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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١ جنيف،

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *أندورا    

 من أصحاب املصلحة إىل عملية      أربعة املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

ضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب              وال يت . حقوق اإلنسان 
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل مبطالبـات حمـددة               

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، ومل ُتغيَّر            
االفتقار إىل املعلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل وقد يعزى . النصوص األصلية ما أمكن ذلك

. التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل بعينها   
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النـصوص الكاملـة جلميـع              

 االستعراض يف اجلولة األوىل هـي       يةدوروقد روعي يف إعداد التقرير أن       . الورقات الواردة 
  .أربع سنوات

  

__________ 
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   األساسية واإلطاراملعلومات  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أندورا بأن تـصدق علـى              -١

فاقية اإلطارية حلماية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى االت
األقليات القومية واالتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني وامليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات            

  .)٢(األقليات
وكررت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب توصيتها بأن تصدق أندورا            -٢

 بشأن التمييز يف االستخدام     ١١١م  يف أقرب وقت ممكن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رق         
 أندورا بأن    املفوضية وأوصت. التعليمجمال  واملهنة وعلى اتفاقية اليونيسكو ملناهضة التمييز يف        

ق على الربوتوكول اإلضايف للميثاق االجتماعي األورويب املنقح الذي ينص على نظـام             تصّد
  .)٣(لشكاوى اجلماعيةتقدمي ال

  لتشريعياإلطار الدستوري وا  -باء   
أفادت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن أندورا ال متلك منظومـة           -٣

  .حتظر التمييز العنصري يف مجيع اجملـاالت      اليت  مفصلة وشاملة من القوانني املدنية واإلدارية       
وال ينص القانون األندوري بعد على تقاسم عبء اإلثبات يف قضايا التمييز العنصري، مبـا               

 جمموعـة لذلك، أوصت املفوضية أندورا بأن تـسن        و. اليت تتعلق بالعمل  القضايا   تلك   هافي
حتظر التمييز العنصري يف مجيع جوانب احلياة، إمـا         اليت  شاملة من القوانني املدنية واإلدارية      

بإنشاء هيئة متخصصة ملكافحة التمييز العنصري أو حتديدا بتوسيع نطاق صالحيات أمـني             
  .)٤(هذا اجملالاملظامل يف 

  السياسة العامةتدابري   -جيم   
 جلمع أوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أندورا بأن تنشئ نظاماً  -٤

البيانات يتيح تقييم وضع اجلماعات املنتمية إىل أوساط املهاجرين يف جماالت من قبيل العمل              
هذه  أي مشاكل قد تواجهها حللمة  واعتماد سياسات مصمَّ،واحلصول على اخلدمات العامة 

  .)٥(اجلماعات يف تلك اجملاالت
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  حقوق اإلنسانالتعاون مع آليات   -ألف   
  .ال ينطبق

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  طبقالدويل املن

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 من  تلقت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ادعاءات مفادها أن عدداً           -٥

وأخربت أندورا املفوضـية    . غري األندوريني وقعوا ضحايا لسوء السلوك من جانب الشرطة        
ـ                         صرية بأنه مل ُتباَشر أي إجراءات قضائية ضد أي موظف يف سلك الـشرطة بـدعوى العن

  أوليـاً  كما أخربت أندورا املفوضية بأن موظفي الشرطة يتلقون تدريباً        . أو التمييز العنصري  
 يف املسائل   تدريباًغري أهنم ال يتلقون، على ما يبدو،        .  يشمل مسائل حقوق اإلنسان    ومستمراً

م القـانون   املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري، وال يبدو أن منهاج تدريبهم يشمل أحكـا           
  .)٦(فعالهذا النوع من األاجلنائي اليت تعاقب 

وأوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أندورا بأن تكفل إجـراء             -٦
 أندورا   املفوضية وأوصت. سوء سلوك الشرطة  املتعلقة ب دعاءات  الحتقيقات مستقلة يف مجيع ا    

على مة ضد أفراد قوات الشرطة وللمعاقبة       بأن تنشئ هيئة مستقلة للتحقيق يف الشكاوى املقد       
أندورا بأن حترص علـى أن يتلقـى موظفـو    املفوضية أوصت  كما  .  من األفعال  هذا النوع 

