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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والعشرون
 15-4أيار/مايو ٢٠15

تجمي ععل للمعلوم ععات م ودتع ع مفوض ععية ا م ععح المتس ععدة الس ععامية لسق ععوق
اإلنسع ع ععان ولقع ع ععا للفقع ع ععرة (15ب) م ع ع ع مرلع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5م مرلق ورار المجلس 21/16
ندورا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات ،واإلجراءات اخلاصة،
مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ويف تقارير املفوضية السامية حلقوق
اإلنسان ،ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة .والتقرير مقدم يف شكل
موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات .ولالطّالع على النصوص الكاملة ،يُرجى العودة إىل
الوثائق املرجعية .وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من املفوضية السامية
حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية .وهو يتبع
هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره  .119/17وقد
ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير .وروعيت يف
إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة.
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وال -المعلومات ا ساسية واإلطار
لف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

المعاهدات الدولية لسقوق اإلنسان
احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

()٢

اإلجراءات املتخذة بعد
االستعراض

التصديق أو االنضمام االتفاقي ة ةةة الدولي ة ةةة للقض ة ةةاء عل ة ةةى ي ة ةةع
أشكال التمييز العنصري ()٢٠٠6
أو اخلالفة
العه ةةد ال ةةدوا اخل ةةاص ب ةةاحلقوق املدني ةةة
والسياسية ()٢٠٠6
الربوتوكة ة ةةول االاتية ة ةةاري ال ة ة ةةا امللح ة ة ةةق
بالعهةةد ال ةةدوا اخل ةةاص ب ةةاحلقوق املدني ةةة
والسياس ة ةةية واىل ة ةةادف إىل إل ة ةةاء عقوب ة ةةة
اإلعدام ()٢٠٠6
اتفاقية ة ةةة القضة ة ةةاء علة ة ةةى ية ة ةةع أشة ة ةةكال
التمييز ضد املرأة ()1997
اتفاقي ة ةةة مناهض ة ةةة التع ة ةةذي وغ ة ةةريه م ة ةةن
ض ة ة ةةرول املعامل ة ة ةةة أو العقوب ة ة ةةة القاس ة ة ةةية
أو الالإنسانية أو املهينة ()٢٠٠6
اتفاقية حقوق الطفل ()1996
الربوتوك ةةول االاتي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق
الطف ة ة ة ةةل ب ة ة ة ة ة ن اشة ة ة ة ةرتا األطف ة ة ة ةةال يف
املنازعات املسلحة ()٢٠٠1
الربوتوك ةةول االاتي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق
الطف ةةل ب ة ة ن بي ةةع األطف ةةال واس ةةت الل
األطفة ةةال يف الب ة ةةاء ويف امل ة ةواد اإلباحية ةةة
()٢٠٠1
التحفظات واإلعالنات اتفاقية حقوق الطفل
و/أو التفامهات
(إعالن عةام وإعةالن ،املةادة ،)3()٢(8
)1996
الربوتوك ةةول االاتي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق
الطف ة ة ة ةةل ب ة ة ة ة ة ن اش ة ة ة ةةرتا األطف ة ة ة ةةال يف
املنازعات املسلحة
(إعالنة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةان ،املة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةادة  ٢وامل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادة
)٢٠٠1(،)٢(3

مل يُصدّق عليها/مل تُقبل

اتفاقي ةةة حق ةةوق األش ةةخاص العهة ة ة ة ةةد الة ة ة ة ةةدوا اخلة ة ة ة ةةاص بة ة ة ة ةةاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية وال قافية
ذوي اإلعاقة ()٢٠14
الربوتوك ة ة ة ة ة ةةول االاتي ة ة ة ة ة ةةاري التفاقي ة ة ة ة ة ةةة
مناهضةةة التعةةذي وغةةريه مةةن ضةةرول
املعامل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة أو العقوب ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة القاس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةية
أو الالإنسانية أو املهينة
االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق يةةع
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقي ة ة ة ة ةةة الدولي ة ة ة ة ةةة حلماي ة ة ة ة ةةة ي ة ة ة ة ةةع
األشخاص من االاتفاء القسري
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احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

إج ة ة ةراءات ال ة ة ةةكو االتفاقي ة ةةة الدولي ة ةةة للقض ة ةةاء عل ة ةةى ي ة ةةع
والتحقيق واإلجراءات أش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةكال التميي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةز العنص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةري،
( )3
املادة )٢٠٠6(14
العاجلة
الربوتوكة ة ة ةةول االاتية ة ة ةةاري األول امللحة ة ة ةةق
بالعه ة ة ة ة ةةد ال ة ة ة ة ةةدوا اخل ة ة ة ة ةةاص ب ة ة ة ة ةةاحلقوق
املدنية والسياسية ()٢٠٠6
الربوتوك ةةول االاتي ةةاري التفاقي ةةة القض ةةاء
علةةى يةةع أشةةكال التمييةةز ضةةد امل ةرأة،
املادة )٢٠٠٢(8
اتفاقي ة ةةة مناهض ة ةةة التع ة ةةذي وغ ة ةةريه م ة ةةن
ض ةةرول املعامل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو
الالإنس ةةانية أو املهين ةةة ،املة ةواد  ٢٠و٢1
و)٢٠٠6(٢٢

اإلجراءات املتخذة بعد
االستعراض
الربوتوكة ة ة ة ة ة ة ةةول االاتية ة ة ة ة ة ة ةةاري
التفاقي ة ة ة ةةة حق ة ة ة ةةوق الطف ة ة ة ةةل
املتعلة ة ة ة ة ةةق ب ة ة ة ة ة ة جراء تق ة ة ة ة ة ةةد
البالغ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات ،امل ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادة
)٢٠14(13
الربوتوكة ة ة ة ة ة ة ةةول االاتية ة ة ة ة ة ة ةةاري
التفاقيةةة حقةةوق األشةةخاص
ذوي اإلعاق ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة ،امل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادة
)٢٠14(6

