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 جملس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

 الدورة الثامنة 
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥ة السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة       ملخص أعدته املفوضي      
 ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *إسبانيا    

ة عـشر مـن أصـحاب       الثهذا التقرير هو ملّخص للمعلومات الواردة يف تقارير ث          
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية     .  ُعرضت يف إطار االستعراض الدوري الشامل      )١(املصلحة

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظـر أو          . اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   العامة اليت   
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أو أي حكم أو قرار يتصل مبـزاعم               

وذُكرت بصورة منهجية يف احلواشي املدرجة يف هناية النص مراجع املعلومات الـيت             . حمددة
وإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل . ر النصوص األصلية ما أمكن ذلكيتضمنها التقرير، ومل ُتغيَّ 

التركيز على مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة تقارير عن تلك املسائل               
وتتاح النصوص الكاملة جلميع التقارير الواردة يف موقع املفوضية السامية على شبكة            . احملددة

  .لتقرير مع مراعاة وترية األربع سنوات للجولة األوىل من االستعراضوقد أُعّد ا. اإلنترنت
  

__________ 
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 املعلومات األساسية واإلطار   - أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 )٣( ومنظمة العفو الدوليـة    )٢(٣ة  املشتركورقة   ال ةمعتاليت قّدمت جم  عرب املنظمات   ت  -١

األساسـية حلمايـة حقـوق اإلنـسان،        أن إسبانيا مل تصدق على الصكوك       ا من   عن قلقه 
 والربوتوكـول   )٤(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         ك

 ، فضالً )٥(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
واحلريات األساسية بـشأن     لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان       ١٣عن الربوتوكول   

 والربوتوكـول   )٦(حامليثاق االجتماعي األورويب املنقّ   وإلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف،       
  . )٧(يةتقدمي الشكاوى الفردبمح ذي يساإلضايف ال

قت على االتفاقية الدولية حلماية     منظمة العفو الدولية إىل أن إسبانيا قد صدّ       ت  أشارو  -٢
  اإلعالنات ذات الصلة وفقاً    بإصدار أوصت   غري أهنا . الختفاء القسري مجيع األشخاص من ا   

 حىت  يف قانون العقوبات  ج  َرُيد  إىل أن االختفاء القسري مل     ت، وأشار )٨(٣٢ و ٣١ تنيللماد
  . )٩(قائمةً بذاهتا جرميةًاآلن بوصفه 

ق ن إسبانيا مل تـصدِّ    أ ،جملس أوروبا ، يف   لفساداالحظت جمموعة الدول ملناهضة     و  -٣
، كما أهنا   )١٧٣جمموعة املعاهدات األوروبية     (ون اجلنائي بشأن الفساد   ـة القان ـعلى اتفاقي 

 .)١٠()١٩١جمموعة املعاهدات األوروبية  ( املتعلق هباق على الربوتوكول اإلضايفصدِّت/عوقِّمل ت

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
مـن   ٢-١٠ مبوجب املادة تعّين،ه يأن) Defensor del Pueblo(الحظ أمني املظامل ي  -٤

 ألحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان       ر حقوق اإلنسان األساسية وفقاً    أن تفسَّ ،  الدستور
  . )١١(ها إسبانيا عليعتوغريه من املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات اليت وقَّ

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
سـباين  لربملـان اإل  دى ا ض السامي ل  لدستور اإلسباين، هو املفوَّ    ل  وفقاً ،أمني املظامل   -٥

من  ألمني املظامل كذلك أن يلتمس    و. ءاض احلقوق واحلريات خارج نطاق الق      احترام لضمان
الفردية اليت سبق   سبيل االنتصاف املتمثل يف منح احلماية املؤقتة يف القضايا          احملكمة الدستورية   

  . )١٢(قواننية كفصنَّامليف دستورية القوانني واألحكام طعن أن يأو أن صدر حكم فيها، 
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  تدابري السياسة العامة   -دال   
. احلكومة اإلسبانية اعتماد اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان      قرار  ثين أمني املظامل على     ُي  -٦

ـ     جلنةً  أيضاً تلشكّقد  أن احلكومة   ب املظامل   ويفيد أمني   أمـني املظـامل     ت لرصد اخلطة ودع
 Coordinadora para la(نع التعذيب ة املعنية مبقنسِّوتشري امل. )١٣(بصفة مراقبفيها ة للمشارك

Prevención de la Tortura(حسب قوهلـا ضتاليت تعّر  إىل اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان ، ،
نع التعذيب الضوء   ة املعنية مب  قنسِّاملسلط  وت. )١٤(النتقادات كثرية من منظمات حقوق اإلنسان     

ل قـو  مع هيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتةكشاَرمعلى عدم وجود عملية  خاص  بوجه  
نـع  ة املعنيـة مب   قنسِّوتفيد امل . )١٥( حقيقيةً  عامةً  سياسةً أكثر من كوهنا  ن اخلطة إعالن نوايا     إ

 دحمـدَّ يكون  اخلطة  تنفيذ   برنامج ل  طرح احلكومة   يطلب إىل  اً برملاني اًقرارهناك  أن  بالتعذيب  
 ١ حبلـول     وذلك  امليزانية له من االعتمادات املخصصة   بّين  يؤشرات و املوآلجال  اهداف و األ

نع التعذيب  ة املعنية مب  قنسِّاملشري  وت. )١٦(مل تفعل ، لكن احلكومة    ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
ه ال يوجد سوى عدد قليل مـن        أن التعذيب غري موجود و    ر أن يد على تق   مبنيةٌ إىل أن اخلطة  

  .)١٧( العرضية"ء التصرفسو"االت ح
إىل ضـرورة    العنايـة    )١٨(١ةً الورقة املشتركة    معتاليت قدمت جم  املنظمات  ووّجهت    -٧

ليت جيـب   االتأكد من أن مجيع السياسات املتعلقة باملساواة تأخذ يف االعتبار احلقوق اجلنسية             
 ةجـود  ضـمان    ضرورة  إىل ١كما تشري الورقة املشتركة     . )١٩( تقتصر على جمال الصحة    أالّ

دمات اإلجنابية باعتبارها من اجملاالت ذات األولوية يف السياسات العامة          واخلالصحة اجلنسية   
  . )٢٠(احلكم الذايتاملتمتعة بللمناطق 

لتـصدي لفـريوس نقـص املناعـة        ا استراتيجيات    بأن ١فيد الورقة املشتركة    تو  -٨
ـ  ٢٠١٢-٢٠٠٨تعددة القطاعات للفترة    املطط  اخلاإليدز منصوص عليها يف     /البشرية شري  وت

