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  اإلنسان حقوق جملس
  الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق
  والعشرون احلادية الدورة

  ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٣٠- ١٩

 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً         موجز أعدته مفوضية      
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *إسبانيا    

 إىل عمليـة   )١(جهة صاحبة مـصلحة    ٢٧من  املقدمة   للمعلومات موجز التقرير هذا  
لتوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق       وهو يتَّبع املبادئ ا   . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من            .١٧/١١٩ره  اإلنسان يف مقرّ  
السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل             جانب مفوضية األمم املتحدة   

ـ    .بادعاءات حمدَّدة  نص مراجـع املعلومـات    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية ال
 وعمـالً . كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          الواردة يف التقرير،  

  احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة      ى، ُيخصص، حسب مقتض   ١٦/٢١بقرار اجمللس   
 كامللد ا الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيّ          

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص            .مببادئ باريس 
 االستعراض دورية التقرير إعداد يف روعي وقد .مجيع املعلومات الواردة   الكاملة اليت تتضمن  

  .الفترة تلك يف حدثت اليت والتطورات
__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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نسان التابعة للدولـة    املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإل        -أوالً  
   مببادئ باريس بناًء على التقيد التامموضوع االستعراض واملعتمدة

هذه الفترة كانت مرتبطة ارتباطاً     خالل   أمني املظامل أن حالة حقوق اإلنسان        الحظ  -١
 .)٢(مباشراً باألزمة االقتصادية

مما أدى إىل   ،  ٢٠١٢ لعام   قانون الرسوم القضائية   بتعديل   وقدم أمني املظامل توصياتٍ     -٢
 لالستفادة من ميزة     املقّرر للدخل ورفع احلد األدىن   يف املائة    ٨٠ختفيض خمتلف الرسوم بنسبة     

  .)٣(اإلعفاء من الرسوم
تاليف عمليات إخـالء    من أجل   وشّدد أمني املظامل على ضرورة تعديل التشريعات          -٣

، وطلَب إنشاء إجراء مستقل ملعاجلة      واهليئات املالية فراد  املساكن والتوصل إىل اتفاقات بني األ     
  .)٤(لني بالديون املثقَاحلقيقينيواملستهلكني فراد إعسار األ

وأوصى أمني املظامل ببقاء مطاعم املدارس مفتوحة خالل أيام الُعطل كي ال ُيحـرم                -٤
  .)٥(دون باالستبعاد من الغذاء الكايفالقُّصر املهدَّ

جمانية خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمهاجرين   وأعرب أمني املظامل عن قلقه لعدم         -٥
  .)٦(الذين هم يف وضع غري نظامي

 إىل تنفيذ التوصيات املقدمة إىل البلد خالل جولة االستعراض الدوري الشامل            وسعياً  -٦
  : األوىل، أشار أمني املظامل إىل ما يلي

لتعريـف  لمطابقاً  ئي  تعريف جرمية التعذيب الوارد يف القانون اجلنا      أن يكون   ينبغي    -٧
  .)٧(الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب

 منشأة يف الفتـرة مـا بـني        ٤٤٢وزار أمني املظامل، بصفته اآللية الوطنية الوقائية،          -٨
 بتعيني أعضاء اجمللس    ٢٠١٣وقد أُهني تصميم هذه اآللية يف عام         .)٨(٢٠١٤ و ٢٠١٠ عامي

  .)٩(االستشاري
وقد . على النحو الواجب  اً  أفراد الشرطة دوم  حتديد هوية   مهية  وأشار أمني املظامل إىل أ      -٩

  .)١٠( من أمني املظامل، عدد أرقام اهلوية اليت حيملها أفراد الشرطةزادت وزارة الداخلية، بطلبٍ
 الصادر عن جهاز الشرطة واملتعلق      ٢/٢٠١٢وعلى الرغم من بدء نفاذ التعميم رقم          -١٠
على أساس    اهلوية التحقق من  وى بشأن عمليات  اشكالت ترِد   ما ز ،  "حتديد هوية املواطنني    "  ب

  .)١١(عرقيإثين و
إمكانية االطالع على   : ما يلي  وفيما يتعلق بالذاكرة التارخيية، ُنفذت إجراءات بشأن        -١١

ملفات طاليب اجلنسية من أبناء     إجراءات البّت يف     وتأخر   ؛وثائق احملفوظات املدنية والعسكرية   
 وتعاون اإلدارات العامة يف األعمـال املتعلقـة          أو أبناء املنفيني إباّهنا؛    يةضحايا احلرب األهل  
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 رموز الفـصيل املنتـصر يف   إزالة و؛بتحديد أماكن ضحايا احلرب األهلية واستخراج ُجثثهم 
  .)١٢(احلرب األهلية من املباين العامة

شكال فصل   خاصة ملكافحة مجيع أ    وطُلب تقدمي معلومات عما اتُّخذ من إجراءاتٍ        -١٢
وأُكدت من جديد أمهية تأثري املواد اليت تبثّهـا  . الطالب الغجر يف املدارس عن سائر الطالب     

  .)١٣(وسائط اإلعالم على ثقافة التسامح مع األقليات
 األشخاص ذوي اإلعاقة بالرعاية يف نظـام        تغطية كما طُلب اعتماد تدابري لضمان      -١٣

  .)١٤(التعليم
هتدف إىل التحديد الصحيح هلوية القُّصر غري احلائزين لوثـائق          وقد اتُّخذت تدابري      -١٤

وشّدد أمـني املظـامل علـى    . البلد بصحبة بالغني يقولون إهنم والديهمون دخلذين يهوية ال 
ضرورة أن تشمل إجراءات حتديد هوية القُّصر ضحايا االجتار إحالة مجيع األطفال املـدَّعى              

  .)١٥(املناسبةدارات أهنم ضحايا إىل اإل

  املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 الدولة بالتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق          ٤أوصت الورقة املشتركة      -١٥

  .)١٦(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  وري والتشريعياإلطار الدست  -٢  
بدأي الـدفاع   مللوائح تشكل انتقاصاً    إىل وجود قوانني و    ٢ت الورقة املشتركة    شارأ  -١٦

عن حقوق اإلنسان وتعزيزها دخلت حيز النفاذ منذ االستعراض الـدوري الـشامل األول              
  .)١٧(إلسبانيا

قلق الستمرار وجود مشروع لتعـديل القـانون        ال عن   ٢وأعربت الورقة املشتركة      -١٧
 يستحدث تدبري السجن املؤبَّد القابل للمراجعة الذي ُيجيـز تنفيـذ   ٢٠١٢جلنائي منذ عام  ا

