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أوال -املعلومات الدميغرافية
ألف  -اجلغرافيا
 - 1إماارة أدادورا دولااة تقال ل سجبااجة بريااي الري ي يا الوساا ،م مبااات ا  468كيجااومًا
مربعام وهلا ادود مشًكة مل إسرياديا من ب ة اجل وب ومل فردبا من ب ة الشماي .وهي إقجيم
بريجي وعرم يتشكل من أودية ضيقة .وتريجغ أعج قمة ل الريجد (كومابيدروسا)  2 942ماًا
فوق مبتوى س،ح الريحر وأدانها (ريو رودا )  840ماًا فاوق مباتوى سا،ح الريحار .وامل اا
معتاادي إق قاااررم شرد ًااتات ومعتاادي ياايما .وي قب اام احقجاايم ماان ال اايااة احداريااة إق س ااريل
أبرًياتم هي :كادييو وإي كامب وأوردي و والماساان وأددورا البييا (العايمة) وسادت خولياا
در لوراي وإيبكالديس  -إي غورداين.

ابء  -السكان

( )1

 - 2ارتمال بشاكل كريا عادد ساكان أدادورا املباخجل خاالي دصان القارن املاضايم ايا
ادتقل من  8 392دبمة ل عام  1960إق  74 794دبمة ل أواخر عام  2017م واقًن
ذلك ل املقام األوي بت،ور الريجد اقتصادايم من جمتمل ريمي إق جمتمل حيتل في ق،اع اخلدمات
مكاداة م مااة .وعاادد الااذكور أكاال بقجياال مان ع ادد احانث .فمااي عااام 2016م بجغاات دباارية
الذكور  51,01ل املائة واحانث  49,58ل املائة .ول عام 2017م كادت الًكيرية البكادية
تتألن شألساس من  46,5ل املائة من مواطين أددورا و 26,6ل املائة من احسريان و  12,9ل
املائ ااة م اان اللتغ اااليل و 5,2ل املائ ااة ما اان المردب اايل و 8,8ل املائ ااة م اان ا ااامجي ب با اايات
اوايل  77بجدا خمتجما.
 - 3ول عام 2016م بجغ معدي الوفيات ل أددورا  4,24ومعدي الوالدات  8,66م وبجغ
معا اادي ال ا ابايدة ال،رييعي ا ااة شلتا ااايل  .4,50ول ع ا ااام 2016م بجا ااغ متوس ا ااك عما اار الب ا ااكان ل
أددورا  40,33س ةم ومعدي احعالة الكجي .38,83

جيم  -الداينة
 - 4تكمال املاادة  1- 11مان دساتور إماارة أداادورا ارياة المكار والادين والعرياادةم وال ااو
شلتايل إبريار أر ًخص عج إعالن أو إظ ار فكره أو دي أو معتقدات .
 - 5وتكمل المقرة  3من املادة ذاهتا لجك يبة الكاثوليكية املمارسة احلرة والعج ية ألدش،ت ام
ولكن ذلك ال يعين ادت اكا حلرية ممارسة دايانت أخرىم وإمنا اعًافا شلتقاليد الكاثوليكية لجريجد م
شعتريار أسقن ك يبة سيو در أورخيل (إسرياديا) رئيس الدولة ل إطار ًراكة غ قابجة لجتخبئة
مل رئيس اجلم ورية المردبية (أم ان مشًكان).

__________

( )1
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 - 6ورغام عادم وباود ساخل رمساي لجادايانتم فاماة طوائان دي ياة عديادة ل الريجاد .ووفقااا
لجدراسة االستقصائية مليبادية األسر اليت أجنبهتا إدارة احاصاتاتم يتوع البكان حببب الدايدة
واأليل احثين عج ال حو التايل.
الدايدة

الريوذية
الكاثوليكية
اهل دوسية
الي ودية
احسالم
اللوتبتادتية
دايانت أخرى
ال دايدة
ال بواب

2013

 0,4ل املائة
 69,0ل املائة
 0,0ل املائة
 0,0ل املائة
 1,5ل املائة
 0,8ل املائة
 3,1ل املائة
 25,2ل املائة
 0,0ل املائة

2014

 1,0ل املائة
 64,2ل املائة
 0,7ل املائة
 0,5ل املائة
 0,0ل املائة
 0,7ل املائة
 1,9ل املائة
 30,7ل املائة
 0,2ل املائة

2015

 1,0ل املائة
 69,8ل املائة
 0,0ل املائة
 0,3ل املائة
 0,7ل املائة
 1,7ل املائة
 2,1ل املائة
 24,4ل املائة
 0,0ل املائة

إدارة احاصاتات التابعة حلكومة أددورا.

دال  -نظام التعليم
 - 7حتدد املادة  5من قادون التعجيمم املؤر  3أيجوي/سريتمل  1993م اهليكل التعجيمي ل
أددورا .وهو منوذج فريد تتعايش في ثالثة دظم تعجيمية عامة وجماديةم هي :ال ظام األددورر وال ظام
احسرياين (العجماين والديين) وال ظام المردبيم وتديرها و ارات التعجيم ل احلكومات املع ية .والتعجيم
جماين وإبريارر اىت سن البادسة عشرة .ول عام 2016م بجغ معدي االلتحاق شملدارس 100
ل املائة .وخالي املوسم الدراسي 2016- 2015م بجغ عدد التالميذ  11 018م ًك ل م م
الاذكور  51,38ل املائاة واحانث  48,62ل املائاة .وفيماا يتعجات بتاو يع م حبباب كال دظااام
تعجيميم كان  39ل املائة م م مبخجل ل ال ظام التعجيمي األددورر و 33ل املائة ل ال ظام
التعجيمي المردبي و 28ل املائة ل ال ظام التعجيمي احسرياين( .)2
 - 8ويقوم التعجيم ل أددورا عج احلقوق واحلرايت واملريادئ امل صوص عجي ا ل املادة 20
من الدستور ول القوادل امل ظماة لجتعجايم واالتماقاات الدولياة الايت يادق عجي اا الريجاد .و ال
الا ظم التعجيمياة الاالثااة لجمريادأ األساساي الااذر يكمال قرياوي أر ًااخص بغا ال ظار عاان أر
اعتريارات تتعجت شأليل أو الدين أو دوع اجل س أو االدتمات البياسي واحيديولوبي.
 - 9وادد قادون التعجيمم املؤر  3أيجوي/سريتمل 1993م م ذئذ املريادئ والقيم اليت يقوم
عجي ا التعجيم ل أددورا .وشلمعلم تشادد المقارة ( ) مان املاادة  3عجا أيياة توعياة األطمااي
والشارياب شااًام الت ااوع واحلقاوق واحل ارايت األساسايةم وكااذلك ممارساة قاايم التباامح واحلريااةم
امل دربة ل إطار املريادئ الدميقراطية لجتعايش والتعددية .
__________

( )2
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 - 10وتشمل برامج تدريب املدرسل التابعل ل ظام التعجيم األددورر مشاريل تعجيمية هتدف
إق تعبيب اقوق احدبان والتبامح وعدم التمييب ل املدارس وإق تيب املشااركة الدميقراطياة
وامب متاسك المئات وإع،ات األولوية لتعجم القيم وامل ارات االبتماعية وتشخيل رو االلتبام
واملبؤولية لدى التالميذ م ذ سن مريكرة بدا.

هاء  -االقتصاد
 - 11يعتمد ال شاط االقتصادر األددورر شألساس عج ق،اع اخلدمات .وتشكل البيااة
والتخارة الركيبتل األساسيتل لالقتصاد .ويبتقريل الريجد اوايل مثادية ماليل ائر س وايم معظم م
من احسريان والمردبيل .و رر تعوي دقص احدتاج الوطين من املص وعات شست اد كميات
كري ة من امل تخات لتجريية ال،جب احملجيم وال سيما طجب وار الريجاد األباداب .وجتادر احًاارة
أي ا إق أيية الق،اع املايل وق،اع ًركات التأمل الجذين ًكال  22ل املائة من ال اتج احملجي
احمجاايل ل عاام 2015م عجا عكاس الق،ااع البراعاي الاذر ماال  0,5ل املائاة م ا ل العاام
ذات .
 - 12وفيما يتعجت شحطار املؤسبي االقتصادرم أبرمات أدادورا اتماقاا لالحتااد اجلمركاي مال
اجلماعة االقتصادية األوروبية م ذ عام 1991م ودخل ايب ال ماذ ل  1ديبان/أبريل 2012
االتمااق ال قاادر ماال االحتاااد األ ورويب الاذر اااددم ل مججااة أمااورم الياورو كعمجااة رمسيااة حمااارة
أددورا .ول  15آذار/مارس 2015م بدأت املماوضات مل االحتاد األورويب من أبل التويل
إق اتماق ًراكة يتوخ مشاركة أددورا ل البوق الداخجية.

واو  -سوق العمل
 - 13تقاًن هيم اة األدشا،ة االقتصاادية املتصاجة شلبايااة ل ق،ااع اخلادمات بوباود منااذج
مردة لجتعاقد وشرتماع دبرية فرص العمل املومسي .ول هذا الصددم يريل تو يل البكان حببب
الوضل من اي العمل ل عام  2016أد كان  45ل املائة م م أُبرات و 6ل املائة أيحاب
مشاااريل أو ع ااامجل حلب اااب الغ ا  .ودب اارية الب ااكان الع اااطجل عاان ال عم اال م خم ااةم ايا ا
بجغاات  2,4ل املائ ااة ل ك ااادون األوي/ديب اامل  .2017ول أواخاار ع ااام 2017م بج ااغ ع اادد
األًخاص املبخجل ل دائرة التوظين بويم م شاال عان عمال ً 548خصاام  44,2ل
املائة م م ذكور و 55,8ل املائة إانث.
 - 14ول عام 2016م بجغ عدد األُبرات ل أددورا  36 603أًخاص .وحببب ق،اعات
ال شاط االقتصادرم كان  87,8ل املائة من األُبرات يعمجون ل ق،اع اخلدماتم ويجي ق،اع
الري ات ( 7,7ل املائة) والص اعة ( 4,0ل املائة)م ل ال مل يكن يعمل م م ل الق،اع البراعي
سوى  0,5ل املائة.
 - 15ول ع ا ااام 2016م بجغ ا اات كتجا ا ااة األب ا ااور  912,18مجي ا ااون يا ا ااوروم وك ا ااان متوسا ا ااك
األب ا ا ااور  2 076,68ي ا ا ااورو .واحل ا ا ااد األد لذبا ا ا ااور م ا ا ااذ  1ك ا ا ااادون الااين/ي ا ا ا اااير 2018
هو  1 017,47يورو.
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 - 16ول عاام 2016م بجاغ عاادد مؤسباات األعمااي ل أداادورا  8 051مؤسباة .وتعااين
هيم ة مؤسبات األعماي الصغ ة ل ق،اع اخلدمات أن مالك موظمي  80ل املائة م ا كان
يًاو بل عامل وااد ومخبة عمايم ل ال كان  0,8ل املائة م ا يوظن أكار من مائاة
ًخص .وال تتوافر ل الوقت الراهن بياانت عن دبرية مؤسبات األعماي اليت تديرها أو متجك ا
دباتم ولكن مثة سعي لجحصوي عجي ا ويُؤمل أن يتبىن إدراب ا ل التقرير املقريل.
 - 17وفي ما يتعجت شملباواة ل األبورم يتريلم بعد االطالع عج بياانت املؤسبات الق ائية
وحمكماة العادي العجياا واحملكماة االبتدائياة (لجشاؤون املددياة واحدارياة)م أدا مل تقادم أر ًاكوى
بشأن عدم ااًام مريدأ املباواة ل األبورم ومل يصدر شلتايل أر اكم بشأن هذه املبألة.
 - 18غ أن ًعرية سياساات املبااواةم ل إطاار م ام اا ملكافحاة مظااهر التميياب ول ضاوت
الدراساة التحجيجياة امل خابة ل جماااي تكاافؤ المارص ص اسارية يااياغة الكتااب األباي لجمباااواةم
وشلتعاااون ماال إدارة العماال والعمالااةم قاادمت ل  8آذار/مااارس 2017م اليااوم الاادويل لجما ارأةم
مشروع بائبة التميب أوالمب دو غوج  -تعبيب املباواة بل اجل بل ل جماي العمل لالعًاف
شلتابام مؤسباات األعمااي شملباااواة وكاذلك حلماب وتعبياب ثقافااة املبااواة واملمارساات اجلياادة.
ول  8آذار/مارس 2018م ُم حت أوي بائبة الث تل من مؤسبات األعماي ل إمارة أددورا.

