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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار لـ قــو
اإلنس ــا 1/5ر دورت ــث الةاني ــة والعش ـ ـرين الف ـ ـ ة م ــن  4إىل  15أيار/م ــايو  .2015واستُعرض ـ ـ
احلال ـ ـ ــة أن ـ ـ ــدورا اقلس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــابعة املعق ـ ـ ــودة  7أيار/م ـ ـ ــايو  .2015وتـ ـ ـ ـرأد وف ـ ـ ــد أن ـ ـ ــدورا
السيد غلربت سابويا سـوني ر وزيـر اارجيـة أنـدورا .واعتمـد الفريـق العامـ هـذا التقريـر عـن أنـدورا
جلستث الرابعة عشرة املعقودة  12أيار/مايو .2015
 -2و  13ك ــانو الةاا/ين ــاير 2015ر اات ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الةالثية) لتيسري أعمال استعراض احلالة أندورا :إثيوبيا والربتغال و طر.
 -3ووفق ـ ا للفقــرة  15مــن مرفــق ـرار ل ـ قــو اإلنســا 1/5ر والفقــرة  5مــن مرفــق ـرار
اجملل 16/21ر صدرت الوثائق التالية لستعراض احلالة أندورا:
(أ)

التقرير الوطر ()A/HRC/WG.6/22/AND/1؛

(ب) جتمي ـ ــل للمعلوم ـ ــات أعدت ـ ــث مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا
(املفوضية السامية) ()A/HRC/WG.6/22/AND/2؛
(ج)

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

 -4وأ يل ـ إىل أنــدورا عــن طريــق اجملموعــة الةالثيــة ائمــة أس ـ لة أعــدوا مقــدم ا إســبانيا وأملانيــا
وس ـ ــلوفينيا والس ـ ــويد واملكس ـ ــي واململك ـ ــة املتح ـ ــدة لربيطاني ـ ــا الع مـ ـ ـ وأيرلن ـ ــدا الش ـ ــمالية .و ك ـ ــن
الطالع عل هذه األس لة املو ل الشبك اخلارج للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5اســت الســيد غلــربت ســابويا ســوني ر وزيــر اخلارجيــةر بالنيابــة عــن وفــد بلــده بيانــث بتوجيــث
الشـكر إىل إســبانيا وأملانيـا وســلوفينيا والسـويد واملكســي واململكـة املتحــدة لربيطانيـا الع مـ وأيرلنــدا
الشمالية عل األس لة اليت أرسلت ا ب موعد انعقاد الدورة.
 -6وكانـ إمــارة أنــدورا ــد ــدم تقريرهــا إىل اقولــة األوىل لالســتعراض الــدورن الشــام 3
تش ـ ـ ـرين الةـ ـ ــاا/نوفمرب 2010ر وبعـ ـ ــد سل ـ ـ ـ السـ ـ ــتعراضر أعلم ـ ـ ـ وزارة اخلارجيـ ـ ــة يـ ـ ــل إدارات
احلكومة بالتوصيات اليت بلت ار وتع دت بتنسيق متابعت ا وتنفيذها.
 -7وأعــدت وزارة اخلارجيــة أيض ـ ا التقريــر املقــدل إىل الفريــق العام ـ اقولــة الةانيــة لالســتعراض
الــدورن الشــام ر بالتعــاو مــل وزارة العــدل والدااليــةر ووزارة املاليــة والوويفــة العموميــة ووزارة الصــحة
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والرفــاهر ووزارة التعلــيم والشــبابر ومكتــب املــدع العــال .وُــدل هــذا التقريــر إىل يــل ا ي ــات العامــة
ودعـ ـ اجملتم ــل امل ــدا أيضـ ـا إىل
وك ــذل إىل الربمل ــا وإىل الس ــلطات اتلي ــة لكـ ـ تق ــدل مس ــايناواُ .
النشرة الرمسية لإلمارة.
املشاركة إعداد هذا التقرير بعد نشر إعال
 -8وص ـ تد أنــدورار منــذ أ انضــم إىل من مــة األمــم املتحــدة عــال 1993ر عل ـ أكةــر
مـن  200معاهــدة دوليـة .و الفـ ة املمتـدة بــل أيلول/سـبتمرب  2010وكــانو الةاا/ينــاير 2015ر
ص ــد أن ــدورا علـ ـ  15معاه ــدة جدي ــدة م ــن بين ــا بروتوك ــولت ااتياري ــة أو إض ــافيةر واعتم ــدت
أكةر من  130انونا وتعديالا تشريعيا عمالا بالتزاماوا الدولية.
 -9ومنــذ اقولــة األوىل لعمليــة الســتعراضر أ ــرزت أنــدورا تقــدم ا تقــده تقاريرهــا إىل هي ــات
املعاهـدات .وسـتقدل أنـدورا عمـا ريــب تقريرهـا إىل قنـة القضـاء علـ التمييـز العنصـرنر اع افـا من ــا
بحينية هذه التقارير الدورية.
 -10و ــال التشـ ـريلر ك ــا أ ــد التع ــديالت الرئيس ــية ال ــيت أجرو ــا أن ــدورا ه ــو اعتم ــاد ــانو 21
زيرا /يونيــث  2012بش ــح الس ــتةمارات األجنبيــة ال ــذن وس ــل م ــن نطــا الق ـوانل ال تص ــادية لتش ــم
ي ـ ــل املقيم ـ ــل بص ـ ــورة انوني ـ ــة دو أن ي ـ ــد أو و ـ ــر يتعل ـ ــق باقنس ـ ــية ول باإل ام ـ ــة .و  31أي ـ ــار/
مايو 2012ر مسح تعدي تشريع لقانو ا جرة بإدماج يل ترتيبات اإل امة نص وا د ومو د.
 -11و الس ــيا األورويفر  18آسار/م ــارد 2015ر و ــرع س ــا م ــارينو ومون ــاكو وأن ــدورا
مفاوض ــات ترمـ ـ إىل وض ــل إط ــار جدي ــد للعال ــة م ــل الد ــاد األورويف .وانعكـ ـ التـ ـزال أن ــدورا
بال ــدفاع ع ــن ق ــو اإلنس ــا أيضـ ـ ا ترسسـ ـ ا قن ــة وزراء لـ ـ أوروب ــار الفـ ـ ة م ــن  9تشـ ـرين
الةــاا/نوفمرب  2012إىل  16أيار/مــايو 2013ر يــح ــددت أنــدورا اــالل هــذه الف ـ ة لنفس ـ ا
التةقيف بشح املواطنة الد قراطية و قو اإلنسا .
أولوية تتمة
 -12وو ــارك أن ــدورا أيض ـا بنش ــا
تن يم محلة عل وبكاوا الجتماعية.

ال ـ ويو لالتفا ي ــة األوروبي ــة حلق ــو اإلنس ــا م ــن ا ــالل

 -13وفض ـالا عــن سل ـ ر انت ـ جامعــة أنــدورا لتوهــا مــن إنشــاء كرس ـ جديــد صــص حلقــو
اإلنسا بالتحديد.
 -14و إط ــار التعل ــيمر أو ــار وف ــد أن ــدورا إىل ال ــدعوة ال ــيت وج ــا األم ــل الع ــال ملن م ــة األم ــم
موع ــة البل ــدا الراعي ــة مب ــادرة التعل ــيم أولا العاملي ــةر وهـ ـ مب ــادرة
املتح ــدة إىل أن ــدورا للمش ــاركة
صصة لتعميم التعليم البتدائ ر والرتقاء بنوعية التعليمر وال ويو ملواطنة عاملية.
 -15وعلـ املســتوو الــوطرر لــدو إمــارة أنــدورا ثالثــة ن ــم تعليميــة عامــةر وه ـ الن ــال الفرنس ـ
والن ـال اإلسـباا والن ــال األنـدورن .وهــذا الن ـال التعليمـ اجملــاا أدو بـدو وـ إىل تيسـري إدمــاج
األجانــب بلــد تقطنــث أكةــر مــن  100جنســية ويبلــد عــدد مواطنيــث أ ـ مــن نصــف عــدد ســكانثر
ومن هنا ت ر أينية التعددية اللغوية تعزيز قو اإلنسا .
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 -16واعتمـدت إمـارة أنـدورار منـذ عــال 2002ر تشـريع ا يكفـ قـو األوـذاي سون اإلعا ــة.
وعمـ ـالا بإ ــدو التوص ــيات املقدم ــة اقول ــة األوىل لعملي ــة الس ــتعراض ال ــدورنر انض ــم أن ــدورا
 11آسار/مارد  2014إىل اتفا ية قو األوذاي سون اإلعا ة وبروتوكو ا الاتيارن.
 -17وي ـ ـ ــنص الق ـ ـ ــانو ر ـ ـ ــم  2014/6بش ـ ـ ــح اخل ـ ـ ــدمات الجتماعي ـ ـ ــة واخل ـ ـ ــدمات الص ـ ـ ــحية
الجتماعي ــة ال ــذن اعتُم ــد  24نيس ــا /أبري  2014عل ـ ـ إنش ــاء موع ــة م ــن اخل ــدمات سات
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.
مفصــلة عــن
 -18وردا عل ـ س ـسال إســبانيا املتعلــق بالبطالــة غــري الطوعيــةر ــدل وفــد أنــدورا معلومــات ت
ورو الستفادة من الستحقا ات واإلعانات مة الشرو املتعلقة بعمر املستفيد ووضعث الشذص .
 -19وردا عل ـ ـ أس ـ ـ لة ُـ ــدم فيم ـ ــا يتعلـ ــق بالس ـ ــب املعتمـ ــدة للح ـ ــد مـ ــن البطال ـ ــة ص ـ ــفوف
الش ــبابر أو ــار وف ــد أن ــدورا إىل اط ــة اعتم ــدوار  19ك ــانو الةاا/ين ــاير 2015ر وزارة الع ــدل
والداالي ــة بالوـ ـ ار م ــل وزارة التعل ــيم والش ــباب لتحس ــل مس ــتوو تش ــغي الش ــباب .وتق ــدل ه ــذه
اخلطــةر الــيت يتمةـ هــدف ا معاقــة الــة الشــباب الــذين تـ او أعمــارهم بــل  16و 20عامـا ممــن
ل يســتطيعو يايــة دراســت م الوصــول إىل ســو العمـ ر هــيكالا لتــدريب متنــوع ووذصـ لتيســري
إدم ــاج م س ــو العمـ ـ  .وفضـ ـالا ع ــن سل ـ ر مس ــح تع ــدي ــانو الض ــما الجتم ــاع ر 29
كــانو األول/ديســمرب 2011ر للطــالب الــذين ت ـ او أعمــارهم بــل  25و 30ســنة بالو ـ ار
صــندو الضــما الجتمــاع للحصــول علـ تغطيــة طبيــة .وأوجــد هــذا القــانو ن امـا جديــدا كــن
األوــذاي العــاطلل عــن العم ـ املســجلل لــدو مكتــب التشــغي والــذين ل يتلقــو رغــم سل ـ أن
تعويضر من احلصول عل الضما الجتماع .
