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أوالً -مقدمة :الحالة والمنهجية
ــدمت رم ــارة أن ــدورا التقري ــر األول بش ــنن حال ــة حق ــوق اإلنس ــان يف ر ــار الس ــتعراا
-1
()1
الدوري الشام يف  23آب/أغسطس . 2010
 -2ويف  3تشـرين الثــاف/نوفمرب  ،2013جــرأ أول تقيــيم ل حالــة يف رمــارة أنــدورا يف ر ــار
عم يـ ــة السـ ــتعراا الـ ــدوري الشـ ــام  .و ـ ــدمت ـ ــالل التقي ـ ـيم  59تواـ ــية ،ـ ــت  36منهـ ــا
ورفضت  21وظ ت اثنتان دون بت.
 -3واعتمد جم ـس حقـوق اإلنسـان ،يف دورتـث الثانيـة والثالثـق ،التقريـر الـو أ إلمـارة أنـدورا
عمالا بالفقرة (15أ) من مرفق رار جم س حقوق اإلنسان .1/5
 -4وعم ـالا بــالفقرة  5مــن مرفــق ـرار جم ــس حقــوق اإلنســان  ،21/16تقــدم رمــارة أنــدورا
تقريرها الثاف عن حالة حقوق اإلنسان يف ال د.
 -5وتولـت وزارة الشـنون متعــددة األ ـرات والتعــاون التابعـة لـوزارة اؤارجيــة مسـنولية تنســيق
حتريــر هــذا التقريــر ،الــذي حظــز بتعــاون وزارة العــدل والدا يــة ،ووزارة املاليــة والوظيفــة العموميــة،
ووزارة الصحة والرفاه ،ووزارة التع يم والش اب ،والنيابة العامة.
 -6و ـ املوافقــة النهاجمليــة و ــس الــوزراء ،يف ج ســتث املعقــودة يف  28كــانون الثاف/ينــاير ،2015
أرسـ مشــروا هــذا التقريــر رل الربملــان الــو أ واوــالس احمل يــة حــل يتســت ــا اإلدلء بالتع يقــات
املناس ـ ة .ويف  14كــانون الثاف/ينــاير  ،2015ــدمت اوــالس احمل يــة مالحظالــا وتع يقالــا ال ـ
ض ِّمنها هذا التقرير.
ُ
 -7كمـ ــا وجهـ ــت الـ ــدعوة رل اوتمـ ــل املـ ــدف ل مشـ ــاركة يف عم يـ ــة السـ ــتعراا الـ ــدوري
الشــام  ،مــن ــالل نشــر اإلعــالن يف العــدد  36مــن امريــدة الرايــة إلمــارة أنــدورا املــنر 18
حزيران/يونيث  ،2014وخيرب فيث بعم ية الستعراا الدوري الشام وفرتة تقدمي التع يقات.
 -8وتت ــل منهجيــة حتريــر هــذا التقريــر امل ــادا التوجيهيــة العامــة ال ـ اعتمــدها جم ــس حقــوق
اإلنس ــان يف مق ــرره  119/17امل ــنر  19حزيران/يوني ــث  .2011ف ع ــد املقدم ــة ،يف ام ــزء األول
م ــن التقريـ ــر ،تـ ــرد أوجـ ــث التقـ ــدم احملـ ــرز يف جمـ ــال حقـ ــوق اإلنسـ ــان وكـ ــذا التعـ ــديالت التش ـ ـريعية،
و اجملم ــة الص ــكود الدولي ــة حلماي ــة حق ــوق اإلنسـ ــان ال ـ ـ ج ــرأ التو ي ــل أو التص ــديق ع يهـ ــا يف
الف ــرتة الفاا ـ ـ ة ب ــق ج ـ ـول الس ــتعراا والسياس ــات ال ـ ـ نف ــذت ح ــديثا .وي ــرد ام ــزء الث ــاف
من التقرير ع ى التوايات املقدمة أثناء السـتعراا السـابق حسـو موضـوعها .ويف األ ـري ،تـرد
استنتاجات التقرير.
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ثانياً -التقدم المحرز في مجال حقوق اإلنسان
ألف -التعديالت التشريعية
 -1التشريعات السارية ،المعتمدة خالل جولة 2014-2010

(أ) ا جرة وحقوق العمال
 -9يف  31أيار/مــايو  ،2012اعتمــد القــانون  2012/9بتعــدي ــانون ا جــرة الــذي ـ
حم ـ ــانون ا جــرة الســابق ،وكــذا القــانون  2006/17املــنر  30تش ـرين الثــاف/نوفمرب املتع ــق
بتصــاريا اإل امــة دون احلــق يف العمـ  .و ــد لــل التعــدي نت ــف تصــنيفات أنظمــة ا جــرة حتــت
ــانون واح ــد س ــعي ا رل حتقي ــق ثالث ــة أه ــدات :دم ــج نظ ــام اإل ام ــة دون ح ــق العمـ ـ  ،وتوس ــيل
واســتكمال اإل ــار املتع ــق بتصــنيفات أنظمــة ا جــرة ،وأ ـريا توضــيا جوانــو مــن تفســري وتط يــق
هذا القانون.
 -10وإلم ــارة أن ــدورا بني ــة س ــكانية ي ــزة ،رذ ميث ـ س ــكان ال ـ الد  46يف املاجمل ــة( )2م ــن جمم ــوا
الســكان .وكانــت ل ســكان األجانــو ،حــل اعتمــاد القــانون  2012/10لالســتثمار األجن ـ يف
رمـارة أنــدورا يف  21حزيران/يونيــث  ،2012حقــوق ا تصــادية حمــدودة ،يــتم احلصــول ع ــى بعضــها
بع ــد ع ــدد مع ــق م ــن س ــنوات اإل ام ــة .ويوس ــل الق ــانون نط ــاق ك ـ احلق ــوق ال تص ــادية لتش ــم
السكان األجانو منذ حلظة احلصول ع ى تصريا اإل امة.
 -11ونتيجــة لألزمــة ال تصــادية ،عــرت النشــا ال تصــادي يف الـ الد بعـ الرتاجــل ،حيـ
شــهد انكماشــا يف منااــو العمـ وتراجعــا م حوظــا يف عــدد الســكان املقيمــق ،مــن 84 484
نسـمة عـام  2008رل  76 949عـام  .)3(2014وسـعيا رل حتسـق الوضـل ،اعتمـدت يف 16
شـ ا /فرباير  2011الالجملحــة التنظيميــة املتع قــة بالســتحقا ات ال تصــادية ل رعايــة الجتماعيــة،
ال ـ أنشــنت التعــوي الجتمــاعز عــن ال طالــة القس ـرية( .)4كمــا أ قــت عــدة ب ـرامج لتشــجيل
التوظيــف ،رــدر تس ـ يء الضــوء مــن بينهــا ع ــى مــا ي ــز :برنــامج تشــجيل الســتخدام غــري حمــدد
األج ـ ل عمــال العــا ق عــن العم ـ ( ،)5وبرنــامج تشــجيل التوظيــف والتــدريو يف الشــركات(،)6
وبرنـ ــامج العم ـ ـ املن ـ ــت لصـ ــاس اوتمـ ــل املوجـ ــث رل األوسـ ــا التنظيميـ ــة ل ـ ـ دارة العامـ ــة وردارة
العدالة( ،)7وبرنامج تشجيل العم املن ت لصاس اوتمـل لفاجملـدة الربملـان الـو أ ،واوـالس احمل يـة،
وا يئــات شـ ث احلكوميــة ،والشــركات العموميــة( ،)8وبرنــامج تشــجيل التوظيــف يف املنــا ق ام رافيــة
ال عيــدة ع ــن م ــن احملــاور الرجمليس ــية واملراك ــز الس ــكانية( .)9وأ ـريا ،أ ق ــت وزارة التع ــيم والش ـ اب
ووزارة العـ ـ ــدل والدا يـ ـ ــة معـ ـ ــا يف  19ك ـ ـ ــانون الثاف/ينـ ـ ــاير  2015طـ ـ ــة لتحسـ ـ ــق توظي ـ ـ ــف
الش اب( .)10ويهدت الربنامج رل ت ية احتياجات الش اب الذين ترتاوح أعمارهم بـق 16و20
سنة الذين أهنوا دراستهم وردون أنفسهم عا ق عن العم .
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(ب) احلقوق الجتماعية :محاية الفئات الضعيفة ومساعدة األسر
 -12وفقـ ـ ـ ا ل مقتض ـ ــى اإلض ـ ــايف الثالـ ـ ـ م ـ ــن ـ ــانون رر ـ ــار العق ـ ــارات احلضـ ـ ـرية امل ـ ــنر 30
حزيران/يوني ــث  ،1999ال ــذي ري ــز ل حكوم ــة تنظ ــيم زي ــادة س ــعر اإلر ــار حس ــو املنش ــر الع ــام
ألسعار الستهالد ،وتع يقث رذا لزم األمر ،فقد جرأ ال جـوء رل هـذا املقتضـى يف ـوانق امليزانيـة
ألع ـوام  )11(2013و )12(2014و 2015وأل يــت املراجعــة الراميــة رل رفــل اإلرــارات مــن أج ـ
مساعدة األسر ع ى مواجهة الصعوبات النالة عـن األزمـة ال تصـادية .كمـا جـرأ احلفـا ع ـى
بنود ميزاني وزارة الصحة والرفاه ووزارة التع يم والش اب يف السنوات األ رية ،بـالرغم مـن الوضـل
ال تصادي غري املوايت.
 -13ويف  13حزيران/يوني ــث  ،2013اعتُم ــد الق ــانون  2013/13املتع ــق باملنافس ــة الفعال ــة
ومحايـ ــة املسـ ــته ن ،بنيـ ــة واضـ ــحة هـ ــز مـ ــنا ال ـ ــد ـ ـوانق حديثـ ــة حلمايـ ــة حقـ ــوق املسـ ــته كق
ومس ـ ـ ــتعم ز اؤ ـ ـ ــدمات .ويف أعق ـ ـ ــاب اعتمـ ـ ـ ــاد ه ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ـانون ،اعتم ـ ـ ــدت أيض ـ ـ ـ ـا يف  7آب/
أغسطس  2013الالجملحة التنظيمية ل شكاوأ واملطال ات وال الغات الراية يف جمال الستهالد.
 -14واعتم ـ ــد يف  18أي ول/سـ ـ ـ تمرب  2013مرس ـ ــوم باعتم ـ ــاد الالجملح ـ ــة التنظيمي ـ ــة املتع ق ـ ــة
بالستحقا ات ال تصادية ل رعاية الجتماعية .و ضعت الالجملحة لعدة تعديالت منـذ اعتمادهـا
األويل يف  19تشرين الثاف/نوفمرب  .2008وخيف هذا التعدي األ ري السن احملـدد لالسـتفادة
م ــن ددي ــد تع ــوي ال طال ــة م ــن  50رل  55س ــنة ،اس ــتجابة لق ــق احلكوم ــة م ــن الع ــدد املتزاي ــد
ل عا ق عن العم من الفئة ال ترتاوح أعمارها بق  40و 59سنة.
 -15ويف  24نيسان/أبري  ،2014اعتمد القانون  2014/6املتع ق باؤدمات الجتماعية
والجتماعية الصحية املتمم لقواعـد نظـام احلمايـة الجتماعيـة يف أنـدورا الـذي يتـنلف أساسـا مـن
الض ــمان الجتم ــاعز ،والنظ ــام الص ــحز ،ونظ ــام اؤ ــدمات الجتماعي ــة والجتماعي ــة الص ــحية.
وينص القانون ع ى أن تشـم اؤـدمات الجتماعيـة ليـل السـكان ،وبشـك ـاص مـن هـم يف
وضل احملتاج اجتماعيـا ،أو املعـال ،أو املهمـج اجتماعيـا ،أو املعـرا ل خطـر .ويـنص أيضـا ع ـى
جمموعة من اؤدمات الجتماعية والجتماعية الصـحية الـ تنـتظم يف جمموعـة مـن املنـافل التقنيـة
وال تصادية والتكنولوجية.
 -16و دمت ليل اوموعات الربملانية املمث ة يف الربملان الو أ بصورة مشرتكة ،يف  9كـانون
األول/ديس ــمرب  ،2014مق ــرتح ــانون ل قض ــاء ع ــى العن ــف القـ ـاجملم ع ــى ن ــوا ام ــنس والعن ــف
املن ـ ــزيل .واعتم ـ ــد ال ـ ــنص ال ـ ــذي توافق ـ ــت ع ي ـ ــث آراء لي ـ ــل اوموع ـ ــات الربملاني ـ ــة يف  15ك ـ ــانون
الثاف/يناير .2015

