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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
  ٢٠١٥ يناير/كانون الثاين   ٣٠-١٩

ت أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        جتميع للمعلوما     
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  إسبانيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة،             
لتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف تقارير املفوضية السامية حلقـوق           مبا فيها املالحظات وا   

والتقرير مقدم يف شـكل     . مم املتحدة الرمسية ذات الصلة    اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األ      
ولالطالع على النصوص كاملةً، ُيرجى الرجوع إىل       . داً باحلد األقصى لعدد الكلمات    موجز تقيُّ 

وال يتضمن هذا التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضـية              . الوثائق املرجعية 
. السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية             

. ١٧/١١٩وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقـرره              
 .التقريـر  حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف          وقد ذُكرت على    

  .وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  الدورة السابقةاحلالة يف  
 /صكوك مل ُيـصّدق عليهـا     

 ُيوافق عليها  مل

التصديق أو االنضمام أو 
  اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على    
مجيع أشكال التمييز العنصري    

)١٩٦٨ (  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  ) ١٩٧٧(والثقافية 
لدويل اخلاص باحلقوق   العهد ا 

  ) ١٩٧٧(املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثـاين    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

)١٩٩١ (  
اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
أشكال التمييز ضـد املـرأة      

)١٩٨٤ (  
اتفاقية مناهـضة التعـذيب     

)١٩٨٧ (  
الربوتوكول االختياري التفاقية   

  ) ٢٠٠٦(ضة التعذيب مناه
  ) ١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
باشتراك األطفال يف الرتاعات    

  ) ٢٠٠٢(املسلحة 
ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
ببيع األطفال وبغاء األطفـال     
واستغالل األطفال يف املـواد     

  ) ٢٠٠١(اإلباحية 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق      
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم



A/HRC/WG.6/21/ESP/2 

3 GE.14-20628 

 اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  الدورة السابقةاحلالة يف  
 /صكوك مل ُيـصّدق عليهـا     

 ُيوافق عليها  مل

اتفاقية حقـوق األشـخاص     
  ) ٢٠٠٧(ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

          )٢٠٠٩(القسري 
  أو اإلعالنات /التحفظات و 

    
الربوتوكول االختيـاري األول    

اخلـاص  امللحق بالعهد الدويل    
باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

 مـن   ٥ من املـادة     ٢الفقرة  (
  ) ١٩٨٥اإلعالن، 

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى      
إعالن عـام   (التمييز ضد املرأة    

١٩٨٤ (  
: إعالنات(اتفاقية حقوق الطفل    

 ٣و ٢والفقرتان  ) د(٢١املادة  
  )١٩٩٠، ٣٨من املادة 

    

ــشكوى   ــراءات ال إج
والتحقيــق واإلجــراءات 

  )٣(لةالعاج

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري،    

  ) ١٩٩٨(١٤املادة 
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

 ٤١املدنية والسياسية، املـادة     
)١٩٩٨ (  

الربوتوكول االختيـاري األول    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

)١٩٨٥ (  
فاقية الربوتوكول االختياري الت  

القضاء على مجيـع أشـكال      
 ٨التمييز ضد املـرأة، املـادة       

)٢٠٠١ (  
جلنة مناهضة التعذيب، املـواد     

  ) ١٩٨٧( ٢٢ و٢١ و٢٠
الربوتوكول االختياري التفاقية   
ــخاص ذوي   ــوق األش حق

  )٢٠٠٧( ٦اإلعاقة، املادة 

الربوتوكول االختياري امللحق   
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    

ــصادية واالجت ــة االقت ماعي
  ) ٢٠١٠(والثقافية 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

 ١٣تقدمي البالغات، املـادة     
)٢٠١٣ (  

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشــخاص مــن االختفــاء 

 ٣٢ و ٣١القسري، املادتـان    
)٢٠١١(  

امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   

   ١١ و١٠ثقافية، املادتان وال
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

   ١٢تقدمي البالغات، املادة 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
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  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  الة يف الدورة السابقةاحل اإلجراء املتخذ بعد االستعراض مل ُيصدق عليها

بـشأن  ١٩٦١اتفاقية عـام    
خفــض حــاالت انعــدام 

  اجلنسية 
اتفاقية منظمة العمل الدولية    

 )١٠(١٨٩رقم 

الربوتوكول اإلضايف الثالث   
التفاقيات جنيف املعقودة يف    

 )٩(١٩٤٩ عام

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     
  واملعاقبة عليها؛

نظام روما األساسي للمحكمـة     
  جلنائية الدوليةا

  )٥(بروتوكول بالريمو
 اخلاصة بوضع   ١٩٥١اتفاقية عام   

الالجئني وبروتوكوهلا املوضوع يف 
   ١٩٦٧ عام

 بشأن وضـع    ١٩٥٤اتفاقية عام   
  األشخاص عدميي اجلنسية 
 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  
اإلضافيان األول والثاين امللحقـان     

  )٦(هبا
قيات األساسية ملنظمة العمل    االتفا
  )٧(الدولية

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     
٨(١٦٩(  

اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز    
 )قبول(يف التعليم 

التصديق أو االنـضمام    
 أو اخلالفة

املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة        و )١١(وأوصى عدد من هيئات املعاهدات      -١
 بـأن تـصّدق     )١٢(نصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       للعنصرية والتمييز الع  

  . إسبانيا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 واملقرر اخلـاص املعـين      )١٣(وأوصى مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني        -٢

  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١ بأن تنضم احلكومة إىل اتفاقية عام )١٤(بالعنصرية

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء  
، أوصى الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري             ٢٠١٤يف عام     -٣

الطوعي بضمان استناد اجلهاز القضائي، وال سيما احملكمة الدستورية واحملكمة العليا، علـى             
  . )١٥(ق اإلنسان والصكوك الدولية األخرىالدوام إىل اإلعالن العاملي حلقو
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، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن ٢٠١٢ويف عام   -٤
، "مبادئ توجيهيـة "قلقها من أن إسبانيا تعترب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جمرد      

درجة احلماية اليت حتظى هبا احلقوق      فحثت إسبانيا على ضمان أن تتمتع هذه احلقوق بنفس          
  .)١٦(املدنية والسياسية

، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتسق التشريعات واألنظمة املعمول ٢٠١٠ويف عام     -٥
  .)١٧(هبا يف مجيع اجملموعات املتمتعة باحلكم الذايت مع االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني

عين بالعنصرية بأن يضمن الدستور صراحةً      ، أوصى املقرر اخلاص امل    ٢٠١٣ويف عام     -٦
كما أوصى بتحسني تشريعات مكافحة التمييز       .احلق يف املساواة أمام القانون لغري املواطنني      

من خالل اعتماد تشريعات شاملة بشأن العنصرية والتمييز العنـصري وكـره األجانـب              
  .)١٨(يتصل بذلك من تعصب وما

  اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي وبنية حقوق   -جيم  

  )١٩(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان احلالة يف الدورة السابقة )٢٠(املركز خالل االستعراض احلايل

 أمانة املظامل ) ٢٠٠٧(ألف  ) ٢٠١٢(ألف 

 بني أمانات املظامل الوطنية     وأوصى املقرر اخلاص املعين بالعنصرية بإقامة تعاون قوي         -٧
ودعا أيضاً أمانات املظامل إىل العمل عن كثب مع املنظمـات غـري احلكوميـة                .واإلقليمية

  .)٢١(واجملتمع املدين
، أوصت اللجنة املعنية باالختفاء القسري بأن ختصَّص ألمانة املظامل          ٢٠١٣ ويف عام   -٨

  .)٢٢(عذيباملوارد الكافية ألداء دورها بوصفها آلية منع الت
أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء على احلكومة بإنشاء هيئة تابعة للدولـة   و  -٩

تنعم بدعم مؤسسي كامل ملعاجلة املسائل املتعلقة باالختفاء القسري ومن مجلتها إنشاء قاعدة             
وأوصى باعتماد خطة وطنية، يف أقـرب وقـت          .)٢٣(بيانات مركزية عن حاالت االختفاء    

  .)٢٤(ن، للبحث عن األشخاص املفقودينممك
، دعا املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات          ٢٠١٤يف عام   و  -١٠

عدم التكرار احلكومة إىل الربهنة عن التزام راسخ بإعمال احلق يف احلقيقة واحلق يف العدالـة                
 .اعتبار ذلك مسألة حتظى باألولويـة     واحلق يف اجلرب ويف ضمانات عدم التكرار إعماالً تاماً ب         

وشدد على أن النقص يف املوارد، مع أنه قد حيد من قدرات الدولة، ال ميكن أن يكون مربراً                  
  .)٢٥(للتقاعس عن العمل فيما يتعلق بتلك التدابري
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ثانياً  
ت قد قُدمت خالل االستعراض     قدمت إسبانيا تقريراً عن متابعة التوصيات اليت كان         -١١

  .)٢٦(٢٠١٠الدوري الشامل الذي أجري يف عام 

  )٢٧(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 حالة اإلبالغ
ــات  ــر املالحظ آخ

 اخلتامية

آخر تقرير قُدم منذ 
دورة االستعراض 

 السابقة
املالحظات اخلتامية الواردة   

 اهدةهيئة املع يف االستعراض السابق 

التقارير احلادي والعشرين   
إىل الثالث والعشرين كان    

كانون ُيفترض تقدميها قبل    
  ٢٠١٤يناير /الثاين

جلنة القـضاء علـى       ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٠١٤  ٢٠١١مارس /آذار
 التمييز العنصري

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١٧ السادس يف عام

املعنية باحلقوق  اللجنة    ٢٠٠٤مايو /أيار ٢٠٠٩  ٢٠١٢مايو /أيار
االقتصادية واالجتماعية  

 والثقافية

ُيتوقع النظـر يف التقريـر      
  ٢٠١٥ السادس يف عام

اللجنة املعنية حبقـوق      ٢٠٠٨أكتوبر /األول تشرين ٢٠١٢ --
 اإلنسان

ُيتوقع النظـر يف التقريـر      
اجلامع للتقريرين الـسابع    

  ٢٠١٥ والثامن يف عام

ية القضاء علـى    اتفاق  ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٠١٣ --
مجيع أشكال التمييـز    

 ضد املرأة

ُيتوقع النظـر يف التقريـر      
 السادس

ــضة    ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين تشرين ٢٠١٣ -- ــة مناه اتفاقي
 التعذيب

حيل موعد تقدمي التقريـر     
اجلامع للتقريرين اخلـامس    

  ٢٠١٥والسادس يف عام 

أكتوبر /األول تشرين
٢٠١٠  

 ة حقوق الطفلاتفاقي  ٢٠٠٢ هيوني/حزيران ٢٠٠٨

حيل موعد تقدمي التقريرين    
الثاين والثالـث يف عـام      

٢٠١٨  

اتفاقيـــة حقـــوق   -- ٢٠١٠  ٢٠١١سبتمرب /أيلول
 األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١٩ املقبل يف عام

نوفمرب /الثاين تشرين
٢٠١٣  

اللجنة املعنية باالختفاء     -- ٢٠١٢
 القسري
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  ات متابعة حمددة قدمتها هيئات املعاهدات الردود على طلب  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 هيئة املعاهدة حيل موعد التقدمي يف املوضوع تاريخ التقدمي

طُلب تقدمي املزيد مـن      .)٢٩(٢٠١٣
 )٣٠(املعلومات

استقالل جملس تعزيز املساواة بـني      
مجيع األشخاص يف املعاملة دون متييز      

إلثين؛ على أساس األصل العرقي أو ا     
القوالب النمطية العنصرية والتحامل    
العنــصري؛ إعــادة القــصر غــري 

 .)٢٨(املصحوبني بذويهم إىل بلداهنم

جلنة القضاء على التمييز     ٢٠١٢
 العنصري

 .)٣٤(٢٠١١ و )٣٣(٢٠١٠ و )٣٢(٢٠٠٩
 )٣٥(وطُلب تقدمي املزيد من املعلومات

اعتماد آلية وطنية ملنـع التعـذيب؛       
مة؛ وحقـوق   واالحتجاز قبل احملاك  

 )٣١(األجانب

اللجنة املعنيـة حبقـوق      ٢٠٠٩
 اإلنسان

وطُلب تقدمي معلومات    .)٣٧(٢٠١١
 )٣٨(إضافية

االجتار بالنساء واألطفال؛ احلمل غري     
 )٣٦(املرغوب فيه

اتفاقية القضاء على مجيع     ٢٠١١
 أشكال التمييز ضد املرأة

طُلب تقدمي   .)٤١(٢٠١٢ و )٤٠(٢٠١١
 )٤٢(مزيد من املعلومات

ضمانات حتمـي مـن االحتجـاز       
الظروف  التعسفي؛ احلبس االنفرادي؛

يف مراكز احتجاز القاصرين؛ بيانات     
عن التعـذيب واإليـذاء؛ النـساء       
املهاجرات ضحايا العنف القائم على     

 )٣٩(نوع اجلنس

 اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٠١٠

التحقيق يف مجيع حاالت االختفـاء        --
القسري؛ ضـمانات حتمـي مـن       

تجاز التعسفي؛ البحـث عـن      االح
األشخاص املفقـودين واسـتجالء     

 .)٤٣(مصريهم

اللجنة املعنية باالختفـاء     ٢٠١٤
 القسري

 اآلراء    

 هيئة املعاهدة عدد اآلراء احلالة

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان )٤٤(٢ .)٤٥(ما زال حوار املتابعة جارياً

 عذيباتفاقية مناهضة الت )٤٦(٢  .طُلب تقدمي معلومات

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        )٤٧(١  .طُلب تقدمي معلومات
 املرأة
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   )٤٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة يف الدورة السابقة احلالة الراهنة 

