
 

(A)   GE.13-42020    230413    230413 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   واخلمسونالدورة السادسة

  ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ١٨ -سبتمرب / أيلول٣٠
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 ر املقدمة من الدول األطراف مبوجب     النظر يف التقاري  
أشـكال    من اتفاقية القضاء على مجيـع      ١٨املادة  

  التمييز ضد املرأة

قائمة القضايا يف سياق النظر يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني                
  الثاين والثالث املقدم من أندورا

  مذكرة اللجنة    
اجلامع للتقريرين الدوريني الثـاين     ا  أندورنظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف تقرير           
  ).CEDAW/C/AND/2-3(والثالث 

  معلومات عامة    
 مـن   ١٨باملادة    يرجى شرح أسباب عدم تقدمي التقريرين يف الوقت املناسب عمالً           -١

ويرجى على وجـه اخلـصوص      . ويرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير      . االتفاقية
 الطرف املشاركة يف إعداد هذا التقريـر        ةة ومؤسسات الدول  اإلشارة إىل اإلدارات احلكومي   

وطبيعة مشاركتها ومداها، وما إذا أجريت مشاورات مع املنظمات غري احلكومية، وخباصـة      
  . املنظمات النسائية، وما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على الربملان

ّنفة حسب نوع اجلنس بشأن وضـع       ويتضمن التقرير ومرفقاته بيانات إحصائية مص       -٢
النساء، مبن فيهن نساء الفئات احملرومة، يف اجملاالت واحلاالت املشمولة باالتفاقيـة، لكنـها              

وُيرجى تقدمي بيانات إحصائية ومعلومات حمّدثـة، إن        . حمدودة جداً وشديدة التقادم   بيانات  
االقتصادي وتتعلـق  ُوجدت، تكون مصّنفة حسب نوع اجلنس والسّن والوضع االجتماعي و   
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ويسلّم التقرير بأن الدراسـة الـيت       . جبميع اجملاالت واحلاالت ذات الصلة املشمولة باالتفاقية      
مجـع البيانـات   " ختلص إىل أن    ٢٠٠٣أجنزهتا حكومة أندورا بشأن النساء والرجال يف عام         

 ٢٣ن  الفقرتـا " (بالنسبة جملتمـع أنـدورا    اً  زال يشكل حتدي   املصّنفة حسب نوع اجلنس ما    
وترجى اإلشارة إىل اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف إلنشاء نظام جلمع هـذه             . )١()٢٤و

البيانات وحتليلها بانتظام وكيفية استعماهلا يف توجيه وضع السياسات والربامج كما أوصت            
  ). CEDAW/C/AND/1(به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

  واملؤسسياإلطار الدستوري والتشريعي     
 من دسـتور  ٦ من املادة    ١٠٤ و ٣٧ و ١يشري تقرير الدولة الطرف إىل أن الفقرات          -٣

ويرجى تقدمي معلومات عن التشريع احملّدد الذي  . أندورا حتظر التمييز على أساس نوع اجلنس      
  .  من الدستور والعقوبات املقّررة يف حاالت التمييز ضد املرأة٦يكّمل املادة 

احلـق يف اللجـوء      من التقرير من معلومات عن       ٤٤يرد يف الفقرة     ما وبالنظر إىل   -٤
، "recurs d'empara" إىل احملكمة الدستورية من أجل تقدمي دعوى احلماية الدستوريةاملباشر 

هبا مباشرة  اسُتظهر    أو يرجى تقدمي معلومات عن السوابق القضائية اليت طُّبقت فيها االتفاقية         
ويرجى اإلشارة إىل .  احملكمة الدستورية وغريها من احملاكم املختصة      يف القضايا املعروضة على   

النساء إىل العدالة، بطرق منها تقدمي املساعدة       جلوء  التدابري القانونية احملّددة الرامية إىل كفالة       
ويرجى تقـدمي  . القانونية اجملانية ومعلومات يسرية االستعمال عن اإلجراءات القضائية املتاحة   

ن عدد القضايا املرفوعة أمام احملاكم وغريها من الـسلطات املختـصة بـشأن              معلومات ع 
  .أسسها املوضوعية ونتائجهاادعاءات التمييز ضد النساء، وعن 

ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة لتوعية النساء حبقوقهن املكفولـة يف              -٥
.  املـساواة وعـدم التمييـز      االتفاقية وتشجيعهن على التماس اجلرب عند انتهاك حقوقهن يف        

إذا كانت االتفاقية والتوصيات العامة للجنة والتشريعات احمللية ذات الصلة          ما ويرجى توضيح 
يتجزأ من التثقيف القانوين وتدريب العاملني يف جمال القـانون واملـوظفني             الاً  تشكل جزء 

