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 التقدو احملرز يف جمال حقوق اإلنسان -أوالل  
 هيئات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -ألف 

 مكتب أمني املظامل  
ميكاان أن  ت  مكتااأ أمااظ امللااال ليحاام  صاا  يااختصاصااات نطااا  توسااي  اختااارت أناادورا  -1

جتعلا  مسسسااة ققاو  اننسااان تسااتند  اب مساادل  ريااس  علاا  النحاو املاصاا  ه ا اا   ال اا  ماان هااذا 
  بوصاا  مسسساة مسااتقلة 1998وأُنحا  هاذا املكتااأ  ولاأ القاانون الصاادر ه   يران/يونياا  . التقريار

ت اخلاصاااة علااا   اااد ساااوا   مكلااااة  را ساااة مااادد تقياااد اندارة العاماااة  وع قاااال اندارة العاماااة والكيااااا
وجيااوأل ألي . عاان اققااو  واقاارايت املكرسااة ه الدسااتور و ايتهااا ع ملسااادل األساسااية املتم لااة ه الاادفا 

شخص طسيعي أو اعتساري حيتج  صلحة محروعة أن يقدم  اب مكتأ أمظ امللال شكود أو مطالساة  
 . بصرف النلر عن لنسيت  أو سن  أو وضع  أو حم    امت 

هاذه املسسساة صا  يات حماددة فيماا يتعلا  ختويا  بغار   2010وُعدل هاذا القاانون ه عاام  -2
ل هذا القانون   ُعد   2017وه عام . (1)حبماية القاصرين ومنحهم  مكانية اعستاادة مساشرة من خدماهتا

توصيات اللجنة ل مرة أخرد لتضمين  ص  يات حمددة ه جمال اقماية من العنصرية والتميي   استجابةل 
 .(2)األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصأ

 دائرة اللقاءات األسرية  
  وهااي مااا م التماااعي متخصااص للتااادخ  وتنايااذ نلاااام 2018أُنحاا ت هااذه الاااداارة ه عااام  -3

ال ايرات ه  اعت اعناصال أو الط   أو غريها من  اعت الن اع األسري اليت تنقط  أو تتعقد فيها 
 .لقاصرين م  أ د الوالدين أو أ د أفراد األسرةع  ة ا

 اخلاضعني للوصاية واملتحرري  منهاالشباب دعم  شعبة   
أعمااارهم املرتاو ااة بغاار  تقاادد الاادعم املتواصاا  للحااسا   2015ه عااام الحااعسة أُنحاا ت هااذه  -4

الااذين عضااعون أو كااانوا عضااعون لوصاااية اقكومااة أو يعيحااون  الااة الضااع  أو   ساانة 25و 16بااظ 
يوالهون خطر ان صا  اعلتماعي  ومسااعدهتم وتاوليههم مان ألا  اكتساا  متلا  مهاارات اقيااة 

الو ايااة والتاادخ  جمااال هااذه الااداارة خاادمات وتحاام  . اليوميااة وضاامان مااررهم واناادمالهم اعلتماااعي
 .دة ه التحرر واندماج ه اجملتم اجملتمعي واملساع

 اللجنة الوطنية للرعاية االجتماعية  
  أُنحا ت اللجناة الوطنياة للرعاياة اعلتماعياة بوصااها هي اة مات طااب  سياساي 2016ه عاام  -5

فيماااا يتعلااا   ملسااااا  الااايت ختااادم  (3)وتقاااع معنياااة  لتنساااي  والتعااااون باااظ اندارات اقكومياااة والسلااادايت
وبغياااة مقيااا  أ صااا   ااادر مااان الكااااا ة ه اخلااادمات . العاماااة ه جماااال اخلااادمات اعلتماعياااة املصااالحة

املقدمة  اب املواطنظ  لرد ا رتاح وملي  متل  التدابري العملية الرامية  اب تاادي اعألدوالية  وتسسيط 
 .انلرا ات اندارية  وتو يد املعايري هبدف كاالة املساواة

 نع العنف اجلنساين والعنف العائلياللجنة الوطنية مل  
ماااان اتاا يااااة جملااااس أورو  للو ايااااة ماااان العناااا  ضااااد النسااااا  والعناااا  املناااا    10وفقااااال للمااااادة  -6

كانون ال ا /يناير  بحانن   15  املسرخ 1/2015من القانون  20ومكافحتهما )اتاا ية  سطنسول(  واملادة 
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املرساوم املتعلا   لقواعاد التنليمياة  2016ُتماد ه عاام القضا  عل  العن  ا نسا  والعن  العااالي  اع
وهاي هي اة عاعيااة مكلااة  لتنسااي  والتعااون بااظ . للجناة الوطنياة ملناا  العنا  ا نسااا  والعنا  العاااالي

وُوضا  كاذلد دليا  . متل  اندارات العامة املعنية  ن  العن  ا نساا  والعنا  العااالي ومكافحتهماا
ويتضااامن هاااذا الااادلي  بروتوكاااول . ة تكاااا  تنلااايم  لااارا ات اندارات املحاااار  ليهااااللتعااااون يحاااك  وثيقااا

الكحااا  املسكااار قااااعت العنااا  ا نساااا  والعنااا  العااااالي وساااس    التهاااا فيماااا باااظ متلااا  اندارات 
 .لكاالة تقدد الرعاية امل امة للضحااي وتاادي معاودة  يذااهم

 املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان -ابء 
 2019و 2015التصديق على اتفاايات حقوق اإلنسان بني عامي   

امللحاا   عتاا يااة األوروبيااة قمايااة  16التصاادي  علاا  الربوتوكااول ر اام  - 2019أاير/مااايو  17 -7
 . قو  اننسان واقرايت األساسية

 . سول اتاا ية مكافحة التميي  ه جمال التعليم - 2018آمار/مارس  13 -8
التصااااااادي  علااااااا  الربوتوكااااااول انضااااااااه عتاا ياااااااة ا رمياااااااة  - 2016تحاااااارين ال اااااااا /نوفمرب  16 -9

انلكرتونية بحنن جترد األفعال مات الطسيعة العنصرية وكراهياة األلاناأ الايت تُرتكاأ عان طريا  أنلماة 
 .الكمسيوتر

 .اعنضمام  اب النلام األساسي ملسمتر عهاي للقانون الدو  اخلاص - 2015  يران/يوني   11 -10
 .اعنضمام  اب اتاا ية اععرتاف بقرارات التحكيم األلنسية وتنايذها - 2015أيلول/سستمرب  17 -11

 التعديالت التشريعية وأوجه التقدو -جيم 
 األطفال والشباب والتعليم  

 لت امهاااا بضااامان  ووفاااا ل . (4)والتعلااايم مااان األولاااوايت الحااااملة قكوماااة أنااادورايعتااارب األطااااال  -12
شاسا//فرباير   15  املاسرخ 14/2019ت القاانون انعمال التاام ققاو  اننساان لألطااال واملاراهقظ  سان  

بحاانن  قااو  األطاااال واملااراهقظ  وهااو صااد ع يسااتهدف فقااط عياا  األطاااال واملااراهقظ  حبكاام أن 
قو ال وعليهم والسات  وأسرهم بوصاها ضامنال رايسيال لنماااهم الحاام   با  كاذلد املسسساات لديهم  

العامة املكلاة برعايتهم و ايتهم  وكذلد الكياات اخلاصة واملهنيظ واجملتم  بصاة عامة   عماعل ملسادأ 
 عطا  األولوية داامال للجانأ املسسولية اعلتماعية املحرتكة بظ اندارات العامة واألسرة واملواطنظ  م  
و ااد روعياات خاا ل صااياغة . الو ااااي ماان ألاا  تع ياا  النمااا  الصااحي واملنسااجم وانجيااا   اااتظ الا تااظ

أفضا   اب   و (5)هذا القانون عي  املعاهدات واعتاا ات واعتاا ياات الدولياة الايت صاد ت عليهاا أنادورا
 .العقو ت  انون  دخال تعدي ت تحريعية مناسسة  وع سيما عل 

وينص هذا القانون عل  اعتماد خطة وطنية بحنن األطاال واملاراهقظ ه ألا  أ صااه سانتان  -13
سو  املعاملة  من خ ل شكال ويوفر هذا القانون نلامال متقدمال للحماية من عي  أ. من اتريخ اعتماده

ت اخلطار أو انعادام اقماياة  با    نحا   طار عم  لديد ع يرك  فقط عل  التدخ  املرتتاأ علا   ااع
 . كذلد  وبحك  خاص  عل  الو اية والتوعية اجملتمعية من أل  ضمان بي ة للحياة اآلمنة والصحية
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 التعليم م  أجل مواطنة دميقراطية  
وعلااا  النحاااو املساااظ ه وثيقتناااا األساساااية . يحاااك  التعلااايم أ اااد ماااواطن  اااوة أنااادورا الرايساااية -14

وضعنا اسرتاتيجية وطنية للتعليم تكا   مكانية اقصول عل  تعليم عام جماا  وعاا  ا اودة   (6)املو دة
عااا أل هاااذه اخلاصاااية وتُ . ه أي مااان الااانلم التعليمياااة ال  ثاااة ه السلااادب األنااادوري  وانساااسا   والارنساااي

 .اندماج أ د مكواهتا القويةيحك  التماسد اعلتماعي  وكذلد ا رتام اعخت فات  و 
 - 2012وه  طااااار رأسااااة أناااادورا للجنااااة الااااوألرا  التابعااااة جمللااااس أورو  )تحاااارين ال ااااا /نوفمرب  -15

(  واصلنا العم  ه جمال التعليم من أل  املواطنة الدميقراطية  من خ ل تنمية مهارات 2013أاير/مايو 
اامة عل  اع رتام والتساام  مايدة لتلقظ  يم م   التنوع ال قاه والعدالة  وكذلد لتنمية السلوكات الق

 .وُتستخدم هذه املهارات أيضال ملن  التطرف والتحدد. واملسسولية والروح النقدية
و اااد عملااات لامعاااة أنااادورا ووألارة التعلااايم معاااال مااان ألااا  جتدياااد منهااااج بكاااالوريوس تااادريأ  -16

وس و اااادات تتعلاااا  وأُدرلاااات ه هاااااتظ الحااااعستظ ماااان السكااااالوري. املدرسااااظ وبكااااالوريوس علااااوم الرتبيااااة
واسااااُتحدثت أيضااااال شااااعسة املالسااااتري ه تاااادريأ . بتاااادريس مهااااارات التعلاااايم ماااان ألاااا  مواطنااااة عامليااااة

و اد ُوضاعت . املدرسظ  اليت تحم  و دة دراسية تتعل   لتعلايم مان ألا  املواطناة العاملياة والدميقراطياة
اعساتاادة بغار   ات اة  مكانياة  هذه الو دة  لتعاون م  جملس أورو   وتعتماد النلاام شاس  اقضاوري

 .للط   واملدرسظ من خارج أندورامنها 
وتاانل  م املاادارس  لقااات عماا  و اايااة بحاانن التنماايط ا نسااا   والعناا  ا نسااا   واخلطااا   -17

 .2030الذكوري  وكذلد بحنن علة أمور منها  الة املهالرين وال ل ظ  وخطة عام 
أاير/ماااايو  املعاااد  ل لقاااانون ا جااارة  رخصاااة هجااارة  17  املاااسرخ 10/2018ويساااتحدل القاااانون  -18

مس تااة لااااادة الحااسا  ماان مااواطع السلاادان الاايت و عاات اتاا ااال ماا  أناادورا أو املقيمااظ فيهااا  تساام   اام 
ويُادخ  أيضاال تعادي ت ل اياة علا  شارو/ .  ن امة والعم  مس تال ه أندورا )العم  خ ل انلاألات(

 .ساعة ه األسسوع 20ة من أل  الدراسة للسماح قامليها  لعم  مدة أ صاها من  رخصة ا جر 
وفيماااااا يتعلااااا  بتع يااااا  اققاااااو  والضاااااماات املكاولاااااة لأل ااااادال املتااااااب عظ لنااياااااال  يتضااااامن  -19

شاااااسا//فرباير  بحااااانن املساااااسولية ا نااياااااة لأل ااااادال تغياااااريات لوهرياااااة  15  املاااااسرخ 15/2019 القاااااانون
وينص  ه املقام األول  عل  نق  . وضرورية  وينلم كذلد املساا  اليت ل تكن محمولة حبماية القانون

اختصاص النلر ه املخالاات ا نااياة  اب اككماة ا نااياة لتصاس  اككماة  اعبتدااياة  الو يادة  املختصاة 
اليت يتمت   ضاهتا بقدر أكارب مان املعاارف والتادريأ ه هاذا اجملاال  وهاو ماا ياوفر و  القضااي ا نااية  ه

 .امل يد من الضماات لأل دال
و نضاااافة  اب ملاااد  يااانص ألول مااارة علااا   مكانياااة حماكماااة األ ااادال  ولاااأ انلااارا ات  -20

