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 مقدمة  
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب  ــرار  لــ   قــو   -1

ــــة والعشــــرين   الفــــ ة مــــن 5/1اإلنســــا   ــــث الةاني . واسُتعرضــــ  2015أيار/مــــايو  15إىل  4ر دورت
. وتــــــــرأد وفــــــــد أنــــــــدورا 2015أيار/مــــــــايو  7احلالــــــــة   أنــــــــدورا   اقلســــــــة الســــــــابعة املعقــــــــودة   

وزيـر اارجيـة أنـدورا. واعتمـد الفريـق العامـ  هـذا التقريـر عـن أنـدورا    رسابويا سـوني  غلربت السيد
 .  2015أيار/مايو  12جلستث الرابعة عشرة املعقودة   

ر ااتــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  الةاا/ينــــاير   13و   -2
 الة   أندورا: إثيوبيا والربتغال و طر.)اجملموعة الةالثية( لتيسري أعمال استعراض احل

مـــن مرفـــق  ـــرار  5ر والفقـــرة 5/1مـــن مرفـــق  ـــرار  لـــ   قـــو  اإلنســـا   15ووفقـــاا للفقـــرة  -3
 ر صدرت الوثائق التالية لستعراض احلالة   أندورا:21/16اجملل  
 (؛A/HRC/WG.6/22/AND/1التقرير الوطر ) )أ( 
األمــــــم املتحــــــدة الســــــامية حلقــــــو  اإلنســــــا   جتميــــــل للمعلومــــــات أعدتــــــث مفوضــــــية )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/22/AND/2)املفوضية السامية( )
 (.A/HRC/WG.6/22/AND/3موجز أعدتث املفوضية السامية ) )ج( 

وأ يلــ  إىل أنــدورا عــن طريــق اجملموعــة الةالثيــة  ائمــة أســ لة أعــدوا مقــدماا إســبانيا وأملانيــا  -4
الشـــــمالية. و كـــــن  أيرلنـــــداملكـــــة املتحـــــدة لربيطانيـــــا الع مـــــ  و وســـــلوفينيا والســـــويد واملكســـــي  وامل

 الطالع عل  هذه األس لة   املو ل الشبك  اخلارج  للفريق العام .
  

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
ر وزيــر اخلارجيــةر بالنيابــة عـــن وفــد بلــده بيانــث بتوجيـــث اســت   الســيد غلــربت ســابويا ســـوني  -5

 أيرلنــداالشـكر إىل إســبانيا وأملانيـا وســلوفينيا والسـويد واملكســي  واململكـة املتحــدة لربيطانيـا الع مــ  و 
 الشمالية عل  األس لة اليت أرسلت ا  ب  موعد انعقاد الدورة.

 3ألوىل لالســتعراض الــدورن الشــام    وكانــ  إمــارة أنــدورا  ــد  ــدم  تقريرهــا إىل اقولــة ا -6
ر وبعــــــد سلــــــ  الســــــتعراضر أعلمــــــ  وزارة اخلارجيــــــة  يــــــل إدارات 2010تشــــــرين الةــــــاا/نوفمرب 

 احلكومة بالتوصيات اليت  بلت ار وتع دت بتنسيق متابعت ا وتنفيذها.
أيضــاا التقريــر املقــدل إىل الفريــق العامــ    اقولــة الةانيــة لالســتعراض وزارة اخلارجيــة وأعــدت  -7

الــدورن الشــام ر بالتعــاو  مــل وزارة العــدل والدااليــةر ووزارة املاليــة والوويفــة العموميــة ووزارة الصــحة 
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امــة والرفــاهر ووزارة التعلــيم والشــبابر ومكتــب املــدع  العــال. و ُــد ل هــذا التقريــر إىل  يــل ا ي ــات الع
وكـــذل  إىل الربملـــا  وإىل الســـلطات اتليـــة لكـــ  تقـــدل مســـايناوا. وُدعـــ  اجملتمـــل املـــدا أيضـــاا إىل 

 املشاركة   إعداد هذا التقرير بعد نشر إعال    النشرة الرمسية لإلمارة.
ر علــ  أكةــر 1993إىل من مــة األمــم املتحــدة   عــال  ر منــذ أ  انضــم أنــدورا صــدت  و  -8

ر 2015وكــانو  الةاا/ينــاير  2010دوليـة. و  الفــ ة املمتـدة بــل أيلول/سـبتمرب  معاهــدة 200مـن 
ـــة أو إضـــافيةر واعتمـــدت  15صـــد   أنـــدورا علـــ   معاهـــدة جديـــدة مـــن بين ـــا بروتوكـــولت ااتياري

  انوناا وتعديالا تشريعياا عمالا بالتزاماوا الدولية. 130أكةر من 
اضر أ ــرزت أنــدورا تقــدماا   تقــده تقاريرهــا إىل هي ــات ومنــذ اقولــة األوىل لعمليــة الســتعر  -9

املعاهـدات. وسـتقدل أنـدورا عمـا  ريــب تقريرهـا إىل قنـة القضـاء علــ  التمييـز العنصـرنر اع افـاا من ــا 
 بحينية هذه التقارير الدورية.

 21  و   ـــال التشـــريلر كـــا  أ ـــد التعـــديالت الرئيســـية الـــيت أجروـــا أنـــدورا هـــو اعتمـــاد  ـــانو  -10
بشـــح  الســـتةمارات األجنبيـــة الـــذن وســـل مـــن نطـــا  القـــوانل ال تصـــادية لتشـــم   2012 زيرا /يونيـــث 

 أيــــــار/ 31 يــــــل املقيمــــــل بصــــــورة  انونيــــــة دو  أن  يــــــد أو وــــــر  يتعلــــــق باقنســــــية ول باإل امــــــة. و  
 وا د ومو د.بإدماج  يل ترتيبات اإل امة   نص  ر مسح تعدي  تشريع  لقانو  ا جرة2012 مايو
ر وـــرع  ســـا  مـــارينو ومونـــاكو وأنـــدورا 2015آسار/مـــارد  18و  الســـيا  األورويفر    -11

  مفاوضــــات ترمــــ  إىل وضــــل إطــــار جديــــد للعال ــــة مــــل الدــــاد األورويف. وانعكــــ  التــــزال أنــــدورا 
رين تشــــ 9بالـــدفاع عـــن  قــــو  اإلنســـا  أيضــــاا   ترسســـ ا قنـــة وزراء  لــــ  أوروبـــار   الفــــ ة مـــن 

ر  يــح  ــددت أنــدورا اــالل هــذه الفــ ة لنفســ ا 2013أيار/مــايو  16إىل  2012الةــاا/نوفمرب 
 أولوية تتمة    التةقيف بشح  املواطنة الد قراطية و قو  اإلنسا .

ووـــارك  أنـــدورا أيضـــاا بنشـــا    الـــ ويو لالتفا يـــة األوروبيـــة حلقـــو  اإلنســـا  مـــن اـــالل  -12
 الجتماعية.تن يم محلة عل  وبكاوا 

جديـــد  صـــص حلقـــو   وفضـــالا عـــن سلـــ ر انت ـــ  جامعـــة أنـــدورا لتوهـــا مـــن إنشـــاء كرســـ  -13
 اإلنسا  بالتحديد.

و  إطـــار التعلـــيمر أوـــار وفـــد أنـــدورا إىل الـــدعوة الـــيت وج  ـــا األمـــل العـــال ملن مـــة األمـــم  -14
العامليـــةر وهـــ  مبـــادرة  التعلـــيم أولا املتحـــدة إىل أنـــدورا للمشـــاركة    موعـــة البلـــدا  الراعيـــة مبـــادرة 

  صصة لتعميم التعليم البتدائ ر والرتقاء بنوعية التعليمر وال ويو ملواطنة عاملية.
وعلــ  املســتوو الــوطرر لــدو إمــارة أنــدورا ثالثــة ن ــم تعليميــة عامــةر وهــ  الن ــال الفرنســ   -15

مـ  اجملــاا أدو بـدو  وــ  إىل تيسـري إدمــاج والن ـال اإلسـباا والن ــال األنـدورن. وهــذا الن ـال التعلي
جنســية ويبلــد عــدد مواطنيــث أ ــ  مــن نصــف عــدد ســكانثر  100األجانــب   بلــد تقطنــث أكةــر مــن 

 ومن هنا ت  ر أينية التعددية اللغوية   تعزيز  قو  اإلنسا .
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ر تشـريعاا يكفـ   قـو  األوـذاي سون اإلعا ــة. 2002منـذ عــال  رأنـدوراإمـارة اعتمـدت و  -16
انضـــم  أنــــدورا ر وعمـــالا بإ ـــدو التوصـــيات املقدمـــة   اقولـــة األوىل لعمليـــة الســـتعراض الـــدورن

 إىل اتفا ية  قو  األوذاي سون اإلعا ة وبروتوكو ا الاتيارن. 2014آسار/مارد  11  
بشــــــــح  اخلــــــــدمات الجتماعيــــــــة واخلــــــــدمات الصــــــــحية  6/2014ويــــــــنص القــــــــانو  ر ــــــــم  -17

علــــ  إنشــــاء  موعــــة مــــن اخلــــدمات سات  2014نيســــا /أبري   24   الجتماعيــــة الــــذن اعُتمــــد
الطابل التقر وال تصـادن والتكنولـوج  للجميـلر ول سـيما لصـاخ األوـذاي الـذين هـم   أوضـاع 

 احلاجة الجتماعيةر أو اإلدما ر أو الستبعاد الجتماع ر أو املعرضو  خلطر.
لـــة غـــري الطوعيـــةر  ـــدل وفـــد أنـــدورا معلومـــات مفصتـــلة عـــن ورداا علــ  ســـسال إســـبانيا املتعلـــق بالبطا -18

 ورو  الستفادة من الستحقا ات واإلعانات مة  الشرو  املتعلقة بعمر املستفيد ووضعث الشذص .
ورداا علـــــ  أســـــ لة  ُـــــدم  فيمـــــا يتعلـــــق بالســـــب  املعتمـــــدة للحـــــد مـــــن البطالـــــة   صـــــفوف  -19

ر وزارة العــــدل 2015كــــانو  الةاا/ينــــاير   19  الشــــبابر أوــــار وفــــد أنــــدورا إىل اطــــة اعتمــــدوار 
والدااليــــة بالوــــ ار مــــل وزارة التعلــــيم والشــــباب لتحســــل مســــتوو تشــــغي  الشــــباب. وتقــــدل هــــذه 

ممــن  عامــاا  20و 16اخلطــةر الــيت يتمةــ  هــدف ا   معاقــة  الــة الشــباب الــذين تــ او  أعمــارهم بــل 
ل يســتطيعو    يايــة دراســت م الوصــول إىل ســو  العمــ ر هــيكالا لتــدريب متنــوع ووذصــ  لتيســري 

