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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السادسة والثالثون

 2020أاير/مايو  4-15

 *موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن أندورا  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مر  مراعراد روريرال اعررت را  16/21و 5/1أُعّد هذا التقريرر عالر ب رقررارل  حرو  قروس ا   را   -1
 (1)ر محخر  رررر  مرر ور راع ام حومراع امقدمرال مرر احبراع صرا  ال ام رح الالدورل الشرام.  وهرذا التقرير

 إىل اعرت را  الدورل الشام.، وهو مقّدم يف شك. موجز تقّيداب ابحلد ار  ى ل در الكحالاع 

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  

 (2)ئات الدولية حلقوق اإلنساننطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهلي -ألف 

أوصررى مر ررز مةاهلررال القترر. يف ال رراأ د  ت رردس أ رردورا عحررى اعتاا يررال الدوليررال حلالايررال  يرر   -2
   (3)مر اعختااء الق رل ارشخاص

وأوصت احلالحال الدوليال لحقلاء عحى ارررح ال الةوويرال د  تو ر  أ ردورا وت ردس عحرى م اهردد  -3
   (4) ظر اررح ال الةوويال

و ررع الحجةال اروروريرال مةر  الت رذيا وام امحرال أو ال قوررال ال إ  را يال أو امبيةرال، خر    ايرد  -4
حى الربوتو و  اعختيارل عتاا يال مةاهلال ، توصيتبا د  تو   أ دورا وت دس ع2018إىل أ دورا يف عام 

 الت ذيا وغريه مر ضروب ام امحال أو ال قورال القاريال أو ال إ  ا يال أو امبيةال مر أج. ضالا  الرصرد امةرتظ 
   (5)والو ائي مر جا ا آليال و ائيال وطةيال حالي  ارما ر اليت يوجد فيبا أشخاص م حورال  ريتب 

إبجراءاع مكاف رال اعارار ابل شرر الترار  أحرو أورواب إىل أ  أ ردورا  وأشار فريق اخلرباء ام ين -5
1967اخلاصال روض  ال جئني أو يف رروتو وهلا ل ام  1951لي ت طرفاب يف اتاا يال جةيف ل ام 

(6)   
__________ 

 أ حترَّر هذه الوثيقال   . إرراهلا إىل روائر الرت ال الت ريريال ابرم  امت دد  *

'1'  

 A/HRC/WG.6/36/AND/3 ارم  امت دد

 Distr.: General اجلمعية العامة 

19 February 2020 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/36/AND/3 

GE.20-02532 2 

 (7)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 

، إىل 2016ا يف عرام أشار ماو   حو أورواب حلقوس ا   ا ، عقا  ايرد  ام هبرا إىل أ ردور  -6
   (8)ضرورد مواصحال التقدم حنو ت زيز ا طار امؤر ي حلالايال  قوس ا   ا 

وشج ت الحجةال اروروريال مةاهلال ال ة ريال والت  ا أ ردورا عحرى ت ردي.  را و  احة ريال مرر  -7
در يف رةواع عحى الة و احمل 10أج. تقحي  مدد ا  امال امطحورال لح  و  عحى احة يال ار دوريال إىل 

 مر اعتاا يال اروروريرال رشر   احة ريال  وأوصرت أيلراب ابلةظرر يف رر . إررا   كر  يف القرا و  الروطين 6امارد 
   (9)جييز احة يال امزروجال

تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة  قذذذوق اإلنسذذذانن مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدو   -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -1 

 (10)اد وعدم التالييزام او   

 أشارع الحجةال اروروريال مةاهلال ال ة ريال والت  ا إىل أ  امارد امت حقال رتقار  عاء ا ث اع -8
عةدما تقدَّم شكاوى التالييز عحى أراس ال رس أو الحو  أو ارص. ا ثين أو احة يال أو الردير أو الحةرال 

د يال أو ا راريال، أ تُ تالد يف القرا و ، و ردمت توصريال أو اهلويال احة ا يال أو امي. احة ي إىل احملا   ام
   (11)يف هذا ال در

و رررررع الحجةرررال اروروريرررال أيلررراب توصررريتبا ال رررارقال إب شررراء هيئرررال م رررتقحال تتررروىل م رررؤوليال تحقررري  -9
 الشكاوى ضد  ي  أشكا  ورائ. ا ع م، ورصد ورائ. ا ع م مر أج. حتديد أل خطراب عة ررل

   (21)الكراهيال أو متييزل مر خطاابع

و ثت الحجةال أ دورا عحى ت زيز    ال ياانع فيالا يت حق ابحرائ  امرتك ال رداف  ال ة ريال و ره  -10
امثحيني ومةايرل اهلويال احة ا يال  وية ةي أ  تشال. هذه ال يراانع رروفراب مشردردب لح قوررال لتي رري حتديرد 