البلـد تعريفـاً     يضع   عالوة على ذلك، مل   و. يف املمارسة العملية   عقوبة السجن مدى احلياة   
وأوصت منظمة العفو    .)١٨(ُيصحح تعريفاهتا القائمة   للعديد من األفعال اجلنائية الدولية أو مل      

جرمييت التعذيب واالختفاء القسري يف القانون اجلنائي بوصـفهما         بأن تعّرف الدولة    ة  الدولي
  .)١٩(جرميتني قائمتني بذاهتما، ضمن فئة اجلرائم مبوجب القانون الدويل
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بتعديل قانون السلطة القـضائية األساسـي يف    ) ال كومونا ( وأفادت رابطة اجلماعة    -١٨
القضائية العاملية على القضايا احملددة بشروط متصلة        لقْصر نطاق الوالية     ٢٠١٤مارس  /آذار

 ألن استيفاء هذه الشروط أمر غري مرّجح، يؤدي هذا التعـديل إىل             ونظراً. بالفعل اإلجرامي 
وقد طلبت مجعية الدفاع عن حقـوق اإلنـسان يف           .)٢٠(استحالة تطبيق مبدأ العدالة العاملية    

اض الدوري الشامل أن يسأل الدولة عن تفـسريها         إسبانيا إىل الفريق العامل املعين باالستعر     
أن احملكمة الدستورية   بالنظر إىل    ،)١/٢٠١٤رقم  (العتماد القانون األساسي اجلديد املذكور      

 .)٢١(أن عملية إقامة العدالة العاملية نزيهة ومطلقة ونافـذة يف البلـد           بت قبل اعتماده    قّرأقد  
 ١/٢٠١٤غاء القانون األساسـي رقـم       وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش احلكومة بإل      

وضمان أن حتترم إسبانيا التزاماهتا الدولية املتعلقة بالتحقيق يف اجلرائم املرتكَبة ضد اإلنـسانية       
  .)٢٣(وأعربت عدة منظمات عن شواغل مماثلة .)٢٢(واملقاضاة عليها

  ةوالبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العاماإلطار املؤسسي   -٣  
أوضحت منظمة العفو الدولية افتقار إسبانيا إىل خطة جديـدة حلقـوق اإلنـسان               -١٩

  .)٢٤(وأوصت الدولة بوضعها
 احلكومة بتشديد الرقابة على بيـع       الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية    وأوصت    -٢٠

هاك حقوق األسلحة للبلدان اليت يكون األفراد فيها معّرضني خلطر استخدام هذه األسلحة النت
 باختاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تقارير الربملان املتعلقة بالرقابة علـى  كما أوصتهااإلنسان،  

  .)٢٥( مبدأي العلنية والشفافيةبصورة تراعي تصدير األسلحة
 يف  ٩٠ عن أسفها الخنفاض مستوى التعاون اإلمنائي بنحو         ٣وأعربت الورقة املشتركة      -٢١
  .)٢٦(قدمي معلومات عن تأثري سياسات التقشف على حقوق اإلنسان وأوصت الدولة بت،املائة
 بقبول احلكومة خالل استعراضها الـدوري الـشامل         ٤واعترفت الورقة املشتركة      -٢٢

األول التوصيات املتعلقة حبماية األطفال ضعاف احلال، وأوصت بأن تواصل إسبانيا تكثيف            
  .)٢٧(نيل واملراهقاطفتيجية الثانية لألجهودها املتعلقة بتطبيق اخلطة الوطنية االسترا

 ضرورة استحداث هياكل تتيح مشاركة األطفال واملراهقني        ٧ورأت الورقة املشتركة      -٢٣
مبنع العنف واحلماية منه، بوجـه      املتعلقتني  يف إعداد وتقييم خطط العمل والسياسات األخرى        

  .)٢٨( جتارية، بوجه خاصعام، ومبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراض

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
 أن وزارة اخلارجية اإلسبانية، املسؤولة عن إعداد التقرير         ٤أبرزت الورقة املشتركة      -٢٤

الستعراض الدوري الشامل الثاين إلسبانيا، قد طلبت إسهام خمتلـف          املتصل بعملية ا  الوطين  
  .)٢٩(عن آراء أمني املظامل وممثلي اجملتمع املدين اآلخرين ، فضالً يف إعداد التقريرالوزارات
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل              -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -١  
 تعيد النظر يف القرار الـذي       رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي إلسبانيا أن          -٢٥

اختذته خالل جولة استعراضها الدوري الشامل السابقة برفض التوصيات املقدمة بشأن إعادة            
وال تزال حقوق فئة معينة من األشخاص املشتبه فيهم، مبن          . النظر يف نظام احلبس االنفرادي    

نظمة احلكومة بإلغـاء    وأوصت امل  .)٣٠(فيهم املشتبه يف أهنم إرهابيون، خاضعة لقيود شديدة       
تدبري احلبس االنفرادي، وضمان إمكانية حصول مجيع املشتبه فيهم احملتجزين لدى الـشرطة             

 حماميهم  إىلدث  حالتعلى حمامني على وجه السرعة منذ بداية احتجازهم وضمان حقهم يف            
ذيب جلنة منع التع و)٣٢(مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبامن  وأعرب كل .)٣١(على انفراد 
 . نظام احلبس االنفرادي يف البلدإزاء قلق ال، وباستفاضة، عن  وتكراراًمراراً )٣٣(باجمللس

 إىل ارتفاع عدد تعليقات السجناء اليت تفيد بتعّرضـهم          ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٢٦
وأوصت مؤسسة   .)٣٥(وأعربت منظمات أخرى عن شواغل مماثلة      .)٣٤(للتعذيب يف السجون  

تسجيل بالفيديو تـضمن فعاليـة الرقابـة    أجهزة  استخدام حقوق اإلنسان بالعمل من أجل  
  .)٣٦(حتجاز لدى الشرطةاال ألوضاعالقضائية 

والحظت جلنة منع التعذيب التابعة جمللس أوروبا أن سلطات البلد قد أنفقت مـوارد                -٢٧
 ١١٢ السجوننزالء  ، أصبحت نسبة    ٢٠١١ففي عام   . طائلة ملعاجلة مشكلة اكتظاظ السجون    

 رأت  ٣غري أن الورقة املشتركة     . )٣٧(٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ١٤٣  النسبة  كانت وقديف املائة،   
يـشكل   نسمة   ١٠٠ ٠٠٠من كل   اً   سجين ١٤٣,٧أن بلوغ متوسط عدد السجناء يف إسبانيا        

