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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون ثانيةالدورة ال
 ٢٠15 مايو/أيار 4-15

تعععع  مفو    ضعععية ا معععح المتسععععدة السعععامية لسقععععوق تجميعععل للمعلومعععات  مدو
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

 16/21م  مرلق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

  ندورا  
 

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،  
الواردة من الدولة املعنية ويف تقارير املفوضية السامية حلقوق مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات 

اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة. والتقرير مقدم يف شكل 
موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات. ولالّطالع على النصوص الكاملة، يُرجى العودة إىل 

ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من املفوضية السامية الوثائق املرجعية. وال يتضم
حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية. وهو يتبع 

. وقد 17/119 هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره
ي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. وروعيت يف ذُكرت على حنو منهج

 .إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة
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 المعلومات ا ساسية واإلطار - وال   
  (1)نطاق االلتزامات الدولية - لف 

  (٢)المعاهدات الدولية لسقوق اإلنسان  

 اء اجلولة السابقةاحلالة يف أثن 

اإلجراءات املتخذة بعد 
 مل يُصّدق عليها/مل تُقبل االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

االتفاقيةةةةةة الدوليةةةةةة للقضةةةةةاء علةةةةةى  يةةةةةع 
 (٢٠٠6أشكال التمييز العنصري )

العهةةةةد الةةةةدوا اخلةةةةاص بةةةةاحلقوق املدنيةةةةة 
 (٢٠٠6والسياسية )

 الربوتوكةةةةةةةول االاتيةةةةةةةاري ال ةةةةةةةا  امللحةةةةةةةق
بالعهةةةد الةةةدوا اخلةةةاص بةةةاحلقوق املدنيةةةة 
والسياسةةةةةةية واىلةةةةةةادف إىل إل ةةةةةةاء عقوبةةةةةةة 

 (٢٠٠6اإلعدام )
اتفاقيةةةةةةةة القضةةةةةةةاء علةةةةةةةى  يةةةةةةةع أشةةةةةةةكال 

 (1997التمييز ضد املرأة )
 اتفاقيةةةةةة مناهضةةةةةة التعةةةةةذي  وغةةةةةريه مةةةةةن

              ضةةةةةةةرول املعاملةةةةةةةة أو العقوبةةةةةةةة القاسةةةةةةةية 
 (٢٠٠6)  أو الالإنسانية أو املهينة
 (1996اتفاقية حقوق الطفل )

الربوتوكةةةةول االاتيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق 
الطفةةةةةةةةةل ب ةةةةةةةةة ن اشةةةةةةةةةرتا  األطفةةةةةةةةةال يف 

 (٢٠٠1املنازعات املسلحة )
الربوتوكةةةةول االاتيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق 
الطفةةةةل ب ةةةة ن بيةةةةع األطفةةةةال واسةةةةت الل 

الب ةةةةةاء ويف املةةةةةواد اإلباحيةةةةةة  األطفةةةةةال يف
(٢٠٠1) 

اتفاقيةةةةة حقةةةةوق األشةةةةخاص 
  (٢٠14اقة )ذوي اإلع

العهةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةدوا اخلةةةةةةةةةةاص بةةةةةةةةةةةاحلقوق 
 االقتصادية واالجتماعية وال قافية
تفاقيةةةةةةةةةةةةةةة الربوتوكةةةةةةةةةةةةةةول االاتيةةةةةةةةةةةةةةاري ال

مناهضةةة التعةةذي  وغةةريه مةةن ضةةرول 
            املعاملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أو العقوبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة القاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 أو الالإنسانية أو املهينة
االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق  يةةع 

 أسرهم العمال املهاجرين وأفراد 
االتفاقيةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةة حلمايةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةع 
 األشخاص من االاتفاء القسري 

اإلعالنات و التحفظات 
 التفامهات و/أو

  اتفاقية حقوق الطفل
، (3)(٢)8، املةادة إعالن عةام وإعةالن)

1996) 
الربوتوكةةةةول االاتيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق 

ا  األطفةةةةةةةةةال يف الطفةةةةةةةةةل ب ةةةةةةةةة ن اشةةةةةةةةةرت 
 املنازعات املسلحة

واملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة  ٢ ادة، املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان)إعالنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
3(٢)،(٢٠٠1) 

- - 
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 اء اجلولة السابقةاحلالة يف أثن 

اإلجراءات املتخذة بعد 
 مل يُصّدق عليها/مل تُقبل االستعراض

ال ةةةةةةةةكو   إجةةةةةةةةراءات
واإلجراءات  والتحقيق
  (3)العاجلة

االتفاقيةةةةةة الدوليةةةةةة للقضةةةةةاء علةةةةةى  يةةةةةع 
                  أشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكال التمييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز العنصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري، 

 (٢٠٠6)14املادة 
الربوتوكةةةةةةةةةول االاتيةةةةةةةةةاري األول امللحةةةةةةةةةق 
بالعهةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةدوا اخلةةةةةةةةةةةةاص بةةةةةةةةةةةةاحلقوق 

 (٢٠٠6والسياسية ) املدنية
الربوتوكةةةول االاتيةةةاري التفاقيةةةة القضةةةاء 
علةةةى  يةةةع أشةةةكال التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة، 

 (٢٠٠٢)8املادة 
اتفاقيةةةةةة مناهضةةةةةة التعةةةةةذي  وغةةةةةريه مةةةةةن 
ضةةةةرول املعاملةةةةة أو العقوبةةةةة القاسةةةةية أو 

 ٢1و ٢٠الالإنسةةةةانية أو املهينةةةةة، املةةةةواد 
 (٢٠٠6)٢٢و

الربوتوكةةةةةةةةةةةةةةةةول االاتيةةةةةةةةةةةةةةةةةاري 
التفاقيةةةةةةةةةة حقةةةةةةةةةوق الطفةةةةةةةةةل 

اء تقةةةةةةةةةةةةةد  املتعلةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةة جر 
، املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة البالغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

13(٢٠14) 
الربوتوكةةةةةةةةةةةةةةةةول االاتيةةةةةةةةةةةةةةةةةاري 

 شةةخاصالتفاقيةةة حقةةوق األ
، املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة ذوي اإلعاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