وضع برامج  ب١ي الورقة املشتركة   دناتو. املنظور اجلنساين اخلطط مل تتناول األمور من       أن   ىلإ
ب اإليذاء الثانوي   ساعد على جتنُّ  سي ّممااإليدز،  /فريوس نقص املناعة البشرية   للتصدي ل شاملة  

  . )٢١( بروتوكوالت الرعاية الصحيةنشآن عنيلذين قد العنف املؤسسي الأو 

  الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض   - ثانياً  

  قوق اإلنسان تعلقة حبملاتنفيذ االلتزامات الدولية   -ألف   

  املساواة وعدم التمييز   -١  
الـذي   إزاء التمييز والعنصرية وكـره األجانـب         ها منظمة العفو الدولية قلق    أبدت  -٩

ـ     سبان من ن اإل وجانب واملواطن  الرعايا األ  يتعّرض له   التوظيـف  االت األقليات العرقية يف جم
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ملوظفني مكلفـني    يكون عن احلوادث العنصرية اليت       فضالً ،واحلصول على السكن والتعليم   
عاجلة العنصرية يف اخلطة الوطنية     ملتدابري  إدراج  على الرغم من    و. )٢٢( ِضلع فيها  إنفاذ القانون ب

مع ونشر إحصاءات عن احلوادث جب أوصتقد منظمة العفو الدولية فإن  ،  )٢٣(حلقوق اإلنسان 
مبـادرة  وأبلغت  . )٢٤(وضع خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية وكره األجانب       بالعنصرية و 

الشرطة يف مدريد   أجهزة  ن  تفيد بأ متها نقابات الشرطة    ن دالئل قدّ  العدالة يف جمتمع منفتح ع    
ـ   أوامر بالقبض أسبوعياً على حصص حمدَّدة من        ى  تلقت شرعيني وتعليمـات   املهاجرين غري ال

 يوصوت. )٢٥( املسطّرة حتقيق األهداف حدود دوائرها بغية    خارج  املرشَّحني لالحتجاز    بتصيُّد
 يتنـاىف  الـشرطة أمـرٌ  عمـل  التمييز يف   ممارسة  ح أن   يوضبت مبادرة العدالة يف جمتمع منفتح    

  . وق اإلنسان املتعلقة حبقالتزامات إسبانياو
 األشخاص ذوي اإلعاقة يف إسبانيا ال يزالـون غـري           أنب ٣فيد الورقة املشتركة    تو  -١٠

ـ أن  كما تبـّين    . )٢٦( مع غريهم  قادرين على ممارسة حقوقهم على قدم املساواة       سياسات ال
التشاور مع املنظمـات    ال على   واملعوقني  مشاركة  ى  لع ال تنص عوقني  شخاص امل ألاملتعلقة با 

  . )٢٧( اإلقليمي واحمللييني على املستوسّيما ال، بالقدر الكايفلة هلم املمثِّ

  لشخص يف احلياة واحلرية واألمن احق   -٢  
 كوهنـا ال تـزال     من الدستور اإلسباين ل    ١٥املادة   بتعديل   ٣نادت الورقة املشتركة      -١١
  .)٢٨(ر عقوبة اإلعدامذكُت

 من قانون   ١٧٤جلنة احلقوقيني الدولية أن تعريف التعذيب الوارد يف املادة          وأفادت    -١٢
كمـا  . )٢٩( من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١يف املادة   قاصٌر مقارنةً بالتعريف الوارد     ت  العقوبا
 ٢٠سـنوات و   ١٠بني  أجله  تراوح  يتقادم  عدة   أن جرمية التعذيب ختضع لقا     ت اللجنة ذكر
الطاعـة   "رفـض الحظت منظمة العفو الدولية أن القانون ال ينص صراحة على           و. )٣٠(سنة

 علـى أن    اًينص القانون حتديد  كما ال   . ر ألعمال التعذيب  مربِّك" يااألوامر العل "أو  " الواجبة
ـ ُي حد التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة عندما           يبلغقد  " العنف اجلنسي " ب ـرتك

  .)٣١(زاجتحأثناء اال
اج آلية وطنية ملنع التعذيب     دمإبذ  َختَّأن القرار امل  بنع التعذيب   ة املعنية مب  قنسِّوتفيد امل   -١٣

لمجتمع املـدين   ل خمتلفون ونلر عنها ممثِّ   مؤسسة أمني املظامل يتعارض مع اآلراء اليت عبّ        داخل
رصد إليها سلطة   ل  وَّخت فروع احلكومة و   أي فرع من  ن  عمستقلة  تكون  دعوا إىل إنشاء هيئة     
  . )٣٢(احلماية القضائيةب أو تقوم باالحتجازأنشطة أي مؤسسة 

 يفالتعـذيب   كن الوقوف على حاالت إنكـار        مي أنه ب ٢الورقة املشتركة   ضيف  وت  -١٤
 اجملتمع الدويل   ة اليت أعرب عنها   كثريالدانات   على الرغم من اإل    )٣٣( كذلك اخلطاب السياسي 

علـى  أن تربهن   أنه جيب على إسبانيا      ٢الورقة املشتركة   تؤكد  و. ومنظمات حقوق اإلنسان  
اً  أي اًلتعذيب مطلق اتطبيق حظر   ل و إلفالت من العقاب  ا هناءإللديها   إرادة سياسية حقيقية     توفر
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ت عّدقد أُ كانت  نع التعذيب إىل أن مخسة تقارير       ة املعنية مب  قنسِّاملتشري  و. )٣٤( الظروف كانت
سوء املعاملة بـني عـامي      للتعذيب أو    ادعاء بالتعرُّض ل   ٤ ٠٠٠ أكثر من    تضّمنشرت ت وُن

 إىل التوصـيات الـواردة يف        أيضاً نع التعذيب ة املعنية مب  قنسِّوتشري امل . )٣٥(٢٠٠٨ و ٢٠٠٣
  إزاءمنظمة العفو الدولية عـن قلقهـا  وأعربت . )٣٦(شىتا منظمات دولية  هتعّدأالتقارير اليت   

غريه من ضروب سوء املعاملة     للتعذيب أو   ادعاءات التعرُّض ل   مجيع   نعت السلطات إىل    نزوع
مة لتشويه مسعة الدولة  منظَّجراميةإستراتيجية بأهنا ا تتعلق باإلرهاب بتهمن  جزوتمها حم اليت قدّ 
. )٣٧( التزامات إسبانيا مبوجب القانون الدويل     وهو ما خيالف  تحقيقات فعالة،   أن تقوم ب  دون  