 فالعقوبات البديلة شبه منعدمة   . للجزع، إذ إنه ميثل أعلى متوسط يف أوروبا الغربية        اً  مثرياً  وضع
  .)٣٨(عملياً يف البلد

وأشار املركز الدويل ملناهضي التمييز إىل ممارسة السلطات التنميط العرقـي حبـق               -٢٨
على الرغم من صدور تعميم حيظر اسـتخدام أسـلوب احلـصص     األقليات العرقية والدينية  

 جمللـس   مفوض حقوق اإلنـسان   وذكر  . )٣٩(ومدامهات الشرطة الحتجاز الرعايا األجانب    
أنه ينبغي للسلطات مكافحة السلوك التمييزي الذي قد يسلكه بعض أفراد قوات إنفاذ  أوروبا  

القانون، وضمان التحقيق الفعال يف أي سوء سلوك مدفوع بأسباب عنصرية واملعاقبة عليـه              
  .)٤٠(بعقوبة مناسبة

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه مل ُيجَر تقييم لعمل احملاكم املتخصصة يف قضايا               -٢٩
تسعة أعوام من دخول القانون الشامل ملكافحة العنـف اجلنـساين حيـز           العنف بعد مضي    

 خطـة   استحداث الدويل ملناهضي التمييز إىل رفض إسبانيا توصية ب        وأشار املركز . )٤١(النفاذ
وينبغي أن تعيد إسبانيا النظر جبدية يف هذه التوصـية          . عمل وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة     

  .)٤٢(ا الدوري الشامل املقبلخالل استعراضه
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اجلنسي أحُد أوسع مظاهر العنف ضد األطفال عتداء  أن اال٤ورأت الورقة املشتركة   -٣٠
 الدولة بتكثيف جهودها ملكافحة ضـروب       ٤وأوصت الورقة املشتركة    .  يف إسبانيا  انتشاراً

وسط اُألسـري   اجلنسي للقُّصر، يف ال   عتداء  سوء معاملة األطفال والعنف ضدهم، واعتبار اال      
  .)٤٣(بصفة رئيسية، قضيةً ذات أولوية يف إطار قانون محاية الطفل

التشريعات والـسياسات  يف جمال اً  أن البلد قد أحرز تقدم ٧ورأت الورقة املشتركة      -٣١
ولدى إسـبانيا نظـام     . املتعلقة جبرمية االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراض جتارية       

 التصدي لـه  إال أن من الالزم مواصلة التقدم يف        . ة االجتار باألشخاص  قانوين متقدم ملكافح  
توصيات يف االعتبار ال   حبيث تأخذ    احتديث خطط الدولة وتشريعاهت   ال بد من    و.  فعالة بصورة

  .)٤٤(خمتلف الصكوك الدوليةالواردة يف 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٢  
 جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا أن املقيـاس األورويب            حظتال  -٣٢
اإلسبان الذين اسـُتطلَعت آراؤهـم      املواطنني   يف املائة من     ٤١ أن نسبة    ٢٠١١يف عام   بّين  

 مثّل أصحاب هذا الرأي يف      يف حني يعتقدون أن الفساد ُمستشرٍ بني أعضاء السلطة القضائية،         
ـ اً  وأضافت جمموعة الدول املناهضة للفساد أن تقرير      .  يف املائة  ١٧ نسبة   ٢٠٠٧عام   اً وطني
 يف املائة، رمبا بسبب     ٤٧ يشري إىل ارتفاع مستوى الثقة يف السلطة القضائية إىل           ٢٠١٣ لعام

  .)٤٥(من قرارات تدافع عن حق املواطنني يف السكناً ما أصدرته مؤخر
د من تعديالت قانون الـسلطة القـضائية         إىل أن العدي   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٣

فعلى سبيل املثال، ألغـى القـانون       . األساسي حتّد من إمكانية حصول املواطنني على العدالة       
كما أشارت الورقة    .)٤٦( وظيفة قاضٍ مناوِب   ١ ٢٠٠ املتعلق بكفاءة امليزانية     ٨/٢٠١٢ رقم

ة اجلاري النظر فيه يف الكـونغرس        إىل أن مشروع قانون املساعدة القانونية اجملاني       ١املشتركة  
الذين تتجاوز دخـوهلم    ني  املواطنإن  إذ  . يأخذ يف االعتبار سوي مستوى الدخل اإلمجايل       ال

من لن يتمكنوا    ، لكنهم غري قادرين مالياً على حتّمل نفقات إقامة الدعوى         ،احلد األدىن املقّرر  
الوة على ذلك، يـستثين مـشروع       عو. )٤٧(االستفادة من خدمات املساعدة القانونية اجملانية     

. )٤٨(القانون األجانب املقيمني يف إسبانيا بصورة غري نظامية من املستفيدين من هذه اخلدمات            
يعّسر إمكانية اللجوء ) ١٠/٢٠١٢( أن قانون الرسوم القضائية رقم ٢ورأت الورقة املشتركة  

ة على التخلي عن الـسياسة      إىل القضاء يف ظل األزمة االقتصادية، لذلك، حثّت الورقة الدول         
  .)٤٩(احلالية املتعلقة بإضافة رسوم قضائية

 أن األحكام اليت تكفل استقالل النيابة العامة يف مـسودة           ٢ورأت الورقة املشتركة      -٣٤
وطلبت الورقة مواءمة هذا املـشروع مـع        . مشروع قانون احملاكمات اجلنائية حمدودة جداً     

  .)٥٠(استقالل املكتب كفل، الذي ياهليكل احلايل ملكتب املدعي العام



A/HRC/WG.6/21/ESP/3 

7 GE.14-19169 

وأكدت مؤسسة العمل من أجل حقوق اإلنسان عجز جهاز القضاء عـن إجـراء                -٣٥
إذ جيري وقـف معظـم      . حتقيقات صارمة يف معظم حاالت انتهاكات الشرطة املبلّغ عنها        

. البالغات املقدمة لعدم وجود آليات رقابة مناسبة إلثبات وقوع االنتهاكات الفعلي قـضائياً  
 اليت قبلتها إسبانيا    ٢٩-٨٤ورأت املؤسسة أن هذا الواقع يدلل على عدم تنفيذ التوصية رقم            

بـشأن  اً  ويف هذا السياق، أبدت املؤسسة قلق     . )٥١(خالل استعراضها الدوري الشامل األول    
مشروع تقوم عليه احلكومة إللغاء إمكانية أن متثل املنظمات غري احلكومية االدعاء الشعيب يف              