  29ر    ـــانو  الضـــما  الجتمـــاع إدمـــاج م   ســـو  العمـــ . وفضـــالا عـــن سلـــ ر مســـح تعـــدي  
ســـنة بالوـــ ار    30و 25للطـــالب الـــذين تـــ او  أعمـــارهم بـــل  ر2011كــانو  األول/ديســـمرب 

ا  الجتمــاع  للحصــول علــ  تغطيــة طبيــة. وأوجــد هــذا القــانو  ن امــاا جديــداا  كــن صــندو  الضــم
األوــذاي العــاطلل عــن العمــ  املســجلل لــدو مكتــب التشــغي  والــذين ل يتلقــو  رغــم سلــ  أن 

 تعويضر من احلصول عل  الضما  الجتماع .
اإلعـــالل  طتمــل املـــدا ووســائالتعلــيم والتعــاو  مـــل اجمللتعزيـــز وفيمــا يتعلــق بالتـــدابري املتذــذة  -20
العنــف ضــد املــرأةر وهــو ســسال  دمتــث أملانيــا   و ــ  سبــد النمطيــة التقليديــة الــيت تقوالــب ال كــبحبغيــة  

بــرامو مشــ كة   التعلــيم والشــباب وــرعتا وزارة و  الصــحة والرفــاه ةســابقر أوضــح وفــد أنــدورا أ  وزار 
 قــــو  املـــرأة اــــالل يــــول املــــرأة بشــــح   يـــةاإلعالممــــالت احلإىل اا مشــــري لتوعيـــة اجملتمــــل رقــــو  املـــرأة 

 نل السلور التعسف . املتعلقة واحللقات التدريبية إىل وكذل  
ر ا   ــــ  جامعــــة أنــــدورا ألول مــــرة مشــــاركة املراكــــز التعليميــــة   مشــــروع 2012و  عــــال  -21

عرفـة العلميـة. و  وكسـر القوالـب النمطيـة املتعلقـة بامل الكشـف العلمـ "جامعة األطفال"ر بغيـة  فـز 
يومـــاا للفتيـــات لتشـــجيع ن علـــ  ااتيـــار م ـــن    ‘أنـــدورا لالتصـــالت‘وـــركة ر ن مـــ  2013عـــال 

 .  السلكية والالسلكية  ا  ا ندسة والتصالت
ورداا علــ  ســسال أملانيــا واململكــة املتحــدة بشــح  نوايــا  كومــة أنــدورا بشــح  إنشــاء مسسســة وطنيــة  -22

ملبــادب بــاري ر أوــار الوفــد إىل أ  أنــدورا   تقبــ  هــذه التوصــية أثنــاء اقولــة األوىل حلقــو  اإلنســا ر وفقــاا 
ي ـــــال  الضـــــامنل ( Raonador del Ciutada)لالســـــتعراض الـــــدورن. وأضـــــاف أ  اتـــــاكم وأمـــــل امل ـــــا  
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الرئيســـيل حلقـــو  اإلنســـا    البلــــدر وأ  إنشـــاء مسسســـة جديـــد  كــــن اعتبـــاره ازدواجيـــة مكل فـــة  ــــاتل 
 ا ي تل. ومل سل ر روا جترن أندورا دراسة عن مدو احلاجة إىل إنشاء مة  هذه املسسسة. 

دية الع ــد الــدو  اخلــاي بــاحلقو  ال تصــا علــ  تصــديقالأملانيــا أيضــاا ســسالا عــن  طر ــ و  -23
 ر كومـــة أنـــدورا   تقبـــ سكـــر الوفـــد أ  . و امللحـــق بـــث ربوتوكـــول الاتيـــارنالوالجتماعيـــة والةقافيـــة و 

بالتصــــديق علــــ  بعــــض  املقدمــــة إلي ــــا أثنــــاء اقولــــة األوىل لالســــتعراض الــــدورن الشــــام ر التوصــــية
لتن ـيم احلـق   واعـدعـدل وجـود سـيما  الصكور الدولية ن ـراا لوجـود  يـود علـ  املسـتوو املعيـارنر ول

 كــــانو  الةــــاا/  15  دل إىل الربملــــا  واحلقــــو  ال تصــــادية للمقيمــــل. ومــــل سلــــ ر  ُــــاإلضــــراب   
مشـروع  ـانو  بشـح  القواعـد الــيت تـن م النزاعـات اقماعيـةر عمـالا بالتوصـيات املقدمــة  2015 ينـاير

راجعـــة مشـــروع القـــانو    اقولـــة األوىل لالســـتعراض الـــدورن الشـــام . وســـتقول احلكومـــة اقديـــدة و
 العال. هذا  ب  ياية إىل الربملا  بغية تقد ث من جديد 

ورداا علـــ  الســـسال الـــذن طر تـــث اململكـــة املتحـــدة بشـــح  إدراج تعريـــف للتعـــذيب    ـــانو   -24
الـــيت أدالـــ  علـــ   ديالتإىل التعـــ اوفـــد أنـــدو أوـــار التعـــذيبر  نـــلوإنشـــاء آليـــة وطنيـــة مل عقوبـــاتال

طبــق والــذن ت ركــانو  األول/ديســمرب  11   40/2014بعــد صــدور القــانو  ر ــم  عقوبــات ــانو  ال
 التوصية اليت  دمت ا قنة مناهضة التعذيب بعد الن ر   التقرير األو  ألندورا. ووجبث 
بشـك  منـت م مراكـز ال تجـاز  زوريـ أ  أمـل امل ـا أنـدورا وفضالا عن سل ر أضـاف وفـد  -25
 وكاوو اتتجزين وتقد  ا إىل الربملا .  قمل
والقـــوانل الوطنيـــة والتعـــاو  مـــل اتكمـــة اقنائيـــة الدوليـــةر وهـــو  أمـــا فيمـــا يتعلـــق بن ـــال رومـــا -26

 2000كـــانو  األول/ديســـمرب   29ســسال  دمتـــث اململكـــة املتحـــدةر فـــإ  أ كـــال القـــانو  الصـــادر   
غطــ ر وفقــاا للوفــدر آليــات التعــاو  الالزمــة مــل تائيــة بشــح  التعــاو  القضــائ  الــدو    الشــسو  اقن

 .  أعمقلكن احلكومة تنون دراسة هذه املسحلة بصورة و اتكمةر 
 وضـلوأضاف وفد أندورا أ  الرد عل  طلـب اململكـة املتحـدة فيمـا يتعلـق بـإجراءات دديـد  -27

 31 صــــادر  ال 9/2012مــــن القــــانو  ر ــــم  11الالج ــــل وعــــدل اإلعــــادة القســــرية يــــرد   املــــادة 
لشـــــسو  الســـــامية ر الـــــيت تعـــــ ف ملن مـــــات دوليـــــة مةـــــ  مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة 2012أيار/مـــــايو 
مـــنح الالج ـــل وثـــائق هويـــة. وأنـــدورا طـــرف أيضـــاا   التفا يـــة األوروبيـــة لتســـليم بإمكانيـــة الالج ـــل 

 1996الةــاا/نوفمرب تشــرين  28صــادر   اجملــرمل. وفضــالا عــن سلــ ر فــإ   ــانو  تســليم اجملــرمل ال
 .  14 تثيتناول بوضو  كبري هذا املوضوع   ماد

. وكــا  رد الوفــد هم    مشــ  أســر  لعمــال املــومسيلااملكســي  ســسالا يتعلــق رــق  طر ــ و  -28
يســـــمح للعمـــــال املـــــومسيل بالعمـــــ   2012أيار/مـــــايو  31 صـــــادر  ال 9/2012أ  القـــــانو  ر ـــــم 

وأنـــث ل يســـمح بـــاحلق   كحـــد أ صـــ  وـــ راا   12تواصـــلة ل تتجـــاوز واإل امـــة   البلـــد لفـــ ة زمنيـــة م
الن ـــــامل مشـــــمولو  بأ  أطفـــــال العمـــــال املـــــومسيل ر مـــــل سلـــــ ر مشـــــ  األســـــرة؛ وأضـــــاف الـــــوزير  

 والدي م من  يح ا جرة.  وضعيةر بغض الن ر عن التعليم  والصح    أندورا
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    عقوبــاتلقــانو  المســح آاــر إصــال  ر بــدا ــر العقــاب الاملتعلقــة روعمــالا بالتوصــيات  -29
مـــن ا    بـــدارباســـتكمال جتـــره هـــذه املذالفـــة. وأصـــبح العقـــاب ال 2014كـــانو  األول/ديســـمرب 

 حم وراا    يل األوسا  وال روف. ر فصاعداا 
إعـداد  املساواة بل اقنسـلر وافقـ   يـل اجملموعـات الربملانيـة علـ  ب الن وضوفيما يتعلق ب -30

احلالــــة الفعليــــة للمــــرأة   عــــن لمعلومــــات جتميــــل ل و عبــــارة عــــنبشــــح  املســــاواةر وهــــ أبــــيضكتــــاب 
 بغية وضل اس اتيجية مش كة.  عامةرال سلطاتال

املتعلـــق  1/2015ر علـــ  القـــانو  ر ـــم 2015كـــانو  الةاا/ينـــاير   15ووافـــق الربملـــا  أيضـــاار    -31
 نل العنف القائم عل  نوع اقن  والعنف املنز . بالقضاء عل  العنف املنز  وإنشاء قنة وطنية مل

ر التمييـــز القـــائم علـــ  نـــوع اقـــن اململكـــة املتحـــدة بشـــح   كتابيـــة طر ت ـــاورداا علـــ  أســـ لة   -32
أوــار الوفـــد إىل أ  الدســتور وكـــذل  غــريه مـــن النصــوي القانونيـــة مةــ   ـــانو  العمــ    ـــر صـــرا ة 

قـو  املـرأةر تنـون احلكومـة الن ـوض رع اقـن . وبغيـة أمـور من ـا نـو  علـ  أسـاد يل أفعـال التمييـز 
واملسسســات ا ليــات  متــنح الــبالدبشــح  املســاواة بــل اقنســل لكــ  اا عامــاا تقــدل إىل الربملــا   انونــأ  

 الالزمة لتعزيز ومحاية  قو  املرأة. 
جر أوــــارت وفيمــــا يتعلــــق بالســــن القــــانوا للــــزواج والتوصــــيات بتعــــدي  احلــــد األد  لســــن للــــزوا  -33

 16 احلكومــة إىل أنــث   تســج    الســنوات األربــل األاــرية أن  الــة زواج لقاصــرين تــ او  أعمــارهم بــل
عامـــاا دـــ  وصـــاية القاضـــ ر وأنـــث ن ـــراا لعـــدل  16و 14لقاصـــرين تـــ او  أعمـــارهم بـــل  عامـــاا ول 18و