مل يُصدّق عليها/مل تُقبل

الربوتوك ةةول االاتي ةةاري للعه ةةد ال ةةدوا
اخلة ة ة ة ة ة ة ةةاص ب ة ة ة ة ة ة ة ةةاحلقوق االقتص ة ة ة ة ة ة ة ةةادية
واالجتماعية وال قافية
العهة ة ة ة ةةد الة ة ة ة ةةدوا اخلة ة ة ة ةةاص بة ة ة ة ةةاحلقوق
املدنية والسياسية ،املادة 41
الربوتوكول االاتيةاري التفاقيةة حقةوق
الطف ة ة ة ة ة ةةل املتعل ة ة ة ة ة ةةق بة ة ة ة ة ة ة جراء تق ة ة ة ة ة ةةد
البالغات ،املادة 1٢
االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق يةةع
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقي ة ة ة ة ةةة الدولي ة ة ة ة ةةة حلماي ة ة ة ة ةةة ي ة ة ة ة ةةع
األشخاص من االاتفاء القسري

صكوك دولية رئيسية خرى ذات صلة
التصديق أو االنضمام
أو اخلالفة
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اإلجراءات املتخذة بعد
االستعراض

مل يُصدق عليها/مل تقبل

االتفاقي ة ةةات املتعلق ة ةةة ب ة ةةالالجئ
( )4
وعدميي اجلنسية
اتفاقية ة ة ة ةةة اليونسة ة ة ة ةةكو ملكافحة ة ة ة ةةة
التمييز يف جمال التعليم
اتفاقي ة ة ة ةةة من ة ة ة ةةع جرمي ة ة ة ةةة اإلب ة ة ة ةةادة
اجلماعية واملعاقبة عليها
نظةةام رومةةا األساسةةي للمحكمةةة
اجلنائية الدولية
اتفاقي ة ةة منظم ة ةةة العم ة ةةل الدولي ة ةةة
( )5
رقم 138
اتفاقيتة ةةا منظمة ةةة العمة ةةل الدولية ةةة
( )6
رقم  169و189
الربوتوك ة ة ة ةةول اإلض ة ة ة ةةايف ال الة ة ة ة ة
التفاقي ة ة ة ة ة ة ةةات جنية ة ة ة ة ة ة ة لع ة ة ة ة ة ة ةةام
( )7
1949
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 -1يف عام  ٢٠1٢و ،٢٠13شجعت جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذي واللجنة
املعنيةةة بالقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد امل ةرأة أنةةدورا علةةى التصةةديق علةةى الصةةكو التاليةةة الربوتوكةةول
االاتياري التفاقية مناهضة التعذي وغريه من ضرول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسةانية
أو املهينة ةةة ،والعهة ةةد الة ةةدوا اخلة ةةاص بة ةةاحلقوق االقتصة ةةادية واالجتماعية ةةة وال قافية ةةة ،والربوتوكة ةةول
االاتيةةاري امللحةةق بالعهةةد الةةدوا اخلةةاص بةةاحلقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة وال قافيةةة ،واالتفاقيةةة
الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق يةةع العمةةال املهةةاجرين وأف ةراد أسةةرهم ،واالتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة يةةع
األشخاص من االاتفاء القسري(.)8
 -٢ورحبت مفوضية األمم املتحدة السةامية ل ةنون الالجئة بالتصةديق علةى اتفاقيةة جملةس
أوروب ةةا لع ةةام  ٢٠٠5ب ة ة ن مكافح ةةة االجت ةةار بالب ةةر وعل ةةى اتفاقي ةةة جمل ةةس أوروب ةةا ب ة ة ن من ةةع
ومكافحةةة العن ة ضةةد امل ةرأة والعن ة املنةةزا وبةةداول االتفةةاقيت حيةةز النفةةاذ ،وأوصةةت مفوضةةية
ش ةةنون الالجئة ة أن ةةدورا باالنض ةةمام إىل اتفاقي ةةة ع ةةام  1954ب ة ة ن وض ةةع األش ةةخاص ع ةةدميي
اجلنسية واتفاقية عام  1961املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية(.)9
 -3ودعةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي أنةةدورا إىل االنضةةمام إىل اتفاقيةةة عةةام  1954اخلاصةةة
بوضةةع الالجئة والربوتوكةةول امللحةةق تةةا ،وقةةدمت جلنةةة حقةةوق الطفةةل إىل أنةةدورا توصةةية يف هةةذا
ال ة ن( .)1٠وأوصةةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل أيض ةاً ب ة ن تصةةدق أنةةدورا علةةى بروتوكةةول منةةع االجتةةار
باألشخاص ،وخباصة النساء واألطفال ،وقمعه واملعاقبة عليه (بروتوكول بالريمو)(.)11
 -4وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضةد املةرأة بة ن تصةبد أنةدورا دولةة عضةو يف
منظمة العمل الدولية وأن تصدق علةى اتفاقيةات املنظمةة رقةم  1٠٠املتعلقةة باملسةاواة يف األجةور
( )1951ورقة ةةم  111املتعلقة ةةة بة ةةالتمييز يف االسة ةةتخدام واملهنة ةةة ( )1958ورقة ةةم  156املتعلقة ةةة
بالعمال ذوي املسنوليات العائلية (.)1٢()1981

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -5رحبت جلنة مناهضة التعذي باملعلومات اليت مفادهةا أن أنةدورا تعطةي األسةبقية جلميةع
املعاهدات واالتفاقات الدولية على الت ريعات الوطنيةة ،وأن أحكةام تلةك املعاهةدات واالتفاقةات
تنطبق انطباقاً مباشراً يف القانون احمللي(.)13
 -6وأحاطةةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل علم ةاً ب ة ن أنةةدورا بصةةدد تنقةةيد قانوهنةةا اجلنةةائي مةةن أجةةل
تعزيز الت ريعات املتعلقة حبماية الطفل من االسةت الل يف املةواد اإلباحيةة ،ولكنهةا الحظةت بقلةق
أن الدولة مل تل ِغ ال رط املتعلق بالتجر املزدوج يف القضايا املتعلقةة بالتسةليم واحملاكمةات املتعلقةة
باجلرائم اليت تُرتك يف اخلارج ،مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة باالعتداء واالست الل اجلنسي (.)14
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 -7وأوص ةةت جلن ةةة حق ةةوق الطف ةةل بة ة ن تعتم ةةد أن ةةدورا قانونة ةاً ب ة ة ن اي ةةة الطف ةةل يتض ةةمن
إرشادات أو توجيهات فيما يتعلق ب دوار الوكاالت احلكومية واملوظف احلكةومي ومسةنوليا،م،
وحيدد الضمانات املتاحة حملياً(.)15

