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  مقدمة  -أوالً  
ساواة أمام القانون، وقد ورد االعتراف به       تكافؤ الفرص خطوة إضافية حنو حتقيق امل        -١

وهو يعين أن كل فرد حر وأنه حر يف اختيار منـط عيـشه،              .  من دستور أندورا   ٦يف املادة   
  .أو امرأة وكيفية مواجهته لألحداث اليت تقع يف حياته، دون أن يعيق تلك احلرية كونه رجالً

لقضاء على مجيـع أشـكال      وقد اختارت حكومة أندورا، بانضمامها إىل اتفاقية ا         -٢
 ضمان املساواة بني املـرأة والرجـل يف         ١٩٩٧يناير  / كانون الثاين  ١٥التمييز ضد املرأة يف     

  . التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية
، أصبحت الـوزارة    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣وبعد االنتخابات العامة اليت أجريت يف         -٣

.  جمال تعزيز حقوق املرأة واملساواة بني الرجل واملرأة هي وزارة الصحة والرفـاه             املختصة يف 
  .ويالحظ أن احلكومة اجلديدة تود إقامة هنج أفقي متعدد االستراتيجيات يف هذا الشأن

مما يثبت أن املساواة بـني  اً،  نائب١٣ و نائبة ١٥من  اً  ويتكون الربملان األندوري حالي     -٤
  .يف أندورا ب النقاش واألولوياتاجلنسني هي يف صل

  :وقد أعد هذا التقرير، اجلامع للتقريرين الثاين والثالث، لبلوغ األهداف التالية  -٥
  تلقي معلومات بشأن التنفيذ اجلاري لالتفاقية يف إمارة أندورا؛: اهلدف العام  )أ(  
  : األهداف احملددة  )ب(  

ـ   أوجه  ت الصلة ب  حتديد اجملاالت احلامسة أو اجملاالت اهلامة ذا       '١'  يتالتمييـز ال
ارس على املرأة يف أندورا، ال سيما فيما يتعلق بإعمال احلقـوق     متميكن أن   

  املنصوص عليها يف االتفاقية واالعتراف بتلك احلقوق والتمتع هبا؛
مجع معلومات بشأن تنظيم احلياة اليومية للسكان البالغني الذين يعيـشون            '٢'

ت أسرية، ملعرفة ما إذا كان هنـاك        أو يتحملون مسؤوليا  /وحياة زوجية   
  توزيع عادل للمهام املرتلية واألسرية؛ 

معرفة األمناط السلوكية األبوية والقوالب النمطية الثقافيـة الـيت تكـرس           '٣'
للمهام بني الرجال والنساء يف جماالت حيوية خمتلفة، وحتديد         اً  معيناً  تقسيم

  العوامل الرئيسية اليت تشجع ذلك التمييز؛
لسكان بشكل عام وال سيما الرابطات النسائية يف عملية حتليـل           إشراك ا  '٤'

  .ورا ويف مقترحات اختاذ التدابريمدى إعمال حقوق املرأة يف أند
وترتكز هذه الدراسة على منهجية متعددة االستراتيجيات مردها تعقّد وتشّعب الواقع             -٦

  .باره ظاهرة متعددة األبعاداالجتماعي بشكل عام وموضوع الدراسة، الذي يتناول التمييز باعت
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للمبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقـارير  اً  وُوضعت املؤشرات االجتماعية وفق     -٧
املطلوب تقدميها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت وقعت املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق              

مون التقارير اليت يتعني علـى      اإلنسان، كما وردت يف جتميع املبادئ التوجيهية بشأن شكل ومض         
) HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(الدول األطراف يف معاهدات حقوق اإلنـسان الدوليـة تقـدميها            

   .)١(وكتيب إعداد اخلالصات اإلحصائية الوطنية بشأن املرأة والرجل

  خلفية تارخيية  -ثانياً  
االت العنف املرتيل   أنشئت أمانة الدولة لألسرة وأُقر بروتوكول اإلجراءات املتعلقة حب          -٨

، وُوضـع حتـت     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢يف  اً  وقد قدم الربوتوكول رمسي   . ٢٠٠١يف عام   
  .إشراف وزارة الصحة والرفاه االجتماعي ووزارة العدل والداخلية

وقد أخـذت   . ومثل ذلك خطوة أوىل صوب تكريس املساواة بني املرأة والرجل           - ٩
اجملتمع يتجاوز نطاق بروتوكـول اإلجـراءات املتعلقـة      جتاه  اً  احلكومة على عاتقها التزام   

اً حباالت العنف املرتيل ويتجلى يف وضع سياسات حمددة تعزز عالقات أكثر عدالً وتكـافؤ       
  .بني أفراد اجملتمع

 حافالً باألنشطة بفعل اجلهود الكبرية اليت بذلتها حكومة أندورا          ٢٠٠١وكان عام     -١٠
ندورا التقرير األويل بشأن تنفيذ ورصد اتفاقية القضاء على         وقد قدمت أ  . لتعزيز حقوق املرأة  

/  متوز ١٠مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف               
  .٢٠٠١يوليه 
، صدقت أندورا على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على         ٢٠٠٢ويف عام     -١١

  .ملرأةمجيع أشكال التمييز ضد ا
، بدأت أندورا مشاركتها يف اللجنة التوجيهيـة املعنيـة بتحقيـق            ٢٠٠٣ويف عام     -١٢

املساواة بني املرأة والرجل التابعة جمللس أوروبا وشاركت يف املؤمتر الوزاري اخلامس بـشأن              
  .املساواة بني املرأة والرجل التابع جمللس أوروبا

طة عمل لتعزيز تكافؤ الفرص بـني       ، ُعقدت ندوة بشأن إعداد خ     ٢٠٠٤ويف عام     -١٣
النساء والرجال، واعُتمدت خطة العمل تلك وشاركت أندورا يف اجتماع اإلعداد لرصـد             

  .إعالن ومنهاج عمل بيجني يف أوروبا الوسطى والشرقية
، شاركت أندورا يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املـرأة،           ٢٠٠٥ويف عام     -١٤

  .فاه االجتماعي واألسرةوأنشئت وزارة الصحة والر

__________ 

)١( Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.97.XVII.10. 
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، شاركت أندورا يف املؤمتر الوزاري السادس بشأن املساواة بـني           ٢٠٠٦ويف عام     -١٥
املرأة والرجل التابع جمللس أوروبا، وأطلقت عملية تشاركية بغية بلورة خطة وطنية للرعايـة              

  .ف املرتيلاالجتماعية ودعم محلة جملس أوروبا ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العن
، أدجمت وزارة اإلسكان ووزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسرة ٢٠٠٧ويف عام   -١٦

عن وحدة متخصصة     وأنشئ فريق توفري الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف اجلنساين، فضالً         
  .يف رعاية النساء ضحايا سوء املعاملة يف أقسام الشرطة

 تنفيذ التوصيات  -ثالثاً  

 ري التشريعيةالتداب  -ألف  

، أودعت حكومة أندورا لدى     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٤، يف   كما ذكر آنفاً    -١٧
األمم املتحدة صك التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية، الذي صـدقت عليـه             

 ). من توصيات اللجنة٣١ و٢٩البندان (نوفمرب من نفس العام / تشرين الثاين٢٩ يف

 /حزيـران ١٢ املـؤرخ    ٨/٢٠٠٣هذا الصدد إقـرار القـانون       يف  جيدر بالذكر   و  -١٨
 رب العمل   اقد ميارسه اليت   بشأن عقود العمل، الذي حيظر مجيع أشكال التمييز          ٢٠٠٣ يونيه

أما بالنسبة إلجازة األمومة أو التبين،      . ويعاقب عليها، مبا يف ذلك التمييز على أساس اجلنس        
 مـن   ٢٣البند  (يف نظام العمل    أصالً  عليها   املنصوصفقد وسع ذلك القانون نطاق احلقوق       

 ).توصيات اللجنة

 / تشرين الثاين  ٣ومن أجل رصد التوصيات الصادرة عن اللجنة، أقر اجمللس العام يف              -١٩
ويلغي هذا القـانون  .  القانون التنظيمي املعدل للقانون التنظيمي بشأن الزواج       ٢٠٠٤نوفمرب  

اليت كانت حتظر زواج األرامل واملطلقات قبل انقضاء         من القانون السابق،     ١٣اجلديد املادة   
 من قانون نظـام     ٧٦ و ٧٥، كما أنه يعدل املادتني       يوم، وهو وضع يعترب متييزياً     ٣٠٠أجل  

 ). من توصيات اللجنة٢٥البند (املدنية األحوال 

، أودعت أندورا صك التصديق على امليثـاق        ٢٠٠٤نوفمرب  /  تشرين الثاين  ١٢ويف    -٢٠
ي األورويب يف صيغته املنقحة، الذي قبلت تسع عشرة مادة وعشر فقـرات منـه               االجتماع
 ). من توصيات اللجنة٢٣ و٢١البندان  (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١يف بدأ نفاذه والذي 

 ٢٠٠٥ فرباير/ شباط ٢١ املؤرخ   ٩/٢٠٠٥وعالوة على ما سبق، ينص القانون التنظيمي          -٢١
و األول من نوعه يصنف إساءة املعاملة املرتلية كجرمية         بشأن قانون العقوبات، على حكم ه     

 ). من توصيات اللجنة٢٥البند (
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 لتوصيات اللجنةاً الربامج واملشاريع واألعمال املنجزة تبع: التدابري األخرى  -باء  

نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري واملالحظات اخلتامية للجنة وإعالن ومنهاج عمـل             -١  
اجات الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمـم املتحـدة           بيجني واستنت 

 ) من توصيات اللجنة٣١البند (

ألسرة على أوسع نطاق ممكن االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري        لالدولة  أمانة  نشرت    -٢٢
 .تالونيةواملالحظات اخلتامية اليت قدمتها اللجنة خالل عرض التقرير، مترمجة إىل اللغة الكا

وإذ تدرك حكومة أندورا عدم توفر معلومات عن وضع املرأة يف أنـدورا وعـدم                 -٢٣
وجود بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس يف خمتلف اجملاالت اليت تتناوهلـا االتفاقيـة، فقـد     

ظروف معيشية خمتلفة، واقعـان     : النساء والرجال " يف دراسة بعنوان     ٢٠٠٣شرعت يف عام    
 .ل احلصول على صورة تقريبية عن وضع املرأة يف أندورامن أج" غري متكافئني

وقد أبرزت هذه الدراسة أن مجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس ما زال يشكل       -٢٤
 .بالنسبة جملتمع أندورااً حتدي

وعالوة على ذلك، يف أعقاب احللقة الدراسية إلعداد خطة عمل وطنية بشأن تكافؤ               -٢٥
 / كـانون الثـاين    ٢٨ و ٢٧ يف   الفـيال ال، اليت عقدت يف أندورا      الفرص بني النساء والرج   

، أعلنت وزارة الصحة والرفاه االجتماعي عن خطوط العمل ذات األولوية اليت            ٢٠٠٤ يناير
 .جيب اتباعها من أجل جتاوز القوالب النمطية الثقافية وحتقيق تكافؤ الفرص

توعية اجملتمع بغرض القضاء على     وقد ُبلورت بعض األعمال احملددة وفق منظور أفقي ل          -٢٦
 ١٦البنـدان  (شرة أو غري مباشرة     القوالب النمطية التقليدية اليت ُتدمي التمييز ضد املرأة بصفة مبا         

ألن التمييز ضد املرأة موجود يف خمتلف جماالت احلياة العامة واحلياة           )  من توصيات اللجنة   ١٧و
 . يرد ذكرها فيما يليوقد جتسدت هذه األعمال يف املشاريع اليت. اخلاصة

 /أيـار (من أجل تعزيز تكافؤ الفـرص       ) هل تعتقد أن األمر ممكن؟    ( "تو كريوس؟ "محلة    -٢  
 )٢٠٠٥مارس / آذار- ٢٠٠٤ مايو

توعية جمموع السكان باألفكار اجلـاهزة أو       : ومتثلت أهداف احلملة يف هدفني اثنني       -٢٧
يف جمتمع أندورا، وتشجيع تغيري موقـف       القوالب النمطية املبنية على نوع اجلنس اليت توجد         

 .سكان أندورا من تلك القوالب النمطية

 األوساط التعليمية  -٣  

اً، يف إطار خطة العمل لتعزيز تكافؤ الفرص بني النساء والرجال، وبشكل أكثر حتديد              -٢٨
هة لعامة  يف إطار برنامج مكافحة العنف املرتيل، ُبلور العديد من مشاريع اإلعالم والتوعية املوج            

احملامون وعلماء النفس واألطباء    (السكان وللمهنيني الذين يقدمون الدعم للنساء ضحايا العنف         
 .وملهنيي التعليم ولآلباء وللشباب وللمراهقني) واملمرضات واألخصائيون االجتماعيون وغريهم
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 مـن املـراهقني     ١ ٢٥٠، شارك يف حلقات العمل      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤خالل عامي     -٢٩
وينتمون جلميع النظم التعليميـة يف      اً،   عام ١٦ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني     ت  واملراهقا
 يف  ٩٠فما يقارب   : للغايةاً  وقد كان تقييم حلقات العمل من طرف املشاركني إجيابي        . أندورا

 .، واقترحوا أن تدوم فترة أطول مهماالستمرار يف حلقات العملأن املائة منهم اعتربوا 

 ركزت حلقات العمل على محلة جملس أوروبا ملكافحة العنف ضد ،٢٠٠٧ويف عام   -٣٠
يرفضون اً  وقد شارك فيها مخسمائة من الشباب وحرروا بيان       . املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل     

 . شخص٤ ٠٠٠ولقي ذلك البيان تأييد أكثر من . من خالله العنف ضد املرأة

لى نوع اجلنس ونظرة سكان أندورا إىل العنف        االستقصاء املتعلق بالصور النمطية املبنية ع       -٤  
 .املرتيل، الذي أجراه معهد الدراسات األندورية

االستقصاء املتعلق بالصور النمطية املبنية على نوع اجلنس لـدى           يتمثل اهلدف من    -٣١
حتليل تلك الصور النمطية املتداولة بني السكان يف أنـدورا،          : سكان أندورا يف غرضني اثنني    

 ."تو كريوس؟"ر محلة قياس أثو

وقد كشف ذلك االستقصاء عن وجود سلسلة من األفكـار املغلوطـة املرتبطـة                -٣٢
بالعنف، تتمثل يف إضفاء صبغة فردية على مشكلة هلا يف األساس جذور ومظـاهر وآثـار                
اً هيكلية واجتماعية وثقافية، ويف إرجاع أسباب املشكلة إىل سلوكيات وخصائص تطبع قطاع

وأتاحت هذه املعلومات توجيه اهتمام احلكومة إىل احلاجـة ملواصـلة           .  السكان مناً  هامشي
 .تنظيم محالت إعالمية ومحالت توعية بشأن العنف املرتيل

 مـن  ٢٣ و٢١البنـدان  (حتسني املؤهالت املهنية للنساء الالئي يعشن يف حالة ضـعف         -٥  
 )توصيات اللجنة

ة والرفاه االجتماعي، يف إطار خطة ، اتبعت وزارة الصح٢٠٠٥ و٢٠٠٤ويف عامي    -٣٣
تعزيـز  : العمل من أجل تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل، التوجهات االسـتراتيجية التاليـة          

املشاركة االجتماعية والقيادة النسائية، ومعاجلة ثنائية املرأة والعمل، وتقدمي املساعدة للفئات           
ت املهنية للنساء من أجل الزيادة يف       وكان اهلدف العام للمشروع هو حتسني املؤهال      . الضعيفة

وقد شـارك   . نسبة مشاركتهن يف القوة العاملة وتسهيل حصوهلن على وظائف بأجور أعلى          
فيه ما جمموعه ست وعشرون امرأة، من الرابطات النسائية األندورية، ومن مصاحل اخلدمـة              

 .االجتماعية بالوزارة، ومن املنظمات غري احلكومية األندورية األخرى

 ) من توصيات اللجنة١٨البند (الطابع األفقي لوضع السياسات واإلجراءات   -٦  

وهناك استعداد وإرادة من جانب عدة إدارات حكومية إلعداد الربامج واملـشاريع              -٣٤
واإلجراءات الرامية إىل تعزيز وضمان احترام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد              

 .ري حكومية أخرىاملرأة، بالتعاون مع جهات غ
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 ) من توصيات اللجنة١٧البند (مشاركة اجملتمع املدين   -٧  

، أطلقت وزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسرة ومركز البحث         ٢٠٠٦ويف عام     -٣٥
االجتماعي التابع ملعهد الدراسات األندورية عملية تشاركية من أجل إعداد خطـة وطنيـة              

ندورا تود وكان عليها أن تقترب من السكان وتطلق         وكانت حكومة أ  . للرعاية االجتماعية 
وأنشئت مخسة أفرقـة  . مشاورة عامة بغية حتديد نظام الرعاية االجتماعية األندوري وحتسينه      

األشخاص املسنون، األشخاص ذوو اإلعاقة، القـضايا اجلنـسانية،         : مواضيعية تعىن مبا يلي   
 املقترحات من أجل بلـورة اخلطـة        الطفولة واألسرة، وشرع يف عملية تشاركية بغية مجع       

 .الوطنية وختطيط املوارد

 التشريع  -رابعاً  

 املبادئ العامة لعدم التمييز على أساس نوع اجلنس  -ألف  

يعترف دستور إمارة أندورا حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للنساء والرجال يف             -٣٦
 وحيميها، وهي حقوق تعترف هبـا       اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف واملدين     

 .القائمة اليت تبلورهاة التشريعات واألنظماً وحتميها أيض

 من دستور إمارة أندورا باملـساواة       ٦ويف هذا الصدد، تعترف املبادئ العامة للمادة          -٣٧
 .الكاملة بني األشخاص وحتظر أي متييز، مبا فيه ذلك القائم على نوع اجلنس

 يةاجلنسية األندور  -باء  

 :األساس القانوين  -٣٨

 ٣ و ٢القانون التنظيمي املتعلق باجلنسية، الذي اعتمده اجمللـس العـام يف              )أ(  
 ؛١٩٩٣سبتمرب /أيلول

 تـشرين  ٥العام يف القانون التنظيمي املتعلق باجلنسية، الذي اعتمده اجمللس          )ب(  
 ؛١٩٩٥أكتوبر /األول

 املعدل للقانون   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢٠٠٤القانون التنظيمي     )ج(  
 التنظيمي املتعلق باجلنسية؛

 املتعلق بإعـادة صـياغة    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨املرسوم التشريعي املؤرخ      )د(  
 . بشأن اجلنسية وتعديالته الالحقة١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥القانون التنظيمي املؤرخ 



CEDAW/C/AND/2-3 

13 GE.12-41487 

لتعديالت التشريعية اهلامة الـيت     فيما يتعلق باجلنسية األندورية، ينبغي اإلشارة إىل ا         -٣٩
. ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٢٧املؤرخ   ١٠/٢٠٠٤  من خالل القانون   ٢٠٠٤اعُتمدت يف عام    

 سـنة   ٢٠ سـنة إىل     ٢٥وتقتضي تلك التعديالت ختفيض مدة اإلقامة يف إمارة أندورا من           
 سنوات بالنسبة للشباب الذين يدرسون      ١٠ سنة إىل    ١٥ يتصل بطلبات التجنس، ومن    فيما
 .حدى املنشآت التعليمية يف أندورا خالل فترة تعليمهم اإللزاميبإ

 احلقوق السياسية  -جيم  

:  من الدستور احلقوق السياسية للمواطنني ذوي اجلنسية األندوريـة ٢٤تكفل املادة     -٤٠
وقد ". مجيع األندوريني الراشدين، غري احملرومني من حقوقهم، يتمتعون باحلق يف التصويت       "  ف

 املساواة هذا يف القانون التنظيمي املتعلق بالنظام االنتخايب واالسـتفتاء، الـذي             كُرس مبدأ 
 كـانون   ١٥ والذي جرى تعديلـه يف       ١٩٩٣سبتمرب/ أيلول ٣ و ٢اعتمده اجمللس العام يف     

 مبوجب القانون املعدل للقانون التنظيمي بـشأن النظـام االنتخـايب            ٢٠٠٠ديسمرب  /األول
وىل من ذلك القانون على املساواة يف احلق يف التصويت، كمـا            وتنص املادة األ  . واالستفتاء

 . على املساواة يف األهلية١٥تنص املادة 

 حرية تكوين اجلمعيات  -دال  

ويكفـل   . من دستور إمارة أندورا حبرية تكوين اجلمعيـات        ١٨ و ١٧تعترف املادتان     -٤١
 / كـانون األول   ٢٩م يف   اجمللـس العـا   القانون التنظيمي املتعلق باجلمعيات، الـذي اعتمـده         

، حرية تكوين اجلمعيات لألشخاص ذوي اجلنسية األندورية، ولألجانب املقيمني          ٢٠٠٠ ديسمرب
 .للتشريع األندورياً بصفة شرعية يف إمارة أندورا، وللشخصيات االعتبارية املكونة طبق

وعالوة على ما سبق، ُعززت حرية تكوين اجلمعيات، وبالتـايل حريـة تكـوين                -٤٢
ظمات أرباب العمل، واملنظمات املهنية والنقابات العمالية من خـالل اعتمـاد امليثـاق              من

 . منه٥، وال سيما املادة ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠االجتماعي األورويب يف صيغته املنقحة يف 

 احلق يف اللجوء إىل احملكمة  -هاء  

 احملكمة الستـصدار     من دستور إمارة أندورا باحلق يف اللجوء إىل        ١٠تعترف املادة     -٤٣
قرار يرتكز على مسوغ قانوين، وباحلق يف حماكمة عادلة ونزيهة، ويف الدفاع واملؤازرة مـن               
طرف حمام، ويف حماكمة تدوم ملدة معقولة، ويف افتراض الرباءة حـىت تثبـت اإلدانـة، ويف              

ء اإلطالع على التهمة، ويف عدم اإلجبار على االعتراف بـاجلرم، ويف عـدم فـرض اإلدال               
كما ينص  . بشهادة ضد الذات ويف حالة الدعاوى اجلنائية، اللجوء إىل أحد سبل االنتصاف           
 .القانون على احلالة اليت تكون فيها العدالة جمانية، من أجل ضمان مبدأ املساواة



CEDAW/C/AND/2-3 

GE.12-41487 14 

: ١٩٩٩وجيدر بنا يف هذا السياق أن نذكر التغيري التشريعي الذي أُجـري عـام                 -٤٤
 اعُتمد القانون التنظيمي املعدل للقانون التنظيمي بشأن احملكمة         ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٢ ففي

 ٣ من القانون التنظيمـي املـؤرخ        ٩٤وقبل اعتماد هذا القانون، مل تكن املادة        . الدستورية
 بشأن احملكمة الدستورية تسمح لشخص حلقه ضرر بـأن يلجـأ إىل             ١٩٩٣سبتمرب  /أيلول

أن يكاتب النيابة العامة لكي تقوم هذه األخـرية         لقد كان عليه    . احملكمة الدستورية مباشرة  
وهلذا الـسبب،   . باالستئناف، شريطة أن تعترب أن دعوى احلماية الدستورية تستند إىل أساس          

 باعتماد القـانون التنظيمـي      ١٩٩٩ُعدل هذا التقييد ملمارسة حق اللجوء إىل احملكمة عام          
فالقانون اجلديد مينح ألي شخص احلق يف       املعدل للقانون التنظيمي بشأن احملكمة الدستورية؛       

 .اللجوء إىل احملكمة الدستورية مباشرة من أجل تقدمي دعوى احلماية الدستورية

 املعـدل   ١٩٩٩أبريـل   / نيسان ٢٢إىل القانون املؤرخ    اً  ويشار يف هذا الصدد أيض      -٤٥
ج عن انتـهاك    للقانون املؤقت بشأن اإلجراءات القضائية، الذي ينشئ إجراءات اإلبطال النات         

 من الدستور، وهـو إجـراء       ١٠احلق األساسي يف اللجوء إىل احملكمة، املعترف به يف املادة           
 .يسبق تقدمي دعوى احلصول على احلماية الدستورية إىل احملكمة الدستورية

 احلقوق املدنية  -واو  

  من دستور إمارة أندورا على نفس احلقـوق وااللتزامـات لكـال            ٣-١٣تنص املادة     -٤٦
مبوجب القـانون التنظيمـي      وقد جرى يف وقت الحق تطوير هذه القاعدة الدستورية        . الزوجني
 بـشأن الـزواج، املعـدل مبوجـب القـانون التنظيمـي             ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٣٠املؤرخ  

 . املعدل للقانون التنظيمي املتعلق بالزواج٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣ املؤرخ ١٤/٢٠٠٤ رقم

 من القانون التنظيمـي املتعلـق   ٨ملساواة بني الرجل واملرأة، تكفل املادة ملبدأ ااً  وفق  -٤٧
 .بالزواج نفس احلقوق لكال الزوجني وتفرض عليهما نفس الواجبات

 من القـانون التنظيمـي      ١٣، جتدر اإلشارة إىل إلغاء املادة       ، وكما ذكر آنفاً   أخرياً  -٤٨
 / حزيـران  ٣٠عدل للقانون التنظيمي املؤرخ     املتعلق بالزواج منذ اعتماد القانون التنظيمي امل      

 .بتوصيات اللجنة  املتعلق بالزواج، عمال١٩٩٥ًيونيه 

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق احلقوق املدنية، يشار إىل اعتماد اجمللس العـام للقـانون                -٤٩
ويعترف هـذا   .  بشأن العالقات الزوجية املستقرة    ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢١التنظيمي املؤرخ   

 بالعالقة الزوجية بني شخصني، بغض النظر عن جنسهما، سـواء كانـا راشـدين               القانون
قاصرين مستقلني، دون أن تكون بينهما عالقة قرابة بالدم أو بالتبين وال عالقة قرابة فرعية                أو

 .بالدم حىت الدرجة الرابعة
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 احلق يف العمل  -زاي    

واملتعلق بعقود العمل    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٢املؤرخ   ٨/٢٠٠٣ وحيظر القانون   - ٥٠
أي متييز على أساس الوالدة أو اجلنس أو امليول اجلنسية أو األصل أو الـدين أو الـرأي،                  

ما يتعلق بإهناء اخلدمة والتعـويض      وفي. خر ذي طابع شخصي أو اجتماعي     أي اعتبار آ    أو
الذي يدفعه صاحب العمل يف حالة إهناء اخلدمة التمييزي، حيق لألجري احلـصول علـى               

طلب إعادة إدماجه يف املؤسسة مع التعويض عن التمييز والتعويض عن األضرار              ويض أو تع
إىل أن أي قرار ينطوي على التمييز       اً  ويشار أيض . املتكبدة، وفق ما حتدده احملكمة املختصة     