 األولوية لدو احلكومة. وجود  الت تةري مشكلةر فإ  تعدي  القانو  ل       الو   الراهن ب
  

 االستعراض موضوعوردود الدولة الطرف  اورحتالجلسة  -باء 
 
بيانــات. و كــن الطــالع علــ  التوصــيات املقدمــة بوفــداا  39أدىل ورر احــتالجلســة اــالل  -34

املقدمــة مــن الوفــودر الــيت  كتابيــةأثنــاء احلــوار   الفــرع ثانيــاا مــن هــذا التقريــر. وتنشــر  يــل البيانــات ال
املو ــل الشــبك  اخلـــارج    ر (1)لبــح الشــبك  لامــم املتحـــدةاحمفووـــات  طــالع علي ــا   كــن ال

 .(2)جملل   قو  اإلنسا  مىت توافرت
وأوادت تايلند بحندورا علـ  ااـاس اطـوات مـن أجـ  معاقـة املشـاك  املتصـلة بـالعنف املنـز ر  -35

اإلعا ــــــةر والجتــــــار بالبشــــــر. ور بــــــ  بتعــــــدي  القــــــانو  اقنــــــائ    والتمييــــــز ضــــــد األوــــــذاي سون 
 يـــح نـــص علـــ  جـــرائم جديـــدة ضـــمن جر ـــة الجتـــار باألوـــذاي ألغـــراض من ـــا الـــر   2014 عـــال

والستغالل اقنسـ . ور بـ  تايلنـد أيضـاا باعتمـاد  ـانو  القضـاء علـ  العنـف القـائم علـ  نـوع اقـن  
  ية  قو  األوذاي سون اإلعا ة وبروتوكو ا الاتيارن. والعنف املنز  والتصديق عل  اتفا

__________ 
 (1) http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/watch/Andorra-review-

22nd-session-of-universal-periodic-review/4221938470001 . 
 (2) https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/22session/Andorra/Pages/default.Aspx . 
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ليشــيت عــن تقــديرها للتــدابري الــيت ااــذوا أنــدورا ملواج ــة التحــديات الــيت  - وأعربــ  تيمــور -36
وطنيــــة للمســــاواة ملعاقــــة  ضــــايا مكافحــــة التمييــــز اللجنــــة التطر  ــــا  قــــو  اإلنســــا ر مةــــ  إنشــــاء 

 .  العنف القائم عل  نوع اقن  والعنف املنز واعتماد مشروع  انو  للقضاء عل  
علـــ  اعتمـــاد  ـــانو  بحنـــدورا الشـــمالية  أيرلنــدااململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا الع مـــ  و وأوــادت  -37

وعلــ   روطنيــة للمســاواةاللجنــة الإنشــاء علــ  و   راقــنبســبب   ــر التمييــز الــذن عال ــات العمــ  
الالج ــل وطــالل اللجــوء. ووــجع  علــ  ااــاس مزيــد العمــ  املنجــز فيمــا يتعلــق رقــو  امل ــاجرين و 

عــن أمل ــا   أ  تصــد  أنــدورا علــ  الربوتوكــول الاتيــارن  ةعربــر ممــن اإلجــراءات   هــذه اجملــالت
 لتفا ية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة. 

ألمريكيـــــة بســـــج  أنـــــدورا املةـــــا     ـــــال  قـــــو  اإلنســـــا  وأوـــــادت الوليـــــات املتحـــــدة ا -38
أعربــ  عــن  لق ــا أل   روبالتزام ــا منــذ أمــد طويــ  بالد قراطيــة وتعزيــز  قــو  اإلنســا . ومــل سلــ 

ــــدورا   تضــــل  ــــق أن ــــ  أو تطب ــــة  قــــو  العمــــالر وــــا   سل ــــات الالزمــــة حلماي ــــل ا لي ســــن بعــــد  ي
العقوبــات. ول  ــ  فــرض و  رســب  النتصــافتــوفري و  تراالتحقيقــإجــراء و  راملــواردرصــد و  رقــوانلال

أيضـــاا أ  القـــانو  ل يـــنص علـــ  إنشـــاء آليـــة مســـتقلة للتحقيـــق   النت اكـــات وعمليـــات القتـــ  الـــيت 
 ترتكب ا  وات األمن وأنث ل يوجد مركز رمس  ألديا  غري الكاثوليكية. 

توكــــول الاتيــــارن لتفا يــــة أوروغــــوان علمــــاا بتصــــديق أنــــدورا مــــساراا علــــ  الربو   اطــــ وأ -39
علمـــاا أيضـــاا ووافقــة أنـــدورا مـــساراا علـــ  القـــانو  املتعلـــق   اطـــ  قــو  األوـــذاي سون اإلعا ـــة. وأ

وبإنشـاء قنـة وطنيـة ملنـل العنـف. ور بـ  أوروغـوان  العنـف املنـز و   اقنسـالقائم عل  نـوع بالعنف 
 .  اقن  والعنف املنز عل  نوع  القائمالعنف باللجنة املتعددة التذصصات املعنية وكافحة 

تنفيـذ التوصـيات  احلريصـة علـ  وأكدت   ورية فنـزويال البوليفاريـة اإلرادة السياسـية ألنـدورا -40
أثنـــاء اقولـــة األوىل لالســـتعراض الـــدورن الشـــام ر علـــ  الـــرغم مـــن األزمـــة ال تصـــادية.  بلت ـــا الـــيت 

 يكمــ  إدارة ن ــالوهــو مــا ووــددت علــ  تعزيــز اإلطــار التشــريع  للذــدمات الجتماعيــة والصــحيةر 
. واع فــ    وريــة فنــزويال البوليفاريــة بالتقــدل الــذن أ رزتــث أنــدورا   أنــدورا   حلمايــة الجتماعيــةا

موافقــة  وــددت علــ محايــة  قــو  املــرأة وتعزيــز مشــاركت ا   اجملتمــل. و إىل تنفيــذ السياســات الراميــة 
اقنســ  والعنــف القــائم علــ  نــوع العنــف أنــدورا علــ  أ كــال تشــريعية هامــة ترمــ  إىل القضــاء علــ  

   .رقو  املرأةوطنية محالت توعية رافقت ا ر املنز 
ســــيما اتفا يــــة  قــــو   لــــ  اتفا يــــات دوليــــة عديــــدةر ولور بــــ  فرنســــا بتصــــديق أنــــدورا ع -41

األوــذاي سون اإلعا ــة وبروتوكو ــا الاتيــارنر واتفا يــة  لــ  أوروبــا بشــح  منــل ومكافحــة العنــف 
(ر فضــالا عــن اتفا يــة  لــ  أوروبــا بشــح  محايــة األطفــال اســطنبول)اتفا يــة  العنــف املنــز ضــد املــرأة و 

ر بـ  أيضـاا بالتعـديالت التشـريعية الـيت أدالت ـا أنـدورا و .  اقنسـوالعتـداء  اقنسـ  من الستغالل
 البدا.  العقابرم  إىل   ر واليت ت  ا ونة األارية عل  القانو  اقنائ  
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الــيت مكنــ  مــن و حنــدورا علــ  تعزيــز التطــورات اقديــدة    طــاع القضــاءر بأنغــول  أوــادتو  -42
ال ــروف الجتماعيــة أو النتمــاء. وهنــحت أنــدورا  وأ  إدمــاج النــاد اجتماعيــاا بغــض الن ــر عــن العــر 

 كافحــةأيضــاا علــ  التصــديق علــ  اتفا يــة  قــو  األوــذاي سون اإلعا ــة واتفا يــة األمــم املتحــدة مل
اقر ة املن مة عرب الوطنية. وأوـادت بإنشـاء منتـدو وطـر للشـبابر ممـا  كـن الشـباب مـن املشـاركة 

     احلياة السياسية والجتماعية.
علـــ  اتفا يـــة  قـــو  األوـــذاي سون اإلعا ـــة   احنـــدورا علـــ  تصـــديقباألرجنتـــل  أوـــادتو  -43

  قــو  األطفــال سون اإلعا ــةبشــح  وبروتوكو ــا الاتيــارن. وأعربــ  عــن  لــق قنــة  قــو  الطفــ  
وصــو م إىل اــدمات الرعايــة الجتماعيــة والصــحية املناســبة. فيمــا يتعلــق بســيما  ر ولعليــث وأكــدت
األرجنتــل إىل احلملــة الدوليــة للتصــديق علــ  التفا يــة الدوليــة حلمايــة  يــل األوــذاي مــن  وأوــارت

 الاتفاء القسرن.
جب ـود أنـدورا    ـال  قـو  اإلنسـا . وفيمـا يتعلـق   ـافاع  علـ  افد أندورا الوفود وكر و و  -44

ةر أعــاد الوفــد التحكيــد بالنت اكــات مــن جانــب املــووفل املكلفــل بإنفــاس القــوانلر ول ســيما الشــرط
يــنص علــ  إجــراءات  ضــائية   هــذا اجملــال. وفيمــا يتعلــق بالطلــب املوجــث  عقوبــاتعلــ  أ   ــانو  ال

إىل التفا يــة الدوليــة حلمايــة  يــل األوــذاي مــن الاتفــاء القســرنر أجــاب بالنضــمال إىل أنــدورا 
 ا   التفا ية. لتزامات املنصوي علي لالتجرن دراسة متعمقة سالوزير أ  احلكومة 

الــذن يــنص علــ  و أنــدورار    املتــل وأعربــ  أســ اليا عــن تقــديرها إلطــار  قــو  اإلنســا  -45
للعنـــف القـــائم علـــ  نـــوع اقـــن  تصـــدن الســـالمة الشـــذص. وأثنـــ  علـــ  ج ـــود أنـــدورا الراميـــة إىل 

اق ـود الـيت لـ  أيضـاا عحنـدورا ب وأوـادتر وا   سل  من االل اعتماد تشريل حملـ . والعنف املنز 
 تبذ ا حلماية  قو  الطف .

