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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، واملُنشأ وفقاً لقرار جملـس              -١

وأُجـري  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ إىل   ٣، دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
وترأس وفد  . ٢٠١٠ مايو/ أيار ٥االستعراض املتعلق بإسبانيا يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف         

واعتمد الفريـق   . إسبانيا كاتب الدولة للشؤون الدستورية والربملانية خوسيه دي فرانثيسكو        
  .، التقرير املتعلق بإسبانيا٢٠١٠مايو / أيار٧العامل، يف جلسته التاسعة املعقودة يف 

ولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف إسبانيا، اختار جملس حقـوق اإلنـسان       -٢
جنـوب  : من البلدان التالية  ) اجملموعة الثالثية ( جمموعة مقررين    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ يف

  .أفريقيا وشيلي واهلند
، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بالفقرة     -٣

  :حقوق اإلنسان يف إسبانيا
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/8/ESP/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/8/ESP/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/8/ESP/3.(  
 الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً األرجنتني       وأُحيلت إىل إسبانيا، عن طريق اجملموعة       -٤

وأملانيا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الـشبكي اخلـارجي         . وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا   

  .لالستعراض الدوري الشامل

   مداوالت عملية االستعراضموجز  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أقر وفد إسبانيا بأن إعداد التقرير الوطين قد مكَّن احلكومة من حتديد اجملاالت الـيت                 -٥

تقتضي حتسيناً ومن إذكاء الوعي بالقضايا العالقة ومقارنة جتربة إسبانيا بتجارب دول أعضاء             
وكان الوفد على يقني من أن االستنتاجات ستكون مفيدة لتحسني          . م املتحدة أخرى يف األم  

  .آليات احلماية القائمة
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وتاريخ إسبانيا احلديث دفعها إىل الربط على حنو وثيق بني محاية حقوق اإلنـسان                -٦
وتعتـرب  . فاحلقوق األساسية عنصر أساسي من سيادة القانون      . وتطويرها وتعزيز الدميقراطية  

وهذا االلتزام واضح علـى الـصعيدين       . ة احلالية تعزيز حقوق اإلنسان أولوية سياسية      اإلدار
كمـا  . الدويل والوطين ويتجلى كذلك يف املبادرات التشريعية ومبادرات السياسات العامة         

يتجلى يف قيام احلكومة بإنشاء وزارة املساواة، اليت ُيعهد إليها مبسؤوليات منها القضاء على              
  .نف اجلنساينالتمييز والع

وعلى الصعيد الدويل، صدَّقت إسبانيا على معظم املعاهدات الدوليـة واإلقليميـة              -٧
، )٢٠٠٦(حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب            

واالتفاقية الدولية  ) ٢٠٠٧(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري        
ويعكف جملس النواب حالياً علـى      ). ٢٠٠٩( مجيع األشخاص من االختفاء القسري       حلماية

إصدار إذن بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

صكوك وأُدخلت أيضاً حتسينات مهمة على التشريعات احمللية، مثل اعتماد عدد من ال    -٨
وإصالح املدونـة املدنيـة     ) ٢٠٠٤(القانونية مؤخراً، ومنها قانون مكافحة العنف اجلنساين        

واعتماد القانون األساسي املتعلق باملساواة الفعالـة بـني         ) ٢٠٠٥(للسماح بالزواج املثلي    
وقانون االستقالل الشخصي والعنايـة باألشـخاص املعتمـدين علـى           ) ٢٠٠٧(اجلنسني  

  ).٢٠٠٦( الغري
وخبصوص سياسات حقوق اإلنسان، نوَّه الوفد باعتماد خطـة حقـوق اإلنـسان       -٩

، اليت تقوم على املساواة وعدم التمييز واإلدماج وحتتـوي ضـمانات حلقـوق              ٢٠٠٨ لعام
  .وإضافة إىل ذلك أُنشئت جلنة متابعة. اإلنسان

لنسبة املئويـة مـن     ويتجلى التزام إسبانيا باألهداف اإلمنائية لأللفية يف اطراد تزايد ا           -١٠
وُيفترض أن يبلغ التعاون اإلسباين هذا العام       . الناتج احمللي اإلمجايل املخصصة للتعاون اإلمنائي     

 ٠,٧وتواصل احلكومة التزامها ببلوغ هدف      .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٥١نسبة  
 ُتدرك أمهية عمل جملس حقوق وشدد الوفد على أن إسبانيا. يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل

اإلنسان من أجل تدعيم حقوق اإلنسان وتعزيزها، وأشار إىل ما يقدمه البلد من مسامهة إىل               
  .مفوضية حقوق اإلنسان

وإسبانيا ملتزمة التزاماً واضـحاً     .  يف املائة من السكان اإلسبان     ١٠وميثل املهاجرون     -١١
ى منوذج متعدد الثقافات وعلـى احلـوار        بصياغة جمموعة سياسات عامة لإلدماج تقوم عل      

  .الثقافات بني
وقد حثت إسبانيا خالل رئاستها االحتاد األورويب على اختاذ إجراءات مـن أجـل                -١٢

لذلك تعمل إسبانيا   . زيادة إشراك مؤسسات االحتاد األورويب يف عملية تعزيز حقوق اإلنسان         
حتاد األورويب على االتفاقية األوروبية     جاهدة من أجل أن ُتصدِّق مجيع الدول األعضاء يف اال         

  .حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
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وأفاد الوفد بأن إسبانيا تتصدر قائمة الدول األوروبية األكثر تأثراً باإلرهاب حـىت               -١٣
  .غري أهنا مل ُتخلّ قط بسيادة القانون أو بالقانون الدويل يف ردها على األعمال اإلرهابية. اآلن
وما إدماج قضايا احلقـوق     . وخبصوص إعداد التقرير، أقر الوفد بدور اجملتمع املدين         -١٤

االقتصادية واالجتماعية والثقافية سوى مثال واحد على اإلسهامات اإلجيابية املقدمة من ممثلي        
  .اجملتمع املدين

ومنذ صدور التقرير الوطين، حدث عدد من التطورات اجلديرة بالذكر اليت تساعد              -١٥
، نـشرت   ٢٠١٠مـارس   /ففـي آذار  . على تكوين فكرة حمدَّثة عن حالة حقوق اإلنسان       

 ١٩(وكان األول متعلقاً باتفاقيـة الـذخائر العنقوديـة          . الصحيفة الرمسية صكي تصديق   
 التفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       ١٣والثاين بالربوتوكول رقم    ) مارس/آذار

مارس، أعلـن الـرئيس، يف      / آذار ٢٤ويف  . م يف مجيع الظروف   اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعدا   
 ٣٠ويف . جنيف، عن مبادرة ترمي إىل إنشاء جلنة دولية للقـضاء علـى عقوبـة اإلعـدام      

مارس، اعتمدت احلكومة تقريراً بشأن التدابري الالزمة ملواءمة التشريعات اإلسبانية مـع            /آذار
واعُتمـد  . وتوكوهلـا االختيـاري   أحكام اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبر        

 أيضاً القانون األساسـي املتعلـق بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة             ٢٠١٠مارس  /آذار يف
  .الطوعي واإلجهاض

 كانون  ٢٩وذكر الوفد، قبل أن خيتم بيانه االفتتاحي، أن اإلدارة احلالية اعتمدت يف               -١٦
ا أعلن عن إنشاء اآللية الوطنيـة        إلعادة توطني الالجئني، كم    ٢٠١٠يناير برنامج عام    /الثاين

وعمالً بنهج االحتاد األورويب يف هذا الصدد، سُيعهد بتلـك املـسؤولية إىل             . ملنع التعذيب 
  .املظامل أمني

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
ن والبيانات األخرى الـيت مل يتـس      .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٥٥أدىل    -١٧

اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت سوف ُتنشر علـى املوقـع الـشبكي                
وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار يف . )١(اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل عندما ُتتاح

  .الفرع الثاين من هذا التقرير
 آلية االسـتعراض    وأقر عدد من الوفود مبشاركة احلكومة اإلسبانية على حنو بّناء يف            -١٨

والحظ عدد من   . الدوري الشامل وأثنت على الوفد لعرضه التقرير على حنو مفصَّل ومستنري          
الوفود بتقدير تدعيم الدميقراطية وسيادة القانون وإرساء نظام وطين لتعزيز حقوق اإلنـسان             

  . ومحايتها يف العقود األخرية

__________ 

 . العراق، كرواتياإكوادور، اإلمارات العربية املتحدة، بوتسوانا، البوسنة واهلرسك، )١(
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ر املعيارية للمؤسسات العامة يف إسـبانيا       وأقرت نيكاراغوا باإلجنازات املتصلة باُألط      -١٩
وأعربت عن أسفها ألن إسبانيا مل تؤد دوراً حامسـاً داخـل            . وبتعاوهنا مع البلدان األخرى   

وأعربت نيكـاراغوا عـن اسـتمرار    . االحتاد األورويب يف التصدي ملشاكل من قبيل اهلجرة    
وأبـرزت نيكـاراغوا    . التمييزشعورها بالقلق إزاء عدم كفاية محاية أضعف الفئات املتأثرة ب         

وقدمت . أمهية إذكاء الوعي االجتماعي مبسألة التنوع ونوَّهت باخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان 
  .الصدد نيكاراغوا توصيات يف هذا

وأقرت كولومبيا جبهود إسبانيا يف سياق مكافحة اإلرهاب، وأعربت عن تـضامنها              -٢٠
وأعربت عن امتناهنا ملا أحرزتـه      .  حقوق اإلنسان  وشجعت البلد على مواصلة التزامه باحترام     

ورحبت بتنفيذ خطـة    . إسبانيا من تقدم يف مكافحة التمييز ويف احترام حقوق األزواج املثليني          
 .الصدد وقدمت كولومبيا توصيات يف هذا. منع العنف اجلنساين يف أوساط املهاجرين األجانب

 التقدم الذي أحرزته إسبانيا يف جمال حقوق        والحظت املكسيك أن التقرير الوطين يبيِّن       -٢١
والحظت بتقدير ما يبذله البلد من جهود يف سبيل حتسني اإلطار املؤسسي واملعياري             . اإلنسان

وهنأت املكسيك إسبانيا على تصديقها على معظم معاهدات حقـوق          . حلماية حقوق اإلنسان  
قرت املكـسيك بالتحـديات الـيت    وأ. اإلنسان وعلى تعاوهنا املتواصل مع اإلجراءات اخلاصة     