 -20وفيمــا يتعلــق بالتــدابري املتذــذة لتعزيــز التعلــيم والتعــاو مــل اجملتمــل املــدا ووســائط اإلعــالل
بغيــة كــبح القوالــب النمطيــة التقليديــة الــيت تسبــد العنــف ضــد املـرأةر وهــو سـسال دمتــث أملانيــا و ـ
ســابقر أوضــح وفــد أنــدورا أ وزارة الصــحة والرفــاه ووزارة التعلــيم والشــباب وــرعتا ب ـرامو مش ـ كة
لتوعي ــة اجملتم ــل رق ــو املـ ـرأة مش ــريا إىل احلم ــالت اإلعالمي ــة بش ــح ق ــو املـ ـرأة ا ــالل ي ــول املـ ـرأة
وكذل إىل احللقات التدريبية املتعلقة ونل السلور التعسف .
 -21و ع ــال 2012ر ا ـ ـ جامع ــة أن ــدورا ألول م ــرة مش ــاركة املراك ــز التعليمي ــة مش ــروع
"جامعة األطفال"ر بغيـة فـز الكشـف العلمـ وكسـر القوالـب النمطيـة املتعلقـة باملعرفـة العلميـة .و
عــال 2013ر ن م ـ وــركة ‘أنــدورا لالتصــالت‘ يوم ـا للفتيــات لتشــجيع ن عل ـ ااتيــار م ــن
ا ا ندسة والتصالت السلكية والالسلكية.
 -22وردا علـ سـسال أملانيــا واململكــة املتحــدة بشــح نوايــا كومــة أنــدورا بشــح إنشــاء مسسســة وطنيــة
حلقــو اإلنســا ر وفقـ ا ملبــادب بــاري ر أوــار الوفــد إىل أ أنــدورا تقبـ هــذه التوصــية أثنــاء اقولــة األوىل
لالسـ ــتعراض الـ ــدورن .وأضـ ــاف أ اتـ ــاكم وأمـ ــل امل ـ ــا ( )Raonador del Ciutadaي ـ ــال الضـ ــامنل
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الرئيس ــيل حلق ــو اإلنس ــا البل ــدر وأ إنش ــاء مسسس ــة جدي ــد ك ــن اعتب ــاره ازدواجي ــة مكلف ــة ــاتل
ا ي تل .ومل سل ر روا جترن أندورا دراسة عن مدو احلاجة إىل إنشاء مة هذه املسسسة.
 -23وطر ـ أملانيــا أيض ـ ا س ـسالا عــن التصــديق عل ـ الع ــد الــدو اخلــاي بــاحلقو ال تصــادية
والجتماعيــة والةقافيــة والربوتوكــول الاتيــارن امللحــق بــث .وسكــر الوفــد أ كومــة أنــدورا تقب ـ ر
أثنـ ــاء اقولـ ــة األوىل لالسـ ــتعراض الـ ــدورن الشـ ــام ر التوصـ ــية املقدمـ ــة إلي ـ ــا بالتصـ ــديق عل ـ ـ بعـ ــض
الصكور الدولية ن ـرا لوجـود يـود علـ املسـتوو املعيـارنر ول سـيما عـدل وجـود واعـد لتن ـيم احلـق
اإلضـ ـراب واحلق ــو ال تص ــادية للمقيم ــل .وم ــل سلـ ـ ر ُـ ـدل إىل الربمل ــا  15ك ــانو الة ــاا/
ينـاير  2015مشـروع ـانو بشـح القواعـد الــيت تـن م النزاعـات اقماعيـةر عمـالا بالتوصـيات املقدمــة
اقول ــة األوىل لالس ــتعراض ال ــدورن الش ــام  .وس ــتقول احلكوم ــة اقدي ــدة وراجع ــة مش ــروع الق ــانو
بغية تقد ث من جديد إىل الربملا ب ياية هذا العال.
 -24وردا عل ـ الس ـسال الــذن طر ت ــث اململكــة املتحــدة بش ــح إدراج تعريــف للتعــذيب ــانو
العقوب ــات وإنش ــاء آلي ــة وطني ــة ملن ــل التع ــذيبر أو ــار وف ــد أن ــدوا إىل التعـ ـديالت ال ــيت أدالـ ـ علـ ـ
ــانو العقوبــات بعــد صــدور القــانو ر ــم  11 2014/40كــانو األول/ديســمربر والــذن تطبــق
ووجبث التوصية اليت دمت ا قنة مناهضة التعذيب بعد الن ر التقرير األو ألندورا.
 -25وفضالا عن سل ر أضـاف وفـد أنـدورا أ أمـل امل ـا يـزور بشـك منـت م مراكـز ال تجـاز
قمل وكاوو اتتجزين وتقد ا إىل الربملا .
 -26أمــا فيمــا يتعلــق بن ــال رومــا والق ـوانل الوطنيــة والتعــاو مــل اتكمــة اقنائيــة الدوليــةر وهــو
س ـسال دمتــث اململكــة املتحــدةر فــإ أ كــال القــانو الصــادر  29كــانو األول/ديســمرب 2000
بشــح التعــاو القضــائ الــدو الشــسو اقنائيــة تغط ـ ر وفق ـا للوفــدر آليــات التعــاو الالزمــة مــل
اتكمةر ولكن احلكومة تنون دراسة هذه املسحلة بصورة أعمق.
 -27وأضاف وفد أندورا أ الرد عل طلـب اململكـة املتحـدة فيمـا يتعلـق بـإجراءات دديـد وضـل
الالج ــل وع ــدل اإلع ــادة القس ـ ـرية ي ــرد امل ــادة  11م ــن الق ــانو ر ــم  2012/9الص ــادر 31
أيار/مـ ــايو 2012ر الـ ــيت تع ـ ـ ف ملن مـ ــات دوليـ ــة مة ـ ـ مفوضـ ــية األمـ ــم املتحـ ــدة السـ ــامية لشـ ــسو
الالج ــل بإمكانيــة مــنح الالج ــل وثــائق هوي ــة .وأنــدورا طــرف أيض ـا التفا يــة األوروبيــة لتس ــليم
اجملــرمل .وفضـالا عــن سلـ ر فــإ ــانو تســليم اجملــرمل الصــادر  28تشـرين الةــاا/نوفمرب 1996
يتناول بوضو كبري هذا املوضوع مادتث .14
مش ـ أســرهم .وكــا رد الوفــد
 -28وطر ـ املكســي س ـسالا يتعلــق رــق العمــال املــومسيل
أ القـ ــانو ر ـ ــم  2012/9الصـ ــادر  31أيار/مـ ــايو  2012يسـ ــمح للعمـ ــال املـ ــومسيل بالعم ـ ـ
واإل امــة البلــد لف ـ ة زمنيــة متواصــلة ل تتجــاوز  12و ـ را كحــد أ ص ـ وأنــث ل يســمح بــاحلق
مش ـ ـ األسـ ــرة؛ وأضـ ــاف الـ ــوزيرر مـ ــل سل ـ ـ ر أ أطفـ ــال العمـ ــال املـ ــومسيل مشـ ــمولو بالن ـ ــامل
أندورار بغض الن ر عن وضعية والدي م من يح ا جرة.
التعليم والصح
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 -29وعم ـالا بالتوصــيات املتعلقــة ر ــر العقــاب البــدار مســح آاــر إصــال لقــانو العقوبــات
كــانو األول/ديس ــمرب  2014باس ــتكمال جتــره ه ــذه املذالف ــة .وأصــبح العق ــاب الب ــدار م ــن ا
يل األوسا وال روف.
فصاعدار حم ورا
يـل اجملموعـات الربملانيـة علـ إعـداد
 -30وفيما يتعلق بالن وض باملساواة بل اقنسـلر وافقـ
كت ــاب أب ــيض بش ــح املس ــاواةر وهـ ـو عب ــارة ع ــن جتمي ــل للمعلوم ــات ع ــن احلال ــة الفعلي ــة للم ـ ـرأة
السلطات العامةر بغية وضل اس اتيجية مش كة.
 -31ووافــق الربملــا أيض ـار  15كــانو الةاا/ين ــاير 2015ر عل ـ الق ــانو ر ــم  2015/1املتعل ــق
بالقضاء عل العنف املنز وإنشاء قنة وطنية ملنل العنف القائم عل نوع اقن والعنف املنز .
 -32وردا عل ـ أس ـ لة كتابيــة طر ت ــا اململكــة املتحــدة بشــح التمييــز القــائم عل ـ نــوع اقــن ر
ــر ص ـرا ة
أوــار الوفــد إىل أ الدســتور وكــذل غــريه مــن النصــوي القانونيــة مة ـ ــانو العم ـ
يل أفعـال التمييـز علـ أسـاد أمـور من ـا نـوع اقـن  .وبغيـة الن ـوض رقـو املـرأةر تنـون احلكومـة
أ تقــدل إىل الربملــا انونـا عامـا بشــح املســاواة بــل اقنســل لكـ متــنح الــبالد واملسسســات ا ليــات
الالزمة لتعزيز ومحاية قو املرأة.
 -33وفيم ــا يتعل ــق بالسـ ــن الق ــانوا للـ ــزواج والتوص ــيات بتعـ ــدي احل ــد األد لسـ ــن لل ــزواجر أوـ ــارت
احلكومــة إىل أنــث تســج الســنوات األربــل األاــرية أن الــة زواج لقاصـرين تـ او أعمــارهم بــل 16
و 18عام ـا ول لقاصـ ـرين ت ـ او أعم ــارهم ب ــل  14و 16عامـ ـا دـ ـ وص ــاية القاضـ ـ ر وأن ــث ن ـ ـرا لع ــدل
الو الراهن باألولوية لدو احلكومة.