6(٢٠14) 

الربوتوكةةةةول االاتيةةةةاري للعهةةةةد الةةةةدوا 
اخلةةةةةةةةةةةةةةةةةاص بةةةةةةةةةةةةةةةةةاحلقوق االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةادية 

 واالجتماعية وال قافية
العهةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةدوا اخلةةةةةةةةةةاص بةةةةةةةةةةةاحلقوق 

 41، املادة والسياسية املدنية
اتيةاري التفاقيةة حقةوق الربوتوكول اال

الطفةةةةةةةةةةةةةل املتعلةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةة جراء تقةةةةةةةةةةةةةد  
 1٢، املادة البالغات

االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق  يةةع 
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقيةةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةةة حلمايةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةع 
 األشخاص من االاتفاء القسري

 صكوك دولية رئيسية  خرى ذات صلة  

 ةاحلالة يف أثناء اجلولة السابق 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 /مل تقبلمل يُصدق عليها االستعراض

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

االتفاقيةةةةةات املتعلقةةةةةة بةةةةةالالجئ    
 (4)وعدميي اجلنسية

اتفاقيةةةةةةةةةةةة اليونسةةةةةةةةةةةكو ملكافحةةةةةةةةةةةة 
 التمييز يف جمال التعليم

اتفاقيةةةةةةةةةة منةةةةةةةةةةع جرميةةةةةةةةةةة اإلبةةةةةةةةةةادة 
 اجلماعية واملعاقبة عليها
للمحكمةةة  نظةةام رومةةا األساسةةي

 اجلنائية الدولية
منظمةةةةةة العمةةةةةل الدوليةةةةةة ة اتفاقيةةةةة
 (5)138رقم 

اتفاقيتةةةةا منظمةةةةةة العمةةةةل الدوليةةةةةة 
  (6)189و 169رقم 

ال الةةةةةةةةةة   اإلضةةةةةةةةةةايف لالربوتوكةةةةةةةةةةو 
 لعةةةةةةةةةةةةةةةةامتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةات جنيةةةةةةةةةةةةةةةة  ال

1949(7)
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، شجعت جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذي  واللجنة ٢٠13و ٢٠1٢ عام يف -1
لةةى التمييةةز ضةةد املةةرأة أنةةدورا علةةى التصةةديق علةةى الصةةكو  التاليةةة  الربوتوكةةول املعنيةةة بالقضةةاء ع

االاتياري التفاقية مناهضة التعذي  وغريه من ضرول املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسةانية 
أو املهينةةةةةة، والعهةةةةةد الةةةةةدوا اخلةةةةةاص بةةةةةاحلقوق االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة وال قافيةةةةةة، والربوتوكةةةةةول 

ي امللحةةق بالعهةةد الةةدوا اخلةةاص بةةاحلقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة وال قافيةةة، واالتفاقيةةة االاتيةةار 
الدوليةةةة حلمايةةةة حقةةةوق  يةةةع العمةةةال املهةةةاجرين وأفةةةراد أسةةةرهم، واالتفاقيةةةة الدوليةةةة حلمايةةةة  يةةةع 

 .(8)األشخاص من االاتفاء القسري
تصةديق علةى اتفاقيةة جملةس ورحبت مفوضية األمم املتحدة السةامية ل ةنون الالجئة  بال -٢

ب ةةةة ن مكافحةةةةة االجتةةةةار بالب ةةةةر وعلةةةةى اتفاقيةةةةة جملةةةةس أوروبةةةةا ب ةةةة ن منةةةةع  ٢٠٠5 أوروبةةةةا لعةةةةام
ومكافحةةة العنةة  ضةةد املةةرأة والعنةة  املنةةزا وبةةداول االتفةةاقيت  حيةةز النفةةاذ، وأوصةةت مفوضةةية 

ي ب ةةةة ن وضةةةةع األشةةةةخاص عةةةةدمي 1954شةةةةنون الالجئةةةة  أنةةةةدورا باالنضةةةةمام إىل اتفاقيةةةةة عةةةةام 
 .(9)املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية 1961 اجلنسية واتفاقية عام

اخلاصةةةة  1954 ودعةةةت جلنةةةة مناهضةةةة التعةةةذي  أنةةةدورا إىل االنضةةةمام إىل اتفاقيةةةة عةةةام -3
بوضةةع الالجئةة  والربوتوكةةول امللحةةق تةةا، وقةةدمت جلنةةة حقةةوق الطفةةل إىل أنةةدورا توصةةية يف هةةذا 

لطفةةل أيضةةاً بةة ن تصةةدق أنةةدورا علةةى بروتوكةةول منةةع االجتةةةار . وأوصةةت جلنةةة حقةةوق ا(1٠)ال ةة ن
 .(11)باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه )بروتوكول بالريمو(

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضةد املةرأة بة ن تصةبد أنةدورا دولةة عضةو يف  -4
املتعلقةة باملسةاواة يف األجةور  1٠٠ ملنظمةة رقةممنظمة العمل الدولية وأن تصدق علةى اتفاقيةات ا

املتعلقةةةةة  156( ورقةةةةم 1958املتعلقةةةةة بةةةةالتمييز يف االسةةةةتخدام واملهنةةةةة ) 111( ورقةةةةم 1951)
 .(1٢)(1981بالعمال ذوي املسنوليات العائلية )

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
دورا تعطةي األسةبقية جلميةع رحبت جلنة مناهضة التعذي  باملعلومات اليت مفادهةا أن أنة -5

املعاهدات واالتفاقات الدولية على الت ريعات الوطنيةة، وأن أحكةام تلةك املعاهةدات واالتفاقةات 
 . (13)تنطبق انطباقاً مباشراً يف القانون احمللي

وأحاطةةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل علمةةاً بةة ن أنةةدورا بصةةدد تنقةةيد قانوهنةةا اجلنةةائي مةةن أجةةل  -6
علقة حبماية الطفل من االسةت الل يف املةواد اإلباحيةة، ولكنهةا الحظةت بقلةق تعزيز الت ريعات املت