  .وقدمت املكسيك توصيات يف هذا الصدد. تواجهها إسبانيا يف مكافحة اإلرهاب
وأبرزت بوليفيا ما حققته إسبانيا من إجنازات فيما يتصل باملساواة يف معاملة الرجال               -٢٢

ضـد  والحظت أنه ما زال يتعني على البلد بذل جهود كبرية للقضاء على العنف              . والنساء
املرأة؛ فالقانون املتعلق بالتدابري الرامية إىل توفري محاية شاملة من العنف اجلنساين مل يـشمل               

أما خبصوص املساواة بني املواطنني واألجانب، فقد       . النساء املهاجرات يف أوضاع غري قانونية     
فيـا  وقدمت بولي . شجعت بوليفيا إسبانيا على املضي يف تنفيذ سياسات اإلدماج االجتماعي         

  .توصيات يف هذا الصدد
وأعرب االحتاد الروسي عن تضامنه مع جهود إسبانيا يف سبيل مكافحة اإلرهـاب               -٢٣

وخبـصوص حقـوق    . الدويل واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف اآلن ذاتـه          
املهاجرين واألقليات الوطنية ومناهضة العنصرية وكره األجانب، طلب االحتاد الروسي املزيد           

وقدم االحتـاد   . من املعلومات عن أنشطة صندوق دعم قبول املهاجرين وإدماجهم وتعليمهم         
  .الروسي توصيات يف هذا الصدد

وهنأت كوبا إسبانيا على خطتها االستراتيجية املتعلقة باملواطَنة واإلدماج، لكنـها             -٢٤
هود املبذولة  والحظت كوبا اجل  . أعربت عن قلقها بشأن التعصب والعنصرية جتاه املهاجرين       

يف سبيل تدعيم الذاكرة التارخيية ودعت إىل بذل املزيد من اجلهود لتحديد هوية الـضحايا               
. واستخراج رفاهتم ومقاضاة املسؤولني عن اجلرائم املُرتكَبة خالل فترة احلكم االسـتبدادي           
نية وسألت كوبا عن ما ُيّدعى من استخدام وكالة االستخبارات املركزية األراضـي اإلسـبا    

. لعبور طائرات سرية على حنو متواتر وعن التدابري املتخذة لتحديـد األطـراف املـسؤولة              
  .وقدمت كوبا توصيات يف هذا الصدد
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ووقفت الربازيل على أمور منها حتديات التنمية االجتماعية واالقتصادية ومكافحـة             -٢٥
قة حبقوق املهـاجرين    وسألت عن السياسات املتعل   . التمييز وتعزيز حقوق العمال املهاجرين    

واجلهود الرامية إىل مكافحة اإلرهاب؛ وعن تدابري مكافحة ما يتعرض له األطفال والنساء من 
متييز وعنف واجتار؛ وعن السياسات واُألطر القانونية ملكافحة التمييز؛ وعن ما ميكن أن يكون 

  . يف هذا الصددوقدمت الربازيل توصيات. لألزمة االقتصادية من آثار على حقوق اإلنسان
والحظـت  . وهنأت بيالروس إسبانيا على إجنازاهتا يف جمال محاية حقوق اإلنسان           -٢٦
. تواجهه إسبانيا من مشاكل يف احلقلني االجتماعي واالقتصادي إضافة إىل شواغلها األمنية        ما

وأعربت بيالروس عن قلقها بشأن وصول مهاجرين أطفال غري مصحوبني إىل جزر الكناري             
والحظت ما تبذله إسبانيا من جهود يف سـبيل مكافحـة           . ائهم يف مراكز غري مالئمة    وإيو

وقدمت بيالروس  . وأعربت عن قلقها إزاء استمرار ظاهرة العنف ضد املرأة        . االجتار بالبشر 
  .توصيات يف هذا الصدد

والحظـت  . وأعربت اجلزائر عن تقديرها لسفري إسبانيا لدى جملس حقوق اإلنسان           -٢٧
يف أعمال التعصب وحوادث العنف العرقي اليت تستهدف املهاجرين وأفراد اإلثنيات أو            زيادة  

وشجعت اجلزائر إسبانيا على مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االجتـار           . األديان املختلفة 
 يف  ٠,٧بالبشر وهنأت البلد على جهوده يف سبيل زيادة املعونة اإلمنائية بغية بلوغ هـدف               

وقدمت اجلزائـر توصـيات يف   . ناتج احمللي اإلمجايل وفقاً ملا حددته األمم املتحدة     املائة من ال  
  .الصدد هذا
والحظت الواليات املتحدة األمريكية أن إسبانيا ما زالت تواجه مـشاكل متـصلة           -٢٨

وأعربت عن اهتمامهـا باحلـصول علـى        . باألطفال املهاجرين والالجئني غري املصحوبني    
كومة من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وعـن           معلومات بشأن خطط احل   

وقـدمت الواليـات املتحـدة      . التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل النهوض بالسكان الروما        
  .توصيات يف هذا الصدد

والحظت باكستان التزام إسبانيا بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ورحبت باجلهود            -٢٩
وسـألت مـا إذا كانـت      . اطنني حقوقاً مساويةً حلقوق املـواطنني     الرامية إىل منح غري املو    

. اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة كافية للتصدي جلميع شواغل حقوق اإلنـسان يف البلـد             
وطلبت إىل الوفد أيضاً شرح اخلطوات احملددة املزمع القيام هبا للتخفيف من الطابع السياسي              

  .ت يف هذا الصددوقدمت باكستان توصيا. للمجلس وآلياته
وهنأت األرجنتني إسبانيا على التزامها بتعزيز املساواة بني اجلنسني وعلى ما قامـت          -٣٠

. به من إصالحات رامية إىل القضاء على العنف اجلنساين وتسجيل حاالت العنف ضد املرأة             
.  إىل امليثاق األورويب للمساواة بني اجلنـسني       ٢٠٠٦والحظت أن إسبانيا انضمت منذ عام       

وشجعت األرجنتني إسبانيا على تدعيم التدابري القانونية الرامية إىل مكافحة اإلفـالت مـن              
  .وقدمت األرجنتني توصيات يف هذا الصدد. العقاب
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والحظت مصر أن إسبانيا تواجه حتديات متصلة بأعمال التعصب وحوادث العنف             -٣١
ن املختلفة، وهي حاالت ُيتوقـع أن  العرقي اليت تستهدف املهاجرين وأفراد اإلثنيات أو األديا   

  .وقدمت مصر توصيات يف هذا الصدد. تستمر ما مل تتوفر إرادة سياسية حازمة للتصدي هلا
وهنأ املغرب إسبانيا على إدماج املهاجرين ومحاية حقوق العمال املهاجرين وعلـى              -٣٢

تَّخذة إلجيـاد   ورحب باإلجراءات املُ  . جهودها فيما جمال مناهضة العنصرية وكره األجانب      
وسأل املغرب عن التدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها لتعزيـز          . حلول دائمة ملشاكل الالجئني   

وطلب املغرب أيضاً   . فعالية خطتها االستراتيجية الوطنية اجلديدة اخلاصة باألطفال واملراهقني       
إطـار اخلطـة    توضيحاً خبصوص مسامهة إسبانيا يف األمن الغذائي على الصعيد العـاملي يف             

  .الرئيسية الثالثة للتعاون اإلسباين
وأفادت النرويج بأن التدابري الكثرية اليت اختذهتا إسبانيا لتعزيز املساواة بني اجلنـسني              -٣٣

والقضاء على التمييز ضد املرأة مل حتل دون بقاء تفاوت يف األجور بني اجلنسني واسـتمرار                
 جلنة  ٢٠٠٩دوام جزئي، على حنو ما أبرزته يف عام         عمل غالبية النساء يف العمل املؤقت أو ب       

وقالت النرويج إن اللجنة أشارت أيـضاً إىل أن         . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
العنف ضد املرأة ازداد يف الواقع، وسألت عن التدابري اليت اُتخذت ملتابعة توصيات اللجنة هبذا        

  .لصددوقدمت النرويج توصيات يف هذا ا. الشأن
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها الشديد إزاء تكرار اسـتخدام جمـال               -٣٤

إسبانيا اجلوي ومطاراهتا من ِقبل بلد آخر ألغراض التسليم واالحتجاز السريني، وإزاء حالـة    
األجانب الباعثة على القلق يف مراكز االحتجاز اخلاصة هبـم، والتمييـز ضـد األقليـات                

وقدمت . ى أساس اإلثنية والدين، وتفشي ظاهرة االجتار بالبشر على حنو ُمفزع   واملهاجرين عل 
  .مجهورية إيران اإلسالمية توصيات يف هذا الصدد

وأشادت أوروغواي باعتماد إسبانيا اخلطة الوطنية حلقـوق اإلنـسان وبتقييمهـا              -٣٥
وإذ رحبت .  اجلنسيةالدوري، ومبمارسات البلد احلسنة يف جمال منع التمييز على أساس امليول 

أوروغواي مببادرات محاية حقوق املهاجرين، فقد أعربت عن قلقها بشأن حالـة العمـال              
ونوَّهت بعمل مرصد مكافحة التمييز والعنصرية ورحبت باخلطط        . املهاجرين غري الشرعيني  

وقـدمت أوروغـواي   . الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد املـرأة         
  .صيات يف هذا الصددتو
وطلبت الدامنرك إىل إسبانيا تقدمي املزيد من التفاصيل عن جهودها يف جمال مكافحة               -٣٦

وطلبت إليها أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املُتَّخذة للتأكد مـن عـدم          . العنف ضد املرأة  
ا كانـت   إقدام املوظفني احلكوميني على أي أعمال تعذيب أو سوء معاملة، وسألت مـا إذ             

إسبانيا تنوي دمج تعريف التعذيب يف قانون العقوبات وفاًء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة             
  .وقدمت الدامنرك توصيات يف هذا الصدد. التعذيب
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ونوَّهت اجلمهورية التشيكية بارتفاع نسبة النساء يف احلكومة وباخلطوات احلامسـة             -٣٧
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد.  املرأةاملُتَّخذة ملكافحة التمييز والعنف ضد

ونوهت فلسطني بالتزام إسبانيا بتوفري ضمانات دستورية وقانونية حلمايـة حقـوق              -٣٨
وأشادت فلسطني جبهود   . والحظت أن التقرير وصف التحديات اليت تواجهها إسبانيا       . اإلنسان

للقضاء على عقوبة اإلعدام،    إسبانيا من أجل تعزيز احلق يف املاء واإلصحاح وباخلطوات املتخذة           
  .الصدد وقدمت فلسطني توصية يف هذا. وبدعم البلد لعملية السالم يف الشرق األوسط