 ورأت أن من الالزم إعادة تأكيد التوصيات التالية اليت قبلتها إسـبانيا             ،)٥٢(دعاوى اجلنائية ال
، ١٢-٨٥، و ٢٦-٨٤، و ٢٩-٨٤، و ٢٧-٨٤: خالل استعراضها الدوري الـشامل األول     

  .)٥٣(٢١-٨٦، ١٩-٨٥و

 إىل أنه بالرغم مما قدمته آليات دولية شىت إىل البلد من            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٦
توصيات، فما زالت السلطات ال تفي حبقوق ضحايا اجلرائم اخلطرية املرتكبة إبان احلـرب              

وأعربـت  . )٥٤(األهلية واحلكم الدكتاتوري الذي أعقبها يف معرفة احلقيقة ويف العدالة واجلرب          
 / شباط ٢٧منظمة العفو الدولية عن أسفها لصدور حكم من احملكمة القضائية العليا بتاريخ             

إىل اً ة التحقيق يف جرائم احلرب األهلية وحكم فرانكو استناد        ي يؤكد عدم إمكان   ٢٠١٢فرباير  
  .)٥٥(حجج خمالفة للقانون الدويل واملعايري الدولية

ـ وطلبت مجعية الدفاع عن حقوق اإلنسان يف إسبانيا إىل الفر           -٣٧ ق العامـل املعـين     ي
 تعتزم إلغاء قانون العفو، وعما إسبانيا االستفسار عما إذا كانتباالستعراض الدوري الشامل 

إذا كانت تنظر يف اعتماد تدابري تشريعية تضمن احترام احملاكم عدم تقادم جـرائم القمـع                
وأوصت منظمة العفو الدولية الدولة بكفالة حـق ضـحايا          . )٥٦(املرتكبة إبان حكم فرانكو   

الرابطـة  وأوصـت   . )٥٧(احلرب األهلية وحكم فرانكو يف معرفة احلقيقة ويف العدالة واجلرب         
  .)٥٨( الدولة بإنشاء جلنة للحقيقةالنسائية الدولية للسلم واحلرية

 األطفـال الـذين     ادعاء أن إىل  وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية      شارت  وأ  -٣٨
ُيعَرضون على حنو منهجي    وا  يف الفترة ما بني أربعينات ومثانينات القرن املاضي كان        اخُتطفوا  

وأضافت الوكالة أن مثة مؤشرات متزايدة لوقـوع        . ستشفيات دون علم أمهاهتم   للتبّني يف امل  
مجيع األطفال املخطـوفني هـم      "ت مجعية   الحظو. )٥٩(مئات األطفال ضحايا هذه املمارسة    

 هو أن اختطاف واختفاء آالف األطفال بني أربعينات ومثانينات القرن املاضي         " أيضاً أطفايل 
، كان قد   ١٩٥٢ فحىت عام    .)٦٠(إبان احلكم الدكتاتوري للبالد   أحد أشكال القمع املماَرسة     

 ،وميكن وصف هذه الوقائع بأهنا جرائم ضد اإلنسانية       .  طفل ٣٠ ٠٠٠اختفى ما يربو على     
  .)٦١(بيد أن الدولة تعتربها جرائم فردية

أن على إسبانيا التحقيق يف     " مجيع األطفال املخطوفني هم أيضاً أطفايل     "ورأت مجعية     -٣٩
كما أوصت اجلمعية   .  كان زمن وقوعها   ألطفال الرّضع أياً  لقسري ل ختفاء ا االيع حاالت   مج

الدولة بالتحقيق يف اجلرائم الدولية واحملاكمة عليها، والتعاون مع أي طلبات قد تتلقاها مـن               
  .)٦٢(حماكم أجنبية تقرر التحقيق يف هذه اجلرائم
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مات اإلرهابيـة املُفـرج عنـهم مل    ورأت مجاعة ضحايا اإلرهاب أن أعضاء التنظي        -٤٠
ة عن أسـفها    من أجل احلري   وأعربت مؤسسة . )٦٣(عتذروا للضحايا ي يتعاونوا مع العدالة ومل   

. لعدم البّت حىت اآلن يف حنو نصف اجلرائم املرتكبة من جانب منظمـة إيتـا أو تقادمهـا                 
ادم اجلرائم املرتكَبـة    وأوصت املؤسسة الدولة باختاذ تدابري تشريعية لكفالة االعتراف بعدم تق         

. )٦٤(ملقاضاة عليها مىت ارتكبتها أيضاً منظمات غري تابعة للدولة أو إرهابية          وباضد اإلنسانية،   
املتعلقـة  مجاعة ضحايا اإلرهاب بأن جتري الدولة دراسةً وإحصاًء رمسيني للجرائم            وأوصت

  .)٦٥(اليت ارتكبتها منظمة إيتا اإلرهابيةحبقوق اإلنسان 

  يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسريةاحلق   -٣  
 أن قانون السجل املدين يشتمل على أحكـام متـس         ) تريانغولو(رأت مؤسسة املثلث      -٤١

وأشـارت   .واخلُناثىاً ومزدوجي امليل اجلنسي واملتحولني جنسياً  حقوق املثليات واملثليني جنسي   
يف حاالت حتديد األمومة، ويف     ون  يثلزواج امل عانيه األ  ي املؤسسة، بوجه خاص، إىل التمييز الذي     

لتصنيف مـزدوج يف    اً  شروط تغيري نوع اجلنس املسجَّل، وإىل استمرار خضوع اخلُناثى خلقي         
وأوصت املؤسسة بتعديل قانون السجل املدين هبدف معادلة اآلثـار القانونيـة            . السجل املدين 

شريكات املثلييـات بغـرض     والاً  واملثليني جنسي اً  للزواج يف حاالت الشركاء املختلفني جنسي     
حتديد األمومة، وإجازة تغيري نوع اجلنس املسّجل تبعاً حلرية الشخص يف حتديد هويته، وإجازة              

  .)٦٦(تسجيل األشخاص دون تسجيل نوع جنسهم بالضرورة بينما يكّون الفرد هويته اجلنسانية

يف  لـسلمي واحلـق  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع ا           - ٤  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أفاد املركز الدويل ملناهضي التمييز بأن السلطات احملليـة واألحـزاب الـسياسية               -٤٢
على ارتـداء   اً  كما فُرضت قيود  . إنشاء ُمصلَّيات للمسلمني  اً  ومجعيات األحياء تعارض أحيان   

يف املدارس، األمر الذي أثّر على حنو غري متناسـب          دينية، مبا يف ذلك     اً  كل ما يشكّل رموز   
وصت جلنة مناهضة العنصرية والتعّصب التابعة جمللس أوروبـا         . )٦٧(على الطالبات املسلمات  