 دعوة دائمة نعم نعم

  ) ٢٠١٣(العنصرية 
  ) ٢٠١٤(تعزيز احلقيقة 

 ) ٢٠١٣(حاالت االختفاء 

  اإلرهاب
  سكن الالئقال

  التعذيب
 املهاجرون

 الزيارات املضطلَع هبا

  استقالل القضاة واحملامني
      التمييز ضد املرأة

  االحتجاز التعسفي
 االّتجار باألشخاص

 الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ حرية التعبري

  املهاجرون 
 قضايا األقليات

 الزيارات اليت طُلب إجراؤها

 ١٦ورّدت احلكومة على  . خالل الفترة قيد االستعراض رسالة١٧أُرِسلت 
  .رسالة منها

 الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   -جيم  
 ٢٠١٠أسهمت إسبانيا مالياً يف ميزانية مفوضية حقـوق اإلنـسان يف الـسنوات                -١٢
 واشتملت مسامهتها على تربعات إىل صندوق األمم املتحـدة          ٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١و

للتربعات لضحايا التعذيب، وصندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل الـسكان األصـليني،            
   .)٤٩(وصندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرة

نسان، مع مراعاة القـانون     تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإل        -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الساري املفعول 

  املساواة وعدم التمييز   -ألف  
أوصى املقرر اخلاص املعين بالعنصرية بأن تكفل إسبانيا ذكر الدوافع العنـصرية يف               -١٣

من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع        ١ مجيع أحكام قانون العقوبات مبا يتوافق مع املادة       
  .)٥٠( التمييز العنصريأشكال
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، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بـأن جتمـع إسـبانيا    ٢٠١١ويف عام     -١٤
معلومات عن أفعال التمييز العنصري اليت ترتكبها الشرطة والـسلطات القـضائية وإدارات             

  .)٥١(السجون ومصاحل اهلجرة
والثقافية عن رضاها العتماد    وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         -١٥

وأعربت  .)٥٢(٢٠٢٠-٢٠١٢االستراتيجية الوطنية إلدماج السكان الغجر يف اجملتمع للفترة         
جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من استمرار حدوث حـاالت متييـز يف حـق                 

ن تدجمهم يف   الغجر يف احلياة اليومية وأوصت بأن حتّسن الدولة الطرف حالة الغجر وبأ            مجاعة
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن      .)٥٣(اجملتمع اإلسباين 
  .)٥٤(شواغل مشاهبة

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا مـن              -١٦
ذ إسبانيا مزيداً مـن التـدابري       املعاناة اليت يلقاها املهاجرون جّراء التمييز، وأوصت بأن تتخ        

وأعربت جلنة القـضاء علـى التمييـز         .)٥٥(للقضاء على التمييز يف حق السكان املهاجرين      
العنصري عن قلقها من أن استمرار تغطيٍة إعالمية تنشر القوالب النمطية العنصرية والتحامل             

  .)٥٦(العنصري على فئات معينة من املهاجرين
 اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن قلقها من       ، أعربت ٢٠١١ويف عام     -١٧

وحثت إسبانيا على توسيع نطاق احلماية من التمييز  .استمرار هتميش األشخاص ذوي اإلعاقة
بسبب اإلعاقة، وعلى ضمان احلماية من احلرمان من الترتيبات التيسريية املعقولة، بـصرف             

  .)٥٧(ن ضروب من التمييزالنظر عن درجة اإلعاقة، بوصف ذلك ضرباً م

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي   -باء  
، اعتربت اللجنة املعنية باالختفاء القسري أن تشريعات البلـد ملنـع            ٢٠١٣يف عام     -١٨

حدوث حاالت االختفاء القسري واملعاقبة عليها ال متتثل امتثاالً تاماً ألحكام االتفاقية الدولية             
وأوصت اللجنة باعتماد تدابري تـشريعية      . )٥٨( من االختفاء القسري   حلماية مجيع األشخاص  

  .)٥٩(جتعل من االختفاء القسري جرمية قائمة بذاهتا
والحظت اللجنة املعنية باالختفاء القسري بقلق نظام احلبس االنفرادي يف إسـبانيا              -١٩

هلا املتهم من عدة    يوماً يف قضايا اإلرهاب أو العصابات املسلحة ُيحرم خال         ١٣الذي قد ميتد    
حقوق منها احلق يف تعيني حمام من اختياره، واحلق يف التحدث مع احملامني املنتدبني لـه يف                  

 .)٦٠(جلسة خاصة أو يف إبالغ الشخص الذي خيتاره باعتقاله أو باملكان الذي هو حمتجز فيه              
، الحظت جلنة مناهضة التعذيب بأسـف أن نظـام احلـبس االنفـرادي              ٢٠١١ويف عام   

ُيستعرض هبدف إلغائه، وأعربت عن استمرار خيبتها ملّا علمت أن احملتجـز يف احلـبس                مل
  .)٦١(االنفرادي ال يتمتع بالضمانات القانونية األساسية
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، قال املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات        ٢٠١١ويف عام     -٢٠
لتدابري التنظيميـة والتـدابري الوقائيـة       األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب إنه على علم با        

وكذلك بالتدابري اإلدارية اليت ُوضعت من أجل قصر تطبيق احلبس االنفرادي على حـاالت              
إال أنه أضاف أن مثة ما يدل علـى أن           .استثنائية ولضمان احترام حقوق املعتقلني األساسية     

ويف  .)٦٣(٢٠١٢يونيـه   /حزيرانوأرسلت احلكومة رداً يف     . )٦٢(تلك اآلليات ال تطبَّق دائماً    
، دعا املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلكومة جمدداً للنظر جبدية يف إلغـاء              ٢٠١٢ عام

، قّدمت اللجنـة املعنيـة حبقـوق        ٢٠١٣ويف عام    .)٦٤(احلبس االنفرادي أو تشديد تنظيمه    
  .)٦٥(اإلنسان توصية مماثلة

ذوي اإلعاقة عن قلقها إزاء ما ورد مـن         وأعربت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص        -٢١
تقارير عن إساءة املعاملة األشخاص ذوي اإلعاقة املوَدعني يف الرعاية املؤسـسية يف مراكـز               
سكنية أو يف مستشفيات األمراض النفسية، وأوصت بأن تستعرض إسبانيا قوانينها اليت جتيز             

  .)٦٦(احلرمان احلرية على أساس اإلعاقة
اخلاص املعين بالعنصرية بأن تتخذ احلكومة تدابري من أجل وضع حد           وأوصى املقرر     -٢٢

ألمور منها التنميط اإلثين والعرقي بوسائل منها تعديل التشريعات املناسبة لكفالة تـضمينها             
حظراً حمدَّداً للتنميط العرقي ومعايري واضحة كي يتبعها املوظفون املكلفون بإنفاذ القـوانني             

