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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  أندورا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدَّمة من الدول املعنية، ويف غري ذلك من وثائق               

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . مم املتحدة الرمسية ذات الصلة    األ
من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن              

وقد . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . املفوضية
وقـد  . ِكَرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر            ذُ

ويف حـال   . روعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            
عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن كانـت               

ملَّا كان هذا التقرير ال ُيجمِّع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق األمـم              و. تزال صاحلة  ال
املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمدَّدة قد ُيعـزى إىل                

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدوليـة  /عدم التصديق على معاهدة ما و 
  .اناإلنس حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢( حلقوق اإلنساناملعاهدات العاملية
تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنات
 التحفظات

االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات 
 املعاهدات

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال      
  التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢

  العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق 
  املدنية والسياسية

الـــشكاوى املتبادلـــة بـــني الـــدول ال يوجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول امللحـق بالعهـد       
  قوق املدنية والسياسيةالدويل اخلاص باحل

  - ال يوجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل     
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢

  -  ال يوجد  ١٩٩٧يونيه / حزيران١٥  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      الربوتوك

  أشكال التمييز ضد املرأة
أكتـوبر  / تشرين األول  ١٤

٢٠٠٢  
  ال): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢١املادة (شكاوى املتبادلة بني الدول ال  ال يوجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  إعالن ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      
  باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالن ُملـزِم     ٢٠٠١بريل أ/ نيسان٣٠
مبوجب املادة  

   سنة١٨: ٣

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       
املتعلق ببيع األطفال وبغاء واألطفال واسـتغالل       

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠١أبريل / نيسان٣٠

اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري للعهـد         العهد الدويل اخل  : املعاهدات األساسية اليت ليست أندورا طرفاً فيها      
، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع )٣(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق         )٢٠٠٧التوقيع فقط،   (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقية      
  .، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٧التوقيع فقط، (األشخاص ذوي اإلعاقة 

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية 
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٤(بروتوكول بالريمو
  ال  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  كوالت اإلضافية نعم، باستثناء مجيع الربوتو  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 
  ال  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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، شجعت جلنة حقوق الطفل أندورا على أن تسحب يف أقرب وقت            ٢٠٠٢يف عام     -١
  .)٨(ممكن إعالهنا املقدَّم لدى التصديق على االتفاقية

  توري والتشريعياإلطار الدس  -باء   
 املتعلق بالتبين   ١٩٩٦، رحَّبت جلنة حقوق الطفل باعتماد قانون عام         ٢٠٠٢يف عام     -٢

وغري ذلك من أشكال محاية القُصَّر املتخلى عنهم، والقانون املعّدل بشأن الوالية القـضائية              
 ٢٢  الصادر يف ،ءعلى القُصَّر الذي ُيعدِّل جزئياً القانون اجلنائي، والقانون املعّدل بشأن القضا          

 الذي ينظِّم إجازة األمومة أو التبين،       ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٢، وقانون   ١٩٩٩أبريل  /نيسان
  .)٩( لرعاية األطفال يف املآوي اخلاصة٢٠٠١ولوائح عام 

وحثَّت جلنة حقوق الطفل أندورا على أن تواصل وُتتم استعراض التشريعات املتعلقة              -٣
وأعربـت  . )١٠(امل مع االتفاقية ومع هنجها القائم على احلقوق       باألطفال لضمان توافقها الك   

ومصاحل الطفـل الفُـضلى     )  من االتفاقية  ٢املادة  (عن قلقها ألن مبادئ عدم التمييز       اللجنة  
ال ) ١٢املادة  (واحترام آراء الطفل    ) ٦املادة  (وحق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو       ) ٣املادة  (

 أندورا وقراراهتا اإلدارية والقضائية ويف السياسات والربامج املتعلقة         َترُِد بالكامل يف تشريعات   
  .)١١(باألطفال على املستويني الوطين واحمللي