والحظت نيجرييا أن إسبانيا مل تصدق بعد على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع      -٣٩
لى هـذا   العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وسألت عن اجلهود املبذولة يف سبيل التصديق ع           

وأعربت عن قلقها ألن املهاجرين يعانون التمييز العنصري وسـألت عـن كيفيـة              . الصك
وحثت نيجرييا إسبانيا على التقيد مببادئ اتفاقية مناهـضة التعـذيب   . التصدي هلذه املشكلة 

  .وقدمت نيجرييا توصية يف هذا الصدد. وحتسني إجراءات الترحيل
طار التشريعي والسياسايت حلماية حقوق اإلنسان      وأعربت بنغالديش عن تقديرها لإل      -٤٠

وأشارت إىل سياسة إسبانيا يف جمال اهلجرة وإىل ما يواجهه البلد من حتديات يف              . يف إسبانيا 
ضمان حقوق املهاجرين، وإىل ما أبلغ عنه من حوادث تعصب وعنـف جتـاه املهـاجرين                

ما املهـاجرات والنـساء     كما أشارت بنغالديش إىل حالة النساء ال سـي        . وأقليات أخرى 
  .وقدمت بنغالديش توصيات يف هذا الصدد. املنتميات إىل األقليات اإلثنية أو الدينية

ورحبت بنما باعتماد اخلطة الشاملة ملكافحة االجتار بالبشر ألغـراض االسـتغالل              -٤١
 ومع اإلشارة إىل بواعث قلق جلنة القضاء على التمييز العنصري ومفوضـية األمـم      . اجلنسي

املتحدة لشؤون الالجئني فيما يتصل باألقليات اإلثنية واألجانب، سألت بنما إسبانيا مـا إذا              
كانت ستعتمد خطة عمل وطنية ملناهضة العنصرية وكره األجانب تتضمن معلومات عـن             

. مجع البيانات املتعلقة باحلوادث العنصرية وما إذا كانت ستنشئ إطاراً مؤسـسياً مناسـباً             
  .صية يف هذا الصددوقدمت بنما تو

وأشادت باملمارسات  . ونوهت كوستاريكا باألركان األربعة لدولة الرفاه يف إسبانيا         -٤٢
احلسنة إلسبانيا يف ميادين منها حقوق األجانب وسياسة املساواة يف املعاملة ومكافحة العنف             

تحـالف  وأشادت أيضاً مبسامهة إسبانيا يف إلغاء عقوبـة اإلعـدام وتروجيهـا ل            . اجلنساين
وقدمت . وأقرت كوستاريكا مبا تواجهه إسبانيا من حتديات يف مكافحة اإلرهاب. احلضارات

  .توصيات يف هذا الصدد
واعترفت بريو بالتزام إسبانيا بتعزيز حقوق اإلنسان على حنو ما يتجلـى مـثالً يف                 -٤٣

 مـن   وذكـرت . اعتماد خطة وطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء جلنة لرصد تنفيذ تلك اخلطـة           
 املتعلق حبق ضحايا احلكم     ٥٢/٢٠٠٧التطورات اإلجيابية على وجه التحديد اعتماد القانون        

  .وقدمت بريو توصية يف هذا الصدد االستبدادي يف التعويض املعنوي
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وأعربت هولندا عن قلقها بشأن طريقة معاجلـة البيانـات يف اجلهـاز القـضائي                 -٤٤
والحظت أيضاً  . ليات مل حتقق بعد النتائج املرجوة     اخلطط الرامية إىل حتديث تلك العم      وألن

 إىل  ٢٠٠٢ موظفا يف الشرطة والسجون قد أدينوا خالل الفترة من عـام             ٢٥٠أن أكثر من    
 بسبب جرائم منها االعتداء، وأعربت عن استمرار شعورها بالقلق إزاء ممارسـة           ٢٠٠٩عام  

  .وقدمت هولندا توصية يف هذا الصدد. احلبس االنفرادي
وأشادت إندونيسيا بإسبانيا العتبارها حقوق اإلنسان عنصراً جوهرياً يف الـسياسة             -٤٥

وهنأت إندونيسا إسـبانيا    . احلكومية وتروجيها حلوار الثقافات من خالل حتالف احلضارات       
. على سن قوانني ختول املهاجرين حقوقاً مشاهبة لتلك اليت يتمتع هبـا املواطنـون اإلسـبان               

.  الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنـسي         ٢٠٠٨ونوَّهت خبطة عام    
  .وقدمت إندونيسيا توصية يف هذا الصدد

وأشادت ماليزيا بالتزام إسبانيا حبماية حقوق اإلنسان ومبا أحرزته من تقدم يف هذا               -٤٦
رويج وأشادت أيضاً بت  . اجملال، كما يتجلى يف تصديقها على معظم معاهدات حقوق اإلنسان         

ويف حني الحظت ماليزيا املبادرات املتخذة ملناهضة العنـصرية،         . إسبانيا لتحالف احلضارات  
مثل اخلطة االستراتيجية للمواطنة واإلدماج، فقد أعربت عن قلقها إزاء تواتر أعمال التعصب             

  .صددوقدمت ماليزيا توصية يف هذا ال. والعنف العرقي جتاه املهاجرين وأفراد األقليات اإلثنية
ورحبت نيوزيلندا باعتماد خطط عمل تتصدى الستغالل البشر ألغراض اجلـنس             -٤٧

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. والعمل
والحظت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية التزام إسبانيا بإنـشاء             -٤٨

 املظامل هذه ما يلزم من أمانة مظامل ملنع التعذيب وسألت كيف تزمع احلكومة أن تكفل ألمانة
وطلبت أيضاً تقييماً ملدى جنـاح اخلطـة        . سلطة وموارد لالضطالع بعملها على حنو فعال      

االستراتيجية لإلدماج واملواطنة يف إسبانيا، وسألت عن املبادرات الرامية إىل منـع انعـدام              
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. املساواة على أسس عرقية ودينية

وسألت كيف تابعت إسبانيا توصية جلنة      . أملانيا بإنشاء إسبانيا أمانة املظامل    وأشادت    -٤٩
مناهضة التعذيب بضمان ما يكفي من املوارد لتمكني أمانة املظامل من أن تكون اآللية الوطنية               

وسألت أملانيا أيضاً كيف واصل البلد جهوده الرامية إىل ختفيض عدد حاالت            . ملنع التعذيب 
  .فيات العنيفة يف أماكن االحتجازاالنتحار والو

والحظت الفلبني أن التعريف احمللي لالجتار ينبغي أن يتوافق مع املعـايري الدوليـة،                -٥٠
وأشارت إىل ضرورة حتسني حتديد هوية الضحايا، مبن فيهم األحداث، وطلبت معلومات هبذا 

  .الشأن، وقدمت الفلبني توصيات يف هذا الصدد
 لالتفاقية  ١٣نيا على قيامها مؤخراً بالتصديق على الربوتوكول رقم         وهنأت فرنسا إسبا    -٥١

األوروبية لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاص بإلغاء عقوبة اإلعـدام يف مجيـع              
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وسألت فرنسا أيضاً ما إذا كانـت       . الظروف، وطلبت إليها مواءمة دستورها مع الربوتوكول      
 لفحص الشكاوى وقرارات اإلدانة املتعلقة باألفعال واحلوادث        إسبانيا تنوي توفري أدوات شفافة    

  .الصدد وقدمت فرنسا توصيات يف هذا. ذات الطابع العنصري أو املعادي لألجانب
. وقدم وفد إسبانيا ردوداً مفصلة على املسائل املثـارة خـالل احلـوار التفـاعلي                -٥٢

مال املهاجرين وأفراد أسـرهم، مل      وخبصوص مسألة االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع الع       
ترفض إسبانيا فكرة االنضمام إىل هذه االتفاقية رغم أهنا تعتقد أن هذا الصك ال خيلو مـن                 

  .وقال الوفد إن املوضوع ال يزال قيد الدرس. شوائب قانونية
. وخبصوص السكان الروما، أقر الوفد بأمهية تدعيم سبل إدماج تلك الفئة يف اجملتمع              -٥٣
  .٢٠١٢-٢٠١٠أبريل اعتمدت احلكومة خطة عمل يف هذا الصدد للفترة / نيسان٩ويف 
أما خبصوص مسألة استخدام بلدان أخرى مطارات إسبانيا ألغراض عمليات التسليم      -٥٤

السري، فقد كرر الوفد موقف اإلدارة ومفاده أن احترام حقوق اإلنسان ينبغي أن يكون يف               
ذلك، قدم وزير الشؤون اخلارجية معلومات وافـرة        وعالوة على   . صميم مكافحة اإلرهاب  

  .عن املوضوع إىل جملس النواب والربملان األورويب
وخبصوص تعريف االختفاء القسري، أفاد الوفد بأن هذا التعريف أدمج يف قـانون               -٥٥

  .٢٠٠٤العقوبات يف عام 
يب يتوافق  وخبصوص تعريفي التعذيب واحلبس االنفرادي، بني الوفد أن تعريف التعذ           -٥٦

. وأوضح يف هذا الصدد عدم وجود نظام قانوين خاص ملكافحة اإلرهاب          . مع القانون الدويل  
  .وقال أيضاً إن حاالت احلبس االنفرادي تدوم فترات وجيزة وختضع دائما ملراقبة قضائية

وأعربت مجهورية كوريا عن قلقها بشأن ما أبلغ عنه من حاالت التمييز والعنـف                -٥٧
 مبا يف ذلك العنف املرتيل، وقالت إن من املهم أن تتجاوز جهود احلكومة حـدود    ضد املرأة، 

والحظت أيضاً . التشريع هبدف تغيري النظرة إىل املرأة وتبديد ما يتصل بذلك من قوالب منطية     
وقـدمت مجهوريـة    . تزايد تفشي مشكلة االجتار بالبشر وحوادث التعصب والعنف العرقي        

  .صددكوريا توصيات يف هذا ال
. وأبرزت قطر حدوث تطورات كبرية يف جمال حقوق اإلنسان يف العقود األخـرية              -٥٨

. ، أُنشئ إطار قانوين ومؤسسي حلماية حقـوق اإلنـسان         ١٩٧٨فمنذ إعالن دستور عام     
والحظت قطر ورود أنباء عن زيادة حوادث العنصرية جتاه املهاجرين واألجانب من أصـل              

  .ر توصية يف هذا الصددوقدمت قط. إثين أو ديين خمتلف
 ٢٠١٢-٢٠٠٨ورحبت الصني باعتماد احلكومة خطة حقوق اإلنـسان للفتـرة             -٥٩