اثنياً -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين
ألف  -نظام احلكم
 - 19دظام أددورا البياسي هو احمارة اللملادية املشًكة ولغت ا الرمسية هي الكتالودية .وميارس
األم ان املشًكان م مة رئيس الدولةم ل إطاار ًاراكة غا قابجاة لجتخبئاة .وياا االياا أساقن
ك يباة أورخيالم مودبا يور خاوان إي رياك ب يريايس سايايجيام ورئايس اجلم ورياة المردبايةم البايد
إميادويل ماكرون.
 - 20ومؤسبااة احمااارة املشااًكة موروثااة عاان ال ظااام احق،اااعي لجباايادة املشااًكة امل ش ااأ ل
عاام  1278عقااب التوقياال عج ا عقااد املشاااركة احق،اعيااة األوي باال أسااقن ك يبااة أورخياال
وكودت دو فْوا (فردبا).

ابء  -اجمللس العام (الربملان الوطين)
 - 21يكمل اجملجس العام (اللملان الوطين) التمايل املختجك واملتكافئ لجمواط ل واألبرًيات
البريل .ومتارس هذه اهليئة التمايجية الشعريية البج،ة التشريعية وتوافت عج ميباديات الدولة وتعب
عمل احلكومة البياسي وتريده.
 - 22ويتااألن اجملجااس العااام ماان  28انئريااا برملاديااا كحااد أد و 42كحااد أقص ا م يُ تخااب
دصم م عج أساس العدد ذات عن كل أبرًية من األبرًيات البريل ودصم م اآلخر عن الدائرة
االدتخابية الوط ية .ويُ تخب أع ات اللملان شالقًاع العام احلر والعادي واملرياًر والبرر لوالية
مدهتا أربل س وات .ومكتب اجملجس العام هو هيئت احدارية.
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 - 23وقد بدأ ل عام  1967د اي املرأة األددورية من أبال التمتال شملواط اة الكامجاةم أر
ممارساة مجياال اقوق ااا البياسااية .وتُوباات هااذه املراجااة بتقااد التماااس ل ياال احلاات ل املواط ااة
الكامجةم ل  15أاير/مايو 1968م حيمل توقيل أكار من  370امرأة أددورية .غ أد مل تاُتح
لجمرأة األددورية إمكادية التصويت والًًح اىت عام  .1973ول عام  1984م التحقت أوي
امرأة شجملجس العام لتحل حمل أاد أع ائ وادتُخريت ل عام  1986أوي امرأة كع و ل اجملجس
العام.
 - 24وخاالي الواليااة التشااريعية 2015- 2011م حتقاات التكااافؤ باال اجل باال ل ع ااوية
اجملجاس العاامم ماان دون أن يباتجبم ذلاك ا اااذ أر داوع مان احب اراتات اح ابياةم ماال قااادون
احلصص؛ غ أن اجملجس العام يتألن االيا من  19برملاديا و 9برملاديات.

جيم  -احلكومة
 - 25تدير احلكومةم اليت تتألن من رئيس احلكومة والو راتم الاذين حيادد القاادون عاددهمم
سياسة أددورا الوط ية والدولية .وتُب أي ا إدارة الدولة الايت متاارس الباج،ة الت ظيمياة .ويعال
األم ان املشًكان رئيس احلكومة بعد أن ي تخري اجملجس العامم وفقا ألاكام الدستور .وت ت ي
والية رئيس احلكومةم ما عدا ل احلاالت االستا ائيةم ب اية الدورة التشريعيةم وال و ل أن
ميارس أكار من واليتل متتاليتل .وتتألن احلكومة االيا من أربل و يرات وسريعة و رات.

دال  -السلطة القضائية
 - 26ي ق اايم ق اااة احمل اااكم االبتدائي ااة ( )batllesوالق اااة املب ااتقجون الع اادي شس اام الشا ااعب
األددورر .وخي ل دظام العدالة ألاكام قادون العدالة املؤر  3أيجوي/سريتمل  .1993واجملجس
األعجا لجق اات هاو اهليئااة املؤسباية املباتقجة الاايت متاال الباج،ة الق ااائية .ويتاألن مان مخبااة
أع اتم يعل كل وااد م مم عج التوايلم األم ان املشًكانم ورئيس احلكومة ورئيس اللملان
وق اة احملاكم االبتدائية والق اة املبتقجون .وتدوم واليت م ست س واتم وهي قابجة لجتخديد.
وميارس اجملجس األعج لجق اات م ماة ا ااذ احباراتات التأديريياة ويكمالم رغام عادم اضا،الع
ص اام ق ااائيةم اسااتقالي الق ااات واباان س ا عمجا ويعاال أع ااات ال يابااة العامااة شق اًا ماان
احلكومة .ويتشكل اجل ا الق ائي من مخبة فروعم هي :الق ات املدين والق ات اجل ائي وق ات
التحقيات والق ااات احدارر وق ااات األااداث .ويشاامل كاال م ااا دربتال ماان التقاضاايم يااا:
احملكمة االبتدائية وحمكمة االستئ اف.
 - 27وتتألن احملكمة االبتدائية من  15قاضيام  11م م إانث و 4ذكور .ومثة أي ا 13
قاضايا مباتقالم  9ما م ذكاور و 4إانث .وتتاألن ال ياباة العاماةم بادورهام مان مخباة ماادعل
عاملم ثالثة م م إانث واث ان من الذكور .ويتألن اجملجس األعج لجق ات ل الوقت الراهن من
ثالث قاضيات وقاضيل.

هاء  -األمريان املشرتكان
 - 28وفقا لجتقجيد املؤسبي ألددورام ميارس األم ان املشًكان م مة رئ يس الدولةم ل إطار
ًراكة غ قابجة لجتخبئةم ومياالن الريجد عج أعج املبتوايت .واألم ان املشًكان يا رمب دولة
6
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أدادورا وال ااام ان لادوام ا واسااتمرارها وكاذلك السااتقالهلا ولصاون عالقاهتااا التقجيدياة املتباامة
شلتكاافؤ والتاوا ن مال الادوي اجملااورة .و باد األما ان املشاًك ان وفاات الدولاة شلتباماهتاا الدوليااة
وي ،جعان أي ا بدور احلكمال والوساي،ل فيماا يتعجات بعمال الباج،ات واملؤسباات العاماة.
و رر إطالع األم ين املشًكلم بشكل دوررم عج ًؤون الدولةم ولك ما غ مبؤولل عن
إبراتات البج،ات األددورية.

واو  -السلطة احمللية :البلدايت
 - 29الريجادايت هااي اهليئااات التمايجياة واحداريااة لذبرًاايات .وهاي مؤسبااات عامااة تتمتاال
شلشخصية القادودية والبج،ة التشريعية احملجيةم وفقا لجقادون .وتعمل الريجدايت وفت مريدأ احلكم
الاذا،م الااذر يعااًف ب ا الدسااتور ويكمج ا م وذلااك ل د،اااق اختصاياااهتا الاايت متارس ا ا وفقااا
لدستور أددورا وقوادي ا وأعراف ا .ومتال الريجدايت مصاحل األبرًيات وتقر امليبادية احملجية وت مذهام
وحتدد وت مذ البياسات العامة ل دائرة دموذهام وتدير وتُب مجيل ممتجكات األبرًياتم سوات
كادت عامة أو خاية أو ببتا من الًاث الوطين .وي قبم بع األبرًيات إق وادات فرعية
إقجيميةم هي  Quartsو  Veïnatsم وفقا الختصايات الريجدايت وألعراف أددورا وتقاليدها.
ول الوقت الراهنم ترأس امرأاتن أبرًية أددورا ال بييا وأبرًية إيبكالديس  -إي غورداينم ويا
األكاار ساكاانم ل اال ي ارأس ربااي بقياة األبرًايات (أوردي ااو والماسااان وإي كاماب وكااا دييو
وسادت خوليا در لوراي).

