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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

إسبانيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .وهو ملخص لورقات املعلومات املقدما ما  89جها ما اجلهاات
صااحة امللال ( )1إىل االساتعراض الادوري الشاامل ،ويا شرو ٍ ماجل ماوجا قحلداداً ى اد ا قلا
لعدو الجلمات .وقد ُخلص فرع منفلل منه ملسامه املؤسس الوطنحل قوق اإلنساان املعتماد
بناء عل التقحلد الجامل مبةاوئ ىريس.

اثني ا -املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة ب ااا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
 -2أعاارأ أمااظ املعااال عا قلقااه إااء عاادا كفايا اإلجاراءات املتخااذ لتنفحلااذ التوصاحلات الا
قةلتها إسةانحلا خالل اجلول الثانحل م االستعراض الدوري الشامل التها .وأعرأ ع أسافه إااء
مجل ا أم ااور منه ااا قل ا ع اادو أحج اااا اإلوان ا الل اااور ٍ حا ا امل ااو فظ بس ااة ار ج اااأ جر ا ا
التع ااذي أو س ااوء املعامل ا  ،نع اراً لل ااعوب الت قحل ا ٍ ا اااالت املجتش ااف وإ ة ااات االوع اااءات؛
وحالا ا النس اااء مس االوىت ا ريا ا ؛ ونق ااص الت قحلق ااات وس ااةل االنتل ااا الفعالا ا الجفحللا ا مبا انح
عويض ااات لض ا ا ا؛ اإلره اااأ؛ وض ااعت مس ااتوع نش اار املعلوم ااات ع ا ا الل ااندوق االجتم اااع
لإلسااجان ومدون ا املمارسااات اجلحلااد ؛ واللااعوىت ال ا يواجههااا سااجان املناااط ات الجثاف ا
__________

*

حترر هذه الو حلق قةل إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري ى مم املت د .
ل َّ
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السااجانحل الضا حلل ٍ ا لااول علا الادمات اللا حل والتعلحلمحلا ؛ والاانقص املسا ل ٍ اسااتقةال
املهاجري غري النعامحلظ لدواع إنسانحل بسة عذر إعاوهتم إىل بلداهنم ،وٍ إوار نعاا استقةال
ملتمس الل وء ،مبا ٍ لك النقص غري املقةول ٍ قدمي املساعد القانونحل (.)2
 -3وأوصا ا أم ااظ املع ااال مب ااا يل ا ا اس ااتخداا الت ج ا احلم والوس اااط كوس ا احلل بديل ا ا لتس ااوي
املنااعااات ،بضاارض حتسااظ سااري عماال العدالا ؛ ووضااع نعاااا إحلااائ بشا ن االاااار ى مااخا
وحتسااظ إج اراءات حتديااد الض ا ا؛؛ ووجااوأ اح ارتاا الساالعات العام ا ملةاادأ ا حلاااو ا يااديولوج
املمحلااا للم تمعااات التعدويا والد قراطحلا واملتسااا ؛ و ااوفري املعلومااات وإسااداء املشااور للشااةاأ
املعرض ااظ لع اار االنقع اااع املةج اار ع ا الدراس ا  ،وللف ااات ا كث اار عرض ا لإلقل اااء االجتم اااع ؛
وا؛و عدو املهنحلظ الل حلظ؛ ومواءم النعاا االجتماع ماع حقاوق كةاار السا ؛ وإنشااء املاياد
م املساك االجتماعحل ؛ و عايا التدري املتخلص للمو فظ املعنحلظ ى ماي الشامل لض ا؛
العنت ضد املرأ  ،وحتسظ مستوع التنسحل باظ اإلوارات العاما املعنحلا ؛ وساد الف او ٍ ا جاور
باظ الرجال واملارأ وحتساظ التمثحلال السحلاسا للمارأ ؛ و جثحلات اجلهاوو الرامحلا إىل مجاف ا التمحلحلااا
والقضااء علا القوالا النمعحلا وحتقحلا املسااوا الفعلحلا للسااجان الض ار؛ واعتمااو قاانون أساسا
ماي ا حق ااوق ا م ااخا وي اإلعاق ا  ،و وححل ااد املع ااايري ووض ااع إج اراءات العم اال فحلم ااا يتعل ا
ىإليااداع غااري العااوع ٍ املؤسسااات؛ والقضاااء علا فلاال التالمحلااذ الض اار ٍ املاادار وضاامان
اندماجهم؛ وحتسظ مساتوع التنساحل باظ فتلات هحل اات اإلوار العاما بضحلا وضاع سحلاسا بشا ن
اهل ر عاجل هذه العاهر عل حنو مامل(.)3

اثلثا -املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )4والتع اااون ما ا اهللي ااات واةيحل ااات الدولي ااة حلق ااوق
() 5
اإلنسان
 -4أوصاام مؤسس ا التعااويد العاااول ومؤسس ا كاريتااا إسااةانحلا ىلتلاادي عل ا اال فاقحل ا
الدولحل ماي حقوق مجحلع العمال املهاجري وأفراو أسرهم(.)6
 -5وأوصاام ا ملا الدولحلا للقضاااء علا ا ساال
ا مم املت د عر ا سل النووي (.)7

النوويا إسااةانحلا ىلتلاادي علا معاهااد

 -6وأوص اام الرابعا ا الجتالونحلا ا ما ا أج اال ا ق ااوق املدنحلا ا إس ااةانحلا بقة ااول ا؛رات املجلف ااظ
ىإلجراءات الاص الذي طلةوا لك والسماح هلم ىلعمل حبري (.)8

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

() 9

 -7أوصاام الورقا املشاارتك  4إسااةانحلا مباانح ا قااوق االقتلاااوي واالجتماعحلا والثقافحلا مر ةا ً
وستوري أعل  ،إلاتح إمجانحل االحت اج هبا أماا احملاكم واهلحل ات القضائحل املختل (.)10
 -8وأعربم مؤسس كاريتا ع أسفها لعدا إنشاء إساةانحلا حا انن للحلا متابعا مشارتك
بظ الواارات ،ولضعت مستوع نفحلذها نراء هحل ات املعاهدات(.)11

2

GE.19-18027

A/HRC/WG.6/35/ESP/3

جيم -ت فيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة إلقااوق اإلنسااانا م ا مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعات

املساوا وعدا التمحلحلا

()12

 -9أما ا اااوت مؤسس ا ا ا احتا ا اااو الض ا ا اار اع ا ا ا العما ا اال املتعلق ا ا ا مبجاف ا ا ا ج ا ا ارائم الجراهحل ا ا ا
( .)13()2019غ ا ا ااري أن الورقا ا ا ا املش ا ا اارتك  4الحعا ا ا ام أن امله ا ا اااجري  ،والالج ا ا ااظ ،والض ا ا اار،
وا مااخا وي اإلعاقا  ،واملثلحلااات واملثلحلااظ وماووجا املحلاال اجلنس ا ومضااايري اهلويا اجلنسااانحل
وحامل صفات اجلنسظ ،وعد امل وع ال ياالون يتعرضاون للتمحلحلاا ٍ التمتاع حبقاوقهم ،وال ساحلما
فحلما يتعل ىلعمل والسج والل والتعلحلم(.)14
 -10وأوصاام مؤسس ا التعااويد العاااول والورق ا املشاارتك  24إسااةانحلا ىذااا اادابري ملجاف ا
خعاااأ الجراهحل ا وكااره ا جان ا والتمحلحلااا العنلااري( .)15وأوصاام مؤسس ا احتاااو الض اار والورق ا
املشارتك  4والورقا املشارتك  15إساةانحلا ىعتمااو القاانون الشاامل للمسااوا ٍ املعاملا ومجاف ا
التمحلحلا( .)16وأوصم رابع "أكتواىيحلس" إسةانحلا ىعتماو قانون كفال املسااوا للمثلحلاات واملثلحلاظ
وماووج ا املحل اال اجلنس ا ومض ااايري اهلوي ا اجلنس ااانحل وح ااامل ص اافات اجلنس ااظ والق ااانون املتعل ا
ىملت ولظ جنسحلاً(.)17
 -11وأعرباام منعما إغا ا ضا ا؛ العنلاري ٍ كتالونحلااا ومؤسسا احتاااو الض اار عا أساافهما
ن حتديد اهلوي عل أسا التنمحلط العرق ال ياال ما ممارساات الشارط املعتااو ( .)18وأوصام
منعم ا إغا ا ض ا ا؛ العنل اري ٍ كتالونحل ااا إس ااةانحلا بت ااوفري الت اادري ف اراو الش اارط فحلم ااا يتعل ا
ىلعنلري وكره ا جان ( )19وإبنشاء للحلات تحلح للسجان قدمي الشجاوع ٍ هذا اللدو(.)20
 -12وأعرباام مجعحلا مناصاار التعلاحلم الثنااائ اللضا ٍ كتالونحلااا عا قلقهااا ن النعاااا التعلحلما
الجتالوين ال يعرت ى قوق اللضوي اهتا للناطقظ ىإلسةانحل ( .)21وأوصم هذه اجلمعحل ومنعم
"كلنا كتالونحلون ،كلنا إسةان" إسةانحلا بجفال التعلحلم الثنائ اللض ٍ كتالونحلا(.)22
 -13وأمااارت الشااةج ا وروبحلا للمساااوا بااظ اللضااات إىل أن الناااطقظ ىلجتالونحلا يتعرضااون
للتمحلحلااا ،مبااا ٍ لااك م ا جان ا ساالعات املناااط الناطق ا ىإلسااةانحل وقاااو ا حاااأ السحلاس احل
واملنابر اإلعالمحل (.)23
 -14وأمااار جملااس أوروى إىل أن املحلثاااق ا ورويب للضااات اإلقلحلمحل ا أو لضااات ا قلحلااات يشاادو
عل ا أن لضااات ا قلحلااات شااجل اس احلداً للث اراء الثقاااٍ ،وال يُعتاات اعتماااو اادابري خاص ا للااا
اللضااات اإلقلحلمحل ا أو لض ااات ا قلحل ااات رم ا إىل عاي ااا املس اااوا ب ااظ مس ااتعملحلها وىق ا الس ااجان
مااجالً م ا أمااجال التمحلحلااا ضااد مسااتعمل اللضااات ا وسااع انتشاااراً .وأماااو جملااس أوروى ىلت اااا
حجوما كتالونحلااا مبشااروع التعلاحلم املتعاادو اللضاات( .)24وأوصاام الورقا املشاارتك  14إسااةانحلا بتنفحلااذ
محالت إعالمحل بش ن ا قوق اللضوي (.)25
 -15وأوصاام الشااةج ا وروبحلا للمساااوا بااظ اللضااات إسااةانحلا بضاامان أن يجااون لاادع نسااة
كافحل ا م ا املااو فظ القضااائحلظ واإلواريااظ ومااو ف الاادمات العام ا املعحلنااظ ٍ ا قااالحلم املتمتع ا
ى ج اام ال ااذاع معرف ا ا عملحلا ا ىللض ااات ات الل اال ( .)26وأوص اام الورق ا ا املش اارتك  14إس ااةانحلا
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ىإلنفا ااا الفعا ااال لقا ااانون اإلج ا اراءات اإلواري ا ا املشا اارتك  ،وبضا اامان حقا ااوق مجاعا ااات ا قلحلا ااات
اللضوي (.)27

التنمحل والةحل وا عمال الت اري وحقوق اإلنسان

()28

 -16وفق ااً للورق ا املشاارتك  ،6انعااوع إزاااا مشااروع كاسااتور للضاااا عل ا فالفااات( )29أ اارت
عل ا ح ا السااجان ٍ التعل احلم والل ا ( .)30وأوصاام الورق ا املشاارتك  35إسااةانحلا بجفال ا واف ا
التشريعات ال نعم املشاريع الةحل حل مع املعايري الدولحل  ،مبا ٍ لك مةدأ عدا التمحلحلا(.)31
 -17وأوص اام الورق ا ا املش اارتك  4إس ااةانحلا بتعاي ااا إط ااار معحل اااري لجفال ا ا املس ااؤولحل القانونحل ا ا
للشااركات( .)32وأوص ا االحتاااو الاادو لعمااال النقاال إسااةانحلا ىعتماااو اادابري اسااتةاقحل بضحل ا ا؛و
عدو الشركات ال عتمد خعط املساوا (.)33
 -18وأوص مركا مناهض القتل ٍ العال إسةانحلا إبعمال ا قوق الةحل حل  ،م خالل كفال ما
يجف م الرصد والرتمحلم للمراف العر  ،مبا فحلها جممعات فلفات املناجم امله ور (.)34
 -19وأوصاام الورقا املشاارتك  6إسااةانحلا إبجاراء قحلاحلم لسحلاسا العاقا و عايااا ااو ج شااارك
قائم عل العاقات املت دو (.)35
 -20والحاام أمااظ املعااال ٍ كتالونحلااا أن التلااوش ال ي ااال يااؤ ر بشااجل خااا عل ا املناااط
ا كث اار كثاف ا م ا ححل ا الس ااجان .وأوص ا ىعتم اااو اادابري لل ااد من ااه ،وبتعاي ااا سحلاس ا للنق اال
والتنقل املستداا(.)36

حقوق اإلنسان ومجاف

اإلرهاأ

()37

 -21أماار العدياد ما اجلهاات صااحة امللاال إىل أناه ،وفقااً نلحلااات حقاوق اإلنساان ،قااد
ُُتهااد التعاااريت الفضفاضا لل ارائم املتلاال ىإلرهاااأ ،الاوارو ٍ القااانون ا ساسا ،2015/4
السةحلل إلنفا السلعات هلذا القانون بعريق غري متناسة أو قائما علا السالع التقديريا  ،وها
مس ل ل عاجلها إسةانحلا( .)38وأماارت هاذه اجلهاات إىل أن التعةحلا الواساع النعااق هلاذا القاانون
أوع إىل ااارمي ماادافعظ ع ا حقااوق اإلنسااان ،وحعاار رابعااات وهحل ااات سحلاس احل  ،ومنااع أحااداش
عاما  ،وإوانا صا فحلظ وفنااانظ وموساحلقحلظ ،وكااذلك إىل إغااالق منااابر إعالمحلا باادعوع ار جاااأ
جرائم متلل ىإلرهاأ(.)39
 -22وأوصا ا العدي ااد ما ا اجله ااات ص اااحة املل اال إس ااةانحلا بجفالا ا أن ج ااون التشا اريعات
املتعلق ا ىإلرهاااأ وقحلق ا  ،وأن تواف ا مااع املعااايري الدولحل ا  ،وأال يُساااء اسااتخدامها لتقحلحلااد العماال
املشروع للمدافعظ ع حقوق اإلنسان والل فحلظ(.)40
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرو ٍ ا حلا وا ري وا م عل مخله