طلبات اجلاليات  املوافقة على   بالدولة بضمان احترام احلق يف حرية العبادة يف املمارسة العملية           
  .)٦٨(املسلمة بناء عدد كاٍف من املساجد

وأشارت منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان إىل أنه مل ُتقدَّم خالل أول استعراضٍ               -٤٣
دوريٍ شامل إلسبانيا توصيات بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان أو بشأن حرية التعبري أو              

يف عدد املظاهرات   اً  بيد أن البلد قد شهد يف ظل األزمة املالية ارتفاع         . حرية التجمع السلمي  
وقُّيد حق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف التجمـع         . ٢٠١١ يف املائة مقارنةً بعام      ٥٠بة  بنس

وقد أُبلغ . يهدد مقترح تشريعي مطروح بزيادة تقييد هذه احلقوق األساسية    يف حني   السلمي،  
، مشلت إفراط قوات الـشرطة يف       اء املظاهرات عن وقوع حاالت انتهاك حلقوق اإلنسان أثن      

لضرب واإلهانة واالعتقال مـن جانـب أفـراد         ل الصحفيونتعرض   كما   .استخدام القوة 
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العديـد  الصعوبات اليت تواجه    وأوضحت شبكة وسائط اإلعالم اإلقليمية تزايد        .)٦٩(الشرطة
من املصورين الصحفيني واملتعاونني مع دور النشر وقنوات وحمطات البث اإلقليميـة غـري              

  .)٧٠(العامة بسبب أفعال قوات األمنتجمعات والالتظاهرات أثناء الرحبية يف أداء عملهم 
قلق العتماد جملس الوزراء مسودة مـشروع تعـديل         الوأعربت عدة منظمات عن       -٤٤

 الدولة  ٢وأوصت الورقة املشتركة     .)٧١(٢٠١٣نوفمرب  /لقانون أمن املواطن يف تشرين الثاين     
  .)٧٢(بإعادة النظر يف مضمون مسودة مشروع تعديل قانون أمن املواطن

 مفّوض جملس أوروبا السلطات على اعتماد لوائح واضحة بشأن االستخدام           وحثّ  -٤٥
 تـوفري  أوصـى بـضرورة  و. املظاهراتأثناء املتناسب للقوة من جانب قوات إنفاذ القانون        

للمبـادئ  اً  التدريب املستمر ملوظفي إنفاذ القانون على استخدام قذائف األسلحة النارية وفق          
بشأن استخدام القوة واألسلحة الناريـة مـن جانـب          ١٩٩٠لعام  ملتحدة  األساسية لألمم ا  

إنفاذ ق إزاء عمل موظفي     قلالأعرب املفّوض عن    كما   .)٧٣(املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني   
 السلطات  وحثّ. ، وخباصة أثناء املظاهرات    يف كثري من األحيان دون حتديد هوياهتم       القانون
  .)٧٤(موظفي إنفاذ القانون، وخاصة قوات مكافحة الشغب اتهوي  نظام حتديدحتسنيعلى 

وأشارت شبكة وسائط اإلعالم اإلقليمية إىل أن القانون العام لإلعـالم الـسمعي               -٤٦
 حيدد مهلة عام العتماد اللوائح املتعلقة بتقـدمي اخلـدمات اإلعالميـة     ٢٠١٠البصري لعام   

م، مل تصدر هذه اللوائح حىت اآلن، األمـر         إال أنه بعد مضي أربعة أعوا     . اإلقليمية غري الرحبية  
الذي مل ميكّن بعض منظمات اجملتمع املدين من احلصول على تراخيص عمل لبعض قنـوات               

  .)٧٥(وحمطات البثّ اإلقليمية

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
 الفتـرة مـا بـني        عن ارتفاع معدل البطالة يف البلد يف       ٥كشفت الورقة املشتركة      -٤٧
، مثّـل   ٢٠١٤ويف أوائـل عـام      .  عاطل يف األسبوع   ١٣ ٠٠٠ إىل   ٢٠١٣ و ٢٠٠٧ عامي

وقد .  مليون عاطل٥,٨ يف املائة من جمموع عدد العاطلني البالغ         ٤٥العاطلون ألمد طويل نسبة     
 ٦ ٢٠٠ ٠٠٠ أقصى معدلٍ تارخيي للبطالة جتـاوز        ٢٠١٣سجل البلد يف الربع األول من عام        

قتة وقائمـة   ويتجلى أسوأ اجتاهات التوظيف يف البلد يف كْون عقود العمل اجلديدة مؤ           . عاطل
  .)٧٦(إىل حد كبريسيئة ، أي أهنا على أساس عدم التفّرغ

 يف املائـة  ٥٥,٦معدل بطالة الشباب يف البلد بلغ   أن٤وأوضحت الورقة املشتركة      -٤٨
ذوو ويـشكل الـشباب     . اًوأن نتائج خطط توظيف الشباب حمدودة جد       ،٢٠١٣يف عام   
صـعوباٍت يف    واجـه ت اليتوعدميو اخلربة والشباب املهاجرون أكثر الفئات       الضعيف  التأهيل  

 إسبانيا بتكثيـف جهودهـا   ٤وأوصت الورقة املشتركة   .)٧٧(إمكانية النفاذ إىل سوق العمل    
فحة التمييز ضد   واختاذ تدابري أكثر فعالية ملكا    ،  )٧٨(الرامية إىل التصدي لظاهرة بطالة الشباب     

  .)٧٩(املهاجرين فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه
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 أنه على الرغم من نفاذ قانون املساواة الفعليـة بـني            ٤ الورقة املشتركة    الحظتو  -٤٩
وأوصت الورقـة   . الرجل واملرأة، ال يزال الرجال يشغلون الوظائف العليا يف معظم األحوال          

الزمة لكفالة تكافؤ فرص العمل بـني الرجـل واملـرأة،         الدولة بتنفيذ التدابري ال    ٤املشتركة  
  .)٨٠(وعملياً قانونياً

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
 أنه منذ االستعراض الدوري الشامل األول إلسبانيا، تراجع         ٣رأت الورقة املشتركة      -٥٠

  .)٨١(افية بسبب األزمة االقتصاديةمستوى ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

 ٢٠١٣ يف املائة من السكان يف عام        ٢٨,٢ إىل تعّرض    ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٥١
إذ كان ما ال يقل عن ثالثة ماليني شخص يعيـشون            )٨٢(خلطر الفقر واالستبعاد االجتماعي   