اثلثاً -اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف  -احلقوق واحلرايت الدستورية
احلقوق الدستورية
 - 30اعتُمد دستور إمارة أددورا شستمتات ًعيب ل  14آذار/مارس  .1993ويُعتل القادون
األمس ل ال ظام القادوين احملجيم وهو مجبم جلميل البج،ات العامة واملواط ل (املادة .)3
 - 31وتتمال املريادئ اليت توب عمل دولة أددورا ل مراعاة وتعبيب احلريةم واملباواةم والعدالةم
والتبامحم والدفاع عن اقوق احدبانم والكرامة احدبادية (املادة  .)2- 1وجتدر احًارة إق
أن دستور أددورا يعًف صريادئ القادون الدويل العام املعًف هبا عامليا (املادة  .)3- 3وشحضافة
إق ذلكم تُدمج أددورا ل دظام ا القادوين الداخجي أاكام املعاهدات واالتماقات الدولية اليت
تعتمادهام م ااذ اتريااخ دشاارها ل اجلرياادة الرمسياة حمااارة أداادورا (املااادة )4- 3م وكااذلك أاكااام
احعالن العاملي حلقوق احدبان (املادة .)5
 - 32ويقر الدستور أبن الكرامة احدبادية مقدسة ويكمل شلتايل اقوق احدبان غ القابجة
لالدت اك وال لجتصرفم اليت تشكل أساس ال ظام البياسي والبجم االبتماعي والعدالة (املادة .)4
وي ص يرااة عج أن مجيل األًخاص سواسية أمام القادونم وال و التمييب ضد أر ًخص
عج أساس املولد أو العرق أو دوع اجل س أو األيل أو الدين أو الرأر أو أر وضل ًخصي
أو ابتماعي آخر (املادة  .)6ويعًف الدستور شحلت ل احلياة وحيمي ا بشكل كامل ل خمتجن
GE.19-00035
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مرااج ا (املادة  .)1- 8ولكل ًخص احلت ل البالمة الريددية واملع وية .وال و ت عري أر
ًخص لجتعذيب أو العقوبة أو املعامجة القاسية أو الالإدبادية أو امل ي ة (املادة  .)2- 8وعقوبة
احعدام حمظورة (املادة .)3- 8
 - 33وجلمياال األً ااخاص احل اات ل احلري ااة واألم اانم وال ااو ارم اااىلم م ا ا إال اس اات ادا إق
األسرياب واحبراتات امل صاوص عجي اا ل الدساتور والقاوادل .وال او أن يتخااو االاتخاا
احدارر املدة الال مة حبرات التحقيقات الرامية إق استخالت مالببات الق ية وال أن يتعدى
أبدا  48ساعة من دون عرض الشخص احملتخب عج الق ات .وحيدد القادون إبرات يتيح ألر
ًخص حمتخب إمكادية الجخوت إق هيئة ق ائية لتريات ل مشاروع ية ااتخاا ه وتعياد لا اقوقا
األساسية امل ت كة (املادة .)9
 - 34وتا ص املاادة  39ماان الدساتور عجا أن احلقااوق واحلارايت الاواردة في ا ت ،ريات بشااكل
مرياًر وأىلا ُمجبمة لجبج،ات العامة .وال و أن يقيد القادون د،اق ممارست ا م وتكمل احملاكم
محايت ااا .وليباات هااذه احلقااوق واحل ارايت اك ارا عج ا امل اواط لم باال تُكماال جلمياال األبادااب
املقيمل ل أددورا بصمة قادودية.
 - 35وال و ت ظيم ممارسة احلقوق واحلرايت إال صوبب القادون؛ وي ريغيم عج وب اخلصوصم
ت ظيم ممارسة احلقوق امل صوص عجي ا ل المصجل الااين والرابل صوبب قوادل (املادة .)40
سبل محاية احلقوق الدستورية
 - 36ت ا ص امل ااادة  41ماان الدس ااتور أي ااا عج ا أن احمل اااكم العادي ااة تكماال محاي ااة احلق ااوق
واحلارايت املعاًف هباا ل المصااجل الاالا والرابالم وال سايما احلقااوق املتعجقاة حبماياة البااالمة
الريددية وحبظر أفعاي التعذيبم من خالي إبراتات عابجة وذات أولوية ي ظم ا القادون تشملم
ل مجيل احلاالتم دربتل من التقاضي .ويتيح القادون أي ا إبراتات استا ائية لتقد طجب
احلماية املؤقتة إق احملكمة الدستورية إ ات إبراتات البج،ات العامة اليت ت ت ك احلقوق املع ية.

ابء  -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان
 - 37ياادقت أداادورام بوياام ا دولااة ع ا اوا ل اهليئااات الدوليااةم عج ا الصااكوك األوروبي ااة
والدولية التالية لتعبيب ومحاية اقوق احدبان والقادون احدباين:
األمم املتحدة
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•

الع ااد الاادويل اخلاااص شحلق ااوق املدديااة والبياساايةم املااؤر  16ك ااادون األوي/
ديبمل 1966؛

•

اللوتوكوي االختيارر املجحت شلع د الدويل اخلاص شحلقوق املددية والبياسيةم
املؤر  16كادون األوي/ديبمل 1966م واللوتوكوي االختيارر الااين املجحت
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شلع ااد الاادويل اخلاااص شحلقااوق املدديااة والبياساايةم اهلااادف إق إلغااات عقوب ااة
احعدامم املؤر  15كادون األوي/ديبمل 1989؛
•

اتماقياة م اال برمياة احشدة اجلماعيااة واملعاقريااة عجي اام املؤرخااة  9كااادون األوي/
ديبمل 1948؛

•

اتماقية الق ات عج مجيل أًكاي التمي يب ضد املرأةم املؤرخة  18كادون األوي/
ديبمل 1979؛

•

اللوتوكوي االختيارر التماقياة الق اات عجا مجيال أًاكاي التميياب ضاد املارأةم
املؤر  6تشرين األوي/أكتوبر 1999؛

•

اتماقي ااة م اه ا ااة التعا ااذيب وغا ا ه ما اان ضا ااروب املعامج ااة أو العقوبا ااة القاسا ااية
أو الالإدبادية أو امل ي ةم املؤرخة  10كادون األوي/ديبمل 1984؛

•

اتماقية اقوق ال،ملم املؤرخة  20تشرين الااين/دوفمل 1989؛

•

اللوتوك ااوي االختي ااارر املجحا اات شتماقي ااة اق ااوق ال،ما اال بش ااأن بي اال األطما اااي
واستغالي األطماي ل الريغات ول املواد احشايةم املؤر  25أاير/مايو 2000؛

•

اللوتوكا ااوي االختيا ااارر التماقيا ااة اقا ااوق ال،ما اال بشا ااأن اً ا اًاك األطما اااي ل
امل ا عات املبجحةم املؤر  25أاير/مايو 2000؛

•

اللوتوكوي االختيارر التماقية اقوق ال،مل املتعجت إببارات تقاد الريالغااتم
املؤر  19كادون األوي/ديبمل 2011؛

•

اتماقية اقوق األًخاص ذور احعاقة وبروتوكوهلاا االختيااررم املؤرخاان 13
كادون األوي/ديبمل 2006؛

•

دظام روما األساسي لجمحكمة اجل ائية الدوليةم املؤر  17متو  /يولي 1998؛

اليونسكو
•

اتماقية ال يودبكو ملكافحة التمييب ل جماي التعجيم (.)1960

جملس أورواب
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•

االتماق األورويب املتعجت شألًخاص املشاركل ل إباراتات احملكماة األوروبياة
حلقوق احدبانم املؤر  5آذار/مارس 1996؛

•

االتماقية األوروبية حلماية اقوق احدبان واحلرايت األساسيةم املؤرخة  4تشرين
الااين/دوفمل 1950م وبروتوكوالهتا املختجمة؛

•

اتماقياة جمجااس أوروش بشاأن م اال ومكافحاة الع اان ضاد امل ارأة والع ان امل اابيلم
املؤرخة  11أاير/مايو 2011؛
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•

اتماقياة جمجاس أوروش بشاأن محاياة األطماااي مان االساتغالي اجل باي واالعتاادات
اجل بيم املؤرخة  25تشرين األوي/أكتوبر 2007؛

•

االتماقياة األوروبيااة مل اال التعااذيب واملعامجاة أو العقوبااة الالإدبااادية أو امل ي ااةم
املؤرخة  26تشرين الااين/دوفمل 1987م واللوتوكوالن األوي والااين املجحقان
هبا؛

•

اتماقية جمجس أوروش بشأن مكافحة االجتار شلريشرم املؤرخة  16أاير/مايو .2005

مؤمتر الهاي
•

اتماقيااة الهااار بشااأن مح ايااة األطماااي والتعاااون ل جماااي التريااين عج ا الص ااعيد
الدويل؛

•

االتماقية اخلاية شجلوادب املددية لالخت،اف الدويل لذطماي.

القانون اإلنساين
•

اتماقياة ب يان (األوق) لتحباال اااي اجلراا واملرض ا شلقاوات املبااجحة ل
امليدان ()1949؛

•

اتماقية ب ين (الاادية) لتحبل ااي برا ومرض وغرق القوات املبجحة
ل الريحار ()1949؛

•

اتماقية ب ين (الاالاة) املتعجقة صعامجة أسرى احلرب ()1949؛

•

اتماقي ااة ب ي اان (الرابع ااة) بش ااأن محاي ااة األً ااخاص امل اادديل ل وق اات احل اارب
(.)1949

االستعراض الدوري الشامل
 - 38ل  25أيجوي/سريتمل 2015م اعتمد جمجس اقوق احدبان املقرر  107 / 30بشأن
دتائج االستعراض الدورر الشامل حلالة أددورا .وتعمل اكومة أددورا من أبل الوفات شلتباماهتا
الدولية وت ميذ التوييات اليت قريجت ا .وابب االقت اتم سًد تماييل بشأن التوييات ل كل
تقرير من التقارير الدورية املقدمة إق خمتجن هيئات اقوق احدبان.
معلومات أخرى ذات صلة حبقوق اإلنسان
 - 39تشاارك أدادورا أي ااام بويام ا دولااة ع اوا ل جمجاس أوروشم ل عمجيااات التقيايم الاايت
جتري ا الجخ ة األوروبية مل اه ة الع صرية والتعصب .وت ،جل هذه الجخ ة شستعراض التشريعات
والبياسات والتداب اليت تعتمدها الدوي األع ات من أبل مكافحة كراهية األبادب ومعاداة
البامية والتعصب.
 - 40ودشرت هذه الجخ ة تقريرها عن متابعة احلالة ل أددورا ل إطار الدورة اخلامبة لجريد
ل ً 28رياط/فلاير  .2017ويت من التقرير االة ت ميذ التوييات اىت  30ابيران/يودي .2016
10
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 - 41ووب ات أداادورا دعاوة إق م ظمااة األمان والتعاااون ل أوروش لرياد العمجيااة االدتخابيااة
خااالي االدتخ اااشت العام ااة ال اايت أبري اات ل  1آذار/م ااارس  .2015و ار مكت ااب املؤسب ااات
الدميقراطية واقوق احدبان الريجد يومي  27و 28كادون الااين/ي اير  2015م وأيدر التقرير
ذا الصجة الذر يت من توييات واست تابات ل ً 19رياط/فلاير .2015
 - 42ول  3تش اارين الاا اااين/دوفمل 2010م وب ا اات أدا اادورا أي ااا دعا ااوة دائما ااة إق مجيا اال
احبراتات اخلاية جملجس اقوق احدبان لتيب البايرات احملتمجة لجمكجمل بوالايت ل إطار
هذه احبراتات .ومل تتجت اىت اآلن أر ايرة.
 - 43وليب ا اات أد ا اادورا طرف ا ااا ل االتماقي ا ااة اخلايا ا ااة بوض ا اال الالبئ ا االم املؤرخ ا ااة  28متا ا ااو /
يولي 1951م وال ل اللوتوكوي اخلاص بوضل الالبئلم املؤر  31كادون الااين/ي اير .1967
 - 44ولكنم وبغية وفات اكومة أددورا شلتباماهتا شملبايةم قدر املبت،اعم ل مين ادة
األ مة احدبادية ال امجة عان مججاة عوامال م اا ال اباع البا وررم الاذر أبال مئاات اآلالف مان
األًخاص عج المرار مان تجاك امل ،قاةم وافات جمجاس الاو راتم ل  13أيجوي/ساريتمل 2017م
عج مشروع قادون لتوف احلماية املؤقتة واملراجية ألسرياب إدبادية .واعتُمد هذا القادون صوافقة
اجملجس العام ل  22آذار/مارس  .2018ول  8أاير/مايو 2018م وقعت اكومة أددورا عج
اتماق مل مجعية سادت إ يديو لتيب ويوي الالبئل البوريل املوبودين اي ا ل لري انم عل
ممر إدباينم إق أددورا.
 - 45وي ا ص ق ااادون احلماي ااة املؤقتااة واملراجي ااة ألس اارياب إدب ااادية عج ا وض اال ال ظ ااام ال ااال م
الستقرياي الالبئل من خالي استحداث رخصة بد يدة لإلقامة أو احقامة والعمل .وي ص هذا
القادون عج أن حتدد اكومة أددورا س واي عدد األًخاص الذين ميك ا استقرياهلمم مل إع،ات
األولوية ألًد األًخاص ضعما .وتتمال إادى أولوايت هذا القادون أي ا ل كمالة االعًاف
لالبئل حبقوق م ل الريجد .ول هذا الصددم يعًف هذا القادون شحلت ل احلصوي عج البكن
والعمل والتدريب واخلدمات االبتماعية واالبتماعية  -الصحية والتعجيم.