()41

 -23أعربا اام الورق ا ا املشا اارتك  41ع ا ا القل ا ا ن أجها ااا ا م ا ا  ،ىلنعا اار إىل عا اادا وجا ااوو
برو وكا ااوالت عما اال مالئم ا ا  ،ل ا ا ىس ا ااتمرار إىل االسا ااتخداا غا ااري املتناس ا ا للقا ااو ٍ س ا احلاق
املعاهرات ،مما يؤوي إىل سوء املعامل و املسا ىلسالم الشخلحل (.)42
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 -24وأوصم الورق املشرتك  41إسةانحلا بضمان إجاراء حتقحلقاات مساتقل وفعالا ٍ حااالت
س االوش الش اارط غ ااري الالئ ا ا  ،ومعاقة ا ا م ا ا ثة اام إوان ااتهم بعق ااوىت تناس ا ا وخع ااور اجل ا ارائم
املر جة ا ()43؛ وإبنشاااء جلن ا برملانحل ا لدراس ا اادابري ملنااع العناات املؤسس ا ()44؛ و ااوفري التاادري ٍ
جمال حقوق اإلنسان فراو أجها ا م ومو ف اجلهاا القضائ (.)45
 -25وأوصا العدياد ما اجلهاات صااحة امللال إساةانحلا ىذاا ادابري للقضااء علا عناات
الشرط  ،مبا ٍ لك ا؛و مستوع دري أفراوها فحلما يتعل ىملةاوئ ا ساسحل بش ن اساتخداا
القاو وا ساال الناريا ما جانا املاو فظ املجلفااظ إبنفاا القاوانظ ،و لااك بضحلا كفالا التعاماال
املناس مع االحت اجات املدنحل (.)46
 -26وأعرباام منعمااات عديااد ع ا أساافها ن أف اراو الشاارط الوطنحل ا وا اار املاادين جل ا وا،
عندما جرع استفتاء ٍ كتالونحلا ٍ  1شري ا ول/أكتوبر  ،2017إىل االستخداا املفرط وغاري
املتناس للقو ضاد املاواطنظ الاذي امعاوا سالمحلاً ٍ مواقاع فتلفا ٍ كتالونحلاا( .)47وأماارت إىل
أن أفاراو قاوات مجاف ا الشااض هااامجوا ا شااوو مةاماار ٍ كثااري ما ا اااالت ،ما وون الل ااوء
إىل أي بديل لخر( .)48وأمارت منعمات عديد إىل أن عد مستشفحلات قدمم العاالج ،علا
إ ر لك ،ملا يناها ألت مخص عرضوا إلصاىت بسة ه مات الشرط ( .)49وأماارت رابعا
املتضرري إىل أن ه مات الشرط العنحلف خلفم ،ىإلضاف إىل لك ،حااالت قلا و عار لادع
الض ا؛ وأقارهبم وجرياهنم(.)50
 -27وأمااارت عااد منعمااات إىل أنااه ل اار إنشاااء أي جلنا للت قحلا ٍ املسااؤولحلات احملتملا
فراو الشرط الذي ماركوا ٍ لك العملحلا  ،ول يعاقا مر جةاو الت ااواات( .)51وأمااوت رابعا
ا قاوقحلظ ما أجال حقااوق اإلنساان ٍ ماريساام ىإلجاراءات اجلنائحلا املةامار أماااا احملااكم فحلمااا
يتعلا ا اح ااداش شا اري ا ول/أكت ااوبر  ،2017ولجنه ااا أعرب اام عا ا أس اافها ل ااةطء و ااري ه ااذه
اإلج اراءات( ،)52ولعاادا اذااا اإلج اراءات الالام ا لت ديااد اجلنااا ( .)53وأوصاام منعمااات عديااد
إسااةانحلا إبجاراء حتقحلقااات مسااتقل ونايها ٍ االسااتخداا املفاارط للقااو ما جانا قاوات ا ما ٍ
شري ا ول/أكتوبر  ٍ 2017كتالونحلا ،وبت ديد املسؤولحلات اجلنائحل ات اللل  ،وإنشاء جلن
للت قحل ( .)54وأوصم رابع املتضرري إسةانحلا بتقدمي ضماانت عدا التجرار(.)55
 -28والحعم منعم كفالا احملاكماات العاولا أن إساةانحلا ل نفاذ ىلقادر الجااٍ التوصاحلات
املتعلق ا ى ااةس االحتحل اااط ال ا قةلته ااا خ ااالل اجلول ا الثانحل ا م ا االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل
التها( .)56و َّكرت الورق املشرتك  5ان للحلات قوق اإلنسان أعربم ع قلقها إااء اساتمرار
عةحل ا الس ا ون لنعاااا س ا ل الناااالء الاضااعظ للمتابع ا الاص ا ( .)57وأعرباام منعم ا حقااوق
اإلنسان بال حدوو ع أسافها إلسااء اساتخداا هاذا النعااا علا حناو أوع إىل ارو احت ااا
جم ف وفرتات معول م ا ةس االحتحلاط (.)58
 -29وأعربا اام عا ااد منعما ااات ع ا ا أس ا اافها ن الا اااعحلمظ االجتما اااعحلظ جا ااوروي سانش ا احلا
وجااوروي كويشااار بقحلااا قحلااد ا ااةس االحتحلاااط منااذ عاااا  ،2017بتهم ا ار جاااأ جاار التماارو
والت اريد علا االنفلااال ،رغاام أن العديااد ما املجلفااظ ىإلجاراءات الاصا أعرباوا عا قلقهام
إااء لك وطلةوا اإلفراج عنهما(.)59
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 -30وأوصاام منعمااات عديااد إسااةانحلا بتنفحلااذ التاادابري ال ا أوص ا هبااا الفري ا العاماال املع ا
ىالحت اااا التعسااف وغااريه ما للحلااات ا ماام املت ااد  ،وىإلفاراج الفااوري عا مجحلااع احملت ااي ٍ
سحلاق استفتاء كتالونحلا( .)60وأوصام رابعا حفاا املواطنا إساةانحلا بضامان عادا احت ااا املاواطنظ
إال ٍ حال ار جاأ أفعال إجرامحل  ،ولحلس بضرض ذويفهم(.)61
 -31وأوص ا العدي ااد م ا اجلهااات ص اااحة املل اال إس ااةانحلا بوضااع مع ااايري قانونحل ا واض ا
واس ااتثنائحل لتعةحل ا ا إج ا اراء ا ا ااةس االحتحل اااط ()62؛ وبت ااوفري املاي ااد م ا ا الت اادابري الةديل ا ا  ،وكفال ا ا
اسااتخدامها ٍ املمارس ا العملحل ا ()63؛ وبوقاات اسااتخداا نعاااا س ا ل الناااالء الاضااعظ للمتابع ا
الاص لتلنحلت الناالء غري العاريي ؛ وإبلضااء ساري إجاراءات الت قحلا ()64؛ وىلت قحلا ٍ مجحلاع
حا اااالت التعا ااذي وسا ااوء املعامل ا ا وفق ا ااً للمعا ااايري الدولحل ا ا ( .)65وأوصا اام أيض ا ااً بوضا ااع و نفحلا ااذ
برو وكوالت لجفال قرين التاء للم ةوسظ احتحلاطحلاً(.)66

إقام العدل ،مبا ٍ لك مس ل اإلفالت م العقاأ ،وسحلاو القانون

()67

 -32أعرباام الرابعا الجتالونحلا ما أجاال ا قااوق املدنحلا والورقا املشاارتك  18عا القلا إااء
عمل السلع القضائحل  .وأوصتا إسةانحلا بضمان استقاللحل السلع القضاائحل وححلاوهاا ومافافحلتها،
مبااا ٍ لااك مااا يل ا إج اراء قحل احلم لإلطااار التش اريع املاانعم للم لااس العاااا للساالع القضااائحل ؛
واعتماااو معااايري موضااوعحل قانونحل ا ومااروط للتقحل احلم فحلمااا يتعل ا ىلتعحلااظ ٍ أعل ا مرا ا الساالع
القضائحل  ،فضالً ع مدون لقواعد السلوش(.)68

 -33وأم ااار جمل ااس أوروى إىل أن جمموعا ا ال اادول املناهضا ا للفس اااو أوص اام إبجا اراء إص ااالحات
ملجاف ا الفساااو( .)69وأوص ا فاارع منعم ا الشاافافحل الدولحل ا ٍ إسااةانحلا بوضااع خع ا ملنااع الفساااو
وا د منه ،وفقاً للمعايري الدولحل (.)70
 -34وأوص فرع منعما الشافافحل الدولحلا ٍ إساةانحلا ان اياد إساةانحلا عادو القضاا واملادعظ
العامظ ،مب فحلهم مو فو مجت املدع الا املع مبجاف الفساو واجلر املنعم (.)71
 -35وأعرأ مركا مناهضا القتال ٍ العاال ومؤسسا "إ هاار ا قحلقا ويا علحلناا" عا قلقهماا
إااء اسااتمرار نقااص وعاام الساالعات ملساااع كشاات ا قحلق ا فحلمااا يتعل ا ىالنتهاكااات اجلس احلم
قوق اإلنسان ال وقعم خالل ا رأ ا هلحل وعهد ا جم الدكتا وري( .)72وأمارت مؤسسا
"إ هار ا قحلق وي علحلنا" ضم أسةاأ اإلفالت ما العقااأ إىل القاانون ( 1977/46قاانون
العفو العاا) وقانون أسرار الدول لعاا  ،1968اللذي ال يااالن ساريظ(.)73
 -36وأوصا مركااا مناهضا القتاال ٍ العااال إسااةانحلا ىال اراط الجاماال ٍ عملحلا حتديااد مواقااع
مجحلع املقابر والقةور اجلماعحل املتةقحل املر ةعا حبااالت االختفااء القساري وجارائم القتال الا وقعام
خالل ا رأ ا هلحل وعهد ا جم الديجتا وري ،و قدمي عويد عما حلل م لام اتريا إىل
أسر الض ا؛ ،و عايا الذاكر التاريحل ( ،)74و حلسري ا لول علا املعلوماات التاريحلا ات اللال
احملفو ٍ س الت الدول (.)75

