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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

 السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته املفوضية     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  إسبانيا  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
 اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةخبالف ما يرد منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

وقد ذُكـرت   . بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان         وهو يتّ 
وقد روعـي يف    . ة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          بصور

وعند عـدم وجـود    . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      دورية  إعداد التقرير أن    
. معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة             

                                                                               لتقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن                             وملا كان هذا ا   
                                                                 ُ                             االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

                                                              أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة        /                           التصديق على معاهدة ما و    
  .      اإلنسان     حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية -ألف  
  

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التـصديق أو االنـضمام      

  اخلالفة أو
  

 التحفظات/اإلعالنات
االعتــراف باالختــصاصات احملــددة هليئــات

 املعاهدات

ـ        كالاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أش
  التمييز العنصري

 نعم ):١٤املادة (الشكاوى الفردية  ال يوجد ١٩٦٨سبتمرب / أيلول١٣

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية
 واالجتماعية والثقافية

 - ال يوجد ١٩٧٧أبريل / نيسان٢٧

 نعم ):٤١املادة (املتبادلة بني الدول الشكاوى  ال يوجد ١٩٧٧أبريل / نيسان٢٧ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 للعهـد الـدويلاألولالربوتوكول االختياري   

  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 - )٣()٥املادة (نعم  ١٩٨٥يناير /  كانون الثاين٢٥

 للعهـد الـدويلالثاينالربوتوكول االختياري   
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 -  يوجدال ١٩٩١أبريل / نيسان١١

 - )٤(نعم  ١٩٨٤يناير /  كانون الثاين٥  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 نعم ):٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق  يوجدال  ٢٠٠١يوليه / متوز٦

ريه مـن ضـروبوغ اتفاقية مناهضة التعذيب
 املهينةو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ

  نعـم  ):٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول  يوجدال  ١٩٨٧أكتوبر /  تشرين األول٢١
ــة  ــشكاوى الفردي ــادة (ال ــم ):٢٢امل   نع

 نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
 - ال يوجد ٢٠٠٦أبريل / نيسان٤   عذيبالت مناهضة التفاقية االختياري الربوتوكول

ــم  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٦  حقوق الطفلاتفاقية  ــان (نع ٢١املادت
 )٥()٣٨و

- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجب املادة ٢٠٠٢مارس / آذار٨
  سنة١٨ :٣

- 

كول االختيـاري التفاقية حقوق الطفلالربوتو
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل

  األطفال يف املواد اإلباحية

  - وجديال  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨

 - وجديال  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية
 حقـوق  التفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكول

  اإلعاقة ذوي صاألشخا
 نعم ):٧ و٦املادتان (إجراءات التحقيق  وجديال  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣

 مـن  األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية
 القسري االختفاء

  ال  ):٣١املادة (الشكاوى الفردية  وجديال  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤
 ال): ٣٢املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول 

،)٢٠٠٩فقط،  التوقيع ()٦(والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل للعهد االختياري الربوتوكول :هدات األساسية اليت ليست إسبانيا طرفاً فيهااملعا
 .أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية واالتفاقية

 
 صديق أو االنضمام أو اخلالفةالت  )٧(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٨(بروتوكول بالريمو
نعم، باستثناء االتفاقية املتعلقة بتخفيض عدد حـاالت انعـدام  )٩(الالجئون وعدميو اجلنسية

  ١٩٦١م اجلنسية لعا
 )٢٠٠٥ قط،فالتوقيع (الثالث  اإلضايف الربوتوكول باستثناء نعم، )١٠( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )١١(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 )القبول(نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) سكواليون (اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
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  إىل التصديق على الربوتوكولإسبانيا، دعت جلنة مناهضة التعذيب ٢٠٠٩يف عام   -١

  . )١٢(والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل للعهد االختياري

  اإلطار الدستوري والقانوين - باء 
لتعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان باعتمـاد القـانون          رحبت جلنة مناهضة ا     -٢

مـنح تعويـضات    ، قانون الـذاكرة التارخييـة، الـذي يـنص علـى             ٥٢/٢٠٠٧ رقم
  . )١٣(الديكتاتورية ضحايال
 مـن القـانون     ١٧٤وأشارت جلنة مناهضة التعذيب أيضا بارتياح إىل تعديل املادة            -٣

وأعربـت  . )١٥(يب ال يتماشى متاما مع االتفاقية     ، لكنها الحظت أن تعريف التعذ     )١٤(اجلنائي
  . )١٦( سنة١٥عن القلق لكون جرمية التعذيب قد تسقط بالتقادم بعد 

الوالية القضائية  باحملاكم الوطنية   العمل يف   وأحاطت علما بالتعديل التشريعي املتعلق ب       -٤
ق اإلصالح ممارسـتها    وحثت الدولة الطرف على كفالة أال يعو      . العاملية على اجلرائم الدولية   

   .)١٧(لواليتها القضائية على مجيع أعمال التعذيب
القـانون  اعتمـاد   وأشادت اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ب              -٥

 املتعلق باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة والذي يتضمن تعريفا للتمييـز       ٣/٢٠٠٧ األساسي
ماية املتكاملة   املتعلق بتدابري احل   ١/٢٠٠٤لقانون األساسي   ضد املرأة يتماشى مع االتفاقية، وا     

 املتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة      ٣٣/٢٠٠٦، والقانون   قائم على نوع اجلنس   من العنف ال  
وأشارت أيضا إىل أن اإلصالح الدستوري الالزم لـضمان         . )١٨(يف نظام وراثة ألقاب النبالة    

فيما يتعلق بوراثة التاج مل جيرِ بعد نظرا لوجود مقترحات          مساواة املرأة بالرجل أمام القانون      
  . )١٩(بعدفيها بّت ُيتعديالت دستورية أخرى مل 

 من القانون املـدين     ١٥٤وأشارت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح إىل تعديل املادة           -٦
  . )٢٠(حيث حظر صراحة استخدام أي شكل من العنف أو العقاب البدين ضد األطفال

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان -جيم  
، اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         ٢٠٠٠يف عام     -٧

، وهو ما أُعيد    "املركز ألف " يف   إسبانيااملعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ديوان املظامل يف         
  .)٢١(٢٠٠٧تأكيده عام 

 نص علـى    ١/٢٠٠٩تعذيب إىل أن القانون التنظيمي رقم       وأشارت جلنة مناهضة ال     -٨
أن أمني املظامل سيكون مبثابة آلية وطنية ملنع التعذيب، وفقا للربوتوكول االختياري التفاقيـة      

التعاون التقين تعىن بمناهضة التعذيب، وأن هذا القانون نفسه ينص على إنشاء هيئة استشارية           
    .  )  ٢٢ (                           الطرف موارد كافية ألمني املظامل                      وأوصت بأن تضمن الدولة . والقانوين
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       جملس       أن                                                               ، أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل             ٢٠٠٩         ويف عام     - ٩
    .  )  ٢٣ (                 مل يبدأ عمله بعد    ٢٠٠٧ / ٣                                       مشاركة املرأة املنشأ مبوجب القانون األساسي 

