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تووود مجيوريووة سووا مووارينو ااع وراك عوون شووألرها لووودول األعرووا والبووودا املراقبووة و وس
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حقوووا ااانووا عوووم ا هتموواب الووذس عردتوول لرسووتشرال الوودورس ال ووامل ال الو لنووا مووارينوا املشقووود
 6ت رين ال اين/اوفمرب 2019ا وعوم التوصيات املقدمة عثنا ا ستشرال.
وتشتموود سووا مووارينو تقري وور اللريووا الشاموول املشوور اب س ووتشرال الوودورس ال ووامل  8ت ورين
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ال وواين/اوفمرب 2019ا وتشو وون ع وون ايتي ووا النمج وور رشناي ووة مجيو و التوص وويات ال  109ال ووم ق وودمتيا ال وودول
األعرووا والبووودا املراقبووة وووس حقوووا ااانووا وتقوودل ردهووا قبوول الوودورة ال ال ووة واألررش و وووس
حقوا ااانا .
وينر مجيورية سا مارينوا رشد إجرا تقييم دقيا وابلت اور م الووزارات املختصوةا ع تقودب
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الردود التالية.

ر و سان مارينو دلى التو الاأ الوار ة يف الفقرة  119من تقرير الفريق
العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ()A/HRC/43/9
للف -التو الاأ املقبولة
تقب و وول مجيوري و ووة س و ووا م و ووارينو التوص و وويات التالي و ووة 10-119ا 11-119ا 16-119ا 23-119ا
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24-119ا 26-119ا 27-119ا 28-119ا 29-119ا 30-119ا 31-119ا 32-119ا 33-119ا
34-119ا 36-119ا 37-119ا 38-119ا 39-119ا 40-119ا 41-119ا 42-119ا 43-119ا
44-119ا 45-119ا 46-119ا 48-119ا 49-119ا 50-119ا 53-119ا 54-119ا 55-119ا
56-119ا 59-119ا 60-119ا 61-119ا 62-119ا 63-119ا 64-119ا 65-119ا 66-119ا
67-119ا 68-119ا 72-119ا 73-119ا 74-119ا 75-119ا 76-119ا 77-119ا 78-119ا
82-119ا 83-119ا 84-119ا 85-119ا 86-119ا 87-119ا 88-119ا 89-119ا 90-119ا
91-119ا 93-119ا 94-119ا 95-119ا 97-119ا 98-119ا 99-119ا 100-119ا 102-119ا
103-119ا 104-119ا 105-119ا 107-119ا .109-119
وتوود مجيوريوة سوا موارينو عيروا ع تقودب مشووموات عون رشوص التوصويات الوم قبوتيواا وتوو
-5
الم ترى عهنا اُلذت ابللشل.

التو أأالة  :11-119يُنمجوور حاليووال عمويووة ا ارووماب إىل ا تلوواا ر و امتيووازات ا ألمووة
اجلنائية الدولية وحصاانهتاا وستُشرل عوم ا وس األعوم الشاب (الربملا ) لونمجر فييا إحدى جوناتل
املقبوة.