والحظت أن خطة حقوق اإلنسان املعتمدة يف كانون        . وخطط وطنية أخرى حلقوق اإلنسان    
.  خطة مفتوحة، وسألت عما إذا كان لذلك تأثري على تنفيذها الفعلي           ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

ن التدابري احملددة اليت اختذهتا احلكومة يف السنوات األخـرية حلمايـة حـق              وسألت أيضاً ع  
  .املهاجرين األجانب واألقليات يف العمل ويف الصحة
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وأشادت أستراليا بالتزام إسبانيا القوي بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وجبهودهـا             -٦٠
يف جمال إدمـاج املهـاجرين      الرامية إىل التصدي للعنف اجلنساين ومبا أحرزته من تقدم كبري           

. وحثت أستراليا إسبانيا على مواصلة جهودها يف هذه اجملـاالت         . ومكافحة كره األجانب  
  .وقدمت أستراليا توصيات يف هذا الصدد

وخبصوص معاملة األشخاص احملتجزين، أعربت كندا عن قلقها إزاء مـا ورد مـن             -٦١
والحظـت  . يف حاالت احلبس االنفرادي   ادعاءات بشأن التعذيب وإساءة املعاملة، ال سيما        

أيضاً وجود قلق عام ألن اتفاقات إعادة القبول اليت أبرمتها إسبانيا مع عدة بلـدان أفريقيـا                 
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. تتضمن ضمانات كافية يف جمال حقوق اإلنسان ال

ت القائمة املتعلقة وطرحت السويد أسئلة بشأن التدابري املتخذة لتدعيم تنفيذ التشريعا    -٦٢
مبكافحة العنف املرتيل، وبشأن التدابري اليت ستنفِّذ إسبانيا من خالهلا تشريعات منح اللجوء يف            
حاالت إساءة املعاملة على أساس نوع اجلنس أو امليول اجلنسية، بغية التصدي للقلـق مـن                

  .يف التماس اللجوءاحتمال أن يكون هلذا التشريع تأثريات سلبية من حيث تقييد حق األفراد 
وقالت إسرائيل إن إسبانيا، من خالل عرضها املتعلق باالنضمام إىل جملس حقـوق               -٦٣

ورحبت إسرائيل بالتدابري الوطنيـة املتخـذة   . اإلنسان، ستمنح اجمللس صوتاً إجيابياً وأخالقياً 
ئيل توصيات  وقدمت إسرا . باعتبارها ُتجسِّد التقدم يف جمال حقوق اإلنسان يف الواقع العملي         

  .يف هذا الصدد
ورحَّبت النمسا جبهود إسبانيا يف سبيل مكافحة العنف اجلنساين، لكنها أعربت عن              -٦٤

وسألت النمسا عـن التـدابري املتخـذة     . قلقها بشأن ارتفاع عدد حاالت العنف ضد املرأة       
للتصدي لتدهور صورة اهلجرة باستمرار ولضمان حـصول املهـاجرين علـى اخلـدمات              

وسألت أيضاً كيف تعمل إسبانيا على التصدي للقلق املتعلـق بتـأخري اتـصال              . سيةاألسا
وقـدمت النمـسا توصـيات يف       . احملتجزين مبحامٍ وبطول فترة االحتجاز رهن احملاكمـة       

  .الصدد هذا
 ٢٠٠٨وقالت تركيا إهنا تعترب خطة حقوق اإلنسان اليت اعتمدهتا إسبانيا يف عـام                -٦٥

وأعربت عن أملها يف أن ُتفـضي التـدابري         . تعزيز حقوق اإلنسان  أصدق برهان على إرادة     
وطلبت تركيا معلومات   . املعتمدة خبصوص العنف اجلنساين واالجتار بالنساء إىل نتائج إجيابية        

  .وقدمت توصية يف هذا الصدد. عن جهود إسبانيا يف جمال تنظيم اهلجرة وحقوق املهاجرين
نية حبقوق اإلنسان قـد دعـت إسـبانيا إىل تقـدمي     وقالت سلوفينيا إن اللجنة املع     -٦٦

معلومات عن آليتها الوطنية ملنع التعذيب وعن طول فترة االحتجاز رهن احملاكمة وعن طرد              
وسألت إسبانيا أيضاً عن    . األجانب، وسألت ما إذا كانت إسبانيا تعتزم متابعة تلك القضايا         

دي أو القضاء عليها، على حنو ما أوصت به         اخلطط الرامية إىل احلّد من ممارسة احلبس االنفرا       
  .وقدمت سلوفينيا توصيات يف هذا الصدد. عدة آليات دولية
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ورحبت باراغواي بتعاون إسبانيا مع هيئات الرصد الدولية يف املنظومة األوروبيـة              -٦٧
 قـد   ٢٠١٢-٢٠٠٨وقالت أيضاً إن خطة حقوق اإلنسان للفترة        . ومنظومة األمم املتحدة  

وشدَّدت . ١٩٩٣شاء جلنة ملتابعة تنفيذ اخلطة وإعالن وبرنامج عمل فيينا لعام           نصت على إن  
وقدمت . على أن سياسات اهلجرة الداخلية ال بد أن ُتراعي حقوق املهاجرين بصورة خاصة            

  .باراغواي توصية يف هذا الصدد
 بالكامل  وأعربت هنغاريا عن قلقها ألن احتياجات النساء يف املناطق الريفية ال ُتلىب             -٦٨

وألهنن معرضات لفوارق األجور بني اجلنسني، كما أعربت عن انشغاهلا إزاء تصاعد العنف             
. وأعربت عن قلقها بشأن حالة نساء وأطفـال الرومـا   . ضد املرأة مبا يف ذلك العنف املرتيل      

. وقالت هنغاريا إن التقارير كشفت عن مواطن قصور يف احلماية من التعـذيب يف إسـبانيا     
  .هنغاريا توصيات يف هذا الصددوقدمت 

وأعربـت  . ونوهت بلجيكا مبا تبذله إسبانيا من جهود يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام    -٦٩
عن قلقها إزاء احلالة السائدة يف مراكز محاية األحداث ذوي املشاكل السلوكية واألوضـاع              

قوق اإلنـسان يف    وهنأت بلجيكا إسبانيا على اعتماد خطتها األوىل حل       . االجتماعية الصعبة 
، وهي خطة تضمنت استراتيجية وطنية ملناهضة العنصرية وكره    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

  .وقدمت بلجيكا توصيات يف هذا الصدد. األجانب
وهنأت بلغاريا إسبانيا على دورها النشط على املستوى الدويل يف مناهضة العنصرية              -٧٠

 للنهوض بالسكان الرومـا وسـألت عـن         ورحبت باستراتيجيات إسبانيا  . وكره األجانب 
وقدمت بلغاريا توصـية يف     . التحديات الرئيسية اليت تواجهها يف تنفيذ تلك االستراتيجيات       

  .الصدد هذا
واعترفت الربتغال بالتزام إسبانيا حبقوق اإلنسان، على حنو ما يتجلى يف جهودهـا               -٧١

 مفوضية حقوق اإلنسان وجهودهـا      املتصلة بتحالف احلضارات ومسامهتها املالية الكبرية يف      
وسألت الربتغال عن كيفية تنفيذ التعاون الدويل اهلادف إىل         . الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    

مكافحة االجتار بالبشر؛ وعن التدابري املعتمدة لضمان اإلبالغ عن حاالت إسـاءة معاملـة              
وقـدمت الربتغـال    . نـسان األطفال واالعتداء عليهم؛ وعن تقييم اخلطة الوطنية حلقوق اإل        

  .توصيات يف هذا الصدد
وأشارت أذربيجان إىل القلق الذي أعربت عنه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز               -٧٢

ضد املرأة بشأن رسوخ الصور النمطيـة املوروثـة إزاء دور كـل مـن الرجـل واملـرأة            
عربت عن قلقها بشأن    وقالت إن العديد من هيئات معاهدات األمم املتحدة         . ومسؤولياهتما

املعلومات اليت تتحدث عن تزايد أعمال التعصب وحوادث العنف العنصري حبق املهـاجرين             
واألشخاص ذوي االنتماءات اإلثنية أو الدينية املختلفة وعـن رد الـسلطات علـى هـذه                

وقدمت أذربيجان توصـيات    . الذي مل يكن يأيت يف الوقت املناسب ومل يكن كافيا          األعمال
  .ا الصدديف هذ
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وطرحت إيطاليا أسئلة عن اإلجنازات والتحديات يف جمال تعزيز التثقيـف حبقـوق               -٧٣
اإلنسان؛ ونظرا إىل معدل البطالة، سألت عن كيفية إحداث توازن بني تقليص النفقات العامة 

وأشارت إىل أن ظاهرة العنـف اجلنـساين        . وضمان محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
  .وقدمت إيطاليا توصية يف هذا الشأن.  على الرغم من اجلهود املبذولة ملكافحتهاُتستأصل مل

وقالت اجلماهريية العربية الليبية إن إنشاء ديوان للمظامل ال يكفي يف حد ذاته وإنـه                 -٧٤
وأشارت إىل أنه ال ُيكفل . ينبغي من مث إنشاء معهد وطين حلقوق اإلنسان طبقا ملبادئ باريس

واستعلمت عن تنفيذ توصيات املؤسسة الوطنية      .  يف ممارسة معتقداهتم الدينية    لألجانب احلق 
  .اليت أنشئت هبدف مكافحة العنصرية وكراهية األجانب

وأثنت بوركينا فاسو على اجلهود اليت بذلتها إسبانيا أثناء رئاستها االحتاد األورويب               -٧٥
، وعلى جهـود    ٢٠١٥لول عام   من أجل وقف تطبيق عقوبة اإلعدام على الصعيد العاملي حب         

وأشارت إىل اجلهود الرامية إىل وضع سياسة       . البالد يف سبيل االعتراف حبق اإلنسان يف املاء       
للجوء والالجئني وسياسة لالندماج ومكافحة العنصرية وكراهية األجانب وتعزيز حقـوق           

  .وقدمت بوركينا فاسو توصية يف هذا املضمار. األجانب
 بإنشاء منتدى اإلدماج االجتماعي للمهاجرين وبالتزام إسـبانيا         ورحبت غواتيماال   -٧٦

وشجعت إسبانيا علـى  . بترويج سياسة عامة تستهدف مكافحة العنصرية وكراهية األجانب     
مشاركة غريها من البلدان النتائج اليت حققتها يف جمال مكافحة أعمال التمييز حبق املهاجرين              