ا ر؛ت ا ساسحل وا

ٍ املشارك ٍ ا حلا العام وا حلا السحلاسحل

()76

َّ -37كار العديااد ما اجلهااات صااحة امللاال ان إسااةانحلا قةلام ،خااالل اجلولا الثانحلا ما
االستعراض الدوري الشامل التها ،وصحلات بضمان حريا التعةاري وحريا الت ماع السالم  .بحلاد
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أن قااانون ا م ا العاااا ("قااانون القمااع") يقحلااد إىل حااد كةااري هااذي ا ق اظ ،وال س احلما ٍ إطااار
االحت اجات السلمحل ( .)77ورأت هذه اجلهات أن لض هذا القانون غامض و نعوي عل فااطر
التعست( .)78و نح هذا القانون أيضاً للسلعات سالع ً قديريا واساع الذاا قارار فاد اجتمااع
أو مع اااهر س االمحل  .وىملا اوااا م ااع ل ااك ،يس اات دش ق ااانون العق ااوىت املع اادَّل مفه ااوا "الت م ااع
الضخم" ،الضامد ٍ عريفه ،بوصفه رفاً م العرو املشادو لل ر ا ( .)79وياؤ ر عةحلقاه علا
عم ا اال امل ا اادافعظ ع ا ا حق ا ااوق اإلنس ا ااان م ا ا أج ا اال رص ا ااد انتهاك ا ااات حق ا ااوق اإلنس ا ااان خ ا ااالل
االحت اجات( .)80وىإلضاف إىل لك ،رأت املنعمات اهتاا أن العقاوىت املنلاو علحلهاا فحلاه
قاسحل ( ،)81وأن ااواات الشرط ااوت منذ سنشّه(.)82
 -38وأمااار العديااد م ا اجلهااات صاااحة امللاال أيض ااً إىل أن قااانون القمااع اسااتُخدا ضااد
صا فحلظ ،ححلا ُوجهاام إلاحلهم هتما "مقاوما الساالعات" أو "العلاحلان"( ،)83علا إ اار اإلبااال
ع ا ا إج ا اراءات الشا اارط ٍ س ا احلاق االحت اجا ااات؛ كما ااا اسا ااتُخدا ضا ااد فنا ااانظ( )84وملتمس ا ا
جلوء(.)85
 -39وُتاماحلاً مااع التوصاحلات الا قةلتهااا إسااةانحلا خااالل اجلولا الثانحلا ما االسااتعراض الاادوري
الشامل التها ،أوصااها العدياد ما اجلهاات صااحة امللال بضامان التمتاع الجامال ى ا ٍ
حري التعةري وا ٍ الت ماع السالم  ،وفقااً للمعاايري الدولحلا  ،مباا ٍ لاك ما خاالل نقاحلح أو
إلضاااء التشاريعات الا قحلااد بشااجل غااري متناسا أو ال مااتر لااه ممارسا هااذي ا قااظ ،وال ساحلما
قااانون ا ما العاااا (قااانون القمااع) ،والقااانون ا ساس ا  ،2015/1الااذي ياانقح ى سااا نعاااا
العقوىت وإجراءات عةحلقه ،والقانون ا ساس  2015/2املتعل جبرائم اإلرهاأ(.)86
 -40وأوص العديد م اجلهات صاحة امللل أيضاً إسةانحلا بضامان الت قحلا ماع مار ج
أفع ااال العن اات والت اااواات م ا ا أف ا اراو الش اارط ض ااد املتع اااهري ومالحق ااتهم()87؛ وبجفال ا ا أواء
الل فحلظ( )88والفنانظ والعاملظ ٍ اجملال الثقاٍ لعملهم م وون أي دخل ال متر له(.)89
 -41وأعربم الرابع الجتالونحل للمهنحلظ والورق املشرتك  31ع القل إااء القحلوو غري املاتر
املفروضا ا علا ا حريا ا التعة ااري و ج ااوي اجلمعحل ااات ،وال سا احلما ٍ سا احلاق اس ااتفتاء شا اري ا ول/
أكتوبر  ،2017ومنها القمع الرقم الذي أوع إىل إغاالق وح ا العدياد ما املواقاع الشاةجحل
لل ا ت يومحل ا ( .)90وأوصاام الرابع ا الجتالونحل ا للمهنحلااظ إسااةانحلا بتعااديل قااانون امللجحل ا الفجري ا
عل حنو يشرتط استلدار أمر قضائ إلغالق املواقع الشةجحل ( .)91وأوصم الورق املشارتك 10
إسااةانحلا إبصااالح القااانون  ،2013/19ما خااالل االعارتا ى ا ٍ ا لااول علا املعلومااات
بوصفه حقاً أساسحلاً( .)92وأوصم الورق املشرتك  31إسةانحلا ىحرتاا حري وسائط اإلعالا إباال
القحل ااوو املفروض ا علحله ااا عن اادما يتعل ا ا م اار بتق اادمي ق ااارير ع ا املس ااائل املتل اال ى رك ا املؤي ااد
لالستقالل ٍ كتالونحلا(.)93
 -42وأوصم الورق املشرتك  10إسةانحلا إبهناء ارمي التشهري(.)94
 -43وأوصم منعم "كلنا كتالونحلون ،كلنا إسةان" ا جوم الجتالونحلا ىذاا ادابري لضامان
معور مجحلع املواطنظ ٍ كتالونحلا ،بلر النعر ع وجهاهتم ا يديولوجحل  ،اهنم ممثَّلون(.)95
 -44وأباادت منعم ا "اجلةه ا ا مامحل ا ماي ا املاادافعظ عا حقااوق اإلنسااان" م اواغل بش ا ن
قااارير ع ا القحلااوو املفروض ا عل ا املاادافعظ عا حقااوق اإلنسااان الااذي يرصاادون مراكااا احت اااا
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ا جان ا ( .)96وأف اااوت ان امل اادافعظ ع ا حق ااوق اإلنس ااان يواجه ااون مح ااالت لتش ااويه الس اامع
والتشهري ،فضالً ع مضايقات وهتديادات ما جانا السالعات املجلفا إبنفاا القاوانظ كاججراء
انتقااام بسااة إبالغهاام ع ا االنتهاكااات املاعااوا ار جاهبااا م ا قةاال الشاارط ( .)97وأوصاام هااذه
املنعما ا إس ااةانحلا بجفالا ا اض ااعالع امل اادافعظ عا ا حق ااوق اإلنس ااان انش ااعتهم ب ااال خ ااو ما ا
االنتق ا اااا ،وبض ا اامان االحا ا ارتاا الجام ا اال إلع ا ااالن ا م ا اام املت ا ااد بشا ا ا ن امل ا اادافعظ عا ا ا حق ا ااوق
اإلنسان(.)98
 -45والح اام اجملل ااس اإلس ااةاين للش ااةاأ أن الش ااةاأ يواجه ااون عقة ااات ٍ التمت ااع ى ا ٍ
املشااارك السحلاساحل ( .)99وأوصا ىعتماااو اادابري إ ابحلا لضاامان ُتااتعهم حبقااوق املشااارك علا حنااو
فعال وعل قدا املساوا مع غريهم(.)100
 -46وأوص ا مرصااد حري ا الاادي والوجاادان( )101والورق ا املشاارتك  16إسااةانحلا بجفال ا حري ا
الدي ( ،)102وبتعايا بحل يسووها الوائا الدي والتعاون وذلو م التمحلحلا(.)103

حعر مجحلع أمجال الرق

()104

 -47أوص ا اام الحلونحلسا ا احلت إس ا ااةانحلا ىعتم ا اااو ق ا ااانون م ا ااامل يتن ا اااول مجحل ا ااع أم ا ااجال االا ا ااار
والاارق( .)105وأوص اام مؤسس ا كاريت ااا إس ااةانحلا بوض ااع خع ااط م ااامل ملجاف ا االا ااار ىلةش اار
والعمل القسري( .)106وأوصم الورق املشرتك  27ان يتناول القاانون حالا القاصاري علا وجاه
الت ديد(.)107
 -48وأمار جملس أوروى إىل أن ا فاقحلته بش ن مجاف االاار ىلةشار وصا ىعتمااو خعا
عماال وطنحل ا ملجاف ا االاااار ىلةشاار لضاارض االسااتضالل ٍ العماال ،وبت سااظ إج اراءات حتديااد
ض ا؛ االاار ىلةشر و قدمي املساعد إلحلهم(.)108

ا

ٍ اللوصحل وا حلا ا ُسري

()109

 -49أمااارت رابعا "إيتجساريات" إىل أن إبعاااو ا مااخا مساالويب ا ريا عا مناااط إقاما
أسرهم يضاعت معاانهتم ويفرض عة اً مالحلاً قحلالً عل أسرهم ،ىلنعر إىل املسافات الا قععهاا
أسةوعحلاً لا؛رهتم( .)110ويواجه أفراو أسرهم ٍ بعد ا ححلان صعوىت يست حلل ااواها ،وهو ما
س حبقهم ٍ ا حلا ا سري (.)111
 -3احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية

ا

ٍ العمل وٍ رو عمل عاول وموا حل

()112

 -50الحعا اام الورق ا ا املشا اارتك  4أن معا اادل الةعال ا ا ال ي ا ااال مفاع ا ااً( .)113وأعا اارأ اجمللا ااس
اإلسااةاين للشااةاأ ع ا أساافه لتقل احلص املحلاانحل ا العام ا املخلل ا ملجاف ا الةعال ا ( .)114وأوصاام
مؤسس ا ُتج ااظ امل ارأ التابع ا لل ن ا اإلس ااةانحل ملمثل ا ا م ااخا وي اإلعاق ا إس ااةانحلا إبع ااداو
اسرتا حل حلات ملجاف عدا االستقرار الو حلف (.)115
 -51والحم اجمللس الوط للشاةاأ ٍ كتالونحلاا أن الشاةاأ يواجهاون صاعوىت ٍ ا لاول
عل عمل؛ وأن لثهم معرض لعر الفقر أو اإلقلاء االجتماع ؛ وأن نلفهم قريةاً لديه عقوو
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عم اال مؤقتا ا ؛ وأن ربعه اام عاط اال عا ا العم اال .وأوصا ا اجملل ااس اإلس ااةاين للش ااةاأ إس ااةانحلا بوض ااع
سحلاسات عام ملجاف بعال الشاةاأ وعادا اساتقرارهم الاو حلف ( .)116وأوصام الورقا املشارتك 4
إسااةانحلا إبنشاااء للحلااات للرصااد ،وا؛و الاادورات التدريةحل ا  ،وحتسااظ مسااتوع نفحلااذ نعاااا ضاامان
العمل للشةاأ(.)117
 -52وأم ااارت الورقا ا املش اارتك  23إىل أن الق ااانون ا ساسا ا  2015/4وق ااانون العق ااوىت
املعاادَّل يعحلقااان ممارس ا ا ا ٍ اإلض اراأ ،وأن عاادواً كة ارياً م ا النقااابحلظ حااوكم مااؤخراً أو ينتعاار
احملاكم بسة ممارس هذا ا  .وأوصم إبلضاء هذي القانونظ(.)118

ا

ٍ مستوع معحلش الئ

()119

 -53أعربم الورق املشرتك  4ع القل إااء دابري التقشت الساري ال اعتُمادت ٍ ساحلاق
ا امتظ االقتلاوي واملالحل  ،وال ال جفل محاي حقوق م م حقوق اإلنسان(.)120
 -54وأعربم الورق املشرتك  4ع أسافها اما ا لاول علا الساج النامجا عا ا فااض
وخ اال ا س اار وار ف اااع أسا ااعار إ ااار املس اااك واقتنائه ااا( ،)121والحعا اام وج ااوو ف ا اوارق إقلحلمحل ا ا
كةاري ( .)122وأماار اجمللااس الاوط للشاةاأ ٍ كتالونحلااا إىل أن ا لاول علا السااج أمار صااع
ىلنسة للشةاأ عل وجه اللو (.)123
 -55وأوصم الورق املشرتك  4إسةانحلا بوضع خع اسرتا حل حل لجفالا ا لاول الفعلا علا
.
السج  ،مبا ٍ لك إصاالحات شاريعحل ( ،)124و ادابري لل اد ما أوجاه التفااوت اإلقلحلما
وأوص ا اجمللااس اإلسااةاين للشااةاأ إسااةانحلا بت هحلاال اجملمعااات السااجنحل العام ا و ش ا حلع إنشااائها،
وا؛و نعم قدمي املعلومات واملشور (.)126
()125

 -56وأوصم مؤسس كاريتا إسةانحلا ىعتماو برو وكول عمل ماي ا فراو وا سر ضعا
ا ااال ٍ ح اااالت اإلخ ااالء ،يجف اال التنسا احل املالئ اام ب ااظ احمل اااكم وووائ اار ال اادمات االجتماعحلا ا
احمللحل ()127؛ ومبنح عويضات لألمخا املتضرري (.)128
 -57وأم اااوت مؤسس ا ا احت اااو الض اار ىعتم اااو االس ا ارتا حل حل الوطنحلا ا ملن ااع ومجاف ا ا الفق اار
واإلقلاااء االجتماااع للفاارت  .)129(2023-2019وأماااوت الحلونحلساات ومؤسس ا احتاااو الض اار
والورقا املشاارتك  15ىسات داش منلا املفااوض الساام ملجاف ا فقار ا طفااال( .)130وأعرباام
الورق املشرتك  4والورق املشرتك  7ع ا ست الر فااع مساتو؛ت فقار ا طفاال( .)131وأوصام
الورق ا املشاارتك  4إسااةانحلا برفااع قحلم ا باادل إعال ا العفاال ومعاجل ا مشااجل ضااعت ا ساار وححلااد
الوال ااد( .)132وأوص اام مؤسسا ا احت اااو الض اار إس ااةانحلا إبي ااالء اهتم اااا خ ااا لألطف ااال الض اار ٍ
لمحلم دابري التلدي لفقر ا طفال(.)133

ا

ٍ الل

()134

 -58أماااوت الورقا املشاارتك  15ىعتماااو املرسااوا امللجا بقااانون  2018/7بشا ن ا ا ٍ
الل والرعاي الل حل الشامل (.)135
 -59وأوصم الورق املشرتك  33إسةانحلا ان ضم التضعحل الل حل الشامل جلمحلع النساء،
مب فحله املهاجرات ،و وفر هل خدمات منع ا مل امل مون (.)136
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 -60وأوص اام الورقا ا املش اارتك  33إس ااةانحلا بتنفحل ااذ با ارام للوقايا ا والرعايا ا ٍ جم ااال اللا ا
اجلنسحل واإلزابحل  ،ممول ىلقدر الجاٍ ٍ ،مجحلع ا قالحلم املتمتع ى جم الذاع(.)137
 -61وأوصاام الورق ا املشاارتك  33إس ااةانحلا إبوماااج الرتبحل ا اجلنس احل ٍ املن اااه الدراس احل م ا
منعور قائم عل حقوق اإلنسان(.)138
 -62وأماااوت الورق ا املشاارتك  8ىلتاادابري التش اريعحل والسحلاسااات الرامحل ا إىل مجاف ا التة ا .
غااري أهنااا أعرباام ع ا القل ا إااء اسااتمرار ار فاااع معاادالت الوفحلااات النامج ا ع ا هااذه انف ا وإااء
عواقةها ااا الضا ااار ىلل ا ا ( .)139والحعا اام الورق ا ا املشا اارتك  8أن نسا ااة التا اادخظ با ااظ اإلانش
ل اانخفد ىلقاادر ا ااه املس ا ل لاادع الااذكور( .)140وأوصاام الورق ا املشاارتك  8إسااةانحلا بتعم احلم
مراعا املنعور اجلنساين ٍ عملحلات مجاف التة  ،وإبنشاء صاندوق ملجاف ا التادخظ ،وبتعة ا
املوارو م أجل لمحلم محالت وقائحل (.)141

ا

ٍ التعلحلم

()142

 -63الحع اام الورق ا املش اارتك  4أن خف ااد اإلنف اااق الع اااا عل ا التعل احلم وع اادا املس اااوا ٍ
خفد بنوو املحلاانحل خلَّفا أ راً سالةحلاً علا عماحلم التعلاحلم ونوعحلتاه( .)143وأوصام الورقا املشارتك 7
إس ااةانحلا بتقحل ا احلم انير الس االةحل للت اادابري التقش ا افحل عل ا ا قع اااع التعل ا احلم ،وال س ا احلما عل ا ا الف ا ااات
الضعحلف (.)144
 -64وأعربم الورق املشرتك  4ع ا ست الر فاع معدل االنقعاع عا الدراسا  ،والحعام
أن النعاااا التعلحلم ا يفتقاار إىل هن ا قااائم عل ا اإلنلااا ( .)145وأمااارت إىل أن أكثاار م ا ل ا
ا سر ال عول أطفاالً يواجه مشاكل ٍ وفع جالحلت التعلحلم النعام (.)146
 -65وأوصاام عااد منعمااات إسااةانحلا برفااع مسااتوع اإلنفاااق العاااا علا التعلاحلم ،ملساااوا ه مااع
املتوسااط الااذي حدو ااه منعما التعاااون والتنمحلا ٍ املحلاادان االقتلاااوي ،وحبفااا السحلاسااات العاما
التعلحلمحل ال عاا املساوا واإلوماج(.)147
 -66ورحا أمااظ املعااال ٍ كتالونحلااا ىلتوقحلااع علا محلثاااق مجاف ا الفلاال ٍ املاادار (،)148
وأوص إسةانحلا بجفال ُتا ل الرتكحلة االجتماعحل ٍ املدار املوجوو ٍ املنعق اهتا(.)149
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة

النساء

()150

 -67أعربم الورق املشرتك  7ع القل ن النساء ال ياال يتعرضا للعنات والقتال ما قشةال
مااركائه ا ااالحلظ أو السااابقظ( .)151وأعرباام مؤسس ا ُتجااظ املارأ عا أساافها النعااداا التنس احل
املالئم م أجل نفحلذ التدابري القائم ماي النساء ض ا؛ التمحلحلا أو العنت(.)152
 -68وأوصاام الورق ا املشاارتك  15إسااةانحلا بتعااديل قااانون العقااوىت بتض امحلنه مجحلااع أمااجال
العنت اجلنساينُ ،تامحلاً مع ا فاقحل إسعنةول و وصحلات جلن القضاء عل التمحلحلا ضد املرأ (.)153
وأوصم مؤسس التعويد العاول إسةانحلا بتخلحلص املوارو الجافحل ملقاضا مر ج أفعال العنات
العائل  ،وبتعايا دري املو فظ املجلفظ إبنفا القوانظ ومو ف احملاكم(.)154
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 -69والحع اام الورقا ا املش اارتك  7أن نق ااص الف اار املتاحا ا للنس اااء لتنمحلا ا ق اادراهت املهنحلا ا
علها ض ا ا؛ النعااداا ا ما املااا وعاادا املساااوا ٍ املشااارك السحلاس احل ( .)155وأعرباام الورق ا
املشاارتك  15ع ا قااديرها ن القااانون ا ساس ا  2007/3يتااوخ كفال ا اارو أفضاال ت احلح
للنساااء اللاواع يعااانظ ما اإلقلاااء االجتماااع إمجانحلا ولااوج سااوق العماال( .)156وأعرباام الورقا
املشرتك  4ع القلا إااء ماا عانحلاه املارأ ما أماجال التمحلحلاا ٍ ا جاور( .)157وأوصام بتقلاحلص
الف او ٍ ا جااور باظ اجلنسااظ والقضاااء علحلهاا اادر حلاً( .)158وأعارأ مناات نساااء العاال عا قلقااه
إااء " عاارض ا مهااات للمضااايقات" ،وصااعوب إ ةااات ا اااالت املةلا عنهااا( .)159وأوصاام رابعا
ا ساار املتعاادو ا ف اراو ٍ مدريااد إسااةانحلا بتش ا حلع مااركات القعاااع الااا عل ا إعاااو إوماااج
النساء ٍ العمل بعد إجاا ا موم (.)160
 -70وأوصم مؤسس التعويد العاول إسةانحلا مبواصل اجلهوو الرامحل إىل حتقحل املساوا بظ اجلنسظ،
مبا ٍ لاك قحلاحلم مادع فعالحلا العا االسارتا حل حل لتجاافؤ الفار للفارت .)161(2016-2014
وأوص اجمللس الوط للمرأ ٍ كتالونحلا إسةانحلا ىالستثمار ٍ هحلجل أساس عاا مامل يشاجل
منل لتمجظ املرأ  ،وىلنعر ٍ مس ل إنشاء مجت أمظ املعال املع ىملرأ (.)162
 -71وأوص اجمللس الوط للمرأ ٍ كتالونحلاا إساةانحلا بوضاع نعااا لل لاص ٍ جماالس إوار
الشركات وبجفال املساوا الفعلحل ٍ مواقع صنع القرار عل مستوع السلعات العام (.)163
 -72وأوصاام مؤسس ا ُتجااظ امل ارأ التابع ا لل ن ا اإلسااةانحل ملمثل ا ا مااخا وي اإلعاق ا
إسةانحلا ىعتماو دابري مؤقت خاص ستهد النساء والفتحلاات اللاواع يتعرضا ماجال متعادو
ومتداخل م التمحلحلا(.)164
 -73وأماوت مؤسس ُتجظ املرأ ىعتمااو املرساوا امللجا  2019/6بشا ن املسااوا الفعلحلا
بظ املرأ والرجل ٍ ،عاا .)165(2018

ا طفال

()166

 -74أماااوت الورق ا املشاارتك  29ىلتعااديالت التش اريعحل املعتمااد ٍ عاااا  2015م ا أجاال
عاياا محايا العفال ما العنات( .)167وأماار جملاس أوروى إىل أن ا فاقحلا النثااروع وصا مبراجعا
و عديل التشريعات م أجل محاي العفل م االستضالل اجلنس (.)168
 -75وأعربا اام الورق ا ا املش ا اارتك  27والورق ا ا املش ا اارتك  29ع ا ا ا س ا اات إااء نق ا ااص املراك ا ااا
املتخلل لرعاي ا طفال واملراهقظ ض ا؛ االستضالل اجلنس  ،وأوصتا إساةانحلا إبنشااء مجتا
للمدع الا املع ىلعنات ضاد ا طفاال واملاراهقظ ،ومبواصال نفحلاذ محاالت للوقايا والتوعحلا
بش ن هذه املس ل ( .)169وأوصام الورقا املشارتك  29إساةانحلا إبنشااء ااكم للت قحلا متخللا
ٍ العناات ضااد العفاال ،وبتاويااد مجا ا رعاي ا الض ا ا؛ مب اوارو كافحل ا وبرو وكااوالت وإحلاااءات
متمايا ( .)170وأوصم الورق املشرتك  15إسةانحلا بتعايا مجتا أماظ املعاال لتمجحلناه ما معاجلا
الشجاوع املقدم م ا طفال عل حنو مالئم(.)171
 -76وأوصاام الورق ا املشاارتك  29إسااةانحلا بجفال ا أن يجااون لاادع املراكااا التعلحلمحل ا برو وكااول
لجشت وإوار حاالت العنت ضد العفل ،مبا ٍ لك االعتداءات اجلنسحل (.)172
 -77وأوصم الورق املشرتك  27إسةانحلا برفع س الاواج إىل  18سن (.)173
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ا مخا

وو اإلعاق

()174

 -78أمااار جملااس أوروى إىل إماااو مفوضااه قااوق اإلنسااان وبعااد املنعمااات ىلتعااديالت
املدخل ا ا عل ا ا القا ااانون ا ساس ا ا  ،2018/2ال ا ا عا اارت حب ا ا ا ما ااخا وي اإلعاق ا ا ٍ
التلويم ،عل الن و املوص به خالل اجلول الثانحل م االستعراض الدوري الشامل(.)175
 -79وأم اااوت الورقا ا املش اارتك  12إبوراج مسا ا ل النس اااء املل اااىت ىض ااعراىت عقلحلا ا ٍ
االس ارتا حل حل الوطنحل ا للقضاااء عل ا العناات ضااد امل ارأ  .غااري أهنااا أعرباام ع ا القل ا لعاادا اس احلد
لك ٍ املمارس العملحل (.)176
 -80وأعرباام مؤسس ا ُتجااظ امل ارأ التابع ا لل ن ا اإلسااةانحل ملمثل ا ا مااخا وي اإلعاق ا
ع أسفها لضاعت مساتوع نفحلاذ فتلات التوصاحلات الا قةلتهاا إساةانحلا خاالل اجلولا الثانحلا ما
االستعراض الدوري الشامل التها( .)177وأمارت ،عل ساةحلل املثاال ،إىل عادا وجاوو ماا يجفا
م التشريعات لضمان ا ا ٍ اللا اجلنساحل واإلزابحلا للنسااء والفتحلاات وات اإلعاقا (.)178
وأوصم الورق املشرتك  12إسةانحلا إبلضاء املااو  156ما القاانون ا ساسا  ،1995/10الا
احلا التعقحلم القسري ،وإبوماج املنعور اجلنساين ٍ خدمات اللا العقلحلا  ،وبوضاع اسارتا حل حل
ملنع وكشت حاالت العنت اجلنساين ٍ مجحلع مراكا قدمي خدمات الل العقلحل (.)179
 -81وأوصم الورق املشارتك  7إساةانحلا بت ساظ مساتوع جحلحلات املراكاا التعلحلمحلا واهحلاهاا،
لتهحل رو جفل املساوا لألمخا وي اإلعاق  ،وال سحلما ا طفال منهم(.)180
 -82وأوصم الل ن اإلسةانحل ملمثل ا مخا وي اإلعاق إسةانحلا إبوراج منعاور اإلعاقا
ٍ االسرتا حل حل الوطنحل لل د م الفقر ،مبا ٍ لك بنوو املحلاانحل (.)181