إىل  يـل اإلجـراءات اخلاصـة جمللـ  دائمـة أنـدورا دعـوة تقديرها لتوجيـث وأعرب  الربازي  عن  -46
علــــ  اتفا يــــة  قــــو  األوــــذاي سون اإلعا ــــة وبروتوكو ــــا الاتيــــارن   اقيصــــدت قــــو  اإلنســــا  و 

املتعلـــق بـــإجراء تقـــده البالغـــات. وطلبـــ  إىل الربوتوكـــول الاتيـــارن لتفا يـــة  قـــو  الطفـــ  علـــ  و 
 مراجعــةتفا يــة  قــو  الطفــ  وأ  تواصــ  أيضــاا لاا وفقــتشــريعاوا الوطنيــة مراجعــة أنــدورا أ  تواصــ  
   ر الجتار باألطفال وبيل األطفال.من أج   انويا اقنائ  

منــذ اقولــة األوىل ر اإلنســا حلمايــة  قــو  وهنــحت كنــدا أنــدورا علــ  املبــادرات الــيت ااــذوا  -47
القــــائم علـــ  نــــوع العنـــف لقضــــاء علـــ  لر وـــا   سلـــ  اعتمــــاد  ـــانو  الشــــام لالســـتعراض الـــدورن 
ــــز  ــــة بشــــح  هــــذه املســــائ  اقــــن  والعنــــف املن ــــة وطني علــــ  ر وكــــذل  2015  عــــال  وإنشــــاء قن

علـ  التعـدي  الـذن  عـن تعزيـز املسـاواة بـل اقنسـل. وأثنـ  كنـداالووي  الصـدور بيض األالكتاب 
علــ  القــانو  اقنــائ  للــنص علــ  جــرائم جديــدة تتعلــق بالجتــار باألوــذاي  2014  عــال  داــ أ

 وجرائم الكراهية. 
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ون ــــرت وــــيل  بعنايــــة   املعلومــــات املتعلقــــة بوضــــل املعــــايري واإلصــــال ات املسسســــية الــــيت  -48
املـدا بـل ال  ا  لـ  القـانو  املتعلـق بـعلمـاا باملوافقـة ع  اطـ  ام  هبا أندورا. و  هذا الصـددر أ

. ور بــــ  وــــيل   ــــانو  الــــزواج املــــداوذصــــل مــــن نفــــ  اقــــن  وبالتعــــدي  الــــذن أداــــ  علــــ  
اقــــن  القــــائم علــــ  نــــوع العنــــف علــــ  مشــــروع  ــــانو  للقضــــاء علــــ   ر  ا ونــــة األاــــرية رباملوافقــــة

ذتلفـــة. املوطنيـــة الليـــات ا ن اـــالل ودعـــ  أنـــدورا إىل اإلســـراع   تنفيـــذ القـــانو  مـــ والعنـــف املنـــز 
 معلومات بشح  العقاب البدا.تقده وطلب  

وأوــــادت الصــــل بحنــــدورا علــــ  تنفيــــذ التوصــــيات الــــيت  بلت ــــا أثنــــاء اقولــــة األوىل لالســــتعراض  -49
الــــدورن الشــــام . وأوــــارت إىل أ  أنــــدورا  ــــد عــــززت محايــــة الف ــــات املستضــــعفة مةــــ  النســــاء والقصــــر 

اإلعا ـــة وعملـــ  علـــ  مكافحـــة العقـــاب البـــدا لاطفـــال بغيـــة محـــايت م مـــن العنـــف  واألوـــذاي سون
والســـتغالل اقنســـ  والعتـــداء اقنســـ . وأوـــارت أيضـــاا إىل أ  أنـــدورا  ـــد   ـــرت العنـــف املنـــز  ضـــد 
املـرأة وتكــافح التمييــز وتكفـ  األجــر املتســاون عــن العمـ  املتســاون. ور بــ  الصـل بالتــدابري اتــددة الــيت 

 اذوا أندورا حلماية  قو   تلفة من  قو  اإلنسا ر وا   سل  احلقو  ال تصادية لاجانب. ا
بــــل اقــــولتل املمتــــدة كوســــتاريكا علمــــاا بالتقــــدل الــــذن أ رزتــــث أنــــدورا   الفــــ ة    اطــــ وأ -50

ة حلقــو  الصــكور الدوليــمزيــد مــن انضــمال أنــدورا إىل باألوىل والةانيــة لالســتعراض الــدورن. واع فــ  
مـــل املعاهـــدات الدوليـــة. و ةـــ  كوســـتاريكا  االتقـــدل الـــذن أ رزتـــث   مواءمـــة تشـــريعاوباإلنســـا  و 

اقــن . ووــددت القــائم علــ  نــوع أنــدورا علــ  تعزيــز مبــادرات و ــوانل محايــة األطفــال مــن العنــف 
 ركوســـتاريكاول  ـــ     املائـــة   الربملـــا .  50النســـاء بنســـبة  متةيـــ علـــ  اق ـــود املبذولـــة لضـــما  

تشـريل بشـح   عـدل وجـود تر ب ووافقة الربملا  عل  التفا  عل  تعزيـز املسـاواة بـل اقنسـلروه  
 املساواة بل اقنسل والتمييز.

البنـاء مـل قنـة مناهضـة التعـذيب واللجنـة األوروبيـة ملنـل  اوهنحت الـداررر أنـدورا علـ  تعاويـ -51
إنســــانية أو امل ينــــةر وــــا   سلــــ  مــــن اــــالل دمــــو التوصــــيات   التعــــذيب واملعاملــــة أو العقوبــــة الال

أنــدورا التوصــيات املقدمــة أثنــاء اقولــة رفض التشــريعات الوطنيــة. ومــل سلــ ر أعربــ  عــن دهشــت ا لــ
لتفا يــة مناهضــة التعــذيب  نالســتعراض الــدورن املتعلقــة بالتصــديق علــ  الربوتوكــول الاتيــار لاألوىل 

 و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة. وغريه من ضروب املعاملة أ
وأوــارت إســتونيا إىل أ  أنــدورا أ ــرزت تقــدماا  يمــاا    ــا   قــو  الطفــ  واملــرأةر وــا   سلــ   -52

ر ووضــــل اطــــة العمــــ  الوطنيــــة للمســــاواة. وأوــــادت 2010إنشـــاء قنــــة وطنيــــة معنيــــة باملســــاواة   عــــال 
 اتفا ية  قو  األوذاي سون اإلعا ة وبرتوكو ا الاتيارن.إستونيا بحندورا عل  التصديق عل  

وفيما يتعلق وكافحة التعصـب واطـاب الكراهيـةر أكـد وفـد أنـدورا التزامـث وكافحـة مةـ  هـذه  -53
املمارســـات. وفيمـــا يتعلـــق بالتعـــذيب وإســـاءة املعاملـــةر أكـــد الوفـــد أنـــث متـــ  مراجعـــة  يـــل اإلجـــراءات 

التوصـــيات املقدمـــة مـــن قنـــة مناهضـــة التعـــذيب. وفيمـــا يتعلـــق  ا ـــ ال تكفـــ املتبعـــة   الســـجن ريـــح 
باإلجتــار باألطفــالر أوــار الوفــد إىل أ   ــانو  العقوبــات أصــبح يضــم مــن ا   فصــاعداا  كمــاا حمــدداا 
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عـــن هـــذا املوضـــوع وإىل أ  أنـــدورا صـــد   علـــ  اتفا يـــة  لـــ  أوروبـــا بشـــح  مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر 
 ا بشح  محاية األطفال من الستغالل اقنس  والعتداء اقنس . واتفا ية  ل  أوروب

معاهـــدة دوليـــة حلقـــو  اإلنســـا  منـــذ اقولـــة  15وهنـــحت اقزائـــر أنـــدورا علـــ  تو يع ـــا علـــ   -54
األوىل لالســـــتعراض الـــــدورنر مـــــل ال كيـــــز بشـــــك  اـــــاي علـــــ  معاهـــــدات محايـــــة  قـــــو  الف ـــــات 

 ن اإلعا ة.املستضعفة مة  النساء والقصر واألوذاي سو 
اســـتحقا ات املتعلقـــة بلـــوائح الوهنـــحت جورجيـــا أنـــدورا علـــ  التعـــديالت الـــيت أدالت ـــا علـــ   -55

علــ  ســن احلصــول علــ  اســتحقا ات البطالــةر و   الــيت افضــو ر 2008عــال لالضــما  الجتمــاع  
لعنـــف ااعتمـــاد القـــانو  املتعلـــق بن ـــال احلمايـــة الجتماعيـــةر ومشـــروع القـــانو  املتعلـــق بالقضـــاء علـــ  

اعتمـاد تشـريعات تـنص علـ  معـايري وآليـات لتحسـل علـ  و  اقـن  والعنـف املنـز رالقائم عل  نـوع 
 املساواة بل الرج  واملرأة فيما يتعلق ب روف العم  واألجور.

ول تــزال أملانيــا تشــعر بــالقلقر علــ  الــرغم مــن العديــد مــن التطــورات اإل ابيــةر إزاء اســتمرار  -56
الوا ـــلر مةـــ  احلاجـــة إىل زيـــادة الـــوع  رقـــو  القـــانو  علـــ  أرض نو  علـــ  الـــور  و التبـــاين بـــل القـــا

دــول دو  الــيت  من ــا علــ  الســواءر األوــذاي سون اإلعا ــة وإزالــة  يــل العقبــاتر املاديــة والةقافيــة
 العيش بكرامة. و األوذاي سون اإلعا ة 

اقـــن  والعنـــف القـــائم علـــ  نـــوع العنـــف وأوـــادت إندونيســـيا بإنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة ملنـــل  -57
اخلطـوات املتذـذة لتنفيـذ اخلطـط الوطنيـة وـارت بتقـدير إىل واللجنة الوطنية املعنية باملسـاواة. وأ املنز 

بالشـــباب والصـــحة  املتعلقـــةالســـ اتيجية وســـلط  الضـــوء علـــ  التطـــورات الجتماعيـــة وال تصـــادية 
 10/2012القـــانو  ر ـــم ســـن دت إندونيســـيا بســـل. وأوـــانوالضـــما  الجتمـــاع  واملســـاواة بـــل اق

ــــا األجانــــب مــــن احل ــــذن  كــــن الرعاي لــــ   قــــو  م عصــــول املتعلــــق بامل ــــاجرين و قــــو  العمــــ ر ال
 بالكام .  ال تصادية

اإلجـراءات اخلاصـة جمللـ   قـو   يـل دائمـة إىل  دعـوةتوجيث عل  حندورا ب أيرلنداوأوادت  -58
علــ  كــ  مــن الع ــد الــدو  اخلــاي   صــد  وإ  كانــ   ــد رأنــدورا أ  أيرلنــدااإلنســا . ول  ــ  

بــــاحلقو  املدنيــــة والسياســــية والتفا يــــة الدوليــــة للقضــــاء علــــ   يــــل أوــــكال التمييــــز العنصــــرن   
ــــاا إىل 2006 عــــال ــــراا أولي ــــيت هــــاتل أن مــــن ر   تقــــدل بعــــد تقري . و  هــــذا الصــــددر املعاهــــدتلهي 
ــــل اخل أيرلنــــدا  وــــجع ــــات أنــــدورا علــــ  ااــــاس  ي طــــوات املمكنــــة لتقــــده تقاريرهــــا املتــــحارة إىل هي 

بتصـــديق أنـــدورا علـــ  الربوتوكـــول  أيرلنـــداأســـرع و ـــ  ممكـــن. ور بـــ    معاهـــدات األمـــم املتحـــدة 
 الاتيارن الةالح لتفا ية  قو  الطف  املتعلق بإجراء تقده البالغات. 