وقـدمت  . فحة االجتار بالبشر هبدف استغالهلم جنـسيا  وكذا أفضل املمارسات املتعلقة مبكا    
  .غواتيماال توصية يف هذا املقام

. وقالت اليابان إن معدل بطالة املهاجرين املرتفع قد يؤدي إىل مـشكالت أخـرى               -٧٧
وأشارت إىل اخلطة االستراتيجية للتجنس وإدماج العمال األجانب، وطلبت إىل إسـبانيا أن             

خلربات اليت اكتسبتها واملعلومات املرتبطة بالتدابري اإلضـافية الـيت          تشارك البلدان األخرى ا   
وأشارت اليابان إىل أن عددا كبريا من التقارير أفـاد بـأن      . اختذهتا حلماية حقوق املهاجرين   

  .وضع املرأة يف اجملتمع سيئ وأهنا تتعرض للعنف، وقدمت توصية يف هذا الصدد
 من جهود يف جمال ترسيخ التفاهم والتسامح بـني          وأشادت األردن مبا بذلته إسبانيا      -٧٨

وأشارت إىل إجنازات إسبانيا املتمثلة يف اعتمادها       . الثقافات بواسطة مبادرة حتالف احلضارات    
إطارا تشريعيا ومؤسسيا لتعزيز حقوق اإلنسان؛ وتصديقها على معظم صـكوك حقـوق             

الناشئة، وهو هنج ساهم يف تطـوير       اإلنسان؛ والنهج الذي تتبعه إسبانيا فيما يتعلق باحلقوق         
  .وقدمت األردن توصية يف هذا الشأن. القانون الدويل

فعن قضية املهـاجرين، بـسط   . وواصل وفد إسبانيا الرد على أسئلة حمددة طرحت   -٧٩
 ٢/٢٠٠٩الوفد القول يف اإلطار القانوين واملؤسسي احلايل؛ وأوضح بالتحديد أن القـانون             

  .ف هبا للعمال املهاجرينوسع نطاق احلقوق املعتر
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زد على ذلك أن خطة العمل يف جمال حقـوق اإلنـسان تـضمنت اسـتراتيجية                  -٨٠
 علـى   مجع البيانات وشبكات املساعدة   ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب، ومنها       شاملة

  .دعم الضحايا
 وقال الوفد إن سياسات تكافؤ الفرص تشمل فئات العنف اجلنساين وتكافؤ الفرص             -٨١

واحلكومة ملتزمة بتقدمي مشروع    . وعدم التمييز املبين على أسس أخرى     بني الرجال والنساء    
أما العنف اجلنساين، فأوضـح الوفـد أن إسـبانيا          . قانون إىل جملس النواب يف هذا الصدد      

وجيـدر  . اعتمدت قانونا أساسيا ينص على إنشاء آلية مؤسسية ومرصـد لرصـد التنفيـذ         
ونـص  .  يف املائة منذ دخول القانون حيز التنفيذ٨ايا اخنفض بنسبة   باملالحظة أن عدد الضح   

التشريع أيضا على االهتمام باملهاجرات خاصة، وقد ُعدل القانون املتعلق حبقوق األجانـب،          
وهو اآلن يشمل إمكان وقف إجراءات إبعاد النساء ضحايا العنف ومتكينهن مـن تقـدمي               

  .لطلبات احلصول على رخصيت اإلقامة والعم
وعن حقوق األجانب، أوضح الوفد أيضا أن احلقوق اليت يتمتع هبا األجانب، نتيجةَ               -٨٢

 والتعديالت اليت أدخلت عليه، هي تقريبا نفس احلقوق اليت يتمتع           ٤/٢٠٠٠اعتماد القانون   
غري أن بعض االتفاقات الثنائية مع بعـض        . واطنون اإلسبان، باستثناء احلقوق السياسية    هبا امل 

  .البلدان منحت األجانب حق التصويت على الصعيد احمللي
وذكّر الوفد يف اخلتام بأنه وجه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة التابعـة                 -٨٣

  .للمجلس وأشاد بذكر ضحايا اإلرهاب

  أو التوصيات/ستنتاجات واال  - ثانياً  
نظرت إسبانيا يف التوصيات اليت قدمت أثناء احلوار التفاعلي والواردة أدنـاه،               -٨٤

  :وهي حتظى بتأييدها
 إىل أقصى حد    ٢٠١٢-٢٠٠٨تنفيذ خطة حقوق اإلنسان للفترة        -١-٨٤

  ؛)االحتاد الروسي(
اعتماد تدابري إضافية يف جمال تدريب أفراد الـشرطة ومـوظفي             -٢-٨٤

السجون واملوظفني القضائيني على حقوق اإلنسان مع التركيز حتديدا على محاية           
حقوق اإلنسان اخلاصة بالنساء واألطفال واألقليات اإلثنية أو القومية، وكذلك          
األمر بشأن األشخاص الذين يشكلون أقلية من حيث امليول اجلنسية أو اهلويـة             

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلنسانية 
ماد تدابري حمددة لتأمني محاية حقوق اإلنسان اخلاصـة بأطفـال           اعت  -٣-٨٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(احملتجزين أو احملبوسني وحتسني سبل تعليم األطفال املعاقني 
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة حاالً لتحـديث البيانـات وعمليـات             -٤-٨٤
  ؛)هولندا(االتصال داخل سلكها القضائي 

 الـذي   ٩/١٢قوق اإلنسان املعتمدة يف القـرار       تنفيذ أهداف ح    -٥-٨٤
  ؛)الربازيل(أصدره جملس حقوق اإلنسان 

تلبية طلب الزيارة الذي قدمه املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان            -٦-٨٤
  ؛)أوروغواي(للمهاجرين 

مواصلة جهودها يف جمال مكافحة التمييز والعنف القائمني علـى            -٧-٨٤
  ؛)كوريا مجهورية(و األصل العرقي أو اإلثين مجلة أمور منها نوع اجلنس أ

مواصلة جهودها من أجل تأمني حقوق املرأة والقضاء على التمييز            -٨-٨٤
اجلنساين واالهتمام بوجه خاص مبكافحة العنف اجلنساين الـذي تتعـرض لـه             

  ؛)بيالروس(املهاجرات 
ور زيادة عدد الربامج الرامية إىل مكافحة األفكار املسبقة عـن د            -٩-٨٤

املرأة يف اجملتمع قصد إمتام اجلهود التشريعية واملؤسسية لتحقيق املـساواة بـني             
  ؛)املكسيك(الرجال والنساء يف القانون ويف الواقع 

مواصلة جهودها ملكافحة الصور النمطية املوروثة اليت مـا تـزال             -١٠-٨٤
قائمة إزاء دور كل من الرجل واملرأة ومـسؤولياهتما، وذلـك حتديـداً عـن               

تنظيم محالت توعية لوسائل اإلعالم وإدراج برامج مركـزة يف النظـام             طريق
  ؛)فرنسا(التعليمي 

تكثيف احلمالت اإلعالمية من أجل تدعيم اجلهـود اهلادفـة إىل             -١١-٨٤
  ؛)الربتغال(القضاء على الصور النمطية عن الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمع 

 املساواة بني املـرأة والرجـل يف        إزالة ما تبقى من حواجز تعترض       -١٢-٨٤
  ؛)النرويج(املشاركة يف العمل املأجور وغري املأجور 

مضاعفة اجلهود لتضييق الفجوة يف األجور بني الرجال والنـساء            -١٣-٨٤
والتشجيع على تويل املزيد من النساء مناصب إدارية وقيادية يف كل من اإلدارة             

  ؛)بريو(العامة والقطاع اخلاص 
اصلة أنشطتها للقضاء على العنصرية وكراهية األجانب وغريمها        مو  -١٤-٨٤

  ؛)تركيا(من أشكال التعصب 
مضاعفة جهودها إلجراء حتقيقات شاملة يف مجيع أعمـال العنـف             -١٥-٨٤

العنصري ومعاقبة املسؤولني كما جيب مراعيةً كون جلنة مناهضة التعذيب أعربت           
 على تلك األعمال ال تأيت دائما يف        عن قلقها إزاء مزاعم تقول إن ردود السلطات       
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أضف إىل ذلك أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان         . وقتها املناسب وال تكون كافية    
  ؛)مصر( وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أعربتا عن شواغل مماثلة

بذل قصارى جهدها ملكافحة اجلرائم العنصرية وضمان تثقيف كل           -١٦-٨٤
  ؛)قطر(ذين ارتكبوا تلك اجلرائم حبقوق اإلنسان اجلناة ال

اختاذ السلطات إجراءات صارمة وسريعة بشأن مجيع الـشكاوى           -١٧-٨٤
املتعلقة مبعاملة السلطات العامة واخلاصة للمهاجرين، إضافة إىل نشر البيانـات           

  ؛)باكستان(والتقارير عن اجلرائم العنصرية بانتظام 
لية ملكافحة التمييز العنصري والتعصب، منها      اختاذ تدابري أكثر فاع     -١٨-٨٤

مجع اإلحصاءات الرمسية عن اجلرائم العنصرية ونشرها والتحقيق علـى وجـه            
االستعجال مع مرتكيب األعمال النامجة عن الكراهيـة والعنـصرية وكراهيـة            

  ؛)ماليزيا(األجانب واختاذ إجراءات سريعة حبقهم 
والتمييز ووضع خطـة عمـل      مجع بيانات عن حوادث العنصرية        -١٩-٨٤

وطنية ملكافحة العنصرية وكراهية األجانـب مـع التـشديد علـى التوعيـة              
  ؛)أوروغواي( االجتماعية

مجع بيانات عن جرائم الكراهية ونشرها ووضع خطة عمل وطنية            -٢٠-٨٤
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب 

ءات الرمسية عن احلوادث أو التقـارير عـن         تدوين ونشر اإلحصا    -٢١-٨٤
اجلرائم العنصرية وحتسني مجع موظفي إنفاذ القوانني والسلطات للبيانات املتعلقة          

  ؛)مصر(جبرائم الكراهية 
تعزيز تدابري منع أعمال العنف املمارسة على املهاجرين والتحقيـق            -٢٢-٨٤

املتعلقة بإسـاءة بعـض     فيها واملعاقبة عليها مىت حدثت، عالوة على االدعاءات         
  ؛)بريو(أفراد الشرطة معاملة هذه الفئة من الناس 

اختاذ تدابري أكثر فعالية للقضاء على التمييز حبق غـري املـواطنني              -٢٣-٨٤
عندما يتعلق األمر بظروف العمل ومتطلباته، مبا يف ذلـك قواعـد التوظيـف              

