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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 نوالثالثو اخلامسة الدورة 
 2020يناير /كانون الثاين  20-31

 *إسبانياموجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

اجلهاات جها  ما   89 لورقات املعلومات املقدما  ما وهو ملخص  االستعراض الدوري الشامل.
إىل االساتعراض الادوري الشاامل، وياارشو ٍ ماجل  ماوجا  قحلداداً ى اد ا قلاا   (1)صااحة  امللال  
فرع منفلل منه ملسامه  املؤسس  الوطنحل   قوق اإلنساان املعتماد  وقد ُخلص  لعدو الجلمات.

 .بناء عل  التقحلد الجامل مبةاوئ ىريس

املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة ب ااا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

أعاارأ أمااظ املعااال عاا  قلقااه إااء عاادا كفاياا  اإلجااراءات املتخااذ  لتنفحلااذ التوصااحلات الاا   -2
وأعرأ ع  أسافه إااء .  التها قةلتها إسةانحلا خالل اجلول  الثانحل  م  االستعراض الدوري الشامل

مجلااا  أماااور منهاااا  قلااا  عااادو أحجااااا اإلوانااا  اللااااور  ٍ حااا  املاااو فظ بساااة  ار جااااأ جر ااا  
؛ التعاااذي  أو ساااوء املعاملااا ، نعاااراً للاااعوب  الت قحلااا  ٍ ا ااااالت املجتشاااف  وإ ةاااات االوعااااءات

نح   مبااااالجفحللاااانقااااص الت قحلقااااات وسااااةل االنتلااااا  الفعالاااا  ؛ و وحالاااا  النساااااء مساااالوىت ا رياااا 
وضااااعت مسااااتوع نشاااار املعلومااااات عاااا  اللااااندوق االجتماااااع    عويضااااات لضاااا ا؛ اإلرهاااااأ؛

واللاااعوىت الااا  يواجههاااا ساااجان املنااااط   ات الجثافااا  ؛ لإلساااجان ومدونااا  املمارساااات اجلحلاااد 
__________ 

 ل حترَّر هذه الو حلق  قةل إرساهلا إىل ووائر الرتمج  الت ريري  ى مم املت د . *
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الاانقص املساا ل ٍ اسااتقةال ؛ و دمات اللاا حل  والتعلحلمحلاا الااالسااجانحل  الضاا حلل  ٍ ا لااول علاا  
لنعامحلظ لدواع إنسانحل  بسة   عذر إعاوهتم إىل بلداهنم، ٍو إوار  نعاا استقةال املهاجري  غري ا

 .(2)ملتمس  الل وء، مبا ٍ  لك النقص غري املقةول ٍ  قدمي املساعد  القانونحل 
وأوصاااا  أمااااظ املعااااال مبااااا يلاااا   اسااااتخداا الت جااااحلم والوساااااط  كوسااااحلل  بديلاااا  لتسااااوي   -3

وضااع نعاااا إحلااائ  بشاا ن االاااار ى مااخا  ؛ و ماال العدالاا املنااعااات، بضاارض حتسااظ سااري ع
وجااوأ احاارتاا الساالعات العاماا  ملةاادأ ا حلاااو ا يااديولوج  ؛ و وحتسااظ إجااراءات حتديااد الضاا ا؛

و ااوفري املعلومااات وإسااداء املشااور  للشااةاأ ؛ املمحلااا للم تمعااات التعدوياا  والد قراطحلاا  واملتسااا  
؛ الدراسااا ، وللف اااات ا كثااار عرضااا  لإلقلااااء االجتمااااع  املعرضاااظ لعااار االنقعااااع املةجااار عااا 

وإنشااء املاياد ؛ ومواءم  النعاا االجتماع  ماع حقاوق كةاار السا  وا؛و  عدو املهنحلظ الل حلظ؛
و عايا التدري  املتخلص للمو فظ املعنحلظ ى ماي  الشامل  لض ا؛ ؛ م  املساك  االجتماعحل 

وساد الف او  ٍ ا جاور ؛ املعنحلا العاما  تنسحل  باظ اإلوارات العنت ضد املرأ ، وحتسظ مستوع ال
و جثحلات اجلهاوو الرامحلا  إىل مجاف ا  التمحلحلااا ؛ باظ الرجال واملارأ  وحتساظ التمثحلال السحلاساا  للمارأ 

واعتمااو قاانون أساساا  ؛ والقضااء علا  القوالا  النمعحلاا  وحتقحلا  املسااوا  الفعلحلا  للسااجان الض ار
اإلعاقااا ، و وححلاااد املعاااايري ووضاااع إجاااراءات العمااال فحلماااا يتعلااا   مايااا  حقاااوق ا ماااخا   وي 

والقضاااء علاا  فلاال التالمحلااذ الض اار ٍ املاادار  وضاامان  ىإليااداع غااري العااوع  ٍ املؤسسااات؛
وحتسظ مساتوع التنساحل  باظ فتلات هحل اات اإلوار  العاما  بضحلا  وضاع سحلاسا  بشا ن ؛ اندماجهم

 . (3)اهل ر   عاجل هذه العاهر  عل  حنو مامل

 صاحبة املصلحةاألخرى املعلومات املقدمة من اجلهات  -اثلثاا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (4)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 

 (5)اإلنسان
إسااةانحلا ىلتلاادي  علاا  اال فاقحلاا   أوصاام مؤسساا  التعااويد العاااول ومؤسساا  كاريتااا  -4

 .(6)الدولحل   ماي  حقوق مجحلع العمال املهاجري  وأفراو أسرهم
ا ملاا  الدولحلاا  للقضاااء علاا  ا ساال   النووياا  إسااةانحلا ىلتلاادي  علاا  معاهااد  أوصاام و  -5

 .(7)ا مم املت د   عر ا سل   النووي 
املجلفاااظ حلااا  إساااةانحلا بقةاااول ا؛رات وأوصااام الرابعااا  الجتالونحلااا  مااا  أجااال ا قاااوق املدن -6
 .(8)ىلعمل حبري  م لك والسماح هلوا طلة الذي  إلجراءات الاص ى

 (9)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
 إسااةانحلا مباانح ا قااوق االقتلاااوي  واالجتماعحلاا  والثقافحلاا  مر ةاا ً  4أوصاام الورقاا  املشاارتك   -7

 .(10)وستوري  أعل ، إلاتح  إمجانحل  االحت اج هبا أماا احملاكم واهلحل ات القضائحل  املختل 
مشارتك  متابعا  حا  انن للحلا  إنشاء إساةانحلا وأعربم مؤسس  كاريتا  ع  أسفها لعدا  -8

 .(11)راء هحل ات املعاهداتن هابظ الواارات، ولضعت مستوع  نفحلذ
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ياااة املتعلقاااة إلقاااوق اإلنساااانا مااا  مراعااااة القاااانون الااادو  ت فياااال االلتزاماااات الدول -جيم 
 السارياإلنساين 

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -1 

 (12)املساوا  وعدا التمحلحلا  
أماااااااوت مؤسسااااااا  احتااااااااو الض ااااااار اعااااااا  العماااااال املتعلقااااااا  مبجاف ااااااا  جااااااارائم الجراهحلااااااا   -9
والالج اااااااظ، والض اااااااار،  أن املهااااااااجري ، مالحعاااااااا 4غاااااااري أن الورقااااااا  املشااااااارتك  . (13)(2019)

وا مااخا   وي اإلعاقاا ، واملثلحلااات واملثلحلااظ وماووجاا  املحلاال اجلنساا  ومضااايري اهلوياا  اجلنسااانحل  
 وحامل  صفات اجلنسظ، وعد   امل وع ال ياالون يتعرضاون للتمحلحلاا ٍ التمتاع حبقاوقهم، وال ساحلما

 .(14)فحلما يتعل  ىلعمل والسج  والل   والتعلحلم
إسااةانحلا ىذااا   اادابري ملجاف اا   24وأوصاام مؤسساا  التعااويد العاااول والورقاا  املشاارتك   -10

