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نوع ا إن إمارة أندورا شددددددددديدة االلتعاا  السددددددددتمرا  الدورل الفددددددددامل. ف   عم ية فريدة من   -1
تتيح لكل دولة فرصددددددة تقدم مم ومال عن التداخذ املتحذة لتحةددددددا نالة نقوق امنةددددددان يف إق يم ا 
وتقييم التحددتل املتبقيدة. امدا تةددددددددددددددمح هدذه المم يدة ل ددول األحملرز  سددددددددددددددتمرا  التقددا ا ر  وتقددم 

قاخ ة ل تحةا   توصيال. وهذه التوصيال أساسية ل مض  يف ُتةا نالة نقوق امنةان. وه  نالة
دوما، وع ينا مجيماً أن نضدمن ناا  ال دولة ع   التعام ا مماية نقوق امنةدان. وُترأ أندورا ع   
ذلك خقوة ولكن ا تفدكر مجي  الدول ال  قدم  هذه التوصديال أل ا تةدمح ألندورا إما خمر  التقدا 

ن خمض سددددددياسددددددال احماية هذه ما ا ر  وخفددددددره ناام ا الوية حماية نقوق امنةددددددان أو تذاذها أ
  ال  ُتتاج إىل ُتةا.

وهذا احوار يمود  لاائدة ع   اجلمي ، وال سددددددددددددديما الالال األظدددددددددددددم ، وع   النااا الدو   -2
 والوية حماية نقوق امنةان ع   وجه اخلصوأ.

وقد شددار  توصدديال.    104وقد نارل إمارة أندورا خمناية يف التوصدديال املوج ة إلي ا وعددها  -3
فريق عامل مفدددددرت  خا امدارال يف إعداد الردود ع   التوصددددديال وسددددديواصدددددل عم ه لتنايذ التوصددددديال 

 املقبولة ع   مدز الةنوال األرخ  املقب ة.

يف املددائددة من التوصدددددددددددددديددال املقدددمددة البددال   57,69توصدددددددددددددديددة، أل مددا يمددادل  60وقب دد  أندددورا  -4
 توصية. 38ل، وأناي  ع ماً خدما يةاول توصيا 6. وقب   جعئياً التوصي 104 عددها

 التو  ال  

 .هبا أنيط ع ماً  -13-84إىل  1-84من  

ال ميكن ألندورا أن ت تعا يف الوق  احاظددددددددددددر  لتصددددددددددددديق ع   الم د الدو  اخلاأ  حقوق  
التصددددددددديق االقتصددددددددادية واالجتماعية وال قافية يف الةددددددددنوال األرخ  املقب ة. وم  ذلك، تدر  أندورا أ ية  

الدو ، ولذلك ف   م تعمة إبجراء مجي  الدراسدددددددال القانونية الق مة لتقييم الت يذال   صدددددددكع   هذا ال
 التفريمية ا تم ة الق مة ل تصديق ع يه يف الةنوال األرخ  املقب ة.

ع   اتااقية محاية مجي  األشدحاأ ال  وعقوة ع   ذلك، ال ميكن ألندورا أن ت تعا  لتصدديق   
من االحملتااء القةددددرل ناراً لتمعيع الوظدددد  األمة ل ب د وعدا امحملاار أل ناالل يف هذا اخلصددددوأ  

يف   ،ال املنعليا وال ع   االتااقية الدولية حماية نقوق الممال امل اجرين وأفراد أسدددددددددددددرهم أو اتااقية المم
 الوق  الراهن.

ع   ُت يل خروتواول من  وقم  ومماقبة االجتار  ألشدددددددددحاأ، و اصددددددددة   وتمك  أندورا نالياً  
النةددددددددددددددداء واأليادال، املكمدل التاداقيدة األمم املتحددة ملكدافحدة اجلرميدة املنامدة عرب الوينيدة، امدا تبحد  

لتمدذيد . و مظددددددددددددددافدة إىل ذلدك، تقوا ال  نة إمكدانيدة توقي  الربوتواول االحملتيدارل التاداقيدة منداهضددددددددددددددة ا
رو  خعترال منتامة إىل الةدد ن الونيد املوجود يف أندورا، الذل و األوروخية ملن  التمذي  التاخمة جمل س أ

سدددد يناً، وإىل مرااع االنت ا  القائمة، وإىل املرظدددد  املوجودين يف   60يب   متوسددددط عدد الةدددد ناء فيه  
ليال الرصدددد الوينية م ل أمانة املاامل ور سدددة ا كمة االختدائية والنياخة المامة الوندال امل  قة. وتتوىل آ

التحقق من مةددددتوز من  التمذي  الذل ياوق احد املرظدددد  وتكا ه. وأحملذاً، مل ترد أل ادعاءال تتم ق 
  لتمذي  فيما خيص أندورا.

