتباب التمييتتز يف املتتادتني 90
و 179مكررا من القانون اجلنائ وتعزيز الوع العا ابلتنوع واحرتا امليل اجلنست
واهلوية اجلنسانية جلمي األشخاص وال ستيما عتن طريتق التثقيتف ومحتالت التوعيتة
يف جمال حقوق اإلنسان (لكسمربغ)؛
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 56-119ض تتمان االعت ترتا ابلتميي تتز الق تتائم علت ت أس تتاس اهلوي تتة اجلنس تتانية يف
اإلطار القانوي احلتايل ووضت أحكتا يف القتانون اجلنتائ حت تر التمييتز القتائم علت
األصل اإلثين والقوم ولون البشرة (املكسيك)؛
 57-119توفه احلماية القانونية لألزواج املثليني مبا يتيح هلم فرصة احلصول علت
االعرتا القانوي بعالقتهم ومنحهم احلق يف حرية الزواج وتبين األطفال (هولندا)؛
 58-119اختت تتاذ التت تتدابه الالزمت تتة لتعزيت تتز اإلطت تتار القت تتانوي ملكافحت تتة التمييت تتز
وال ستتيما متتن ختتالل ستتن تش تريعات شتتاملة ملكافحتتة التمييتتز تغط ت مجي ت أستتس
التمييز مبا فيها اهلوية اجلنسانية (الربتغال)؛
 59-119تعزي تتز وعت ت عام تتة الن تتاس ابلتن تتوع واحت ترتا املي تتول اجلنس تتية واهلوي تتة
اجلنسانية جلمي األشخاص وخاصة متن ختالل التثقيتف ومحتالت التوعيتة يف جمتال
حقوق اإلنسان مبا يف ذلك يف املدارس (سلوفينيا)؛
 60-119توعيتتة الستتكان أبحكتتا القتتانون اجلنتتائ املتعلقتتة ابلعنصترية والتمييتتز
العنصري (أرمينيا)؛
 61-119الن تتر يف مواصتتلة تعزيتتز إطارهتتا القتتانوي مبتتا يف ذلتتك فيمتتا يتعلتتق
ابلتمييز العنصري (أسرتاليا)؛
 62-119مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل مكافحتتة مجيت أشتتكال التمييتتز وخاصتتة
العنصرية يف القتانون ويف املمارستة العمليتة مبتا يف ذلتك عتن طريتق توعيتة وتتدريب
القضاة واحملامني فيما يتعلق ابألحكا اجلنائية القائمة ملكافحة التمييز (الربازيل)؛
 63-119مواصلة تعزيز تنفيي السياستات والتربام املتعلقتة مبكافحتة العنصترية
والتعصب (الفلبني)؛
 64-119وض ت خطتتة عمتتل وطنيتتة لتنفيتتي وتعزيتتز املبتتاد التوجيهيتتة املتعلقتتة
ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان (الدامنرك)؛
 65-119التنفيي الكامل التفاق ابريس وضمان أن تعكس املستامهات احملتددة
وطني ا واملستحقة يف عا  2020تطبيق الديباجة (فيج )؛

 66-119تق تتدم معلوم تتات ع تتن اخلط تتوات املتخ تتية لض تتمان مش تتل األش تتخاص
األشتتد أتث ترا بتغتته املنتتا يف التتتدابه احملليتتة الراميتتة إىل معاجلتتة أستتباب تغتته املنتتا
وآاثر عل الصعيد احملل (فيج )؛
 67-119كفالة مشاركة النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقتة بصتورة جمديتة
يف وضت ت التشت تريعات والسياس تتات والت تربام املتعلق تتة بتغ تته املن تتا واحل تتد م تتن خم تتاطر
الكوارث (فيج )؛
68-119