(ج) احلقوق املدنية والسياسية
 -17رن احلــق يف التصــويت حــق مــن احلقــوق األساســية املعــرتت وــا يف دســتور أنــدورا .ومــل
اعتمــاد القــانون  2014/07املــنر  24نيســان/أبري  2014بتعــدي ــانون نظــام النتخابــات
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والستفتاءات ،تست ضمان حق التصـويت وتوسـيل نطا ـث ليشـم املـوا نق املقيمـق يف اؤـارج.
و ــذا الس ـ و ،ومراعــاة ل عــدد املتزايــد مــن امل ـوا نق املقيمــق يف اؤــارج ب ــرا العم ـ والدراســة،
ينص التعدي التشريعز املذكور ع ى رمكانية التصويت عن ريق الربيد.
 -18ويف  24دوز/يولي ـ ــث  ،2014اعتم ـ ــد الق ـ ــانون  2014/17بتع ـ ــدي الق ـ ــانون الص ـ ــادر
بتعدي انون اإلجراءات امناجملية ،املـنر  10كـانون األول/ديسـمرب  ،1998الـذي يوسـل نطـاق
احلق يف املساعدة القانونية اوانية ،رل جانو ضمانات ضاجملية أ رأ.
 -19ويف  18أي ول/س ـ ـ ـ ـ تمرب  ،2014اعتمـ ـ ـ ــد القـ ـ ـ ــانون  2014/19املتع ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ــاألحزاب
السياســية والتمويـ النتخــا  .وحــل و ــت اعتمــاده ،وامتثــال ل مــادة  26مــن الدســتور الـ تقــر
احل ــق يف حري ــة تك ــوين األح ـزاب السياس ــية ،ك ــان ا تي ــار املش ــرا ه ــو رد ــال أحك ــام يف ــانون
اممعيــات املــنر  20كــانون األول/ديســمرب  ،2000يف انتظــار اليــوم الــذي يتســت فيــث اعتمــاد
ــانون ــاص .وأ ـريا ،يــنص القــانون  2014/19ع ــى نظــام واضــا إلنشــاء األح ـزاب وعم هــا
ودوي هــا ،وكــذلن ع ــى حــالت ح هــا ورجازلــا ،ــرتم املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،املســتندة
رل م ادا الشرعية والدميقرا ية.
 -20ويف  19تش ـ ـرين الثـ ــاف/نوفمرب  ،2014وافقـ ــت احلكومـ ــة ،بنـ ــاء ع ـ ــى تواـ ــيات منـ ــة
مناهضة التعذيو( ،)13ع ى مرسوم باعتماد الالجملحة التنظيمية لستخدام وحيازة األسـ حة الناريـة
ووساجمل اإلكراه املسموح وا يف السجن.
 -21ويف  27تشـ ـرين الث ــاف/نوفمرب  ،2014اعتم ــد الق ــانون  2014/30املتع ــق باحلماي ــة
املدنيــة ل حــق يف اؤصواــية والشــرت والســمعة .ويكمـ هــذا القــانون محايــة احلقــوق املــذكورة ،رذ
يوفر ر ارا انونيا واضحا يتضمن الضمانات املناس ة وآليات محاية منفصـ ة عـن احملـاكم العاديـة،
من شنهنا أن تسما جبرب سريل ومرا.
 -22ويف  27تشـ ـرين الث ــاف/نوفمرب  ،2014اعتم ــد الق ــانون  2014/34املتع ــق ب ــال رتان
املــدف وبتعــدي ــانون الــزواج ،املــنر  30حزيران/يونيــث  ،1995حي ـ اعــرتت اســاواة الــروابء
املدنية املث ية يف احلقوق.
 -23وأمام احلاجة رل مواءمة انون العقوبات مل تطـور السياسـة امناجمليـة وامتثـال لاللتزامـات
الدوليــة الـ تعهــدت وــا رمــارة أنــدورا ،ضــل ــانون العقوبــات ل عديــد مــن اإلاــالحات املتعا ــة
منـذ د ولــث حيــز النفــاذ يف  23أي ول/سـ تمرب  .2005و ــد عــدل القــانون  )14(2010/91أربــل
مواد من انون العقوبات من أج تعزيز مالحقة ومعا ة مرتك العنف املنزيل.
 -24وع ــدل الق ــانون  ،)15(2012/18بن ــاء ع ــى توا ــيات م ــن جمموع ــة ال ــدول املناهض ــة
ل فس ــاد التابع ــة و ــس أوروب ــا ومن ــة اؤـ ـرباء املعني ــة بتقي ــيم ت ــدابري مكافح ــة غسـ ـ األمـ ـوال ودويـ ـ
اإلرهاب التابعة و ـس أوروبـا ،املـواد املتع قـة بتمويـ اإلرهـاب .وكـان هـذا القـانون يهـدت أيضـ ا رل
تعدي انون العقوبات امتثال لاللتزامات املرتت ة ع ـى الربوتوكـول ال تيـاري لتفا يـة حقـوق الطفـ
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بشنن بيل األ فال واست الل األ فال يف ال اء ويف املـواد اإلباحيـة (نيويـورد ،)2000 ،واتفا يـة
جم س أوروبا بشنن محاية القصر من الست الل امنسز والعتداء امنسز (لنثارويت.)2007 ،
 -25وعــدل القــانون  )16(2013/18ــانون العقوبــات اواءمتــث مــل أحكــام اتفا يــة لنثــارويت،
واتفا ي ــة جم ــس أوروب ــا ملن ــل ومكافح ــة العن ــف ض ــد املـ ـرأة والعن ــف املن ــزيل (اس ــطن ول،)2011 ،
واتفا ية جم س أوروبا املتع قة بامراجملم اإللكرتونية (بودابست.)2001 ،
 -26ويهــدت التعــدي األ ــري لقــانون العقوبــات ،املتضــمن يف القــانون  ،)17(2014/40رل
المتثــال لتواــيات منــة مناهضــة التعــذيو وفريــق اؤ ـرباء املعــأ اكافحــة ال ــار بال شــر التــابل
و س أوروبا .و د ُشددت عقوبة جرمية التعذيو ،وُدم واف السـ ود املنصـوص ع يـث يف ـانون
العقوبــات املتع ــق جبرميــة التعــذيو ،وسـ ِّـوي بــق جرميــة التعــذيو وجرميــة اإلبــادة امماعيــة وامـراجملم
ضد اإلنسانية ،رذ ل ز تقادم امرمية والعقوبة .كما اا هذا التعدي باستحداث األفعال امرمية
امدي ــدة التالي ــة :ال ــار بال ش ــر ب ــرا ن ــزا األعض ــاء ،والس ــرت اق أو الس ــخرة ،والس ــت الل
امنس ــز .كم ــا ينس ــحو التع ــدي ع ــى تعري ــف دواف ــل التميي ــز ،حيـ ـ أدرج سـ ـ وكيات يك ــن
يعا و ع يهـا حـل الو ـت احلاضـر ،ـدر اإلشـارة مـن بينهـا رل التحـري الع ـأ ع ـى العنـف أو
الكراهيــة أو التمييــز ضــد شــخص أو جمموعــة مــن األشــخاص أو التع ــري الع ــأ عــن أيديولوجيــة
دييزيــة .وأ ـريا ،أدرجــت احملاولــة يف جرميــة تربيــر اإلبــادة امماعيــة وجــرأ توســيل نطا هــا ،حي ـ
ضمنت التصرفات التحضريية ذه امرمية وجرمية رنكار اإلبادة امماعية.
ِّ
 -27وس ــعيا رل المتث ــال الت ــام ل توا ــية ال ـ ـ ــدمتها ال جن ــة األوروبي ــة ملكافح ــة التع ــذيو
واملعام ة أو العقوبة الالرنسانية أو املهينة ،يـنص القـانون  2014/41بتعـدي القـانون 2007/4
املـنر  22آذار/مــارا املتع ــق بالســجون ،ع ــى أن عقوبـة احلـ س النفـرادي ل ميكــن أن تتجــاوز
أربعة عشر يوما عندما يكون السجق بال ا ،وثالثة أيام عندما يكون اارا.

 -2مشاريع ومقترحات القوانين

 -28وافــق جم ــس الــوزراء ،يف اجتماعــث املعقــود يف  14كــانون الثاف/ينــاير  ،2015ع ــى أن
ي رل الربملان مشروا القانون املنظم ملنازعات العم  .وسينظم مشروا القانون ،وفق ا ل مـادة 19
من دستور رمارة أندورا( ،)18احلق يف الدفاا عن املصاس ال تصـادية ل عمـال وأربـاب العمـ  .و ـد
أحي النص رل الربملان يف  15كانون الثاف/يناير .2015
 -29ويوجد حاليا رهن التحرير الفأ لدأ ال جنة الو نية أل ال يات ال يولوجيا ـانون بشـنن
حقوق املرضى.

باء -منظمات تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
 -30ح ـ القــانون  2014/39املتع ــق باملنتــدأ الــو أ ل ش ـ اب حم ـ القــانون 2007/11
املنر  17أيار/مايو  2007الذي أنشئ اوج ـث املنتـدأ الـو أ ل شـ اب يف أنـدورا .وتتـيا هيئـة
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القانون العام هذه فضاءا ملشاركة الشـ اب احلـرة يف احليـاة السياسـية وال تصـادية والجتماعيـة ل ـد.
ومــن ب ــق أه ــدافها تق ــدمي ال ــدعم ممعي ــات ومنظم ــات ال ــد ،ودثي ـ الش ـ اب يف اؤ ــارج ،وتنظ ــيم
مح ــالت رعالمي ــة ،واملش ــاركة يف األجهـ ـزة الستش ــارية لـ ـ دارة العمومي ــة .ويف ه ــذا الص ــدد ،ــدر
اإلش ــارة رل مش ــاركتث كهيئ ــة استش ــارية يف اؤط ــة الو ني ــة ل رعاي ــة الجتماعي ــة ()2011-2008
ومن اؤطة الو نية ل مساواة ( )2011واؤطة الو نية ل ش اب (.)2008
 -31ومـل اعتمــاد ــانون القضــاء ع ـى العنــف القـاجملم ع ــى نـوا امــنس والعنــف املنــزيل يف 15
كــانون الثاف/ينــاير  ،2015يتو ــل رنشــاء ال جنــة الو نيــة ملنــل العنــف الق ـاجملم ع ــى نــوا امــنس
والعنف املنزيل ال سيتمث دورها يف ضمان المتثـال ل قـانون وكفالـة التعـاون والتنسـيق بـق ليـل
أ ســام اإلدارة العموميــة الـ ــا دور م اشــر أو غــري م اشــر فيمــا يتخــذ مــن رجـراءات يف حــالت
العنف املنزيل والعنف القاجملم ع ى نوا امنس.
 -32ويتكون معهد الدراسات األندورية ،وهو هيئة ذات شخصية اعت اريـة اجملمـة بـذالا ،مـن
كزي حبـوث :مركـز ال حـوث الجتماعيـة ومركـز دراسـات الث ـوج وام ـال يف أنـدورا .ويضـم مركـز
مر ْ
ال حــوث الجتماعيــة املراــد الجتمــاعز ألنــدورا ،وهــو يعم ـ بشــك أكثــر حتديــدا منــذ أوا ــر
عام  2011ع ى رنشاء مراد ل ش اب .ويتعهد مركز ال حـوث الجتماعيـة الـذي كثـريا مـا ت جـن
رلي ــث ال ــوزارات املختص ــة يف ه ــذه املسـ ـاجمل مس ــارات حبثي ــة بش ــنن الفق ــر والس ــت عاد الجتم ــاعز،
وا جرة ،والصحة ،والسياحة ،والقيم.
 -33واعتمـ ــد يف  9آذار/مـ ــارا  2014مرسـ ــوم بتعـ ــدي النظـ ــام األساسـ ــز ل جنـ ــة الو نيـ ــة
أل ال يات ال يولوجيا .وتتول هذه ا يئة الستشـارية ل حكومـة مـن بـق مـا تتـوله اإلشـرات ع ـى
احـ ـرتام القـ ـوانق واملمارس ــات يف جم ــالت الط ــو والص ــحة وال حـ ـ ل كرام ــة اإلنس ــانية وحق ــوق
اإلنسان احرتاما كامالا.