يف إطار  أندورا  باجلهود اليت بذلتها    وإذ أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً مع التقدير           -٤
 ٢٠٠٦نشِغلَة يف عـام     فقد ظلت مُ  القانون اجلنائي اجلديد لتجرمي االجتار باألطفال وبيعهم،        

 مـن   ١ألن هذا القانون ال يتضمن مجيع أغراض وأشكال بيع األطفال الواردة يف الفقـرة               
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال            ٣ املادة

اصـل أنـدورا    وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تو     . )١٢(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    
جهودها الرامية إىل تعديل القانون اجلنائي بغية حظر االجتار باألطفال وبيعهم جلميع األغراض     

 من الربوتوكول االختياري وتوسيع نطاق املسؤولية اجلنائية ٣ من املادة  ١املعروضة يف الفقرة    
  .)١٣(حبيث يشمل األشخاص االعتباريني

على التمييز ضد املرأة بتطبيـق معاهـدات        ، رحبت جلنة القضاء     ٢٠٠١ويف عام     -٥
احملددة الوطين وبتضمني التشريعات العناصر     القانوين  حقوق اإلنسان تطبيقاً مباشراً يف النظام       

  .)١٤(لبعض املعاهدات
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء قـوانني املعاقبـة علـى             -٦

واقترحت . التماس اإلجهاض السري وغري املأمون     على   حتمل النساء اإلجهاض اليت ميكن أن     
  .)١٥(أن تنظر أندورا يف مراجعة تلك القوانني العقابية
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  حلقوق اإلنسان والبنية األساسية اإلطار املؤسسي   -جيم   
، مل تكن ألندورا مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١حىت    -٧

  .)١٦(للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهامعتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية 
، الحظت جلنة حقوق الطفل أن أمانة املظامل ُتعاِلج مسائل منـها            ٢٠٠٢ويف عام     -٨

بيد أهنا أعربت . شكاوى األفراد املتعلقة بأنشطة احلكومة، وأهنا يف خدمة مجيع مواطين أندورا
اضحة ناِظَمة حلقوق الطفل والنتهاكاهتا كما أن       عن قلقها ألن هذه األمانة تفتقر إىل والية و        

وشجعت اللجنة أندورا على إنشاء آلية مستقلة وفعالـة         . )١٧(األطفال ال علم هلم بوجودها    
وفقاً ملبادئ باريس، تتوفر هلا املوارد البشرية واملالية الكافية، ويتيسَّر وصول األطفال إليهـا،              

 االتفاقية، وُتعاجل شكاوى األطفال بسرعة وبأسلوب       وُيعَهد إليها بوالية واضحة لرصد تنفيذ     
الـيت تـنص    األطفال، وتوفِّر ُسُبل االنتصاف من انتهاكات حقوق الطفـل          ظروف  يراعي  
  .)١٨(االتفاقية عليها
والحظت جلنة حقوق الطفل بتقدير إنشاء أمانـة الدولـة لـشؤون األسـرة يف                 -٩
. تلف الوزارات واملؤسسات املعنية بالطفل     كي تتوىل التنسيق الفعال بني خم      ٢٠٠١ مايو/أيار

. )١٩(أيضاً إنشاء وحدة للرعاية االجتماعية لألطفال ُتعىن باألطفال الضعفاء        اللجنة  والحظت  
وشجعت اللجنة أندورا على تكثيف جهودها يف سبيل ترسيخ مكانة أمانة الدولة لـشؤون              

إليها مـن   على أن تسند    ذ االتفاقية،   األسرة باعتبارها اهليئة املكلفة بتنسيق مجيع أنشطة تنفي       
  . )٢٠(املوارد البشرية واملالية ما يكفي ألداء مهمتها على حنو فعالوتوفر هلا من املسؤوليات 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن تعاون أندورا مع املنظمات غري احلكومية               -١٠
ة أندورا على القيام باخلطوات     وحثت اللجن . )٢١(على املستوى الوطين ليس متطوراً مبا يكفي      

