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  مقدمة  - أوالً  
تنسقه وزارة اخلارجيـة    مشتركاً بني الوزارات    أنشأت حكومة أندورا فريقا عامال        -١

وبغيـة  . والعالقات املؤسسية، لصياغة التقرير الوطين املقدم لالستعراض الدوري الـشامل         
سان، استرشدت أندورا باإلعالن العاملي حلقـوق       الوصول إىل مراجعة مستفيضة حلقوق اإلن     

اإلنسان، مضيفة يف الوقت ذاته معلومات تتعلق بتطبيق ما يسمى حقوق اجليل الثالث، مثل              
  .احلق يف البيئة

، فأضافت هـذه    )الربملان (اجمللس العام  و اإلدارات احمللية وقد أُرسل نص التقرير إىل        -٢
  .غة التقرير النهائيةاهليئات إسهامات تكميلية تضمنتها صي

 لفائدة املنظمات غري    ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ احلكومة اجتماعا يف     عقدتو  -٣
احلكومية والرابطات والنقابات إلطالعها على عملية االستعراض الدوري الشامل، شارك فيه           

تمع املدين وأصدرت احلكومة يف اجلريدة الرمسية إلمارة أندورا مذكرة خترب فيها اجمل.  كيانا١٦
  . آلية مراجعة حقوق اإلنسانعملوجود بو

  عرض عام  - ثانياً  
. ، وتقع يف منطقة البرييين بني إسبانيا وفرنـسا     ٢ كلم ٤٦٨تبلغ مساحة دولة أندورا       -٤

    ويرجع النصان التأسيسيان األوالن للدولة، املسميان عقـدي املـشاركة اإلقطاعيـة، إىل             
 اللذان وقّعهما أسقف أورجيل وكونت منطقة فْـوا،         وهذا النصان . ١٢٨٨ و ١٢٧٨سنيت  

  .ويستند الوضع املؤسسي احلايل إىل هذا النظام. أّديا إىل نشأة إمارة أندورا املشتركة
 ٤٣ ٧٨٦ من اإلناث و   ٤٠ ٢٩٦( نسمة   ٨٤ ٠٨٢، بلغ عدد السكان     ٢٠٠٩ويف عام     -٥
. من القرن العـشرين  مرة خالل النصف الثاين   ١٢وقد تضاعف عدد السكان     ).  الذكور من

 إحدى السمات اجلوهرية اليت متيز السكان إذ        ثلويعزى هذا النمو أساسا إىل اهلجرة، اليت مت       
 وإمجـاالً . أضحت عامال رئيسيا من عوامل النمو الدميغرايف وأداة دعم للتنمية االقتـصادية           

لبلـد هـي    وأكثر اجلماعات يف ا   .  من اجلنسيات املختلفة   ١٠٠تتعايش يف أندورا أكثر من      
  .اجلماعات األندورية واإلسبانية والربتغالية والفرنسية
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  ١اجلدول 
   حسب اجلنس٢٠٠٩السكان يف عام 

  اإلناث  الذكور  ٢٠٠٩  السكان
  ١٥ ٥٩٩  ١٦ ٤٨٦  ) يف املائة٣٨.١٦ (٣٢ ٠٨٥  األندوريون

  ١٣ ٠٩٣  ١٣ ٥٦٩  ) يف املائة٣١.٧١ (٢٦ ٦٦٢  اإلسبان
  ٢ ٢٨٨  ٢ ٨١١  )ة يف املائ٦.٠٦ (٥ ٠٩٩  الفرنسيون
  ٥ ٩٠٤  ٧ ٤٥٨  ) يف املائة١٥.٨٩ (١٣ ٣٦٢  الربتغاليون
  ٣ ٤١٧  ٣ ٤٦٢  ) يف املائة٨.١٨ (٦ ٨٧٤  آخرون
  ٤٠ ٢٩٦  ٤٣ ٧٨٦  ) يف املائة١٠٠ (٨٤ ٠٨٢  اجملموع
  .إدارة اإلحصاءات: املصدر

اسية ويتيح عدد السكان احملدود ومعدل األمن يف البلد تقاربا كبريا بني الطبقة الـسي               -٦
ومن نتائج ذلك ارتفاع معدل املشاركة خالل االنتخابات التشريعية واحمللية األخرية           . واملواطنني

فقد عاشت أندورا،   . ومن السمات األساسية للبلد أنه ال ميلك جيشا       .  يف املائة  ٧٥الذي جتاوز   
 طوال  ومتكنت أندورا .  عام، يف سالم وظلت بعيدة عن الرتاعات الدولية        ٧٠٠خالل أكثر من    

  .تارخيها من تسوية نزاعاهتا الداخلية بطريقة سلمية ومل تلجأ قط إىل العنف

  اهليكل املؤسسي  - ألف  

  األمريان املشتركان  -١  
إن النظام السياسي يف أندورا هو اإلمارة الربملانية املشتركة واللغـة الرمسيـة هـي                 -٧

ومها حاليا أسقف أورجيل، املونسنيور     . واألمريان املشتركان مها معا رئيسا الدولة     . الكتالونية
  .خوان إنريك بيبيس سيسيليا والرئيس الفرنسي، السيد نيكوال ساركوزي

  )الربملان (اجمللس العام  -٢  
. ١٤١٩، يف عام    )١(اجمللس األعلى ، الذي أصبح يسمى فيما بعد       جملس اإلقليم أنشئ    -٨
وُينتخـب الربملـانيون    .  واحدة  هو أهم هيئة متثل الشعب ويتألف من غرفة        اجمللس األعلى و

الثمانية والعشرون لوالية مدهتا أربع سنوات باالقتراع العام املباشر من بني املـواطنني ذوي              
  .وتقر هذه اهليئة ميزانية الدولة وتراقب عمل احلكومة السياسي. اجلنسية األندورية

__________ 

 ). ومتثيل األبرشياتتناسيبمتثيلي وطين (برملان خمتلط ذو غرفة واحدة  )١(
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  احلكومة  -٣  
وتتـألف  .  واليتها أربع سـنوات    تتوىل ممارسة السلطة التنفيذية احلكومةُ اليت تدوم        -٩

يعّينهم (ووزراء  )  ويعّينه األمريان املشتركان   العام اجمللسينتخبه  (احلكومة من رئيس احلكومة     
  ).رئيس احلكومة

  العدل  -٤  
(batlles)على يد قضاة ُيدعون     األندوري   العدل باسم الشعب     ُيقام  -١٠

 واملـسؤولني   )٢(
واجمللس . ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٣ الصادر يف بقانون العدالةوُتنظًّم عمال   . القضائيني املستقلني 

ويتألف من مخسة   . األعلى للقضاء هو هيئة احلكم الذايت املؤسسية اليت متثل السلطة القضائية          
، )٣()Síndic General(أعضاء يعّينهم األمريان املشتركان، ورئيس احلكومة، والوكيل العـام  

وتدوم والية األعـضاء سـت      . ، واملسؤولون القضائيون  )batlles(وقضاة احملاكم االبتدائية    
ويضطلع اجمللس األعلى للقضاء باملهام التأديبية، ويـسهر        . سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة    

على استقاللية القضاء وحسن سري العدالة، مع أنه ال يؤدي وظائف قضائية، ويتوىل تعـيني               
وتتوزع الوالية القضائية على مخسة .  احلكومةأعضاء مكتب املدعي العام بناء على اقتراح من

. النظام املدين والنظام اجلنائي ونظام التحقيق والنظام اإلداري ونظـام األحـداث           : نظم هي 
أحدمها يصدر األحكام يف املرحلة االبتدائية،      : وخيضع كل نظام ملستويني من الوالية القضائية      

  .واآلخر يف مرحلة االستئناف

  )٤()Comuns(لية اإلدارات احمل  -٥  
وتـشكل اإلدارات احملليـة هيئـات لتمثيـل          .)٥(ينقسم اإلقليم إىل سبع أبرشيات      -١١

وهي مجاعات عامة تتمتع بالشخصية القانونية ومتارس سـلطة وضـع           . األبرشيات وإدارهتا 
 وُتنتخب أجهزهتا اإلدارية دميقراطيا من بني السكان لفترة والية مدهتا أربـع           . القواعد احمللية 

    وحتدد اإلدارات احمللية السياسات العامة اليت تدخل ضمن اختـصاصها وتنفـذها            . سنوات
  .يف إقليمها

  اإلطار القانوين املتعلق حبقوق اإلنسان  - باء  
وينص الدستور  . ١٩٩٣مارس  / آذار ١٤اعُتمد الدستور بناء على استفتاء أجري يف          -١٢

لدولة تشمل املساواة، والدفاع عـن حقـوق        على جمموعة من األمور يعتربها مبدأ ملهما ل       

__________ 

 .قضاة احملاكم االبتدائية )٢(

 .رئيس الربملان )٣(

 .هيئات للحكم الذايت متثل األبرشيات وتديرها )٤(

 .قسم إقليمي إداري يف أندورا )٥(
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، ويذكر بأن مجيع األشخاص متساوون أمام القانون، ومـن مث فهـو             )٢-١املادة  (اإلنسان  
 من الدستور على أن اإلعالن العـاملي        ٥وتنص املادة   ). ٦املادة  (حيظر مجيع أشكال التمييز     

الثاين حقـوق األشـخاص     ويضمن الباب   .  مباشرا يف أندورا   تطبيقاًحلقوق اإلنسان يطبق    
 للحقوق األساسية، ويتناول الفـصل      مكرس) ٢٣ إىل   ٨املواد  (صل الثالث   والف. وحرياهتم

) ٣٦ إىل   ٢٧املـواد   (احلقوق السياسية، ويركز الفصل اخلامس      ) ٢٦ إىل   ٢٤املواد  (الرابع  
ُتدمج يف   على أن    ٤-٣وتنص املادة   . على احلقوق واملبادئ االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

وال جيـوز  . فور صدورها يف اجلريدة الرمسية إلمارة أندورا   املعاهدات الدولية   التشريع الوطين   
ومن مث فإن االتفاقيات تتبوأ مكانة أعلى يف التسلـسل        .  مبوجب القوانني  تقييدهاتعديلها وال   

  .اهلرمي من التشريع الداخلي وميكن االحتجاج هبا مباشرة أمام احملاكم األندورية
فاملرسوم التـشريعي  . ومثة عدد كبري من القوانني اليت حتدد حقوق اإلنسان وتعززها           -١٣

 بشأن إصدار الصيغة اجلديدة من نـص القـانون          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٧املؤرخ  
 بشأن إصدار الـصيغة  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٧اجلنائي، واملرسوم التشريعي املؤرخ   

إلجراءات اجلنائية، أدخال يف القانون اجلنائي مفـاهيم ضـرورية يف         اجلديدة من نص قانون ا    
إطار التحضري للتصديق على املعاهدات الدولية وبدء نفاذها ومن أجل تكييـف املنظومـة              

  .التشريعية األندورية
     اتفاقية وهـي عـضو      ٢٠٠ومنذ اعتماد الدستور، صدقت أندورا على أكثر من           -١٤
 أنشطة كثرية للغاية بالنسبة إىل وزارة خارجية فتية أنـشئت يف            وهذه.  منظمة دولية  ٢٣يف  