 اليت  لشكاوىتعاجل ا خطوات فورية إلنشاء آلية مستقلة      باختاذ  أوصت منظمة العفو الدولية     و
ذ انفإاملوظفني املكلفني ب ارتكاب ادعاءاتلتحقيق يف مجيع اوالية تضطلع ب  ، الشرطة تقدَّم ضد 
 توسيع نطـاق اسـتخدام    ب املنظمةأوصت  كما  . نتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان    ال القانون

يف مجيـع    الدوائر التلفزيونية املغلقة بصورة إجبارية ومنهجيـة       التسجيل والتصوير بواسطة  
سك إىل أن   أشار مرصد البا  و. )٣٨(مراكز الشرطة األماكن اليت قد يوجد فيها حمتجزون داخل        

تورط يف أنشطة إرهابية، كما     غري م كثري منهم   ال و - يصل الباسك ذوي األ  من املواطنني    اًآالف
يف العاملة  ألساليب تعذيب خمتلفة على يد قوات الشرطة   واخضعقالوا إهنم    -كم  اثبت يف احمل  

  . )٣٩(منطقة الباسك
قـوق  املتعلقة حب  تها خط جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن احلكومة أعلنت يف       ت  أشارو  -١٥

كـل    وتصويرلتسجيلو انفرادياً،ر لقّصحبس اظر حلدابري تتخذ ت س ا أهن ٢٠٠٨اإلنسان لعام   
يف مرافق االحتجاز التابعة للشرطة عن طريق الفيديو أو غريه مـن            ما يدور طيلة فترة البقاء      

بزيـارة  نع التعـذيب    نه اآللية الوطنية مل   عّيت ثاٍنطبيب  للسماح  لالوسائل السمعية البصرية، و   
جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن مقترحات اإلصالح ليست كافية لتـوفري           ت  أشارو. حملتجزينا

  .)٤٠(احلماية الكاملة
يف تقريره األخري عن قلقه إزاء ارتفاع عدد حـاالت          إنه أعرب   املظامل  ويقول أمني     -١٦
كما أعرب عن قلقـه إزاء      . احمللية الشرطة   أفراد أو سوء املعاملة احملتملة على أيدي        عتداءاال

  . )٤١(اس األمن اخلاصحّريرتكبها تزايد عدد الشكاوى من انتهاكات 
 على الرغم من جترمي العنـف املـرتيل          إنه لدفاع عن ضحايا العنف   امنظمة  وتقول    -١٧

، ائم العنف املـرتيل   ن يرتكبون جر  على م ة  شديدعقوبات  النص على   وإنشاء حماكم خاصة و   
وتـشري  . )٤٢(شكلة العويـصة   امل هذيف التصدي هل   ال تزال تواجه مشاكل جدية       فإن احلكومة 

 العنف القائم   سري على  الذي ي  ١/٢٠٠٤ التنظيميقانون  الأن أحكام   إىل   ١الورقة املشتركة   
 االجتار بالبشر واالسـتغالل والـدعارة وتـشويه         لىل ع يصبالتفز  ركِّ ت الاجلنس  نوع  على  

منظمة العفو الدولية عن وأعربت . )٤٣(لعنف اجلنسيامنع وحتليل   على   الاألعضاء التناسلية، و  
نوع شاملة ملعاجلة العنف القائم على  المايةاحلقلقها إزاء عدم تنفيذ بعض أحكام قانون تدابري    

 بضمانأوصت منظمة العفو الدولية     و. )٤٤(للخطرُعرضة  ا يترك العديد من النساء      اجلنس، ممّ 
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ن غري النظاميني، على    واملهاجرهم   في ناجلنس، مب نوع  ائم على   مجيع ضحايا العنف الق    حصول
خطة وطنية  بوضع  أوصت  كما  . تدابري احلماية بضمان استفادهتم من    مساعدة قانونية فعالة و   

  .)٤٥(ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات
 يف املائة رغم    ١٦٥قد بلغ   اكتظاظ السجون    معدل   إىل أن  ٣الورقة املشتركة   شري  وت  -١٨
عـدم كفايـة    على   أدلة واضحة    ونتيجة لذلك، توجد  . )٤٦(خنفاض معدل اجلرمية يف إسبانيا    ا

انتهاكات حظر التعذيب واملعاملة القاسـية  على سوء الرعاية الصحية وعلى املرافق الصحية و 
البـالغ   ي،من أصل باسك أشار مرصد الباسك إىل أن املواطنني و. )٤٧(أو الالإنسانية أو املهينة   

تـدابري  جّراء اختاذ  رائم سياسية يعانون    جب بسبب عالقتهم املزعومة     املسجونني ،٥٧٠ عددهم
يز متديـد  إىل القانون الذي جي أيضاً   ةراشومتت اإل . ى ظروفهم املعيشية  علتؤثر  إزاءهم  خاصة  

سياسـة  "، كما أشَري إىل     االحتجاز السابق للمحاكمة أربع سنوات يف ظروف استثنائية       مدة  
 املساعدة الطبية   احلصول على حلق يف الرعاية الصحية و    التمتع با  عقبة أمام    فتق  يتال" تيتشتال

تصال الايف   يف التعليم و   همقناء حل السجتعوق ممارسة   وواليت تنتهك احلق يف الدفاع،      ،  الفعالة
ـ املظامل ويفيد أمني . )٤٨(العزلة كإجراء منهجيمن فترات طويلة شتمل على  ، وت مأقارهبب أن ب

كـون  ت عنـدما   زال مدعاة للقلق، خصوصاً   ي، ال   اً ازدياد عرفي ي ذناء، ال عدد وفيات السج  
د أمني املظامل على احلاجة إىل حتسني الرعاية النفسية واالجتماعية،          يشّدو.  نتيجة انتحار  الوفاة

يف عليهـا    ثينأُاليت  ومن اجلوانب اإلجيابية    . )٤٩(توفريهاسلطات السجن   بإمكان  وهي خدمة   
 بحث أن ال  ىيروهو  ". االحتراماملتعلقة ب وحدات  ال" األخرية عملية توحيد     تقارير أمني املظامل  

املـصابني  حتديث البيانات املتاحة عن عدد نزالء الـسجون        بقصد   ٢٠٠٨بدأ يف عام    الذي  
  . )٥٠(صاخلذكر بوجه ستحق اأمٌر ي بنوع من أنواع اإلعاقة

ـ الحظت منظمة العفو الدولية أن االجتار بالبشر، الذي         و  -١٩  النـساء والفتيـات     سمي
إىل املنظمة   توأشار. )٥١(جرةباهلالنظام العام و  ب  مسألة تتعلق  هبوصف يعالَج، ال يزال    اًخصوص