تلِغ ال رط املتعلق بالتجر  املزدوج يف القضايا املتعلقةة بالتسةليم واحملاكمةات املتعلقةة  أن الدولة مل
 .(14)باجلرائم اليت تُرتك  يف اخلارج، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة باالعتداء واالست الل اجلنسي 
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وأوصةةةت جلنةةةة حقةةةوق الطفةةةةل بةةة ن تعتمةةةد أنةةةدورا قانونةةةةاً ب ةةة ن  ايةةةة الطفةةةل يتضةةةةمن  -7
إرشادات أو توجيهات فيما يتعلق ب دوار الوكاالت احلكومية واملوظف  احلكةومي  ومسةنوليا،م، 

 .(15)وحيدد الضمانات املتاحة حملياً 

 ابير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لسقوق اإلنسان وتد -جيح 
أحاطت جلنة مناهضةة التعةذي  علمةاً بةالتزام أنةدورا اةالل االسةتعراض الةدوري ال ةامل  -8

عةن االن ة ال مةن أن الدولةة مل تقةم بعةد  ب ن اء منسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ولكنهةا أعربةت
لة تتفةق ب ن اء املنسسة. وأوصت جلنة مناهضة التعذي  بة ن تن ةأ أنةدورا منسسةة وطنيةة مسةتق
 . (16)توافقاً تاماً مع املبادئ املتعلقة مبركز املنسسات الوطنية حلقوق اإلنسان )مبادئ باريس(

        وأوصةةةةةةت جلنةةةةةةة حقةةةةةةوق الطفةةةةةةل أنةةةةةةدورا بةةةةةة ن تسةةةةةةتعرض سةةةةةةري منسسةةةةةةة أمةةةةةة  املظةةةةةةامل  -9
(Raonador del Ciutadà وأن طتها مةن أجةل ضةمان الرصةد ال ةامل واملنهجةي حلقةوق األطفةال )
 . (17)  استفاد،م من اخلدمات اليت تقدمها هذه املنسسةومد
وأوصةةةت جلنةةةة حقةةةوق الطفةةةل أيضةةةاً بةةة ن تعةةةزز أنةةةدورا ال ةةةراكات بةةة   تلةةة  الةةةوزارات  -1٠

 .(18)واىليئات عن طريق وضع سياسة واسرتاتيجية شاملت  ب  ن األطفال

 التعاون مل آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   
 (19)المعاهداتالتعاون مل هيئات  - لف 

 حالة اإلبالغ -1 

 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 
 يف االستعراض السابق 

آار تقرير قُدِّم منذ 
 االستعراض السابق 

آار مالحظات 
 حالة اإلبالغ اتامية

جلنةةة القضةةاء علةةى التمييةةز 
 العنصري

 األوات ار تقد  التقرير  - - -
 ٢٠٠7 عام منذ

ة حبقةةةةةةةةةةوق اللجنةةةةةةةةةةة املعنيةةةةةةةةةة
 اإلنسان

 األوات ار تقد  التقرير  - - -
 ٢٠٠7 عام منذ

اللجنةةةةةةةة املعنيةةةةةةةة بالقضةةةةةةةاء 
 على التمييز ضد املرأة

ت رين األول/أكتوبر  ٢٠11 ٢٠٠1 يوليه/متوز
٢٠13 

تقةةةد  التقريةةةر  حيةةةل موعةةةد
 الةةةةةةةةدوري الرابةةةةةةةةع يف عةةةةةةةةام

٢٠17 

 /ال ةةةةةةةةةةةةةةةةا ت ةةةةةةةةةةةةةةةةرين  ٢٠1٢ - جلنة مناهضة التعذي 
 ٢٠13 نوفمرب

تقةةةةةد  التقريةةةةةر  ل موعةةةةةدحيةةةةة
 الةةةةةةةةةةدوري ال ةةةةةةةةةةةا  يف عةةةةةةةةةةةام

٢٠17 
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 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 
 يف االستعراض السابق 

آار تقرير قُدِّم منذ 
 االستعراض السابق 

آار مالحظات 
 حالة اإلبالغ اتامية

  ٢٠٠٢ فرباير/شباط جلنة حقوق الطفل
)بالنسةةةةةةبة إىل اتفاقيةةةةةةة حقةةةةةةوق 

 الطفل(
 ٢٠٠6كانون ال ا /يناير 

)بالنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة إىل الربوتوكةةةةةةةةةةةةةةةةةةول 
االاتيةةةةةةةاري املتعلةةةةةةةةق باشةةةةةةةةرتا  
األطفال يف املنازعات املسلحة 
والربوتوكةةول االاتيةةاري املتعلةةق 

طفةةةةال واسةةةةت الىلم يف ببيةةةةع األ
 الب اء ويف املواد اإلباحية(

 ت رين األول/  ٢٠٠9
  ٢٠1٢أكتوبر 

حيةةةل موعةةةد تقةةةد  التقريةةةر 
اجلةةةةةةةةةةةامع للتقةةةةةةةةةةةارير مةةةةةةةةةةةن 
يف  ال الةةةةةةةة  إىل اخلةةةةةةةةامس

 ٢٠18عام 

اللجنةةةةةةةةةةة املعنيةةةةةةةةةةة حبقةةةةةةةةةةوق 
 األشخاص ذوي اإلعاقة

 حيةةةل موعةةةد تقةةةد  التقريةةةر  - - -
  ٢٠16 عام يفاألوا 

 ملى طلبات المتابعة المسددة المقدمة م  هيئات المعاهداتالردود  -2 
 املالحظات اخلتامية  
 تاريخ التقد  املوضوع املوعد املقرر  هيئة املعاهدة

حق األشخاص املسلوبة حريتهم يف أن يُعرضوا  على طبي  مةن  ٢٠14 جلنة مناهضة التعذي 
القضةائي  ؛ وتوعية موظفي إنفاذ القانون ومةوظفي اجلهةازااتيارهم

(٢1)وتدريبهم؛ واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي
 

٢٠14(٢٠)
 

اللجنة املعنية بالقضاء 
 على التمييز ضد املرأة

واإلجهةاض واحلصةول علةى اةدمات  العن  املمارس علةى املةرأة؛ ٢٠15
(٢٢)الصحة

 

- 

 (٢3)التعاون مل اإلجراءات الخاصة -باء 
 احلالة الراهنة احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  