و لتااا   . وفقااال لقااانون انلاارا ات ا ناايااة املنصااوص عليهااا ه القااانون ا نااااي  ماا لهم م اا  السااالغظ 
وعناادما ُيستحساان ملااد  ميكاان تسااوية القضااااي بساارعة أكاارب ماا   صاادار عقوبااة أخاا  ه  اا  القاصاار 

وينص هذا القانون عل   ل ام القضاة واملستحارين الاذين حيااكمون األ ادال  خلضاوع لادورات . املدان
 .تدريسية أولية ومستمرة خاصة

نلاام ا تجااأل األ ادال  واعاد طلاأ اعساتماع وطلاأ  عاادة النلار  و  لرا ات يضال وينلم أ -21
ونلام انلرا ات التنديسية اخلااص املنطسا  علايهم خا ل ا تجااألهم  وملاد مان منلاور ياوفر  ادرال أكارب 

ف مة لناح خاص  أل دال مناص  متامال عن األلنحة املخصصاة للساالغظ  . من الضماات واقماية
 .مكياة  مرافب  
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 الالجئون  
ألساسا  لغرافيااة و  ليميااة ودميغرافياة  لاايس لاادد أنادورا تحااري  حماادد بحانن اقاا  ه اللجااو    -22

 .اخلاصة بوض  ال ل ظ 1951وليست طرفال ه اتاا ية عام 
وللمسامهة ه ختاي  األألمة اننساانية الناعاة  ضامن علاة أماور أخارد  عان النا اع الساوري   -23

   اانون اقماياة املس تاة 2018  اعُتماد  ه عاام (7)نسمة( 77 543ف  و جم بلدا وعدد سكان  ) ا يتوا
  علا  اتااا  ما  عاعاة ساانت  جيياديو 2018وُو ا  ع قاال  ه أاير/ماايو . واعنتقالية ألساسا   نساانية

 .لتيسري وصول ال ل ظ السوريظ املولودين ه لسنان  عرب ممر  نسا    اب أندورا
ه الااااار م   وصااااا   انياااااة عل اااااظ ويُتو ااااا  أن يرتاااااا  هاااااذا 2018ومناااااذ تحااااارين األول/أكتاااااوبر  -24
ويستحدل هذا القانون النلام ال ألم عستقسال ال ل ظ من خ ل منحهم رخصةل لإل امة . 2020 عام

ساانتظ  ابلااة للتمديااد  ة  تكااون ه السدايااة صاااقة ماادة يااوالعماا  ه  طااار نلااام اقمايااة املس تااة واعنتقال
وينص عل  شرو/ اقصاول علا  هاذه الرخصاة وانقضاااها وكاذلد علا   مكانياة السقاا  ه  ماارة أنادورا 

ويعااارتف هاااذا القاااانون  قااا  ه اقصاااول علااا  الساااكن  والعمااا   . بعاااد انتهاااا  هاااذه الاااارتة اعنتقالياااة
 .مالصحية  والتعلي - والتدريأ  واخلدمات اعلتماعية  واعلتماعية

 القضاء  
  يران/يونياا   املعااد  ل  28  املااسرخ 12/2016فيمااا يتعلاا   للجااو   اب القضااا   أدخاا  القااانون  -25

  مساينات علاا   لارا ات  عااادة النلار ه األ كااام 1993للقاانون اعنتقاا  لإللاارا ات القضاااية لعااام 
وه هاذا الصادد  ومتاشايال . العتهاااليت تقضاي القارارات النهااياة للمحكماة األوروبياة ققاو  اننساان  ر 

م  التوصية املقدماة مان دااارة  نااام األ كاام التابعاة للمحكماة األوروبياة ققاو  اننساان  جياوأل تطسيا  
)الذي  16/2014 لرا   عادة النلر ه األ كام عل  القرارات اليت  و ن صدرت  س  بد  ناام القانون 

  كانت ه مر لة التنايذ ه ملد التاريخ وخاضعة ملتابعة استحدل ألول مرة طلأ املرالعة القضااية(
وما كان بوس  اقكومة  لو ل ُتستحدل هذه . ألمنية معقولة لطلأ املرالعة مهلة نة الوألرا   م  من  

 .2014صدر عن اككمة األوروبية ققو  اننسان  س  عام  حماكمة  إبعادة  انمكانية  تنايذ  كم أمر  
 اب ملاااد  وبغااار  تسسااايط عمااا  اكااااكم  وساااعيال  اب تااااادي التقاضاااي ه بعااا  و نضاااافة  -26

آمار/مااارس  بحانن الوساااطة  الااذي ماان شاانن  أن يتااي   22  املااسرخ 3/2018املناألعاات  اعُتمااد القااانون 
وهاي مصاممة لايس . وفعالة للمناألعاات باظ األفارادالتدبري  مكانية التوص   اب تسوايت مسسولة وماتية 

سارها عملية وساطة بديلة لإللرا ات القضااية  ب  أيضال بوصاها عملية تكميلية تتي   مكانية فقط  عت
 . توفري  اية  ضااية فعالة وُم ل  للمواطنظ

 (8)ماعيتأوجه التقدو االج  

 اقصول عل  السكن  
أدد مساان الوضااا  اع تصاااادي  وماااا ترتاااأ عليااا  مااان انتعااااد ه ساااو  العمااا   وألايدة عااادد  -27

و ااااد ساااو ت اقكومااااة هااااذه . لإلجيااااراملتا ااااة املسااااكن الساااايا ية  اب نقاااص ه املعاااارو  مااان املساااااكن 
  3/2019  اعُتمد القانون 2019فاي كانون ال ا /يناير متلاة ه هذا الصدد.  املحكلة واختذت تدابري

كااانون ال ا /يناااير  بحاانن التاادابري العاللااة املتعلقااة بتاانلري املساااكن  الااذي يُاادخ  تعاادي ت   17املااسرخ 
  ويساتحدل أيضاال ضاريسة لديادة علا  القطااعمات صلة عل  متل  القوانظ الايت تانلم لواناأ هاذا 

لتمااااع الرابااا    خااا ل اع2019متوأل/يوليااا   7وعلااا  غااارار ملاااد  لااارد اعتااااا   ه . املسااااكن الاارغاااة
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   عتسارها هي ة استحارية وتحاركية تحك  ملتق  (9)للجنة الوطنية لإلسكان  عل   نحا   نة انسكان
ويتااوخ  ملااد املسااامهة  ه تحااخيص . للااوك   األناادوريظ املعنيااظ  لسااكن ه القطاااعظ العااام واخلاااص
 .ه هذا اجملال ومتابعتها اقالة  ووض  املقرت ات الرامية  اب مسظ انلرا ات املتخذة

  ه  نحا  2020و نضافة  اب ملد  تعهدت اقكومة  لحروع  خ ل الرب  األول من عام  -28
املعهد الوطع لإلسكان  بوصا  هي ة لتخطيط السياسات العامة ووض  اخلطاط اعسارتاتيجية  وكاذلد 

مان خا ل اساتحدال صاندو  محارت  باظ املوافقة عل  بنا  املساكن املحمولة حبماياة الدولاة و ا هاا  
القطاعظ العام واخلاص لتوفري التموي   ذا القطاع بغر  تحجي  بنا  املساكن ا ديدة أو ترميم املسا  

 .املولهة لسو  انجيار

 املستود املعيحي املناسأ  
األلور  الرامية  اب رف لتع ي  التماسد اعلتماعي ومسظ اللروف املعيحية  ُ ا ت التدابري  -29

وتعت م اقكومة رف  اقد األدىن لأللور تدرجييال  اب أن يسلغ . األك ر اخنااضال بغر  تع ي  القوة الحرااية
  وصااااار 2020ه املااااااة ه عااااام  2,3فقااااد ارتااااا  بنسااااسة . (10)ه املااااااة ماااان متوسااااط األلااااور 60نسااااسة 
 .يورو 1 083,33 يسلغ
كااانون األول/ديساامرب  بحاانن التاادابري العاللااة ه جمااال   12  املااسرخ 23/2019وياانص القااانون  -30

مسشاار  -كحااد أدىن   -أتلاري املساااكن وتع ياا  القاوة الحاارااية  علاا   لا ام أصااحا  املحاااري   ن يطسقاوا 
ت وعلاااا  غاااارار ملااااد  ألاد. يااااورو ساااانوايل  24 000تكلاااااة املعيحااااة فيمااااا يتعلاااا   أللااااور الاااايت تقاااا  عاااان 

ه املااة املعاشات التقاعدية لألشخاص الذين يتلقون معاشال تقاعدايل منخاضال من صندو   3,2 بنسسة
وتتحمااا  اقكوماااة هاااذه الااا ايدة  عتسارهاااا مسااااعدة غاااري  ااماااة علااا  . الضااامان اعلتمااااعي األنااادوري

وألاد . نادورياملسامهات  بغر  عدم املساس  ستدامة نلاام التقاعاد لصاندو  الضامان اعلتمااعي األ
 .(11) لنسسة ماهتا مسلغ املعاد التضامع لألشخاص موي انعا ة واملعاد التضامع لكسار السن

 الصحة  
أوعل  حياااااادد . اسااااااتحدثت أناااااادورا  ااااااوانظ وثيقااااااة الصاااااالة حبمايااااااة  قااااااو  اننسااااااان وتع ي هااااااا -31

   قااااااو  ووالسااااااات (12)تحاااااارين األول/أكتااااااوبر  بحاااااانن امللاااااا  الطااااااي 27  املااااااسرخ 20/2017 القااااااانون
وياااانلم هااااذا القااااانون ا وانااااأ الاااايت تااااربط  قااااو  اننسااااان . مسااااتخد مي نلااااام الصااااحة والعاااااملظ فياااا 

املرضا  اخلصوصاية  و ا  ه اعساتق ل الاذا   و ه  لصحة  أي اق  ه اقصاول علا  املعلوماات  و 
وه  طاااار متابعاااة هاااذا القاااانون  . مساااسقة بحااانن العااا جطوعياااة  ااارارات  ه اختاااامه العااا ج ال اااا  أو 

الطوعية   اللواا  التنليمية لسري عم  السج  الوطع لقرارات املرض  2019آمار/مارس  6ُوضعت  ه 
 .2019املسسقة بحنن الع ج  اليت جيري العم  هبا منذ أاير/مايو 

شااسا//فرباير  بحاانن التقنيااات املساااعدة علااا   15خ   املااسر 12/2019واعتمااد الربملااان القااانون  -32
وييساار هااذا انطااار القااانو  تطااوير هااذه التقنيااات   صاا   اادر  ماان الضااماات  ماا  ا اارتام . انجنااا 

 ملتمسي هذا الع ج.الكرامة اننسانية و اية خصوصية 
بحاانن األعضااا  كااانون األول/ديساامرب    20  املااسرخ 34/2018واعتماادت أناادورا أيضااال القااانون  -33

 السحرية. صحة الواخل اي واألنسجة والدم  الذي يتم   هدف  الرايسي ه  اية 
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 2015تنفيذ التوصيات املقدمة يف عاو  -اثنيال  
 التقارير واملعاهدات -ألف 

 5-83، و4-83، و3-83الردود على التوصيات   
اعستعرا  الدوري الحام  من خ ل  نحا  فري  جيري  عداد وصياغة التقرير املقدم  اب آلية  -34

عمااا  محااارت  باااظ الاااوألارات  يتااانل  مااان خاااربا  مااان متلااا  الاااوألارات يضاااطلعون بصاااياغة الاااردود علااا  
اام التقااارير الدوليااة بحاانن  قااو  اننسااان علاا  . التوصاايات املتعلقااة  جااال اختصاصااهم وعااادةل مااا تعم 
  2017وه عااام . السااا  لتقاادد أي نااوع ماان التعليقااات عليهااااندارات العامااة واجملتماا  املااد   ويُااات  

وبغر   نحا  آلية محرتكة بظ الوكاعت ل ضط ع  ه علة أمور   تابعة الت امات أنادورا الدولياة ه 
تيساري  عاداد وصاياغة تقريار املعاع بمنصاأ املنسا   (13)جمال  قو  اننسان  اساتحدثت وألارة اخلارلياة

ورغام . رد مان ا ي اات الدولياة الايت تحاك  أنادورا أ اد أعضاااهاالرد عل  األسا لة الايت ت ااملتابعة وكذلد 
بسسأ نقص املوارد السحرية ه وألارة اخلارلية والوألارات األخرد عل   اد ساوا   ع يا ال تقادد و ملد  

  املتعلاا   لعهاااد تقرياارين دوريااظ معلقااال  ومهاااا التقرياار املتعلاا   تاا يااة مناهضاااة التعااذيأ  والتقرياار األو 
  التقريااار 2018شاااسا//فرباير  5غاااري أن أنااادورا  ااادمت  ه . الااادو  اخلااااص  ققاااو  املدنياااة والسياساااية

ا ام  للتقرير األو  والتقارير الدورية من ال ا   اب السادس  ولأ اعتاا ية الدولية للقضا  عل  عي  
 .أشكال التميي  العنصري