 اتفاقية دولية فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق        ٤٠ووقّعت أندورا وصدقت على     . ١٩٩٣عام  
وجرى أحيانا اعتماد بعض االتفاقيات سريا مع اجتاه دويل مشترك مثـل            . اإلنسان ومحايتها 

 فيما يتعلق بتبادل املعلومات الضريبية واالنـضمام        مكافحة اإلرهاب، واعتماد اتفاقات ثنائية    
  .إىل االتفاقيات اليت يكاد يكون تطبيقها عامليا، من أجل مواءمة التشريع مع املعايري الدولية

وقدمت أندورا تقارير وطنية عن متابعة اتفاقيات حقوق اإلنسان، من قبيل التقريـر              -١٥
، والتقرير األويل عن تطبيـق الربوتوكـول        )٢٠٠٩(الثاين عن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل       

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
، والتقرير الثاين عن تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            )٢٠٠٦(املواد اإلباحية   

 امليثاق االجتمـاعي األورويب املـنقح     بشأن  ، والتقارير السنوية للمتابعة     )٢٠١٠(ضد املرأة   
  .٢٠٠٧املقدمة منذ عام 

وتتعاون أندورا بانتظام مع ممثلي املنظمات الدولية الذين جيرون زيارات لتقييم تطبيق             -١٦
) ٢٠٠٦(وقد زارها خرباء جمموعة الدول املناهضة للفـساد         . االتفاقيات يف اإلقليم الوطين   
وسيزور خرباء اجملموعة أندورا يف     ). ٢٠٠٧(عنصرية والتعصب   واللجنة األوروبية ملناهضة ال   

، بينما سيزورها ممثلو اللجنة األوروبية واللجنة املعنية مبنع التعـذيب يف     ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
  .٢٠١١عام 
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وفيما يتعلق بالدعاوى ضد أندورا لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قُـدمت              -١٧
وقد أدينت الدولة مرتني وما زالت . وية إحداها بالطرق الوديةحىت اآلن مخس قضايا متت تس     
  .قضيتان أخريان رهن التحقيق

  مؤسسات محاية حقوق اإلنسان  - جيم  
وباسـتثناء  . إن احملاكم األندورية هي اهليئات الرئيسية اليت تكفل حقوق اإلنـسان            -١٨

ر على تكيُّف عمل اإلدارة      للسه ١٩٩٨احملاكم، أنشئت مؤسسة أمني املظامل املستقلة يف عام         
العامة مع املبادئ األساسية للدفاع عن احلقوق واحلريات املنـصوص عليهـا يف الدسـتور               

 املـؤرخ  ) Raonador del Ciutadà(مكتب أمني املظامل وتشغيل وينص قانون إنشاء . ومحايتها
  على أنه جيوز ألي شخص طبيعي أو اعتبـاري، حيـتج مبـصلحة             ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٤

مشروعة، بصرف النظر عن جنسيته أو سنه أو وضعه أو إقامتـه، أن يقـدم دعـاوى أو                  
  .ويعرض أمني املظامل سنويا على الربملان مذكرة بأنشطته. شكاوى

 املتعلق حبمايـة    ١٥/٢٠٠٣ القانون   ٢٠٠٣ديسمرب  /وأقر الربملان يف كانون األول      -١٩
لوكالة األندورية حلماية البيانات باعتبارها     وتطبيقا هلذا القانون، أنشئت ا    . البيانات الشخصية 

مؤسسة مستقلة مكلفة بالنظر يف ما تراه أو ما حيال إليه مـن حـاالت انتـهاك احلـق يف                    
اخلصوصية، واختاذ إجراءات التحقق والتقصي اليت تشمل مجيع العناصر الفاعلة املمكنة مـن             

ات وتصوغ آراء وتوصـيات     وميكن للوكالة أيضا أن تصدر جزاء     . القطاعني العام واخلاص  
  .بشأن التشريع الوطين بغية حتسينه

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  - ثالثاً  

   احلق يف املساواة وعدم التمييز وفئـات األشـخاص ذوي احلقـوق احملـددة         - ألف  
  )٧ و٢ و١املواد (

 أو  جيرم القانون اجلنائي مجيع أشكال التمييز بسبب األصل، أو االنتمـاء الـوطين              -٢٠
العرقي، أو اجلنس، أو الدين، أو الرأي الفلسفي أو السياسي أو النقايب، أو عجز جسدي أو                

 على جترمي رفض    ٣٣٨وتنص املادة   . ذهين، أو أسلوب العيش، أو العادات، أو امليول اجلنسية        
     على شكل حمـدد مـن التمييـز،    ٣٣٩وتنص املادة  . موظف أو هيئة تقدَمي خدمة ملموسة     

 مـن القـانون   ١-٥وحتيل املادة . ا إهانة مجاعة دينية أو عرقية أو نقابية أو سياسية        وال سيم 
، إىل منع مجيع أشـكال التمييـز        ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧ املتعلق بالشرطة، املؤرخ     ٨/٢٠٠٤

بسبب العرق أو الدين أو اآلراء السياسية أو اجلنس أو اللغة أو مكان اإلقامة أو مكان الوالدة      
 من قانون الوظيفـة     ٧١وتنص املادة   .  كان أو اجتماعياً    ظرف آخر شخصياً   أو أي شرط أو   
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 على أن أي تصرف ينطوي علـى متييـز          ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥العامة الصادر يف    
 كـان أو    بسبب السياسة أو الدين أو العرق أو اجلنس أو أي شرط أو ظرف آخر شخـصياً               

 قوانني أخرى تتضمن مبدأ عدم التمييز، من بينـها          وأخريا، هناك .  يعترب خطأ جسيماً   اجتماعياً
 ٢٢الـسجون املـؤرخ     يف    املتعلق بالعـاملني   ٣/٢٠٠٧احلصر، القانون   على سبيل املثال ال     

 ١٢ بـشأن تنظـيم التعلـيم العـايل املـؤرخ            ١٢/٢٠٠٨، أو القانون    ٢٠٠٧مارس  /آذار
 كـانون   ١٨املؤرخ  عالقات العمل    من مدونة    ٣٥/٢٠٠٨، أو القانون    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
     الـصادر  ) Banders( املتعلق حبرس الغابـات      ٣٢/٢٠٠٨، أو القانون    ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨يف 

  الطفل  -١  
، أُقرت قوانني ولـوائح خمتلفـة       ١٩٩٦عقب اعتماد اتفاقية حقوق الطفل يف عام          -٢١

ق بالتبين وسائر أشكال محاية القُّصر املهملني تراعي مصلحة الطفل الفضلى، مثل القانون املتعل     
وهناك عدة برامج بـشأن الرعايـة االجتماعيـة         .  ولوائحه ١٩٩٦مارس  / آذار ٢١املؤرخ  

  :وفيما يلي تلك الربامج. للطفولة هتدف إىل ضمان االهتمام التام باألطفال املعرضني للخطر
. ورصد األطفال املعرضني للخطـر    الفرقة املختصة حبماية األطفال واملكلفة بالوقاية         -٢٢
والحظت احلكومة  .  ملفا ١٨٧ قاصرا يف    ٢٥٧، تدخلت الفرقة للدفاع عن      ٢٠٠٩يف عام   و

  .٢٠٠٨ يف املائة مقارنة بعام ١٣.٣٧زيادة التدخالت بنسبة 
األسر احلاضنة وتشمل األسر البيولوجية اليت تستقبل طفال من أفراد أسرهتا وأسـرا               -٢٣

  .خارجية أخرى
ـ    ٢٠مركز استقبال األطفال، وهو مركز محاية يسع الستـضافة            -٢٤ ه  طفـال، وموّج

  .لألطفال الذين جيب فصلهم عن أسرهم

  خدمة التبين الوطين والدويل  -٢  
 والقـانون   ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٢يكفل القانون املتعلق بقضاء األحداث املؤرخ         -٢٥

املنصوص عليها يف الدستور ويف النظـام       اجلنائي وقانون العدالة متتع القاصرين جبميع احلقوق        
 من القانون املتعلق بقضاء األحداث استعانة القاصـر         ١٦وتضمن املادة   . القانوين األندوري 

وميكن لقاضـي   . مبحام، يف إطار إجراءات جنائية، حاملا يودع اإلعالن األول لدى الشرطة          
ر إجراء مدين، رأي القاصر ابتداء      احملكمة االبتدائية أن يطلب، إذا ما اعترب ذلك مفيدا يف إطا          

  . عاما يف عملية التبين١٢وميكن أن يؤثر موقف القاصر البالغ من العمر . من سن العاشرة
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  املرأة  -٣  
 ١٤دخلت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة حيـز النفـاذ يف                  -٢٦

، فرقـة الرعايـة     ٢٠٠٦ديسمرب  /وأنشأت احلكومة، يف كانون األول    . ١٩٩٧فرباير  /شباط
مساعدة نفسية واجتماعية وتعليمية وقانونية     هذه الفرفة   تقدم  والشاملة للنساء ضحايا العنف     

وتتألف الفرقة مـن    . إىل النساء الاليت تعرضن للعنف على يد عشريهن وإىل أطفاهلن القصر          
ى مرشدين اجتماعيني ومرّبني وأخصائيني نفسيني وحمامني، وتعمل كمخاطب وحيـد لـد           

وتقدم للنساء خدمات اإلعالم والتوجيه والـدعم واملـشورة القانونيـة           . املؤسسات املعنية 
والرعاية النفسية، وتتيح فرص االستفادة من آليات االستقبال وسبل االنـدماج والتـدريب             

، مل يعد ضـروريا     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ومنذ  . املهين واالستحقاقات االجتماعية  
وخصصت الفرقـة   . دهتا ستة أشهر لالستفادة من االستحقاقات االجتماعية      اشتراط إقامة م  

خطا هاتفيا جمانيا بثالثة أرقام لالتصال هبا، وهي تدير نوعني من آليات االستقبال الطـارئ               
  .األسر احلاضنة ومرافق االستقبال: املؤقت

  ٢اجلدول 
  تدخالت فرقة الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف

 ٢٠٠٩التدخالت يف عام   ٢٠٠٨ عام التدخالت يف
١٨٢  ١١٨  

 املبدأين الدستوريني املتمثلني يف املساواة وعدم التمييز        مدونة عالقات العمل  وُتفّصل    -٢٧
. وتضع تدابري حمددة من أجل ضمان مبدأ املساواة مع اجتناب أي متييز مباشر أو غري مباشر               

مساواة للشركات اليت تتبع سياسة هتدف       من هذا القانون على إنشاء عالمة        ٨٧وتنص املادة   
وقد تقرَّر اختاذ تدابري تشريعية ملموسة      . إىل تعزيز املساواة املهنية الفعلية بني الرجال والنساء       

  :لتشجيع التغيري االجتماعي فيما يتعلق بالتوزيع املتكافئ للمهام يف احمليط األسري
 يوما، اعتبارا من األسـبوع      ٧٠أبوة مدهتا   /إجازة أمومة ب الزوجان   يتمتعميكن أن    •

 .لوضع، وإجازة تبين طفل خالل الفترة كلها أو على حنو جزئيالتايل لالسادس 

 . لدى ميالد طفل أو تبنيه يوما١٥ًإجازة مدهتا تمتع األب بي •

  الزوجان إجازة غري مدفوعة األجر يف حال ميالد طفل أو تبنيـه             ميكن أن يطلب   •
 .أو احتضان األسرة له

