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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١حقوق اإلنسان  
 /ن الثـاين   تشري ٣واستعرض الفريق العامل احلالة يف أندورا يف جلسته السادسة املعقودة يف            

.  أندورا وزير اخلارجية والعالقات املؤسسية، خافيري إسـبوت        وترأس وفدَ . ٢٠١٠نوفمرب  
 / تشرين الثاين  ٥واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بأندورا يف جلسته العاشرة املعقودة يف            

  .٢٠١٠نوفمرب 
ين التـايل   ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقرر      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  .جيبويت وسلوفاكيا واململكة العربية السعودية: لتيسري استعراض احلالة يف أندورا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التاليـة لغـرض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :أندورايف استعراض احلالة 
  ؛(A/HRC/WG.6/9/AND/1)) أ(١٥عرض مكتوب مقدم وفقاً للفقرة / وطينتقرير )أ( 
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة            )ب( 

(A/HRC/WG.6/9/AND/2)؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة             )ج( 

(A/HRC/WG.6/9/AND/3).  
، قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً اململكـة      وأحيلت إىل أندورا، عن طريق اجملموعة الثالثية        -٤

املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واجلمهورية التشيكية وأملانيا والتفيـا وهولنـدا            
الـشبكة اخلارجيـة    يف  هذه األسـئلة    ميكن االطالع على    و. وسلوفينيا والسويد وموناكو  
  .لالستعراض الدوري الشامل

  ستعراضموجز مداوالت عملية اال   - أوالً  
أشادت العديد من الوفود بأنـدورا      و.  ببيانات خالل احلوار التفاعلي     وفداً ٢٢أدىل    -٥

وشكرت الوفـود   . على تقريرها الوطين وعرضها واملشاركة الرفيعة املستوى يف االستعراض        
وترد التوصيات املقدمة خـالل     .  على األسئلة املسبقة   تهاقدميت   على األجوبة ال   أندورا أيضاً 

  . يف اجلزء الثاين من هذا التقريرير التفاعلاحلوا
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   الدولة موضوع االستعراض جانبمناحلالة رض ع   -ألف   
ن أبشهامتني  مبالحظتني  تدخله  استهل وزير اخلارجية والعالقات املؤسسية يف أندورا          -٦

ت األمم  هيئاتلقتها   إىل املعلومات اليت     الوثيقة اليت وزعتها أمانة جملس حقوق اإلنسان استناداً       
ـ / متـوز  ١ ق على نظام روما األساسي حيز النفاذ يف       ـالتصديدخل  ،  أوالً. املتحدة . ٢٠٠٢ هيولي
وقـت  قدمتـه  اإلعالن الذي بسحب  ٢٠٠٦مارس / آذار١حكومة أندورا يف  قامت   ،ثانياً

أشار أيـضاً إىل    و.  بتوصية من جلنة حقوق الطفل     عمالً التصديق على اتفاقية حقوق الطفل    
ن أأغسطس، حيث ينبغـي     / آب ٢٠أندورا يف   قدمته   من التقرير الذي     ٥٣قرة  خطأ يف الف  

قانون عالقات العمـل    "بالعبارة  " ٣٥/٢٠٠٨قانون عقود العمل رقم     "عبارة  يستعاض عن   
  ".٣٥/٢٠٠٨رقم 
من أجل إعداد التقرير الوطين املقـدم يف   أنشأت،  ن حكومة أندورا  وأوضح الوزير أ    -٧

 ينسق عمله وزيـر اخلارجيـة       اًفريق عمل وزاري  ،  وري الشامل إطار عملية االستعراض الد   
أنـدورا  رشـدت   ، است ساسـية لحقوق األ لوإلجراء استعراض شامل    . والعالقات املؤسسية 

اليت يطلق عليها قوق احلاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، حيث أضافت معلومات عن إعمال ب
  .بيئةال، مثل احلق يف "اجليل الثالث"حقوق 

ـ د، قد    منه ٥، وال سيما املادة     ١٩٩٣مارس  / آذار ١٤ إن دستور    وقال  -٨ ج نـص   م
، ١٩٩٣يوليـه   / متـوز  ٢٨ويف  . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين ألندورا       

ومنذ ذلك التاريخ، صدقت أنـدورا      . منظمة األمم املتحدة   يف   أصبحت إمارة أندورا عضواً   
  . منظمة دولية٢٣ يف حت عضواً معاهدة دولية وأصب٢٠٠على أكثر من 

علـى مـدى     أولـت،    وزارة الشؤون اخلارجية والعالقات املؤسسية    أضاف أن   و  -٩
حقوق بشأن   اتفاقية   ٤٠رب  ا، أمهية خاصة النضمام أندورا إىل ما يق       اضيةالسنوات العشر امل  

  .مكافحة اإلرهابواإلنسان واحلريات األساسية 
سبيل ، من جتاوز ما واجهته من صعوبات ال         هاامبفضل التز قال إن أندورا متكنت،     و  -١٠

 ضعيفةرية ال املوارد االقتصادية والبش  دبر  فعلى دولة صغرية مثل إمارة أندورا أن ت       . إىل تفاديها 
  . أحسن تدبرياملتاحة هلا

ـ ساكن فيهتت نسمة،  ٨٠ ٠٠٠جمتمع أندورا البالغ عدد سكانه      أوضح أن   و  -١١ ر ـ أكث
 جرىوقد . الربتغالية واإلسبانية والفرنسية  ،ةاألندوري  إىل جانب  ها أمه ،خمتلفة جنسية   ١٠٠من  

 هـذا   ويف. قوانني اجلنسية واهلجرة وتكييفها مع التحديات االجتماعية اجلديدة       تنقيح  باستمرار  
تعديل قانون  ل مشروع قانون    ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٠  يف إىل الربملان  قدمت احلكومة الصدد،  
 . سـنة  ١٥ إىل   ٢٠طلوبة الكتساب جنسية أندورا من      ة اإلقامة امل  تقليص مد يرمي إىل   اجلنسية  
  .د يف املائة من سكان البال٦ زهاء  التعديلهذا، رمبا يهم ئيةإلحصالبيانات ا لووفقاً
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 مع مؤسسات مماثلـة يف      وقال إن املعاهدات اليت وقع عليها اجلهاز القضائي مؤخراً          -١٢
وتؤكـد  . قضاة يف جمال محاية حقوق اإلنـسان      اجملاورة قد سهلت تدريب وإعداد ال     دول  ال

البيانات اإلحصائية ملكتب املدعي العام أن املواطنني وممثلي العدالة يدركون آليات احلمايـة             
وهكذا أثبـت   .  ما تنتهك  القضائية وأن احلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور نادراً        

املشاكل اليت  يف مواجهة   هاز القضائي   سري قضايا العنف اجلنساين مرة أخرى مدى فعالية اجل        
  .جمتمع أندورا املتغري باستمرارطال ت

عملية حتول اهلياكل االجتماعية ألندورا وتكيفها مع النماذج األوروبيـة           إنقال  و  -١٣
بفضل تقارير املنظمات الدولية عن حالـة حقـوق اإلنـسان يف أنـدورا              قد متت   اجلديدة  

  .هذه التقارير املقدمة بعد النظر يف توصياتالو
 جمللس أوروبا قـد     ة وأعضاء جلنة منع التعذيب التابع     وكان مفوض حقوق اإلنسان     -١٤

 شـد وفقـاً أل  زاروا أندورا يف مناسبات عدة وبفضل تشجيعهم بنت أندورا سجنها اجلديد            
  .املعايري الدولية صرامة

 يف املائـة    ٢٣ حالياًختصص  وزارة الشؤون اخلارجية والعالقات املؤسسية      أكد أن   و  -١٥
األداة اليت تدير النشاط    خطة املساعدات اإلمنائية    تعد  و. من ميزانيتها السنوية للتعاون اإلمنائي    

. التعاونذا  قطاعية هل الولويات  جزءاً من األ  األهداف اإلمنائية لأللفية    تشكل  و. التعاوين للبلد 
 املياهتتمحور حول   يت  األهداف، ركزت احلكومة على املشاريع ال     هذه  ولتسليط الضوء على    

األكثر ضعفا، مثل النـساء واألطفـال       االجتماعية  الفئات  الدفاع عن    وكذا   جبميع جوانبها 
  .واملسنني وذوي اإلعاقة

 املـذكورة يف     أبرز أوجه التقـدم     أن من   وزير اخلارجية والعالقات املؤسسية    ذكرو  -١٦
 يف  ل هذه االستحقاقات  وستشك .لبطالةا إلحداث استحقاقات  األولوية أعطيت     أن .التقرير

بصدد أيضاً    أندورا حالياً  توجدو. ل أندورا ا لعم ةجتماعياالق  أساس احلقو املستقبل القريب   
تعديل قانون احلريات النقابية بصورة جذرية وتعمل على حتسني قانون اهلجرة ملواءمته بصورة      

  .أفضل مع املعايري الدولية
إنشاء إىل  ملساواة والرفاه   شؤون ا بة الدولة ل  إنشاء كتا قاد  ويف جمال حقوق اإلنسان،       -١٧
وقد اجتمعت هذه اللجنة بالفعل أربع مـرات منـذ إنـشائها يف             . وطنية للمساواة اللجنة  ال

 وتعكف حاليا على إعداد خطة عمل وطنية حتـدد جمـاالت العمـل              ٢٠١٠أبريل  /نيسان
  .واألولويات على املدى القصري واملتوسط والطويل