التو التان  23-119و :24-119صدقت سا موارينو  18كوااو ال اين/ينواير  2016عووم
اتلاقيو ة الوقايووة موون الشنوول سوود الننووا والشنوول املنوو(ا ومألافحتيمووا (اتلاقيووة اسو نبول)ا واعتموود ررملووا
سا مارينو رشد ذل القااو رقم  57املؤرخ  6عاير/مايو  2016لتنليذ ت ريشات سوا موارينو وتألييليوا
م عحألاب ا تلاقية.
التو أأالة  :29-119مل تق وودب س ووا م ووارينو ق وول مرش ووح لشر وووية هيئ ووات مشاه وودات األم ووم
املتحدةا ومن مثا مل تدع احلاجة قل إىل اعتماد عموية رشينيا عند اختيار املرشح الوطني  .و حال
تقدل ال وبات املنتقبلا فننت كد من عانا اتب الشموية األك ر االتاحال واسوتنادال إىل اجلودارة ومراعواةل
لو لافيةا كما فشونا ابللشل عند اختيار مرشحينا لوييئات الدولية األخرى.
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التو أ أ أ أ أ أ أ أالاأ ،40-119 ،39-119 ،38-119 ،37-119 ،36-119 ،34-119 ،33-119
 :46-119 ،45-119 ،44-119 ،43-119 ،42-119 ،41-119عوم مدى الننوات اخلمس املقبوةا
ستُجرى مجي التقييمات والتقوميات الرزمة رغية إا ا مؤسنة وطنية حلقوا ااانا .
التو أأالة  :82-119توس ووي ا وواا التشو وويم اال(ام ووة لي وومل الن وونة األخ و ة م وون التشو وويم قب وول
ا رتدائةا وإ مل يُدرج سمن التدار الت وريشيةا عم سور سوا كر ألوم الواقو سوا موارينو .وتؤكود ريواانت
النونوات الو را املاسووية ر و تنوجيل األطلووال النونة األخو ة مون التشوويم قبوول ا رتودائة ع عك وور
س ووا م ووارينو من ووجوو رايل األطل ووال .و احل ووا ت
م وون  95املائ ووة م وون األطل ووال املقيمو و
املتبقيووةا تتحقووا مديريووة املوودارس قبوول ا رتدائيووة موون األسوور عوون سووبج عوودب تنووجيل عطلاهلووا النوونة
األخو ة موون رايل األطلووال .وقوود عليورت عمويووات التحقووا الووم عُجريوت النوونوات األخو ة ع عوودب
ا لتحواا يرجو مجيو احلوا ت إىل اختيوار ا لتحواا رورايل األطلوال ااي اليوة ا واورة لنوا مووارينو
ألسووباك تتشوووا ابألسوور .وهلووذا النوبجا سوويُدرج امجامنووا الت وريشة النوونوات القويوووة القادمووة توووف
التشويم اال(امة ارتدا من الننة األخ ة من التشويم قبل ا رتدائة.

التو أ أ أ أ أ أ أ أالاأ ،95-119 ،94-119 ،93-119 ،91-119 ،90-119 ،89-119 ،88-119
 :97-119يترمن النمجاب القااوين لنا مارينو عصرل تدار ل(ايدة مت يول املورعة احليواة النياسويةا م ول
التم ي و وول اال(ام و ووة لوم و ورعة رنن و ووبة ال و و و عو و ووم األق و وول الق و ووائم ا اتخاري و ووة لوق و وووى النياس و ووية .فبش و وود
ا اتخوواابت الشامووة األخو ةا الووم اُمجمووت  8كووااو األول/دينوومرب 2019ا ارتلشووت م وواركة املورعة
الربملا إىل  31,5املائةا مقاراة رننبة  26,3املائة من اهليئة الت ريشية النارقة .وإسافة إىل ذل ا
ت غل امرعة عحد منصيب رائسة الدولة خرل فرتة النتة عشير احلاليةا وت غل امرعة عخرى منصج وزيرة
ال ووؤو الداخويووة .وفيمووا يتشوووا ابملووولل الشمووومي ا ت ووغل الننووا مناصووج إداريووة عير والا مشمجميووا
مناصج سا مارينو.
التو أ أأالتان  98-119و 99-119بشأأ أ ن رف أ أأىن الس أ أأن األ ي لل دم أ أأة العس أ أ رية :تقب و وول
سا مارينو التوصيت ر رف النن األدىن لوتجنيد اخلدمة الشنألرية إىل  18سنةا لألنيا ترى ع
من األمهية تقودل توسوييف هوذا الصودد .وتوجود حاليوال نوة فيوالا عنوألرية سوا موارينو فيوقوا
مينيا (الدرك والوحدة النمجامية حلرس القوشة)ا والليالا ال رثة املتبقية فيالا املت ووع (مدفشيوة حورس
القوشةا وامليوي يا النمجاميةا وحرس ا وس األعوم الشاب) .وقد كا التجنيد اخلدمة الشنألرية طوعيال
دائموال ارتوودا موون سوون ال امنووة ع وورةا وذلو عووم النحووو املنصوووخل عويوول الوووائيف اخلاصووة لألوول فيوووا.
وتوونا املووادة  3موون القووااو الووذس يوونمجم الليووالا الشنووألرية عوووم ع موواطر سووا مووارينو مو(مووو دا
اخلدمة الشنألرية ر سن النادسة ع رة وسون النوت  .و وج قورا ة هوذه املوادة اب قورتا مو عحألواب
املووادة  4الووم توونمجم التشبئووة الشامووة إاب المجووروجت اخلاصووة .وىلوودر ااشووارة إىل عاوول مل ينووتخدب التجنيوود
لا حووم عشوود املراحوول خ ووورة موون ري و سووا مووارينو.
اال(امووة والتشبئووة الشامووة جلمي و امل وواطن ق و ُ
إرا موون ل ووائيف سووارقة وورس التخ وويل
وحتديوود سوون النادسووة ع وورة لوتجنيوود حالووة التشبئووة الشامووة س
لتشديويا منوذ رشوص الوقوت .و يرجو خخور تشوديل هوذه املوادة أل هوذا التودر جو( مون إصور عشود
تشقيدال قيد التنليذ غ ا وهو يتشوا إبعادة تنمجيم الليالا الشنألرية ولوائحيا.
التو أأالة  :109-119اوورى ع هووذه التوصووية اُلووذت ابللشوول ألاوولا ععقوواك تقوودل التقريوور
الووطرا اعتُمود القوااو رقوم  121املوؤرخ  2آك/عغنو س 2019ا الوذس قووا إىل  20سونة مودة ااقامووة
امل وورووة لتقوودل طوووج اجلننوويةا مقاراووة ر  25سوونة النووارقةا و 10سوونوات ألزواج م وواطر سووا مووارينوا
ولألشخاخل الذين يشي و شراكة منجوة م مواطر سا مارينوا ولألطلال الذين يتبناهم مواطنو
سا مارينو من خرل التبر اجل(ئة.
GE.20-02730
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ابء -التو الاأ املقبولة وائالا
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تقبل مجيورية سا رميو التوصية التالية ج(ئيال