  .)٦٧(عمليات توقيف األشخاص والتحقق من هوياهتم وكيفية إجرائهاتبّين كيفية البدء يف 
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا مـن              -٢٣

أوصـت   و .ارتفاع مستويات العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف القائم على نوع اجلنس           
ف، ال سيما العنف الذي ميـاَرس علـى املـرأة،           بأن تعزز إسبانيا تدابري مكافحة هذا العن      

  .)٦٨(وشجعتها على كفالة أالّ تقوض تدابري التقشف التقييدية احلماية اليت توفرها للضحايا
، اعتمدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قراراً بشأن           ٢٠١٤ويف عام     -٢٤

ته امرأة وابنتها وانتهت بقتل الطفلـة       بالغ يتعلق حبالة من حاالت العنف املرتيل ذهبت ضحي        
وقالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة إن صـاحبة             .)٦٩(٢٠٠٣عمداً يف عام    

البالغ قد تكّبدت أذى فادحاً وضرراً يستحيل جربه جّراء فقدان ابنتها، وإن ما بذلته مـن                
إىل استنتاجات منـها أن     وخلصت اللجنة    .جهود يف سبيل االنتصاف كانت عدمية اجلدوى      

وأوصت اللجنـة   .انتفاء اجلرب يشكِّل إخالالً من جانب الدولة بالتزاماهتا الناشئة عن االتفاقية   
بأن توفر إسبانيا تدريباً إلزامياً للقضاة واملوظفني اإلداريني على تطبيق اإلطار القانوين اخلاص             

  .)٧٠( والقوالب النمطية اجلنسانيةمبكافحة العنف املرتيل، مبا يشمل تعريف العنف املرتيل
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن قلقها من أن الـسياسات           -٢٥

العامة املتعلقة بالوقاية من العنف القائم على نوع اجلنس ال تراعي بالقدر الكـايف الوضـع                
كافحة العنف الذي   وأوصت بأن تضع إسبانيا سياسات عامة مل       .اخلاص للنساء ذوات اإلعاقة   

مياَرس على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، ولتمكني النساء ذوات اإلعاقة من االستفادة من             
  .)٧١(نظام استجابة متكامل
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 إزاء حالـة    ،)٧٢(٢٠١١بعد أن أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها، يف عام           و  -٢٦
ا العنـف القـائم علـى    النساء املهاجرات يف وضع هجرة غري شرعي الالئي يقعن ضـحاي         

، الـذي يعـدل القـانون    ٢/٢٠٠٩اجلنس، قالت إسبانيا إن القانون التنظيمي رقـم         نوع
 املتعلق حبقوق وحريات األجانب وإدماجهم يف اجملتمع، يتضّمن مـواد           ٤/٢٠٠٠ األساسي

ومع ذلك، أعربت جلنة القضاء علـى        .)٧٣(جديدة تتصدى للعنف اجلنساين واالجتار بالبشر     
، الـيت   ٢/٢٠٠٩مكرراً من القانون التنظيمي رقم       ٣١ العنصري عن قلقها ألن املادة       التمييز

ختص األجنبيات الالئي يقعن ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس، من شأهنا أن تثين املرأة               
األجنبية يف وضع هجرة غري شرعي عن تقدمي شكاوى من العنف القائم على نوع اجلـنس                

وأوصت اللجنـة باسـتعراض األحكـام      .لص احملكمة إىل إدانة املتهم    خمافة طردها إذا مل خت    
  .)٧٤(التشريعية الواردة يف ذلك القانون

وأعربت جلنة حقوق الطفل جمدداً عن قلقها من أن العقوبة البدنية مقبولة اجتماعياً،               -٢٧
  .)٧٥(وال سيما يف البيت

بان الحتياجات بعـض    ورأت مفوضية شؤون الالجئني أن إجياد هنج وفهم يستجي          -٢٨
مل يتحقق بعد على الـرغم مـن إجـراء حتـسينات        ضحايا االجتار بالبشر للحماية الدولية    

وهذا أمر مثري للقلق خاصةً بالنسبة ملن يطلبون اللجوء وُهم على احلدود أو وُهم               .)٧٦(قانونية
فـل  وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تك      .حمتجزون يف مراكز االحتجاز غري القضائي     

احلكومة تزويد األشخاص املتجر هبم مبعلومات عن حقهم يف التقدم بطلب احلصول علـى              
احلماية الدولية وشرَحها هلم، وبأن تعتمد تشريعاً شامالً بشأن االجتار بالبشر يستند إىل هنج              

  .)٧٧(قائم على حقوق اإلنسان ويتوخى احلماية
مكرراً يف قانون    ٥٩ بإدماج املادة ويف ذلك الصدد، رّحبت مفوضية شؤون الالجئني          -٢٩

األجانب اليت تنطبق بصورة مباشرة على ضحايا االجتار بالبشر؛ كما رّحبت بتصنيف جرميـة              
 وباعتمـاد   ٢٠١٠ديسمرب  /االجتار بالبشر يف القانون اجلنائي تصنيفاً صحيحاً يف كانون األول         
  .)٧٨(٢٠١١أكتوبر /ولالربوتوكول اإلطاري حلماية األشخاص املتجر هبم يف تشرين األ

، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تزويدها مبزيد           ٢٠١٢ويف عام     -٣٠
من املعلومات عن اإلجراءات املتخذة من أجل زيادة التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مـع              

  .)٧٩( إىل العدالةبلدان املنشأ والعبور واملقصد توخياً ملنع االجتار بالبشر ولتقدمي اجلناة

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون   -جيم  
، أعرب املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات          ٢٠١٤يف عام     -٣١

عدم التكرار عن قلقه جمدداً من اإلصالحات املتعاقبة اليت أُجريت على القـانون التنظيمـي               
، واليت حدت بشكل كبري من فـرص احملـاكم          ٢٠١٤ و ٢٠٠٩يف عامي    ٦/١٩٨٥ رقم
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وأوصى املقرر اخلاص    .)٨٠(اإلسبانية يف ممارسة واليتها القضائية على اجلرائم الدولية اخلطرية        
بأن تكفل احلكومة تعاون العدالة اإلسبانية مع الدعاوى القضائية اليت ُينظر فيها يف اخلـارج،         

  .)٨١(اف ملمارسة احملاكم اإلسبانية الوالية القضائية العامليةومكافحتها أي إضع
ويساور اللجنة املعنية باالختفاء القسري القلق ألن القانون اإلسباين جييـز تعليـق               -٣٢

وأوصـت بـأن    .إعمال احلق يف املثول أمام القضاء إذا ما أُعلن عن حالة طوارئ أو حصار           
يف طلب املثول أمام القضاء للتعليق أو التقييد حتت أي          تكّرس إسبانيا عدم قابلية إعمال احلق       

  .)٨٢(ظرف من الظروف
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن التطورات التـشريعية قـد أدت إىل                 -٣٣