 ٧، حكمت احملكمة الدستورية يف      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٠تقرير يف   ومنذ تقدمي ال    -١٨
شخص حمتجز من مساعدة حمـام منـذ بدايـة          بوجوب استفادة أي     ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
ويشكل هذا احلكم الذي يستلهم قرارا للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان خطوة           . تجازهاح
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قد بدأت بالفعل األعمال الالزمـة       احلكومة اليت كانت     وأيدت ذلك أيضاً  . هامة إىل األمام  
  .لضمان هذا احلق األساسي

على جعل االسـتحقاقات الـيت      تعمل   احلكومة   أكد أن ويف جمال الصحة العقلية،       -١٩
الفحـوص الـيت جيريهـا      من اآلن فـصاعداً     يقدمها الضمان االجتماعي يف أندورا تشمل       

  . ٢٠٠٢فل يف تقريرها لعام ، وذلك استجابة لتوصية جلنة حقوق الطاألخصائيون النفسيون
  عن أمله يف تعزيز دور أمني املظـامل        وعالوة على ذلك، أعرب برملان أندورا مؤخراً        -٢٠

(Raonador del Ciutadà) وعمالً. لـل اتفاقية حقوق الطفـبتوسيع نطاق اختصاصه ليشم 
فق برملان أندورا   ، وا ١٩٩٠عام    اليت اعتمدهتا اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا      ١١٢١بالتوصية  

اء ـإنـش تعلق ب لقانون امل لل  املعدقانون  ال على مقترح    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف  
. وقدمت هذا املقترح األحزاب السياسية الثالثة اليت تـشكل الربملـان        . عملهبديوان املظامل و  

يف اتفاقية حقوق   ر حبقوقهم وحرياهتم املعترف هبا      مني املظامل إعالم القصَّ   ألهذا املقترح   تيح  وي
  .الطفل وتوجيههم

وافق برملان أندورا على االنضمام إىل اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار            و  -٢١
  . وسيتم التصديق عليها قريبا٢٠١٠ًأكتوبر / تشرين األول١٤بالبشر يف 

مجيع ضاء على   وستقدم احلكومة قبل هناية هذه السنة تقرير املتابعة الثاين التفاقية الق            -٢٢
  .التمييز ضد املرأةأشكال 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
أعربت اجلزائر عن ارتياحها للجهود اليت تبذهلا أندورا يف مكافحة خمتلـف أشـكال                -٢٣

والحظت أن تلك   .  إمكانية الوصول إىل الصحة والتعليم     إتاحةحقوق الطفل، و  تعزيز  التمييز، و 
.  من حيث مؤشر التنميـة البـشرية       البلدان الثالثني األوائل   يف مصاف ود وضعت أندورا    اجله

  املاضية، السبع اتفاقية دولية على مدار السنوات       ٢٠٠وذكرت اجلزائر أن أندورا صدقت على       
ما يترتب عن   ويف هذا الصدد، أشارت إىل أهنا تدرك        . يف جمال حقوق اإلنسان   اتفاقية   ٤٠منها  

وأعربت اجلزائـر   . ، وخاصة بالنسبة لبلد حمدود املوارد      من حتديات   التقارير الدورية  التزام تقدمي 
  .توصياتاجلزائر وقدمت . عن تقديرها لوجود جمموعة احلوار بني األديان

وشكرت املكسيك أندورا على إعداد وتقدمي التقرير الوطين، وأقرت بالتقدم الكبري             -٢٤
وأشارت املكـسيك إىل    . لتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان    الذي أحرزته أندورا حنو الوفاء با     

  .توصياتاملكسيك التزام أندورا مبواصلة رصد حالة حقوق اإلنسان، وقدمت 
ـ       وذكر املغرب أنه حيترم كثرياً      -٢٥ ر ـ اإلجراءات اليت اختذهتا أندورا بتصديقها على أكث
وأعرب عن تقديره   . رية نسبياً يف فترة زمنية قص   اتفاقية   ٢٣ اتفاقية وانضمامها إىل     ٢٠٠من  

والحظ املغرب من بني ما الحظ إنشاء فريـق         . ألندورا على جهودها يف جمال حقوق املرأة      
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لنـساء  فائدة ا الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف؛ ونتائج خطة العمل الوطنية االجتماعية ل          
شتركة؛ وجهود مكافحة   مبادئ التضامن واملسؤولية امل   القائمة على   وذوي اإلعاقة واملسنني،    

اجلهود الرامية إىل وضع قوانني ولـوائح       ها  منجبملة أمور   ورحب املغرب   . الفساد والعنصرية 
لألطفال والقصر املتخلى عنهم، واخلطة الوطنية للشباب، وإنشاء جلنة وزاريـة للـشباب،             

 والتجمع  ووضع قانون عالقات العمل، واجلهود املبذولة لضمان حرية الرأي والدين والتعبري          
  .توصيةاملغرب وقدم . والتظاهر السلمي

وأعربت أذربيجان عن تقديرها للعرض الزاخر باملعلومات واملوضوعي الذي قدمـه             -٢٦
 يف النظـام    اًمباشرتطبيقاً  وأشارت إىل أن معاهدات حقوق اإلنسان واجبة التطبيق         . التقرير

ومة مع خمتلف هيئات معاهـدات      وأشادت أذربيجان بتعاون احلك   . القانوين الوطين ألندورا  
ـ . األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف جمال تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها            ت ـوقدم

  .أذربيجان توصيات
ورحبت كندا باجلهود اليت تبذهلا أندورا باستمرار من أجل التصديق على االتفاقيات              -٢٧

 من هذه االتفاقيات    ٤٠صدق على   الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، حيث وقع البلد و        
 بالتقـارير   وأحاطت علماً .  بذلك قوانينه الوطنية مع املعايري الدولية      ، موائماً ١٩٩٣منذ عام   

وأشادت كندا  . األخرية اليت تزعم سوء تصرف الشرطة جتاه أشخاص من غري مواطين أندورا           
ن من خالل التشريعات احمللية،     باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا أندورا لتعزيز محاية حقوق اإلنسا        

 باجلهود   كندا ومع اعتراف . اء الذي يضمن حقوق السجن    ٢٠٠٧ا قانون السجون لعام     ومنه
اليت تبذهلا أندورا للتصدي النعدام املساواة بني اجلنسني منذ دخول اتفاقية القضاء على مجيع              

اذ تدابري قوية ومتسقة    على اخت ها  شجعتفقد  ،  ١٩٩٧أشكال التمييز ضد املرأة حيز النفاذ عام        
  .توصياتكندا لتعزيز تنفيذ التزاماهتا يف هذا الصدد، وقدمت 

 يف مجيع صكوك حقوق اإلنـسان األساسـية         ورحبت هولندا بكون أندورا طرفاً      -٢٨
تقريبا، وأشادت باحلكومة على جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة، وأعربت عن تقديرها             

هولندا أعربت عن قلقها    بيد أن   .  التخصصات معين بالعنف اجلنساين    لقرار إنشاء فريق متعدد   
 واليت تفيد بأن أمنـاط  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    إزاء املالحظات اليت أبدهتا     

 جترمي اإلجهاض   خلفهان اآلثار السلبية اليت     أة يف أندورا وبش   السلوك األبوي ال تزال موجود    
وأشارت هولندا بتقدير إىل أن احلكومة قد عـززت حقـوق   . سالمتهاة املرأة وـعلى صح 
وقـدمت  . ألطفالمن ا تلقي الشكاوى الفردية    بوالية   أمني املظامل    دما عهدت إىل  الطفل عن 

  .هولندا توصيات
 مبواصـلة   ٢٠٠٦وذكرت أملانيا أن جلنة حقوق الطفل قد أوصت أنـدورا عـام               -٢٩

جلنائي من أجل حظر االجتار باألطفال وبـيعهم جلميـع          جهودها الرامية إىل تعديل القانون ا     
 هذا الصدد، أعربت    ويف. األغراض وتوسيع املسؤولية اجلنائية لتشمل األشخاص االعتباريني      

. متابعةً لتوصيات جلنة حقوق الطفلمن إجراءات  معرفة ما اختذته أندورا   رغبتها يف أملانيا عن   
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ل بأدوار املـرأة    صوجود صور منطية سلبية فيما يت     قة ب املتعلاللجنة  خماوف  وأشارت أملانيا إىل    
كتابـة  وطلبت مزيدا من املعلومات عن أعمـال        . والرجل يف املرتل ومكان العمل واجملتمع     

  .وقدمت أملانيا توصية. املساواة والرفاه، على حنو ما أشار إليه الوفدالدولة لشؤون 
 واسع مع اجملتمـع املـدين،       أندورا قد تشاورت على نطاق    كون  ورحبت هنغاريا ب    -٣٠

 واعتربت هنغاريا أنه من املفيد جداً. وكذلك بتعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
اليت متنح للمقاوالت من أجل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة          " عالمة املساواة "ب بدء العمل   

. خصصات معين بالعنف اجلنساينيف مكان العمل، وأشارت بارتياح إىل إنشاء فريق متعدد الت
أمني املظامل بوالية الدفاع عن األطفـال وتـوفري         عزم أندورا تكليف     ب ورحبت هنغاريا أيضاً  