وأوصاام مؤسساا  احتاااو الض اار والورقااا  . (15)خعاااأ الجراهحلاا  وكااره ا جاناا  والتمحلحلااا العنلااري
إساةانحلا ىعتمااو القاانون الشاامل للمسااوا  ٍ املعاملا  ومجاف ا   15والورقا  املشارتك   4املشارتك  
إسةانحلا ىعتماو قانون كفال  املسااوا  للمثلحلاات واملثلحلاظ  "أكتواىيحلس"وأوصم رابع  . (16)التمحلحلا

وماووجااا  املحلااال اجلنسااا  ومضاااايري اهلويااا  اجلنساااانحل  وحاااامل  صااافات اجلنساااظ والقاااانون املتعلااا  
 .(17)ىملت ولظ جنسحلاً 

الض اار عاا  أساافهما ومؤسساا  احتاااو ٍ كتالونحلااا وأعرباام منعماا  إغا اا  ضاا ا؛ العنلااري   -11
وأوصام . (18)ممارساات الشارط  املعتااو ما   ن حتديد اهلوي  عل  أسا  التنمحلط العرق  ال ياال 

إساااةانحلا بتاااوفري التااادري   فاااراو الشااارط  فحلماااا يتعلااا   ٍ كتالونحلاااامنعمااا  إغا ااا  ضااا ا؛ العنلاااري  
 . (20)ٍ هذا اللدو نشاء للحلات  تحلح للسجان  قدمي الشجاوعإبو (19)ىلعنلري  وكره ا جان 

وأعرباام مجعحلاا  مناصاار  التعلااحلم الثنااائ  اللضاا  ٍ كتالونحلااا عاا  قلقهااا  ن النعاااا التعلحلماا   -12
وأوصم هذه اجلمعحل  ومنعم  . (21)الجتالوين ال يعرت  ى قوق اللضوي   اهتا للناطقظ ىإلسةانحل 

 .(22)  اللض  ٍ كتالونحلاإسةانحلا بجفال  التعلحلم الثنائ "كلنا كتالونحلون، كلنا إسةان"
وأمااارت الشااةج  ا وروبحلاا  للمساااوا  بااظ اللضااات إىل أن الناااطقظ ىلجتالونحلاا  يتعرضااون  -13

للتمحلحلااا، مبااا ٍ  لااك ماا  جاناا  ساالعات املناااط  الناطقاا  ىإلسااةانحل  وقاااو  ا حااااأ السحلاسااحل  
 .(23)واملنابر اإلعالمحل 

ورويب للضااات اإلقلحلمحلاا  أو لضااات ا قلحلااات يشاادو أن املحلثاااق ا إىل جملااس أوروى وأمااار  -14
الثقاااٍ، وال يُعتاات اعتماااو  اادابري خاصاا  للااا  للثااراء اسااحلداً  شااجل علاا  أن لضااات ا قلحلااات 

اللضاااات اإلقلحلمحلااا  أو لضاااات ا قلحلاااات  رمااا  إىل  عاياااا املسااااوا  باااظ مساااتعملحلها وىقااا  الساااجان 
وأماااو جملااس أوروى ىلتااااا . ا وسااع انتشاااراً  مااجاًل ماا  أمااجال التمحلحلااا ضااد مسااتعمل  اللضااات

إسااةانحلا بتنفحلااذ  14وأوصاام الورقاا  املشاارتك  . (24)حجوما  كتالونحلااا مبشااروع التعلااحلم املتعاادو اللضاات
 .(25)محالت إعالمحل  بش ن ا قوق اللضوي 

وأوصاام الشااةج  ا وروبحلاا  للمساااوا  بااظ اللضااات إسااةانحلا بضاامان أن يجااون لاادع نسااة    -15
ماا  املااو فظ القضااائحلظ واإلواريااظ ومااو ف  الاادمات العاماا  املع حلنااظ ٍ ا قااالحلم املتمتعاا   كافحلاا 

إسااااةانحلا  14وأوصاااام الورقاااا  املشاااارتك  . (26)ى جاااام الااااذاع معرفاااا  عملحلاااا  ىللضااااات  ات اللاااال 
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ىإلنفاااااا  الفعاااااال لقاااااانون اإلجاااااراءات اإلواريااااا  املشااااارتك ، وبضااااامان حقاااااوق مجاعاااااات ا قلحلاااااات 
 .(27)اللضوي 

 (28)التنمحل  والةحل   وا عمال الت اري  وحقوق اإلنسان  
أ اارت  (29)، انعااوع إزاااا مشااروع كاسااتور للضاااا علاا  فالفااات6وفقاااً للورقاا  املشاارتك   -16

إسااةانحلا بجفالاا   وافاا   35وأوصاام الورقاا  املشاارتك  . (30)علاا  حاا  السااجان ٍ التعلااحلم واللاا  
 .(31)املشاريع الةحل حل  مع املعايري الدولحل ، مبا ٍ  لك مةدأ عدا التمحلحلاالتشريعات ال   نعم 

إسااااةانحلا بتعايااااا إطااااار معحلاااااري لجفالاااا  املسااااؤولحل  القانونحلاااا   4وأوصاااام الورقاااا  املشاااارتك   -17
وأوصاا  االحتاااو الااادو  لعمااال النقاال إسااةانحلا ىعتمااااو  اادابري اسااتةاقحل  بضحلااا  ا؛و  . (32)للشااركات

 . (33)   عتمد خعط املساوا عدو الشركات ال
كفال  ما م  خالل  وأوص  مركا مناهض  القتل ٍ العال إسةانحلا إبعمال ا قوق الةحل حل ،  -18

 .(34)يجف  م  الرصد والرتمحلم للمراف  العر ، مبا فحلها جممعات فلفات املناجم امله ور 
عاقاا  و عايااا  ااو ج  شااارك  إسااةانحلا إبجااراء  قحلااحلم لسحلاساا  ال 6وأوصاام الورقاا  املشاارتك   -19

 .(35)قائم عل  العاقات املت دو 
 والحااام أماااظ املعاااال ٍ كتالونحلاااا أن التلاااوش ال يااااال ياااؤ ر بشاااجل خاااا  علااا  املنااااط  -20

وأوصااا  ىعتمااااو  ااادابري لل اااد مناااه، وبتعاياااا سحلاسااا  للنقااال . كثافااا  مااا  ححلااا  الساااجانا كثااار  
 .(36)والتنقل املستداا

 (37)   اإلرهاأحقوق اإلنسان ومجاف  
أماار العدياد ماا  اجلهاات صااحة  امللاال   إىل أناه، وفقااً نلحلااات حقاوق اإلنساان، قااد  -21

، 4/2015ُُتهااد التعاااريت الفضفاضاا  لل اارائم املتلاال  ىإلرهاااأ، الااوارو  ٍ القااانون ا ساساا  
قديريا ، وها  السةحلل إلنفا  السلعات هلذا القانون بعريق  غري متناسة  أو قائما  علا  السالع  الت

هلاذا القاانون تعةحلا  الواساع النعااق الوأماارت هاذه اجلهاات إىل أن . (38)مس ل  ل  عاجلها إسةانحلا
أوع إىل ااارمي ماادافعظ عاا  حقااوق اإلنسااان، وحعاار رابعااات وهحل ااات سحلاسااحل ، ومنااع أحااداش 

 جاااأ عاماا ، وإواناا  صاا فحلظ وفنااانظ وموسااحلقحلظ، وكااذلك إىل إغااالق منااابر إعالمحلاا  باادعوع ار 
 .(39)جرائم متلل  ىإلرهاأ

وأوصااا  العدياااد مااا  اجلهاااات صااااحة  امللااال   إساااةانحلا بجفالااا  أن  جاااون التشاااريعات  -22
املتعلقاا  ىإلرهاااأ وقحلقاا ، وأن  توافاا  مااع املعااايري الدولحلاا ، وأال ُيساااء اسااتخدامها لتقحلحلااد العمااال 

 .(40)املشروع للمدافعظ ع  حقوق اإلنسان والل فحلظ

 سياسيةالدنية و املقوق احل -2 

 (41)هح  الفرو ٍ ا حلا  وا ري  وا م  عل  مخل  
ىلنعااااار إىل عاااادا وجاااااوو  ،عاااا  القلااااا   ن أجهااااا  ا ماااا  41أعرباااام الورقاااا  املشااااارتك   -23