 نعم نعم دعوة دائمة

 - - الزيارات اليت أجريت

 - - الزيارات املوافق عليها من حي  املبدأ

 - - الزيارات اليت طُل  إجراؤها
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تنفيععا االلتزامععات الدوليععة المتعلقععة بسقععوق اإلنسععان مععل مرامععاة القععانون  -ثالثا   
 اإلنساني الدولي الواجب التطبيق

 ومدم التمييزالمساواة  - لف 
مةن دسةتور أنةدورا  6حتيط اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً ب ن املادة  -11

تتضمن تعريفاً للتمييز يتوافق مع التعري  الوارد يف االتفاقية، لكنها ت عر بالقلق إزاء عةدم وجةود 
مةةةد قانونةةةاً شةةةاماًل يتعلةةةق قةةةانون يتعلةةةق باملسةةةاواة بةةة  اجلنسةةة ، وأوصةةةت الدولةةةة الطةةةرف بةةة ن تعت

باملساواة ب  اجلنس  ومبكافحة التمييز وفقاً لالتفاقيةة وأن تكفةل للنسةاء سارسةة السةبل القانونيةة 
 .(٢4)للتظلم من التمييز وغريه من االنتهاكات اليت تتعرض ىلا حقوق املرأة

مةةن أجةةل  ٢٠1٠ورحبةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل ب ن ةةاء اللجنةةة الوطنيةةة للمسةةاواة يف عةةام  -1٢
. والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن (٢5)التصدي لقضايا مكافحة التمييز

اخلطة الوطنية لتحقيق املساواة ال تتناول  تل  اجملاالت اليت ت طيها االتفاقية وأوصةت بة ن تةوفر 
وأن تعتمةةد اطةةة عمةةل أنةةدورا ملنسسةةا،ا املةةوارد الكافيةةة مةةن أجةةل حتقيةةق املسةةاواة بةة  اجلنسةة  

 .(٢6)وطنية ب  ن املساواة ب  اجلنس  ت طي  يع جماالت االتفاقية
وح ةةةت اللجنةةةة املعنيةةةة بالقضةةةاء علةةةى التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة أنةةةدورا علةةةى أن تعتمةةةد سياسةةةة  -13

شةةاملة للقضةةاء علةةى املواقةة  الةةيت تكةةرس سةةلطة الرجةةل والقوالةة  النمطيةةة التقليديةةة املتعلقةةة بةةدور 
           يف األسةةةةةرة ويف اجملتمةةةةةع، وهةةةةةي تصةةةةةورات حتةةةةةول دون م ةةةةةاركة املةةةةةرأة علةةةةةى قةةةةةدم املسةةةةةاواةاملةةةةةرأة 

 .(٢7)مع الرجل
              ودعةةةةةت اللجنةةةةةة املعنيةةةةةة بالقضةةةةةاء علةةةةةى التمييةةةةةز ضةةةةةد املةةةةةرأة أنةةةةةدورا إىل اعتمةةةةةاد تةةةةةدابري  -14

          ا املةةةةةرأة مةةةةةن احلرمةةةةةانااصةةةةة منقتةةةةةة يف  يةةةةةع اجملةةةةةاالت امل ةةةةمولة يف االتفاقيةةةةةة والةةةةةيت تعةةةةةا  فيهةةةة
 .(٢8)أو ضع  التم يل

وأوصةةةةةت جلنةةةةةة مناهضةةةةةة التعةةةةةذي  أنةةةةةدورا بةةةةة ن تتخةةةةةذ التةةةةةدابري الالزمةةةةةة حلظةةةةةر التمييةةةةةز  -15
              والتحةةةريض علةةةى العنةةة  ضةةةد الفئةةةات املستضةةةعفة وملعاقبةةةة مةةةرتك  تلةةةك األفعةةةال، كمةةةا أوصةةةتها

                وحماكمةةةةةةة املسةةةةةةنول  عنهةةةةةةا ومنةةةةةةع اطةةةةةةال بةةةةةة ن تكفةةةةةةل التحقيةةةةةةق يف  يةةةةةةع جةةةةةةرائم الكراهيةةةةةةة
 .(٢9)الكراهية وإدانته

وشجعت منظمة األمم املتحدة للرتبيةة والعلةم وال قافةة )اليونسةكو( أنةدورا علةى أن تةوا  -16
االعتبةةار الواجةة  مل ةةاركة اجملتمعةةات احملليةةة والفنةةان  واجلهةةات الفاعلةةة املعنيةةة بال قافةةة ومنظمةةات 

والفتيةةات يف املةةد  غةةري احلكوميةةة، فضةةاًل عةةن الفئةةات الضةةعيفة، وكفالةةة مسةةاواة النسةةاء اجملتمةةع 
 .(3٠)احلصول على الفرص من أجل معاجلة التفاوتات اجلنسانية
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 السق لي السياة والسرية وا م  الشخصي -باء 
مةةن القةةانون اجلنةةائي كةةي  11٠أوصةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي  أنةةدورا بةة ن تعةةدل املةةادة  -17

 .(31)تتضمن تعريفاً للتعذي  يتفق مع التعري  الوارد يف االتفاقية
وأوصةةةت جلنةةةة مناهضةةةة التعةةةذي  أنةةةدورا بةةة ن تن ةةةأ آليةةةة مسةةةتقلة لرصةةةد عمةةةل ال ةةةرطة  -18

 .(3٢)وللتحقيق يف ادعاءات وشكاو  سوء املعاملة على يد عناصر من قوات ال رطة
ء اللةةوائد الت ديبيةةة السةةارية يف الوقةةت وأعربةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي  عةةن االن ةة ال إزا -19

يومةةاً كةةة جراء تةة دي  وأوصةةت بةةة ن  3٠الةةراهن والةةيت جتيةةز السةةةجن االنفةةرادي ملةةدة قةةةد تصةةل إىل 
تعةةدل أنةةدورا اللةةوائد الت ديبيةةة حبيةة  تقّصةةر مةةدة السةةجن االنفةةرادي إىل أقصةةى حةةد سكةةن وعةةدم 

ة مناهضةةة التعةةذي  أيضةةاً بةة ن ميتنةةع . وأوصةةت جلنةة(33)اللجةةوء إىل هةةذا اإلجةةراء إال عنةةد الضةةرورة
موظفو السجون عن جتريد السجناء من مالبسهم ب كل روتيين ب رض تفتي هم الكامةل، األمةر 