مدهتا " رخصة مدفوعة األجر إلرضاع الوليد"طلب الزوجان، دون متييز، ميكن أن ي •
 .ساعتان يومياً
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  املسنون  -٤  
       حتترم السياسات املتعلقة باملسنني املبـادئ املنـصوص عليهـا يف قـرار األمـم                 -٢٨

وُيطبَّق حاليا الربنامج اخلاص بالشيخوخة النـشطة والربنـامج املتعلـق           . ٤٦/٩١املتحدة  
ويستند الربناجمان إىل مبدأ تساوي املسنني يف احلقوق والواجبات، مع          . شاركة االجتماعية بامل

، اليت أُقرت يف    اخلطة الوطنية للرعاية االجتماعية   وقد أعدت   . تفادي التمييز القائم على السن    
طفـال  النـساء واأل  (، مبشاركة كيانات مدنية متثل فئات خمتلفة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦

 احملاور الرئيسية اليت حتدد هذا النموذج الوقاية والتقارب واجملتمع          وقوام).  واملسنني واملعوقني
أما املبادئ األساسية فهي التضامن واملسؤولية املشتركة       . النشط والطابع االجتماعي الصحي   

واملشاركة والتفويض واالستغالل األمثل للموارد والتمويل املتعدد اجلوانب واحلق يف احلصول          
  .ى االستحقاقات العامة ومراعاة املنظور اجلنساينعل

  املعوقون  -٥  
اتفاقية حقوق  ، وهو نص يوافق     قانون ضمان حقوق املعوقني    ٢٠٠٢أقرت أندورا يف عام       -٢٩

 أُقـر   ،١٩٩٥أبريـل   / نيسان ٦ويف  . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧ املوقعة يف    األشخاص ذوي اإلعاقة  
ي صيغ انطالقا من مبدأ مفاده أن إمكانيـة الوصـول            الذ القانون املتعلق بإمكانية الوصول   

وضمان القدرة على الوصول إىل البيئة واألماكن حقان ال ميكن التمييز فيهما وأن املـساواة               
الالئحة وقد طورت هذا القانون     . بني األشخاص وحريتهم جيب أن تكونا حقيقيتني وفعليتني       

، واليت أنشأت اللجنة املعنية بتعزيـز       ١٩٩٥ مايو/ أيار ٣١ املؤرخة   املتعلقة بإمكانية الوصول  
وينص قانون ضمان حقوق املعوقني على وضع عدد معّين من اآلليات الـيت             . فرص الوصول 

وقد مسح هذا القانون بإنشاء اجمللس الوطين       . تكفل املساواة للمعوقني يف احلقوق والواجبات     
بعة والتنسيق والتعاون يف اختـاذ      للمعوقني، وهو هيئة استشارية للمشاركة تضطلع مبهام املتا       

ويتألف اجمللس من ممثلي رابطـات املعـوقني واحلكومـة          . احلكومة قراراهتا املتعلقة باإلعاقة   
 جلنة وطنية   ٢٨وأنشئت مبوجب املادة    . والبلديات والصندوق األندوري للضمان االجتماعي    

 وعامـة وهلـا     ، وتؤدي وظائف تقنيـة    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٠للتقييم بدأت عملها يف     
ويتمثل هـدفها يف توجيـه      . اختصاصات يف جمال تشخيص وتقييم أوجه اخللل واملعوقات       

  .املعوقني وحتديد سبل وصوهلم إىل الربامج واخلدمات واالستحقاقات وسائر األنشطة

  الشباب  -٦  
 ١٧ يف    اخلاص بإنشاء املنتدى الـوطين لـشباب أنـدورا         ١١/٢٠٠٧القانون  أُقر    -٣٠
ويتعلق األمر هبيئة مستقلة مهمتها توجيه مشاركة الشباب حبرية يف حياة           . ٢٠٠٧مايو  /أيار

     / أيلـول  ١٧واعتمـدت أنـدورا يف      . البلد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافيـة     
، وهي هيئة مشتركة بني عدة مؤسسات وتضم        مرسوم إنشاء طاولة الشباب    ٢٠٠٨سبتمرب  

  :أربعة أفرقة عمل
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تضم ممثلني سياسيني أكفاء يف جمال الشباب ينتمـون إىل          : ة الدائمة الطاول  )أ(  
  .اإلدارة الوطنية واإلدارات احمللية

تضم ممثلني سياسيني وخرباء أكفاء يف جمـال الـشباب          : الطاولة املختلطة   )ب(  
  .ينتمون إىل اإلدارات العامة وأيضا ممثلني للمنتدى الوطين لشباب أندورا

  .يتألف من خرباء من اإلدارات العامة وأعضاء من املنتدى: الفريق التقين  )ج(  
  .تنشأ ملدة حمدودة لتناول مسائل معينة: اللجان العاملة  )د(  

 تشرين  ٢٠املعنية بالشباب، اليت أنشئت يف      بني الوزارات   ة  شتركوتشجع اللجنة امل    -٣١
وتضم ممثلني  . ة التعاون والتنسيق بني خمتلف القطاعات احلكومي       على ،٢٠٠٩أكتوبر  /األول

عن إدارات الشباب، والتربية، والتعليم العايل والبحث، والثقافـة، والـسكن، والـصحة،             
وتعمل مؤسـسات   . والعمل، والداخلية، والرفاه االجتماعي، والشؤون اخلارجية، واإلحصاء      

 ويف هذا الصدد، تضع اإلدارات احمللية     . أخرى على تعزيز املساواة وعدم التمييز بني الشباب       
وتنظم اللجنة الوطنية لليونيسيف اخلاصة بأندورا      . أيضا سياساهتا وأنشطتها املوجهة للشباب    

  .دورات تدريبية على حقوق الطفل لفائدة رابطات ومدارس يف أندورا

  األشخاص احملرومون من حريتهم  -٧  
قوق األشخاص احملتجزين يف خمافر الشرطة، جهـزت الـشرطة غـرف            حل اًضمان  -٣٢

وال ُتستخدم الصور املسجلة إال يف حـال        .  يف املخفر املركزي بكامريات أمنية     االستجواب
  .تقدمي شخص حمتجز شكوى ضد املوظف الذي أجرى االستجواب

 ٣وعقب الزيارة اليت أجراها وفد جلنة منع التعذيب التابعـة جمللـس أوروبـا يف                  -٣٣
ـ         ٢٠٠٤فرباير  /شباط        وافتـتح يف   . سجن، وعمال بتوصيات اللجنة، أغلقـت احلكومـة ال
  . سجن جديد يتماشى متاما مع املعايري الدولية، ُبين لتدارك أوجه القصور احملددة٢٠٠٥عام 
 املتعلـق   ٤/٢٠٠٧ القـانون    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٧وأقر الربملان األندوري يف       -٣٤

وال ميكن تعـريض احملتجـزين      . بالسجون لضمان حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم      
ز قائم على العرق أو اآلراء السياسية أو املعتقدات الدينية أو الوضـع االجتمـاعي أو                لتميي

وحيدد القانون هذه االلتزامات املتعلقة بعـدم التمييـز         . اجلنسية أو أي وضع شخصي آخر     
وإضافة إىل ذلك، ال ميكـن تعـريض        . وينص على جزاءات إدارية وجنائية يف حالة التمييز       

وهلـم  .  املعاملة السيئة أو التحرش أو األشغال الشاقة أو املعاملة املهينة          احملتجزين للتعذيب أو  
احلق يف احلصول على العالج والتعليم والضمان االجتماعي، واالستفادة من األنشطة الثقافية            

  اإلمكانيـات  سبحبوالترفيهية، والعمل يف نظام السجون، طوال فترة حرماهنم من احلرية،           
تيسر إدارة السجن فرص احلصول على عمل مأجور يف ظروف تـضمن            و.  يف املركز  ةتاحامل

ويفصل النظام الداخلي بني احملتجزين حسب اجلنس والـسن         . الكرامة واحلماية االجتماعية  
وُيفصل املدانون بعضهم عن بعض حسب عقوبتهم وعن املتهمني         . وظروف أخرى شخصية  
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أو عقليـة أو    /صابني بأمراض جسدية و   وُتطبَّق تدابري خاصة عندما يكون احملتجزون م      . أيضا
وتقترح اإلدارة على من يرغب من مجيـع        . عندما يدانون الرتكاب جرائم عن طريق اخلطأ      

  .األشخاص احملرومني من حريتهم الوصول إىل برامج العالج من إدمان املخدرات

  املهاجرون  -٨  
الثاين / تشرين٢٢ يف ، والصادر املتعلق بتغيري قانون اهلجرة٢٧/٢٠٠٧القانون يكفل   -٣٥

، احلريات األساسية ويعزز إدماج األجانب، ملغيا بذلك احتمال اختاذ قرارات           ٢٠٠٧نوفمرب  
ويف هذا الصدد، حتدد بدقة لكل حالة على حدة شروط ومعايري مـنح الـرخص               . تعسفية

  .للمهاجرين وجتديدها وإلغائها
 أندورا، وفقا ملا تـنص      ويضمن هذا القانون حقوق وحريات األجانب املقيمني يف         -٣٦

جيوز لألجانب املقيمني بصفة قانونية يف أندورا أن ميارسوا         : " من الدستور  ٢-٣٩عليه املادة   
  ".حبرية حقوقهم وحرياهتم املنصوص عليها يف الفصل الثالث من هذا الباب

  )٥ و٣املادتان (احلق يف احلياة وحظر التعذيب   - باء  
). ٢-٨املـادة   (وحيظر عقوبة اإلعدام    ) ١-٨املادة  (حلياة  ينص الدستور على احلق يف ا       -٣٧

 ١٠٢املواد  (وخيصص القانون اجلنائي مواد للجرائم املرتكبة يف حق حياة الفرد وحياة اجلنني             
ويعترف القانون اجلنائي مبظاهر التعذيب وضروب املعاملة املهينة اليت تكون من           ). ١٠٩إىل  

، الـذين يـسيئون اسـتغالل مهـامهم     )١١٢ إىل ١١٠املواد (فعل السلطات أو املوظفني  
ويقومون، من أجل احلصول على اعتراف أو معلومات، بترهيـب الـشخص أو تعريـضه               

ويعاقب أيضا السلطة   . لظروف أو إجراءات ميكن أن تسبب له معاناة بدنية أو نفسية شديدة           
ـ               ن ممارسـة   أو املوظف الذي ال يستخدم مجيع الوسائل املتاحة من أجل منع مرؤوسـه م

  .التعذيب، أو ال مينع ارتكاب أفعال التعذيب اليت تصل إىل علمه مباشرة أو ال يبلغ عنها
وحيدد هذا القانون بدقة    .  إىل الدفاع عن احلق يف احلياة      قانون الشرطة وباملثل، يشري     -٣٨

ر وُيذكّر موظفي الشرطة بضرورة السه    . شديدة احلاالت اليت ميكن أن ُيستخدم فيها السالح       
ومما ُيعترب خطأ جسيما أيضا التعـذيب أو        . على أمور شىت تشمل حياة األشخاص احملتجزين      