 ل ااااا  ىساااااتمرار إىل االساااااتخداا غاااااري املتناسااااا  للقاااااو  ٍ ساااااحلاق  ،برو وكاااااوالت عمااااال مالئمااااا 
 .(42)ىلسالم  الشخلحل  املسا  عامل  واملعاهرات، مما يؤوي إىل سوء امل
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إسةانحلا بضمان إجاراء حتقحلقاات مساتقل  وفعالا  ٍ حااالت  41وأوصم الورق  املشرتك   -24
ساااالوش الشاااارط  غااااري الالئاااا ، ومعاقةاااا  ماااا   ثةاااام إوانااااتهم بعقااااوىت  تناساااا  وخعااااور  اجلاااارائم 

؛ و ااوفري التاادري  ٍ (44)املؤسساا وإبنشاااء جلناا  برملانحلاا  لدراساا   اادابري ملنااع العناات ؛ (43)املر جةاا 
 .(45)جمال حقوق اإلنسان  فراو أجها  ا م  ومو ف  اجلهاا القضائ 

وأوصا  العدياد ما  اجلهاات صااحة  امللال   إساةانحلا ىذاا   ادابري للقضااء علا  عناات  -25
داا فحلما يتعل  ىملةاوئ ا ساسحل  بش ن اساتخأفراوها الشرط ، مبا ٍ  لك ا؛و  مستوع  دري  

القاو  وا ساال   الناريا  ماا  جاناا  املاو فظ املجلفااظ إبنفاا  القااوانظ، و لااك بضحلا  كفالاا  التعاماال 
  .(46)املناس  مع االحت اجات املدنحل 

وا،  وأعرباام منعمااات عديااد  عاا  أساافها  ن أفااراو الشاارط  الوطنحلاا  وا اار  املاادين جلاا -26
، إىل االستخداا املفرط وغاري 2017أكتوبر  شري  ا ول/ 1استفتاء ٍ كتالونحلا ٍ عندما جرع 

وأماارت إىل . (47)املتناس  للقو  ضاد املاواطنظ الاذي  امعاوا سالمحلاً ٍ مواقاع فتلفا  ٍ كتالونحلاا
أن أفااراو قااوات مجاف اا  الشااض  هااامجوا ا شااوو مةاماار  ٍ كثااري ماا  ا اااالت، ماا  وون الل ااوء 

 أن عد  مستشفحلات قدمم العاالج، علا  وأمارت منعمات عديد  إىل. (48)إىل أي بديل لخر
وأماارت رابعا  . (49)إ ر  لك، ملا يناها ألت مخص  عرضوا إلصاىت بسة  ه مات الشرط 

املتضرري  إىل أن ه مات الشرط  العنحلف  خلفم، ىإلضاف  إىل  لك، حااالت قلا  و عار لادع 
 .(50)الض ا؛ وأقارهبم وجرياهنم

أنااه ل  اار إنشاااء أي جلناا  للت قحلاا  ٍ املسااؤولحلات احملتملاا  وأمااارت عااد  منعمااات إىل  -27
وأمااوت رابعا  . (51) فراو الشرط  الذي  ماركوا ٍ  لك العملحلا ، ول يعاق ا  مر جةاو الت ااواات

ار  أماااا احملااكم فحلمااا  ا قاوقحلظ ماا  أجال حقااوق اإلنساان ٍ ماريساام  ىإلجاراءات اجلنائحلاا  املةام 
، ولجنهااااا أعرباااام عاااا  أساااافها لااااةطء و ااااري  هااااذه 2017ول/أكتااااوبر يتعلااا  احااااداش  شااااري  ا 

وأوصاام منعمااات عديااد  . (53)، ولعاادا اذااا  اإلجااراءات الالاماا  لت ديااد اجلنااا (52)اإلجااراءات
إسااةانحلا إبجااراء حتقحلقااات مسااتقل  ونايهاا  ٍ االسااتخداا املفاارط للقااو  ماا  جاناا  قااوات ا ماا  ٍ 

، وبت ديد املسؤولحلات اجلنائحل   ات اللل ، وإنشاء جلن  ٍ كتالونحلا 2017 شري  ا ول/أكتوبر 
 .(55)ضماانت عدا التجراربتقدمي وأوصم رابع  املتضرري  إسةانحلا . (54)للت قحل 

والحعم منعم  كفالا  احملاكماات العاولا  أن إساةانحلا ل  نفاذ ىلقادر الجااٍ التوصاحلات  -28
 ولااا  الثانحلااا  مااا  االساااتعراض الااادوري الشااااملاملتعلقااا  ى اااةس االحتحلااااط  الااا  قةلتهاااا خاااالل اجل

ان للحلات  قوق اإلنسان أعربم ع  قلقها إااء اساتمرار  5و كَّرت الورق  املشرتك  . (56) التها
وأعربااام منعمااا  حقاااوق . (57) عةحلااا  السااا ون لنعااااا سااا ل النااااالء الاضاااعظ للمتابعااا  الاصااا 

نعااا علا  حناو أوع إىل  ارو  احت ااا اإلنسان بال حدوو ع  أسافها إلسااء  اساتخداا هاذا ال
 .(58)ا ةس االحتحلاط معول  م  فرتات و جم ف  
وأعربااااام عاااااد  منعماااااات عااااا  أسااااافها  ن الااااااعحلمظ االجتمااااااعحلظ جاااااوروي سانشاااااحلا  -29

، بتهماا  ار جاااأ جاار   التماارو 2017وجااوروي كويشااار بقحلااا قحلااد ا ااةس االحتحلاااط  منااذ عاااا 
م عاا  قلقهااوا إلجااراءات الاصاا  أعربااى لعديااد ماا  املجلفااظاالت ااريد علاا  االنفلااال، رغاام أن و 

 .(59)اإلفراج عنهما واإااء  لك وطلة
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وأوصاام منعمااات عديااد  إسااةانحلا بتنفحلااذ التاادابري الاا  أوصاا  هبااا الفرياا  العاماال املعاا   -30
ىالحت اااا التعسااف  وغااريه ماا  للحلااات ا ماام املت ااد ، وىإلفااراج الفااوري عاا  مجحلااع احملت اااي  ٍ 

وأوصام رابعا  حفاا املواطنا  إساةانحلا بضامان عادا احت ااا املاواطنظ . (60)حلاق استفتاء كتالونحلاس
 .(61)إال ٍ حال  ار جاأ أفعال إجرامحل ، ولحلس بضرض ذويفهم

وأوصااا  العدياااد مااا  اجلهاااات صااااحة  امللااال   إساااةانحلا بوضاااع معاااايري قانونحلااا  واضااا    -31
؛ وبتااااوفري املايااااد ماااا  التاااادابري الةديلاااا ، وكفالاااا  (62) واسااااتثنائحل  لتعةحلاااا  إجااااراء ا ااااةس االحتحلاااااط

؛ وبوقااات اسااتخداا نعاااا سااا ل الناااالء الاضااعظ للمتابعااا  (63)اسااتخدامها ٍ املمارساا  العملحلاا 
؛ وىلت قحلا  ٍ مجحلاع (64)وإبلضااء ساري  إجاراءات الت قحلا ؛ الء غري العاريي ا الاص  لتلنحلت الن

وأوصااااام أيضااااااً بوضاااااع و نفحلاااااذ . (65)للمعاااااايري الدولحلااااا حااااااالت التعاااااذي  وساااااوء املعاملااااا  وفقااااااً 
 .(66)برو وكوالت لجفال  قرين  التاء  للم ةوسظ احتحلاطحلاً 

 (67)إقام  العدل، مبا ٍ  لك مس ل  اإلفالت م  العقاأ، وسحلاو  القانون  
قلاا  إااء العاا   18أعرباام الرابعاا  الجتالونحلاا  ماا  أجاال ا قااوق املدنحلاا  والورقاا  املشاارتك   -32