سببت يف انعدام    أن سياسة التقشف قد ت     ٥وأضافت الورقة املشتركة    . )٨٣(يف حالة فقر شديد   
ويتضح جليـاً  . تدابري احلماية االجتماعية اليت من شأهنا التخفيف من وطأة األزمة االقتصادية   

د  الدولة باحل٥وأوصت الورقة املشتركة . )٨٤(داختالف أثر الفقر على الرجال والنساء يف البل 
فقر وعدم اسـتقرار    تنفيذ تدابري تشريعية أو سياساتية تؤدي إىل معاناة السكان من حالة            من  

  .)٨٥( الفقر الوصم بسببوظيفي، وبإطالق محلة ملكافحة

 يف املائة من سـكان      ١٦ بأن سبعة ماليني شخص، أي       ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٥٢
 أن احتاد مصارف الطعام قدم      إىل ، على سبيل املثال،   أشارتو. البلد، يعانون من سوء التغذية    

ونصف، وهو ما ميثل ضعف عدد املستفيدين منها يف          ملليون شخص    ٢٠١٢خدماته يف عام    
باحلق يف الغذاء الكايف    اً   الدولة باالعتراف دستوري   ٣وأوصت الورقة املشتركة    . ٢٠٠٩عام  
  .)٨٦(ة داخلية إلنفاذ مضمونهأنظم وضعو

قلق بشأن تأثر األطفال على حنو غري متناسـب         الوأعرب مفّوض جملس أوروبا عن        -٥٣
وشدد املفّوض على ضرورة إجراء تقييم      . بتخفيضات امليزانية وبتقليص االستحقاقات األسرية    

منهجي ألثر تدابري التقشف على األطفال وعلى الفئات الضعيفة األخرى يف اجملتمع، بالتعاون             
  .)٨٧(مع اجملتمع املدين

، )٢٠٠٧-١٩٩٧( أنه خالل سنوات فقاعة اإلسكان       ٦ركة   والحظت الورقة املشت    -٥٤
اندالع األزمة، تعثّر كثريون    لدى  و. لحصول على السكن   ل الوسيلة األساسية هو  التمويل   كان

 ٢٠٠٨ الفتـرة بـني عـامي        شهدت لإلحصاءات الرمسية، اً  ووفق. يف سداد رهوهنم العقارية   
ـ ورهم رتع عقارات  دعوى ل  ٤٩٧ ٧٩٧إقامة  ،  ٢٠١٣و  عمليـة   ٣٠٩ ٤٦٠فـذت    ونُ ةن

  .)٨٨(للمساكن إخالء

يف وضع األشخاص املتأثرين بأزمة الرهن العقـاري        أن   ٦وأضافت الورقة املشتركة      -٥٥
 ٦/٢٠١٢ استجاباٍت مؤسسية من قبيل املرسوم امللكي بقانون رقم          حثّ على إجياد    قد دالبل
 بشأن تـدابري    ١/٢٠١٣قم  تدابري تيسريية لسداد الرهون العقارية، والقانون ر       تعلق بوضع امل
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ويشكل كال املعيارين   . محاية املرهتنني، وإعادة هيكلة الديون، وإجيارات اإلسكان االجتماعي       
  .)٨٩(يصعب استيفاؤهااً  األمام، لكنهما حيددان شروطإىل التشريعيني خطوةً

 ء احلكومة بتنفيذ تدابري هتدف إىل إلغاء عمليات اإلخال        ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٥٦
 واستحداث سياسـة  ،  )٩٠(دائل تتماشى مع املعايري الدولية    سبابٍ اقتصادية، وضمان تنفيذ ب    أل
  .)٩١(نع ترك العقارات السكنية ألغراض املضاربة ومنع الزيادات العشوائية يف اإلجياراتمت

  احلق يف الصحة  -٧  
ىل  أدت إ  ٢٠١٢ أن اإلصالحات اليت أجريت يف عام        ٣أوضحت الورقة املشتركة      -٥٧
منوذج الرعاية الصحية العام واجملاين، وأن ختفيضات امليزانية اليت أجريت يف األعـوام           قويض  ت

جودة جعلت  ) ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ٢٢-، و ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٦-بنسبة  (األخرية  
  .)٩٢(يف حدها األدىن نظام الصحة

 ١٦/٢٠١٢ لكي بقانون رقـم   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه بصدور املرسوم امل          -٥٨
، قّيدت احلكومة حق املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظـامي يف             ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول 

وقـد أدى هـذا   . الصحة؛ إذ جيب عليهم الدفع لقاء احلصول على خدمات الرعاية الصحية 
وأوصت  .)٩٣( شخص على بطاقات التأمني الصحي     ٨٧٣ ٠٠٠اإلصالح إىل عدم حصول     

دولة بكفالة حصول مجيع األشخاص املقيمني يف إسبانيا على خـدمات الرعايـة             املنظمة ال 
 ضرورة صدور حكـم     ٢وأكدت الورقة املشتركة    . )٩٤( كان وضعهم اإلداري   الصحية، أياً 

صريح من احملكمة الدستورية بشأن الطعون اليت مل ُيبت فيها بعد الرامية إىل إلغاء املرسـوم                
  .)٩٥(١٦/٢٠١٢امللكي بقانون رقم 

إلمكانيـة اإلجهـاض    قّيد  وذكرت عدة منظمات بقلق مسودة مشروع القانون امل         -٥٩
  .)٩٦(٢٠١٣املأمون والقانوين، الذي قدمته احلكومة يف هناية عام 

 ١ ٤٠٠ بأن عدد املراهقات احلوامل الالئي يضعن يبلغ         ٨وأفادت الورقة املشتركة      -٦٠
 يف املائة من الشباب بـني  ٣٥,٦ن، وأن  شابة يوقفن محله١٣ ٠٠٠مراهقة كل عام، وبأن     

 يف املائـة    ٢٣,١سن اخلامسة عشرة والتاسعة عشرة ال يستخدمون وسائل منع احلمل، وأن            
ويف هـذا   . )٩٧(من الشباب يستخدمون إحدى وسائل منع احلمل لكن على حنو غري مناسب           

 ُمكوِّن أساسي    أن إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل       ٨السياق، رأت الورقة املشتركة     
ومع أن التشريعات تكفل إمكانية احلصول علـى وسـائل منـع           . ملمارسة احلقوق اإلجنابية  

احلمل، إال أن هذه اإلمكانية حمدود؛ إذ يتباين مستوى التغطية هبا يف أقاليم احلكـم الـذايت                 
  .)٩٨(كبرياً تبايناً
هون بعومل ثقافيـة     أن استخدام وسائل منع احلمل مر      ٨وأضافت الورقة املشتركة      -٦١