  . )٢٢(املناسبة لتوطيد تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية على املستوى الوطين

  التدابري السياساتية  -دال   
وتعزيز ري اليت اختذهتا أندورا يف سبيل إعمال   رحبت جلنة حقوق الطفل مبختلف التداب       -١١

التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال       محاية احلقوق املشمولة بالربوتوكول االختياري      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وال سيما من خالل تعـديل القـانون               
اجلنائي الذي يعاقب على أفعال منها االتِّجار باألعضاء البشرية واالعتداء اجلنـسي علـى              

ورحبت اللجنة أيضاً بربنـامج     . ألطفالاألطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء ا       
 ١٠لألطفال املعرضني للخطر وبروتوكوله املتعلق بالطفولـة واملـؤرخ          الرعاية االجتماعية   

خطة عمل ملكافحـة    عدم وجود   وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء      . )٢٣(٢٠٠٤يونيه  /حزيران
  .)٢٤(يةومنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباح
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ويف حني وضعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف اعتبارها أن جمتمع                -١٢
أندورا مير بتحوُّالت اقتصادية واجتماعية وثقافية ودميغرافية مهمة، فقد شّجعت احلكومة على 

  .)٢٥(أخذ الُبعد اجلنساين بعني االعتبار يف تصميم السياسات والربامج املقبلة

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  -ياً ثان  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    

  )٢٦(هيئة املعاهدة
ر تقرير ـآخ

  قُدِّم وُنظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ رد املتابعة  ختامية
تقرير األويل منذ   تأخر تقدمي ال    -  -  -  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٧عام 
تأخر تقدمي التقرير األويل منذ       -  -  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠٧عام 
تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ       -  ٢٠٠١يوليه /متوز  ٢٠٠٠  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  ٢٠٠٢عام 
ألويل منذ  تأخر تقدمي التقرير ا     -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠٧عام 
ــباط  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل ــر /ش فرباي

٢٠٠٢  
قُدِّم التقرير الثـاين يف عـام         -

٢٠٠٩  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال    

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

يناير /كانون الثاين   ٢٠٠٤
٢٠٠٦  

-  -  

تياري التفاقية حقـوق    الربوتوكول االخ 
الطفل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف        

  الرتاعات املسلحة

يناير /كانون الثاين   ٢٠٠٤
٢٠٠٦  

-  -  

  
  ال    ُوجِّهت دعوة دائمة

  -    آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  -    الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  -    يها بعدالزيارات املطلوبة واليت مل ُيتفق عل

  -    التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -    زيارات املتابعة

  .خالل الفترة قيد االستعراض، مل ُترسل أية رسالة    الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
  اسـتبياناً  ٢٣مل ترد أندورا على أي استبيان من أصـل              الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

اإلجـراءات  يف إطـار    أرسلها املكلفـون بواليـات      
  .)٢٧(اخلاصة
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ٢٠٠١يف عام     -١٣

را عالوة على وجود قوالب منطية سلبية فيما يتـصل          استمرار أمناط السلوك األبوية يف أندو     
وأوصت اللجنة بإعطـاء  . )٢٨(بأدوار النساء والرجال يف األسرة ويف مكان العمل ويف اجملتمع      

التمييز املباشـر   تدمي  أولوية كبرية للجهود الرامية إىل استئصال القوالب النمطية التقليدية اليت           
نة أندورا على تعزيز التدابري التعليمية وعلى تكثيـف         وشجعت اللج . وغري املباشر ضد املرأة   

التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم والقطاع اخلاص من أجل حتقيق تـوازن              
  .)٢٩(أكرب يف أدوار النساء والرجال ومسؤولياهتم، ال سيما يف تقاسم األعباء اُألسرية