أن اخلطـة املتكاملـة     إىل   لالجتار يتفق مع القانون الـدويل، و       أن التشريع ال يتضمن تعريفاً    
آليـة لـضمان     ئنشت ال   ٢٠١٢-٢٠٠٩  لفترة ملكافحة االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي    

 دعـم شـامل     ريوفوتقتصر على النص على ت     اًصحيح اً االجتار حتديد  ضحايامن هم   حتديد  
  . )٥٢(لقاصرينتتضمن تدابري بعينها ختص اللضحايا الذين يتعاونون مع السلطات وال 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
وهي يف طور التحـول إىل       ، إقامة العدل  تعترضشاكل  مأن هناك   أمني املظامل   يفيد    -٢٠

ضـراب  إ بسبب   ٢٠٠٨ العام يف عام      الرأي زيد من اهتمام  مبت  قد حظي  و )٥٣( مزمنة مشاكل
أنه  املظامل   نيـ أم الحظـوي. )٥٤( املتمتعة باحلكم الذايت   ناطقني القضائيني يف بعض امل    وظفامل

ـ  عصرنتهداري للعدالة و  منذ بعض الوقت أن إصالح التنظيم اإل       ما فتئ يرّدد    ن يف إسـبانيا ل
 ، يف رأيـه   ظى باالهتمام قبل غريها،    اجملاالت اليت ينبغي أن حت     ومن.  من التأخري  اً مزيد تمالحي
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م أدوات  اعـد ان، و هتمخربقلة  ف و يوظرشحني للت ملاص عدد املوظفني وعدم كفاية تدريب       نق
  . )٥٥(نائيةاجلءات جراإلاالحتياجات اخلاصة لفي ب ت اليتتكنولوجيا املعلومات

د اسـتقالل القـضاء     هّداخلطر الذي يت   إىل    العناية جلنة احلقوقيني الدولية  ووجهت    -٢١
جرائم ضـد   مؤخراً بسبب حتقيقه يف      اةقضتعّرض هلا أحد ال     اليت نائيةاجلالحقة  ويتمثل يف امل  

  إىل ني الدوليـة  جلنة احلقوقي وطلبت  . هاوبعد  احلرب األهلية اإلسبانية   أثناءكبت  نسانية ارتُ اإل
رميـة  املتعلقـة جب  إسـبانيا النظـر يف األحكـام        إعـادة   قترح  يجملس حقوق اإلنسان أن     

)prevaricación ()  ـ     ) من القانون اجلنائي   ٤٤٧ و ٤٤٦املادتان   علـى   إالّ سري، والـيت ال ت
ما يترتب على ذلك من     ل املالحقات، و  ن خال  م هاالقضاة، يف ضوء احتمال إساءة استخدام     

  . )٥٦(ء الستقالل القضابةبالنسآثار 
محكمـة  التـابعني لل   قاضياً من قضاة التحقيـق الحظت منظمة العفو الدولية أن   و  -٢٢

 يف حاالت االختفاء القسري اليت وقعت خـالل         اً، حتقيق ٢٠٠٨ يف عام     بدأ، اجلنائية الوطنية 
ـ    و. )٥٧(هلية والسنوات األوىل من حكم فرانكو     احلرب األ  ة إىل  أشارت منظمة العفو الدولي

 على  ااألشخاص املختفني ليسو  أقارب  إىل كون    و قضاياتباين قرارات احملاكم احمللية يف هذه ال      
قـرر  و. معرفة مصري الـضحايا   يف   حبقهم يف سبيل انتصاف فعال و      من أهنم سيتمتعون   يقني

 وا ملفاهتا بناًء على قاعدة انقضاء أجل      أغلق و معظم القضاة أن هذه القضايا هتم جرائم عادية       
 مـشروع   ٢٠٠٩رفض جملس الشيوخ يف عـام        أن   نظمة العفو الدولية  وترى م . )٥٨(لتقادما

حكم وجثث ضحايا احلرب األهلية     مواقع  همة حتديد   االضطالع مب قانون يدعو احلكومة إىل     
لـدى  م اإلرادة السياسية    اعددليل على ان    الضحايا والتعرف على رفات  واستخراجها  فرانكو  
  احلكم الذايت منطقةتشري منظمة العفو الدولية إىل أن حكومةو. املسألةذه هبفيما يتعلق   الدولة  

وغريها مـن    ُيلزم بدفع تكاليف عمليات استخراج اجلثث        قانوناًوحدها أقرت    كاطالونيا   يف
واستخراج رفـات   ماعية  اجلقابر  امل واقعاختاذ تدابري لتحديد م   بنظمة  املأوصت  و. )٥٩(التدابري

 اً، سواء مت على يد    تجرمي االختفاء القسري قانون   كما أوصت ب   اهتمهوياملدفونني فيها وحتديد    
   .)٦٠(موافقتها أو هاف بإذن الدولة أو دعمتصّرت أفراد أو جمموعات  على يدجهات حكومية أو

قد جلـأت،   ن قوات األمن    أ - بيهاطوكيا -ذكر مرصد الباسك حلقوق اإلنسان      و  -٢٣
بـإجراءات  أو  تعسفية  ت  إعداماتنفيذ  ىل آليات   إ،  يخاصة خالل الثمانينات من القرن املاض     

ه مل يتم قط التحقيق يف تلك القـضايا         نأىل  املرصد إ شار  أو. موجزة أو خارج نطاق القضاء    
نشاط القوات شبه العـسكرية     ذكَر املرصد كذلك    و. ىل العدالة إ اجلناة   كما جيب ومل يقدَّم   

حـاالت   وأشار مرصـد الباسـك إىل      .عهمتواطؤ م بالة أو   يف إدارة الدول  مبشاركة أعضاء   
  .)٦١( يف ظروف غريبةواواطنني باسك اختفم

وافـق هيئـة    ت أنه من غري املقبول أالّ    االحتاد الدويل للقلم يف كاطالونيا        فرع رىيو  -٢٤
نيـة  والطالكايكون النطق باألحكام باللغـة      جراءات على أن    اإلم  عهود إليها بتنظي  القضاة امل 
  . )٦٢( يف كاطالونيااملمارسنية للقضابالنسبة  إلزامياً
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 / تـشرين األول   ٧ يف   ،اعتمدقد  والحظت منظمة العفو الدولية أن جملس الشيوخ          -٢٥
 اليت يف القضايا الوالية القضائية العاملية صر نطاقحي على قانون القضاء تعديالً، ٢٠٠٩ أكتوبر
 إذا كان   ، هبا "ية تربطها قوصلة  " سبانيا فيها مواطنون إسبان أو اليت تكون إل       ضحايااليكون  

