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Atès que el 16 d’abril del 2003 l’Am-
baixada de França a Andorra ha dipositat
al Ministeri d’Afers Exteriors l’instrument
de ratificació del Conveni de seguretat
social entre el Principat d’Andorra i la
República Francesa, signat a Andorra la
Vella el 12 de desembre del 2000 i publi-
cat al Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra núm. 66, del 13 de juliol del 2001;

Atès que l’article 47 del Conveni de se-
guretat social entre el Principat d’Andor-
ra i la República Francesa disposa que el
Conveni entrarà en vigor el primer dia
del segon mes següent a la data de re-
cepció de l’última de les notificacions de
compliment dels procediments constitu-
cionals necessaris per a l’entrada en vi-
gor;

Atès que l’article 27 de l’Arranjament
administratiu general relatiu a les moda-
litats d’aplicació del Conveni de segure-
tat social entre el Principat d’Andorra i la
República Francesa amb data 12 de de-
sembre del 2000 i publicat al Butlletí Ofi-
cial del Principat d’Andorra núm. 74, del
8 d’agost del 2001 disposa que l’Arranja-
ment entrarà en vigor el mateix dia del
Conveni del qual fa aplicació;

Es fa públic que el Conveni de segure-
tat social entre el Principat d’Andorra i la
República Francesa i l’Arranjament ad-
ministratiu general relatiu a les modali-
tats d’aplicació del Conveni entraran en
vigor l’1 de juny del 2003.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 28 d’abril del 2003

Juli Minoves Triquell
Ministre d’Afers Exteriors

Edicte

Atès que el Protocol opcional a la Con-
venció sobre els drets de l’infant relatiu a
la venda d’infants, la prostitució infantil i
la utilització d’infants en la pornografia,

signat a Nova York el 25 de maig del
2000, és vigent al Principat d’Andorra
des del 18 de gener del 2002;

Atès que la lletra d) de l’article 16 de la
Llei qualificada reguladora de l’activitat
de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de
desembre de 1996, disposa que es publi-
caran al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra totes les modificacions que
puguin influir en els efectes dels tractats
ja publicats;

Vista la notificació del 18 de març del
2003 del secretari general de les Nacions
Unides, que, actuant en qualitat de dipo-
sitari, notifica l’objecció de Finlàndia a la
reserva formulada perCatar en el mo-
ment de l’adhesió al Protocol esmentat;

Es fa pública l’objecció de Finlàndia a
la reserva formulada per Catar al Proto-
col opcional a la Convenció sobre els
drets de l’infant relatiu a la venda d’in-
fants, la prostitució infantil i la utilització
d’infants en la pornografia.

El Govern finlandès ha examinat aten-
tament el contingut de la reserva emesa
pel Govern de l’Estat de Catar al Protocol
opcional a la Convenció sobre els drets
de l’infant relatiu a la venda d’infants, la
prostitució infantil i la utilització d’in-
fants en la pornografia.

El Govern finlandès considera que la
reserva emesa per l’Estat de Catar, que es
remet de manera general al dret islàmic
sense precisar el seu contingut, fa dubtar
seriosament de la vinculació real de l’Es-
tat de Catar al Protocol i de la seva volun-
tat a l’hora d’assumir les obligacions del
present Protocol. Aquesta reserva s’ha
d’entendre d’acord al principi general
d’interpretació dels Tractats en virtud del
qual una part no pot invocar les disposi-
cions del seu dret intern per justificar el
rebuig d’assumir alguna de les obliga-
cions que li imposa el tractat.

El Govern finlandès considera que el
caràcter excessivament genèric de la re-
serva fa dubtar de la determinació de Ca-
tar a l’hora de complir els seus
compromisos en quant al fons del Proto-
col i recorda que d’acord al dret interna-
cional consuetudinari codificat al
Conveni de Viena sobre el Dret dels
Tractats una reserva incompatible amb
l’objecte i la finalitat d’un tractat no serà
autoritzada

En conseqüència, el Govern finlandès
formula una objecció a la reserva rea-
litzada per l’Estat de Catar.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 28 d’abril del 2003

Juli Minoves Triquell
Ministre d’Afers Exteriors
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Atès que el Protocol opcional a la Con-
venció sobre els drets de l’infant relatiu a
la venda d’infants, la prostitució infantil i
la utilització d’infants en la pornografia,
signat a Nova York el 25 de maig del
2000, és vigent al Principat d’Andorra
des del 18 de gener del 2002;

Atès que la lletra d) de l’article 16 de la
Llei qualificada reguladora de l’activitat
de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de
desembre de 1996, disposa que es publi-
caran al Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra totes les modificacions que
puguin influir en els efectes dels tractats
ja publicats;

Vista la notificació del 10 de març del
2003 del secretari general de les Nacions
Unides, que, actuant en qualitat de dipo-
sitari, ha informat que el 6 de març del
2003 Moçambic es va adherir al Protocol
esmentat;

Es fa pública l’adhesió de Moçambic al
Protocol opcional a la Convenció sobre
els drets de l’infant relatiu a la venda
d’infants, la prostitució infantil i la uti-
lització d’infants en la pornografia.

El Protocol esmentat, de conformitat
amb l’apartat 2 de l’article 14, ha entrat
en vigor per a Moçambic el 6 d’abril del
2003.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 28 d’abril del 2003

Juli Minoves Triquell
Ministre d’Afers Exteriors
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