جيم -المعاهدات الدولية
 -34كان ــت رم ــارة أن ــدورا ،و ــت تق ــدمي تقريره ــا األول ،رف ــا يف  40معاه ــدة دولي ــة حلماي ــة
حقوق اإلنسان .ويف الفرتة املمتدة من أي ول/س تمرب  2010رل كانون األول/ديسـمرب ،2014
و عت أو اد ت ع ى  15معاهدة جديدة ،بعضها بروتوكولت ا تيارية أو رضافية لالتفا يات
ال هز رت فيها س فا وبعضها اآل ر التزامات دولية جديدة.
 -1النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان
 -35يف  15ك ــانون الثاف/ين ــاير  ،2015ا ــدق الربمل ــان ال ــو أ ع ــى الربوتوك ــول ر ــم 15
املعدل لالتفا ية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية (سرتاس ورغ.)2013 ،
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 -2الجيل الثالث من الحقوق
 -36يف  2آذار/مــارا  ،2011اــد ت أنــدورا ع ــى اتفا يــة األمــم املتحــدة اإل اريــة بشــنن
ت ري املنا (نيويورد.)1992 ،
 -37ويف  7آذار/مــارا  ،2012اــد ت أنــدورا ع ــى التفا يــة األوروبيــة ل منــاظر الط يعيــة
(ف ورانسا.)2000 ،
 -38ويف  23دوز/يوليــث  ،2012اــد ت أنــدورا ع ــى اتفا يــة األراضــز الر ــة ذات األ يــة
الدولية (رامسار.)1971 ،
 -39ويف  7تشـرين الثــاف/نوفمرب  ،2013أودعــت أنــدورا اــن انضــمامها رل اتفا يــة اــون
الرتاث الثقايف غري املادي (باريس.)2003 ،
 -40وأ ر الربملان الو أ ،يف راره املنر  29أيار/مايو  ،2014التصديق ع ى اتفا ية التنوا
ال يولوجز (ريو دي جانريو.)1992 ،
 -3الحقوق السياسية والمدنية
 -41يف  23آذار/مارا  ،2011اد ت أندورا ع ى امليثاق األورو ل حكم الذايت احمل ـز
(سرتاس ورغ.)1985 ،
 -4الفئات الضعيفة :حقوق المرأة والقصر واألشخاص ذوي اإلعاقة
 -42يف  23آذار/مــارا  ،2011اــد ت أنــدورا ع ــى التفا يــة األوروبيــة بشــنن العـرتات
بالقرارات املتع قة حبضانة األولد واستعادة حضانة األولد وتنفيذها (لكسمربغ.)1980 ،
 -43ويف  6نيسـ ــان/أبري  ،2011أودعـ ــت أنـ ــدورا اـ ــن انضـ ــمامها رل التفا يـ ــة املتع قـ ــة
بالعرتات باألحكام املتص ة بالتزامات النفقة وتنفيذها (لهاي.)1973 ،
 -44ويف  6نيسـ ــان/أبري  ،2011أودعـ ــت أنـ ــدورا اـ ــن انضـ ــمامها رل التفا يـ ــة املتع قـ ــة
باموانو املدنية لال تطات الدويل لأل فال (لهاي.)1980 ،
 -45ويف  23كــانون الثاف/ينــاير  ،2014اــد ت أنــدورا ع ــى اتفا يــة جم ــس أوروبــا بشــنن
محاية األ فال من الست الل امنسز والعتداء امنسز (لنثارويت.)2007 ،
 -46ويف  11آذار/م ــارا  ،2014ا ــد ت أن ــدورا ع ــى اتفا ي ــة حق ــوق األش ــخاص ذوي
اإلعا ة وبروتوكو ا ال تياري (نيويورد.)2006 ،
 -47ويف  27تش ـرين الثــاف/نوفمرب  ،2013و عــت أنــدورا ع ــى اتفا يــة جم ــس أوروبــا بشــنن
منـل ومكافحــة العنــف ضــد املـرأة والعنــف املنــزيل (اســطن ول .)2011 ،وحيـ رهنــا كانــت عاشــر
دولــة اــد ت ع ــى التفا يــة ،يف  22نيســان/أبري  ،2014فقــد د ــت حيــز النفــاذ يف آب/
أغسطس .2014
GE.15-02242

9

A/HRC/WG.6/22/AND/1

 -48ويف  25أي ول/س ـ ـ ـ تمرب  ،2014ويف ر ـ ـ ــار املناس ـ ـ ـ ة املتع قـ ـ ــة باملعاهـ ـ ــدات يف األمـ ـ ــم
املتحدة ،أودعت أندورا ان تصديقها ع ى الربوتوكول ال تياري لتفا ية حقوق الطف املتع ق
بإجراء تقدمي ال الغات.
 -5مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وبيع األسلحة
 -49يف  22آذار/مارا  ،2011اد ت أندورا ع ى اتفا ية األمـم املتحـدة ملكافحـة امرميـة
املنظمة عرب الو نية.
 -50ويف  23آذار/مارا  ،2011اد ت أندورا ع ى اتفا ية جم س أوروبا بشنن مكافحـة
ال ار بال شر (وارسو.)2005 ،
 -51ويف  16تش ـرين األول/أكتــوبر  ،2014أ ــر الربملــان الــو أ التصــديق ع ــى الربوتوكــول
اإلضايف لتفا ية القانون امناجملز بشنن الفساد (سرتاس ورغ.)2003 ،
 -52ويف  9نيسـ ــان/أبري  ،2013أودع ـ ــت أنـ ــدورا ا ـ ــن انضـ ــمامها رل اتفا ي ـ ــة ال ـ ــذ اجملر
العنقودية (دب ن.)2008 ،
 -53ويف  23نيســان/أبري  ،2013و عــت رمــارة أنــدورا ع ــى اتفا يــة جم ــس أوروبــا بشــنن
امرمية اإللكرتونية (بودابست )2001 ،وبروتوكو ا اإلضايف بشنن رمي أعمال العنصرية وكراهيـة
األجانو املرتك ة بواسطة النظم احلاسوبية (سرتاس ورغ.)2003 ،
 -54ويف  18كانون األول/ديسمرب  ،2014و عت رمارة أندورا ع ى معاهدة ارة األس حة
(نيويورد.)2013 ،

ثالثاً -متابعةةة توتةةيات الجولةةة األولةةض مةةن االسةةتعراض الةةدوري الشةةامل التةةي
قبلتها أندورا ()36
ألف -متابعة البرامج وااللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان
التوت ة ةةيات رق ة ةةم  )19(13-83و )20(15-83و )21(24-84و )22(8-83و9-83
()24
و14-83

()23

 -55تدرد رمارة أندورا التن ري احلاا يف تقدمي بع التقارير الدورية رل هيئات معاهـدات
األم ــم املتح ــدة .وبن ـاء ع ــى التوا ــيات املقدم ــة رليه ــا يف امول ــة األول م ــن الس ــتعراا ال ــدوري
الشام  ،بذلت أنـدورا جهـود كثـرية لتقـدمي التقـارير الدوريـة رل هيئـات معاهـدات األمـم املتحـدة.
بيد أهنا تتمكن من تقدمي ليل التقارير الدورية ال تقدمها بعد.
 -56ول دارة العمومية موارد بشرية حمدودة .ومل ذلن ،تويل أندورا أ ية ك ـرية لعمـ هيئـات
معاهدات األمم املتحدة ولتقدمي التقارير الدورية يف املواعيـد احملـددة مـن أجـ احلصـول ع ـى ر يـة
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حمدث ــة ع ــن حال ــة حق ــوق اإلنس ــان ،وم ــن ن حتس ــق حال ــة حق ــوق اإلنس ــان م ــن ــالل متابع ــة
التوايات .ولذلن ،ستواا أندورا جهودها الرامية رل الوفاء بالتزامالا الدولية.
 -57وتقــوم وزارة اؤارجيــة حاليــا بتنســيق اــياغة التقريــر األويل ألنــدورا رل منــة القضــاء ع ــى
التمييز العنصري ،وتنم يف تقدميث ري ا.
 -58وفيم ــا خي ــص التوا ــية املتع ق ــة بتوجي ــث دع ــوة داجملم ــة رل لي ــل رجـ ـراءات جم ــس حق ــوق
اإلنسان لتسهي الزيارات املستق ية احملتم ة ل مك فـق بالوليـات ،وجهـت الـدعوة املـذكورة يف 3
تشرين الثاف/نوفمرب  ،2010وحل الو ت احلاضر تستق أي زيارة.
()25

 -59و ـ ـ ــدد املخطـ ـ ــء التـ ـ ــوجيهز ل تعـ ـ ــاون اإل ـ ـ ـاجملز الـ ـ ــدويل لـ ـ ــوزارة الشـ ـ ــنون اؤارجيـ ـ ــة
كمستفيدين من التعاون اإل اجملز الدويل األ فـال والنسـاء واألشـخاص ذوي اإلعا ـة وغـريهم مـن
الفئــات الضــعيفة .وتســتعرا حكومــة أنــدورا ســنويا اؤطــة التوجيهيــة وأهــدافها وسياســالا ب يــة
تكييفهــا مــل األولويــات .وعــالوة ع ــى ذلــن ،ــدر اإلشــارة رل أن اوــالس احمل يــة تقــدم ســنويا
مسا ة مشرتكة رل منتدأ املنظمات غري احلكومية ألندورا الذي شد اوتمل املدف ألنـدورا يف
حالت الطوارا الدولية.
 -60و ــد أدرجـ ــت وزارة التع ـ ــيم والش ـ ـ اب يف املنـ ــاهج الدراسـ ــية التثقيـ ــف يف جمـ ــال حقـ ــوق
اإلنسان ،وفقا لألحكام العامة ل ربنـامج العـاملز ل تثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنسـان .كمـا أنشـنت
دورات تدري ية يف جمال حقوق اإلنسان موجهة ل موظفق العموميق وموظفز القضاء والشر ة.
 -61ويف ر ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدورة التاس ـ ـ ــعة والعش ـ ـ ـ ـرين ل جامع ـ ـ ــة الص ـ ـ ــيفية إلم ـ ـ ــارة أن ـ ـ ــدورا يف آب/
أغس ــطس  ،2012نظم ــت وزارة التع ــيم والشـ ـ اب بالشـ ـرتاد م ــل جامع ــة أن ــدورا س سـ ـ ة م ــن
احملاضـرات ،حتــت عنـوان آثــار أ ـدام أوروبــا يف العـا  ،عرفــت مشـاركة العديــد مــن األ صـاجمليق
الذين تناولوا حقوق اإلنسان يف أوروبا.
 -62ونظم ــت ي ــومز  21و 22شـ ـ ا /فرباير  2014دورة تدري ي ــة بش ــنن حق ــوق اإلنس ــان
والوض ــل يف أن ــدورا موجه ــة رل املدرس ــق .وكان ــت املوض ــوعات الـ ـ ج ــرأ تناو ــا ه ــز حق ــوق
اإلنســان يف املدرســة .و ــدمت ،رل جانــو منظمــات دوليــة مث ـ األمــم املتحــدة وجم ــس أوروبــا،
الصــكود والتقــارير وآليــات الراــد الرجمليســية املتص ـ ة حبقــوق اإلنســان .ومــن املتو ــل أن يقــدم هــذا
التــدريو مــرة أ ــرأ ــالل عــام  .2015كمــا تعتــزم جامعــة أنــدورا أن تــنظم ســنويا ،انطال ــا مــن
عــام  ،2015تــدري ا بشــنن حقــوق اإلنســان واملوا نــة الدميقرا يــة لفاجملــدة ــالب ع ــوم الرتبيــة.
وسيكون هـذا التـدريو مفتوحـا أيضـا يف وجـث املدرسـق الـذين يرغ ـون يف حتـدي معـارفهم حـول
هذا املوضوا.
 -63وجــرأ تس ـ يء الضــوء أيضــا ع ــى نشــا رمــارة أنــدورا يف جمــال حقــوق اإلنســان ع ــى
الساحة الدوليـة .ويف ر ـار الرجملاسـة األندوريـة ل جنـة الـوزراء التابعـة و ـس أوروبـا ،يف الفـرتة مـن 9
تش ـرين الثــاف/نوفمرب  2012رل  16أيار/مــايو  ،2013جع ــت أنــدورا رحــدأ أولويالــا الرتبيــة
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ع ى املوا نة الدميقرا ية وحقوق اإلنسان ،وكذا الرتويج لالتفا ية األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان .و ـد
تُرلت هذه األولويات رل م ادرات وأنشطة نت فة أجنزت الل فرتة الرجملاسة( )26وحافظت ع ى
استمراريتها يف جم س أوروبا ما بعد رجملاسة أندورا.
 -64ويف  4نيســان/أبري  ،2014دعــا األمــق العــام لألمــم املتحــدة أنــدورا رل النضــمام رل
جمموعة ال دان الـستة عشرة ااح ة الريادة يف امل ادرة العاملية ل تع ـيم أول  ،م ـادرة األمـق العـام
لألم ــم املتح ــدة الـ ـ ل ــدت رل تعم ــيم تع ــيم األ ف ــال ،وتعزي ــز ج ــودة التع ــيم ،وتنمي ــة املوا ن ــة
العاملية(.)27
 -65ويف ر ــار امول ــة األول لالس ــتعراا ال ــدوري الش ــام  ،ــدمت رم ــارة أن ــدورا تقري ـرا ع ــن
أنشطة فريق احلوار بـق األديـان ومنـة أنـدورا الو نيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة ل رتبيـة والع ـم والثقافـة
(اليونس ــكو) .وه ــو ل ي ـزال حالي ــا ع ــى ج ــدول أعم ــال حكوم ــة أن ــدورا .و ــدر اإلش ــارة رل أن
املادة  11من الدستور تكف حرية الرأي والدين والع ادة(.)28

باء -حقوق الطفل
 -1العقوبة البدنية
التوتيات  )29(2-83و )31(10-83 )30(7-83و11-83

()32

 -66أعربت منة حقوق الطف عن تقديرها ،ل مرة األول عام  ،2002حلظر العقوبة ال دنية
يف املــدارا اوجــو القــانون ،كمــا أعربــت عــن قهــا لعــدم حظــر العقوبــة ال دنيــة حظ ـرا اــر ا
دا الوسء األسري(.)33
 -67ويعــود أاـ املالحظــة املــذكورة أعــاله رل أن رمــارة أنــدورا ــررت معامــة مشــك ة العنــف
املنــزيل بطريقــة شــام ة وباشــرت راــالح ــانون العقوبــات كــز تــدرج فيــث التعــديالت الكفي ــة بــنن
ع ث يشم حالت العنف املنزيل ،ويتيا ردا عقابيا مناس ا ع ى هذا النوا من األفعال ،وهكذا
أل ـ ــى القـ ــانون  ،2010/91املـ ــنر  16كـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  ،2010بتعـ ــدي امل ـ ـواد 113
و 114و 476و 478م ــن ــانون العقوب ــات امل ــنر  21ش ـ ـ ا /فرباير  2005ش ــر العتي ــاد
ضـ ِّـمن الت يــو يف العقوبــات املتماث ــة حســو
كعنصــر يــز مرميــة رســاءة املعام ــة يف املنــزل ،رذ ُ
األذأ املتس ـ ـ و فيـ ــث .وهكـ ــذا ،فـ ــإن الس ـ ـ وكيات النمطيـ ــة املنصـ ــوص ع يهـ ــا يف املـ ــادتق 113
و ،476وال ـ ــرم رســاءة املعام ــة و/أو اإليــذاء ،ب ـ النظــر عــن الوســء الــذي حتــدث فيــث،
تســتت ل عقوبــة أشــد عنــدما حتــدث يف املنــزل ،املــا كانــت متماث ــة مــل امرميــة املــذكورة املنصــوص
ع يها يف املادة  .114وردر أن ين ذ يف العت ار أنث يصدر انون وحيد وحمدد بشنن مسنلة
العقوبــة ال دنيــة ،ولكــن عــدلت األحكــام املوجــودة س ـ فا مــن أج ـ مواءمــة اإل ــار التش ـريعز مــل
متط ــات اتفا ي ــة حق ــوق الطفـ ـ  ،م ــن ــالل الص ــياغة امدي ــدة ل م ــادة  1-476م ــن ــانون
العقوبات املشار رليها يف الفقرة  69من هذا التقرير.
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التدابري التشريعية دا