 15-84و 14-84الردود على التوصيتني   
لرت ه عدة مناسسات دراسة  مكانية التصدي  عل  الربوتوكول اعختياري عتاا ية مناهضة  -35

التعذيأ وغريه من ضرو  املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال  نسانية أو املهينة  الذي يهدف  اب  نحا  
غاري أنناا . التعذيأ وتقدد توصيات  نة فرعية للقيام ب ايرات منتلمة  اب أماكن اع تجاأل بغر  من 

  علااا  اتاا ياااة جملاااس أورو  ملنااا  التعاااذيأ والعقوباااة أو املعاملاااة 1997كاااانون ال ا /ينااااير   6صااد  نا  ه 
ال  نسانية أو املهينة  اليت تنص عل   نحا   نة تتماث  ه مهامها وأهدافها م  اللجناة الارعياة التابعاة 

حمدودياة مرافا  اع تجااأل فض ل عن و لنلر  اب  جم السلد وولود سجن وا د فقط  . لألمم املتحدة
ه مراكاا  الحاارطة  فلاادد أناادورا ا تناااع راسااخ  ن اعتاا يااات الدوليااة الاايت و  عاات عليهااا ه هااذا اجملااال 

 و نضاااافة  اب ملاااد  وعلااا  النحاااو. تساااتوه غااار  الربوتوكاااول اعختيااااري عتاا ياااة مناهضاااة التعاااذيأ
من هذا الربوتوكول اعختياري  لادينا آلياة وطنياة مساتقلة )مكتاأ أماظ امللاال(  17املحار  لي  ه املادة 

وعااا وة علاااا  ملاااد  يقااااوم املااادعي العااااام  . جُتاااري  ضااامن اختصاصاااااهتا  ألايرات منتلماااة  اب السااااجن
ا   فانن أنادورا تااي و لتا. وكذلد رايس اككمة اعبتدااية  ب ايرات منتلمة وماال ة  اب هاذا الساجن

غاري أن  مكانياة التو يا  عليا  ليسات .  لاع   هداف الربوتوكول اعختياري عتاا ية مناهضة التعاذيأ
مستسعدةل  رغم أن  من املناسأ تقييم ضرورة تاادي اعألدوالية م  مهام بع  آليات الرصد اليت ختض  

 . ا أندورا  لاع 

 1-83الرد على التوصية   
علاا  نحاار اللااواا  التنليميااة لقااانون األماان  (14)  التصاادي  علاا  معاهاادة جتااارة األساالحةيتو اا -36

 .2020العام  املقرر ه نيسان/أبري  
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 11-84الرد على التوصية   
لعهااااد الاااادو  اخلاااااص  ققااااو  اع تصااااادية واعلتماعيااااة االتصاااادي  علاااا   ترغااااأ أناااادورا ه -37

غااري أناا  ل يتساان . نلاار دواااار الحااسون القانونيااة ه وألارة اخلارليااة  وتولااد هااذه املساانلة  يااد (15)وال قافيااة
 . ىت اآلن الحروع ه انلرا ات عل  الصعيد اكلي

 18-84الرد على التوصية   
 عل  الصكو  الدولية التالية املتعلقة حبقو  اننسانب 2015صد ت أندورا منذ عام  -38

 ؛امللح   عتاا ية األوروبية قماية  قو  اننسان 16الربوتوكول ر م  •

 ؛امللح   عتاا ية األوروبية قماية  قو  اننسان 15الربوتوكول ر م  •

 .اتاا ية اليونسكو بحنن مكافحة التميي  ه جمال التعليم •
 الصكو  التاليةب و نضافة  اب ملد  تعت م أندورا التصدي  عل  -39

 ؛العهد الدو  اخلاص  ققو  اع تصادية واعلتماعية وال قافية والربوتوكول امللح  ب  •

 .اتاا ية  اية  قو  اننسان وكرامت  فيما يتعل   لتطسيقات السيولولية والطسية •
ة عيااا  األشاااخاص مااان اعختااااا  القساااري أولوياااةل  لنساااسة وع تحااك  اعتاا ياااة الدولياااة قمايااا -40

و اب حمدودياة  ه السلاد اعختااا  القساريمان  ااعت تساجي  ألندورا  ويع د ملد  ألساس  اب عدم 
ولااذلد  فلاايس ماان املقاارر الحااروع بعااُد ه  لاارا ات التو ياا  عليهااا علاا  . املااوارد السحاارية لااوألارة اخلارليااة

 .الصعيد اكلي

 23-84على التوصية الرد   
مكافحة التميي  ه جماال بحنن   عل  اتاا ية اليونسكو 2018صد ت أندورا  ه آمار/مارس  -41

 .التعليم

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان والدورات التدريبية واملؤشرات -ابء 
 29-84 ةالرد على التوصي  

مسسسااة وطنيااة ققااو  اننسااان وفقااال لاارد النلاار  ه مناسااسات عدياادة  ه  مكانيااة  نحااا   -42
غااري أناا    لنلاار  اب  جاام السلااد واندارات العامااة األندوريااة  فضاالت اقكومااة والربملااان . ملسااادل  ريااس

 ولاأ القاانون املكتاأ  او لاعا   أُنحا  هاذ. توسي  نطا  اختصاصات مكتاأ أماظ امللاال وتع ي هاا
ساتقلة مكلااة  را ساة مادد تقياد اندارة العاماة  ملساادل   بوصا  مسسسة م1998  يران/يوني   4املسرخ 

منا  علا   5األساسية املتم لة ه صون و اية اققو  واقرايت املكرسة ه الدستور  الذي تنص املاادة 
ويقادم مكتاأ أماظ امللاال تقريارال سانوايل عان . ساراين أ كاام انعا ن العااملي ققاو  اننساان ه أنادورا

  جيوأل ألي شخص طسيعي أو اعتساري حيتج  صلحة محروعة أن 13ووفقال للمادة . ملانأنحطت   اب الرب 
يقدم  اب مكتأ أمظ امللاال شاكود أو مطالساة  بصارف النلار عان لنسايت  أو سان  أو وضاع  أو حما  

  2010تحااااااارين األول/أكتاااااااوبر  25ولتمدياااااااد وعياااااااة هاااااااذا املكتاااااااأ وتوضااااااايحها  اعُتماااااااد  ه .   امتااااااا 
و لتاااا   جيااوأل ملكتااأ أمااظ امللاااال . (16)هباادف نحاار أ كاااام اتاا يااة  قااو  الطااا  79/2010 القااانون

(  وتتااااح  ااام 1توعياااة القاصااارين وتاااوليههم بحااانن  قاااو هم و ااارايهتم املعااارتف هباااا ه اعتاا ياااة )املاااادة 
ساانة ولألشااخاص عاادميي  12وجيااوأل ملاان تقاا  أعمااارهم عاان .  مكانيااة تقاادد شااكاود أو مطالسااات  لياا 
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األهلياااة القانونيااااة أن ياعلاااوا ملااااد مااان خاااا ل مم لااايهم القااااانونيظ  مااان دون اقالااااة  اب توكيااا  خاااااص 
( بوضاوح www.raonadordelciutada.adويحري املو ا  الحاسكي ملكتاأ أماظ امللاال ). (2-13 )املادة

ساانة اللجااو   اب هااذا املكتااأ ماان دون  ضااور مم اا   12ن لألطاااال الااذين تاااو  أعمااارهم  اب أناا  ميكاا
وأخريال  وبنا  عل  توصية اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصأ  اعتمد الربملان .  انو  أو وصي

 تحارين ال اا /نوفمرب  مان ألا  توساي  نطاا  اختصاصاات مكتاأ أماظ 23  املاسرخ 26/2017القانون 
امللال  ىت يتسىن ل   ضمن علة  لرا ات أخرد  تلقي الحكاود بحنن التعر  للتميي  العنصاري ه 

 .األماكن العامة واخلاصة عل   د سوا 

 37-84الرد على التوصية   
و لاع   أخذت متل  الوألارات األندورية . تعك  اقكومة  اليال عل  وض  مسشرات عامة -43

صا ات لوض  مسشرات  ابلة للمقارنة ومايدة وفعالة ه متل  اجملاعت   ا فيها تتعاون م  داارة ان 
  اتضااحت أيضااال ضاارورة 2017ولاادد صااياغة التقرياار الااوطع الطااوعي األول ه عااام .  قااو  اننسااان

وهااو العماا  الااذي . 2030العماا  بحااك  أعماا  لوضاا  مسشاارات وطنيااة تسااتند  اب مسشاارات خطااة عااام 
 صاااا ات  ويحااام  مسشااارات بحااانن  قاااو  اننساااان  وع سااايما ه  طاااار اخلطاااة تضاااطل  بااا  دااااارة ان

  الاااايت سيتسااااىن باضاااالها ألايدة عاااادد األنحااااطة ان صااااااية الاااايت 2021-2018ان صااااااية األواب للااااارتة 
ستسم  إبعاداد امل ياد مان املسشارات )الدراساة اعستقصاااية بحانن األمان العاام  والدراساة اعستقصاااية 

غااري أن هااذا العماا  املتعلاا  بتحديااد املسشاارات . ...( ملعيحااية  وان صااا ات الصااحيةبحاانن اللااروف ا
وتطويرها ل يكتم  بعد  ولكننا أنم  أن يكون  اد بلاغ مر لاة متقدماة لادال لادد تقادد تقريارا الاوطع 

 .2022الطوعي ال ا   ه عام 

 43-84الرد على التوصية   
والتلا يااااااون ه أناااااادورا ادلياااااا  أساااااالو  التحرياااااارا  الااااااذي ياااااانص ه لاااااادد مسسسااااااة انماعااااااة  -44

)أ( علاااا  أناااا  ينسغااااي للصااااحايظ أن يتوخااااوا أ صاااا   اااادر  ماااان اقاااارص ع اااارتام  قااااو  أشااااد 11 املااااادة
ولذلد  جيأ مراعاة هذه املسنلة بحك  خاص ه . األشخاص ضعاال وأول د الذين يعانون من التميي 

وي عل  التميي  أو من شنهنا التحري  عل  العن  أو املمارسات طن الة تقدد معلومات أو آرا   د ت
 13وبغاااار  تااااوفري التاااادريأ للصااااحايظ ه جمااااال  قااااو  اننسااااان  نلماااات وألارة التعلاااايم  ه . املهينااااة

ا  أدارهتااااا الصااااحاية  قااااو  اننسااااان والصااااحافة ه عااااال معااااول  الناااادوة املعنونااااة ا2016نيسااااان/أبري  
 .الصحافة و قو  اننسان  السيدة كادي أدألو  والناشطة ه جمال  رية

  و سادرة من وألارة الحسون اعلتماعية   دم السيد سعيد الكدوي 2016شسا//فرباير  24وه  -45
موساااوي  املتخصااص ه  ضاااااي ا جاارة وا وياااة  دورة تدريسيااة ركااا ت علاا  العنصااارية والتميياا  العنصاااري 

الدورة التدريسية مولهة  اب الصحايظ وانع ميظ ه أنادورا  وكانت هذه . وان صا  وتقس  اعخت ف
  نُلمت دوراتن تادريسيتان لاااادة عيا  وساااط انعا م 2019وخ ل عام . ماتحي العم  اب وكذلد 

هما بحاااانن  قااااو  الطااااا  والعناااا  ا نسااااا  )دوراتن تاااادريسيتانب يطغاااا  ا انااااأ النلااااري علاااا    اااادي  
 .صحايال  60ا حنو مهوالتطسيقي عل  األخرد(   ضر 

http://www.raonadordelciutada.ad/
http://www.raonadordelciutada.ad/
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 حقوق املرأة والطفل وسياسات املساواة -جيم 
 اإلاصيناءاملعرضينني خلطينر  ا تعزيز اخلطط والربامج االجتماعيينة املوجهينة  ا السينكان بصينفة عامينة و   

 االجتماعي بصفة خاصة

 2-83الرد على التوصية   
 هااي الاايت تُلهاام عماا  الدولااةياانص دسااتورا علاا  أن أناادورا دولااة التماعيااة  وعلاا  أن املسااادل  -46

. ا رتام اقرية وتع ي ها  واملساواة  والعدالة  والتسام   والدفاع عان  قاو  اننساان وكراماة األشاخاص
علاا  الساالطات العامااة هتي ااة  كااذلد علاا  اعلتاا ام  ملساااواة اققيقيااة  ماان خاا ل انشااارة  اب أن  صوياان

 . لألفراد بحك   قيقي وفعالاللروف اليت تكا  املساواة واقرية 
  ُأشااري  لاعاا   اب أن الربملااان 2015عااام الااذي لاارد ه وخاا ل اعسااتعرا  الاادوري الحااام   -47

الصحية   - نيسان/أبري   بحنن اخلدمات اعلتماعية واعلتماعية 24  املسرخ 6/2014اعتمد القانون 
ويسظ العناصر   هذه اخلدمات ووالساهتم ساهم ه توفري منومج منلم حيدد  قو  املستايدين منالذي 