بيد أهنا  . ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء مرصد حلقوق الطفل شامل للقطاعات           -  ١٠
الحظت أن التعاون بني اإلدارة املركزية واألقـاليم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت ال يـزال                 

  . )٢٤(كاٍف غري
 التابعة ملنظمة العمـل     ‘جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات     ‘وأشارت    -١١

سومني امللكيني ، إىل أن احلكومة قد أصدرت املر ة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاق     ،الدولية
 بشأن نظام لتحكيم للبت يف الشكاوى وبشأن تطبيق         ١٤١٤/٢٠٠٦ و ١٤١٧/٢٠٠٦رقم  

  . )٢٥( املتعلق بتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة٥١/٢٠٠٣القانون رقم 

  تدابري السياسة العامة -دال  
. )٢٦(أشارت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح إىل اعتماد خطـة حقـوق اإلنـسان              -١٢
دت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد اخلطة االسـتراتيجية لتكـافؤ              وأشا

  . )٢٧()٢٠١١-٢٠٠٨( الفرص

   حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقعتعزيز -ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

 )٢٨(هيئة املعاهدة
دم آخر تقرير قُ  

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

جلنة القضاء على التمييـز
  العنصري

ورد التقرير اجلامع للتقارير من الثامن عشر إىل العشرين          -  ٢٠٠٤مارس /آذار ٢٠٠٣
 ٢٠٠٩مايو /يف أيار

جلنة احلقوق االقتـصادية
 واالجتماعية والثقافية

 ٢٠٠٩يونيه /رد التقرير اخلامس يف حزيرانو - ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٢

ــشرين األول  ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ــوبر/ت أكت
٢٠٠٨ 

تـشرين منذ تقدميه تأخر
 ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

نوفمرب/حيل موعد تقدمي التقرير السادس يف تشرين الثاين       
٢٠١٢ 

اللجنة املعنية بالقضاء على
  التمييز ضد املرأة

حيــل موعــد تقدميــه يف ٢٠٠٩طس أغس/آب ٢٠٠٨
 ٢٠١١أغسطس /آب

عـاميف  حيل موعد تقدمي التقريرين الـسابع والثـامن         
٢٠١٣ 

نــوفمرب/تــشرين الثــاين  ٢٠٠٨   مناهضة التعذيبجلنة
٢٠٠٩ 

حيل موعد تقدميه يف تشرين
 ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

 ٢٠١٣يف حيل موعد تقدمي التقرير السادس عام 

 ٢٠٠٨قدم التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع عام   - ٢٠٠٢يونيه /رانحزي  ١٩٩٩  جلنة حقوق الطفل
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 )٢٨(هيئة املعاهدة
دم آخر تقرير قُ  

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

ــاري الربوتوكــول االختي
التفاقية حقـوق الطفـل
املتعلق بإشراك األطفال يف

 الرتاعات املسلحة

ــشرين األول ٢٠٠٦ ــوبر/ت أكت
٢٠٠٧ 

-  - 

الربوتوكول االختيــاري
التفاقية حقـوق الطفـل
ءاملتعلق ببيع األطفال وبغـا    
األطفال واستغالل األطفال

  يف املواد اإلباحية

ــشرين األول  ٢٠٠٦ ــوبر/ت أكت
٢٠٠٧ 

-  - 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 نعم ُوجهت دعوة دائمة 

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات           آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات 
مـايو  / أيـار  ١٤-٧(ق مكافحة اإلرهاب    األساسية يف سيا  

؛ واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من        )٢٩()٢٠٠٨
عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز  

 كـانون   ١ - نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٢٠( يف هذا السياق  
؛ واملقرر اخلاص املعين بالتعـذيب      )٣٠()٢٠٠٦ديسمرب  /األول

الالإنـسانية   العقوبة القاسية أو   ب املعاملة أو  وغريه من ضرو  
؛ واملقرر  )٣١()٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٠-٥( املهينة أو

 ٢٧-١٥( اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين        
 .)٣٢()٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

  والتعبري رأيال حرية يف احلق ومحاية بتعزيز املعين اخلاص املقرر الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ 
م الطلـب   قدِّ(املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين        الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد 

 مدِّقُ(األقليات  بقضايا املعنية املستقلة ؛ واخلبرية)٢٠٠٦عام 
  .)٢٠٠٦عام  الطلب

لسكن الالئق كعنصر من عناصر     أعرب املقرر اخلاص املعين با     التعاون أثناء البعثات/التيسري 
احلق يف مستوى معيشي مناسب عن امتنانه حلكومة إسـبانيا          

 له خـالل    تهقدمذي   والدعم ال   اليت وجهتها إليه   على الدعوة 
 .)٣٣(وعلى الرد البناء على مالحظاته األوليةبعثة ال

   متابعة الزيارات 
وردت . فترة قيد االستعراض، أرسلت مثان رسـائل       ال لخال الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

نـسبة ردود تعـادل     ، وهو ما ميثل     منهااحلكومة على مخس    
 . املائة  يف٦٢,٥

 أرسلها املكلفون   ٢١ استبيانا من أصل     ١٥ردت إسبانيا على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية 
 .)٣٤(بواليات اإلجراءات اخلاصة

  ن مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاو  -٣  
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف        ة إىل ماليمسامهات   قدمت إسبانيا   -١٣

لصندوق التربعـات لـضحايا     ومنها تربعات   ،  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦األعوام  
ربعـات  التعذيب، وصندوق التربعات لصاحل السكان األصليني، والصندوق االسـتئماين للت         

  .)٣٥(اخلاص بأشكال الرق املعاصرة
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، نفذت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أحد براجمها للزمـاالت          ٢٠٠٨ويف عام     -١٤
  . )٣٦(اخلاصة بالشعوب األصلية بشراكة مع جامعة يف بلباو

  . ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٤ يف إسبانياوزارت املفوضة السامية   -١٥

   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات - باء 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إزاء استمرار الـصور     هاأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق           -١٦

ر ومسؤوليات كل مـن الرجـل واملـرأة،         ادوأالنمطية التقليدية الراسخة يف األذهان بشأن       
  .)٣٧(ق املرأةاجملحف حبيسهم يف تكريس الوضع  ما وهو
الحتياجات املرأة الريفية، وكفالة    تام  وحثت اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام          -١٧

استفادة املناطق الريفية من كل السياسات والربامج اليت تستهدف تعزيز املساواة بني اجلنسني             
بالغة يف عـدد    وتالحظ اللجنة كذلك الزيادة ال    . )٣٨(د كافة وتنفيذها تنفيذا كامال على الصعُ    