 بشأن  وطلبت هنغاريا توضيحاً  . هطفل ألحد أعضاء فريق   تدريب خاص بشأن محاية حقوق ال     
 علـى  انر تفسَّ)٤٧٦ و١١٤املادتان (ما إذا كانت األحكام ذات الصلة من القانون اجلنائي         

  .وقدمت هنغاريا توصيات. ب البدين يف تربية األطفالا العقأهنما حتظران مجيع أشكال
وذكرت الربازيل أهنا ترحب باخلطوات اهلامة اليت اختذهتا أندورا يف إطار التزامهـا               -٣١
 ملواجهة حتديات حقـوق     هتاختذيت ا إعمال حقوق اإلنسان، وأشارت باهتمام إىل التدابري ال       ب

 للضمان االجتماعي أصبح نظام الصحة العامة       نظاٌمهلا  الربازيل بأن أندورا    أقرت  و. اإلنسان
وذكرت أهنا علمت مع ذلك أن      .  كان مجيع السكان، دون متييز من أي نوع      يشمل  يف ظله   

وتساءلت الربازيـل عـن     .  على األجانب املقيمني يف أندورا يف أوضاع غري قانونية         قيوداًمثة  
احلصول يف   تواجه أطفال العمال املومسيني املقيمني بصورة غري قانونية يف أندورا            العقبات اليت 

  .وقدمت الربازيل توصيات. على اخلدمات الصحية والتعليم
ورحبت اململكة املتحدة باالهتمام الذي توليه احلكومات املتعاقبة يف أنـدورا منـذ               -٣٢

 اتفاقية  ٤٠قد وقعت وصدقت على      حلقوق اإلنسان وأشارت إىل أن أندورا        ١٩٩٣دستور  
 من اهليئات الوطنيـة لتعزيـز       والحظت أن أندورا قد أنشأت عدداً     . دولية حلقوق اإلنسان  

حريـة اإلعـالم    حقوق اإلنسان، منها رابطة مهنيي االتصاالت يف أندورا، لتعزيز احلق يف            
كة املتحـدة إهنـا     وقالت اململ . الدولة لشؤون املساواة والرفاه   كما أنشأت كتابة    والتعبري،  

 أملـها يف    وأعربت عن . ستراقب باهتمام التحسينات امللموسة اليت ستتولد عن هذه اهليئات        
، وهو مـا    تأخريعلى تقارير هيئات املعاهدات دون مزيد من ال       ردود  تقدمي ما فات أوانه من      

 من شأنه أن يساعد على تبديد خماوف اجملتمع املدين من كيفية التعامل مـع مـزاعم سـوء                 
تصرف الشرطة وما يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من قلق بشأن التمييز               

. وسألت اململكة املتحدة أندورا عن ا خلطوات املتخذة لتبديد قلـق اللجنـة            . بني اجلنسني 
  .وقدمت توصيات

ـ            ورداً  -٣٣ سألة  على األسئلة، أشار وزير الشؤون اخلارجية والعالقات املؤسـسية إىل م
 على النحو الذي أوصت بـه       معرفة ما إذا كانت حكومة أندورا تعتزم إنشاء هيئة مستقلة،         

شكاوى  ال األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، من أجل السماح بإجراء حتقيقات يفلجنةال
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، وتوضيح أن لكل شخص احلق يف اإلبالغ        من سلوك غري الئق    مبا يصدر عن الشرطة   املتعلقة  
ع وإمكانية فعلية للقيام بذلك بشكل مباشر أمام حماكم أندورا ودون املرور عـرب              عن الوقائ 
 ووفقـاً . مفتوحة على مدار الساعة وعلى مـدار الـسنة        داومة  املوقال إن حمكمة    . الشرطة

أي تتعلق ب  الوقت احلاضر، مل تقدم أي شكوى        حىت ٢٠٠٦عام  اليت جتمع منذ    لإلحصاءات  
 يف  ضرورياً هلذا السبب    وقال إن إنشاء هذه املؤسسة ال يبدو      . سلوك من أفراد شرطة أندورا    

 يتوىل مـسؤولية     للشؤون الداخلية يف دائرة الشرطة     وأضاف أن هناك قسماً   . الوقت الراهن 
وأوضح أن  .  عن الشرطة ويف قضايا فساد الشرطة      ة الصادر ة غري الالئق  تصرفاتالتحقيق يف ال  

الختبارات التقنيات والبدنية اليت خيضعون هلا لدخول       د شرطة أندورا يتلقون، بعد اجتياز ا      اأفر
وهذه الدورات متخصصة .  الشرطة اإلسبانية والفرنسيةأكادميياتيف  دريبية  اخلدمة، دورات ت  

 أنـدوا   جلنـة ، تعمل   وأخرياً. يف احلقوق األساسية، وبشكل خاص العنصرية والتمييز اإلثين       
 يف بـرامج تـدريب   وزارة الداخلية معاً  و) نيسيفاليو (نظمة األمم املتحدة للطفولة   ملالوطنية  

ويسر حكومة أندورا توجيه دعوة دائمة      . يع القوات اخلاصة حبقوق الطفل    خمصصة لتوعية مج  
  .اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنساناملكلفني بواليات إىل 
وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء مؤسسات متنوعة ومستقلة خمصـصة حلمايـة حقـوق               -٣٤
إىل أن الضامن الرئيسي حلقوق اإلنسان يف أندورا هـي          جتدر اإلشارة بداية    سان، قال إنه    اإلن
، إذ وطنيـة الاملؤسسات عدد كبري من    نشاء  غري مواتيني إل  أندورا  بنية  وقال إن حجم و   . اكماحمل

 أمني   منصب وأضاف أن . امليزانيةمن موارد   بشرية و الوارد  ختصيص قدر هام من امل    ينطوي على   
وتتمثل مهمته الرئيسية املبينة    . ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٤ أنشئ مبوجب القانون الصادر يف       املظامل

مجيع احلقوق واحلريات املنـصوص عليهـا يف        سهر على إحقاق وإعمال     يف ال منه   ١يف املادة   
ويقدم أمـني املظـامل     . أمني املظامل وز للمواطنني توجيه شكاوى إىل ديوان       ذا، جي هبو. الدستور
 ١٨٤ شكوى تتصل    ٢٦٦وردت عليه   ،  ٢٠٠٩ويف عام   . عن أنشطته إىل الربملان   قريرا  ت سنوياً

بني مـالك   نازعات   شكوى رمسية تتعلق مب    ٣٧لحصول على معلومات، و   عادية ل منها بطلبات   
. باستحقاقات صندوق الضمان االجتماعي يف أنـدورا      أخرى  ومستأجري ممتلكات عقارية، و   

أمني دفع  طء إجراءات تنفيذ األحكام القضائية، وهو ما        تعلق بب ي شكوى   ٤٥كان ما جمموعه    و
. توصـية احلكومة يف هـذه ال    نظرت  وقد  . إنشاء مهنة العون القضائي   إىل تقدمي توصية ب   املظامل  
  . يف أندورائيةاستثناشكل حالة  إن انتهاك احلقوق األساسية ي،اًـ ختام،وقال
بر على مقترح قـانون بتعـديل   أكتو/ تشرين األول٢٥وأوضح أن الربملان وافق يف      -٣٥
ينص على  و ،إنشاء ديوان املظامل وعمله   املتعلق ب  ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٤ الصادر يف    قانونال

 يف اتفاقية حقوق الطفلة معرفكما هي قوقهم وحرياهتم   حبر  قوم بإعالم القصَّ  يأمني املظامل   أن  
مطالباهتم واختاذ إجراءات   وى القصر   قبول شكاو وجيوز له   . وإسداء النصح هلم يف هذا اجملال     

  .يبلغ النيابة العامة بذلكبعد أن كلما بدت له ضرورهتا، 
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 حالياًه يصـل   وفيما يتعلق باحلد األدىن لألجور يف خمتلف املهن يف أندورا، أكد أن             -٣٦
 احلد األدىن لألجور يف خمتلـف املهـن        ديحلكومة حتد على ا وقال إن   .  يورو ٩١٥,٢٠إىل  

.  عالقات العمـل   قانون من   ٢-٧٨ للمادة   األقل مرة يف السنة، وفقاً    ، وعلى   بصورة دورية 
 للمؤشر الـسنوي ألسـعار      وتقوم احلكومة كل سنة بإعادة تقدير احلد األدىن لألجور وفقاً         

احلد األدىن لألجـور هـو      يكون  د أية ضرائب على الدخل،      ووجنظراً لعدم   و. االستهالك
وأوضح أن احلكومة تقدم جمموعة واسـعة       .  أندورا جماين يف إن التعليم   وقال  . املرتب الصايف 

االسـتفادة مـن بعـض      ها  ميكن، إذ   من اخلدمات االجتماعية لألسر ذات الدخل املنخفض      
. دور احلضانة نفقات  املخصصة للسكن واملنح الدراسية واإلعفاء من       عانات  ت مثل اإل  اناعاإل

على اسـتحقاقات   سنة  منذ  وينص قانون الضمان االجتماعي اجلديد الذي دخل حيز النفاذ          
  .عائلية عند والدة كل طفل

املقيمني يف االنتخابات احمللية، أوضح الوزير       وفيما يتعلق بإمكانية تصويت األجانب      -٣٧
أن التكوين اإلقليمي ألندورا املقسمة إىل سبعة جمالس حملية وهيئات متثيليـة وإدارة للرعايـا        