 .وحيدد نلام التموي   الصحية - ال ألمة ندارة اخلدمات اعلتماعية واعلتماعية
وه و ت ع    وضعت اقكومة اللواا  التنليمياة  اذا القاانون  مان خا ل اعتمااد املرساوم  -48

املانلم للخادمات التقنياة  2017ساوم عاام   بحنن اعساتحقا ات املالياة  ومر 2019الصادر ه متوأل/يولي  
ويربأل ضامن اعساتحقا ات املالياة . الصحية - والتكنولولية و افلة اخلدمات اعلتماعية واعلتماعية

سنة واألشخاص موي انعا ة  اليت  65التقاعدية التضامنية لألشخاص الذين تاو  أعمارهم  املعاشاتُ 
اسد اعلتمااعي  وبادل  عالاة األطااال  الاذي مُيان  ابتادا  تكا  اقد األدىن من الدخ  ه  طار التم

ويحاااام  هااااذا القااااانون كااااذلد . ماااان الطااااا  األول  مياااا  األساااار الاااايت يقاااا  دخلهااااا عاااان اقااااد األدىن
املساعدات املالياة العرضاية لتغطياة اع تيالاات األساساية  وملنا   ااعت التهمايي  وتااادي ان صاا   

 .وتع ي  اعستق ل الذا 
قااوم النلااام الصااحي علاا  الضاامان اعلتماااعي  الااذي يااديره الصااندو  األناادوري للضاامان وي -49

اعلتماعي  الذي مياو ل مان خا ل املساامهات الايت تقادمها الحاركات والطسقاة العاملاة  قسااهبا اخلااص 
  ويحاام  الصااندو . أو قسااا  الغااري  وفقااال للنسااأ امل ويااة ماان املااداخي  املقسوضااة الاايت حيااددها القااانون

األنااادوري للضااامان اعلتمااااعي عيااا  املساااامهظ فيااا  )األشاااخاص املاااسمن علااايهم مساشااارة( واملساااتايدين 
ه  98,5املصاار ح هباام )األشااخاص املااسمن علاايهم بصاااة غااري مساشاارة(  علاا   ااد سااوا   ويغطااي  ااوا  

ه املاااة املتسقياة  ماا املساتايدون  1,5ويتحم  تكلااة اخلادمات الصاحية لنساسة . املااة من سكان أندورا
)القاصرون اخلاضعون الحديد اخلدمات اعلتماعية  ه  الة العج  املا  أو الضع  داارة أناسهم أو 

ه املااااة  75وحيصاا  املساتايد ماان خادمات هااذا الصاندو  علاا  . للوصااية أو األشااخاص موو انعا اة(
ه املااااة ماان سااعر املنتجااات  90ت اخلارليااة  وعلاا  ماان سااعر املنتجااات واخلاادمات املقدمااة ه العيااادا

 .واخلدمات املقدمة ه املستحايات
ه املااااااة نسااااسة رد  100غاااري أن الصااااندو  األناااادوري للضااامان اعلتماااااعي  اااادد  لاعااا  ه  -50

التكالي  فيما يتعل  باسع  األمارا  امل مناة والطويلاة األماد  أو الحاديدة اخلطاورة  وكاذلد  لاحاوص 
و لنسااااسة لااااسع  مصااااارياها. الاااايت ع ميكاااان أن يتحماااا  دخاااا  األساااارة الساهلااااة التكلاااااة أو الع لاااات 

تمااااعي  مناااذ السداياااة  الع لاااات واخلااادمات والاحاااوص  يتصااارف الصاااندو  األنااادوري للضااامان اعل
 . بوصا  االطرف املسدد للتكالي ا
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فااااااي . وتتسااااام  الاااااة ساااااو  العمااااا  ه أنااااادورا رصاااااااص اسااااات نااية داخااااا  القاااااارة األوروبياااااة -51
  الاايت يااربأل ضاامنها معاادل السطالااة  الااذي 2017   ُاادم للعمااوم تقياايم مسشاارات عااام 2018شااسا//فرباير 

ه  490لول/ساااستمرب(  وصاااه  نحااا  الحاااركات الااذي بلاااغ ه املااااة )حبساااأ بياااات شااهر أي 1,7 بلااغ
 .2017 عام
)استحدال استحقا ات السطالة ال  رادية  2015و اب لانأ انلرا ات املسينة ه تقريرا لعام  -52

وبااارامج تحاااجي  العمالاااة(  جتااادر انشاااارة  اب أن  الاااة السطالاااة هيكلياااة  ألسااااس  واعتُااارب  لتاااا  مااان 
  تسع هنج نحط ه جمال العم  والعمالة  فاعُتمد  ذا 2020ل سرتاتيجية األوروبية لعام املناسأ  وفقال 
كااانون ال ا /يناااير  بحاانن العمالااة  الااذي يُااارد فصاا ل للسياسااات   31  املااسرخ 4/2019الغاار  القااانون 

هااع  وتحااجي  النحااطة  الاايت تحاام  الوساااطة ه العماا   والتولياا  املهااع  والتاادريأ و عااادة التنهياا  امل
العمالااة  ودعاام تكاااافس الااارص  وتحاااجي  العماا  اقاار و نحاااا  الحااركات  وتطاااوير املسااادرات الرامياااة  اب 
مسظ مستود العمالاة ه املنااط  النااياة  وتناياذ محااري  مستكارة  فضا ل عان  سادا  املحاورة للحاركات 

 .لتحسظ نوعية التوظي 
.  دماااج األشااخاص موي انعا ااة ه سااو  العماا   اعُتماادت اساارتاتيجية 2016وخاا ل عااام  -53

وهكاااذا  نقحااات دااااارة التوظيااا  بروتوكاااوعت عملهاااا  اااىت يتساااىن  دمااااج هاااذه الا اااة ه نلاااام العمالاااة 
العاادي  وملااد ماان خا ل تااوفري الرتتيسااات التيساريية املعقولااة ال ألمااة  وفقاال عتاا يااة  قااو  األشااخاص 

شاسكة الحاركات  -ع ماة مميا ة مساادرة اساتحدال قكومة و نضافة  اب ملد   ا ت ا. موي انعا ة
مُتن  للحركات اليت تلت م بتوظي  هذه الا ة من األشخاص ضمن ما   موظايهاا   -الحاملة للجمي  

 .وفقال للقواعد العامة ه جمال ع  ات العم 
علا  أنا  حيا  للقاصارين ) اىت سان ال امناة عحارة(  بغا  النلار  (17)14/2019وينص القانون  -54

عاان ساانهم ووضااعهم انداري  اعسااتاادة الاعليااة ماان اقمايااة الصااحية  والرعايااة الصااحية ا ياادة  وماان 
خدمات الصحة العامة وبراجمها  وما  اب ملد. و ذا الغر   يتمت  عي  القاصرين اخلاضاعظ لوصااية 

ه املاااااة مااان  100اتقااار آ  هااام  اب املاااوارد املالياااة  قااا  ه اسااارتداد ماااا نساااست  الدولاااة وأول اااد الاااذين ي
 .تكالي  اخلدمات الصحية

شااسا//فرباير  بحاانن املساااواة ه املعاملااة وعاادم  15  املااسرخ 13/2019وأخااريال  اعُتمااد القااانون  -55
ه  الة انتهاا  هاذا اقا  أو  التميي   الذي يعترب املساواة  قال شخصيال  وينلم متل  أشكال اقماية

وجتااادر انشاااارة  اب أن هاااذا القاااانون يااانص علااا  اعتمااااد بااارامج لتع يااا  عمالاااة النساااا  . ممارساااة التمييااا 
 .واألشخاص ضعاف اقال

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكااحة التمييز ضد املرأة  

 ،52-84، و51-84، و50-84، و48-84، و38-84، و35-84، و6-83الينينينينينرد علينينينينينى التوصينينينينينيات   
 66-84، و60-84، و59-84، و53-84و
ناااذت أناادورا  لاارا ات ملموسااة لتحقياا  املساااواة بااظ ا نسااظ  م اا   نحااا  اللجنااة الوطنيااة  -56

و ذا الغر   أُنح ت  ان متعددة القطاعات )األطاال . للمساواة  فض ل عن اخلطة الوطنية للمساواة
والنسااااا   واألشااااخاص موو انعا ااااة  واملهااااالرون( تناولاااات متلاااا  القضااااااي والحااااسا   وكسااااار الساااان  

ولكاان تغيااري اقكومااة بعااد انقضااا  . املطرو ااة  واتاقاات علاا  بعاا  األولااوايت ه جمااال تكااافس الااارص
عااامظ فقااط ماان وعيتهااا أدد  اب جتميااد عماا  هااذه اللجااان  وكااذلد  لاارا ات اعتماااد اخلطااة الوطنيااة 

 .للمساواة
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(  نا اااذت أنااادورا  صااا  ات علااا  املساااتود 2019-2015الوعياااة التحاااريعية األخااارية )وخااا ل  -57
التحاااريعي  يااااربأل ضاااامنها مااااديال نلااااام اقمايااااة اعلتماعياااة ماااان خاااا ل  ااااانون اخلاااادمات اعلتماعيااااة 

  و طااااا   عملهاااااا ه 2015ه عاااااام  (18)الصاااااحية  و نحاااااا  شاااااعسة سياساااااات املسااااااواة - واعلتماعياااااة
 مهام هذه الحعسة ه ما يليب وتتم  . 2016 عام

تع ي  وتطوير الاربامج وانلارا ات الحااملة الرامياة  اب منا  ومكافحاة العنا  ا نساا   •
 ؛آخرسيا  والعن  العاالي والعن  ه أي 

تحجي  وتطوير الربامج وانلرا ات الحاملة الرامية  اب كاالة املساواة الاعلية بظ املرأة  •
 ؛والرل 

 ات مكافحاااااة ماااااا يتعااااار  لااااا  ه هاااااذا السااااايا  أشاااااد األفاااااراد تع يااااا  ومساااااظ  لااااارا •
 .وا ماعات ضعاال من أشكال عدم املساواة والتميي 

ماااا  يتااااوا م  ااااا  (19)  وافاااا  الربملااااان علاااا  صااااياغة الكتااااا  األبااااي  للمساااااواة2015وه عااااام  -58
و لتا   ُألريت دراسة شاملة . السياسات املراعية للمنلور ا نسا  اليت وضعها اعماد الربملا  الدو 

ماان خاا ل ملياا  السياااات ان صااااية  والااربامج واخلاادمات العامااة واخلاصااة الاايت تكااا  تكااافس الااارص  
 .وانطار التحريعي القاام ه أندورا  واعُتمدت عحر أولوايت لتع ي  ثقافة املساواة

  اااادد األولااااوايت  2019ه عااااام   اعتماااااد  ااااانون املساااااواة ه املعاملااااة وعاااادم التميياااا  وشااااك   -59
وحياادد هااذا القااانون  طااارال  انونيااال . اكااددة ه الكتااا  األبااي  للمساااواة الاايت مققاات علاا  أر  الوا اا 

وه هاااذا . للضاااماات ه  الاااة التمييااا   ينطسااا  علااا  صاااعيد القطااااعظ العاااام واخلااااص علااا   اااد ساااوا 
  الاذي  و ن كاان 2030وعي بحانن خطاة عاام التقرير الطا 2018الصدد   دمت وألارة اخلارلية ه عام 

يرك  عل   اية السي ة وعلا  التنمياة املساتدامة  ي عتارب املسااواة باظ ا نساظ مسادأ يحاك  العماود الاقاري 
  اليت اعتمدهتا 2030 مي  السياسات العامة  وهو ما يتجسد ه اخلطة اعسرتاتيجية لتنايذ خطة عام 

 .2019أندورا ه نيسان/أبري  
وياانص  ااانون املساااواة ه املعاملااة وعاادم التميياا  علاا  ضاارورة  دماااج املنلااور ا نسااا  ه أي  -60

ويانص أيضاال  ضامن انلارا ات الرامياة  اب تع يا  املساااواة  .  لارا  أو سياساة أو بارامج أو ناص  اانو 
ددال للمسااواة باظ املارأة عل  اعتماد اسرتاتيجية املساواة وعادم التمييا   الايت ينسغاي أن تتضامن براجماال حما

وجياااأ أن تتضااامن اعسااارتاتيجية تااادابري حماااددة لتع يااا  التوفيااا  باااظ اقيااااة الحخصاااية واألسااارية . والرلااا 
واملهنية  وسُتعتمد وفقال عتاا ية القضا  علا  عيا  أشاكال التمييا  ضاد املارأة واسارتاتيجية جملاس أورو  

 .2023-2018للمساواة بظ ا نسظ للارتة 
ويوفر  انون املساواة ه املعاملة وعدم التميي   طارال عامال بحانن اقا  ه املسااواة  مان خا ل مدياد  -61

التعااااري  ه جماااال املسااااواة وعااادم التمييااا  )التمييااا  املساشااار  وغاااري املساشااار  و خلطااان  و لااات ألم  واملضاااايقات 
عل  اعنتقام  والتحاري  علا  التمييا   وماا التميي ية  والتحرد ا نسي وعل  أساس نوع ا نس  والتحري  