التو الة  :101-119ترى سا مارينو ع احلاجوة تودعو إىل إا وا قنوم متخصوا داخول
ا ألموة يرو وشو عصورل ملوذه امليموة .وفيموا يتشووا
ا اكم يُشىن ابل لولةا أل القرواة املتخصصو
إبا ا مرك( لتقدل امل ورة لآلاب املنلصو الذين هلم عطلالا فنيُقيّم هذا اخليار رشناية.

والم -التو الاأ اليت لحالط هبا دلما
حت و و و وويل مجيوري و و و ووة س و و و ووا م و و و ووارينو عوم و و و وال ابلتوص و و و وويات التالي و و و ووة 1-119ا 2-119ا 3-119ا
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4-119ا 5-119ا 6-119ا 7-119ا 8-119ا 9-119ا 12-119ا 13-119ا 14-119ا
15-119ا 17-119ا 18-119ا 19-119ا 20-119ا 21-119ا 22-119ا 25-119ا 35-119ا
47-119ا 51-119ا 52-119ا 57-119ا 58-119ا 69-119ا 70-119ا 71-119ا 79-119ا
80-119ا 81-119ا 92-119ا 96-119ا 106-119ا .108-119
-8
النارقة.

وتووود مجيوريووة سووا مووارينو ع تقوودب رشووص التوسوويحات ر و التوصوويات ال وواردة