ري التشريعات والسياسات والـربامج    وشجعت اللجنة أندورا على أن ترصد بدقة تأث         -١٤
 وحثتها على القيام خبطـوات يف       ،الرامية إىل القضاء على انعدام املساواة بني النساء والرجال        

  .)٣٠(سبيل ضمان التمتع فعلياً حبقوق متساوية
، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن أبناء العمال املومسيني املقيمني           ٢٠٠٢ويف عام     -١٥

ة يف أندورا قد جيدون صـعوبات يف احلـصول علـى خـدمات الـصحة      إقامة غري شرعي  
ويف حني رحبت اللجنة مبا وردها من معلومات مفادها أن هـؤالء األطفـال              . )٣١(والتعليم

ُيزوَّدون يف الواقع برعاية صحية يف حاالت الطوارئ، فقد أوصت بأن تتخذ أندورا التـدابري             
على اخلدمات األساسية وغريها من اخلـدمات       الالزمة لتمكني هؤالء األطفال من احلصول       

  .)٣٢(االجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه  -٢  
حمظور قانوناً يف املدارس، فقد البدين يف حني الحظت جلنة حقوق الطفل أن العقاب           -١٦

كمـا  . سرة غري حمظور صـراحة     داخل األ  يند ألن العقاب الب   ٢٠٠٢شغلة يف عام    ظلت من 
وأوصـت  . )٣٣(عن وقوع حوادث ترهيب يف املـدارس      الحظت اللجنة بقلق وجود تقارير      

اللجنة أندورا بإجراء دراسات بشأن العنف املرتيل وسوء املعاملة واالعتداء، مبـا يف ذلـك               
ـ             ات االعتداء اجلنسي داخل األسرة والترهيب يف املدارس، وذلك لتقدير مدى هذه املمارس

ونطاقها وطبيعتها؛ كما أوصتها بتنظيم محالت توعية من أجل منع ومكافحة ظاهرة التعدي             
 مع إشراك األطفال يف ذلك؛ وبتقييم عمل اهلياكل القائمة وتوفري التـدريب             ،على األطفال 

للمهنيني املعنيني هبذا النوع من احلاالت؛ وبالتحقيق الفعال يف قضايا العنف املرتيل وإسـاءة              
لة األطفال واالعتداء عليهم، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، داخل األسرة، وذلـك مـن          معام

الطفل حرصاً على حتسني محاية الـضحايا       ظروف  خالل حتريات وإجراءات قضائية تراعي      
داخل األسرة  البدين  األطفال، مبا يف ذلك محاية حقهم يف اخلصوصية؛ وحبظر ممارسة العقاب            
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موّجهة حنو فئات منها الوالدون واألطفال وموظفو إنفـاذ القـانون         وتنظيم محالت إعالمية    
والقضاء واملدرسون، بغية شرح حقوق األطفال يف هذا الصدد وتشجيع استخدام أشـكال             

  .)٣٤(ويتوافق مع االتفاقيةاإلنسانية تأديب بديلة على حنو حيترم كرامة الطفل 
أندورا قوات مسلحة، ت لدى ة حقوق الطفل أنه ليس، الحظت جلن ٢٠٠٦ويف عام     -١٧

وأنه ال وجود من مث لتنظيم قانوين للتجنيد الطوعي أو اإلجباري، وأن عدم وجـود قـوات      
مسلحة ال يستبعد مع ذلك إمكانية سعي أفراد أو جمموعات إىل جتنيد األطفال يف قـوات أو      

 غـري   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن جتنيد األطفـال         . جمموعات مسلحة أجنبية  
وأوصت اللجنة بأن تتخذ أندورا . )٣٥(مذكور صراحة باعتباره جرمية يف قانون أندورا اجلنائي      

 ٨ من املادة    ٨التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي جتنيد األطفال وإلدراج هذه اجلرمية يف الفقرة            
  .)٣٦(من قانوهنا اجلنائي، اليت حتدِّد االختصاص القضائي خارج اإلقليم

  اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونمسألة مة العدل، مبا يف ذلك إقا  -٣  
، رحبت جلنة حقوق الطفل بإصالح نظام قضاء األحداث من خالل           ٢٠٠٢يف عام     -١٨

ر داخـل اجلهـاز القـضائي ودوائـر         ّص وتأسيس قسم جديد معين بالقُ     رّصتعيني قضاة للقُ  
ة الداخلية وإنشاء وحدة خاصـة      متخصصة يف شؤون األحداث وتابعة لوزارة العدل ووزار       

  . )٣٧(بالقصر داخل الشرطة
ويف حني الحظت اللجنة التحسينات اليت أدخلت على نظام قضاء األحداث نتيجة              -١٩

لقصر، الذي يعدل جزئياً القانون اجلنـائي       على ا بشأن الوالية القضائية    املعّدل  لسن القانون   
، فقد أعربت عن قلقها ألن األحداث       ١٩٩٩ل  أبري/نيسان ٢٢املؤرخ  املعّدل  وقانون العدالة   

 سنة يعاملون معاملة الكبار وميكن أن يـصدر حبقهـم حكـم             ١٧ و ١٦البالغني من العمر    
وأوصت اللجنة بأن تنشئ أندورا نظاماً لقضاء األحداث يكون         . )٣٨( عاما ١٥بالسجن ملدة   

القانون اً بتوسيع نطاق انطباق     من خالل القيام حتديد   مع االتفاقية، وذلك    متوافقاً توافقاً تاماً    
لقصر حبيث يشمل مجيع األطفال الذين تقـل أعمـارهم   على ابشأن الوالية القضائية املعّدل  

  .)٣٩( سنة ساعة ارتكاب اجلرم١٨ عن
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن شرط التجرمي املـزدوج            ٢٠٠٦ويف عام     -٢٠

بلد على جرائم ُيزعم ارتكاهبا يف اخلارج حيّد        اخل ال دمقاضاهتم  فيما يتصل بتسليم اجملرمني أو      
 مـن الربوتوكـول     ٣ و ٢ و ١من إمكانية املقاضاة على اجلرائم املنصوص عليها يف املـواد           

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
وأوصت اللجنـة   . )٤٠(ل من هذه اجلرائم   املواد اإلباحية، ويقلص من مث إمكانية محاية األطفا       

أو /بأن تعدل أندورا تشريعاهتا بغية إلغاء شرط التجرمي املزدوج فيما يتصل بتسليم اجملرمني و             
  .)٤١(احملاكمة على اجلرائم املرتكبة يف اخلارج
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والحظت جلنة حقوق الطفل بتقدير أن أندورا تعترف باختصاصها القضائي خارج             -٢١
 من القانون اجلنائي، ويـشمل ذلـك        ٨ من املادة    ٨لتعريف الوارد يف الفقرة     اإلقليم وفقاً ل  

اجلرائم اجلنسية املرتكبة يف حق القصر، بشرط جواز فرض عقوبة بالسجن ملدة ست سنوات              
وأعربت اللجنة عن قلقها ألن بعض اجلرائم اجلنسية ال يعاقب عليها بعقوبة قصوى             . أو أكثر 

ربت عن انشغاهلا أيضاً ألن االختصاص القـضائي خـارج        وأع. تتجاوز مدهتا ست سنوات   
اإلقليم ال يشمل دائماً اجلرائم اليت يرتكبها مقيمون دائمون يف أنـدورا خـارج أراضـي                

وأوصت اللجنة بأن تراجع أندورا أحكام القانون اجلنائي النافذة هبدف زيادة مدة            . )٤٢(البلد
ها القضائي خارج اإلقليم ومن مث تعزيز ما العقوبات القصوى قدر اإلمكان، ولتعزيز اختصاص