 .  اب ملد(  وكذلد متل  انلرا ات الرامية  اب  اية هذا اق  الحخصي ه  الة انتهاك 
 بويتضمن هذا القانون  لرا ات شىت تتعل  مساشرة  ملساواة بظ املرأة والرل   منها ما يلي -62

نس وكاذلد  ملعاملاة غاري ال اقاة التحرد ا نسي عل  أسااس ناوع ا ان اععرتاف   •
 ؛بسسأ  الة اقم  أو األمومة من أفعال التميي 



A/HRC/WG.6/36/AND/1 

13 GE.20-02525 

مساادأ املساااواة ه األلااور بااظ ا نسااظ  الااذي ينطااوي علاا  اعلتاا ام باادف  ألاار  عمااال  •
تنطاوي متساو عن العم  املتساوي القيمة  مهما كانت طسيعة هذا األلر  وع جيوأل أن 

 ؛أي شك  من أشكال التميي  عل  أساس ا نس األن ويعل  عناصره وشروط  

اع العااااام هباااادف تع ياااا  اندماااااج وضاااا  معااااايري التماعيااااة ه جمااااال التوظياااا  ه القطاااا •
 .اعلتماعي وتوظي  املرأة  واعتماد تدابري م   خطط املساواة بظ ا نسظ

   ادم معلام األ ا ا  السياساية املحااركة ترشايحاهتا ه 2019وخ ل اعنتخا ت العامة لعام  -63
خسات امارأة كاملاة  وانتُ  واام تراعي مسدأ املناصاة  وهاو ماا أفضا   اب تحاكي  جملاس يتسام  ملناصااة ال

وتتانل  . وتحغ  امرأة أيضال منصأ ااأ الارايس. رايسة للربملان ألول مرة ه التاريخ الدستوري لسلدا
وأخاااريال  جتااادر انشااارة  اب أنااا  جتاااري  لاعااا  . اقكومااة اعات فياااة اقالياااة ماان سااات نساااا  وساااتة رلااال

 .ظ املرأة والرل صياغة القانون ا ديد املتعل   ملساواة الاعلية ب
 21وبينت استنتالات الكتا  األبي  للمساواة ولود فجوة ه األلور بظ ا نسظ نسستها  -64

وأساااسا  ملاااد متعاااددة  وهااايب التنمااايط . ه املاااااة  وهاااي مماثلاااة لتلاااد املساااجلة ه السلااادان اجملااااورة لناااا
أ  وارتاااع نساسة النساا  ه جماال التعا اد ا نسا   والتقلي  مان  يماة املهان الايت متارساها املارأة ه الغالا

ا ا   األكارب مان للعم  بدوام ل اي  والصعو ت اليت تعرت  تر ية املرأة داخ  الحركات  ومم  املارأة 
 . رعاية األشخاص املعالظ  عأ
  1/2015فمن لهة  ينص القاانون . وتتعدد لوانأ  لرا ات مكافحة أول  عدم املساواة هذه -65

كانون ال ا /يناير  بحنن القضا  عل  العن  ا نسا  والعن  العاالي  علا   لارا ات شاىت   15املسرخ 
للو اية والتوعية ه اجملال التعليمي  وهيب  ذف اكتوايت اليت تنطوي عل  التحي  ا نساا   واعتمااد 

التحيا  ا نساا  ومان  لرا ات وبرامج ملموسة للتعليم املحارت   والتوليا  األكاادميي واملهاع اخلاا  مان 
التمييااا   الاااذي مااان شااانن  أن يسااااهم ه متكاااظ الطااا   مااان مدياااد اختيااااراهتم مااان دون أي دععت 
لنسانية ومن دون أي شك  من أشاكال التمييا  باظ متلا  اخلياارات األكادميياة واملهنياة الايت تناساأ 

ة وغريها من الا ات الضعياة أداة ومن لهة أخرد  يحك  برامج تع ي  توظي  املرأ. مهاراهتم و دراهتم
وينسغي وض  ملاد كلا  ه . (20)مايدة ععتماد تدابري ملموسة تتي   مكانية اقد من الاجوة ه األلور

 .سيا  ا تصاد السو  املعتمد ه بلدا  واملول  حنو  طاع اخلدمات والسيا ة
أل اقااوار ماا  الرابطااات النسااااية ه وبعااد اعتماااد  ااانون املساااواة ه املعاملااة وعاادم التميياا   تعاا   -66

للمساااواة ومحاااركة املااواطنظ  بوصاااها داااارة اتبعااة لاارايس اقكومااة  الدولااة  نحااا  أمانااة . وجيعاا  السلااد
 .لسياسة اقكومة ال اسرتاتيجيحمورال املساواة 

ه جمتمعنااا ه اآلرا   ال غااري أن  ااة توافقاا. ساانة 16وع ياا ال اقااد األدىن لساان الاا واج حمااد دال ه  -67
ساانة  ويحااك  ملااد أ ااد األهااداف السياسااية اقاليااة للربملااان واقكومااة علاا   ااد  18بحاانن رفعاا   اب 

وخا ل الوعياة التحاريعية الساابقة  كاان الربملاان بصادد منا حاة  اانون  قاو  األشاخاص واألسار . سوا 
بسسأ الدعوة  اب  لرا   الذي تضمن  لاع  هذا التعدي   ولكن ل يتسن ل   متام عمل  ه هذا الصدد

غااري أناا  ماان املتو اا  أن يعتمااد الربملااان هااذا القااانون خاا ل . 2019اعنتخااا ت العامااة ه نيسااان/أبري  
 .ألن  يحك    دد األولوايت التحريعية  لنسسة للحكومة والربملان 2020النص  ال ا  من عام 

( توسااي  نطااا  وعيااة 1ملموسااظ مهاااب )و ااد تعاا ألت سياسااات املساااواة ماان خاا ل  لاارا ين  -68
مكتااااأ أمااااظ امللااااال بوصااااا  هي ااااة مسسسااااية ميكنهااااا تلقااااي الحااااكاود بحاااانن املساااااواة وعاااادم التميياااا   

 .السياات من منلور لنسا  لي  نحا  مرصد املساواة   عتساره هي ة  م  املعلومات وم (2و)
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 عنف العائلياإلجراءات الرامية  ا مكااحة العنف ضد املرأة وال  

 53-84، و8-83، و7-83الرد على التوصيات   
تعاا ألت سياسااات مكافحااة العناا  ا نسااا  والعناا  العاااالي خاا ل الوعيااة التحااريعية األخاارية  -69
وممااااا ع شااااد فياااا  أن التصاااادي  علاااا  اتاا يااااة  سااااطنسول   اب لانااااأ اعتماااااد  ااااانون . (2015-2019)

أاتح لنااا أساسااال  انونيااال لوضاا  سياسااات للو ايااة والتاادخ    العااااليمكافحااة العناا  ا نسااا  والعناا  
 .تتماش  م  مسادل التخصص واملنلور ا نسا  والتدخ  الحام  ومحاركة املواطنظ

نح  داخ  شعسة سياسات املساواة فري  الرعاية الحاملة للمرأة  الذي كاان   أُ 2006وه عام  -70
 ااانون اخلاادمات    ولااأ و ل هااذا الارياا مااوه و اات ع اا   . ا يقاادم الرعايااة لضااحااي العناا  ا نساا

وتقاادم هااذه . الااداارة اقاليااة لرعايااة ضااحااي العناا  ا نسااا  اب   الصااحية - اعلتماعيااة واعلتماعيااة
 .الداارة خدمات جمانية ومضمونة لدعم الضحااي

وحمااور . سااي و ااانو وتقاادم هااذه الااداارة للضااحااي مساااعدة شاااملة ماان منلااور التماااعي ونا -71
األخصااااااية اعلتماعيااااة أو املربيااااة اعلتماعيااااة  الاااايت جُتااااري مقاااااب ت عدياااادة هااااو عماااا  هااااذه الااااداارة 

وخا ل . األطااال  الاذين تعاو م  عناد اع تضاا و  يتهادد املارأة ذي)اعستقسال واملتابعة(  لتقيايم اخلطار الا
ترمااي  اب تعاااه الضااحية  الاايت األهااداف املقابلااة  جيااري وضاا  خطااة عماا  فرديااة واعتاااا  علاا  متلاا  

الت قياااي  - وجتاادر انشااارة  اب أمهيااة العماا  اعلتماااعي. تطسيقااال ملساادأ الرعايااة الاايت تركاا  علاا  الحااخص
وميكااان لألخصاااااية اعلتماعياااة  تسعاااال ل  تيالاااات اكاااددة ولطلاااأ املااارأة . الاااذي جياااري مااا  الضاااحااي

ناساية ملعا اة ماا  اد ختلاا  التجرباة املسملاة مان آبر وعوا اأ علا  املعنية  أن تاع     لارا ات املسااعدة ال
املاارأة  وه املر لااة األخااارية   لاارا ات املساااعدة القانونياااة   ااىت يتسااىن للمااارأة ضااحية العناا  ا نساااا  

 . معرفة متل  الوساا  والسس  املتا ة قمايتها
مسااااااعدة شاااااااملة للضااااااحية  تضااااااطل  و نضاااااافة  اب التاااااادخ  املساشاااااار  مااااان خاااااا ل تقاااااادد  -72

األخصااية اعلتماعية بدور مسسسي لدد   ي ا هات املعنية  وهيب داارة الحرطة  أو داارة الصحة  
أو مسسسة   امة العدل  م  اقرص عل  تقدد اخلدمات  اب الضحية وفقال لربوتوكوعت العم  القااماة 

 .وعل  تاادي معاودة  يذااها
 املوارد السحرية لحعسة سياسات املسااواة  نضامام حمامياة ت  تع أل 2017و 2016وخ ل عامي  -73

وع وة عل  ملد  اسُتحدل منصأ األخصااية الناسية ه جمال األم والطا  لتقدد الرعاية  اب  ليها. 
وجتاادر انشااارة  اب أن تحااريعاتنا تعتاارب أبنااا  النسااا  ضااحااي العناا  . القاصاارين ضااحااي العناا  ا نسااا 

و نضااافة  اب . نساا  أيضاال ضاحااي هااذا العنا  وينسغاي أن يتمتعاوا  ققااو  املعارتف هباا ه القاانونا 
ملد  انضم  اب هاذه الحاعسة أخصاااي التمااعي وأخصاااي ناساي متخصاص ه عا ج الرلاال الاذين 

. مان العنا  ويضاطل  هاسع  املهنياون بتناياذ بارامج تع يا  الع  اات اخلالياة. ميارسون العنا  ضاد املارأة
. وميكان اعنضاامام  اب هاذا الااربامج  ساادرة شخصااية  أو إب الاة ماان القضاا  أو ماان دوااار عامااة أخاارد

ويتم   ا دف الرايسي للتدخ  ه مديد املسسولية عن السالو  العنيا  املماار س وتلقاظ  ايم الع  اات 
 . املتساوية واألبوة املسسولة

هن  عنااد بناااايااوا  املخصصااة قمايااة النسااا  ضااحااي العناا  وأوجتاادر انشااارة  اب أن مراكاا  ان -74
 . اع تضا   ألادت بحك  ملحوظ

ندارات املعنياااة وظاي او نضاااافة  اب ملاااد  تعااا ألت انلااارا ات الرامياااة  اب تاااوفري التااادريأ ملااا -75
  نُلمااااات دورات تدريسيااااة أساساااااية 2019 اب  2016خاااا ل األعاااااوام ماااان . فبضااااحااي العناااا  ا نساااااا 
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هي اااات التااادخ  الااااوري م ااا  هي اااة ماااوظاي خصصاااة لاااااادة أفاااراد الحااارطة  واملهنياااظ الصاااحيظ  و ومت
 .انطاا   واملدرسظ  وغريهم

وفيما يتعل   ن  العن  ا نسا  والعنا  العااالي  تانلم شاعسة سياساات املسااواة   عشارتا   -76
العنااا  ا نساااا  والعنااا  العااااالي   ماا  وألارة التعلااايم والتعلااايم العاااا    لقااات عمااا  حماااددة بحااانن مناا 

ما ت اقوتنااذ شاعسة سياساات املسااواة متلا  . وملد ه  طار خطاة منا  تسالط األ اران ه املادارس
وتضاا  داااارة رعايااة ضااحااي العناا  ا نسااا  رهاان تصاارف السااكان خطااال . (21)توعيااة السااكانالراميااة  اب 

 .ال أايم األسسوعيعم  عل  مدار الساعة طو  ال هاتايال مساشرال وجماني
اللجنااة الوطنيااة ملناا    ولااأ  ااانون القضااا  علاا  العناا  ا نسااا  والعناا  العاااالي   وأُنحاا ت -77

باظ  ايل العن  ا نسا  والعن  العااالي  بوصااها هي اة مات طااب  سياساي وتقاع للتنساي  والتعااون  دار 
وضااامن املهاااام املساااندة  اب هاااذه اللجناااة  جتااادر انشاااارة  اب  عاااداد دليااا  . متلااا  الاااوألارات واندارات املعنياااة