وُيسجَّل أعلى عـدد حلـاالت      .  يف املائة من النساء يف سن اإلجناب ال يستخدمنها         ٣٠وأن  
الوقف الطوعي للحمل يف صفوف الشابات أو املهاجرات، وكثريات منهن غـري حـائزات              
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 الدولة بـضمان تقـدمي      ٨وأوصت الورقة املشتركة    . لوثائق هوية، أو يف حالة فقر وبطالة      
  .)٩٩(لرعاية املتعلقة بوسائل منع احلمل للسكان كافةخدمات ا

عزى عدم قدرهتن على اإلجناب إىل عدم       ُتالالئي  نساء  مؤسسة املثلث أن ال    ذكرتو  -٦٢
من إمكانية احلصول علـى     ،  ٢٠١٣يوليه  / منذ متوز  ، وزارة الصحة  هنوجود ذَكَر قد استثنت   

وتـرى  . سية للخـدمات الـصحية    املشمولة باحلافظة األسا  مبساعدة طبية   اإلجناب  خدمات  
 .)١٠٠(املؤسسة أن هذا النظام ميّيز ضد األشخاص على أساس امليل اجلنسي واحلالـة املدنيـة              

للمثليات والعازبات باالستفادة من تقنيات اإلجناب      اً  وأوصت املؤسسة الدولة بالسماح جمدد    
  .)١٠١(يف إطار نظام الصحة الوطينمبساعدة طبية 

 املثلث بأن العالج الطيب حلاالت التحّول اجلنسي غري مشمولٍ          كما أفادت مؤسسة    -٦٣
صراحةً حبافظة خدمات الضمان االجتماعي وأوصت بإدماجه فيها، ذلك أن التغطية الكاملة            

  .)١٠٢(ال ُتقدَّم إال يف بعض أقاليم احلكم الذايت فقط

  احلق يف التعليم  -٨  
 ميزانيات التعليم   يف يضات اهلائلة قلق بشأن التخف  الأعرب مفّوض جملس أوروبا عن        -٦٤

وطلب املفّوض إىل السلطات ضمان أال تؤثر ختفيضات ميزانيات التعليم          . يف األعوام األخرية  
  .)١٠٣(على تكافؤ فرص التعليم اجليد جلميع األطفال

 إىل عدم إلزامية التثقيـف اجلنـسي بوصـفه مـادةً            ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٦٥
 الدولة بإدماج التثقيف اجلنسي يف املناهج الدراسية        ٨الورقة املشتركة   وأوصت  . )١٠٤(دراسية

حىت هناية املرحلة الثانوية، واستحداث مواد يف املناهج الدراسية بشأن          ومنذ املرحلة االبتدائية    
  .)١٠٥(التثقيف اجلنسي من منظور متكامل

دوري الشامل األول    بقبول إسبانيا خالل استعراضها ال     ٤واعترفت الورقة املشتركة      -٦٦
وبالنظر إىل أن   . غري أن عقباٍت حتول دون متام التمتع به       . التوصيات املتعلقة باحلق يف التعليم    

ـ            ـ اً  أقاليم احلكم الذايت هي املسؤولة عن نظام التعليم، فهو خيتلف إقليمي . واضـحاً اً اختالف
النقطـاع عـن    احلكومة باستحداث برامج للحد من معدالت ا  ٤وأوصت الورقة املشتركة    

  .)١٠٦(الدراسة، وكفالة توفر امليزانيات الالزمة لضمان جودة التعليم
وأوصت مؤسسة املثلث الدولة بأن يشمل تصميم اخلطط التعليمة الرامية إىل تعزيـز     -٦٧

احترام حقوق اإلنسان مواد تشدد على قيم السالم والعدالة والتنوع العرقي والثقـايف، مـع               
  .)١٠٧( أيديولوجيات عنصريةمن منطلقكات حقوق اإلنسان املرتكَبة التعريف خبطورة انتها

وضح املكتب الدويل للتعليم الكاثوليكي أن القانون ُيلزم املدارس بقبول الطـالب            وأ  -٦٨
يف الواقع، يواجه الطالب ذوو االحتياجات اخلاصة أو املصابون بإعاقات معينة أو            و. دومنا متييز 

. )١٠٨(ستبعاد صعوباٍت يف اختيار املدارس اليت يوّدون االلتحاق هبا        الطالب الذين يعانون من اال    



A/HRC/WG.6/21/ESP/3 

13 GE.14-19169 

قلق بشأن األثر احملتمل لتقليص ميزانيات التعليم على إمكانيـة          الوساور مفّوض جملس أوروبا     
  .)١٠٩(إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم العام

س أوروبا بأن ختفّض السلطات     وأوصت جلنة مناهضة العنصرية والتعّصب التابعة جملل        -٦٩
ـ       روما   معدالت انقطاع الطالب ال    كبريإىل حد    شمل عن الدراسة يف املرحلة الثانوية، بسبلٍ ت

 ٤وأوصت الورقة املـشتركة     . )١١٠(املدارسيف   يارات املهنية اخلمنح احلوافز املادية وتشجيع     
ون  األطفال واملهـاجر   الدولة باعتماد قوانني تكفل فرص التعليم ألضعف الفئات، وال سيما         

  .)١١١(روماوال

كما أوصت جلنة مناهضة العنصرية والتعّصب التابعة جمللس أوروبـا بـأن تـصبح           -٧٠
من املناهج الدراسـية    اً  إلزامياً  يف التاريخ والثقافة اإلسبانيني جزء    لروما  اإلسهامات اإلجيابية ل  

  .)١١٢(جلميع الطالب
لقمع مظاهر تعرضون تحولني جنسياً كثرياً ما ي ت مؤسسة املثلث أن القُّصر امل     الحظو  -٧١

هوياهتم اجلنسانية يف نظام التعليم، وهو ما يؤدي إىل ارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة،              
  .)١١٣(وإىل حماوالت انتحار، وترك القُّصر منازهلم، وشروعم يف العيش يف أوساط مهّمشة

  احلقوق الثقافية  -٩  
أن التمييز ضد اللغات الوطنيـة غـري        اً  قل اللغات استخدام  رأي املكتب األورويب أل     -٧٢

السلطات اإلسبانية  ف. القشتالية مياَرس على حنو منهجي يف الدولة، وأنه يكتسب طابعاً مؤسسياً          
مـوظفي اخلدمـة    أوساط التفوق اللغوي يف إبداءإما أهنا تشجع السلوكيات اليت تنطوي على      