  . املكلفني بإنفاذ القانون

  رأةلنهوض باملاملعنية باالوطنية األجهزة     
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لوضع إطار مؤسسي              -٦

ويرجى على وجه اخلـصوص اإلشـارة إىل اإلدارة         . شامل وفاًء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية    
متابعة تنفيذ التزام الدولة الطرف بالقضاء على مجيع أشكال التمييـز           اً  احلكومية املخولة حالي  

ويرجى حتديد مهام اجلهاز احلكـومي  . ة وحتقيق املساواة الفعلية بني النساء والرجالضد املرأ 

__________ 

الثالـث املقـدم مـن الدولـة الطـرف          تشري أرقام الفقرات إىل التقرير اجلـامع للتقريـرين الثـاين و            )١(
)CEDAW/C/AND/2-3(يشر إىل خالف ذلك ، ما مل . 
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املركزي املعين باملساواة بني النساء والرجال ومسؤولياته، وخطوط تنسيقه وتعاونـه علـى             
  . الصعيد املركزي ومع السلطات احمللية، وموارده املالية والتقنية والبشرية

ّصلة عن حمتوى خطة العمل من أجل تكافؤ الفرص بـني  ويرجى تقدمي معلومات مف   -٧
والتدابري املتخذة من الدولة الطرف لتحقيق أهداف خطة العمل،         ) ٣٣الفقرة  (املرأة والرجل   

. يتعلق بتنفيـذ اخلطـة   فيماومستوى الشراكة مع الكيانات األخرى ومع املنظمات النسائية    
 كما يرجى توضـيح   .  خطة العمل وتقييمه   ويرجى اإلشارة إىل اآلليات املنشأة لرصد تنفيذ      

كان من املزمع اعتماد، أي خطط عمل جديدة لتحقيق املـساواة بـني               أو إذا اعُتمدت،  ما
  .النساء والرجال

  التدابري املؤقتة اخلاصة    
التدابري املؤقتة اخلاصة الرامية إىل ضمان املساواة الفعلية بني         االفتقار إىل   يرجى شرح     -٨

 ويرجى على وجه اخلصوص اإلشـارة إىل   .يف الدولة الطرف  ) ١٠٤الفقرة   (النساء والرجال 
يعيق تنفيذ هذه التـدابري، كمـا أوصـت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة              ما كل

)CEDAW/C/AND/1, para.50( وخباصة يف اجملاالت اليت تعاين فيها النساء من نقص التمثيل ،
  . واحلرمان

  ات الضارةالقوالب النمطية واملمارس    
 إىل محالت التوعية الرامية إىل مكافحـة        ٣٥ إىل   ٢٧يشري التقرير يف الفقرات من        -٩

القوالب النمطية املبنية على نوع اجلنس واملواقف األبوية السائدة داخل األسرة ويف مكـان              
ويرجى ذكر نتائج هذه احلمالت ومدى تعبئتها وسائط اإلعـالم واملهـن            . العمل واجملتمع 

 ويرجى تقدمي معلومات إضافية عن الـربامج الـيت          .ية وغريها من املهن ذات الصلة     التعليم
 تستهدف البنات واألوالد مباشرة واحلمالت اليت تستهدف التمييز ضد نساء الفئات احملرومة           

  .  من قبيل النساء ذوات اإلعاقة واملهاجرات واملسّنات

  العنف ضد املرأة    
ويرجـى  ). ٦٦الفقـرة   (ة مبوجب قانون العقوبات     يشكّل العنف ضد النساء جناي      -١٠

تقدمي معلومات حمّدثة عن عدد التحقيقات واإلدانات يف قضايا العنف املرتيل ضـد النـساء               
عن تنفيذ خطة     ويرجى تقدمي معلومات حمّدثة وأكثر تفصيالً     . خالل السنوات األربع املاضية   

 من التقرير   ١١١ و ١٠٨ إليها الفقرتان    العمل اليت ترمي إىل القضاء على العنف املرتيل وتشري        
إذا أنشئ مرصد للعنف املـرتيل        ما بياناً   ويرجى أيض  .وعّما أفضت إليه من نتائج ملموسة     

ويرجى تقدمي بيانات حمّدثة ). ١٢٩الفقرة (وبرنامج جلمع البيانات باحلاسوب ) ١٣٠الفقرة (
نساء، مبا فيها العنف النفسي     عن مدى واجتاهات مجيع أشكال العنف املرتيل اجلنساين ضد ال         