لتحقيـق  فعالـة ل  جـراءات   إ "اجلاين املزعوم موجوداً يف إسبانيا وما مل يكن قد مت البدء يف           
 ُيستند إليهـا يف     املعايري اليت و". أو يف حمكمة دولية   ذي والية   آخر   بلد   واملالحقة القضائية يف  

أوصت منظمة العفو الدولية    و. )٦٣(دة حمدَّ غرييف هذا السياق    " فعاالً "اًل حتقيق حتديد ما يشكّ  
اعتربت و. )٦٤( املعايري الدولية  نسجماً مع  م ةالعامليوالية  كون التنفيذ الفعال ملبدأ ال    يضمان أن   ب

ة القـضائي والية   ال يف تطور   تراجعية ل سابقة شكّت الدولية أن القيود املقترحة س     قوقينية احل جلن
. )٦٥( انتهاكات خطرية حلقوق اإلنـسان     لىعكافحة اإلفالت من العقاب     مل انتكاسةً و العاملية
إنـشاء  بالدول  ال ُيلزِم   القانون الدويل   أن   الدولية أنه على الرغم من       قوقينية احل ت جلن وذكر

 . )٦٦(متاحة للدولاالختيارية الوالية القضائية العاملية فإن ، ةوالية قضائية عاملية غري مشروط

 إىل أن جتـرمي الرشـوة       يف جملس أوروبا،  ت جمموعة الدول ملناهضة الفساد،      أشارو  -٢٦
 تناقضات جوهرية عدة باملقارنة مع املعايري الـيت         تُشوبهواملتاجرة بالنفوذ يف قانون العقوبات      

ت اجملموعة   أشار كما. )٦٧(وضعتها اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد وبروتوكوهلا اإلضايف       
 ال سيما على الصعيد احمللـي،       بارزة،ل مشكلة   ىل أنه  يبدو أن الفساد ال يزال ميث        املذكورة إ 

الرغم من خمتلف   ، وذلك ب  )٦٨(هخلفض وترية حدوث  بذل املزيد من اجلهود     أنه مثة حاجة إىل     و
كبرية التحسينات  ومن ال على األحكام ذات الصلة يف القانون اجلنائي        اليت أُدخلت   التعديالت  
  . يف السنوات األخرية،مةالفساد واجلرمية املنظَّإنشاء مكتب االدعاء اخلاص ملكافحة املتمثِّلة يف 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  
القيود ، الذي ينظم تصحيح     ٣/٢٠٠٧سباين   القانون اإل   أن ١تفيد الورقة املشتركة      -٢٧
نـه  ألخطوة إىل األمـام     ميثل  شخص ما،   بنوع جنس   املتصلة  األحوال الشخصية    سجل   يف
ـ ي و حوال الشخصية اجلنس يف سجل األ   أو نوع   سم  تغيري اال راءات الشكلية ل  ط اإلج بسِّي  يلغ

وتشري الورقـة   . جللكي يقيَّد التغيري يف الس    راحية لتغيري نوع اجلنس     اجلعملية  إجراء ال شرط  
ألشـخاص  ا اجلـنس، أن يكـون    نوعتغيري إىل أنه من الضروري، فيما يتعلق ب       ١املشتركة  

أي نـوع   لغرض  سجل أو   قيد من القيود يف ال    د لغرض تصحيح     بلغوا سن الرش   عنيون قد امل
  .)٦٩(إىل قضية مرفوعة أمام احملاكمالورقة  ريشوت، أنواع التدخلآخر من 

ني مـن   ثلـي املعات  امج ال يوجد حىت اآلن، حسب       أنه ب ١وتفيد الورقة املشتركة      -٢٨
نـوع  امل بشأن تغيري    ، تشريع وطين ش    واملتحولني جنسياً  ية  اجلنسامليول  ي  مزدوجواجلنسني  

 أو توظيـف ال وأ فيما يتعلق بالـصحة     ذلك  عن آثار  ، فضالً ة ذاهتا اجلنس ينظم اهلوية اجلنسي   
  . )٧٠(احترام التنوع يف نظام التعليمعين أو بكره املتحولني جنسياً أو باملشخص لرمسية لالوثائق ال
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  ة والسياسية حرية الدين أو املعتقد واحلق يف املشاركة يف احلياة العام  -٥  
 يـضمن   ١٩٧٨سباين لعـام    أشار معهد الدين والسياسة العامة إىل أن الدستور اإل          -٢٩

إىل أن نظـام    املعهـد   أشـار   و. )٧١(الدولةذو صلة ب  لدين طابع   ل لن يكون    هحرية الدين وأن  
انت هناك بعض حاالت    ك، وأنه   )٧٢(اًق ومرهِ اًكن مربِ قد يكو العتراف بوجود مجاعة دينية     ا

قبل إىل  ي أن اجملتمع    مع )٧٣( عليها ما فتئت احلكومة حتاول القضاء    اليت  عاملة أو التمييز    سوء امل 
  .حد كبري األقليات الدينية

 كي تطال املنظمـات    هتمة اإلرهاب    وسيع نطاق حماولة ت إىل  وأشار مرصد الباسك      -٣٠
ـ والصحف و، الثقافية والسياسية واالجتماعية الباسكية  حـزاب  ، واأليـة شركات اإلعالمال

كما . قانونوفق ال علن و  يف ال  تعمل حبرية كانت   اليت   ،السياسية والترشيحات يف االنتخابات   
، ٦/٢٠٠٢ي  تـشريع  القانون ال  بواسطة حل العديد من األحزاب السياسية       ر املرصد إىل  اشأ
  .)٧٤(نون األحزاب السياسيةعّدل قاي ذال

ـ    نلنساء يشكّ الفيد الورقة املشتركة بأن     تو  -٣١  الـسياسي   يـدان غرية يف امل   أقليـة ص
املساواة الفعلية بـني  املتعلق ب  ٣/٢٠٠٣ي  تنظيم أن القانون ال   رغمواالقتصادي واالجتماعي،   

  .)٧٥( يف خمتلف اجملاالتاًمتوازنمتثيالً املرأة والرجل يرسي مبدأ متثيل النساء والرجال 

  التمتع مبستوى معيشي الئق يف احلق يف الضمان االجتماعي و  -٦  
ط الضوء على القلق املتزايـد مـن أن          سلّ ٢٠٠٨املظامل أن تقرير عام     أمني  يالحظ    -٣٢
 عملية وصفت بأهنا استعانةٌ   بشأن  ن  ون ومهني وممستخِداليت قّدمها    من الشكاوى     كبرياً عدداً