 .(34)الذي قد يبلغ حد املعاملة املهينة
وفيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل ضمان احلقوق األساسةية لششةخاص املسةلوبة حةريتهم،  -٢٠

عةذي  عةن قلقهةا مةن أن بعةض األشةخاص املسةلوبة حةريتهم حُيرمةون مةن أعربت جلنة مناهضة الت
أن  ٢٠14. ويف إطةةةار املتابعةةةةة، أبل ةةةةت أنةةةةدورا يف عةةةةام (35)العةةةرض علةةةةى طبيةةةة  مةةةةن ااتيةةةةارهم

، يف  لةةة مةةواد ٢4وهةةو القةةانون املعةةدِّل للمةةادة  [قةةد اعُتمةةد] 17/٢٠14القةةانون املعةةّدل رقةةم "
...  ... والتعةةةديل امل ةةةار إليةةةه أعةةةاله ي كةةةان سةةةارياً وقتئةةةذالةةةذ ... أاةةةر ، مةةةن القةةةانون اجلنةةةائي

يف االطةةالع فةوراً علةةى حقةوقهم املتصةةلة يف  ... يتضةمن اعرتافةاً حبةةق  يةع امل ةةتبه تةم واحملتجةزين
 .(36) لة أمور بالعرض على طبي  شرعي فضاًل عن العرض على طبي  من ااتيارهم"

من أن أسلحة الصعق الكهربائي ُتستخدم يف  وأعربت جلنة مناهضة التعذي  عن القلق -٢1
ل جةةزءاً مةةن املعةةدات العاديةةة الةةيت يُةةزواد تةةا موظفةةو السةةجن. وأوصةةت أنةةدورا بةة ن  ةةكالسةةجون وت

تُعةةدِّل اللةةوائد املتعلقةةة ب سةةلحة الصةةعق الكهربةةائي حيةة  ال ُتسةةتخدم إال يف حةةاالت ال ةةدة ويف 
. ويف إطةةةار (37)د األطفةةةال واحلوامةةةلحةةةاالت حمةةةدودة، وبةةة ن حتظةةةر اسةةةتخدام تلةةةك األسةةةلحة ضةةة

          جلنةةةة مناهضةةةة التعةةةذي  بةةة ن "احلكومةةةة اعتمةةةدت لةةةوائد  ٢٠14املتابعةةةة، أبل ةةةت أنةةةدورا يف عةةةام 
ب ةةة ن  ةةةل األسةةةلحة الناريةةةة واسةةةتخدامها وكةةةذلك ب ةةة ن  ٢٠14ت ةةةرين ال ةةةا /نوفمرب  19يف 

ت ةةةرين  ٢7فةةةاذ تلةةةك اللةةةوائد يف وسةةةائل اإلكةةةراه  املسةةةموس تةةةا يف السةةةجون. ويتوقةةةع أن يبةةةدأ ن
 . (38)"٢٠14ال ا /نوفمرب 

وأعربةةةت اللجنةةةة املعنيةةةة بالقضةةةاء علةةةى التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة عةةةن قلقهةةةا مةةةن ارتفةةةاع عةةةدد  -٢٢
حةةةاالت العنةةة  ضةةةد املةةةرأة، وح ةةةت أنةةةدورا علةةةى اعتمةةةاد قةةةانون شةةةامل يتصةةةد  جلميةةةع أشةةةكال 

اجلنةائي لتجةر   يةع أشةكال العنة  املمةارس  لقةانونا لالعن  الذي مُيارس علةى املةرأة، وأن تعةدِّ 
. (39)اجلةةرب والةةدعمسةةبل ضةةحايا لل تةةيدعلةةى املةةرأة، مبةةا يف ذلةةك العنةة  اجلنسةةي واملطةةاردة؛ وأن ت

وقدمت جلنة مناهضة التعذي  توصيات ساثلة، وخباصة فيما يتعلق بتوعية موظفي إنفةاذ القةانون 
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العةةةام وتةةةدريبهم علةةةى التحقيةةةق يف حةةةاالت  ومةةةوظفي اجلهةةةاز القضةةةائي التةةةابع  ملكتةةة  املةةةدعي
. واسةتجابًة للتوصةية املقدمةة مةن جلنةة مناهضةة التعةذي  امل ةار (4٠)العن  املنزا واملقاضةاة عليهةا

بة ن " يةع اجملموعةات الربملانيةة املم لةة يف ... الربملةان  ٢٠14إليها أعاله، أبل ت أنةدورا يف عةام 
انون يهةةةدف إىل مكافحةةةة العنةةة  القةةةائم علةةةى نةةةوع الةةةوطين توصةةةلت إىل اتفةةةاق ب ةةة ن م ةةةروع قةةة

ت ةةرين  ٢5ر أن يُعةةرض علةةى الربملةةان يف ر اجلةةنس والقضةةاء عليةةه"، وأن "م ةةروع القةةانون مةةن املقةة
 . (41)"٢٠14ال ا /نوفمرب 

ويف ضةةوء التةةزام أنةةدورا يف إطةةار االسةةتعراض الةةدوري ال ةةامل بسةةن وتنفيةةذ ت ةةريع حيظةةر  -٢3
ية املمارسة على األطفال، أعربت جلنة مناهضة التعةذي  عةن ان ة اىلا  يع أشكال العقوبة البدن

مةةن أن القةةوان  الوطنيةةة ال تةةنص علةةى حظةةر صةةريد للعقوبةةة البدنيةةة يف  يةةع األمةةاكن. وأوصةةت 
جلنة مناهضة التعذي  الدولة ب ن تسن ت ريعاً ينص صراحًة علةى حظةر العقوبةة البدنيةة املمارسةة 

 .(43). وأثارت اليونسكو شواغل ساثلة(4٢)اكنعلى األطفال يف  يع األم
واللوائد  (٢٠٠3وأعربت جلنة حقوق الطفل عن االن  ال من أن قانون عقود العمل ) -٢4

ال يتناوالن ب كل شامل حالة األطفال املستخدم  يف سياق ُأسري ومن اليت تنظم هذه العقود 
خلفي ". وأوصت أندورا ب ن تتحقق من أن أن القانون ال يتضمن تعريفاً واضحاً ملفهوم "العمل ا