  .)٤٣(تقدمه إىل األطفال من محاية دولية من البغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية
وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات املقدمة عن الربوتوكول اخلاص باألطفال املعرضني            -٢٢

ا توصـيات حلمايـة     ، الذي يتضمن أموراً منـه     ٢٠٠١يونيه  /حزيران ١٠للخطر واملؤرخ   
ممن ) مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية        (األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي     

ورحبت اللجنة مبا لقيته هذه التوصيات      . ستدعون لإلدالء بشهاداهتم يف اإلجراءات اجلنائية     ُي
غري أهنا تعرب عن أسفها     . لدى اجلهاز القضائي وغريه من اجملموعات املهنية املعنية        تأييد   من

ألن قانون اإلجراءات اجلنائية ال يتضمن أحكاماً حمددةً حلماية الطفل ضـحية االعتـداء أو               
  .)٤٤(ضحيةبوصفه االستغالل اجلنسي الذي يشارك يف اإلجراءات اجلنائية 

  احلق يف الزواج ويف حياة أسرية  -٤  
د األدىن لـسن الـزواج      ، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن احل       ٢٠٠٢يف عام     -٢٣
  .)٤٥( سنة بإذن من القاضي١٤ سنة، و١٦ هو
كال الوالدين يف عطلة    نتيجة لعمل   والحظت اللجنة بقلق األثر السليب على األطفال          -٢٤

وأوصت اللجنة  . )٤٦(ضاً ارتفاع عدد األسر وحيدة املعيل     اللجنة أي والحظت  . هناية األسبوع 
ثر األطفال بعمل الوالدين يف عطلة هناية األسـبوع         بأن جتري أندورا دراسات بشأن مدى تأ      

. وبشأن األسر وحيدة املعيل، وذلك بغرض تقييم مدى هاتني الظاهرتني ونطاقهما وطبيعتهما           
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ . )٤٧(كما أوصتها باعتماد تدابري مالئمة ملعاجلة هذه األوضاع     

 املتعلقـة  ٢٠٠١اية الصحية، وتنفيذ لوائح عـام  املزيد من خدمات الرعتوفري أندورا تدابري ل  
برعاية األطفال يف املآوي اخلاصة تنفيذاً فعاالً، بطرق منها تدريب املوظفني وتقدمي الـدعم              
البشري واملايل املناسب؛ وضمان أن تعزز خدمات رعاية األطفال مناءهم يف مرحلة الطفولة             

  .)٤٨(املبكرة وأن تفي باحتياجات الوالدين العاملني
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ٢٠٠١ويف عام     -٢٥

وجود عدد من القوانني التمييزية، مبا يف ذلك ما يتضمنه قانون الزواج من حكم يقضي بعدم                
وحثت اللجنـة   .  يوم على الترمل أو الطالق     ٣٠٠زواج األرملة أو املطلقة قبل انقضاء فترة        
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را على مراجعة تشريعاهتا القائمة، مبا يف ذلك قانون الزواج، كـي تكـون متوافقـة                أندو
  .)٤٩(االتفاقية مع

  حرية التعبري وحق املشاركة يف احلياة العامة  -٥  
ببذل املزيد من اجلهود يف سبيل ضمان تنفيذ مبدإ         أندورا  أوصت جلنة حقوق الطفل       -٢٦

التشديد بصفة خاصة علـى حـق الطفـل يف     وأوصت يف هذا الصدد ب   ،احترام آراء الطفل  
وينبغي أيضاً دمج هذا املبدإ العـام يف        . املشاركة يف األسرة ويف املدرسة ويف اجملتمع عموماً       

مجيع السياسات والربامج املتصلة باألطفال، كما ينبغي تدعيم توعية عامة الناس بذلك وتعزيز    
  .)٥٠(الربامج التعليمية املتعلقة بتنفيذ هذا املبدأ

  التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف   -٦  
 يف املائـة مـن   ٣٥,٧ تفيد بيانات موجز األمم املتحدة القطري املتعلق بأندورا بأن      -٢٧