وأوصت بأن تستعرض إسبانيا     .تشديد العقوبات على األطفال الذين يرتكبون جرائم خطرية       
  .)٨٣(ضاء األحداث تنفيذاً تاماًتشريعاهتا وبأن تضمن تنفيذ معايري ق

وأوصى الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري بأن تتخذ احلكومة التـدابري              -٣٤
التشريعية الالزمة لكفالة عدم عرض حاالت االختفاء القسري إال علـى احملـاكم العاديـة               

وقـدمت اللجنـة     .)٨٤(املختصة دون غريها من احملاكم اخلاصة، وال سيما احملاكم العسكرية         
  .)٨٥(املعنية باالختفاء القسري توصية مماثلة

ودعت اللجنة املعنية باالختفاء القسري البلد إىل النظر يف إنشاء جلنة مؤلفة من خرباء   -٣٥
  .)٨٦(مستقلني تكلَّف بالوقوف على حقيقة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف املاضي

 بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكـرار         وأوصى املقرر اخلاص املعين     -٣٦
بأن تنظر احلكومة يف بدائل عن قانون العفو العام وبأن تلغي اآلثار املترتبة عليه اليت حالـت                 
دون إجراء أي حتقيقات ودون حتقيق العدالة فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 

  .)٨٧(ة وحكم فرانكواليت ارُتكبت إّبان احلرب األهلي
ودعا املقرر اخلاص احلكومة إىل حتديد اآلليات الكفيلة بتفعيل إلغاء األحكام الصادرة              -٣٧

إّبان احلرب األهلية ونظام فرانكو اليت انتهكت املبادئ األساسية للقانون ولألصول القانونيـة             
ب أخرى عاشتها بلـدان     وشدد على أن الدراسات املقارنة اليت تناولت جتار        .الواجبة مراعاهتا 

  .)٨٨(واجهت حتديات مماثلة، والعديد منها يقع ضمن السياق األورويب، قد تكون مفيدة للغاية
وحثت اللجنة املعنية باالختفاء القسري إسبانيا على أمور منها التحقيـق يف مجيـع                -٣٨

 وى رمسية،مل تقدَّم بشأهنا أي شك حاالت االختفاء بصرف النظر عن تاريخ وقوعها وحىت لو    
على إزالة أي عقبات قانونية أمام إجراء مثل هذه التحقيقات يف القانون احمللـي،               كما حثتها 

ودعا الفريق العامـل املعـين حبـاالت         .)٨٩(وال سيما التفسري الذي قُدم لقانون العفو العام       
ص الذين  االختفاء القسري احلكومة إىل إبداء مهة أكرب يف االلتزام بالتحقق من مصري األشخا            

اختفوا أثناء احلرب األهلية ونظام احلكم الدكتاتوري أو من مكان وجودهم وإىل اإلسراع يف         
وينبغي االضطالع جبميع مبادرات البحث عن األشخاص املختفني بوصـفها           .القيام بذلك 
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التزاماً من التزامات الدولة، وينبغي أن تشكل هذه املبادرات جزءاً من سياسة شاملة ومتسقة              
  .)٩٠(ستمرة وقائمة على التعاون والتآزروم
وأعربت اللجنة املعنية باالختفاء القسري عن قلقها ألن مجيع األشـخاص الـذين               -٣٩

وأشارت اللجنـة    .حلقهم ضرر مباشر جّراء اختفاء قسري قد ال يستفيدون من تدابري اجلرب           
ع على عاتق الـشخص     أيضاً إىل أن مسؤولية التعويض املنصوص عليه يف القانون اجلنائي تق          

كما أشـارت    .الذي ارتكب اجلرمية، وألن الدولة ال تتحمل سوى املسؤولية املدنية الفرعية          
وأوصـت   .إىل أن التشريع احمللي ال يتضمن أي نظام للتعويض الشامل حتت مسؤولية الدولة            

  .)٩١(اللجنةُ بأن تضع إسبانيا تعريفاً للضحية يتماشى مع االتفاقية
رر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عـدم التكـرار            ودعا املق   -٤٠

احلكومة إىل توخي الدقة يف تقييم تنفيذ قانون الذاكرة التارخيية واستخدامه من قبل الضحايا              
بغية تكييف النماذج والتدابري مع ادعاءات الضحايا وبغية فتح قنوات اتصال بني الـسلطات              

  .)٩٢(رابطاتاملختصة والضحايا وال
وحث املقرر اخلاص احلكومة على االستجابة لطلبات الضحايا من حيـث تقـصي          -٤١

وعلى معاجلة التفتـت    ،  "إلضفاء الصبغة الرمسية على احلقيقة     "احلقائق، وعلى إنشاء آلية ما    
املفرط الذي تعّرض له بناء الذاكرة يف إسبانيا، كما حثها على إعادة ختصيص نفس القدر من       

  .)٩٣(د الذي كان خمصصاً من قبل لذلك الغرض، إنْ مل تستطع زيادتهاملوار
وفيما يتعلق حباالت انتزاع أطفال اليت كانت قد حدثت يف إسبانيا يف املاضي، تلقت      -٤٢

اللجنة املعنية باالختفاء القسري تقارير بشأن العقبات اليت تعترض مجع الوثائق املتعلقة بتلك             
وحثت إسبانيا على تكثيـف جهودهـا        .ت فيها، على حد سواء    احلاالت وفعالية التحقيقا  

أو االختفـاء القـسري     /البحث عن أي من األطفال الذين رمبا كانوا ضحية االنتزاع و           يف
  .)٩٤(استبدال اهلوية ويف التعرف عليهم أو/و

  احلق يف الزواج   -دال  
دىن لسن الزواج يف عاماً احلد األ ١٦ أوصت جلنة حقوق الطفل بأن ترفع إسبانيا إىل  -٤٣

  .)٩٥(ظروف استثنائية وبإذن قاض من القضاة

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية   -هاء  
أي حالـة قتـل     ) اليونسكو(مل تسجل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           -٤٤

  .)٩٦(٢٠١٢ و٢٠٠٨صحفي يف إسبانيا بني عامي 
جعت اليونسكو احلكومة على نزع صفة اجلرم عن التشهري وعلـى إخـضاِعه             وش  -٤٥

  .)٩٧(للقانون املدين وفقاً للمعايري الدولية
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ودعا املقرر اخلاص املعين بالعنصرية احلكومة إىل وضع حد خلطاب الكراهية واحلض              -٤٦
ك الظـاهرة   وتنبغي معاجلة تل  . على كره األجانب الذي ميارسه الساسة والزعماء السياسيون       

. على مجيع املستويات، مبا فيها املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي وعلى صعيد املقاطعـات            
ديد حىت عنـدما    نن ينددوا هبذا اخلطاب أشد ما يكون الت       أومن مسؤولية الزعماء السياسيني     