وأوصتا إسةانحلا بضمان استقاللحل  السلع  القضاائحل  وححلاوهاا ومافافحلتها،  عمل السلع  القضائحل .
؛ مباااا ٍ  لاااك ماااا يلااا   إجاااراء  قحلاااحلم لإلطاااار التشاااريع  املااانعم للم لاااس العااااا للسااالع  القضاااائحل 

ماااو معااايري موضااوعحل  قانونحلاا  ومااروط للتقحلااحلم فحلمااا يتعلاا  ىلتعحلااظ ٍ أعلاا  مرا اا  الساالع  واعت
 .(68)القضائحل ، فضاًل ع  مدون  لقواعد السلوش

وأمااااار جملااااس أوروى إىل أن جمموعاااا  الاااادول املناهضاااا  للفساااااو أوصاااام إبجااااراء إصااااالحات  -33
ٍ إسااةانحلا بوضااع خعاا  ملنااع الفساااو  وأوصاا  فاارع منعماا  الشاافافحل  الدولحلاا . (69)ملجاف اا  الفساااو

  .(70)وا د منه، وفقاً للمعايري الدولحل 
وأوص  فرع منعما  الشافافحل  الدولحلا  ٍ إساةانحلا ان  اياد إساةانحلا عادو القضاا  واملادعظ  -34

 .(71)العامظ، مب  فحلهم مو فو مجت  املدع  الا  املع  مبجاف   الفساو واجلر   املنعم 
وأعرأ مركا مناهضا  القتال ٍ العاال ومؤسسا  "إ هاار ا قحلقا  ويا  علحلناا" عا  قلقهماا  -35

إااء اسااتمرار نقاااص وعاام السااالعات ملساااع  كشااات ا قحلقاا  فحلماااا يتعلاا  ىالنتهاكاااات اجلساااحلم  
وأمارت مؤسسا  . (72)ا جم الدكتا وريوعهد  قوق اإلنسان ال  وقعم خالل ا رأ ا هلحل  

)قاانون  46/1977  علحلنا" ضم  أسةاأ اإلفالت ما  العقااأ إىل القاانون "إ هار ا قحلق  وي
 .(73)، اللذي  ال يااالن ساريظ1968العفو العاا( وقانون أسرار الدول  لعاا 

حتديااد مواقااع عملحلاا  راط الجاماال ٍ وأوصا  مركااا مناهضاا  القتاال ٍ العااال إسااةانحلا ىال اا -36
قحل  املر ةعا  حبااالت االختفااء القساري وجارائم القتال الا  وقعام مجحلع املقابر والقةور اجلماعحل  املتة

خالل ا رأ ا هلحل  وعهد ا جم الديجتا وري، و قدمي  عويد عما حلل م   لام اتريا  إىل 
، و حلسري ا لول علا  املعلوماات التاريحلا   ات اللال  (74)و عايا الذاكر  التاريحل ، أسر الض ا؛

 . (75)  ٍ س الت الدول  احملفو 

 (76)ا ر؛ت ا ساسحل  وا   ٍ املشارك  ٍ ا حلا  العام  وا حلا  السحلاسحل   
 كَّار العديااد ما  اجلهااات صااحة  امللاال   ان إسااةانحلا قةلام، خااالل اجلولا  الثانحلاا  ماا   -37

بحلاد  الت ماع السالم .حريا  ،  وصحلات بضمان حريا  التعةاري و  التها االستعراض الدوري الشامل
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، وال ساااحلما ٍ إطاااار ظا قااا ي يقحلاااد إىل حاااد كةاااري هاااذ )"قاااانون القماااع"(أن قاااانون ا مااا  العااااا 
هذه اجلهات أن لض  هذا القانون غامض  و نعوي عل  فااطر  . ورأت(77)االحت اجات السلمحل 

 قديريا  واساع  الذاا  قارار فاد اجتمااع  و نح هذا القانون أيضاً للسلعات سالع ً . (78)التعست
وىملاااوااا  ماااع  لاااك، يسااات دش قاااانون العقاااوىت املعااادَّل مفهاااوا "الت ماااع . عااااهر  سااالمحل أو م

وياؤ ر  عةحلقاه علا  . (79)بوصفه  رفاً م  العرو  املشادو  لل ر ا  ،الضامد ٍ  عريفه ،الضخم"
عمااااال املااااادافعظ عااااا  حقاااااوق اإلنساااااان مااااا  أجااااال رصاااااد انتهاكاااااات حقاااااوق اإلنساااااان خاااااالل 

املنعمات  اهتاا أن العقاوىت املنلاو  علحلهاا فحلاه رأت وىإلضاف  إىل  لك، . (80)االحت اجات
 . (82)هنّش ، وأن ااواات الشرط  ااوت منذ س  (81)قاسحل 
خدا ضااد اسااتُ  قااانون القمااعوأمااار العديااد ماا  اجلهااات صاااحة  امللاال   أيضاااً إىل أن  -38

 إ اار اإلبااال  ، علاا (83)ات" أو "العلااحلان"عصاا فحلظ، ححلاا  ُوجهاام إلااحلهم هتماا  "مقاوماا  الساال
 وملتمسااااا  (84)ضااااد فنااااانظ كمااااا اسااااُتخدا   ؛عاااا  إجااااراءات الشاااارط  ٍ سااااحلاق االحت اجااااات

 . (85)جلوء
وُتامااحلاً مااع التوصااحلات الاا  قةلتهااا إسااةانحلا خااالل اجلولاا  الثانحلاا  ماا  االسااتعراض الاادوري  -39

الجامال ى ا  ٍ  ، أوصااها العدياد ما  اجلهاات صااحة  امللال   بضامان التمتاع التها الشامل
حري  التعةري وا   ٍ الت ماع السالم ، وفقااً للمعاايري الدولحلا ، مباا ٍ  لاك ما  خاالل  نقاحلح أو 
إلضاااء التشااريعات الاا   قحلااد بشااجل غااري متناساا  أو ال مااتر لااه ممارساا  هااذي  ا قااظ، وال سااحلما 

قح ى سااا  نعاااا ، الااذي ياان1/2015(، والقااانون ا ساساا  قااانون القمااعقااانون ا ماا  العاااا )
 .(86)املتعل  جبرائم اإلرهاأ 2/2015العقوىت وإجراءات  عةحلقه، والقانون ا ساس  

وأوص  العديد م  اجلهات صاحة  امللل   أيضاً إسةانحلا بضامان الت قحلا  ماع مار ج   -40
؛ وبجفالاااا  أواء (87)أفعااااال العناااات والت اااااواات ماااا  أفااااراو الشاااارط  ضااااد املتعاااااهري  ومالحقااااتهم

 .(89)والفنانظ والعاملظ ٍ اجملال الثقاٍ لعملهم م  وون أي  دخل ال متر له (88)ل فحلظال
ع  القل  إااء القحلوو غري املاتر   31وأعربم الرابع  الجتالونحل  للمهنحلظ والورق  املشرتك   -41

 ول/املفروضاااا  علاااا  حرياااا  التعةااااري و جااااوي  اجلمعحلااااات، وال سااااحلما ٍ سااااحلاق اسااااتفتاء  شااااري  ا 
، ومنها القمع الرقم  الذي أوع إىل إغاالق وح ا  العدياد ما  املواقاع الشاةجحل  2017 أكتوبر

وأوصاام الرابعاا  الجتالونحلاا  للمهنحلااظ إسااةانحلا بتعااديل قااانون امللجحلاا  الفجرياا  . (90)للاا ت يومحلاا 
 10املشارتك  وأوصم الورق  . (91)عل  حنو يشرتط استلدار أمر قضائ  إلغالق املواقع الشةجحل 

، ماا  خااالل االعاارتا  ى اا  ٍ ا لااول علاا  املعلومااات 19/2013إسااةانحلا إبصااالح القااانون 
إسةانحلا ىحرتاا حري  وسائط اإلعالا إباال   31وأوصم الورق  املشرتك  . (92)بوصفه حقاً أساسحلاً 

 ركااا  املؤياااد  القحلاااوو املفروضااا  علحلهاااا عنااادما يتعلااا  ا مااار بتقااادمي  قاااارير عااا  املساااائل املتلااال  ى
 .(93)لالستقالل ٍ كتالونحلا