، )القانون املتعلق بعقـود العمـل      (يتخذه صاحب العمل يصنف باعتباره خمالفة جسيمة      
 ٩٥ و ٧٦ و ٧٥ و ٣املـواد   ( أورو   ١٢  ٠٠٠ و ٢  ٥٠١   تتراوح بني  ويعاقب عليها بغرامة  

 ). من القانون املذكور٩٨و

أما فيما يتعلق بتطبيق مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،      -٥١
ينبغي اإلشارة إىل أن أندورا صدقت على مجيع املواد التالية من مواد امليثـاق االجتمـاعي                

، )احلق يف شروط عمل عادلة (٢، املادة )احلق يف العمل (١املادة : غته املنقحةاألورويب يف صي
 ٩، املـادة    )حق النساء العامالت يف محاية األمومة      (٨، املادة   )احلق يف أجر عادل    (٤املادة  

احلق يف احلمايـة     (١١، املادة   )احلق يف التدريب املهين    (١٠، املادة   )احلق يف التوجيه املهين     (
احلق يف املساعدة االجتماعية     (١٣، املادة   )احلق يف الضمان االجتماعي    (١٢، املادة   )الصحية
احلق يف تكافؤ    (٢٠، املادة   )احلق يف االستفادة من اخلدمات االجتماعية      (١٤، املادة   )والطبية

احلق يف الكرامة    (٢٦، املادة   )الفرص واملعاملة يف العمل واملهنة دون متييز على أساس اجلنس         
كما صدقت أندورا ). احلق يف احلماية من الفقر واالستبعاد االجتماعي (٣٠، املادة ) العمليف

 ١الفقرات ) (حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف احلماية واملساعدة (١٩على املادة اً جزئي
 ).٢ و١الفقرتان ) (احلق يف السكن (٣١واملادة ) ١٧ و١٥ إىل ١١ و٩ و٧ و٥ و٣و

 يف احلماية الصحيةاحلق   -حاء  

 . من دستور إمارة أندورا احلق يف احلماية الصحية٣٠تقر املادة   -٥٢

 / آذار ٢٠ويكفل القانون العام املتعلق بالصحة العمومية، الذي أقره اجمللس العام يف              -٥٣
وال خيضع تفعيـل احلـق يف احلمايـة الـصحية           . ، احلق يف احلماية الصحية    ١٩٨٩مارس  

 الفعلية والقانونية يف إمارة أندورا، دون متييز على أساس اجلنس ملمارسـة             لشروط اإلقامة  إال
 .هذا احلق والتمتع به

ماية صـحة األم     من القانون املذكور حتدد تدابري حمددة حل       ١٥ويشار إىل أن املادة       -٥٤
 .الربامج الصحيةوالطفل يف إطار 
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 احلق يف التعليم  -طاء  

 . أندورا احلق يف التعليم للجميع من دستور إمارة٢٠تقر املادة   -٥٥

يعترف الباب األول من القانون التنظيمي املتعلق بالتعليم حبقوق اجلميع يف التعلـيم               -٥٦
على قدم املساواة ويكفلها، ويتعلق األمر باحلق يف تلقي التعليم األساسي ويف الوصـول إىل               

 .مستويات التعليم العليا

 لكل طفل احلق يف االلتحاق باملدرسة ابتداء مـن           من نفس القانون   ٧وتكفل املادة     -٥٧
 .سن ثالث سنوات إذا طلب الوالدان أو ويل األمر ذلك

 من الباب الثاين من نفس القانون مـسألة تكـافؤ           ٦ من الفصل    ٦٠وتتناول املادة     -٥٨
الفرص حيث إهنا تنص على أن اهلدف من التدريب املستمر للبالغني هو توفري تدريب أساسي  

 .تكافؤ الفرص يف جمال التدريبيضمن 

 نظام الضمان االجتماعي الوطين: احلق يف احلماية االجتماعية  -ياء  

ُيَعرف النظام العام للضمان االجتماعي يف النظام العام واللوائح اإلدارية والنظام املـايل               -٥٩
ـ      ١٤ إىل رقم    ١والنظام التقين واألنظمة التطبيقية من رقم        اعي  لـصندوق الـضمان االجتم

وقـد  . ١٩٦٦يوليه / متوز١٢ املؤرخ ٤األندوري، اليت اعتمدت مبوجب أمر اجمللس العام رقم      
 / كـانون األول   ٢٩، مبوجب مرسوم للحاكمني، تسوية منازعـة يف         اعتمدت أندورا الحقاً  

 .١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ يف ١٨ إىل رقم ١٥ واألنظمة التطبيقية من رقم ١٩٦٧ ديسمرب
 .١٩٦٨مارس / آذار١ببدء نفاذ نظام الضمان االجتماعي يف اً  العام أخريوأمر اجمللس

وينص نظام الضمان االجتماعي األندوري على االشتراك اإللزامي بالنـسبة جلميـع              -٦٠
األجراء الذين ميارسون نشاطهم يف أندورا وعلى االشتراك الطوعي بالنسبة لفئات معينة مـن              

وتشمل التغطية اليت يتيحها نظـام      . شكل دائم يف أندورا   األشخاص، شريطة أن يقيم هؤالء ب     
الضمان االجتماعي املستفيديَن وذوي احلقوق والتابعني هلم، تغطية حيال أخطـار األمـراض             
 .واألمومة وحوادث العمل والعجز والوفاة، وتغطية متعلقة بالشيخوخة بدفع معاشات تشاركية

دخلت على مر السنني على بعـض أحكـام         وعالوة على التعديالت املتعاقبة اليت أ       -٦١
 ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ٧ املؤرخ   ٤/٢٠٠٦شارة إىل أن القانون رقم      األنظمة التطبيقية، جتدر اإل   

 ،٢٠٠٦بشأن التدابري الطارئة واحملددة يف الزمان إلصالح نظام الضمان االجتماعي اعُتمد عـام              
كحد اً   يوم ١٢٠ؤمن عليهم ملدة    وهو يشمل بتغطية اخلدمات الصحية العاطلني عن العمل امل        

 يف املائة على األقل من األجر األدىن ويزيـد          ٣٠أقصى، وحيدد استحقاقات اليتامى يف نسبة       
 يف املائة من األجر األدىن ويف إعانـات األمومـة           ٥٠يف إعانات الترمل اليت تقل قيمتها عن        

 ١/١٨٠ املائة من نسبة      يف ٩٠ يف املائة وليس     ١٠٠أصبحت اإلعانة اليومية لألمومة تعادل      (
 ).من مبلغ أجر الشهور الستة األخرية اليت سبقت التوقف عن العمل
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 اخلدمات االجتماعية واخلطة الوطنية للخدمات ألندورا  -كاف  

. يف الوقت احلاضر، ال وجود يف أندورا لقانون حمدد يف جمال اخلدمات االجتماعيـة       -٦٢
 ٢٥اعتمدهتا احلكومة يف جلستها املنعقـدة يف        أن أندورا وضعت خطة وطنية للخدمات        إال

 املتعلق  ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ وجرت بلورهتا مبوجب نظام      ١٩٩٥سبتمرب  /أيلول
وتـشري  .  لشروط توفري اخلـدمات     خاصاً خبدمات الرعاية االجتماعية؛ وتويل اخلطة اهتماماً     

 .نسني بالتحديد إىل عدم التمييز بني اجل٥ من املادة )و(الفقرة 

وفيما خيص اخلدمات االجتماعية، نشري إىل القـانون املتعلـق بـضمان حقـوق                -٦٣
. ٢٠٠٢كتـوبر   أ/ تـشرين األول   ١٧األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي أقره اجمللس العام يف         

واهلدف الرئيسي من هذا القانون هو متتيع األشخاص ذوي اإلعاقـة حبقـوقهم وحريـاهتم               
إىل اً  ويرمي القـانون أيـض    . طنني حبكم كرامة اإلنسان   وجعلهم يضطلعون بواجباهتم كموا   

 .جتنب أي نوع من التمييز بسبب اإلعاقة

 احلق يف السكن  -الم  

وعلـى  .  من دستور أندورا احلق يف السكن الالئق وتكفل هذا احلق          ٣٣تقر املادة     -٦٤
 هبـذا  السلطات العامة أن تسعى جاهدة لضمان الظروف املواتية لتمكني اجلميع من التمتـع       

 املتعلـق بإعانـات املـساكن       ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠وهكذا أقرت احلكومة نظام     . احلق
 تـشرين  ٢٧يف  و ، وزارة اإلسـكان   ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ١٦وأنشأت، يف   . اإلجيارية
 .أكتوبر من نفس العام اللجنة الوزارية املشتركة املعنية باإلسكان/األول

 ٥٢٣ و )أ(٥١٧و) أ(٥١٦نة، خالل اجللـسات     ومنذ تقدمي التقرير األويل إىل اللج       -٦٥
، اعُتمدت عدة تدابري تشريعية ملكافحة التمييز ضـد املـرأة           ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٣ و ١٠ يف

 من القانون التنظيمي    ١٣بتوصيات اللجنة، ألغيت املادة       ويف هذا اإلطار، وعمالً   . ومظاهره
ح قـانون العقوبـات     وألول مرة، أصـب   .  بشأن الزواج  ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٣٠املؤرخ  

األندوري يعاقب على إساءة املعاملة داخل األسرة، وشدد العقوبات على جرميـة التمييـز              
 .وخفض العقوبات يف حالة اإلجهاض

 االجتهاد القضائي  -ميم  

 :فيما يتعلق بنشاط الدولة يف اجملال التشريعي، جتدر اإلشارة إىل إقرار القوانني التالية  -٦٦

 :سيةاحلقوق السيا  )أ(  

 ١-٦  املعدل للمادتني  ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦القانون التنظيمي املؤرخ     ' ١'
  من القانون التنظيمي املتعلق بالنظام االنتخايب واالستفتاء؛١-٧و
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 املعدل للقانون التنظيمي املتعلـق      ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥قانون   '٢'
 بالنظام االنتخايب واالستفتاء؛

 املتعلق بتمويل   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥رخ  القانون التنظيمي املؤ   '٣'
 احلمالت االنتخابية؛

  املتعلق باجلمعيات؛٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩القانون التنظيمي املؤرخ  '٤'

 :احلقوق املدنية  )ب(  

  املتعلق بتأجري املباين احلضرية؛١٩٩٩يونيه / حزيران٣٠قانون  '١'

ـ / حزيـران  ٣٠املؤرخ   ١٢/٢٠٠٤القانون رقم    '٢'  املتعلـق   ٢٠٠٤ه  يوني
 األفقية؛ بامللكية

 ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ املؤرخ   ١٤/٢٠٠٤القانون التنظيمي رقم     '٣'
 املعدل للقانون التنظيمي املتعلق بالزواج؛

 بـشأن   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢١ املؤرخ   ٤/٢٠٠٥القانون التنظيمي رقم     '٤'
 العالقات الزوجية املستقرة؛

 ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ١٥/٢٠٠٣القانون  : احلريات العامة   )ج(  
 املتعلق حبماية البيانات الشخصية؛

 :العدل  )د(  

 املعدل لقـانون    ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧القانون التنظيمي املؤرخ     '١'
 العقوبات؛

 املعدل لقانون   ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠القانون التنظيمي املؤرخ     '٢'
 اإلجراءات اجلنائية؛

 بشأن قضاء األحداث،    ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٢نظيمي املؤرخ   القانون الت  '٣'
 لقانون العقوبات وللقانون التنظيمي املتعلق بالعدل؛اً املعدل جزئي

 املعدل للقانون املؤقـت املتعلـق       ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٢القانون املؤرخ    '٤'
 باإلجراءات القضائية؛

ائي الـدويل    املتعلق بالتعاون اجلن   ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول  ٢٩قانون   '٥'
 ومكافحة تبييض األموال أو األصول احملصلة من اجلرمية الدولية؛

 ٣ املعدل للقـانون التنظيمـي املـؤرخ         ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨قانون   '٦'
  املتعلق باحملكمة الدستورية؛١٩٩٣سبتمرب /أيلول
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 املتعلق  ٢٠٠٥ فرباير/ شباط ٢١ املؤرخ   ٩/٢٠٠٥القانون التنظيمي رقم     '٧'
 جرم القانون يف سابقة من نوعها إساءة املعاملة داخل          .بقانون العقوبات 

، وشدد العقوبات على جـرائم التمييـز        )١١٤ و ١١٣املادتان  (األسرة  
، ووسع نطاق أسباب التمييز وخفض عقوبـة اإلجهـاض        )٣٣٨  املادة(

لوقائع اليت كانت من قبل تشكل جرمية مبوجب قانون العقوبـات             وألغى
 ؛١٩٨٩لعام 

 املعدل  ٢٠٠٥ فرباير/ شباط ٢١ املؤرخ   ١٠/٢٠٠٥ي رقم   القانون التنظيم  '٨'
 لقانون اإلجراءات اجلنائية؛

 :املؤسسات  ) ه(  

 املتعلق بإنشاء وعمل مؤسسة الوسـيط يف        ١٩٩٨يونيه  / حزيران ٤قانون   '١'
 إمارة أندورا؛

  املتعلق مبحكمة احلسابات؛٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٩قانون  '٢'

لق باإلذاعة والتلفزيون العام وإنـشاء       املتع ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١٣قانون   '٣'
 ؛.م.الشركة العامة لراديو وتلفزيون أندورا، ش

 :اإلدارة  )و(  

  املتعلق بقانون اجلمارك؛١٩٩٦يونيه / حزيران٢٠قانون  '١'

  املتعلق بالعقود العامة؛٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٩قانون  '٢'

 ة؛ املتعلق باخلدمة العام٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥قانون  '٣'

 املتعلق بـالتراث    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٢ املؤرخ   ٩/٢٠٠٣القانون رقم    '٤'
 الثقايف ألندورا؛

  املعدل لقانون اجلمارك؛٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٥/٢٠٠٤القانون رقم  ' ٥'

  املتعلق بالشرطة؛٢٠٠٤مايو / أيار٢٧ املؤرخ ٨/٢٠٠٤القانون التنظيمي رقم  ' ٦'

 املتعلـق بـشرطة   ٢٠٠٥شباط /ر فرباي٢١ املؤرخ ٨/٢٠٠٥القانون رقم   '٧'
 املرور احمللية؛

  املتعلق بإقامة العدل؛٢٠٠٤مايو / أيار٢٧ املؤرخ ٩/٢٠٠٤القانون رقم  '٨'

 املعـدل   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢٠٠٤القانون التنظيمي رقم     '٩'
 للقانون التنظيمي املتعلق باجلنسية؛
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 :العمل/اهلجرة  )ز(  

 املتعلق باإلقامة دون ممارسة     ١٩٩٥ايو  م/ أيار ٣٠القانون التنظيمي املؤرخ     '١'
 نشاط مهين أو مدر للدخل؛

 املعدل للقانون   ١٩٩٦نوفمرب  /  تشرين الثاين  ٢٨القانون التنظيمي املؤرخ     '٢'
 التنظيمي املتعلق باإلقامة دون ممارسة نشاط مهين أو مدر للدخل؛

  املتعلق باهلجرة؛٢٠٠٢مايو / أيار١٤القانون التنظيمي املؤرخ  '٣'

  املتعلق بعقود العمل؛٢٠٠٣يونيه / حزيران١٢قانون  '٤'

 ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٢١/٢٠٠٤القانون التنظيمي رقم     '٥'
 املتعلق  ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٤املتعلق بتدابري تكييف القانون التنظيمي املؤرخ       

باهلجرة مع النظام االنتقايل للوصول إىل سوق العمل املقام بـني االحتـاد             
 دول األعضاء اجلديدة؛األورويب وال

 :الصحة  )ح(  

 املتعلق بتنظيم اإلدارة والتنظـيم      ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨قانون   '١'
 اإلداري لصندوق الضمان االجتماعي األندوري؛

 مـن النظـام     ٢ املعدل للمـادة     ١٩٩٧ ديسمرب/ كانون األول  ١٨قانون   '٢'
ملتعلـق   ا ١٠ من النظام التطبيقـي رقـم        ٤ و ٣ واملادتني   ٦التطبيقي رقم   

 بصندوق الضمان االجتماعي األندوري؛

 املتعلق بتنظيم إجازات األمومة أو التـبين        ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٢قانون   '٣'
 بالنسبة للموظفني؛

 املتعلق بضمان حقوق األشخاص     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٧قانون   '٤'
 ذوي اإلعاقة؛

 ٢٠٠٤ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣ املؤرخ   ١٥/٢٠٠٤القانون التنظيمي رقم     '٥'
 املتعلق بالعجز وهيئات الوصاية؛

 :التعليم  )ط(  

  املتعلق باجلامعات؛١٩٩٧يونيه / حزيران٣٠قانون  '١'

  املتعلق بالرياضة؛١٩٩٨يونيه / حزيران٣٠قانون  '٢'

 املتعلق بوضع املبادئ األساسـية هليكـل        ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨قانون   '٣'
 وتنظيم جامعة أندورا؛

 تعلق باملساعدة التعليمية؛ امل٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨قانون  '٤'

  املتعلق بالزراعة وتربية املاشية؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٢قانون : الزراعة  )ي(  
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 املعـدل   ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣ املؤرخ   ١٤/٢٠٠٤القانون التنظيمي رقم      -٦٧
 م؛ يو٣٠٠للقانون التنظيمي املتعلق بالزواج، الذي يرفع حظر زواج األرامل قبل انصرام أجل 

 واملتعلق بالتدابري الطارئـة     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٧ املؤرخ   ٤/٢٠٠٦القانون رقم   (  -٦٨
واحملددة من حيث الزمن إلصالح نظام الضمان االجتماعي، الذي يشمل بتغطية اخلـدمات             

كحد أقصى وحيدد اسـتحقاقات     اً   يوم ١٢٠الصحية العاطلني عن العمل املؤمن عليهم ملدة        
 يف املائة من األجـر األدىن،       ٥٠ يف املائة و   ٣٠ل على التوايل يف نسبيت      اليتامى وإعانات الترم  

 كما يزيد يف مبلغ إعانة إجازة األمومة؛

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمدت إمارة أندورا االتفاقيات الدوليـة التاليـة              -٦٩
 :املتعلقة حبقوق اإلنسان

 :املعاهدات الدولية لألمم املتحدة  )أ(  

 واملـصدق  ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢ حقوق الطفل املوقعة يف      اتفاقية '١'
 ١ واليت دخلـت حيـز النفـاذ يف    ١٩٩٦يناير / كانون الثاين  ٢عليها يف   

 ؛١٩٩٦فرباير /شباط

 ١٥اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، الـيت اعتمـدت يف        '٢'
 /شـباط  ١٤ والـيت دخلـت حيـز النفـاذ يف           ١٩٩٧يناير  /كانون الثاين 

 ؛١٩٩٧ فرباير

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،      '٣'
 والذي دخل حيز النفاذ     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٤الذي اعتمد يف    

 ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٤يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف           '٤'
 ٣٠ واملصدق عليه يف     ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٧ املسلحة املوقع يف     املنازعات
 ؛٢٠٠٢فرباير / شباط١٢ والذي دخل حيز النفاذ يف ٢٠٠١أبريل /نيسان

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال وبغـاء            '٥'
 ،٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٧األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية املوقع يف         

 ١٨ والذي دخل حيز النفاذ يف       ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٣٠واملصدق عليه يف    
 ؛٢٠٠٢ يناير/كانون الثاين

 ١٩٩٨يوليه  / متوز ١٨نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املوقع يف          '٦'
 ١ والذي دخل حيز النفـاذ يف  ٢٠٠١أبريل / نيسان٣٠واملصدق عليه يف    

 ؛٢٠٠٢وليه ي/متوز
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 / آب ٥خلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية املوقـع يف            العهد الدويل ا   '٧'
 / كــانون األول٢٢ والـذي دخـل حيـز النفـاذ يف     ٢٠٠٢ أغـسطس 

 ؛٢٠٠٦ ديسمرب

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           '٨'
 كانون  ٢٢ والذي دخل حيز النفاذ يف       ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٥املوقع يف   

 ؛ ٢٠٠٦ ديسمرب/األول

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             '٩'
 والذي دخل حيـز النفـاذ       ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٥والسياسية املوقع يف    

 ؛٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٢ يف

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية             '١٠'
 واليت دخلـت    ٢٠٠٢أغسطس  /ب آ ٥الالإنسانية أو املهينة املوقعة يف       أو

 ؛٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٢حيز النفاذ يف 

 ٥اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري املوقعـة يف                '١١'
 / تـشرين األول   ٢٢ واليت دخلت حيز النفـاذ يف        ٢٠٠٢أغسطس  /آب

 ؛٢٠٠٦أكتوبر 

 :املعاهدات الدولية جمللس أوروبا  )ب(  

 تـشرين   ٤روما،  (اإلنسان واحلريات األساسية    االتفاقية األوروبية حلقوق     '١'
 ١٩٩٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٠، املوقعة يف    )١٩٥٠نوفمرب  /الثاين

 واليت دخلت حيز النفاذ     ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ٢٢واملصدق عليها يف    
 ؛١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢٢يف 

 واحلريات   لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    ٦الربوتوكول اإلضايف رقم     '٢'
 ؛١٩٩٦ فرباير/ شباط١األساسية الذي دخل حيز النفاذ يف 

 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات      ١١الربوتوكول اإلضايف رقم     '٣'
 ٢٢ واملصدق عليه يف     ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠األساسية املوقع يف    

 تـشرين   ١ والذي دخـل حيـز النفـاذ يف          ١٩٩٦يناير  /كانون الثاين 
 ؛١٩٩٨نوفمرب /اينالث

 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات      ١٣الربوتوكول اإلضايف رقم     '٤'
األساسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع األحوال، الذي دخل حيـز            

 ؛٢٠٠٣يوليه / متوز١النفاذ يف 
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االتفاقية األوروبية بشأن األشخاص املـشاركني يف إجـراءات احملكمـة            '٥'
 / تـشرين الثـاين    ٢٤ اإلنسان، املوقع واملصدق عليه يف       األوروبية حلقوق 

 ؛١٩٩٩يناير / كانون الثاين١ والذي دخل حيز النفاذ يف ١٩٩٨وفمرب ن

االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية            '٦'
 ٦، واملـصدق عليهـا يف   ١٩٩٦سبتمرب /  أيلول١٠املهينة، املوقعة يف     أو
 ؛١٩٩٧مايو / أيار١ واليت دخلت حيز النفاذ يف ١٩٩٧يناير /انون الثاينك

 لالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة          ١الربتوكول رقم    '٧'
 ١٩٩٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٤القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املوقع يف        

 ١ النفـاذ يف   والذي دخل حيـز ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٣واملصدق عليه يف    
 ؛٢٠٠٢مارس /آذار

 لالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة          ٢الربتوكول رقم    '٨'
 ١٩٩٩نوفمرب  /  تشرين الثاين  ٤القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املوقع يف        

 ١ والذي دخل حيـز النفـاذ يف   ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٣واملصدق عليه يف    
 ؛٢٠٠٢مارس /آذار

 ٢٠٠٠مايو  / أيار ١١ية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني، املوقعة يف        االتفاق '٩'
 واليت دخلت حيـز     ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٣واملصدق عليها يف    

 ؛٢٠٠١يناير / كانون الثاين١١النفاذ يف 

 ١االنضمام إىل املفوضية األوروبية للدميقراطية مـن خـالل القـانون يف              '١٠'
 ؛٢٠٠٠فرباير /شباط

 ٣٠االجتماعي األورويب يف صيغته املنقحـة، املـصدق عليـه يف            امليثاق   '١١'
 الـيت   ٣١ فقرات من بـني      ١٠ و  مادة ١٩اعتماد   (٢٠٠٤يونيه  /حزيران
 ؛٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١، والذي دخل حيز النفاذ يف )تكونه

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، اليت دخلت حيز النفـاذ             '١٢'
 ؛٢٠٠٦ديسمرب /ن األول كانو٢١ يف

الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان واحلريـات        '١٣'
، الذي دخـل    ١١األساسية، املعدل باالستناد إىل أحكام الربوتوكول رقم        

 ؛٢٠٠٨مايو / أيار٦حيز النفاذ يف 

 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ٤الربوتوكول رقم    '١٤'
عترف حبقوق وحريات أخرى غري تلك اليت جاءت يف االتفاقية ويف           الذي ي 

يـة، املعـدل باالسـتناد إىل أحكـام         قالربوتوكول اإلضايف األول لالتفا   
 ؛٢٠٠٨مايو / أيار٦، الذي دخل حيز النفاذ يف ١١الربوتوكول رقم 



CEDAW/C/AND/2-3 

GE.12-41487 24 

 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات      ٧الربوتوكول اإلضايف رقم     '١٥'
، الذي دخـل    ١١ة املعدل باالستناد إىل أحكام الربوتوكول رقم        األساسي

 ؛٢٠٠٨أغسطس / آب١حيز النفاذ يف 

 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات      ١٢الربوتوكول اإلضايف رقم     '١٦'
 ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١األساسية، الذي دخل حيز النفاذ يف 

 حلقوق اإلنسان واحلريات     لالتفاقية األوروبية  ١٤الربوتوكول اإلضايف رقم     '١٧'
األساسية الذي يعدل نظام املراقبة مبوجب االتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ           

 ؛٢٠١٠يونيه / حزيران١يف 

اتفاقية جملس أوروبا بشأن مناهضة االجتار بالبشر، اليت دخلت حيز النفـاذ    '١٨'
 ؛٢٠١١يوليه / متوز١يف 

 :املعاهدات املوقعة اليت تنتظر التصديق عليها  )ج(  

 ؛)٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  '١'

 / نيـسان  ٢٧(الربتوكول اإلضايف التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         '٢'
 ).٢٠٠٧أبريل 

ركزت األعمال التشريعية واملداوالت الربملانية اليت أجراها اجمللـس العـام بـشأن               -٧٠
 علـى   ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٧ ضد املرأة مـن      مضمون اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      

 :حمورين رئيسيني مها

 ؛)تنفيذ مضمون االتفاقية وتقدم النساء(تطور تنفيذ االتفاقية يف أندورا   )أ(  

 .موقف أندورا كبلد حيترم حقوق اإلنسان وسيادة القانون  )ب(  

 التدابري احلكومية  -خامساً  

مبوجبه أول  عّينت   دورية مرسوماً ، أصدرت احلكومة األن   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٦يف    -٧١
أمانة وقد أنشئت   .  الصحة والرفاه االجتماعي   ةللدولة معنية باألسرة، باقتراح من وزير     أمينة  

، تدمج مجيع اجلوانب ذات الـصلة بالنـساء    جيداًالدولة لألسرة كبنية فريدة وحمددة حتديداً  
 .بشكل كامل

إلجراءات املتعلقة حباالت العنـف      بروتوكول ا  ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٢يف   دموقُ  -٧٢
الذي تشرف عليه وزارة الصحة والرفاه االجتماعي ووزارة العدل والداخليـة،          اً،  املرتيل رمسي 