وجود الت تةري مشكلةر فإ تعدي القانو ل

باء -جلسة التحاور وردود الدولة الطرف موضوع االستعراض
 -34اــالل جلســة التح ـاورر أدىل  39وفــدا ببيانــات .و كــن الطــالع عل ـ التوصــيات املقدمــة
أثنــاء احلـوار الفــرع ثاني ـ ا مــن هــذا التقريــر .وتنشــر يــل البيانــات الكتابيــة املقدمــة مــن الوفــودر الــيت
كــن الطــالع علي ــا حمفووــات البــح الشــبك لامــم املتحــدة()1ر املو ــل الشــبك اخلــارج
قو اإلنسا مىت توافرت(.)2
جملل
 -35وأوادت تايلند بحندورا علـ ااـاس اطـوات مـن أجـ معاقـة املشـاك املتصـلة بـالعنف املنـز ر
والتميي ـ ــز ض ـ ــد األو ـ ــذاي سون اإلعا ـ ــةر والجت ـ ــار بالبش ـ ــر .ور بـ ـ ـ بتع ـ ــدي الق ـ ــانو اقن ـ ــائ
عــال  2014يــح نــص عل ـ ج ـرائم جديــدة ضــمن جر ــة الجتــار باألوــذاي ألغ ـراض من ــا الــر
والستغالل اقنسـ  .ور بـ تايلنـد أيضـا باعتمـاد ـانو القضـاء علـ العنـف القـائم علـ نـوع اقـن
والعنف املنز والتصديق عل اتفا ية قو األوذاي سون اإلعا ة وبروتوكو ا الاتيارن.

__________
(http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/watch/Andorra-review- )1
.22nd-session-of-universal-periodic-review/4221938470001
(.https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/22session/Andorra/Pages/default.Aspx )2
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 -36وأعرب ـ تيمــور  -ليشــيت عــن تقــديرها للتــدابري الــيت ااــذوا أنــدورا ملواج ــة التحــديات الــيت
تطر ــا ق ــو اإلنس ــا ر مةـ ـ إنش ــاء اللجن ــة الوطني ــة للمس ــاواة ملعاق ــة ض ــايا مكافح ــة التميي ــز
واعتماد مشروع انو للقضاء عل العنف القائم عل نوع اقن والعنف املنز .
 -37وأوــادت اململكــة املتحــدة لربيطانيــا الع م ـ وأيرلنــدا الشــمالية بحنــدورا عل ـ اعتمــاد ــانو
عال ــات العم ـ الــذن ــر التمييــز بســبب اقــن ر وعل ـ إنشــاء اللجنــة الوطنيــة للمســاواةر وعل ـ
العم ـ املنجــز فيمــا يتعلــق رقــو امل ــاجرين والالج ــل وطــالل اللجــوء .ووــجع عل ـ ااــاس مزيــد
مــن اإلجـراءات هــذه اجملــالتر معربـة عــن أمل ــا أ تصــد أنــدورا علـ الربوتوكــول الاتيــارن
لتفا ية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة.
ـ ــال قـ ــو اإلنسـ ــا
 -38وأوـ ــادت الوليـ ــات املتحـ ــدة األمريكيـ ــة بسـ ــج أنـ ــدورا املةـ ــا
وبالتزام ــا منــذ أمــد طوي ـ بالد قراطيــة وتعزيــز قــو اإلنســا  .ومــل سل ـ ر أعرب ـ عــن لق ــا أل
أن ــدورا تض ــل أو تطب ــق بع ــد ي ــل ا لي ــات الالزمـ ــة حلماي ــة ق ــو العم ــالر و ــا سل ـ ـ سـ ــن
القـوانلر ورصــد املـواردر وإج ـراء التحقيقـاتر وتــوفري ســب النتصــافر وفــرض العقوبــات .ول ـ
أيض ـا أ القــانو ل يــنص عل ـ إنشــاء آليــة مســتقلة للتحقيــق النت اكــات وعمليــات القت ـ الــيت
ترتكب ا وات األمن وأنث ل يوجد مركز رمس ألديا غري الكاثوليكية.
 -39وأ اط ـ ـ أوروغ ـ ـوان علم ـ ـ ا بتصـ ــديق أنـ ــدورا مـ ــسارا عل ـ ـ الربوتوكـ ــول الاتيـ ــارن لتفا يـ ــة
قــو األوــذاي سون اإلعا ــة .وأ اط ـ علم ـ ا أيض ـ ا ووافقــة أنــدورا مــسارا عل ـ القــانو املتعلــق
بالعنف القائم عل نـوع اقنسـ والعنـف املنـز وبإنشـاء قنـة وطنيـة ملنـل العنـف .ور بـ أوروغـوان
باللجنة املتعددة التذصصات املعنية وكافحة العنف القائم عل نوع اقن والعنف املنز .
 -40وأكدت ورية فنـزويال البوليفاريـة اإلرادة السياسـية ألنـدورا احلريصـة علـ تنفيـذ التوصـيات
ال ــيت بلت ــا أثن ــاء اقول ــة األوىل لالس ــتعراض ال ــدورن الش ــام ر علـ ـ ال ــرغم م ــن األزم ــة ال تص ــادية.
ووــددت علـ تعزيــز اإلطــار التشـريع للذــدمات الجتماعيــة والصــحيةر وهــو مــا يكمـ إدارة ن ــال
وريــة فنــزويال البوليفاريــة بالتقــدل الــذن أ رزتــث أنــدورا
احلمايــة الجتماعيــة أنــدورا .واع ف ـ
تنفيــذ السياســات الراميــة إىل محايــة قــو امل ـرأة وتعزيــز مشــاركت ا اجملتمــل .ووــددت عل ـ موافقــة
أنــدورا عل ـ أ كــال تش ـريعية هامــة ترم ـ إىل القضــاء عل ـ العنــف القــائم عل ـ نــوع اقنس ـ والعنــف
املنز ر رافقت ا محالت توعية وطنية رقو املرأة.
 -41ور بـ ـ فرنس ــا بتص ــديق أن ــدورا علـ ـ اتفا ي ــات دولي ــة عدي ــدةر ول س ــيما اتفا ي ــة ق ــو
األوــذاي سون اإلعا ــة وبروتوكو ــا الاتيــارنر واتفا يــة لـ أوروبــا بشــح منــل ومكافحــة العنــف
ضــد املـرأة والعنــف املنــز (اتفا يــة اســطنبول)ر فضـالا عــن اتفا يــة لـ أوروبــا بشــح محايــة األطفــال
من الستغالل اقنسـ والعتـداء اقنسـ  .ور بـ أيضـ ا بالتعـديالت التشـريعية الـيت أدالت ـا أنـدورا
ا ونة األارية عل القانو اقنائ واليت ترم إىل ر العقاب البدا.
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 -42وأوــادت أنغــول بحنــدورا علـ تعزيــز التطــورات اقديــدة طــاع القضــاءر والــيت مكنـ مــن
إدمــاج النــاد اجتماعيـا بغــض الن ــر عــن العــر أو ال ــروف الجتماعيــة أو النتمــاء .وهنــحت أنــدورا
أيض ـا عل ـ التصــديق عل ـ اتفا يــة قــو األوــذاي سون اإلعا ــة واتفا يــة األمــم املتحــدة ملكافحــة
اقر ة املن مة عرب الوطنية .وأوـادت بإنشـاء منتـدو وطـر للشـبابر ممـا كـن الشـباب مـن املشـاركة
احلياة السياسية والجتماعية.
 -43وأوــادت األرجنتــل بحنــدورا عل ـ تصــديق ا عل ـ اتفا يــة قــو األوــذاي سون اإلعا ــة
وبروتوكو ــا الاتيــارن .وأعرب ـ عــن لــق قنــة قــو الطف ـ بشــح قــو األطفــال سون اإلعا ــة
وأكــدت عليــثر ول ســيما فيمــا يتعلــق بوصــو م إىل اــدمات الرعايــة الجتماعيــة والصــحية املناســبة.
وأوــارت األرجنتــل إىل احلملــة الدوليــة للتصــديق علـ التفا يــة الدوليــة حلمايــة يــل األوــذاي مــن
الاتفاء القسرن.
ـال قـو اإلنسـا  .وفيمـا يتعلـق
 -44ووكر وفد أندورا الوفود علـ اع اف ـا جب ـود أنـدورا
بالنت اكــات مــن جانــب املــووفل املكلفــل بإنفــاس الق ـوانلر ول ســيما الشــرطةر أعــاد الوفــد التحكيــد
عل ـ أ ــانو العقوبــات يــنص عل ـ إج ـراءات ضــائية هــذا اجملــال .وفيمــا يتعلــق بالطلــب املوجــث
إىل أنــدورا بالنضــمال إىل التفا يــة الدوليــة حلمايــة يــل األوــذاي مــن الاتفــاء القســرنر أجــاب
الوزير أ احلكومة ستجرن دراسة متعمقة لاللتزامات املنصوي علي ا التفا ية.
 -45وأعرب ـ أس ـ اليا عــن تقــديرها إلطــار قــو اإلنســا املتــل أنــدورار والــذن يــنص عل ـ
ســالمة الشــذص .وأثن ـ عل ـ ج ــود أنــدورا الراميــة إىل التصــدن للعنــف القــائم عل ـ نــوع اقــن
والعنف املنز ر وا سل من االل اعتماد تشريل حملـ  .وأوـادت بحنـدورا أيضـ ا علـ اق ـود الـيت
تبذ ا حلماية قو الطف .
 -46وأعرب الربازي عن تقديرها لتوجيـث أنـدورا دعـوة دائمـة إىل يـل اإلجـراءات اخلاصـة جمللـ
ق ــو اإلنس ــا وتص ــديق ا علـ ـ اتفا ي ــة ق ــو األو ــذاي سون اإلعا ــة وبروتوكو ــا الاتي ــارن
وعل ـ الربوتوك ــول الاتي ــارن لتفا يــة ق ــو الطف ـ املتعل ــق بــإجراء تق ــده البالغ ــات .وطلب ـ إىل
أنــدورا أ تواص ـ مراجعــة تش ـريعاوا الوطنيــة وفق ـ ا لتفا يــة قــو الطف ـ وأ تواص ـ أيض ـ ا مراجعــة
ر الجتار باألطفال وبيل األطفال.