الوسء األسري

 -68حتظر العقوبـة ال دنيـة حاليـا حظـرا واضـحا دا ـ الوسـء األسـري ويصـنف هـذا السـ ود
فعال جرميا .و يز املادة  113من انون العقوبات معا ة أي شخص يتس و يف اإليـذاء ال ـدف
بشــك عــام ،وهــز حالــة ميكــن أن تشــم ال ــال ق واأل ــارب الــذين يســيئون معام ــة أ فــا م أو
القااـ ـرين ال ــذين حت ــت حضـ ـانتهم ،أو أي اا ــر يف الوا ــل ،ح ــل ل ــو ك ــان ذل ــن مل ــرة واح ــدة.
ويصــنف العنــف امســدي والنفســز ضــد األ فــال يف الوســء األســري بشــك أكثــر حتديــدا يف
املــادة  114مــن ــانون العقوبــات ،وحتديــدا يف الفقــرة  1الـ تــنص ع ــى أنــث ين ــز ريقــاا العقوبــة
املنصوص ع يها ذه امرمية يف حدها األع ـى عنـدما تكـون ـد ارتك ـت يف حـق ااـر ،أو حـل
أمــام ااــر .وهــذه العقوبــة ه ــز عقوبــة ح ســية ت ـرتاوح ب ــق ثالثــة أشــهر وثــالث س ــنوات ،دون
املســاا بالعقوبــات األ ــرأ ال ـ ميكــن أن تــنجم عــن الط يعــة املنذيــة ألفعــال العنــف والعقوبــات
ال دنيــة ال ـ تعــرا ــا القااــر .وتــدرج املــادة  ،115ضــمن ظــروت التشــديد ،الو ـاجملل امل ينــة يف
املواد السابقة عندما ترتكو ضد ضحايا ضعفاء ،اعت ارا لسنهم وهشاشتهم .

التدابري التشريعية دا

الوسء املدرسز

 -69من ا ام فهم ف سفة انون عقوبات رمارة أندورا ،رذ رنث ل يقدم اجملمة شام ة باحلالت
ال ـ ميكــن أن دــارا فيهــا العقوبــة ال دنيــة .وو ــذا املعــت ،فــإن العقوبــة ال دنيــة حمظــورة يف لي ــل
اوالت .وتعد املادة  ،113بال رتان مل املادة  ،115أكثـر مـن كـافيتق لكـز يو ـل القاضـز يف
أن ــدورا العقوب ــة ارتك ــو أي ن ــوا م ــن العن ــف واإلي ــذاء ال ــدف يف ح ــق القص ــر يف املدرس ــة .كم ــا
تنضــات رل هــاتق املــادتق املــادة  476مــن ــانون العقوبــات املعنونــة ســوء املعام ــة واإلاــابات
املنذيــة ال ـ تــنص ع ــى أنــث يعا ــو كـ مــن يســزء معام ــة شــخص بــدنيا بصــورة فيفــة أو يعتــدي
ع يث جسديا باحل س أو ب رامة  6 000يورو .ورذا اعتـربت رسـاءة املعام ـة عقوبـة بدنيـة ،تو ـل العقوبـة
احل ســية  .و ــد جــرأ تعــدي هــذه املــادة مــن ــانون العقوبــات مــن را ،اوجــو القــانون 2014/40
املــنر  11كــانون األول/ديســمربث ودث ـ التعــدي يف رضــافة امم ــة األ ــرية ال ـ أوردت ســابقا،
ب يــة ت ديــد أيــة شــكود تفسـريية بشــنن ردراج العقوبــة ال دنيــة كشــك مــن أشــكال ســوء املعام ــة.
ووذا دنا ا يئات القضاجملية شرعية ل جدال فيها لتحمي املسنولية امناجملية النالة عن مث هذه
األفعــال ،والـ ت ــف عــن ســوء املعام ــة املنصــوص ع يــث يف الســابق بإاـ اغها ع يــث عنصـرا ذاتيـا
حمــددا ،يتجــث ــو مســنلة ريقــاا األذأ ع ــى فيــة فعـ ســابق مــن الضــحية ،منكــدا كــان أو غــري
منكـد ،لكـن مرتكـو الفعـ امرمـز يعتـربه يف كـ األحـوال مسـتحقا .وع ـى هـذا املنـوال ،تضـيف
املــادة  478أيضــا اإلك ـراه والتهديــدات اؤفيفــة كس ـ وكيات يعا ــو ع يهــا ،وهــز أحكــام توســل
نطاق محاية األ فال ووالديهم رذا يكن د حدث فعال اعتداء بدف م اشر ،ور ا التهديد بث.

محالت التوعية
 -70أج ــرأ مرك ــز ال ح ــوث الجتماعي ــة ــالل املوس ــم الدراس ــز  2014-2013دراس ــة
استقص ـاجملية بشــنن التعــايج يف املدرســة أظهــرت أن  1مــن ك ـ  8ــة ه هــم الدراســة أفــاد أنــث
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عاىن حادثا من حوادث سوء املعام ة أو تس ء األ ران من جانو زمي  .وما فتـئ مركـز ال حـوث
الجتماعيــة يــنظم ،بتعــاون مــل وزارة التع ــيم والش ـ اب ،منــذ املوســم الدراســز 2012-2011
ح قــات عمـ تثقيفيــة يف مــدارا ال ــد ملواجهــة ظــاهرة تسـ ء األ ـران .ولــدت ح قــات العمـ ،
املوجــة رل الط ــة الــذين ت ــم أعمــارهم  12ســنة ،رل رعــالم وتوعيــة الط ــة بن يــة عــدم كتمــان
حالت العنف وتنثري اوموعة.
 -2التطبيق العام التفاقية حقوق الطفل
التوتيتان  )34(3-83و7-83

()35

 -71فيمـ ــا يتع ـ ــق بامتثـ ــال أنـ ــدورا للتزامالـ ــا اوجـ ــو اتفا يـ ــة حقـ ــوق الطف ـ ـ  ،وع ـ ــى وجـ ــث
اؤص ـ ــوص مراجع ـ ــة تشـ ـ ـريعالا ،ـ ــدر اإلش ـ ــارة رل أن ه ـ ــذا الص ـ ــن د ـ ـ ـ حي ـ ــز النف ـ ــاذ يف 1
ش ا /فرباير  .1996وفيما يتع ـق بالتحفظـات واإلعالنـات الصـادرة يف ال دايـة و ـت التصـديق،
ر ــدر الت ــذكري أيض ــا ب ــنن رم ــارة أن ــدورا س ــح ت اإلع ــالن املتع ــق بامل ــادتق  7و 8بش ــنن ض ــايا
امنسية يف  22كانون األول/ديسمرب .2005
 -72أمــا فيمــا يتع ــق باحلــد األدىن لســن مشــاركة األ فــال يف النزاعــات املس ـ حة و نيــدهم،
رــدر التنكيــد أن رم ـارة أنــدورا ليســت لــديها ـوات مس ـ حة ،وتعتــرب أنــث ل ين ــز ألي ف ـ أن
يشارد يف نزاا مس ا أو رند يف القوات املسـ حة ل دولـة .وتـنمن أنـدورا أنـث مـن املناسـو تنكيـد
عدم موافقتها ع ى ما يرد يف الفقرتق  2و 3من املادة  38من التفا ية ،بشنن اشـرتاد األ فـال
يف احلــرب ،و نيــدهم انطال ــا مــن ســن اؤامســة عشــرة .وتعتــرب أنــدورا أنــث رــو حظــر مشــاركة
األ ف ــال يف النزاع ــات املسـ ـ حة و ني ــد األ ف ــال ال ــال ق هس ــة عش ــرة عام ــا ،وأن ــول ه ــذه
اإلمكانية يتنا مل روح التفا ية نفسها.
 -3التعاون الوطني والدولي في مجال حقوق الطفل
التوتية رقم 6-83

()36

 -73مــا فتئــت أنــدورا تســاهم ،منــذ دوز/يوليــث  ،2012يف مح ــة التوعيــة ال ـ أ قهــا جم ــس
أوروب ــا واح ــد م ــن هس ــة ( )sur CINQ UNوالـ ـ تس ــعى م ــن ب ــق م ــا تس ــعى رلي ــث رل توعي ــة
األ ف ــال واألس ــر واوتم ــل عام ــة ب ــالعنف امنس ــز ،وك ــذا ت ــوفري وسـ ـاجمل ملنع ــث .ويض ــل املخط ــء
التـوجيهز ل تعـاون اإل ـاجملز الـدويل لـوزارة الشــنون اؤارجيـة( )37ضـمن أولوياتــث مسـاعدة األ فــال.
فخالل عامز  2011و ،2012صصـت حكومـة أنـدورا  39يف املاجملـة مـن ميزانيـة املسـاعدات
اإل اجمليــة ل مشــاريل املوجهــة رل محايــة حيــاة األ فــال وحتســينها .ويف عــام  ،2013ب ــت نس ـ ة
املس ــاعدات اإل اجملي ــة املخصصـ ـة حلماي ــة األ ف ــال  37يف املاجمل ــة .و ــدر اإلش ــارة أيض ــا رل أن ــث
أعطيت األولوية ،يف الدعوة السنوية لتقـدمي ـات احلصـول ع ـى دعـم مشـاريل التعـاون اإل ـاجملز
ال ــدويل املوجـ ــث رل املنظمـ ــات غـ ــري احلكوميـ ــة ل ـ ــد ،ل مشـ ــاريل ال ـ ـ لـ ــدت رل حتسـ ــق وضـ ــل
األ فال.
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أمث ة ل صناديق والربامج املخصصة حلماية األ فال
التبرعات لبرامج حماية الطفولة
2010
(باليورو)

2011

2012

2013

2014

20 000

20 000

75 000

25 000

25 000

املمث اؤاص لألمـق العـام املعـأ 29 000
باأل فال والنزاا املس ا

25 000

20 000

25 000

25 000

اــندوق األم ــم املتحــدة لض ــحايا 22 000
التعذيو

15 000

10 000

10 000

10 000

منظمة األمم املتحدة ل طفولة

 -4حماية األطفال من العنف واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي
التوتيتان  )38(16-84و11-83

()39

 -74و عت رمارة أندورا يف  29حزيران/يونيث  2006ع ـى اتفا يـة جم ـس أوروبـا بشـنن محايـة
األ فــال مــن الســت الل امنســز والعتــداء امنســز ،ال ـ اــد ت ع يهــا لحقــا يف  23كــانون
األول/ينــاير  .2014وو ــذا ،أا ـ ا ل ــد ا ــن رضــايف حلماي ــة األ ف ــال .وأدأ التو ي ــل وبع ــده
التصديق رل ما تال ذلن من تعـدي تشـريعز لقـانون العقوبـات مـن أجـ ـرمي سـ وكيات معينـة،
من ي حماولة امتالد مواد رباحية أو الواول رل مواد رباحية عن األ فال.
 -75ويف  20آذار/مــارا  ،2012و عــت وزارة الصــحة والرفــاه ومنسســة وليــا ريــم اتفــاق
تعــاون إلج ـراء دراس ــة مســتق ة عــن حال ــة األ فــال وامل ـراهقق املعرض ــق ل خطــر يف أنــدورا .و ــد
مكن ــت نتـ ـاجملج الدراس ــة( ،)40املنش ــورة ع ــام  ،2013م ــن احلص ــول ع ــى ا ــورة عام ــة ع ــن حال ــة
األ فـ ــال وامل ـ ـراهقق يف ال ـ ــد أفـ ــادت يف وضـ ــل سياسـ ــات جديـ ــدة اـ ــممتها ا يئـ ــات الو نيـ ــة
املختصة .و ـص الدراسـة رل أنـث بـالرغم مـن احلصـول ع ـى ر يـة مقطعيـة عـن أوضـاا الطفـ يف
ال ـ الد ،فــإن عــدم ت ـوافر ال يانــات اإلحص ـاجملية ــول دون حت ي ـ أكثــر هوليــة .ويف هــذا الصــدد،
اعتمد يف  18نيسان/أبري  2013القانون  2013/2املتع ق باإلحصاءات العامة ،الذي ِّ
ميكـن
من احلصول ع ى بيانات جديدة فيما ينيت من دراساتث.