 ا م  امل داجرين يف ادال مقبولدة جعئيداً. ت تعا أنددورا ختددريد  مولا  الددولدة المدام -84-14 
 نقوق امنةان.
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 مقبولة. مل تقدا أندورا نىت اآلن م  ذلك أل مرشح. -84-15 

 أنيط هبا ع ماً. ستبح  أندورا هذه اممكانية. -84-16 

 أنيط ع ماً هبا. ستبح  أندورا هذه اممكانية. -84-17 

أمانة املاامل   أنيط ع ماً هبا. سددددددتمع  أندورا دور -22-84و 20-84و 19-84و 84-18 
 هبدف تقري  عم  ا من عمل املم د الوية حقوق امنةان.

 مقبولة. -84-21 

مقبولة. هنا  عدة قوانا قيد النار من شدددددد  ا أن تمع  خقدر أارب محاية الالال  -84-23 
 الضمياة.

 مقبولة. سوف تواصل احكومة ختفريماهتا وعم  ا تمعيع إيار نقوق امنةان. -84-24 

 أنيط ع ماً هبا. -84-25 

ينام القران املدددا املمرتف خدده لج واج  2014/34مقبولددة. نىت إذا اددان القددانون  -84-26 
من اجلنس ناةده، فنن قانون األسدرة سديمدل ذا  القانون مي  ميكن تةدمية القران املدا خا شدحصا 

 من اجلنس ناةه  واجا مدنيا.

ةداواة الام ية خا املرأة والرجل تمري  التمييع ظدد مقبولة. يممق مفدرو  قانون امل -84-27 
 املتم ق  ملةاواة يف املمام ة وعدا التمييع. 13/2019املرأة دون املةاس ختابيق القانون 

مقبولتان. سدديمكن مفددرو  قانون املةدداواة الام ية خا املرأة والرجل من  -29-84و 84-28 
 تنايذ هذه التوصية.

مددددقددددبددددولدددددددة. يددددندددداددددم  -37-84و 36-84و 35-84و 34-84و 33-84و 32-84و 84-30 
 لامل مبدأ املةاواة يف األجور، ولكن مفرو  قانون املةاواة الام ية خا املرأة والرجل   13/2019القانون  

 ينص ع   إنفاء س ل خف ن فوارق األجور خا النةاء والرجال هبدف ُتةا التصدل هلذه املفك ة.

 مقبولة. -84-31 

من قانون   2-4قبولتان. إن التمييع المنصددددددددرل مدرج  لامل يف املادة  م -30-84و 84-38 
املةداواة يف املمام ة وعدا التمييع. وم  ذلك، سدتدرس الصدي ة القانونية هبدف تضدمين ا أسدبال األصدل 

 من االتااقية. 1القوم  وال ون والنة ، وفقا ل مادة 

 أندورا، مبدئيا، إنفاء هيلة أنيط ع ماً هبا. ال يتا   ن م وسائل االتصال يف -84-40 
 إشراف مةتق ة.

 مقبولة. -84-41 

 لدادمدددددددل هدددددددذه  14/2019و 13/2019مدقدبدولدتدددددددان. يدادر  الدقددددددداندو ن  -43-84و 84-42 
 االلتعامال.

 مقبولة. جيرل الممل ناليا ع   اختاذ حملاوال عديدة يف ذلك االجتاه. -84-44 

أنيط ع مداً هبدا. تنقص يف الوقد  احداظددددددددددددددر خمض المنداصددددددددددددددر والقوانا الق مدة  -84-45 
 لضمان مفاراة خمض الالال الضمياة يف وظ  الةياسال الرامية إىل احد من األحملاار الابيمية. 
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مقبولدة. تممدل احكومدة يف إيدار شددددددددددددددراادة خا الو ارال ع   إنفدددددددددددددداء جلندة عمدل  -84-46 
    ملرأة والمن  املنع .اسرتاتي ية ممنية مبة لة المن

أنيط ع ماً هبا. ال يتوق  ندوث ُتةددددينال ابذة ناراً ل مةددددتوز املرظدددد  الذل  -84-47 
 وقا  ع يه ال  نة األوروخية ملن  التمذي .