األطفةةال يف  يةةع السةياقات ميت ةةل امت ةةااًل تامةاً للمعةةايري الدوليةةة املتعلقةة بعمةةل األطفةةال  اسةتخدام
 .(44)من حي  السن وشروط العمل وساعات العمل والتعليم والصحة

جيةةرم حتديةةداً وأعربةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي  عةةن االن ةة ال مةةن أن القةةانون اجلنةةائي ال  -٢5
ال توجةةةد تةةةدابري ت ةةةريعية أو تةةةدابري سياسةةةات عامةةةة ملكافحةةةة االجتةةةار  هاالجتةةةار باألشةةةخاص وألنةةة

باألشخاص ألغراض السخرة أو الب اء. وأوصت جلنة مناهضة التعذي  أندورا ب ن تعدِّل القانون 
رب إىل اجلنةةةةةائي تةةةةةدف حظةةةةةر االجتةةةةةار بالب ةةةةةر علةةةةةى وجةةةةةه التحديةةةةةد واملعاقبةةةةةة عليةةةةةه وتقةةةةةد  اجل ةةةةة

 .(46). وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات ساثلة(45)الضحايا

 إوامة العدل، بما لي ذلك مسألة اإللالت م  العقاب وسيادة القانون -جيح 
أوصت جلنة مناهضة التعذي  أندورا بة ن تُةدرج عقوبةات مناسةبة علةى أعمةال التعةذي   -٢6

سةةةةنوات سةةةةجناً وأن تكفةةةةل عةةةةدم سةةةةريان قةةةةانون سةةةةقوط اجلةةةةرائم  1٠تتجةةةةاوز واإلبةةةادة اجلماعيةةةةة 
 .(47)احلاالت كلبالتقادم على جرمية التعذي  وتضمن املعاقبة على تلك اجلرمية يف  

 18والحظةةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل مةةع التقةةدير أن سةةن املسةةنولية اجلنائيةةة يف أنةةدورا هةةو  -٢7
ف هنةا أوصةت بة ن  ،عاماً. وإذ الحظت اللجنة ضآلة عدد األطفال احملبوس  يف مراكز االحتجاز

وأن املتاحةةةة لشطفةةةال يقةةةدمها مهنيةةةون االصةةةطحال أو الرعايةةةة  اةةةدمات ة مةةةن أنتت كةةةد الدولةةة
 .(48)اًل تاماً عن احملتجزين البال  تضمن فصلهم فص
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وعلى الرغم من موافقة أندورا على التوصية املقدمة يف إطار االستعراض الدوري ال امل  -٢8
باختةةاذ تةةدابري عمليةةة مةةن أجةةل افةةض عةةدد احملتجةةزين رهةةن احملاكمةةة، فقةةد أعربةةت جلنةةة مناهضةةة 

هةةذا اجملةةال، وأوصةةت بةة ن تعتمةةد التعةةذي  عةةن ان ةة اىلا مةةن عةةدم كفايةةة اإلجةةراءات املتخةةذة يف 
 .(49)الدولة التدابري الالزمة خلفض عدد احملتجزين رهن احملاكمة

 السق لي الخصوصية والزواج والسياة اُ سرية -دال 
أوصت جلنة حقوق الطفل أندورا ب ن تتخذ ما يلةزم مةن تةدابري حلمايةة حةق األطفةال يف  -٢9

 .(5٠)الع على أية حمتويات إعالمية ضارةطّ اخلصوصية يف وسائط اإلعالم، وجتنيبهم اال
والحظةةةت جلنةةةة حقةةةوق الطفةةةل أنةةةه علةةةى الةةةرغم مةةةن إعراتةةةا سةةةابقاً عةةةن االن ةةة ال إزاء  -3٠

عاماً يف حال صدور إذن مةن القضةاء، فة ن  14عاماً، أو  16اخنفاض احلد األدىن للزواج، وهو 
وكانةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى . (51)عامةةاً  18أنةةدورا مل ترفةةع احلةةد األدىن لسةةن الةةزواج إىل 

 .(5٢)التمييز ضد املرأة قد أعربت عن نفس ال واغل وقدمت توصيات ساثلة
             ورحبةةةت اللجنةةةة املعنيةةةة بالقضةةةاء علةةةى التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة بالتعةةةديالت الةةةيت أُدالةةةت يف -31
تُل ي األحكام الةيت تقضةي  وهي التعديالت اليتالزواج، ب املنقد املتعلق قانونالعلى  ٢٠٠4عام 

 .(53)يوم قبل أن تتزوج من جديد 3٠٠ب ن تنتظر األرملة واملطلقة 
  املةةنقدوأوصةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد املةةرأة بةة ن تنفةةذ أنةةدورا القةةانون  -3٢
 .(54)ةر  رة املستقعِ الذي ينص على حقوق املرأة يف إطار ال ٢1/٢٠٠5رقم 

 و المعتقععد، وحريععة التعبيععر وتكععوي  الجمعيععات والتجمععل السععلمي،  حريععة الععدي  -هاء 
 والسق لي المشاركة لي السياة العامة والسياة السياسية

أبل ت اليونسكو ب ن دستور أندورا يضمن حرية التعبري واالتصال واإلعالم. ومع ذلك،  -33
علةةةى إل ةةةاء أحكةةةام  مثةةةة حاجةةةة إىل سةةةن قةةةانون يةةةنظم اإلعةةةالم يف البلةةةد. وشةةةجعت أيضةةةاً أنةةةدورا

 .(55)القانون اجلنائي اليت جترم الت هري وإدراج هذه املس لة يف القانون املد  وفقاً للمعايري الدولية
وشةةةددت اليونسةةةكو علةةةى أن أنةةةدورا مل تتخةةةذ تةةةدابري كافيةةةة لتعزيةةةز التعةةةاون مةةةع اجملتمةةةع  -34

ولةةة االسةةتعراض الةةدوري ال ةةامل الةةدوا أو اجملتمةةع املةةد  رغةةم التزامهةةا بالقيةةام بةةذلك يف إطةةار ج
 .(56)األوىل