جيم  -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان
مصادر القانون
 - 46تعًف املادة  5من الدستور ببراين ممعوي احعالن العاملي حلقوق احدبان ل الريجد.
 - 47وت ص املادة  4- 3من الدستور عج إدماج أاكام مجيل املعاهدات واالتماقات الدولية
ل ال ظاام القااادوين احملجااي اعتريااارا مان اتريااخ دشاارها ل اجلرياادة الرمسياة حمااارة أداادورا .وال ااو
تعديج ا وال إلغاؤها صوبب قوادل.
 - 48وشحضااافة إق ذلااكم ت ا ص املااادة  23ماان القااادون امل ا ظم لعماال الدولااة فيمااا يتعج اات
شملعاهداتم املؤر  19كادون األوي/ديبمل 1996م عج أد ال و إلغات أو تعديل أو تعجيت
أاكاام املعاهاادات واالتماقااات الدولياة إال عج ا ال حااو امل صاوص عجي ا ل املعاهاادات دمب ا ا
أو وفقا لجمعاي العامة لجقادون الدويل .وشلتايلم اعتمدت إمارة أددورا دظاما ي ص عج أسريقية
املعاهدات عج القوادل العاديةم وكذلك عج اد،رياق ا املرياًر ل القادون احملجي.
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 - 49وعالوة عج ذلكم وشل ظر إق أن املادة  1- 3من الدستور ت ص عج أن الدستور هو
القادون األمس ل ال ظام القادوين احملجي ألدادورام وإق أن املاادة  19مان ال قاادون املا ظم لعمال
الدولة فيما يتعجت شملعاهداتم املاؤر  19كاادون األوي/ديبامل 1996م تا ص شحضاافة إق
ذلاك عجا إبار لات لجمراقرياة املباريقة ملادى دساتورية املعاهاداتم فايمكن القاوي أبن مرترياة دسااتور
أد اادورام عجا ا مبا ااتوى التبجب اال اهلرم ااي لجق ا اوادلم تم ااوق أو عجا ا األقا اال تا اوا ر املعاها اادات
واالتماقات الدوليةم وال و شلتايل اعتماد معاهدة أو اتماقية تتعارض مل الدستور.
 - 50وت ص املادة  24من القادون امل ظم لعمل الدولة فيما يتعجت شملعاهاداتم املاؤر 19
كادون األوي/ديبمل  1996م عج أد ت،ريت مجيل هيئات الدولة الق ائية واحدارية بشكل
مرياًر املعاهدات البارية املمعوي اليت ت شئ اقوقا والتبامات شل برية لذفرادم ما مل يتريل من
داص املعاهاادة أو يااك التصااديت عجي ااا أن ت،رييق اا مرهااون بباان ق اوادل أو شعتماااد أاكااام
ت ظيمية  .وتوضح المقرة  2من هذه املادة أد يتعل عج احلكومةم إذا كان ت ميذ معاهدة ما
يباتجبم وضال قااادونم أن تقادم إق اجملجاس العااامم ل أقارب وقات ممكاانم مشاروع القااادون ذر
الصجة .وحياي مشروع القادون إق اجملجس العام لدى طجب املوافقاة عجا معاهادة ماا إذا كادات
هاذه املعاهاادة قااد دخجاات شلمعال ايااب ال ماااذ ل دوي أخاارى أو تا ص عج ا أن تعتمااد الاادوي
األطراف التشريعات املالئمة لدى بدت دماذها.
النظام املؤسسي واملؤسسات العامة يف أندورا
 - 51و لجمخجس العام أن يموض لجحكومة سج،ة إيدار القوادل الال مة ل إطار احلدود
والشروط امل صوص عجي ا ل املادة  59من الدستور.
 - 52وحمااكم أدادورا هاي ال اامن الرئيباي حلقااوق احدباان .وتا ص املاادة  85مان دسااتور
أدادورا عجا املريادأ املتماال ل أن إقاماة العادي اختصااص اصارر لق ااة يتمتعاون شالسااتقاللية
واالستقرار الوظيمي وال خي عونم ل أدات م ام م الق ائيةم سوى لجدستور والقادون .واجل ا
الق ائي فريد .وي ظم القادون هيكج وتركيريت وعمج والوضل القادوين ألع ائ  .واحملاكم اخلاية
حمظورة.
 - 53ووفقاا لجماادة  2مان قاادون احباراتات اجل ائيااةم فاحن ياالاية إقاماة العادي وإياادار
األاكام وإدماذها ل اجملاي اجل ائي اختصاص اصرر حملكمة العدي العجياا ل أدادورا واحملكماة
اجل ائية ورئيب ا واحملكمة االبتدائية وق اهتام من دون احخالي شملعاهدات ذات الصجة امللمة
وفقا ألاكام املادة  65من الدستور .
 - 54وعالوة عج ذلكم ت ،ريت كذلك املادة  93من الدساتور عجا مجيال الق اااي املتعجقاة
شملعاهدات اليت ت درج ل اجملاي اجل اائيم وتا ص عجا أدا ت ا،جل ال ياباة العاماة ص ماة كمالاة
محاية ال ظام القادوين وت،رييق وضما ن استقالي احملاكم وتشخيع ا عج ت،رييت القادون من أبل
محاية اقوق املواط ل والدفاع عن الصاحل العام  .وتؤدر ال يابة العامةم اليت يرأس ا املدعي العام
لجدولةم م ام ا وفقا ملريادئ الشرعية والوادة والت ظيم اهلرمي الداخجي.
 - 55ووفقا لجمادة  65من الدستورم ال او تماوي الصاالايات التشاريعية أو الت ميذياة
أو الق ائية إال مل ظمات دولية من خالي معاهدة تُعتمد أبغجريية ثجاي أع ات اجملجس العام.
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 - 56ول  4ابيران/يودي 1998م اعتُمد القادون املتعجت إبدشات مكتب أمل املظامل وبعمج .
وهذا املكتب مؤسبة مبتقجة مبؤولة عن مراقرية مدى ت قيد احدارة العامة ل عمج ا شملريادئ
األساسية املتماجة ل الدفاع عن احلقوق واحلرايت املكرسة ل الدستور ومحايت ا .ويقدم مكتب
أمل املظامل إق اجملجس العام تقريرا س واي عن أدش،ت .
 - 57ووفقا لجمادة  13من هذا القادونم و ألر ًخص طرييعي أو اعتريارر حيتج صصج حة
مشروعة أن يقدم إق مكتب أمل املظامل ًكوى أو م،الريةم بصرف ال ظر عن ب بيت أو س
أو وضع أو حمل إقامت .
 - 58ول  25تشاارين األوي/أكت ااوبر 2010م اعتُم ااد القااادون  2010/79بش ااأن تع ااديل
القادون املتعجت إبدشات مكتب أمل املظامل وعمج بغرض تعميم أاكام اتماقية اقوق ال،مل.
وشلتايلم يتوخ هذا التعديل قيام مكتب أمل املظامل بتوعية القايرين وتوبي م بشأن اقوق م
وا ارايهتم املع ااًف هب ااا ل االتماقي ااة (امل ااادة  )1وإاتاااة القاي اارين إمكادي ااة تق ااد ً ااكاوى أو
م،الرياات إق مكتاب أمال املظاامل .و او ملان تقال أعماارهم عان  12سا ة ولذًاخاص عادميي
ا ألهجية القادودية أن يمعجوا ذلك من خالي مماجي م القادوديلم من دون احلابة إق توكيل خاص
(املادة  .)2- 13ويش املوقل الشريكي ملكتب أمال املظاامل ( )www.raonadordelciutada.ad
بوضو إق أد ميكن لذطماي الذين تموق أعمارهم  12س ة الجخوت إق هذا املكتب من دون
ا ور ممال قادوين أو ويي.
 - 59وامتااال لتويية الجخ ة األوروبية مل اه ة الع صرية والتعصابم قادمت اكوماة أدادورا
مشروع قادون لتوسيل د،اق اختصايات مكتب أمل املظامل اىت يتبىن ل م ضمن يالايات
أخارىم تجقاي ًااكاوى بشاأن التميياب الع صااررم ل الق،ااعل العاام واخلاااص عجا ااد س اوات.
واعتُماد القاادون 2017/26م املاؤر  23تشارين الاااين/دوفملم بشاأن تعاديل القاادون املتعجات
إبدشات مكتب أمل املظامل وبعمج م املؤر  4ابيران/يودي 1998م ودخل ايب ال ماذ ل 24
تشرين الااين/دوفمل .2017
 - 60ول كادون األوي/ديبمل 2014م أُدشئت دائرة املباعدة والوساطة الق اائية .وهاي
خدمااة عام ااة جماديااة م اان خاادمات احدارة العام ااةم تشاارف عجي ااا و ارة العاادي وو ارة اخل اادمات
االبتماعيااة مع ااام هباادف تق ااد املباااعدة لجما اواط لم وال ساايما ض ااحااي اجل ارائم واملخالم ااات
اجل ائيةم وتقد احرًاد القادوين واالبتماعي لجمحتكمل إق الق ات .ول هذا الصدد م تقدم
معجومات لذفراد حببب ااالهتم عان ساريل االدتصااف واآللياات املؤسباية وامل ياة والقادودياة
القائمة اليت تتيح هلم ممارسة ومحاية اقوق م ويون مصاحل مم وعن املوارد االبتماعية املتااةم
وتُوب مم ع د االقت اتم إق احدارات أو املؤسبات املالئمة أو إق امل يل امل اسريل .وتوفر
خدمة الوساطة األسرية لذًخاص الذين يتخري،ون ل دباعات مل األ واج أو الشركات ل احلياة
أو أفراد األسرة إبراتات لجوساطة وتبوية ال باعات تشخل احلوار والتويال إق اجاوي ُمرضاية
لجبوبل أو الشريكل ولذب ات القايرين .وتتألن دائرة املباعدة والوساطة الق ائية من خري ة
قادودية وأخصائية أو مرًدة ابتماعية وط رييرية دمبادية.
 - 61ول  22آذار/ماارس 2018م اعتمااد اجملجاس العااامم شملوافقااة العاماةم قااادون الوساااطة
الذر ي مي الصريغة القادودية عج ممارسة دور الوساطة.
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 - 62ول آذار/ما ااارس 2018م أدشا اائت دائا اارة الجقا اااتات األسا اارية .ويتعجا اات األما اار دم ا ااة
ابتماعية متخصصة لجتدخل وت ميذ دظام البايرات ل ااالت االدمصاي أو ال،الق أو غ هاا
من ااالت ال باع األسرر اليت ت ق،ل أو تتعقد في ا عالقة القايرين مل أاد الوالدين أو أاد
أفراد األسرة.
 - 63ول  30أيجوي/سا ااريتمل 2015م أُدش ا اائتم صوب ا ااب مرس ا ااومم ً ا ااعرية دع ا اام الش ا اارياب
اخلاضعل لجوياية أو املتحررين م ام بغرض تقد الدعم املتوايل إق الشرياب الاذين تاًاو
أعمارهم بل  16و 25س ة الذين خي عون أو كادوا خي عون لوياية اكومة أددورا أو يعيشون
اال ااة ال ااعن أو يواب ااون خ ،اار احقص ااات االبتم اااعيم ومص ااااريت م وت ااوبي م م اان أب اال
اكتبااب خمتجان م اارات احليااة اليومياة وضامان حتاررهم وادادماب م االبتمااعي .وت ام هاذه
الشعرية اخلدمات التالية حببب جماالت التدخل:
جمال الوقاية والتدخل اجملتمعي
•