   (31)الداف  ال ة رل أو التالييزل وراء ارتكاب احرميال

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (41) ق الارر يف احلياد واحلريال وارمر عحى شخ ه  

ر  ت الحجةال اروروريال مة  الت ذيا وام امحال أو ال قورال ال إ  ا يال أو امبيةال رت دي. القا و   -11
  (15)يومررراب  تررردرري  ريررري 14 الررروطين لكررري تقت رررر مررردد احلررر و اع اررررارل لحال تجرررزير ال رررالةني عحرررى

وأوصت د  تواص. أ دورا ت دي. أ كامبا،  ىت ع تط قبا عحى القّ ر حتت أل ررر  مرر الظررو  
45/113وفقاب لقرار احال يال ال امال لألم  امت دد 

(16)   

ويف أعقاب الزايرد اليت  امت هبا الحجةال اروروريال مة  الت ذيا وام امحال أو ال قورال ال إ  ا يال  -12
رطال امر زل،  ررع توصيتبا ال ارقال ر دم ااو  مدد اع تجا  يف   رزاانع مر رز أو امبيةال إىل مقر الش

   (17)راعال،  ظراب ع  دام ضوء الةبار يف الز زاانع ول دم وجور را ال يف اهلواء الطحق 24الشرطال 

وأعررت الحجةال عر ارتالرار  حقبا إ اء عالحياع اريد ال جةاء مر م ر ب  رةر  تاتيشب   -13
ليت تُار  عحيب  ر ورد مةبجيال   .  ايراع ارررد ور دها، و ررع توصيتبا د  ارى هذه الكام.، ا

   (81)امالاررال ارتةاراب إىل تقيي  امخاطر عحى أراس  .  الال عحى  دد
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اب جراء ام تالد مؤخراب عرتخدام ورائ. اعت ا  ال ال يال وال  رريال عررب شر كال  ور  ت الحجةال -14
إ اء  جي  الروارط رني ال جةاء وأرره   وم  ذلك، رحت عحى مو ابا اع تقارلا  رت ت )ركايا( لتش

   (91)الظرو  التقييديال يف القاعال  يث ارى الزايراع

 ، أوصررت د  تلراع فع  رومي ويف أعقاب الرزايرد الريت  امرت هبرا الحجةرال إىل مر رز اع تجرا  يف  -15
 يف ضوء الة  ال امرتا ال جداب مر احملتجزير الذير حيتراجو مدد  ايرد ط يا ارمرا  ال قحيال والط يا الةا ي 

   (20)إىل رصد ص تب  ال قحيال

 (21)احلق يف امشار ال يف احلياد ال امال وال ياريال  

أوفررد مكتررا امؤر رراع الدميقراطيررال و قرروس ا   ررا  التررار  مةظالررال ارمررر والت رراو  يف أورواب  -16
يف أ دورا، وأعرب عر م توى  2019تخاابع الربما يال ل ام ر ثالب لتقيي  اع تياجاع مر أج. مرا  ال اع 
   (22)عا  مر الثقال يف  زاهال ال الحيال اع تخاريال

 (23) ظر  ي  أشكا  الرس  

، ر ا فريق اخلرباء ام ين إبجراءاع مكاف ال اعاار ابل شر التار  أحو أورواب 2019يف عام  -17
اف ال اعاار ابرشرخاص واايرال اللر ااي، واعتالارهرا رش   تدارري مك 9/2017ابعتالار أ دورا القا و  

2018رروتو و  عال. حلالايال ض ااي اعاار ابل شر يف عام 
(24)   

 ريررد أ  فريررق اخلرررباء ع ررو أ  أ رردورا لي ررت لررديبا خطررال وطةيررال مكاف ررال اعاررار ابل شررر، و ثَّبررا -18
ر و ايرد الرروعي هبررذه ام رر لال وترروفري عحررى اعتالررار وثيقررال ريارررال اررررتاتيجيال تر ررز عحررى ترردارري مةرر  اعاررا

الترردريا لألخ ررائيني ام ةيررني، أو إررا  ترردارري امةرر  امررذ ورد يف رروتو ررو  ال الرر. ام تالررد أو يف خطررال 
   (25)وطةيال  ائالال

 الا  ث فريق اخلرباء أ ردورا عحرى اذراذ التردارري ال  مرال لتردوير  ير  أغررا  اعارار ابل شرر  -19
ا يرال  حرو أورواب رشر   مكاف رال اعارار ابل شرر يف  وا يةبرا الداخحيرال، وع رريالا امة وص عحيبا يف اتا