لمناطق ل هلا سلطات مماثلة لتلك اليت       بلدياتفال. ةلياحملجماعة  ليست شبيهة باملفهوم املعتاد لل    
 على ميثاق احلكم وقد وقعت أندورا مؤخراً. ذايت أو املقاطعات أو الوالياتالكم تمتعة باحلامل

  .الذايت احمللي
  .ويسر حكومة أندورا توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان  -٣٨
 الدولة لشؤون املساواة والرفـاه،      كاتبةيدة ماجدة متا فونت،     وتناولت الكلمة الس    -٣٩

لجنة املعنية بالقضاء على التمييز     اوف ال  وخم املتصلة باخلطة الوطنية للمساواة   للرد على األسئلة    
.  أنـدورا   جمتمـع  وجود قوالب منطية يف   و يف مكان العمل     املرأةتمييز ضد   ال بشأن   ضد املرأة 

تهـا سة الرامية إىل متكني املرأة مـن حتـسني مـستوى معيـش            وأشارت إىل التدابري امللمو   
يف و. اخلـدمات الشخـصية    عليم بشأن مع وزارة الت  التدريبية اليت نظمت بتعاون     دورات  وال

 نساء بنجاح هذا التدريب وقد أدجمن يف سوق العمـل           ٦، أكملت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  
  .بطريقة مستقلة متاماً

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكـولني         نشر اتفاقية القضاء  قالت إن   و  -٤٠
قد مكن  جني  يبوإعالن منهاج عمل     وكذا مالحظات اللجنة      وطبعها االختياريني امللحقني هبا  

ومع رسوخ االعتقاد بأنه ال ميكن إحـداث        .  هلم املعلوماتوفري  من توعية سكان أندورا وت    
  .دة باالشتراك مع وزارة التعليمخذت إجراءات عديتغيري إال من خالل التعليم، اتُّ

ن بني ما تتوىل من مهام      متتوىل  ملساواة والرفاه   شؤون ا كتابة الدولة ل  أوضحت أن   و  -٤١
 .السياسات اجلديـدة  وضع  مكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مع مراعاة املنظور اجلنساين يف            

  .واقع القرار يف السنوات املقبلةمتثيل املرأة يف احلياة العامة ومحتسني ام قالت إنه من اهلو
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التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة األسـرية مـن         شجيع   اختاذ تدابري لت   ومن اهلام أيضاً    -٤٢
تنظـيم  مع وزارة التعليم لتشجيع     تعاون  منظور يتسم باملساواة بني املرأة والرجل ومواصلة ال       

  .والعنفنسانية  والقوالب النمطية اجلحلقات عمل لفائدة الشباب بشأن قيم املساواة بني اجلنسني
تـصنيف  مساواة ل لل من قانون عالقات العمل وإنشاء عالمة        ٨٧وفيما يتعلق باملادة      -٤٣
 إنـشاء    قريباً هـو   الئحة اليت ستوافق عليها احلكومة    ، قالت إن اهلدف من هذه ال      ملقاوالتا

علية بني الرجـال والنـساء   لمقاوالت اليت تنفذ سياسات للمساواة احلقيقية والفمتنح ل عالمة  
وعلى املقاوالت الراغبة يف   . التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية     كن من   وكذا سياسات مت  

  . بالتدابري املتخذة والنتائج احملققة واملواصفاتاحلصول على هذه العالمة أن تقدم كشفاً
عظم البلدان من حيث     حكومات م  اً شديداً لدى  قلقيثري  العنف اجلنساين   قالت إن   و  -٤٤

من مكافحة العنـف    جعلت  إمارة أندورا   أكدت أن   و.  حبقوق اإلنسان   خطرياً أنه ميثل مساً  
منذ التوقيع على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             ضد املرأة إحدى أولوياهتا   

  .٢٣ يف الفقرة أُشري إليه ، على حنو مااملرأة
منذ تقـدمي هـذا   ، ملساواة والرفاه ما فتئت تعمل    اشؤون  كتابة الدولة ل  أكدت أن   و  -٤٥

ميكن للنـساء  أوضحت أنه و.  على بناء شقق مدعومة ستكون جاهزة قبل هناية العام    التقرير،
 ١٥داخل أسر استقبال ملـدة      : الوصول إىل هياكل االستقبال املؤقتة    سري  ضحايا العنف األ  

 لكنهما غري    جداً فعاالناهليكالن  وهذان  .  استقبال لشهر واحد كحد أقصى     دور أو يف    يوماً
 ن بعض النساء يلزمهن وقت أطول الكتساب استقاللية كاملة وتـدخلٌ          إكافيني من حيث    

وقد أفضت هذه املالحظات إىل     . لفترة أطول من فريق الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف        
 أشـهر   ٦مدهتا  ،  لنساء لفترة متوسطة املدى   من أجل إجياد حل هلؤالء ا      ةمودعم شقق   نشاءإ

  .قابلة للتجديد حسب احتياجاهتن
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف        اأعربت عنه خاوف اليت   املإزاء  و  -٤٦

إىل ممارسـة   لجـئ   اليت ميكن أن ت   واإلجهاض  اليت متنع    بشأن القوانني    ٢٠٠١تقريرها لعام   
الـسوابق  استحـضار   لبداية  يف ا در  جيقالت إنه   اإلجهاض السري يف ظروف صحية سيئة،       

 مـن   ٨يه يف املادة    علوص  صهو من كما  ،  فاحلق يف احلياة  . التارخيية واملؤسسية إلمارة أندورا   
 حممي يف الواقع محايـة تامـة يف   ،يف اجلزء املخصص للحقوق األساسية لألشخاص  دستورال

 على التمييـز     اللجنة املعنية بالقضاء   خماوفلكن ينبغي التخفيف من     و.  احلياة  مراحل خمتلف
. ربط بني انعدام األمن والسرية من جهة ومنع اإلجهاض من جهـة ثانيـة             ت  يتضد املرأة ال  
إجراء عمليات إجهاض سرية دون     املستبعد  من  أندورا،  بنية وحجم   بالنظر إىل    هأنوأضافت  

ل بشكومن ناحية ثانية، تتلقى دائرة املداومة الصحية        . أن يتناهى إىل علم املؤسسات املختصة     
أية حالة  سجل بعد   مل ت ، واحلال أنه    االت االستشفاء والطوارئ  ة حل حصائيالبيانات اإل دوري  

  .إجهاض سري
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يف مع أي من اجلرائم املـذكورة        تعامل أبداً أن حماكم أندورا مل ت     رياًـأخذكرت  و  -٤٧
أنه و  املتعلقة باجلرائم ضد احلياة قبل الوالدة،       من القانون اجلنائي   ١٠٩ و ١٠٨ و ١٠٧املواد  

  .مل حترك أي دعوى قضائية يف هذا املوضوع
انس، قاضية حتقيق يف حماكم أندورا، على األسـئلة         ريك مينيو لالسيدة كانو ردت  و  -٤٨

 مـن قـانون     ١٠٨ للمـادة    ، وفقاً حتياطياحلبس اال وقالت إن   . املتعلقة مبجال اختصاصها  
إال يف الظروف املنـصوص     بق  أنه ال يط  اإلجراءات اجلنائية، ال جيوز أن يتجاوز أربعة أشهر و        

م جيوز متديد هذه الفترة ملدة أربعة أشهر الرتكاب جـرائ أضافت أنه و. ١٠٣عليها يف املادة    
التمديـد  كـون اإلذن ب   ويف مجيع احلـاالت، ي    .  كربى جرائمبسيطة ولفترة ثالثة الرتكاب     

ـ التحقيق مع إبقاء    بضرورة حسن سري البحث ومواصلة      علل  محكم قضائي   وجب  مب نني الظ
أن يتجاوز نصف العقوبـة  لحبس االحتياطي ضافة إىل ذلك، ال ميكن ل     وباإل. رهن االحتجاز 

  .لمحتجزنسوبة لاملمخالفات املنصوص عليها لل
ر يف الوسـط  لقصَّاملرتكبة يف حق ا   هانات املتعمدة   إلالعقوبات البدنية أو ا   قالت إن   و  -٤٩

تنص على عقوبـات     اليت   اجلنائي من القانون    ١١٤ و ١١٣ و ٤٧٦يف املواد   معرفة  األسري  
قـع  وت. )العنف اجلنساين والعنف ضد القصر يف الوسط األسري       مبا يشمل    (سريالعنف األ 

 كـربى أو    جرميـةً تصنف  جروح و نتجت عنها    جنائية إذا    حتت طائلة عقوبة  إساءة املعاملة   
ف من ظرو ظرفاً  الوسط األسري   داخل  سوء املعاملة   ويعترب  . صغرى حسب خطورة اجلروح   

  . املخالفةتشديد
 دعوى جنائية بـسبب     ١٩حركت  فقد  ،  ٢٠٠٩ إلحصاءات السنة القضائية     وفقاًو  -٥٠

  .ر يف الوسط األسريلقصَّيف حق االعقوبات البدنية أو اإلهانات املتعمدة 
وأشارت السيدة ماريا أوباش، مديرة الشؤون املتعددة األطراف والتعاون بـوزارة             -٥١

. قات املؤسسية، إىل الصكوك الدولية اليت مل تصدق عليها أندورا بعدالشؤون اخلارجية والعال 
ؤخذ يف االعتبار تواضع املوارد البشرية ألندورا، وهو ما جيربها علـى            يوقالت إنه ينبغي أن     