ينبغي على الساسة من األحزاب السياسية الرئيـسية خـصوصاً أن           . ايأيت من داخل أحزاهب   
  .)٩٨(نبوا خطاب التحريض على كره األجانب وإلقاء اللوم على فئات ال ذنب هلايتج
وال يزال القلق يساور اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة إزاء              -٤٧

وأوصت . قلة عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص معاً            
  .)٩٩(اة بني عدد الرجال والنساء يف هذه املناصببالنهوض باملساو

وتالحظ اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بقلقٍ عدد األشـخاص ذوي              -٤٨
وأوصت بأن ُيمنح مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة        .اإلعاقة احملرومني من حقهم يف التصويت     

  .)١٠٠(احلق يف التصويت واملشاركة يف احلياة العامة

  ق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتيةاحل  -واو  
يف سياق األزمة االقتصادية واملالية، أعربت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية               -٤٩

واالجتماعية والثقافية عن قلقها من استمرار ارتفاع معدالت البطالة والبطالة طويلة األمـد             
اصة الشباب واملهاجرون والغجر واألشخاص     اللتني تعاين منهما نسبة كبرية من السكان، وخب       

  .)١٠١(ذوو اإلعاقة
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تضمن إسبانيا            -٥٠

أن ميكّن احلد األدىن لألجور العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق، وأن يعـدَّل               
  .)١٠٢(كلفة املعيشةذلك احلد األدىن دورياً ليتناسب مع ت

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن              -٥١
القوالب النمطية اجلنسانية متنع املرأة من التمتع باحلق يف العمل على قدم املساواة مع الرجل،               

إسبانيا على رصـد  وحتث اللجنة  . كما أن الفجوة بني أجر الرجل وأجر املرأة ال تزال كبرية          
امتثال اجلهات اخلاصة للتشريع املتعلق باملساواة يف املعاملة وبعدم التمييز وملبدأ املـساواة يف              

  .)١٠٣(العمل ذي القيمة املتساوية األجر على

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -زاي  
ية والثقافية عن قلقهـا مـن أن   أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماع     -٥٢

. محاية احلقوق املكرسة يف العهد قد تراجعت نتيجةً ملا اعتمدته إسبانيا من تـدابري تقـشف               
وأوصت اللجنةُ حبماية املضمون األساسي جلميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد يف مجيـع          

  .)١٠٤(الظروف واألحوال
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ن السكان يعيشون حتت خط الفقر، وأن       يف املائة م   ٢١,٨ والحظت اللجنة بقلق أن     -٥٣
وأعربـت   .)١٠٥(نسبةً أكرب من ذلك بكثري معّرضة لالفتقار بسبب األزمة االقتصادية واملاليـة           

وأوصت  .)١٠٦(اللجنة عن قلقها من ختفيض استحقاقات األسرة بشكل كبري أو من إلغائها متاماً            
  .)١٠٧(قتصادية واالجتماعية والثقافيةبأن تكفل إسبانيا عدم إضرار تدابري التقشف باحلقوق اال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العديد من األسر ال حتصل على املساعدة                -٥٤
وأوصت بـأن   . املالئمة وإزاء حالة األطفال يف األسر املتضررة من األزمة االقتصادية احلالية          

  .)١٠٨(تعزز إسبانيا نظام استحقاقات األسرة وعالوات األطفال
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٥٥

رزوح األفراد واألسر حتت عبء تكاليف السكن بعد دخوهلم يف عقود الـرهن العقـاري               
وأوصت اللجنة بتعديل التشريعات     .الطويلة األجل مما تسبب يف خسارة العديد منهم بيوهتم        

لتمكني املقترضني من التخلي عن منازهلم مقابل تسوية الرهون العقارية اليت عليهم، وبزيادة             
  .)١٠٩(الرصيد املتاح من املساكن االجتماعية

وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن عمليات اإلخالء القسري اليت حدثت دون مراعاة              -٥٦
وأوصت باعتماد إطار قانوين يضع الشروط املناسبة واإلجراءات         .جبةالضمانات القانونية الوا  

  .)١١٠(الواجب اتباعها قبل تنفيذ اإلخالء
والحظت اللجنة بقلق أن املعاشات التقاعدية تكون يف كثري من احلاالت دون مستوى               -٥٧

شـات  الكفاف، وساورها القلق خصوصاً إزاء حالة النساء األرامل اللوايت يعشن علـى املعا             
وأوصت بإعادة النظر يف مبلغ املعاشات التقاعدية القائمة على دفع اشتراكات وغري            . التقاعدية

  .)١١١(القائمة على دفع اشتراكات حبيث تضمن مستوى معيشي مناسب جلميع املتقاعدين

  احلق يف الصحة   -حاء  
زويـدها  ، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة ت           ٢٠١٢يف عام     -٥٨

مبعلومات عن مدى توافر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية والقدرة على حتمل تكاليفهـا،             
وعن التدابري املتخذة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية ولزيـادة املعرفـة          

فتيان بوسائل منع احلمل واحلصول عليها والنهوض بالتربية اجلنسية املوجهة للمراهقني من ال           
والفتيات، مع إيالء اهتمام خاص ملنع حاالت احلمل املبكر واألمراض املنقولـة باالتـصال              

  .)١١٢(اإليدز/اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية
 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن أسفها ألن أولياء األمور             -٥٩

قد يوافقون على   " فاقدين لألهلية القانونية   "ونالذين ميثلون األشخاص ذوي اإلعاقة ّممن ُيعدّ      
إهناء أو سحب العالج الطيب أو التغذية أو غري ذلك من أشكال دعم احلياة اليت يتلقاها أولئك   

ويساور اللجنة القلق أيضاً من احتمال تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة ممن            .)١١٣(األشخاص
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وحثـت اللجنـة     .)١١٤(قتهم احلرة واملستنرية  ال ُيعترف بأهليتهم القانونية للتعقيم دون مواف      
وطلبـت   ،)١١٥(إسبانيا على إلغاء تقدمي العالج الطيب دون موافقة املريض الكاملة واملستنرية          

إليها تأمني احلصول على املوافقة املستنرية من األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع املسائل املتعلقة 
  .)١١٦(بالعالج الطيب

اص املعين بالعنصرية عن عميق أسفه للتعديالت الـيت أُدخلـت           وأعرب املقرر اخل    -٦٠
، واليت حتد من حق املهاجرين بدون وثـائق         ١٦/٢٠١٢بواسطة املرسوم امللكي بقانون رقم      

يف احلصول على خدمات الصحة العامة وفق ما تنص عليه عدة صـكوك دوليـة حلقـوق                 
عراض اإلصالحات الصحية الـيت     وأوصى املقرر اخلاص باست    .اإلنسان صّدقت عليها إسبانيا   

اعُتمدت يف سياق األزمة االقتصادية بغية ضمان متكني املهاجرين، أيا كان وضع هجـرهتم،              
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية       .)١١٧(من احلصول على خدمات الرعاية الصحية     
  .)١١٨(واالجتماعية والثقافية عن شواغل مماثلة