 يف املسائل املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنـصري وكـذلك يف            ومستمراً  أولياً الشرطة تدريباً 
  .)٧(أحكام القانون اجلنائي اليت حتظر األفعال العنصرية

أندورا عما إذا كان يوجـد      من  واستفسرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية        -٧
ملكافحة التمييز يرمي إىل محاية املسنني املتقاعدين وعما إذا     الذي أنشأته   طار  اإلصك حمدد يف    

ت اللجنة األوروبية للحقـوق االجتماعيـة       بلطو.  اعتماد قوانني يف هذا اجملال     كانت تعتزم 
، وبصفة خاصة، بشأن ما إذا    اتار القانوين ملساعدة املسنني يف اختاذ القرار      معلومات عن اإلط  

  .)٨(اتكانت مثة ضمانات ملنع حرمان املسنني تعسفاً من استقالليتهم يف اختاذ القرار
لزيادة الوعي  أندورا  واستفسرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية عما تقوم به           -٨

 وعمـا إذا    ةءة معاملة املسنني وإمهاهلم وتقييم حجم املشكل      بضرورة القضاء على ظاهرة إسا    
  .)٩(أي تدابري تشريعية أو غري تشريعية يف هذا اجملالكانت أندورا قد اختذت، أو تنوي اختاذ، 
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واستفسرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية عما إذا كان جيري الـتفكري يف              -٩
غري ذلك من   نوعة من خدمات الرعاية يف البيت أو        جمموعة مت توفري  اختاذ أي تدابري لتشجيع     

 يف تقدمي   ،أي حد ، وإىل   لمسنني، وعما إذا كانت املنظمات غري احلكومية ُتشَرك       اخلدمات ل 
كما استفسرت عن الكيفيـة     . حتديث تلك اخلدمات  اخلدمات االجتماعية إىل املسنني أو يف       

شكاوى بـشأن مـستوى     الء لتقدمي   اليت تراقَب هبا جودة اخلدمات وعما إذا كان مثة إجرا         
  .)١٠(اخلدمات

، الحظت اللجنة األوروبية للحقـوق االجتماعيـة أن املـواطنني           ٢٠٠٩ويف عام     -١٠
.  يف أندورا حيق هلم احلصول علـى املـساعدة االجتماعيـة            وفعلياً األجانب املقيمني قانونياً  

.  البلد ثـالث سـنوات     ولكنهم حيتاجون لكي يصبحوا مؤهلني إىل أن يكونوا قد أقاموا يف          
 ، ضمان املساواة يف املعاملة    ١٣ من املادة    ٤وذكَّرت اللجنة بأنه ينبغي مبوجب أحكام الفقرة        

 للمواطنني األجانب املقيمني بـصفة قانونيـة يف     ،يف مسائل من قبيل احلصول على املساعدة      
 املساعدة، مبا يف    مستحقاتاحلصول على   ويعين هذا النص القانوين أن احلق يف        . الدولة املعنية 

 على املواطنني أو على فئات معينة من األجانب وبأنه           قانوناً ال يقتصر ذلك ضمانات الدخل،    
ال جيوز أن ُتفَرض على األجانب شروط إضافية من قبيل طول فترة اإلقامة أو شروط مـن                 

ض والحظت اللجنة أن شرط طول فترة اإلقامة السابقة املفـرو         . األصعب عليهم استيفاؤها  
  .)١١( للميثاق االجتماعي األورويبعلى املواطنني األجانب يف أندورا يشكل انتهاكاً

 إعادة  كان من اجلائز  كما استفسرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية عما إذا           -١١
  .)١٢(األجانب املقيمني بصفة قانونية إىل أوطاهنم جملرد أهنم حيتاجون إىل املساعدة

 األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أندورا بأن ُتسهِّل بدرجـة          وأوصت املفوضية   -١٢
أكرب قوانني اجلنسية بتقليص مدة اإلقامة املطلوبة للحصول على اجلنسية األندورية إىل عـشر           

 بأن ينص  املفوضيةكما أوصت. سنوات، وفق ما تنص عليه االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية 
 تنظـيم أنـدورا ب  املفوضية  وأوصت  . ة محل اجلنسية املزدوجة   القانون األندوري على إمكاني   