  .توخي التدرج يف عمليات االنضمام اجلديدة إىل االتفاقيات الدولية
 اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       وقالت إن أندورا مل تصدق على العهد الـدويل          -٥٢

وأوضحت أن مسألة التمييز القائم على أساس األصـل القـومي يف            . واالجتماعية والثقافية 
وأكـدت أن   . التمتع باحلقوق االقتصادية ومسألة احلق يف اإلضراب ينبغي أن تدرسا بعناية          

املقاوالت ل و من الدستور اليت تنص على حق العما١٩احلق يف اإلضراب معترف به يف املادة 
إعمال احلق يف اإلضـراب  قالت إن سبل و. يف الدفاع عن مصاحلهم االقتصادية واالجتماعية    

 مـن   ٢٤املـادة   مبوجب   ، إىل العهد   البلد انضمامعند  قانون تعتزم احلكومة سنه     ستخضع ل 
  .املعاهداتما يتعلق بالدولة فيعمل القانون املنظم ل
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ى معظم الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان   وذكرت إسبانيا أن أندورا صدقت عل      -٥٣
 لضمان محايـة حقـوق       قانونياً ، إطاراً ١٩٩٣وأهنا أنشأت، منذ املوافقة على دستور عام        

 عاقبـة املع دواعي   يوستورحبت إسبانيا بإلغاء عقوبة اإلعدام مبوجب الدستور، وب       . اإلنسان
كما رحبت بإعالن الوفد    .  التمييز، وبتعاون أندورا مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان        على

. اعتزام أندورا توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق اإلنـسان            
وتساءلت إسبانيا عما إذا كانت أندورا تعتزم تطوير مؤسستها الوطنية حلقـوق اإلنـسان،              

  . توصياتإسبانيا وقدمت .  ملبادئ باريسوان املظامل، وفقاًاملعروفة باسم دي
وأعربت مجهورية مولدوفا عن تقديرها للعرض املفصل للتقرير الوطين وهنأت الوفد             -٥٤

حقوق اإلنسان، موردة أمثلة من قبيـل       يف التعامل مع    أندورا املنهجية واملركزة    طريقة  على  
 واهلجرة،  ة مثل الطفولة ونوع اجلنس واإلعاق     مبادرة وضع مؤشرات موضوعية ملواضيع حمددة     

سلطت مجهورية مولدوفا   كمثال على املمارسات اجليدة،     و. وخطة العمل الوطنية للمساواة   
ضمان حقوق األشخاص احملرومني من     من أجل   الضوء على اعتماد الربملان لقانون السجون       

كافحـة االجتـار    ا املتعلقة مب  وأشارت بارتياح إىل التصديق على اتفاقية جملس أوروب       . احلرية
وتساءلت مجهورية مولدوفا عما إذا كانت السلطات تعتزم وضع مشروع خطة عمل . بالبشر

. وطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها             
  .توصياتمولدوفا وقدمت 

 ٢٠٠ى أكثـر مـن      وذكرت تركيا أن أندورا صدقت، منذ اعتماد دستورها، عل          -٥٥
.  اتفاقية حلماية حقوق اإلنسان، وهو أمر مـشجع جـداً    ٤٠ ووقعت وصدقت على     ةاتفاقي
ورحبت .  أهنا مقتنعة بأن أندورا ستستمر يف التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           توذكر

. ٢٠٠٦ القـصر عـام      ن وأوالده تركيا بإنشاء فريق الرعاية الشاملة للنساء ضحايا العنف       
. مشل األسر من اجلنسيات اليت مل تستفد من مثل هذا اإلجراء          ملِّ   الضوء على مقترح     وسلطت

 من املعلومات عن خطة عمل أندورا بشأن املعالني وعـن إصـالح قـضاء               وطلبت مزيداً 
 .ةوقدمت تركيا توصي. ٢٠٠٢األحداث عام 

الذي أعربت  ورددت السويد القلق    . وأعربت السويد عن امتناهنا على تقدمي التقرير        -٥٦
بشكل حاضرة  عنه جلنة حقوق الطفل بشأن ما إذا كانت بعض مبادئ اتفاقية حقوق الطفل              

تام يف تشريعات أندورا وقراراهتا اإلدارية والقضائية، وكذلك يف السياسات والـربامج ذات             
ـ   وذكرت السويد أيضاً  . الصلة بالطفل على الصعيدين الوطين واحمللي                  ب البـدين   اـ أن العق

 يف أندورا، وهو ما يتناقض، حسب جلنة حقوق الطفل، مع اتفاقية حقـوق              اًزال قانوني يال  
 التـدابري   واستفسرت السويد عن التدابري اليت اختذهتا أندورا لتنفيذ االتفاقية، وحتديداً         . الطفل

 أو  االعتـداء ضمان سالمة األطفال من العنف البدين أو النفسي أو اإليـذاء أو             رامية إىل   ال
ورحبت السويد بتصديق أندورا    . اإلمهال أو املعاملة غري الالئقة أو سوء املعاملة أو االستغالل         

التوسع يف توضيح   بلد  العلى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وطلبت من           
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لمقيمني ضمان متتع غري املواطنني حبقوق اإلنسان، مثل السماح ل         الرامية إىل    ضافيةاإلتدابري  ال
  .وقدمت السويد توصيات. األجانب بالتصويت يف االنتخابات احمللية

وأثنت األرجنتني على أندورا لتعاوهنا التقين الدويل والثنائي من أجل منع مـشاركة               -٥٧
 لتوصيات جلنة حقوق الطفل، استفسرت األرجنتني       اًـووفق. األطفال يف الرتاعات املسلحة   

وقـدمت  . اء على سوء املعاملة والعنـف املـرتيل       ـلقضأجل ا يت اختذت من    عن التدابري ال  
  .األرجنتني توصيات

وأشارت شيلي إىل اإلطار القانوين الوطين الشامل حلماية حقوق اإلنسان يف أندورا،              -٥٨
رت شيلي أن معاهدات حقوق اإلنسان      ذكو. وكذلك إىل تصديقها على عدة صكوك هامة      

وأشارت إىل التدابري املتخذة    . لنظام القانوين الوطين ألندورا    يف ا   مباشراً واجبة التطبيق تطبيقاً  
للترويج للربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف            

 اعتراف شيلي بالتقدم احملرز يف جمال قضاء األحـداث، طلبـت            نمبالرغم  و. املواد اإلباحية 
. يدة يف جمال التعاون الدويل فيما يتعلق باألطفال       اجلأندورا  من املعلومات عن ممارسات      مزيداً

  .وقدمت شيلي توصيات
وشكرت الصني أندورا على العرض املفصل وأعربت عن تقديرها للموقف اجلـاد              -٥٩

وأشارت الصني إىل أن أندورا قد صدقت، منذ اعتماد . واملسؤول الذي تبنته إزاء االستعراض
د من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مثل االتفاقية الدولية         ، على العدي  ١٩٩٣دستور عام   

وأشارت الصني إىل النسبة . للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل  
الكبرية للمهاجرين يف أندورا، وأعربت عن أملها يف معرفة املزيد عن التدابري املتخذة لتعزيـز              

ن وغريهم من أصحاب املصلحة يف صياغة السياسات ذات         مشاركة ممثلي مجاعات املهاجري   
  .وقدمت الصني توصيات. الصلة
 وشكرت الوفـد علـى       صديقاً  جماوراً ورحبت فرنسا حبرارة بأندورا بوصفها بلداً       -٦٠

وأشـارت  . سلفاًالتقرير الواضح والوايف وعلى اإلجابات الواضحة على األسئلة اليت طرحت    
يق أندورا على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     إىل العقبات اليت تعوق تصد  

 بأنه ميكن التصديق على العهد ما إن تتم تسوية مسألة           وأحاطت علماً . واالجتماعية والثقافية 
  .وقدمت فرنسا توصيات. احلق يف اإلضراب

 جلنـة حقـوق الطفـل،       اأبرزهتكما  وأشارت سلوفينيا بتقدير إىل إجنازات أندورا         -٦١
 مـن    أندورا ا تقوم به  مب سلوفينيارحبت  و. تعاوهنا الدويل يف املسائل املتعلقة بالطفل     اً  حتديدو

وطلبت مـن أنـدورا     . نع إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     ملأنشطة تقنية دولية وثنائية     
كما هنـأت سـلوفينيا     .  عليها الفريق العامل إطالع   و ا أفضل ممارساهت   توضيح االستفاضة يف 
القرارات املتعلقة بالربنامج العاملي للتثقيف يف املشاركني يف تقدمي    كوهنا من أوائل    أندورا على   

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. جمال حقوق اإلنسان
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عداد للتقرير الوطين، وكذلك بإشراك اجملتمـع       إلورحبت الربتغال بالعملية الشاملة       -٦٢
 كانت قد   ضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالق  وذكرت أن   . املدين يف الوقت املناسب   

ضمن املساواة يف األجـر عـن   ي باعتماد تشريع حيظر التمييز يف العمل و  ٢٠٠١عام  أوصت  
المة ع"ب ويف هذا الصدد، أشارت الربتغال إىل سياسة بدء العمل          . العمل ذي القيمة املتساوية   

ـ ت عن أثر     املساواة يف العمل، وطلبت معلوما     عززللشركات اليت ت  " املساواة .  التـدبري  اذه
توصية اللجنـة األوروبيـة     ل  متابعةً  اختاذه من إجراءات   أندوراما تعتزم   وتساءلت الربتغال ع  