  احلق يف التعليم  -طاء  
الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن التعليم كان أحد      -٦١

وأوصت بأن تضمن إسبانيا تعليماً عايل اجلودة       . أكثر القطاعات تضرراً من ختفيضات امليزانية     
كما أوصت باستعراض التدابري الرجعية      .)١١٩(يف ظروف من املساواة جلميع الفتيان والفتيات      

ملتخذة فيما يتعلق برسوم الدراسة اجلامعية من أجل ضمان املساواة بني اجلميع يف احلـصول              ا
  .)١٢٠(على التعليم العايل على أساس القدرة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االرتفاع الشديد يف معدل االنقطاع عن               -٦٢
وأوصت . )١٢١(راهقني باملدارس الدراسة قبل األوان وإزاء اخنفاض معدل التحاق األطفال وامل        

اللجنة بأن تضمن إسبانيا إكمال األطفال حتصيلهم الدراسي وبأن تزيد من فرص األطفـال              
. )١٢٢(الذين تركوا الدراسة دون احلصول على شهادة يف االلتحاق بالتعليم والتدريب املهنيني           

 يف احلـصول    وشجعت اليونسكو احلكومة على مواصلة جهودها لضمان حق مجيع األطفال         
  .)١٢٣(على تعليم شامل حقاً

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء معلومات تتحدث عـن               -٦٣
يف بعض املناطق ال يذهب إليها سوى أطفال املهاجرين والغجر علـى            " غيتو"وجود مدارس   

 على حنـو مناسـب      الرغم من أن قانون تنظيم التعليم يوفر اآلليات اليت تتيح توزيع الطالب           
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تضمن إسبانيا توزيع الطالب على            . ومتوازن

 وأوصت اليونسكو بأن تشجَّع احلكومة على اختاذ تـدابري          .)١٢٤(املدارس توزيعاً متوازناً فعالً   
 من أصـول    إضافية من أجل زيادة فرص األطفال املنتمني إىل األقليات واألطفال املنحدرين          

  .)١٢٥(مهاجرة يف احلصول على التعليم
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
هنأت اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة إسـبانيا علـى اعتمـاد                 -٦٤

بالتكييف املعياري مع أحكام اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي       املتعلق ٢٦/٢٠١١ القانون
 أن القـانون ال يتنـاول مجيـع األشـخاص           هنا أعربت عن قلقها مـن     أإالّ   ،)١٢٦(اإلعاقة
وحثت اللجنة الدولة الطرف على ضمان متّتع مجيـع األشـخاص ذوي            . )١٢٧(اإلعاقة ذوي

اإلعاقة باحلماية من التمييز وعلى كفالة حصوهلم على فرص متكافئة بصرف النظـر عـن               
  .)١٢٨(إعاقتهم درجة
بوضع قـوانني وسياسـات     وأوصت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -٦٥

لتحل حمل اختاذ القرارات بالنيابة وذلك عن طريق دعم الشخص ذي اإلعاقة يف اختاذ قراراته               
  . )١٢٩(مبا حيترم استقالله الذايت وإرادته وما يفضله

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع سياسات وبرامج ختص          -٦٦
ات الصحية واحلماية االجتماعية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة        توفري التعليم والعمل واخلدم   

  .)١٣٠(مبا يعزز استقالليتهن ومشاركتهن الكاملة يف اجملتمع
ومع ذلك، ال يزال القلق يساور اللجنة إزاء تدين درجة االمتثال لـشروط تيـسري                 -٦٧

. يف املرافق القائمة  الوصول، وال سيما على الصعيدين اإلقليمي واحمللي ويف القطاع اخلاص و          
  .)١٣١(وأوصت بأن تشجع إسبانيا االمتثال للتشريعات املتعلقة بتيسري الوصول

  األقليات  -كاف  
أوصى املقرر اخلاص املعين بالعنصرية ببذل املزيد من اجلهود ملكافحة التمييز يف حـق                -٦٨

ال شرحية من السكان    السكان الروما، ال سيما يف سياق األزمة االقتصادية الراهنة، حيث ال تز           
الروما تتعرض لالستبعاد االجتماعي والتهميش والتمييز العنصري والتحامل والعـداء وتواجـه        

  .)١٣٢(حتديات كبرية يف جماالت التعليم والسكن واحلصول على خدمات الصحة والعمالة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
العقبات اليت يواجهها أطفال األجانب يف وضع هجرة        ال يزال القلق يساور اللجنة إزاء         -٦٩

وأوصى املقرر اخلـاص املعـين      . )١٣٣(غري شرعي يف احلصول على التعليم واخلدمات الصحية       
بالعنصرية بأن توفر احلكومة التمويل الكايف لتنفيذ سياسات إدماج املهاجرين، وبـأن تـضمن            

  .)١٣٤(هاجرين أكثر من غريها من الربامجعدم إضرار ختفيضات امليزانية بالربامج اخلاصة بامل
وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن عدم وجود مرسوم لتنفيذ قانون اللجوء،              -٧٠

، يعين ضمناً أن اجلوانب ذات الصلة من القانون ال تزال غري            ٢٠١٠الذي كان مقرراً يف عام      
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وأوصـت  . رسوم التنفيـذي  ، ألن التنظيم املفصل كان قد ُترك للم       )١٣٥(منظمة إىل حد كبري   
مفوضية شؤون الالجئني بأن تعتمد احلكومة املرسوم التنفيذي لقانون اللجوء مع التركيز على     

  .)١٣٧(وقّدم املقرر اخلاص املعين بالعنصرية توصية مماثلة. )١٣٦(توفري احلماية
وأفادت مفوضية شؤون الالجئني حبدوث زيادة يف طلبـات اللجـوء املقدمـة يف                -٧١
وبلغ جممـوع    .٢٠١٢مقارنة هبا يف عام     ) ٤ ٥١٣(يف املائة    ٧٠ بلغت نسبتها  ٢٠١٣ عام

شخـصاً احلمايـة     ١٤٦ أشخاص يف حني ُمنح    ٢٠٣ األشخاص الذين ُمنحوا مركز الجئ    
  .)١٣٨(الثانوية
واعتربت املفوضية أن من التطورات اإلجيابية إقامةُ نظام استقبال جيـد مللتمـسي               -٧٢

؛ )باستثناء مدينيت سبتة ومليلية اإلسبانيتني املتمتعتني باحلكم الذايت       (لقارية  اللجوء يف إسبانيا ا   
وتزايُد االعتراف بالالجئني من ضحايا العنف املرتيل؛ ومنُح احلماية الدولية لعدد قليل مـن              

؛ واستئناُف اختاذ القرارات يف إطار إجراء حتديد حاالت انعـدام           )١٣٩(ضحايا االجتار بالبشر  
بعد فترة دامت سنوات ظلت فيها معظم طلبات احلصول على مركز            ٢٠١٣ عام   اجلنسية يف 