مقبولة. خيضدددددددد  امل نيون المام ون يف اجل ا  القضددددددددائ   نتااا ل تدري  يف اال  -84-48 
 نقوق امنةان.

 مقبولة. هذه التوصية ه   لامل موظ  رصد وعمل مك اا. -84-49 

أنيط ع ماً هبا. من غذ املعم  يف الوق  احاظر اعتماد قانون مدا يف املةتقبل  -84-50 
 القري .

أنيط ع ماً هبا. ال متارس نكومة أندورا أو الةدددددددددددددد اة القضددددددددددددددائية األندورية أل  -84-51 
 ةتق ة تتب  امجراءال ال  تنص ع ي ا القوانا.قضائية. والة اة القضائية هيلة م ظ وط

مقبولة جعئياً. متيع أندورا خا املفدددداراة الةددددياسددددية واملفدددداراة المامة. وقد أنفدددد ل  -84-52 
أندورا مؤحملرا آليال جديدة ل مفدداراة املدنية ماتونة جلمي  سددكان الب د. وهبذا املمب نقبل اجلعء املتم ق 

 ة.يس ملفاراة المامة وليس الةيا

مقبولدددددددة. جيرل النار يف وثيقدددددددة  -65-84و 63-84إىل  58-84ومن  54-84و 84-53 
 ، وستحمتمد هذه الوثيقة.هتوجي ية اسرتاتي ية خف ن من  ومكافحة االجتار  لبفر ومحاية ظحات

مقبولة جعئياً. نقبل تنايذ اسدددددددددرتاتي ية ملن  ومكافحة االجتار  -57-84و 56-84و 84-55 
 حاته، وليس حملاة عمل ع   وجه التحديد. لبفر ومحاية ظ

مقبولة. مل حيدث هذا الوظ  يف أندورا، ولو ندث، فةوف يؤحملذ مبضمون هذه  -84-64 
 التوصية.

 مقبولة. ينص اقرتاه قانون األسرة املكي  ع   ذلك. -84-66 

 ع   وظ  اسرتاتي ية لإلسكان. مقبولة. تممل احكومة نالياً  -84-67 

أنيط ع مدددددددًا هبدددددددا. إن احق يف احيددددددداة يف  -77-84و 76-84و 74-84إىل  68-84من  
اجلرائم ) 109و 108و 107من الددسددددددددددددددتور، وماصددددددددددددددل يف املواد   8مران  دا املحت ادة يم  مبوجد  املدادة  

امج ا    ع    ت رمالمن قانون المقو ل. ولتمديل التفدريمال خ ية إل اء    (املرتكبة ظدد احياة البفدرية
من الدسددددددتور. وعقوة ع   ذلك، فنن أل تمديل ل نص   1-8يف لروف ممينة، يتما أواًل تمديل املادة 

 الدستورل يتا   املوافقة أغ بية خرملانية، وهو ما ال يةمنا ظمانه اليوا. 

ندي ة امنفدددددددداء هذه احقوق يف احصددددددددول ع   املم ومال مقبولة. تكال حملدمة   -84-75 
 والتوجيه والتم يم.

 مقبولة. -84-78 

واصددددددددل يمن نصددددددددوصددددددددنا القانونية، و   اً مقبولتان. تفددددددددكل االتااقية جعء -80-84و 84-79 
 اجمل س األع   ل قضاء الممل ع   نفرها ع   نااق أوس .و احكومة 

ال ال  نة املمنية  لقضددددددداء ع   التمييع مقبولة. أنفدددددددع فريق عامل ممة ختوصدددددددي -84-81 
 ظد املرأة.