ويرجى شرح التدابري الرامية إىل منع العنف ضد النساء، مبا يف ذلك،            . واجلنسي واالقتصادي 
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احلصر، تقدمي معلومات عن محالت التوعية وتدابري محاية النساء ضحايا            ال على سبيل الذكر  
معلومات عن عدد النساء الالئي قتلن      ويرجى تقدمي   . العنف من قبيل إصدار األوامر التقييدية     

  .  عشرائهن السابقني خالل السنوات األربع املاضية  أوعشرائهن  أوعلى أيدي أزواجهن
ويرجى تقدمي معلومات حمّدثة عن اآلليات القائمة لضمان تقدمي املساعدة الكافية إىل              -١١

اإلعانات االجتماعية والسكن النساء ضحايا العنف، مبا يف ذلك اإلرشاد واملساعدة القانونية و
ويرجى تقدمي معلومات إضـافية عـن األهـداف         . املؤقت للنساء ضحايا العنف وأطفاهلن    

االستراتيجية لفريق الشرطة املتخصص يف التدخل لدى ضحايا العنف املرتيل من النساء وعن             
  .ونتائج أنشطته) ١٠١الفقرة (مسؤولياته 

  االجتار واستغالل البغاء    
 املتعلـق بقـانون     ٩/٢٠٠٥ من التقرير أن القانون التنظيمي رقم        ٣١الفقرة  تذكر    -١٢

يشري على وجه التحديد إىل االجتار بالنساء وال ينص على جرمية االجتار بالبشر               ال العقوبات
ويرجى تقدمي بيانات ومعلومات عن النساء ضحايا االجتار ألغراض اجلنس والعمـل      . عموماً

عن األشخاص املالحقني واحملكوم عليهم بتهمة ارتكـاب جـرائم          واالستغالل يف البغاء، و   
ويرجى اإلشارة إىل اجلهود املبذولة لتـشجيع       . متصلة باالجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء     

ويرجى . يكفي من احلماية واملساعدة والدعم للضحايا منهن        ما النساء على اإلبالغ وضمان   
لة الطرف تنوي تعديل قانون عقوباهتا واعتمـاد تـدابري          إذا كانت الدو    ما اإلشارة إىل اً  أيض

أخرى لتنسيق تشريعاهتا وسياساهتا مع اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتـار          
  .فيهااً بالبشر اليت تعّد أندورا طرف

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    
 البلدية واألجهزة القضائية وقطـاع األمـن        بالنظر إىل نقص متثيل النساء يف اجملالس        -١٣

، يرجى تقدمي   )١٥٥ و ١٥٤ و ١٥٢، والفقرات   ١٤٧ إىل   ١٣٧الفقرات من   (والنظام العام   
يزمع اختاذها لزيادة متثيل النساء يف اهليئات التشريعية احمللية           أو معلومات عن أي تدابري تتخذ    

  . ملناصب العلياواجلهاز القضائي وقطاع النظام العام، مبا يف ذلك يف ا

  التعليم    
يفتقر التقرير إىل معلومات مفّصلة عن التركيبة اجلنسانية ألساتذة التعليم العايل وعن              -١٤

ويرجى تقدمي هـذه    . النساء والرجال الذين يشغلون مناصب قيادية يف املؤسسات التعليمية        
عد اجلنساين يف برامج يبذل من جهود يف سبيل إدراج الُب  ماويرجى اإلشارة إىل كل . البيانات

وبالنظر إىل اخنفاض   . التدريب األويل للمعلّمني وبرامج إعادة تدريبهم وتدريبهم أثناء اخلدمة        
، يرجى تقدمي معلومات    )٢١٠الفقرة  (معّدل تسجيل النساء يف ختصصي الرياضيات والعلوم        
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الدراسية الـيت يهـيمن   عن التدابري احملددة املتخذة يف سبيل زيادة تسجيل النساء يف اجملاالت  
  . عليها الذكور يف العادة

ـ       ٢١٢ و ٢١١للفقرتني  اً  ووفق  -١٥ لتعزيـز  اً   من التقرير، وضعت الدولة الطرف برناجم
ويرجى تقدمي بيانات حمّدثة عن الفتيات والنساء الالئي . التعليم الشامل للفتيات ذوات اإلعاقة   

 الدولة الطرف من خطـوات يف سـبيل   تتخذه  مايستفدن من التعليم الشامل، واإلشارة إىل    
  . حقوق اإلنسانمبا يوائم منظور يف براجمها التعليمية  ضمان تطبيق مبادئ التعليم الشامل

  العمل    
يرجى تقدمي معلومات حمّدثة عن الفوارق يف األجور بني اجلنسني يف الدولة الطرف               -١٦