جيح -اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لسقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -8أحاطت جلنة مناهضةة التعةذي علمةاً بةالتزام أنةدورا اةالل االسةتعراض الةدوري ال ةامل
ب ن اء منسسة وطنية حلقوق اإلنسان ،ولكنهةا أعربةت عةن االن ة ال مةن أن الدولةة مل تقةم بعةد
ب ن اء املنسسة .وأوصت جلنة مناهضة التعذي بة ن تن ةأ أنةدورا منسسةة وطنيةة مسةتقلة تتفةق
توافقاً تاماً مع املبادئ املتعلقة مبركز املنسسات الوطنية حلقوق اإلنسان (مبادئ باريس)(.)16
 -9وأوص ة ةةت جلن ة ةةة حق ة ةةوق الطف ة ةةل أن ة ةةدورا بة ة ة ن تس ة ةةتعرض س ة ةةري منسس ة ةةة أمة ة ة املظ ة ةةامل
( )Raonador del Ciutadàوأن طتها مةن أجةل ضةمان الرصةد ال ةامل واملنهجةي حلقةوق األطفةال
ومد استفاد،م من اخلدمات اليت تقدمها هذه املنسسة(.)17
 -1٠وأوصةةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل أيض ةاً ب ة ن تعةةزز أنةةدورا ال ةراكات ب ة
واىليئات عن طريق وضع سياسة واسرتاتيجية شاملت ب ن األطفال(.)18

تل ة ال ةةوزارات

ثانيا -التعاون مل آليات حقوق اإلنسان
لف -التعاون مل هيئات المعاهدات

()19

 -1حالة اإلبالغ
آار تقرير قُدِّم منذ
االستعراض السابق

آار مالحظات
اتامية

جلنةةة القضةةاء علةةى التمييةةز -
العنصري

-

-

ت ار تقد التقرير األوا
منذ عام ٢٠٠7

اللجن ة ة ة ةةة املعنية ة ة ة ةة حبق ة ة ة ةةوق -
اإلنسان

-

-

ت ار تقد التقرير األوا
منذ عام ٢٠٠7

اللجن ة ة ةةة املعني ة ة ةةة بالقض ة ة ةةاء متوز/يوليه ٢٠٠1
على التمييز ضد املرأة

٢٠11

ت رين األول/أكتوبر حيةةل موعةةد تقةةد التقريةةر
ال ة ة ةةدوري الراب ة ة ةةع يف ع ة ة ةةام
٢٠13
٢٠17

٢٠1٢

ت ة ة ة ة ة ة ة ةرين ال ة ة ة ة ة ة ةةا  /حي ة ةل موع ة ةةد تق ة ةةد التقري ة ةةر
الة ة ة ة ةةدوري ال ة ة ة ة ةةا يف عة ة ة ة ةةام
نوفمرب ٢٠13
٢٠17

هيئة املعاهدة

جلنة مناهضة التعذي
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املالحظات اخلتامية الواردة
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هيئة املعاهدة
جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية الواردة
يف االستعراض السابق

آار تقرير قُدِّم منذ
االستعراض السابق

آار مالحظات
اتامية

شباط/فرباير ٢٠٠٢
(بالنس ة ةةبة إىل اتفاقي ة ةةة حق ة ةةوق
الطفل)
كانون ال ا /يناير ٢٠٠6
(بالنس ة ة ة ة ة ة ة ةةبة إىل الربوتوك ة ة ة ة ة ة ة ةةول
االاتي ة ة ةةاري املتعل ة ة ةةق باشة ة ة ةرتا
األطفال يف املنازعات املسلحة
والربوتوكةةول االاتيةةاري املتعلةةق
ببية ةةع األطفة ةةال واسة ةةت الىلم يف
الب اء ويف املواد اإلباحية)

٢٠٠9

ت رين األول/
أكتوبر ٢٠1٢

حيةةل موعةةد تقةةد التقريةةر
اجل ة ة ة ة ةةامع للتق ة ة ة ة ةةارير م ة ة ة ة ةةن
ال ال ة ة ة ة إىل اخل ة ة ةةامس يف
عام ٢٠18

-

-

حيةةل موعةةد تقةةد التقريةةر
األوا يف عام ٢٠16

اللجن ة ة ة ةةة املعني ة ة ة ةةة حبق ة ة ة ةةوق -
األشخاص ذوي اإلعاقة

حالة اإلبالغ

 -2الردود ملى طلبات المتابعة المسددة المقدمة م هيئات المعاهدات

املالحظات اخلتامية
تاريخ التقد

هيئة املعاهدة

املوعد املقرر

املوضوع

جلنة مناهضة التعذي

٢٠14

حق األشخاص املسلوبة حريتهم يف أن يُعرضوا على طبي مةن ٢٠14
ااتيارهم؛ وتوعية موظفي إنفاذ القانون ومةوظفي اجلهةاز القضةائي
()٢1
وتدريبهم؛ واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي

اللجنة املعنية بالقضاء
على التمييز ضد املرأة

٢٠15

العن املمارس علةى املةرأة؛ واإلجهةاض واحلصةول علةى اةدمات -
()٢٢
الصحة

()٢٠

باء -التعاون مل اإلجراءات الخاصة

()٢3

احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

احلالة الراهنة

دعوة دائمة

نعم

نعم

الزيارات اليت أجريت

-

-

الزيارات املوافق عليها من حي املبدأ

-

-

الزيارات اليت طُل إجراؤها

-

-
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ثالثا -تنفيععا االلتزامععات الدوليععة المتعلقععة بسقععوق اإلنسععان مععل مرامععاة القععانون
اإلنساني الدولي الواجب التطبيق
لف -المساواة ومدم التمييز
 -11حتيط اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً ب ن املادة  6مةن دسةتور أنةدورا
تتضمن تعريفاً للتمييز يتوافق مع التعري الوارد يف االتفاقية ،لكنها ت عر بالقلق إزاء عةدم وجةود
قةةانون يتعلةةق باملسةةاواة ب ة اجلنس ة  ،وأوصةةت الدولةةة الطةةرف ب ة ن تعتمةةد قانون ةاً شةةامالً يتعلةةق
باملساواة ب اجلنس ومبكافحة التمييز وفقاً لالتفاقيةة وأن تكفةل للنسةاء سارسةة السةبل القانونيةة
للتظلم من التمييز وغريه من االنتهاكات اليت تتعرض ىلا حقوق املرأة(.)٢4
 -1٢ورحبةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل ب ن ةةاء اللجنةةة الوطنيةةة للمسةةاواة يف عةةام  ٢٠1٠مةةن أجةةل
التصدي لقضايا مكافحة التمييز( .)٢5والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن
اخلطة الوطنية لتحقيق املساواة ال تتناول تل اجملاالت اليت ت طيها االتفاقية وأوصةت بة ن تةوفر
أنةةدورا ملنسسةةا،ا امل ةوارد الكافيةةة مةةن أجةةل حتقيةةق املسةةاواة ب ة اجلنس ة وأن تعتمةةد اطةةة عمةةل
وطنية ب ن املساواة ب اجلنس ت طي يع جماالت االتفاقية(.)٢6
 -13وح ةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد امل ةرأة أنةةدورا علةةى أن تعتمةةد سياسةةة
شةةاملة للقضةةاء علةةى املواقة الةةيت تكةةرس سةةلطة الرجةةل والقوالة النمطيةةة التقليديةةة املتعلقةةة بةةدور
امل ة ةرأة يف األس ة ةةرة ويف اجملتم ة ةةع ،وه ة ةةي تص ة ةةورات حت ة ةةول دون م ة ةةاركة امل ة ةرأة عل ة ةةى ق ة ةةدم املس ة ةةاواة
مع الرجل(.)٢7
 -14ودعة ةةت اللجنة ةةة املعنية ةةة بالقضة ةةاء علة ةةى التميي ة ةةز ضة ةةد امل ة ةرأة أنة ةةدورا إىل اعتمة ةةاد ت ة ةةدابري
ااصة ةةة منقتة ةةة يف ية ةةع اجملة ةةاالت امل ة ةةمولة يف االتفاقية ةةة والة ةةيت تعة ةةا فيه ة ةا امل ة ةرأة مة ةةن احلرمة ةةان
أو ضع التم يل(.)٢8
 -15وأوصة ةةت جلنة ةةة مناهضة ةةة التعة ةةذي أنة ةةدورا ب ة ة ن تتخة ةةذ التة ةةدابري الالزمة ةةة حلظة ةةر التميية ةةز
والتح ةريض علةةى العن ة ضةةد الفئةةات املستضةةعفة وملعاقبةةة م ةرتك تلةةك األفعةةال ،كمةةا أوصةةتها
ب ة ة ة ن تكف ة ةةل التحقية ة ةةق يف ي ة ةةع ج ة ة ةرائم الكراهية ة ةةة وحماكم ة ةةة املس ة ةةنول عنهة ة ةةا ومن ة ةةع اطة ة ةةال
الكراهية وإدانته(.)٢9
 -16وشجعت منظمة األمم املتحدة للرتبيةة والعلةم وال قافةة (اليونسةكو) أنةدورا علةى أن تةوا
االعتبةةار الواجة مل ةةاركة اجملتمعةةات احملليةةة والفنةةان واجلهةةات الفاعلةةة املعنيةةة بال قافةةة ومنظمةةات
اجملتمةةع املةةد غةةري احلكوميةةة ،فض ةالً عةةن الفئةةات الضةةعيفة ،وكفالةةة مسةةاواة النسةةاء والفتيةةات يف
احلصول على الفرص من أجل معاجلة التفاوتات اجلنسانية(.)3٠
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باء -السق لي السياة والسرية وا م الشخصي
 -17أوصةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي أنةةدورا بة ن تعةةدل املةةادة  11٠مةةن القةةانون اجلنةةائي كةةي
تتضمن تعريفاً للتعذي يتفق مع التعري الوارد يف االتفاقية(.)31
 -18وأوصةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي أنةةدورا ب ة ن تن ةةأ آليةةة مسةةتقلة لرصةةد عمةةل ال ةةرطة
وللتحقيق يف ادعاءات وشكاو سوء املعاملة على يد عناصر من قوات ال رطة(.)3٢
 -19وأعربةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي عةةن االن ة ال إزاء الل ةوائد الت ديبيةةة السةةارية يف الوقةةت
ال ةراهن والةةيت جتيةةز السةةجن االنف ةرادي ملةةدة قةةد تصةةل إىل  3٠يوم ةاً ك ة جراء ت ة دي وأوصةةت ب ة ن
تقصةةر مةةدة السةةجن االنفةرادي إىل أقصةةى حةةد سكةةن وعةةدم
تعةةدل أنةةدورا اللةوائد الت ديبيةةة حبية
ّ
()33
اللجةةوء إىل هةةذا اإلجةراء إال عنةةد الضةةرورة  .وأوصةةت جلن ةة مناهضةةة التعةةذي أيض ةاً ب ة ن ميتنةةع
موظفو السجون عن جتريد السجناء من مالبسهم ب كل روتيين ب رض تفتي هم الكامةل ،األمةر
الذي قد يبلغ حد املعاملة املهينة(.)34