 اعاررار رغرررا  ال الرر. الق رررل واخلرردماع الق ررريال  و ررث الاريررق أ رردورا أيلرراب عحررى اعتالررار ترردارري تشررري يال
تاا يرررال تتررريم إمكا يرررال حتاليررر. أشرررخاص اعت ررراريني ام رررؤوليال احةائيرررال عرررر احررررائ  امة ررروص عحيبرررا يف اع

   (26)امذ ورد أع ه

وع ررو فريررق اخلرررباء  ايرد عرردر ماتشرري ال الرر.، و ررثَّ أ رردورا عحررى اذرراذ مزيررد مررر اخلطررواع  -20
الراميررال إىل مةرر  اعاررار ابل شررر لةررر  اعرررتة   يف ال الرر.، رورررائ. مةبررا  االررال أ  يررتالكر ماتشررو ال الرر.، 

عةبرا،  ر لةرر  اعررتة   يف ال الر. والكشرفعر طريق اخت اصاهت ، مر ا ربام يف مةر   راعع اعارا
 مبررا يف ذلررك راخرر. اررررر ام يشرريال، ومررر خرر   مواصررحال ال الرر. مرر  الةقرراابع واأتالرر  امررد  والقطررا 

   (72)اخلاص

تح يرال امتطح راع  ورأى فريق اخلرباء أ ه ع يزا  مر ام ت  د جداب أ  يتالكر ض يال اعاار مرر -21
يف أ دورا، فيواجه ابلتايل عق ال  قيقيرال أمرام احل رو  عحرى ت رريم اب  امرال ال ديدد اليت تةظ  التوريف 

   (28)وت ريم ابل ال.   . ا قلاء فرتد الت ايف والتاكري

عامراب،  18و ث فريق اخلرباء أ دورا عحى اعت ار اعاار ابرطارا ، أل  ر. شرخ  يقر. عالرره عرر  -22
   (29) هررفاب مشدراب لح قورال، وفقاب ل تاا يال امذ ورد أع

ورأى الاريق أ ه ية ةي أ  تلالر أ دورا   و  ضر ااي اعارار ابل شرر عحرى ت ويلراع عحرى  -23
حنو ف ا ؛ ورأى أيلاب أ ه ية ةي أ  تتخرذ أ ردورا مزيرداب مرر التردارري ال  مرال للرالا  اعمتثرا  م ردأ عردم 

. امخالارراع ا راريررال، م ا  ررال ضرر ااي اعاررار ابل شررر عحررى امشررار ال يف أ شررطال غررري مشررروعال، مبررا يشررال
   (30)إج اره  عحى ف . ذلك عةد
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 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -3 

 (31)احلق يف ال ال. ويف ررو  عال. عارلال ومرضيال  

 ع ظررت الحجةررال اروروريررال لح قرروس اعجتالاعيررال التار ررال أحررو أورواب يف ارررتةتاجاهتا رشرر   التقريررر -24
 ، أ  تشررري اع أ رردورا ولوائ بررا امت حقررال ابل رر ال وال رر مال ع تةطرري عحررى2017الررذل  دمترره أ رردورا يف عررام 

 افيرال،    اخلراص ع يتالت رو  االايرالوجه الت ديد أغح يال امخاطر امبةيال  وع ظت أيلاب أ  ال رامحني حل راهب
وأ  احلرد  الذير ُت ةد إلريب   روابع ليحيرال، وأ ه ع يوجد أل  ك  يقلي إبجراء ف   طي إلزامي لح امحني

   (32)اررىن رجور ال الا  الش اب ليو عارعب، وأ  ردعع ام تدئني لي ت  افيال

 احلق يف اللالا  اعجتالاعي  

مةاهلال ال ة ريال والت  ا أ  عدراب مر القيور اماروضال عحى اعرتاارد ع ظت الحجةال اروروريال  -25
وعحى وجره  مر ارت قا اع اللالا  اعجتالاعي، اليت تؤثر عحى الائاع الل ياال،  د أُلةي مبوجا القا و  

اللرر ااي  رشر   الترردارري الراميرال إىل مكاف رال اعاررار ابرشرخاص واايرال 2017عرام  اخل روص، يرة   ررا و 
رردار   امر. لقراء اخلردماع وأ  يُردرجوا  أ  ض ااي اعاار وأرةاءه  القّ ر ميكر أ  حي رحوا عحرى عحى