اللقوورة

التو الاأ  :8-119 ،2-119 ،1-119تدرك سا مارينو عمهية وقيمة الربوتوكول ا ختيارس
تلاقية مناهرة التشذيج وغ ه من سروك املشاموة عو الشقوروة القاسوية عو الرإانوااية عو امليينوةا لألون
ينووشيا التلأل و الوقووت ال وراهن ا ارووماب رنوورعة إىل الربوتوكووول أل إل و(اب سووا مووارينو إبا ووا
آلية وطنية منتقوة ملن التشذيج يبدو صشج املنال ابلنمجر إىل سياقيا ا دود جدال.
التو أأالاأ  :6-119 ،5-119 ،4-119 ،3-119اشتوو(ب التصووديا عوووم ا تلاقيووة الدوليووة
حلمايوة حقوووا مجيو الشمووال امليواجرين وعفوراد عسوورهم املنمجوور القريووجا أل عحألواب ا تلاقيووة تبوودو
سيوة الت بيا سا مارينو ابلنمجر إىل خصوصيات البود وامجامل القااوين.
التو التان  7-119و :9-119توجد خ ل لوتصوديا عووم ا تلاقيوة الدوليوة حلمايوة مجيو
األشووخاخل موون ا ختلووا القنوورس املنووتقبل القريووجا أل مشمجووم األحألوواب ال وواردة ا تلاقيووة غ و
مدرجة حاليال النمجاب القااوين لنا مارينو .و حوال التصوديا عووم ا تلاقيوةا سويتش املوافقوة عووم
إطوار ت وريشة موسو وشوامل ادراج مشمجووم عحألوواب ا تلاقيوة فيوول .وهلووذا النوبجا وابلنمجوور إىل ع قووات
ال وورطة سووا مووارينو ( 61كيوووومرتال مررش وال) ترصوود ااقووويم رصوودال مأل ل والا مل حتوودا قوول عس حووا ت
اختلوا قنورسو ورنووا عووم ذلو ا توجوود خ ول لوتصوديا عوووم ا تلاقيوة .ومو ذلو ا اتشيود إبجورا
دراسة متشمقة لرتلاقية رغية اقل عحألاميا والتصديا عوييا املنتقبل.
التو أ أ أ أالاأ  19-119 ،17-119 ،14-119 ،13-119 ،12-119اجل أ أ أأاء األو  ،و:21-119
يت و و ووج ا ار و ووماب إىل ا تلاقي و ووة اخلاص و ووة روس و و الرجئ و و ورروتوكوهل و ووا إا و ووا مراف و ووا وت و وودريبال لوم و ووولل ا
وهووذه عمووور صووشبة ابلننووبة لدولووة تنووي ر عوووم حوودودهاا وذلو عوووم عسوواس عرقاهتووا التشاهديووة مو البووود
ا يل  -إي اليا  -وم ا حتاد األورويب.
التو الاأ  19-119 ،18-119 ،15-119اجلاء الثاين 20-119 ،و :22-119ميألننا
الوقووت الوراهن تصووور ا ارووماب رنوورعة إىل اتلاقيووة ر و وسو األشووخاخل عوودمية اجلننوويةا وا تلاقيووة
املتشوقووة ضلووص حووا ت ااشووداب اجلننوويةا أل موون الروورورس إدخووال تغيو ات هامووة عوووم النمجوواب القووااوين
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لن ووا م ووارينو لأل ووة يتواف ووا متام و وال مو و عحأل وواب ا تل وواقيت  .ومو و ذل و و ا اوت وو(ب إبجو ورا دراس ووة متشمق ووة
لرتلاقيت رغية تقييم اارمامنا ا تمل إلييما املنتقبل.
التو الة  :25-119يت ووج التصوديا عووم اتلاقيوة الشمول الرئوا لوشموال املنو(لي (رقوم )189
ملنمجمووة الشموول الدوليووة إج ورا تقيوويم دقيووا ملوودى امت اهلووا لونمجوواب القووااوين لنووا مووارينوا واعتموواد قواعوود
لتألييلياا وهو موا سويت وج تودخل الشديود مون اادارات احلألوميوة .ورنوا عووم ذلو ا توجود خ ول
لوتصديا عوم ا تلاقية املنمجور القريج.
التو أأالة  :35-119ابلنمج وور إىل ع مألافح ووة التميي وو( منو و لة س ووبا ع تناولتي ووا جلن ووة تأل ووافؤ
اللرخلا وعال سيُنمجر إا ا مؤسنوة وطنيوة حلقووا ااانوا ا فور توجود خ ول اا وا هيئوة منوتقوة
متخصصة مألافحة الشنصرية والتميي( الشنصرس.
التو أأالة  :47-119اشتقوود ع ت وريشات سووا مووارينو املناهرووة لوتمييوو( جيوودة التنمجوويما وع
امل و وووك ه ووو ابللش وول ج وو( يتجو و(ع م وون دس ووتوران .وفيم ووا يتشو ووا ابخل و ووات الرامي ووة إىل زايدة الت قي وول
واملشوومات لت جي التنووع وا اودماجا ودر الت كيود وددال ع املنواها الدراسوية تركو( تركيو(ال كبو ال عووم
تش(يو وو( إدمو وواج كو وول عشو ووألال التنو وووع .ويش و ووة القو ووااو  2018/95مؤش و ورات عدا لومنو وواها الدراسو ووية
سا مارينو عن املواسي ذات الصوة ابلتميي( .وينا القااو  2008/97عيرال عوم وسائل ااعرب ع
