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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واألربعون

       ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
 ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعني    
 إسبانيا    

 )CEDAW/C/ESP/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الـسادس الـذي قدمتـه إسـبانيا               - ١
ــستيها   ــف يف جلـــ ــس ألـــ ــودتني يف ٨٨٩ و ٨٨٨يف اجمللـــ ــوز٢٢، املعقـــ ــه / متـــ  ٢٠٠٩يوليـــ

ــر( ــيت    . )CEDAW/C/SR.889 و CEDAW/C/SR.888 انظـ ــئلة الـ ــضايا واألسـ ــة القـ ــرد قائمـ وتـ
ــة   ــة يف الوثيقــ ــها اللجنــ ــة   CEDAW/C/ESP/Q/6طرحتــ ــرد يف الوثيقــ ــبانيا فتــ ــا ردود إســ ، أمــ

CEDAW/C/ESP/Q/6/Add.1. 
  

 مقدمة    

رب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الـدوري الـسادس، الـذي اتَّبـع                تع - ٢
ــة، وأخــذ يف          ــارير الدوري ــداد التق ــشأن إع ــة ب ــيت وضــعتها اللجن ــسابقة ال ــة ال ــادئ التوجيهي املب

ولكــن اللجنــة تأســف لتــأخر تقــدمي . احلــسبان املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة الــيت أبــدهتا اللجنــة
تعرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى ردودهـا اخلطيـة علـى          و. التقرير بعض الشيء  

 .قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل الدورة

وتثين اللجنة على الدولة الطـرف إلرسـاهلا وفـدا كـبرياً رفيـع املـستوى، ترأسـته وزيـرة            - ٣
ــة    ــوزارات احلكومي ــاح  و. املــساواة وضــم ممــثلني عــن خمتلــف ال ــة الــصراحة واالنفت تقــدر اللجن

 .واحلوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة
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 اجلوانب اإلجيابية    

تشيد اللجنة بالتقدم الكبري الذي حتقـق منـذ النظـر يف التقريـر الـدوري األخـري للدولـة                     - ٤
ة الطــرف، وترحــب باعتمــاد عــدد مــن القــوانني، وكــذلك الــسياسات واخلطــط والــربامج، بغيــ 

وقـد أُشـري بالتحديـد إىل القـانون         . تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           
 املتعلق باملساواة الفعلية بني الرجل واملـرأة والـذي يتـضمن تعريفـا للتمييـز                ٣/٢٠٠٧األساسي  

املتكاملـة   املتعلق بتـدابري احلمايـة   ١/٢٠٠٤ضد املرأة يتماشى مع االتفاقية، والقانون األساسي      
 املتعلق باملساواة بـني الرجـل واملـرأة يف نظـام وراثـة      ٣٣/٢٠٠٦من العنف اجلنساين، والقانون   

ومثــة إشــارة حمــددة أيــضا إىل اخلطــة االســتراتيجية  . ألقــاب النبالــة، والــذي يــستند إىل االتفاقيــة
ــرص   ــافؤ الفـ ــراض     ) ٢٠١١-٢٠٠٨(لتكـ ــشر ألغـ ــار بالبـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــة املتكاملـ واخلطـ

 . )٢٠١١-٢٠٠٨(الستغالل اجلنسي ا

وتالحظ اللجنة أن وزارة املساواة تقـوم حاليـا بإعـداد مـشروع قـانون بـشأن املـساواة           - ٥
 . يف املعاملة وعدم التمييز، سيشمل خمتلف أشكال التمييز والتمييز املتعدد األوجه

سـات احلكومـة   وترحب اللجنة بإنشاء وزارة املساواة اليت تتوىل استحداث وتنفيذ سيا    - ٦
الراميــة إىل ضــمان املــساواة والقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز والعنــف القــائم علــى التحيــز  
ــانون األساســـي      ــدة الـــيت أُنـــشئت مبوجـــب القـ ــسية اجلديـ ــذلك اآلليـــات املؤسـ اجلنـــسي، وكـ

، مثل اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية باملساواة بـني املـرأة والرجـل والوحـدات                ٣/٢٠٠٧
 .عنية باملساواة داخل كل وزارةامل

 حيـث تتـوىل فيهـا    -وقد سّر اللجنة مالحظة أن التكافؤ قد حتقق يف احلكومـة احلاليـة             - ٧
النساء مناصـب وزاريـة أكثـر مـن الرجـال، وتعمـل امرأتـان بـصفتهما نـائبتني لـرئيس الـوزراء،                      

 .وتتوىل امرأة منصب رئيسة احملكمة الدستورية

الدولة الطـرف إلدراج مبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم التمييـز            وتثين اللجنة على     - ٨
 . بوصفها أولويات يف سياستها املتعلقة باملساعدات الدولية وبرامج التعاون اإلمنائي