  . )١٤٠(انعدام اجلنسية جممدة وذلك بعد تكرار صدور قرارات يف هذا الشأن عن احملكمة العليا
ومع ذلك، رأت مفوضية شؤون الالجئني أن صعوبة دخول األشخاص احملتاجني إىل              -٧٣

رب حدود مدينيت سبتة ومليلية اإلسبانيتني املتمتعتني باحلكم الذايت         احلماية الدولية إىل إسبانيا ع    
وأشارت املفوضية إىل أنه قـد مت       . املُحكم تسييُجهما ُتعترب عائقاً حقيقياً أمام التمتع باحلماية       

تشديد تدابري مراقبة احلدود منعاً حملاوالت القفز فوق السياج، اليت حيدث معظمها يف مدينـة         
قد زاد دون التقيد بـأي ضـمانات    "الساخنة"دد ما يسمى عمليات اإلعادة مليلية، وأن ع

وبسبب االكتظاظ الشديد، ال تزال ظروف االستقبال يف اجليبني املـذكورين دون            . قانونية
  .)١٤٢(وأعربت اللجنة املعنية باالختفاء القسري عن شواغل مماثلة. )١٤١(املعايري الدنيا

ئني عن قلق خاص من أن املمارسات املطبقة يف مدينيت          وأعربت مفوضية شؤون الالج     -٧٤
سبتة ومليلية اإلسبانيتني املتمتعتني باحلكم الذايت قد أدت إىل ارتفاع عدد األشخاص الذين قد              
حيتاجون إىل احلماية الدولية ومل يقّدموا طلبات للحصول عليها، ومن أن عدد أولئـك الـذين            

اد تدرجيياً، وهو ما يؤدي يف كثري مـن احلـاالت إىل           يسحبون طلبات اللجوء بعد تقدميها يزد     
وأوصت املفوضية بأن تضع احلكومة إجراء جلوء عادل         .نقلهم فوراً وتلقائياً إىل إسبانيا القارية     

وفعال أيضاً يف سبتة ومليلية يضمن التقيد باآلجال الزمنية القانونية، ويكفل نقـل األشـخاص           
  .)١٤٣( دولية إىل إسبانيا القارية دون تأخريالذين قد يكونون يف حاجة إىل محاية

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء وضع             -٧٥
األشخاص احملتجزين يف مراكز إيواء األجانب يف انتظار ترحيلهم، حيث يتم إبقاؤهم يف أماكن              

الكافية وال على اخلدمات االجتماعية أو الطبية       مكتظة وال ميكَّنون من احلصول على املعلومات        
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء رداءة ظـروف اإليـواء وحالـة              . )١٤٤(أو القانونية 

  .)١٤٥(اإلمهال يف مراكز الطوارئ يف جزر الكناري واجليوب اإلسبانية، وال سيما يف سبتة
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ى وضع أنظمة تطبَّق على مراكـز       وحث املقرر اخلاص املعين بالعنصرية احلكومة عل        -٧٦
احتجاز املهاجرين من أجل مواءمة الطريقة اليت تعمل هبا ومن مث ضمان حصول األشخاص               
احملتجزين يف تلك املراكز على الضمانات اإلجرائية للطعن يف احتجازهم، وضمان ظـروف             

لومات مبا فيها   معيشة مناسبة هلم، وحصوهلم على الرعاية واخلدمات الطبية، ووصوهلم إىل املع          
حقهم يف طلب اللجوء واملساعدة القانونية واخلدمات االجتماعية وحقهم يف التواصل مـع             

وقدمت جلنة . )١٤٦(العامل اخلارجي، وخباصة مع احملامني والسلطات القنصلية ومع أفراد أسرهم
  .)١٤٧(القضاء على التمييز العنصري توصية مماثلة

بالعنصرية بتوثيق مجيع اإلصابات اليت يعانيها املهاجرون       وأوصى املقرر اخلاص املعين       -٧٧
يف مراكز احتجاز املهاجرين بواسطة تقارير طبية مفصلة، وبالتحقيق يف حاالت سوء املعاملة             

  . )١٤٨(أو التعذيب أو الوفاة وباملقاضاة عليها وبإنزال العقوبة املناسبة مبن يرتكبها
يم السن من الشواغل الرئيـسية فيمـا يتعلـق          ويبقى اعتماد إجراءات مناسبة لتقي      -٧٨

وعلى العموم، ال حتدَّد احتياجات      .باألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عن ذويهم       
ومل يتم التوصل إىل حلـول دائمـة، ويف معظـم           . األطفال للحماية الدولية وال ُينظر فيها     

  .)١٤٩(ين بعد أن يبلغوا سن الرشداحلاالت، ينتهي املطاف بأولئك األطفال يف وضع غري قانو
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من إساءة الشرطة معاملـة األطفـال غـري                 -٧٩

املصحوبني بذويهم أثناء اإلعادة القسرية أو غري الطوعية إىل البلد األصلي، فيـسلَّم أولئـك               
؛ ومن عدم مـنح     األطفال إىل سلطات احلدود، ال إىل اخلدمات االجتماعية يف البلد األصلي          

وأوصت بأن متنـع إسـبانيا اتبـاع        . األطفال غري املصحوبني بذويهم وضع اإلقامة املؤقتة      
إجراءات غري نظامية يف طرد األطفال غري املصحوبني بذويهم؛ وبأن ُتنشأ مراكز اسـتقبال               
خمصصة لألطفال رفيقة هبم؛ وبأن يقدَّم للموظفني املتعاملني مع األطفال غـري املـصحوبني              

  .)١٥٠(بذويهم تدريب يف مسائل اللجوء واحتياجات األطفال احملددة
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها لعدم وجود           ٢٠١٣ويف عام     -٨٠

معلومات بشأن اعتماد طرائق بديلة عن استخدام الفحوصات اإلشعاعية لتقييم تطور العظام            
  .)١٥١(ويهمهبدف حتديد سن القاصرين غري املصحوبني بذ



A/HRC/WG.6/21/ESP/2 

GE.14-20628 20 

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
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ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
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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 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
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 CRPD 
ICPPED  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 
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supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 6 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); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 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); and Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, at 
https://www.icrc.org/IHL. 

 7 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 
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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. 

 8 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in 
Independent Countries.  

 9 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 International 
Committee of the Red Cross, at https://www.icrc.org/IHL.  

 10 International Labour Organization Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic 
Workers.  

 11 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(E/C.12/ESP/CO/5), para. 30; concluding observations of the Committee on the Rights of the Child 
(CRC/C/ESP/CO/3-4), para. 65; and concluding observations of the Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination (CERD/C/ESP/CO/18-20), para. 18. 
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 13 UNHCR submission for the UPR of Spain, p. 8.  
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 16 E/C.12/ESP/CO/5, para. 6. 
 17 CRC/C/ESP/CO/3-4, para. 10. 
 18 A/HRC/23/56/Add.2, para. 60. 
 19 According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of 

National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on 
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting 
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