مؤقتـات  العامالت املهاجرات يف صناعة األغذية الزراعية الاليت ُيـستخَدمن كعـامالت            
  .)٣٩(املزارع يف
وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علما جبهود الدولة الطرف ملكافحة العنصرية وكره             -١٨

ـ       . )٢٠١٠-٢٠٠٧(ية واإلدمـاج    ساألجانب وكذلك اعتمادها للخطة االستراتيجية للجن
أعربت عن قلقها إزاء املعلومات اليت تشري إىل زيادة حدوث أعمال التعـصب وحـوادث               و

العنف العنصري ضد املهاجرين واألشخاص ذوي اخللفيات اإلثنيـة أو الدينيـة املختلفـة،              
 بأن ردود السلطات على هذه األعمال ال تأيت دائما يف الوقت             أفادت وكذلك إزاء ادعاءات  

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة احلقوق االقتصادية        . )٤٠(املناسب أو ليست كافية   
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن       . )٤١(واالجتماعية والثقافية عن خماوف مماثلة    

قلقها إزاء االدعاءات اليت وردت بشأن حاالت سوء سلوك الشرطة جتاه األقليات اإلثنية أو              
 املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة         ىدبوأ. )٤٢(ول غري إسبانية  األشخاص املنحدرين من أص   

وأضـافت  . )٤٤( عن وجهات نظر مماثلـة     شؤون الالجئني ة السامية ل  ي واملفوض )٤٣(التعذيب
عـن   ال تسجل وتنشر إحصاءات رمسية عن احلوادث أو تقارير           إسبانياة السامية أن    ياملفوض

ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان  خلصدة، ويف حالة واح. )٤٥(اجلرائم ذات الدوافع العنصرية   
  .)٤٦(لحق يف عدم التعرض للتمييز العنصريلانتهاك وجود إىل 
، بعث املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين      ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    -١٩

 واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا            
يتصل بذلك من تعصب ببالغ بشأن قاصرة من مواطين إكوادور وقعت ضحية اعتداءات يف              

سـب القاصـرة    عتـدي   زعم أن امل  ُيو. املاضي يف قطار  أكتوبر  /تشرين األول  ٧برشلونة يف   
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ـ . وضرهبا بينما كان يطلق شتائم عنصرية وتتسم بكره األجانب، وهددها بالقتل           زعم أن  وُي
ء املعتدي يف وضع السراح املشروط دون كفالة، بعد أن رفضت           حمكمة برشلونة قررت إبقا   

وقالت احلكومة يف ردها إنه منذ طلب الشابة املعتدى عليها املساعدة،           . الدعاوى ذات الصلة  
واعتـربت  . ألقي عليه القبض الحقا يف مرتله     مرتكب هذه األفعال و   حبث احلرس املدين عن     

  .)٤٧(على املواقف العنصرية تتطلب معاجلة شاملةاحلكومة اإلسبانية أيضا أن مهمة القضاء 
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف            أشار  و  -٢٠

بذلت، منـذ تفجـريات مدريـد يف      قد  سلسلة من اجلهود    إىل أن   سياق مكافحة اإلرهاب    
 من أجل زيـادة     كره األجانب، وكذلك  احليلولة دون تنامي    ، من أجل    ٢٠٠٤مارس  /آذار

  .)٤٨(اندماج اجلاليات
م احلكومة معلومات عن    دوقالت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إهنا تأمل يف أن تق            -٢١

ومزيد من  ألشخاص املنتمني إىل أقلياتلهم أفضل فالربامج الرامية إىل حتقيق أمور منها تعزيز     
ن من أصول غري أوروبية ومن شعب       ، وال سيما املهاجرين واملواطنني املنحدري     معهمالتسامح  
  . )٤٩(الروما

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إىل خفض              -٢٢

وأشـار  . )٥٠(عدد حاالت االنتحار والوفيات النامجة عن العنف يف مجيع أماكن االحتجـاز           
 إىل أنه ينبغـي التحقيـق يف الـشكاوى    ٢٠٠٤عام يف  عين مبسألة التعذيب    املقرر اخلاص امل  

وينبغي اختاذ إجراءات قانونية ضد     . والتقارير املتعلقة بالتعذيب أو سوء املعاملة بسرعة وفعالية       
املوظفني العموميني املتورطني، وينبغي تعليق مهامهم يف انتظار نتيجة التحقيق وأية إجراءات            

 ٢٠٠٩عـام   يف   )٥٢( اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     توأعرب. )٥١(ديبية الحقة قانونية أو تأ  
واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة             

 إىل  إسبانياوردا على ذلك، أشارت حكومة      . )٥٣( عن خماوف مماثلة   ٢٠٠٨عام  يف  اإلرهاب  
الشرطة والتحقيـق فيهـا يف    من جانب عاملةاملحاالت سوء التدابري املتخذة لضمان كشف    

وتوصلت جلنة مناهضة التعذيب إىل حدوث انتهاكات يف قضيتني ضد          . )٥٤(الوقت املناسب 
  . )٥٥(وقدمت الدولة الطرف جوابا وال يزال احلوار متواصال. إسبانيا
ظـرف مـن    وكررت جلنة مناهضة التعذيب تأكيد موقفها بأنه ال جيوز، حتت أي              -٢٣

الظروف، اللجوء إىل الضمانات الدبلوماسية ككفالة ضد ممارسة التعذيب أو سوء املعاملـة،    
أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة للتعذيب أو سوء            ُوجدت  مىت  

وأعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان           . )٥٦(املعاملة يف حالة إعادته   
األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب عن بالغ قلقه بشأن تنفيذ تـسليم شـخص              واحلريات  
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ىل ضمانات دبلوماسية بشأن خطر التعرض للتعذيب،       استنادا إ  احملكمة العليا    ةوافقمبمطلوب  
  .)٥٧(بالرغم من نداءات املقرر اخلاص املتكررة إىل خالف ذلك

مية إىل حتسني ظروف االحتجاز يف      ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باخلطة الرا        -٢٤
  . )٥٨(السجون وشجعت الدولة الطرف على البحث عن حلول بديلة لإليداع يف السجن

وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علما باخلطوات املتخذة لتحسني الضمانات لألفراد            -٢٥
ع الصريح  وأعربت عن سرورها لإلحاطة علما بااللتزام باملن      . املودعني رهن احلبس االنفرادي   

وكررت اللجنة تأكيد قلقها مـن أن نظـام احلـبس           . احلبس االنفرادي للقُصَّر  للجوء إىل   
ستمر لفترة تصل   يد  الذي ق االنفرادي يف اجلرائم اليت تتعلق بإرهابيني أو عصابات مسلحة، و         

احلـبس  إجـراء   وجيب على الدولة مراجعة     .  يوما، يقوض ضمانات سيادة القانون     ١٣إىل  
هبدف إلغائه، وضمان أن تكون جلميع األشخاص احملرومني من حريتهم إمكانيـة            االنفرادي  