  
 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات    

بينما تشري اللجنة إىل االلتزام الـذي يقـع علـى عـاتق الدولـة الطـرف بتنفيـذ مجيـع                      - ٩
أحكام االتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، ترى اللجنـة أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة               
 .يف هذه املالحظات اخلتامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف االهتمام على سبيل األولوية

 اجملاالت يف أنشطتها هذهوبناء على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تركز على 
. تفيد يف تقريرها الدوري املقبل مبا اختذ من إجراءات ومـا حتقـق مـن نتـائج                التنفيذية، وأن   
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كما تدعو الدولة الطرف إىل تقـدمي هـذه املالحظـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة،                    
واهلياكل احلكومية األخرى على مجيع املستويات، مبا يف ذلـك املقاطعـات املتمتعـة بـاحلكم                

 .ز القضائي، وذلك لضمان تنفيذها على حنو فعالالذايت والربملان واجلها
  

 الربملانات    

يف حني تعيد اللجنة التأكيد على أن احلكومة تتحمل املسؤولية األوىل عن التنفيـذ               - ١٠
الكامــل اللتزامــات الدولــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة وأهنــا ختــضع للمــساءلة عنــه بــشكل  

ة جلميـع فـروع احلكومـة، وتـدعو الدولـة           خاص، فإن اللجنة تشدد على أن االتفاقية ملزم       
الطرف إىل تشجيع الربملـان الـوطين وبرملانـات املقاطعـات والبلـديات واملقاطعـات املتمتعـة                 
باحلكم الذايت على أن تقوم وفقا إلجراءاهتـا، حـسب االقتـضاء، باختـاذ اخلطـوات الالزمـة                  

قبلة اليت ستقوم هبـا احلكومـة     فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية اإلبالغ امل        
  .مبوجب االتفاقية

  
 اإلعالن بشأن االتفاقية    

تــشري اللجنــة إىل أنّ إســبانيا أبقــت علـــى إعــالن بــشأن االتفاقيــة يتــصل باألحكـــام          - ١١
ولـئن يتـبني أنّ هنـاك توافقـا يف آراء اجلمهـور علـى               . الدستورية املتعلقـة بوراثـة التـاج اإلسـباين        

ــذكور  ــاء تفــضيل ال ــإن      إلغ ــاج، ف ــة الت ــاث مــن القواعــد الناظمــة لوراث ــى اإلن اإلصــالحات  عل
لضمان مساواة املرأة بالرجل أمـام القـانون فيمـا يتعلـق بوراثـة التـاج مل جيـرِ                   الدستورية الالزمة   

بعد نظرا لوجود مقترحات أخرى أكثر إثارة للخـالف مل ُتبـّت بعـد تتعلـق بإدخـال تعـديالت                    
 .دستورية

الدولــة الطــرف علــى إجنــاز التعــديل الدســتوري والنظــر، يف هــذا وتــشجع اللجنــة  - ١٢
 . اإلطار، يف سحب إعالهنا بشأن االتفاقية يف الوقت املناسب

  
 األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة    

مــع أنّ اللجنــة تـــشري إىل وجــود آليـــات وهياكــل مؤســسية شـــىت وقــوانني وخطـــط        - ١٣
رجل والنهوض هبا على املستوى الوطين، فإن القلـق         وسياسات وبرامج متعلقة مبساواة املرأة بال     

يـــساورها ألهنـــا ُزوِّدت مبعلومـــات حمـــدودة عـــن اآلليـــات واهلياكـــل املتـــوافرة علـــى صـــعيدي  
احملافظــات والبلــديات ويف املقاطعــات املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، وكــذلك إزاء تنــسيق األجهــزة   

ــة اعتمــاد هنــج م       وُزوِّدت اللجنــة . تــسق يف هــذا اجملــال  املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني لكفال
مبعلومات حمدودة عن نطاق ومضمون خمتلف القوانني واخلطط املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني               
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وتـشري اللجنـة إىل أنّ جملـس مـشاركة          . املعتمدة يف عدد من املقاطعات املتمتعـة بـاحلكم الـذايت          
 ليكــون مبثابــة هيئــة استــشارية ٣/٢٠٠٧املــرأة، الــذي أُنــشئ مبوجــب القــانون األساســي رقــم  

معنيـة باملـساواة بــني املـرأة والرجــل مكونـة مــن مجيـع اإلدارات العامــة واالحتـادات واملنظمــات       
 .النسائية الرمسية، مل يبدأ عمله بعد

ــة الطــرف، عــن طريــق التنــسيق الفعــال لآلليــات      - ١٤ وتوصــي اللجنــة بــأن تكفــل الدول
ات ويف مجيع اجملاالت، حتقيق اتـساق النتـائج يف مجيـع            واهلياكل ذات الصلة على مجيع املستوي     

وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن تقـدم الدولـة            . أحناء أراضـي الدولـة الطـرف عنـد تطبيـق االتفاقيـة            
الطــرف يف تقريرهــا املقبــل صــورة شــاملة عــن كافــة القــوانني واخلطــط املتعلقــة باملــساواة بــني  

ذلــك يف املقاطعـات املتمتعــة بـاحلكم الــذايت،   اجلنـسني املعتمـدة علــى مجيـع املــستويات، مبـا يف     
وتــشجع اللجنــة . ٣/٢٠٠٧وعــن مــدى اتــساقها أو انــسجامها مــع القــانون األساســي رقــم  

الدولــة الطــرف علــى وضــع الــصيغة النهائيــة للقواعــد الناظمــة ملهــام جملــس مــشاركة املــرأة     
غـري احلكوميـة وسـائر      وصالحياته وتكوينه، بالنظر إىل الدور اهلام الذي تضطلع به املنظمات           

 .منظمات اجملتمع املدين يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني
  

 التدابري اخلاصة املؤقتة    

 يتـــضمن تعريفـــا للعمـــل ٣/٢٠٠٧بينمـــا تـــدرك اللجنـــة أنّ القـــانون األساســـي رقـــم  - ١٥
دام احملـدود هلـذه التـدابري قـد يـدل علـى أنّ              اإلجيايب وإطارا عاما لتطبيقه، فإهنا تعترب أنّ االسـتخ        

فهم الدولة الطرف هلذا املفهوم قد ال يكون متماشـيا متامـا مـع مفهـوم التـدابري اخلاصـة املؤقتـة                      
 .  للجنة٢٥  رقم من االتفاقية ويف التوصية العامة٤ من املادة ١كما ورد يف الفقرة 

ــة الطــرف علــى تعريــف مجيــع املــ    - ١٦ ــة الدول وظفني املختــصني مبفهــوم وتــشجع اللجن
 مـن االتفاقيـة ويف التوصـية    ٤ مـن املـادة     ١التدابري اخلاصـة املؤقتـة الـوارد بيانـه يف الفقـرة             

وتوصـي اللجنـة بـأن تنظـر الدولـة الطـرف يف مواصـلة تطبيـق التـدابري                   .  للجنـة  ٢٥العامة  
والـدعم، وختـصيص    اخلاصة املؤقتة، مبا فيها التدابري التشريعية واإلدارية، وبـرامج التوعيـة            

املوارد، وإجياد احملفزات، وتعـيني املـوظفني احملـدد األهـداف، ووضـع األهـداف واحلـصص                 
احملكومة زمنيا، وذلك يف اجملاالت اليت تكون فيها املـرأة ممثلـة متثـيال ناقـصا أو حمرومـة ويف       

 . كل من القطاعني العام واخلاص
  

 القوالب النمطية    

اليت خطتها الدولة الطرف للقضاء على الـصور النمطيـة الـيت        ترحب اللجنة باخلطوات     - ١٧
ــة       تقــدمها وســائط اإلعــالم عــن املــرأة ودورهــا يف األســرة واجملتمــع، ومــن ذلــك إنــشاء اللجن
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االستشارية املعنية بصورة املرأة يف اإلعالنات التجارية ووسائط اإلعالم، واألنـشطة الـيت يقـوم               
إلعالنــات التجاريــة الــيت تنطــوي علــى حتيــز جنــسي،  هبــا مرصــد صــورة املــرأة لرصــد وحتليــل ا

واألنشطة اليت يضطلع هبا معهـد املـرأة، باالشـتراك مـع القطـاع اخلـاص، لوضـع مدونـة سـلوك                      
إال أن اللجنـة ال تـزال قلقـة إزاء اسـتمرار الـصور              . بشأن متثيل املرأة يف جمال اإلعالن التجـاري       

ــشأن د     ور ومــسؤوليات كــل مــن الرجــل واملــرأة،     النمطيــة التقليديــة الراســخة يف األذهــان ب
يسهم يف تكريس الوضع غري املالئم للمـرأة يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك سـوق                    ما وهو

ــة الطــرف مل تقــدم معلومــات عــن    . العمــل ومناصــب اختــاذ القــرار   ــة أن الدول وتالحــظ اللجن
لتعلــيم، وخباصــة يف التــدابري املتخــذة للقــضاء علــى هــذه الــصور النمطيــة، وال ســيما يف جمــال ا  

وتالحظ اللجنـة أيـضا أن وسـائط اإلعـالم ال تقـدم صـورا               . املناهج التعليمية والكتب الدراسية   
إجيابية لنساء األقليات العرقية وغريها من األقليات، ونساء طائفة الروما، والنـساء املهـاجرات،              