 .(94)إسةانحلا إبهناء ارمي التشهري 10وأوصم الورق  املشرتك   -42
وأوصم منعم  "كلنا كتالونحلون، كلنا إسةان" ا جوم  الجتالونحلا  ىذاا   ادابري لضامان  -43

 .(95)لون ، اهنم ممثَّ معور مجحلع املواطنظ ٍ كتالونحلا، بلر  النعر ع   وجهاهتم ا يديولوجحل
وأباادت منعماا  "اجلةهاا  ا مامحلاا   ماياا  املاادافعظ عاا  حقااوق اإلنسااان" مااواغل بشاا ن  -44

 قااارير عاا  القحلااوو املفروضاا  علاا  املاادافعظ عاا  حقااوق اإلنسااان الااذي  يرصاادون مراكااا احت اااا 
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سااامع  وأفااااوت ان املااادافعظ عااا  حقاااوق اإلنساااان يواجهاااون محاااالت لتشاااويه ال. (96)ا جانااا 
كاججراء والتشهري، فضاًل ع  مضايقات وهتديادات ما  جانا  السالعات املجلفا  إبنفاا  القاوانظ  

وأوصاام هااذه . (97)الشاارط ار جاهبااا ماا  قةاال بسااة  إبالغهاام عاا  االنتهاكااات املاعااوا   انتقااام
املنعماااا  إسااااةانحلا بجفالاااا  اضااااعالع املاااادافعظ عاااا  حقااااوق اإلنسااااان انشااااعتهم بااااال خااااو  ماااا  

بضااااامان االحااااارتاا الجامااااال إلعاااااالن ا مااااام املت اااااد  بشااااا ن املااااادافعظ عااااا  حقاااااوق االنتقااااااا، و 
 .(98)اإلنسان

لشاااةاأ أن الشاااةاأ يواجهاااون عقةاااات ٍ التمتاااع ى ااا  ٍ لوالحااام اجمللاااس اإلساااةاين  -45
وأوصاا  ىعتماااو  اادابري إ ابحلاا  لضاامان ُتااتعهم حبقااوق املشااارك  علاا  حنااو . (99)املشااارك  السحلاسااحل 
 . (100)املساوا  مع غريهم فعال وعل  قدا

إساااةانحلا بجفالااا  حريااا   16والورقااا  املشااارتك   (101)وأوصاا  مرصاااد حريااا  الااادي  والوجااادان -46
 .(103)وبتعايا بحل   يسووها الوائا الدي  والتعاون وذلو م  التمحلحلا، (102)الدي 

 (104)حعر مجحلع أمجال الرق  
ماااااامل يتنااااااول مجحلاااااع أماااااجال االااااااار ت إساااااةانحلا ىعتمااااااو قاااااانون حلأوصااااام الحلونحلسااااا -47

وأوصااام مؤسسااا  كاريتاااا  إساااةانحلا بوضاااع خعاااط ماااامل  ملجاف ااا  االااااار ىلةشااار . (105)والااارق
ان يتناول القاانون حالا  القاصاري  علا  وجاه  27وأوصم الورق  املشرتك  . (106)والعمل القسري

 .(107)الت ديد
ىعتمااو خعا   وصا     االاار ىلةشار بش ن مجاف تهوأمار جملس أوروى إىل أن ا فاقحل -48

عماال وطنحلاا  ملجاف اا  االاااار ىلةشاار لضااارض االسااتضالل ٍ العماال، وبت سااظ إجااراءات حتدياااد 
 .(108)ض ا؛ االاار ىلةشر و قدمي املساعد  إلحلهم

 (109)اُ سري  وا حلا  اللوصحل  ٍ   ا  
ساالويب ا رياا  عاا  مناااط  إقاماا  مأمااارت رابعاا  "إيتجسااريات" إىل أن إبعاااو ا مااخا   -49

 عل  أسرهم، ىلنعر إىل املسافات الا   قععهاا  قحلالً أسرهم يضاعت معاانهتم ويفرض عة اً مالحلاً 
ما وهو ، يست حلل ااواهاويواجه أفراو أسرهم ٍ بعد ا ححلان صعوىت . (110)أسةوعحلاً لا؛رهتم

 .(111)قهم ٍ ا حلا  ا سري  س حب

 تصادية واالجت اعية والثقافيةاحلقوق االق -3 

 (112) ا   ٍ العمل ٍو  رو  عمل عاول  وموا حل  
وأعاااارأ اجمللااااس . (113)أن معاااادل الةعالاااا  ال ياااااال مفاعاااااً  4الورقاااا  املشاااارتك  الحعاااام  -50

وأوصاام . (114)اإلسااةاين للشااةاأ عاا  أساافه لتقلااحلص املحلاانحلاا  العاماا  املخللاا  ملجاف اا  الةعالاا 
لل نااا  اإلساااةانحل  ملمثلااا  ا ماااخا   وي اإلعاقااا  إساااةانحلا إبعاااداو التابعااا  املااارأ  ُتجاااظ مؤسسااا  

 . (115)اسرتا حل حلات ملجاف   عدا االستقرار الو حلف 
والحم اجمللس الوط  للشاةاأ ٍ كتالونحلاا أن الشاةاأ يواجهاون صاعوىت ٍ ا لاول  -51

وأن نلفهم  قريةاً لديه عقوو ؛ اإلقلاء االجتماع وأن  لثهم معرض لعر الفقر أو ؛ عل  عمل
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وأوصاااا  اجمللااااس اإلسااااةاين للشااااةاأ إسااااةانحلا بوضااااع . وأن ربعهاااام عاطاااال عاااا  العماااال؛ عماااال مؤقتاااا 
 4وأوصام الورقا  املشارتك  . (116)سحلاسات عام  ملجاف   بعال  الشاةاأ وعادا اساتقرارهم الاو حلف 

تدريةحلااا ، وحتساااظ مساااتوع  نفحلاااذ نعااااا ضااامان إساااةانحلا إبنشااااء للحلاااات للرصاااد، وا؛و  الااادورات ال
 .(117)العمل للشةاأ

وقااااانون العقااااوىت  4/2015إىل أن القااااانون ا ساساااا   23وأمااااارت الورقاااا  املشاااارتك   -52
ينتعاار أو  يعحلقااان ممارساا  ا اا  ٍ اإلضااراأ، وأن عاادواً كةاارياً ماا  النقااابحلظ حااوكم مااؤخراً املعاادَّل 

 .(118)أوصم إبلضاء هذي  القانونظو . احملاكم  بسة  ممارس  هذا ا  

 (119)مستوع معحلش  الئ ا   ٍ   
ع  القل  إااء  دابري التقشت الساري  ال  اعُتمادت ٍ ساحلاق  4أعربم الورق  املشرتك   -53

 .(120)م  م  حقوق اإلنسان ا امتظ االقتلاوي  واملالحل ، وال  ال  جفل محاي  حقوق  
ع  أسافها  اما  ا لاول علا  الساج  النامجا  عا  ا فااض  4املشرتك  وأعربم الورق   -54

، والحعاااام وجااااوو فااااوارق إقلحلمحلاااا   (121)وخاااال ا ساااار وار فاااااع أسااااعار إ ااااار املساااااك  واقتنائهااااا
وأماار اجمللااس الاوط  للشاةاأ ٍ كتالونحلااا إىل أن ا لاول علا  السااج  أمار صااع  . (122)كةاري 

 .(312)ىلنسة  للشةاأ عل  وجه اللو 
 لاول الفعلا  علا  اإسةانحلا بوضع خع  اسرتا حل حل  لجفالا   4وأوصم الورق  املشرتك   -55

. (125)، و ادابري لل اد ما  أوجاه التفااوت اإلقلحلما (124)السج ، مبا ٍ  لك إصاالحات  شاريعحل 
إنشااائها، وأوصاا  اجمللااس اإلسااةاين للشااةاأ إسااةانحلا بت هحلاال اجملمعااات السااجنحل  العاماا  و شاا حلع 

 . (126)وا؛و  نعم  قدمي املعلومات واملشور 
وأوصم مؤسس  كاريتا  إسةانحلا ىعتماو برو وكول عمل  ماي  ا فراو وا سر ضعا   -56