وقـدمت  .  دروس اللغة الربتغالية خالل ساعات الدراسة      ميملناهضة العنصرية والتعصب بتقد   
  .توصياتالربتغال 

ماية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا      حب راسخبارتياح إىل التزام أندورا ال    وأشارت التفيا     -٦٣
 علمـت أن  وأعربت عن سـرورها إذْ   . وسجلها اجليد على العموم يف جمال حقوق اإلنسان       

أندورا أبدت، نتيجة العرض الذي قدمه الوفد، استعدادها لتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات             
  .ةتوصيالتفيا وقدمت . اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

تحدة األمريكية عن تقديرها لعرض تقرير أنـدورا واللتزامهـا   وأعربت الواليات امل   -٦٤
والحظت الواليات املتحدة أنه جيب على أندورا، من أجل تعزيـز           . العميق حبقوق اإلنسان  

سجلها يف جمال حقوق اإلنسان، أن تعاجل حقوق األفراد احملتجـزين يف انتظـار احملاكمـة،        
وأشارت إىل الصعوبات اليت    . م لفترات طويلة  قضاياهتأخر  وخباصة األجانب الذين كثريا ما ت     

يواجهها العمال يف تشكيل النقابات واالنضمام إليها والصعوبات اليت تواجهها النقابـات يف           
  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. ممارسة حقها يف املفاوضات اجلماعية واإلضراب

 طبية للحصول   قدمي شهادة فيما يتصل بت   ،وزير اخلارجية والعالقات املؤسسية   أشار  و  -٦٥
 على ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠ن حكومة أندورا وافقت يف إىل أعلى تصريح اإلقامة،    

وقال إن اهلدف هو توفري خدمة شخصية وسريعة وشـفافة تتـيح            . لمراجعات الطبية لنظام  
يف الوقت   يف العمل والصحة ويف سكن الئق، و       هضمان حقوق وحريات الشخص وكذا حق     

املوافقة على  منذ  و.  بتوصيات منظمة الصحة العاملية     السكان عمالً  موممان صحة ع  ضنفسه  
من األمـراض  ن مبرض وألشخاص املصابا تصريح اإلقامة إال ميكن أن مينع من   هذا النظام، ال  

 علـى   يشكلون خطـراً   والذين قد     الدولية ملنظمة الصحة العاملية     اللوائح الصحية  الواردة يف 
وقال . اـول عليه ـالوظيفة اليت يسعون للحص   كون حالتهم ال تتوافق مع      تالصحة العامة أو    

ـ           ـ شكل مـساساً ب   إن أندورا عدلت، بفضل اعتماد هذا النظام، ممارسة كانت ت وق ـاحلق
  .األساسية للمهاجرين

ا أول ممثل خـاص     اليت قام هب  نشطة  األ، تابعت أندورا عن كثب      ١٩٩٦ومنذ عام     -٦٦
 أنـدورا   وقـال إن  . اعات املسلحة، السيد أوالرا أوتونـو     رت وال لألمني العام معين باألطفال   

مكتـب  الذي نظمه مكتب السيد أوتونـو، و      " ب األسلحة ي تصو عند"شاركت يف معرض    
. )اليونيـسيف ( ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة         التابع لألمم املتحدة   شؤون نزع السالح  
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لربنامج لفائـدة   على التربع    ٢٠٠٢منذ عام   دأهبا   يف   ن التزام أندورا يتجسد أيضاً    وأضاف أ 
 إىل مبادئ بـاريس     ٢٠٠٨ عام   هايف نزاعات مسلحة، ويف انضمام    ذين ُيشركون   الاألطفال  
  .الرتاعات املسلحةواألطفال املتعلقة ب

 بشأن بروتوكول يعـدل اتفاقيـة التعـاون    وقال إن حكومة أندورا تتفاوض حالياً     -٦٧
 مـن دروس    يف األسبوع  وص على إدراج ساعتني   التعليمي مع الربتغال ينص على وجه اخلص      

اللغة الربتغالية يف التعليم االبتدائي، وثالث ساعات يف األسبوع يف التعليم الثانوي، وكمادة             
  .اختيارية يف البكالوريا

العقوبات البدنيـة   أن  السيدة متا، كاتبة الدولة لشؤون املساواة والرفاه،        وضحت  وأ  -٦٨
 من القانون   ١١٤ على النحو احملدد يف املادة       ي األسر  الوسط لحمظورة داخ يف حق األطفال    

 وهي هتم العنف داخـل األسـرة        ،ي األسر  الوسط سوء املعاملة داخل  تعلق ب  امل ٢٠٠٨اجلنائي لعام   
 أشـهر   ٣ تتراوح بني    بتحديد عقوبات حبسية  محاية األزواج والفروع واألصول      إىل   وترمي

  .عنف يف حق طفلاليف حالة ممارسة التدخل لمحاكم لويتيح هذا اإلصالح .  سنوات٣و
 األطفال، صاغت وزارة الصحة والرعاية االجتماعية والعمل بروتوكوالًبوفيما يتعلق   -٦٩

مـن  ل  اطفويهدف هذا الربوتوكول إىل محاية األ     . ألطفال املعرضني للخطر  لفائدة ا للتدخل  
ستويات التـدخل   وخمتلف موضمان التنسيق بني املهنينيلتدخل  لوإنشاء قنوات   كل املخاطر   

وقد وضع هذا الربوتوكول مبعية خمتلف العاملني االجتماعيني إلتاحـة          .  خلطورة الوضع  تبعاً
  .ه ضحية مرتنينب وقوعجياملصاحل الفضلى للطفل وحيمي وفعال تدخل مناسب 

ن أنبغي  ي ،هاة أمرها إلي  من أمر نفسها أو إعاد     متكني املرأة ، مبعىن   التمكنيحيث إن   و  -٧٠
الفردية مثل شعور الشخص بكفاءته ووعيه بـضرورة العمـل          صائص  يأخذ يف االعتبار اخل   

 املوجـودة يف    امجربفإن ال االجتماعي وحتفزه له، وكذلك باخلصائص ذات الصلة بالوسط،         
  .لتكامل ومشل اجلميع واالستقالليةأندورا تعطي األفضلية ل

 ذوي  نون سـهولة وصـول    ، جرى التصويت على قا    ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٦ويف    -٧١
ال واجملوسط   إىل ال   ذوي اإلعاقة   إىل املبدأ القائل بأن سهولة وصول      رر استناداً  الذي حُ  اإلعاقة

هذا القانون إىل نص الدسـتور      يل  وحي. أن يطاله التمييز  وز   ال جي  اًحقيشكل  العامني وضمانه   
ُتمِّم وقد  . لألفرادني والفعليتني    احلقيقيت ريةاحلساواة و املباقتراحه هتيئة الظروف املواتية لتحقيق      

 تتعلق ١٩٩٥مايو / أيار٣١ صادرة يف   ذوي اإلعاقة  القانون بالئحة بشأن سهولة وصول    هذا  
  . ذوي اإلعاقةبإنشاء جلنة تعزيز سهولة وصول

ضمان حقـوق األشـخاص     "، اعتمد قانون    ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ويف    -٧٢
، وهو مايزةتاص ذوي اإلعاقة كمجموعة مـع األشخ مال يتعاملوهو قانون  ": ذوي اإلعاقة 

اليت تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقـة      الترتيبات   من   ضع عدداً ي، وإمنا   ما شأنه أن يشكل متييزاً    
  . ممارسة حقوقهم والقيام بواجباهتم يف ظروف تتسم باملساواةإمكانية
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 جهازاًيعد  الذي إنشاء اجمللس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة  من   القانون   مكنوقد    -٧٣
للمتابعة والتنسيق والتعاون يف اختاذ القـرارات       جهازاً  ، وكذا   ةاستشارييتوىل مهاماً    تشاركياً

ويتألف اجمللس من ممثلي مجعيـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة           . احلكومية يف جمال اإلعاقة   
  .واحلكومة والبلديات وصندوق التأمني الصحي يف أندورا

 ١٠خرجـت إىل الوجـود يف       وطنيـة   إنشاء جلنة تقيـيم      على   ٢٨وتنص املادة     -٧٤
 مبوجب مرسوم حكومي بوصفها هيئة وطنية تضطلع بأداء وظائف فنية       ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

يف جمال تشخيص وتقييم االضطرابات واإلعاقة من أجل توجيـه          صالحيات  وعامة ولديها   
 هلم مـن بـرامج      ضعُوما  األشخاص ذوي اإلعاقة والبت يف وصول هؤالء األشخاص إىل          

  .وخدمات ومنافع وغريها من الترتيبات
صراحة لفائدة األطفـال والـشبان      أُقر  ، فقد   وفيما يتعلق بالوصول إىل التعليم مثالً       -٧٥

 ١٦ إىل ٦  بـني  مـن  وإلزامياً جمانياًةويعد تعليم الشبان ذوي اإلعاق . ةوالبالغني ذوي اإلعاق  
 ١٨ سنوات وحىت    ٣تحق باملدرسة اعتبارا من     لأن ي ،  ه بطلب من والدي   ميكن للطفل، سنة، و 
 ةاخلاص ذوي االحتياجات     تصميم تعليم  ىويسجل ذوو اإلعاقة يف املدارس العادية وجر      . سنة