. 2018  والعناااا  العاااااالي  اكتملاااات صااااياغت  ه عااااام للتعااااون والتنسااااي  ه جمااااال مكافحااااة العناااا  ا نسااااا
وتكا  هذه الوثيقة تنليم  لرا ات الوألارات واندارات املعنية ه جمال الو اية واملساعدة واملقاضااة فيماا يتعلا  

ويتضمن دلي  التعاون حمتود تربوايل مايدال لألشخاص املعنيظ مهنياال برعاياة .  لعن  ا نسا  والعن  العاالي
وحيتوي عل  بروتوكول الكح  املسكر لضحااي العن  ا نسا  أو املعرضاظ لا   . الضحااي ومساعدهتم

 .مسادل توليهية منسقة للعم   فض ل عن متل   نوات ان الةو  ا ه ملد مسشرات شىت ملنع  

 دائرة الصحة اجلنسية واإلجنابية  
 دااااارة الصاااحة ا نساااية وانجنابياااة محاااروع   2019 اعتمااادت أنااادورا  ه تحااارين ال اااا /نوفمرب -78

وأمانة الدولاة  وأمانة الدولة للحسون اعلتماعية وانسكان والحسا   أجن ت  أمانة الدولة للصحة الذي 
 .2020عملها خ ل الرب  األول من عام هذه الداارة وستساشر  ؛للمساواة ومحاركة املواطنظ

 ما تيالااااهتاملكيااااة وفااا  جملاااان علااا  املعلوماااات  األشاااخاص وساااتكا  هاااذه الاااداارة  صاااول  -79
  ساااااتقدم  اب الساااااكان   لتاااااا و . ةيالصاااااحالرعاياااااة الحخصاااااية ه جمااااااعت التعلااااايم واملسااااااعدة وتع يااااا  

  معلومات بحانن الصاحة ا نساية وانجنابياة طاوال مر لاة اخلصاوبة  األسري سيما النسا  وحميطهن وع
  .املساا  املتصلة  قم  أو  هناا ه ملد  ا 
ه سااانتا كولومااا  وسااتقدم  ه  (22)وساايكون املقاار الااداام  ااذه الااداارة هااو مركاا  الرعايااة األوليااة -80

كاا  تلسيااة  علاا  أساااس التناااو   بغاار   الو اات ماتاا   خاادمات  اب   ااي مراكاا  الرعايااة األوليااة ه السلااد
وسايقدم اخلاادمات  اب األشاخاص الاذين يلجااسون  اب هاذه الااداارة . اع تيالاات ه عيا  أحنااا  ان لايم

فريٌ  من مهنيظ متخصصظ ه الصحة ا نسية وانجنابياة  سايحيلوهنم  اب أخصااايظ ه اجملاال الطاي  
 .سية املتصلة هبذه اخلدمةأو ه املساا  القانونية  أو الرعاية النا

وفيما يتعل  بطلأ املعلومات املتعلقة إبهنا  اقم   يعتمد املهنيون ه عملهم بروتوكوعل حمددال  -81
. شاخصك  ا تيالات  مكياة وف  معلومات  دتقدلمقابلة ملد تلي و يساش ر بطلأ من املرأة املعنية  

م هااذه و نضااافة  اب ملااد  ميكاان أن تقااد   . قاااعتوتقااد م معلومااات مناسااسة  مياا  الا ااات العمريااة وا
  ه مر لتها األولية واألساسية بحك  خاص  من خ ل استحارة عرب ا ات  أو خدماهتا الداارة أيضال 

 .الربيد انلكرتو 
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 دعم السك   
 1 903 819,69خصصات مسلاغ و   2020وافقت أندورا عل  طلسات دعم  جيار املساكن لعاام  -82

 .يورو للمسامهة ه دف   جيار مقدمي هذه الطلسات
و اب لانأ األسر املتعددة األفراد وكسار السن والحسا   مشلت الا ات مات األولوياة النساا   -83

 .  والنسا  ضحااي العن  ا نسا ةتاككماكرومات اللوا  يعحن داخ  أسر معيحية 
أ  انون  فض ل عن  نحا  صندو  محارت  باظ وتعت م اقكومة  نحا  معهد انسكان   ول -84

 .السكن اعلتماعيلتحجي  القطاعظ العام واخلاص 

 اإلعااة ياألشخاص ذو حقوق   

 70-84، و69-84، و68-84، و67-84الرد على التوصيات   
ت طور مستود  اية وكاالة  قاو  األشاخاص موي انعا اة بحاك  ملحاوظ خا ل السانوات  -85

 . (22)يلي ا تيالاهتمنص  انو  منذ سنوات  ن يولد  و ن كااألخرية  
وممااا ع شااد فياا  أن انضاامام أناادورا  اب األماام املتحاادة وبااد  ناااام اتاا يااة  قااو  األشااخاص  -86

. ممارساتها  ااه موي انعا ة وبروتوكو ا انضااه يس ارا   اراأل التقادم ه اكتساا  هاذه الا اة  قو هاا و 
ويُدمج  انون كاالة  قو  األشخاص موي انعا ة املاهوم اعلتماعي لإلعا ة الذي اعتمدت  ا معياة 

  ماان خاا ل باارامج العماا  العاااملي املتعلاا   ألشااخاص موي 1982كااانون األول/ديساامرب   3العامااة ه 
 اة  والعجا (    وكاذلد مصاطلحات  )العاهاة  وانعااووالساهتا انعا ة  والذي يعرتف حبقو  هاذه الا اة

و س  اعتماد هاذا القاانون  اعُتماد  اانون . ملحاركة  والو اية  و عادة التنهي   وتكافس الارص(اومسادا  )
  الاذي شاك  خطاوة مهماة للغاياة ه تنلايم  ا  األشاخاص موي انعا اة 1995 مكانية الوصول لعام 

 .ه الوصول  اب متل  السي ات
الصاااحية  اب ماااديال وتع يااا   لااارا ات  - ياااة واعلتماعياااةوأفضااا   اااانون اخلااادمات اعلتماع -87

واعتماد . مراعاة  قو  األشخاص موي انعا ة ه هذا اجملال عل  حنو يوفر  درال أكارب مان الضاماات
تحرين ال ا /نوفمرب  بحنن التدابري العاللة لتنايذ اتاا ياة  قاو   30  املسرخ 27/2017الربملان القانون 

. . وكنتيجة لذلد  لرد مديال بع  التعاري  اليت ل تعد صاقة2006ة لعام األشخاص موي انعا 
صاااحية متعاااددة ه  - و لتاااا   يساااتايد األشاااخاص موو انعا اااة مااان خااادمات التماعياااة والتماعياااة

 متل  اجملاعتب
األطااااال ه جماااال التعلااايم  جتااادر انشاااارة  اب خدماااة الرعاياااة املسكااارة  الااايت تساااتهدف  •

املرتاو ااة أعمااارهم واألطاااال (  باارامج التحاياا ساانوات ) 3و 0املرتاو اة أعمااارهم بااظ 
(  والاايت تساام  إبدخااال التعاادي ت ال ألمااة باارامج النمااا ساانة ) 16ساانوات و 3بااظ 

 ؛ضمان التعليم الحام  للجمي لعل  نلام التعليم العادي 

نلااام الصااحة العامااة  مياا  األشااخاص موي اعسااتاادة ماان كااا  تُ ه جمااال الصااحة   •
وتلتا م أناادورا بتساجي  القاصاارين مان موي انعا اة  الااذين ياتقار آ  هاام  اب . انعا اة

  وهاو ماا يكاا   ام التغطياة في  هممسامهتأ سا/ ه هذا النلام وبدف   املوارد املالية 
 ؛الصحية

ه جماال العما    اة دااارة للادعم مان ألا  اندمااج ه ساو  العما   تقادم اخلادمات  •
واملعلومات بحنن متل  موارد العم  والتدريأ املهع  وتع أل اعساتق ل الحخصاي  
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الاااات كااا  شاااخص  فضااا ل عااان التنهيااا  املهاااع وتُقااادم انرشااااد واملحاااورة تسعاااال ع تي
 ؛والدعم اخلاص ه مكان العم   م  املتابعة والتقييم املستمر

ه جماال الرتفيا   تقادم أنادورا الادعم ماان خا ل مهنياظ  اصالظ علا  تادريأ خاااص  •
 . ىت يتسىن  مي  األشخاص موي انعا ة ممارسة أنحطة ثقافية أو رايضية

رت شاااعسة تع يااا  اعساااتق ل الحخصاااي التااادريأ ملاااوظاي اندارة بحااانن    وف ااا2017ومناااذ عاااام  -88
كيايااااة التعاماااا  ماااا  األشااااخاص موي انعا ااااة  ماااا  ا اااارتام  قااااو هم املعاااارتف هبااااا ه القااااانون وتاااااادي 

 .املمارسات املهنية السي ة
ر أيخاذ ه اععتسااوحيمي  انون القضا  عل  العن  ا نسا  والعن  العااالي عيا  النساا   و -89

وتضاااطل  اللجناااة الوطنياااة ملنااا  العنااا  ا نساااا  والعنااا  العااااالي  بااادورها   هماااة . ضاااعاال  نأشاااد ف ااااهت
 ناتصااميم اعساارتاتيجيات الاايت يتعااظ تنايااذها لتوعيااة ضااحااي العناا  ا نسااا  والعناا  العاااالي وو ااايته

د الا ااات ضااعاال    والاايت ينسغااي جتساايدها ه باارامج عماا  أتخااذ ه اععتسااار أشاانومساااعدهت نومديااده
و نضاااافة  اب ملاااد  يعااارتف  اااانون القضاااا  علااا  . م اا  الاتياااات والنساااا  موات انعا اااة واملهاااالراتا

العن  ا نسا  والعن  العاالي حب  النسا  موات انعا ة ه اقصول عل  املعلومات الكاملة واملحورة 
لغاة انشاارة أو عارب رة وماهوماة  ساوا  العن  ا نساا  والعنا  العااالي  بصايغة ميس ارصوص املناسسة 

 .طراا  التواص  األخرد
ويتضااااامن بروتوكاااااول الكحااااا  املسكااااار لضاااااحااي العنااااا  ا نساااااا  املااااادم ج ه دليااااا  التعااااااون  -90

و اة . لا  مسشارات حماددة تتعلا  حبالاة ضاعاهنحيتاوي عمواصاات بحنن النسا  موات انعا اة   ياال 
مسااار حماادد لإل الااة بااظ شااعسة تع ياا  اعسااتق ل الحخصااي وشااعسة سياسااات املساااواة ماان ألاا  تقاادد 

 .تخصصة للنسا  موات انعا ة ضحااي العن  ا نسا  أو العن  العاالي أو التميي الرعاية امل
ويعارتف  اانون  اياة  قااو  األطااال واملاراهقظ علا  ولاا  التحدياد حبقاو  األشااخاص موي  -91

فلهم اق  ه التمت   ستود من املحاركة واندماج اعلتماعي . انعا ة خ ل مر ليت الطاولة واملراهقة
حبيااة  همتماتع اماة ل  حنو كام  وفعال وعل   ادم املسااواة ما  غاريهم  مان خا ل تاوفري اللاروف املعل

التماعياة ومدرسااية ومهنيااة شاااملة وليادة النوعيااة  وكاالااة  مكانيااة الوصاول  وتااوفري الرتتيسااات التيسااريية 
 .ال ألمة  وفقال ل تاا ية

تكاااا  للقاصااارين موي انعا اااة  مكانيااااة وعلااا  غااارار ملاااد  جياااأ علاااا  اندارات العاماااة أن  -92
ممارسة  قهم ه التعساري حبرياة عان آرااهام بحانن القضاااي الايت متساهم  واقصاول علا  املسااعدة امل اماة 

 .لنوع  عا تهم  ىت يتسىن  م ممارسة هذا اق  عل  حنو فعال

 حقوق العمل  
د ه اعتمااااد  اااوانظ متلااااة باااظ باااذلت اقكوماااة لهااادال كساااريال ه جماااا  العمااا  والعمالاااة  جتسااا -93

وتاار د فيمااا يلااي التاادابري املتخااذة . تاانلم اقمايااة القانونيااة وتوفرهااا ه هااذين اجملااالظ 2019و 2018 عااامي
 .لكاالة اق  ه العم  ألشد األشخاص ضعاال  وكذلد اق  ه التااو  ا ماعي واق  ه انضرا 

 2-83الرد على التوصية   
  تعتماااد أنااادورا سااانوايل بااارامج شاااىت بحااانن العمااا  والتااادريأ لاااااادة 2013و 2012مناااذ عاااامي  -94

وهتاااادف هااااذه الااااربامج  اب تع ياااا  العمالااااة . العاااااطلظ عاااان العماااا  املسااااجلظ ه داااااارة التوظياااا  العامااااة
وه أواااا  . املاادة والتاادريأ ه مكااان العماا  وتحااجي  توظياا  العاااطلظ عاان العماا  بعقااود غااري حمااددة
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 16  اعتمدت أندورا براجماال لديادال لتع يا  توظيا  الحاسا  النحاطظ املرتاو اة أعماارهم باظ 2015 عام
 .سنة وتدريسهم العملي داخ  الحركات 21و