  .)٥١(٢٠٠٩مقاعد الربملان الوطين كانت من نصيب النساء يف عام 
املرأة عـن قلقهـا     ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد         ٢٠٠١ويف عام     -٢٨

انشغاهلا إزاء ما تتسم به سوق العمل       وأعربت اللجنة عن    .  جمال العمالة  بشأن حالة النساء يف   
من فصل قوي بني اجلنسني وارتفاع يف نسبة النساء العامالت يف وظائف منخفضة األجر ويف 

ور النـساء   عن قلقها إزاء الفرق الشاسع بني أج      اللجنة  كما أعربت   . العمل املرتيل بال أجر   
والرجال وإزاء احتمال عدم تقاضي املرأة أجراً متساوياً مع أجر الرجل لقاء عمل متـساوي               

 وعدم وجود تشريعات حمددة متنع التمييز يف جمال العمالة بصفة عامة وتكفل علـى               ،القيمة
وحثت اللجنة أندورا علـى أن      . )٥٢(وجه التحديد تساوي األجر لقاء العمل متساوي القيمة       

. د باستمرار حالة النساء فيما يتصل بالعمالة مدفوعة األجر والعمل املرتيل بـال أجـرٍ              ترص
.  واإلجراءات اإلجيابيـة   لوأوصت بأن تنظر أندورا يف اعتماد قانون بشأن تكافؤ فرص العم          

األجر مبسألة  وأوصت أيضاً بأن تستفيد أندورا من البحوث واملمارسات القائمة فيما يتصل            
وذلك بغية التغلب على مشكلة عـدم      املتشاهبة،   العمل ذي القيمة املتساوية أو       املتساوي لقاء 

  .)٥٣(التكافؤ يف األجور
الـسادسة  ويف حني الحظت جلنة حقوق الطفل اهتمام أندورا باألطفال دون سن              -٢٩

 ألن ذلك العمـل     ٢٠٠٢يعملون يف سياق أسري، فقد أعربت عن قلقها يف عام           ّممن  عشرة  
وأوصت اللجنة بأن تواصل أنـدورا وتعـزز        . )٥٤(يف التعليم حق الطفل   على  ميكن أن يؤثر    

يعملـون يف  ق األطفال دون سن السادسة عشرة ّممن       جهودها الرامية إىل ضمان احترام حقو     
  .)٥٥(يف التعليمحقهم سياق أسري، وال سيما 
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  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
نة حقوق الطفل عن قلقها بشأن املشاكل الصحية اليت يواجهها املراهقون           أعربت جل   -٣٠

يف أندورا، مبا يف ذلك إساءة استعمال العقاقري املخدرة، عالوة على عدم استفادهتم كثرياً من               
وأحاطت اللجنة علماً، بوجه خاص بعـدد حـاالت القلـق           . اخلدمات الصحية املتاحة هلم   

بأن خمطط الضمان االجتماعي الوطين ال يغطـي العـالج          واالكتئاب يف صفوف األطفال و    
اخلـدمات الـيت   تـوفري  وأوصت اللجنة بأن تواصل أندورا    . )٥٦(النفسي املقدم إىل األطفال   

وأن تتابع وتعزز أنشطتها الرامية إىل الوقاية من        ات الشباب وبأن توسع نطاقها،      تقدمها عياد 
 ومن سوء استعمال العقـاقري      ،املنقولة جنسياً اإليدز واألمراض   /فريوس نقص املناعة البشرية   

 ومن احلمل غري املرغوب فيه، وأن تدعم برنامج التثقيف الصحي           ،املخدرة وغريها من املواد   
سيما حاالت القلـق     يف املدارس؛ كما أوصتها بإجراء دراسة عن صحة األطفال العقلية، ال          