انويا اقنائ من أج
 -47وهنــحت كنــدا أنــدورا علـ املبــادرات الــيت ااــذوا حلمايــة قــو اإلنســا ر منــذ اقولــة األوىل
لالس ــتعراض ال ــدورن الش ــام ر و ــا سلـ ـ اعتم ــاد ــانو للقض ــاء علـ ـ العن ــف الق ــائم علـ ـ ن ــوع
اق ــن والعن ــف املن ــز وإنش ــاء قن ــة وطني ــة بش ــح ه ــذه املس ــائ ع ــال 2015ر وك ــذل عل ـ ـ
الكتاب األبيض الووي الصـدور عـن تعزيـز املسـاواة بـل اقنسـل .وأثنـ كنـدا علـ التعـدي الـذن
أداـ عــال  2014علـ القــانو اقنــائ للــنص علـ جـرائم جديــدة تتعلــق بالجتــار باألوــذاي
وجرائم الكراهية.
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 -48ون ــرت و ــيل بعناي ــة املعلوم ــات املتعلق ــة بوض ــل املع ــايري واإلص ــال ات املسسس ــية ال ــيت
ام هبا أندورا .و هذا الصـددر أ اطـ علمـا باملوافقـة علـ القـانو املتعلـق بـال ا املـدا بـل
وذص ــل م ــن نف ـ ـ اق ــن وبالتع ــدي ال ــذن أداـ ـ عل ـ ـ ــانو ال ــزواج امل ــدا .ور ب ـ ـ و ــيل
باملوافق ــةر ا ون ــة األا ــريةر علـ ـ مش ــروع ــانو للقض ــاء علـ ـ العن ــف الق ــائم علـ ـ ن ــوع اق ــن
والعنــف املنــز ودع ـ أنــدورا إىل اإلس ـراع تنفيــذ القــانو م ـن اــالل ا ليــات الوطنيــة املذتلفــة.
وطلب تقده معلومات بشح العقاب البدا.
 -49وأو ــادت الصـ ــل بحنـ ــدورا عل ـ ـ تنفيـ ــذ التوصـ ــيات الـ ــيت بلت ـ ــا أثنـ ــاء اقولـ ــة األوىل لالسـ ــتعراض
الـ ــدورن الشـ ــام  .وأوـ ــارت إىل أ أنـ ــدورا ـ ــد عـ ــززت محايـ ــة الف ـ ــات املستضـ ــعفة مة ـ ـ النسـ ــاء والقصـ ــر
واألو ــذاي سون اإلعا ــة وعملـ ـ علـ ـ مكافح ــة العق ــاب الب ــدا لاطف ــال بغي ــة مح ــايت م م ــن العن ــف
والس ــتغالل اقنس ـ والعت ــداء اقنس ـ  .وأو ــارت أيض ـ ا إىل أ أن ــدورا ــد ــرت العن ــف املن ــز ض ــد
املـرأة وتكــافح التمييــز وتكفـ األجــر املتســاون عــن العمـ املتســاون .ور بـ الصـل بالتــدابري اتــددة الــيت
ااذوا أندورا حلماية قو تلفة من قو اإلنسا ر وا سل احلقو ال تصادية لاجانب.
 -50وأ اطـ ـ كوس ــتاريكا علمـ ـا بالتق ــدل ال ــذن أ رزت ــث أن ــدورا الفـ ـ ة املمت ــدة ب ــل اقـ ـولتل
األوىل والةانيــة لالســتعراض الــدورن .واع فـ بانضــمال أنــدورا إىل مزيــد مــن الصــكور الدوليـة حلقــو
اإلنس ــا وبالتق ــدل ال ــذن أ رزت ــث مواءم ــة تشـ ـريعاوا م ــل املعاه ــدات الدولي ــة .و ةـ ـ كوس ــتاريكا
أنــدورا عل ـ تعزيــز مبــادرات و ـوانل محايــة األطفــال مــن العنــف القــائم عل ـ نــوع اقــن  .ووــددت
عل ـ اق ــود املبذولــة لضــما متةي ـ النســاء بنســبة  50املائــة الربملــا  .ول ـ كوســتاريكار
وه تر ب ووافقة الربملا عل التفا عل تعزيـز املسـاواة بـل اقنسـلر عـدل وجـود تشـريل بشـح
املساواة بل اقنسل والتمييز.
 -51وهنحت الـداررر أنـدورا علـ تعاويـا البنـاء مـل قنـة مناهضـة التعـذيب واللجنـة األوروبيـة ملنـل
التع ــذيب واملعامل ــة أو العقوب ــة الالإنس ــانية أو امل ين ــةر و ــا سلـ ـ م ــن ا ــالل دم ــو التوص ــيات
التش ـريعات الوطنيــة .ومــل سل ـ ر أعرب ـ عــن دهشــت ا ل ـرفض أنــدورا التوصــيات املقدمــة أثنــاء اقولــة
األوىل لالســتعراض الــدورن املتعلقــة بالتصــديق علـ الربوتوكــول الاتيــارن لتفا يــة مناهضــة التعــذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل ينة.
 -52وأوــارت إســتونيا إىل أ أنــدورا أ ــرزت تقــدما يم ـا ــا قــو الطف ـ وامل ـرأةر وــا سل ـ
إنش ــاء قن ــة وطني ــة معني ــة باملس ــاواة ع ــال 2010ر ووض ــل اط ــة العمـ ـ الوطني ــة للمس ــاواة .وأو ــادت
إستونيا بحندورا عل التصديق عل اتفا ية قو األوذاي سون اإلعا ة وبرتوكو ا الاتيارن.
 -53وفيما يتعلق وكافحة التعصـب واطـاب الكراهيـةر أكـد وفـد أنـدورا التزامـث وكافحـة مةـ هـذه
املمارســات .وفيمــا يتعلــق بالتعــذيب وإســاءة املعاملــةر أكــد الوفــد أنــث مت ـ مراجعــة يــل اإلج ـراءات
املتبعــة الســجن ريــح تكف ـ ا ـ ال التوصــيات املقدمــة مــن قنــة مناهضــة التعــذيب .وفيمــا يتعلــق
باإلجتــار باألطفــالر أوــار الوفــد إىل أ ــانو العقوبــات أصــبح يضــم مــن ا فصــاعدا كم ـ ا حمــددا
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عــن هــذا املوضــوع وإىل أ أنــدورا صــد عل ـ اتفا يــة ل ـ أوروبــا بشــح مكافحــة الجتــار بالبشــر
واتفا ية ل أوروبا بشح محاية األطفال من الستغالل اقنس والعتداء اقنس .
 -54وهنــحت اقزائــر أنــدورا عل ـ تو يع ــا عل ـ  15معاهــدة دوليــة حلقــو اإلنســا منــذ اقولــة
األوىل لالسـ ــتعراض الـ ــدورنر مـ ــل ال كيـ ــز بشـ ــك اـ ــاي عل ـ ـ معاهـ ــدات محايـ ــة قـ ــو الف ـ ــات
املستضعفة مة النساء والقصر واألوذاي سون اإلعا ة.
 -55وهنــحت جورجيــا أنــدورا عل ـ التعــديالت الــيت أدالت ــا عل ـ الل ـوائح املتعلقــة باســتحقا ات
الضــما الجتمــاع لعــال 2008ر والــيت افض ـ ســن احلصــول عل ـ اســتحقا ات البطالــةر وعل ـ
اعتمــاد القــانو املتعلــق بن ــال احلمايــة الجتماعيــةر ومشــروع القــانو املتعلــق بالقضــاء عل ـ العنــف
القائم عل نـوع اقـن والعنـف املنـز ر وعلـ اعتمـاد تشـريعات تـنص علـ معـايري وآليـات لتحسـل
املساواة بل الرج واملرأة فيما يتعلق ب روف العم واألجور.
 -56ول تـزال أملانيــا تشــعر بــالقلقر علـ الــرغم مــن العديــد مــن التطــورات اإل ابيــةر إزاء اســتمرار
التبــاين بــل القــانو عل ـ الــور والقــانو عل ـ أرض الوا ــلر مة ـ احلاجــة إىل زيــادة الــوع رقــو
األوــذاي سون اإلعا ــة وإزالــة يــل العقبــاتر املاديــة والةقافيــة من ــا عل ـ الس ـواءر الــيت دــول دو
األوذاي سون اإلعا ة والعيش بكرامة.
 -57وأو ــادت إندونيس ــيا بإنش ــاء اللجن ــة الوطني ــة ملن ــل العن ــف الق ــائم عل ـ ن ــوع اق ــن والعن ــف
املنز واللجنة الوطنية املعنية باملسـاواة .وأوـارت بتقـدير إىل اخلطـوات املتذـذة لتنفيـذ اخلطـط الوطنيـة
الس ـ اتيجية وس ــلط الضــوء عل ـ التطــورات الجتماعي ــة وال تصــادية املتعلق ــة بالشــباب والص ــحة
والضــما الجتمــاع واملســاواة بــل اقنســل .وأوــادت إندونيســيا بســن القــانو ر ــم 2012/10
املتعل ــق بامل ــاجرين و قـ ــو العم ـ ـ ر ال ــذن كـ ــن الرعاي ــا األجان ــب مـ ــن احلص ــول عل ـ ـ قـ ــو م
ال تصادية بالكام .
 -58وأوادت أيرلندا بحندورا عل توجيث دعـوة دائمـة إىل يـل اإلجـراءات اخلاصـة جمللـ قـو
اإلنســا  .ول ـ أيرلنــدا أ أنــدورار وإ كان ـ ــد صــد عل ـ ك ـ مــن الع ــد الــدو اخلــاي
بـ ــاحلقو املدنيـ ــة والسياسـ ــية والتفا يـ ــة الدوليـ ــة للقضـ ــاء عل ـ ـ يـ ــل أوـ ــكال التمييـ ــز العنصـ ــرن
ع ــال 2006ر تق ــدل بع ــد تقري ـ ـرا أولي ـ ـا إىل أن م ــن هي ــيت ه ــاتل املعاه ــدتل .و ه ــذا الصـ ــددر
و ــجع أيرلن ــدا أن ــدورا عل ـ ـ اا ــاس ي ــل اخلط ـ ـوات املمكن ــة لتق ــده تقاريره ــا املت ــحارة إىل هي ــات
معاه ــدات األم ــم املتح ــدة أس ــرع و ـ ممك ــن .ور ب ـ أيرلن ــدا بتص ــديق أن ــدورا عل ـ الربوتوك ــول
الاتيارن الةالح لتفا ية قو الطف املتعلق بإجراء تقده البالغات.