، )٦٠(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    . )٥٩(احلصول على احلقوق األساسية للمحتجزين    
واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة             

  . عن خماوف مماثلة)٦٢(اص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخل)٦١(اإلرهاب
 إنفاذ القانون   موظفويتلقى   أنبضرورة   رت جلنة القضاء على التمييز العنصري     وذكَّ  -٢٦

تدريباً مكثفاً لضمان التزامهم، لدى أداء واجباهتم، باحترام كرامة مجيع األشخاص ومحايتها            
ن متييز بسبب العرق أو اللـون أو االنتمـاء          واحلفاظ على حقوقهم اإلنسانية واإلقرار هبا دو      

  .)٦٤()٦٣(هو أمر أكدته مفوضية شؤون الالجئني بدورهاو، القومي أو اإلثين
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق بشأن التقارير اليت تفيد بوجود عدد غـري                -٢٧

 األحيـان إىل    مقبول من أعمال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، تؤدي يف بعض             
واعتربت أن حجم هذه املشكلة يف الدولة الطرف يستدعي ردا يتجـاوز األحكـام              . القتل

ويتطلب بذل جهد شامل لتغيري النظرة إىل املرأة يف اجملتمع وتبديد            التشريعية وخطط العمل،  
رأة عـن   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل       . )٦٥(النمطية املرتبطة هبا  قوالب  ال

جرائم قتـل   ما يبلغ عنه من     القلق إزاء انتشار العنف ضد املرأة؛ وأشارت بقلق إىل أن عدد            
الذين كانت تربطهم عالقة بالضحايا وقت اجلرمية أو        النساء على يد أزواجهن أو شركائهن       
وأن شدة العنف املرتكب ضد املرأة قـد زادت يف  . يف وقت سابق مل ينخفض اخنفاضاً كبرياً      

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنيـة حبقـوق           . )٦٦(قعالوا
وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بـأن           . )٦٧(اإلنسان عن خماوف مماثلة   

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال يزال ميارس على الفتيات املنحدرات من منطقة أفريقيـا              
  .)٦٨(الصحراءجنوب 

للمهاجرات يف وضع غري    جداً  وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء احلالة اهلشة           -٢٨
 وأوصت بأن تسرع الدولـة الطـرف اعتمـاد         اجلنساين،قانوين الاليت يقعن ضحايا العنف      
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 مـن   اء، من أجل متكني هؤالء النس     ٤/٢٠٠٠مشروع قانون بتعديل القانون التنظيمي رقم       
  .)٦٩(نظرا لظروفهن االستثنائية، واحلصول عليه العمل اإلقامة أوتصريح  طلب
أوجه الترابط بني العنف ضد املرأة واحلق يف السكن الالئـق، أوصـى             إىل  نظر  بالو  -٢٩

سـبانية مبواصـلة عملـها بـشأن هـذه          املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق السلطات اإل      
  . )٧٠(وتطويره املسألة
 التعذيب، وكذلك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد          وأوصت جلنة مناهضة    -٣٠
. ، باعتماد اخلطة املتكاملة ملكافحة االجتار بالبشر ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي            )٧١(املرأة

الضوء على ضرورة أن تعترف اخلطة بأن ضحايا االجتـار     شؤون الالجئني   مفوضية  وسلطت  
ورحبت جلنة حقوق الطفل بوضع وتقييم      . )٧٢(بالبشر قد يكونون يف حاجة إىل محاية دولية       

خطة العمل الوطنية األوىل ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، وكذلك باعتمـاد            
بيد أهنا أعربت عن القلق مـن أن        . ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦خطة العمل الوطنية الثانية للفترة من       

جيـري  ىل املوارد الكافية وال     اخلطة ال تشمل مجيع جماالت الربوتوكول االختياري، وتفتقر إ        
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أن القانون اجلنـائي           . )٧٣( بشكل كافٍ  هانشر
وأوصت .  تعاجل حتديدا االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي        جنائية  جرمية  أية يتضمن ال

جلعـل  لتدابري الالزمـة   بإنشاء آلية وطنية لتحديد هوية مجيع الضحايا واختاذ ا  الطرف الدولة
ي ئ، والالهخلطريتعرضن ي يقعن ضحايا االجتار أو ئالالإجراءات اللجوء يف متناول األجنبيات 

وقدمت توصيات مماثلة اللجنة املعنية بالقـضاء       . )٧٤( إىل محاية دولية   تهنحاجميكن أن تظهر    
جلنـة   و ٢٠٠٧ عـام يف   )٧٦( وجلنة حقوق الطفل   ٢٠٠٩عام  يف   )٧٥(على التمييز ضد املرأة   

  .٢٠٠٤عام يف  )٧٧(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   وسيادة القانون،اإلفالت من العقابمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
يف املتمثلـة   رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باملمارسة املتبعة يف احملاكم الوطنية             -٣١

وأشارت إىل أنه ينبغي للدولة الطـرف أن تكفـل أن           . )٧٨(اتطبيق أحكام العهد يف قراراهت    
  بشكل كامل احلق يف الطعن يف املسائل اجلنائيـة         ١٩/٢٠٠٣يضمن القانون التنظيمي رقم     

 ١٩/٢٠٠٣، ذكرت احلكومة أن القـانون       ٢٠٠٦فرباير  /ويف شباط . )٧٩(لدى حمكمة أعلى  
 ديـسمرب /كـانون األول  ٢٣  جرت املوافقة عليـه يف إسبانياالقاضي بإنشاء درجة ثانية يف     

 القـانون    هـو   تنبغي املوافقة علـى قـانون آخـر        ،لكن قبل دخوله حيز النفاذ    و. ٢٠٠٣
  .)٨٠(علومات يف هذا الصددمن امل مزيداومل تقدم . ٦/١٩٨٥ الشامل
وكررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تأكيد توصيتها بضرورة وضع حد للممارسة             -٣٢

املتوقـع  حملاكمة وفقا لطول مـدة احلكـم        على ذمة ا  ترة االحتجاز   املتمثلة يف حتديد طول ف    
وأدىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف           . )٨١(صدوره

  .)٨٢(سياق مكافحة اإلرهاب بوجهات نظر مماثلة
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نون العفـو   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار سريان قا            -٣٣
وينبغي للدولة الطرف أن تقوم جبملة أمور منها اختاذ التدابري التـشريعية            . ١٩٧٧العام لعام   

الالزمة لضمان اعتراف احملاكم احمللية بعدم سريان قانون التقادم على اجلرائم ضد اإلنـسانية              
. )٨٣(والسماح لألسر باستخراج جثث الضحايا والتعرف على هويتها وتقدمي تعويضات هلـا       