مبدأ األجر املتـساوي    لطرف  وعن أي تدابري متخذة لتضمني تشريع الدولة ا       ) ٢٣٠الفقرة  (
إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت تـدابري لرصـد            ما ويرجى بيان . لقاء العمل املتساوي  

ويرجى تقدمي معلومات عن أي تدابري تتخذها الدولة الطرف من          . األجور يف القطاع اخلاص   
ول النساء  يف القطاعني العام واخلاص وتعزيز وص     ) ٢٣٢الفقرة  (أجل التصدي للتمييز املهين     

) ٥٠الفقـرة   (وإىل جانب املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف         . إىل مواقع صنع القرار   
رب  الذي حيظر أي نوع من التمييـز مـن جانـب     ٨/٢٠٠٣عن قانون عقود العمل رقم      

العمل بـسبب   أرباب  العمل، يرجى تقدمي أمثلة عن احلاالت اليت فُرضت فيها عقوبات على            
ويرجى تقدمي معلومات إضافية عن قـدرة شـبكة         .  النساء يف عدم التمييز    انتهاكهم حقوق 

 سـيما  ال وعن سهولة وصول النـساء،       ٢٤١مراكز رعاية األطفال املشار إليها يف الفقرة        
  .األمهات العازبات، إىل هذه املراكز وقدرهتن على حتمل تكاليفها

  الصحة    
 سياق القانون املتعلق بالصحة العامـة       يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة يف        -١٧

لى املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية والصحة       عصول الفتيات والنساء    حلضمان  
ويشري التقرير . اإلجنابية، بطرق منها إتاحة معلومات ميسورة االستعمال للنساء ذوات اإلعاقة    

ى تقدمي معلومات إضافية عـن      ويرج). ٦٥الفقرة  (إىل ختفيض العقوبات يف حالة اإلجهاض       
إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت أية خطوات يف سبيل إلغاء            ما تنقيح هذه العقوبات وبيان   

ويرجـى  . على صحة األمهات  اً  جترمي اإلجهاض، على األقل يف حاالت االغتصاب وحفاظ       
ي وغري  تقدمي معلومات عن عدد الوفيات واملشاكل الصحية النامجة عن اإلجهاض غري الشرع           

  .املأمون

  النساء املهاجرات    
ويرجى تقدمي معلومات عـن وضـع       . ال يشري التقرير إىل وضع النساء املهاجرات        -١٨

هؤالء النساء، سيما اللوايت يعملن يف قطاع السياحة ويف اخلدمـة املرتليـة، واإلشـارة إىل                
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ر االسـتغالل اجلنـسي     األحكام والتدابري القانونية القائمة حلماية املهاجرات املعرضات خلط       
  . ومحايتهن من العمل القسري وضمان حصوهلن على حقوق العمل والضمان االجتماعي

  النساء ذوات اإلعاقة     
 تشرين  ١٧يف ضوء قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي اعتمده الربملان يف              -١٩

عن عـدد   ، يرجى تقدمي معلومات حمّدثة      )٧٨ و ٧٦ و ٦٣الفقرات   (٢٠٠٢أكتوبر  /األول
حـصوهلن علـى    النساء ذوات اإلعاقة اللوايت استفدن من بدالت دعم الدخل وعن مدى            

 والتعليم والسكن والعمل، وعن العوائق الرئيسية الـيت حتـول دون متـتعهن              الرعاية الصحية 
  . حبقوقهن

  الزواج والعالقات األسرية    
وأن ) ٢٧١الفقرة ( سنة ١٦ يشري التقرير إىل أن القانون حيدد السّن الدنيا للزواج يف       -٢٠

). ٢٧٢الفقرة   (٢٠٠٦ و ١٩٩٧ يف املائة بني عامي      ١٩٦جمموع عدد الزجيات ارتفع بنسبة      
إذا كانت الدولة الطرف تنوي حتديد السن القانونية الدنيا للـزواج             ما ويرجى اإلشارة إىل  

ن إىل أن القـانو   اً  ويـشري التقريـر أيـض     .  سنة مـن أجـل التقيـد باالتفاقيـة         ١٨ يف
يعترف بالعالقة الزوجيـة بـني      " املتعلق بالعالقات الزوجية املستقرة      ٢١/٢٠٠٥ التنظيمي

ويرجى تفسري الوضع القـانوين احلـايل       ). ٤٩الفقرة  " (شخصني، بغض النظر عن جنسهما    
  .لتقسيم امللكية عند انتهاء هذه العالقة

        