ا قلحلات

()182

 -83الحعاام مؤسس ا احتاااو الض اار مااجاوع أمااخا م ا الض اار يؤكاادون فحلهااا أنااه ااري
ا لت ق ا م ا هااويتهم بشااجل مسااتمر وغااري متناس ا وال مااتر لااه م ا قةاال أف اراو فتلاات أجهااا
الشرط (.)183
 -84والحعاام مؤسس ا احتاااو الض اار أيض ااً أنااه ُس ا ل خااالل الساانوات ا خااري العديااد م ا
حاالت التمحلحلا ٍ العمال ضاد الض ار( ،)184وأن نساة ً عالحلا مانهم معرضا لعار الفقار .وأوصام
مؤسس ا احتاااو الض اار إسااةانحلا بت سااظ االس ارتا حل حل الوطنحل ا إلوماااج السااجان الض اار ٍ إسااةانحلا
للفرت  2020-2012وُتويلها ىلقدر الجاٍ(.)185
 -85والحعاام مؤسس ا احتاااو الض اار أن اإلخفاااق ٍ الدراس ا واالنقعاااع عنهااا سااان عل ا
وجااه اللااو الفتحلااات والشاااىت ما الض اار .وأوصاام إسااةانحلا ان عاااا فاار اسااتمراره ٍ
النعاااا التعلحلم ا ( ،)186وان تخااذ ،ىلنعاار إىل التمحلحلااا املاااووج الااذي يتعرض ا لااه ،اادابري إ ابحل ا
جفل هل جافؤ الفر و عاا نمحل مهاراهت االجتماعحل والشخلحل واملهنحل (.)187
 -86وأمار جملس أوروى إىل أن الل ن االستشاري املعنحل ىال فاقحل اإلطاري ماي ا قلحلات
القومحل أكدت أن إسةانحلا لم نشع ٍ عايا مساوا الروما .غاري أن هاذه اجلهاوو ت ارت علا
حنااو غااري متناس ا إبج اراءات خفااد املحلاانحل ا  ،ويلاااا ىلتااا بااذل مايااد م ا اجلهااوو للااون قاف ا
الروما و عاياها وقةوهلا ،ىعتةارها جاءاً ال يت اأ م الثقاف اإلسةانحل (.)188
12

GE.19-18027

A/HRC/WG.6/35/ESP/3

 -87وأوصم مؤسس احتاو الض ر إسةانحلا ان درج ٍ املناه الدراسحل اتريخ مع الض ار
و قافته(.)189