سوء املعاملة، أو التحريض على ارتكاب أفعال من هذا القبيل أو التعاون عليها أو التـسامح                
       لى عنـف بـدين أو معنـوي    معها، فضال عن كل فعل مؤذ أو تعسفي أو متييزي ينطوي ع      

 أن انتهاك حقوق األشـخاص احملتجـزين أو املـساجني           )ن(وتبني الفقرة   )). د(٩٧املادة  (
وبغية منع مجيع أشكال التعذيب على يد موظف شرطة،         . وإمدادهم باملخدرات خطر جسيم   

  .ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على حق الشخص احملتجز يف أن يزوره طبيب شرعي
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. التحاقهم به، تدريبا يف جمال حقوق اإلنسان    ويتلقى املتدربون يف سلك الشرطة، لدى         -٣٩
ويتعلم هؤالء خالل التدريب األويل أن اإليذاء املتعمد أثناء االستجواب أو املعاملة املهينة أو أي               

  .شكل من أشكال اإلذالل، كلها يشكل جرمية وممارسة تتعارض مع حقوق اإلنسان

  )١١ و١٠ و٩ و٨ و٧ و٦ملواد ا(احلق يف حسن سري العدالة ويف حماكمة عادلة   - جيم  
تنطبق احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور انطباقا مباشرا وُتفرض فـورا              -٤٠

وتكفل احملاكم محايتـها    .  حمتوياهتا مبوجب القانون   تقييدوال ميكن   . على السلطات العمومية  
مكانيـة  عن طريق إجراء عاجل ذي أولوية حيدده القانون ويشمل، يف مجيـع احلـاالت إ              "

، أو بتقـدمي  (...)أو من خالل مالحقة الدولة على مـسؤوليتها       "،  "التقاضي على مستويني  
، وباللجوء، يف حاالت اسـتثنائية،      "الدولة تعويضا على األضرار الناجتة عن سوء سري العدالة        

recours d’emparaإىل احملكمة الدستورية من خالل طعن يسمى 
وقبل تقدمي هذا الطعـن   .)٦(

ويكون الطعن  . احملكمة الدستورية، جيب استنفاذ إجراءات احلماية لدى احملاكم العادية        لدى  
، ١٩٩٩مايو /ومنذ أيار. عاجال وذا أولوية ويتطلب يف مجيع احلاالت التقاضي على مستويني     

ور عـرب مكتـب     ميكن للمتقاضني احلصول مباشرة على محاية احملكمة الدستورية، دون املر         
 احملكمة الدستورية يف إمكانية استمرار الطعن بالنظر يف مـا إذا كـان              تبّتو. االدعاء العام 

  .)٧()recours de súplica(فإذا مل ُيقبل، ميكن تقدمي طلب إلعادة النظر .  أم المقبوالً
لكل شخص احلق يف الدفاع عنه ويف االستعانة        " من الدستور    ٢-١٠وتكفل املادة     -٤١

  ...". مدة معقولة ويف افتراض براءته مبحام، واحلق يف حماكمة تستغرق
أوهلما إجراء  . وقد حددت القوانني اليت عرضت لتفصيل هذه املادة إجراءين خمتلفني           -٤٢

، " األولويـة  اإلجراء العاجـل ذو   "حلريات، ويسمى   عام ُيتخذ يف حال املساس باحلقوق وا      
 مـن   ١٠تنص عليه املادة    والثاين إجراء معّين ُيتخذ يف حال اإلخالل باحلق يف التقاضي كما            

  ".الطعن بالبطالن"الدستور، ويسمى 
، على إمكانيـة    ١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ٢ من قانون العدالة املؤرخ      ١٠وتنص املادة     -٤٣

عن األضرار املترتبة على خطأ قضائي أو على اختالل يف أداء           "مقاضاة الدولة على املسؤولية     
وينبغي إبالغ  ". الشخصية اليت تكون سببا فيها    دون املساس باملسؤوليات    " ... "جهاز العدل 

واعترف حكم صدر عن احملكمـة العليـا يف         . احملكمة العليا يف جلسة عامة بإجراء املقاضاة      
للمستأنفني احلق يف احلصول    " مببدأ املسؤولية املالية للدولة وأعلن أن        ٢٠٠٨جلسة عامة سنة    

  ".على تعويض عما حلقهم من أضرار

__________ 

 .توريةإجراء استثنائي للطعن لدى احملكمة الدس )٦(

 .إجراء عاجل ال ميكن استئنافه يتعلق بالطعن يف اإلخطارات واألوامر الصادرة عن احملاكم األندورية )٧(
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صيات جمموعة الدول املناهضة للفساد واللجنـة األوروبيـة ملناهـضة           وتطبيقا لتو   -٤٤
 العدل، وقع اجمللس األعلـى      املكلفني بإقامة  نيوظفاملالعنصرية والتعصب فيما يتعلق بتدريب      

للقضاء اتفاقات تعاون مع املدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء واجمللس العام اإلسباين للـسلطة             
اكم االبتدائيـة واملـسؤولون القـضائيون واملـدعون العـامون           وتلقى قضاة احمل  . القضائية

. واملساعدون القضائيون تدريبا مستمرا على احلقوق األساسية، وال سيما حقـوق الطفـل            
وتنظم جامعة أندورا مرة كل سنتني تدريبا على حقوق الطفل بالتعاون مع اللجنة الوطنيـة               

  . العدالة من هذا التدريبويستفيد موظفو. لليونيسيف وعلى احلقوق األساسية
 من الدستور، أال وهي اإلجراء العاجل املتعلق بـاحلق يف           ٣-٩وتنفذ الشرطة املادة      -٤٥

 ولدى بدء نفاذ قانون اإلجراءات اجلنائية، ُوضع نظام، مل يكن موجـوداً           . املثول أمام قاض  
 ساعة علـى    ٢٤ر  سابقا، يتعلق بتقدمي املساعدة القانونية إىل األشخاص احملتجزين فور مرو         

وُيجري موظفو االدعاء العام والقضاة واملـسؤولون       ). ١-٢٥و) د(٢٤املادتان  (احتجازهم  
ويـنص قـانون    . القضائيون وموظفو وزارة الداخلية زيارات منتظمة ملرافق إدارة السجون        

اء اإلجراءات اجلنائية على أن يزور رئيس قضاة احملاكم االبتدائية مرة يف الشهر وموظفو االدع            
  .العام مرة كل ثالثة أشهر املؤسسات القضائية لتفتيش مراكز االحتجاز ومراقبتها

ويرد هذا املبدأ يف    . ويطبَّق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى دائما أمام اهليئات القضائية          -٤٦
يف إطار تطبيقه على حقي الزيارة أو النفقة         (١٩٩٥يونيه  / حزيران ٣٠قانون الزواج املؤرخ    

ويف القانون املتعلق بالتبين وسائر أشكال محاية القُّصر املهملـني،          ) ال الزوجني يف حال انفص  
وفيما خيص األطفال املهَملني، فإن . الذي يستخدم هذا املبدأ يف حاالت التبين الوطين والدويل     

ويف حـال اإلجـراءات   . مبدأ مصلحتهم الفضلى هو الذي حيدد دائما مدى احلماية الالزمة      
يكون القاصر فيها ضحية إليذاء، ال بد من تدخل املدعي العام الذي يصبح هو              القضائية اليت   

  .املدافع عن حقوق القاصر ومصاحله

  )١٢املادة (احلق يف اخلصوصية   - دال  
جيرم القانون اجلنائي جمموعة من التصرفات املرتبطة مباشرة خبصوصية الـشخص،             -٤٧
، وانتهاك األسرار يف اجملال املهين      ))ق(١٨٢املادة  (األسرار والكشف عنها    اكتشاف  : وهي

، وانتهاك حرمـة الـسكن، وانتـهاك سـرية     )١٩١ و١٩٠املادتان  (أو إفشاء السر املهين     
الربيدية واإللكترونية، فضال عن عمليات التنـصت الـيت جيريهـا           ) ٣٤٩املادة  (املراسالت  

  ).٣٥٠املادة (موظف بصورة غري قانونية 
 والـتحفظ   كتمـان ون الوظيفة العامة على أن عدم التزام ال        من قان  ٧١وتنص املادة     -٤٨

 عنـدما   خبصوص املواضيع اليت يطلع عليها املوظفون حبكم مقر عملهم ُيعترب خطأ جـسيماً            
  .يؤدي هذا التصرف إىل إحلاق ضرر كبري باإلدارة أو املواطنني
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فتيش مرتل وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على ضرورة احلصول على إذن قضائي لت  -٤٩
وال بـد مـن     . ويلزم هذا اإلذن أيضا للقيام بتسجيالت تقنية مسعية بصرية        ). ١-٢٦املادة  (

احلصول على إذن قضائي معلل ومسبق يف حال الرفض أو عدم املوافقة الصرحية من أجـل                
احلصول على أي دليل ميكن أن ميس سالمة أو خصوصية الشخص الذي جيري التحقيق معه               

ويف حـال وقـوع     ). ٤٠املادة  ( وكذلك يف مرحلة اإلجراءات التمهيدية       ،)٢-٢٦املادة  (
جرمية، فإن احلصول على أدلة من شأهنا أن متس سالمة أو خصوصية األشخاص الذين جيري               
التحقيق معهم، رغم رفضهم أو دون موافقتهم، جيب أن يتم من خالل قرار قضائي معلـل                

 باحلصول على أدلة تشكل خطرا على الصحة        وال ميكن بأي حال من األحوال اإلذن      . وحمدد
  ).٥-٨٧املادة (إنسانية أو مهينة  أو معاملة قاسية أو ال

 قانون محاية البيانات الشخصية يكفل حتديدا احلق يف احلياة اخلاصة بالنص            صدورو  -٥٠
. على معاجلة البيانات الشخصية يف إطار الشفافية واإلخالص واحترام الكرامـة اإلنـسانية            

مجع ومعاجلة بيانـات    " النظام األندوري على حظر تكوين ملفات هتدف حصرا إىل           وينص
أصول األشخاص العرقيـة أو اإلثنيـة، أو         شخصية ُتظهر، بصورة مباشرة أو غري مباشرة،      

آراءهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو انتماءهم النقايب، أو بيانات تتعلق بـصحتهم أو               
بق هذا القانون على البيانات الشخصية اليت ميكن معاجلتـها وعلـى            وينط". حياهتم اجلنسية 

استعماهلا بأي شكل من األشكال فيما بعد حتت مراقبة جهاز مستقل هو الوكالة األندورية              
، أبرمت  ٢٠٠٧ويف عام   . وجترى سنويا محالت لتوعية املواطنني وإعالمهم     . حلماية البيانات 

لتعليم الختاذ إجراءات للتوعية واإلعالم يف أوساط الطالب        الوكالة اتفاقا للتعاون مع وزارة ا     
        ويف. واملعلمني بشأن التحديات واملخاطر املرتبطـة باسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة           

، ويف إطار الشراكة من أجل حقوق الطفل بني املنظمة الدوليـة للفرانكوفونيـة   ٢٠٠٨عام  
ة الذكرى العشرين العتماد اتفاقية حقوق الطفـل،        والشبكات املؤسسية الفرانكوفونية مبناسب   