 -٢٠وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل ضمان احلقوق األساسةية لششةخاص املسةلوبة حةريتهم،
أعربت جلنة مناهضة التعةذي عةن قلقهةا مةن أن بعةض األشةخاص املسةلوبة حةريتهم ُحيرمةون مةن
الع ةةرض عل ةةى طبية ة م ةةن ااتي ةةارهم( .)35ويف إط ةةار املتابع ةةة ،أبل ةةت أن ةةدورا يف ع ةةام  ٢٠14أن
"القةةانون املع ة ّدل رقةةم [ ٢٠14/17قةةد اعتُمةةد] وهةةو القةةانون املعةةدِّل للمةةادة  ،٢4يف لةةة م ةواد
أاةةر  ،مةةن القةةانون اجلنةةائي  ...الةةذي كةةان سةةارياً وقتئةةذ  ...والتعةةديل امل ةةار إليةةه أعةةاله ...
يتضةمن اعرتافةاً حبةةق يةع امل ةةتبه تةم واحملتجةزين  ...يف االطةةالع فةوراً علةةى حقةوقهم املتصةةلة يف
لة أمور بالعرض على طبي شرعي فضالً عن العرض على طبي من ااتيارهم"(.)36
 -٢1وأعربت جلنة مناهضة التعذي عن القلق من أن أسلحة الصعق الكهربائي تُستخدم يف
السةةجون وت ةةكل جةةزءاً مةةن املعةةدات العاديةةة الةةيت يةُةزاود تةةا موظفةةو السةةجن .وأوصةةت أنةةدورا بة ن
تُعةةدِّل الل ةوائد املتعلقةةة ب سةةلحة الصةةعق الكهربةةائي حي ة ال تُسةةتخدم إال يف حةةاالت ال ةةدة ويف
حةةاالت حمةةدودة ،وب ة ن حتظةةر اسةةتخدام تلةةك األسةةلحة ض ةد األطفةةال واحلوامةةل( .)37ويف إط ةةار
املتابعةةة ،أبل ةةت أنةةدورا يف عةةام  ٢٠14جلنةةة مناهضةةة التعةةذي ب ة ن "احلكومةةة اعتمةةدت ل ةوائد
يف  19ت ةرين ال ةةا /نوفمرب  ٢٠14ب ة ن ةةل األس ةةلحة الناريةةة واسةةتخدامها وكةةذلك ب ة ن
وس ةةائل اإلك ةراه املس ةةموس ت ةةا يف الس ةةجون .ويتوق ةةع أن يب ةةدأ نف ةةاذ تل ةةك الل ةوائد يف  ٢7ت ة ةرين
ال ا /نوفمرب .)38("٢٠14
 -٢٢وأعرب ةةت اللجن ةةة املعني ةةة بالقض ةةاء عل ةةى التميي ةةز ض ةةد امل ةرأة ع ةةن قلقه ةةا م ةةن ارتف ةةاع ع ةةدد
حةةاالت العن ة ضةةد امل ةرأة ،وح ةةت أنةةدورا علةةى اعتمةةاد قةةانون شةةامل يتصةةد جلميةةع أشةةكال
العن الذي ُميارس علةى املةرأة ،وأن تع ِّةدل القةانون اجلنةائي لتجةر يةع أشةكال العنة املمةارس
علةةى امل ةرأة ،مبةةا يف ذلةةك العن ة اجلنسةةي واملطةةاردة؛ وأن تتةةيد للضةةحايا سةةبل اجلةةرب والةةدعم(.)39
وقدمت جلنة مناهضة التعذي توصيات ساثلة ،وخباصة فيما يتعلق بتوعية موظفي إنفةاذ القةانون
8
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وم ةةوظفي اجله ةةاز القض ةةائي الت ةةابع ملكتة ة امل ةةدعي الع ةةام وت ةةدريبهم عل ةةى التحقي ةةق يف ح ةةاالت
العن املنزا واملقاضةاة عليهةا( .)4٠واسةتجابةً للتوصةية املقدمةة مةن جلنةة مناهضةة التعةذي امل ةار
إليها أعاله ،أبل ت أنةدورا يف عةام  ٢٠14بة ن " يةع اجملموعةات الربملانيةة املم لةة يف  ...الربملةان
الةةوطين توصةةلت إىل اتفةةاق ب ة ن م ةةروع ق ةانون يهةةدف إىل مكافحةةة العن ة القةةائم علةةى نةةوع
اجلةةنس والقضةةاء عليةةه" ،وأن "م ةةروع القةةانون مةةن املق ةرر أن يُعةةرض علةةى الربملةةان يف  ٢5ت ةرين
ال ا /نوفمرب .)41("٢٠14
 -٢3ويف ضةةوء التةزام أنةةدورا يف إطةةار االسةةتعراض الةةدوري ال ةةامل بسةةن وتنفيةةذ ت ةريع حيظةةر
يع أشكال العقوبة البدنية املمارسة على األطفال ،أعربت جلنة مناهضة التعةذي عةن ان ة اىلا
مةةن أن الق ةوان الوطنيةةة ال تةةنص علةةى حظةةر صةريد للعقوبةةة البدنيةةة يف يةةع األمةةاكن .وأوصةةت
جلنة مناهضة التعذي الدولة ب ن تسن ت ريعاً ينص صراحةً علةى حظةر العقوبةة البدنيةة املمارسةة
على األطفال يف يع األماكن( .)4٢وأثارت اليونسكو شواغل ساثلة(.)43
 -٢4وأعربت جلنة حقوق الطفل عن االن ال من أن قانون عقود العمل ( )٢٠٠3واللوائد
اليت تنظم هذه العقود ال يتناوالن ب كل شامل حالة األطفال املستخدم يف سياق أُسري ومن
أن القانون ال يتضمن تعريفاً واضحاً ملفهوم "العمل اخلفي " .وأوصت أندورا ب ن تتحقق من أن
اسةتخدام األطفةةال يف يةةع السةياقات ميت ةةل امت ةةاالً تامةاً للمعةةايري الدوليةةة املتعلقةة بعمةةل األطفةةال
من حي السن وشروط العمل وساعات العمل والتعليم والصحة(.)44
 -٢5وأعربةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي عةةن االن ة ال مةةن أن القةةانون اجلنةةائي ال جيةةرم حتديةةداً
االجتةةار باألشةةخاص وألن ةه ال توجةةد تةةدابري ت ةريعية أو تةةدابري سياسةةات عامةةة ملكافحةةة االجتةةار
باألشخاص ألغراض السخرة أو الب اء .وأوصت جلنة مناهضة التعذي أندورا ب ن تعدِّل القانون
اجلنة ةةائي تة ةةدف حظة ةةر االجتة ةةار بالب ة ةةر علة ةةى وجة ةةه التحدية ةةد واملعاقبة ةةة علية ةةه وتقة ةةد اجل ة ةرب إىل
الضحايا( .)45وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات ساثلة(.)46