املهاجرون والالج ون وملتمسو الل وء

()190

 -88أعرباام منعمااات عديااد  ،رغاام اعرتافهااا مبااا واجهااه إسااةانحلا ما حتااد؛ت كةااري ٍ جمااال
الل ااوء ،ع ا أساافها لعاادا نفحلااذ إسااةانحلا ىلقاادر الجاااٍ التوص احلات املقدم ا إلحلهااا خااالل اجلول ا
الثانحلا ما االسااتعراض الاادوري الشااامل وما للحلااات وولحلا أخاارع كااررت اإلعاراأ عا قلقهااا إااء
حال ا مخا الذي يللون إىل ا دوو اجلنوبحلا  .وأعربام عا قلقهاا بوجاه خاا إااء ممارسا
اإلع اااو الفوري ا ا و/أو اجلماعحل ا ا للمه اااجري  ،وال س ا احلما ٍ س ااةت وملحللحل ا ا ( .)191وأعرب اام الورق ا ا
املشاارتك  17ع ا القل ا ن عملحلااات إعاااو املهاااجري عل ا هااذا الن ااو اااري خااارج إطااار أي
إج اراء ر ا وم ا وون إج اراء قحل احلم ال ا كاال فاارو عل ا حااد  ،ممااا علهاام ٍ وضااع نعاادا فحلااه
إمجانحل وفاعهم ع أنفسهم(.)192
 -89وأوص اام ع ااد منعم ااات إس ااةانحلا إبلض اااء النل ااو القانونحلا ا الا ا احل ااا رف ااد وخ ااول
املهاااجري عنااد ا اادوو ،وبجفال ا إعمااال مةاادأ عاادا اإلعاااو القس اري م ا خااالل عةحل ا اإلطااار
املنلااو علحلااه ٍ قااانون ا جان ا  ،و ااوفري الضااماانت اإلجرائحل ا الواجة ا ٍ إج اراءات اإلعاااو ،
وال سحلما ٍ سةت وملحللحل (.)193
 -90وقااال جملااس أوروى إنااه ينةض ا إلسااةانحلا التقحلااد ىلتااماهتااا ٍ جمااال حقااوق اإلنسااان ،م ا
خالل كفال ضماانت كافحل ا كال ماخص ٍ التماا الل اوء وا لاول علحلاه ،بلار النعار
ع طريق وصوله إىل ا راض اإلسةانحل (.)194
 -91وأعربم الورق املشرتك  22ع القل ن مراكا اإليواء املؤقم للمهاجري الا قاع ٍ
سااةت وملحللحل ا ال سااتوٍ الشااروط املنلااو علحلهااا ٍ القااانون .والحعاام أيض ااً أن ا مااخا
الااذي يتسا هلاام االسااتفاو ما نعاااا اإلياواء اادون أنفسااهم أماااا إجاراء عاادمي الفعالحلا واملرونا ،
وغ ااري متوافا ا م ااع املع ااايري الدولحلا ا ق ااوق اإلنس ااان( .)195وأوص اام الورقا ا املش اارتك  22إس ااةانحلا
بتخلحلص موارو لت سظ مراف إيواء ملتمس الل اوء و ارو إقاامتهم ،وبجفالا حلاوهلم علا
املعلومات واملساعد القانونحل وخدم الرتمج الشفوي اجلحلد النوعحل (.)196
 -92وأعربم الورق املشرتك  15والورق املشرتك  22أيضاً ع ا ست لعدا احارتاا انجاال
املنلااو علحلهااا لل لااول عل ا بعاق ا ملااتمس الل ااوء ،وهااو مااا اول وون إمجانحل ا اسااتفاو
ملتمس ا الل ااوء م ا الرعاي ا العةحل ا والتعل احلم وغ ااري ل ااك م ا ا ق ااوق( .)197وأعرب اام منعم ااات
عديد ع قلقها بوجه خاا إااء حالا ا طفاال ،وال ساحلما إااء عادا االعارتا بلا الويئا
ا صالحل الا لةوهنااا ما بلااداهنم( ،)198ممااا يااؤوي إىل طااروهم اسااتناواً إىل اختةااارات طةحلا ضا حلل
املو وقحل (.)199
 -93وأعربم الورق املشرتك  40ع القل ن العديد م ا طفال الاضعظ للوصاي و/أو
الرعاي ا الةديل ا أفاااووا اهناام عام اوا أوضاااع العااال واالكتعااال و عرض اوا لسااوء املعامل ا م ا جان ا
مو ف مراكا ا ماي ال يقحلمون فحلها( .)200وأوصم الورق املشرتك  40إساةانحلا إبنشااء للحلاات
متاح لألطفال لتقدمي الشجاوع بش ن أي عنت يتعرضون لاه ما جانا ماو ف مراكاا اإلياواء
ا و (.)201
GE.19-18027
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 وأوصم منعمات عديد إسةانحلا ىعتمااو اسارتا حل حل خاصا وبرو وكاوالت للتادخل ما-94
 وكفالا ُتااتعهم حبمايا خاصا وإعمااال مةاادأ ضلحلا،أجال حتسااظ اارو اإلياواء ا و لألطفااال
.)202( ملا العفل الفضل
 شاامل،  إسااةانحلا بوضااع إج اراءات لت ديااد وضااع الالج ا22  وأوصاام الورق ا املشاارتك-95
ٍ  مبااا، املشاور القانونحلا و جفاال محايا حقااوق مجحلااع ا مااخا الااذي يلتمسااون ا مايا الدولحلا
.)203(لك م خالل برو وكول لجشت حاالت الضعت
 ححلا، أن عملحلاات إياداع املهااجري ٍ مراكاا االحت ااا19  والحعم الورق املشرتك-96
 وأوصم مؤسس.)204( نتحل لتعذر إمجانحل نفحلذ قرارات طروهم،ري ار هم وسلةهم حريتهم
 مبا فاحلهم ما يادخلون إساةانحلا بعريقا، التعويد العاول إساةانحلا بجفالا احارتاا حقاوق املهااجري
.)205(  وال سحلما حقوقهم ا ساسحل، غري قانونحل
 بشااروع إسااةانحلا ٍ وضااع خع ا اس ارتا حل حل جديااد بش ا ن15 رحةاام الورق ا املشاارتك
ّ  و-97
 وبتوقحلعها ا ااا عل ا ا ا اال فا ا اااق العا ا ااامل م ا ا ا أجا ا اال اهل ا ا اار انمن ا ا ا واملنعم ا ا ا،املواطن ا ا ا واالنا ا اادماج
.)206( والنعامحل
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See JAI, para. 39. See JS24, page 12, JS4, page 2, OSCE-ODIHR, para. 11–23.
See FSG, page 5 and JS15, para. 59.
See Actuavallès, page 5.
See SOS, para. 2.1.
See SOS, para. 2.3 (b).
See SOS, para. 2.3 (f) See also FSG, page 6.
See AEB, page 1, page 2, APB, for III.4, III.7, ECAT, page 1, Enraizados, page 7, U+D, page 2.
See AEB, pages 3–5, See CST, page 3.
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See ELEN, page 3.
The European Charter for Regional or Minority Languages, page 8, 14.
See JS14, page 15.
See ELEN, page 8. See ELEN, page 7.
See JS14, page 15. See JS14, page 7 and IC, page 4.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8 131.188 and 131.189.
See JS6, para. 32.
See JS6, para. 46.
See JS35, para. 56.
See JS4, page 10.
See ITF, para. 23.
See CGNK, page 7.
See JS6, para. 52.
See Catalan Ombudsman, page 3.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8.
See FT, para. 25.
See FLD, para. 5. See JS24, pages 6 and 8, Freemuse, pages 2 and 6 and JS31, para. 26,
Eskubideak, page 5, DqD, page 7, Behatokia, pages 1–2.
See JS24, page 12. See FT, pages 1–2, FLD, para. 5, 17 (a), JS24, page 4 and JS31, page 12, DqD,
para. 4.1.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8.
See JS41, page 11.
See JS41, page 13.
See JS41, page 13.
See JS41, page 13.
See JAI, para. 34, See JS41, page 12, CGNK, page 6 and JS24, page 2.
See DJC, paras. 18, 26–28; AIPD, pages 3 and 5; JS21, page 20; Afectats, pages 3, 5–6; JS39,
paras. 12, 16, 26 and 30, JS34, para. 29, JS26, para. 13–16.
See JS39, para. 33; JS18, page 1; and HHRR, page 1.
See DJC, paras. 11, 13 and 15; JS39, paras. 20 and 33 and JS11, page 3.
See Afectats, page 7.
See DJC, para. 29.
See HHRR, pages 2–3.
See HHRR, page 4.
See JS11, page 4 and JS18, page 12. See DJC, para. 35; JS31, para. 15; JS39, para. 36 and JS41,
page 10, JS26, para. 35–36, 53–56.
See Afectats, page 7.
See FT, para. 9.
See JS5, para. 5.
See HRWF, pages 2–3. See JS5, paras. 8–10.
See FLD, para. 4,11. See JS11, page 2; JS39, para. 49, 50; JS18, page 6; JS41, page 11;
ACDDHH, para. 13, Ómnium, para. 14, 15.
See JS11, page 4 and JS18, pages 6, 8 and 12, Ómnium, page 5, AQR, page 2.
See IC, page 4.
See ACDC, para. 22 (d), See also Eskubideak, page 5.
See FT, para. 20.
See Crosby, para. 30. See HRWF, page 6.
See EZF, page 11.
See JS5, para. 62.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.52–131.64, 131.75 and 131.94–
131.101.
See JS18, page 13, See ACDC, para. 22 (c).
See CoE, page 8.
See TIE, page 7.
See TIE, page 6.
See CGNK, pages 6–7.
See EZF, paras. 2, 3 and 9.
See CGNK, page 7.
See CGNK, pages 6–7.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.108–131.115.
See ACDC, para. 5, See also DqD, page 5, FDL, para. 3.
See JS41, page 5.
See FLD, paras. 3 and 10. See ELEAK, page 5 and JS41, page 8.
See JS41, page 6, FLD, para. 5, 10.
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See ELEAK, page 4.
See ELEAK, pages 1–3.
See JS41, page 6.
See Freemuse, page 8.
See AIPD, page 4.
See JS18, page 13, See also, FDL, para. 17 (a).
See JS31, page 12, See also Ómnium, page 5.
See JS24, page 13.
See JS24, page 12. See JS10, page 10; JS11, page 4; JS18, page 12., Recos. 131.111–131.115. AC,
page 7; JS41, page 12; ACDC, para. 22 (b); JS24, page 1; ELEAK, page 5.
See ACP, page 3.
See ACP, pages 6–7. See HO, para. 3 (j).
See JS10, page 10, See also DqD, page 6.
See JS31, page 12, See also GPPiM, page 1.
See JS10, page 9.
See CST, page 6, See also ECAT, page 2.
See FLD, para. 12.
See FLD, paras. 14–15.
See FLD, para. 17 (g).
See CJE, page 3.
See CJE, page 3.
See OLRC, page 6.
See JS16, para. 15 (a), See also Enraizados, page 6.
See JS16, para. 15 (c).
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.87–131.93.
UNICEF, para. 27.
See Cáritas, page 5.
See JS27, page 7.
See CoE, page 6.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.105 and 131.106.
See EE, paras. 7, 15 and 22, See also JS1, para. 15, 16, 32.
See EE, paras. 15–22, 25 and 28.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.117–131.120.
See JS4, page 3.
See CJE, para. 3.
See FCM, page 8. See CNJC, page 3.
See CJE, page 2.
See JS4, pages 3–4. See CNJC, page 2.
See JS23, page 3. See CNJC, page 2.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.123, 131.124 and 131.126–131.134.
See JS4, page 1, See also Avalot, page 7.
See JS4, page 6.
See JS4, page 5.
See CNJC, page 3.
See JS4, page 7. See CNJC, page 3.
See JS4, page 6.
See CJE, page 2.
See Cáritas, page 5.
See Cáritas, page 5, See also Avalot, page 12.
See FSG, page 3.
See UNICEF, para. 4, FSG, page 3 and JS15, para. 42.
See JS4, page 6.
See JS4, page 6, See also EUAFR, page 5.
See FSG, page 6.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.131 and 131.136–131.141.
See JS15, paras. 18 and 25, See also FSD, page 2.
See JS33, para. 38.
See JS33, para. 39.
See JS33, paras. 17–18.
See JS8, pages 2–4.
See JS8, pages 3–4 and 7.
See JS8, page 11.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.142–131.151.
See JS4, page 7.
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See JS7, para. 15a–b, See also, JS2, para. 12.1.
See JS4, pages 7–8. See JS7, paras. 31–32, JS2, para 12.2.
See JS4, page 8.
See JS4, page 8. See JS7, paras. 15(a)–15(b); CNJC, page 3; and JS7, para. 12, JS2, para. 14.3.
See Catalan Ombudsman, page 4, See also JS2 para. 12.4.
See Catalan Ombudsman, page 3.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.32, 131.34, 131.65–131.74 and
131.76–131.83.
See JS7, para. 28.
See SURT, page 2. See FLD, para. 16 and S7, para. 29 (a) (c).
See JS15, para. 41.
See JAI, para. 38.
See JS7, para. 25.
See JS15, para. 34.
See JS4, page 4.
See JS4, page 4.
See WoW, paras. 14–16.
See AFNM, page 6.
See ITF, para. 14, See also WoW para. 1, EUAFR, page 10.
See CNDC, para. 2.
See CNDC, para. 11.
See FCM, page 6, See also EUROMIL, page 3.
See SURT, page 1.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.84–131.86.
See JS29, paras. 7, 14.1 and 14.2.
See CoE, page 7.
See JS27, page 12. See JS29, para. 10 (b), para. 12 (a) and JS27, para. 63.
See JS29, para. 12 (b) (i) (j).
See JS15, para. 42.
See JS29, para. 11 (e)(a).
See JS27, page 7, See also JS2, para. 21.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.152–131.157.
See CoE, page 2 and JS12, para. 6. See JS15, para. 70 and CERMI, page 5.
See JS12, paras. 7–8.
See FCM, page 1, recos. (131.70).
See FCM, page 2.
See JS12, para. 15 (a)(c)(d).
See JS7, para. 10 (b).
See CERMI, page 5.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.158–131.160.
See FSG, page 3, recos. (131.45–131.51).
See FSG, page 3.
See FSG, page 4.
See FSG, page 4.
See FSG, page 6.
CoE, page 5, See also EUAFR, page 4.
See FSG, page 6, See also EUAFR, page 4.
For relevant recommendations see A/HRC/29/8, paras. 131.121, 131.122, 131.135, 131.162 and
131.165–131.187.
See JS15, para. 8. See JS17, paras. 12, 19 and 26. EUAFR page 9, JS28, para. 21.
See JS17, paras. 9, 12, 8, 20, 21, and 29. See JS40, para. 54; JS22, pages 3–4; IPD, pages 3–4; and
HW, page 2.
See JS22, page 9. See JS17, page 12: JS40, para. 55; and Cáritas, page 4, JS2, paras. 32–35.
CoE, page 2.
See JS22, pages 8–9. See also UNICEF, paras. 17 and 19.
See JS22, page 10. See also JS19, page 6.
See JS22, pages 2, 5 and 7. See JS15, para. 15.
See JS40, para. 9.
See JS30, para. 32. See JS17, para. 14, JS2 para. 25.
See JS40, para. 46.
See JS40, para. 49.
See JS7, paras. 21 and 23 (b). See Cáritas, page 4; JS27, page 9; JS29, paras. 22.1, 28.1 and 28.4;
JS30, paras. 8–9 and 53.6; and JS40, para. 33, UNICEF, para. 23.
See JS22, page 10.
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See JS19, paras. 8–9.
See JAI, para. 36.
See JS15, paras. 18 and 25.
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