 ضــماناتالقـو  و احل ـانوا  مــ   إطــاروضـل بشـح  اا املقـدل مــسار ور بـ  إيطاليـا بــال  ا   -59
لمـووفل وأصـحاب العمـ  فيمـا يتعلـق بالعمـ  اقمـاع . ور بـ  إيطاليـا أيضـاا بـاخلطوات ل املكفولة
والعنـف ضــد  لاقنسـبــل ر ملكافحـة التمييـز 2014و 2010بــل عـام  املمتـدة   الفـ ة  راملتذـذة

 .  اسطنبولمحالت التوعية رقو  املرأة والتصديق عل  اتفا ية تن يم املرأةر وا   سل  
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ـــة األوىل لالســـتعراض الـــدورنر ول ســـيما التصـــديق  -60 وأوـــادت ليبيـــا بالتقـــدل اتـــرز منـــذ اقول
علـــ  عـــدد كبـــري مـــن الصـــكور الدوليـــة حلقـــو  اإلنســـا ر ومواءمـــة التشـــريل الـــداال  مـــل اللتزامـــات 

 تشغي .وعل  وجث التحديد ال ر   ال احلق   العم ذولة بالدوليةر واق ود الكبرية امل
منــذ اقولــة األوىل لالســتعراض الــدورنر مــن  بيــ   التقــدل اتــرز ارتيــا ب ول  ــ  املكســي  -61

 ــــانو  إصــــال  التصــــديق علــــ  اتفا يــــة  قــــو  األوــــذاي سون اإلعا ــــة وبروتوكو ــــا الاتيــــارنر و 
واق ـــود املبذولـــة لتعزيـــز املســـاواة   األجـــور  ري والتعـــذيبجتـــار باألوـــذاتعلـــق بالفيمـــا ي عقوبـــاتال

 بل النساء والرجال.
املتعلقـــة  اتالتصـــديق علـــ  التفا يـــ ا  ر أكـــد وفـــد أنـــدورا نيت ـــجلســـة التحـــاور و  إطـــار -62
األســلحة. وتع ــدت أنــدورا أيضــاا بتقــده تقريرهــا األو  إىل  ةمعاهــدة جتــار علــ  اإللك ونيــة و  ة ــباقر 
وزارة لــالقضــاء علــ  التمييــز العنصــرن   أســرع و ــ  ممكــن. وأوــار الوفــد إىل املبــادرة اقديــدة  قنــة

اإلدمـــاج الجتمـــاع  إعـــادة بغيـــة تيســـري  ســـجنالعـــدل الراميـــة إىل إنشـــاء و ـــدة ااصـــة للتعلـــيم   ال
 تشغي .للمحتجزين من االل التعليم وال

جــــراءات الــــيت ااــــذوا حلمايــــة وتعزيــــز وأوــــادت مونــــاكو بالتقــــدل الــــذن أ رزتــــث أنــــدورا واإل -63
ول ســيما التصــديق علــ  اتفا يــة  لــ  أوروبــا بشــح  منــل ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة رأةر  قــو  املــ

 .العنف املنز و 
األمــم معاهــدات علــ  أمــور من ــا التعــاو  الكامــ  مــل هي ــات بحنــدورا اقبــ  األســود  أوــادو  -64

 ـال اإلبـالع علـ  الـرغم مـن حمدوديـة املـوارد. وهنـح اقبـ  األسـود املتحدة وعل  الوفاء بالتزاماوـا   
مبـــادرة ‘  ل اعيـــةالر األعضـــاء   األمـــم املتحـــدة بلـــدا  الســـتة عشـــر أنـــدورا علـــ  ضـــم ا إىل  موعـــة ال

القضــاء علــ  التمييــز ضــد ب املعنيــة لجنــةالاقبــ  األســود علمــاا بشــواغ   ــا  . وأ‘التعلــيم أولا العامليــة
عـــدل وجـــود  ـــانو  وـــام  بشـــح  فيمـــا يتعلـــق باملـــرأة فيمـــا يتعلـــق باملســـاواة بـــل اقنســـلر ول ســـيما 

اطــــة وطنيــــة تقابلــــث تشــــم   يــــل  ــــالت عــــدل وجــــود املســــاواة بــــل اقنســــل ومكافحــــة التمييــــز و 
 تذذة   هذا الصدد.التفا يةر وطلب إىل أندورا أ  توضح بصورة أكةر اخلطوات والتدابري امل

معاهــدة دوليــة حلقــو  اإلنســا  منــذ اقولــة  15املغــرب علمــاا بتصــديق أنــدورا علــ   ــا  وأ -65
األوىل لالســـــــتعراض الـــــــدورنر ول ســــــــيما اتفا يـــــــة  قـــــــو  األوــــــــذاي سون اإلعا ـــــــة وبروتوكو ــــــــا 

ــــة ومواءمــــة التشــــريعات ال رالاتيــــارن ــــةر ول ســــيما القواداالي ــــة إىل مــــل اللتزامــــات الدولي عــــد الرامي
    رعتمــاد أنــدورالدســل املســاواة بــل اقنســل فيمــا يتعلــق بــاألجور. وأعــرب املغــرب عــن ارتيا ــث 

ر العنـــف القـــائم علـــ  نـــوع اقـــن  والعنـــف املنـــز ر  ـــانو  القضـــاء علـــ  2015كـــانو  الةاا/ينـــاير 
 ا القانو .وطَالب بتقده مزيد من املعلومات عن أنشطة اللجنة املنشحة   إطار هذ

وأوـادت ناميبيــا بــاق ود الــيت تبــذ ا أنــدورا للتصــدن للتحــديات الــيت تواج  ــا نتيجــة األزمــة  -66
املستضـــعفة  ف ــاتال تصــادية الــيت أثـــرت بشــك  كبــري علـــ  ا تصــادها وعلـــ  ســكايار مةــ  محايـــة ال

العنــف القــائم  حنــدورا علــ  ســن  ــانو  القضــاء علــ بناميبيــا أوــادت وتقــده املســاعدة إىل األســر. و 
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الـــذن يـــنص علـــ  إنشـــاء قنـــة و ر 2015  كـــانو  الةاا/ينـــاير  علـــ  نـــوع اقـــن  والعنـــف املنـــز ر
 .  العنف القائم عل  نوع اقن  والعنف املنز وطنية ملنل 

بتصـــديق أنــــدورا مـــساراا علــــ  اتفا يـــة  لــــ  أوروبـــا بشــــح  بتقــــدير هولنــــدا علمـــاا  اطـــ  وأ -67
ــــا للو ايــــة مــــن العنــــف ضــــد النســــاء و مكافحــــة الجتــــار بالبشــــر و   العنــــف املنــــز اتفا يــــة  لــــ  أوروب

 ومكافحت ما. ول تزال هولندا تشعر بالقلق إزاء آثار جتره اإلج اض عل  صحة وسالمة املرأة.
السـتعراض الـدورن لاألوىل  اقولـةحندورا علـ  التقـدل الـذن أ رزتـث منـذ بنيكاراغوا  أوادتو  -68

اســـتغالل ملكافحـــة  تشـــريع االتـــدابري الـــيت ااـــذوا مـــن اـــالل سلـــ  وـــا      ـــال  قـــو  الطفـــ ر 
وبيـــل األطفـــال. ووـــجع  نيكـــارغوا أنـــدورا علـــ  مواصـــلة دســـل  العنـــف املنـــز بغـــاء و األطفـــال   ال
  الة املرأة.

الســتعراض الــدورن للــة األوىل و النيجــر علمــاا بالتقــدل الــذن أ رزتــث أنــدورا منــذ اق  اطــ وأ -69
ضـــعفة وتعزيـــز ستاعتمـــاد طائفـــة واســـعة مـــن القـــوانل    ـــالت ا جـــرة ومحايـــة الف ـــات املب أوـــادتو 

العنـــف القـــائم لشـــباب واللجنـــة الوطنيـــة ملنـــل ل الـــوطر نتـــدوبامل وـــادتاحلقـــو  املدنيـــة والسياســـية. وأ
النيجـــر بالتصـــديق علـــ  صـــكور دوليـــة أاـــرو حلقـــو    . ور بـــعلـــ  نـــوع اقـــن  والعنـــف املنـــز 

علـــ  التصـــديق علـــ  الع ــــد الـــدو  اخلـــاي بـــاحلقو  ال تصـــادية والجتماعيــــة   اإلنســـا  ووـــجع
والتفا يــــة الدوليــــة  روالةقافيــــةر والتفا يــــة الدوليــــة حلمايــــة  يــــل األوــــذاي مــــن الاتفــــاء القســــرن

 هم.حلماية  قو   يل العمال امل اجرين وأفراد أسر 
ــــدم    اق -70 ــــيت ُ  ــــدورن بإنشــــاء لولــــة األوىل وأوــــارت الفلبــــل إىل التوصــــية ال الســــتعراض ال

علمــاا باملعــايري وا ليــات الراميــة إىل دســل املســاواة بــل   اطــ مسسســة وطنيــة حلقــو  اإلنســا . وأ
الرج  واملرأةر ومـل سلـ  أعربـ  عـن  لق ـا إزاء الفجـوة بـل األجـور   القطـاع اخلـاي وعـدل تكـافس 

 ر إس يوجد    وضل غري موات.فري  صول النساء عل  الووائف اإلدارية
 دمتـــث أنـــدورا وبالتقـــدل الـــذن أ رزتـــث منـــذ ور بـــ  الربتغـــال بـــالتقرير الـــوطر الشـــام  الـــذن  -71

العنـف القـائم علـ   ـانو  القضـاء علـ  عتمـاد اقولة األوىل لالستعراض الدورن الشام . وأوـادت با
الربوتوكـــول الاتيـــارن لتفا يـــة  قـــو  الطفـــ  املتعلـــق بالتصـــديق علـــ  و  نـــوع اقـــن  والعنـــف املنـــز 
 بإجراء تقده البالغات.