 -59ور بـ إيطاليـا بــال ا املقـدل مــسارا بشـح وضـل إطــار ـانوا مـ احلقـو والضــمانات
املكفولة للمـووفل وأصـحاب العمـ فيمـا يتعلـق بالعمـ اقمـاع  .ور بـ إيطاليـا أيضـ ا بـاخلطوات
املتذـذةر الفـ ة املمتـدة بــل عـام  2010و2014ر ملكافحـة التمييـز بــل اقنسـل والعنـف ضــد
املرأةر وا سل تن يم محالت التوعية رقو املرأة والتصديق عل اتفا ية اسطنبول.
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 -60وأو ــادت ليبي ــا بالتق ــدل ات ــرز من ــذ اقول ــة األوىل لالس ــتعراض ال ــدورنر ول س ــيما التص ــديق
عل ـ عــدد كبــري مــن الصــكور الدوليــة حلقــو اإلنســا ر ومواءمــة التش ـريل الــداال مــل اللتزامــات
ال احلق العم ر وعل وجث التحديد التشغي .
الدوليةر واق ود الكبرية املبذولة
 -61ول ـ املكســي بارتيــا التقــدل اتــرز منــذ اقولــة األوىل لالســتعراض الــدورنر مــن بيـ
التص ــديق عل ـ ـ اتفا ي ــة ق ــو األو ــذاي سون اإلعا ــة وبروتوكو ــا الاتي ــارنر وإص ــال ــانو
العقوبــات فيمــا يتعلــق بالجتــار باألوــذاي والتعــذيبر واق ــود املبذولــة لتعزيــز املســاواة األجــور
بل النساء والرجال.
 -62و إط ــار جلس ــة التح ــاورر أك ــد وف ــد أن ــدورا نيت ـ ـا التص ــديق علـ ـ التفا يـ ـات املتعلق ــة
باقر ـة اإللك ونيــة وعل ـ معاهــدة جتــارة األســلحة .وتع ــدت أنــدورا أيض ـا بتقــده تقريرهــا األو إىل
قنــة القضــاء عل ـ التمييــز العنصــرن أســرع و ـ ممكــن .وأوــار الوفــد إىل املبــادرة اقديــدة ل ـوزارة
العــدل الراميــة إىل إنشــاء و ــدة ااصــة للتعلــيم الســجن بغيــة تيســري إعــادة اإلدمــاج الجتمــاع
للمحتجزين من االل التعليم والتشغي .
 -63وأو ــادت مون ــاكو بالتق ــدل ال ــذن أ رزت ــث أن ــدورا واإلجـ ـراءات ال ــيت اا ــذوا حلماي ــة وتعزي ــز
قــو املـرأةر ول ســيما التصــديق علـ اتفا يــة لـ أوروبــا بشــح منــل ومكافحــة العنــف ضــد املـرأة
والعنف املنز .
 -64وأوــاد اقب ـ األســود بحنــدورا عل ـ أمــور من ــا التعــاو الكام ـ مــل هي ــات معاهــدات األمــم
ـال اإلبـالع علـ الـرغم مـن حمدوديـة املـوارد .وهنـح اقبـ األسـود
املتحدة وعل الوفاء بالتزاماوـا
أنــدورا عل ـ ض ــم ا إىل موعــة البل ــدا الس ــتة عشــر األعض ــاء األم ــم املتحــدة الراعي ــة ل ‘مب ــادرة
التعلــيم أولا العامليــة‘ .وأ ــا اقبـ األســود علمـا بشـواغ اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علـ التمييــز ضــد
امل ـرأة فيم ــا يتعل ــق باملس ــاواة ب ــل اقنس ــلر ول س ــيما فيم ــا يتعل ــق بع ــدل وج ــود ــانو و ــام بش ــح
املس ــاواة ب ــل اقنس ــل ومكافح ــة التميي ــز وع ــدل وج ــود اط ــة وطني ــة تقابل ــث تش ــم ي ــل ــالت
التفا يةر وطلب إىل أندورا أ توضح بصورة أكةر اخلطوات والتدابري املتذذة هذا الصدد.
 -65وأ ــا املغــرب علم ـا بتصــديق أنــدورا عل ـ  15معاهــدة دوليــة حلقــو اإلنســا منــذ اقولــة
األوىل لالس ـ ـ ــتعراض ال ـ ـ ــدورنر ول س ـ ـ ــيما اتفا ي ـ ـ ــة ق ـ ـ ــو األو ـ ـ ــذاي سون اإلعا ـ ـ ــة وبروتوكو ـ ـ ــا
الاتي ــارنر ومواءم ــة التش ـ ـريعات الداالي ــة م ــل اللتزام ــات الدولي ــةر ول س ــيما القواع ــد الرامي ــة إىل
دســل املســاواة بــل اقنســل فيمــا يتعلــق بــاألجور .وأعــرب املغــرب عــن ارتيا ــث لعتمــاد أنــدورار
كــانو الةاا/ين ــاير 2015ر ــانو القض ــاء عل ـ العن ــف الق ــائم عل ـ ن ــوع اق ــن والعن ــف املن ــز ر
وطَالب بتقده مزيد من املعلومات عن أنشطة اللجنة املنشحة إطار هذا القانو .
 -66وأوـادت ناميبيــا بــاق ود الــيت تبــذ ا أنــدورا للتصــدن للتحــديات الــيت تواج ــا نتيجــة األزمــة
ال تصــادية الــيت أثــرت بشــك كبــري عل ـ ا تصــادها وعل ـ ســكايار مة ـ محايــة الف ــات املستضــعفة
وتقــده املســاعدة إىل األســر .وأوــادت ناميبيــا بحنــدورا عل ـ ســن ــانو القضــاء عل ـ العنــف القــائم
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علـ ـ ن ــوع اق ــن والعن ــف املن ــز ر ك ــانو الةاا/ين ــاير 2015ر وال ــذن ي ــنص علـ ـ إنش ــاء قن ــة
وطنية ملنل العنف القائم عل نوع اقن والعنف املنز .
 -67وأ اطـ ـ هولن ــدا علمـ ـ ا بتق ــدير بتص ــديق أن ــدورا م ــسارا علـ ـ اتفا ي ــة لـ ـ أوروب ــا بش ــح
مكافح ــة الجتـ ــار بالبش ــر واتفا يـ ــة ل ـ ـ أوروب ــا للو ايـ ــة م ــن العنـ ــف ضـ ــد النس ــاء والعنـ ــف املنـ ــز
ومكافحت ما .ول تزال هولندا تشعر بالقلق إزاء آثار جتره اإلج اض عل صحة وسالمة املرأة.
 -68وأوادت نيكاراغوا بحندورا علـ التقـدل الـذن أ رزتـث منـذ اقولـة األوىل لالسـتعراض الـدورن
ــال ق ــو الطف ـ ر و ــا سل ـ الت ــدابري الــيت اا ــذوا مــن ا ــالل تش ـريع ا ملكافح ــة اس ــتغالل
األطفــال البغــاء والعنــف املنــز وبيــل األطفــال .ووــجع نيكــارغوا أنــدورا عل ـ مواصــلة دســل
الة املرأة.
 -69وأ اطـ النيجــر علمـا بالتقــدل الــذن أ رزتــث أنــدورا منــذ اقولــة األوىل لالســتعراض الــدورن
ــالت ا جــرة ومحايــة الف ــات املستضــعفة وتعزيــز
وأوــادت باعتمــاد طائفــة واســعة مــن الق ـوانل
احلقــو املدنيــة والسياســية .وأوــادت باملنتــدو الــوطر للشــباب واللجنــة الوطنيــة ملنــل العنــف القــائم
علـ ـ ن ــوع اق ــن والعن ــف املن ــز  .ور بـ ـ النيج ــر بالتص ــديق علـ ـ ص ــكور دولي ــة أا ــرو حلق ــو
اإلنس ــا وو ــجع علـ ـ التص ــديق علـ ـ الع ــد ال ــدو اخل ــاي ب ــاحلقو ال تص ــادية والجتماعي ــة
والةقافي ــةر والتفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة ي ــل األو ــذاي م ــن الاتف ــاء القس ــرنر والتفا ي ــة الدولي ــة
حلماية قو يل العمال امل اجرين وأفراد أسرهم.
اقولـ ــة األوىل لالس ــتعراض ال ــدورن بإنشـ ــاء
 -70وأو ــارت الفلب ــل إىل التوصـ ــية ال ــيت ُ ــدم
مسسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا  .وأ اط ـ علم ـا باملعــايري وا ليــات الراميــة إىل دســل املســاواة بــل
الرج واملرأةر ومـل سلـ أعربـ عـن لق ـا إزاء الفجـوة بـل األجـور القطـاع اخلـاي وعـدل تكـافس
وضل غري موات.
فري صول النساء عل الووائف اإلداريةر إس يوجد
 -71ور ب ـ الربتغــال بــالتقرير الــوطر الشــام الــذن دمتــث أنــدورا وبالتقــدل الــذن أ رزتــث منــذ
اقولة األوىل لالستعراض الدورن الشام  .وأوـادت باعتمـاد ـانو القضـاء علـ العنـف القـائم علـ
نــوع اقــن والعنــف املنــز وبالتصــديق عل ـ الربوتوكــول الاتيــارن لتفا يــة قــو الطف ـ املتعلــق
بإجراء تقده البالغات.
 -72وأوــادت روانــدا بالتقــدل الــذن أ رزتــث أنــدورا تعزيــز ومحايــة قــو اإلنســا منــذ اقولــة
األوىل لالســتعراض الــدورن الشــام  .وأ اطـ علمـ ا بتقــدير بتصــديق أنــدورا علـ  15صــك ار وــا
سلـ بروتوكــولت ااتياريـة وبروتوكــولت إضــافية لتفا يــات تعــد طرفـ ا في ــا بالفعـ  .وأوــادت روانــدا
باعتماد انو القضاء عل العنف القائم عل نـوع اقـن والعنـف املنـز وبإنشـاء قنـة وطنيـة معنيـة
باملوضوع نفسث.