   (33)يف  ظ  اللالا  اعجتالاعي اخلاصال

 وع ظرت الحجةرال اروروريررال لح قروس اعجتالاعيررال أ  ام راواد يف ام امحررال فيالرا يت حررق ابحل رو  عحررى -26
   (34) الدو  ارطرا  ارخرى يف  حو أورواب قوس اللالا  اعجتالاعي لي ت مكاولال مواطين

وع ظت الحجةال أيلراب أ  احلرد اررىن مرر ا عراانع امرضريال واررت قا اع ا صراابع امبةيرال  -27
   (35)امبةيال غري  ا    وارمرا 

 احلق يف م توى م يشي مةارا  

 ك ررني امبرر ع يكار.ع ظت الحجةال اروروريال لح قوس اعجتالاعيال أ  احلد اررىن لألجور امشررت  -28
   (36)م توى م يشياب عئقاب حالي  ال الا 

 (37)احلق يف ال  ال  

 أشررار ماررو   حررو أورواب حلقرروس ا   ررا  إىل أ  أ رردورا لررديبا أ ررد أ ثررر ارطررر القا و يررال تقييررداب  -29
رش   ا جبا  يف أورواب، وأعرب عر أمحه يف أ  ترؤرل امةا شراع امق حرال رشر   ا جبرا  إىل إلةراء 

   (38) اعع م يةال ارميه، عحى ار . يف

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -4 

 (39)الة اء  

ر ررا ماررو   حررو أورواب حلقرروس ا   ررا  ابعتالررار  ررا و  شررام. رشرر   ال ةررف ضررد امرررأد،  -30
وأعرب عرر أمحره يف أ  ت راعد الحجةرال احديردد امشررت ال ررني الرو اراع امكحارال رتةايرذ هرذا القرا و  عحرى 

   (40)حت ني تة يق التدارري يف هذا اميدا 

وع و مكتا امؤر اع الدميقراطيال و قوس ا   ا  التار  مةظالال ارمر والت او  يف أورواب  -31
عدم وجور تدارري تشري يال خاصال لت زيز امشار ال ال ياريال لحالرأد، وهو ما ي ين أ  توصيال الحجةال ام ةيال 

ابعتالرار تردارري خاصرال مؤ ترال هترد  إىل الةبرو  ابمرررأد يف  2013 رام ابلقلراء عحرى التالييرز ضرد امررأد ل
   (41)احلياد ال ياريال أ ت ال  
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 (42)ارطاا   

 أشرار مارو   حرو أورواب حلقرروس ا   را  إىل أ ره يحررزم ررذ  مزيرد مررر احبرور لت زيرز احلالايررال -32
 تةايرذ ارررتاتيجيال وطةيرالال امال حلقوس الطا.  وعحى وجه اخل روص، شرج  امارو  أ ردورا عحرى ت رالي  و 

   (43)حلالايال  قوس الطا. ابلت او  الوثيق م   ي  أص اب ام ح ال ام ةيني، مبا يف ذلك مر اأتال  امد 

وأوصت الحجةال اروروريال مة  الت ذيا وام امحال أو ال قورال ال إ  ا يال أو امبيةرال ابذراذ تردارري  -33
حطال الشررطال، فرور وصروهل  إىل مرافرق اع تجرا ، مةشروراب للالا  تحقي  ير  القّ رر اموضروعني حترت رر

ي نّي اللالاانع احملدرد امةط قال عحيب   وية ةري أ  تكرو  ام حومراع م ئالرال لألطارا  ومكتوررال  إع مياب 
   (44)رحةال ر يطال وواض ال ومتا ال رحةاع خمتحاال

 (45)ارشخاص ذوو ا عا ال  

يا وام امحررال أو ال قورررال ال إ  ررا يال أو امبيةررال إىل يف أعقرراب  ايرد الحجةررال اروروريررال مةرر  الت ررذ -34
، (Nostra Senvora de Meritxell ورررتا رريةاورا رل مرييتك ري. )رائرد ال  ال ال قحيال يف م تشراى 

  درع الحجةال ر ر  أوجره الق رور يف رروتو روعع ت رجي. ورصرد اررتخدام تردارري التقييرد الراميرال إىل هتدئرال
 وا تقرردع الحجةررال أيلرراب   (46)  د مررال، مثرر. ال ررز  أو التقييررد اميكررا يكي أو الكياليررائيامرضررى يف  الررال إصررارتب

   (47)ارتخدام ورائ. تقييد ميكا يكي عحى ارطاا  ال ةار،  ىت وإ   ا  ذلك عحى أراس ارتثةائي

 (48)ار حياع  

   (49)القوميال اعذ ر  حو أورواب أ  أ دورا أ تو   أو ت دس عحى اعتاا يال ا طاريال حلالايال ار حي -35
 Notes 
 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
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