وهو صك إجرائي وتنسيقي يتعلق بالتدابري اليت اختذهتا اجلهات الفاعلة يف هذا اجملال، من أجل 
 .تقدمي حلول فعالة ملشكلة العنف املرتيل يف أندورا
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ميزانية بروتوكول اإلجراءات املتعلقة حباالت العنـف       ُوضعت  وخالل نفس السنة،      -٧٣
 كانون  ١٦وقد أقرها اجمللس العام من بعد يف        .  يورو ١٥٥ ٢٧٨,١٤ مبلغوُرصد هلا   املرتيل  
 ٨٣ من زيادة نسبية بلغت      ٢٠٠٧كما استفادت هذه امليزانية يف عام       . )٢(٢٠٠٢يناير  /الثاين
 . يورو٢٨٤ ٦٥٧,٣١قدره اً إمجالياً تعادل مبلغاملائة، فأصبحت يف 

الدولة لألسرة التابعة لوزارة الصحة والرفـاه       أمانة  ، أعادت   ٢٠٠٤فرباير  /يف شباط   -٧٤
االجتماعي حتديد املبادئ التوجيهية اليت جيب اتباعها عند وضع خطة العمل الوطنية بـشأن              

 : تكافؤ الفرص بني النساء والرجال

 كة االجتماعية للمرأة ودورها القيادي؛ تعزيز املشار  )أ(  

 القضاء على العنف؛  )ب(  

 ثنائية املرأة والعمل؛  )ج(  

املعيالت ألطفال  توفري الرعاية للفئات الضعيفة، ال سيما النساء الوحيدات           )د(  
 والنساء املسنات؛ 

إدماج البعد اجلنساين لدى اإلدارات احلكومية األخرى، باعتبار ذلـك أداة        ) ه(  
  .فقية لوضع التدابريأ

 توفري احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -سادساً  

على صعيد التشريع، أول حكم قانوين يف أندورا بشأن األشخاص ذوي اإلعاقـة               - ٧٥
هو قانون إنشاء معاش العجز الناتج عن اإلعاقة اجلسدية أو النفسية لألشخاص البـالغني              

ا القانون إجـراءات ومعـايري الوصـول إىل هـذا           وينظم هذ . ١٩٨٣الذي أقر يف عام     
االستحقاق الذي ال يقوم على املسامهة، والذي يرمي إىل حتقيق االنـدماج االجتمـاعي،              

إما من مواطين أندورا أو من      (وضمان التغطية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أندورا         
انون، إال أن احلكومة تدفع     وقد ألغي هذا الق   ).  سنوات ٣األجانب املقيمني يف أندورا ملدة      

. متعون باحلق يف احلصول علـى اسـتحقاق العجـز         تلألشخاص الذين ما زالوا ي    اً  معاش
 :يلي توزيع املستفيدين من ذلك االستحقاق  وفيما

__________ 

اليت ركزت على تعزيز حقوق املرأة تشكل خطـوة إىل األمـام،            بالرغم من أن املوافقة على امليزانية األوىل         )٢(
وزارة الـصحة والرفـاه االجتمـاعي       ميزانية  إمجايل   يف املائة من     ٠,٨جتدر اإلشارة إىل أهنا ال متثل سوى        

 .٢٠٠٦ميزانية احلكومة لعام إمجايل  يف املائة من ٠,٠٤و
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 ١اجلدول 
  )٢٠٠٦(األشخاص البالغون املستفيدون من استحقاق العجز، حسب نوع اجلنس 

 مبلغ االستحقاق  

  ٨٥ النساء 

  ٧٢ ل الرجا

  )صايف( يورو يف الشهر ٢٨٧,٣٦ ١٥٧ اجملموع 

 .وزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسرة  :املصدر

 / تـشرين األول   ١٧أُقر قانون ضمان حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف            و  - ٧٦
للقانون السابق ألنه شامل ويروم     اً  ، وهو قانون يتسم بالتجديد ويعترب مغاير      ٢٠٠٢  أكتوبر

وينص هذا القانون على دمج األشـخاص       . احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة   تلبية مجيع   
ذوي اإلعاقة من خالل الوصول إىل خدمات الصحة والتعليم والسكن والعمـل ونظـام              

 على وجه اخلصوص على إنشاء ٢٠وتنص املادة . الرعاية االجتماعية واخلدمات االجتماعية
 اشتراك األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف         تنص على  ١٨  استحقاق التضامن، كما أن املادة    

 .صندوق الضمان االجتماعي األندوري

 ٦٥ و١٨ اشتراك األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتراوح سنهم بني ١٨تكفل املادة و  -٧٧
، دون أن يقـل     )من خالل االشتراكات االجتماعية املباشـرة     (سنة يف الضمان االجتماعي     

 . قانون العملاالشتراك عن األجر األدىن املنصوص عليه يف

 ٢اجلدول 
 ،)١٨املادة  (األشخاص ذوو اإلعاقة املشتركون يف صندوق الضمان االجتماعي األندوري          

  )٢٠٠٦(حسب نوع اجلنس 
 مبلغ االستحقاق  

 ٥١ النساء

   ٥٨ الرجال
  يورو يف الشهر) ١٥٥,٦٨( يف املائة من األجر األدىن ١٨ ١٠٩ اجملموع

  .ه االجتماعي واألسرةوزارة الصحة والرفا  :املصدر

 على اإلطار القانوين إلنشاء استحقاق التضامن لألشخاص الـذين          ٢٠وتنص املادة     -٧٨
كبرية  سنة، والذين ال ميكنهم العمل أو يعانون من صعوبات           ٦٤ و ١٨تتراوح أعمارهم بني    

ـ وال  . موارد كافية متكنهم من العـيش     ميلكون  يف إجياد عمل أو يف االستمرار فيه وال          وز جي
 .يقل املبلغ األدىن هلذا االستحقاق عن نصف األجر األدىن املنصوص عليه يف قانون العمل أن
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 ٣اجلدول 
  )٢٠٠٦(األشخاص ذوو اإلعاقة املستفيدون من استحقاق التضامن، حسب نوع اجلنس 

 مبلغ االستحقاق  

 ٢٨ النساء

   ١٩ الرجال
  يورو يف الشهر) ١٥٥,٦٨( يف املائة من األجر األدىن ١٨ ٤٧ اجملموع

 .وزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسرة  :املصدر

 ١٩٩٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠أما بالنسبة لالستحقاقات االجتماعية، فإن نظام         -٧٩
فصله الثاين، على الـشروط     من   ٤-٥بشأن استحقاقات املساعدة االجتماعية ينص يف املادة        

وتلـك املـساعدات    . شخاص ذوو اإلعاقة لتقدمي طلب    واملعايري اليت جيب أن يستوفيها األ     
توفري املعونة من أجل احلصول على األجهزة التقنيـة واملـساعدة           : االجتماعية هي كالتايل  

إما يف مؤسـسة    (الفردية للتعاطي مع حاالت خاصة ومستعجلة واملساعدة يف توفري املأوى           
 ).متخصصة أو يف مسكن مستقل

 األطراف والتعاون الدويلالشؤون املتعددة   -سابعاً  

، برامج التعاون الـدويل     ٢٠٠٤األولوية، منذ عام    سبيل  تدعم حكومة أندورا على       -٨٠
الربامج اليت تنفذ يف البلدان النامية، اليت يراعى املنظور اجلنساين يف إعـدادها وتنفيـذها                أو

ملنظمـة اليونـسكو    وتستثمر املوارد يف صناديق وبرامج لألمم املتحدة ويف برامج          . ونتائجها
 .وغريها من برامج التعاون الدويل اليت ختدم مصلحة النساء

 صناديق وبرامج األمم املتحدة   -ألف  

 جلنة وضع املرأة  -١  

، )٣(يورو ١١ ٢٥٢,٣٩ مببلغ ع املرأة جتدر اإلشارة إىل أن أندورا تربعت للجنة وض         -٨١
 .اجمهايف إطار تقدمي التربعات إىل صناديق األمم املتحدة وبر

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  -٢  

 :فيما يلي البيانات املتعلقة مبسامهة أندورا يف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  -٨٢

__________ 

 .مجيع املبالغ املذكورة يف هذا التقرير هي باليورو )٣(
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  ٤اجلدول 
  )٢٠٠٦-٢٠٠٠(مسامهات أندورا يف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة منحى 
 املبلغ باليورو السنة

٨١٥٫٠١ ١١ ٢٠٠٠ 

٤٩٠٫١٥ ١٢ ٢٠٠١ 

٥٧٥٫٩٦ ١٢ ٢٠٠٢ 

٤٣١٫٠٠ ١٣ ٢٠٠٣ 

٠٠٠٫٠٠ ١٦ ٢٠٠٤ 

٠٠٠٫٠٠ ٢٠ ٢٠٠٥ 

٠٠٠٫٠٠ ٢٥ ٢٠٠٦ 

 وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر

 إىل الـصناديق والـربامج      ١٩٩٩يعرض اجلدول التايل املبالغ اليت دفعت منذ عام           -٨٣
بالغ مـن امليزانيـة اإلمجاليـة       املخصصة للنساء كما حيدد النسبة املئوية اليت تشكلها تلك امل         

 ).باليورو(املخصصة للتعاون والتنمية 

 ٥اجلدول 
  )٢٠٠٦-١٩٩٩(املسامهات املدفوعة للربامج املخصصة للنساء منحى 

 السنة
ة اإلمجالية  ـامليزاني

 املخصصة للتعاون

املبلغ اإلمجايل املدفوع   
إىل صناديق وبـرامج    

 األمم املتحدة

 املعين املركز املبلغ املدفوع إىل
بدراسة شؤون املرأة يف اجملتمع     
وإىل صندوق األمم املتحـدة     

 اإلمنائي للمرأة
) بالنسبة املئوية (الزيادة  
 العام املاضيبمقارنة 

مقارنة النسبة املئوية   
اإلمجاليـة  بامليزانية  

 املخصصة للتعاون

٣٫٧٧ --- ٢٥٢٫٣٩ ١١ ٩١٨٫٦٩ ١١٧ ٣٦٧٫٤٧ ٢٩٨ ١٩٩٩ 

٢٫٤٣ ٥ ٨١٥٫٠١ ١١ ٥٦٣٫٩٧ ١٢٤ ٢١٢٫٤٩ ٤٨٥ ٢٠٠٠ 

٢٫٩٣ ٥٫٧١ ٤٩٠٫١٥ ١٢ ٨٤٤٫٢٧ ١٣١ ٠٣٧٫٣٧ ٤٢٦ ٢٠٠١ 

٢٫٦٩ ٠٫٦٨ ٥٧٥٫٩٦ ١٢ ٦٩٨٫٥٣ ١٣٢ ٧٠١٫٦٢ ٤٦٦ ٢٠٠٢ 

٢٫٦٨ ٦٫٧٩ ٤٣١٫٠٠ ١٣ ٨٢٧٫٠٠ ١٥١ ٥١٥٫٥٢ ٥٠٠ ٢٠٠٣ 

٢٫٧٤ ١٩٫١٢ ٠٠٠٫٠٠ ١٦ ٠٠٠٫٠٠ ١٧٨ ٨٥٠٫٠٠ ٥٨٣ ٢٠٠٤ 

٢٫٢٩ ٢٥ ٠٠٠٫٠٠ ٢٠ ٠٠٠٫٠٠ ٢٢٦ ٤٩١٫٧٩ ٨٧٣ ٢٠٠٥ 

٢٫٣٥ ٢٥ ٠٠٠٫٠٠ ٢٥ ٠٠٠٫٠٠ ٣٢٠ ٠٨٥٫٤٨ ٠٦٠ ١ ٢٠٠٦ 

 .وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر
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 محلة اليونيسيف لتعليم الفتيات  -٣  

وأتاحت بذلك حتـسني    اً   مكتب ١ ٠٣٧مكنت األموال اليت قدمتها أندورا من شراء          -٨٤
ا معظـم املـدارس إىل      اليت تفتقر فيه  اً   مدرسة يف املناطق األكثر حرمان     ٥ ٠٠٠بيئة حوايل   

 .التجهيزات األساسية

لدفع أجر خبري استشاري كلف بإجراء تقييم       أيضاً  واستعمل جزء من تلك األموال        -٨٥
داخلي ملبادرة تعليم الفتيات األفريقيات وللتكفل بتكاليف النقل النامجة عن مرحلة التقيـيم             

، اللتني مكنتا من حتديد مـدى       مرحليت التقييم لكلتا  وقد اتضحت األمهية البالغة     . اخلارجي
فعالية وتأثري املبادرات واألنشطة اليت هتدف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني بشكل مباشر من              

 .خالل حتسني فرص حصول الفتيات على التعليم األساسي

يبغي أن ُيسترشد به،  حوار على املستوى الكلي مع منظمة اليونيسيف، وجيري حالياً  -٨٦
اإلجراءات املستقبلية  ع سياسات واستراتيجيات النهوض بتعليم الفتيات، يف وضع         باالقتران م 

التعليم االبتدائي والثانوي   مرحليت  عدم املساواة بني اجلنسني يف      أوجه  الرامية إىل القضاء على     
 .، بغية حتقيق أحد األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٥حبلول عام 

مـن  كامـل   ونيسيف من حتسني حياة جيل      وقد مكن هذا املشروع التربوي للي       - ٨٧
التمتع ن من متكَّالنساء، وكذا اآلفاق املستقبلية للجيل القادم من أوالد وبنات النساء اللوايت 

 .حبقهن يف التعليم

 ٦اجلدول 
  )٢٠٠٤ و٢٠٠٢(املسامهات يف محلة تعليم الفتيات 

 املبلغ باليورو السنة

٠٠٠٫٠٠ ٥٠ ٢٠٠٢ 

١٨٠٫٠٠ ١٣ ٢٠٠٤ 

 .وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر

انتقال فريوس  محلة اليونيسيف وجمموعة الدول األوروبية الصغرية لدى األمم املتحدة ملنع             -٤  
 اإليدز من األم إىل الطفل أثناء احلمل يف الغابون/نقص املناعة البشري

ا مـن   احتدت البعثات الدائمة للدول األوروبية الصغرية لدى األمم املتحدة فيما بينه            -٨٨
برنـامج  /أجل زيادة تأثريها وحضورها يف سياق املشاركة يف احلملة اليت أطلقها اليونيسيف           

اإليدز من أجل احلد مـن تـأثري        /ملعين بفريوس نقص املناعة البشري    األمم املتحدة املشترك ا   
 .جائحة اإليدز على األطفال
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تكـريس بعـض    وقد اتضح أن هذه املبادرة تكتسي أمهية خاصة ألهنا مكنت من              -٨٩
ويتمثـل  . م املساعدة لبلد صغري مثل الغابون     املعايري اجليوسياسية للتعاون الدويل، حبيث تقدَّ     

نقص املناعة  برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس       /اهلدف الرئيسي لربنامج اليونيسيف   
 الطفـل أثنـاء   اإليدز من األم إىل /نقص املناعة البشري  اإليدز يف منع انتقال فريوس      /البشري

 .احلمل ويف توفري العالج املناسب لألطفال

وتتكون جمموعة الدول األوروبية الصغرية لدى األمم املتحدة من أندورا ومونـاكو              -٩٠
وقد سامهت حكومة أندورا يف هذه احلملـة ملـدة سـنتني يف             . وليختنشتاين وسان مارينو  

 يف  ٢٠٠٥املتعلقة بالـسنة املاليـة      ، وُدفعت املسامهة األوىل      دوالر سنوياً  ٣٥ ٠٠٠ حدود
 .٢٠٠٦ عام

 ٧اجلدول 
اإليدز من األم إىل الطفل     /انتقال فريوس نقص املناعة البشري    يف محلة منع    مسامهة أندورا   

  )٢٠٠٥(أثناء احلمل يف الغابون 
 املبلغ باليورو السنة

٩٣٢٫٤٤ ٢٩ ٢٠٠٥ 

 .وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر

لإلنـاث يف   متعدد اخلدمات خمصص    املتحدة اإلمنائي إلنشاء مركز     مشروع برنامج األمم      -٥  
 جمتمع تافاجيغت الريفي يف املغرب

يهدف هذا املشروع إىل إنشاء بنية أساسية اجتماعية ُمَعدة للفتيات ولألطفال دون              -٩١
مكانـاً  هـذا املركـز   وسيتيح . سن الدراسة وللنساء يف جمتمع تافاجيغت الريفي يف املغرب 

والتبادل وحمو األمية وتعليم األنشطة املـدرة للـدخل للنـساء وروضـة     ة الترفيهية  لألنشط
 .كمقر اجلمعيات والرابطات النسائية يف املنطقةتستخدمه  أن وميكن أيضاً. لألطفال

 ٨اجلدول 
  متعدد اخلدماتيف إنشاء مركز مسامهة أندورا 

 املبلغ باليورو السنة

٠٠٠٫٠٠ ٣٥ ٢٠٠٦ 

 .شؤون اخلارجيةوزارة ال  :املصدر
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 الطوارئ اإلنسانية واملعونات امللموسة يف جمال الدفاع عن حقوق املرأة  -٦  

 عملية الطوارئ لربنامج األغذية العاملي يف السودان    

شاركت وزارة التعاون اإلمنائي يف عملية الطوارئ لربنامج األغذية العاملي من أجل              -٩٢
 .قة دارفور يف السودانتوفري الغذاء للسكان ضحايا احلرب يف منط

 ٩اجلدول 
  )٢٠٠٤السودان، (مسامهة أندورا يف برنامج األغذية العاملي 

 املبلغ باليورو السنة

٠٠٠٫٠٠ ٣٠ ٢٠٠٤ 

 .وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر

 ١٠اجلدول 
  )٢٠٠٦السودان، (مسامهة أندورا يف برنامج األغذية العاملي 

 املبلغ باليورو السنة

٠٠٠٫٠٠ ٣٠ ٢٠٠٦ 

 .وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر

 يونسكوصناديق وبرامج ال  -باء  

 التعليم للجميع  -١  

وضع مناهج تعليم الفتيات والنساء يف الـدول        : التربع لربنامج توفري التعليم للجميع      -٩٣
 .األفريقية الناطقة بالفرنسية

شروع تعزيـز   يورو مل  ٢٥ ٠٠٠مببلغ  اً  ، قدمت حكومة أندورا تربع    ٢٠٠٥يف عام     -٩٤
 .قدرات النساء والفتيات يف املناطق الريفية يف النيجر يف إطار برنامج التعليم للجميع

 يورو لربنامج   ٢٥ ٠٠٠قدره  اً  جديداً  ، قدمت حكومة أندورا تربع    ٢٠٠٦ويف عام     -٩٥
 .التعليم للجميع
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 ١١اجلدول 
  )٢٠٠٦-٢٠٠٤(مسامهة أندورا يف برنامج التعليم للجميع 

 غ باليورواملبل السنة

٠٠٠٫٠٠ ٢٠ ٢٠٠٤ 

٠٠٠٫٠٠ ٢٥ ٢٠٠٥ 

٠٠٠٫٠٠ ٢٥ ٢٠٠٦ 

 .وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر

 التربع للربنامج الدويل لتنمية االتصال يف أفغانستان  -٢  

علـى بنـاء    اً  الربنامج الدويل لتنمية االتصال هو برنامج متخصص يركز حـصر           - ٩٦
وينطلق الربنامج الدويل لتنمية االتصال من      . ميةوسائل االتصال االجتماعية يف البلدان النا     

الصحف (معىن حلرية التعبري إال إذا توفرت جمموعة واسعة من وسائل االتصال              مبدأ أن ال  
ومن بني األنشطة اليت اضطُلع هبا يف إطار الربنامج الـدويل           ). والتلفزيونوقنوات اإلذاعة   

اإلذاعات احمللية والـصحف لنـساء      لتنمية االتصال، خنص بالذكر عملية تشغيل شبكات        
 .املناطق الريفية

ويف أفغانستان، جتلى املشروع يف ربط احملطة اإلذاعية جملتمع ميمنة احمللي الريفي، اليت               -٩٧
 .بشبكة اإلنترنت، تديرها النساء

  ١٢اجلدول 
  مسامهة أندورا يف الربنامج الدويل لتنمية االتصال

 املبلغ باليورو السنة

٠٠٠٫٠٠ ١٤ ٢٠٠٦ 

  .وزارة الشؤون اخلارجية  :املصدر
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 ١٣اجلدول 
  البيانات العامة بجدول موجز 

 )باليورو(

 السنة
امليزانية اإلمجاليـة   

 للحكومة

امليزانية اإلمجالية لوزارة   
ــة  ــشؤون اخلارجي ال

  والثقافة والتعاون

زانية اإلمجالية  ـاملي
لــوزارة التعــاون 

 اإلمنائي

ــسامه  يف اتاملـ
املشاريع املخصصة  

 للنساء

النــسب املئويــة   
للمسامهات يف املشاريع   
ــساء  ــصة للن املخص
  مقارنة مبيزانية احلكومة

النسب املئوية للمـسامهات    
يف املشاريع املخصصة للنساء    
مقارنة مبيزانية وزرة الشؤون    

  التعاونواخلارجية والثقافة 

النـــسب املئويـــة 
للمسامهات يف املشاريع   
املخصصة للنساء مقارنة   

  لتعاون اإلمنائيمبيزانية ا
٣٫٧٧ ٠٫٣٥ ٠٫٠٠٦ ٢٥٢٫٣٩ ١١ ٣٦٧٫٤٧ ٢٩٨ ٨٤٧٫٥٠ ٢١٥ ٣ ٢٩٢ ٦٣٧ ١٧٧ ١٩٩٩ 

٢٫٤٣ ٠٫١٨ ٠٫٠٠٥ ٨١٥٫٠١ ١١ ٢١٢٫٤٩ ٤٨٥ ٢٤١٫٣٠ ٦٤١ ٦ ٩٦٦ ٩٠٥ ١٩٧ ٢٠٠٠ 

٢٫٩٣ ٠٫٢٨ ٠٫٠٠٣ ٤٩٠٫١٥ ١٢ ٠٣٧٫٣٧ ٤٢٦ ٠٦٠٫٥١ ٥٠٠ ٤ ٨٩٧ ٧٣٢ ٣٥٨ ٢٠٠١ 

١٣٫٤٠ ١٫١٠ ٠٫٠٢٥ ٥٧٥٫٩٦ ٦٢ ٧٠١٫٦٢ ٤٦٦ ٠٣١٫٥٩ ٦٧٩ ٥ ٥٧٢ ٧٣٨ ٢٤٤ ٢٠٠٢ 

)ب(١٨٫٨٦ ١٫٧٧ ٠٫٠٣٨ ٤٣١٫٠٠ ٩٤ ٥١٥٫٥٢ ٥٠٠ ٨٤٧٫١٠ ٣١٠ ٥ ٩١٧ ٧٧١ ٢٤٥ ٢٠٠٣
 

١٣٫٥٦ ١٫٤٧ ٠٫٠٢٨ ١٨٠٫٠٠ ٧٩ ٨٥٠٫٠٠ ٥٨٣ ٠٠٥٫٧٤ ٣٨٠ ٥ ٦٤٧ ٥٩٦ ٢٧٥ ٢٠٠٤ 

)ج(٦ ٠٠٠ ٨٥٩ ٤٨٤ ٢٠٠٥  ٨٫٥٧ ١٫٢٠ ٠٫٠١٥ ٩٣٢٫٤٤ ٧٤ ٤٩١٫٧٩ ٨٧٣ ٦٥١٫٤٩ ٢٠٤ 

)د(٦ ٢٧١ ٤٩٦ ٣٤٠ ٢٠٠٦  ١٢٫١٦ ١٫٩٦ ٠٫٠٣٧ ٠٠٠٫٠٠ ١٢٩ ٠٨٥٫٤٨ ٠٦٠ ١ ٥٣٨٫٦١ ٥٩١ 

 ٤٧٨ ٧٥١,٤٥مل تدرج املسامهات اليت قدمتها وزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسرة واليت تبلـغ              . املسامهات يف املشاريع املخصصة للنساء      )أ(
 . ٢٠٠٦-١٩٩٧يورو عن الفترة 

 . يورو ٨١ ٠٠٠,٠٠  الصندوق العاملي للطبيعة، الذي ُمولَ خالل هذه السنة يف حدودتعكس هذه الزيادة إضافة مشروع  )ب(
 . يورو١٠ ٦٦٢ ٤٦٢,٤٩ ، مبا يف ذلك ميزانية وزارة الثقافة، أي٢٠٠٥امليزانية اإلمجالية لوزارة الشؤون اخلارجية والثقافة والتعاون يف عام   )ج(
  .يورو ١١ ٧١٩ ٣٧٢,٨١، مبا يف ذلك ميزانية وزارة الثقافة، أي ٢٠٠٦ية والثقافة والتعاون يف عام امليزانية اإلمجالية لوزارة الشؤون اخلارج  )د(
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  وزارة التعليم   -ثامناً  
 كنتيجة للتعاون بني وزارة الرفـاه       ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣أطلقت مبادرتان خالل عامي       -٩٨

  .االجتماعي واألسرة ووزارة التعليم
، ٢٠٠٣طفاهلن وحدهن من معاملة خاصة منذ عـام         وتستفيد النساء الالئي يربني أ      -٩٩

.  يف املائـة   ٢٥فقد زيد يف احلد األقصى للموارد الذي ميكن من االستفادة من منحة بنسبة              
، بلغ احلد األقصى ملوارد األسرة الوحيـدة        ٢٠٠٦-٢٠٠٥وهكذا، بالنسبة للعام الدراسي     (

  ). يف الشهريورو ١ ٥٠٨ الوالد املتكونة من أم وطفل معال واحد حوايل
 محلة للتوجيـه والتوعيـة      ٢٠٠٤وعالوة على ذلك، أطلقت وزارة التعليم يف عام           -١٠٠
أوساط التعليم بشأن أمهية التعليم املختلط يف جتاوز الـصور النمطيـة والتمييـز علـى                 يف

  .اجلنس أساس

  رعاية ضحايا العنف ومحايتهم: وزارة الداخلية ودوائر الشرطة  -تاسعاً  
زارة الرعاية االجتماعية وشؤون األسرة بشكل وثيق مع دوائـر الـشرطة            عملت و   -١٠١

 إلنشاء وتعزيز فريق متخصص يف التدخل لدى ضحايا العنف املرتيل مـن   ٢٠٠٧خالل عام   
  .النساء يف إطار وحدة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص

  وزارة اإلسكان  -عاشراً  
رسوم إقرار نظـام إعانـات       م ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠أقرت حكومة أندورا يف       - ١٠٢

، الذي يهدف إىل وضع سياسات متماشية مـع خـصائص أنـدورا             )٤(املساكن اإلجيارية 
للتعويض عن االجتاه التصاعدي لإلجيارات وحتسني ظروف الوصول إىل املساكن الرئيسية           

 للشباب واألشخاص املسنني واألسـر الوحيـدة         خاصاً وتعري احلكومة اهتماماً  . وصيانتها
  . واألشخاص ذوي اإلعاقةالوالد
 علـى أن تكـون املعونـات        ٤ومن بني اجلوانب اإلجيابية هلذا النظام، تنص املادة           -١٠٣