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ـال
 -73وأثن سـرياليو علـ التـزال أنـدورا رقـو اإلنسـا ر ول سـيما التقـدل الـذن أ رزتـث
قو الطفـ و ـر العقـاب البـدا .ومـل سلـ ر ل تـزال سـرياليو تشـعر بـالقلق إزاء ممارسـة التمييـز
ضــد امل ـرأة و ــالت التعصــب العر ـ  .ووــجع س ـرياليو أنــدورا عل ـ التو يــل عل ـ بروتوكــول منــل
الجت ــار باألو ــذاير ولاص ــة النس ــاء واألطف ــالر و معـ ـث واملعا ب ــة علي ــث املكمـ ـ لتفا ي ــة مكافح ــة
اقر ــة املن مــة َعــرب الوطنيــة وعل ـ إنشــاء مسسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا ر و ة ـ أنــدورا عل ـ ســن
وانل بشح وضل الالج ل وملتمس اللجوء .وأثارت موضوع األطفال سون اإلعا ة.
 -74ور بـ ـ س ــلوفانيا بتص ــديق أن ــدورا علـ ـ اتفا ي ــة ق ــو األو ــذاي سون اإلعا ــة واتفا ي ــة
اسطنبول والربوتوكول الاتيـارن لتفا يـة قـو الطفـ املتعلـق بـإجراء تقـده البالغـاتر كمـا ورد
التوصية اليت دمت ا سابق ار ووجع احلكومـة علـ مواصـلة التصـديق علـ مـا تبقـ مـن املعاهـدات
األساس ــية حلق ــو اإلنس ــا  .وأو ــادت بتوجي ــث دع ــوة دائم ــة إىل اإلجـ ـراءات اخلاص ــة جمللـ ـ ق ــو
اإلنس ــا  .وأثنـ ـ س ــلوفينيا علـ ـ اق ــود ال ــيت ب ــذلت ا أن ــدورا لتةقي ــف املدرس ــل والتالمي ــذ وامل ــووفل
ــال ق ــو اإلنس ــا متاو ــي ا م ــل التوص ــية الـ ـيت
العم ــوميل وامل ــووفل القض ــائيل وأفـ ـراد الش ــرطة
دمت ا االل اقولة األوىل لالستعراض الدورن.
 -75وأ اطـ إســبانيا علمـ ا بتقــدير بالتــدابري املتذــذة ملكافحــة التمييــز القــائم علـ نــوع اقــن .
وأوــادت بحنــدورا علـ اعتمـاد تــدابري تتعلــق بعــدل التمييــز والتصــديق علـ اتفا يــة قــو األوــذاي
سون اإلعا ة .وأوارت أيضا إىل إنشاء قنة ‘.‘saig
 -76ور بـ الســويد بالتعــدي الــذن أُداـ كــانو األول/ديســمرب  2014عل ـ املــادة 476
ي ــل األوس ــا  .وأك ــدت الس ــويد أيني ــة
م ــن الق ــانو اقن ــائ حل ــر العق ــاب الب ــدا لاطف ــال
النضــمال إىل التفا يــة اخلاصــة وركــز الالج ــل .وأ اط ـ علم ـ ا أيض ـ ا بــح تش ـريل أنــدورا ل يــنص
عل التفاوض اقماع بشح احلق اإلضراب.
 -77ووــكر الوفــدر مــرة أاــرور يــل املتــداالل عل ـ اع ـ اف م جب ــود أنــدورا .واــص بالشــكر
إمارة موناكو اليت تتقاسم مل أندورا مبادرات وآراء مش كة عديدة فيما يتعلق بالقدرات اإلدارية.
 -78وردا عل ـ س ـسال طر ــث اقب ـ األســود بشــح محايــة امل ـرأةر ول ســيما امل ـرأة ضــحية العنــفر
س تكـر الوفــد ب سـانة التــدابري املتذــذة حلمايــة املـرأة مــن َبيـ إنشــاء فريــق لتقــده الرعايــة الكاملــة للمـرأة
وإمكانية الوصول ان ا إىل اخلدمات الجتماعيةر وإىل مفتشية العم وإىل القضاء.
 -79وفيما يتعلـق بالطلبـات العديـدة املقدمـة إلنشـاء مسسسـة وطنيـة حلقـو اإلنسـا ر أعـاد الوفـد
التحكيد عل الدور ا ـال ألمـل امل ـا أنـدورار لكنـث أوـار إىل أنـث سـتجرو دراسـة د يقـة ومتعمقـة
لتحلي إمكانية وفرصة إنشاء مة هذه املسسسة.
 -80ورأو الوف ـ ــد أ ت ـ ــدريب الص ـ ــحافيل ووس ـ ــائط اإلع ـ ــالل
أوارت إليث سلوفينيا ا ا يستحق أاذه احلسبا أيضا.
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 -81وردا عل السويد فيما يتعلـق بتن ـيم احلـق اإلضـرابر أوـار الوفـد إىل أنـث كـا مـن املقـرر
الشروع منا شتث الربملا بعد النتذابات التشريعية آسار/مارد .2015
 -82وأاـريار واسـتجابة لتعليـق إسـبانيا بشـح اليقـل القـانوار اعـ ف وفـد أنـدورا بضـرورة مواصـلة
اق ــود لك ـ يكــو ن ــال القضــاء أكةــر فعاليــة وســرعةر مــن اــالل تيســري التعــاو القضــائ وإنشــاء
مناصب جديدة مة م نة العـو القضـائ الـيت أُنشـ ووجـب ـانو صـدر مـسارا .وتعكـف أنـدورا
اليا عل دراسة إمكانية التو يل عن ريب عل اتفا ية لوغانو.

ثاني ا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -83تحظى التوصيات المقدمة خالل جلسة التحاور والمدرجة أدناه بتأييد أندورا:
 1-83التص ددديق عل ددى اتفاجي ددة الجد درا و الحاس ددوبية ومعاة دددة تج ددارة ا س ددلحة ددي
غضون ترة زمنية معقولة (جورجيا)؛
 2-83مواصلة تعزيز خططهدا وبرامجهدا االجتماعيدةال وال سديما دي مجدال التشد يل
والصددحة وال ددماء لضددمان أ ضددل الوسددا ل المم،نددة لر دداه ددع هاال مددل التر يددز بصددفة
خاصة على أ ثر الفئات الس،انية تهميشا (جمهورية نزويال ال وليفارية)؛
 3-83إنشد دداء ليد ددة مشد ددتر ة بد ددين المتسسد ددات لمتابعد ددة التوصد دديات المقدمد ددة مد ددن
االسددتعراض الدددوري الشددامل وااليددات الدوليددة ا خددرقال ولتنسدديق تقددديو التقددارير إلددى
ةيئددات المعاةددداتال ودراسددة إم،انيددة انضددماأ أندددورا إلددى المعاةدددات التددي لددو تنضددو
إليها بعد (الم،سيك)؛
 4-83تقديو التقارير المتأخرة إلى ةيئتي معاةدتين (سيراليون)؛
 5-83مواصلة جهودةا الرامية إلى تقديو تقاريرةا الدورية المتأخرة (سلو ينيا)؛
 6-83مواصددلة جهودةددا الراميددة إلددى القضدداء علددى التمييددز ضددد الم درأة مددن خددالل
مواصددلة مواءمددة تش دريعاتها وسياسدداتها الوأنيددة مددل أح،دداأ اتفاجيددة القضدداء علددى جميددل
أ ،ال التمييز ضد المرأة (الم رب)؛
 7-83مضاعفة جهودةا دي مجدال العندف ضدد المدرأة والعندف المنزلدي مدن خدالل
مختلددف التدددابير المنصددوا عليهددا ددي التش دريعات الراميددة إلددى القضدداء علددى العنددف
ضد المرأة والعنف المنزلي (مونا و)؛
 8-83مواصددلة جهودةددا الراميددة إلددى منددل العنددف القددا و علددى نددوع الجددنس والعنددف
المنزلي وحماية الضحايا ودعمهو (أستراليا)؛
** ُدرر الستنتاجات والتوصيات.
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 9-83إجراء تحقيدق دامل دي حداالت جدرا و ال،راةيدة ومحا مدة المسدتولين عدن
أ عال التحريض على العنف محا مة املة (سيراليون).