ا اااال ٍ حااااالت اإلخاااالء، يجفااال التنساااحل  املالئااام باااظ احملااااكم وووائااار الااادمات االجتماعحلااا  
 .(128)رري ؛ ومبنح  عويضات لألمخا  املتض(127)احمللحل 
وأماااااوت مؤسساااا  احتاااااو الض اااار ىعتماااااو االساااارتا حل حل  الوطنحلاااا  ملنااااع ومجاف اااا  الفقاااار  -57

وأماااوت الحلونحلساات ومؤسساا  احتاااو الض اار . (129)2023-2019واإلقلاااء االجتماااع  للفاارت  
وأعرباام . (130)ىسات داش منلاا  املفااوض الساام  ملجاف اا  فقار ا طفااال 15والورقا  املشاارتك  

وأوصام . (131)ع  ا ست الر فااع مساتو؛ت فقار ا طفاال 7والورق  املشرتك   4شرتك  الورق  امل
برفااع قحلماا  باادل إعالاا  العفاال ومعاجلاا  مشااجل  ضااعت ا ساار وححلااد  إسااةانحلا  4الورقاا  املشاارتك  

وأوصااام مؤسسااا  احتااااو الض ااار إساااةانحلا إبياااالء اهتمااااا خاااا  لألطفاااال الض ااار ٍ . (132)الوالاااد
 .(133)فقر ا طفالي ل دابري التلد لمحلم 

 (134)الل  ا   ٍ   
بشاا ن ا اا  ٍ  7/2018ىعتماااو املرسااوا امللجاا  بقااانون  15أماااوت الورقاا  املشاارتك   -58

 .(135)الل   والرعاي  الل حل  الشامل 
التضعحل  الل حل  الشامل  جلمحلع النساء، ان  ضم  إسةانحلا  33وأوصم الورق  املشرتك   -59

 .(136)خدمات منع ا مل امل مون و وفر هل  مب  فحله  املهاجرات، 
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إساااةانحلا بتنفحلاااذ بااارام  للوقايااا  والرعايااا  ٍ جماااال اللااا    33وأوصااام الورقااا  املشااارتك   -60
 .(137)اعاجلنسحل  واإلزابحل ، ممول  ىلقدر الجاٍ، ٍ مجحلع ا قالحلم املتمتع  ى جم الذ

إساااةانحلا إبومااااج الرتبحلااا  اجلنساااحل  ٍ املنااااه  الدراساااحل  مااا   33وأوصااام الورقااا  املشااارتك   -61
 .(138)منعور قائم عل  حقوق اإلنسان

مجاف اا  التةاا . ىلتاادابري التشااريعحل  والسحلاسااات الرامحلاا  إىل  8وأماااوت الورقاا  املشاارتك   -62
معاادالت الوفحلااات النامجاا  عاا  هااذه انفاا  وإااء غااري أهنااا أعرباام عاا  القلاا  إااء اسااتمرار ار فاااع 

أن نساااااة  التااااادخظ باااااظ اإلانش  8والحعااااام الورقااااا  املشااااارتك  . (139)عواقةهاااااا الضاااااار  ىللااااا  
إسااةانحلا بتعمااحلم  8وأوصاام الورقاا  املشاارتك  . (140) اانخفد ىلقاادر  ا ااه املساا ل لاادع الااذكور ل

، وبتعة ا  التادخظنشاء صاندوق ملجاف ا  ، وإبالتة مراعا  املنعور اجلنساين ٍ عملحلات مجاف   
 .(141)املوارو م  أجل  لمحلم محالت وقائحل 

 (142)ا   ٍ التعلحلم  
أن خفاااد اإلنفااااق العااااا علااا  التعلاااحلم وعااادا املسااااوا  ٍ  4الحعااام الورقااا  املشااارتك   -63

 7لورقا  املشارتك  وأوصام ا .(314)خفد بنوو املحلاانحل  خلَّفا أ راً سالةحلاً علا   عماحلم التعلاحلم ونوعحلتاه
التعلااااحلم، وال سااااحلما علاااا  الف ااااات قعاااااع إسااااةانحلا بتقحلااااحلم انير الساااالةحل  للتاااادابري التقشاااافحل  علاااا  

 . (144)الضعحلف 
ع  ا ست الر فاع معدل االنقعاع عا  الدراسا ، والحعام  4وأعربم الورق  املشرتك   -64

وأماااارت إىل أن أكثااار مااا   لااا   .(145)أن النعااااا التعلحلمااا  يفتقااار إىل هنااا  قاااائم علااا  اإلنلاااا 
 .(146)النعام ا سر ال   عول أطفااًل يواجه مشاكل ٍ وفع  جالحلت التعلحلم 

ساااوا ه مااع ملوأوصاام عااد  منعمااات إسااةانحلا برفااع مسااتوع اإلنفاااق العاااا علاا  التعلااحلم،  -65
العاماا  املتوسااط الااذي حدو ااه منعماا  التعاااون والتنمحلاا  ٍ املحلاادان االقتلاااوي، وحبفااا السحلاسااات 

  .(147)واإلوماجاملساوا  التعلحلمحل  ال   عاا 
، (148)ورحاا  أمااظ املعااال ٍ كتالونحلااا ىلتوقحلااع علاا  محلثاااق مجاف اا  الفلاال ٍ املاادار  -66

 .(149)وأوص  إسةانحلا بجفال  ُتا ل الرتكحلة  االجتماعحل  ٍ املدار  املوجوو  ٍ املنعق   اهتا

 ددةحقوق أشخاص حمددين أو فحلات حم -4 

 (150)النساء  
ع  القل   ن النساء ال ياال  يتعرضا  للعنات والقتال ما  قشةال  7أعربم الورق  املشرتك   -67

النعااداا التنسااحل   هاوأعرباام مؤسساا  ُتجااظ املاارأ  عاا  أسااف .(151)أو السااابقظا ااالحلظ مااركائه  
 .(152)و العنتاملالئم م  أجل  نفحلذ التدابري القائم   ماي  النساء ض ا؛ التمحلحلا أ

إساااةانحلا بتعاااديل قاااانون العقاااوىت بتضااامحلنه مجحلاااع أماااجال  15وأوصااام الورقااا  املشااارتك   -68
 .(153)العنت اجلنساين، ُتامحلاً مع ا فاقحل  إسعنةول و وصحلات جلن  القضاء عل  التمحلحلا ضد املرأ 

العنات أفعال وأوصم مؤسس  التعويد العاول إسةانحلا بتخلحلص املوارو الجافحل  ملقاضا  مر ج  
 . (154)املجلفظ إبنفا  القوانظ ومو ف  احملاكم العائل ، وبتعايا  دري  املو فظ
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أن نقاااص الفااار  املتاحااا  للنسااااء لتنمحلااا  قااادراهت  املهنحلااا   7والحعااام الورقااا  املشااارتك   -69
رقاا  وأعرباام الو . (155)املااا  وعاادا املساااوا  ٍ املشااارك  السحلاسااحل ا ماا  ا اعاادنالضاا ا؛ هاا  لع 

يتااوخ  كفالاا   اارو  أفضاال  تااحلح  3/2007عاا   قااديرها  ن القااانون ا ساساا   15املشاارتك  
وأعرباام الورقاا  . (156)سااوق العماالولااوج اإلقلاااء االجتماااع  إمجانحلاا  ماا  للنساااء اللااواع يعااانظ 

وأوصام بتقلاحلص . (157)ا جاورٍ التمحلحلاا ماا  عانحلاه املارأ  ما  أماجال ع  القلا  إااء  4املشرتك  
وأعارأ مناات نساااء العاال عاا  قلقااه . (158)لف او  ٍ ا جااور باظ اجلنسااظ والقضاااء علحلهاا  اادر حلاً ا

وأوصاام رابعاا  . (159)إااء " عاارض ا مهااات للمضااايقات"، وصااعوب  إ ةااات ا اااالت املةلاا  عنهااا
ا سااار املتعااادو  ا فاااراو ٍ مدرياااد إساااةانحلا بتشااا حلع ماااركات القعااااع الاااا  علااا  إعااااو  إومااااج 