وينبغي أن تكون األهـداف الدراسـية احملـددة         .  إطار التعليم العادي   ضمنيف شكل دعم    
ذ، لكن حيق هلم احلـصول       سواهم من التالمي   ن هي نفسها اليت حتدد مل     ةلألطفال ذوي اإلعاق  

 برنامج إنتيغـرا الـذي      وهناك أيضاً . على برامج تعليمية شخصية مكيفة حسب احتياجاهتم      
 يف مراكز الترفيه، وكذا برنامج أخينتاس الذي يسمح باإلدماج          ةيستقبل األطفال ذوي اإلعاق   
  . على وجه التحديدةاملهين لألشخاص ذوي اإلعاق

 / نيـسان  ٢٧اص ذوي اإلعاقة يف     ـقية حقوق األشخ  وقد وقعت أندورا على اتفا      -٧٦
وقالت إهنا أخذت يف االعتبار أحكام االتفاقية ودجمتها يف قـانون ضـمان             . ٢٠٠٧أبريل  

 من وزارة الصحة والرعاية االجتماعية      وإدراكاً. ٢٠٠٢حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام      
ـ    والعمل أنه ينبغي اعتبار رعاية املسنني واملعالني رهاناً         تـمن الرهانات الشاملة للمجتمع، مـا فتئ

  .رتلتعمل على إقامة قنوات خمتلفة للمعونة االجتماعية الصحية يف امل
انس، قاضية التحقيق يف حماكم أندورا، على املخـاوف الـيت           روردت السيدة مينيو    -٧٧

ـ أعربت عنها جلنة حقوق الطفل بشأن تعديل قـانون العقوبـات              ١٧يف  ذي اعتمـد    ال
  .٢٠٠٨اير فرب/شباط
ر، وهي ممارسة يـصعب     وفيما يتعلق مبخاوف جلنة حقوق الطفل بشأن جتنيد القصَّ          -٧٨
 يف حالة جتنيد مواطن أنـدوري        على أنه   من القانون اجلنائي   ٨تنص املادة   ،   يف أندورا  إتياهنا

 يف  ها يسري على اجلرائم اليت يرتكبها مواطنو       أندورا هو الذي   قانون فإن   ألطفال يف اخلارج،  
وهكـذا يـنص    . يف القانون اجلنائي ألندورا أو يف معاهدة دولية       اليت تكون معرفة    اخلارج و 

وهذا املقتـضى   . ر من اجلرائم ميكن أن يضاف إليها جتنيد القصَّ        غري شاملة النظام على قائمة    
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منصوص عليه يف الربوتوكول املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة الـذي صـدقت    
  . ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ يف عليها أندورا

سـئلة  وردت السيدة أوباش، مديرة الشؤون املتعددة األطراف والتعاون، علـى األ            -٧٩
ملنظمات غري احلكومية يف صياغة     بإشراك ا م  انتظتقوم با  حكومة أندورا    كوناألخرية املتعلقة ب  

اركة يف تقـدمي    بل إهنا دعت ممثلي منظمة غري حكومية إىل املـش         . تقارير متابعة االتفاقيات  
 متابعة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى مجيـع           االتقارير، على سبيل املثال تقرير    

وفيما يتعلق بصياغة تقرير االستعراض الدوري الشامل، نظمـت         . أشكال التمييز ضد املرأة   
،  هلا عملية مع املنظمات غري احلكومية يف أندورا لشرح ال        وزارة الشؤون اخلارجية لقاء إعالمياً    

وقالـت إن احلكومـة   .  على إرسال تقريرها إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       تهاشجعو
 خالل هذا االستعراض األويل   قدمة  التوصيات امل على  املنظمات غري احلكومية    طلع  تعتزم أن ت  

  .من أجل متابعتها املتابعة املالئمة
صـندوق األمـم املتحـدة        إىل، ما فتئت أندورا تقدم تربعات       ٢٠٠٨ومنذ عام     -٨٠

  .للتربعات لصاحل اإلعاقة
 احلاالت املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية حلماية        وقالت إن أندورا مل تواجه أبداً       -٨١

وقالت إن احلكومة تفضل التصديق على االتفاقيات       . مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
 بانتظـام يف    ةشاركعلى امل أندورا  قد دأبت   و. الدولية األخرى اليت هلا آثار مباشرة على البلد       

  .تقدمي قرارات بشأن هذه االتفاقية
 حقـوق   من أجـل  ، جددت حكومة أندورا تأكيد التزامها مبواصلة عملها         وختاماً  -٨٢

  الختاذ إجـراءات   اإلنسان، مع مراعاة مجيع التوصيات املقدمة اليت ستحال إىل جملس الوزراء          
  .قبلة يف األشهر املبشأهنا

  النتائج والتوصيات  - ثانياً  
ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي واليت نظرت فيهـا                -٨٣

  :أندورا وحظيت بتأييدها
تأثري التشريعات والسياسات والـربامج الراميـة إىل        الدقيق ل رصد  ال  ١-٨٣

ات يف سبيل ضمان    ذ خطو اختاالقضاء على انعدام املساواة بني النساء والرجال، و       
  ؛)أذربيجان(فعلي حبقوق متساوية الالتمتع 
 راًـب البدين يف املرتل حظ    اسن وتنفيذ قوانني حتظر مجيع أشكال العق        ٢-٨٣
  ؛)هولندا(بس فيه ـال ل
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عند التصديق على اتفاقية حقوق   قدمته  النظر يف سحب اإلعالن الذي        ٣-٨٣
من أجل ضمان االمتثال التـام      إمتامها  الطفل، ومواصلة مراجعتها للتشريعات و    

  ؛)الربازيل(ألحكام االتفاقية 
مواصلة وضع تشريعات وسياسات لكفالة املـساواة الفعليـة بـني             ٤-٨٣

  ؛)إسبانيا(اجلنسني ومكافحة العنف اجلنساين 
أخذ الُبعد اجلنساين بعني االعتبار يف تصميم السياسات والربامج املقبلة   ٥-٨٣

  ؛)هنغاريا(
املنظمات غري احلكومية العاملة يف     مع  وات لتحسني التعاون    اختاذ خط   ٦-٨٣

  ؛)هنغاريا(جمال محاية الطفل على الصعيدين الوطين والدويل 
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة من أجل اإلعمال الكامل التفاقية حقوق            ٧-٨٣

 ب البدين لألطفال يف مجيـع األمـاكن       االطفل، مبا يف ذلك عن طريق حظر العق       
   ؛)السويد(

 تكثيف اجلهود الرامية إىل تنفيذ القرارات املتعلقة بالربنـامج العـاملي         ٨-٨٣
للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل إعداد خطة وطنية وإعداد 

  ؛)سلوفينيا(التقارير 
  الوطنيـة   أندورا جلنةوتكثيف التعاون بني جمموعة احلوار بني األديان          ٩-٨٣

  ؛)اجلزائر) (اليونسكو(ة للتربية والعلم والثقافة ملنظمة األمم املتحد
وسوء املعاملة واالعتداء يف املرتل،      مواصلة وضع تدابري ملكافحة العنف      ١٠-٨٣

، لـيس فقـط يف    صرحياًب البدين حظراًاحظر العق ومبا يف ذلك االعتداء اجلنسي،      
  ؛)إسبانيا(جلنة حقوق الطفل ذلك  أوصت ب، كمااملدارس وإمنا أيضا داخل األسرة

النظر يف إجراء دراسات عن العنف املرتيل وسوء املعاملـة واالعتـداء              ١١-٨٣
  ؛)شيلي( لتوصيات جلنة حقوق الطفل داخل األسرة، وكذا الترهيب يف املدارس، وفقاً

مواصلة النظر يف دمج املنظور اجلنساين يف السياسات والـربامج،            ١٢-٨٣
  ؛)شيلي (ء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاوفق ما أوصت به 

مواصلة اجلهود املبذولة يف تقدمي التقارير الدوريـة، مبـا يف ذلـك               ١٣-٨٣
  ؛)اجلزائر(االستفادة من اإلمكانات اليت يتيحها التعاون واملساعدة التقنية الدوليان ب

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق              ١٤-٨٣
ـ    )  وشيلي والتفيا واململكة املتحدة    يلالرباز(اإلنسان   يت لتيسري الزيارات املقبلة ال

  ؛)هنغاريا( الوالياتميكن أن يقوم هبا املكلفون ب
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لرد على االسـتبيانات املرسـلة مـن        الرامية إىل ا  تكثيف اجلهود     ١٥-٨٣
 اخلاصة، وتقدمي تقرير إىل هيئات معاهدات األمـم         املكلفني بواليات اإلجراءات  

  ؛)سلوفينيا(وقيت كي تفي بالتزاماهتا الدولية  بالتأكثر التزاماًريقة املتحدة بط
شركات على ليف إنشاء عالمة متميزة للمساواة تشجع ا املضي قدماً  ١٦-٨٣
 مـن   ٨٧ سياسة املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة، مبا يتماشى واملـادة             تعزيز

  ؛)املكسيك(قانون العمل 
رأة، ـعلى القوالب النمطية التقليدية بشأن امل     اختاذ تدابري للقضاء      ١٧-٨٣

، وتطبيـق منظـور جنـساين يف تـصميم          ثقيفيةتال خالل الربامج    وال سيما من  
  ؛)هولندا(السياسات والربامج املستقبلية 