، يف رسالة، على أن اللجنة تشكك يف قرار أيده اجملتمع اإلسـباين برمتـه               إسبانياوشددت  
، أبلغ الفريق العامـل املعـين       ٢٠٠٩ويف عام   . )٨٤(إسبانياوساهم يف االنتقال الدميقراطي يف      

 بشأن مجلة أمور منها معلومـات       إسبانياحباالت االختفاء القسري عن ادعاءات أحيلت إىل        
دم إجراء أية حتقيقات يف حاالت االختفاء اليت وقعت خالل احلرب األهلية اإلسبانية             تفيد ع 

وأبلـغ  . ويف ظل نظام اجلنرال فرانسيسكو فرانكو بالرغم من أهنا اعتربت جرائم مـستمرة            
وقـدمت احلكومـة    . ١٩٧٧الفريق العامل أيضا عن تطبيق قانون العفـو العـام لعـام             

  .)٨٥(مفصال ردا
 مـن   ٤ة مناهضة التعذيب بأن تقوم الدولة الطرف فورا بتعديل الفقرة           وأوصت جلن   -٣٤

 من قانون اإلجراءات اجلنائية من أجل جعل احلق يف االستعانة مبستشار قـانوين              ٥٢٠املادة  
 لـضمان أن    ٥٢٠وشجعت الدولة الطرف على إجراء تعديل آخر على املادة          . أكثر فعالية 

 احلق يف أن يطلبوا املثول أمـام     ، يف مرحلة االحتجاز   ،نياحملتجزتقرأ على   تشمل احلقوق اليت    
القضية املعروضة  ’وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء قاعدة          . )٨٦(قاض فورا 

حبظر وصول الـدفاع  حتقيق جنائي أن يأمر يف إطار لقاضي ل اليت جيوز مبوجبها  ‘على احملكمة 
  . )٨٧( توصل إليها التحقيق إىل املعلومات اليتاً أو جزئياًيلك

معيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف     اجلالتعبري وتكوين   حرية  حرية الدين أو املعتقد و      -٤  
  السياسيةاحلياة املشاركة يف احلياة العامة و

حاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علما بتقارير تفيد بأن ممارسة حريـة التعـبري       أ  -٣٥
املعروضـة علـى    ر له املتابعات القضائية     وقها بشكل ال مربّ   وتكوين اجلمعيات ميكن أن تع    

. )٨٨(عات إرهابية والتعـاون معهـا    ومجمىل  إالنتساب  رائم ا واملتعلقة جب احملكمة العليا الوطنية    
وكرر املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف سـياق               

استخدام تدابري مكافحة اإلرهاب للحد من حقـوق        مكافحة اإلرهاب التأكيد أنه ال ينبغي       
قائلة وعلقت احلكومة   . )٨٩(املنظمات غري احلكومية أو وسائط اإلعالم أو األحزاب السياسية        

، يبـدو أن املقـرر   مثبتة إثباتا جيداىل أدلة إلطة القرارات القضائية املستندة     نه بالرغم من س   إ
قيود املفروضة على احلق يف تكـوين اجلمعيـات   اخلاص ال تزال لديه حتفظات فيما يتعلق بال      

، بعث املقرر اخلاص    ٢٠٠٦ويف عام   . )٩٠(عة مسلحة ومجممبوجب تعريف جرمية االنتماء إىل      
غة الباسكية بأمر   لبالصادرة  املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري رسالة بشأن إغالق صحيفة           

  .)٩٢(اهوقدمت احلكومة رد. )٩١(احملكمةمن 
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 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف            وأوصى  -٣٦
 مبواءمة األحكام الفضفاضة الواردة يف القانون       إسبانياسياق مكافحة اإلرهاب بقوة بأن تقوم       

حرية التعبري، وذلـك    تقييد  باملتعلقة  املتعلق باألحزاب السياسية مع املعايري الدولية       ساسي  األ
 من تطبيقها على األحزاب السياسية اليت تشترك يف التوجه السياسي مـع             لتجنب أي خطر  

  .)٩٣(منظمة إرهابية، ولكنها ال تؤيد استخدام وسائل عنيفة
، أشار مصدر من شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة إىل أن نـسبة            ٢٠٠٩ويف عام     -٣٧

 ٣٦,٣ إىل   ٢٠٠٤ملائة عام    يف ا  ٢٨,٣ من   تاملقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الوطين زاد       
  . )٩٤(٢٠٠٩يف املائة عام 

 اتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  -٥  

أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها الستمرار ارتفـاع             -٣٨
لبطالـة   مشرية إىل أن ارتفاع معدل ا وال سيما يف صفوف الشباب والنساء،   مستوى البطالة، 

 سنة وكـذلك    ٤٠الطويلة األمد يطال على حنو خاص األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم           
  .)٩٥(والحظت أيضا فوارق إقليمية كبرية يف معدالت البطالة. الروما
وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل خمتلف التدابري اليت اختذهتا               -٣٩

وأعربت عن القلق إزاء فجوة األجـور       . املرأة يف سوق العمل   الدولة الطرف لدعم مشاركة     
يف العمل املؤقت ولدوام جزئي، وتدين نسبة متثيل        عدد النساء   بني اجلنسني، واستمرار هيمنة     

  .)٩٦(املرأة يف الوظائف اإلدارية ومناصب صنع القرار
ة عن قلقهـا    ، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      ٢٠٠٤ويف عام     -٤٠

وحثت . )٩٧(من املهاجرين  الذين تتألف أغلبيتهم     إزاء حالة الضعف اليت يعيشها خدم املنازل      
اسـتحقاقاهتم  الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتعزيز محايتهم، وذلك ملواءمة حقوقهم و           

  . )٩٨(مع تلك املمنوحة للعمال اآلخرين

   الئقيستوى معيشمب  التمتعاحلق يف الضمان االجتماعي ويف  -٦  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة الطرف علـى مواصـلة                -٤١

فر اجهودها الرامية إىل خفض معدل حاالت احلمل غري املرغوب، بطرق من بينها حتسني تو             
تكلفة احلصول عليها، إىل جانب حتسني املعلومات       يسر  خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية و    

 الفعـال  التنفيـذ  تكفـل  أن الطـرف  الدولة إىل وطلبت. واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

. اجنـسي  املنقولـة  واألمـراض  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس مكافحة يف الستراتيجياهتا
 من تتمكن حىت الصحية اخلدمات لتوفري الدقيق الرصد على أيضا الطرف الدولة اللجنة وشجعت

وأعربـت  . )٩٩(للمرأة الصحية الشواغل جلميع اجلنسانية لالعتبارات مراع أسلوبب االستجابة
  .)١٠٠(جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن خماوف مماثلة
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املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف مـستوى             ووأشار    -٤٢
شجيعه يف العقود املاضـية مـن خـالل         إىل أن منوذج امللكية الذي جرى ت      معيشي مناسب   