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء عل االجتار ابلبشر (تونس)؛

 69-119وضت ت إط تتار متع تتدد التخصص تتات للتع تتر االس تتتباق علت ت ض تتحااي
االجتار ابلبشر تشارك في أجهزة إنفاذ القانون وعمليات التفتيش يف أماكن العمتل
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وموظف تتو الرعاي تتة الص تتحية واألخص تتائيون االجتم تتاعيون والس تتلطات املعني تتة حبماي تتة
الطفل م إيالء اهتما ختاص للقطاعتات املعرضتة للخطتر متن أجتل اإلحالتة لتلقت
املساعدة والدعم (اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛
 70-119اختتتاذ تتتدابه للتمكتتني متتن الكشتتف االستتتباق عتتن عالمتتات تتتدل عل ت
االجتار ابلبشر م إيالء اهتما خاص للفئات والقطاعتات الضتعيفة واملعرضتة للخطتر
وكفالتتة وجتتود إطتتار متعتتدد التخصصتتات لتحديتتد ضتتحااي االجتتتار وإحتتالتهم للحصتتول
عل املساعدة (الفلبني)؛
 71-119تكثيت تتف اجلهت تتود مت تتن أجت تتل االضت تتطالع بتت تتدريب وتوعيت تتة اجلهت تتات
املسيولة وعامة الناس يف جمال مكافحة االجتار ابلبشر (الفلبني)؛
 72-119مواصتتلة التصتتدي ملست لة التضتتليل واملعلومتتات اخلاطئتتة مبتتا يف ذلتتك
من خالل التعاون م الدول األخرى (إندونيسيا)؛
 73-119عد جتترم التشتهه والتعامتل معت بفترض عقتوابت مدنيتة متناستبة متامتا
وفرض عقوبة أكثر توازانا بش ن اإلفشاء عن بياانت التحقيقات األولية (املكسيك)؛
 74-119ضمان أال تيدي التشريعات املتعلقة بتن يم الصحافة ومدونة قواعتد
الستتلوك إىل فتترض قيتتود ال متتربر هلتتا عل ت حريتتة وستتائ اإلعتتال (اململكتتة املتحتتدة
لربيطانيا الع م وأيرلندا الشمالية)؛
75-119
(قهغيزستان)؛

مواص ت تتلة تعزي ت تتز جهوده ت تتا الرامي ت تتة إىل التص ت تتدي للفس ت تتاد يف البل ت تتد

 76-119مواصتتلة حتستتني آليتتات العمليتتة االنتخابيتتة وال ستتيما عنتتدما يتعلتتق
األمر ابلناخبني املوجودين خارج البلد (أرمينيا)؛
 77-119مواص تتلة تعزي تتز التنمي تتة االقتص تتادية واالجتماعي تتة املس تتتدامة وزايدة
حتستني ستبل معيشتتة النتاس متن أجتتل إرستاء أستتاس متتني لتمكتني شتتعبها متن التمتت
جبمي حقوق اإلنسان (الصني)؛
 78-119مواصتتلة تعزيتتز سياستتا ا االجتماعيتتة متتن ختتالل تعزيتتز العمالتتة وبنتتاء
التعليم ووض برام للصتحة واملستاعدة االجتماعيتة لصتاح األقليتات وغههتا متن
الفئات الضعيفة من السكان (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 79-119مواصلة العمل من أجل احرتا احلقوق اجلنسية واإلجنابيتة متن ختالل
ضمان عد جترم اإلجهاض يف مجي احلاالت ويف الوق نفست الستما حبتد أدىن
من خدمات اإلجهاض للحفاظ عل الصحة البدنية والعقليتة للمترأة أو يف حتاالت
وجود تشوهات مميتة يف اجلنني أو االغتصاب أو سفا احملار (فرنسا)؛
 80-119كفالة اإلعمال التا للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية مبا يف ذلك
جعل اإلجهاض مشروع ا من الناحية القانونية (أملانيا)؛
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 81-119إلغاء العقوابت اجلنائيتة ضتد النستاء والفتيتات يف حتاالت اإلجهتاض
الط تتوع وإزال تتة مجيت ت العقب تتات ال تتي حت تتول يف الوقت ت الت تراهن دون احلص تتول علت ت
خدمات قانونية ميسورة التكلفة ومناسبة زمني ا إلهناء احلمل (آيسلندا)؛
 82-119الن ر يف التوسي التدرجي لنطاق التعليم اإللزام وذلك عل األقل
لستتنة واحتتدة متتن التعلتتيم قبتتل االبتتتدائ (بلغتتاراي)؛ توستتي نطتتاق التعلتتيم اإللزام ت
تدرجييا إىل سنة واحدة عل األقل من التعليم قبل االبتدائ (اجلزائر)؛