جيم -حقوق المرأة
 -1مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية القضاء علض جميع أشكال التمييز ضد المرأة
التوتيتان  )41(17-84و27-84

()42

 -76نظــرت رمــارة أنــدورا يف تنقــيا تش ـريعالا ســعيا رل رفــل الســن القانونيــة ل ــزواج والمتثــال
ألحكام التفا ية .لكن بعد أن ت ـق أن السـنوات األربـل املاضـية تعـرت أي حالـة زواج لقصـر
ترتاوح أعمارهم بق  16و 18سنة ،ول حالة زواج لقصر تزيد أعمارهم عن  14سـنة بـإذن مـن
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القاضـز ،اعتُـرب أنـث ل داعـز رل تعـدي التشـريعات املتع قـة بقـانون الـزواج اـا أن عـدم حدوثــث يف
ال د أا ا وا عا س فا.

 -2مكافحة العنف المنزلي

التوتيتان  )43(4-83و19-83

()44

 -77يف  22نيس ــان/أبري  ،2014ج ــرأ التص ــديق ع ــى اتفا ي ــة جم ــس أوروب ــا بش ــنن منـ ـل
ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل ال د ـت حيـز النفـاذ يف  1آب/أغسـطس .2014
واس ــتت ل التص ــديق ع يه ــا تع ــدي جوان ــو معين ــة م ــن ــانون العقوب ــات ا تض ــتها مواءم ــة ــانون
العقوب ــات احمل ــز م ــل أحك ــام التفا ي ــة .ومتابعـ ـةا ل تص ــديق ع ــى التفا ي ــة ،ــدمت اوموع ــات
الربملاني ــة املمث ــة يف الربمل ــان ال ــو أ بص ــورة مش ــرتكة ،يف  15ك ــانون الثاف/ين ــاير  ،2015ــانون
القضاء ع ى العنف القاجملم ع ى نوا امنس والعنف املنزيل واعتمدتث .وعالوة ع ى رنشاء ال جنة
الو نية ملنل العنف القاجملم ع ى نوا امنسز والعنف املنزيل ،ينص القـانون ع ـى رجـراءات متعـددة
التخصصــات مــن أج ـ يــام ثقافــة عــدم التمييــز فيمــا يتص ـ بــالعنف الق ـاجملم ع ــى نــوا امــنس
والعنف املنزيل ،رذ يشجل احل الس مز ل نزاعات.
 -78ويف عام  ،2006أنشئ فريق الرعاية املتكام ة ل مرأة ،وهو وحدة م حقـة بـوزارة الصـحة
والرفـ ــاه ل ـ ــدت رل مس ـ ــاعدة النسـ ــاء ض ـ ــحايا العن ـ ــف الق ـ ـاجملم ع ـ ــى ن ـ ــوا ام ـ ــنس .ورض ـ ــافة رل
الضــطالا اهمــة مســاعدة النســاء ضــحايا العنــف القـاجملم ع ــى نـوا امــنس وتقــدمي املشــورة ــن،
مــا فتــئ فريــق الرعايــة املتكام ــة ل مـرأة يــنظم كـ ســنة محــالت توعيــة بشــنن مســنلة العنــف الق ـاجملم
ع ى نـوا امـنس .وهكـذا ،يقـدم فريـق الرعايـة املتكام ـة ل مـرأة يف مـندر اـحفز ،يف  25تشـرين
الثاف/نوفمرب من ك سنة الـذي يصـادت اليـوم الـدويل ل قضـاء ع ـى العنـف ضـد املـرأة ،األنشـطة
املنجزة الل السنة يف مكافحة العنف القاجملم ع ى نوا امنس .ورضافة رل ذلـن ،مـا فتـئ فريـق
الرعايــة املتكام ــة ل مـرأة يــنظم ،بالتعــاون مــل وزارة التع ــيم والشـ اب ،ح قــات عمـ تثقيفيــة حــول
الس وكيات املسيئة يف ليل مدارا ال الد.
 -3السياسات والبرامج العامة لمكافحة التمييز بسبب نوع الجنس
التوتة ة ة ةةيات رقة ة ة ةةم  )45(1-83و )46(4-83و )47(5-83و )48(12-83و17-83
()51
و )50(19-83و21-83

()49

 -79ــالل الفــرتة املمتــدة بــق عــامز  2010و ،2014نفــذت رجـراءات يف نت ــف منــا ق
الـ الد .وي عــو التع ــيم دورا رجمليســيا يف ت يــري الصــور النمطيــة امنســانية .و ــذا السـ و ،مــا فتئــت
وزارة الصحة والرفاه ووزارة التع ـيم والشـ اب تنظمـان س سـ ة مـن األعمـال املشـرتكة .و ـد نظمـت
محالت توعية حبقوق املرأة .وع ى س ي املثال ،تست ذكرأ  8آذار/مارا لتنفيذ أنشطة توعية
تنظمهــا بصــورة مشــرتكة اإلدارات العموميــة واوتمــل املــدف .كمــا يــنظم يف مــدارا أنــدورا ســنويا
نشا ‘املوضوا املركزي‘ .ويستخدم هذا النشا  ،الذي يكـرا لـث يـوم كامـ ويشـارد فيـث ليـل
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الط ـ ــة واملدرسـ ــق ،لالشـ ــت ال ع ـ ــى ضـ ــية شـ ــام ة ذات ا ـ ـ ة بالـ ــدفاا عـ ــن حقـ ــوق اإلنسـ ــان،
والدميقرا ية ،واملوا نـة ،والتعدديـة الثقافيـة ،وعـدم التمييـز بسـ و نـوا امـنس والعـرق ومـا رليهمـا.
ويف آذار/مــارا  ،2014نظمــت نــدوة يف العااــمة ،أنــدورا ل فــيال ،ملنا شــة موضــوا القوالــو
النمطية املتع قة بنوا امنس واملرأة وكيفية مواجهتها .ونظمت الندوة بتعـاون بـق تسـعة أشـخاص
تق ــااوا ـربالم وكان ــت موجه ــة رل عام ــة اممه ــور .وأ ـريا ،أعطي ــت األولي ــة ،يف ال ــدعوة الـ ـ
توجههــا وزارة الصــحة والرفــاه رل الكيانــات الجتماعيــة لتقــدمي ــات احلصــول ع ــى اإلعانــات
السنوية ،ل مشاريل ال لدت رل توعية اوتمل بعدم التمييز واملساواة.
 -80وا يئــة املســنولة عــن تنســيق ليــل سياســات املســاواة وعــدم التمييــز ضــد املـرأة يف أنــدورا
هـ ــز وزارة الصـ ــحة والرفـ ــاه .ويف فـ ــرتة اـ ــياغة طـ ــة العم ـ ـ الو نيـ ــة ل مسـ ــاواة ،عـ ــامز 2009
و ، 2010أنشــئت كتابــة دولــة لشــنون املســاواة تضــم هيئــة تشــاركية ااــة بالكيانــات ،تســمى
ال جن ــة الو ني ــة ل مس ــاواة .وعن ــد النته ــاء م ــن عم ي ــة ا ــياغة ط ــة العمـ ـ الو ني ــة ل مس ــاواة
( ) 2010وأم ــام الص ــعوبات الـ ـ تواج ــث الكيان ــات الجتماعي ــة يف ت طي ــة جم ــالت ل مش ــاركة،
ان ــدجمت لي ــل او ــالس التش ــاركية املنض ــوية حت ــت وزارة الص ــحة والرف ــاه يف او ــس الستش ــاري
ل صــحة والرعايــة احلــايل ،حي ـ تنــا ج ليــل املس ـاجمل املتع قــة بسياســات املســاواة .وتنســق وزارة
الصــحة والرفــاه ،بــدعم مــن او ــس الستشــاري ل صــحة والرفــاه ،يف الو ــت احلاضــر أعمــال ليــل
الوزارات يف جمال سياسات املساواة .وتتمتل اوالس احمل ية بس طة وضـل سياسـات عامـة مسـتق ة
وحمــددة يف جمــال املســاواة بــق امنسـق .ويقــوم التعــاون بــق الكيانــات احمل يــة واحلكومــة املركزيــة يف
هذه املسنلة ع ى املنا اميد املتسم بالتعاون واحلوار بق املنسسـات .وين ـذ هـذا التعـاون ،ع ـى
سـ ي املثــال ،شــك املشــاركة والصــياغة املشــرتكة ألنشــطة الحتفــال بــاليوم العــاملز ل طفـ  ،واليــوم
الـدويل ل مـرأة ،واليــوم الــدويل ل قضــاء ع ــى العنــف القـاجملم ع ــى نــوا امــنس .كمــا تشــجل اوــالس
احمل ية ،يف منسسات الرعاية النهارية املدعومة بصورة ك رية ويف غريها من الفضـاءات الـ حتتضـن
أنشــطة ترفيهيــة ورياضــية موجهــة أل فــال وشـ اب ال ــد ــارج ســاعات املدرســة ،مــن بــق تشــجل
من القيم الرتبية ع ى املساواة وتعزيز رمكانية واول املرأة رل عا العم .
 -81وتــويل ش ـ كة مراكــز الرعايــة الصــحية األوليــة والرعايــة الجتماعيــة واممعيــات النس ـاجملية،
وكــذا املنظمــات غــري احلكوميــة ل ــد ،عنايــة ااــة لتــوفري املع ومــات مميــل النســاء ضــحايا أي
جرمي ــة ،وك ــذا ت ــوفري احلمايـ ـة والرعاي ــة املالجملمت ــق ــن .و ــة ه ــدت غ ــري م اش ــر حلم ــالت توعي ــة
وحتسيس اوتمل هو ح هـذه املشـك ة والقضـاء ع ـى الصـور النمطيـة امنسـانية .وتعتـرب حتـولت
أ ـا السـ ود ظــاهرة اجتماعيــة يصـعو ت يريهــا يف األجـ القصــري .ووـذا املعــت ،تســعى محــالت
التوعيـة وح قـات العمـ املخت فـة املوجهـة رل اوتمـل التع يمـز رل ت يـري ا ـاه السـ وكيات األبويــة
يف اوتمل ،ول سيما لدأ األا ر سنا ،وبالتايل ين ز تقييم النتاجملج ع ى املدأ الطوي .
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 -82ورضــافة رل محــالت التحســيس ،مــا فتــئ فريــق الرعايــة املتكام ــة ل م ـرأة يــنظم ح قــات
عمـ تدري يــة متنوعــة ل و ايــة مــن السـ وكيات املســيئة تســتهدت الش ـ اب الــذين ت ـرتاوح أعمــارهم
بق  14و 16سنة ،وذلن ودت التعريـف بالقوالـو النمطيـة امنسـانية يف اـ تها ب نـاء ا ويـات
الذكوريـة واألنثويــة ،ومنـل السـ وكيات املسـيئة يف العال ــات بـق األزواج ،والتفكــري يف العوامـ الـ
تنثر ع ى العنف القاجملم ع ى نوا امنس.
 -83وســعيا رل حتفيــز املهــن الع ميــة يف أوســا الطــالب ،ا رتحــت جامعــة أنــدورا ،ألول مــرة
عــام  ،2012مشــاركة املــدارا يف مشــروا جامعــة األ فــال ( .)dels Infants Universitatوهــذا
املش ــروا موج ــث رل األ ف ــال ال ــذين تـ ـرتاوح أعم ــارهم ب ــق  11و 12س ــنة ،ويه ــدت رل حتفي ــز
اإلرشــاد الع مــز وكســر القوالــو النمطيــة املتع قــة بصــعوبة الواــول رل املعرفــة الع ميــة .وا ــدت
النهاجملز هو وضل برنامج يسما بنق ونشر املعرفة التقنية بطريقة جذابة و اجملمة ع ى ال عو .ويف
عام  ،2013نظمت أندورا تي يكـوم ،شـركة شـ ث حكوميـة لالتصـالت السـ كية والالسـ كية ،يف
ر ـار الحتفـال بــاليوم الـدويل ل فتيــات يف جمـال تكنولوجيــا املع ومـات والتصــالت ،يومـ ا يهــدت
رل تش ــجيل امله ــن ذات الص ـ ة وندس ــة التص ــالت الس ـ كية والالس ـ كية يف أوس ــا الفتي ــات.
وحضـ ــر ذل ـ ــن اليـ ــوم ال ـ ــات املـ ــدارا الثانوي ـ ــة يف ال ـ ــد ،وت ـ ــادلن املع ومـ ــات والتج ـ ــارب م ـ ــل
املهندسات العامالت يف هذه الشركة العامة املتخصصة يف التصالت الس كية والالس كية.
 -84و ـ ــدر اإلش ـ ــارة بصـ ــورة اا ـ ــة رل النتخابـ ــات العام ـ ــة ال ـ ـ أجري ـ ــت يف  3نيس ـ ــان/
أبري  ،2011وال أسفرت عن تكوين جم س تشريعز تساوأ فيث عـدد النسـاء والرجـال بشـك
كام  .وهز انتخابات جاءت بربملان تساوأ فيـث عـدد الرجـال والنسـاء نتيجـة للتـزام مـن جمتمـل
أنــدورا و يتط ــو أي رج ـراء تش ـريعز عم ــز يف هــذا الصــدد .و ــد ا احلفــا ع ــى هــذا اللت ـزام
وتعزيزه يف النشا الربملاف بنعمال التوعية حبقـوق املـرأة .ويف  14كـانون األول/ديسـمرب ،2011
كرم الربملان الو أ النساء الالجملز نب يف  30نيسان/أبري  1967من الربملـانيق توسـيل نطـاق
حـق التصــويت ليشــم نســاء أنــدورا .ويف  15كـانون الثاف/ينــاير  ،2015اعتمــد الربملــان الــو أ
اتفـاق تعزيــز املســاواة بــق امنســق انطال ــا مــن الربملــان الــو أ  .ويــنص التفــاق املــذكور ،الــذي
توافقت ع يث ليل اوموعات الربملانية ،ع ى رعداد كتاب أبي عن املساواة ،بدعم من حكومة
أنـ ــدورا وبتعـ ــاون مـ ــل معهـ ــد الدراسـ ــات األندوريـ ــة ووزارة الصـ ــحة والرفـ ــاه .ويهـ ــدت رل مي ـ ــل
املع ومــات عــن الوضــل الفع ــز ل مســاواة كــز يتســت تصــميم اسـرتاتيجية عمـ انطال ــا مــن نفــس
املنسسة وساجملر املنسسات العامة .ورضافة رل ذلن ،ينص التفاق ع ى تنفيذ التوايات الـواردة
يف ‘ طة عم الربملانات املراعية ل نوا الجتماعز‘ لالحتاد الربملاف الدويل(.)52
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 -4السياسات الرامية إلض ضمان المساواة في األجور
التوتيات  )53(16-83و )54(18-83و20-83