جيح -إوامة العدل ،بما لي ذلك مسألة اإللالت م العقاب وسيادة القانون
 -٢6أوصت جلنة مناهضة التعذي أندورا بة ن تُةدرج عقوبةات مناسةبة علةى أعمةال التعةذي
واإلب ةةادة اجلماعي ةةة تتج ةةاوز  1٠س ةةنوات س ةةجناً وأن تكف ةةل ع ةةدم سة ةريان ق ةةانون س ةةقوط اجلة ةرائم
بالتقادم على جرمية التعذي وتضمن املعاقبة على تلك اجلرمية يف كل احلاالت(.)47
 -٢7والحظةةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل مةةع التقةةدير أن سةةن املسةةنولية اجلنائيةةة يف أنةةدورا هةةو 18
عاماً .وإذ الحظت اللجنة ضآلة عدد األطفال احملبوس يف مراكز االحتجاز ،ف هنةا أوصةت بة ن
تت ك ةةد الدولة ةة م ةةن أن ا ةةدمات االص ةةطحال أو الرعاي ةةة املتاح ةةة لشطف ةةال يق ةةدمها مهني ةةون وأن
تضمن فصلهم فصالً تاماً عن احملتجزين البال (.)48
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 -٢8وعلى الرغم من موافقة أندورا على التوصية املقدمة يف إطار االستعراض الدوري ال امل
باختةةاذ تةةدابري عمليةةة مةةن أجةةل افةةض عةةدد احملتجةزين رهةةن احملاكمةةة ،فقةةد أعربةةت جلنةةة مناهضةةة
التعةةذي عةةن ان ة اىلا مةةن عةةدم كفايةةة اإلج ةراءات املتخةةذة يف هةةذا اجملةةال ،وأوصةةت ب ة ن تعتمةةد
الدولة التدابري الالزمة خلفض عدد احملتجزين رهن احملاكمة(.)49

دال -السق لي الخصوصية والزواج والسياة ا ُسرية
 -٢9أوصت جلنة حقوق الطفل أندورا ب ن تتخذ ما يلةزم مةن تةدابري حلمايةة حةق األطفةال يف
اخلصوصية يف وسائط اإلعالم ،وجتنيبهم االطّالع على أية حمتويات إعالمية ضارة(.)5٠
 -3٠والحظ ةةت جلن ةةة حق ةةوق الطف ةةل أن ةةه عل ةةى ال ةةرغم م ةةن إعرات ةةا س ةةابقاً ع ةةن االن ة ال إزاء
اخنفاض احلد األدىن للزواج ،وهو  16عاماً ،أو  14عاماً يف حال صدور إذن مةن القضةاء ،فة ن
أنةةدورا مل ترفةةع احلةةد األدىن لسةةن الةةزواج إىل  18عام ةاً( .)51وكانةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى
التمييز ضد املرأة قد أعربت عن نفس ال واغل وقدمت توصيات ساثلة(.)5٢
 -31ورحبةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقض ةةاء علةةى التمييةةز ضةةد امل ةرأة بالتعةةديالت الةةيت أُدال ةةت يف
عام  ٢٠٠4على القانون املنقد املتعلق بالزواج ،وهي التعديالت اليت تُل ي األحكام الةيت تقضةي
ب ن تنتظر األرملة واملطلقة  3٠٠يوم قبل أن تتزوج من جديد(.)53
 -3٢وأوصةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد املةرأة بة ن تنفةةذ أنةةدورا القةةانون املةةنقد
رقم  ٢٠٠5/٢1الذي ينص على حقوق املرأة يف إطار العِ رة املستقرة(.)54

هاء -حريععة الععدي و المعتقععد ،وحريععة التعبيععر وتكععوي الجمعيععات والتجمععل السععلمي،
والسق لي المشاركة لي السياة العامة والسياة السياسية
 -33أبل ت اليونسكو ب ن دستور أندورا يضمن حرية التعبري واالتصال واإلعالم .ومع ذلك،
مثةةة حاجةةة إىل س ةةن قةةانون يةةنظم اإلع ةةالم يف البلةةد .وش ةةجعت أيض ةاً أنةةدورا عل ةةى إل ةةاء أحك ةةام
القانون اجلنائي اليت جترم الت هري وإدراج هذه املس لة يف القانون املد وفقاً للمعايري الدولية(.)55
 -34وشةةددت اليونسةةكو عل ةةى أن أنةةدورا مل تتخ ةةذ تةةدابري كافي ةةة لتعزيةةز التع ةةاون مةةع اجملتم ةةع
الةةدوا أو اجملتمةةع املةةد رغةةم التزامهةةا بالقيةةام بةةذلك يف إطةةار جولةةة االسةةتعراض الةةدوري ال ةةامل
األوىل(.)56

واو -السق لي العمل ولي التمتل بأوضاع ممل مادلة ومواتية
 -35رحب ة ةةت اللجن ة ةةة املعني ة ةةة بالقض ة ةةاء عل ة ةةى التميي ة ةةز ض ة ةةد املة ة ةرأة باعتم ة ةةاد ق ة ةةانون عالق ة ةةات
العمل ( )٢٠٠9الذي حيظر التمييز على أساس اجلنس(.)57
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 -36وأوصت اللجنة املعنيةة بالقضةاء علةى التمييةز ضةد املةرأة بة ن تعتمةد أنةدورا إطةاراً ت ةريعياً
يقةةر مبةةدأ املسةةاواة يف األجةةر عةةن العمةةل املتسةةاوي القيمةةة وأن تعتمةةد سياسةةات ،ةةدف إىل حتقيةةق
املسةةاواة املوضةةوعية بة الرجةةل واملةرأة يف سةةوق العمةةل وتتخةةذ مةةا يلةةزم مةةن إجةراءات لسةةد الفجةةوة
يف األجور(.)58
 -37وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب ن حتظر أندورا التحرش اجلنسةي
يف مكةةان العمةةل وتةةذكي وعةةي مفت ةةي العمةةل باملمارسةةات القائمةةة علةةى االسةةت الل يف مكةةان
العمل وأن تكفل مقاضاة املخالف (.)59