 -84وستدرس أندورا التوصديات التاليدةال وسدتقدأ ردودا عليهدا دي وجد مناسدب ال يتجداوز
موعد الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان ي أيلول/س تم ر :2015
 1-84مواءمد ددة تش د دريعها الد ددوأني بال،امد ددل مد ددل نظد دداأ رومد ددا ا ساسد ددي للمح،مد ددة
الجنا يددة الدوليددةال وال سدديما مددن خددالل إدراج أح،دداأ تتعلددق بالتعدداون الس دريل وال،امددل
مل المح،مة (إستونيا)؛
 2-84التوجيددل و/أو التصددديق علددى العه ددد الدددولي الخدداا بددالحقوق االجتص ددادية
واالجتماعي ددة والثقا ي ددةال و ددملك التص ددديق عل ددى ال روتو ددول االختي دداري الملح ددق بد د ال
وال روتو ددول االختيدداري التفاجيددة مناةضددة التعددميبال واالتفاجيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق
جميل العمدال المهداجرين وأ دراد أسدرةوال واالتفاجيدة الدوليدة لحمايدة جميدل ا دخاا
من االختفاء القسري (أوروغواي)؛
 3-84االنض ددماأ إل ددى العه ددد ال دددولي الخ دداا ب ددالحقوق االجتص ددادية واالجتماعي ددة
والثقا يد ددةال واالتفاجيد ددة الدوليد ددة لحمايد ددة جميد ددل ا د ددخاا مد ددن االختفد دداء القسد ددريال
وال روتو ددول االختيدداري التفاجيددة مناةضددة التعددميبال واتفاجيددة الالجئددين لعدداأ 1951
وبروتو وله ددا لعددداأ 1967ال و د ددملك اتفاجي ددة منظمد ددة ا مد ددو المتح دددة للتربيد ددة والعلد ددو
والثقا د ددة (اليونسد دد،و) الخاصد ددة بم،ا حد ددة التمييد ددز د ددي مجد ددال التعلد دديوال علد ددى نحد ددو
ما أوصي ب سابقا (ال رازيل)؛
 4-84التصددديق علددى االتفاجيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددل العمددال المهدداجرين
وأ راد أسرةو (الجزا ر) (سيراليون)؛
 5-84تعزيز إأارةا القانوني بشأن إعمال حقوق المهداجرينال مدن خدالل النظدر دي
االنض ددماأ إل ددى االتفاجي ددة الدولي ددة لحماي ددة حق ددوق جمي ددل العم ددال المه دداجرين وأ د دراد
أسرةو (إندونيسيا)؛
 6-84النظدر ددي التصددديق علددى الصدد،و الدوليدة لحقددوق اإلنسددان التددي لددو تنضددو
إليه ددا بع دددال مث ددل االتفاجي ددة الدولي ددة لحماي ددة حق ددوق جمي ددل العم ددال المه دداجرين وأ د دراد
أسرةو (ني،اراغوا)؛
 7-84النظددر ددي التصددديق علددى االتفاجيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددل العمددال
المهاجرين وأ راد أسرةو (الفل ين)؛
 8-84التوجيد ددل والتص د ددديق علد ددى العه د ددد ال د دددولي الخد دداا ب د ددالحقوق االجتص د ددادية
واالجتماعية والثقا ية (إس انيا) (أيرلندا)؛
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 9-84التص ددديق عل ددى العه ددد ال دددولي الخ دداا ب ددالحقوق االجتص ددادية واالجتماعي ددة
والثقا ية (تيمور  -ليشتي) (الج ل ا سود) (سيراليون) ( وستاري،ا) (الم رب)؛
 10-84التص ددديق عل ددى العه ددد ال دددولي الخ دداا ب ددالحقوق االجتص ددادية واالجتماعي ددة
والثقا ية ضمن اإلأار الزمني للجولة الثالثة لالستعراض الدولي الشامل (ةولندا)؛
 11-84النظد ددر د ددي التصد ددديق علد ددى العهد ددد الد دددولي الخد دداا بد ددالحقوق االجتصد ددادية
واالجتماعية والثقا ية (نامي يا) (ني،اراغوا)؛
 12-84التوجيد ددل والتصد ددديق علد ددى ال روتو د ددول االختيد دداري الملحد ددق بالعهد ددد الد دددولي
الخ دداا ب ددالحقوق االجتص ددادية واالجتماعي ددة والثقا ي ددة واالنض ددماأ إل ددى لي ددة التحقي ددق
المشتر ة بين الدول التابعة ل ( رنسا)؛
 13-84التص ددديق عل ددى العه ددد ال دددولي الخ دداا ب ددالحقوق االجتص ددادية واالجتماعي ددة
والثقا يددة وال روتو ددول االختيدداري الملحددق ب د ال و ددملك ال روتو ددول االختيدداري التفاجيددة
مناةضة التعميب (ال رت ال)؛
 14-84التصد ددديق علد ددى ال روتو د ددول االختيد دداري التفاجيد ددة مناةضد ددة التعد ددميب وغيد ددره مد ددن
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (الج ل ا سود) (الدانمر )؛
 15-84التوجيل والتصديق على ال روتو ول االختياري التفاجية مناةضة التعميب ( رنسا)؛
 16-84التص ددديق عل ددى االتفاجي ددة الدولي ددة لحماي ددة جمي ددل ا ددخاا م ددن االختف دداء
القسري (سيراليون)؛
 17-84التوجي ددل والتص ددديق عل ددى االتفاجي ددة الدولي ددة لحماي ددة جمي ددل ا ددخاا م ددن
االختفدداء القسددري واالعت دراف باختصدداا اللجنددة المعنيددة بحدداالت االختفدداء القسددري
أ قا للمادتين  31و 32من االتفاجية ( رنسا)؛
 18-84النظددر ددي التصددديق علددى االتفاجيددة الدوليددة لحمايددة جميددل ا ددخاا مددن
االختفدداء القس ددري و ددملك الص دد،و الدولي ددة الر يس ددية لحق ددوق اإلنس ددان الت ددي تنض ددو
إليها بعد (ا رجنتين)؛
 19-84التص د ددديق عل د ددى اتفاجي د ددات منظم د ددة العم د ددل الدولي د ددةال وتحدي د دددا االتفاجي د ددة
رجو ( 138الجزا ر)؛
 20-84النظر ي التصديق على اتفاجية منظمة العمل الدولية رجو ( 189الفل ين)؛
 21-84النظر ي التصديق على اتفاجية منظمة العمدل الدوليدة بشدأن مسداواة العمدال
والعامالت ي ا جر عن عمل ذي جيمة متساوية (رواندا)؛
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 22-84الشروع ي مشاورة وأنيدة بهددف الحصدول علدى عضدوية منظمدة العمدل الدوليدة
واالنضماأ إلى اتفاجياتها ا ساسيةال على النحو المي أوصي ب سابقا (ال رازيل)؛
 23-84النظددر ددي التصددديق علددى اتفاجيددة اليونسدد،و لم،ا حددة التمييددز ددي مجددال
التعليو (رواندا)؛
 24-84التوجي ددل والتص ددديق ددي أس ددرع وجد د مم ،ددن عل ددى اتفاجي ددة مجل ددس أوروب ددا
اإلأارية المتعلقة بحماية ا جليات القومية ( يلي)؛
 25-84تع ددديل التشد دريعات م ددن أج ددل تجد دريو اإلجه دداض ددي بع ددض ددروفال مث ددل
حاالت الحمل نتيجة االغتصابال على النحو المي أوصي ب سابق ا (ةولندا)؛
 26-84تعديل التشريعات مدن أجدل تجدريو اإلجهداض دي دل بعدض الظدروفال مثدل
حاالت الحمل نتيجة االغتصاب ( رنسا)؛
 27-84اعتمداد جدانون لحمايدة الطفددل يدنإ علدى إر ددادات وتوجيهدات تتعلدق بددأدوار
ومستوليات الو االت الح،ومية (ال رت ال)؛
 28-84إسددقاا الصددفة الجرميددة عددن التشددهيرال المنصددوا عليهددا حالي د ا ددي القددانون
الجنا يال وإدراجها ي القانون المدنيال و قا للمعايير الدولية (إستونيا)؛
 29-84النظر ي إنشاء متسسة وأنية لحقوق اإلنسان أ قا لم ادئ باريس (لي يا)؛
 30-84مواصددلة جهودةددا الراميددة إلددى إنشدداء متسسددة وأنيددة لحقددوق اإلنسددان تمتثددل
لم ادئ باريس (الفل ين)؛
 31-84العددودة مددرة أخددرق إلددى التوصدديات المقدمددة ددي الجولددة ا ولددى لالسددتعراض
الدوري بإنشاء متسسة وأنية لحقوق اإلنسان أ قا لم ادئ باريس (ني،اراغوا)؛
 32-84إنشد دداء متسس د ددة وأني د ددة لحق د ددوق اإلنسد ددان تمتث د ددل امتث د دداالا د ددامالا لم د ددادئ
باريس (ال رت ال)؛
 33-84إنشاء متسسة وأنية مسدتقلة تمتثدل لم دادئ بداريس (تيمدور  -ليشدتي) التدي
وضعتها ا مو المتحدة ( ندا)؛
 34-84إنشاء متسسة وأنية لحقوق اإلنسان و ق ا لم ادئ باريس ( يلي) ( وستاري،ا)؛
 35-84مواص ددلة إ د درا
موارد اللجنة (الفل ين)؛

ددر ا ها ال دددوليين به دددف تعزي ددز الق دددرات وتوس دديل جاع دددة

 36-84دعددو جميددل الجهددود الم مولددة ددي مجددال حقددوق اإلنسددان مددن خددالل أمددور
منها وضل خطة عمل وأنية املة لحقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
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 37-84النظددر ددي وضددل مت درات لحقددوق اإلنسددان ددأداة تسددمت بتقيدديو السياسددات
الوأنية لحقوق اإلنسان بش،ل أدق وأ ثر اتساجا (ال رت ال)؛
 38-84مواصلة إدماج المنظور الجنسداني دي جميدل السياسدات وال درامس وتحسدين
الممارسات القا مة المتعلقة بالموضوع (أوروغواي)؛
 39-84مواصلة الجهود الرامية إلدى تعدديل القدانون الجندا ي مدن أجدل حظدر االتجدار
با أفد ددال وبد دديعهو لجمي د ددل ا غ د دراض وتوسد دديل نط د دداق المسد ددتولية الجنا يد ددة لتش د ددمل
ا خاا االعت اريينال والتنفيم ال،امل لهمه التعديالت (ألمانيا)؛
 40-84اتخدداذ ت دددابير لج ددر ض ددرر ضددحايا االتج ددار با ددخاا واعتم دداد سياس ددات
محددة من أجل م،ا حة العمل القسري وال اء (الم،سيك)؛
 41-84مواصددلة تددو ير مددا ي،فددي مددن المددوارد ال ش درية وغيرةددا مددن المددوارد ل درامس
م،ا حة االتجار بال شر (الفل ين)؛
 42-84اعتماد خطة وأنية لم،ا حدة االتجدار بال شدر وتقدديو المسداعدة إلدى جميدل