التشريعات اليت حتظـر    وممارساته اليت تكون أهدافها أو آثارها متييزية، وإعمال         
التمييز يف التوظيف ومجيع املمارسات التمييزية يف سوق العمل إعماال تاما علـى     

  ؛)مصر(أرض الواقع واختاذ املزيد من التدابري لتقليص نسبة البطالة بني املهاجرين 
  ؛)سلوفينيا(مواصلة جهودها لتحسني وضع الروما   -٢٤-٨٤
 تطبيق عقوبة اإلعـدام؛ وتـتمىن       مواصلة جهودها الدؤوبة لوقف     -٢٥-٨٤

إلسبانيا التوفيق يف حتقيق مبادرة رئيس الوزراء الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام             
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فورا بالنسبة إىل األحداث واملعاقني والتوصل إىل وقف تنفيذ هذه العقوبة علـى             
  ؛)بلغاريا (٢٠١٥الصعيد العاملي حبلول عام 

  ؛)هنغاريا(لى منع التعذيب اختاذ تدابري لتحسني قدرهتا ع  -٢٦-٨٤
حتسني التدابري اليت تضمن اكتشاف جتاوزات الشرطة والتحقيـق           -٢٧-٨٤

  ؛)أذربيجان(فيها يف الوقت املناسب 
تكثيف برامج التدريب واإلعالم لفائدة موظفي إنفاذ القوانني من           -٢٨-٨٤

  ؛)اماليزي(أجل ضمان احترامهم التام حلقوق اإلنسان لدى أدائهم لواجباهتم 
تعزيز جهودها حلماية حقوق احملتجزين لدى الشرطة، عرب وسائل            -٢٩-٨٤

منها التحقيق كما جيب يف التقارير اليت تتحدث عن سـوء املعاملـة وحماكمـة               
املسؤولني عن التجاوزات اليت ثبت حدوثها واختاذ تدابري أخرى مناسبة وقائيـة            

  ؛)كندا(وتصحيحية 
  ؛)كولومبيا(ة العنف اجلنساين مواصلة بذل جهودها ملكافح  -٣٠-٨٤
مواصلة جهودها ملنع العنف ضد املرأة وإزالة الصورة النمطية عن            -٣١-٨٤

  ؛)بنغالديش(دورها يف اجملتمع 
اختاذ خطوات أكثر فعالية ملنع العنف املمارس على املـرأة جبميـع             -٣٢-٨٤

  ؛)هنغاريا(جتلياته واملعاقبة عليه 
لقانون بشأن تدابري احلمايـة الـشاملة       تعزيز تنفيذ بعض أحكام ا      -٣٣-٨٤

  ؛)ماليزيا(للقضاء على العنف اجلنساين 
االستناد إىل ما اضطلعت به من عمل للتصدي للعنف اجلنـساين             -٣٤-٨٤

 والتدابري املتخـذة مـؤخرا لـتمكني    ١/٢٠٠٤بوسائل منها القانون األساسي    
 من التعرض   املهاجرات غري الشرعيات من التبليغ عن أعمال العنف دون خوف         

  ؛)اململكة املتحدة(ملكروه بسبب ذلك 
 بـشأن   ١/٢٠٠٤إطار القانون األساسي رقم      تسريع اجلهود، يف    -٣٥-٨٤

تدابري احلماية الشاملة من العنف اجلنساين، لتيسري تقـدمي اخلـدمات الطبيـة             
سـيما يف أوسـاط      والقانونية للنساء املستضعفات يف مجيع أحنـاء إسـبانيا، ال         

  ؛)كندا (املهاجرين،
مواصلة اعتماد مجيع التدابري التشريعية والتنفيذية ملكافحة العنـف           -٣٦-٨٤

  ؛)إيطاليا(اجلنساين، مع االهتمام باملهاجرين ضحايا هذا العنف بوجه خاص 
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مضاعفة جهودها ملعاجلة مسألة العنف ضد املرأة، ومنه العنف املرتيل،            -٣٧-٨٤
وعة من التدابري التشريعية حلماية الضحايا      بأساليب منها على سبيل املثال وضع جمم      

  ؛)اليابان(وتدعيم التنفيذ الشامل للتدابري املناسبة املتخذة للتصدي هلذا العنف 
النظر يف إمكان تعديل القانون اجلنائي من أجل جترمي االجتار بالبشر             -٣٨-٨٤

  ؛)بيالروس(هبدف استغالهلم جنسيا 
ية وضع تعريف حمدد لالجتار بالبـشر       النظر يف تكييف تشريعاهتا بغ      -٣٩-٨٤

  ؛)٢()كوستاريكا(هبدف استغالهلم جنسيا 
تعديل التشريعات املوجودة املتعلقة باالجتار بالبشر حبيث تتـضمن           -٤٠-٨٤

  ؛)إندونيسيا(تعريفا لالجتار يتوافق مع القانون الدويل 
ضـع  التوفيق بني تعريف االجتار يف تشريعاهتا والقانون الدويل؛ وو          -٤١-٨٤

آليات أفضل لتحديد هوية الضحايا؛ وتلبية االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال            
  ؛)نيوزيلندا(الضحايا 

النظر يف تعديل تشريعاهتا اجلنائية حبيث تشمل جرميةُ االجتار بالبشر            -٤٢-٨٤
  ؛)فرنسا(االجتار بغرض االستغالل اجلنسي حتديدا 

غالل اجلنـسي يف    إدراج تعريف لالجتار باألشخاص ألغراض االست       -٤٣-٨٤
  ؛)أستراليا(تشريعاهتا يتوافق مع القانون الدويل 

املبادئ واملبادئ التوجيهية اليت أوصـت هبـا        "النظر يف استخدام      -٤٤-٨٤
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان واالجتـار           

  ؛)الفلبني(أداةً مرجعية " باألشخاص
  ؛)كولومبيا(فيذ قانون الذاكرة التارخيية وتطبيقه مواصلة اجلهود لتن  -٤٥-٨٤
مواصلة جهودها البناءة من أجل تعزيز االحترام والتسامح وحتسني           -٤٦-٨٤

التفاهم والتعاون فيما بني خمتلف الثقافات واألديان بواسطة مبادرات من قبيـل            
  ؛)باكستان(حتالف احلضارات وحوار األديان 

ار يف إدراج احترام حقوق اإلنـسان يف        مضاعفة جهودها لالستمر    -٤٧-٨٤
نظامها التعليمي على كافة املستويات، خاصة احلقوق املتعلقة بعدم التمييز وقبول         

  ؛)نياكاراغوا(التنوع 

__________ 

)٢( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider adjusting its legislation in 

order to typify specifically trafficking in human beings with purposes of sexual exploitation and 

consider access to asylum procedures to victims of trafficking” (Costa Rica). 
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تعزيز مكّون حقوق اإلنسان يف املقـررات الدراسـية والـربامج             -٤٨-٨٤
  ؛)ورية كوريامجه(التعليمية املعدة للجمهور، مع التركيز على حقوق املرأة خاصة 

مواصلة معاجلة موضوع األطفال غري املصحوبني الذين يصلون إىل           -٤٩-٨٤
األراضي اإلسبانية والنظر يف تنفيذ توصيات مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون            
الالجئني وهيئات معاهدات حقوق اإلنـسان واإلجـراءات اخلاصـة، عنـد            

  ؛)األردن( االقتضاء
واحمللية الرامية إىل محاية وتعزيـز حقـوق        تعزيز املبادرات الوطنية      -٥٠-٨٤

  ؛)الفلبني(اإلنسان العاملية جلميع املهاجرين وأفراد أسرهم 
مواصلة وتكثيف استخدام أفضل املمارسـات يف جمـال حقـوق             -٥١-٨٤

  ؛)الربتغال(اإلنسان يف إطار سياسات إسبانيا املتعلقة باهلجرة 
هـاجرين وإدمـاجهم    صندوق الدعم الستقبال امل   "مواصلة دعم     -٥٢-٨٤

، إضافة إىل دعم عمل خمتلف منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل لصاحل            "وتعليمهم
  ؛)كولومبيا(املهاجرين واليت تتلقى أمواال عامة هلذا الغرض 

يف أثناء فترة األزمة هذه، تعزيز التدابري الرامية إىل تأمني احلمايـة              -٥٣-٨٤
رين واختاذ تدابري إضافية لضمان متـتعهم       الفعالة حلقوق اإلنسان اخلاصة باملهاج    

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، علما بأهنم أول ضحايا البطالة املرتفعة 
  ؛)اجلزائر(يف إسبانيا 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان توافـق اإلجـراءات املتعلقـة             -٥٤-٨٤
الالجئـون وضـحايا    املهاجرون وملتمسو اللجوء و   (باألحداث غري املصحوبني    

  ؛)أوروغواي(مع املعايري الدولية ) االجتار
  ؛)الفلبني(تعزيز براجمها التعاونية مع البلدان النامية   -٥٥-٨٤
مواصلة تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املـدين علـى متابعـة هـذا               -٥٦-٨٤

  .)النمسا(االستعراض 
  :نفذة أصال أو جيري تنفيذهاحتظى التوصيات التالية بتأييد إسبانيا اليت ترى أهنا م  -٨٥

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          -١-٨٥
  ؛)الربتغال وأذربيجان(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

تدريب موظفي إنفاذ القوانني تدريبا مكثفا لـضمان احتـرامهم             -٢-٨٥
 حقوق اإلنسان املكفولة جلميع النـاس       الكرامة اإلنسانية ومحايتهم هلا وصيانتهم    

 دون متييز علـى أسـاس العـرق         - لدى أدائهم لواجباهتم     –وإعالئهم شأهنا   
  ؛)مصر(اللون أو األصل القومي أو اإلثين  أو



A/HRC/15/6 

21 GE.10-14430 

اختاذ مجيع اخلطوات املناسبة لضمان إعمال جملس مشاركة املـرأة            -٣-٨٥
 اهلام الذي تؤديـه      نظرا للدور  ٣/٢٠٠٧الذي أنشئ مبوجب القانون األساسي      

املنظمات غري احلكومية وغريها من منظمات اجملتمع املدين يف النهوض حبقـوق            
املرأة واملساواة اجلنسانية، وفق ما أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز             

  ؛)إسرائيل(ضد املرأة 
 ضمان تنفيذ تدابري املساواة اجلنسانية يف املناطق الريفية، علـى أن            -٤-٨٥

  ؛)باكستان(تستفيد العامالت املهاجرات من هذه التدابري 
جانـب  وضع خطة عمل وطنية ملكافحة العنـصرية وكراهيـة األ           -٥-٨٥