  اساارتاتيجية  كوميااة لدياادة تقااوم علاا  اندماااج التاادرجيي لنلااام 2016وُوضااعت  منااذ عااام  -95
يتعلاا   لتولياا  املهااع  يعطااي األولويااة ه  مساارات  متكاملااة مكياااة وفقااال ل  تيالااات الحخصااية فيمااا

اعستاادة من بارامج سياساة العما  النحاطة لألشاخاص الاذين لاديهم صاعو ت ه ولاوج ساو  العما   
و لتا   و نضافة  اب استياا  شرو/ اعستاادة من أي . املعتمدة ه هذا اجملال وهو ما ع أل التغريات

 .يدون أيضال من املنتمظ  اب ف ات األشخاص ضعاف اقالبرامج  تقر ر ولو  أن يكون املستا
ه الو ات ماتا   و   لارد أتكياد عيا  التغياريات املاذكورة ساابقال  2018و 2017وخ ل عامي  -96

ه أك ااار اع تيالاااات ه جماااال اندمااااج املهاااع لألشاااخاص املنتماااظ  اب الا اااات الااايت توالااا  صاااعو ت 
تقار ر املضاي ه  عطاا  األولوياة  اذه الا اات  وع سايما الحاسا    2019وه عام . اقصول عل  العم 

سااانة  واألشاااخاص الاااذين يتلقاااون مسااااعدة التماعياااة بساااسأ السطالاااة  25و 18املرتاو اااة أعماااارهم باااظ 
 ساااااار التوليااااا  الاااااذين التحقاااااوا ال  رادياااااة  واألشاااااخاص موو انعا اااااة  واألشاااااخاص ضاااااعاف اقاااااال  

 .لتوظي املتخصص الذي تعتمده داارة ا
ه  0,10   اوا  2018-2015وتسلغ املي انية املخصصة لتدابري العمالة النحطة  خا ل الاارتة  -97

 اي ل.يورو سنو  2 755 216ما متوسط  عادل تاملااة من الناتج اكلي انعا   و 
كانون ال ا /يناير  بحنن العمالة  الذي   31  املسرخ 4/2019عل  ملد  يوفر القانون  وع وةل  -98

ويتاي  .    طاارال  انونياال لديادال للسلاد يسام   عتمااد هناج اساتسا ي ه جماال العمالاة2019اعُتمد ه عام 
ملد  مكانية املضي  دمال ه مديال نلام العمالة العام وهياكل  اندارياة  ومواصالة تع يا  بارامج حماددة 

 .لااادة ف ات معينة

 64-84، و63-84، و47-84رد على التوصيات ال  
كااانون األول/ديساامرب    6  املااسرخ 31/2018  القااانون 2018اعتماادت أناادورا  ه أواخاار عااام  -99

كانون األول/ديسمرب  بحنن عم  نقا ت العمال   6  املسرخ 32/2018والقانون  بحنن ع  ات العم ؛
كااااانون األول/ديساااامرب  بحاااانن تاااادابري تسااااوية   6  املااااسرخ 33/2018ونقااااا ت أر   العماااا ؛ والقااااانون 

 . املناألعات ا ماعية
اللااذين ينلمااان اققااو  ا ماعيااة  -ويُاادخ   ااانون ع  ااات العماا   ه  بياا  الراباا  واخلااامس  -100

مسااااينات لتحااااجي   لاااارا  انتخااااا ت لتعيااااظ مم لااااي اأُللاااارا   -لأُللاااارا  واقاااا  ه املااوضااااة ا ماعيااااة 
ويضااا  الساااا  الرابااا  موضااا  التناياااذ . املااوضاااة ا ماعياااةفضااا ل عااان تحاااجي  ان العماااال  وأعضاااا   ااا
ماان الدسااتور  الاايت تاانص علاا  أن للعمااال وأر    19موا مااة هااذا القااانون ماا  أ كااام املااادة  لاارا ات 

العم  اق  ه الدفاع عن مصاقهم اع تصادية واعلتماعية  وملد  وألول مرة ه أنادورا  مان خا ل 
 .تنليم تدابري تسوية املناألعات ا ماعية  واق  ه انضرا  وه  غ   الحركات

نقااا ت العمااال ونقااا ت أر   العماا  عماا  هااذه النقااا ت واجمللااس بوياانلم القااانون املتعلاا   -101
نقاااا ت وغريهاااا ماااان ا هاااات الااعلااااة هااااذه الاع تصاااادي واعلتمااااعي  ويسااااع   اب تحاااجي  محااااركة 

 .ه اقوار اعلتماعياعلتماعية 
ويطور القانون املتعل  بتدابري تسوية املناألعات ا ماعية اق  األساسي املتم ا  ه الادفاع عان  -102

  اكتملااةاملصاااا اع تصااادية واعلتماعيااة  ماان خاا ل تنلاايم متلاا  تاادابري تسااوية املناألعااات ا ماعيااة 
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ملااااد ممارسااااة اقاااا  ه الاااادفاع عاااان املصاااااا  ويتااااي  واقاااا  ه انضاااارا   واقاااا  ه  غاااا   الحااااركات؛
 .اع تصادية واعلتماعية للعمال وأر   العم   م  كاالة اقماية القانونية ال ألمة والوالسة انناام

 65-84الرد على التوصية   
  اعتماااادت أناااادورا باااارامج تع ياااا  توظياااا  الحااااسا  النحااااطظ املرتاو ااااة 2015ه أواااااا  عااااام  -103

خاا ل األعااوام العماا  باا  ساانة وتاادريسهم العملااي داخاا  الحااركات  الااذي اسااتمر  20و 16أعمااارهم بااظ 
ولتلسية ا تيالات هسع  الحسا   كاان . ال  قة   لنلر  اب ولود شسا   د يتعرضون خلطر ان صا 

من الضروري مواصالة الاربامج املحارت  والحاام  الاذي حيادد  مان خا ل التوليا    لارا ات هتادف  اب 
حسا  وتوليههم فردايل لتحديد مل كاهتم وكاا اهتم وتطويرها عرب مار لتظ متتااليتظ  مهااب مساظ دعم ال

 .سنة للتوظي   وتحجي  توظياهم وتدريسهم 20و 16مستود  ابلية من ترتاوح أعمارهم بظ 

 املسائل اجلنائية والقضائية  

 45-84، و44-84، و9-83الرد على التوصيات   
  40/2014و ولاااأ القاااانون . يتنااااول الاصااا  اخلاااامس مااان  اااانون العقاااو ت لاااراام التمييااا  -104
لتنص عل   338كانون األول/ديسمرب  املعد  ل لقانون العقو ت  ُعدلت لوهرايل صيغة املادة   11 املسرخ

  فيماا 1-383املادة  . ومدد(24)ملد اقظأنواع لنااية لديدة من التميي   ل يكن يعا  أ عليها  ىت 
 السلوكات انلرامية بداف  التميي   وتعا أ عليها  قسس من ث ثة أشهر  اب ث ل سنواتب يلي 

 ؛التحري  عل  العن  أو الكراهية أو التميي  ضد شخص أو جمموعة أشخاص )أ( 

 ؛هتديدهمالتحهري العلع بحخص أو جمموعة أشخاص  أو اعفرتا  عليهم  أو وصمهم  أو  ) ( 

تكاااارس تاااااو  جمموعااااة ماااان  التعسااااري علنااااال   ي وساااايلة  عاااان أيديولوليااااة أو عقياااادة )ج( 
 ؛اأو تحوه مسعته ااألشخاص  أو متقره

نحر أو تعميم أي مواد تتضمن صورال أو عسارات تندرج ه  طار السلوكات املذكورة  )د( 
 .سابقال 
بااا    هاااا علااا  نطاااا  واسااا  فقاااط يديولولياااة متيي ياااةا تعميم  ا هااار  وع تحااام  العقوباااة علااا  ا -105

 .كذلد انعرا  عنها  ىت ه التماعات خاصة أو منتدايت عل  شسكة اننرتنت
ااألفعاال التحضاريية املولساة للعقوباةا  علا   نتااج أو  يااألة أي املعنوناة مكاررال   338وتعا أ املاادة  -106

ماان  1)أ( و) ( و)ج( مان الاقاارة  عليهااا ه الاقارات الارعيااةماواد تتضاامن الصاور أو العسااارات املنصاوص 
 .بصورة علنية  قسس مدة تص   اب سنة وا دة  شريطة أن تكون هذه املواد مولهة للنحر 338املادة 
الرمية انسا ة  اب عاعة معينةا  عل  ممارسة أفعال علنية بداف  املعنونة   339وتعا أ املادة  -107

 طاا   عسااارات تسااي  بحااك  خطااري  اب أفااراد عاعااة دينيااة أو  وميااة أو  ثنيااة أو نقابيااة أو انهانااة  أو 
والعقوبااة املنصااوص عليهااا ه هااذه . سياسااية  أو  اب أشااخاص لااديهم معتقاادات أو أيااديولوليات معينااة

 اقسس.اقالة هي 
  خا ل ممارساة أو املوظ  الذي يرتكاأ املسسول 2-338و نضافة  اب ملد  تعا أ املادة  -108

وظياة ال   لعقوبة املنصوص عليها م  اقرمان من أهلية ممارسة 1-338مهام   ا راام اكددة ه املادة 
من  انون العقو ت علا  فار  عقوباة اقاسس  4-338وتنص املادة . عامة مدة تص   اب أرب  سنواتال

العاماة مادة تصا   اب ثا ل سانوات   مدةل تص   اب سانة وا ادة ما  اقرماان مان أهلياة ممارساة الوظيااة
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أو املوظ  الذي يرف   أثنا  ممارسة مهام  وباداف  متييا ي  تقادد خدماة عاماة  أو مان  املسسول  عل 
 .    أو امتياأل منصوص علي   ولأ القانون  أو يعو  منح  أو يتسسأ ه  لغاا 

 التمييز العنصري كظرٍف مشد ِّد للعقوبة  
مااان  اااانون العقاااو ت علااا  أن الاااداف  التمييااا ي ظااارف محااادد للمساااسولية  6-30تااانص املاااادة  -109

 . (25)ا نااية ينطس  عل  عي  ا راام الواردة ه القانون ا نااي
وفيما يتعل   لدورات التدريسياة  جتادر انشاارة  اب أن املادعي العاام املعاع بتنساي  عما  دااارة  -110

  2016لراام التميي  ومقاضاة مرتكسيها ه برشلونة نل م  ه عام لتحقي  ه  لراام الكراهية والتميي  و 
 ي ة الحرطة دلي  للتحقي  ه لاراام الداخلية  ةوُنحر عل  الحسك. دورة تدريسية لااادة موظاي القضا 
 .الكراهية والتميي  ومقاضاة مرتكسيها

.  انون املساواة ه املعاملة وعدم التميي   2019ه شسا//فرباير   و نضافة  اب ملد  اعُتمد -111
ويع أل . وحيدد هذا القانون التعاري  األساسية اليت ينسغي أن تسود ه عي   طاعات اقياة اعلتماعية

اقماية الاعالاة للحا  ه املسااواة ه املعاملاة وعادم التمييا   مان خا ل وضا  ضاماات  ضاااية و دارياة 
 .اية والتعوي  امل امظ لضحااي التميي ومسسسية د يقة  وتوفري اقم

 1-85الرد على التوصية   
بغار  املعا ساة علا  اعجتاار  لسحار  2015تطور انطار القانو  ألندورا بحك  كسري مناذ عاام  -112

املعد  ل لقانون العقو ت ا راام التاليةب اعجتار  لسحر  40/2014وأدمج القانون . وتع ي   اية الضحااي
  واعجتااار  لسحاار ألغاارا  اعسااتغ ل (27)  واعجتااار  لسحاار ألغاارا  الاار (26)  انتاا اع أعضااااهماغاار أل

 .(28)ا نسي
أاير/ماااايو  بحااانن تااادابري مكافحاااة اعجتاااار  لسحااار و اياااة  25  املاااسرخ 9/2017وياااواام القاااانون  -113

الضحااي  التحريعات مان خا ل تعادي   اوانظ شاىت امت ااعل ل لت اماات الناشا ة عان التصادي  علا  اتاا ياة 
فهااو يُعااد  ل علااة  ااوانظ منهااا  ااانون اخلاادمات اعلتماعيااة . جملااس أورو  بحاانن مكافحااة اعجتااار  لسحاار

الصااحية  ماان خاا ل مديااد أ كااام تتعلاا   خلاادمات واملساااعدة الراميااة  اب تعاااه ضااحااي  - واعلتماعيااة
اعجتار بادنيال وناسايال والتماعياال   اا ه ملاد املسااعدة ه العاودة  اب بلاد املنحان أو  اب أي بلاد آخار ياوفر 

  17/2008القاانون  ن هاذا القاانو ل وأخريال  يُعد   . املستود املطلو  من األمن  عندما تطلأ الضحية ملد
ه املااة من  100بحنن الضمان اعلتماعي   ىت يتسىن لضحااي اعجتار وأبنااهم القاصرين اسرتداد نسسة 