ض ددحايا االتج ددار ب ددض النظ ددر ع ددن دد،ل االس ددت الل (الممل ،ددة المتح دددة ل ريطاني ددا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 43-84توسدديل نطدداق جهودةددا للتثقيددف ددي مجددال حقددوق اإلنسددان لتشددمل تدددريب
المهنيين اإلعالميين والصحا يين (سلو ينيا)؛
 44-84تعزيددز التش دريعات الجنا يددة الراميددة إلددى دعددو م،ا حددة العنص درية والتعصددب
وضمان االمتثال لها ( يلي)؛
 45-84تعزي ددز التشد دريعات ذات الص ددلة بالتص دددي للعنصد درية والتعص ددب واتخ دداذ ت دددابير
عملية لحظر التحريض العلني على العنف وال،راةية والتمييز على أساس العرق (الصين)؛
 46-84إنشد دداء متسسد ددات مرجعيد ددة علد ددى المسد ددتوق الد ددوأني مد ددن أجد ددل م،ا حد ددة
العنصد درية والتميي ددز العنص ددري و ددره ا جان ددب ومع دداداة الس ددامية والتعص ددب وم ددن أج ددل
توعية س،ان أندورا بهمه الظواةر (نامي يا)؛
 47-84اعتمدداد تش دريعات تددنإ علددى الحددق ددي التفدداوض الجمدداعي وحظددر أعمددال
التمييز ضد النقابات (الواليات المتحدة ا مري،ية)؛
 48-84ضدمان اتخداذ مزيدد مدن الخطدوات لمعالجدة جضدايا م،ا حدة التمييدز وضدمان
تندداول خطددة العمددل الوأنيددة للمسدداواة لجميددل مجدداالت اتفاجيددة القضدداء علددى جميددل
أ ،ال التمييز ضد المرأة (الممل،ة المتحدة ل ريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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 49-84النظر ي اعتماد تشريل جديدد لم،ا حدة جميدل أ د،ال التمييدز ضدد المدرأة
وتخصيإ حصإ لش ل المرأة مقاعد غير تنفيمية ي مجلس اإلدارة (إيطاليا)؛
 50-84اعتماد جدانون دامل بشدأن المسداواة بدين الجنسدين وم،ا حدة التمييدز يتسدق
مل اتفاجية القضاء على جميل أ ،ال التمييز ضد المرأة (ني،اراغوا)؛
 51-84مواص ددلة اتخ دداذ ت دددابيرال جانوند دا وممارسد دةاال تع ددالس الفج ددوة ددي ا ج ددور ددي
القطدداع الخدداا وعدددأ المسدداواة ددي الوصددول إلددى المناصددب اإلداريددةال حي د توجددد
النساء ي وضل غير موات (الفل ين)؛
 52-84مواصلة وضل تشريعات وسياسات لتعزيدز المسداواة بدين الجنسدينال والتر يدز
بش،ل خاا على مشار ة المرأة ي الحياة السياسية (إس انيا)؛
 53-84ضمان تنفيم القوانين وتدابير المنل والحماية تنفيدما عداالا لسدد الفجدوة بدين
التشريعات والممارسات ي مجال م،ا حة العنف ضد المرأة (تايلند)؛
 54-84معالج ددة مس ددألة حق ددوق ا د دراد المحتجد دزين بانتظ ددار المحا م ددةال وال س دديما
ا جانب المين ثيرا ما يواجهون تأخيرا أويالا ي النظر ي حاالتهو (ألمانيا)؛
 55-84ض ددمان التحقي ددق ددي االدع دداءات ذات المص ددداجية المتعلق ددة بس ددوء س ددلو
الشرأة من خالل لية مستقلة (الواليات المتحدة ا مري،ية)؛
 56-84مواصددلة جهودةددا الراميددة إلددى تعزيددز االيددات التددي يم،ددن أن ت،فددل التنفيددم
السريل للقرارات القضا ية من أجل تحسين حماية حقوق اإلنسان (إس انيا)؛
 57-84التقريددب بددين تش دريعاتها ومتطل ددات االتفاجيددة ا وروبيددة بشددأن الجنسددية التددي
تدنإ علددى أن ال ت،دون تددرة اإلجامدة المطلوبددة غدراض الحصددول علدى الجنسددية أ ثددر
من  10سنوات ( رنسا)؛
 58-84تعزيد ددز حقد ددوق العمد ددال المد ددتجتين د ددي جمد ددل د ددمل ا سد ددرة (و ق د د ا لتوصد ددية
المفوضد ددية ا وروبيد ددة بشد ددأن العنص د درية والتعصد ددب) د ددي جميد ددل التش د دريعات السد دداريةال
بما ي ذلك القانون رجو ( 2012/9الم،سيك)؛
 59-84مواصلة ضمان حماية تشريعية جوية لألأفدالال بمدا دي ذلدك مدن خدالل ر دل
الحد ا دنى لسن الزواج إلى  18عام ا (أستراليا)؛
 60-84ر ل الحد ا دنى لسن الزواج من  14إلى  18عام ا (سيراليون)؛
 61-84إبداء االحتراأ لحرية الدين أو المعتقد مدن خدالل التسدليو بالوضدل القدانوني
لألديان ا خرق إلى جانب ال،اثولي،ية (الواليات المتحدة ا مري،ية)؛
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 62-84اعتمدداد ج ددانون بش ددأن الوص ددول إل ددى المعلومددات م ددن أج ددل النه ددوض نهوضد د ا
امالا بممارسة الحق ي حرية التع ير والرأي ( ندا)؛
 63-84ض ددمان الموا ق ددة السد دريعة عل ددى خطته ددا الرامي ددة إل ددى االعتد دراف ب ددالحق ددي
اإلضرابال و قا لدستور أندورا والمعايير الدولية (إيطاليا)؛
 64-84مراجع ددة تشد دريعاتها ل ،ددي ت ددنإ عل ددى ال دددعو الق ددانوني للتف دداوض الجم دداعي
والحق ي اإلضراب (السويد)؛
 65-84مواصددلة جهودةددا الراميددة إلددى القض دداء علددى ال طالددةال وال سدديما مددن خددالل
برنامس عاأ  2015لتش يل الش اب (لي يا)؛
 66-84تحسددين سياسددة الرعايددة الصددحية لتددو ير خدددمات الرعايددة الصددحية للنسدداء
والفتيات المهاجرات ب،لفة ميسورة (الصين)؛
 67-84مواصدلة جهودةدا الراميدة إلدى تعزيدز وحمايدة حقدوق ا دخاا ذوي اإلعاجددة
مد ددل إيد ددالء اةتمد دداأ خد دداا لالحتياجد ددات الخاصد ددة للنسد دداء وا أفد ددال ذوي اإلعاجد ددةال
وال سدديما مددن خددالل زيددادة الددوعي بحقددوجهو مددن أجددل منددل التمييددز االجتمدداعي وتددو ير
را متساوية للحصول على خدمات اجتماعية وصحية مناس ة (تايلند)؛
 68-84تعزيز التدابير المتعلقة بتقديو المسداعدة إلدى النسداء وا أفدال وا دخاا
ذوي اإلعاجة (أن وال)؛
 69-84مواصد ددلة االتجد دداه نحد ددو تعزيد ددز حمايد ددة ا أفد ددال ذوي اإلعاجد ددةال والنهد ددوض
بتعليمهو بش،ل امل (إس انيا)؛
 70-84مواص ددلة العم ددل عل ددى التوعي ددة بحق ددوق واحتياج ددات ا أف ددال ذوي اإلعاج ددة
وضددمان وصددولهو علددى جدددأ المسدداواة مددل غيددرةو إلددى خدددمات الرعايددة االجتماعيددة
والرعاية الصحية المناس ة (ا رجنتين)؛
 71-84دعو السياسات الوأنية الرامية إلى تعزيز وحماية المهاجرين (أن وال)؛
 72-84اعتماد سياسات عامة للمهاجرين و قا اللتزاماتها الدولية ( وستاري،ا)؛
 73-84مواءمة التشريعات المتعلقة بملتمسي اللجدوء والالجئدين مدل اإلأدار الددولي
الساري (الم،سيك)؛
 74-84مراجعة تشريعاتها إليجاد س ل جانونية اللتماس اللجوء ي أندورا (السويد).
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 -85ولو تحظ التوصيات أدناه بتأييد أندورا ل،نها أحاأ

بها علم ا.

 1-85تعددديل القددانون الجنددا ي ليددنإ تحديددداا علددى حظددر االتجددار بال شددر باعت دداره
جريمة جنا ية (أيرلندا)؛
 2-85حظر العقاب ال دني و رض العقوبة المناس ة عل مرت ،ي ( يلي).
 -86أحاأ د أندددورا علم د ا بالتوصدديات الددواردة ددي الفقددرة  1-85المتعلقددة بالحاجددة إلددى
تعددديل القددانون الجنددا ي ل،ددي يحظددر تحديدددا االتجددار بال شددر باعت دداره جريمددة جنا يددة .وأ ددارت
إلى أن المادة  134م،درراال المعنوندة الاالتجدار بال شدرالال مدن القدانون الجندا ي نددورا السداري
حالي د اال تحظددر ص دراحة االتجددار بال شددر وتعاجددب أي ددخإ يقددوأ البتجنيددد أو نقددل أو تحويددل
أو استضا ة رد أو أ ثر غدراض الدرق أو غيدره مدن أ د،ال االسدترجاقال بعقوبدة السدجن لفتدرة
تت دراوب بددين سددنتين وس د سددنوات .ويوسددل ال نددد  2مددن المددادة  134م،ددررا نطدداق الجريمددة
بصورة أ ثدر مدن خدالل اإل دارة تحديددا إلدى أند دي حدال ارت،داب مثدل ةدمه ا عدال دي حدق
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
مددن المنددا لال العت دداره اتجددارا بال شددر .تع دريض أرواب ضددحايا مثددل ةددمه السددلو يات للخطددر
أو التددأثير علددى أ ددخاا يعددانون مددن ضددعف خدداا مثددل عدددأ القدددرة العقليددة أو ال دنيددةال تعت ددر
جميعهددا أس د اب مش ددندة .وتددنإ المادتددان  121م،ددررا و 157م،ددررا مددن القددانون الجنددا ي
ندورا أيضا على تجريو االتجار بال شر غراض نزع ا عضاء واالست الل الجنسي.
 -87وأحاأد د أن دددورا علمد دا بالتوص ددية الد دواردة ددي الفق ددرة  2-85المتعلق ددة بحظ ددر العق دداب
ال دددني لألأف ددالال اس ددتنادا إل ددى اإلأ ددار الق ددانوني الس دداري بالفع ددل ددي أن دددورا .وأ ددارت إل ددى أن
المادة  476من القانون الجندا ي 2005/9ال بصدي ت المعدلدة بموجدب المدادة  40مدن القدانون
رج د دو  2014/40الصد ددادر د ددي  11د ددانون ا ول/ديسد ددم ر 2014ال تحظد ددر بوضد ددوب جميد ددل
أ ،ال العقاب ال دني لألأفالال بمن يهو المراةقونال ي جميل ا وساا ي أندورا.
 -88وتع ددر جميددل االسددتنتاجات والتوصدديات الددواردة ددي ةددما التقريددر عددن موجددف الدولددة
التددي جدددمتها والدولددة موض ددوع االسددتعراض .وال ين ددي أن يمفهددو أنه ددا تحظددى بتأييددد الفري ددق
العامل ب،امل .
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يلة الو د،تش
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