 إىل انتهاكات ملبادئ    ت،عتوّس، إن   ؤدييت قد ت  خلدمات الصحية، وال  توفري ا مبصادر خارجية ل  
ـ  الًمموَّمنصفاً و  و وجمانياً ، وهي أن يكون النظام متاحاً للجميع      ساسيلنظام الصحي األ  ا ن  م
  .)٧٦( العامالامل

 )٧٧(قوق اجلنسية احل قانون عام ينظم     أنه ال يوجد حالياً   إىل   ١ري الورقة املشتركة    شتو  -٣٣
 علـى   ،٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلـول  ٢٦ يف ،وافققد  جملس الوزراء   إىل أن    و هامجيع جوانب يف  

قيد مشروع   واإلجهاض، وه بالصحة اجلنسية واإلجنابية و   املتعلق ب  يتنظيمالانون  قالمشروع  
 قـول إن   الغرض من مشروع القانون، لكنـها ت       ١ربز الورقة املشتركة    وت. النظر يف الربملان  

 إىل شكاوى   ١شري الورقة املشتركة    وت. )٧٨(ةًكون كافي تالتدابري التربوية املنصوص عليها لن      
مثليات وبغايا ونساء مهـاجرات     ويف املناطق الريفية    يعشن  ن ونساء   وقعّوم أشخاص   قّدمها
  . )٧٩(تهان عدم املساواة يف فرص احلصول على خدمات الصحة اجلنسية ونوعيبشأ
 نملَزُي ن للحمل ططنساء اللوايت خي  امل أو ال  و احل نساءأن ال ب ١ الورقة املشتركة    فيدتو  -٣٤
التمتـع  ملرأة يف   ا حلق   ل انتهاكاً يشكّوهو ما   رية،   فريوس نقص املناعة البش    إجراء فحوصات ب

 توفري الرعاية الصحية الـشاملة       مسألة ةطروحموال تزال   . )٨٠(ىضرماملخوَّلة لل  حبرية القرار 
 أن  ١تالحظ الورقة املشتركة    و. )٨١(سباين الوطين اإل  ة يف إطار نظام الصح    للمتحولني جنسياً 
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ـ نساء املصابات بـه  ول الدخ  من فرص د بفريوس نقص املناعة البشرية حت     اإلصابة  آويإىل م
  . )٨٢(اجلنسنوع لعنف القائم على ل لوايت يتعّرضنلنساء الا

  من كثر تضرراً األ القطاع   نوكيما  أن قطاع اإلسكان ربّ   بتفيد تقارير أمني املظامل     و  -٣٥
ض وعراملعدم كفاية    أن إىل   ٢٠٠٨خالل عام   املقدَّمة  وى  اشكالتشري  إذ  . األزمة االقتصادية 
د أمـني   يـشدّ و . األضعف حاالً االستفادة منها    لمواطننياليت حيق ل  ية  جتماعمن املساكن اال  
ـ   يت ال ة ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار خطة الدولة احلالي        هاملظامل على أن   ـ    ت  ةدانص علـى زي

  . )٨٣(االستثمار يف هذا اجملال

  جملتمع الثقافيةااحلق يف التعليم واملشاركة يف حياة   -٧  
 احلكومات ما يكفـي مـن       وفريد على أمهية ت   نه شدّ يف تقريره إ  املظامل  أمني   ولقي  -٣٦

 مـع املتطلبـات االجتماعيـة       ، وذلك متشياً  الثالثةسن  من   ابتداًء لألطفال   املقاعد الدراسية 
حـىت سـن   لدورة الثانيـة  يف اضمان التعليم اجملاين على أمهية   واألنظمة القانونية السارية، و   

 للتالميذ ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة غري كافيـة         ةمقدَّاخلدمات امل ال تزال   و. السادسة
  . )٨٤(يف العديد من املدارس

ـ ة بني رابطتالعالقة امل إىل إدراج    ١لورقة املشتركة   اتدعو  و  -٣٧ ـ ـمسائل ن نس، وع اجل
ـ  والعنف اجلن  ،اجلنسية، واحلقوق اجلنسية، وفريوس نقص املناعة البشرية      احلياة  و  يف  ،سيـ

  . )٨٥(املناهج الدراسية
ـ      ب )كاطاال(يف كاطالونيا   القلم  ويفيد فرع رابطة      -٣٨  نح اللغـتني  أن آخـر حماولـة مل

قد اقتراح نظام جديد للحكم الذايت      طريق  ن  ياً متساوياً ع  قانونمركزاً  الكاطالونية واإلسبانية   
 اآلن بعد ثالث سـنوات      حىتفيه   وهو طعن مل ُيبت    احملكمة الدستورية،    انتهت بالطعن أمام  

افتقرت فيهـا    إىل حاالٍت)كاطاال(يف كاطالونيا القلم رابطة   فرع شريوي. )٨٦(من املداوالت 
فرع رابطة  وصي  وي. )٨٧(ندماج الثقايف للمهاجرين اجلدد   االاللغة الكاطالونية وإىل مشاكل يف      

أن تضمن حق   بم الذايت    باحلك ةالونيا املتمتع ط كا  منطقة  حكومة )كاطاال(يف كاطالونيا   القلم  
 املمنـوح للغـة     رمسيبأن يكون للغة الكاطالونية املركز ال     املواطنني يف استخدام لغتهم األم و     

  . )٨٨( يف جمال إقامة العدلوخاصةً،  جلميع األغراض اإلداريةنطقةاملاإلسبانية يف 
إىل ورويب  للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة للمجلس األ       ت ا أشارو  -٣٩

 موضوع  هو ، وإمنا يف املدارس كمادة مستقلة   ثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ال يدّرس        أن الت 
ع موضوسبانية  إل السلطات ا  قّوي ت بأنْللجنة  تلك ا أوصت  و.  مجيع التخصصات  يتقاطع مع 

على  ،أن تنظر يف جعل حقوق اإلنسان     ب املناهج الدراسية، و   كأحد مكّونات حقوق اإلنسان   
  . )٨٩(ةً حمدَّدة إلزاميادةًطول، ماملدى األ
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  األقليات والشعوب األصلية   -٨  
 أن )لـس أوروبـا  التابعة جمل( اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب   تالحظ  -٤٠
 العديـد مـن   يفلتمييز واحلرمان لوضدهم لتحيز ل يتعّرضون يف إسبانيا    روما مجاعات ال  فرادأ