A/HRC/46/11/Add.1 

5 GE.20-17478 

 مقبولة. هذه التوصية موظ  رصد وعمل مك اا  لامل. -85-84إىل  82-84من  

مقبولددة جعئيدداً. توافق أندددورا ع   مواصدددددددددددددد ددة ج ودهددا الراميددة إىل مكددافحددة ومن   -84-86 
الةدددددددددنوال األرخ  املقب ة لجسدددددددددبال   التمييع ظدددددددددد املرأة، لكن ا ال ت تعا خمدا الت رم ع   امج ا  يف

 يف االستمرا  الدورل الفامل.يف المر  املقدا املبينة 

مقبولة. يةددت ي  مقرته قانون املةدداواة الام ية خا املرأة والرجل  -91-84إىل  87-84من  
 .إىل هذه التوصيال

 مقبولة. سيةمح إنفاء مرصد املةاواة  الست اخة إىل هذه التوصية. -84-92 

 مقبولة. سيةت ي  مقرته قانون األسرة املكي  إىل هذه التوصية. -84-93 

مقبولتان. جيرل نالياً وظ  حملاة وينية لجياال واملراهقا  لتماون  -95-84و 84-94 
 م  ا س أورو . وتفمل املن  ية مفاراة األياال والفبال فضق عن اجملتم  املدا.

قل تفددددددددددريمية جت اة سددددددددددتةددددددددددت ي  إىل هذه مقبولة. وجيرل نالياً إدحملال تمدي -84-96 
 التوصية.

 مقبولة. -84-97 

 مقبولة. -84-98 

 مقبولة. تةت ي  التفريمال أصًق إىل هذه التوصية. -84-99 

أنيط ع ماً هبا. ميكن جلمي  الممال امل اجرين، مبن في م النةددددددددداء امل اجرال أو  -84-100 
الممال املنعليون، اسدددددددددتحداا إجراءال املاالبال، مبا يف ذلك ع   مةدددددددددتوز المدالة. وتتوحمل  ماتفدددددددددية 
الممل رصددددددد امت ال قوانا الممل والصددددددحة والةددددددقمة امل نيتا ع   النحو الذل تقتضدددددديه التفددددددريمال 

فذة. وم  ذلك، تحةدتبمد خمض المناصدر ع   وجه التحديد من احملتصداصدال ماتفدية الممل. والممل النا
املنع  أند هذه االسدت ناءال الق ي ة. ومن غذ املعم  يف الوق  احاظدر تمديل التفدريمال، وإن مل يكن 

اع  هذه التوصية ع   سبيل االهتماا الواج .هذا االنتمال مةتبمداً   . وسرتح

ادانون ال داا/ينداير، الدذل   31الصدددددددددددددددادر يف  4/2019مقبولدة. ينص قدانون الممدل   -84-101 
ينام، يف مج ددة أمور، سدددددددددددددديدداسدددددددددددددددال الممددل، ع   مبددادي توجي يددة من ددا تكددافؤ الارأ وعدددا التمييع 
والتماسددك االجتماع ، مي  يتةددب ل ناس احصددول، ع   قدا املةدداواة ودون متييع، ع   الممل وع   

 ال  يوفرها نااا الممالة األندورل ويدرج ا يف نافاة اخلدمال.اخلدمال 

و مظدددافة إىل ذلك، تبح  أيضدددا مةددد لة تنةددديق سدددياسدددة اهل رة م  سدددياسدددة الممالة، هبدف  
ظددددددددددددددمدان إمكدانيدة تولي  األنددوريا واألجداند  احدام ا تصددددددددددددددداريح إقدامدة وعمدل، وفقدا ل وائح اهل رة، 

ول مواصدددددددداال م نية مناسددددددددبة لت بية انتياجاهتا وخ و  وتفدددددددد ي  الفددددددددراال ع   تولي  أشددددددددحاأ ذ
أهدداف دا الت داريدة. وم  ذلدك، يو  قدانون اهل رة األولويدة ملواية الب ددان ال  وقمد  أنددورا اتاداقدا مم دا، 
 ولرعات االُتاد األورويب واملناقة االقتصادية األوروخية، وأحملذا ل ب دان األحملرز، يف منح تصاريح الممل.

أنيط ع ماً هبا. حنن م تعمون خضددمان محاية األياال القصددر غذ املصددحوخا، ولكنه   - 102- 84 
 ال يةمنا يف الوق  احاظر االلتعاا خوظ  إجراء قانوا لضمان محاية مجي  القجلا وم تمة  ال  وء. 

 أنيط ع ماً هبما. سوف ندرس م  ذلك هاتا التوصيتا خمناية فائقة.  - 104- 84و   103- 84 
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