()55

 -85ــالل الفــرتة  ،2013-2009أد ــت أنــدورا يف تش ـريعالا معــايري وآليــات لتحســق
املس ــاواة يف العمـ ـ ويف األج ــور ب ــق الرج ــال والنس ــاء ،واحـ ـرتام روح اتفا ي ــة القض ــاء ع ــى لي ــل
أشكال التمييز ضد املرأة واللتزامات املنصوص ع يها فيها.
 -86وتــنظم ـوانق العم ـ شــرو األجــر :وينط ــق بالتســاوي ع ــى النســاء والرجــال مــا ي ــز:
ضمان حد أدىن لألجر ،ودفل أجر الساعات اإلضافية ،وزيادة األجر عن العم ال ي ـز وغريهـا.
ولــذلن ،يضــمن اوجــو القــانون ألي أجــري ،رجــال كــان أو امـرأة ،احلــد األدىن مــن احلقــوق ال ـ
تعتربهــا ل ـواجملا العم ـ رلزاميــة ول رــوز التخ ــز عنهــا ،وتعــود مرا تهــا والتــد يق فيهــا رل مفتشــية
العمـ  .وتضــمن املســاواة يف األجــر لقــاء العمـ املتســاوي القيمــة ،واملســاواة يف املعام ــة يف تقيــيم
نوعية العم من الل م دأ عدم التمييز املنصوص ع يث يف القانون وم دأ بطالن التفا ات الـ
تنطوي ع ى دييز ،وذلن ودت ضمان التنفيذ الفع ز ل قانون.
 -87و د انضمت أندورا رل رعالن بيجق عام  1995وتدعم بفاع ية منهاج عم بيجـق.
ويف أحــدث تقريــر عــن تنفيــذ طــة عم ـ بيجــق ،ــدر اإلشــارة رل ال يانــات املتع قــة بإمكانيــة
احلصول ع ى عم ود ول اؤدمـة العموميـة وردارة الشـركات يف ال ـد ،وكـذا بيانـات األشـخاص
ال ــذين ص ـ ـ ون ع يه ــا ،م ــل أ ــذ عام ـ ـ ن ــوا ج ــنس املس ــتخدم يف العت ــار .و تالح ـ ـ أي
ا رافــات ذات بــال ،ول ســيما يف اإلدارة العموميــة .لكــن يالح ـ فــرق يف مســتويات األجــور يف
معظـم شـركات القطـاا اؤـاص  -وميكـن تفسـريه بعـدم املسـاواة يف الواـول رل املنااـو اإلداريـة
يف الشــركات وتفــاوت ــول أيــام العمـ  .وميكــن القــول يف هــذا اوــال ،اــا أنــث يوجــد حاليـا نفــس
معــدل التوظيــف ونفــس مســتوأ التــدريو يف أوســا الرجــال والنســاء دون ســن األربعــق ،فين ــز
أن يكون هناد تكافن يف فرص الشت ال ليوم عم كام ويف تويل منااو مسنولية أكرب.
 -88ووافق ــت أن ــدورا ع ــى ا ــن تعزي ــز املس ــاواة يف مك ــان العم ـ  :عالم ــة املس ــاواة الفع ي ــة
والتوفيـ ــق بـ ــق العم ـ ـ واحليـ ــاة األس ـ ـرية يف الشـ ــركة  .وتسـ ــعى الالجملحـ ــة التنظيميـ ــة املتع قـ ــة اـ ــنا
واســتخدام ‘عالمــة املســاواة الفع يــة والتوفيــق بــق العمـ واحليــاة األسـرية يف الشــركة‘ ،املنر ــة 24
تشـرين الثــاف/نوفمرب  ،2010رل رنشــاء عالمــة ملكافــنة الشــركات الـ تتميــز يف تنفيــذ سياســات
ل مسـ ــاواة يف املعام ـ ــة وكـ ــذا سياسـ ــات موجهـ ــة رل تعزيـ ــز التوفيـ ــق بـ ــق العم ـ ـ واحليـ ــاة األس ـ ـرية
والع ـرتات وــا .كمــا حتــرتم الشــركات ال ـ تنــال ‘عالمــة املســاواة‘ اللت ـزام باملســاواة بــق الرجــال
والنس ــاء يف التـ ــدريو ،واألجـ ــر ،والتنظـ ــيم ،والتسـ ــيري الـ ــدا ز ل شـ ــركة ،واملسـ ــنولية الجتماعيـ ــة
ل شركة.
 -89ورـ ــري تنكيـ ــد محايـ ــة حقـ ــوق امل ـ ـرأة يف طـ ــاا العم ـ ـ مـ ــن ـ ــالل الجتهـ ــاد القض ـ ـاجملز
لس طات أندورا ،سواء ع ى مستوأ املوارد اإلدارية أو القضاجملية .فع ى س ي املثـال ،انتهـى األمـر
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يف الق ـرار الصــادر حب ـ م ــف حركتــث مفتشــية العم ـ بإ ــدام وزيــر الدا يــة والعــدل ع ــى معا ــة
أعمال التمييز ال امت ،يف بداية التقاضز ،ع ـى مسـنلة محـ ضـحية التمييـز ( )56()2013أو
احلكم الصادر عن احملكمة الع يا ( )57()2008الذي يدين أعمال التمييز يف العم .

دال -حقوق المحتجزين
التوتيتان  )58(22-83و23-83

()59

 -90يـ ــنص ـ ــانون السـ ــجون  2007/4املـ ــنر  27آذار/مـ ــارا  2007ع ـ ــى امل ـ ــدأ العـ ــام
املتمثـ ـ يف احـ ـرتام احلق ــوق الدس ــتورية ل محتجـ ـزين يف كـ ـ م ــا ل ي ــنثر ع ــى العقوب ــة والظ ــروت
املتنا ة املالزمة لالحتجـاز ،كمـا ينكـد وظيفـة رعـادة التنهيـ واإلدمـاج الجتمـاعز الـ يقـوم وـا
السجن .و د ول اؤدمة ،يت قى ض ا شـر ة أنـدورا تـدري ا يف أكادمييـات الشـر ة اإلسـ انية
والفرنس ــية .وتع ــاه يف ه ــذه ال ــدورات ض ــية العنصـ ـرية والتميي ــز اإلث ــأ وك ــذا احلق ــوق األساس ــية،
وتشم نت ف أنواا العقوبات ال دنية.
 -91ويضــمن الدســتور م ــدأ اف ـرتاا ال ـرباءة (املــادة  ،)2-10وحقيقــة أنــث ــق لك ـ حمتجــز
املثــول ،بعــد  48ســاعة كحــد أ صــى ،أمــام احملكمــة ل ــت يف شــرعية احتجــازه (املــادة .)2-9
وعـالوة ع ـى هــذه امل ـادا الدسـتورية املط قــة واألساسـية الراسـخة واملتطــورة تشـريعيا ،تـرد تفااــي
شرو تط يق احل س الحتيا ز وبداجمل ث يف انون اإلجراءات امناجملية( .)60وميكن حلرمان شـخص
م ــن احلري ــة ـ را ــدار احلك ــم القض ـاجملز النه ـاجملز ع ي ــث وفق ــا لالجملح ــة الل ــام أن يتخ ــذ أش ــكال
نت فـة .ويــنص القــانون ع ــى أنــث رــوز ل قاضـز أن يــنمر بــاحل س الحتيــا ز الــذي يعتــربه القــانون
ت ــدبريا اس ــتثناجمليا يف لي ــل احل ــالت( ،)61اس ــتنادا رل احل ــالت امل ــذكورة يف النص ــوص()62ث وميك ــن
الطعن يف رار الحتجاز واإلفراج( )63وميكن ل قاضز ال ت يف بداجمل احل س الحتيا ز يف مراكز
الحتجــاز أو الســجن أو ي يهــا يف أي و ــت رذا كانــت هنــاد عنااــر تســما بــذلنث وتنطــوي
هذه التدابري ال دي ة ع ى أن الشخص الـذي ينتظـر احلكـم ،ـد خيضـل ،اوافقتـث ،ألشـكال مرا ـة
ترا ــد بواس ــطة نظ ــم املرا ــة اإللكرتوني ــة أو اإل ام ــة اإلج اري ــة املص ــحوبة ارا ــة أو م ــن دوهن ــا،
واملصــحوبة اخت ــف أن ـواا القيــود أو الض ـوابء( .)64وتتــيا هــذه اوموعــة مــن األحكــام ل قاضــز
ه ــامج حريـ ــة ك ــري عنـ ــد ا ـ ــاذ ـ ـرار بشـ ــنن التـ ــدابري ال ـ ـ ميكـ ــن أن تكـ ــون ب ــديال عـ ــن احل ـ ـ س
الحتي ــا ز ،ا ــا يف ذل ــن بالنس ـ ة ل جناي ــات ،حبي ـ يتكي ــف رل أ ص ــى احل ــدود م ــل متط ــات
القضية ومصاس اوتمل واملتهم .و دد انون اإلجراءات امناجملية أيضا أن مدة احل س الحتيا ز
أو املن ت أثناء التحقيق رو أن صم من العقوبة ال ددها احلكم.
 -92وم ــن ب ــق أح ــدث التع ــديالت الـ ـ أد ــت ع ــى ــانون اإلجـ ـراءات امناجملي ــة ،يع ــرتت
القانون  2014/17حبق أي مشت ث فيث أو حمتجز يتعق ع يث أن يديل بإفادات أمام الشـر ة ،أو
يتعق تفتيج منزلث أو و وفث يف ـابور العـرا أمـام الضـحايا ،يف أن يط ـل فـورا ع ـى حقو ـث الـ
م ــن بينه ــا أن يفحص ــث ي ــو ش ــرعز وك ــذا ي ــو م ــن ا تي ــاره( .)65وهك ــذا أيض ــا ،وس ــعت
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التعــديالت األ ــرية نطــاق احلــق يف املســاعدة القانونيــة اوانيــة منــذ ال حظــة األول الـ يقــدم فيهــا
الشخص رفادة لدأ الشر ة كمشت ث بث ،رذا كان ميكن اعت ار الو اجملل ال حترد التحقيق عنااـر
مكونة مرمية ،حل ولو تجز أو يكن موضوعا إلث ات ا وية أو لتفتيج منزلث(.)66
 -93وأ ـريا وفيمــا يتع ــق بتخفــي مــدة احل ـ س ،تــنص املــادة  209مــن ــانون اإلج ـراءات
امناجملية ع ى أنث ،عندما يتع ق األمر بعقوبات سال ة ل حربـة تزيـد عـن شـهر ،ميكـن ل محكمـة أو
القاضز املختص بتنفيذ احلكم أن خيف  ،حبكـم منصـ ث أو بنـاء ع ـى ا ـرتاح مـن مـدير السـجن،
وبعد تقرير النيابة العامة ،العقوبة بس و حسن الس ود والتعاون.

هاء -حقوق العمل والعمال
التوتيتان  )67(24-83و28-83

()68

 -94يف  15كانون الثاف/يناير  ،2015أحالـت احلكومـة رل الربملـان مشـروا القـانون املـنظم
ملنازعات العم  .وجرأ ر الا الفاع ق الجتماعيق ع ى مشـروا القـانون لتمكيـنهم مـن تقـدمي
آراجملهــم بشــننث .ويعكــس الــنص الرغ ــة يف التطــوير التش ـريعز ل حــق األساســز املنصــوص ع يــث يف
املــادة  19مــن الدســتور( ،)69مــن أج ـ وضــل ر ــار ــانوف مــز احلقــوق والضــمانات املكفولــة
ل عمال وأرباب العم يف ارسة منازعات العم واحلق يف اإلضراب واحلق يف رغالق املنشآت.
 -95ود ـ امليثــاق الجتمــاعز األورو (املــنقا) و ــس أوروبــا حيــز النفــاذ يف ال ــد منــذ 1
كــانون الثاف/ينــاير  .2005ويف الو ــت احلاضــر ،تقــدم رمــارة أنــدورا ســنوي ا تقــارير املتابعــة بشــنن
جممع ــة حس ــو املواض ــيل املخت ف ــة .وتنظ ــر ال جن ــة األوروبي ــة ل حق ــوق
مـ ـواد معين ــة م ــن امليث ــاق ،ا
الجتماعيــة يف التقــارير وتقــدم الســتنتاجات ذات الصـ ة بشــنن مطابقــة تشـريعات ال ــد ل ميثــاق
الجتمــاعز األورو (املــنقا) .ومــن امــدير بالــذكر أن التقريــر الــو أ يرس ـ ك ـ ســنة رل ليــل
منظمات أرباب العم والعمال يف ال د.