دائرة رعاية املراهقل املعرضل لجخ،ر

 - 64تتمااال م مااة دائ اارة رعايااة املا اراهقل املعرضاال لجخ،اار ل تجريي ااة ااتيابااات املا اراهقل
املعرضل لجخ،ر االبتماعي بغية محايت م ومعاجلة أوضاع م وم ال حتوهلاا إق اااالت مبم اة.
وتقدم هذه الادائرة خادمات ىلارياةم وشلتحدياد خاارج سااعات الدراساةم هبادف تعبياب الت شائة
االبتماعية والت مية الشخصية وتدارك ال واقص االبتماعية -الًبوية .وتبت دف هاذه اخلدماة
فريت احلماية التابل
املراهق ل الذين تًاو أعمارهم بل  12و 16س ة وأسرهمم ويتابل أوضاع م ُ
لجادائرة املتخصصاة لرعايااة ال،مال .أماا صااوص امل خياة املتريعاةم ف ااي ًاامجة وقوام اا التعجاايم
ال شك واملتكامل والًبية عج القيم والتعجيم املختجك.
الدعم من أجل التحرر واالندماج االجتماعي
•

دائرة إرًاد الشرياب ضعاف احلاي

 - 65تبع دائرة إرًاد الشرياب ضعاف احلاي إق االستخابة عج حنو ًامل الاتيابات
الشارياب ضااعاف احلاااي ل إماارة أداادورام ماان خااالي تجريياة االاتيابااات األساسااية ل جماااالت
الصحة والبكن والتدريب والعمل والدعم املايل والًفي .
 - 66ويتمااال اهل اادف الرئيب ااي هل ااذه ال اادائرة ل إرً اااد الش اارياب ل خمتج اان اجمل اااالت وفق ااا
لالاتيابات اخلاية لكل وااد م مم من خالي رعاية فردية وحمددة .ويشمل ذلك كج مخبة
جماالت هي التدريب والعملم والصحةم والدعم املايلم والًفي م والبكن .واملبتميدون من هذه
اخلدمات هم الشرياب ضعاف احلاي الذين تًاو أعمارهم بل  16و 25س ة.
•

آلية دعم الشرياب اخلاضعل لجوياية واملتحررين م ا

 - 67تتماال م ماة آلياة دعاام الشارياب اخلاضاعل لجويااية واملتحااررين م اا ل تقاد الاادعم
املبتمر إق الشرياب املًاواة أعمارهم بل  16و 21س ةم الذين خي عون أو كاادوا خي اعون
لوياية احلكومةم ول مصااريت م وتوبي م من أبل اكتباب خمتجن م ارات احلياة اليومية
وتعبيب حتررهم الكامل واددماب م االبتماعي .وأهداف ا الرئيبية هي مباعدة هؤالت الشرياب ل
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حتقيت توا ىلم العاطمي من خالي الم م العميت لذواهتم وقريوهلام وتعبياب اساتقالهلم الشخصايم
وتبويدهم شلوسائل الال مة لم م الواقلم وتعبياب قادرهتم عجا التصارفم وتشاخيع م عجا رباك
عالقات ًخصية إ ابيةم وتيب مشاركت م ل احلياة اجلماعيةم وت،وير قدراهتم المكرية.
 - 68و رر ذلك كج من خالي ُدور الرعاية بويم ا حمورا لجعمل من أبل ت،رييل اجلوادب
املتعجقة شحلياة اليومية هلؤالت األًخاص وصخاي التدريب والعمل والدعم املايلم وما إق ذلك.

دال  -إطار تعزيز حقوق اإلنسان
الربملاانت واجملالس اإلقليمية
 - 69وافت اجملجس العامم ل  15كادون الااين/ي اير 2015م عج اتماق تعبيب املباواة بل
اجل بل اد،القا من اجملجس ذات  .وي ص االتماق املذكورم الذر توافقت عجي مجيل اجملموعات
اللملاديةم عج إعداد الكتاب األبي لجمباواةم بدعم من اكومة أددورا وشلتعاون مل مع د
الدراسات األددورية وو ارة الشؤون االبتماعية والعدي والداخجية .وي دف إق جتميل املعجومات
عن الوضل المعجي لجمباواة كي يتبىن تصميم اسًاتيخية عمل اد،القا من املؤسبة ذاهتا وسائر
املؤسبات العامة .وشحضافة إق ذلكم ي ص االتماق عج ت ميذ التويايات الاواردة ل خ،اة
عمل اللملاانت املراعية ل وع اجل س اليت اعتمدها االحتاد اللملاين الدويل.
 - 70وبدأ إعداد الكتاب األبي لجمباواة ل آب/أغب،س 2016م بعد حتديد إبراتات
العمل وم خيت  .وأُجنبت خمتجان املرااال املقاررة (مجال وحتجيال الرييااانت املتاااة بشاأن المئاات
البكادية املبت دفة  -كريار ال بنم واألطماي والشريابم وامل ابرونم واألًخاص ذوو احعاقةم
وال باتم واملاجيات واملاجيون ومبدوبو امليل اجل بي ومغايرو اهلوية اجل بادية وأارار اهلوية وامليوي
اجل بية واامجو يامات اجل بال)م صشااركة الكيااانت االبتماعياة املماجاة هلاذه المئااتم ومان
خالي إبرات حتجيل معمت ملدى تكافؤ المرص ل الريجد وإجنا دراسة استقصائية لجبكان ملعرفة
آرات املواط ل.
 - 71ول  21ابيران/يودي 2017م عُرض ما خجص إلي العمل امل خب من است تابات وادده
من أولوايتم ركبت عج ضرورة اعتماد قادون لجمباواة وعدم التمييبم يوباد االياا ل مراجاة
الصياغةم وإد شات مريد لجمباواةم وإدشات حممل لجق،اع الاال كأداة لجحوار مل احدارة العامةم
ووضل اسًاتيخيات حمددة ل جماي املباواةم وما إق ذلك .وقُدم الكتاب األبي لجمباواة رمسيا
ل  7أاير/مايو 2018م وهو متا (شلجغة الكتالودية) ل املوقل الشريكي حدارة الشؤون االبتماعية:
.https://www.aferssocials.ad/images/stories/Collectius/Igualtat/Llibre_blanc_igualtat.pdf
 - 72وجتادر احًاارة ضامن األولاوايت احملااددة ل مشاروع قاادون املبااواة وعادم التمييااب إق
التبام احلكومة أبن تعتمدم كل أربل س واتم برانجما لإلدمااج امل اين لذًاخاص ضاعاف احلااي
وبرانجما لتعبيب التوفيت بل احلياة امل ية واألسرية وخ،ة ًامجة لجمباواة وعدم التمييب وبرانجما
حدماج الوافدين اجلدد.
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احلكومة والبلدايت
 - 73صوب ا ااب مرس ا ااوم و ارة الص ا ااحة والش ا ااؤون االبتماعي ا ااة والعم ا االم امل ا ااؤر  23أيجا ا ااوي/
سريتمل 2015م برى إدشات ًعرية سياسات املباواة وفريت الرعاية الشامجة لجمرأة التابل هلاا.
وبعا ااد اعتما اااد املرسا ااوم املا ااؤر  27كا ااادون الااين/ي ا اااير  2016بشا ااأن هيكجا ااة و ارة الشا ااؤون
االبتماعيا ااة والع ا اادي والداخجي ا ااةم أي ا ااريحت ًا ااعرية سياس ا ااات املب ا اااواة اتبع ا ااة حدارة الش ا ااؤون
االبتماعية .وترد فيما يجي م ام هذه الشعرية:
•

تعبياب وت،ا وير ال الامج واحباراتات الشاامجة الراميااة إق م ال ومكافحاة الع اان
اجل باين والع ن العائجي والع ن ل أر سياق آخر؛

•

تعبياب وحتبال إباراتات مكافحاة ماا يتعاارض لا ل هاذا الباياق أًاد األف اراد
واجلماعات ضعما من مظاهر عدم املباواة والتمييب.

 - 74وحجنا هذه امل مةم أُدشئت دائرة املباواة بغرض حتقيت األهداف التالية:
لجمبااواة

•

العمل شلتعاون مل اجملجس العام من أبل وضل الكتااب األباي
يياغة قادون لجمباواة وعدم التمييب؛

•

تاوف املعجوماات والاادعم والرعاياة واملشااورة القادودياة ملاان تعرضاوا أو يتعرضااون
لشكل من التمييب و/أو عدم املباواة من ضعاف احلايم أفرادا و/أو مجاعات.
والمئاات الايت تعتاال ضاعيمة هااي :األطمااي والشاريابم وكريااار البانم وال باااتم
واألًخاص ذوو احعاقةم واملاجيات واملاجيون ومبدوبو امليل اجل بي ومغاايرو
اهلوي ااة اجل ب ااادية وأاا ارار اهلوي ااة واملي ااوي اجل ب ااية وا ااامجو ي اامات اجل ب االم
وامل ابرون؛

•

ت ظيم أدش،ة عامة وإًاعة املعجومات والوعي بشأن عدم التمييب ومراعاة وضل
المئات اليت تعتل ضعيمة؛

•

تعبيب أدش،ة تعجيمية لجتوعية والتعجم ل جماي التعجيم ال ظامي وغ ال ظامي عج
اد سوات؛

•

حتديد وتصحيح البجوكات املتبمة شلتحيب اجل بي والتمييب وعدم املباواة ل
وسائك احعالم ول البياق العام.