  .)١٣(نقاشات عامة بشأن مسألة اكتساب اجلنسية األندوريةإجراء محالت إعالمية و

   الشخصيواألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
 الحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين             -١٣
أشكال رعاية القاصـرين    وغريه من    املتعلق بالتبين    عدَّلوينص القانون امل  . شروع يف البيت  م

املتخلَّى عنهم على أن الغرض من السلطة األبوية هو محاية سالمة الطفل وصحته وأخالقـه               
 ٢٧املادتـان   (أن يرعوا الطفل وأن يعتنوا به ويعولوه ويربـوه          وواجبهم  اآلباء  من حق   وأن  
على العنف املـرتيل    ) ٢٠٠٨، املعدَّل يف عام     ٢٠٠٥لعام  (عاقب القانون اجلنائي    وي). ٢٨و

، )٤٧٦ و ١١٤املادتان  (وسوء املعاملة، مبا يف ذلك االعتداء البدين الذي ال يتسبب يف جرح             
ولكن ال يوجد أي دليل على أن هذه األحكام ُتفسَّر على أهنا حتظر مجيع أشكال العقـاب                 
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) ١٩٩٣( املتعلـق بـالتعليم   عـدَّل امل وينص كل من القانون   . ة األطفال البدين يف جمال تنشئ   
مراكـز  لعمل  ة  يميظاللوائح التن و) ١٩٩٤(والقانون التنظيمي للمنظومة التعليمية األندورية      

والقانون الذي يضمن حقوق    ) ٢٠٠٠(وأنظمة السالمة يف املدارس     ) ١٩٩٤(التعليم اخلاص   
ويف .  واحلقوق األساسية، مبا يف ذلك كرامة الشخص       اتيعلى احترام احلر  ) ٢٠٠٢(املعوقني  

  كعقوبة على اجلرائم، ولكنه لـيس حمظـوراً         العقاب البدين مشروعاً   اجلزائي، ال يعدّ  نظام  ال
بشكل صريح كإجراء تأدييب يف مؤسسات قـضاء العقوبـات أو يف مؤسـسات الرعايـة                

  .)١٤(البديلة
 املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال على أن جلنـة             وشددت  -١٤

        أعربت يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقريـر األويل للدولـة الطـرف يف             قد  حقوق الطفل   
 يف األسرة وأوصت حبظره بـشكل       عن قلقها من أن العقاب البدين ليس حمظوراً        ٢٠٠٢عام  
محالت إعالمية لتشجيع التأديب بأساليب غري عنيفة على مجيع          ، كما أوصت بتنظيم   صريح

  .)١٥(ُصُعد اجملتمع ذات الصلة
وشددت املبادرة العاملية على أمهية حظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال، مبـا               -١٥

 احلكومة بأن تسن وتنفذ قوانني تكفـل حظـره          بقوة، وأوصت   "اخلفيف"يف ذلك العقاب    
  .)١٦(حظراً تاماً

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
لمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عن حالـة       األحكام التابعة ل  أبلغت إدارة تنفيذ      -١٦

والحظت احملكمـة   .  إنفاذ حكم صدر لصاحلهم عن احملكمة العليا       املدعنياستحال فيها على    
 تتخذ أي تدابري إلنفاذ احلكم، وخلصت إىل أن قرار نـزع            األوروبية أن السلطات احمللية مل    

 مبا يكفي لتربير عدم إنفاذ       استثنائياً امللكية الذي اِختذ بعد صدور احلكم ال جيوز اعتباره ظرفاً         
وقد أنصفت احملكمة األوروبية كل واحد من مقدمي الدعوى فيما يتعلق جبميع            . حكم هنائي 

ظَر ورود معلومات عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها ملنع          وُينت. العناصر الرئيسية للشكوى  
وقوع انتهاكات مماثلة جديدة وعن تعميم حكم احملكمة األوروبية على اهليئـات القـضائية              

  .)١٧(املعنية

  ظروف عمل عادلة ومواتية التمتع باحلق يف العمل ويف  -٤  
، ظمة الصحة والسالمة املنطبقة   الحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن أن        -١٧

ويف هـذا  .  على مجيع قطاعات النشاط وعلى مجيع العمـال دون متييـز       ،قالكما ي  ،تنطبق
السياق، استفسرت اللجنة عما إذا كانت القوانني املنطبقة تشمل على قدم املـساواة مـن               