التخفيضات الضريبية وغريها من الوسائل أدى إىل حالة ال حتظى فيها أنظمة اإلجيار األخرى              
ويف هذا الصدد، الحظ املقرر اخلاص أن هناك حاجة ملحة لزيـادة            . )١٠١(بالتشجيع الكايف 

  .)١٠٢(خفضتوافر مساكن اإلجيار املوجهة لتلبية طلب السكان ذوي الدخل املن
حث املقرر اخلاص السلطات على اعتماد تعريف رمسي للتشرد وشدد على أمهيـة             و  -٤٣

  . مجع إحصاءات وبيانات موثوقة عن هذه الظاهرة من أجل معاجلة الوضع

   احلق يف التعليم  -٧  
أشارت جلنة حقوق الطفل بقلق إىل ارتفاع معدل التغيب عن املدرسة والتـسرب               -٤٤

طفال الروما أو األطفال املنتمني إىل أسر مهاجرة أو         املدرسي لأل دماج  النااملدرسي وصعوبة   
األطفال الذين يعيشون يف مناطق حمرومة اجتماعيا واقتصاديا يف املدارس، وأشارت أيضا إىل             
أن بعض األطفال الذين ينتمون إىل أسر مهاجرة، وال سيما البنات، ال يكملـون التعلـيم                

  . )١٠٣(يف املواظبة على املدرسةمجة بات اإللزامي أو يواجهون صعو

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن نساء الروما ال زلـن يف                  -٤٥

حالة من الضعف والتهميش وال زلن يعانني من أشكال متعددة من التمييز، وخاصـة فيمـا        
وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة     . )١٠٤( والرعاية الصحية  لالعميتعلق باحلصول على التعليم و    

ن توفر هلـن    أيف مجيع القطاعات و   املوجودة  الطرف بتوعية نساء الروما باخلدمات والربامج       
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنـصري وجلنـة احلقـوق           . )١٠٥(إمكانية الوصول إليها  

  . )١٠٦( حقوق الطفل عن خماوف مماثلةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  
، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلـق          ٢٠٠٤يف عام     -٤٦

علـى  بشأن الوضع غري املستقر الذي يعيش فيه عدد كبري من املهـاجرين غـري احلـائزين           
  . )١٠٧(رمسية أوراق
الرامية تدابري التعزيز ضرورة ملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين ب    وأوصى ا   -٤٧

، يف األجل املتوسط    إسبانياإىل ضمان مزيد من احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان للمهاجرين يف           
االتفاقية الدولية حلماية   وينبغي أن تشمل هذه التدابري مجلة أمور منها التصديق على           . والقصري

د مـن هيئـات   على النحو الذي أوصى به عد    ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      حقوق مجي 
، فضال عن تأمني احلماية املناسـبة       )١٠٩( لشؤون الالجئني  الساميةة  يفوضامل و )١٠٨(املعاهدات

لضحايا االجتار بالبشر وأسرهم، وذلك لتمكينهم من التعاون مع نظام العدالة واحلصول على             
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 إىل أن  اإلسـبانية وبعد أن أشارت احلكومـة . )١١٠(اليت تعرضوا هلا تعويض عن االنتهاكات    
 لديها نظام للضمانات القانونية اليت حتول دون االعتداء على حقـوق اإلنـسان ألي           إسبانيا

وأضافت أن املـساعدة    . ت بأنه ليست هناك حاجة إىل التصديق على االتفاقية        شخص، ردّ 
عرض عليهم العـودة  واحلماية مكفولتان لضحايا االجتار الذين يتعاونون مع السلطات، وأنه تُ    

 حـسب اختيـارهم، إىل جانـب    إسبانياإىل بلدهم األصلي أو املكوث املؤقت واإلقامة يف      
  .)١١١(العمل وتسهيالت لدجمهم يف اجملتمعبتصريح 

 فيما يتعلق بالعمال املهـاجرين،      ،عمل الدولية إىل أنه   وأشارت جلنة خرباء منظمة ال      -٤٨
لتنظيم تسجيل العمـال    ) TAS/711/2008 و TAS/3698/2006رقم  القانونان  (اعُتمد قانونان   

ووكـاالت خـدمات     األجانب من خارج االحتاد األورويب يف دوائر التوظيف احلكوميـة         
  .)١١٢(التوظيف

يف قانون اللجـوء اجلديـد      باعتماد   ، إنه ل مفوضية شؤون الالجئني   وقبالرغم من   و  -٤٩
  تكون مجيع أشكال احلماية الدولية قد أدرجت يف قاعدة شاملة          ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

بت عن القلق بشأن إدراج استثناءات حلظر اإلعادة القسرية املنصوص          عر، فقد أ  )١١٣(واحدة
.  القـانون اجلديـد     كأسباب لرفض أو إلغاء صفة الالجـئ يف        ١٩٥١عليه يف اتفاقية عام     

  .)١١٤(والحظت املفوضية أيضا أن التشريع اجلديد يستثين مواطين االحتاد األورويب
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أنه ميكن، يف إطار قـانون اللجـوء                 -٥٠

وعـربت  . )١١٥(إجراءات معجلة، حىت على احلدود ذاهتـا      بناًء على   اجلديد، رفض الطلبات    
جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأعربت  . )١١٦(عنية حبقوق اإلنسان عن آراء مماثلة     اللجنة امل 

عن قلقها إزاء الظروف السيئة اليت يواجهها طالبو اللجوء بسبب اكتظاظ مراكز االستقبال،             
وعربت جلنة حقوق الطفل ومفوضـية شـؤون        . )١١٧(وخباصة يف مدينة سبتة وجزر كناري     

من تقارير تفيد    قلقها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   وأعربت  . )١١٨(ثلةالالجئني عن خماوف مما   
، وهو أمر أكدته    بأن اإلشراف القضائي على طلبات اللجوء قد أُحيل إىل جمرد إجراء شكلي           

  .)١٢٠()١١٩(مفوضية شؤون الالجئني بدورها
ملعين حباالت  ين واملقرر اخلاص ا   إلنسان للمهاجر وأشار املقرر اخلاص املعين حبقوق ا       -٥١

،                                  املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب    اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا و        
إىل  ،٢٠٠٦يوليه  / ومتوز ٢٠٠٥سبتمرب  /يف الفترة املمتدة بني أيلول    موجهة  يف ثالث رسائل    

ادعاءات بشأن حاالت مهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وقعـوا ضـحايا             
وأدى إىل قتل هؤالء بل ام السلطات اإلسبانية املفرط للقوة، مما أوقع هبم جروحا بليغة           استخد

وردت . مليليـة جيـب    عن طريق حدود     إسبانيااألفراد عندما كانوا حياولون الدخول إىل       
  . )١٢١(احلكومة ردا وافيا