واو -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة
التوتيات  )70(4-84و )71(7-84و10-84

()72

 -96و عت أندورا يوم  7أي ول/س تمرب  2007ع ى اتفا ية حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة
واــد ت ع يهــا يف  11آذار/مــارا  .2014كمــا اــد ت ،يف التــارين نفســث ،ع ــى الربوتوكــول
ال تياري لالتفا ية.
 -97و ــدر اإلش ــارة رل أن العاا ــمة ،أن ــدورا ل ف ــيال ،تش ــك من ــذ  2آذار/م ــارا 2013
جــزءا مــن الش ـ كة الدوليــة لـ ـ ‘املــدن الصــديقة ل مســنق‘ ،وهــز م ــادرة أ قتهــا منظمــة الصــحة
العامليــة تــوفر التــدريو وال ـربء الش ـ كز ل مــدن املهتمــة بإنشــاء بيئــات حض ـرية متجاوبــة وميســورة
الواول وشام ة ل جميل.
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زاي -حقوق المهاجرين
التوتيات  )73(25-83و )74(29-84و30-84

()75
()76

 -98كم ــا س ـ ـ قت اإلش ــارة يف ام ــزء األول م ــن ه ــذا التقري ــر ،ل ــل الق ــانون 2012/9
نت ف تصنيفات أنظمـة ا جـرة حتـت ـانون واحـد سـعيا رل حتقيـق هـدت تضـمينث نظـام اإل امـة
دون حــق العم ـ  ،وتوســيل واســتكمال اإل ـار املتع ــق بتصــنيفات أنظمــة ا جــرة ،وأ ـريا توضــيا
جوانو من تفسري وتط يق هذا القانون.
 -99وي ــنص الق ــانون  2012/10امل ــنر  21حزيران/يوني ــث املتع ــق بالس ــتثمار األجنـ ـ يف
رمــارة أنــدورا ع ــى أن األجانــو املقيمــق بشــك ــانوف لــديهم نفــس احلقــوق املكفولــة ل مـوا نق
فيما يتع ق بتنسيس شركة يف ال د و/أو الد ول شريكا فيها ،رذ أل ى شر اإل امة  10سنوات
بالنس ـ ة ل م ـوا نق اإلس ـ ان والفرنســيق والربت ــاليق و 20ســنة بالنس ـ ة ل ــا ز امنســيات .كم ــا
ميكن لألجانو حاليا ارسة مهنة حرة رذا حتقق م دأ املعام ة باملث مل ب د املنشن.
 -100ويف  18أي ول/س تمرب  ،2013اعتمدت حكومـة اإلمـارة مرسـوم املوافقـة ع ـى الالجملحـة
التنظيميــة املتع قــة بالســتحقا ات ال تصــادية ل رعايــة الجتماعيــة ،الــذي ي ــز شــر اإل امــة يف
ال ــد ســتة أشــهر ل حصــول ع ــى املســاعدات الجتماعيــة ،واملعونــات اؤااــة انسســات الرعايــة
النهاريـة ،واملعونــات اؤااــة بالرعايــة املنزليــة ،واملعونـات اؤااــة باأل فــال املقيمــق يف ال ــد .كمــا
ج ــرأ ف ــي ش ــر اإل ام ــة م ــن  5رل  3س ــنوات م ــن أج ـ احلص ــول ع ــى معون ــات الس ــكن
و في احلد األدىن املط وب من اإل امة من  7رل  3سنوات من أج الستفادة مـن املعونـات
املوجه ــة رل املس ــنق .وأ ـريا ،ي ــز املرس ــوم أي اش ـرتا حل ــد أدىن م ــن اإل ام ــة ل حص ــول ع ــى
املساعدات الجتماعية يف حالة الطوارا.
 -101ويف  24نيس ـ ــان/أبري  ،2014اعتم ـ ــد الق ـ ــانون  2014/6امل ـ ــنر  24نيس ـ ــان/أبري
املتع ــق باؤــدمات الجتماعيــة والجتماعيــة الصــحية .ويتع ــق األمــر بــنول ــانون إلمــارة أنــدورا
ينشـئ حمفظــة مــن اؤــدمات الجتماعيــة والجتماعيــة الصــحية الـ تنــتظم يف جمموعــة مــن املنــافل
ٍ
موجهة رل ليل سكان ال د .وتعرتت املادة  3من القانون بنن
التقنية وال تصادية والتكنولوجية

الوا ــول رل اؤ ــدمات وال ـربامج والربوتوك ــولت واإلج ـراءات ،وك ــذا اس ــتخدامها ،كم ــث م ــدأ
املساواة دون أي دييز ،ويراعز معـايري اإلنصـات حراـاا ع ـى تقـدمي الرعايـة حسـو الحتياجـات
احلقيقيــة لألشــخاص واملنــا ق .ول تتنــا مــل هــذا امل ــدأ تــدابري التمييــز اإلرــا الـ تُتخــذ تو يــا
لتحقي ــق املس ــاواة الفع ي ــة واإلدم ــاج الجتم ــاعز  .كم ــا ي ــنص الق ــانون ع ــى أن ــث ميك ــن ممي ــل
النظـر عـن وضـعهم اإلداري ،الواـول

األشخاص الذين يعيشـون حالـة ـوارا يف أنـدورا ،وب ـ
رل دمات الطوارا ال ينظمها القانون نفسث.
 -102وزادت حكومــة رمــارة أنــدورا مــا تعرضــث مــن تــدري ات ع ــى معرفــة ل ــة وثقافــة أنــدورا عــن
ريق توسيل نطاق دمات مركز التع يم األساسز ل ك ار .وتوفر هذه اؤدمة دورات من كانون
الثاف/يناير رل أي ول/س تمرب ،تقـدم بطريقـة ل مركزيـة يف ليـل أ ـاء ال ـد سـعيا رل املسـاعدة يف
ردماج املهاجرين.
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 -103وفيما يتع ق بتدريو القضاة و ضاة الص ا ع ى حقوق اإلنسان ،در اإلشـارة رل أنـث
ل توجــد طــة تدري يــة رلزاميــة حمــددة يف هــذا اوــال .بيــد أن هنــاد اتفا ــات تعــاون تدري يــة مــل
فرنســا ورسـ انيا تتــيا ســنوي ا حضــور دورات وح قــات دراســية ــد تتضــمن تــدري ا يف جمــال حقــوق
اإلنسان .كما تت قـى ـوات حفـ النظـام دورات ااـة بشـنن حقـوق اإلنسـان ،ل تقتصـر ع ـى
مرح ة التدريو.
 -104ويف  18نيســان/أبري  ،2013اعتمــد القــانون  2013/2املتع ــق باإلحصــاءات العامــة
الـ ــذي يـ ــنص ع ـ ــى أن اإلحصـ ــاءات العامـ ــة مرفـ ــق عـ ــام يهـ ــدت رل رظهـ ــار الوا ـ ــل ال تصـ ــادي
والجتماعز والثقايف وال يئز والصحز والدمي رايف واإل يمز ل ـد .واوجـو هـذا القـانون ،تكـون
ا ذت طوة رل األمام و حتسـق ال يانـات اإلحصـاجملية ل ـد ومعامتهـا .ويف هـذا ال ـاه ،مـن
املتو ــل أن ميكــن حت عســن لــل ومعامــة ال يانــات مــن حتســق تصــميم السياســات العامــة وراــدها
انون  2013/2املتع ق باإلحصاءات العامة ،كانت لدأ
وتقييمها .ومن امدير بالذكر أنث
ردارة اإلحصــاءات س ـ فا ال يانــات اإلحص ـاجملية الدمي رافيــة ل ــد ،ونتيجــة لــذلن ال يانــات املتع قــة
بــا جرة .واوجــو القــانون امديــد ،يتو ــل احلصــول ع ــى بيانــات أكثــر تفصــيالا عــن جمتمــل أنــدورا
من شنهنا أن تسما بتصميم سياسات جديدة وتقييمها وفق ا ل يانات نفسها.

حاء -مكافحة الجريمة المنظمة
التوتية رقم 15-84
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 -105أتــاح التع ــدي األ ــري ل ق ــانون امن ـاجملز ،املتض ــمن يف القــانون  ،2014/40امل ــنر 11
كــانون األول/ديســمرب ،اســتحداث أفعــال جرميــة جديــدة .وبنــاء ع ــى تواــيات منــة مناهض ــة
التعذيو وتقرير فريـق اؤـرباء املعـأ اكافحـة ال ـار بال شـر ،عـدل عنـوان املـادة  252مـن ـانون
العقوب ــات ب ــالعنوان احل ــايل ال ــار بامله ــاجرين السـ ـريق واس ــتحدثت األفع ــال امرمي ــة التالي ــة:

ال ــار بال شــر ب ــرا نــزا األعضــاء ،وال ــار بال شــر ألغـراا الســرت اق أو الســخرة ،وال ــار
بال شــر ألغ ـراا الس ــت الل امنســز ،املنص ــوص ع يهــا يف امل ـواد  121مكــررا ،و 134مك ــررا،