شاركت الوكالة بنشاط بالتركيز على اجلوانب املتعلقة باحلياة اخلاصة ومحاية البيانات املتعلقة            
كما وضعت على موقعها الشبكي وصلة جديدة بعـدد         .  أشرطة فيديو  ١٠باألطفال، ببث   

        / آذار١٨ويف . شـبكة اإلنترنـت  كبري من العناصر اإلعالمية عن محايـة القُـصَّر علـى            
، وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة مع أمني املظامل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان             ٢٠٠٨مارس  

  .واحلريات األساسية، وال سيما احلق يف احلياة اخلاصة فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية
اية األفراد فيمـا يتعلـق      ، على اتفاقية مح   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦وصدقت أندورا، يف      -٥١

 املتعلـق   ١٠٨باملعاجلة اآللية للبيانات الشخصية وعلى الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية رقـم           
  .بسلطات اإلشراف وتدفق البيانات عرب احلدود

ويعترب واجب تدخل السلطات العامة مشروعا يف مجيع احلاالت اليت تكون فيها صحة               -٥٢
ويف إطار هذه التدخالت، يشتغل موظفو      . ه أو معرضة ل   يف خطر الطفل وأمنه وأخالقه وتربيته     

  .العمل االجتماعي يف إطار احترام حقوق األفراد األساسية وُيلزمون بكتمان السر املهين
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  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥، تدخالت الوكالة األندورية حلماية البيانات

   يف املائة٢٤  طلب أو رفض احلق يف الدخول
   يف املائة٢٥  بيانات عن الصحة

   يف املائة٢٤  الشبكات االجتماعية واإلنترنت
   يف املائة٧  املساس حبياة القّصر اخلاصة

   يف املائة٢٠  أمور أخرى

 ١٨ املواد(حرية التفكري والضمري والدين والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات           - هاء  
  )٢٠ و١٩و

فال جيوز إرغام أي كان     . والعبادة من الدستور حرية الرأي والدين       ١١تضمن املادة     -٥٣
وتوجد يف أندورا عشر مجاعـات دينيـة        . على كشف أو إظهار آرائه أو دينه أو معتقداته        

ويتعلق األمر بالكنسية الكاثوليكيـة والكنيـسة الـسبتية         . مندجمة اندماجا جيدا يف اجملتمع    
توحيدية والكنيسة البابويـة  واجلماعة اليهودية واجلماعة املسلمة واجلماعة البهائية والكنيسة ال  

وهذه اجلماعات العشر . اجلديدة واجلماعة املسيحية واجلماعة اهلندوسية والكنيسة األنغليكانية  
وتعمل اللجنة الوطنية األندورية لليونسكو بالتعاون مـع        . طرف يف فريق احلوار بني األديان     

وانضم الفريق  . قدات والقناعات التقاليد الدينية واملعت  ق الذي يتناول مسائل تتصل ب     هذا الفري 
، ٢٠٠٨ينـاير  / كانون الثـاين ٢٦ويف .  إىل شبكة الربملان الكتالوين لألديان٢٠٠٥يف عام   

نظمت اللجنة الوطنية األندورية لليونسكو حفال موسيقيا من أجل السالم، مثَّل فيـه كـلَّ               
 ٣٠٠بري أمام أكثر من     وكانت تلك التظاهرة مناسبة فريدة للتع     . مجاعة دينية فنانون خمتلفون   

  أندورا مربهنة يف الوقت ذاته على إمكانية العيش معاً         عتقدات السائدة يف  متفرج عن أنواع امل   
  .هارغم اختالف

.  من الدستور إىل االعتراف حبريات التعبري والتواصـل واإلعـالم          ١٢وتشري املادة     -٥٤
ُتمنع الرقابة املسبقة ومجيـع  و. وينظم القانون حق الرد وحق التصويب فضال عن السر املهين        

 من قـانون البـث      ٢وتنص املادة   . أشكال املراقبة اإليديولوجية من جانب السلطات العامة      
 ١٣اإلذاعي والتلفزيون العام وإنشاء الشركة العامة إلذاعة وتلفزيون أنـدورا الـصادر يف              

 أن ختضع براجمها     على أن الدوائر العامة للبث اإلذاعي والتلفزيون جيب        ٢٠٠٠أبريل  /نيسان
         ويف . بادئ شىت تشمل التعددية الثقافيـة ومبـدأي املـساواة وعـدم التمييـز             ملوأنشطتها  

كتاب عـن   "وثيقة بعنوان   ) RTVSA(، اعتمدت شركة إذاعة وتلفزيون أندورا       ٢٠٠٣عام  
 Livre de style de la rédaction de" (أسلوب حترير األخبار يف شركة إذاعة وتلفزيون أندورا

l’information de la RTVSA .(   ومتنع هذه املدونة املتعلقة بأخالقيات مهنة الـصحافة، الـيت
 ملراعاة القانون اجلنائي اجلديد، مجلة أمور تشمل العنصرية ومتجيـد           ٢٠٠٥ُنقحت يف عام    
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 ، أنشئت أول رابطة ملهنيي االتصاالت يف أندورا لتعزيز        ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز . حمرقة اليهود 
ومـن  . احلق يف حرية اإلعالم والتعبري الذي يضمنه الدستور وللسهر على األخالقيات املهنية           

جهة أخرى، تنظَّم مجيع وسائط اإلعالم من خالل كتاب عن األسلوب ومدونة لألخالقيات             
ويتدرب معظم الصحفيني األنـدوريني يف إسـبانيا أو         . تدافع عن حرية اإلعالم واستقالليته    

 واملبـادئ   ٢٠٠٠ بشأن الدستور وقانون عام      هنم يتلقون مرة يف أندورا تدريباً     فرنسا، غري أ  
وباستثناء . الواردة يف الكتاب اخلاص بأسلوب حترير األخبار يف شركة إذاعة وتلفزيون أندورا         

  .احملاكم، ال توجد آلية مستقلة قادرة على تلقي الشكاوى املوجهة ضد وسائط اإلعالم
 باحلق يف التجمع واملظاهرات الـسلمية،       ١٨ و ١٧ و ١٦ املواد   ويعترف الدستور يف    -٥٥

واحلق يف تكوين اجلمعيات، واحلق يف إنشاء وتفعيل منظمات أرباب العمل واملنظمات املهنيـة              
 يف  ٢٠٠٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٩وينص القانون املتعلق باجلمعيات الصادر يف       . والنقابية

 احلاملني للجنسية األندورية واألشـخاص احلـاملني         على أنه جيوز جلميع األشخاص     ٤املادة  
 بصفة قانونية يف أندورا واهليئات االعتبارية املنشأة وفقـا للتـشريع            املقيمنيوجلنسيات أخرى   

وتشترط املادة ذاهتا يف األشخاص املعنيني البلوغ، باستثناء احلاالت         . األندوري، تكوين مجعيات  
وأخـريا، فـإن القـانون      .  من القانون  ٣٣ملادة   حتكمها ا  اليتاملتعلقة بتكوين مجعيات شبابية     

، يعـرض   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املتعلق باحلرية النقابية واملؤرخ      ٣٣/٢٠٠٨
  . من الدستور اليت تعترف باحلق يف إنشاء منظمات نقابية دميقراطية١٨بالتفصيل املادة 

  )٢١املادة (ت احلق يف املشاركة يف احلياة العامة وحق التصوي  - واو  

  قانون اجلنسية  -١  
 من الدستور على أن اجلنسية األندورية ُتكتسب وُيحتفظ هبا وُتفقـد            ٧تنص املادة     -٥٦

جلنسية األندوريـة    احلصول على جنسية غري ا     ويفرض. بادئ اليت حيددها القانون   بناء على امل  
قانون اجلنسية املعدل     ىل فقدان اجلنسية األندورية حسب الشروط احملددة يف       واالحتفاظ هبا إ  

وتشمل الـسبل املختلفـة     . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢١مبوجب املرسوم التشريعي الصادر يف      
لحـصول علـى    لو. للحصول على اجلنسية األندورية امليالد أو التبين أو التجنيس أو الزواج          

 إقامتـه الرئيـسية     خص الذي يلتمس اجلنسية أن يثبـت      اجلنسية بالتجنيس، جيب على الش    
 الطلب، أو أنه أقام بشكل رئيسي       تسبقلدائمة يف أندورا على مدى السنوات العشرين اليت         وا

ودائم يف أندورا طوال السنوات العشر اليت سبقت الطلب وأنه تابع مجيع مراحـل التعلـيم                
أما إذا ُحصل على اجلنسية بالزواج، فإن على الشخص ملتمس          . املدرسي اإللزامي يف أندورا   

 إقامته الرئيسية والدائمة يف أندورا على مدى السنوات الثالث على األقـل             بتاجلنسية أن يث  
 تنص على أن أي شـخص حيـصل علـى      ٢٥وأخريا، فإن املادة    . قبل عقد القران أو بعده    

اجلنسية األندورية أو يستردها وحيتفظ يف الوقت ذاته جبنسية أجنبية، أو حيصل على جنـسية               
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 فقدأنه  سنوات ٥ندورية، جيب عليه أن يثبت يف أجل أقصاه      أجنبية دون أن يفقد اجلنسية األ     
  .اجلنسية أو اجلنسيات األجنبية

  قانون االنتخابات  -٢  
 من الدستور على أن مجيع األندوريني البالغني واملمارسني حلقوقهم كاملـة  ٢٤تنص املادة     -٥٧

 ،١٩٩٣سـبتمرب   /أيلـول  ٣ املؤرخ   قانون االنتخابات واالستفتاء  وينظم  . يتمتعون حبق التصويت  
 على أن االنتخاب عـام  ١وتنص املادة . والتعديالت الالحقة، املسائل املتعلقة حبق االنتخاب  

وممارسة حق التصويت مكفولة    . وحر ومباشر وسري ويشارك فيه اجلميع على قدم املساواة        
فة إىل  وإضا. لألشخاص احملرومني من احلرية، ما مل يصدر حكم قضائي مينعهم من االنتخاب           

 التصنيف العـاملي    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ذلك، أصدر االحتاد الربملاين الدويل يف       
 مقاعد مـن    ١٠، إذ تشغل النساء     ١٤رتبة  وحتتل أندورا ال  . لوضع املرأة يف الربملانات الوطنية    

  . يف برملان أندورا مقعدا٢٨ًأصل 

  )٢٣املادة (احلق يف العمل   - زاي  
ويـنظم   املتعلق بعقود العمل التشريع مع املعايري الدولية         ٣٥/٢٠٠٨يكيف القانون     -٥٨

  . عالقات العملالشروط الدنيا الالزمة لقيام
وهذه هي املرة األوىل اليت ُنظم فيها احلق يف التمثيل اجلمـاعي وحـق العمـال يف             -٥٩

بـاع  التجمع يف الشركة واتفاقيات واتفاقات العمل اجلماعية، مما سيمكن أنـدورا مـن ات             
ونظـرا السـتحالة تنظـيم    . التوجهات املعتمدة يف البلدان اجملاورة فيما يتعلق بتنظيم العمل       

دنيا الضرورية ال قواعد  الخصوصيات كل نشاط اقتصادي، فضل املشرع الئحة عامة، حتدد          
من هامش احلرية واملشاركة    ) أرباب العمل والعاملني  (مع ترك ما يلزم للشركاء االجتماعيني       