 .املسلغ املدفوع مقاب  اخلدمات املتلقاة  وميكن  درالهم ه نُلم الضمان اعلتماعي اخلاصة

 2-85الرد على التوصية   
 ل ا ولة األواب من اعستعرا  الدوري الحام  بحنن ضارورة وفقال لتوصيات شىت مقدمة خ -114

 لر عي  أشكال العقوبة السدنية واملعا سة عليها بحاك  ع لاسس فيا   ُشارع  علا  حناو واضا  وصاارم  
  أُدجمت 2014فاي عام . ه  ص  ات متتالية لقانون العقو ت بغر  معا ة محكلة العن  العاالي

. (29)حمتما لُاسس أي لرفا    وملاد تتضمنها مان  سا ا  اليت ل تكن ةالسدنيالعقوبة عسارة ا 476ه املادة 
  الااذي يتضاامن مااادة مكرسااة  صاارال للحمايااة ماان أي شااك  ماان (30)14/2019واعتمااد الربملااان القااانون 

 .(31)أشكال سو  املعاملة
 .(32)من هذا القانون تعري   الة اخلطر وماهومها 80وتقدم املادة  -115
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 اب التادابري التعليمياة التصاحيحية الايت ينسغاي اعتمادهاا داخا  مراكا   112وأخريال  تحاري املاادة  -116
 ياوا  القاصاارين  والاايت ملار أشااكال العقوبااة السدنياة  واقرمااان ماان الطعاام  واقرمااان ماان اقاا  ه ألايرة 

  واعااارتا  الرسااااا  الحااااوية أو اخلطياااة  والتواصااا  معهااام األشاااخاص املقاااربظ أو غاااريهم ماااناأل اااار  
واقرمان من اق  ه التعليم والذها   اب املسسسات التعليمية  واقرمان من اق  ه الرعاياة الصاحية  

 . أو أي تدابري أخرد تنتهد كرامة الطا  أو املراه  اخلاض  لنلام انيداع ه مسسسات الرعاية

 54-84رد على التوصية ال  
ع ميي   انون انلرا ات ا نااية بظ املواطنظ األندوريظ والرعااي األلانأ فيما يتعل   قسس  -117

وجيااوأل للقاضااي أن أيماار  قااسس اع تياااطي ماا  تعلياا  أسااسا  هااذا التاادبري اعساات نااي ه . اع تياااطي
 . (33) اعت حمددة

غاري أناا  جياوأل للقاضاي املخااتص أن . ماادة اقاسس اع تيااطي أربعااة أشاهروع جياوأل أن تتجااوأل  -118
   فرتة اقسس اع تياطي للمدة ماهتا  وُيصدر بعد انتهااها  رارال  نفراج املس ت ميدد   ولأ  رار معل  

وأل أما رصوص ا اراام اخلطارية  فيماد د اقاسس اع تيااطي أربعاة أشاهر وع جيا. ه  الة ا راام السسيطة
. (34)وفيما عص القضااي املتعلقة جبراام حمددة  جيوأل متديد هذا التدبري مرة بل اة. متديده أك ر من مرتظ

هااذا التاادبري ماارة ماادة وبطلاأ ماان النيابااة العامااة  و لنلاار  اب شاادة خطااورة ا اراام املرتكسااة  جيااوأل متديااد 
 .رابعة ) الة است نااية للغاية(

مدة  سس شاخص ماا ا تياطياال نصا  مادة العقوباة القصاود اكاددة ه وع جيوأل أن تتجاوأل  -119
 . انون العقو ت  لنسسة للجراام اليت حُياكم بسسأ ارتكاهبا  وينسغي مراعاة نلام دمج العقو ت

وبعاااد   الاااة القضااااية  اب اككماااة  ع جياااوأل أن تتجاااااوأل مااادة اقاااسس اع تياااااطي ساااتة أشااااهر  -120
 ااراام اخلطاارية(  ابتاادا  ماان اتريااخ انباا   بقاارار  هنااا   لاارا ات اعحاار شااهرال )  ااراام السساايطة( واثااعا)

التحقياا   وينسغااي  علاا  أيااة  اااال   صاادار  اارار  نفااراج املس اات عنااادما تسلااغ ماادة اقااسس اع تيااااطي 
نصاا  ماادة العقوبااة القصااود اكااددة ه  ااانون العقااو ت  لنسااسة للجااراام الاايت حياااك م الحااخص املعااع 

 .ارتكاهبا بسسأ
وه  الااة اعساات ناف  ع جيااوأل أن تتجاااوأل ماادة اقااسس اع تياااطي  انيااة عحاار شااهرال  ابتاادا  ماان  -121

 .اتريخ انب    قكم  ويصدر داامال  رار  نفراج املس ت عندما تسلغ مدت  مدة  العقوبة اككوم هبا ابتداايال 

 56-84الرد على التوصية   
ل ن كان صحيحال أن تنايذ ل   كسري من األ كام الصادرة عن ا ي اات القضاااية كاان يتانخر   -122
السحارية  والت اياد املطارد لعادد األ كاام القضاااية الصاادرة عنهاا  لنلار  هاواردعدم كااية مبسسأ ك ريال 

ععتسار التوصايات   آخذة ه ا2014 اب ارتااع عدد القضااي املعروضة عليها  فقد  ررت أندورا ه عام 
كاانون األول/ديسامرب    18  املاسرخ 43/2014املقدمة  ليها مان متلا  ا ي اات الدولياة  اعتمااد القاانون 

ي شخص صدر لصاق   كام هناااي أل أن ُيكا بغر    (35)بحنن استحدال منصأ ساعي اككمة
 .خ ل أل  معقولهذا اقكم  ه تنايذاق  
ص  ية تنايذ القرارات القضااية املدنية واندارية النهااية وانلرا ات ويتمت  ساعي اككمة ب -123

فهااو ُمناااذ متخصااص ة. لغ مالياااانداريااة الاايت تصااس  افااذةل  والاايت تتم اا  ه عياا  اقاااعت ه دفاا  مساا
ومسااتق   يعمااا  بتاااوي  مااان الساالطة القضاااااية أو انداريااة املختصاااة وعضاا  ملرا ستهاااا  وملااد بغااار  

 .آلال تنايذ القرارات القضاايةتقليص 
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  بحاااك  ماصااا    لاارا ات التناياااذ ا اااربي العهااد وياانلم  اااانون انلاارا ات ا نااياااة اقاااديال -124
للقاارارات القاضااية باادف  مسااالغ ماليااة  ماان لهااة  و لاارا ات التنايااذ ا ااربي  مياا  أنااواع القاارارات الاايت 

 . دف  مسالغ مالية  من لهة أخردتنطوي عل   ع
 Notes 

 1 Véase respuesta a la Recomendación 84.29. 

 2 Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. 

 3 Administraciones locales. 

 4 Andorra ha destinado entre 2015 y 2019 un total de 815.500 €, en materia de cooperación al 

desarrollo directamente para la infancia, la educación y la capacitación. 

 5 En particular la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y los 

Protocolos facultativos de la Convención, incluso el Protocolo facultativo de la CDN relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de lniños en la pornografía, así como toda la 

normativa relativa a la infancia del Consejo de Europa. 

 6 Documento Común entregado a Naciones Unidas en mayo de 2018. 

 7 Datos estadísticos oficiales, diciembre de 2019. 

 8 En este apartado no se hará referencia a la temática de la igualdad ni de derechos de diferentes 

grupos vulnerables ya que en la parte segunda del Informe se explica los avances de manera 

detallada. 

 9 Esta Mesa ya se ha reunido cinco veces desde su creación. 

 10 Ésta es una de las recomendaciones del Consejo de Europa. 

 11 Pensiones reguladas en los artículos 25 y 26 de la Ley 6/2014, de 24 de abril, de Servicios Sociales 

y Sociosanitarios. 

 12 Ley 20/2017 de 27 de octubre de derechos y deberes de los usuarios y de los profesionales del 

sistema sanitario y sobre la historia clínica. 

 13 Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 14 Tratado sobre Comercio de Armas. 

 15 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 16 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 17 Ley 14/2019, de 15 de febrero, Cualificada de los Derechos de los Niños y los Adolescentes 

(LCDNA). 

 18 Área de Políticas de Igualdad. 

 19 Libro Blanco de la Igualdad. 

 20 Pacto para la definición y valoración mínima de las diversas categorías profesionales, incentivos 

en la formación técnica de mujeres y hombres en áreas en las que haya sub-representación de un 

sexo, revaloración de los trabajos vinculados con el cuidado. 

 21 Todas las campañas están disponibles en la página web: 

https://www.aferssocials.ad/igualtat/campanyes-25n 

 22 Centro de Atención Primaria. 

 23 Ley de 14 de octubre de 1983, de creación de la Pensión de Adultos Minusválidos y la Ley de 

Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 17 de octubre de 2002. 

 24 La reforma del Código Penal, contenida en la Ley 40/2014, también permitió incluir el concepto 

de móvil discriminatorio en la definición de la asociación ilícita y se atribuyó la responsabilidad 

criminal a las personas que dan apoyo financiero o de cualquier otro tipo. Véase artículos 359 y 

360 del Código Penal. 

 25 El mismo artículo 30.6 define el móvil discriminación como "la toma en consideración, respecto 

de una persona física, el nacimiento, el origen, su pertenencia nacional o étnica, el color, el sexo, 

la religión, la opinión filosófica, política o sindical o cualquier otra condición personal o social, 

como su capacidad física o mental, su modo de vida, sus costumbres, su lengua, su edad, o su 

identidad u orientación sexual”. Aunque la definición de móvil discriminatorio no incluye la 

mención “raza”, los jueces se acogen a los criterios de origen, pertenencia nacional o étnica y color 

de la piel para penalizar este tipo de discriminación. 

 26 Artículo 121 bis del Código Penal. 

 27 Artículo 134 bis del Código Penal. 

 28 Artículo 157 bis del Código Penal. 

 29 Destacar las explicaciones dadas en el segundo informe periódico (A/HRC/WG.6/AND/1, párrafos 

66, 67, 68 y 69). 

 30 Ley 14/2019, de 15 de febrero, Cualificada de los Derechos de los Niños y los Adolescentes 

(LCDNA). 

 31 Artículo 59: “1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben proteger 

a los niños y adolescentes contra cualquier tipo de maltrato, para garantizar su bienestar, así 

como su pleno y sano desarrollo. 2. El sistema de protección de los niños y adolescentes incluye el 

https://www.aferssocials.ad/igualtat/campanyes-25n
https://www.aferssocials.ad/igualtat/campanyes-25n
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conjunto de actuaciones, medidas y servicios dirigidos a prevenir, detectar, notificar, derivar, 

intervenir, prestar atención y facilitar la recuperación y la reinserción social, según corresponda, 

en relación a cualquier forma de maltrato que puedan sufrir niños y adolescentes. 3. Por maltrato 

se entiende cualquier tipo de violencia, física o psicológica, como los castigos corporales, la 

negligencia, los abusos sexuales, la violencia de género, doméstica o familiar y la explotación 

sexual, laboral o con cualquier otra finalidad, incluyendo la fecha en que se haya llevado a cabo, 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación, independientemente del entorno, la 

persona o la institución que la genere. También se considera maltrato la falta de atención de las 

necesidades básicas de un niño que afecte a su desarrollo.” 

 32 a) La falta de atención física o psíquica de un niño o adolescente, por parte de sus progenitores o 

de las personas que ostentan la tutela o la custodia, que suponga un perjuicio leve para su salud 

física o emocional, o la obstaculización del ejercicio de sus derechos. b) La utilización del castigo 

físico o emocional sobre un niño o adolescente que no constituya un episodio severo o un patrón 

crónico de maltrato. 

 33 1. Cuando la libertad del procesado presente un peligro para la seguridad pública, o bien el hecho 

haya causado alarma social. 2. Si existen motivos, teniendo en cuenta las circunstancias de los 

hechos y la gravedad del delito y la pena asignada, para creer que el delincuente intentará 

sustraerse de la acción de la justicia. 3. Si el delito ha causado un perjuicio a un tercero y no ha 

sido presentada una caución o fianza suficiente. 4. Si la detención es necesaria para la protección 

del procesado o para prevenir la reiteración del delito. 5. Si el inculpado no cumple la orden de 

comparecencia dictada por el tribunal o el juez. 6. Si el mantenimiento en libertad puede perjudicar 

el desarrollo normal de la instrucción. 

 34 Delito de homicidio, de asesinato, de tortura, de esclavitud, de agresión o abuso sexuales, de 

tráfico de drogas, de secuestro, de tráfico de niños, de tráfico ilegal de armas, de proxenetismo, de 

terrorismo, de financiación del terrorismo, de blanqueo de dinero o valores, de asociación para 

atentar contra el Principado o contra el orden constitucional y los delitos contra la comunidad 

internacional. 

 35 saig en catalán y huissier de justice en francés. 

    