زاي -السق لي الضمان االجتمامي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق
ص ةةص
 -38أوص ةةت جلن ةةة حق ةةوق الطف ةةل بة ة ن حت ةةدد أن ةةدورا بن ةةوداً اسة ةرتاتيجية يف امليزاني ةةة خت ا
لشطف ةةال احمل ةةروم أو املستض ةةعف س ةةن حيت ةةاجون إىل ت ةةدابري إجيابي ةةة للحماي ةةة االجتماعي ةةة ،وأن
حتةةافع علةةى تلةةك البنةةود حةةا يف أوقةةات األزمةةات االقتصةةادية والك ةوار الطبيعيةةة أو غريهةةا مةةن
حاالت الطوارئ(.)6٠

حاء -السق لي الصسة
 -39الحظ ةةت اللجن ةةة املعني ةةة بالقض ةةاء عل ةةى التميي ةةز ض ةةد املة ةرأة بقل ةةق األحك ةةام ال ةةيت جت ةةرم
اإلجهاض وتفسري احلق يف احلياة ضمن الدستور على حنةو يقيةد حقةوق املةرأة اجلنسةية واإل.ابيةة.
وطلبةةت إىل أنةةدورا أن تل ةةي األحكةةام الةةيت جتةةرم اإلجهةةاض وأن تتةةيد إمكانيةةة التمتةةع خبةةدمات
اإلجهاض القةانو عنةدما تكةون حيةاة املةرأة احلامةل أو صةحتها معرضةة للخطةر وكةذا يف حةاالت
الت ةةوه اخلطةةري للجن ة ( .)61وقةةدمت جلنةةة حقةةوق الطفةةل توصةةيات ساثلةةة ب ةةرض كفالةةة املصةةا
الفضلى للحوامل املراهقات(.)6٢
 -4٠وح ت جلنة حقوق الطفل أندورا على أن تعزز فرص التمتع خبدمات الصةحة الةيت حتةرتم
واج السرية وتراعي احتياجةات ال ةبال يف تلة أحنةاء البلةد مةن أجةل زيةادة إتاحةة اةدمات
منع احلمل والنهوض بالت قي اجلنسي يف صفوف املةراهق مةع إيةالء اهتمةام اةاص ملنةع احلمةل
املبكر والوقاية من األمةراض املنقولةة باالتصةال اجلنسةي( .)63وقةدمت اللجنةة املعنيةة بالقضةاء علةى
التمييز ضد املرأة توصيات ساثلة(.)64
 -41وأوصةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد املةرأة ب ة ن تضةةع أنةةدورا وتنفةةذ ب ةرام
تراعةةي اخلصوصةةيات اجلنسةةانية و،ةةدف إىل منةةع اإلصةةابة بفةةريوس نقةةص املناعةةة الب ةرية/اإليدز
وت مل الفئات احملرومة واملهم ة من النساء ،من قبيل املهاجرات والعامالت يف الب اء(.)65
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 -4٢وناشدت اللجنة املعنية بالقضاء علةى التمييةز ضةد املةرأة أنةدورا أن تكفةل فةرص الوصةول
امليسر إىل نظام الرعاية الصحية جلميع النساء والفتيات املهاجرات وأن تنظر يف تعةديل ت ةريعا،ا
ّ
اليت جتعل اإلقامة القانونية شرطاً لالستفادة من الرعاية الصحية(.)66

طاء -السق لي التعليح
 -43أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييةز ضةد املةرأة عةن االن ة ال إزاء تةد معةدالت
تسةجيل اإلنةةا يف ميةةادين الدراسةةة الةةيت يسةةيطر عليهةا الةةذكور تقليةةدياً وأوصةةت بة ن تنفةةذ أنةدورا
اسرتاتيجية ت جع على تسجيل النساء يف برام التعليم والتدري املهني يف تلةك اجملةاالت(.)67
وأوصةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد امل ةرأة ب ة ن ت ةةمل املنةةاه املدرسةةية وال ةربام
األكادمييةةة والتةةدري املهةةين املوجةةه للمدرسة مواضةةيع تتنةةاول حقةةوق املةرأة وت ةةجع املسةةاواة بة
اجلنس (.)68

ياء -السقوق الثقالية
 -44شةةجعت اليونسةةكو أنةةدورا عل ةةى أن تنفةةذ بالكامةةل األحك ةةام ذات الصةةلة الةةيت ت ةةجع
الوصةةول إىل ال ةرتا ال قةةايف وأشةةكال التعبةةري اإلبةةداعي وامل ةةاركة فيهمةةا علةةى حنةةو يكفةةل إعمةةال
احلق يف امل اركة يف احلياة ال قافية(.)69