  . بشأن حتسني ظروف العملللتفاوض
 ١٩٨٤يوليه  / متوز ٢٤الصادر يف   ووينظم القانون املتعلق بإنشاء دائرة تفتيش العمل          -٦٠

املهام واالختصاصات وينص صراحة على صالحية مفتش العمل لوقف األعمال فورا إذا رأى    
طبيق وتراقب احلكومة، من خالل دائرة تفتيش العمل، ت       . أن هناك أخطارا جسيمة ووشيكة    

رئيس الشركة والعامل على    " من هذا القانون على أن       ٤وتنص املادة   . قواعد العمل السارية  
السواء ملزمان بتفادي التمييز على أساس الوالدة أو العرق أو نوع اجلنس أو امليول اجلنسية               

.  هي شروط الغية    متييزياً وتبني أيضا أن الشروط اليت تشكل فعالً      ...". أو األصل أو الدين     
وُتعترب .  أن على الشركة أن حتترم دائما مبدأ املساواة وعدم التمييز          ٧٥ و ٧٤وتوضح املادتان   

   جسيمة للغاية ويعاقَب عليها بغرامـة تتـراوح        خمالفات  تمييز  الاملخالفات اليت تنطوي على     
وينقسم إنشاء برنامج للتكييف واإلدماج املهـين إىل        .  يورو ٢٤ ٠٠٠ يورو و  ٣ ٠٠١بني  

  .التكييف، واإلدماج املهين، والتوظيف واملتابعة التدريبية يف الشركة: مراحلثالث 
  :وقد استهلت احلكومة مكافحة البطالة بالتركيز أساسا على جانبني  -٦١
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 باستحداث اسـتحقاقات    ٢٠٠٩اجلانب االقتصادي، بالقيام للمرة األوىل يف عام          -٦٢
  .اقتصادية

إجراءات تتعلق بتوفري التدريب، ال سيما للـسكان        واجلانب املهين، من خالل اختاذ        -٦٣
  .العاطلني عن العمل، وتسهر على تنفيذها بصورة مشتركة إدارتا العمل والتعليم

  املرأة  -١  
 من مدونة العالقات يف العمل، املعنونة املساواة والتوفيق بني احليـاة            ٨٧تنص املادة     -٦٤

واة للشركات اليت تنتهج سياسات هتـدف إىل        املهنية واحلياة األسرية على إنشاء عالمة مسا      
املادة املعايري الالزمة للحـصول     هذه  وحتدد  . تعزيز املساواة املهنية الفعلية بني الرجال والنساء      

وتشمل هذه املعايري يف مجلة أمور حضورا متوازنا للرجال والنساء يف املناصب            . على العالمة 
 عن إصدار الـشركة إعالنـات       جلنسني فضالً اإلدارية واملساواة يف األجور وظروف عمل ا      

وقرر املشرع، وعيا منه باإلشكالية اليت تعوق تكافؤ الفرص يف سوق العمل،         . حمايدة جنسانياً 
وضع تدابري تشريعية ملموسة لتعزيز التغري االجتماعي فيما يتعلق بالتوزيع املتساوي للمهام يف            

 من أشكال التمييـز     ة وميكن أن متثل شكالً    احمليط األسري، وهي مهام تضطلع هبا املرأة عاد       
  .غري املباشر إذا كانت تعوق تطور املرأة املهين

 كـانون  ١٨ الـصادر يف   املتعلق بتدابري التنشيط االقتـصادي ٣١/٢٠٠٨القانون وأنشأ    -٦٥
        / شـباط  ١٨ املعاش التقاعدي التضامين للمسنني، الذي ينظمـه مرسـوم           ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
ورغم أن هذا املعاش التقاعدي غري موجه خصيصا للنساء، فإنه ُيمنح هلن يف معظـم        . ٢٠٠٩فرباير  
 ٩١٠، أي   يلمعـاش التقاعـد   لوقد ُمنح هذا املعاش الذي تساوي قيمته املبلـغ األدىن           . األحوال

  . يف املائة منهم٦٤ تشكل النساء ٢٠٠٩ شخصا يف عام ٣٨٨ل يوروهات يف الشهر، 

  الشباب  -٢  
.  املتعلق بعقود العمل جناحا يف تدعيم تدابري محاية الشباب         ٨/٢٠٠٣القانون  يشكل    -٦٦

، املتعلـق   ١٩٩٤يونيه  / حزيران ٢٢، املؤرخ   CE/94/33فهذا النص يستنسخ حمتوى التوجيه      
وينظم هذا القانون عقود التدرب املهين الرمسية، اليت يلتـزم رب           . حبماية الشباب يف العمل   
. قاصر حرفة أو عمال، مع السهر بوجه خاص على سالمة املتدرب          العمل من خالهلا بتعليم     

وجيب على رب العمل أن يعني مسؤوال عن السالمة لكي يعلم القاصر سبل حتديد املخاطر                
، فـضال   ))د(و) ج(٨٦ واملادة   ٨٣املادة  ( الضرورية   الكامنة يف العمل واختاذ التدابري األمنية     

كما ينظم القانون على حنو شامل التزامات املقاول جتاه      . نةعن املعارف املتعلقة باحلرفة أو امله     
  .املتدرب، من أجل ضمان عدم استخدام التعلم خارج القانون

 الرمسيـة  ستمارات العقود يف االواملمثل القانوين للقاصر أن يثبتا  وجيب على الشركة      -٦٧
 الرمسية املخصصة   ماراتوُتمكّن االست ). ٨٥و ٨١املادتان  (اليت تأذن هبا دائرة تفتيش العمل       

ملختلف مناذج العقود من حتديد ما إذا كانت شروط العمل املتفق عليها مطابقـة للقواعـد                
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وتضطلع الدائرة أيضا مبهمة مراقبة التشريع املتعلق بالقّصر والتدرب املهين، وميكنها           . السارية
ـ (أن تتخذ اإلجراء الالزم من تلقاء نفسها أو مببادرة أحد الطـرفني     وحيظـر  ). ١٠٠ادة امل

ويشتغل .  عاما أن يعملوا بدوام كامل١٦التشريع األندوري على القّصر الذين تبلغ أعمارهم   
   وتتـراوح .  حرفـة خمتلفـة    ٤٦ سنة يف    ٢٩ سنة و  ١٦الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني      

        ويقـل األجـر    .  يـورو  ٢ ٠٠٠ يـورو و   ١ ٠٠٠ ما بني    ٤٦ حرفة من أصل     ٤٢أجور  
  . يورو يف حالة حرفتني١ ٠٠٠عن 

  املعوقون  -٣  
 األحكام الضرورية حلصول مجيع املعوقني على       ٩ يف فصله    ٨/٢٠٠٣القانون  ينظم    -٦٨

وتطبق اإلدارات احمللية والوطنية حاليا برامج      .مستوى كاف من التغطية والضمان االجتماعي     
  .للمساعدة على التحرر

  املهاجرون  -٤  
مرسـوم   املعـدل واملستنـسخ يف       قانون اهلجرة ، يطبق   نظرا إىل خصوصيات بلدنا     -٦٩

 قيودا ال بد منها ال ينبغي اعتبارها بأي حال مـن            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥ مؤرخ   تشريعي
فأندورا متنح رخص اهلجرة على سـبيل األولويـة ملـواطين           . األحوال انتهاكا ملبدأ املساواة   

اد األورويب أو يف املنطقـة االقتـصادية    الدولتني اجملاورتني والدول األخرى األعضاء يف االحت      
األوروبية وتفرض قيودا على رعايا البلدان من خارج اجلماعة األوروبية، الذين ال ُيمنحـون              

وتوفر دائرة  ). ٢-٤٠املادة  (أي ترخيص للهجرة إال إذا استوىف الشخص املعين شروطا معّينة           
رخصة اإلقامة  (أنواع رخص اهلجرة    اهلجرة للمهاجرين مواد إعالمية بشأن التشريع وخمتلف        

والعمل أو رخصة املهاجرين املومسيني أو رخصة اإلقامة أو رخصة سكان املناطق احلدودية أو          
وتقدم دائرة تفتيش العمل أيضا معلومات عن املـسائل         ). رخصة اإلقامة دون احلق يف العمل     

  .املتعلقة بالشغل عن طريق دائرة العمل

  )٢٥و) ط(٢٤ و٢٢ و١٦املواد (يشي الئق ى معاحلق يف مستو  - حاء  

  احلق يف الرفاه االجتماعي والصحة  -١  
 من الدستور على االعتراف باحلق يف محايـة الـصحة واحلـق يف              ٣٠تنص املادة     -٧٠

 ولذلك تكفل الدولة نظاماً   . احلصول على استحقاقات اجتماعية لتغطية االحتياجات األخرى      
اقات الصحة العامة بطابع مشويل وتوجه جلميع السكان        للضمان االجتماعي تتسم فيه استحق    

  .دون متييز
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 تـشرين   ٧رسـوم برملـاين يف      مبوأُسس الصندوق األندوري للضمان االجتمـاعي         -٧١
، أنشأ نظاما للضمان االجتماعي األندوري، ينخرط فيه بصفة إلزامية مجيع        ١٩٦٧نوفمرب  /الثاين

  .وعي واملؤمَّن عليهم املستقلون أو غري املأجوريناملقيمني الذي يزاولون أي نشاط ذي طابع تط
 تـشرين   ٣ املتعلق بالـضمان االجتمـاعي املـؤرخ         ١٧/٢٠٠٨ويعترب القانون     -٧٢

 مثرة إصالح جذري لنظام الضمان االجتماعي، أوحت بـه املبـادئ            ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
. اعي األوروبية االجتماعية للحماية والتضامن السارية يف معظم أحدث نظم الضمان االجتم         

كفالة استمرار املعاشات التقاعدية؛    : ويسعى هذا القانون إىل حتقيق األهداف الرئيسية التالية       
وزيادة جمموع االستحقاقات وحتسني كفاءة النظام بترشيد هيكله وإعادة تنظـيم مـوارده             

ـ          . وإدارته دنيا، ويتوخى القانون حتسني املعاشات لليتامى واألرامل، ومعاشات التقاعـد ال
وإنشاء فرع االستحقاقات األسرية، واالنتساب اإلجباري جلميـع األشـخاص العـاملني،            

 يف املائة ألضـعف     ١٠٠وإمكانية إسهام ربات البيوت يف فرع التقاعد، وتوفري تغطية بنسبة           
الفئات، ومتديد فترات التغطية الصحية، ومتويل احلكومة للجانب غري القائم على االشتراكات   

  . االستحقاقات االقتصاديةيف خمتلف
ويتضمن نظام الضمان االجتماعي فرع التأمني ضد املرض الذي يـشمل نفقـات               -٧٣

الرعاية الصحية للمستفيدين، والتعويضات على التوقف عن العمل، ومعاشات العجز، ومنح           
  .الوفاة، وفرع الشيخوخة الذي يشمل دفع املعاشات للمسنني واألرامل واليتامى

 واملتعلق ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ املؤرخ ١/٢٠٠٩ من القانون ٧ملادة وتنص ا   -٧٤
مجيع األنـدوريني   "، على أن    ١٩٨٩مارس  / آذار ٢٠بتعديل قانون الصحة العام الصادر يف       