و 157مكررا مـن ـانون العقوبـات .وتـرتاوح عقوبـات هـذه األفعـال اإلجراميـة مـا بـق سـنتق و6
ســنوات ســجنا .كمــا اســتحدث بنــد الت يــو يف العقوبــات املتماث ــة لفاجملــدة احلرمــان مــن احلريــة،
وظــرت تشــديد املســنولية امناجمليــة عنــد تعـري حيــاة الضــحية ل خطــر ،وريقــاا العقوبــة يف حــدها
األع ى عندما يكون الضـحية ضـعيفا ع ـى ـو ـاص بسـ و حالتـث ال دنيـة أو العق يـة أو لكونـث
ذا رعا ة أو اارا.
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 استنتاجات-ًرابعا
 تسةةلا المعلومةةات المفصةةلة فةةي ه ة ا التقريةةر الضةةوء علةةض التقةةدم الكبيةةر المحةةرز-106
 وتدرك حكومة أندورا أن تعزيز.والتحديات التي تتعين مواجهتها في مجال حقوق اإلنسان
وحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان تتطلةةب التزام ةاً وعم ةالً مسةةتمرين مةةن جانةةب الماسسةةات العامةةة
ً شةةهد البلةةد تغي ةراً اقتصةةادياً واجتماعي ةا،1993  ومن ة اعتمةةاد دسةةتور.والمجتمةةع المةةدني
 تمثل في االعتماد التدريجي لتدابير تشريعية وسياسات محةددة تهةدإ إلةض ضةمان،عميقا
.التمتع الكامل والفعلي بحقوق اإلنسان
 مثةةل االسةةتعراض الةةدوري، وإمةةارة أنةةدورا مقتنعةةة تمام ةاً ب ة ن يليةةات الرتةةد الدوليةةة-107
 تت ةةي فرت ةةة لل ةةدول لتب ةةادل أفض ةةل الممارس ةةات به ةةدإ تحس ةةين حال ةةة حق ةةوق،الش ةةامل
 وتايد إمارة أندورا ت ييداً تاماً عملية االستعراض الدوري الشامل وهةي مقتنعةة بة ن.اإلنسان
مشةةارهتها سةةتادي إلةةض مزيةةد مةةن التحفيةةز مةةن أجةةل تعزيةةز التزامهةةا بتعزيةةز وحمايةةة حقةةوق
.اإلنسان
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Documento A/HRC/WG.6/9/AND/1.
Según la población registrada (2013). Datos disponibles en el sitio web del Departamento de
Estadística: www.estadistica.ad.
Según la población registrada. Datos disponibles en el sitio web del Departamento de Estadística:
www.estadistica.ad.
Aprobado mediante el Decreto del 16 de febrero de 2011 de aprobación del Reglamento regulador de
las prestaciones económicas de atención social.
Decreto del 19 de febrero de 2014 por el que se aprueba el Reglamento regulador del Programa para
el fomento de la contratación indefinida de trabajadores desocupados.
Decreto del 19 de febrero de 2014 por el que se aprueba el Reglamento regulador del Programa para
el fomento de la ocupación y la formación en la empresa.
Decreto del 12 de marzo de 2014 por el que se aprueba el Reglamento regulador del Programa de
trabajo temporal en beneficio de la colectividad destinado a los ámbitos organizativos de la
Administración general y la Administración de justicia.
Decreto del 16 de abril de 2014 por el que se aprueba el Reglamento regulador del Programa para
fomentar el trabajo temporal en beneficio de la colectividad por cuenta del Consell General, de los
Comuns, de las entidades paraestatales y de las sociedades públicas.
Decreto del 30 de julio de 2014 de aprobación del Reglamento regulador del Programa de fomento de
la ocupación en zonas geográficas alejadas de los principales ejes y núcleos de población.
Aprobado mediante el Decreto de 21 de enero de 2015 de aprobación del Reglamento regulador del
Programa para el fomento de la contratación y la formación práctica en la empresa de los jóvenes
activos de 16 a 20 años.
Ley 35/2012 de 31 de diciembre, del presupuesto para el ejercicio del 2013.
Ley 3/2014 de 23 de enero, del presupuesto para el ejercicio del 2014.
Párrafo 24 del documento CAT/C/AND/CO/1: El Comité pide al Estado parte que, antes del 22 de
noviembre de 2014, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las
recomendaciones del Comité vinculadas con: a) el acceso de las personas privadas de libertad a un
médico de su elección desde el inicio de su privación de libertad; b) la sensibilización y capacitación
de los agentes del orden y los funcionarios judiciales; y c) la vigilancia y supervisión estrictas del
empleo de las armas de descarga eléctrica, que figuran en los párrafos 8, 13 c) y 19,
respectivamente, del presente documento.
Ley 91/2010, de 16 de diciembre, cualificada de modificación de los artículos 113, 114. 476 y 478 de
la Ley 9/2005, de 21 de febrero, cualificada del Código Penal.
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Ley 18/2012, de 11 de octubre, cualificada de modificación de la Ley 9/2005, del 21 de febrero,
cualificada del Código Penal.
Ley 18/2013, de 10 de octubre, cualificada de modificación del Código Penal.
Ley 40/2014, de 11 de diciembre, cualificada de modificación de la Ley 9/2005, de 21 de febrero,
cualificada del Código Penal.
Artículo 19 de la Constitución del Principado de Andorra: Los trabajadores y los empresarios tienen
derecho a la defensa de sus intereses económicos y sociales. La ley regulará las condiciones de
ejercicio de este derecho para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
Recomendación 83.13 (Argelia): Continuar los esfuerzos para presentar los informes periódicos,
incluyendo la utilización de la cooperación internacional y la asistencia técnica.
Recomendación 83.15 (Eslovenia): Continuar los esfuerzos por responder los cuestionarios enviados
por los procesos especiales de los titulares de los mandatos e informar los Órganos de Tratados de
las Naciones Unidas dentro de los términos establecidos para así respectar con sus obligaciones
internacionales.
Recomendación 84.24 (México): Enviar y presentar los informes pendientes de los Órganos de
Tratados de las Naciones Unidas de los que Andorra es parte, con el objetivo de obtener una visión
actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Recomendación 83.8 (Eslovenia): Reforzar los esfuerzos para implantar las resoluciones del
Programa Mundial para la Educación de los Derechos Humanos, incluyendo la preparación de un
programa nacional y de informes.
Recomendación 83.9 (Argelia): Aumentar la cooperación entre el Grupo de Diálogo Interreligioso y
la Comisión Nacional de Andorra para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
las Ciencias y la Cultura.
Recomendación 83.14 (Hungría): Presentar una invitación permanente a todos los procedimientos
del Consejo de los Derechos Humanos para facilitar posibles futuras visitas de los titulares de
mandatos.
Sitio web de la Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de Andorra:
http://www.exteriors.ad/es/asuntos-multilaterales-y-cooperaciin/cooperacion-al- desarrollo.
Presentación de las actividades de la presidencia andorrana del Comité de Ministros del Consejo de
Europa disponible en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores del Principado de Andorra:
http://www.exteriors.ad/es/presidencia-de-andorra.
Sitio web de la Iniciativa Global la Educación Ante Todo: http://www.globaleducationfirst.org/.
Artículo 11 de la Constitución del Principado de Andorra: La Constitución garantiza la libertad
religiosa y de culto, y nadie puede ser obligado a declarar o a manifestarse sobre su ideología,
religión o creencias.
Recomendación 83.2 (Países Bajos): Promulgar e implantar la legislación que inequívocamente
prohíba el castigo corporal en el país.
Recomendación 83.7 (Suecia): Adoptar todas las medidas necesarias para implantar en su totalidad
el Convenio sobre los Derechos del Niño, incluyendo la prohibición de los castigos corporales de los
niños en todos los escenarios.
Recomendación 83.10 (España): Continuar desarrollando medidas contra la violencia doméstica, el
maltrato y el abuso, incluyendo el abuso sexual y, como recomendado por el Comité de los Derechos
del Niño, prohibir explícitamente el castigo corporal, no solamente en las escuelas, sino también en
la familia.
Recomendación 83.11 (Chile): Considerar dirigir estudios sobre la violencia doméstica, maltrato y
abuso en la familia, así como la intimidación en la escuela, en concordancia con las
recomendaciones del Comité para los Derechos del Niño.
Párrafo 39 de las observaciones finales del Comité al Informe inicial de Andorra
(CRC/C/15/Add.176) El Comité expresa su preocupación por la falta de datos e información sobre el
maltrato y abandono de los niños. Además, aunque toma nota de que los castigos corporales en la
escuela están prohibidos por la ley, le preocupa no obstante que los castigos corporales en la familia
no estén prohibidos expresamente.
Recomendación 83.3 (Brasil): Considerar la retirada de su declaración hecha a la ratificación del
Convenio sobre los Derechos del Niño, y continuar y completar su revisión de la legislación para
asegurar una total conformidad con el Convenio.
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Recomendación 83.7 (Suecia): Adoptar las medidas necesarias para implantar en su totalidad el
Convenio sobre los Derechos del Niño, incluyendo la prohibición de los castigos corporales de los
niños en todos los escenarios.
Recomendación 83.6 (Hungría): Progresar para mejorar la cooperación con las organizaciones no
gubernamentales activas en la protección de los niños a nivel nacional e internacional.
Sitio web de la Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de Andorra:
http://www.exteriors.ad/es/asuntos-multilaterales-y-cooperaciin/cooperacion-al-desarrollo
Recomendación 84.16 (Moldavia): Firmar el Convenio del Consejo de Europa para la protección de
los niños contra la explotación y el abuso sexual.
Recomendación 83.11 (Chile): Considerar dirigir estudios sobre violencia doméstica, maltrato y
abuso en la familia, así como la intimidación en la escuela, en concordancia con las
recomendaciones del Comité para los Derechos del Niño.
Estudio disponible en el sitio web: http://www.fundaciojuliareig.ad/wpcontent/uploads/2013/05/mata.pdf.
Recomendación 84.17 (Azerbaiján): Considerar la verificación de la legislación existente, incluyendo
la ley marital para cumplir con el Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Recomendación 84.27 (Canadá): Revisar la legislación existente, incluyendo la Ley Marital para
cumplir con el Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.
Recomendación 83.4 (España): Continuar desarrollando la legislación y las políticas para asegurar
una efectiva igualdad de género y para luchar contra la violencia de género.
Recomendación 83.19 (Argentina): Reforzar las medidas educativas e intensificar la cooperación con
las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, con el objetivo de eliminar los
estereotipos tradicionales que perpetúan la discriminación y la violencia contra la mujer.
Recomendación 83.1 (Azerbaiján): Controlar el impacto de la legislación, de las políticas y de los
programas para eliminar la desigualdad entre las mujeres y los hombres y avanzar con el objetivo de
garantizar la igualdad de los derechos.
Recomendación 83.4 (España): Continuar desarrollando la legislación y las políticas para asegurar
una efectiva igualdad de género y para luchar contra la violencia de género.
Recomendación 83.5 (Hungría): Basarse en la perspectiva de género para diseñar políticas y
programas en el futuro.
Recomendación 83.12 (Chile): Continuar considerando la incorporación de una perspectiva de
género en las políticas y en los programas, según las recomendaciones del Comité sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Recomendación 83.17 (Países Bajos): Implantar medidas para eliminar los estereotipos tradicionales
sobre las mujeres, especialmente a través de programas educativos y aplicar una perspectiva de
género para el diseño de futuras políticas y programas.
Recomendación 83.19 (Argentina): Reforzar las medidas educativas e intensificar la cooperación con
las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, con el objetivo de eliminar los
estereotipos tradicionales que perpetúan la discriminación y la violencia contra la mujer.
Recomendación 83.21 (Canadá): Iniciar mecanismos para asegurar que un enfoque de género es
incorporado a las futuras políticas y programas.
Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género. Disponible en:
http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-sp.pdf.
Recomendación 83.16 (México): Según el artículo 87 del Código Laboral, proceder a través de la
creación de un marco de igualdad distintivo que incite las empresas a promover una política de
igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Recomendación 83.18 (Hungría): Compartir experiencias a partir del instrumento de igualdad de
género, el “marco de igualdad”, con otros países.
Recomendación 83.20 (Argentina): Adaptar la legislación laboral y mejorar las prácticas existentes
con el objetivo de garantizar una igualdad salarial para la mujer y superar cualquier desigualdad
salarial.
Resolución SIT-J13/12. C) Una sanción, por importe de 3.001€, por la infracción muy grave, en
grado mínimo, prevista en el artículo 159 apartado 3, por las decisiones unilaterales de la titular
administrativa del negocio, que han implicado discriminación en materia de las condiciones de
trabajo de la Sra. T. mediante la modificación no motivada de las condiciones horarias, de descanso
semanal y de lugar de trabajo, con menoscabo de los plazos mínimos y de les causas que lo
motivaban que, todo indica, tuvieron su origen en la situación de embarazo de la Sra. T. y en la
imposibilidad de no haber podido instar su despido no causal a mediados del mes de diciembre de
2011.
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Tribunal Superior de Justicia – Sala Civil, núm. TSJC-359/07 del 27 de marzo de 2008. S- “(...)
nunca el empresario ha de abusar de su derecho, y utilizarlo para humillar o perjudicar a un
empleado por razones personales. En el caso de autos, la prohibición hecha a la Sra.... de tomar café
y de hablar con otros empleados, constituye, además de un claro abuso de poder, una medida
arbitraria y de discriminación que no puede tolerarse. También constituye un abuso del poder de
dirección y una medida arbitraria y de discriminación el hecho de cambiar súbitamente el régimen
de vacaciones (...). La suma de todos estos actos que vulneran los principios de igualdad de trato, de
prohibición de la arbitrariedad y de no discriminación contemplados en el artículo 55 de la Ley
sobre el contrato de trabajo, ha tenido como consecuencia originar un ambiente de acoso para la
Sra....., gravemente vejatorio y ofensivo a su dignidad como persona, justificando su desistimiento”.
Recomendación 83.22 (Hungría): Introducir medidas prácticas, como instrumentos alternativos, para
reducir los períodos de reclusión.
Recomendación 83.23 (Estados Unidos de América): Aplicar medidas para reducir el número de
detenidos en prisión preventiva a través de dispositivos más liberales de fianza, particularmente
aquellos que han sido detenidos por un delito menor.
Art.103-111, Código de procedimiento penal, texto refundido (Ley del 16 de febrero de 1989,
modificada múltiples veces; última modificación Ley núm.40, cualificada del 11/12/2014).
Art.103. Código de procedimiento penal.
Apartados 1 a 6 del art. 103 del Código de procedimiento penal.
Art.105 del Código de procedimiento penal.
Art.110.2 del Código de procedimiento penal: estas condiciones pueden ser por ejemplo una fianza, el
justificar el ejercicio de un trabajo regular, presentarse en términos prefijados al juez o otras
autoridades, entregar la documentación de identidad y aceptar de no quitar el territorio de Andorra,
seguir un tratamiento médico, no conducir, etc.
Art.24 g) del Código de procedimiento penal.
Art. 24 d) del Código de procedimiento penal.
Recomendación 83.24 (Estados Unidos de América): Codificar en la ley el derecho de organizar y de
negociar en colectivo.
Recomendación 83.28 (España): Regularizar y garantizar los derechos de los trabajadores de
conformidad con los estándares de la Carta Social Europea, a través de un diálogo con agentes y
actores sociales, y buscando el máximo consenso parlamentario.
Artículo 19 de la Constitución del Principado de Andorra: Se reconoce el derecho de creación y
funcionamiento de organizaciones empresariales y sindicales. Sin perjuicio de su vinculación con
organismos internacionales, estas organizaciones deberán ser de ámbito andorrano, disponer de
autonomía propia sin dependencias orgánicas extranjeras y funcionar democráticamente.
Recomendación 84.4 (Argentina): Formar parte del Convenio sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Opcional.
Recomendación 84.7 (Argelia): Continuar con su compromiso respecto a la ratificación de convenios
internacionales a través de la ratificación de instrumentos fundamentales como el Convenio sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Recomendación 84.10 (España): Ratificar el Convenio sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Recomendación 84.25 (Canadá): Asegurar una protección efectiva de los derechos de los extranjeros
que residen en el país, y promover activamente las políticas contra la discriminación, incluyendo la
aplicación de las prácticas de las fuerzas del orden.
Recomendación 84.29 (Turquía): Establecer un sistema de colecta de datos que permita evaluar
cuantitativamente la situación de los inmigrantes con problemas en áreas como el trabajo y el acceso
a los cargos públicos, e instaurar medidas para resolver estos problemas.
Recomendación 84.30 (Marruecos): Establecer un sistema de colecta de datos para evaluar de mejor
manera la situación de los inmigrantes, y consolidar esfuerzos para asegurar que sus derechos
respetados.
Ley 9/2012, de 31 de mayo, de modificación de la Ley cualificada de inmigración.
Recomendación 84.15 (Moldavia): Aplicar el Protocolo Adicional del Convenio de las Naciones
Unidas sobre la Delincuencia Transnacional Organizada para prever, procesar y sancionar el
tráfico humano, particularmente el tráfico de mujeres y niños.
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