لتمييز اللغـوي يف    ى ا لع وعرض املكتب أمثلةً     . تسمح هبا  وأ )١١٤(املدنية وغريهم من املوظفني   
  .)١١٥(البلد ضد أشخاص يتحدثون األراغونية واألستورية والباسكية والغاليثية والكاتالنية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
رحب مفّوض جملس أوروبا مبا أُجري من حتسينات يف سياسة حقـوق اإلنـسان                -٧٣

إال أن  .  مليون شخص ذي إعاقة يف إسبانيا      ٣,٨نسان استهدفت   واإلطار القانوين حلقوق اإل   
  .)١١٦(لتخفيضات امليزانية أثر خطري على أحوال هؤالء األشخاص املعيشية

وطلب مفّوض جملس أوروبا إىل إسبانيا أن ُتتِمم على الفور عملية تعـديل قـانون                 -٧٤
يف تهم التامة   عية، وتضمن مشارك  األهلية القانونية لذوي اإلعاقات الذهنية والنفسية االجتما      

  .)١١٧(حياة البلد السياسية والعامة

  األقليات  -١١  
الحظ مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون            -٧٥

  .)١١٨(بالغاًاً قد تضرروا من األزمة االقتصادية تضررروما يف أوروبا أن املهاجرين ال
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ملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمـة األمـن         كما أوضح مكتب ا     -٧٦
يف معاجلة مشاكل اإلسكان الـيت      اً  ملحوظاً  والتعاون يف أوروبا أن إسبانيا قد أحرزت تقدم       

بيد أنه وردت تقارير تفيد بتعّرض منازل املهـاجرين         . وسينيت احملليان  رومايواجهها جمتمعا ال  
 املكتب أن عمليات اإلخالء القسري تشكل هتديـداً       وأضاف. لعمليات إخالء قسري  روما  ال

  .)١١٩(ُتدمي ضعفهم وهتميشهمما اً غالبوروما دائماً للسكان ال

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
 بقبول إسبانيا خالل استعراضها الدوري األول التوصيات        ٤اعترفت الورقة املشتركة      -٧٧

 غري أن حاالت التمييز من النـاحتني االجتماعيـة والقانونيـة            .املتعلقة بالتمييز ضد املهاجرين   
الرابطة النسائية الدولية للـسلم     وأشارت  . )١٢٠(تزال شائعة، وتتفاقم بفعل األزمة االقتصادية      ال

وأوصـت  . )١٢١(واحلرية إىل تشديد قوانني وإجراءات العمل الُشرطي فيما يتعلق باملهـاجرين          
  .)١٢٢(اصلة اجلهود الساعية إىل صْون حقوق املهاجرين الدولة مبو٤الورقة املشتركة 

حيدد مهلة ) ١٢/٢٠٠٩رقم ( إىل أن قانون حق اللجوء     ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٧٨
ستة أشهر إلصدار الئحته، لكنها مل تصدر حىت اآلن، ويترتب على هذا الوضع انعدام اليقني               

  . )١٢٣(سي اللجوءالقانوين فيما ُيتّخذ من إجراءات بشأن ملفات ملتم
وأعربت عدة منظمات عن قلقها بشأن احتجاز األجانب الذين هم يف وضع غـري                -٧٩

 إىل أن العديد من األشخاص ينتهي هبم احلـال يف           ٣وأشارت الورقة املشتركة     .)١٢٤(نظامي
مراكز احتجاز لعدم حيازهتم تصريح إقامة على الرغم مـن وجـودهم يف البلـد ألعـوام                 

 إىل أن األجانب املـوَدعني يف مراكـز االحتجـاز           ٢أشارت الورقة املشتركة    و. )١٢٥(عديدة
 ٣ وكشفت الورقة املشتركة  . )١٢٦(يؤكدون معاناهتم من اإلذالل وسوء املعاملة والعنف البدين       

 يف  ٥٤  عن ٢٠١٣فعلى سبيل املثال، أُفرج يف عام       . عن عدم كفاءة تدبري احتجاز األجانب     
ورأت مجعية الدفاع عن حقوق اإلنسان يف إسبانيا أنـه  . )١٢٧(رشلونةاملائة من احملتجزين يف ب    

ينبغي تنفيذ تدبري االحتجاز يف حالة عدم وجود تدابري أقل خطورة تكفل تنفيـذ الطـرد،                
  .)١٢٨(كاملثول أمام السلطات بصورة دورية أو سحب جواز السفر، على سبيل املثال

فقد انطوت سياسة   . الوضع يف سبتة ومليلية    االنتباه إىل    ٣ووجهت الورقة املشتركة      -٨٠
غلق احلدود على انتهاك حقوق اإلنسان على حنو منهجي، وتشكل عمليات الطرد اجلماعي             

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إىل  .)١٢٩(ملبدأ عدم اإلعادة القسريةاً للمهاجرين انتهاك
وقد وثّقت  . قات إعادة القبول  رفض إسبانيا خالل استعراضها السابق التوصية باستعراض اتفا       

عدة منظمات حلقوق اإلنسان عمليات إعادة غري قانونية بإجراءاٍت موجزة للمهاجرين، من            
سبتة ومليلية إىل بلد ثالث، عّرضتهم خلطر حقيقي متثل يف اإليذاء على أيدي قوات األمـن                

  .)١٣٠(التابعة للبلد الثالث
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ة بوقف مجيع عمليات اإلعادة القسرية     وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش احلكوم       -٨١
واإلعادة بإجراءات موجزة من سبتة ومليلية إىل بلد ثالث، وضـمان التحقيـق جبديـة يف                

وأوصت جلنة منـع التعـذيب      . )١٣١(ادعاءات إفراط قوات الدولة نفسها يف استخدام القوة       
ـ           وظفني املـرافقني   التابعة جمللس أوروبا السلطات باختاذ اخلطوات الالزمة لضمان تدريب امل

  .)١٣٢(للمهاجرين على النحو السليم وتوثيق عمليات الترحيل بعناية

 عمليات إعادة القُّصر األجانب غـري املـصحوبني         أن ٧والحظت الورقة املشتركة      -٨٢
 ٧ورأت الورقة املشتركة    . مبدأ مصلحة القاصر العليا   وقواعد القانون الدويل     تراعي   بذويهم ال 

 تعـزز   انني البلد مع املعايري الدولية، وأوصت الدولة باعتماد تدابري تشريعية         ضرورة مواءمة قو  
هؤالء القّصر خلطر التحول     عرضتمحاية القّصر األجانب غري املصحوبني بذويهم، مع مراعاة         

  .)١٣٣(إىل ضحايا لالجتار
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