  .)١٨(يعملون حلساهبم اخلاص ومن يعملون يف بيوهتم والعمال املرتليني
ارت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أنه ينبغي، لتحسني كفاءة هيئـة            وأش  -١٨

أعلى معدل مـن    اليت يسجل فيها    مفتشي العمل، أن تستهدف زيارات التفتيش القطاعات        
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، وكـذلك   )أي أن تستهدف مجيع زيارات التفتيش تقريبا قطاع البنـاء         (احلوادث اخلطرية،   
كما استفسرت اللجنة . على عدد ُمبلَغ عنه من احلوادثأفيها سجل يمؤسسات األعمال اليت   

  .)١٩(خارج قطاع البناءمن تدابري عما جيري اختاذه 

  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٥  
استفسرت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية عما إذا كان احلصول على الرعاية             -١٩

ي للمواطنني األندوريني واألجانب الذين يقيمون ويعملون بـصفة          بالتساو الصحية مضموناً 
  .)٢٠(كما طلبت تفاصيل عن األنظمة اليت حتكم خدمات املستشفيات. قانونية يف أندورا

: ت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية من أندورا تقدمي املعلومات التاليـة          طلبو  -٢٠
زب بال موارد، وأنواع ومبالغ املـستحقات       مستوى املساعدة األساسية املدفوعة لشخص أع     

 بالسكن والتدفئة؛ وعتبة الفقر، أي التكلفة النقديـة         التكميلية، إن ُوجِدت، فيما يتعلق مثالً     
لسلة األسرة املعيشية اليت حتتوي على الكمية الدنيا من املواد الغذائية وغري الغذائية الالزمـة               

كما استفسرت اللجنة عن نوع الظروف      . دةستوى معيشي الئق وبصحة جي    مب تمتعللفرد لي 
  .)٢١( لالستفادة من املساعدة االجتماعيةاليت يكون الشخص فيها مؤهالً

  احلق يف التعليم  -٦  
حثت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أندورا على أن تواصل تـوفري        -٢١

ثالثة يف البلد وأوصت بتـوفري دروس       دروس اللغة األم واللغة الكاتاالنية يف النظم املدرسية ال        
 على مواصلة    األندورية كما حثت املفوضية السلطات   . اللغة الربتغالية خالل ساعات الدراسة    

  .)٢٢(توفري التعليم ألبناء العمال املومسيني وأوصتها بأن توليهم عناية خاصة
رص على أن   وأوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أندورا بأن حت          -٢٢

تتضمن املناهج الدراسية يف النظم املدرسية العامة الثالثة وحدات بشأن تـدريس حقـوق              
. اإلنسان بصفة عامة واملسائل املتعلقة مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري بـصفة خاصـة            

 يف ١٠وخبصوص هذه املسألة، أوصت املفوضيةُ بأن ُتستلَهم تلك الوحدات من توصيتها رقم 
لسياسات العامة بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري يف التعليم املدرسي ومـن            جمال ا 
وأوصت املفوضية أندورا بأن حترص على أن يتلقى موظفو هيئة التدريس يف مجيـع              . خالله

  .)٢٣( يف املسائل املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري ومستمراً أولياًالنظم املدرسية تدريباً

  ون والالجئون وطالبو اللجوءاملهاجر  -٧  
أوصت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب مبنح العمال املومسيني، الذين            -٢٣

ة ودعت املفوضـي  . ، احلق يف مل مشلهم بأسرهم      أحياناً عدة سنوات ليعمل بعضهم يف أندورا     
 ٢نفـاذ يف   يتضمن قانون اهلجرة، الـذي دخـل حيـز ال       الّ أندورا إىل احلرص على أ     أيضاً
، أي أحكام من شأهنا أن جتعل من األصعب على غري املواطنني االنـدماج         ٢٠٠٨يوليه  /متوز
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وأوصت املفوضية السلطات بأن ُتشرِك املنظمات غري احلكوميـة         . )٢٤(يف اجملتمع األندوري  
 لـدى وضـع     ،عنية، وغريها من اجلهات امل    وممثلي اجلماعات اليت يعود أصلها إىل املهاجرين      

  .)٢٥(ني بشأن هذه املسائلقوان

   والتحديات والقيود، وأفضل املمارسات،اإلجنازات  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - رابعاً  
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   -خامساً 
  .ال ينطبق
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