 ملشاركة اجملتمع املدين ومسامهة املرصد اإلسـباين        وتنفيذها وفسح اجملال واسعاً   
  ؛)بوليفيا(املعين بالعنصرية وكراهية األجانب 

يف جمال مكافحة العنصرية وكراهية األجانب      توسيع نطاق تدابريها      -٦-٨٥
  ؛)اململكة املتحدة(وجتميعها يف خطة عمل وطنية 

وضــع خطــة عمــل وطنيــة ملكافحــة العنــصرية وكراهيــة   -٧-٨٥
  ؛)أذربيجان( األجانب

توزيع املعلومات على نطاق واسع عن اإلجراءات املتاحـة حمليـاً             -٨-٨٥
ئل القانونية املتوفرة للحصول علـى      للتظلم من أعمال التمييز العنصري والوسا     

  ؛)مصر(تعويض عند التعرض للتمييز 
إعمال نواياها باعتماد خطة عمل وطنية بـشأن مـصاحل الرومـا              -٩-٨٥

  ؛)االحتاد الروسي(
القضاء على مجيع أشكال التمييز يف حـق الرومـا واملهـاجرين              -١٠-٨٥

 األفعـال ذات الـدوافع      واألقليات الدينية واختاذ التدابري الالزمة حبق مرتكيب      
  ؛)بنغالديش(العنصرية ضد املهاجرين واألقليات الدينية واإلثنية 

وضع آليات مناسبة لتحسني وضع أقلية الروما يف جماالت التعليم            -١١-٨٥
  ؛)هنغاريا(والتوظيف والرعاية الصحية 

 اختاذ تدابري فعالة للتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات          -١٢-٨٥
والتجاوزات الصارخة حلقوق اإلنسان اليت يرتكبها موظفـو إنفـاذ القـوانني            

  ؛)ماليزيا(وحراس األمن اخلاص 
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ضمان حصول احملرومني من حريتهم على حريـاهتم األساسـية يف       -١٣-٨٥
  ؛)٣()كوستاريكا(مجيع األوقات 

اعتماد تدابري تربوية منذ الطفولة للحث على الرفض االجتمـاعي            -١٤-٨٥
  ؛)الربتغال(ف حبق املرأة والطفل والتشجيع على التشكي من هذه القضايا للعن
التأكد من استفادة مجيع ضحايا العنف اجلنساين من املوارد املناسبة،   -١٥-٨٥

  ؛)النمسا(مبا يف ذلك املساعدة القانونية وتدابري احلماية 
مـن  النظر يف معاجلة مرتكيب أعمال العنف ضد النساء وغري ذلك             -١٦-٨٥

النماذج اليت تـستهدف املعتـدين باعتبارهـا إجـراء تكميليـا إلجـراءات              
  ؛)النرويج( أخرى
إدماج املهاجرات غري الشرعيات يف مجيع السياسات اليت تستهدف           -١٧-٨٥

  ؛)بوليفيا(الوقاية واحلماية من العنف اجلنساين 
توفري السبل الفعالة جلميع ضحايا العنف اجلنـساين، مبـن فـيهم            -١٨-٨٥

املهاجرون غري الشرعيني، اليت تسمح هلم بتلقي املساعدة القانونية واالستفادة من 
  ؛)أوروغواي(تدابري احلماية 

  ؛)هولندا(تقدمي مجيع احملتجزين إىل العدالة بسرعة    -١٩-٨٥
باحلق متتعاً فعلياً    قليات اإلثنية واملهاجرين  مجيع أفراد األ   ضمان متتع   -٢٠-٨٥

  ؛)كوبا( العمل واحلق يف الصحة يف التعليم واحلق يف
  التعليم والتدريب الشاملني يف جمال حقوق اإلنسان        وتنفيذ تشجيع  -٢١-٨٥
الربامج املعدة ملـوظفي القطـاع العـام        يف   النظام التعليمي اإلسباين و     إطار يف

  ؛)كوستاريكا(والقوات املسلحة وأفراد اجليش على مجيع املستويات 
 جمال حقوق اإلنسان ترمـي إىل مكافحـة         وضع برامج تعليمية يف     -٢٢-٨٥

  ؛)الفلبني( املرأة ضدالعنصرية وكراهية األجانب والتمييز والعنف 
 للمواقف السلبية املتزايـدة اجتـاه       انتهاج هنج شامل يف التصدي      -٢٣-٨٥

املهاجرين وفق ما جاء يف تقرير إسبانيا عـن العنـصرية وكراهيـة األجانـب               
  ؛)النمسا (٢٠٠٩ لعام

__________ 

)٣( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Review incommunicado detention 

regime and ensure that persons deprived of their liberty have at any moment access to their 

fundamental freedoms” (Costa Rica). 
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 تعزيـز تـدابري     طرق منها ضمان االحترام التام حلقوق املهاجرين ب       -٢٤-٨٥
  ؛)كوبا(مكافحة التمييز العنصري وكراهية األجانب والتعصب 

  ؛)٤()الربازيل( لمهاجرينلتعزيز السياسات اليت تكفل حقوق اإلنسان   -٢٥-٨٥
لوضع اهلش الـذي يعيـشه املهـاجرون،        با بوجه خاص هتمام  اال  -٢٦-٨٥
  ؛)سلوفينيا (جرات غري الشرعياتاملها سيما ال
 رفاه وتنمية األطفال املهاجرين     ققاختاذ مجيع التدابري الالزمة اليت حت       -٢٧-٨٥

يف  هلم مجيع احلقوق املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية وؤمنالذين ينبغي أن ت
  ؛)بيالروس(القانون الدويل 

 يف سـياق   سيادة حقـوق اإلنـسان   ضمنتعزيز السياسات اليت ت     -٢٨-٨٥
  ؛)٥()الربازيل(مكافحة اإلرهاب 

مواصــلة تعاوهنــا مــع البلــدان املهتمــة مبكافحــة ظــاهرة   -٢٩-٨٥
لتزاماهتـا الثنائيـة واملتعـددة      عن طريق احترامها الصارم ال     هوتكثيف اإلرهاب
  .)اجلزائر( األطراف

لكـن  ، ناسبتقدم ردودها يف الوقت املوس. وستنظر إسبانيا يف التوصيات التالية   -٨٦
 الدورة اخلامسة عـشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان يف            ال تتجاوز موعد انعقاد   يف مدة   
وسيدرج رد إسبانيا على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الـذي     . ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

  .سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة عشرة
هاجرين وأفراد  توقيع االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل         -١-٨٦

  ؛)إندونيسيا وبوركينا فاسو(أسرهم والتصديق عليها 
التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -٢-٨٦

  ؛)أذربيجان(املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -٣-٨٦

  ؛)يابوليف(املهاجرين وأفراد أسرهم وتنفيذها 

__________ 

)٤( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Strengthen policies that guarantee 

the human rights of migrant workers and the prevalence of human rights in combating terrorism” 

(Brazil). 
)٥( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Strengthen policies that guarantee 

the human rights of migrant workers and the prevalence of human rights in combating terrorism” 

(Brazil). 
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التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -٤-٨٦
املهاجرين وأفراد أسرهم باعتباره خطـوة أساسـية يف اجتـاه محايـة حقـوق               

  ؛)غواتيماال( اإلنسان
التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -٥-٨٦

ري، أن تثبت بوضوح التزامها     املهاجرين وأفراد أسرهم؛ ولدى اختاذها هذا التدب      
احلازم والقاطع حبماية املهاجرين وإجياد حلول للمشاكل اليت قد تطرح وذلـك            

  ؛)باراغواي(باحترام احلريات األساسية للمتضررين احتراما تاما 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٦-٨٦

  ؛)نيكاراغوا(وأفراد أسرهم 
مواصلة جهودها لضمان مجيع حقوق اإلنـسان واالنـضمام إىل            -٧-٨٦

  ؛)فلسطني(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٨-٨٦

  ؛)باكستان(وأفراد أسرهم 
تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      النظر يف التصديق على اال      -٩-٨٦

  ؛)٦()األرجنتني(املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -١٠-٨٦

  ؛)بريو(املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -١١-٨٦

  ؛)٧()نيجرييا(ين وأفراد أسرهم املهاجر
إعادة النظر، بنفس روح االنفتاح، يف إمكـان التـصديق علـى              -١٢-٨٦

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم طبقـا             
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٧ املؤرخـة    ١٧٣٧ من التوصية رقم     ١-١٢ للفقرة

  ؛)اجلزائر(عمل إسبانيا يف إطارها بفعالية للجمعية الربملانية جمللس أوروبا اليت ت

__________ 

)٦( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider ratifying the International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families and adopt measures aimed at ensuring equal treatment of migrants, regardless of their 

migratory situation” (Argentina). 
)٧( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider ratifying the International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their 

Families, and abolish all laws and regulations discriminating against immigrants” (Nigeria).. 
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االعتراف بصالحية اللجنة اليت أنشئت يف إطار االتفاقية الدوليـة            -١٣-٨٦
  ؛)األرجنتني(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

النظر يف سن تشريع خاص حيظر بيع األسلحة عندما تكون الوجهة             -١٤-٨٦
  ؛)سلوفينيا(د فيه أطفال أو يشَركون يف القتال النهائية هلا بلد ُيحتمل أن جينَّ

  ؛)النرويج(النظر يف ختصيص حصة لآلباء يف إجازة األبوين   -١٥-٨٦
التعاون بشكل كامل مع هيئات معاهدات األمم املتحـدة املعنيـة             -١٦-٨٦

بتنفيذ توصياهتا املتعلقة بوضع حد للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب 
  ؛)مصر(ذلك من تعصب وما يتصل ب

مواصلة جهودها املتعلقة مبكافحة العنصرية وكراهية األجانب عن          -١٧-٨٦
طريق رسم استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب، وفق          
جدول زمين إلجراءات ملموسة، على النحو املعلن يف خطتـها الوطنيـة األوىل             

  ؛)بلجيكا(بشأن حقوق اإلنسان 
وضع جمموعة شاملة من التدابري، يف املمارسة ويف القانون، تتضمن            -١٨-٨٦

وضع خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري حبـق األجانـب         
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(واألقليات الدينية، خاصة املسلمني 

توضيح تعريف التعذيب يف قانون العقوبات وإنفاذ احلظر املطلـق            -١٩-٨٦
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ذيب يف كل األحوال للتع
إعادة النظر يف تعريف التعذيب يف قانوهنا الوطين حبيث يتوافق متاماً             -٢٠-٨٦