كاف -ا شخاص ذوو اإلماوة
 -45أحاطت جلنة حقوق الطفةل علمةاً بالتةدابري املتخةذة لضةمان متتةع األطفةال ذوي اإلعاقةة
بةةنفس احلقةةوق وأشةةكال احلمايةةة الةةيت يتمتةةع تةةا سةةائر األطفةةال .لكنهةةا أعربةةت عةةن القلةةق مةةن أن
األطفةال ذوي اإلعاقةة ال يزالةون يواجهةون التمييةز االجتمةةاعي وأوصةت بة ن تةنظم أنةدورا ةةالت
للتعرية حبقةةوق األطفةال ذوي اإلعاقةةة واحتياجةا،م اخلاصةةة والتوعيةة بةةذلك؛ وأن تتةيد لشطفةةال
ذوي اإلعاقة فرصاً متكافئة للحصول على ادمات الرعاية االجتماعية والصحية الكافية(.)7٠
 -46وأعربةةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل عةةن االن ة ال إزاء املمارسةةات والقوالة النمطيةةة الةةيت متيةز
ضد الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة يف أنةدورا وأوصةت بة ن تضةع أنةدورا حةداً جلميةع املمارسةات
التمييزيةةة ضةةد الفتيةةات واألطفةةال ذوي اإلعاقةةة وتةةوفر ايةةة كافيةةة مةةن التمييةةز وتضةةع اس ةرتاتيجية
ش ةةاملة للقض ةةاء عل ةةى املواقة ة واملمارس ةةات الس ةةلبية والقوالة ة النمطي ةةة الراس ةةخة ال ةةيت متي ةةز ض ةةد
الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة(.)71
 -47وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء علةى التمييةز ضةد املةرأة أنةدورا بة ن تكفةل وصةول النسةاء
ذوات اإلعاقة إىل سوق العمل عن طريق توفري التدري املهين املناس وإتاحة املعلومات الالزمة
ب ن فرص العمل(.)7٢
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 -48وأعربةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد املةرأة عةةن القلةةق إزاء اتسةةاع اىلةةوة بة
البنات والبن من ذوي اإلعاقة يف جمال نيل التعليم .وأوصت ب ن تتاس فرصة نيل التعليم للبنات
والبن ة مةةن ذوي اإلعاقةةة وأن تتخةةذ أنةةدورا مةةا يلةةزم مةةن إج ةراءات ملكافحةةة التمييةةز ضةةد فتيةةات
املدارس على أساس اجلنس واإلعاقة(.)73

الم -ا وليات والشعوب ا صلية
ميح -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -49أوصةةت مفوضةةية األمةةم املتحةةدة السةةامية ل ةةنون الالجئ ة ب ة ن تضةةع أنةةدورا إج ةراءات
لتحديد مركز الالجأ تراعي نوع اجلنس والعمر مراعاة كاملة(.)74
 -5٠وأوصت جلنة حقةوق الطفةل بة ن تةنقد أنةدورا وتعةدل قانوهنةا املتعلةق بةاىلجرة الصةادر يف
عام  ٢٠٠٢مبا يتيد ألصحال تصاريد اىلجرة املنقتة إمكانية ع مشل األسرة(.)75
 -51وأعربةت اللجنةة املعنيةة بالقضةاء علةى التمييةز ضةد املةرأة عةن االن ة ال إزاء العةدد الكبةري
لل اية من املهاجرات ضةحايا العنة ( ،)76وأوصةت أنةدورا بة ن جتةري دراسةةً عةن حالةة املهةاجرات
وتعتمةةد إطةةاراً ت ةريعياً يتنةةاول حقةةوق واحتياجةةات العةةامالت املهةةاجرات وطالبةةات اللجةةوء ،مبةةا
ي مل اختاذ تدابري حلماية يع املهاجرات من اإلبعاد القسري(.)77
 -5٢وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بة ن تكفةل أنةدورا انطبةاق أحكةام
قةةانون عالقةةات العمةةل علةةى العةةامالت املهةةاجرات ،مبةةن فةةيهن العةةامالت يف املنةةازل ،وتضةةمن ىلةةن
إمكانيةةة الوصةةول إىل إج ةراءات الةةتظلم القانونيةةة مةةن أجةةل ايةةة حقةةوقهن؛ كمةةا أوصةةت اللجنةةة
أندورا ب ن تتخذ تدابري لتنظيم ورصد وضع العامالت يف املنازل(.)78
 -53والحظ ةةت جلن ةةة حق ةةوق الطف ةةل بقل ةةق أن أن ةةدورا رفض ةةت ،ا ةةالل االس ةةتعراض ال ةةدوري
ال ةةامل الةةذي جةةر يف عةةام  ،٢٠1٠التوصةةية باختةةاذ اطةوات لضةةمان متتةةع املقيمة األجانة ،
مبة ةةن فة ةةيهم األطفة ةةال وبصة ةةرف النظة ةةر عة ةةن وضة ةةعهم كمهة ةةاجرين ،حبقة ةةوق اإلنسة ةةان االجتماعية ةةة
األساسةية .وأوصةت جلنةة حقةوق الطفةل بة ن تةدرس اللجنةة الوطنيةة املعنيةة بتحقيةق املسةاواة حالةة
حقوق أطفال املهاجرين وأطفال العمال املومسي وأن تنهض حبقوقهم وحتميها(.)79
 -54وأوصةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي أنةةدورا ب ة ن تسةةتحد إج ةراءً لتحديةةد وضةةع الالجئ ة
وأن تكفةةل عةةدم طةةرد أو إعةةادة (رد) أو تسةةليم أي شةةخص إىل دولةةة أاةةر إذا ت ةوافرت ل ةةديها
أسبال حقيقية تدعو إىل االعتقاد ب ن ذلك ال خص سيواجه اطةر التعةرض للتعةذي ( .)8٠ويف
نفةةس السةةياق ،قةةدمت جلنةةة حقةةوق الطفةةل توصةةية تتعلةةق باألطفةةال الالجئ ة غةةري املصةةحوب
وأوصت أندورا ب ن تسن ت ريعاً يتعلق مبلتمسي اللجوء والالجئ وفقاً للمعايري الدولية(.)81
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Notes
1

2

Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on Andorra from the previous cycle (A/HRC/WG.6/9/AND/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers
and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced
Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art.
1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11;
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32;
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
International Labour Organization Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to
Employment.
International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International
Committee of the Red Cross, at https://www.icrc.org/IHL.
Concluding observations on the second periodic report of Andorra (CRC/C/AND/CO/2), para. 52;
Concluding observations on the initial report of Andorra (CAT/C/AND/CO/1), para. 21; and the
concluding observations on the combined second and third periodic reports of Andorra
(CEDAW/C/AND/CO/2-3), para. 41.
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), submission for the UPR of
Andorra. See also CAT/C/AND/CO/1, para. 21; CRC/C/AND/CO/2, para. 44; and Information
received from Andorra on follow-up to the concluding observations (CAT/C/AND/CO/1/Add.1),
para.11.
CAT/C/AND/CO/1, para. 21; and CRC/C/AND/CO/2, para. 44. See also UNHCR, submission for the
UPR of Andorra.
CRC/C/AND/CO/2, para. 49.
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