والرعايا األجانب املقيمني بصفة قانونية وفعلية يف البلد يضمنون حقهم يف محايـة الـصحة               
طة والربامج اليت تنفذها دوائر الصحة العامـة وكـذلك مـن            واحلق يف االستفادة من األنش    
ويتشكل نظام الصحة كنظام خمتلط تتعايش فيـه اهلياكـل          ". استحقاقات املساعدة الصحية  

 والصحة العامة واملساعدة الصحية و تام أنشطة تتعلق بالنظافةالعامة واخلاصة اليت تنفذ على حن
الصحة العامة واستحقاقات املساعدة الـضرورية      وتكفل الدولة خدمات    . الفردية واجلماعية 

ويتألف نظام الصحة من    . لتعزيز الصحة والوقاية من األمراض والتشخيص وتعايف األشخاص       
تنفيذ فيمـا يتعلـق     إدارة وبرجمة مجيع امليادين املتصلة بالصحة وال      (احلكومة  : األجهزة التالية 

حتـصيل اشـتراكات    (ان االجتماعي   ، والصندوق األندوري للضم   ) والصحة العامة  بالنظافة
املؤمَّن عليهم ومتويل اخلدمات الصحية اليت يتلقاها املستفيدون من الصندوق ويوفرها مقدمو            

، ودائرة الرعايـة    )اخلدمات يف أندورا أو املناطق اجملاورة الذين أبرموا اتفاقيات مع الصندوق          
 املستـشفيات ومراكـز   -عامة إدارة خدمات الصحة املمولة من موارد  (الصحية يف أندورا    

  ).الرعاية األولية والنقل الصحي والصحة العقلية واملراكز االجتماعية الصحية
 أنشطة مراقبة الصحة البيئية واألمن الغذائي وأمان مياه الشرب           تاماً كما ُتنفَّذ تنفيذاً    -٧٥

  .ومراقبة األدوية واملنتجات الصحية
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احلرة وتربمج بعض خدمات املـساعدة مـن قبيـل          وتنظم احلكومة املمارسة املهنية       -٧٦
املساعدة األولية اليت تنطوي على نشاط منسق يضطلع به العاملون يف قطاع الصحة والقطاعات           

 يعمل  ،٢٠٠٣ومنذ عام   . األخرى هبدف إدراج ُبعد متعدد االختصاصات يف الرعاية الصحية        
  .الرعاية األوليةاملرشدون االجتماعيون واملمرضات بصورة مشتركة يف مراكز 

، جمموعـة   ٢٠٠٩أبريل  /وحتدد اخلطة االستراتيجية للصحة، اليت صدرت يف نيسان         -٧٧
 من أجل حتسني خـدمات املـساعدة        ٢٠١٢من اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها حبلول عام        

الصحية والصحة العامة مع جعل املواطن حمور النظام لكي يتسىن له احلصول بكفاءة علـى               
  .نتجات اجليدةاخلدمات وامل

 خـرباء مـن   ٢٠٠٩وفيما يتعلق باحلق يف الصحة يف السجون، زار أندورا يف عام            -٧٨
منظمة الصحة العاملية وأعّدوا تقريرا عن نوعية اخلدمات اليت تقـدمها مؤسـسة الـسجون               

 أندورا من ظاهرة اكتظاظ السجون،       تشكو وال. األندورية لألشخاص احملرومني من حريتهم    
  . يف مستوى األمن العامت البلد، أال وهي االرتفاع الكبريإحدى ميزارمبا بفضل 

  مجع مشل أسر املهاجرين  -٢  
  بتغيري بعض اجلوانب، ال مسياً      املتعلق بتعديل قانون اهلجرة    ٢٧/٢٠٠٧القانون  مسح    -٧٩

فقد فرض القانون شروطا جديدة للحصول على رخصة مل مشـل           . ما يتعلق بلم مشل األسرة    
 علـى سـكن     صول، وضرورة احل  ما يتعلق بدرجة القرابة، واملالءة املالية     خباصة في األسرة، و 

وجيوز أن يطلَب مل مشل األسرة كلُّ شخص أندوري أو أجنيب حاصل على رخـصة               . مالئم
. اهلجرة واإلقامة والعمل وأقام يف أندورا بصفة قانونية خالل السنة اليت تسبق تقدمي الطلـب              

شريكه وأطفاله القّصر أو أطفال الشريك القّصر الذين يتوىل         وطلب  مقدم ال بني  مع  اجلوميكن  
أمرهم، واآلباء املعالني ومجيع األشخاص اآلخرين املعالني أو الذين يكفـل مقـدم الطلـب         

  ).بشكل يعترف به النظام القانوين األندوري(محايتهم 

  )٢٦املادة (احلق يف التعليم   - طاء  
 ٢٠ احلقوق واحلريات واملبادئ املنصوص عليها يف املادة         يستند التعليم يف أندورا إىل      -٨٠

وتقوم الـنظم   . من الدستور، والقوانني اليت تنظم التعليم، واالتفاقات الدولية املصدق عليها         
 بغض النظـر عـن  التعليمية الثالثة على مبدأ أساسي يتمثل يف ضمان قبول مجيع األشخاص        

  .ية واإليديولوجيةاألصل والدين واجلنس واالعتبارات السياس
 البنية التعليمية   ١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ٣ من قانون التعليم الصادر يف       ٥وحتدد املادة     -٨١

التعليم األنـدوري والتعلـيم     : فهي هيكل فريد تتعايش فيه النظم التعليمية الثالثة       . األندورية
 احلكومة  يم يف ة التعل والتعليم الفرنسي، تنظم كل واحد منها وزار      ) العلماين والديين (اإلسباين  

وقد استقبلت الـنظم    . وااللتحاق باملدارس إجباري وجماين حىت سن السادسة عشرة       . املعنية
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 من مـدارس     طالباً ١٠ ٨٣٧ ما جمموعه    ٢٠١٠-٢٠٠٩التعليمية الثالثة يف السنة الدراسية      
عليمي، مكانـة   ويتبوأ تعلم اللغات، يف كل نظام ت      . احلضانة إىل ثانويات التعليم العام واملهين     

 ١٠٠ويبلغ معدل االلتحاق باملدارس يف أندورا نسبة        .  يف مسار الطالب الدراسي    هامة جداً 
  .يف املائة

وتشتمل برامج املدرسني على مشاريع تعليمية هتدف إىل تعزيز حقـوق اإلنـسان،            -٨٢
 اجملموعة، والتسامح، وعدم التمييز يف املدارس، وتيسري املشاركة الدميقراطية، وتشجيع متاسك    

، وإعطاء األولوية لتعلم القيم والقدرات االجتماعية، وحتفيز الطالب، منذ سن مبكرة جـداً            
  .على الشعور بااللتزام واملسؤولية

ومثة مخس مدارس تشكل جزءا من شبكة املدارس املرتبطة باليونسكو، وتـشارك يف               -٨٣
وتـشارك أنـدورا يف برنـامج       . ساناالحتفال باأليام الدولية املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلن       

 ،٢٠٠١التابع لالحتاد األورويب، منذ عام      " التثقيف بشأن املواطَنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان     "
  .التابع لألمم املتحدة" الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان"ويف 
مبـؤهالت  ، على اتفاقية االعتـراف      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢وصدقت أندورا، يف      -٨٤

التعليم العايل يف املنطقة األوروبية، اليت وضعها جملس أوروبا واليونسكو يف لشبونة، وهـي              
  . التعليم العايل األورويبفضاءأيضا عضو يف 

وتضطلع وزارة التعليم مبهمة تشجيع برامج تعليمية تـسعى إىل تطـوير الثقافـات                -٨٥
 ذلك على تيسري مجيع املبادرات الراميـة إىل         واملمارسات الشمولية يف املدارس، والعمل مبوازاة     

تذليل العقبات اليت تواجه التعلم وحتفيز مشاركة الفئات الضعيفة واملهمشة من خالل بـرامج              
واهلجرة ظاهرة هامة يف أندورا، وتعي احلكومة أن املدرسة عنصر ال غىن عنه من أجل               . حمددة

 التحاق أطفـال العمـال املـومسيني        حتقيق اإلدماج، ولذلك فهي تويل أمهية خاصة وتضمن       
وقد أنشئت فصول الستقبال أول الوافدين يف خمتلـف        . واملقيمني يف املناطق احلدودية باملدارس    

ولدى أندورا خربة طويلة يف جمال التحاق األطفال واملعوقني الشباب باملـدارس الـيت              . النظم
 ميكنهم  أما األطفال الذين ال   . سببهاتتبعها منهاجا عاديا أيا كانت أعمارهم وطبيعة إعاقتهم أو          

متابعة الدراسة كامل الوقت يف مدرسة عادية، فيسجَّلون يف مدرسة متخصصة جمانية تعمـل   
  .وثيق مع املدارس اليت تتبع منهاجا عاديا لكفالة وضع تدابري إدماج فعالةالتعاون بال
 احملـرومني مـن     ويسعى السجن إىل حتقيق هدفني يتعلقان بإعادة إدماج األشخاص          -٨٦

ويتعلق األمر بتشجيع التعليم والتدريب الرمسي للحصول على شهادة التعليم الـتقين            . احلرية
  .وتشجيع التعليم غري الرمسي
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  احلق يف البيئة  - ياء  
جتدد أندورا التأكيد على متسكها باملسائل املرتبطة بالبيئة وترى أن العيش يف بيئـة                -٨٧

بـشأن   على اتفاقية بازل     ١٩٩٩وقد صدقت أندورا يف عام      . سليمة حق أساسي للمواطنني   
 على اتفاقيـة    ٢٠٠٠التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، ويف عام            

 على اتفاقية فيينا حلمايـة      ٢٠٠٩حفظ األحياء الربية األوروبية وموائلها الطبيعية، ويف عام         
وفيمـا يتعلـق    . واد املستنفذة لطبقة األوزون   طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن امل     

بالتشريع الوطين، اعتمدت أندورا نصوصا تنظم تلوث الغالف اجلـوي والـضوضاء وإدارة             
  .النفايات واآلثار اليت تلحق البيئة وإدارة املياه

وتشمل املشاريع والربامج الرئيسية اليت نفذهتا إدارة البيئة اخلطة الوطنية بشأن الطاقة              -٨٨
 وتتضمن تدابري هتدف إىل تشجيع أنواع الطاقة املتجددة وزيـادة           ٢٠٠٧يت أُقرت يف عام     ال

كفاءة استخدام الطاقة، وخطة تنقية املياه، واخلطة الوطنية للنفايات واسـتراتيجية املراقبـة             
  .واالتصال ومحاية البيئة

ا األوسـاط   ويعمل مركز أندورا للتنمية املستدامة على توعية املواطنني وال سـيم            -٨٩
  .التعليمية بشأن التنمية املستدامة، ويتيح تبادل األفكار مع اجملتمع املدين

   واملبادرات واجلوانب اليت ينبغي حتسينهاسنةاملمارسات احل  - رابعاً  

  :يف ضوء التحليل الوارد أعاله، تتطلع أندورا إىل اختاذ اإلجراءات التالية  -٩٠

  ساواة والرفاهأمانة الدولة املكلفة بامل  - ألف  
، أمانة الدولة املكلفة باملساواة والرفـاه       ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٤أنشأت احلكومة، يف      -٩١