ضـروب    من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من      ١مع التعريف الوارد يف املادة      
  ؛)شيكيةالت اجلمهورية(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

اختاذ تدابري إضافية ملنـع ارتكـاب أفـراد الـشرطة وحـراس               -٢١-٨٦
أفعاال إجرامية، مبا فيها االعتـداء، وضـمان الـسالمة الشخـصية             السجون

  ؛)هولندا(للمحتجزين 
ضمان عدم تأخري تلقي املساعدة القانونية عند االحتجاز وأنه ميكن            -٢٢-٨٦

خلصوصية واملثـول أمـام قـضاة يف        للمحتجزين التواصل مع حمامني يف إطار ا      
  ؛)النمسا( ساعة، وفق ما ينص عليه القانون ٧٢ غضون
الرد على مجيع التوصيات الواردة يف تقرير أمني املظامل واملتعلقـة             -٢٣-٨٦

حبماية مصاحل األحداث الذين يعانون مشكالت سلوكية ويعيـشون أوضـاعا           
ي دعـم تعليمـي وطـيب       اجتماعية صعبة؛ واالهتمام بوجه خاص حبقهم يف تلق       
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مناسب؛ وأن تطبق بفعالية الئحة داخلية موحدة ونظام تفتيش فعال يف املراكـز             
  ؛)بلجيكا(ملنع التجاوزات ومكافحتها 

توطيد العمل مع االحتاد األورويب والشركاء الـدوليني ملكافحـة            -٢٤-٨٦
 خطـة   االجتار بالبشر مع وضع سياسة للوقاية منه باعتبارها أولوية من أولويات          

  ؛)كندا (٢٠١٢-٢٠٠٩عملها للفترة 
تعزيز سياسة النهوض حبقوق الطفل، مع االهتمام بوجـه خـاص             -٢٥-٨٦

باالجتار بالنساء واألطفال، والنظر يف إعمال املبادئ التوجيهية بشأن االستخدام          
املناسب للرعاية البديلة املقدمة لألطفال والشروط الالزمة هلا، طبقا لقرار جملس           

  ؛)الربازيل (٦٤/١٤٢ وقرار اجلمعية العامة ١١/٧نسان حقوق اإل
التحقيق يف جرائم االختفاء القسري واملعاقبة عليها وجرب األضرار           -٢٦-٨٦

النامجة عنها بغض النظر عن وقت ارتكاهبا يف ضوء الطبيعة املستمرة للجرميـة،             
  ؛)املكسيك(وطبقا اللتزاماهتا الدولية 

ي ألطفال الروما أو األطفال املنتمني إىل أسر        تأمني اإلدماج املدرس    -٢٧-٨٦
املهاجرين أو األطفال الذين يعيشون يف املناطق احملرومة اجتماعيا واقتصاديا، وفق     
ما أعربت عنه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وزيادة وعي نساء             

العمـل  الروما وفرص حصوهلن على اخلدمات والربامج يف جمـاالت التعلـيم و       
والرعاية الصحية، طبقا ملا أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنـة             

  ؛)إسرائيل(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل 
االحترام التام ملبدأ عدم اإلعادة القسرية وتوفري فـرص حقيقيـة             -٢٨-٨٦

شأن اهلجرة املختلطـة الـيت      لطلب اللجوء مراعيةً أهداف خطة النقاط العشر ب       
  ؛)نيوزيلندا(وضعتها مفوضية شؤون الالجئني 

مراجعة اتفاقات السماح بالعودة اخلاصة بالالجئني وطاليب اللجوء          -٢٩-٨٦
وتعديلها عند االقتضاء لتأمني اشتماهلا على ضمانات يف جمال حقوق اإلنـسان            

  ؛)كندا(وفقا للمعايري الدولية 
فسح اجملـال أمـام ضـحايا االجتـار لطلـب           النظر يف إمكان      -٣٠-٨٦

  ؛)٨()كوستاريكا( اللجوء

__________ 

)٨( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider adjusting its legislation in 

order to typify specifically trafficking in human beings with purposes of sexual exploitation and 

consider access to asylum procedures to victims of trafficking” (Costa Rica). 
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اختاذ تدابري ترمي إىل ضمان مساواة املهاجرين يف املعاملة بـصرف             -٣١-٨٦
  ؛)٩()األرجنتني(النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة 

  ؛)١٠()نيجرييا(إلغاء مجيع القوانني واللوائح اليت متّيز ضد املهاجرين   -٣٢-٨٦
 أن مجيع املهاجرين يستطيعون احلصول فعالً على اخلدمات         ضمان  -٣٣-٨٦

املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقطع النظر عن وضعهم مـن           
  ؛)أوروغواي(حيث اهلجرة 

تنفيذ دعوة أمني املظامل الوطين السلطات بأن تتأكد مـن أعمـار              -٣٤-٨٦
  ).الواليات املتحدة األمريكية(ناسبة املهاجرين الشباب حبيث توفر هلم احلماية امل

  :التوصيات التالية مل حتظ بتأييد إسبانيا  -٨٧
اتباع مبدأ تقييد حرية املنظمات والكيانات اليت تنـشر خطـاب             -١-٨٧

الكراهية وتديل بتصرحيات تنم عن كراهية األجانب وتتسم بالتشهري وحتـرض           
  ؛)باكستان(على التمييز والعنف 

 إلنشاء آلية مستقلة للتظلم من الشرطة مهمتـها         اً فور اختاذ تدابري   -٢-٨٧
التحقيق يف مجيع االدعـاءات املتعلقـة بارتكـاب مـوظفي إنفـاذ القـوانني              

مجهوريـة  (جسيمة حلقوق اإلنسان مثل العنف اجلنسي أثناء احلجـز           انتهاكات
  ؛)إيران اإلسالمية

 الشرطة هبدف   النظر يف اختاذ تدابري إلنشاء آلية مستقلة للتظلم من          -٣-٨٧
التحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بارتكاب موظفي إنفاذ القوانني انتـهاكات           

  ؛)الدامنرك(جسيمة حلقوق اإلنسان 
إعادة النظر يف امتثال تشريعاهتا يف جمال مكافحة اإلرهاب، اليت تسمح             -٤-٨٧

  ؛)شيكيةاجلمهورية الت(باالحتجاز االنفرادي، للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
  ؛)١١()كوستاريكا(إعادة النظر يف نظام االحتجاز االنفرادي   -٥-٨٧
__________ 

)٩( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider ratifying the International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families and adopt measures aimed at ensuring equal treatment of migrants, regardless of their 

migratory situation” (Argentina). 
)١٠( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider ratifying the International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their 

Families, and abolish all laws and regulations discriminating against immigrants” (Nigeria). 
)١١( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Review incommunicado detention 

regime and ensure that persons deprived of their liberty have at any moment access to their 

fundamental freedoms” (Costa Rica). 
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إعادة النظر يف اللجوء إىل االحتجاز االنفرادي، الذي قد يـصل             -٦-٨٧
  ؛)النمسا( يوماً، يف اجلرائم اليت يرتكبها إرهابيون أو عصابات مسلحة ١٣ إىل
نني األجانب علـى    التصدي للتمييز بني املواطنني اإلسبان واملواط       -٧-٨٧

  ؛)النمسا(حساب هذه الفئة األخرية عند االحتجاز االحتياطي أثناء التحقيق 
االستمرار يف إدراج تدابري للتوعية يف السياسات التعليمية ملكافحة           -٨-٨٧

  ؛)النمسا(العنف اجلنساين قصد معاجلة الصور النمطية املتجذرة عن املرأة 
فحة العنف ضد النـساء والفتيـات       اعتماد خطة عمل وطنية ملكا      -٩-٨٧

والتأكد من أن مجيع ضحايا العنف اجلنـساين يتلقـون املـساعدة القانونيـة              
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ويستفيدون من تدابري احلماية 

النظر يف وضع خطة وطنية ملكافحة العنف املمارس على النـساء             -١٠-٨٧
  ؛)الدامنرك(والفتيات تتناول أمورا منها االجتار بالبشر 

  ؛)أستراليا(وضع خطة عمل وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة   -١١-٨٧
إنشاء آلية تضمن حتديد هوية ضحايا االجتـار حتديـدا صـحيحا              -١٢-٨٧

  ؛)بوليفيا(وإمدادهم بدعم كاف وشامل، خاصة القُصَّر 
النظر يف إنشاء آلية وطنية لتحديد هوية ضحايا االستغالل اجلنسي            -١٣-٨٧
  ؛)بنما(ا صحيحا، إضافة إىل إمكان إدراج تدابري خاصة بالقُصَّر حتديد
إنشاء آلية وطنية لتحديد هوية مجيع الضحايا واختاذ التدابري الالزمة   -١٤-٨٧

لفسح جمال طلب اللجوء أمام األجنبيات ضحايا االجتار أو اللـوايت حيتمـل أن              
يـة الدوليـة، وفـق      يتعرضن لالجتار والالئي يستطعن إثبات حاجتهن إىل احلما       

توصي به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفـل              ما
وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف ضوء اجلهود اجلـادة الـيت            
تبذهلا حكومة إسبانيا العتماد خطة ملكافحة االجتار بالبشر هبـدف اسـتغالهلم            

  ؛)إسرائيل(جنسيا 
تدعيم ضمانات احملاكمة وفق األصول ملن احتجزوا بسبب ارتكاهبم           -١٥-٨٧

  ؛)األرجنتني(أعماال ُيّدعى أهنا مرتبطة باإلرهاب أو بعمليات مجاعات مسلحة 
االستمرار يف انتهاج سياسة منفتحة يف ميدان اهلجـرة وتـسوية             -١٦-٨٧

  ؛)بنغالديش(الوضع القانوين للمهاجرين غري الشرعيني 
توصيات املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان         حبث    -١٧-٨٧

هذه التوصيات جاءت نتيجـة     . واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب     
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زيارته البلد، بالتعاون مع الوزارات املعنية باملوضوع وبالتشاور مـع منظمـات            
  ؛)املكسيك(وينبغي متابعة هذه التوصيات متابعة كافية . اجملتمع املدين

إجراء حتقيقات شاملة ومستقلة يف مجيع املالبسات احمليطة بتورطها           -١٨-٨٧
  .)مجهورية إيران اإلسالمية(يف برامج التسليم السري 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن مواقف الدولة /مجيع االستنتاجات و  -٨٨
بغـي تأويـل هـذه      وال ين . أو الدولة موضـوع االسـتعراض     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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