متماشية مع تلك اليت تقدمها اإلدارة احمللية وأن ميكن اجلمع بينهما، شريطة أال يتجاوز إمجايل     
عدة التعليمية واستحقاقات  يف املائة من املبلغ الشهري لإلجيار، ومع املسا       ٣٥املعونات املقدمة   

  .الرعاية االجتماعية اليت متنحها الوزارات املعنية

__________ 

 املتعلق بإقرار النظـام املتعلـق       ٢٠٠٥أبريل  /  نيسان ٣٠يد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل مرسوم        للمز )٤(
 ).٢٠٠٥أبريل / نيسان٦ املؤرخ ٣٠اجلريدة الرمسية إلمارة أندورا، العدد (بإعانات املساكن اإلجيارية 



CEDAW/C/AND/2-3 

35 GE.12-41487 

  العنف ضد املرأة  -حادي عشر
وال تتوفر إمارة أندورا على أي مقياس أو معيار مؤقت وخاص يرمـي إىل حتقيـق                  -١٠٤

لقبيل ومع ذلك، ميكن أن يوصف اختاذ تدابري من هذا ا         . املساواة الفعلية بني الرجال والنساء    
  .بأنه موافق ألحكام دستور أندورا يف جمال املساواة وعدم التمييز على أساس اجلنس

  مكافحة العنف املرتيل    
فيما يتعلق بعدد من حاالت العنف املرتيل اليت اكتشفت، واليت تطلبت معاجلة مـن                -١٠٥

  :لتطور التايلجانب اخلدمات االجتماعية التابعة لوزارة الرفاه االجتماعي واألسرة، لوحظ ا
  ١٤اجلدول 

  )٢٠٠٤-٢٠٠٢(تطور عدد حاالت العنف املرتيل اليت عاجلتها الدوائر االجتماعية 

 السنة
العدد اإلمجايل للحاالت اليت عاجلتـها      

 العدد اإلمجايل للحاالت اجلديدة الدوائر االجتماعية

١١٤ ١١٤ ٢٠٠٢ 

١٨٣ ٢٠١ ٢٠٠٣ 

٧٩ ٨٩ ٢٠٠٤ 

٨٨ ٩٩ ٢٠٠٥ 

٦٣  ٢٠٠٦ 

٩٢ ١٠٥ ٢٠٠٧ 

  إعداد داخلي 
  .سجل العنف املرتيل لوزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسرة  :املصدر

 سـنهن   يتـراوح تقدير حاالت العنف املرتيل يف صفوف جمموع السكان من النساء الالئي                
  )٢٠٠٧(  سنة٦٥ و١٦ بني

الالئـي   امرأة من جمموع النـساء       ١٠ ٠٠٠ امرأة من بني     ٣٢، جلأت   ٢٠٠٧يف عام     -١٠٦
  .  سنة واملقيمات يف أندورا، إىل خدمات رعاية النساء ضحايا العنف٦٥ و١٦يتراوح سنهن بني 

، ٢٠٠٥وجتدر اإلشارة إىل أنه يف عـام        . هتم مشكلة العنف املرتيل النساء باألساس       -١٠٧
 مقابـل   ١٢للحصول على املساعدة للسبب املذكور      اً  بلغت نسبة الرجال الذين قدموا طلب     

  .من هذا القبيلاً  امرأة قدمت طلب١٠٠ كل
متثل مكافحة العنف املرتيل أولوية معلنة بالنسبة حلكومة أندورا منذ أن اطلعـت               - ١٠٨

وهلذا السبب فإهنا أعطت األولوية خلطة العمـل لتعزيـز          . على املالحظات اخلتامية للجنة   
 ضـد املـرأة،     تكافؤ الفرص بني النساء والرجال، وهي خطة وطنية هتدف إىل منع العنف           
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وخباصة العنف املرتيل، وتوفري الرعاية والعالج واالستشفاء للنساء ضحايا العنـف املـرتيل       
 ٢٠٠٧وقد بلغت امليزانية املخصصة لتنفيذ خطة العمـل املـذكورة يف عـام            . أندورا  يف
  .يورو ٢٩٩  ٢٦١,٠٣ جمموعه  ما

  ضد املرأةاً تطور اجلرائم ضد األشخاص اليت تشكل عنف    
شكل الزيادة يف عدد جرائم إساءة املعاملة املرتلية اليت أصدرت احملاكم االبتدائية يف             ت  -١٠٩

به عن أمهيـة التعـديالت      اً  موثوقاً   مؤشر ٢٠٠٥ و ١٩٩٧بشأهنا بني عامي    اً  أندورا أحكام 
التشريعية املتعلقة بإساءة املعاملة، وعن نتائج اإلجراءات احلكومية الرامية إىل إعالم وتوعيـة             

  .ن واملهنيني العاملني يف هذا اجملالالسكا
 زيـادة   ٢٠٠٥ و ١٩٩٧وقد عرفت حماكمات جرائم إساءة املعاملة بـني عـامي             -١١٠
  . يف املائة٤٢٩ بنسبة

  أهداف خطة العمل ملكافحة العنف املرتيل    
  :فيما يلي األهداف العامة  -١١١

  رأة وحتقيق استقالليتها؛مكافحة العنف املرتيل بوصفه عقبة حتول دون إعمال حقوق امل  )أ(  
  .تعزيز اإلجراءات الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص بني النساء والرجال  )ب(  
ُوضعت أهداف حمددة لكل هدف عام، تكون مبثابة دليل لإلجراءات واملشاريع اليت              -١١٢

  :جيري تنفيذها، على سبيل املثال
، املوجهـة للـسكان     تشجيع أعمال اإلعالم والتوعية بشأن العنف املرتيل        )أ(  

  وملختلف املهنيني املعنيني،
التنسيق بـني خمتلـف     (ضمان توفري الرعاية الكاملة للنساء ضحايا العنف          )ب(  

  ،)اجلهات العاملة يف هذا اجملال
اقتراح فضاء الئق وآمن الستقبال وإيواء ضحايا إسـاءة املعاملـة الـذين              )ج(  

ويرجع للضحايا االختيـار يف     . واجهة الوضع أو رعاية أسرية مل   /ميلكون موارد شخصية و    ال
  اللجوء أو يف عدم اللجوء إىل هذه اخلدمة،

البيانـات وإجنـاز     حتليل واقع العنف املرتيل يف أندورا من خـالل مجـع            )د(  
  .الدراسات والبحوث لصياغة اقتراحات موارد جديدة ومناذج تدخل جديدة

  ، التدخل لدى مجاعات اجملتمع، على املستوى الوطينإعالم وتوعية اجملتمع، املستوى األويل للتدخل    
  محالت إعالم وتوعية اجملتمع    

 يف املقام األول    ٢٠٠١جتلت اجلهود املبذولة إلعالم وتوجيه وتوعية اجملتمع منذ عام            -١١٣
كما كُيفت الرسالة واملعلومات اليت تضمنتها تلك احلمالت        . يف محالت اإلعالم االجتماعية   

  . حسب كل مجهور مستهدفوكذا حمتواها
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  ١٥اجلدول 
  )٢٠٠٦-٢٠٠١(محالت التوعية املتعلقة بالعنف ضد املرأة 

  اللغة  اجلمهور املستهدف  هدف احلملة  شعار احلملة  السنة
يف حالة العنف املـرتيل، مـاذا         ٢٠٠١

  بوسعك فعله؟
توفري املعلومات لضحايا إساءة املعاملة بشأن      

واخلدمات الوظائف (سبل االنتصاف املتوفرة 
وبشأن اإلجـراءات   ) املقترحة واستخدامها 

  اليت جيب اتباعها يف حالة إساءة املعاملة

النساء الالئي يتعرضن   
أو ميكن أن يتعرضـن     

  حلاالت العنف

الكاتالونية 
  اإلسبانية
  الربتغالية 
  الفرنسية

سبل االنتـصاف يف حـاالت        ٢٠٠٢
  :العنف املرتيل يف أندورا

دليل سـبل االنتـصاف       •
  ملوجه لعامة السكانا

دليل سـبل االنتـصاف       •
 املوجه للمهنيني 

دليل املمارسات الـسليمة      •
  املوجه للمهنيني

واملهنيني بشأن سبل   الناستوفري املعلومات لعامة    
  االنتصاف املتوفرة يف حاالت العنف املرتيل

  الناسعامة 
املهنيون العـاملون يف    

  هذا اجملال

 الكاتالونية

عنف املـرتيل، ملـن     يف حالة ال    ٢٠٠٣
  تتوجه؟

توعية ضحايا إساءة املعاملة واجملتمع ومـرتكيب       
إساءة املعاملة بشأن العالقات والسلوك اللـذان       

  يعنيان وجود حاالت إساءة املعاملة
ختلف سبل االنتصاف املتاحـة     إعالم الناس مب  

  وعن استعماهلا يف أندورا

  ضحايا إساءة املعاملة
 الناسعامة 

 عاملةمرتكبو إساءة امل
  

 الكاتالونية

تعاملوها  ال: املرأة ليست بضاعة    ٢٠٠٤
  كذلك

محلة هل تعتقد أن األمر ممكن؟      
  احلب يعين االحترام

  )يونيه/شهر حزيران(

بشأن األحكام املسبقة االجتماعية    الناس  توعية  
  اليت تؤدي إىل اعتبار املرأة كمادة

  سبل االنتصاف املتاحةإعالم الناس 
للمهنيني بـشأن الـدوائر     توفري املعلومات   

  وسبل االنتصاف املتاحة

  الناسعامة 
  املهنيون

 الكاتالونية

  بضرورة التبليغ عن العنف املرتيلالناس توعية   أنت بدورك، بلغ عن العنف املرتيل  ٢٠٠٥
  بأن العنف املرتيل يشكل جرميةالناس إعالم 

 الكاتالونية  الناسعامة 

التبليـغ عـن    : ال تنتظر أكثر    ٢٠٠٦
عنف املرتيل يف الوقت املناسب     ال

  ميكن أن يغري حياتك

فريق تـوفري الـدعم     عن  معلومات  نشر  
  الكامل للنساء ضحايا العنف اجلنساين

مبخاطر إساءة املعاملة األسرية    الناس  توعية  
  بالنسبة للضحايا

  الناسعامة 
  ضحايا إساءة املعاملة

الكاتالونية 
 اإلسبانية
 الربتغالية
  الفرنسية

مر يبدأ بالـصراخ ولكـن      األ  ٢٠٠٧
جيب أن ينتـهي بالـصمت       ال

  املطبق

إعالم الناس بأشكال العنف ضد املـرأة،        
  ومنها العنف املرتيل

تشجيع الناس على رفض أي شكل مـن        
  أشكال العنف ضد املرأة

نشر معلومات عن فريق تـوفري الـدعم        
  الكامل للنساء الضحايا العنف اجلنساين

  املراهقون 
  عامة الناس

   إساءة املعاملةضحايا

 الكاتالونية

  إعداد داخلي
  .)٢٠٠٧-٢٠٠١(تقارير أنشطة وزارة الرفاه االجتماعي واألسرة   :املصدر
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  والطلبة) اآلباء، األمهات، املدرسون(املربون : األوساط التعليمية    
بنشاطات مهت  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(اضطلعت األوساط التعليمية يف السنوات األخرية         -١١٤

مـن املدرسـني     ( مربياً ٤٥ سنة و  ١٦ و ١٥تتراوح أعمارهم بني    اً   مراهق ١ ٢٥٠أكثر من   
أنفسهم يف حلقات التدريب املتواصل باملدرسة الـصيفية        اً   شخص ١٨وقد سجل   ). واآلباء

  .التابعة لوزارة التعليم املتعلقة بالصور النمطية اجلنسانية ومنع العنف املرتيل
محلة جملس أوروبا ملكافحة العنـف   على ٢٠٠٧ و٢٠٠٦وركزت نشاطات عامي     -١١٥

  .ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل

  املهنيون العاملون مع الضحايا والرابطات النسائية     
اضطُلع بعدة نـشاطات يف      ومن أجل ضمان الرعاية الشاملة لضحايا العنف املرتيل،         -١١٦

 اجملال النفسي واالجتماعي    مشلت العاملني يف   جمال التدريب والتوعية خالل السنوات األخرية     
، ) شخصاً ٥٠(ودوائر الشرطة   )  شخصاً ٨٠(والقانوين  )  شخصاً ٦٥(والطيب  )  شخصاً ٧٧(

وفريق األخصائيني يف علم النفس والتربية يف املدرسة األندورية، وأسر استقبال ضحايا العنف             
ن العنـف ضـد     أيام جبال الربانس بشأ   "، انعقدت   ٢٠٠٤نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . املرتيل
  . مهنيا١١٥ً، اليت ُسجل فيها "املرأة
، شارك فريق توفري الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف اجلنساين يف           ٢٠٠٧ويف عام     -١١٧

  . فرداً من أفراد الشرطة٧٠استفاد منه تدريب متخصص 

  اخلدمات املتخصصة يف حاالت العنف املرتيل    

  العنف اجلنساينفريق توفري الدعم الكامل للنساء ضحايا     
يتكون فريق توفري الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف اجلنساين من مرشدة اجتماعية   -١١٨

. ومربية اجتماعية ومرشدة وطبيبة نفسانية وحقوقية؛ كما تتوىل التنسيق مرشدة اجتماعيـة           
ـ              ل ويهدف فريق توفري الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف اجلنساين إىل توفري الدعم الكام

  .لضحايا العنف من النساء، وال سيما النساء ضحايا العنف املرتيل وأطفاهلن
وتتجلى اخلدمات املقدمة يف توفري املعلومات والتوجيه والدعم االجتماعي والتعليمي            -١١٩

وتقدمي املشورة القانونية والدعم النفسي واحلصول على خدمات االستقبال وعلى اإلدمـاج            
  .ات املاليةاملهين وعلى االستحقاق

وقد قام فريق توفري الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف اجلنساين، خـالل الـسنة                -١٢٠
  . امرأة ولطفلني لكل امرأة يف املتوسط٩٢األوىل من إنشائه، بتوفري الدعم ملا جمموعه 

  . يورو٩٨ ٢٠٨,٠٣  ما جمموعه٢٠٠٧وقد بلغت تكاليف التشغيل يف عام   -١٢١
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  ١٦اجلدول 
  توفري الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف اجلنساين حبسب اجملاالتعمل فريق 

 النسبة املئوية العدد 

 ١٠٠ ٩٢ العمل على املستوى االجتماعي

 ٥٥٫٤ ٥٤ العمل على املستوى النفسي

 ٤٤٫٦ ٤١ العمل على املستوى القانوين

 ١٦٫٣ ١٣ العمل على مستوى العمالة

 ٥٫٤ ٥ العمل على مستوى السكن

  .)٢٠٠٧(وزارة الرفاه االجتماعي واألسرة  تقارير أنشطة  :دراملص

  أسر االستقبال ومؤسسات اإليواء املؤقت    
منـذ  (هناك نوعان من خدمات االستقبال املؤقت املتاحة يف حاالت العنف املرتيل              -١٢٢
  .أسر االستقبال ومؤسسات اإليواء املؤقت): ٢٠٠١ عام

تقتـضي إبعـاد    اً  التوجيهية اليت تتبعها الشرطة حالي    وجتدر اإلشارة إىل أن املبادئ        -١٢٣
وتتـيح مـساكن    . املعتدي من املرتل لكي تتمكن املرأة واألطفال من املكوث يف مسكنهم          

االستقبال املؤقت توفري اإليواء املؤقت للنساء ضحايا العنف املـرتيل الالئـي ال يـرغنب يف                
  . ئي ال ميلكن موارد شخصيةالال والرجوع إىل مساكنهن ألسباب شخصية أو أمنية،

ملدة حمدودة، كما يستجاب فيها حلاجيـات الـضحايا          وتتاح سبل اإليواء املذكورة     -١٢٤
  .وأطفاهلن يف حميط آمن وهادئ ويف جو أسري ومناسب لظروفهن الشخصية، بناء على طلبهن

 أن  ، كان بوسع وزارة الرفاه االجتماعي واألسرة      ٢٠٠٧وجدير بالذكر أنه يف عام        -١٢٥
 يف املائة يف عدد األمكنة، وبتغطيـة        ١٠٠لإليواء املؤقت، أي بزيادة بنسبة      اً   مكان ١٢توفر  

  . سنة٦٥ إىل ١٦امرأة تبلغ من السن من  ١٠ ٠٠٠ أماكن لكل ٤تعادل 

  االستحقاقات املالية    
  .توجه استحقاقات الرعاية االجتماعية للنساء ضحايا العنف املرتيل وأبنائهن القصر  -١٢٦
، يف إطار برنامج إدماج النساء الالئي يعشن يف حالـة ضـعف يف     ٢٠٠٦ويف عام     -١٢٧

احلياة االجتماعية واملهنية، وال سيما النساء ضحايا العنف املرتيل، ُمنحت ميزانيـة بلغـت              
 يـورو للتـدريب     ٢٠ ٠٠٠مبلغ   خصص منها : ٢٠٠٧ يورو عن سنة     ١٤٠ ٠٠٠ حوايل
 يورو عن   ٢٥(ساء املشاركات يف دورات التكوين       يورو الستحقاقات الن   ١٢٠ ٠٠٠ ومبلغ

  ). امرأة١٥ أشهر ولصاحل ٨على مدى اً،  يوم٣٠كل يوم عمل ملدة 
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أما بالنسبة للنظام اجلديد املتعلق باالستحقاقات املالية للرعاية االجتماعيـة، فقـد              -١٢٨
وال تزال . حاالت ضحايا العنف اجلنساين وكُّيفت على وجه حمدد مع ُيسرت معايري الوصول  

  . احلكومة مل تقر هذا النظام بعد
  ١٧اجلدول 

جدول موجز لعمل فريق توفري الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف اجلنساين وخدماتـه             
  )٢٠٠٧(املتخصصة 

 ٩٢ ٢٠٠٧عدد احلاالت اإلمجايل عام 
 ٩٧ العدد اإلمجايل للنساء الالئي وفرت الرعاية هلن

 ٨٤٤ ١ ١٨٠٠١٨١٨رقم العدد اإلمجايل لالتصاالت بال

 ٢ عدد األطفال املتوسط لكل امرأة
 ١٣ )االنتشار( عدد احلاالت يف بداية السنة

 ٩٢ )احلدوث( عدد احلاالت اجلديدة خالل السنة
  ٦٧  عدد احلاالت اليت اعتربت دون حل

  ١١  األهداف احملققة
  ٢٣  )غياب الضحايا عن االستشارات(املغادرة الطوعية 
  ١٨  ملعتديالرجوع إىل ا
  ٨  مغادرة البلد

 ٧ اخلدمة غري املناسبة
 ) كأقصى حد مكانا١٢ً (١٠ العدد اإلمجايل ألمكنة االستقبال املستعملة

 ٩ الفنادق/الفندق
 ١ أسر االستقبال

 ١٢ التدخالت املؤقتة أو الفريدة
 ١٣ العدد اإلمجايل للمعونات الغذائية الطارئة املطلوبة

 ٧ تحقاقات الرعاية االجتماعية املطلوبةالعدد اإلمجايل الس
 ٧ العدد اإلمجايل ألوراق الضمان االجتماعي املرسلة

 ١٤ ) يف املائة، اإلعفاءات١٠٠املنح، السكن، (عدد املعونات املطلوبة 
 ٤ عدد النساء املشاركات يف برنامج حتسني التأهيل املهين

 ٤ يل املهينعدد االستحقاقات التكميلية لربنامج حتسني التأه
 ٢ عدد النساء واألطفال املستفيدين من تغطية الضمان االجتماعي

  .)٢٠٠٧(وزارة الرفاه االجتماعي واألسرة  تقارير أنشطة  :املصدر

  برنامج مجع البيانات ورصدها    
ملعرفة األثر احلقيقي للعنف املرتيل يف أندورا، اعتمدت احلكومة على الدليل اإلحصائي              -١٢٩

 إلنشاء برنامج حاسوب جلمع البيانات، يستخدمه مجيع املوظفني ويضمن          ٢٠٠٢ام  الصادر ع 
  .سرية بيانات الضحايا وميكن من معرفة بيانات موجزة عنهم واإلجراءات املتخذة
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يعتمد على مؤشرات اجتماعية،      مرصد للعنف املرتيل   ٢٠٠٨ويتوقع أن ُينشأ يف عام        -١٣٠
ا املوارد والربامج اليت خصصتها احلكومة واإلجراءات       من أجل تقييم تطور هذه املشكلة وكذ      

من املرصد االجتماعي الذي ُخطط له      اً  ويشكل هذا املرصد جزء   . اليت اختذهتا والنتائج احملققة   
  .وأنشئ بالتعاون مع مركز األحباث االجتماعية التابع ملركز الدراسات األندورية

  املرأةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد   -ثاين عشر
، املتعلق  ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢١ املؤرخ   ٩/٢٠٠٥ال ترد يف القانون التنظيمي رقم         -١٣١

بقانون العقوبات، أحكام صرحية بشأن االجتار بالنساء، كما أنـه ال يـستعمل بالتحديـد               
يعين أو ينطوي غياب أحكام تتناول صـراحة جرميـة    وال". جرمية االجتار بالنساء "مصطلح  

إعفاء مرتكب اجلرميـة مـن      اً،  اء أو جرمية االجتار بالبشر، اليت هي أكثر تعميم        االجتار بالنس 
جرمييت االسترقاق واالحتجـاز غـري      اً  املسؤولية اجلنائية، حيث إن هذه اجلرمية تشمل أيض       

 من قانون العقوبات،    ١٣٥ و ١٣٤القانوين، اللتني تتناوهلما بصفة حمددة على التوايل املادتان         
  . سنوات١٠ إىل ٥ سنة ومن ١٢ إىل ٤وُيعاقب عليهما على التوايل باحلكم بالسجن من 

 من قانون العقوبات على االجتار بالبشر ألغراض االستغالل يف          ٢٥٢وتعاقب املادة     -١٣٢
 يـورو بالنـسبة     ١٨٠ ٠٠٠العمل بالسجن من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة قد تبلغ           

  .ت األكثر خطورةللحاال

  اجلرائم ذات الصلة بالبغاء  -ألف  
. للجرائم ذات الصلة بالبغـاء      كامالً  يكرس قانون العقوبات األندوري احلايل فصالً       -١٣٣

خمتلفة هلا صلة بالبغـاء، حيـث     من قانون العقوبات أفعاالً   ١٥٣ إىل   ١٥٠وتدين املواد من    
بغاء ومن يشجعون البغاء أو يـسهلونه       ُيدان األشخاص الذين يديرون أو ميولون مؤسسة لل       

حاجة الغري   استغالل ومن حيثون اآلخرين على ممارسة البغاء باستعمال العنف أو التخويف أو          
  .أو موقع القوة أو باخلداع

 من الدستور   ٢٤وفيما يتعلق باحلقوق السياسية للمواطنني األندوريني، تضمن املادة           -١٣٤
  ".ري احملرومني من حقوقهم، ميتعون حبق التصويتمجيع األندوريني الراشدين غ"أن 

وقد تطرق القانون التنظيمي املتعلق بالنظام االنتخايب واالستفتاء، الـذي أقـره              - ١٣٥
.  ملبدأ املساواة املذكور بشكل أكثر تفـصيالً       ١٩٩٣سبتمرب/ أيلول ٣ و ٢اجمللس العام يف    

 املساواة يف حـق التـصويت        من ذلك القانون، على التوايل، على      ١٥ و ١  وتنص املادتان 
  .واملساواة يف األهلية
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  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -باء  
كما جاء يف التقرير األويل، ال مينع أي نظام أو تشريع مشاركة املـرأة يف احليـاة                   -١٣٦

  .١٩٧٣وقد حصلت املرأة يف أندورا على حق التصويت عام . السياسية للبلد أو حيد منها
  ١٨اجلدول 

  )االنتخابات البلدية والوطنية(تكوين مجهر الناخبني، حبسب املدينة ونوع اجلنس 
 االنتخابات البلدية االنتخابات الوطنية

٢٠٠٥  ٢٠٠١ ٢٠٠٣  ١٩٩٩ 

 ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث 

 ٧٣٨ ٦٧٥ / / / / ٥٥٧ ٥٣٢ كانيو

 ٢١٥ ١ ٨٧٧ ١٣٤ ١ ٠٨٠ ١ ١٥٢ ١١ ٧٣٥ ٩٣٩ ٦٨٦ إينكامب

 / / / / / / / / أوردينو

 ٧٣٢ ٦٩٥ ٧٩٥ ٧٦٢ ٦٤١ ٥٩٤ ٥٥٧ ٥٣٢ الماسانا

 / / / / / / / / أندورا الفيال

 ٤٥١ ٤٢٠ ٤٨٥ ٤٦٠ ٣٩٠ ٣٥٩ / / سانت جوليا دي لوريا

 ٦٢٤ ١ ٦٩٤ ١ ٧٨٩ ١ ٨٠٩ ١ / / / / إيسكالديس إينغورداين

  إعداد داخلي
  .خابية للبلدياتالسجالت االنت  :املصدر
  .رغم أنه طلب من مجيع البلديات توفري البيانات املطلوبة، مل ترد إال البيانات املدرجة يف اجلدول أعاله  :مالحظة

  اإلدارة احمللية  -جيم  
يف احلياة السياسية النشطة يف كل مدن إمـارة         اً  توضح البيانات التالية اندماج النساء تدرجيي       -١٣٧
ـ        غري أهنن يت  . أندورا حبقائـب  اً  قلدن باخلصوص مناصب مستشارات بلديات وهن مكلفات أساس

ذات صلة بالعمل االجتماعي وباخلدمات املقدمة للمواطنني وبوضع السياسات املتعلقة باالحتياجات           
  .القطاعية لفئات معينة من السكان مثل الشباب واألشخاص املسنني واألطفال واألسر

 رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية، رغـم أن النـساء           وعادة ما يشغل الرجال وظائف      -١٣٨
ولفتـرات  ) يف نصف مدن البلد تقريبا    (يشغلن هذه الوظائف يف بعض األحيان ويف بعض املدن          

ومتثل النساء الالئي شغلن منصب رئيس البلدية أو نائب رئيس البلديـة خـالل الفتـرة                . حمددة
 يف  ٤للوايت يشتغلن باحلياة السياسة البلديـة ونـسبة          املائة من النساء ا    ١٧املشمولة بالتقرير نسبة    

وقد بلغت نسبة متثيل النساء باملقارنة مع الرجال يف املناصب          . املائة من جمموع املناصب السياسية    
  . رجال١٠ نساء مقابل ٤ ما يقارب ٢٠٠٥ و١٩٩٩السياسية لإلدارة احمللية بني عامي 
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  بلدية كانيو  -١  
، كانت امرأة تـشغل أعلـى      ٢٠٠١ إىل عام    ٢٠٠٠نه من عام    جتدر اإلشارة إىل أ     -١٣٩