 السق لي العمل ولي التمتل بأوضاع ممل مادلة ومواتية -واو 
                اللجنةةةةةة املعنيةةةةةة بالقضةةةةةاء علةةةةةى التمييةةةةةز ضةةةةةد املةةةةةرأة باعتمةةةةةاد قةةةةةانون عالقةةةةةات رحبةةةةةت -35

 .(57)( الذي حيظر التمييز على أساس اجلنس٢٠٠9العمل )
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عنيةة بالقضةاء علةى التمييةز ضةد املةرأة بة ن تعتمةد أنةدورا إطةاراً ت ةريعياً وأوصت اللجنة امل -36
يقةةر مبةةدأ املسةةاواة يف األجةةر عةةن العمةةل املتسةةاوي القيمةةة وأن تعتمةةد سياسةةات ،ةةدف إىل حتقيةةق 
              املسةةاواة املوضةةوعية بةة  الرجةةل واملةةرأة يف سةةوق العمةةل وتتخةةذ مةةا يلةةزم مةةن إجةةراءات لسةةد الفجةةوة 

 .(58)األجوريف 
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب ن حتظر أندورا التحرش اجلنسةي  -37

يف مكةةةان العمةةةل وتةةةذكي وعةةةي مفت ةةةي العمةةةل باملمارسةةةات القائمةةةة علةةةى االسةةةت الل يف مكةةةان 
 .(59)العمل وأن تكفل مقاضاة املخالف 

 توى معيشي الئقالسق لي الضمان االجتمامي ولي التمتل بمس -زاي 
أوصةةةةت جلنةةةةة حقةةةةوق الطفةةةةل بةةةة ن حتةةةةدد أنةةةةدورا بنةةةةوداً اسةةةةرتاتيجية يف امليزانيةةةةة ختصاةةةةص  -38

لشطفةةةال احملةةةروم  أو املستضةةةعف  سةةةن حيتةةةاجون إىل تةةةدابري إجيابيةةةة للحمايةةةة االجتماعيةةةة، وأن 
ريهةةا مةةن حتةةافع علةةى تلةةك البنةةود حةةا يف أوقةةات األزمةةات االقتصةةادية والكةةوار  الطبيعيةةة أو غ

 .(6٠)حاالت الطوارئ

 السق لي الصسة -حاء 
الحظةةةةت اللجنةةةةة املعنيةةةةة بالقضةةةةاء علةةةةى التمييةةةةز ضةةةةد املةةةةرأة بقلةةةةق األحكةةةةام الةةةةيت جتةةةةرم  -39

اإلجهاض وتفسري احلق يف احلياة ضمن الدستور على حنةو  يقيةد حقةوق املةرأة اجلنسةية واإل.ابيةة. 
اإلجهةةةاض وأن تتةةةيد إمكانيةةةة التمتةةةع خبةةةدمات وطلبةةةت إىل أنةةةدورا أن تل ةةةي األحكةةةام الةةةيت جتةةةرم 

اإلجهاض القةانو  عنةدما تكةون حيةاة املةرأة احلامةل أو صةحتها معرضةة للخطةر وكةذا يف حةاالت 
. وقةةدمت جلنةةة حقةةوق الطفةةل توصةةيات ساثلةةة ب ةةرض كفالةةة املصةةا  (61)الت ةةوه اخلطةةري للجنةة 

 .(6٢)الفضلى للحوامل املراهقات
أندورا على أن تعزز فرص التمتع خبدمات الصةحة الةيت حتةرتم  وح ت جلنة حقوق الطفل -4٠

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 

. وقةدمت اللجنةة املعنيةة بالقضةاء علةى (63)االتصةال اجلنسةياملبكر والوقاية من األمةراض املنقولةة ب
 .(64)التمييز ضد املرأة توصيات ساثلة

وأوصةةت اللجنةةة املعنيةةة بالقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد املةةرأة بةة ن تضةةع أنةةدورا وتنفةةذ بةةرام   -41
تراعةةةي اخلصوصةةةيات اجلنسةةةانية و،ةةةدف إىل منةةةع اإلصةةةابة بفةةةريوس نقةةةص املناعةةةة الب ةةةرية/اإليدز 

 . (65) مل الفئات احملرومة واملهم ة من النساء، من قبيل املهاجرات والعامالت يف الب اءوت
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وناشدت اللجنة املعنية بالقضاء علةى التمييةز ضةد املةرأة أنةدورا أن تكفةل فةرص الوصةول  -4٢
ا امليّسر إىل نظام الرعاية الصحية جلميع النساء والفتيات املهاجرات وأن تنظر يف تعةديل ت ةريعا،

 .(66)اليت جتعل اإلقامة القانونية شرطاً لالستفادة من الرعاية الصحية

 السق لي التعليح -طاء 
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييةز ضةد املةرأة عةن االن ة ال إزاء تةد  معةدالت  -43

دورا تسةجيل اإلنةةا  يف ميةةادين الدراسةةة الةةيت يسةةيطر عليهةا الةةذكور تقليةةدياً وأوصةةت بةة ن تنفةةذ أنةة
. (67)اسرتاتيجية ت جع على تسجيل النساء يف برام  التعليم والتدري  املهني  يف تلةك اجملةاالت

وأوصةةةت اللجنةةةة املعنيةةةة بالقضةةةاء علةةةى التمييةةةز ضةةةد املةةةرأة بةةة ن ت ةةةمل املنةةةاه  املدرسةةةية والةةةربام  
ملسةةاواة بةة  األكادمييةةة والتةةدري  املهةةين املوجةةه للمدرسةة  مواضةةيع تتنةةاول حقةةوق املةةرأة وت ةةجع ا

 .(68)اجلنس 

 السقوق الثقالية -ياء 
شةةةجعت اليونسةةةكو أنةةةدورا علةةةى أن تنفةةةذ بالكامةةةل األحكةةةام ذات الصةةةلة الةةةيت ت ةةةجع  -44

الوصةةول إىل الةةرتا  ال قةةايف وأشةةكال التعبةةري اإلبةةداعي وامل ةةاركة فيهمةةا علةةى حنةةو  يكفةةل إعمةةال 
 .(69)احلق يف امل اركة يف احلياة ال قافية

 شخاص ذوو اإلماوةا  -كاف 
أحاطت جلنة حقوق الطفةل علمةاً بالتةدابري املتخةذة لضةمان متتةع األطفةال ذوي اإلعاقةة  -45