أوصت تلك اللجنة بـأن     و. ليم والتوظيف والسكن والصحة    مبا يف ذلك التع    ،جماالت احلياة 
عقد الثمانينات مـن القـرن       هناية   يف به    الذي كان معموالً   ء الروما  إمنا برنامجم إسبانيا   تقّي

  . )٩٠(روماحتسني وضع السكان الهبدف  املاضي

   اللجوء ون وطالبئون والالجواملهاجر  -٩  
 من  ،األجانبفيما يتعلق ب   ها،تركيزالسلطات  ضرورة حتويل   د أمني املظامل على     يشّد  -٤١

. )٩١(اإلنسانيةوة يسراملسائل االجتماعية واألُ إىل  العمل  املتصلة ب  - القضايا األمنية واالقتصادية  
 غري أنه مت الوقوف علـى      جنوب تينرييفي     يف رافقاملل حتسينات يف    يسج بت  أمني املظامل  ويفيد

خالل الزيارات اليت قام    وذلك  ،  )٩٢(غران كناريا جزيرة   توجد يف    خمالفات خطرية يف مراكز   
 إىل مراكز تقدمي اإلسعافات األولية ومرافق احتجاز األجانب الذين يصلون ٢٠٠٨هبا يف عام 

م الرعاية الطارئة للقاصرين غـري      قدِّ ت ليتاراكز  املبحر وإىل   عن طريق ال  رة غري مشروعة    صوب
ـ تحيف مركز االاملّتبعة الشديدة للممارسة معارضته عن أمني املظامل  وُيعرب  . املصحوبني  زاج

 ين، ألن جـز تحملامالبس  أرقام تعريف على    ع  املتمثلة يف وض  الس باملاس،   سيكو، يف    ونكابّر
لـسلطات  ضرورة أن تتأكد ا   د أمني املظامل على     يشّدو.  لكرامة اإلنسان  ل انتهاكاً شكّي ذلك
اختاذ ترتيبات من أجـل تـوفري        ىنتسي حىت   احلقيقيةر الوافدين األجانب    اعمأسبانية من   اإل
  . )٩٣( هلمنسباألماية احل
مؤقتاً جانب  احتجاز األ إىل الوضع املقلق يف مركز      العناية   ٢الورقة املشتركة   وتوجه    -٤٢

  .)٩٤(ترحيل املهاجرين إىل بلد ثالث يف سبتة بسبب االكتظاظ وممارسة
نص على املساواة   يتعلق باألجانب    أن التشريع احلايل امل    ٣الورقة املشتركة   وجاء يف     -٤٣

يف  هذا املبدأ يف صـياغة األنظمـة و        ه متت مناقضة   أن إالّ. سبان واألجانب يف احلقوق بني اإل   
 إذ إن  األجانب ال يتمتعون حبريـة التنقـل واإلقامـة        ف.  على حد سواء   يةرااإلصالحات اجل 

القيود لعفو الدولية أن الحظت منظمة او. )٩٥( واحدإقليماريح العمل واإلقامة تقتصر على تص
قد  ،يف قانون األجانب   احملدَّد   لتسجيلأجل ا سجل البلدي وانتهاء    ال تقييد يف الاملفروضة على   

 خدمات  ستفادة من ملهاجرين حبقهم يف التعليم والصحة واال     ا متتع   أمام كأداءعقبات  وضعت  
  . )٩٦(اجتماعية أخرى

 مثري لالهتمام إذ  حق اللجوء   بشأن  اين  سبن املوقف اإل  أ ٣الورقة املشتركة   وجاء يف     -٤٤
فحـسب  . لالجئنيتدفق ا  اللجوء و  قد غرِقت حتت سيل عارم من طلبات      يوحي بأن إسبانيا    

طلباً منها   ١٦٩ متت املوافقة على  ،  ٢٠٠٨يف عام    طلب جلوء    ٤ ٥١٧قُدم  رقام الرمسية،   األ
أن قانون اللجوء اجلديـد،     ب ٣ الورقة املشتركة    فيدتو. )٩٧() عاماً ٢٠دىن منذ   الرقم األ وهو  (
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، يزيد مـن صـعوبة التمـاس        ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  ١٥ يف   متت املوافقة عليه  الذي  
إىل الـسعي   يتـيح    مل يعد القـانون   على سبيل املثال،    ف.  يبعث على القلق   هو أمر اللجوء، و 

د  شروط استبعا  ستحدثيوهو  سبانية؛  حلصول على حق اللجوء يف املكاتب الدبلوماسية اإل       ا
؛ "بلد ثالث آمـن   "من  للجوء  لجوء إذا كان املرشح     الرفض طلب   بيسمح  وجديدة مبهمة؛   

دور الضامن الذي تـضطلع     لغي  يو؛   كحد أقصى  مايأ ١٠د فترة االحتجاز على احلدود      ميدِّو
  حىت عنـدما   ه إعادة النظر يف أي طلب جلوء مبجرد رفض        نع ومي شؤون الالجئني؛ به مفوضية   

 أن يتمتـع    ضمانبأوصت منظمة العفو الدولية     و. )٩٨(م الطلب  مقدِّ  أدلة جديدة لصاحل   تظهر
حلقوق االقتـصادية   بـا  ، اللجوء ون غري الشرعيني وطالب   و املهاجر هم في نمجيع املهاجرين، مب  

  .)٩٩( متتعاً فعاالًواالجتماعية والثقافية
ة دخـول   خذت لعرقل التدابري اليت اتُّ   من أن    منظمة العفو الدولية عن قلقها    وأعربت    -٤٥

قـت  وقد وثّ . )١٠٠(نتهك حظر اإلعادة القسرية   ت إسبانيا    رمسية إىل  أشخاص ال حيملون وثائق   
 إىل بلـدان    األفراد قسراً بإعادة بعض   السلطات  قامت فيها   منظمة العفو الدولية عدة حاالت      

. )١٠١(غريه من ضروب سوء املعاملـة     لتعرض للتعذيب أو    بال اً حقيقي اًفيها خطر واجهون  قد ي 
لتعذيب أو فيه خطر ا إىل بلد قد يكون اًاالمتناع عن إعادة أي شخص قسر     بنظمة  املوصت  أو

احترام مبدأ عدم   بوأوصت  . )١٠٢( خطراً قائماً  ة حلقوق اإلنسان  سيمغريه من االنتهاكات اجل   
ألشخاص الذين  لفعال، مبا يف ذلك     بشكل  إجراءات اللجوء   إتاحة  ضمان  باإلعادة القسرية و  
  . )١٠٣( عرض البحريتم اعتراضهم يف