اقولــة تعزيــز ومحايــة  قــو  اإلنســا  منــذ   التقــدل الــذن أ رزتــث أنــدورا بروانــدا  وــادتوأ -72
صــكاار وــا    15أنــدورا علــ  تصــديق ببتقــدير األوىل لالســتعراض الــدورن الشــام . وأ اطــ  علمــاا 

روانــدا وــادت طرفــاا في ــا بالفعــ . وأتعــد وبروتوكــولت إضــافية لتفا يــات  ةسلــ  بروتوكــولت ااتياريــ
معنيـة إنشـاء قنـة وطنيـة القضاء عل  العنف القائم عل  نـوع اقـن  والعنـف املنـز  وب انو  اعتماد ب
 املوضوع نفسث.ب
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رقـو  اإلنسـا ر ول سـيما التقـدل الـذن أ رزتـث    ـال  اوأثن  سـرياليو  علـ  التـزال أنـدور  -73
ارسـة التمييـز تشـعر بـالقلق إزاء ممسـرياليو   قو  الطفـ  و  ـر العقـاب البـدا. ومـل سلـ ر ل تـزال 

ســرياليو  أنـــدورا علـــ  التو يــل علـــ  بروتوكـــول منـــل   ضــد املـــرأة و ـــالت التعصــب العر ـــ . ووـــجع
املكمـــ  لتفا يـــة مكافحــــة  عليــــث عا بـــةاملو  ثو معـــ رالجتـــار باألوـــذاير ولاصـــة النســــاء واألطفـــال

ســن علــ  نــدورا أ ةــ  ر و إنشــاء مسسســة وطنيــة حلقــو  اإلنســا علــ  اقر ــة املن مــة َعــرب الوطنيــة و 
  وانل بشح  وضل الالج ل وملتمس  اللجوء. وأثارت موضوع األطفال سون اإلعا ة.

علـــ  اتفا يـــة  قـــو  األوـــذاي سون اإلعا ـــة واتفا يـــة  أنـــدوراور بـــ  ســـلوفانيا بتصـــديق  -74
  مـا ورد كوالربوتوكول الاتيـارن لتفا يـة  قـو  الطفـ  املتعلـق بـإجراء تقـده البالغـاتر   اسطنبول

علـ  مواصـلة التصـديق علـ  مـا تبقـ  مـن املعاهـدات  احلكومـة التوصية اليت  دمت ا سابقاار ووجع 
األساســـية حلقــــو  اإلنســــا . وأوـــادت بتوجيــــث دعــــوة دائمــــة إىل اإلجـــراءات اخلاصــــة جمللــــ   قــــو  

واملـــووفل  تالميـــذلتةقيـــف املدرســـل والأنـــدورا اق ـــود الـــيت بـــذلت ا علـــ  نيا يســـلوفأثنـــ  اإلنســـا . و 
يت الشـــرطة    ـــال  قـــو  اإلنســـا  متاوـــياا مـــل التوصـــية الـــأفـــراد العمـــوميل واملـــووفل القضـــائيل و 

 ولة األوىل لالستعراض الدورن. االل اق ت ا دم
. التمييــز القــائم علــ  نــوع اقــن التــدابري املتذــذة ملكافحــة بتقــدير بإســبانيا علمــاا   اطــ وأ -75
اد تــدابري تتعلــق بعــدل التمييــز والتصــديق علــ  اتفا يــة  قــو  األوــذاي حنــدورا علــ  اعتمــب أوــادتو 

 .‘saig‘سون اإلعا ة. وأوارت أيضاا إىل إنشاء قنة 
 476علــ  املــادة  2014ور بــ  الســويد بالتعــدي  الــذن أُداــ    كــانو  األول/ديســمرب  -76

أينيــــة  كــــدت الســــويد. وأاألوســــا مــــن القــــانو  اقنــــائ  حل ــــر العقــــاب البــــدا لاطفــــال    يــــل 
أنـــدورا ل يـــنص  تشـــريلالنضـــمال إىل التفا يـــة اخلاصـــة وركـــز الالج ـــل. وأ اطـــ  علمـــاا أيضـــاا بـــح  

 عل  التفاوض اقماع  بشح  احلق   اإلضراب.
 يــل املتــداالل علــ  اعــ اف م جب ــود أنــدورا. واــص بالشــكر  رمــرة أاــرور ووــكر الوفــد -77

 اإلدارية.بالقدرات أندورا مبادرات وآراء مش كة عديدة فيما يتعلق إمارة موناكو اليت تتقاسم مل 
ول ســـيما املـــرأة ضـــحية العنـــفر  راقبـــ  األســـود بشـــح  محايـــة املـــرأةطر ـــث ورداا علـــ  ســـسال  -78
ــ نة التــدابري املتذــذة حلمايــة املــرأة مــن  َبيــ  إنشــاء فريــق لتقــده الرعايــة الكاملــة للمــرأة ار الوفــد ب ســسكت

 القضاء.إىل العم  و  يةفتشمالوصول  اناا إىل اخلدمات الجتماعيةر وإىل  وإمكانية
إلنشـاء مسسسـة وطنيـة حلقـو  اإلنسـا ر أعـاد الوفـد املقدمـة وفيما يتعلـق بالطلبـات العديـدة  -79

دراسـة د يقـة ومتعمقـة تجرو أوـار إىل أنـث سـلكنـث التحكيد عل  الدور ا ـال ألمـل امل ـا    أنـدورار 
 إمكانية وفرصة إنشاء مة  هذه املسسسة.لتحلي  

ـــــدريب الصـــــح أو الوفـــــدور  -80 ـــــذن اأ  ت فيل ووســـــائط اإلعـــــالل    ـــــال  قـــــو  اإلنســـــا  ال
 أيضا. أاذه   احلسبا يستحق ا  ا   أوارت إليث سلوفينيا
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 ث كـا  مـن املقـررورداا عل  السويد فيما يتعلـق بتن ـيم احلـق   اإلضـرابر أوـار الوفـد إىل أنـ -81
 .2015آسار/مارد   الربملا  بعد النتذابات التشريعية  تث  الشروع   منا ش

ر اعـ ف وفـد أنـدورا بضـرورة مواصـلة يقـل القـانوالتعليـق إسـبانيا بشـح  الاسـتجابة وأاـرياار و  -82
وســرعةر مــن اــالل تيســري التعــاو  القضــائ  وإنشــاء  فعاليــةالقضــاء أكةــر ن ــال اق ــود لكــ  يكــو  

أنـدورا تعكـف   صـدر مـساراا. و و يدة مة  م نة العـو  القضـائ  الـيت أُنشـ   ووجـب  ـانمناصب جد
   انو.غدراسة إمكانية التو يل عن  ريب عل  اتفا ية لو عل  اا  الي

 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  
 
 والمدرجة أدناه بتأييد أندورا:تحظى التوصيات المقدمة خالل جلسة التحاور  -83

التصدددديق علدددى اتفاجيدددة الجدددرا و الحاسدددوبية ومعاةددددة تجدددارة ا سدددلحة  دددي  83-1
 غضون  ترة زمنية معقولة )جورجيا(؛

مواصلة تعزيز خططهدا وبرامجهدا االجتماعيدةال وال سديما  دي مجدال التشد يل  83-2
مدددل التر يدددز بصدددفة والصدددحة وال دددماء لضدددمان أ ضدددل الوسدددا ل المم،ندددة لر ددداه  دددع هاال 

 )جمهورية  نزويال ال وليفارية(؛ خاصة على أ ثر الفئات الس،انية تهميشاا 
إنشدددداء  ليددددة مشددددتر ة بددددين المتسسددددات لمتابعددددة التوصدددديات المقدمددددة مددددن  83-3

االسددتعراض الدددوري الشددامل وااليددات الدوليددة ا خددرقال ولتنسدديق تقددديو التقددارير إلددى 
انضددماأ أندددورا إلددى المعاةدددات التددي لددو تنضددو  ةيئددات المعاةددداتال ودراسددة إم،انيددة

 إليها بعد )الم،سيك(؛
 تقديو التقارير المتأخرة إلى ةيئتي معاةدتين )سيراليون(؛ 83-4
 مواصلة جهودةا الرامية إلى تقديو تقاريرةا الدورية المتأخرة )سلو ينيا(؛ 83-5
ة مددن خددالل القضدداء علددى التمييددز ضددد المددرأ ةددا الراميددة إلددىمواصددلة جهود 83-6

مواصددلة مواءمددة تشددريعاتها وسياسدداتها الوأنيددة مددل أح،دداأ اتفاجيددة القضدداء علددى جميددل 
 أ ،ال التمييز ضد المرأة )الم رب(؛

مضاعفة جهودةا  دي مجدال العندف ضدد المدرأة والعندف المنزلدي مدن خدالل  83-7
مختلددف التدددابير المنصددوا عليهددا  ددي التشددريعات الراميددة إلددى القضدداء علددى العنددف 

 ضد المرأة والعنف المنزلي )مونا و(؛
مواصددلة جهودةددا الراميددة إلددى منددل العنددف القددا و علددى نددوع الجددنس والعنددف  83-8

 المنزلي وحماية الضحايا ودعمهو )أستراليا(؛
 
 

   ُدرر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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إجراء تحقيدق  دامل  دي حداالت جدرا و ال،راةيدة ومحا مدة المسدتولين عدن  83-9
 )سيراليون(.أ عال التحريض على العنف محا مة  املة 

مناسدب ال يتجداوز وستدرس أندورا التوصديات التاليدةال وسدتقدأ ردوداا عليهدا  دي وجد   -84
 :2015موعد الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان  ي أيلول/س تم ر 

مواءمددددة تشددددريعها الددددوأني بال،امددددل مددددل نظدددداأ رومددددا ا ساسددددي للمح،مددددة  84-1
إدراج أح،دداأ تتعلددق بالتعدداون السددريل وال،امددل الجنا يددة الدوليددةال وال سدديما مددن خددالل 

 مل المح،مة )إستونيا(؛
التوجيدددل و/أو التصدددديق علدددى العهدددد الددددولي الخددداا بدددالحقوق االجتصدددادية  84-2

واالجتماعيدددة والثقا يدددةال و دددملك التصدددديق علدددى ال روتو دددول االختيددداري الملحدددق بددد ال 
تفاجيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق وال روتو ددول االختيدداري التفاجيددة مناةضددة التعددميبال واال

جميل العمدال المهداجرين وأ دراد أسدرةوال واالتفاجيدة الدوليدة لحمايدة جميدل ا  دخاا 
 من االختفاء القسري )أوروغواي(؛

االنضدددماأ إلدددى العهدددد الددددولي الخددداا بدددالحقوق االجتصدددادية واالجتماعيدددة  84-3
ختفددددداء القسدددددريال والثقا يدددددةال واالتفاجيدددددة الدوليدددددة لحمايدددددة جميدددددل ا  دددددخاا مدددددن اال

 1951وال روتو دددول االختيددداري التفاجيدددة مناةضدددة التعدددميبال واتفاجيدددة الالجئدددين لعددداأ 
ال و ددددملك اتفاجيددددة منظمددددة ا مددددو المتحدددددة للتربيددددة والعلددددو 1967وبروتو ولهددددا لعدددداأ 

والثقا ددددة )اليونسدددد،و( الخاصددددة بم،ا حددددة التمييددددز  ددددي مجددددال التعلدددديوال علددددى نحددددو 
 ل(؛أوصي ب  سابقاا )ال رازي ما
التصددديق علددى االتفاجيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددل العمددال المهدداجرين  84-4

 وأ راد أسرةو )الجزا ر( )سيراليون(؛
تعزيز إأارةا القانوني بشأن إعمال حقوق المهداجرينال مدن خدالل النظدر  دي  84-5