 - 75ول هاذا الصااددم فاحن هااذه الشاعرية هااي الاايت تعااض مااا قاد يتعاارض لا امل ااابرون ماان
أًكاي التمييب الع صرر وعدم املباواة .وت مذ أي ا إبراتات لتعبيب التماعل الاقال واملباواة.
 - 76ول  2آذار/ماارس 2013م اد امت بجدياة أدادورا ال بيياا إق الشاريكة الدولياة لجمادن
الرفيقة شملب لم وهي مريادرة أطجقت ا م ظمة الصحة العامليةم توفر التدريب وإمكادية التوايل
لجمدن الراغرية ل إدشات بيئة ا رية مبتدامة ومراعية ملعاي إمكادية الويوي وًامجة لجخميل.
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املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 - 77ليبت لدى أددورا مؤسبة وط ياة حلقاوق احدباان .ووفقاا لاللتابام املتع اد با خاالي
اجلولة الاادية من االستعراض الدورر الشاملم ل  25أيجوي/سريتمل 2015م ست ظر أددورا ل
مبألة ما إذا كان من املالئم إدشات مؤسبة وط ية حلقوق احدبان وفقا ملريادئ شريسم ولكن
ال يعين ذلك أىلا ست شئ ا ل ىلاية امل،اف.
 - 78ول عام  2003م أدشئ اجملجس الوطين لشؤون احعاقة بويم هيئة لجمشاركة والتشاور
وتقد املشورة إق احلكومة بشأن املبائل املتصجة شحعاقة .وجتدر احًارة ضمن م ام إق ما يجي:
•

وضل وتقد مقًاات لتحبل اخلدمات واالستحقاقات املتااة لذًخاص
ذور احعاقة؛

•

املباعدة ل حتبل وت بيت احبراتات املتعجقة شحعاقة.

 - 79ول إطااار االبتماع ااات الدوري ااة لجمخج ااس الااوطين لش ااؤون احعاق ااة خ ااالي الم ااًة 2017- 2016م
أُعد التقرير األويل ألددورا بشأن اتماقية اقوق األًخاص ذور احعاقة شلتعاون مل م ظمات
اجملتم اال امل اادين ال اايت متاا اال فئ ااات األً ااخاص ذور احعاق ااةم وأُدربا اات ك ااذلك مقًا ااات ها ااذه
امل ظمات ل مشروع القادون املتعجات شلتاداب العابجاة لت مياذ اتماقياة اقاوق األًاخاص ذور
احعاقة.
 - 80والجخ ااة الوط ي ااة األددوري ااة ألخالقيااات الرييولوبي ااا هيئ ااة استشااارية مب ااتقجة ل جم اااي
األخالقيات وأخالقيات الرييولوبيام أُدشئت ل كادون األوي/ديبمل 2013م وت ،جل بعمج ا
ل جماي اآلاثر األخالقية واالبتماعية احملتمجة لجتقدم ل عجوم الرييولوبيا وال،ب وعجاوم احليااة
بصمة عامة.
 - 81ويتمال دور هذه الجخ ة ل العمل كم تدى مربعي حاثرة ال قاش وتريادي األفكار عج
مجيل مبتوايت اجملتمل املدين األددورر ب شأن املبائل األخالقية واالبتماعية املا ة لجخدي اليت
ت درج ضمن د،اق اختصاي ام عج حنو يبااعد امل يال واملباؤولل العاامل واجملتمال بصامة
عامة ل ا اذ القرارات ل هذه اجملاالت .وسايت هذه الجخ ة ل إعداد القادون  2017 /20م
ِ
مبتخدمي دظام الصحة والعامجل في
املؤر  27تشرين األوي/أكتوبرم بشأن اقوق ووابريات
وبشأن املجمات ال،ريية.
 - 82ول عام 2014م أُدشئت الجخ اة املع ياة صشااركة الكيااانت املددياة ل جمااي اخلادمات
االبتماعية واالبتماعية  -الصحية .وامل ام امل وطة هبذه الجخ ة كالتايل:
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•

املباية ل كشن وحتديد ومعاجلة االاتيابات واملشااكل ل جمااي اخلادمات
االبتماعية واالبتماعية -الصحية؛

•

املشاركة ل برجمة وتقييم وريد اخلدمات االبتماعية واالبتماعية  -الصحيةم
وال س اايما م اان خ ااالي املب اااية ل وضا اال ومتابع ااة اخل ،ااة الوط ي ااة لجخا اادمات
االبتماعية واالبتماعية  -الصحية؛
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•

إعداد تقارير دورية بشأن اخل،ة الوط ية لجخدمات االبتماعية واالبتماعية -
الصحية تت من املقًاات واالقًااات اليت تراهاا ضارورية لتحقيات األهاداف
احملددة ل القوادل البارية.

 - 83وشحضااافة إق ذلااكم أُدش اائت ل  27ابيران/يودي ا  2016الجخ ااة الوط يااة لجرعاي ااة
االبتماعية بويم ا هيئة ذات طابل سياسي وتقين لجت بيت والتعاون بل احدارات احلكومية
والريجدايت ل املبائل اليت حتظ شالهتمام املشًك ل جماي اخلدمات االبتماعية.
 - 84وأات ابتمااع العماال األوي هلااذه الجخ اة معاجلااة مبااألة إعاادة تو ياال الصااالايات ل
جماي اخلدمات االبتماعيةم املتصاجة أساساا دماة الرعاياة امل بلياة .وشحضاافة إق ذلاكم وبغياة
حتقيت أقص قدر من الكمااتة ل اخلادمات املقدماة إق املاواط لم بارى اقاًا وحتجيال خمتجان
التداب العمجية الرامية إق تمادر اال دوابية وإق تريبيك احبراتات احدارياة وتواياد املعااي
هبدف كمالة املباواة.
 - 85ووفقاا لجمااادة  10ماان اتماقيااة جمجااس أوروش بشااأن م اال ومكافحااة الع اان ضااد امل ارأة
والع ن امل بيل واملادة  20من القادون 2015/1م املؤر  15كادون الااين/ي ايرم بشأن الق ات
عج الع ن اجل باين والع ن العائجيم اعتُمد ل  9آذار/مارس  2016املرسوم املتعجت شلقواعد
الت ظيمية لجخ ة الوط ية مل ل الع ن اجل باين والع ن العائجي .وت ص املادة  1- 2عج أن هذه
الجخ اة هيئااة مجاعيااة ذات طااابل سياسااي وتقااينم هاادف ا إضاامات ال،ااابل الرمسااي عج ا الت باايت
والتعاون بل خمتجن الو ارات ومؤسبات احدارة العامة امل ع ية ص ل ومكافحة الع ن اجل باين
والع ن العائجي.
 - 86وقد عقدت هذه الجخ ةم م ذ إدشائ ام أربل ابتماعات عرضت خالهلا التقادم احملار
ل وضل القادون  2015/1بشأن الق ات عج الع ن اجل بااين والع ان العاائجيم ف اال عان
إبراتات الوقاية والتوعية ل هذا اجملاي .وشحضافة إق ذلكم وشعتريارها هيئة مجاعيةم ف ي ت ظر
ل يعوشت كل وكالة مع ية وااتياباهتا بغرض االتماق عج التداب الكميجة صعاجلت ا .وخالي
االبتماع األخ املعقود ل  18كاادون األوي/ديبامل 2017م عُرضات عجا أع اات الجخ اة
االتماقات امللمة مل إدارة الشؤون االبتماعية وهي ئة الشرطة واحملكمة االبتدائية ومكتب املدعي
العام وو ارة الصحة والادائرة األددورياة لجرعاياة الصاحية بشاأن كشان اااالت الع ان اجل بااين
والع ان العااائجي ومواب ت ااا ومعاجلت ااا ومباااعدة ضاحاايها .وتشااكل هااذه االتماقااات باابتا
مما يبم دليل التعاون الذر يعتل وثيقة تكمل ت ظيم إبراتات الو ارات واحدارات املع ية ل
جماي الوقاية واملباعدة واملقاضاة فيما يتعجت شلع ن اجل باين والع ن العائجي .ويت امن هاذا
الدليل بروتوكوي الكشن املريكر حلاالت الع ن اجل باين والع ن العائجي وساريل التعااون بال
خمتجن احدارات لكمالة تقد الرعاية املالئمة ل حااي الع ن اجل باين والع ن العائجي وتمادر
وقوع م ضحااي مرة أخرى.
 - 87مرياد ًااؤون ال،مولااة :تقادم جل ااة اليوديباان الوط يااة األددورياةم شلتعاااون ماال مركااب
الريحوث االبتماعيةم س واي تقرير مريد ًؤون ال،مولة الذر يباع إق مجال كال املعجوماات
املتااااة بشااأن ال،مولااةم ماال الًكي ااب بش اكل خاااص عج ا مؤًا ارات رفاااه ال،ماال الاايت تعتم اادها
اليوديبن عج الصعيد الدويل .وتتعجات هاذه املؤًارات املباتمدة مان بيااانت خمتجان املصاادر
احاصائيةم وم ا املصادر احلكومية أي ام شألبعاد البريعة الرئيبية حلياة ال،ملم وهي :التعجيمم
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والصاحة واألماانم والرفاااه املاادرم والرييئااة ا ألساارية واالبتماعيااةم والوقاياة ماان املخاااطرم وأمناااط
احلياةم والرفاه الشخصي .واهلدف من دظام املؤًرات هذا تقييم االة األطماي ل إمارة أددورا
وتعبيب متابعة ت ميذ اتماقية اقوق ال،مل وكذلك موايجة ال قاش بشأن دقص الريياانت املتااة
عن ال،مل .واست ادا إق هذه املعجوما تم تقدم جل ة اليوديبن الوط ياة األددورياة جمموعاة مان
التوييات إق احدارات العامة بصمة خايةم وإق مجيال اجل اات الماعجاة الايت تعمال مان أبال
ال،مل ل الريجد.
نشر الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
 - 88مجيل االتماقيات واملعاهدات الدولية اليت اد مت إلي ا أددورا مًمجة إق الجغة الرمسية
وم شورة ل اجلريدة الرمسية حمارة أددورا.
 - 89وشحضافة إق ذلكم يت من املوقل الشريكي الرمسي لاو ارة اخلاربياة حماارة أدادورا فرعاا
خمصصاا آلليااات رياد املعاهاادات الدولياة حلقااوق احدبااانم يقادم معجومااات عان االااة تقااد
التقارير إق هيئات معاهدات األمم املتحدة.
تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان بني املوظفني احلكوميني وغريهم من املهنيني
 - 90ت ميذا لتوييات الجخ ة األوروبية مل اه ة الع صرية والتعصب وجمموعة الدوي امل اه ة
لجمباد بشأن تدريب املوظمل املكجمل إبقامة العديم وقل اجملجس األعج لجق ات عج اتماقل
لجتعاون مل املدرسة الوط ية لجق ات ل فردبا ومل اجملجس العاام لجباج،ة الق اائية ل إسارياديا.
ويتجق ق اة احملاكم االبتدائية والق اة املبتقجون واملدعون العامون وكتاب احملاكم تدريريا مبتمرا
ل جماي احلقوق األساسية.
 - 91ويتا التدريب ل جماي اقوق احدبان واحلقوق الدستوريةم ل إطار التدريب األويل م
لجموظمل الذين يجتحقاون هبيئاة الشارطة .ويوبا ادتريااه م إق أن ساوت املعامجاة املتعماد خاالي
االستخواب واملعامجة امل ي ة وأر ًكل من أًكاي احهادة أفعاي تشكل برائم وممارسات م افية
حلقوق احدبان.
 - 92وت ص املادة  11من القادون 2015/1م املؤر  15كادون الااين/ي اير 2015م بشأن
الق اات عجا الع ان اجل باااين والع ان العاائجي عجا وضاال بارامج لجتادريب املباتمر لجم ياال
املع يال بكشان اااالت الع ان اجل بااين والع اان العاائجي ومواب ت اا والوقاياة م اا .وباارى
تصميم ي مل من الدورات التدريرييةم يا :دورة تدريريية أساسية لجم يل الذين ي ،جعون بدور
غ مرياًر ل معاجلة ااالت الع ن اجل باين والع ن العائجي؛ ودورة تدريريية أتهيجية لجم يل
الذين ي ،جعون بدور مرياًر ل معاجلة ااالت الع ن اجل باين والع ن العائجي.
 - 93وخالي عام 2017م أُتيحت دورة تدريريية أساسية من املبتوى األوي جلم يل موظمي
إدارة الشؤون االبتماعيةم وملوظمي هيئة امل،افئم صا ل ذلك دورة تدريريية حمددة بشأن اخلدمة
اهلاتمية (رقم ال،وارئ )118م وهليئة التدريس ل بامعة أددورا.
 - 94ويتمال هدف هذه الادورة التدريريياة ل توضايح املمااهيم والتعاارين وتقاد معجوماات
بشأن احطار القادوين واقوق ضحااي الع ن اجل باين والع ن العائجي وإ اد لغة مشًكة تيبر
GE.19-00035