بةةنفس احلقةةوق وأشةةكال احلمايةةة الةةيت يتمتةةع تةةا سةةائر األطفةةال. لكنهةةا أعربةةت عةةن القلةةق مةةن أن 
را  ةةالت ذوي اإلعاقةة ال يزالةون يواجهةون التمييةز االجتمةةاعي وأوصةت بة ن تةنظم أنةدو األطفةال 

للتعرية  حبقةةوق األطفةال ذوي اإلعاقةةة واحتياجةا،م اخلاصةةة والتوعيةة بةةذلك؛ وأن تتةيد لشطفةةال 
 .(7٠)ذوي اإلعاقة فرصاً متكافئة للحصول على ادمات الرعاية االجتماعية والصحية الكافية

ز وأعربةةت جلنةةة حقةةوق الطفةةل عةةن االن ةة ال إزاء املمارسةةات والقوالةة  النمطيةةة الةةيت متيةة -46
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 اسةةرتاتيجية 
شةةةاملة للقضةةةاء علةةةةى املواقةةة  واملمارسةةةةات السةةةلبية والقوالةةة  النمطيةةةةة الراسةةةخة الةةةةيت متيةةةز ضةةةةد 

 . (71)لفتيات والنساء ذوات اإلعاقةا
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء علةى التمييةز ضةد املةرأة أنةدورا بة ن تكفةل وصةول النسةاء  -47

ذوات اإلعاقة إىل سوق العمل عن طريق توفري التدري  املهين املناس  وإتاحة املعلومات الالزمة 
 .(7٢)ب  ن فرص العمل
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ضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد املةةرأة عةةن القلةةق إزاء اتسةةاع اىلةةوة بةة  وأعربةةت اللجنةةة املعنيةةة بالق -48
البنات والبن  من ذوي اإلعاقة يف جمال نيل التعليم. وأوصت ب ن تتاس فرصة نيل التعليم للبنات 
والبنةة  مةةةن ذوي اإلعاقةةةة وأن تتخةةةذ أنةةدورا مةةةا يلةةةزم مةةةن إجةةراءات ملكافحةةةة التمييةةةز ضةةةد فتيةةةات 

 .(73)عاقةاملدارس على أساس اجلنس واإل

 ا وليات والشعوب ا صلية -الم 
 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ميح 

أوصةةةت مفوضةةةية األمةةةم املتحةةةدة السةةةامية ل ةةةنون الالجئةةة  بةةة ن تضةةةع أنةةةدورا إجةةةراءات  -49
 .(74)لتحديد مركز الالجأ تراعي نوع اجلنس والعمر مراعاة كاملة

ورا وتعةدل قانوهنةا املتعلةق بةاىلجرة الصةادر يف وأوصت جلنة حقةوق الطفةل بة ن تةنقد أنةد -5٠
 .(75)مبا يتيد ألصحال تصاريد اىلجرة املنقتة إمكانية  ع مشل األسرة ٢٠٠٢عام 
وأعربةت اللجنةة املعنيةة بالقضةاء علةى التمييةز ضةد املةرأة عةن االن ة ال إزاء العةدد الكبةري  -51

 ن جتةري دراسةًة عةن حالةة املهةاجرات ، وأوصةت أنةدورا بة(76)لل اية من املهاجرات ضةحايا العنة 
وتعتمةةةد إطةةةاراً ت ةةةريعياً يتنةةةاول حقةةةوق واحتياجةةةات العةةةامالت املهةةةاجرات وطالبةةةات اللجةةةوء، مبةةةا 

 .(77)ي مل اختاذ تدابري حلماية  يع املهاجرات من اإلبعاد القسري
ق أحكةام وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بة ن تكفةل أنةدورا انطبةا -5٢

قةةانون عالقةةات العمةةل علةةى العةةامالت املهةةاجرات، مبةةن فةةيهن العةةامالت يف املنةةازل، وتضةةمن ىلةةن 
إمكانيةةة الوصةةول إىل إجةةراءات الةةتظلم القانونيةةة مةةن أجةةل  ايةةة حقةةوقهن؛ كمةةا أوصةةت اللجنةةة 

 .(78)أندورا ب ن تتخذ تدابري لتنظيم ورصد وضع العامالت يف املنازل
الطفةةةةل بقلةةةق أن أنةةةةدورا رفضةةةت، اةةةةالل االسةةةتعراض الةةةةدوري  والحظةةةت جلنةةةةة حقةةةوق -53

، التوصةةية باختةةاذ اطةةوات لضةةمان متتةةع املقيمةة  األجانةة ، ٢٠1٠ال ةةامل الةةذي جةةر  يف عةةام 
مبةةةةن فةةةةيهم األطفةةةةال وبصةةةةرف النظةةةةر عةةةةن وضةةةةعهم كمهةةةةاجرين، حبقةةةةوق اإلنسةةةةان االجتماعيةةةةة 

ة املعنيةة بتحقيةق املسةاواة حالةة األساسةية. وأوصةت جلنةة حقةوق الطفةل بة ن تةدرس اللجنةة الوطنية
 .(79)حقوق أطفال املهاجرين وأطفال العمال املومسي  وأن تنهض حبقوقهم وحتميها

وأوصةةت جلنةةة مناهضةةة التعةةذي  أنةةدورا بةة ن تسةةتحد  إجةةراًء لتحديةةد وضةةع الالجئةة   -54
ها وأن تكفةةةل عةةةدم طةةةرد أو إعةةةادة )رد( أو تسةةةليم أي شةةةخص إىل دولةةةة أاةةةر  إذا تةةةوافرت لةةةدي

. ويف (8٠)أسبال حقيقية تدعو إىل االعتقاد ب ن ذلك ال خص سيواجه اطةر التعةرض للتعةذي 
نفةةةس السةةةياق، قةةةدمت جلنةةةة حقةةةوق الطفةةةل توصةةةية تتعلةةةق باألطفةةةال الالجئةةة  غةةةري املصةةةحوب  

 .(81)وأوصت أندورا ب ن تسن ت ريعاً يتعلق مبلتمسي اللجوء والالجئ  وفقاً للمعايري الدولية
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Notes 

 1 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). 

 2  The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

 Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
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