83-119
(تونس)؛

مواصتتلة مكافحتتة التمييتتز ضتتد امل ترأة والعنتتف املنتتزيل والعنتتف اجلنستتاي

84-119
(جورجيا)؛

مواصت تتلة جهودهت تتا للقضت تتاء عل ت ت مجي ت ت أشت تتكال العنت تتف اجلنست تتاي

 85-119مواصت تتلة جهودهت تتا يف جمت تتال من ت ت ومكافحت تتة مجي ت ت أشت تتكال العنت تتف
اجلنساي (قهغيزستان)؛
 86-119تعزي تتز الت تربام املتعلق تتة مبعاجل تتة العن تتف اجلنس تتاي وض تتمان ختص تتي
املوارد الكافية للميسسات املختصة (الفلبني)؛
 87-119مواصلة تعزيز اإلجراءات الوطنية دعم ا للمساواة بتني اجلنستني وكتيلك
املبادرات املتعلقة مبكافحة ومن العنف ضد املرأة (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 88-119تكثي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل زايدة متثي تتل املت ترأة يف احلي تتاة السياس تتية
وال سيما يف الربملان (إسبانيا)؛
 89-119مواص ت تتلة تعزي ت تتز اجله ت تتود الرامي ت تتة إىل زايدة متثي ت تتل املت ت ترأة يف احلي ت تتاة
السياسية وال سيما يف الربملان وعل أعل مستوايت احلكومة (بلغاراي)؛
 90-119مواصلة اجلهود اجلارية من أجل ضمان زايدة مشاركة املترأة يف احليتاة
السياسية وزايدة متثيلها السياس (اليوانن)؛
 91-119تكثيف اجلهود الرامية إىل القضتاء علت القوالتب النمطيتة اجلنستانية
واختتتاذ التتتدابه لكفالتتة متثيتتل امل ترأة يف احليتتاة السياستتية متتن ختتالل اعتمتتاد تتتدابه
مالئمة لتفعيل أحكا العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (هندوراس)؛
92-119

زايدة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية ومواق اختاذ القرار (العراق)؛