وباإلضافة إىل ذلك، ظلت النساء يشغلن منصب نائـب رئـيس           . منصب يف اإلدارة البلدية   
أما عن متثيل النساء يف مناصب املستشارين البلديني، فنسبته قليلـة           . ٢٠٠١البلدية منذ عام    

  .ظفي البلديات حسب نوع اجلنس والوظيفةوتنقصنا بعض البيانات املتعلقة بتوزيع مو. جداً
  ١٩اجلدول 

املوظفني املتخصصني حبسب نـوع اجلـنس يف         توزيع أعلى املناصب السياسية ومناصب    
  )٢٠٠٥-١٩٩٩(بلدية كانيو 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 
 ذكورثإناذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث ذكور إناث 

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر صفر ١ صفر ١ ١ صفر رئيس البلدية

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ ١ صفر ١ صفر نائب رئيس البلدية

 ٩ ٣ ٩ ٣ ٩ ٣ ٩ ٣ ٩ ٣ ٩ ٣ ٩ ٣ املستشارون البلديون

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ الكُتاب

               

 املديرون
 رؤساء األقسام

 املوظفون املتخصصون
 املوظفون اإلداريون

   عمال الصيانة

  إعداد داخلي
  .بلدية كانيو  :املصدر

  بلدية إينكامب  -٢  
وهن ممثالت  . النساء ممثالت بكثرة يف املناصب القيادية وخباصة يف املناصب اإلدارية           -١٤٠

خصصني، ولو أن متثيلهن أصبح يف تزايد خـالل     بنسبة أقل بني رؤساء األقسام واملوظفني املت      
وبالنسبة للمناصب العليا، مل تتقلد أي امـرأة        . السنوات األخرية من الفترة املشمولة بالتقرير     

املشمولة بالتقرير، وقد شغلت امرأة واحدة فقط منـصب         منصب رئيس البلدية خالل الفترة    
أما عن متثيل املرأة يف منـصب       . ٢٠٠٢-١٩٩٩نائب رئيس البلدية خالل الفترة التشريعية       

  .مستشار بلدي، فهو قليل جداً
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  ٢٠اجلدول 
توزيع أعلى املناصب السياسية ومناصب املوظفني املتخصصني حبسب نـوع اجلـنس يف             

 )٢٠٠٥-١٩٩٩(بلدية إينكامب 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

ناثإ ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور إناث   ذكور إناث ذكور إناثذكور 
 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر رئيس البلدية

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ نائب رئيس البلدية

 ٨ ٢ ٨ ٢ ٨ ٢ ٩ ١ ٩ ١ ٩ ١ ٩ ١ املستشارون البلديون

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ الكتاب

               

 ١ ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ٢ ١ ٢ املديرون

 ٩ ٥ ٩ ٤ ٩ ٣ ٩ ٢ ٩ ٢ ٨ ٢ ٨ ١ رؤساء األقسام

 ١٧ ١٢ ١٧ ١٢ ١٣ ١١ ١٣ ١١ ١٣ ١١ ١٣ ١١ ١٣ ٩ املوظفون املتخصصون

 ٧ ٣٧ ٧ ٣٤ ٤ ٣٢ ٤ ٣٢ ٤ ٣٠ ٤ ٢٨ ٢ ٢٥ املوظفون اإلداريون

 ٢٥ ٣٣ ٢٥ ٣١ ٢٣ ٢٨ ٢٣ ٢٨ ٢٣ ٢٨ ٢٠ ٢٤ ٢٠ ٢٤ عمال الصيانة

  إعداد داخلي
  .إينكامببلدية   :املصدر

  بلدية أوردينو  -٣  
  .مل تقدم البيانات  -١٤١

  بلدية الماسانا  -٤  
نسبة متثيل املرأة يف مناصب اإلدارة البلدية يف الماسانا هي إحدى أضعف النسب،               -١٤٢

 أو نائـب رئـيس      فخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل تشغل أي امرأة منصب رئيس البلدية          
 يف املائة، غـري  ٢٠ومل يتجاوز قط نسبة     اً  وعدد املستشارات البلديات منخفض أيض    . البلدية

أمـا بالنـسبة    . أن متثيل النساء مرتفع يف املناصب اإلدارية ومنعدم بني املوظفني املتخصصني          
  . يف املائة منها٢٩ملناصب رؤساء األقسام، فتشغل النساء نسبة 
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  ٢١اجلدول 
 أعلى املناصب السياسية ومناصب املوظفني املتخصصني حبسب نـوع اجلـنس يف             توزيع

 )٢٠٠٥-١٩٩٩(بلدية الماسانا 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث 
 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر رئيس البلدية

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر نائب رئيس البلدية
 ٨ ٢ ٨ ٢ ٩ ١ ٩ ١ ٩ ١ ٩ ١ ٩ ١ املستشارون البلديون

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ الكتاب
               

               املديرون
 ٥ ٢ ٥ ٢ ٥ ٢ ٥ ٢ ٥ ٢ ٥ ٢ ٥ ٢ رؤساء األقسام

 ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر املوظفون املتخصصون
 ٥ ١٠ ٥ ٨ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥ ٣ ٥ ٣ ٤ املوظفون اإلداريون

 ١٢ صفر ١٢ صفر ١٠ صفر ١٠ صفر ١٠ صفر ١٠ صفر ١٠ صفر عمال الصيانة

  .إعداد داخلي
  .بلدية الماسانا  :املصدر

  بلدية أندورا الفيال  -٥  
  .اتمل تقدم البيان  -١٤٣

  بلدية سانت جوليا دي لوريا  -٦  
البلديات، يشغل الرجال املناصـب العليـا يف اإلدارة          كما هو الشأن بالنسبة ملعظم      -١٤٤

، شـغلت امـرأة   ٢٠٠٣ إىل عام ٢٠٠٠احمللية، بالرغم من أنه خالل الفترة املمتدة من عام          
ن البلديني، فهو قليـل     أما عن متثيل املرأة يف مناصب املستشاري      . منصب نائب رئيس البلدية   

  .خالل الفترة التشريعية املاضيةاً بالرغم من كونه عرف ارتفاعاً، جد
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  ٢٢اجلدول 
يف  توزيع أعلى املناصب السياسية ومناصب املوظفني املتخصصني حبسب نـوع اجلـنس           

  )٢٠٠٥-١٩٩٩(بلدية سانت جوليا 
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث ذكور إناثذكور إناث ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور إناث 
 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر رئيس البلدية

 ١ صفر ١ صفر صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ ١ صفر نائب رئيس البلدية

 ٥ ٣ ٥ ٣ ٧ ١ ٧ ١ ٧ ١ ٧ ١ ٥ ٣ املستشارون البلديون

فرص ١ صفر ١ صفر ١ ١ صفر الكتاب  صفر ١ صفر ١ صفر ١ 

               

 ١ ٢ ١ ٢ ١ ١ / / / / / / / / املديرون

 ١٤ ١٣ ١٤ ١١ ١٠ ١٢ / / / / / / ٥ ٢ رؤساء األقسام

 ١٣ ٢١ ٢٥ ٩ ١١ ١٠ / / / / / / / / املوظفون املتخصصون

 ٦ ٢٢ ٥ ١٨ ٦ ١٧ / / / / / / ٢ ٦ املوظفون اإلداريون

 ١٣ ١٧ ١٥ ١٣ ١٤ ٨ / / / / / / ٤ صفر عمال الصيانة

  إعداد داخلي
  .بلدية سانت جوليا دي لوريا  :املصدر

. متثيل النساء يف اإلدارة احمللية أهم يف املناصب القيادية وخباصة يف املناصب اإلدارية              -١٤٥
  .وميكن مالحظة بعض التكافؤ بني عمال الصيانة ورؤساء األقسام

  بلدية إيسكالديس إينغورداين  -٧  
يسكالديس إينغورداين، يالحظ اجتاه حنو حتقيق التكافؤ على مـستوى أعلـى            يف إ   -١٤٦

. املـشمولة بـالتقرير    مناصب اإلدارة احمللية، وال سيما خالل السنوات األخرية من الفتـرة          
، شغلت امرأة منصب رئيس البلدية، بينما شغل رجـل          ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وهكذا، بني عامي    

ا التوزيع خالل العامني األخريين مـن الفتـرة         وقد انعكس هذ  . منصب نائب رئيس البلدية   
ـ             اً، املشمولة بالتقرير، كما عرف متثيل املرأة يف مناصب الكتاب واملستشارين البلديني ارتفاع

  .بل وُحققت املساواة بالنسبة هلذه املناصب
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  ٢٣اجلدول 
توزيع أعلى املناصب السياسية ومناصب املوظفني املتخصصني حبسب نـوع اجلـنس يف             

 )٢٠٠٥-١٩٩٩(ة إيسكالديس إينغورداين بلدي

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث ذكور إناثذكور إناث ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور إناث 
 ١ صفر ١ صفر صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ رئيس البلدية

رصف ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر نائب رئيس البلدية  صفر ١ صفر ١ ١ 

 ٥ ٥ ٥ ٥ ٧ ٢ ٧ ٢ ٧ ٢ ٧ ٢ ٨ ٢ املستشارون البلديون

 ٣ ٢ ٣ ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ الكتاب

               

 ١ ١ / / / / / / / / / / / / املديرون

 ٣ ٨ ٤ ٦ ٤ ٦ ٤ ٦ ٤ ٦ ٤ ٦ ٤ ٦ رؤساء األقسام

 ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ / / / / / / املوظفون املتخصصون

 ١٠ ١١ ٩ ٧ / / / / / / / / / / اإلداريوناملوظفون 

 ٧٥ ٣٨ ٧٠ ٣٥ ٦٨ ٣٢ / / / / / / / / عمال الصيانة

  إعداد داخلي
  .بلدية إيسكالديس إينغورداين  :املصدر

للمـساواة  اً  اإلدارة البلدية إليسكالديس إينغورداين هي إحدى أكثر اإلدارات حتقيق          -١٤٧
املناصب اإلدارية يـشغلها الرجـال       و صب املتخصصة بني اجلنسني، فاملناصب القيادية واملنا    

أما عن متثيل املرأة، فهو أهم يف مناصب رؤساء األقسام،          . بالتكافؤاً  والنساء بالتكافؤ أو تقريب   
وينعكس هذا االجتـاه بالنـسبة      . وال سيما خالل السنة األخرية من الفترة املشمولة بالتقرير        

  .لوظائف الصيانة

  )لربملانا(اجمللس العام   -دال  
ومنذئذ، ولغاية الفترة   . ١٩٨٥يف اجمللس العام ألول مرة عام       اً  شغلت امرأة مقعد    - ١٤٨

، مما ميثل   )٢٠٠٥ (٨ و ١بني  اً  ، كان عدد النائبات يتراوح دائم     ٢٠٠٥- ٢٠٠١التشريعية  
 يف املائة من عدد مقاعد اجمللس العام ٣٠ما يقارب نسبة  ويف املائة ٣,٥٧على التوايل نسبة 

 يف املائة يف إمجايل عدد املقاعد اليت شغلتها النساء مقارنـة مـع الـدورة     ٧ادة بنسبة   وزي
  .التشريعية السابقة

. ، شغلت امرأة ألول مرة وظيفة معادلة لوظيفة نائب رئيس الربملان          ٢٠٠٥ويف عام     -١٤٩
علـى  هي من بني أعضاء اللجنة الدائمة، اليت هي هيئة تـسهر     )  يف املائة  ١٦(كما أن امرأة    

  .سلطات اجمللس العام عند حله أو بني دورات الربملان
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إىل أن متثيل املرأة يف الوفود الدولية للمجلس العـام عـرف            اً  وجتدر اإلشارة أخري    -١٥٠
، وبلـغ  ٢٠٠٥يف املائة عـام   ٤١,٦  إىل١٩٩٩ يف املائة عام     ٩فقد زاد من    :  أيضاً ارتفاعاً

  . يف املائة١٥املتوسط حوايل 
  ٢٤اجلدول 

  )٢٠٠٥-١٩٩٩(شكيل اجمللس العام حبسب نوع اجلنس والوظيفة ت
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث ذكور إناثذكور إناث ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور إناث 
 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر الرئيس

فرص ١ صفر ١ صفر ١ صفر نائب الرئيس  صفر ١ ١ صفر ١ صفر ١ 

 ٢٠ ٨ ٢٣ ٥ ٢٥ ٣ ٢٤ ٤ ٢٤ ٤ ٢٧ ١ ٢٧ ١ النواب

 ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر ٢ صفر الكاتب

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر األمني العام

 ٦ ١ ٦ صفر ٦ صفر ٦ صفر ٦ صفر ٦ صفر ٦ صفر اللجنة الدائمة

 ٧ ٥ ١٦ ٤ ١٨ ٣ ١٧ ٤ ١٢ ٢ ٢١ ١ ٢٠ ٢ الوفود الدولية

  إعداد داخلي
  .اجمللس العام  :املصدر

، ويشارك فيه الشباب من الذكور واإلناث، الذين        ٢٠٠٣أنشئ برملان الشباب عام       -١٥١
وتتجلى األهداف الرئيسية لربملان الشباب يف حتقيـق        .  سنة ١٦ و ١٤تتراوح أعمارهم بني    
وصيات األمم املتحدة، إنشاء هيئة مالئمـة       الشباب، وكما جاء يف ت     و التقارب بني املشرعني  

وبالرغم من كون التكافؤ بني البنني والبنات هو أحد         . متكن الشباب من التعريف بأفكارهم    
  .األهداف املتوخاة، فإن الذكور يشكلون األغلبية

  السلطة القضائية  -هاء  
تدائيـة  يهيمن الرجال على تشكيل األجهزة القضائية، باسـتثناء احملكمـة االب            - ١٥٢

  .واحملكمة اجلنائية
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  ٢٥اجلدول 
  )٢٠٠٥ و٢٠٠٢(تشكيل خمتلف أجهزة السلطة القضائية، حبسب نوع اجلنس 

٢٠٠٥  ٢٠٠٢ 

 ذكورإناث ذكورإناث 
 ٥ ٥ ٥ ٥ احملكمة االبتدائية

 ٣ ١ ٢ ٢ االدعاء العام

 ٣ ٢ / / احملكمة اجلنائية

 ٣ صفر / / حمكمة احلسابات

 ٧ ٢ / / دلاحملكمة العليا للع

 ٤ صفر / / احملكمة الدستورية

 ٤ ٢ ٥ صفر اجمللس األعلى للعدل

  إعداد داخلي
  .اجمللس األعلى للعدل  :املصدر

  حكومة أندورا  -واو  
  ٢٦اجلدول 

 )٢٠٠٥ و٢٠٠١ و١٩٩٩(تشكيل احلكومة، حبسب نوع اجلنس والوظيفة 

٢٠٠٥  ٢٠٠١  ١٩٩٩ 

  ذكور  إناث   ذكور  إناث   ذكور  إناث 
 ١ صفر ١ صفر ١ صفر س احلكومةرئي

 ٦ ٣ ٩ ٣ ٧ ١ الوزراء

 ٣ ٤ ٢ ٤ / / كتاب الدولة

 ١٤ ٦ ٥ ٧ ١٤ ٧ املدراء

 / / / / / / رؤساء األقسام

 / / / / / / املوظفون

  إعداد داخلي
  .وزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسرة  :املصدر

الزراعة والبيئة، الـصحة    :  هي ٢٠٠١احلقائب الوزارية اليت شغلتها النساء يف عام          -١٥٣
، التعليم، الصحة، الرفـاه االجتمـاعي       ٢٠٠٥والرفاه االجتماعي، الشؤون املالية؛ ويف عام       

، التعليم، التـدريب    ٢٠٠٧واألسرة، التعليم العايل والبحث، اإلسكان والشباب؛ ويف عام         
  .ن، الشؤون اخلارجيةاملهين، الشباب والرياضة، الصحة، الرفاه االجتماعي، األسرة واإلسكا
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  األمن والنظام العام    
وطوال الفترة املشمولة بالتقرير،    . يتكون معظم العاملني يف دوائر الشرطة من الرجال         -١٥٤

ضعيف يف منصب رئـيس      وإن متثيل النساء  . كان الرجال هم الذين يشغلون املناصب العليا      
راد الـشرطة وأفـراد الـشرطة    أما بالنسبة ألف. الشرطة ومنعدم بني الضباط وضباط الصف     

  .٢٠٠٥ و٢٠٠٤املتدربني، فلم يتغري االجتاه، بل وقد زاد خالل عامي 
  ٢٧اجلدول 

 )٢٠٠٥-١٩٩٩(تشكيل موظفي دوائر الشرطة، حبسب نوع اجلنس والوظيفة 
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث ذكور إناثرذكو إناث ذكورإناثذكورإناثذكورإناث ذكور إناث 
 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر املدير

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر نائب املدير

 ٤ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ رؤساء الشرطة

 ٨ صفر ٤ صفر ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ الضباط

 ١٤ صفر ١٨ صفر ٢١ صفر ٢٣ صفر ٢٣ صفر ٢٤ صفر ٢٤ صفر ضباط الصف

 ١٤٣ ١٦ ١٣٧ ١٤ ١٣١ ١٤ ١٢١ ١١ ١٢٥ ١١ ١١٩ ١١ ١١٣ ١١ أفراد الشرطة

 صفر صفر ٩ ٢ ١٥ صفر ٢١ ٣ ٦ صفر ٦ صفر ٩ ١ أفراد الشرطة املتدربون

 ٨ ٢ ٨ ٢ ٧ ٢ ٧ ٢ ٧ ٢ ٧ ٢ ٧ ٢ املوظفون املتخصصون

 ٤ ٣٥ ٤ ٣٢ ٤ ٣٠ ٢ ٢٩ ٣ ٣٠ ٤ ٢٤ ٥ ٢٦ املوظفون اإلداريون

  يإعداد داخل
  .السجل اإلداري لوزارة العدل والداخلية  :املصدر

. بني مـوظفي املؤسـسة اإلصـالحية      اً،  يسود اجتاه مماثل، وإن كان أقل وضوح        -١٥٥
وبالرغم مـن كـون أغلـب       . من املناصب العليا يف إدارة السجون     اً  تشغل أي امرأة أي    وال

املشمولة بالتقرير، حتقق  فترةاملوظفني املتخصصني هم من النساء، ففي السنوات األخرية من ال 
  .بني الرجال والنساءاً التكافؤ تقريب

  ٢٨اجلدول 
  )٢٠٠٥-١٩٩٩(تشكيل موظفي املؤسسة اإلصالحية، حبسب نوع اجلنس والوظيفة 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث ذكور إناثذكور إناث ذكورإناثذكورإناثذكورإناث ذكور إناث 
 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر املدير

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر نائب املدير

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الضباط

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر  ضباط الصف

 ٤٢ ٨ ٤٠ ٦ ٣٨ ٦ ٣٣ ٥ ٣١ ٦ ٣١ ٦ ٣٢ ٦ القائمون على السجون

 ٤ ٥ ٣ ٤ ٢ ٣ ٢ ٣ ١ ٣ ١ ٤ ١ ٥ املوظفون املتخصصون

 ١ ١ ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر صفر صفر ١ صفر املوظفون اإلداريون

  إعداد داخلي
  .السجل اإلداري لوزارة العدل والداخلية  :املصدر



CEDAW/C/AND/2-3 

51 GE.12-41487 

  اجلرائم  -زاي  
مة االبتدائية بشأن اجلرائم الكـربى      يتضح من حتليل القرارات الصادرة عن احملك        - ١٥٦

 يف املائة من اجلرائم الكربى ارتكبـها        ٨٧ أن نسبة    ٢٠٠٥ و ٢٠٠١والبسيطة بني عامي    
ويبلغ عدد النـساء اجملرمـات يف   ). والنسبة املئوية مماثلة بالنسبة للجرائم البسيطة  (الرجال  
 امرأة مقابـل    ١٥رمني،  ، باملقارنة مع عدد الرجال اجمل     )مرتكبات اجلرائم الكربى  (أندورا  

  . رجل١٠٠  كل

  املؤسسات شبه العامة  -حاء  
وجه السؤال للمؤسسات شبه العامة يف أندورا بشأن توزيع العـاملني لـديها،               - ١٥٧

حبسب الوظيفة ونوع اجلنس، للتأكد من كون النساء يتوفرن على نفس فـرص تـويل               
وجتـدر  . مية لتلـك املؤسـسات    مثل الرجال داخل املنظومة التنظي    اً  املناصب العليا متام  

اإلشارة إىل أن مجيع تلك املؤسسات أكدت عدم وجود أحكام أو أنظمة متنع املرأة من               
  .تويل مناصب املسؤولية

  املعهد الوطين األندوري للمالية  -١  
 / حزيـران  ١٢املعهد الوطين األندوري للمالية هو مؤسسة مالية عامة أنـشئت يف              -١٥٨
دافه العامة يف تيسري متويل القطاع العام ومساعدة احلكومة علـى           وتتجلى أه . ١٩٨٩ يونيه

بلوغ أهدافها االجتماعية واالقتصادية وتقدمي املساعدة للسلطات من حيث السياسة املاليـة            
كما أن هذه اهليئة تتمتع بسلطة التحقيق بصدد القضايا اليت هتم كيانات النظام             . واالقتصادية

  .مة املعمول هبااملايل اليت ال حتترم األنظ
 هيئات القانون العام، يعمـل فيـه        واملعهد الوطين األندوري للمالية هو هيئة من        - ١٥٩

وبالرغم من كون منصب . النساء بكثرة، وخباصة يف املناصب اإلدارية ويف مناصب الصيانة      
ى املدير العام مل تشغله امرأة قط، فإن النساء يشكلن األغلبية يف مناصب املسؤولية األخـر     

يف املعهـد الـوطين     اً  ويفوق عدد النساء عدد الرجال عموم     . كرؤساء األقسام واملراقبني  
  .األندوري للمالية
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  ٢٩اجلدول 
  )٢٠٠٥-١٩٩٩(تشكيل موظفي املعهد الوطين األندوري للمالية، حبسب الوظيفة ونوع اجلنس 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث ذكور إناثذكور إناث ذكورإناثذكورناثإذكورإناثذكور إناث 
 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر املدير العام

 صفر ١ / / / / / / / / ١ صفر ١ صفر نائب املدير العام

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ / / / / املراقب

 / / صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ / / / / رئيس دائرة الدراسات

 ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر رئيس الدوائر اإلدارية

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ صفر ١ ١ ١ ١ احملللون بدائرة الدراسات

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ كاتبة إدارية

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ املوظفون اإلداريون

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ صفر ١ لصيانةعمال ا

  إعداد داخلي
  .املعهد الوطين األندوري للمالية  :املصدر

  إذاعة وتلفزيون أندورا  -٢  
كما هو الشأن بالنسبة لكيانات أخرى، يشغل الرجال املناصب العليـا ومناصـب               -١٦٠

م فيها التكافؤ بشكل أفضل، غري      أما بالنسبة للمناصب األخرى، فيحتر    . املسؤولية يف الغالب  
يالحـظ أن متثيـل      وكما هو احلال بالنسبة لكيانات أخرى،     . أن الرجال يشكلون األغلبية   

  .النساء أهم يف املناصب اإلدارية
  ٣٠اجلدول 

 )٢٠٠٥-١٩٩٩(تشكيل موظفي إذاعة وتلفزيون أندورا، حبسب الوظيفة ونوع اجلنس 

٢٠٠٥-١٩٩٩  

 الذكور اإلناث 
 ١ صفر العاماملدير 

 ١ صفر نائب املدير العام

 ٣ صفر املدراء

 ٤ ١ رؤساء األقسام

البصرية، الصحفيون،  -تقنيو املواد السمعية ( املوظفون املتخصصون
 ٥٢ ٣٠ )مقدمو الربامج، وغريهم

 صفر ٤ املوظفون اإلداريون

 ١٤ ١٤ املوظفون املؤقتون والزمالء

  إعداد داخلي
  .ون أندوراإذاعة وتلفزي  :املصدر
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  الصندوق األندوري للضمان االجتماعي  -٣  
ال يسمح عدم توفر بيانات عن تشكيل موظفي الـصندوق األنـدوري للـضمان                -١٦١

ومع ذلك، ميكـن أن  . االجتماعي حسب نوع اجلنس بتحليل متثيل املرأة يف هذا اجلهاز بدقة 
  .نالحظ أن متثيل النساء هام يف املناصب اإلدارية بشكل خاص

  ٣١دول اجل
تشكيل موظفي الصندوق األندوري للضمان االجتماعي، حبسب الوظيفة ونوع اجلـنس           

)٢٠٠٥-١٩٩٩( 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث ذكور إناث 
 / / صفر ١ / / / / / / / / / / املدير العام

 / / / / / / / / / / / / / / مدير إدارة

 / / / / / / / / / / / / / / رؤساء اإلدارات

 املوظفــون املتخصــصون
 املنسقون) الدرجة العليا(

 / / ١ صفر ١ صفر ١ صفر / / / / / /

 / / / / / / / / ١ صفر صفر ١ / / املوظفون املتخصصون

 / / / / / / / / / / / / / / موظفو املرافق

 / / / / / / / / / / / / / / عمال الصيانة

 صفر ٣ صفر ٢ صفر ٥ صفر ١ صفر ١ صفر ١   املوظفون اإلداريون

 / / / / ١ ١ صفر ١ / / ١ صفر / / موظفو الدعم

املوظفون الـذين هـم يف      
 / / ١ ١ / / / / / / / / / / إجازة مؤقتة

  إعداد داخلي
  .جتماعيالصندوق األندوري للضمان اال  :املصدر

  خدمة الرعاية الصحية األندورية  -٤  
تشمل خدمة الرعاية الصحية األندورية مجيع خدمات الرعاية الصحية العامة، مثـل              -١٦٢

  .مستشفى نوتر دام دومرييتكسيل أو مراكز الرعاية الصحية األولية يف كل مدينة
النساء أكثر مناصـب    تتقلد فيه    وكما هو مبني يف اجلدول أدناه، يتعلق األمر بكيان          -١٦٣

ويالحظ أن متثيل املرأة مرتفع بشكل خـاص بـني           .القيادة واملسؤولية وغريها من املناصب    
ومع ذلك، فعدد األطباء يعادل ضعف عـدد        . القابالت واملمرضات واملمرضات املساعدات   

ـ            الطبيبات، كما   يفاً  أن أغلب املوظفني اإلداريني هم من النساء، حيث ينعدم الرجال تقريب
  .املناصب اإلدارية
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وال غرابة يف هذا الوضع ألن رعاية األشخاص، وال سيما من يعيـشون يف حالـة                  -١٦٤
تنتقل مسات اجملـال اخلـاص      [جمال نشاط أنثوي    اً  ضعف بسبب حالتهم الصحية، هي أيض     

ويضطلع الرجال أكثر بالوظائف العملية ذات الـصلة        )]. املؤسسة(إىل اجملال العام    ) األسرة(
ذ القرار، اليت تدخل يف نطاق مهام العاملني يف جمال الصحة، بينما تنفذ النساء الوصفات               باختا