االنضددددماأ إلددددى االتفاجيددددة الدوليددددة لحمايددددة حقددددوق جميددددل العمددددال المهدددداجرين وأ ددددراد 
 )إندونيسيا(؛ أسرةو
النظدر  ددي التصددديق علددى الصدد،و  الدوليدة لحقددوق اإلنسددان التددي لددو تنضددو  84-6

إليهدددا بعددددال مثدددل االتفاجيدددة الدوليدددة لحمايدددة حقدددوق جميدددل العمدددال المهددداجرين وأ دددراد 
 أسرةو )ني،اراغوا(؛

النظدددر  دددي التصدددديق علدددى االتفاجيدددة الدوليدددة لحمايدددة حقدددوق جميدددل العمدددال  84-7
 راد أسرةو )الفل ين(؛المهاجرين وأ 

التوجيدددددل والتصدددددديق علدددددى العهدددددد الددددددولي الخددددداا بدددددالحقوق االجتصدددددادية  84-8
 (؛أيرلنداواالجتماعية والثقا ية )إس انيا( )
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التصدددديق علدددى العهدددد الددددولي الخددداا بدددالحقوق االجتصدددادية واالجتماعيدددة  84-9
 ا( )الم رب(؛ليشتي( )الج ل ا سود( )سيراليون( ) وستاري، -والثقا ية )تيمور 

التصدددديق علدددى العهدددد الددددولي الخددداا بدددالحقوق االجتصدددادية واالجتماعيدددة  84-10
 والثقا ية ضمن اإلأار الزمني للجولة الثالثة لالستعراض الدولي الشامل )ةولندا(؛

النظددددر  ددددي التصددددديق علددددى العهددددد الدددددولي الخدددداا بددددالحقوق االجتصددددادية  84-11
 ني،اراغوا(؛واالجتماعية والثقا ية )نامي يا( )

التوجيددددل والتصددددديق علددددى ال روتو ددددول االختيدددداري الملحددددق بالعهددددد الدددددولي  84-12
الخددداا بدددالحقوق االجتصدددادية واالجتماعيدددة والثقا يدددة واالنضدددماأ إلدددى  ليدددة التحقيدددق 

 المشتر ة بين الدول التابعة ل  ) رنسا(؛
ماعيدددة التصدددديق علدددى العهدددد الددددولي الخددداا بدددالحقوق االجتصدددادية واالجت 84-13

والثقا يددة وال روتو ددول االختيدداري الملحددق بدد ال و ددملك ال روتو ددول االختيدداري التفاجيددة 
 مناةضة التعميب )ال رت ال(؛

التصددددديق علددددى ال روتو ددددول االختيدددداري التفاجيددددة مناةضددددة التعددددميب وغيددددره مددددن  84-14
 ؛()الدانمر  (الج ل ا سود)ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

 التوجيل والتصديق على ال روتو ول االختياري التفاجية مناةضة التعميب ) رنسا(؛ 84-15
التصدددديق علدددى االتفاجيدددة الدوليدددة لحمايدددة جميدددل ا  دددخاا مدددن االختفددداء  84-16

 القسري )سيراليون(؛
التوجيدددل والتصدددديق علدددى االتفاجيدددة الدوليدددة لحمايدددة جميدددل ا  دددخاا مدددن  84-17

االختفدداء القسددري واالعتددراف باختصدداا اللجنددة المعنيددة بحدداالت االختفدداء القسددري 
 من االتفاجية ) رنسا(؛ 32و 31أ قاا للمادتين 

النظددر  دددي التصددديق علدددى االتفاجيددة الدوليدددة لحمايددة جميدددل ا  ددخاا مدددن  84-18
االختفددداء القسدددري و دددملك الصددد،و  الدوليدددة الر يسدددية لحقدددوق اإلنسدددان التدددي تنضدددو 

 يها بعد )ا رجنتين(؛إل
االتفاجيددددددة اا التصددددددديق علددددددى اتفاجيددددددات منظمددددددة العمددددددل الدوليددددددةال وتحديددددددد 84-19
 )الجزا ر(؛ 138 رجو
 )الفل ين(؛ 189النظر  ي التصديق على اتفاجية منظمة العمل الدولية رجو  84-20
النظر  ي التصديق على اتفاجية منظمة العمدل الدوليدة بشدأن مسداواة العمدال  84-21
 العامالت  ي ا جر عن عمل ذي جيمة متساوية )رواندا(؛و 
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الشروع  ي مشاورة وأنيدة بهددف الحصدول علدى عضدوية منظمدة العمدل الدوليدة  84-22
 واالنضماأ إلى اتفاجياتها ا ساسيةال على النحو المي أوصي ب  سابقاا )ال رازيل(؛

التمييدددز  دددي مجدددال النظدددر  دددي التصدددديق علدددى اتفاجيدددة اليونسددد،و لم،ا حدددة  84-23
 التعليو )رواندا(؛

التوجيدددل والتصدددديق  دددي أسدددرع وجددد  مم،دددن علدددى اتفاجيدددة مجلدددس أوروبدددا  84-24
 اإلأارية المتعلقة بحماية ا جليات القومية ) يلي(؛

تعدددديل التشددددريعات مددددن أجددددل تجددددريو اإلجهدددداض  ددددي بعددددض  ددددروفال مثددددل  84-25
 ب  سابقاا )ةولندا(؛حاالت الحمل نتيجة االغتصابال على النحو المي أوصي 

تعديل التشريعات مدن أجدل تجدريو اإلجهداض  دي  دل بعدض الظدروفال مثدل  84-26
 حاالت الحمل نتيجة االغتصاب ) رنسا(؛

اعتمداد جدانون لحمايدة الطفددل يدنإ علدى إر ددادات وتوجيهدات تتعلدق بددأدوار  84-27
 ومستوليات الو االت الح،ومية )ال رت ال(؛

عددن التشددهيرال المنصددوا عليهددا حاليدداا  ددي القددانون  إسددقاا الصددفة الجرميددة 84-28
 الجنا يال وإدراجها  ي القانون المدنيال و قاا للمعايير الدولية )إستونيا(؛

 النظر  ي إنشاء متسسة وأنية لحقوق اإلنسان أ قاا لم ادئ باريس )لي يا(؛ 84-29
متثددل مواصددلة جهودةددا الراميددة إلددى إنشدداء متسسددة وأنيددة لحقددوق اإلنسددان ت 84-30

 لم ادئ باريس )الفل ين(؛
العددودة مددرة أخددرق إلددى التوصدديات المقدمددة  ددي الجولددة ا ولددى لالسددتعراض  84-31

 الدوري بإنشاء متسسة وأنية لحقوق اإلنسان أ قاا لم ادئ باريس )ني،اراغوا(؛
إنشددددداء متسسدددددة وأنيدددددة لحقدددددوق اإلنسدددددان تمتثدددددل امتثددددداالا  دددددامالا لم دددددادئ  84-32

 )ال رت ال(؛ باريس
ليشدتي( التدي  - إنشاء متسسة وأنية مسدتقلة تمتثدل لم دادئ بداريس )تيمدور 84-33

 وضعتها ا مو المتحدة ) ندا(؛
 إنشاء متسسة وأنية لحقوق اإلنسان و قاا لم ادئ باريس ) يلي( ) وستاري،ا(؛ 84-34
مواصدددلة إ دددرا   دددر ا ها الددددوليين بهددددف تعزيدددز القددددرات وتوسددديل جاعددددة  84-35

 ة )الفل ين(؛موارد اللجن
دعددو جميددل الجهددود الم مولددة  ددي مجددال حقددوق اإلنسددان مددن خددالل أمددور  84-36

 منها وضل خطة عمل وأنية  املة لحقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛
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النظددر  ددي وضددل مت ددرات لحقددوق اإلنسددان  ددأداة تسددمت بتقيدديو السياسددات  84-37
 )ال رت ال(؛الوأنية لحقوق اإلنسان بش،ل أدق وأ ثر اتساجاا 

مواصلة إدماج المنظور الجنسداني  دي جميدل السياسدات وال درامس وتحسدين  84-38
 الممارسات القا مة المتعلقة بالموضوع )أوروغواي(؛

مواصلة الجهود الرامية إلدى تعدديل القدانون الجندا ي مدن أجدل حظدر االتجدار  84-39
جنا يدددددة لتشدددددمل با أفدددددال وبددددديعهو لجميدددددل ا غدددددراض وتوسددددديل نطددددداق المسدددددتولية ال
 ا  خاا االعت اريينال والتنفيم ال،امل لهمه التعديالت )ألمانيا(؛

اتخددداذ تددددابير لج دددر ضدددرر ضدددحايا االتجدددار با  دددخاا واعتمددداد سياسدددات  84-40
 محددة من أجل م،ا حة العمل القسري وال  اء )الم،سيك(؛

د ل دددرامس مواصدددلة تدددو ير مدددا ي،فدددي مدددن المدددوارد ال شدددرية وغيرةدددا مدددن المدددوار  84-41
 م،ا حة االتجار بال شر )الفل ين(؛

اعتماد خطة وأنية لم،ا حدة االتجدار بال شدر وتقدديو المسداعدة إلدى جميدل  84-42
ضددددحايا االتجددددار ب ددددض النظددددر عددددن  دددد،ل االسددددت الل )الممل،ددددة المتحدددددة ل ريطانيددددا 

 الشمالية(؛ أيرلنداالعظمى و 
اإلنسددان لتشددمل تدددريب توسدديل نطدداق جهودةددا للتثقيددف  ددي مجددال حقددوق  84-43

 المهنيين اإلعالميين والصحا يين )سلو ينيا(؛
تعزيدددز التشدددريعات الجنا يدددة الراميدددة إلدددى دعدددو م،ا حدددة العنصدددرية والتعصدددب  84-44

 وضمان االمتثال لها ) يلي(؛
تعزيدددز التشدددريعات ذات الصددددلة بالتصددددي للعنصدددرية والتعصددددب واتخددداذ تدددددابير  84-45

 ي على العنف وال،راةية والتمييز على أساس العرق )الصين(؛عملية لحظر التحريض العلن
إنشددددداء متسسدددددات مرجعيدددددة علدددددى المسدددددتوق الدددددوأني مدددددن أجدددددل م،ا حدددددة  84-46

العنصدددرية والتمييدددز العنصدددري و دددره ا جاندددب ومعددداداة السدددامية والتعصدددب ومدددن أجدددل 
 توعية س،ان أندورا بهمه الظواةر )نامي يا(؛

الحددق  ددي التفدداوض الجمدداعي وحظددر أعمددال اعتمدداد تشددريعات تددنإ علددى  84-47
 التمييز ضد النقابات )الواليات المتحدة ا مري،ية(؛