 93-119تعزي تتز مش تتاركة املت ترأة يف احلي تتاة السياس تتية بوص تتفها انخب تتة ومرش تتحة
وممثلة منتخبة وموظفة عمومية وإزالة مجي العقبات التي حتتول دون مشتاركتها علت
قد املساواة م الرجل (املكسيك)؛
 94-119مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل زايدة مشتتاركة املترأة يف احليتتاة السياستتية
وعل مستوايت صن القرار (ميامنار)؛
95-119
(الفلبني)؛
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 96-119إش ت تراك املزيت تتد مت تتن النست تتاء يف جملت تتس الت تتوزراء املقبت تتل بعت تتد إج ت تراء
االنتخاابت يف  8كانون األول/ديسمرب (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 97-119مضتتاعفة اجلهتتود الراميتتة إىل زايدة متثيتتل امل ترأة يف احليتتاة السياستتية
وال سيما يف الربملان وعل أعل املستوايت احلكومية (اجلزائر)؛
 98-119رف الستن التدنيا للخدمتة العستكرية يف مجيت ال ترو إىل  18ستنة
(اجلبل األسود)؛
 99-119اختتتاذ التتتدابه الالزمتتة الستتتعراض الستتن التتدنيا للتجنيتتد يف اخلدمتتة
العسكرية يف ال رو االستثنائية من  16إىل  18سنة (ميامنار)؛
 100-119مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل تعزي تتز س تتالمة األطف تتال علت ت اإلنرتنت ت
(نيبال)؛
 101-119إنشتتاء قستتم خمص ت لألطفتتال ضتتمن احملتتاكم واستكشتتا إمكانيتتة
إنشاء مركز لتقدم املشورة للوالدين املنفصلني ولديهم أطفال (إسبانيا)؛
 102-119مواصتلة اختتاذ التتتدابه الراميتة إىل حتستني إمكانيتتة وصتول األشتتخاص
ذوي اإلعاقة إىل املباي العامة (أسرتاليا)؛
 103-119مواص تتلة جهوده تتا لض تتمان إاتح تتة إمكاني تتة وص تتول األش تتخاص ذوي
اإلعاقة إىل مجي املباي (جزر البهاما)؛
 104-119مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل تعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق األش تتخاص ذوي
اإلعاقة عن طريق تقدم سان مارينو التقتارير بصتورة منت متة إىل الصتكوك التي هت
طر فيها (قربص)؛
 105-119مض تتاعفة اجله تتود الرامي تتة إىل ض تتمان ع تتد التميي تتز ض تتد األش تتخاص
املنحدرين من أصول مهاجرة يف مجي القطاعات (بوركينا فاسو)؛
 106-119مواصتتلة تقتتدم التتدعم للمم ترات اإلنستتانية الراميتتة إىل إنشتتاء قنتتوات
قانونيتتة إضتتافية لتمكتتني املهتتاجرين وملتمس ت اللجتتوء الضتتعفاء بصتتفة خاصتتة متتن
الوصول بشكل قانوي (إندونيسيا) (إندونيسيا)؛
 107-119تعزي ت تتز الت ت تتدابه الرامي ت تتة إىل ض ت تتمان حق ت تتوق امله ت تتاجرين وال س ت تتيما
العامالت يف اخلدمة املنزلية والرعاية (ميامنار)؛
 108-119وض إجراء بش ن معاجلة طلبات اللجوء والب فيها (جزر البهاما)؛
 109-119تقلي تتل إض تتايف ملت تدة اإلقام تتة املطلوب تتة لتق تتدم طل تتب احلص تتول علت ت
اجلنسية (لكسمربغ).
 -120ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هيا التقرير تعرب عن موقتف الدولتة
(التتدول) التتي قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وينبغت أال يُفهتتم أهنتتا حت ت بت ييتتد
الفريق العامل بكامل .
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Annexe
[français seulement]

Composition de la delegation
La délégation de San Marino était dirigée par M. Marcello BECCARI,
Ambassadeur, Représentant permanent de la République de Saint Marin auprès des Nations
Unies à Genève et des autres Organisations Internationales en Suisse, composée des
membres suivants:
• Mme Federica BIGI, Ministre Plénipotentiaire, Directrice des Affaires Politiques et
Diplomatiques du Département des Affaires étrangères de la République de SaintMarin;
• Mme Ilaria SALICIONI, Conseillère d’Ambassade à la Direction des Affaires
Politiques et Diplomatiques du Département des Affaires étrangères de la
République de Saint-Marin;
• M. Leopoldo GUARDIGLI, Premier Secrétaire à la Direction des Affaires
Politiques et Diplomatiques du Département des Affaires étrangères de la
République de Saint-Marin;
• M. Stefano PALMUCCI, Expert de la Direction des Affaires juridiques du
Département des Affaires étrangères de la République de Saint-Marin;
• Mme Anita DEDIC, Collaboratrice Administrative de la Mission permanente de la
République de Saint-Marin auprès des Nations Unies à Genève et des Organisations
internationales en Suisse.
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