وينظفن اجلروح ويعطني األدوية ويلبني االحتياجات األساسية للمرضى ويتواصـلن بـصفة            
  .فردية مع املرضى وأسرهم ويتابعن العالقات معهم

  ٣٢اجلدول 
 )٢٠٠٥-١٩٩٩(ة، حبسب الوظيفة ونوع اجلنس تشكيل موظفي خدمة الرعاية الصحية األندوري

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

 ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث 
 / / ٤ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٥ ١ ٣ ١ ١ ٣ فريق اإلدارة

 / / ١٠٦ ٥١ ٩٦ ٤٧ ٩٦ ٤٥ ٨٦ ٣٦ ٥٦ ٢٦ ٥٧ ٣٠ األطباء

سـاء واملـسؤولون   الرؤ
 / / ١٨ ٣٥ ١٨ ٣٣ ١٨ ٢٨ ٢٠ ٢٦ ١٢ ٢٢ ١٣ ١٧ واملنسقون

 / / ١٣ ١٨٢ ١٢ ١٦٩ ١٤ ١٦١ ١٠ ١٥٢ ٩ ١٤٠ ١٠ ١٤٥ املمرضات

 / / صفر ١١ صفر ٩ صفر ٩ صفر ١٠ ١ ٧ ١ ٧ القابالت

 / / ٧ ٤٤ ٧ ٤٠ ٥ ٣٨ ٥ ٣٠ ٦ ٢٨ ٧ ٢٥ املساعدون الطبيون

 / / ٢ ٩٧ ١ ٩٤ ٢ ٩٠ ٣ ٨٨ ١ ٨٣ ٢ ٨١ املمرضون املساعدون

 / / ٧ ١٠٠ ٦ ٩٥ ٦ ٨٩ ٦ ٨٦ ٥ ٧٩ ٥ ٧٧ املوظفون اإلداريون

 / / ١٩ ٦ ١٩ ٩ ١١ ٦ ٨ ٧ ١٢ ٤ ١١ صفر موظفو الدعم الطيب

 / / ١٣ ٩ ١٢ ١١ ١٤ ٨ ١٤ ٩ ٩ ٧ ٩ ٧ موظفو الدعم غري الطيب

  إعداد داخلي
  .خدمة الرعاية الصحية األندورية  :املصدر

احلق يف   (١٦املادة  اً  حلق يف املشاركة يف احلياة العامة للبلد، وحتديد       وينظم الدستور ا    -١٦٥
احلـق يف   (١٨واملـادة  ) احلق يف تكوين اجلمعيات  (١٧واملادة  ) التجمع والتظاهر السلميني  

 ١٩واملادة  ) إنشاء املنظمات املهنية ومنظمات أصحاب األعمال واملنظمات العمالية واستغالهلا        
حقوق الفـرد  (من الفصل الثالث ) ألعمال يف الدفاع عن مصاحلهم    حق العمال وأصحاب ا   (

  ).األساسية واحلريات العامة

  األحزاب السياسية  -طاء  
األحزاب السياسية اليت قدمت البيانات املطلوبة هي احلزب الليربايل ألندورا واحلزب             -١٦٦

 القرن الواحد   - أما حزب الوسط الدميقراطي األندوري    . االشتراكي وحزب اخلضر ألندورا   
  .والعشرون، فلم يستجب للطلب
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 يف  ٤٣ من   ٢٠٠٨كان اجلهاز التنفيذي للحزب الليربايل ألندورا يتألف خالل عام            -١٦٧
 ٢٠٠وقد شهد متثيل النساء يف هذا اجلهاز من أجهزة احلزب زيادة بلغـت    . املائة من النساء  

 عن تشكيل اجمللس الوطين، فقد بلغ       أما. ٢٠٠٥يف املائة مقارنة بالبيانات املتوفرة بشأن عام        
يف  ٣٦,٦٧ تشكل النساء نسبة وهكذا،:  يف املائة يف أجهزة اإلدارة ٣٣فيه متثيل النساء نسبة     

اً نسبياً وقد سجل متثيل املرأة ارتفاع. يف املائة من الرجال ٦٣,٣٣املائة من أعضائه، يف مقابل  
وينبغي أن نشري يف هـذا      . لس الوطين  يف اجمل  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥يف املائة بني عامي      ٤٣,٨بلغ  

 يف املائة من النساء، بينما حيترم القسم ١٠٠الصدد إىل أن القسم املخصص للنساء يتكون من 
  .املخصص للشباب التكافؤ بني الذكور واإلناث

أما فيما يتعلق باحلزب االشتراكي، فينبغي اإلشارة إىل أن النظام األساسي هلـذا               - ١٦٨
وب متثيل النساء والشباب بشكل نسيب يف اهليئات اإلدارية للحـزب         احلزب ينص على وج   

  .ويف الترشيحات
تضم اللجنة التنفيذية نسبة متكافئة من النساء       : وفيما يلي تشكيل اهليئات املذكورة      -١٦٩

 يف املائـة ويبلـغ يف الفريـق         ٢٦والرجال، غري أن متثيل النساء يف اللجنة التوجيهية يبلـغ           
 يف  ٦٠ يف املائة من أعضاء احلزب، بينما ميثل الرجال          ٤٠ومتثل النساء    . املائة  يف ٢٥ الربملاين

  .املائة منهم
، فقد عـرف زيـادة      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠أما فيما يتعلق بتطور متثيل النساء بني عامي           -١٧٠
 يف املائـة يف  ٢٦ يف املائـة إىل  ١٠ يف املائة يف اللجنة التنفيذية، ومن     ٥٠ يف املائة إىل     ٨ من
 يف املائـة    ١٥ومن    يف املائة يف الفريق الربملاين     ٢٥صفر يف املائة إىل      نة التوجيهية، ومن  اللج
  . يف املائة بني أعضاء احلزب٤٠ إىل

فرع مكرس بالتحديد للقضايا االجتماعية املتعلقة       ويتوفر حزب اخلضر ألندورا على      -١٧١
  ).نساء تيار اخلُْضر: (باملرأة

  معياتاجلمعيات املهنية واجل  -ياء  
وقد عزز هذا احلق القـانون      .  من الدستور احلق يف تكوين اجلمعيات      ١٧تقر املادة     -١٧٢

 املتعلق باجلمعيات، الذي مينح احلـق يف        ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩التنظيمي املؤرخ   
تكوين اجلمعيات لألشخاص الذين حيملون اجلنسية األندورية، ولألجانب املقـيمني بـصفة            

  .للقانون األندورياً ندورا، ولألشخاص االعتباريني املكونني وفققانونية يف أ
وباإلضافة إىل ما سبق، ُعززت حرية إنشاء منظمات أصحاب األعمال واملنظمـات     -١٧٣

وللميثـاق  ) حق التنظـيم النقـايب     (٥ للمادة   ٢٠٠٤املهنية والعمالية باعتماد أندورا عام      
  .االجتماعي األورويب يف صيغته املنقحة
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أما بالنسبة للجان التنفيذية للجمعيات الواردة يف سجل احلكومة، فتمثيل املـرأة يف               -١٧٤
املشمولة  ما، ولو أنه عرف زيادة يف السنوات األخرية من الفترة         اً  املناصب العليا ضعيف نوع   

مئوية أعلى  اً   يف املائة بالنسبة لوظائف الرئيس ونائب الرئيس، ونسب        ٢٠بالتقرير، وبلغ حوايل    
  .النسبة للمناصب األخرىب

  .)٥(وفيما يلي البيانات املأخوذة من سجل اجلمعيات حلكومة أندورا  -١٧٥
  ٣٣اجلدول 

 )٢٠٠٥-٢٠٠٢(تكوين األجهزة اإلدارية للجمعيات، حبسب الوظيفة ونوع اجلنس 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢ 

 ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور إناث  ذكور  إناث 
 ٢٥٩ ٧٤ ٢٤٢ ٦٩ ٢٠٨ ٥١ ١٤١ ٣١ الرئيس

 ٢٣٥ ٨٣ ٢٢٠ ٧٩ ١٨٨ ٦٧ ١٣٥ ٤٣ نواب الرئيس

 ١٨٢ ١٤٥ ١٧٤ ١٣١ ١٤٩ ١١٠ ٩٩ ٧٣ الكتاب

 ٢٠٩ ٩٩ ١٩٥ ٩٠ ١٧٢ ٧٢ ١١٤ ٤٩ أمناء اخلزانة

 ٨٢٤ ٣٥١ ٧٨٤ ٣٢٨ ٦٨٧ ٢٦٤ ٤٨٠ ١٦٨ األعضاء

  إعداد داخلي
  .سجل اجلمعيات للحكومة  :املصدر

  ومةالتدابري اليت اختذهتا احلك  -كاف  

  برنامج تشجيع اجلمعيات وتعزيز حقوق املرأة يف أندورا  -١  
عند تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف تقريرها بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء علـى        -١٧٦

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، من املهم أن تعطي أندورا األولوية جلميع األنشطة الرامية إىل               
  .ية التقليدية اليت تكرس التمييز املباشر أو غري املباشر ضد املرأةالقضاء على القوالب النمط

ويكمن اهلدف الرئيسي من هذا الربنامج يف تعزيز تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل،               -١٧٧
  .وال سيما فيما يتعلق بفعالية حقوق املرأة

ياة االجتماعيـة   ويتمثل اهلدف العام من هذا الربنامج يف تعزيز مشاركة املرأة يف احل             -١٧٨
  . والسياسية واالقتصادية والثقافية للبلد

__________ 

 املتعلق باجلمعيات،   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٩أنشئ سجل اجلمعيات مبوجب القانون التنظيمي املؤرخ         ) ٥(
 . املتعلق بإقرار نظام سجل اجلمعيات٢٠٠١أغسطس / آب١والذي جرت بلورته مبوجب املرسوم املؤرخ 
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  مشروع تعزيز الرابطات النسائية  -٢  
يتجلى اهلدف من هذا املشروع يف حتسني آليات التنسيق واالتصال بني الرابطات   - ١٧٩

النسائية األندورية ووزارة الصحة والرفاه االجتماعي من أجل إمسـاع صـوت املـرأة              
  .مبادراهتا  ودعم

  اإلجراءات املتخذة  -الم  
تسعى الوزارة، من خالل توفري الدعم التقين للرابطات النسائية األندورية، إىل تعزيز              -١٨٠

  .موقف حماوراهتا وصياغة مقترحاهتن ذات الصلة بأهداف هذا املشروع
وقد أمكن تنفيذ العديد من املشاريع، مثل تعيني وسـيطة اجتماعيـة للرابطـات                -١٨١

و إعطاء دروس التأهيل املهين للنساء الالئي يعشن يف حالة ضـعف اجتمـاعي،              النسائية، أ 
تنظيم املؤمتر النسائي األول للدول األوروبية الصغرية، أو غريها، وهي مشاريع كانت يف              أو

  .مرحلة الصياغة حني قدمت للوزارة
 وزارة الصحة   وقد ُسجلت خالل الفترة املشمولة بالتقرير زيادة يف املنح اليت تقدمها            -١٨٢

وُدفعـت هـذه    .  يف املائـة   ١١٣والرفاه االجتماعي إىل الرابطات النسائية األندورية بنسبة        
ويف املقابل، طُلب منها املزيد من      . اإلعانات إىل الصناديق املالية املعدة ملشاريع تلك الرابطات       

عاية املقدمة للنـساء  الدقة يف أعماهلا، وإضفاء الصبغة املهنية على خدماهتا، وحتسني نوعية الر         
  .وصورهتن يف اجملتمع

وقدمت وزارة الصحة والرفاه االجتماعي مسامهة مالية لتوفري التـدريب والتأهيـل           -١٨٣
، ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ويف عامي   . املهين للعاملني يف املنظمات األندورية اليت ال تستهدف الربح        

ة هذا النوع من املنظمات يف     اقترحت الوزارة على اجلمعيات دورة تكوينية بشأن تنظيم وإدار        
  .أندورا، من أجل تشجيع مشاركتها االجتماعية املسؤولة والعالية اجلودة

ـ  ١٦وشارك فيه   .  يورو ٥ ٩٩٧وقد بلغت التكلفة اإلمجالية لذلك التدريب         -١٨٤ اً  كيان
 من أعضاء اجلمعيات اليت ال تستهدف الربح العاملة يف أندورا أو الـيت تـدير                 عضواً ٢٥و

  .ع يف البلدان الناميةمشاري
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  ٣٤اجلدول 
  )٢٠٠٧-٢٠٠٠(مشاريع الرابطات النسائية املدعومة من وزارة الصحة والرفاه االجتماعي 

 )أنواع املشاريع والتمويل(

 مبلغ التمويل وصف املشروع املشروع السنة الرابطة
 ٢٠٧ ٤ يورو جتميع املعلومات املتعلقة حبقوق املرأة يف أندورا  حقوق املرأةجتميع التشريعات السارية يف جمال ٢٠٠٠

 ٠٠٠ ٣ يورو تعميم املعلومات املتعلقة حبقوق املرأة يف أندورا نشر التشريعات السارية يف جمال حقوق املرأة ٢٠٠١

ثقيف يف املدارس من    تنظيم حلقات عمل ونقاشات للت     املساواة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية ٢٠٠٢
 أجل حتسني املعارف اجلنسية للمراهقني

 ٢١٤ ١٤ يورو

 ٠٥٠ ١٣ يورو حلقات عمل ودروس لتأهيل املرأة مهنياً النهوض باملرأة ٢٠٠٣

مائدة مستديرة بشأن أمهية وحاجيات ونتائج متثيـل         التكافؤ واملساواة من خالل التثقيف ٢٠٠٤
 القيادة النساء يف مناصب

 ٥٠٠ ١١ يورو

املشاركة يف الدورة التاسعة واألربعني للجنـة        ٢٠٠٥
 وضع املرأة

معلومات عن التقدم احملرز يف جماالت حـساسة مـن          
جماالت خطة عمل بيجني ويف املبادرات واإلجـراءات   
األخرى اليت ُحددت خـالل دورة اجلمعيـة العامـة        

 الثالثة والعشرين املعنية بالرابطات النسائية االستثنائية

وروي  ٠٠٠ ٤ 

 ٠٠٠ ١٤ يورو ًتعميق حمتوى دروس تأهيل املرأة مهنيا النهوض باملرأة، الدورة الثانية من حلقات عمل ٢٠٠٥

 ٥٠٠ ١٧ يورو ندوراأاستحداث خدمة إلعالم وتوجيه ودعم النساء يف  مركز إعالم ورعاية النساء ٢٠٠٦

رابطة النساء املهاجرات واألندوريات
 

 ٨٤٠ ١٧ يورو م النساء يف أندوراخدمة إعالم وتوجيه ودع مركز إعالم ورعاية النساء ٢٠٠٧

املرحلة الثانية من الدراسة املتعلقـة باألسـر         ٢٠٠٠
 الوحيدة الوالد

 ٨١٨ ١٠ يورو التشخيص :األسر الوحيدة الوالد يف أندورا

معلومات عن مضمون مؤمتر بيجني موجهة للرابطات         يف نيويورك٥+ املشاركة يف مؤمتر بيجني  ٢٠٠٠
 لنسائيةا

 ٦٥٤ ٣ يورو

 ٤٠٤ ٢ يورو تقدمي خدمة املشورة القانونية املوجهة لنساء أندورا املشورة القانونية للنساء ٢٠٠٠

استحداث خدمة إلعالم وتوجيه ودعـم النـساء يف          برنامج التدخل لدى النساء ٢٠٠١
 أندورا

 ٦٢١ ١٢ يورو

املؤمتر األول املعين بوضع املـرأة يف خمتلـف          ٢٠٠٢
 دول األوروبية الصغريةال

إنشاء شبكة تكون مبثابة فضاء للقاء والتبـادل بـني          
 الربطات واملنظمات النسائية للدول األوروبية الصغرية

 ١٧٥٫٥٦ ١٥ يورو

املؤمتر املعين بوضع املرأة يف خمتلـف الـدول          ٢٠٠٣
 )املرحلة الثانية(األوروبية الصغرية 

 ٨٠٠ ٧ يورو تعميم نتائج املؤمتر

 ٧٠٠ ٤ يورو خدمة إعالم وتوجيه ودعم النساء يف أندورا وسيطة اجتماعية ٢٠٠٣

اإلعالم وجمموعات املساعدة املتبادلة للنساء املصابات       جمموعة ألبا ٢٠٠٣
 بسرطان الثدي

 ٠٠٠ ٢ يورو

 ٠٠٠ ٢ يورو التوعية مبخاطر سرطان الربوستاتاواإلعالم  جمموعة ألبا ٢٠٠٤

 ٤٩٧٫٣٢ ٩ يورو مواصلة خدمة إعالم وتوجيه ودعم النساء يف أندورا وسيطة اجتماعية ٢٠٠٤

املشاركة يف الدورة التاسعة واألربعني للجنـة        ٢٠٠٥
 وضع املرأة

معلومات بشأن رصد التقدم احملقق يف اجملاالت احلـساسة       
 من برنامج عمل بيجني، موجهة للرابطات النسائية

 ٠٠٠ ٤ يورو

 ٢١٣٫٥٦ ٤ يورو إجراءات التوعية حبقوق املرأة ٢٠٠٦-٢٠٠٥مي برنامج املطالبات لعا ٢٠٠٥

 ٣٢٧٫٣٢ ٧ يورو مواصلة خدمة إعالم وتوجيه ودعم النساء يف أندورا وسيطة اجتماعية ٢٠٠٥

 ٥٤٦ ١٤ يورو مواصلة خدمة إعالم وتوجيه ودعم النساء يف أندورا وسيطة اجتماعية ٢٠٠٦

رابطة نساء أندورا
 

 ٣٧٦ ١٧ يورو الم وتوجيه ودعم النساء يف أندورامواصلة خدمة إع وسيطة اجتماعية ٢٠٠٧

  إعداد داخلي
 )٢٠٠٧-٢٠٠٠(تقارير أنشطة وزارة الرفاه االجتماعي واألسرة   :املصدر
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 أول قانون   ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين األول  ٥اعتمد اجمللس العام يف جلسته املنعقدة يف          -١٨٥
 ٢٧ املؤرخ   ١٠/٢٠٠٤القانون  وُعدل هذا القانون مرتني مبوجب      . تنظيمي متعلق باجلنسية  

  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧ املؤرخ ١٥/٢٠٠٦ ومبوجب القانون ٢٠٠٤مايو /أيار
ومتنح كل تلك القوانني نفس احلقوق للرجال والنساء فيما يتعلق باجلنسية األندورية              -١٨٦

  .األصلية واكتساب اجلنسية األندورية واالحتفاظ هبا وفقداهنا واسترجاعها
وال وجود يف القانون ألي حكم يترتب مبوجبه على تغيري جنسية الـزوج تغـيري                 -١٨٧

  .أو جعلها عدمية اجلنسية أو إجبارها على اكتساب جنسية زوجهااً، جنسية الزوجة تلقائي
وينص القانون على أن اآلباء واألمهات يتمتعون بنفس احلقوق فيما يتعلـق بنقـل                -١٨٨

  .اجلنسية إىل األطفال
 من القـانون    ٣٦، فيما يتعلق باختبار التجنس، ينبغي اإلشارة إىل أن املادة           رياًوأخ  -١٨٩

التنظيمي املتعلق باجلنسية تنص على املساواة يف املعاملة كمبدأ حيكم النظام التطبيقـي هلـذا               
  .القانون من أجل معاينة اندماج املرشح أو عدم اندماجه

وية يف تطوير وتوطيد نظـام التعلـيم        وتتجلى خطوط العمل التوجيهية ذات األول       -١٩٠
األندوري، الذي يقوم على منوذج تعليمي يعتمد على القيم وعلى وصول اجلميع إىل كـل               

  . مستويات التعليم، من التعليم ما قبل املدرسي إىل التعليم العايل
وجدير بالذكر أن القانون التنظيمي املتعلق بالتعليم ينص على أن التعلـيم إلزامـي                -١٩١

 ٥ إىل   ٣، وأن التعليم ما قبل املدرسي من        )١-٧ و ١-٤املادتان  ( سنة   ١٦ إىل   ٦جماين من   و
  ).٢-٧املادة (سنوات مفتوح للجميع وجماين 

 من القانون املذكور، يتمتع الطلبـة بـاحلق يف          ١-٩وكما تنص على ذلك املادة        -١٩٢
ات الالزمة لتجاوز أوجه    االستفادة من التوجيه الدراسي واملهين، ويف احلصول على املساعد        

  .لقانونلاً القصور احملتملة على املستوى األسري واملايل واالجتماعي والثقايف، طبق
 من الفصل الثالث من القانون املتعلق بضمان حقوق األشـخاص           ١٥وتكفل املادة     -١٩٣

، التـدريب   ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول  ١٧ذوي اإلعاقة، الذي أقره اجمللس العام بتاريخ        
  .املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة

على حق الكبار يف التدريب األساسي      اً  وينص القانون التنظيمي املتعلق بالتعليم أيض       -١٩٤
، وعلى )١٣املادة (العليا  ، وعلى مبدأ املساواة يف الوصول إىل مستويات التعليم       )٢-٤املادة  (

  ).٨املادة (إدماج الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة 

  مستوى تعليم سكان أندورا   -١  
ظروف معيشية خمتلفة، واقعان غـري      : النساء والرجال "حسب ما جاء يف الدراسة        -١٩٥

  .٢٠٠٢ يف املائة من سكان أندورا قد تابعوا إال التعليم االبتدائي عام ٤٢، مل يكن "متكافئني
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  ١الشكل البياين 
  مستوى تعليم سكان أندورا حبسب نوع اجلنس 

  )املئويةبالنسب (

 AZTARCOZ, L. (dir. publ.), Dones i Homes, diferents condicions de vida dues realitats  :املصدر  
desiguals (non publié), Ministère de la santé et du bien-être social, Andorra la Vella, 2003. 

  .٢٠٠٣اه االجتماعي، أندورا الفيال، ، وزارة الصحة والرف)غري منشور(
ويقتصر الفرق يف مستوى التعليم بني اجلنسني على األشـخاص الـذين تتجـاوز                -١٩٦

  . وإناثاً سنة، بينما تتساوى مستويات التعليم بالنسبة للشباب ذكورا٤٤ًأعمارهم 
  ٢الشكل البياين 

  التعليم حبسب السن ونوع اجلنس مستويات 
  )بالنسب املئوية(

  

  .)٢٠٠٢(الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بالصحة   :املصدر
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واحملـّصلة   تبني البيانات املتوفرة عن التطور احلاصل يف مستوى تعليم سكان أندورا،   -١٩٧
، أن عـدد النـساء      ٢٠٠٢ و ١٩٩٧من الدراستني االستقصائيتني املتعلقتني بالصحة لعامي       

التعليم الثانوي وعدد النساء الالئي تابعن الدراسة بـالتعليم اجلـامعي       الالئي تابعن الدراسة ب   
  . يف املائة على التوايل٣٧ واملائةيف  ٣١شهد زيادة نسبية قدرها 

  توزيع مراكز التعليم حبسب مستوى التعليم ونظام التعليم   -٢  
  ٣٥اجلدول 

  توزيع مراكز التعليم
 مستوى التعليم

 نظام التعليم
  احلضانة

 العايل التدريب املهين )البكالوريا( الثانوي العايل الثانوي بتدائياال
 ١ ١ ١ ٣ ٨ األندوري
    *١  ٨ اإلسباين
   *  *  *  ***٣ الديين

  *١   ٨ الفرنسي
  *١    خصوصي

  إعداد داخلي 
  .إىل املراكز اليت توفر مستويات تعليم عدة* ترمز العالمة   :مالحظة

  ٣٦اجلدول 
اص امللتحقني باملدارس حبسب نـوع اجلـنس ومـستوى الدراسـة            تطور عدد األشخ  

)٢٠٠٥، ٢٠٠١ ،١٩٩٧(  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ١٩٩٧ 

 اجملموع ذكور إناث  اجملموع ذكور إناث  اجملموع ذكور إناث التعليم 

 ٦١٤ ٢ ٣٧٥ ١ ٢٣٩ ١ ٤٤٠ ٢ ٢٦١ ١ ١٧٩ ١ ٢٥٧ ٢ ١٨٢ ١ ٠٧٥ ١ احلضانة

 ٣٣٢ ٤ ٢٧٧ ٢ ٠٥٥ ٢ ٨٤٤ ٣ ٠٢٦ ٢ ٨١٨ ١ ٥٣٨ ٣ ٨٢٧ ١ ٧١١ ١ االبتدائي

 ٧٩٢ ٢ ٤٣٨ ١ ٣٥٤ ١ ٤٨٨ ٢ ٢٧٩ ١ ٢٠٩ ١ ٤٤١ ٢ ٢٤٣ ١ ١٩٨ ١ الثانوي اإللزامي

 Ieo Ieo Ieo ٢١ ١٢ ٩ ٨٧ ٤٩ ٣٨ املتخصص

الثانوي األعلى  
 )البكالوريا(

٨٠٥ ٣٦٢ ٤٤٣ ٦٩٣ ٢٩٥ ٣٩٨ ٧٦٧ ٣٣٨ ٤٢٩ 

 ٢٤٦ ١٢٤ ١٢٢ ٢١٥ ١١٨ ٩٧ ١٨٢ ١٠٨ ٧٤ التدريب املهين

 ٠٥٩ ١ ٤٥٩ ٦٠٠ ٤٣٤ ١ ٦٣٥ ٧٩٩ ٩٣٢ ٤٠٨ ٥٢٤ ايلالع

غري اجلامعي يف   
 اخلارج

١٩٣ ١٠١ ٩٢ ٢٥٦ ١٥١ ١٠٥ ٢٨٥ ١٦٤ ١٢١ 

 ٣٨٦ ١٤٢ ٢٤٤ ٣٨١ ١١٥ ٢٦٦ ٥٨٤ ١٧٣ ٤١١ تدريب الكبار

 ٤٢٧ ١٢ ٢٧٨ ٦ ١٤٩ ٦ ٧٧٢ ١١ ٨٩٢ ٥ ٨٨٠ ٥ ٠٧٣ ١١ ٤٩٢ ٥ ٥٨١ ٥ اجملموع

  إعداد داخلي 
  والتدريب املهين والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العايلوزارة التعليم   :املصدران
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 ٢٠٠٥َمثلَت النساُء نصف األشخاص املسجلني يف خمتلف مستويات التعليم عـام              -١٩٨
  ). التايلالشكل البيايننظر ا(

  )٢٠٠٥(توزيع التسجيل يف خمتلف مستويات التعليم، حبسب نوع اجلنس   -٣  
  ٣الشكل البياين 

  التسجيلتوزيع 

  
  إعداد داخلي 

  .وزارة التعليم والتدريب املهين والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العايل :املصدران
، يف التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي غري       ٢٠٠٥بلغت نسبة التسجيل اإلمجالية عام        -١٩٩