19

HRI/CO RE/AND/2018

الت بيت بل الدوائر العامة املع ية وتعريئة املوارد الال مة .وهلذا الغرضم أُتيحت ماوارد ومرياادئ
وا ددت
توبي ية خمتجمة لكشن ااالت الع ن اجل باين والع ن العائجي بغرض الوقاية م ام ُ
ف ال عن ذلك خم تجن إبراتات العمل واحاالة.
 - 95وجتدر احًارة بشكل خاص إق الدورة التدريريية املوب ة ألفراد الشارطة بشاأن الع ان
اجل باين .ول هذا الصددم وشحضافة إق ما سريت ذكرهم ادصب العمل عج املمارسات اجليدة
الراميااة إق تمااادر إعااادة احيااذاتم ماال الًكي ااب بشااكل خاااص عج ا تريديااد التصااورات اخلاطئ ااة
والقوالب ال م،ية املتعجقة شل بات ضحااي الع ان اجل بااين .وخاالي عاام 2017م ا ار هاذه
الدورة  28فردا من أفراد الشرطةم ومن املتوقل استمرارها ل عام .2018
 - 96وت ،جل مؤسبات ًىت بعمل متوايل فيما يتعجت شلتدريب التأهيجي أو املتخصص.
وعجا سارييل املاااي م ياوفر اجملجاس األعجا لجق اات لق ااة احملااكم االبتدائياة والق ااة املباتقجل
دورات تدريريية لتحبل امل ارات ودورات تدريريية مواضيعية حمددة.
 - 97ودظما ا اات ًا ا ااعرية سياسا ا ااات املبا ا اااواةم ل  19ديبا ا ااان/أبريل 2018م دورة تدريرييا ا ااة
متخصصاة مكرسااة ملباألة اعتريااار ًا ادة ضااحية الع ان اجل باااين دل يال إثرياااتم لمائادة ق اااة
احملاكم االبتدائية والق اة املبتقجل واملدعل العامل ل إطار الدورات التدريريية امل ظمة صوبب
اتماقية إ س ،ريوي بشأن م ل ومكافحة الع ن ضد املرأة والع ن امل بيل .واعتمدت هذه الادورة
التدريريية م ظورا قادوديا ودمبيا كي يتبىن دراسة هذه املبألة عج حنو ًامل.
 - 98ولت مياذ الوالياة امل صااوص عجي اا ل املااادة  24مان اتماقياة إساا ،ريويم بشاأن خ،ااوط
املباااعدة اهلاتميااةم باارى متديااد ساااعات العماال املخصصااة خلدمااة اسااتقرياي مكاملااات ض ااحااي
الع ان اجل باااين والع ان العااائجيم اي ا أياريحت متااااة عجا ماادار  24ساااعة و 7أايم ل
األسريوع و 365يوما ل الب ة .وشلتايلم فحن املكاملات الواردة عج اخلك اهلاتمي  181املتا
شلمعلم اليت تبتقريج ا دائرة رعاية ضحااي الع ن اجل باين خالي ساعات العمل احداررم ُحت وي
بعد ادت ات الدوام إق إدارة الشؤون االبتماعيةم اىت يتبىن استقرياي مكاملات مجيل من هم ل
اابة إق املشورة أو املعجومات بشأن الع ن اجل باين والع ن العائجي.
 - 99ول مان خدمة مالئمةم دُظمت دورة تدريريية خاية ل جماي استقرياي مكاملات ضحااي
الع ان اجل باااين والع اان العاائجي لمائاادة مااوظمي دائاارة خاك املباااعدة اهلاتميااة التابعااة حدارة
الشؤون االبتماعية.
 - 100ووفقااا لجمااادة  57ماان اتماقيااة إس اا ،ريويم ت ا ظم املااادة  18ماان الق ااادون 2015/1م
املااؤر  15كااادون الااين/ي ااايرم بش ااأن الق ااات عج ا الع اان اجل ب اااين والع اان العااائجيم ا اات
ال حااي ل احلصوي عج املشورة القادودية اليت تقدم ا احدارة العامة ل ًكل معجومات حمددة
ودصائح توبي ية لج حااي ليتبىن هلم معرفة اقوق م وكذلك املع يل من مؤسبات وم يل
بت ميذ احبراتات احدارية والق ائية ذات الصجة.
 - 101وتعًف هذه املادة أي ا حبت ال حااي ل احلصوي عج املباعدة القادودية املتخصصة
إبقرار احلت ل الدفاع واملباعدة التق ية القادوديةم اليت تقدم شجملان وفقا لجتشريعات املتعجقة هبذا
الق،اع.
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 - 102ويدر مؤخرا املرسوم املؤر  12متو /يولي 2017م الذر يت من تعديال م ما ل هذا
اجملاي .وي ظم هذا املرسوم احلت ل الادفاع واملبااعدة التق ياة القادودياةم إذ يعاًف يارااة حبات
ضحااي الع ن اجل باين والع ان العاائجي ل االساتعادة صحاام ل احباراتات الق اائية اجل ائياة
(املباعدة القادودية ل احبراتات املددية معًف هبا أيال بصمة عامة) .وتقد م هذه املباعدة
القادودي ااة شجمل ااان جلمي اال م اان ياريت ااون عخ اابهم مالي ااا عا ان حتم اال األتع اااب أو تعرضا ا م لجع ا اان
االقتصادر.
 - 103وشلتعاون مل مؤسبة فيكي ب انديت( )3م تجق مجيل موظمي إدارة الشؤون االبتماعية
خاالي البا تل األخ تاال التادريب بشاأن االعتاادات اجل باي عجا األطماااي :الوقاياة والكشاان
والتدخل .وأدشئت أي ا ًراكة مل و ارة الًبية والتعجيم العايل من أبل توف التدريب ملوظمي
املدارس ا البتدائية التابعة ل ظام التعجيم األددورر ل جماي الوقاية واحلوار فيما يتعجات شالعتادات
عج األطماي.
 - 104ول  11أاير/مايو 2016م دظم املموض األورويب حلقوق احدبان التابل جملجس أوروشم
البيد ديجب مويبديكسم ل إطار ايرت التقييميةم دورة تدريريية بشأن اقوق ال ،مل واملرأة لمائدة
أع ات اهليئات الق ائية واملوظمل املكجمل إبدماذ القادون واألخصائيل االبتماعيل  .وتبىن
لجبيد مويبديكس أي ا القيام ببايرة إق مراكب احيوات التابعة لدائرة رعاية ضحااي الع ن اجل باينم
وعقد لقات مل املوظمل املكجمل هبذه املراكب .و ار املموض األورويب أي ا أاد املراكاب العاماة
لرعاية ال،مل (التابعة لجريجدايت)م ي،ريت في برانمج إميريولس بريبوي () IMPULS BRESSOL
حدماج األطماي ذور احعاقة الذين تقل أعمارهم عن ثالث س وات.
تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان من خالل الربامج التعليميةة واملعلومةات العامةة ا لة توفرهةا
احلكومة
 - 105أدرب اات و ارة الًبي ااة والتعج اايم الع ااايل ل امل اااهج الدراس ااية التاقي اان ل جم اااي اقا ااوق
احدبانم وفقا لذاكام العامة لجلانمج العاملي لجتاقين ل جماي اقوق احدبان.
 - 106ودُظمت يومي  21وً 22رياط/فلاير  2014دورة تدريريية لجمدرسل بشأن اقوق
احدبان والوضل ل أددورا .واملواضيل اليت برى ت اوهلا هي احلقوق داخل املدرسة .وشحضافة
إق م ظمات دولية مال األمم املتحدة وجمجس أوروشم قُدمت معجومات عن الصكوك والتقارير
وآليات الريد الرئيبية ل جماي اقوق احدبان.
 - 107وسعيا إق تعبيب التعجيم من أبل املواط ة الدميقراطيةم أبرمت و ارة الًبية والتعجيم العايل
اتماقا مل بامعة أددورام ل كادون الااين/ي اير 2017م بشأن برانمج المًة  2019 - 2017م
يتيح إدراج حمورر التعجيم من أبال املواط اة الدميقراطياة والادفاع عان اقاوق احدباان ل واادة
عجوم الًبية اليت تدرس ا بامعة أددورا.
 - 108ويتخج دشاط إمارة أددورا ل جماي اقوق احدبان أي ا عج الصعيد الادويل .فماي
إطااار الرةس ااة األددوري ااة لجخ ااة ال ااو رات التابع ااة جملج ااس أوروشم ل الم ااًة م اان  9تش اارين الا اااين/
دوفمل  2012إق  16أاير/مايو 2013م اددت أددورا ضمن أولوايهتا الًبية عجا املواط اة