 .(160)ٍ العمل بعد إجاا  ا موم اء النس
وأوصم مؤسس  التعويد العاول إسةانحلا مبواصل  اجلهوو الرامحل  إىل حتقحل  املساوا  بظ اجلنسظ،  -70

. (161)2016-2014مبا ٍ  لاك  قحلاحلم مادع فعالحلا  العا  االسارتا حل حل  لتجاافؤ الفار  للفارت  
أساس  عاا مامل يشاجل  نحلا ىالستثمار ٍ هحلجلاجمللس الوط  للمرأ  ٍ كتالونحلا إسةا وأوص 

 . (162)منل  لتمجظ املرأ ، وىلنعر ٍ مس ل  إنشاء مجت  أمظ املعال املع  ىملرأ 
وأوص  اجمللس الوط  للمرأ  ٍ كتالونحلاا إساةانحلا بوضاع نعااا لل لاص ٍ جماالس إوار   -71

 .(163)القرار عل  مستوع السلعات العام الشركات وبجفال  املساوا  الفعلحل  ٍ مواقع صنع 
لل ناا  اإلسااةانحل  ملمثلاا  ا مااخا   وي اإلعاقاا  ُتجااظ املاارأ  التابعاا  وأوصاام مؤسساا   -72

 ماجال متعادو  إسةانحلا ىعتماو  دابري مؤقت  خاص   ستهد  النساء والفتحلاات اللاواع يتعرضا  
 .(164)ومتداخل  م  التمحلحلا

بشا ن املسااوا  الفعلحلا   6/2019رأ  ىعتمااو املرساوا امللجا  وأماوت مؤسس  ُتجظ امل -73
 .(165)2018بظ املرأ  والرجل، ٍ عاا 

 (166)لا طفا  
ماا  أجاال  2015ىلتعااديالت التشااريعحل  املعتمااد  ٍ عاااا  29أماااوت الورقاا  املشاارتك   -74

اروع  وصا  مبراجعا  وأماار جملاس أوروى إىل أن ا فاقحلا  النثا .(167) عاياا محايا  العفال ما  العنات
 . (168)و عديل التشريعات م  أجل محاي  العفل م  االستضالل اجلنس 

عااااا  ا سااااات إااء نقاااااص املراكاااااا  29والورقااااا  املشااااارتك   27وأعربااااام الورقااااا  املشااااارتك   -75
املتخلل  لرعاي  ا طفال واملراهقظ ض ا؛ االستضالل اجلنس ، وأوصتا إساةانحلا إبنشااء مجتا  

ع  ىلعنات ضاد ا طفاال واملاراهقظ، ومبواصال   نفحلاذ محاالت للوقايا  والتوعحلا  امل ا ال  مدعلل
إساةانحلا إبنشااء  ااكم للت قحلا  متخللا   29وأوصام الورقا  املشارتك  . (169)بش ن هذه املس ل 

ٍ العناات ضااد العفاال، وبتاويااد مجا اا  رعاياا  الضاا ا؛ مبااوارو كافحلاا  وبرو وكااوالت وإحلاااءات 
إسةانحلا بتعايا مجتا  أماظ املعاال لتمجحلناه ما  معاجلا   15أوصم الورق  املشرتك  و . (170)متمايا 

 .(171)مالئم والشجاوع املقدم  م  ا طفال عل  حن
إسااةانحلا بجفالاا  أن يجااون لاادع املراكااا التعلحلمحلاا  برو وكااول  29وأوصاام الورقاا  املشاارتك   -76

 .(172)االعتداءات اجلنسحل لجشت وإوار  حاالت العنت ضد العفل، مبا ٍ  لك 
 .(173)سن  18إسةانحلا برفع س  الاواج إىل  27وأوصم الورق  املشرتك   -77
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 (174)ا مخا   وو اإلعاق   
أماااار جملاااس أوروى إىل إمااااو  مفوضاااه  قاااوق اإلنساااان وبعاااد املنعماااات ىلتعاااديالت  -78

ا ماااااخا   وي اإلعاقااااا  ٍ ، الااااا   عااااارت  حبااااا  2/2018املدخلااااا  علااااا  القاااااانون ا ساسااااا  
 .(175)التلويم، عل  الن و املوص  به خالل اجلول  الثانحل  م  االستعراض الدوري الشامل

إبوراج مساااا ل  النسااااء امللاااااىت ىضااااعراىت عقلحلاااا  ٍ  12وأمااااوت الورقاااا  املشاااارتك   -79
لعاادا اسااحلد غااري أهنااا أعرباام عاا  القلاا  . االساارتا حل حل  الوطنحلاا  للقضاااء علاا  العناات ضااد املاارأ 

 .(176) لك ٍ املمارس  العملحل 
لل ناا  اإلسااةانحل  ملمثلاا  ا مااخا   وي اإلعاقاا  التابعاا  املاارأ  ُتجااظ وأعرباام مؤسساا   -80

  الثانحلا  ما  لاع  أسفها لضاعت مساتوع  نفحلاذ فتلات التوصاحلات الا  قةلتهاا إساةانحلا خاالل اجلو 
ساةحلل املثاال، إىل عادا وجاوو ماا يجفا  . وأمارت، عل  (177) التها االستعراض الدوري الشامل

. (178)م  التشريعات لضمان ا ا  ٍ اللا   اجلنساحل  واإلزابحلا  للنسااء والفتحلاات  وات اإلعاقا 
  ، الا10/1995ما  القاانون ا ساسا   156إسةانحلا إبلضاء املااو   12وأوصم الورق  املشرتك  

مات اللا   العقلحلا ، وبوضاع اسارتا حل حل  احلا التعقحلم القسري، وإبوماج املنعور اجلنساين ٍ خد
 .(179) قدمي خدمات الل   العقلحل مراكا ملنع وكشت حاالت العنت اجلنساين ٍ مجحلع 

إساةانحلا بت ساظ مساتوع  جحلحلات املراكاا التعلحلمحلا  واهحلاهاا،  7وأوصم الورق  املشارتك   -81
 .(180)فال منهملتهحل    رو   جفل املساوا  لألمخا   وي اإلعاق ، وال سحلما ا ط

وأوصم الل ن  اإلسةانحل  ملمثل  ا مخا   وي اإلعاق  إسةانحلا إبوراج منعاور اإلعاقا   -82
 .(181)ٍ االسرتا حل حل  الوطنحل  لل د م  الفقر، مبا ٍ  لك بنوو املحلاانحل 

 (182)ا قلحلات  
الحعاام مؤسساا  احتاااو الض اار مااجاوع أمااخا  ماا  الض اار يؤكاادون فحلهااا أنااه  ااري  -83
لت قااا  مااا  هاااويتهم بشاااجل مساااتمر وغاااري متناسااا  وال ماااتر لاااه مااا  قةااال أفاااراو فتلااات أجهاااا  ا

 . (183)الشرط 
والحعاام مؤسساا  احتاااو الض اار أيضاااً أنااه ُساا ل خااالل الساانوات ا خااري  العديااد ماا   -84

وأوصام . مانهم معرضا  لعار الفقارعالحلا   ، وأن نساة ً (184)حاالت التمحلحلا ٍ العمال ضاد الض ار
مؤسساا  احتاااو الض اار إسااةانحلا بت سااظ االساارتا حل حل  الوطنحلاا  إلوماااج السااجان الض اار ٍ إسااةانحلا 

 .(185)وُتويلها ىلقدر الجاٍ 2020-2012للفرت  
والحعاام مؤسساا  احتاااو الض اار أن اإلخفاااق ٍ الدراساا  واالنقعاااع عنهااا  سااان علاا   -85

حلا ان  عاااا فاار  اسااتمراره  ٍ وأوصاام إسااةان. وجااه اللااو  الفتحلااات والشاااىت ماا  الض اار
، وان  تخااذ، ىلنعاار إىل التمحلحلااا املاااووج الااذي يتعرضاا  لااه،  اادابري إ ابحلاا  (186)النعاااا التعلحلماا 