وكان التوزيع حبسب نوع اجلنس وحبسب      . يف املائة  ٧٥,٩٤ اإللزامي والتعليم اجلامعي نسبة   
  .مستوى التعليم على النحو التايل

  )٢٠٠٥(، حبسب نوع اجلنس ومستوى التعليم  اإلمجاليةلتسجيلا تمعدال  -٤  
  ٣٧اجلدول 

  املعدل اإلمجايل للتسجيل
 املعدل اإلمجايل للتسجيل

 اجملموع األوالد البنات 

 ١٠١٫٢ ١٠١٫٦ ١٠٠٫٧ التعليم ما قبل املدرسي

 ٨٦٫٧٩ ٨٦٫٢٢ ٨٧٫٣٧ األساسي/التعليم االبتدائي

 ٧٢٫٧٩ ٧١٫٧٢ ٧٣٫٨٧ التعليم الثانوي اإللزامي

 ٤١٫٠١ ٣٦٫٧٨ ٤٥٫٢٥ التعليم غري اإللزامي غري اجلامعي

 ٧٥٫٩٤   اجملموع

  إعداد داخلي 
  .وزارة التعليم والتدريب املهين والشباب والرياضة  :املصدر
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 سـنوات   ٥ و  سنوات ٣، بلغت نسبة الفتيات الالئي تتراوح أعمارهن بني         ٢٠٠٥ام  يف ع   -٢٠٠
الفتيات الالئي تتراوح أعمـارهن       يف املائة، وبلغت نسبة    ٨٥واملسجالت يف التعليم ما قبل املدرسي       

 يف املائة، وبلغت نسبة الفتيات الالئي       ٩١ سنة واملسجالت يف التعليم االبتدائي       ١١ و  سنوات ٦بني  
ويف مجيـع  .  يف املائـة ٨٦ سنة واملسجالت يف التعليم الثانوي ١٦ و سنة١٢وح أعمارهن بني    تترا

  .احلاالت، تتساوى هذه النسب مع نسب األوالد الذين يبلغون نفس السن أو يتجاوزونه

  )٢٠٠٥، ٢٠٠١، ١٩٩٧(االجتاهات يف معدالت التسجيل الصافية، حبسب نوع اجلنس ومستوى التعليم   -٥  
  ٣٨اجلدول 

  تطور املعدل الصايف للتسجيل
 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ١٩٩٧ 

 اجملموع األوالد البنات اجملموع األوالد البنات  اجملموع األوالد البنات 
٨٥٫٢٥ ٨٥٫٥ ٨٥٫٠ ٩٤٫٩ ٩٥٫٦ ٩٤٫٢ ٧٥٫٩٥ ٧٥٫٢ ٧٦٫٧ التعليم ما قبل املدرسي

٨٩٫٥ ٨٨٫٦ ٩٠٫٥ ٩٥٫٧ ٩٥٫٣ ٩٦٫١ ٩٤٫٧٥ ٩٣٫٢ ٩٦٫٣ األساسي/التعليم االبتدائي
٨٤٫٨ ٨٣٫٨ ٨٥٫٩ ٨٧٫١٥ ٨٧٫٣ ٨٧٫٠ ٨٨٫٩٥ ٨٧٫١ ٩٠٫٨ التعليم الثانوي اإللزامي

التعليم غري اإللزامي وغري    
 اجلامعي

٢٧٫٥ ٢٤٫٠ ٣١٫٠ ٢٧٫٢٥ ٢٥٫٠ ٢٩٫٥ ٣٩٫١٥ ٣٦٫٠ ٤٢٫٣

٧١٫٧٦   ٧٦٫٢٥   ٧٤٫٧   اجملموع

  إعداد داخلي 
   .والرياضةوزارة التعليم والتدريب املهين والشباب   :املصدر

إىل إدماج أعداد هائلة من النساء يف سوق العمل           يرجع السبب يف هذه الزيادة احتماالً       -٢٠١
  .عن جمانية التعليم يف هذا املستوى وإىل تطور نسب تشغيل النساء خالل نفس الفترة، فضالً

ويف ) اإلعداد للبكالوريـا  (ميثل عدد األشخاص املسجلني يف التعليم الثانوي العايل           -٢٠٢
  . يف املائة من جمموع امللتحقني باملدارس١٠ نسبة ٢٠٠٥ التدريب املهين يف عام

  ٣٩اجلدول 
، ويف  )للبكالوريـا  اإلعـداد (التعليم الثانوي العـايل      تطور عدد امللتحقني باملدارس يف    

 )٢٠٠٥، ٢٠٠١، ١٩٩٧(التدريب املهين ويف التعليم غري اجلامعي يف اخلارج 

٢٠٠٥ ٢٠٠١ ١٩٩٧ 

 اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث مستوى التسجيل
 ٨٠٥ ٣٦٢ ٤٤٣ ٦٩٣ ٢٩٥ ٣٩٨ ٧٦٧ ٣٣٨ ٤٢٩ )البكالوريا( الثانوي العايل

 ٢٤٦ ١٢٤ ١٢٢ ٢١٥ ١١٨ ٩٧ ١٨٢ ١٠٨ ٧٤ التدريب املهين

 ١٩٣ ١٠١ ٩٢ ٢٥٦ ١٥١ ١٠٥ ٢٨٥ ١٦٤ ١٢١ التعليم غري اجلامعي يف اخلارج

 ٢٤٤ ١ ٥٨٧ ٦٥٧ ٣٦٦ ١ ٧٦٦ ٦٠٠ ٢٣٤ ١ ٦١٠ ٦٢٤ موعاجمل

  إعداد داخلي 
  .وزارة التعليم والتدريب املهين والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العايل :املصدران
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 يف املائة يف عدد الفتيات املسجالت يف التـدريب          ٦٥تبني البيانات املتوفرة زيادة بنسبة        -٢٠٣
 يف املائـة    ٤٠ نسبة   ١٩٩٧وقد كانت الفتيات ميثلن يف عام       . ٢٠٠٥ و ١٩٩٧املهين بني عامي    

  .٢٠٠٥يف عام اً من العدد اإلمجايل للطلبة املسجلني يف التدريب املهين وميثلن النصف تقريب

  الطلبة اجلامعيون  -٦  
  .١٩٩٧كما جاء يف التقرير األويل، أنشئت جامعة أندورا يف عام   -٢٠٤
.  يف املائة  ١٣ نسبة   ٢٠٠٥ و ١٩٩٧بية يف عدد الطلبة بني عامي       بلغت الزيادة النس    -٢٠٥

 ١ ٤٣٤ما جمموعه    ٢٠٠١وقد بلغ احلد األقصى لعدد الطالب اجلامعيني املسجلني يف عام           
  . جامعياًطالباً
 يف املائـة    ١٩وقد عرف املعدل اإلمجايل للتسجيل يف التعليم العايل زيـادة مـن               -٢٠٦
  ).انظر اجلدول أدناه (٢٠٠٥ املائة عام  يف٢٢ إىل ما يقارب ١٩٩٧ عام

  ٤٠اجلدول 
  )٢٠٠٥ و١٩٩٧(تطور املعدل اإلمجايل للتسجيل يف التعليم العايل حبسب نوع اجلنس 

  )بالنسب املئوية(
٢٠٠٥  ١٩٩٧ 

 اجملموع ذكورإناث اجملموعذكور إناث
٢١٫٧ ١٩ ٢٥ ١٩٫٥ ١٧ ٢٢ 

  إعداد داخلي 
   . املهين والشباب والرياضةوزارة التعليم والتدريب  :املصدر
 يف املائـة    ٧ و  يف املائة بالنسبة للبنات    ١١بلغ املعدل اإلمجايل للتسجيل يف اجلامعة         -٢٠٧

ويف نفس العام، كان عدد البنات باملقارنة مع عدد األوالد          . ٢٠٠٥بالنسبة لألوالد يف عام     
 يف املائة من عـدد      ٥٧، أي ما يعادل      ولد ١٠٠ مقابل كل     بنتاً ١٣٠املسجلني يف اجلامعة    

  .الطلبة اجلامعيني
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  ٤الشكل البياين 
  تطور عدد الطلبة اجلامعيني

  
  إعداد داخلي 

  .وزارة التعليم والتدريب املهين والشباب والرياضة  :املصدر
حيث إن إمكانيات الدراسات اليت تقدمها اجلامعة يف أندورا حمدودة، فإن معظـم               -٢٠٨

  .واصلة دراستهمالشباب يذهبون إىل اخلارج مل
ونذكر فيما يلي املـسارات الـيت       . إن معظم الطلبة اجلامعيني يف أندورا من اإلناث         -٢٠٩

وجيدر بنا أن نتساءل يف هذا الصدد عما إذا كانت هـذه            . خيتارها معظم الطلبة والطالبات   
للطلبـة،  املسارات تعيد إنتاج الصور النمطية اجلنسانية، ألهنا بقدر ما توجه املستقبل املهين             

  . أن تطبع مستويات أجورهمميكنها أيضاً
  ٤١اجلدول 

  )٢٠٠٥ و١٩٩٨(توزيع الطلبة اجلامعيني، حبسب املسار ونوع اجلنس 
٢٠٠٥  ١٩٩٨ 

 إناث املسار
النسبة 
 ذكور املئوية

النسبة 
 إناث  املئوية

النسبة 
 ذكور املئوية

النسبة 
 املئوية

 ٣١ ٨ ٦٩ ١٨ ٢٦ ٩ ٧٤ ٢٦ السياحة

 ٢٣ ٤٨ ٧٧ ١٦١ ٢٦ ٢٩ ٧٤ ٨١ الصحة

 ٢١ ٢٢ ٧٩ ٨٤ ٢٢ ٤٩ ٧٨ ١٦٩ علوم التربية

 ٥١ ٢٥ ٤٩ ٢٤ ٥٥ ٥٩ ٤٥ ٤٩ العلوم التجريبية والرياضيات

 ٢٩ ٣٦ ٧١ ٨٨ ٢٨ ٦٠ ٧٢ ١٥٢ العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 ٤٧ ١٥١ ٥٣ ١٦٧ ٤٨ ٢٢٣ ٥٢ ٢٤١ العلوم القانونية واالقتصادية

 ٨١ ١٦٣ ١٩ ٣٩ ٧٧ ١٦٥ ٢٣ ٤٩ العلوم التقنية

 ٢٣ ٥ ٧٧ ١٧ ٥٠ ١٢ ٥٠ ١٢ االتصاالت والعالقات العامة

 ٤٣ ٤٥٨ ٥٧ ٥٩٨ ٤٤ ٦١٢ ٥٦ ٧٩٣ اجملموع

  إعداد داخلي 
  .وزارة التعليم والتدريب املهين والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العايل :املصدران

الذكور
اإلناث

 تطور عدد الطلبة اجلامعيني، حبسب نوع اجلنس١٠الرسم البياين
)٢٠٠٥-١٩٩٧( 
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حيث بلغـت   اً  لتجريبية ارتفاع عرفت نسبة اإلناث يف مسارات الرياضيات والعلوم ا         -٢١٠
 يف املائة من الطلبة املسجلني؛ وما زالت نسبة النساء يف مسار العلوم التقنية أقـل،                ٥٠ زهاء

وتوجد أغلبية من النساء يف مـسارات الـصحة         . حيث يبقى الذكور هم من يهيمنون عليه      
يف هـذه    طلبـة    ٤ طالبات من كـل      ٣حيث ُتسجل حوايل    : والتربية والعلوم االجتماعية  

  .املسارات اليت ترتبط بتوفري الرعاية لألشخاص
  ٥الشكل البياين 

  ) ٢٠٠٣ و١٩٩٧(املسارات اجلامعية اليت ينصب عليها اختيار النساء أكثر 
 )بالنسب املئوية(

  
 

  
  إعداد داخلي 

  .معهد الدراسات األندورية  :املصدر
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  التعليم املتخصص  -٧  
نظيمي املتعلق بالتعليم على أن مبدأ التعليم الشامل ُيَنظم          من القانون الت   ٨تنص املادة     -٢١١

ملا جاء يف املادة املذكورة، ومـن       اً  وطبق. تعليم األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة     
أجل حتقيق األهداف احملددة وإنشاء االستحقاقات واخلدمات اليت جيـب أن يـصل إليهـا               

، وقعت حكومة أندورا اتفاق تعاون مع مدرسة نوتر         لتلك املادة اً  األشخاص ذوو اإلعاقة وفق   
  .٢٠٠٢مايو / أيار٢دام دومرييتكسيل املتخصصة بتاريخ 

  ٤٢اجلدول 
دومرييتكسيل املتخصصة، حبسب نوع اجلنس      عدد الطلبة املسجلني يف مدرسة نوتر دام      

)٢٠٠٥-١٩٩٧(  
 اجملموع النسبة املئوية ذكور النسبة املئوية إناث السنة

١٥٣ ٥٧ ٨٧ ٤٣ ٦٦ ١٩٩٧ 

١٧٢ ٥٩ ١٠١ ٤١ ٧١ ١٩٩٨ 

١٧٤ ٥٩ ١٠٢ ٤١ ٧٢ ١٩٩٩ 

١٧٩ ٥٧ ١٠٢ ٤٣ ٧٧ ٢٠٠٠ 

٢١٥ ٥٦ ١٢١ ٤٤ ٩٤ ٢٠٠١ 

٢٠٨ ٥٩ ١١٩ ٤١ ٨٩ ٢٠٠٢ 

٢١١ ٥٧ ١٢١ ٤٣ ٩٠ ٢٠٠٣ 

٢١٧ ٥٥ ١١٩ ٤٥ ٩٨ ٢٠٠٤ 

٢٣٠ ٥٥ ١٢٦ ٤٥ ١٠٤ ٢٠٠٥ 

  إعداد داخلي 
  .دومرييتكسيل املتخصصةمدرسة نوتر دام   :املصدر
يتمثل أهم بند من بنود هذه االتفاقية يف دمج التالميذ ذوي االحتياجات التعليميـة                -٢١٢

  .يف الفقرة املتعلقة بتطور عدد تالميذ املدارساً اخلاصة يف املدارس العادية، كما ذكر آنف

  العاملون يف جمال التعليم حبسب مستوى التعليم  -٨  
ويبني تنظيم وتشكيل العاملني يف النظم      . التعليممتثل النساء أغلب العاملني يف قطاع         -٢١٣

، بلغت النسبة املئوية للنساء يف خمتلف مستويات التعليم        ٢٠٠٥التعليمية يف أندورا أنه يف عام       
وتشكل النـساء   . اً يف املائة تقريب   ٧٧غري اجلامعي باملقارنة مع كل العاملني يف جمال التعليم          

  .لدراسي واملستوى االبتدائيأغلب العاملني يف املستوى ما قبل ا
وجدير بالذكر أن جل املساعدين الذين يقدمون العون يف أنشطة التعليم األساسـية               -٢١٤

  .هم من النساء
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وفيما يلي تطور املناصب القيادية يف خمتلف مستويات التعليم، حبسب نوع اجلنس،              -٢١٥
  .٢٠٠٥ وعام ١٩٩٧بني عام 

  ٦الشكل البياين 
  ب نوع اجلنس يف مناصب القيادة تطور التمثيل حبس

  
   .وزارة التعليم والتدريب املهين والشباب والرياضة  :املصدر

 من القـانون التنظيمـي املتعلـق        ٢-٩للمادة  اً  ، حيق للطالب، وفق   كما ذكر آنفاً    -٢١٦
بالتعليم، احلصول على املساعدات الالزمة للتغلب على أوجه القصور احملتملة على املـستوى            

  .للقانوناً الثقايف، طبق وواملايل واالجتماعياألسري 

 تطور التمثيل حبسب نوع اجلنس يف مناصب القيادة حبسب ٦-١٠الرسم البياين
 )٢٠٠٥-١٩٩٧(مستوى التعليم 

 ١٩٩٧عام
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  ٧الشكل البياين 
  )٢٠٠٥(توزيع الطلبة املستفيدين من املنح حبسب نوع اجلنس 

  
   .وزارة التعليم والتدريب املهين والشباب والرياضة  :املصدر

 من القانون ٤وتنص املادة . ويكفل نظام تعليم الكبار احلصول على التعليم األساسي    -٢١٧
  .التنظيمي املتعلق بالتعليم على أن هذا التدريب هو جماين لكل األشخاص املقيمني يف أندورا

 من امليثاق االجتماعي األورويب يف صيغته       ٢-١٠ و ١-١٠ و ٩املواد  اً  وتسري أيض   -٢١٨
 تعلم اللغة الرمسيـة  املتعلقة بتعزيز وتيسري ١١-١٩املنقحة، اليت سبق عرضها، وكذلك املادة     
  .للبلد املضيف للعمال املهاجرين وألسرهم

وينفذ كونسيلتا خويف برامج إلعالم وتوجيه واختبار شباب أندورا، بتعاون وثيق مع     -٢١٩
ومع ذلك، ال تتضمن تقارير نشاط خدمة الرعاية الصحية األندورية          . خمتلف النظم التعليمية  

  .مات بشأن هذا املوضوع أية معلو٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩٧من عام 
مـن امليثـاق    ) احلق يف العمـل    (٤-١وقد اعتمدت أندورا، يف مجلة أمور، املادة          -٢٢٠

  .االجتماعي األورويب يف صيغته املنقحة، الذي أقرته يف جممله

  معدل التوظيف  -٩  
يعمل معظم السكان يف أندورا، كما أن معدل التوظيف مرتفع هبا بالنسبة للنـساء                -٢٢١
 يف املائة من النساء البالغات سن       ٧٢، كانت نسبة    ٢٠٠٥ويف عام   . ال على حد سواء   والرج
وهكذا، فإن الغالبية العظمى من النساء البالغات سـن         . متارس عمالً )  سنة ٦٤-١٦(العمل  

وعلى مدى مثـاين    .  يف املائة بالنسبة للرجال    ٧٧وقد بلغت هذه النسبة     . اًالعمل تشغل منصب  
 يف املائة، مما يؤكد عملية إدماج       ٢٣ة النسبية يف معدل توظيف النساء       سنوات، بلغت الزياد  

  .املرأة وتعزيز متثيلها يف سوق العمل األندوري
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  ٤٣اجلدول 
معدل التوظيف يف أندورا ويف إسـبانيا ويف جمموعـة دول االحتـاد األورويب اخلمـسة                

  )٢٠٠٥(والعشرين 
 دول االحتـاد األورويب     معدل التوظيف يف أندورا ويف إسبانيا ويف جمموعـة        

 معدل التوظيف اخلمسة والعشرين

  )٢٠٠٥(أندورا 

 ٧٢,٢٦٢ النساء

 ٧٧,٠٧٢ الرجال

)٦(٧٤  اجملموع
,٦٧ 

  )٢٠٠٥(إسبانيا 

 ٥٢,٤ النساء

 ٧٣,٧ الرجال

 ٦٣,١ اجملموع

  )٢٠٠٥(جمموعة دول االحتاد األورويب اخلمسة والعشرين 

 ٥٧,٦ النساء

 ٧٠,٨ الرجال

 ٦٤,٣ موعاجمل

  إعداد داخلي 
 .للضمان االجتماعي ووزارة العمل واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةالصندوق األندوري   :املصادر

  ٤٤اجلدول 
 )٧()٢٠٠٥ و١٩٩٧(مؤشر الفوارق يف معدالت التوظيف 

٢٠٠٥  ١٩٩٧ 

 املؤشر الرجال النساء  املؤشر الرجال النساء 

 ٠٫٩٤ ٧٧٫١ ٧٢٫٣ ٠٫٩٠ ٦٤٫٦ ٥٨٫٧ الفوارق يف معدالت التوظيف

  إعداد داخلي 
  .للضمان االجتماعي ووزارة العمل الصندوق األندوري :املصدران

__________ 

 يف  ٦٠ يف املائة بالنسبة للرجال و     ٧٠(ستراتيجية لشبونة   توظيف املذكور األهداف الوسيطة ال    يفوق معدل ال   )٦(
 ).املائة بالنسبة للنساء

)٧( Carrasco, C. and Domínguez, M., 2003. 
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 / حزيران ١٢ املؤرخ   ٨/٢٠٠٣ال تنص قوانني العمل يف أندورا، وال سيما القانون            -٢٢٢
فرص  املتعلق بعقود العمل على أي حكم صريح يضمن التمتع حبق املساواة يف              ٢٠٠٣يونيه  

ومن حيث املمارسـة،    . التوظيف، مبا يف ذلك تطبيق نفس معايري االختيار يف جمال التوظيف          
  .يالحظ يف القطاع اخلاص أي متييز واملساواة مطلقة على هذا الصعيد مل

أما يف القطاع العام، فيكفل القانون املتعلق باخلدمة العامة، الذي أقره اجمللس العـام                -٢٢٣
مبـادئ اإلعـالن    : ٢٥، احلقوق املذكورة يف املادة      ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ يف

  .واملساواة واملنافسة عند اختيار املوظفني
وقد بلور النظام املتعلق باالختيار والترقية واحلياة املهنية يف اإلدارة العامة، الذي أقرته               -٢٢٤

  .خلدمة العامة، مبادئ القانون املتعلق با٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠احلكومة يف 
 ٢٠ و ١وتعترف أندورا باحلق يف اختيار املهنة والوظيفة، وقد قبلت جممل املـادتني               -٢٢٥

 املذكورة،  ١  من املادة  ٢من امليثاق االجتماعي األورويب يف صيغته املنقحة، وال سيما الفقرة           
كفـل  كمـا ت  . اليت تضمن محاية فعالة حلق العامل يف كسب قوته من عمل ُيماَرُس حبريـة             

  . من القانون املتعلق بعقود العمل احلق يف الترقية٢٦ من دستور إمارة أندورا واملادة ٢٩ املادة
 من القانون املتعلق باخلدمة العامة علـى احلـق يف االسـتقرار             ٢-٥٧تنص املادة     -٢٢٦

  . فيما يلي٢-٥٧وسريد ذكر أحكام املادة . الوظيفي
 ٧٥ و ٧٣ و ٧٢ و ٧٠ و ١٨ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ويف القطاع اخلاص، تنظم املواد        -٢٢٧

ويعاقب صاحب العمـل يف     . من القانون املتعلق بعقود العمل مدة عقد العمل وإهناء اخلدمة         
 اليت تنص على دفع تعويض مـايل للموظـف          ٧٦حالة عدم احترامه القانون مبوجب املادة       

  .وإعادة إدماجه يف املؤسسة
  . بعقود العمل احلق يف الترقية والتدريب املهين من القانون املتعلق ٢٦وتكفل املادة   -٢٢٨
 من امليثاق االجتماعي األورويب يف صيغته املنقحة        ١٠وقد أقرت أندورا جممل املادة        -٢٢٩

  .خبصوص احلق يف التدريب املهين
على مستوى عقد العمل يف عدم تكافؤ       اً  وينعكس عدم املساواة بني اجلنسني أيض       - ٢٣٠
 يف املائة يف املتوسط يف      ٤٥ النساء أقل من أجور الرجال بنسبة        فقد كانت أجور  : األجور

، ٢٠٠٠؛ وقد زادت حدة هذا الفرق يف السنوات التالية وبلغ ذروته يف عـام     ١٩٩٧  عام
، ٢٠٠١وابتداء مـن عـام      .  يف املائة  ٤٨حني بلغ الفرق يف األجور بني الرجال والنساء         

 ٤٢أقل من الرجال بنسبة     اً   النساء أجور  ، حني تقاضت  ٢٠٠٥بدأت الفجوة تضيق لغاية عام      
  .يف املائة يف املتوسط

يبني اجلدول التايل متوسط األجر الذي تتلقاه النساء ومتوسط األجر الذي يتلقـاه               -٢٣١
  .٢٠٠٥يف عام  و١٩٩٧والتفاوت هام يف عام : الرجال
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  ٤٥اجلدول 
  )٢٠٠٥ و١٩٩٧ ()٨(مؤشر عدم املساواة يف األجور

٢٠٠٥  ١٩٩٧ 

 املؤشر الرجال النساء  املؤشر الرجال لنساءا 

 ٠,٦٨  يورو٢ ٠٠١  يورو١ ٣٥٣ ٠,٦٩  يورو١ ٢٨٠,٩  يورو٨٧٩ عدم املساواة يف األجور

  إعداد داخلي 
 .للضمان االجتماعي ووزارة العملالصندوق األندوري  :املصدران

.  إىل عاملني اثنني   ميكن أن تعزى الفوارق يف األجور بني الرجال والنساء يف أندورا            -٢٣٢
يصل النساء إىل وظائف منخفضة األجر، مما يعين أن أجور الوظائف اليت تـشغلها النـساء                

إىل مناصب املسؤولية، اليت      كما أن النساء أقل وصوالً    . هي أقل من األجور األخرى    اً  تقليدي
  .تلقاة إىل فرق هام يف مستوى املعاشات التقاعدية امل، مما يفضي الحقاًهي أعلى أجراً

وفيما يتعلق بالعمل املرتيل لدى الغري أو العمل لصاحل اجملتمع، باإلضافة إىل كون هذه   -٢٣٣
، وكوهنا وظائف نسائية    )حيث يعادل أجرها احلد األدىن لألجور     (اً  الوظائف هي األقل أجر   

وهلذا، .  يف املائة  ٦٨ و املائةيف   ٥٠أعلى بنسبة تتراوح بني     اً  باألساس، يتقاضى الرجال أجور   
  أقل عن وظائف تعترب نـسائية تقليـدياً  اًيتلقى النساء أجور: فاألمر يتعلق هنا بتمييز مزدوج    

  . إىل مناصب املسؤوليةوهن أقل وصوالً
  ٤٦اجلدول 

تطور متوسط مبالغ املعاشات، باليورو، حبسب نوع املعـاش وحبـسب نـوع اجلـنس               
)٢٠٠٥-٢٠٠٠(  

٢٠٠٠  
  املعاش املتوسط

٢٠٠١  
  املعاش املتوسط

٢٠٠٢  
  املعاش املتوسط

٢٠٠٣  
  املعاش املتوسط

٢٠٠٤  
  املعاش املتوسط

٢٠٠٥  
 املعاش املتوسط

 الرجال النساء  الرجال النساء  الرجال النساء  الرجال النساء  الرجال النساء  الرجال النساء نوع املعاش

 ٦٣٧ ٤٥٣ ٦١٩ ٤٤٠ ٦١٢ ٤٢٨ ٥٩٣ ٤١١ ٥٨٥ ٣٩٩ ٥٥١ ٣٨٥ )الشيخوخة(العجز 

 ٤٨١ ٤٢٨ ٤٥٩ ٤١٤ ٤٥٢ ٣٩٣ ٤٤٤ ٣٧٧ ٤٣٩ ٣٧٢ ٤٢٣ ٣٦٣ )املرض(العجز 

 ٤٦٢ ٢٥٨ ٤٥٨ ٢٢٥ ٤٤٨ ٢٩٥ ٣٩٧ ٣٠٩ ٤٠٧ ٢٥٦ ٤١٨ ٢٣٩ )حوادث العمل(العجز 

             