حتمووة املنوواواة وحتمجوور اسووتخداب الصووور والشبووارات الووم تنتي و كرامووة األشووخاخل وهووويتيم عو الووم هلووا
حمتوى متيي(س.
التو أأالتان  51-119و :58-119توورى سووا مووارينو ع حاجووة إىل إدراج اهلويووة اجلننووااية
عوم وجل التحديد سومن عسوس التمييو(ا أل املوادة  4مون إعور حقووا املوواطن واملبوادا األساسوية
لونمجاب الدستورس لنا مارينو تنا عصرل عوم حمجر شامل لوتميي( عو عدب املناواة املشاموة سمن
عبارة اجلمي متناوو عماب القااو دو عس متيي( عوم عساس [ ]...األحوال ال خصية .
التو أأالتان  52-119وُ :57-119سوون انواووة األخ و ة ت وري يتشوووا ابل وراكات املنووجوة
(القااو رقم )2018/147ا و رس رصد آاثره ذات الصوة عيرال ابلقرارات القرائية ا تموة املنتقبل.
وفيما يتشوا ابلنما ل ألزواج امل وي ابلتبرا فوم ر رشد عس اقاش متشما ر هذا املوسوع.
التو الاأ  :71-119 ،70-119 ،69-119توت(ب سا مارينو مبألافحة ا ىلار ابلب ورا رشود
اارووماميا إىل اتلاقيووة وووس عورواب ر و إج ورا ات مألافحووة ا ىلووار ابلب وورا إذ سووبا ع زارت جلنووة
الرص وود التارش ووة هل ووا  -وه ووة فري ووا اخلو وربا املش وور مبألافح ووة ا ىل ووار ابلب وور  -مجيوري ووة س ووا م ووارينو
مناسووبت  .وقوود عُروو فريووا اخلوربا اوول توجوود حووا ت موون هووذا القبيوول مشروفووة لوودى النووو اتا لألوون
التوودريج النوونوس املقوودب إىل األخصووائي ا جتموواعي ووكووا ت الرووما ا جتموواعة وإالوواذ القووااو
يغ ة هذا املوسوع .وترصد الودوائر املألولوة عيروال عا و ة ق واع الشمالوة رصودال مناسوبال .وابلنمجور إىل عاول
مل تُنجل عس حالة اىلار ابلب ر سا مارينو حم ان ا فر يُشتورب ع ةوة موا يودعو إىل اعتمواد إطوار
تنمجيموة حموودد ر و هووذا املوسوووع .وةوة شووشور موون األفرول تألوريس كوول ا هتمواب واملووارد لون وواط
اادارس املوجود عصرل لرصد احلالة.
التو أ أأالاأ  :81-119 ،80-119 ،79-119ميألنن و ووا قب و ووول ه و ووذه التوص و وويات الوق و ووت
ال وراهنا حي و يوودور النقوواش رووودان ر و إابحووة ااجيووالا سوويما سووو املبووادرات الت وريشية
عاب .2020
ال شبية الم تن وس عوم مرمو مشارل متامال .ويُتوق ع يناقش الربملا ذل
التو أأالتان  92-119و  :96-119دو املنوواس ابلت(امنووا رتحن و المجووروجت الووم متألوون امل ورعة
م وون زايدة م وواركتيا احلي وواة النياس ووية و مناص ووج ص وون الق ورارا ف ووا التوص وويت املوس وووعت مل ووذه
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ال ريقة غ مقبولت  .واتيجة لراتخاابت الم اُمجمت  8كوااو األول/دينومرب 2019ا عصوبيف عودد
عكوورب موون الننووا عرووات الربملووا ا ولوول عوودد الننووا احلألومووة منووتقرال .ريوود ع الو(ايدة عوودد
الننا الربملا ت إىل ع األمور تن ر ألل طبيشة.
التو الة  :106-119عوم الرغم من ع حألومة سا موارينو منوتشدة لوم واركة املبوادرات
ااانواايةا كموا حودا عواب  2016رودعميا لوممورات ااانوااية الوم امجمتيوا مجاعوة سواات إ يووديوا
فالوس مل يشد ينميف هلا اب لت(اب رتقدل دعم دائم هلذه امل اري  .وسوجت تُقيّم م واركة سوا موارينو
هذه املبادرات عوم عساس كل حالة عوم حدة.
التو أأالة  :108-119اتوقو إدراج إجورا ك ملشاجلووة طوبووات الوجووو والبووت فييووا سوومن النمجوواب

القووااوين لنووا مووارينوا وذلو أل ال وبووات املقدمووة كااووت قويوووة جوودال النوونوات األخو ة .والتصورييف
الووذس اتيحوول لألجااووج عنوودما يألواووو وسو ينووميف هلووم ابلشووودة إىل رووودهم ألسووباك تولووة هووو
تص ورييف ااقامووة ا سووت نائة ألسووباك إانووااية تتشوووا ابحلمايووة ا جتماعيووةا الووذس تصوودره احلألومووة رشوود
النمجر كل طوج عوم حدة .و وز منيف هذا التصرييف حالة ا حتياجات ااانااية اخلاصةا و ي(
لألش ووخاخل ال ووذين امووا وول ا س ووتلادة م وون الرعاي ووة الص ووحيةا وا س ووتحقاقات ا قتص ووادية املؤقت ووة ال ووم
يقدميا مشيد الرما ا جتماعة.
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