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 -1مثلمااا لتلااا إساابا يا آ فااا مبناساابة دقاادي دقريرهااا الااو إىل اجلولااة الثا يااة لالسااتترا
الدوري الشامل ويف يوم  21كا ون الثاين/يناير املاضي مبناسبة الدلاع الشفوي عنه يف إ ار هاذه
التمليااة ،لإهنااا دمتاانم هااذه املناساابة لتتاارر داكيااد التياماااا بالتماال م ا آليااة ا سااتترا الاادوري
الشامل ،وهي األداة اليت برهنا على عظيم جدواها لتتييي حقوق اإل سان ومحايتاا يف التامل.
 -2وقد حلّلا دولة إسبا يا وقيما ٍ
بتان التوصيات البالغ عددها  189دوصية الايت دلقتااا
ّ
يف إ ار اجلولة الثا ية لالستترا الدوري الشامل .وشاركا يف سبيل ذلك مجي الوزارات املتنية
حبتاام اصتصاصاااأا ويحجريااا مشاااورات م ا اهبتم ا املاادين ااذا الشااان .وقااد يح ل ا يم ا املظااامل
علاى مجيا مراحال هااذه التمليااة .و تيكاة لااذلك ،يساّار ا اإلعاالن عاان قبااول إسابا يا كليااا يو جيئيااا
ما جمموعه  174دوصية.
 -3وبمر رل مستوى شافالية قباول إسابا يا كلياا يو جيئياا التوصايات الا ا  189الاواردة يو
إحا تاااا علمااا ااا ،واقتاادا بااالنموذا الااذي دسااتودمه دول يصاارى يف إ ااار ا سااتترا الاادوري
الشامل ،يحلحق ذا التقرير مرلق يورد يسباب كل قرار من القرارات املتَّوذة.
 -4والتوصاايات الاايت دإياادها إساابا يا كليااا هااي دلااك الاايت تفااق م ا روحاااا يو املباادي الااذي
دسااتند إليااه و سااتعي وضااتاا موضا دنفيااذ .كمااا دحاادرا يف هااذه الف ااة التوصاايات الاايت قااد حفااذت
بالفتل يو اليت دشري إىل ددابري قيد التنفيذ ،دون ين يت ذلك ضمنا باي حال من األحاوال ي ناا
تترب اجلاود املبذولة بشاهنا حىت الوقا احلاضر غري كالية.
 -5يمااا التوصاايات الاايت دإياادها إساابا يا جيئيااا لاااي دلااك الاايت تفااق ما روحاااا واملباادي الااذي
دسااتند إليااه ،لتاان يتاان دنفيااذها إ جيئيااا بسااب عواماال قا و يااة يو دسااتورية يو ذات صاالة
باملييا ية .ودشمل هذه الف ة ييضا التوصيات اليت تفق ما املبادي الاذي دساتند إلياه ،لتنناا تلا
بش ااان يلض اال الس اابل لتنفي ااذها ،وك ااذلك التوص اايات املرّكب ااة ال اايت يت اان قب ااول إح اادى التوص اايات
املتضا َّامنة لياااا ،ويف املقاباال رلا األصاارى .وماان جا ا آصاار ،دحقباال جيئيااا التوصاايات الاايت تفااق
م املبدي الذي دستند إليه وسيتواصل التمل من يجل دنفياذها ،لتنناا تفاق ما اعتباار اجلااود
املبذولة بشاهنا حىت الوقا احلاضر غري كالية يو يهنا دشتل ممارسة جيدة.
 -6والتوصاايات الاايت ُتااين إساابا يا علمااا ااا هااي دلااك الاايت سااتعي ا لتايام بتنفيااذها يف
هذه املرحلة ،سوا ادفقنا يم مل تفق م املبادئ اليت استحلاما مناا.

 -7وستواظ إسبا يا على إ االع الفرياق التامال علاى يوجاه التقادم ا ارز مان صاالل دقريار
منتص املدة.

التوصيات المقبولة
 -8دإيا ااد إسا اابا يا التوصا اايات التاليا ااة ،13-131 ،12-131 ،11-131 ،10-131
،20-131 ،19-131 ،18-131 ،17-131 ،16-131 ،15-131 ،14-131
،28-131 ،27-131 ،26-131 ،25-131 ،24-131 ،23-131 ،22-131
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،36-131 ،35-131 ،34-131 ،33-131 ،32-131 ،31-131 ،29-131
،44-131 ،43-131 ،42-131 ،41-131 ،40-131 ،39-131 ،38-131
،54-131 ،51-131 ،50-131 ،49-131 ،48-131 ،47-131 ،46-131
،65-131 ،63-131 ،62-131 ،60-131 ،57-131 ،56-131 ،55-131
،72-131 ،71-131 ،70-131 ،69-131 ،68-131 ،67-131 ،66-131
،79-131 ،78-131 ،77-131 ،76-131 ،75-131 ،74-131 ،73-131
،86-131 ،85-131،84-131 ،83-131 ،82-131 ،81-131 ،80-131
،93-131 ،92-131 ،91-131 ،90-131 ،89-131 ،88-131 ،87-131
،105-131 ،104-131 ،103-131 ،102-131 ،101-131 ،96-131 ،94-131
،112-131 ،111-131 ،110-131 ،109-131 ،107-131 ،106-131
،119-131 ،118-131 ،117-131 ،116-131 ،115-131 ،113-131
،129-131 ،128-131 ،127-131 ،126-131 ،124-131 ،121-131
،140-131 ،135-131 ،134-131 ،133-131 ،132-131 ،130-131
،152-131 ،145-131 ،144-131 ،143-131 ،142-131 ،141-131
،158-131 ،157-131 ،156-131 ،155-131 ،154-131 ،153-131
،166-131 ،165-131 ،162-131 ،161-131 ،160-131 ،159-131
،174-131 ،172-131 ،171-131 ،169-131 ،168-131 ،167-131
،181-131 ،179-131 ،178-131 ،177-131 ،176-131 ،175-131
.188-131 ،183-131 ،182-131

التوصيات المقبولة جزئيا
 -9دإيااد إساابا يا جيئيااا التوصاايات التاليااة ،52-131 ،45-131 ،37-131 ،21-131
،99-131 ،98-131 ،97-131 ،61-131 ،59-131 ،58-131 ،53-131
،125-131 ،123-131 ،122-131 ،120-131 ،114-131 ،100-131
،146-131 ،139-131 ،138-131 ،137-131 ،136-131 ،131-131
،163-131 ،151-131 ،150-131 ،149-131 ،148-131 ،147-131
،186-131 ،185-131 ،184-131 ،180-131 ،173-131 ،164-131
.187-131

المحاط بها يلما
التوصيات ُ
ُ -10ت ااين إس اابا يا علم ااا بالتوص اايات التالي ااة ،4-131 ،3-131 ،2-131 ،1-131
،95-131 ،64-131 ،30-131 ،9-131 ،8-131 ،7-131 ،6-131 ،5-131
.189-131 ،170-131 ،108-131
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