 ٢١٧ ٢٢٥ ٢١٠ ٢١١ ٢٠٨ ٢٠٢ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٧ ١٩١ ١٨٢ ١٨٤ الشيخوخة دون دفع اشتراكات

 ٤٠٢ ٢٨٨ ٣٩٢ ٢٨٢ ٣٨٤ ٢٧٧ ٣٧٤ ٢٧٠ ٣٧٠ ٢٦٥ ٣٥٨ ٢٦٢ الشيخوخة الرئيسية

  إعداد داخلي 
  .ي للضمان االجتماعالصندوق األندوري  :املصدر

__________ 

 .نفسه املرجع )٨(
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حلقها الفعلـي يف    اً  يف جمال منع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، وضمان            -٢٣٤
وهو ينص كجزاء على ذلك علـى       . العمل، حيظر القانون األندوري تسريح املوظفة احلامل      

دفعه صاحب العمل، وال ميكن أن يقل عن أجر ثالثة أشهر عن كل سنة خدمة يف                تعويض ي 
وسريد ذكـر أحكـام     . املؤسسة، مع متكني املوظفة من املطالبة بإعادة إدماجها يف املؤسسة         

  . من القانون املتعلق بعقود العمل فيما يلي٧٦ من املادة ٥ و٤الفقرتني 
 من امليثاق االجتمـاعي األورويب يف صـيغته         ٨جممل املادة   اً  أيض واعتمدت أندورا   -٢٣٥

  ).حق النساء العامالت يف محاية األمومة(املنقحة 
 من القانون املتعلق بعقود العمل على احلق يف         ٢١وينص التشريع األندوري يف املادة        -٢٣٦

  من امليثاق االجتماعي األورويب يف صيغته      ٨وقد اعتمدت أندورا جممل املادة      . إجازة األمومة 
  ).حق النساء العامالت يف محاية األمومة(املنقحة 
وفيما يتعلق بإنشاء خدمات الدعم االجتماعي الالزمة لتمكني الوالدين من التوفيق             -٢٣٧

بني االلتزامات العائلية واملسؤوليات املهنية واملشاركة يف احلياة العامة، وال سيما عن طريـق              
ألطفال، ينبغي أن نذكر القانون املتعلـق بـدور         تعزيز إنشاء وتطوير شبكة من دور رعاية ا       

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، والذي بلوره نظام ١٩٩٥رعاية األطفال الذي اعُتمد يف عام 
وينبغي . ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٧ املتعلق بدور رعاية األطفال، الذي أجري عليه آخر تعديل يف         

 ٢٨نة األطفال، الذي أقرتـه احلكومـة يف   يف هذا الصدد النظام املتعلق حبضا اً  أن نذكُر أيض  
  .٢٠٠١فرباير /شباط

  التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية  -ثالث عشر
تشري املؤشرات القابلة للقياس الكمي إىل أن من يتوىل إدارة وتنظيم احلياة اليوميـة                -٢٣٨

  .لألسرة يف أندورا هم النساء يف الغالب
مهات العامالت خمتلف أوقات اليوم وإدارهتن لتلك األوقات،    وملعرفة طريقة عيش األ     -٢٣٩

ما هي نظرة األمهات    :  بشأن املوضوع التايل   ٢٠٠٥أجريت دراسة استقصائية نوعية يف عام       
العامالت لوضعهن احلايل فيما يتعلق بالتوفيق بني حياهتن الشخـصية واألسـرية واملهنيـة،              

  هود الالزمة لذلك التوفيق؟هي اآلثار والعواقب املترتبة على اجل وما
ومتثل اهلدف الثاين من تلك الدراسة االستقصائية يف حتديد االختالفات بني الرجال              -٢٤٠

  .والنساء بشأن معىن الوقت وأدوار كل منهما يف االضطالع باملهام املرتلية
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  التدابري احلكومية    

  ثنائية املرأة والعمل    
 االجتماعي بالعديد من الـربامج واملـشاريع   الرفاهووقد اضطلعت وزارة الصحة       - ٢٤١

برنامج للتوفيق بني احليـاة األسـرية       : واألنشطة يف إطار هذه األولوية االستراتيجية، مثل      
واحلياة املهنية يف أندورا، إجراءات تروم حتسني املهارات املهنية للنساء اللوايت يعـشن يف              

هـل تعتقـد أن األمـر    "(و كريوس؟ت" حالة ضعف بالتعاون مع الرابطات النسائية، محلة      
اليت نوقش خالهلا اختالف األحوال املعيشية على املستويني األسري واملهين وتأثريه           ) ممكن؟

  .على حياة الرجال والنساء

  برنامج وزارة الصحة والرفاه االجتماعي للتوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية    
غريات االجتماعية اليت طالت اجملتمع األنـدوري       وقد صيغ هذا الربنامج مع أخذ الت        -٢٤٢

وسامهت عوامل مثل إدماج املرأة يف سوق العمل، ووجود أزواج ذوي دخـل             . يف االعتبار 
مزدوج، واحلاجة إىل تعاون الزوجني يف القيام باألعمال املرتلية، وتزايد عدد األسر الوحيدة              

الدات، واالفتقار إىل شبكة اجتماعيـة يف       الوالد، وتأخر األمومة املتزايد، واخنفاض معدل الو      
أوساط املهاجرين ووجود توقيت عمل طويل، سامهت يف توعية املهتمني بالسياسة مبـشكلة             

  .التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية

  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف جمال الرعاية الصحية  -رابع عشر
 من دستور   ٣٠، تكفل املادة    ٢ و ١ عرض اللجنة املتعلق باملادتني       يف ،كما ذكر آنفاًَ    -٢٤٣

إمارة أندورا احلماية الصحية واحلق يف احلصول على خدمات لتلبية االحتياجات الشخـصية             
 ٢٠ويضمن القانون العام املتعلق بالصحة العامة، الذي أقـره اجمللـس العـام يف               . األخرى

وال ترتبط فعالية احلق يف احلمايـة الـصحية         . حية، احلق يف احلماية الص    ١٩٨٩مارس  /آذار
بشروط اإلقامة الفعلية والقانونية يف إمارة أندورا، دون متييز على أساس اجلنس ملمارسـة             إال

احلق يف  (١١ينبغي أن نشري إىل أن أندورا اعتمدت جممل املادة اً، وأخري. هذا احلق والتمتع به
احلـق يف الرعايـة      (١٣املادة   و ) الضمان االجتماعي  احلق يف  (١٢املادة   و )احلماية الصحية 

  .من امليثاق االجتماعي األورويب يف صيغته املنقحة) االجتماعية والطبية
خدمة الرعاية  (تقدم الرعاية الصحية يف أندورا من قبل اخلدمات الصحية احلكومية             -٢٤٤

  .واألفراد والكيانات اخلاصة) الصحية األندورية
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  لرعاية الصحيةالتغطية با  -ألف  
 يف ٩٩، كان ٢٠٠٢ لبيانات الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بالصحة لعام وفقاً  -٢٤٥

 يف املائة   ٦١ كما أن . املائة من األشخاص املستجوبني يتوفرون على تغطية بالرعاية الصحية        
ندوق  يف املائة من النساء كانوا مشمولني بالتغطية الصحية من قبـل الـص             ٦٥من الرجال و  

 يف املائة من النساء     ٢٣ و  يف املائة من الرجال    ٢٧ و األندوري للضمان االجتماعي دون غريه    
  .على تأمني صحي خاصاً كانوا يتوفرون أيض

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري  -باء  
اإليدز القدمية وكذا  /نقص املناعة البشري   تعداد حلاالت فريوس     ٢٠٠٤أطلق يف عام      -٢٤٦

واجلهة املكلفة برصد ومراقبة البيانـات يف       . هذا الوباء، مع تسجيل احلاالت    مشروع لرصد   
  . أندورا هي قسم الرصد الوبائي التابع لوزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسرة

  احلمالت اإلعالمية والوقائية  -جيم  
اء ، على أمراض القلب والشرايني لدى النس      ٢٠٠٣ركز اليوم العاملي للقلب يف عام         -٢٤٧

قلب معـاىف مـدى     (وقد بلورت وزارة الصحة والرفاه االجتماعي، حتت شعار         . املسنات
، محلة إعالمية بشأن الوقاية من أمراض القلب، والسلوك احملفوف باملخاطر بالنـسبة             )احلياة

  .للنساء من مجيع األعمار وعواقب ذلك السلوك على رفاه النساء
فحة القوالب النمطية املبنية على نـوع       ، قامت محلة مكا   ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب   -٢٤٨

اجلنس بإبالغ السكان بآثار املمارسة غري املتكافئة للرياضة لدى النـساء والرجـال علـى               
  .الصحة، وال سيما على صحة النساء

، منحت وزارة الـصحة والرفـاه       ٧يف عرض اللجنة املتعلق باملادة      اً  كما ذكر آنف    -٢٤٩
 ١٤ ٢١٤النساء املهاجرات ونساء أندورا يف حدود مبلغ        لرابطة  اً  االجتماعي واألسرة دعم  

  .يورو من أجل مشروعها املتعلق باملساواة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية

  برنامج الوقاية من سرطان الثدي  -دال  
، أُبرم اتفاق مع املعهد الكاتالوين لألورام من أجل بلـورة برنـامج             ٢٠٠٥يف عام     -٢٥٠

وجتـدر اإلشـارة إىل أن      . يورو ٨٤ ٩١٤ ثدي يف أندورا، بلغ متويله    للوقاية من سرطان ال   
احلصول على الكشف اجملاين كان من أهم مطالب رابطة النساء املهاجرات ونساء أنـدورا              

  .املوجهة إىل احلكومة
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 من األنظمة التقنية للصندوق الوطين للضمان االجتماعي علـى أن          ١٠وتنص املادة     -٢٥١
  .دن من أربع فحوصات طبية جمانية خالل فترة محلهنالنساء احلوامل يستف

  . لألسعار اليت اعتمدها الضمان االجتماعيوتسدد تكاليف مجيع الفحوصات األخرى وفقاً  -٢٥٢

  التدابري احلكومية  -هاء  
برنامج األم والطفل هو برنامج تابع خلدمة الرعاية الصحية األندورية، وال سـيما               - ٢٥٣

، وهو  ١٩٩٣وقد أنشئ هذا الربنامج يف عام       . عاية الصحية األولية  فيما يتعلق خبدمات الر   
يقدم الرعاية للنساء يف سن اإلجناب، ويقوم برصد حاالت احلمل اخلطرية ويوفر الرعايـة              

وقد ظل هذا الربنامج ينظم دورات اإلعداد للوالدة منذ . لألم بعد الوالدة مباشرة وللمولود
  .٢٠٠٤  عام

 مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة يف جمـاالت احليـاة             القضاء على   -خامس عشر
  االقتصادية واالجتماعية

احلقـوق واملبـادئ    ( من الفصل اخلامس من دستور إمارة أنـدورا          ٣٠تقر املادة     -٢٥٤
احلق يف احلماية الصحية ويف االستفادة من اسـتحقاقات         ) "االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  ".حتياجات األخرىالضمان االجتماعي من أجل اال

  التدابري املتخذة   -ألف  
 املتعلق بالتدابري   ٤/٢٠٠٦، القانون رقم    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٧أقر اجمللس العام، يف       -٢٥٥

العاجلة واحملددة يف الزمن اليت تروم إصالح نظام الضمان االجتماعي لتكييفه مع الـتغريات              
. ل السنوات املاضية وتلبية مطالبـهم     االجتماعية واالقتصادية اليت طالت سكان أندورا خال      

  .ويتضمن القانون املذكور سلسلة من التدابري الرامية إىل حتسني احلماية االجتماعية
 يف املائة على األقـل مـن        ٣٠وحيدد القانون املذكور استحقاقات اليتامى يف نسبة          -٢٥٦

، وهو يتممها حني تقل      يف املائة من األجر األدىن     ٥٠األجر األدىن وإعانات الترمل يف نسبة       
  .عن هذه النسبة

  استحقاقات املساعدة االجتماعية  -باء  
 ٤-٦ املتعلق باملساعدة االجتماعية املادتني      ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٤يبلور نظام     -٢٥٧

 :١٩٩٥أبريل  / نيسان ٢٦ من اخلطة الوطنية للخدمات االجتماعية، اليت أقرهتا احلكومة يف           ٨-١٢و
  .ف أنواع اإلعانات املالية وخصائصهاوهو حيدد خمتل
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يبني اجلدول التايل تطور توزيع املستفيدين من استحقاقات املساعدة االجتماعية من             -٢٥٨
ومن الواضح أن النساء ميثلن أغلب املستفيدين من املـساعدة          . ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٣ عام

على استحقاق املـساعدة    للحصول  اً  وقد بلغ عدد النساء اللوايت قدمن طلب      . الرمسية ألسرهن 
يتبني من هذا اجلدول مرة أخرى      ( عدد الرجال    )٩(، ثالثة أضعاف  ٢٠٠٦االجتماعية يف عام    

  ).أن مسؤولية بقاء األسرة تقع على عاتق النساء
  ٤٧اجلدول 

توزيع املستفيدين من استحقاقات املساعدة االجتماعية اليت تقدمها خـدمات الرعايـة            
  )٢٠٠٧-٢٠٠٣) (اجملموع والنسب املئوية(نس االجتماعية، حبسب نوع اجل

 النسبة املئوية الرجال النسبة املئوية النساء السنة
إمجايل عدد  
 املستفيدين

ي عدد  ـإمجال
 االستحقاقات

١٦٢ ١٢٨ ٢٦ ٣٣ ٧٤ ٩٥ ٢٠٠٣ 
١٥٩ ١٢١ ٢١ ٢٦ ٧٩ ٩٥ ٢٠٠٤ 
١٨٢ ١٤٣ ٢٤ ٣٥ ٧٦ ١٠٨ ٢٠٠٥ 
١٤١ ١٠٨ ٢٢ ٢٤ ٧٨ ٨٤ ٢٠٠٦ 
٢٥٢ ١٨٢ ٣١ ٥٦ ٦٩ ١٢٦ ٢٠٠٧ 

  إعداد داخلي
  .)٢٠٠٧-٢٠٠١(تقارير أنشطة وزارة الرفاه االجتماعي واألسرة   :املصدر

خصص ما يقارب نصف العدد اإلمجايل لالستحقاقات للنـساء الالئـي يـربني               - ٢٥٩
  .وحدهن  أطفاهلن
لقد عرفت ميزانية وزارة الصحة والرفاه االجتماعي واألسـرة زيـادة يف امليزانيـة                -٢٦٠

فقد زادت من   : ٢٠٠٧-٢٠٠٢ يف املائة خالل فترة      ٧١كرسة هلذه االستحقاقات بنسبة     امل
  . يورو٥٤٠ ٤٢٦,٣٧  يورو إىل مبلغ٣١٥ ٥٣١,٣٣ مبلغ

  اإلعانات السكنية اليت متنحها وزارة اإلسكان  -جيم  
 يف املائـة    ٦٤، منحت وزارة اإلسكان على التوايل       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥خالل عامي     -٢٦١

 يـورو يف    ٣٠٦ ٠٥٠,٢٣ ن اإلعانات السكنية للنساء، أي مـا جمموعـه         يف املائة م   ٧٠و
  . يف املائة١٠٧، أي بزيادة قدرها ٢٠٠٦يورو يف عام  ٦٣٤ ٢٥٠,٤٨ و٢٠٠٥ عام

، ُمنح ربع اإلعانات السكنية للنساء الالئي يربني أطفاهلن وحدهن          ٢٠٠٦ويف عام     -٢٦٢
  .وُمنح سدسها للنساء املسنات

__________ 

 .من النساء مقابل رجل واحد ٣,٥ بلغت النسبة بالضبط )٩(
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: رى من السكان تعد من أكرب املستفيدين من اإلعانات الـسكنية وهناك جمموعة أخ   -٢٦٣
، بلغت اإلعانات السكنية اليت تلقتها الـشابات        ٢٠٠٥أال وهي جمموعة الشابات؛ ففي عام       

 يف املائة ٩٦ يف املائة من املبلغ اإلمجايل لإلعانات السكنية املخصصة للشباب ونسبة     ٥٩نسبة  
  .٢٠٠٦يف عام 

  لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف احلياة املدنيةالقضاء ع  -سادس عشر
وقد أدمج  .  نفس احلقوق والواجبات بالنسبة للزوجني     ٣-١٣يقر الدستور يف املادة       -٢٦٤

  . هذا املبدأ وبلوره١٩٩٥يونيه / حزيران٣٠القانون التنظيمي املتعلق بالزواج املؤرخ 
احلقوق واملبادئ  (إمارة أندورا    من الفصل اخلامس من دستور       ٢٧وتعترف املادة     - ٢٦٥

باحلق يف امللكية اخلاصة واملرياث، دون فرض أية قيـود          ) االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وال ميكن حرمـان أي كـان مـن ممتلكاتـه         . أخرى غري تلك اليت متليها املصلحة العامة      

للـشروط  اً  وفقحقوقه، إال ألسباب تقتضيها املصلحة العامة، ويف مقابل تعويض عادل             أو
  . اليت ينص عليها القانون

 حق اجلميع يف اللجوء إىل احملكمة الستصدار        ١٠ويقر دستور إمارة أندورا يف املادة         -٢٦٦
قرار يرتكز على مسوغ قانوين، وباحلق يف حماكمة عادلة، ويف الدفاع واملؤازرة من قبل حمام،               

يف اإلطالع علـى التهمـة، ويف عـدم    ويف حماكمة تدوم ملدة معقولة، ويف افتراض الرباءة و      
اإلجبار على االعتراف باجلرم، ويف عدم فرض اإلدالء بشهادة ضد الذات وباحلق يف الوصول    

  .إىل سبل االنتصاف يف حالة الدعوى اجلنائية
حق أي شخص يف التنقل حبرية يف األراضي         ٢١ويقر دستور إمارة أندورا يف املادة         -٢٦٧

وتنص الفقرة  . بلد والدخول إليه حسب الشروط اليت حيددها القانون       الوطنية، ويف مغادرة ال   
الثانية من املادة املذكورة على حق املواطنني واألجانب املقيمني بصفة قانونية يف أنـدورا يف               

  .حتديد مكان إقامتهم يف أراضي إمارة أندورا حبرية
 املتعلـق   ٢٠٠٢مـايو   / أيار ١٤القانون التنظيمي املؤرخ    اً  ويكرس هذا املبدأ أيض     -٢٦٨

وال تطلـب دائـرة اهلجـرة أي        .  على مبدأ حرية التنقل    ١٦باهلجرة، الذي ينص يف املادة      
ترخيص بالنسبة لألجانب الذين يوجدون يف أندورا بغرض السياحة، وميكنـهم أن يتنقلـوا              

  .حبرية وخيتاروا مكان إيوائهم على أراضي إمارة أندورا
للـزوجني  "أن   ٣-١٣ور إمارة أندورا يؤكد يف املـادة        وجتدر اإلشارة إىل أن دست      -٢٦٩

كمـا  ". واألطفال متساوون أمام القانون، بغض النظر عن نسبهم       . نفس احلقوق والواجبات  
 واملتعلق بالزواج مبدأ املساواة بـني  ١٩٩٥يونيه / حزيران ٣٠يطبق القانون التنظيمي املؤرخ     

اج مينح كال الـزوجني نفـس احلقـوق         الزو" على أن    ١٠الرجال والنساء وينص يف املادة      
". ويفرض عليهما نفس الواجبات، ومنها االلتزام باالستجابة حلاجيات األطفال وتعلـيمهم          
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.  من نفس القانون على أن كال الوالدين ميارسان السلطة األبوية بالـشراكة          ١٢وتنص املادة   
ة يف هذا اجملال، لكن ألغيت      ومنذ تقدمي التقرير األويل إىل اللجنة، مل تعدل التشريعات الوطني         

  . من القانون التنظيمي املتعلق بالزواج١٣ املادة
 ،٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ للمالحظات اخلتامية للجنة، املؤرخة      ويذكر أنه وفقاً    -٢٧٠

 من القانون التنظيمي املتعلق بالزواج، اليت كانت حتظر زواج األرامل قبـل             ١٣ألغيت املادة   
  . يوم٣٠٠انقضاء أجل 

 / تشرين الثاين  ٣ املؤرخ   ١٥/٢٠٠٤اعتماد القانون التنظيمي    اً  وينبغي أن نذكر أيض     -٢٧١
 املتعلقة بعدم احترام واجب توفري ١٦٨ املتعلق بالعجز وهيئات الوصاية واملادة   ٢٠٠٤نوفمرب  

  .٢٠٠٥فرباير / شباط٢١الرعاية لألوالد، الذي ينص عليه قانون العقوبات املؤرخ 
 من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل على أنه ال جيـوز التـدخل يف              ١٦ املادة   وتنص  -٢٧٢

ال يف شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال جيوز املساس غري             و احلياة اخلاصة ألي طفل   
 سنة بالنـسبة    ١٦القانون السن األدىن للزواج يف أندورا يف         وحيدد. املشروع بشرفه ومسعته  

  . سواءللرجال والنساء على حد
  . يف املائة١٩٦، بنسبة ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٩٧وقد زاد عدد الزجيات يف أندورا من عام   -٢٧٣

  ٨الشكل البياين 
  )٢٠٠٦-١٩٩٧(تطور العدد اإلمجايل للزجيات 
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  استنتاج  -سابع عشر
لتشعب الذي يتسم به التمييـز كظـاهرة        الحظنا على مدى مراحل هذه الدراسة ا        -٢٧٤

  .متعددة األبعاد تقتضي اتباع هنج متعدد التخصصات والعمل وفق منظور أفقي
وقد التزمت أندورا، خالل السنوات املقبلة، مبكافحة مجيع أشكال التمييـز ضـد               -٢٧٥

  .املرأة، مع مراعاة املنظور اجلنساين يف تنفيذ سياسات جديدة
النقاط الزيادة يف متثيل النساء يف احلياة العامة ويف مناصب صـنع            وسيكون من أهم      -٢٧٦

  .القرار خالل السنوات املقبلة
أمهية اختاذ بعض التدابري لتعزيز التوفيق بني احلياة املهنية واحليـاة           اً  واتضحت لنا أيض    -٢٧٧

  .األسرية من منظور حتقيق التكافؤ بني النساء والرجال
ل باالشتراك مع وزارة التعليم لتعزيز حلقات العمل املخصصة         ومن أهم العناصر العم     -٢٧٨

  .للشباب واملتعلقة بقيم املساواة بني اجلنسني والقوالب النمطية اجلنسانية والعنف
مثل جمتمعنا، هناك نـزع     اً  وال سيما يف جمتمع تقليدي جد     اً،  ومن أهم النقاط أيض     - ٢٧٩

 كعامل يرمي إىل حتقيق املساواة بالنسبة للنساء،        الطابع االعتيادي عن املهام املنوطة باملرأة،     
حيرر املرأة من تلك القيـود      " نسائية"اً  وذلك ألن قيام عامة الناس باملهام اليت تعترب تقليدي        

مثل األطفـال   " املعتمدين على الرعاية  "اليت تتجلى باألساس يف توفري الرعاية لألشخاص        (
يكفي من الوقت لكـي تعمـل وتكتـسب         ويترك هلا ما    ) األشخاص املسنني وغريهم    أو

  .استقالليتها االقتصادية
ويف هذا السياق، تعمل وزارة الصحة والرفاه االجتماعي والعمـل علـى إنـشاء                -٢٨٠

  وثيقاً شبكات لتوفري الرعاية االجتماعية والطبية باملنازل لكون استقاللية النساء ترتبط ارتباطاً          
نة األطفال وتوفري الرعايـة لألشـخاص املـسنني    مبشاكل توفري الرعاية، أي باألساس حضا  

ويتطلب حتقيق قدر أكرب من املساواة اعتبـار        . وغريهم من األشخاص املعتمدين على الرعاية     
  .يهم اجملتمع ككلاً توفري الرعاية لألشخاص املعتمدين على الرعاية حتدي

د سياسات املساواة   ومساواة من خالل اعتما     ويكمن هدفنا يف حتقيق جمتمع أكثر عدالً        -٢٨١
  .اليت تشكل أحد احملركات الرئيسية للتغيري االجتماعي والتنمية االجتماعية واالقتصادية
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  املرفقات

  اجلداول املتعلقة مبؤشرات التعليم   -األول  
  ٢٠٠٥-١٩٩٧تطور عدد السكان امللتحقني باملدارس حبسب السن ونوع اجلنس،   -١
  ٢٠٠٥-١٩٩٧ السن ونوع اجلنس، تطور العدد اإلمجايل للسكان حبسب  -٢
  ٢٠٠٥-١٩٩٧الطلبة املسجلون حبسب املستويات ونظام التعليم ونوع اجلنس،   -٣
العدد اإلمجايل للطلبة املـستفيدين مـن املـنح حبـسب املـستويات ونـوع                 - ٤

  ٢٠٠٥- ١٩٩٧  اجلنس،
بيانات عن العاملني يف جمال التعليم حبسب نوع اجلنس ومستوى التعليم ونظام              - ٥
  ٢٠٠٥- ١٩٩٧تعليم، ال
  ٢٠٠٥-١٩٩٧طلبة التعليم العايل حبسب التخصصات ونوع اجلنس،   -٦
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  اجلداول املتعلقة مبؤشرات العمل  -الثاين  
  ٢٠٠٥-١٩٩٧حبسب نوع اجلنس، اً تطور العدد اإلمجايل للسكان الذين يتلقون أجر  -١
  ٢٠٠٥-١٩٩٧تطور إمجايل األجر املتوسط حبسب نوع اجلنس،   -٢
  ٢٠٠٥-١٩٩٧ملتوسط حبسب النشاط ونوع اجلنس، األجر ا  -٣
  ٢٠٠٥-١٩٩٧حبسب القطاع ونوع اجلنس، اً األشخاص الذين يتلقون أجر  -٤
  ٢٠٠٥-١٩٩٧ضريبة الشغل حبسب نوع اجلنس والقطاع،   -٥
  ٢٠٠٥-١٩٩٧القوى العاملة حبسب السن ونوع اجلنس،   -٦
  ٢٠٠٧-٢٠٠٢تطور ميزانية خطة االهتمام باملرأة،   -٧
  ٢٠٠٥-١٩٩٧شاريع التجارية حبسب نوع جنس أصحاهبا، امل  -٨
  ٢٠٠٥-٢٠٠٠متوسط اإلعانات حبسب نوع التقاعد ونوع اجلنس،   -٩

  ٢٠٠٥-١٩٩٧السكان البالغون سن العمل، حبسب السنة ونوع اجلنس،   -١٠
  ٢٠٠٥-١٩٩٧تشكيل القطاعات حبسب نوع جنس األشخاص الذين يتلقون األجر،   -١١

       