مان أن يغطـي خمطـط الـضمان        واالكتئاب، واختاذ تدابري للواقية منها ومكافحتها؛ وض      
  .)٥٧(االجتماعي الوطين العالج النفسي املقدم إىل األطفال

   والتحديات والقيود، وأفضل املمارسات،اإلجنازات  -ثالثاً   
األطفال لصاحل  رحبت جلنة حقوق الطفل بالتعاون الدويل الذي تقدمه إمارة أندورا             -٣١

  .)٥٨(متعاونة يف ذلك مع منظمات غري حكومية
والحظت اللجنة بتقدير أيضاً ما تقوم به أندورا من أنشطة تعاون تقين دويل وثنائي                -٣٢

  .)٥٩(هبدف منع اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  األولويات الوطنية واملبادرات وااللتزامات الرئيسية  -رابعاً   
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ال ينطبق

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found in 

Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  

(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 

database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 
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2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD 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; 

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 the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities; 

CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 
3  Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State 

that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 
4  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime. 
5  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. 
6  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 

Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 

Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the 

Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-

International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
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12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol 

III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of 

Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
7  International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 

Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 

concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 

98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 

Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 

Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect 

of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning the Minimum Age for 

Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate 

Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
8  Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.176), 

para. 11. 
9  Ibid., para. 3. 
10  Ibid., para. 9. 
11  Ibid., para. 26. 
12  Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OPSC/AND/CO/1), 

para. 12. 
13  Ibid., para. 13. 
14  CEDAW, Official Records of the General Assembly ,Fifty-Sixth  Session, Supplement No.38 

(A/56/38), p. 50, para. 34. 
15  Ibid., p. 51, para. 48. 
16  For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection 

of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex. 
17 CRC/C/15/Add.176, para. 14. 
18 Ibid., para. 15. 
19 Ibid., para. 4. 
20 Ibid., para. 13. 
21 Ibid., para. 22. 
22 Ibid., para. 23. 
23 CRC/C/OPSC/AND/CO/1, para. 4. 
24 Ibid., para. 7. 
25 A/56/38, p. 50, para. 40. 
26 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD  Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

HR Committee Human Rights Committee 

CEDAW   Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CAT   Committee against Torture 

CRC   Committee on the Rights of the Child 
27  The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure 

mandate holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010.  Responses counted for the 

purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the 

following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) 
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A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, 

para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex; (i) 

A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para.120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 

44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, 

para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1;  (p) A/HRC/12/21, para.2, footnote 1; (q) 

A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) 

A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) 

A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2. 
28  A/56/38, p. 50, para. 38. 
29  Ibid., para. 39. 
30  Ibid., p. 51, para. 50. 
31  CRC/C/15/Add.176,  para. 28. 
32  Ibid., para. 29. 
33  Ibid., para. 39. 
34  Ibid., para. 40. 
35  Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OPAC/AND/CO/1), 

para. 6. 
36  Ibid., para. 7. 
37  CRC/C/15/Add.176, para. 5. 
38  Ibid., para. 45. 
39  Ibid., para. 46. 
40  CRC/C/OPSC/AND/CO/1, para. 14. 
41  Ibid., para. 15. 
42  Ibid., para. 16. 
43  Ibid., para. 17. 
44  Ibid., para. 18. 
45  CRC/C/15/Add.176, para. 24. 
46  Ibid., para. 35. 
47  Ibid., para. 36. 
48  Ibid., para. 38. 
49  A/56/38, p. 51, para. 47. 
50  CRC/C/15/Add.176, para. 32. 
51  UN data, Country Profile Andorra, p.6, available at 

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Andorra. 
52  A/56/38, p. 51, para. 45. 
53  Ibid., para. 46. 
54  CRC/C/15/Add.176, para. 43. 
55  Ibid., para. 44. 
56  Ibid., para. 41. 
57  CRC/C/15/Add.176, para. 42. 
58  Ibid., para. 7. 
59  CRC/C/OPAC/AND/CO/1, para. 4. 

        