__________
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الدميقراطية واقوق احدبان وكذلك الًويج لالتماقية األوروبية حلقوق احدبان .وجتبدت هذه
األولوايت ل مريادرات وأدش،ة ًاىت أُجنابت خاالي فاًة الرةساة األددورياة واساتمرت ل جمجاس
أوروش بعد ادت ائ ا.
 - 109ول  4ديبان/أبريل 2014م دعا األمل العام لذمم املتحدة أددورا إق االد مام إق
جمموعة الريجدان الابتة عشرة ياارية الرايدة ل مريادرة التعجيم أوال العامليةم اليت تتمال أهداف ا
ل تعميم تعجيم األطمايم وتعبيب دوعية التعجيمم وت مية املواط ة الشامجة.
 - 110ول  7كادون األوي/ديبمل 2016م قدمت أدادورا ل املاؤمتر الرفيال املباتوى مل ظماة
الصااحة العاملي ااة مش ااروع املب ااار الص ااحي حلق ااوق احدب ااان  .وه ااو مري ااادرة ت اادعم ا احلكوم ااة
والريجدايت وتشارك في ا اجل ات الماعجة االقتصادية واالبتماعية .وهتدف هذه املريادرة إق إدشات
مبار ملمارسة ال شاط الريدين شدتظامم مل التوعية شهلوية والاقافة األددوريتل والري يئة ال،رييعيةم
وتعبيب التماسك االبتماعي من خالي تعبيب اقوق احدبان وإًاعت ا .وميتد املبار الذر يعل
الريجد عج مبافة  30كيجومًا ترمب إق املواد الا  30لإلعالن العاملي حلقوق احدبان  .وتتخج
املباواة ل ثالثة حماور خمتجمةم هي :احلرية واملباواةم واملباواة أما م القادونم واملباواة ل البواج
ومحاية األسرة.
 - 111وفيما يتعجت إببراتات التوعية والوقاية ل جماي التعجيمم وص اسرية االاتماي شليوم الدويل
لجمارأة ( 8آذار/ماارس)م امابت دائارة رعاياة ضاحااي الع ان اجل بااين التابعاة لشاعرية سياساات
املبااواةم شلتعاااون ماال و ارة الًبيااة والتعجاايم العااايلم إعااداد كتاااب مربعااي موب ا إق األطماااي
ي دف شألساس إق استئصاي القوالب ال م،ية واألدوار التقجيدية لجخ بلم من خالي تقد
يورة لجمرأة شعتريارها قوية متمك ة ت ،جل بدور ااسم ل احلياة االبتماعية داخل اجملتمل.
 - 112وهلذا الغرضم برى إايات أس،ورة قدمية ل الريجدم هي :البيدة الريي ات ألوبي يا  .وب،جة
هذه األس،ورة امرأة حتمي سكان أودية أددورا من التخاو ات اليت ترتكري ا البج،ات .وت من هذا
الكتاب رسوما توضيحية لرسامة معروفة ل الريجدم هي البيدة ثيايجيا سادتادييس مولي ام وقامت
دائرة رعاية ضحااي الع ن اجل باين بتكيين إادى الرواايت املتااة مان هاذه األسا،ورة .وقاد
بدأت شلمعل ًعرية سياسات املباواة ل دشر هذا الكتابم الذر سيوع عج  111يما ل
املدارس االبتدائية و 14مكترية خاية و 25مركبا لرعاية األطماي و 7مكتريات عامة  .وسايت
ًعرية تعبيب االستقالي الذا ،ل دشر دبخة ب،ريقة برارم ستتا ل املكترية الوط ية .وهذا الكتاب
مرفت صواد تعجيمية وأدش،ة لتوبي العامجل ل جماي التعجيم بشأن استخدام هذه احلكاية.
تعزيز التوعية حبقوق اإلنسان من خالل وسائط اإلعالم
 - 113دظم اات و ارة الًبي ااة والتعج اايم العا ااايلم ل  13ديب ااان/أبريل 2016م ال ا ادوة املع ودا ااة
اقااوق احدبااان والص ااحافة ل عااامل معا اومل م الاايت أدارهت ااا الصااحمية وال اً اا،ة ل جماااي اري ااة
الصحافة واقوق احدبانم البيدة كادر أدثوش .وأاتات هذه ال دوة إمكادية توعية اجلم ور
احلاضر أبيية ارية الصحافة ل الدفاع عن اقوق احدبان وتعبيبها.
 - 114وخالي اجلولة الاادية من االستعراض الدورر الشاملم ل  25أيجوي/سريتمل  2015م
قريجت أددورا التويية املقدمة إلي ا شاللتبام صوايجة ب ودها من أبل التاقين ل جماي اقوق
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احدباان وإً اراك الصاحميل واحعالمياال .وبغارض االمتااااي هلاذه التوياايةم وكاذلك التويااية
املقدمة من الجخ ة األوروب ية مل اه ة الع صرية والتعصبم وصريادرة من إدارة الشؤون االبتماعية
التابع ااة لا ااو ارة الش ااؤون االبتماعيا ااة والع اادي والداخجيا ااةم ق اادم األخصا ااائي ال مب اااين والكاتا ااب
واملتخصا ااص ل ق ا ااااي اهلخ ا اارة واهلويا ااةم الب ا اايد سا ااعيد الك ا اادور موسا اااورم ل  ً 24ا اارياط/
فلاير 2016م دورة تدريريية ل جماي اقوق احدبان حمور تركيبها الع صرية والتمييب الع صارر
واحقصاات وتصاور اآلخار .وكادات هاذه الادورة التدريريياة موب اة إق الصاحميل واحعالميال ل
أددورام وكذلك ممتشي العمل التابعل حلكومة أددورا.
خمصصات امليزانية واجتاهاهتا
 - 115ال توبد بياانت مص مة بشأن ب ود امليبادية املخصصة حعماي اقوق احدبان .ولكنم
جت ا ا اادر احً ا ا ااارة إق أدا ا ا ا ُخصا ا ا ااص  8 578 605,94ي ا ا ااورو لجمب ا ا اااعدات االبتماعيا ا ا ااة ل
عا ااام  .2009وارتما اال ها ااذا الا اارقم إق  20 166 529,23يا ااورو ل عا ااام  .2013وتشا اامل
املباعدات االبتماعية ما يجي :املباعدات ل جماي الرعاية االبتماعيةم واملباعدات ل جم اي
رعاية املرأةم واستحقاقات الري،الةم ودعم البكنم ودعم التعجيمم واملعاًات التقاعدية الت ام ية
لكريار البنم واملعاًات التقاعدية الت ام ية غ القائمة عج االًًاكاتم وغ ذلك.
 - 116وخاالي عااام 2016م بجغاات ميباديااة ًاعرية سياسااات املباااواة  93 080,13يااوروم
ُخصص اوايل  90ل املائة م ا لجرعاية والتدخل والتدريب ل جماي املباواة ومكافحة الع ن
اجل باين.
التعاون واملساعدة يف جمال التنمية
 - 117ص ااص و ارة اخلاربي ااة ميبادي ااة سا ا وية ل جتع اااون ال اادويل م اان أب اال الت مي ااة واملب اااعدة
احدباادية ( 846 610,56ياورو ل عاام  2016و 853 015,40ياورو ل عاام .)2017
وت مذ هذه امليبادية عل أربعة حماور:
•

احعاااانت املقدمااة إق مش اااريل التعاااون ال اادويل ماان أباال الت مي ااة الاايت ت ااديرها
امل ظمات غ احلكومية األددورية؛

•

املشاريل احلكومية الا ائية أو املتعددة األطراف؛

•

التلعات املقدمة إق ي اديت وبرامج اهليئات اليت تعتل أددورا طرفا في ا؛

•

املباعدة احدبادية.

 - 118وترى و ارة اخلاربية أد من ال رورر ت ميذ سياسة ياارمة وفعالاة لجتعااون الادويل مان
أبل الت ميةم ترمي إق إاداث أثر اقيقي ل حتقيت أهداف الت مية املبتدامة .وشلتايلم تشكل
مريادئ إعالن شريس وخ،ة عمل أكرا مربعا لجتعاون شل برية ألددورا.
 - 119وحتدد خ،ة أددورا الرئيبية الب وية لجتعاون الدويل من أبل الت مية األولوايت اجلغرافية
والق،اعية ل جماي التعاون الدويل .واألولوايت االسًاتيخية هي التعجيمم ومحاية المئات ال عيمة
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اليت تشمل األطماي وال بات واألًخاص ذور احعاقةم والرييئةم ومواب ة تغ امل ا م مل إيالت
اهتمام خاص ملبألة املياه.
 - 120وجتدر احًارة إق أن امل ظور اجل باين يكتبي قيمة خاية وإ ابية خالي مراجة تقييم
املشاريل املقدمة إق و ارة اخلاربية بغرض احلصوي عج إعادة .وعج وب التحديدم ُمت ح دق،ة
إضافية لجمشروع لدى تقييم احمجايل إذا كان يت من م ظورا ب باديا يع،ي األف جية لج بات
أو المتيات.
 - 121وتُدرج ل خمتجن تقارير متابعة الصكوك الدولية حلقوق احدبان بياانت مص مة بشأن
التلعات املقدمة من و ارة اخلاربية إق ي اديت وبرامج امل ظمات الدوليةم وكذلك احعاانت املقدمة
إق مشاريل امل ظمات غ احلكومية املتعجقة بكل مبألة من مبائل اقوق احدبان املع ية.
 - 122وبغرض ايدة أثر تعاون أددورا من أبل الت ميةم اددت احلكوماة أولاوايت بغرافياة.
وحعداد قائمة الريجدان ذات األولويةم أخذت اكومة أددورا ل االعتريار وضل الريجدان ل القوائم
املعًف هبا دوليا م مال قائمة برانمج األمم املتحدة احمنائي وقائمة األمم املتحدة والري ك الدويل
ألقل الريجدان منوام وأع،ت شلتايل األولوية ألمس الريجدان اابة إق هذا التعاون .وراعت أي ا
عالقات أددورا الا ائية.
 - 123و صاص إدارة الشااؤون املتعااددة األطاراف والتعاااون التا بعااة لاو ارة اخلاربيااة باابتا ماان
ميباديت ا لجتعاون الدويل من أبل الت مياة لادعم مشااريل امل ظماات غا احلكومياة األددورياة ل
جمااي التعااون الادويل ماان أبال الت مياة .وتشاامل خمتجان طرائات احعادااة املقدماة ما ح املباااعدة
ملشااريل توعياة اجملتماال األدادورر .وتقاادم هاذه احعااانت إق املشاااريل الايت تبااع م مان خااالي
التريادي الاقال ل اجملاي التعجيمي أو الاقالم إق تعبيب الت امن الدويل وإ اد جمتمل أكار التباما
وت اام ا .وعجا سارييل املااايم ميكان احًااارة ضامن هاذه املشااريل إق أساريوع الت اوع ل أداادورا
الاذر يا ظم خاللا الباكان امل حادرون مان أيال أفريقاي أدشا،ة وورًاات لمائادة شقاي اجملتماال
(رقصات وورًات لج ،ي وأفالم سي مائية وامالت موسيقيةم وما إق ذلك).

هاء  -عملية تقدمي التقارير
 - 124تراعاي عمجيااة يااياغة التقااارير املريااادئ التوبي ياة امل بااقة لتقااد التقااارير إق هيئااات
املعاهدات الدولية حلقوق احدبان.
 - 125وتريعا لجتقرير امل،جوبم ت ،جل الو ارة املختصة أو و ارة اخلاربية بت بيت عمجية الصياغة
شلتعاون مل شقي الو ارات واهليئات املع ية.
 - 126ويعتمد جمجس الو رات تقارير متابعة خمتجن الصكوك الدولياة حلقاوق احدباان .وحتااي
مبريقا ودائما مشاريل التقارير إق اجملجس العام والريجدايت ومكتب أمل املظاملم اىت يتبىن هلذه
اهليئات تقد املالاظات امل اسرية .وتُرسل أي ا إق امل ظمات غ احلكومية والراب،ات اليت هلا
يجة شملوضوع املعينم كي تقدم تعجيقاهتا بغرض إدراب ا ل تجك التقارير.
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