ضدمان اتخداذ مزيدد مدن الخطدوات لمعالجدة جضدايا م،ا حدة التمييدز وضدمان  84-48
تنددداول خطدددة العمدددل الوأنيدددة للمسددداواة لجميدددل مجددداالت اتفاجيدددة القضددداء علدددى جميدددل 

 الشمالية(؛ أيرلنداالمتحدة ل ريطانيا العظمى و أ ،ال التمييز ضد المرأة )الممل،ة 
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النظر  ي اعتماد تشريل جديدد لم،ا حدة جميدل أ د،ال التمييدز ضدد المدرأة  84-49
 وتخصيإ حصإ لش ل المرأة مقاعد غير تنفيمية  ي مجلس اإلدارة )إيطاليا(؛

اعتماد جدانون  دامل بشدأن المسداواة بدين الجنسدين وم،ا حدة التمييدز يتسدق  84-50
 اتفاجية القضاء على جميل أ ،ال التمييز ضد المرأة )ني،اراغوا(؛ مل
مواصدددلة اتخددداذ تددددابيرال جانونددداا وممارسدددةاال تعدددالس الفجدددوة  دددي ا جدددور  دددي  84-51

القطددداع الخددداا وعددددأ المسددداواة  دددي الوصدددول إلدددى المناصدددب اإلداريدددةال حيددد  توجدددد 
 النساء  ي وضل غير موات )الفل ين(؛

عات وسياسات لتعزيدز المسداواة بدين الجنسدينال والتر يدز مواصلة وضل تشري 84-52
 بش،ل خاا على مشار ة المرأة  ي الحياة السياسية )إس انيا(؛

ضمان تنفيم القوانين وتدابير المنل والحماية تنفيدماا  عداالا لسدد الفجدوة بدين  84-53
 التشريعات والممارسات  ي مجال م،ا حة العنف ضد المرأة )تايلند(؛

الجدددة مسدددألة حقدددوق ا  دددراد المحتجدددزين بانتظدددار المحا مدددةال وال سددديما مع 84-54
  ي النظر  ي حاالتهو )ألمانيا(؛ أويالا اا ا جانب المين  ثيراا ما يواجهون تأخير 

ضدددمان التحقيدددق  دددي االدعددداءات ذات المصدددداجية المتعلقدددة بسدددوء سدددلو   84-55
 ية(؛الشرأة من خالل  لية مستقلة )الواليات المتحدة ا مري،

مواصددلة جهودةددا الراميددة إلددى تعزيددز االيددات التددي يم،ددن أن ت،فددل التنفيددم  84-56
 السريل للقرارات القضا ية من أجل تحسين حماية حقوق اإلنسان )إس انيا(؛

التقريددب بددين تشددريعاتها ومتطل ددات االتفاجيددة ا وروبيددة بشددأن الجنسددية التددي  84-57
المطلوبددة  غدراض الحصددول علدى الجنسددية أ ثددر تدنإ علددى أن ال ت،دون  تددرة اإلجامدة 

 سنوات ) رنسا(؛ 10من 
تعزيددددز حقددددوق العمددددال المددددتجتين  ددددي جمددددل  ددددمل ا سددددرة )و قدددداا لتوصددددية  84-58

المفوضددددية ا وروبيددددة بشددددأن العنصددددرية والتعصددددب(  ددددي جميددددل التشددددريعات السدددداريةال 
 )الم،سيك(؛ 9/2012 ي ذلك القانون رجو  بما
اية تشريعية جوية لألأفدالال بمدا  دي ذلدك مدن خدالل ر دل مواصلة ضمان حم 84-59

 عاماا )أستراليا(؛ 18الحد ا دنى لسن الزواج إلى 
 عاماا )سيراليون(؛ 18إلى  14ر ل الحد ا دنى لسن الزواج من  84-60
إبداء االحتراأ لحرية الدين أو المعتقد مدن خدالل التسدليو بالوضدل القدانوني  84-61

 جانب ال،اثولي،ية )الواليات المتحدة ا مري،ية(؛لألديان ا خرق إلى 
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  اعتمددداد جدددانون بشدددأن الوصدددول إلدددى المعلومدددات مدددن أجدددل النهدددوض نهوضددداا  84-62
 بممارسة الحق  ي حرية التع ير والرأي ) ندا(؛  امالا 
ضدددمان الموا قدددة السدددريعة علدددى خطتهدددا الراميدددة إلدددى االعتدددراف بدددالحق  دددي  84-63

 دورا والمعايير الدولية )إيطاليا(؛اإلضرابال و قاا لدستور أن
مراجعدددة تشدددريعاتها ل،دددي تدددنإ علدددى الددددعو القدددانوني للتفددداوض الجمددداعي  84-64

 والحق  ي اإلضراب )السويد(؛
مواصدددلة جهودةدددا الراميدددة إلدددى القضددداء علدددى ال طالدددةال وال سددديما مدددن خدددالل  84-65

 لتش يل الش اب )لي يا(؛ 2015برنامس عاأ 
عايدددة الصدددحية لتدددو ير خددددمات الرعايدددة الصدددحية للنسددداء تحسدددين سياسدددة الر  84-66

 والفتيات المهاجرات ب،لفة ميسورة )الصين(؛
مواصدلة جهودةدا الراميدة إلدى تعزيدز وحمايدة حقدوق ا  دخاا ذوي اإلعاجددة  84-67

مددددل إيددددالء اةتمدددداأ خدددداا لالحتياجددددات الخاصددددة للنسدددداء وا أفددددال ذوي اإلعاجددددةال 
بحقددوجهو مددن أجددل منددل التمييددز االجتمدداعي وتددو ير سدديما مددن خددالل زيددادة الددوعي  وال

  را متساوية للحصول على خدمات اجتماعية وصحية مناس ة )تايلند(؛
تعزيز التدابير المتعلقة بتقديو المسداعدة إلدى النسداء وا أفدال وا  دخاا  84-68

 )أن وال(؛ ذوي اإلعاجة
جدددددةال والنهدددددوض مواصددددلة االتجددددداه نحدددددو تعزيدددددز حمايددددة ا أفدددددال ذوي اإلعا 84-69

 بتعليمهو بش،ل  امل )إس انيا(؛
مواصدددلة العمدددل علدددى التوعيدددة بحقدددوق واحتياجدددات ا أفدددال ذوي اإلعاجدددة  84-70

وضدددمان وصدددولهو علدددى جددددأ المسددداواة مدددل غيدددرةو إلدددى خددددمات الرعايدددة االجتماعيدددة 
 والرعاية الصحية المناس ة )ا رجنتين(؛

 زيز وحماية المهاجرين )أن وال(؛دعو السياسات الوأنية الرامية إلى تع 84-71
 اعتماد سياسات عامة للمهاجرين و قاا اللتزاماتها الدولية ) وستاري،ا(؛ 84-72
مواءمة التشريعات المتعلقة بملتمسي اللجدوء والالجئدين مدل اإلأدار الددولي  84-73

 الساري )الم،سيك(؛
 أندورا )السويد(. مراجعة تشريعاتها إليجاد س ل جانونية اللتماس اللجوء  ي 84-74
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 أحاأ  بها علماا. ندورا ل،نهاولو تحظ التوصيات أدناه بتأييد أ -85
علددى حظددر االتجددار بال شددر باعت دداره  85-1 تعددديل القددانون الجنددا ي ليددنإ تحديدددا ا

 (؛أيرلنداجريمة جنا ية )
 .قوبة المناس ة عل مرت، ي  ) يلي(حظر العقاب ال دني و رض الع 85-2

المتعلقدددة بالحاجددة إلدددى  1-85أحاأدد  أندددورا علمددداا بالتوصدديات الدددواردة  ددي الفقددرة  -86
تعددديل القددانون الجنددا ي ل،ددي يحظددر تحديددداا االتجددار بال شددر باعت دداره جريمددة جنا يددة. وأ ددارت 

م،دررااال المعنوندة الاالتجدار بال شدرالال مدن القدانون الجندا ي  نددورا السداري  134إلى أن المادة 
صددراحة االتجددار بال شددر وتعاجددب أي  ددخإ يقددوأ البتجنيددد أو نقددل أو تحويددل  حاليددااال تحظددر

استضا ة  رد أو أ ثر  غدراض الدرق أو غيدره مدن أ د،ال االسدترجاقال بعقوبدة السدجن لفتدرة  أو
م،ددرراا نطدداق الجريمددة  134مددن المددادة  2تتددراوب بددين سددنتين وسدد  سددنوات. ويوسددل ال نددد 

إلدى أند   دي حدال ارت،داب مثدل ةدمه ا  عدال  دي حدق  بصورة أ ثدر مدن خدالل اإل دارة تحديدداا 
أأفدالال ال ت،دون ةندا  حاجدة إلدى وجدود أي سددلو  مددرج  دي جا مدة السدلو يات السديئةال مثددل 
اإليددماء أو التخويددف أو التهديددد أو اسددتخداأ القددوة أو الوعددد بتقددديو م،ا ددات ماليددة أو غيرةددا 

ضدددحايا مثدددل ةدددمه السدددلو يات للخطدددر اب  شدددر.  تعدددريض أرو مدددن المندددا لال العت ددداره اتجددداراا بال
التددأثير علددى أ ددخاا يعددانون مددن ضددعف خدداا مثددل عدددأ القدددرة العقليددة أو ال دنيددةال تعت ددر  أو

م،ددرراا مدددن القددانون الجندددا ي  157م،دددرراا و 121جميعهددا أسددد اب مشدددندة. وتدددنإ المادتددان 
 الل الجنسي. ندورا أيضاا على تجريو االتجار بال شر  غراض نزع ا عضاء واالست 

المتعلقدددة بحظدددر العقددداب  2-85وأحاأددد  أنددددوراا علمددداا بالتوصدددية الدددواردة  دددي الفقدددرة  -87
إلدددى اإلأدددار القدددانوني السددداري بالفعدددل  دددي أنددددورا. وأ دددارت إلدددى أن اا ال ددددني لألأفدددالال اسدددتناد

مدن القدانون  40ال بصدي ت  المعدلدة بموجدب المدادة 9/2005من القانون الجندا ي  476 المادة
ال تحظدددددر بوضدددددوب جميدددددل 2014 دددددانون ا ول/ديسدددددم ر   11الصدددددادر  دددددي  40/2014و رجددددد

 أ ،ال العقاب ال دني لألأفالال بمن  يهو المراةقونال  ي جميل ا وساا  ي أندورا.
وتع ددر جميددل االسددتنتاجات والتوصدديات الددواردة  ددي ةددما التقريددر عددن موجددف الدولددة  -88

ين  دددي أن يمفهدددو أنهدددا تحظدددى بتأييدددد الفريدددق التدددي جددددمتها والدولدددة موضدددوع االسدددتعراض. وال 
 العامل ب،امل .
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 تش،يلة الو د  
 

[English/French only] 
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