ير الـيت   ، من التقار  ها، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق       ٢٠٠٩ويف عام     -٥٢
تصف حالة األطفال غري املصحوبني الذين يصلون إىل األراضـي اإلسـبانية ويعـادون إىل               
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، وهو أمـر أكدتـه مفوضـية شـؤون          أوطاهنم دون االلتفات إىل املصاحل الفضلى للطفل      
وُيزعم أن هؤالء األطفال تساء معاملتهم يف مراكز االستقبال وأحيانا          . بدورها )١٢٢(الالجئني

وأعربت جلنـة   .)١٢٣( االستفادة من مساعدة حمام ودون املثول فورا أمام قاض      حيتجزون دون 
 وجلنة القضاء على   )١٢٥( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٢٤(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

وردت .  عن خماوف مماثلة وقدمت توصيات     )١٢٧( وجلنة حقوق الطفل   )١٢٦(التمييز العنصري 
الفضلى للطفل مبدأ قانوين تستند إليه مجيع التشريعات اإلسبانية املتعلقة           بأن املصلحة    إسبانيا

حبماية الطفل وهو ينظم إىل جانب أمور أخرى اإلجراءات املتعلقة بالقاصرين األجانب غـري    
  . )١٢٨(جنيباألاملصحوبني اليت تأخذ فيها صفة قاصر األسبقية على صفة 

 هوية األطفال الذين قد يكونون      حتديد أن   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من        -٥٣
، وميكن أن   كاٍف يتم بشكل    إسبانيا ال جندوا أو استخدموا يف أعمال قتال قبل وصوهلم إىل          

وعالوة على ذلك، أعربت عن أسفها لكون . )١٢٩(يؤدي إىل خرق مبدأ عدم اإلعادة القسرية    
 يف نزاع مسلح ليـست هلـم        ندوا أو استخدموا  األطفال طاليب اللجوء الذين قد يكونون جُ      

معلومات كافية عن عملية اللجوء وليست هلم إمكانية كافية للوصول إىل املهنيني املتخصصني 
وأعربت مفوضية شؤون   . )١٣٠(مساعدة متعددة التخصصات  قدورهم أن يقدموا هلم     الذين مب 

  .)١٣١(الالجئني عن خماوف مماثلة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٠  
 مل تنشئ نظاما قضائيا موازيـا       إسبانيارت جلنة مناهضة التعذيب بتقدير إىل أن        أشا  -٥٤

ملكافحة اإلرهاب، كما أشارت أيضا إىل أن الدولة الطرف اعترفت مرارا وتكرارا بأن حظر              
  .)١٣٢(التعذيب حظر مطلق وأنه ال ميكن أبدا التذرع بالظروف االستثنائية لتربير التعذيب

ملعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء النطاق الذي رمبا كان واسـعا      وأعربت اللجنة ا   -٥٥
ف عـرِّ أن تُ الطـرف   ينبغي للدولة   أضافت أنه   و. إلرهاب يف القانون احمللي   اجدا لتعريفات   

. ا مـع العهـد  تامدابري مكافحة اإلرهاب متاشيا   متاشي ت وأن تكفل   على حنو ضيق    اإلرهاب  
 من القانون   ٥٨٠-٥٧٢جه اخلصوص، يف تعديل املواد      ينبغي هلا أن تنظر، على و     قالت إنه   و

واعتـربت  . )١٣٣(اجلرائم اليت ال جدال يف أهنا جـرائم إرهابيـة         على  اجلنائي حلصر تطبيقها    
، يف ردها، أن تعريف اإلرهـاب يف القـانون اجلنـائي ميتثـل بالفعـل للقـانون                  إسبانيا
  . )١٣٤(واإلقليمي الدويل
 بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق وأُبلغ املقرر اخلاص املعين  -٥٦

العديد مـن   أصاب متتع   الذي  بالغ  رته إلقليم الباسك، باألثر ال    مكافحة اإلرهاب، خالل زيا   
فنتيجة للتهديد اإلرهـايب    .  حرية التعبري  هاقطاعات اجملتمع بالعديد من حقوق اإلنسان، مبا في       

احلوار املفتوح، يتردد العديد مـن النـاس يف         إمكانات   على   لق بيئة تؤثر تأثريا بالغا    الذي خي 
ومثة عامل آخر مرتبط بـسياسات      . انتقاد وسائل وأساليب اإلرهاب علنا خوفا من االنتقام       
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أن جزءا من السكان يشعرون بـأن       يتمثل يف   الدولة الطرف   اليت تنتهجها   مكافحة اإلرهاب   
ة الباسك أو حىت إثارة ما يعتـربون أوجـه          منطقيف  جماهرهتم مبشاطرة أهداف تقرير املصري      

 يؤدي إىل ربطهم    قد ،قصور يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما يف سياق مكافحة اإلرهاب          
  .)١٣٥()إيتا(ظلما مبنظمة يوزكادي تا أسكاتاسونا 

وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علما باملعلومات الواردة بشأن االدعاءات القائلـة             -٥٧
  لنقل السجناء يف إطار برنـامج   ٢٠٠٢ت اإلسبانية قد اسُتخدمت منذ عام       بأن بعض املطارا  

، وأيضا بإدانة الدولة الستخدام مثل هذه األساليب والتزامهـا          "التسليم السري االستثنائي  "
وحثت اللجنة الدولـة الطـرف علـى        . بالتحقيق يف هذه االدعاءات وتسليط الضوء عليها      

وذكَّـر  . )١٣٦( جتريها السلطات القضائية يف هذا الـصدد       مواصلة التعاون يف التحقيقات اليت    
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق مكافحـة              
اإلرهاب بأن التسليم السري االستثنائي ينطوي يف حد ذاته على انتهاكات جسيمة حلقـوق             

ملة ومستقلة يف مجيع املالبسات احمليطة       على إجراء حتقيقات شا    إسبانيا، وحث   )١٣٧(اإلنسان
وأحال الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري       . )١٣٨(برامج التسليم السري  بتورطها يف   

  . )١٤٠(، وتلقى ردا رمسيا)١٣٩(إىل احلكومة ادعاء يف هذا الشأن

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً 
 على  ،التطورات اإلجيابية يف معرض تناول    ،  ة شؤون الالجئني الضوء   سلطت مفوضي   -٥٨

حيق لطـاليب اللجـوء     ُيذكر أنه   وعالوة على ذلك،    . املعايري العالية لنظام االستقبال اإلسباين    
وقد يتمتعـون حبريـة      بعد ستة أشهر من تقدمي طلب اللجوء،      احلصول على تصريح عمل     

  .)١٤١(العمل الوصول إىل سوق
ظ املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية            والح  -٥٩

لضحايا اإلرهاب باعتبارهم   ناسب  ومكافحة اإلرهاب أن السلطات اإلسبانية تويل االعتبار امل       
. عنصرا أساسيا يف إطار مكافحة اإلرهاب برمته، وذلك بوصفه من املمارسـات الفـضلى             