 يف إطار   ين غري املصحوبني  صرامنظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء طرد الق       وأعربت    -٤٦
 وال تأخذ حالة القاصر      التطبيق جراءات القانونية الواجبة  بع اإل اليت ال تتّ  " سر مشل األُ  ملِّ"تدابري  

 خمالفات يف طرد    اً قضائي اًل أحد عشر قرار   سجَّ،  ٢٠٠٧يف عام   و. )١٠٤(ة بعني االعتبار  يسراُأل
التأكد من أن مجيع التدابري املتخذة فيما خيص        بأوصت منظمة العفو الدولية     و. )١٠٥(ينصراق

  .)١٠٦( الوطين والدويلني مع القانونتتمشىالقاصرين غري املصحوبني 
فق حالة  واال تت  التابعة جمللس أوروبا،     للجنة األوروبية للحقوق االجتماعية   ا حسبو  -٤٧
هم ـدوا وظائف ـن األجانب الذين فق   ألعمال األجانب يف إسبانيا مع امليثاق االجتماعي األورويب         ال

  .)١٠٧(وقت للبحث عن عمل جديدمتسعاً من النحهم مبا ميال حيق هلم متديد تصاريح عملهم 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب   -١٠  
إيداع نون اإلجراءات اجلنائية،    ، مبوجب قا   جيوز منظمة العفو الدولية إىل أنه    أشارت    -٤٨

 دون أن يكون هلم     يف احلبس االنفرادي   ارتكاب جرائم تتعلق باإلرهاب      حمتجزين حتت شبهة  
هم  يف إخبار أُسـر    طبيب من اختيارهم وال   ب االتصالاحلق يف احلصول على مساعدة حمام أو        

. احتجـازهم  ب ات بلـداهنم   أو قنصلي  اتسفارإبالغ  لرعايا األجانب   وال حيق ل  . هماحتجازب
ن لالشتباه يف تورطهم يف جـرائم تتعلـق         و األشخاص احملتجز   قد ُيبقَى   على ذلك،  وعالوةً
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 مخسة أيـام    قد تبلغ  ملدة   - يف حبس انفرادي أو غري انفرادي      - باإلرهاب يف عهدة الشرطة   
أشار مرصد الباسك إىل أن العديد مـن اآلليـات          و. )١٠٨(سلطة قضائية إىل  وا  قدَّمقبل أن يُ  

أوصت منظمة  و. )١٠٩( أيام بالتخلي عن إجراء احلبس االنفرادي ملدة مخسة      دولية قد أوصت    ال
ضمان ب من قانون اإلجراءات اجلنائية، و     ٥٢٧ مكرر و  ٥٢٠و ٥٠٩د  العفو الدولية بإلغاء املوا   

ن قلـق  ـ عاًـ أيض٢أعربت الورقة املشتركة    و. )١١٠( فوراً  على قاضٍ  نجزيت مجيع احمل  عرض
. )١١١(قـضايا  ال املتعلـق بتلـك   ظروف االحتجـاز    إزاء  احلبس االنفرادي و  إزاء استخدام   

بعة اإلجراءات املّتإىل  و ممارسة احلبس االنفراديىلارت جلنة احلقوقيني الدولية بدورها إـوأش
  . )١١٢( الظروفتلكيف 
مجـال   لل استخدام بلد ثالـث   تكرر  منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء       وأعربت    -٤٩

وأشارت جلنة  . )١١٣(يني واالعتقال السرِّ  سليملتلسبانية يف سياق برنامج     مطارات اإل للاجلوي و 
ن اسـتخدام املطـارات     قائلةً إ  ،)١١٤(كذلكاملمارسة   الدولية يف تقريرها إىل هذه       احلقوقيني

 املعاملة على تلك منماية عن احلة يسؤولاملإسبانيا حيمِّل   املسلَّمنيسبانية يف نقل األشخاص     اإل
  . )١١٥(هاثو حديةكيفيف  وحدوثها بالفعل للتأكد منالتحقيق عن اضيها وأر
يف جمـال مكافحـة اجلرميـة         إسبانيا وتدرك جلنة احلقوقيني الدولية صعوبة موقف       -٥٠

 إنـشاء   قد جتّنبت إسبانيا  تكون   أعمال اإلرهاب، وترى أنه من اإلجيايب أن         هااخلطرية، مبا في  
اختاذ أبقت على نطاق    الحظ أن إسبانيا قد     غري أهنا ت  . رهابنظم قانونية موازية ملكافحة اإل    

أشار مرصد  و. )١١٦( يف بعض احلاالت   ، بل إهنا وّسعته   تدابري استثنائية لتقييد حقوق املعتقلني    
إىل أن   و على نطاق واسـع   تنفيذ تدابري استثنائية    جّراء  خرق مبدأ املساواة     مت   الباسك إىل أنه  

ها منظمات  ـلع ب ـ أنشطة تضط  ملكافحة تطبَّقالتدابري   هذهأن  يعين  " اإلرهاب" مصطلح   مطَّ
 أن هـذه    ويرى املرصـد  . أو إجرامية  ةفيعنأنشطة  بربطها  ميكن بأي حال من األحوال        ال

هـذا  لكـون   تقوم على التمييز    أهنا   للحق يف املساواة يف املعاملة و      ل انتهاكاً املمارسات تشكّ 
يف الـسياق    ق إالّ طبَّي ال    اليت يسمح بفرضها،   قيودال، و التشريع االستثنائي ملكافحة اإلرهاب   

  .)١١٧(الباسكاخلاص ب

  قاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوِّ  - ثالثاً  
 ؛ إىل تعزيز سياسات وبرامج التعليم القائمة      منظمة الدفاع عن ضحايا العنف     تأشار  -٥١
ضمان املساواة بـني اجلنـسني      وإىل  ؛  هازيوعدم حت عالم   اإل طاستقالل الصحافة ووسائ  إىل  و

ألزمات املاليـة   ل وإىل العناية اليت توىل   واختاذ تدابري خاصة لتحقيق عدم التمييز لصاحل املرأة؛         
 الدستور والقوانني احمللية مع إعالن حقوق اإلنسان وغريهـا مـن            إىل توافق واالقتصادية؛ و 

  .)١١٨(الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
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  ة يات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسياألولو  - رابعاً   
   .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   - خامساً 
 أقل  ٢٠٠٨ يف عام    كانت أن املساعدة اإلمنائية الرمسية      ٢ت الورقة املشتركة    الحظ  -٥٢

 ادهت حدّ يتال يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل        ٠,٧  نسبة ل يف ختصيص  بكثري من اهلدف املتمثِّ   
  .)١١٩(األمم املتحدة
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