 .(187) جفل هل   جافؤ الفر  و عاا  نمحل  مهاراهت  االجتماعحل  والشخلحل  واملهنحل 
 فاقحل  اإلطاري   ماي  ا قلحلات وأمار جملس أوروى إىل أن الل ن  االستشاري  املعنحل  ىال -86

غاري أن هاذه اجلهاوو ت ارت علا  . لرومااالقومحل  أكدت أن إسةانحلا  لم نشع  ٍ  عايا مساوا  
حنااو غااري متناساا  إبجااراءات خفااد املحلاانحلاا ، ويلاااا ىلتااا  بااذل مايااد ماا  اجلهااوو للااون  قافاا  

 .(188)قاف  اإلسةانحل الروما و عاياها وقةوهلا، ىعتةارها جاءاً ال يت اأ م  الث
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وأوصم مؤسس  احتاو الض ر إسةانحلا ان  درج ٍ املناه  الدراسحل  اتريخ مع  الض ار  -87
 .(189)و قافته

 (190)املهاجرون والالج ون وملتمسو الل وء  
أعرباام منعمااات عديااد ، رغاام اعرتافهااا مبااا  واجهااه إسااةانحلا ماا  حتااد؛ت كةااري  ٍ جمااال  -88

لتوصااحلات املقدماا  إلحلهااا خااالل اجلولاا  ا عاادا  نفحلااذ إسااةانحلا ىلقاادر الجاااٍ الل ااوء، عاا  أساافها ل
الثانحلا  ماا  االسااتعراض الاادوري الشااامل وماا  للحلااات وولحلاا  أخاارع كااررت اإلعااراأ عاا  قلقهااا إااء 

وأعربام عا  قلقهاا بوجاه خاا  إااء ممارسا  . حال  ا مخا  الذي  ي للون إىل ا دوو اجلنوبحلا 
وأعرباااام الورقاااا  . (191)اجلماعحلاااا  للمهاااااجري ، وال سااااحلما ٍ سااااةت  وملحللحلاااا اإلعاااااو  الفورياااا  و/أو 

عاا  القلاا   ن عملحلااات إعاااو  املهاااجري  علاا  هااذا الن ااو اااري خااارج إطااار أي  17املشاارتك  
إجااراء ر اا  ومااا  وون إجااراء  قحلاااحلم  الاا  كااال فاارو علااا  حااد ، مماااا  علهاام ٍ وضاااع  نعاادا فحلاااه 

 .(192)إمجانحل  وفاعهم ع  أنفسهم
 رفااااد وخااااولالقانونحلاااا  الاااا  احلااااا  النلااااو  وأوصااام عااااد  منعمااااات إسااااةانحلا إبلضاااااء  -89

ا اادوو، وبجفالاا  إعمااال مةاادأ عااادا اإلعاااو  القسااري  ماا  خااالل  عةحلاا  اإلطاااار  عنااد املهاااجري 
املنلااو  علحلااه ٍ قااانون ا جاناا ، و ااوفري الضااماانت اإلجرائحلاا  الواجةاا  ٍ إجااراءات اإلعاااو ، 

 .(193)  وملحللحل سحلما ٍ سةت وال
وقااال جملااس أوروى إنااه ينةضاا  إلسااةانحلا التقحلااد ىلتااماهتااا ٍ جمااال حقااوق اإلنسااان، ماا   -90

خالل كفال  ضماانت كافحل   ا  كال ماخص ٍ التماا  الل اوء وا لاول علحلاه، بلار  النعار 
 .(194)ع  طريق  وصوله إىل ا راض  اإلسةانحل 

ن مراكا اإليواء املؤقم للمهاجري  الا   قاع ٍ  ع  القل   22وأعربم الورق  املشرتك   -91
والحعااام أيضااااً أن ا ماااخا  . املنلاااو  علحلهاااا ٍ القاااانونالشاااروط ساااةت  وملحللحلااا  ال  ساااتٍو 

الااذي  يتساا  هلاام االسااتفاو  ماا  نعاااا اإليااواء  اادون أنفسااهم أماااا إجااراء عاادمي الفعالحلاا  واملروناا ، 
إسااااةانحلا  22وأوصاااام الورقااا  املشااارتك  . (195)متوافااا  ماااع املعااااايري الدولحلااا   قاااوق اإلنساااان وغاااري

بتخلحلص موارو لت سظ مراف  إيواء ملتمس  الل اوء و ارو  إقاامتهم، وبجفالا  حلاوهلم علا  
 .(196)اجلحلد  النوعحل الشفوي  املعلومات واملساعد  القانونحل  وخدم  الرتمج  

أيضاً ع  ا ست لعدا احارتاا انجاال  22والورق  املشرتك   15رتك  وأعربم الورق  املش -92
ول وون إمجانحلااا  اساااتفاو  املنلاااو  علحلهاااا لل لاااول علااا  بعاقااا  ملاااتمس الل اااوء، وهاااو ماااا  ااا
وأعربااام منعماااات . (197)ملتمسااا  الل اااوء مااا  الرعايااا  العةحلااا  والتعلاااحلم وغاااري  لاااك مااا  ا قاااوق

طفاال، وال ساحلما إااء عادا االعارتا  بلا   الويئا  عديد  ع  قلقها بوجه خاا  إااء حالا  ا 
طةحلاا  ضاا حلل  اختةااارات ، ممااا يااؤوي إىل طااروهم اسااتناواً إىل (198)ا صاالحل  الاا   لةوهنااا ماا  بلااداهنم

 .(199)املو وقحل 
ع  القل   ن العديد م  ا طفال الاضعظ للوصاي  و/أو  40وأعربم الورق  املشرتك   -93

وا اهناام عامااوا أوضاااع العااال واالكتعااال و عرضااوا لسااوء املعاملاا  ماا  جاناا  الرعاياا  الةديلاا  أفاااو
إساةانحلا إبنشااء للحلاات  40وأوصم الورق  املشرتك  . (200)مو ف  مراكا ا ماي  ال  يقحلمون فحلها

اإلياواء متاح  لألطفال لتقدمي الشجاوع بش ن أي عنت يتعرضون لاه ما  جانا  ماو ف  مراكاا 
 .(201)ا و 
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صم منعمات عديد  إسةانحلا ىعتمااو اسارتا حل حل  خاصا  وبرو وكاوالت للتادخل ما  وأو  -94
 ضلحلاا  لألطفااال، وكفالاا  ُتااتعهم حبماياا  خاصاا  وإعمااال مةاادأ  أجال حتسااظ  اارو  اإليااواء ا و 

 .(202)ملا  العفل الفضل 
إساااةانحلا بوضااع إجااراءات لت دياااد وضااع الالجاا ،  شااامل  22وأوصاام الورقاا  املشاارتك   -95
ور  القانونحلاا  و جفاال محاياا  حقااوق مجحلااع ا مااخا  الااذي  يلتمسااون ا ماياا  الدولحلاا ، مبااا ٍ املشاا

 .(203) لك م  خالل برو وكول لجشت حاالت الضعت
أن عملحلاات إياداع املهااجري  ٍ مراكاا االحت ااا، ححلا   19والحعم الورق  املشرتك   -96

وأوصم مؤسس  . (204)همطروقرارات فحلذ لتعذر إمجانحل   ن  ري ار هم وسلةهم حريتهم، نتحل    
التعويد العاول إساةانحلا بجفالا  احارتاا حقاوق املهااجري ، مبا  فاحلهم ما  يادخلون إساةانحلا بعريقا  

 .(205)غري قانونحل ، وال سحلما حقوقهم ا ساسحل 
بشااروع إسااةانحلا ٍ وضااع خعاا  اساارتا حل حل  جديااد  بشااا ن  15الورقاا  املشاارتك   رّحةاامو  -97

مااااااا  أجااااااال اهل اااااار  انمنااااااا  واملنعمااااااا    توقحلعهااااااا علااااااا  اال فااااااااق العاااااااملبنااااااادماج، و املواطناااااا  واال
 .(206)والنعامحل 
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JS24 Joint Submission 24 submitted by: Freemuse, PEN 

Català and PEN International (Denmark); 
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humans (Spain); 
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Spain, CPT34 (2018); 

GRETA – The Council of Europe Convention on Action 
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