  . )١٤٢(ى أمهية كبرية للدعم املعنوي لضحايا اإلرهابوإضافة إىل التعويض املايل، تعط
وأشارت جلنة حقوق الطفل بتقدير إىل مسامهات الدولة الطرف يف مشاريع إعـادة              -٦٠

تأهيل وإعادة إدماج اجلنود األطفال يف البلدان اليت تعرف نزاعات أو حـاالت مـا بعـد                 
ظر حمدد فيما يتعلق ببيع األسلحة       يف إدخال ح   إسبانياوأوصت اللجنة بأن تنظر     . )١٤٣(رتاعال

 أن جيند فيه األطفال أو يستخدموا يف - لحتَم أو يُ - فعَرعندما تكون الوجهة النهائية بلد يُ     
  . )١٤٤(أعمال قتالية
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية - رابعاً 

  تعهدات الدولة الطرف -ألف  
وطنية ملنع التعذيب سـوف تنـشأ وفقـا اللتزامـات            أن اآللية ال   إسبانياذكرت    -٦١

وستمتثل احلكومة امتثاال تامـا جلميـع       . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
وستتعاون مع الـدول واملنظمـات      . التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية اليت هي طرف فيها       

  .)١٤٥( العاملالدولية األخرى يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها حول

  توصيات حمددة للمتابعة - باء 
، يف غضون سنة     معلومات طلبت جلنة مناهضة التعذيب من الدولة الطرف أن تقدم          -٦٢

 ١٢و) قانون اإلجراءات اجلنائية   (١٠ لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات       استجابةً واحدة،
بيانـات عـن     (٢٣و) رقصَّمراكز احتجاز ال   (٢٠و) نظام االحتجاز يف احلبس االنفرادي    (

  .)١٤٦() اجلنسايناملهاجرات ضحايا العنف (٢٥و) أعمال التعذيب واالعتداء
ـ     سبانياه ينبغي إل  وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن        -٦٣ ضون  أن تقدم، يف غ

آلية وطنية ملنـع     (١٣تنفيذ توصياهتا الواردة يف الفقرات      بسنة واحدة، معلومات ذات صلة      
مـسائل اعتقـال األجانـب       (١٦و) طول مدة االحتجاز قبل احملاكمـة      (١٥و) ذيبالتع

  . ومل يرد أي رد. )وطردهم
وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من الدولة الطرف أن تقدم، يف                -٦٤

غضون سنتني، معلومات مكتوبة عن اخلطـوات املتخـذة لتنفيـذ التوصـية الـواردة يف                
  . )وسائل منع احلمل واألمراض املنقولة جنسيا (٢٦و) النساء واألطفالباالجتار  (٢٢ الفقرتني

  بناء القدرات واملساعدة اإلنسانية - خامساً 
  .ال ينطبق

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.  

2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination; 
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ICESCR   International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR; 
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights; 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR; 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty; 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW; 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT; 
CRC   Convention on the Rights of the Child; 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography; 
ICRMW   International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families; 
CRPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities; 
CED  International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 
3 “The Spanish Government accedes to the Optional Protocol to the International Covenant on Civil 

and Political Rights, on the understanding that the provisions of article 5, para. 2, of that Protocol 
mean that the Human Rights Committee shall not consider any communication from an individual 
unless it has ascertained that the same matter has not been or is not being examined under another 
procedure of international investigation or settlement”.  

4 The ratification of the Convention by Spain shall not affect the constitutional provisions 
concerning succession to the Spanish crown”. 

5 “1. Spain understands that article 21, para. (d), of the Convention may never be construed to 
permit financial benefits other than those needed to cover strictly necessary expenditure which 
may have arisen from the adoption of children residing in another country. 
“2. Spain, wishing to make common cause with those States and humanitarian organizations 
which have manifested their disagreement with the contents of article 38, paras. 2-3, of the 
Convention, also wishes to express its disagreement with the age limit fixed therein and to 
declare that the said limit appears insufficient, by permitting the recruitment and participation in 
armed conflict of children having attained the age of fifteen years.”  

6 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State 
that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.  

7 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 
instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Spain before the 
Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 26 March 2008 sent by the 
Permanent Mission of Spain to the United Nations addressed to the President of the General 
Assembly (A/62/788).  

8 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

9 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.  

10 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
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Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative 
to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to 
the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.  

11 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning 
the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention 
No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 
182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour. 

12 Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/ESP/CO/5), para. 30. 
13 Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/C/ESP/CO/5), para. 3 and 

CAT/C/ESP/CO/5, para. 4 (a).  
14 CAT/C/ESP/CO/5, para. 7.  
15 Ibid.  
16 Ibid., para. 22.  
17 Ibid., para. 17.  
18 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

(CEDAW/C/ESP/CO/6), para. 4.  
19 Ibid., para. 11.  
20 CAT/C/ESP/CO/5, para. 4 (b).  
21 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of 
Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex 1.  

22 CAT/C/ESP/CO/5, para. 29.  
23 CEDAW/C/ESP/CO/6, para. 13.  
24 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/OPSC/ESP/CO/1), 

para. 10.  
25 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 
111) Spain (ratification: 1967) 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009ESP111, second 
paragraph.  

26 CAT/C/ESP/CO/5, para. 4 (e).  
27 CEDAW/C/ESP/CO/6, para. 4.  
28 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD  Committee on the Elimination of Racial Discrimination; 
CESCR   Committee on Economic, Social and Cultural Rights; 
HR Committee  Human Rights Committee; 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women; 
CAT   Committee against Torture; 
CRC   Committee on the Rights of the Child. 

29 A/HRC/10/3/Add.2.  
30 A/HRC/7/16/Add.2.  
31 E/CN.4/2004/56/Add.2.  
32 E/CN.4/2004/76/Add.2.  
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33 A/HRC/7/16/Add.2, para. 4.  
34 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure 

mandate holder issued between 1 January 2006 and 31 January 2010. Responses counted for the 
purposes of this section are those received within the relevant deadlines, relating to the following 
questionnaires: (a) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women 
and children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship 
between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation, 2005; (b) report of the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs, 2006; (c) report of the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), questionnaire 
on issues related to forced marriages and trafficking in persons, 2006; (d) report of the Special 
Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain 
laws and administrative measures on migrants, 2006; (e) report of the Special Rapporteur on the 
right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to education of persons with 
disabilities, 2006; (f) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), 
questionnaire on human rights policies and management practices; (g) report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
(A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people, 2007; (h) report of the 
Working Group on the use of mercenaries (A/62/301), questionnaire on measures adopted and 
envisaged, including legislation, regarding mercenaries, 2007; (i) report of the Special Rapporteur 
on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on 
assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual exploitation, 2007; (j) report 
of the Special Rapporteur on violence against women (A/HRC/7/6), questionnaire on indicators 
on violence against women, 2007; (k) report of the Special Rapporteur on the right to education 
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