 ١٠وقد اجتمعـت هـذه اللجنـة أول مـرة يف            . اليت أنشأت بدورها جلنة وطنية للمساواة     
ويترأسها رئيس احلكومة، ويتوىل وزير الصحة والرفاه والعمل منـصب نائـب      . يونيه/حزيران
وتتألف اللجنة من ممثلني عن إدارات الصحة والرفاه والعمل والداخلية والشباب، وعن            . سالرئي

ملشاركة يف اللجنـة    إىل ا وُيدعى أيضا   . مكتب املدعي العام، ومن أحد قضاة احملاكم االبتدائية       
وتضطلع اللجنة مبهمة تشجيع العمل املشترك بني مجيع        . ممثل عن كل فريق برملاين وأمني املظامل      

الوزارات واألجهزة واملؤسسات، وإتاحة منتدى للتفكري واملناقشة بشأن انتـهاكات مبـدأي            
وهتدف . املساواة وعدم التمييز ووضع سياسات تقوم على املساواة فيما يتعلق بأضعف الفئات           

حتديد أشـكال   ) ٢(حتديد االنتهاكات وأوجه اإلخالل املتعلقة مببدأ املساواة؛        ) ١: (اللجنة إىل 
تشجيع وتعزيز التغيري يف خمتلف املؤسسات واألجهزة فيما يتعلـق          ) ٣(من الالمساواة؛   أخرى  

  .اقتراح وحتديد سياسات تضمن مبدأ املساواة وعدم التمييز) ٤(باملساواة وعدم التمييز؛ 
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وأنشأت احلكومة أيضا عدة أفرقة عاملة تتألف من ممثلني عن اجملتمع املـدين ومـن          -٩٢
رقة بالتعاون مع مركز األحباث االجتماعية التـابع ملعهـد الدراسـات       وتعمل األف . مجعيات

األندورية، وهتدف إىل وضع مقياس موضوعي بشأن مواضع ملموسة مثل الطفولـة ونـوع          
، ُيتوقـع إقـرار     ٢٠١٠وخالل الربع األخري من عام      . اجلنس والشيخوخة واإلعاقة واهلجرة   
  .وإصدار خطة العمل الوطنية للمساواة

  محاية البيانات  - باء  
  :تعتزم الوكالة األندورية حلماية البيانات قريبا التركيز على ما يلي  -٩٣

تقدمي معلومات إىل اجلمهور عن املخاطر واحلقوق فيمـا يتعلـق حبمايـة              )أ(  
استخدام البيانات الشخصية يف الشبكات     مبسألة  البيانات الشخصية، وال سيما توعية الشباب       

  .االجتماعية واإلنترنت
ت العامـة للتـرويج      محالت إعالمية يف أوساط الشركات واإلدارا      تنظيم  )ب(  

  .ة واستحداث ثقافة أفضل حلماية البياناتللممارسات احلسن
  .نشر التوصيات املواضيعية والقطاعية بشأن محاية البيانات  )ج(  
  .تعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني سلطات محاية البيانات  )د(  

، أصدر فريق محاية األفراد فيما يتعلق مبعاجلـة         ٢٠٠٩ديسمرب  /انون األول  ك ١ويف    -٩٤
 ، الـرأي   CE/95/46 مـن التوجيـه      ٢٩البيانات الشخصية، الذي أنشئ مبوجـب املـادة         

وينص هذا الرأي على أن تـضمن       .  املتعلق حبماية البيانات الشخصية    ٧/٢٠٠٩االستشاري  
 الـصادر عـن   CE/95/46من التوجيه ) ٦(٢٥دة اأندورا مستوى كافيا من احلماية عمال بامل   

 بشأن محاية األشخاص    ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤الربملان األورويب وجملس أوروبا يف      
ويطلب هذه الفريـق    . فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية وبشأن حرية نقل هذه البيانات         

ى صياغة الئحة تطبيـق      لد ٧/٢٠٠٩من السلطات األندورية أن تراعي الرأي االستشاري        
  . املتعلق حبماية البيانات الشخصية١٥/٢٠٠٣القانون 

  البيئة  - جيم  
تنفذ أندورا اإلجراءات الضرورية لتصبح دولة طرفا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية              -٩٥

رطبـة  بشأن تغري املناخ، واالتفاقية األوروبية للمناظر الطبيعية، واالتفاقية املتعلقة باألراضي ال          
  .ذات األمهية الدولية، واتفاقية التنوع البيولوجي
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  االتفاقيات الدولية  - دال  
اتفاقية جملس أوروبا    على التصديق على     ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢١وافقت احلكومة يف      -٩٦

وتعمل احلكومـة مـن أجـل       .  وأحالت النص على الربملان إلقراره     ملكافحة االجتار بالبشر  
 اجلرمية املنظمـة عـرب      ملكافحة ٢٠٠٠اتفاقية عام   رى، وال سيما    التصديق على اتفاقيات أخ   

اتفاقية جملـس أوروبـا بـشأن    ، و٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩، اليت وقعتها أندورا يف     الوطنية
  .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٨، املوقعة يف مكافحة الفساد يف ظل القانون املدين

العهـد  متابعة االتفاقيات الدولية، ال سيما       يف تقدمي تقارير     تتأخرأهنا  وتدرك أندورا     -٩٧
وتتوفر احلكومة . اتفاقية القضاء على التمييز العنصري    و الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

على موارد بشرية حمدودة للغاية مما حيول دون تقدمي تقارير املتابعة يف اآلجال الـيت تقررهـا                 
  .دا كبرية يف هذا اجملال وهي ملتزمة مبواصلتهاوقد بذلت أندورا جهو. املنظمات الدولية

  قانون اجلنسية  - هاء  
 أقـصى للحـصول علـى       أجالً عاماً   ١٥ومة مشروع قانون لتحديد     قدمت احلك   -٩٨

اجلنسية، رغبة منها يف تسريع وترية إدماج املقيمني الشرعيني، يف انتظار تقليص هذا األجـل               
  .االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسيةيه  سنوات يف املستقبل، مثلما تنص عل١٠إىل 

  السجون  - واو  
تعمل إدارة السجون على دمج قواعد السجون األوروبية يف أنظمة العمل الداخليـة         -٩٩

 ٢٠١٠أكتوبر  /يف تشرين األول  أن يتم   وُيتوقع  . رغم أن العديد من هذه القواعد يطبَّق فعال       
  .ة للمستفيدين من احلرية اجلزئيةتوسيع املرافق املخصصة للقّصر واملرافق املخصص

  أمني املظامل  - زاي  
ُتِعد اللجنة الربملانية تعديال للقانون املتعلق بإنشاء مكتب أمني املظامل الذي سيسمح              -١٠٠

وبذلك سيؤدي أمني املظامل مهام الـدفاع       . للقّصر بتقدمي شكوى دون تدخل أولياء أمورهم      
  جمـال  كتب أمني املظامل تدريبا إعداديا حمـددا يف       وقد تلقى أحد أعضاء فريق م     . عن القّصر 

  .الدفاع عن حقوق الطفل

  مشكلة تكوين اجلمعيات  - حاء  
ولذلك فإن من   . مثة مشاريع عديدة تتعلق بالشباب تصطدم بعدم مشاركة هذه الفئة           -١٠١

 لدى  اجلمعياتينيأولويات أمانة الدولة املكلفة بالشباب والعمل الطوعي تعزيز العمل والثقافة           
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ومع . والغاية من ذلك دعم املشاريع املتعلقة بالشباب اليت تديرها رابطات الشباب          . الشباب
، سيتسىن للحكومة إعادة تنشيط املنتدى الوطين لشباب أندورا،         يايتاتساع رقعة العمل اجلمع   

  .الذي ما زال أداؤه ضعيفا حىت اآلن

  التعليم  - طاء  
اجلامعات الرقمية، وتقوم بانتظام، وعيا منها بأمهية        احلكومة شبكة وطنية من      أحدثت  -١٠٢

تدريب موظفي الدولة، بتنظيم دورات تدريبية للمدرسني ملساعدهتم على معاجلـة مـشاكل             
وتقبل املدارس مجيعها تسجيل كل األطفـال،       . العنف والعنصرية يف املدارس مبزيد من الفعالية      

وتويل احلكومة أمهية خاصة لوضـع أطفـال        . لاتفاقية حقوق الطف  باحترام املبادئ احملددة يف     
  .وهتدف إىل إحلاقهم باملدارس يف الظروف نفسها املتاحة للطالب اآلخرين. العمال املومسيني

  طلب إنشاء سجل للجماعات الدينية  - ياء  
فراغ قـانوين   لوجود  األديان أعلى السلطات يف البلد بانشغاله       بني  وار  احلأبلغ فريق     -١٠٣

ويدرس الربملان هذا الطلـب لكـي       . ة يف أندورا  اجلماعات الدينية القائم   شرعيةبفيما يتعلق   
  .اغلا الشيتسىن له االستجابة هلذ

  احلق يف الصحة  - كاف  
يتوىل فريق متعدد التخصصات مهمة العمل على إنشاء جلنة ألخالقيات علم األحياء              -١٠٤

  .وصياغة حقوق املرضى وواجباهتم

  تجزين يف االستعانة مبحامحق األشخاص احمل  - الم  
 بقرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، تِعّد احلكومة مشروع قانون بشأن       عمالً  -١٠٥

  .احلصول على املساعدة القانونية منذ حلظة مثول الشخص احملتجز لالستجواب لدى الشرطة

  اهلجرة  - ميم  
 حيـول دون    وهـو نظـام   جرين  تِعّد احلكومة تعديال لنظام املراجعات الطبية للمها        -١٠٦

  .احلصول على رخصة اإلقامة والعمل، وذلك ملواءمته مع قواعد منظمة الصحة العاملية

  األولويات الوطنية  - خامساً 

  :فيما يلي أولويات احلكومة للسنوات املقبلة فيما يتعلق باحلقوق األساسية  -١٠٧
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  اهلجرة  - ألف  
 األسرة منذ اليوم األول حلاملي اجلنسيات اليت دراسة مقترح إلقرار احلق يف مجع مشل  -١٠٨

  .ال تستفيد من هذا احلق

  الضمان االجتماعي  - باء  
  .مواصلة حتسني استحقاقات الضمان االجتماعي  -١٠٩

  األشخاص الذين ال يستطيعون االعتماد على أنفسهم  - جيم  
أنفـسهم  وضع خطة شاملة لرعاية األشخاص الذين ال يستطيعون االعتماد علـى              -١١٠

املـسنني واملعـوقني واملـصابني      (وتشجيع الرعاية املرتلية لالستجابة الحتياجات هذه الفئة        
  ...).بأمراض مزمنة 

  العمال  - دال  
تطوير القواعد املتعلقة حبقوق العمال اجلماعية، وفقا ملا ينص عليه امليثاق االجتماعي              -١١١

مدونة العالقات يف  (٣٥/٢٠٠٨القانون  ويةقانون احلريات النقابويف إطار مراجعة . األورويب
، سيجري النظر يف إشكالية التسريح احلر، والتدابري الرامية إىل تشجيع التوفيق بـني              )العمل

  .احلياة األسرية واحلياة املهنية، وإمكانية تنظيم قانون اإلضراب املنصوص عليه يف الدستور

        