ملساواة بني اجلنـسني،    اليت ترمي إىل ا   تبادل خربات األداة اخلاصة       ١٨-٨٣
  ؛)هنغاريا(، مع بلدان أخرى "عالمة املساواة"

تعزيز تدابري التثقيف وتكثيف التعاون مع منظمات اجملتمع املـدين            ١٩-٨٣
اإلعالم، هبدف القضاء على القوالب النمطية التقليدية الـيت تكـرس            ووسائط

  ؛)األرجنتني(التمييز والعنف ضد املرأة 
مواءمة قانون العمل وحتسني املمارسات القائمـة هبـدف ضـمان             ٢٠-٨٣

  ؛)األرجنتني(لمرأة وجتاوز أي تفاوت يف األجر  األجور لاملساواة يف
إنشاء آليات لضمان دمج املنظور اجلنساين يف سياساهتا وبراجمهـا            ٢١-٨٣

  ؛)كندا (املستقبلية
اختاذ تدابري عملية، من مثل الوسائل البديلة، لتقصري فترات السجن           ٢٢-٨٣

  ؛)هنغاريا(
 االحتياطي من خالل    اختاذ تدابري خلفض عدد احملتجزين رهن احلبس        ٢٣-٨٣

الواليـات  (هيِّنة  للمتهمني بارتكاب جرائم   ، وخصوصاً اًساحمأحكام كفالة أكثر ت   
  ؛)املتحدة

الواليـات  (يف قـانون    احلق يف التنظيم واملفاوضة اجلماعية      تضمني    ٢٤-٨٣
  .)املتحدة

  يف الوقت املناسب، لكـن يف      ردوداً عليها وستدرس أندورا التوصيات التالية وتقدم        -٨٤
 :٢٠١١مارس / جمللس حقوق اإلنسان، يف آذار١٦موعد ال يتجاوز الدورة 

النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            ١-٨٤
 والثقافية واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين          واالجتماعية

  ؛)املكسيك( وأفراد أسرهم



A/HRC/16/8 

21 GE.11-10046 

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      التوقيع والتصديق على ا     ٢-٨٤
 ني االختيـاري  نيالربوتوكـول ا  وكـذ ) فرنسا وهولندا (واالجتماعية والثقافية   

  ؛)الربتغال( به نيامللحق
 يف الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة        اًـح طرف ـأن تصب   ٣-٨٤

  ؛)اململكة املتحدة(التعذيب 
ص بـاحلقوق االقتـصادية      يف العهد الدويل اخلـا     أن تصبح طرفاً    ٤-٨٤

واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحـق بـه؛ والربوتوكـول          
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع          
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           

؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص      والربوتوكول االختياري امللحق هبا   
  ؛)األرجنتني(من االختفاء القسري 

ختيـاري امللحـق    االالتصديق يف أقرب اآلجال على الربوتوكول         ٥-٨٤
  ؛)الصني(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ة األساسية  التصديق على ما مل تصدق عليه بعد من الصكوك الدولي           ٦-٨٤
  ؛)سلوفينيا(حلقوق اإلنسان 

 هاتـصديق باالستمرار يف التزامها بالتصديق على املعاهدات الدولية          ٧-٨٤
على صكوك أساسية، وال سيما العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية            
واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد         

  ؛)اجلزائر(فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أسرهم، وات
 اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا     ١٩٥١االنضمام إىل اتفاقية عام       ٨-٨٤
  ؛)كندا(، وضمان احلماية الفعالة لالجئني مبا يتماشى واملعايري الدولية ١٩٦٧لعام 
النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        ٩-٨٤
جتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية        واال
  ؛)الربازيل (١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١عام 
التصديق على العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              ١٠-٨٤

قية حقـوق   ة والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق به؛ واتفا      ـواالجتماعي
األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب         
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة؛               

  ؛)إسبانيا(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
شأن وضـع األشـخاص عـدميي       االنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة ب       ١١-٨٤

  ؛)أملانيا (١٩٦١ واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام ١٩٥٤ة لعام ـاجلنسي
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ق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص       ـع والتصدي ـالتوقي  ١٢-٨٤
 ٣١ باملادتني   ، عمالً  لذلك  تبعاً من االختفاء القسري، واالعتراف باختصاصها    

  ؛)فرنسا( من ذلك الصك ٣٢و
 ملنظمة العمل الدوليـة     ١١١التوقيع والتصديق على االتفاقية رقم        ١٣-٨٤

  ؛)الربتغال(بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة 
ر يف االنضمام إىل منظمة العمل الدولية والتـصديق علـى           ـالنظ  ١٤-٨٤

  ؛)الربازيل(اتفاقياهتا األساسية 
شخاص، وخباصـة   األاالجتار ب وقمع ومعاقبة   منع   تنفيذ بروتوكول   ١٥-٨٤

 اجلرمية املنظمة عـرب     ملكافحةتفاقية األمم املتحدة    كمل ال  امل النساء واألطفال، 
  ؛)مجهورية مولدوفا(الوطنية 

التوقيع على اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال مـن االسـتغالل      ١٦-٨٤
  ؛)مجهورية مولدوفا(واالعتداء اجلنسيني 

قائمة، مبا يف ذلك قانون الزواج، من       النظر يف مراجعة التشريعات ال      ١٧-٨٤
  ؛)أذربيجان(أجل االمتثال التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 اإلجهاض يف   ية عن رمإسقاط الصفة اجل  تشريعات من أجل    التعديل    ١٨-٨٤
  ؛)هولندا(ظل ظروف معينة، مثل حاالت احلمل الناتج عن االغتصاب 

 ملبـادئ بـاريس   حلقـوق اإلنـسان وفقـاً     إنشاء مؤسسة وطنية      ١٩-٨٤
  ؛)أذربيجان(

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى احملكمة اجلنائية           ٢٠-٨٤
  ؛)اململكة املتحدة(الدولية 

دراسة إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة            ٢١-٨٤
  ؛)اجلزائر(ق اإلنسان التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقو

 مـع مبـادئ     إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان متاشياً        ٢٢-٨٤
  ؛)الربتغال(باريس 

ة لجنلتوصية ال   وفقاً يشمل األسر ال تعزيز حق العمال املؤقتني يف ملِّ       ٢٣-٨٤
لعنصرية والتعصب، وال سيما يف ضوء قانون اهلجرة الـيت          ملكافحة ا األوروبية  

  ؛)املكسيك (٢٠٠٨يوليه /ذ يف متوزدخل حيز النفا
تقارير هيئات املعاهدات الـيت أنـدورا       ما مل يقدم بعد من      وعرض    ٢٤-٨٤

حالة حقوق اإلنسان يف    عن   أحدثاحلصول على صورة    من أجل   عضو فيها،   
  ؛)املكسيك(البالد 
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ضمان احلماية الفعالة حلقوق األجانب املقيمني يف البالد، والعمـل            ٢٥-٨٤
ممارسات إنفـاذ  يف تعزيز السياسات املناهضة للتمييز، مبا يف ذلك      على  فاعلية  ب

  ؛)كندا(القانون 
لشرطة، وإنشاء هيئـة    تصرف ا إجراء حتقيقات مستقلة يف مزاعم سوء         ٢٦-٨٤

  ؛)اململكة املتحدة( الشرطة اتضد أفراد قواملوجهة مستقلة للتحقيق يف الشكاوى 
لك قانون الزواج، من أجـل      مراجعة التشريعات القائمة، مبا يف ذ       ٢٧-٨٤

  ؛)كندا(االمتثال التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
 للمعايري املنـصوص عليهـا يف       تنظيم وضمان حقوق العمال وفقاً      ٢٨-٨٤

منها احلـوار مـع العـاملني       وسائل  امليثاق االجتماعي األورويب، عن طريق      
قـصى  ، وعن طريق السعي إىل أ     االجتماعيني وأصحاب املصلحة االجتماعيني   

  ؛)إسبانيا(قدر من توافق اآلراء يف الربملان 
إنشاء نظام جلمع البيانات يسمح باستعراض حالة مشاكل املهاجرين   ٢٩-٨٤

يف جماالت مثل العمل والوصول إىل املناصب العامة، واختاذ تدابري حلل هـذه             
  ؛)تركيا(املشاكل 

 أجل تقييم وضع املهاجرين تقييمـاً     إنشاء نظام جلمع البيانات من        ٣٠-٨٤
  ).املغرب(ضمان احترام حقوقهم الرامية إىل أفضل، وتوحيد اجلهود 

  :مل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد أندورا  -٨٥
السماح للمقيمني األجانب بالتصويت يف االنتخابات احمللية، واختاذ          ١-٨٥

 حبقوق اإلنسان بـصفة عامـة       مجيع التدابري الالزمة لضمان متتع غري املواطنني      
  ؛)السويد(

املقيمني األجانـب    حصول   النظر يف اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان       ٢-٨٥
ى حقـوق اإلنـسان     ، عل اهلجرةمن حيث   أطفاهلم، بغض النظر عن وضعهم      و

  ).الربازيل(االجتماعية األساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم 
 الواردة يف هذا التقرير تعكس مواقف الدولة        أو التوصيات /ومجيع االستنتاجات و    -٨٦

وال ينبغـي تأويـل هـذه       . أو موقف الدولة موضوع االسـتعراض     /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  املرفق
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