 . والنساء املعوقات

هـا الراميـة إىل القـضاء علـى الـصور         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهود       - ١٨
واملواقف النمطية املتعلقة بـأدوار املـرأة والرجـل ومـسؤولياهتما يف األسـرة واجملتمـع، وفقـا                  

وينبغي أن يشمل ذلـك، بطريقـة منـسقة، مزيـدا مـن             . من االتفاقية ) أ (٥و  ) و (٢للمادة  
 اإلعـالم ووكـاالت     محالت التوعيـة املوجهـة إىل املـرأة والرجـل بـصفة عامـة، وإىل وسـائط                

دة األهــداف يف جمــال التعلــيم، اإلعــالن التجــاري بــصفة خاصــة، باإلضــافة إىل بــرامج حمــد
يف ذلك التوعية حبقوق اإلنسان والتعريف باالتفاقية على نطاق واسع، وتنقيح الكتـب              مبا

وتوصي اللجنة أيضا باختاذ تدابري حمددة تـستهدف  . واملناهج الدراسية، وتدريب املدرسني   
وسائط اإلعالم ونظام التعلـيم لتـرويج صـور إجيابيـة لنـساء األقليـات العرقيـة وغريهـا مـن                     

وتـدعم اللجنـة   . األقليات، ونساء طائفـة الرومـا، والنـساء املهـاجرات، والنـساء املعوقـات         
التصوير النمطي واملمارسات املنطوية على متييز جنساين املعنية مبسألة آلية تلقي الشكاوى 

عالم، وتشجع وسائط اإلعـالم علـى التنظـيم الـذايت واعتمـاد مدونـة سـلوك            يف وسائط اإل  
وهتيب بالدولـة الطـرف أن تقـوم، بـصفة دوريـة، باسـتعراض              . خاصة باإلعالنات التجارية  

التـــدابري املتخـــذة لتقيـــيم أثرهـــا وفعاليتـــها، وأن تتخـــذ أي إجـــراءات ضـــرورية للمتابعـــة  
 . لجنة بذلك يف تقريرها املقبللتصحيح األوضاع القائمة، وأن تبلغ ال أو
  

 العنف ضد املرأة    

ترحب اللجنة مبجموعة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة                - ١٩
 املتعلـق بتـدابري     ١/٢٠٠٤والقضاء عليـه، وتالحـظ، بـصفة خاصـة، اعتمـاد القـانون األساسـي                

نــشئ مبوجبــه املكتــب احلكــومي اخلــاص املعــين احلمايــة املتكاملــة مــن العنــف اجلنــساين، الــذي أُ
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، واملرصـد الـوطين لقـضايا العنـف ضـد املـرأة واحملـاكم املتخصـصة                 )١(بقضايا العنف ضـد املـرأة     
بيد أن اللجنـة تظـل تعتريهـا اهلمـوم إزاء تفـشي العنـف ضـد املـرأة،                   . قضايا العنف اجلنساين   يف

 علـى أيـدي أزواجهـن أو عـشرائهن         وتالحظ بقلق أن العدد املبلغ عنـه مـن حـاالت قتـل نـساء              
احلــاليني أو الــسابقني مل يــنخفض اخنفاضــا كــبريا، وأن حــدة العنــف املرتكــب ضــد النــساء          

 .زادت يف الواقع قد

، وهتيب بالدولة الطرف ٢٠٠٤وتكرر اللجنة املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا عام    - ٢٠
تقـوم   وتوصـي اللجنـة بـأن    .أن تواصل تكثيـف جهودهـا ملعاجلـة مـسألة العنـف ضـد املـرأة        

الدولة الطرف بتحليل مجيع حاالت العنف ضد املرأة، وخباصة تلك الـيت تـؤدي إىل مقتـل                 
النساء، وحتديد أي اجتاهات وأسباب كامنة يعـزى هلـا ازديـاد حـدة العنـف املرتكـب ضـد                    

وسيع وتوصي اللجنة أيضا بت. النساء، وكفالة اعتماد تدابري مالئمة وفعالة ملنع هذا العنف        
نطاق أنشطة وبرامج التدريب لتشمل الربملانيني وموظفي اجلهاز القضائي واخلدمـة العامـة             
وأجهزة إنفاذ القانون ومقدمي خـدمات الرعايـة الـصحية، وذلـك لكفالـة توعيتـهم جبميـع          

وتوصـي أيـضا    . أشكال العنـف ضـد املـرأة ومتكينـهم مـن تقـدمي الـدعم املناسـب للـضحايا                  
 .توعية العامة جبميع أشكال العنف ضد النساء والفتياتبتوسيع نطاق محالت ال

  
 االجتار باملرأة والبغاء    

ــشأن         - ٢١ ــا ب ــة جملــس أوروب ــى اتفاقي ــصديق عل ــة الطــرف بالت ــام الدول ــة بقي ترحــب اللجن
إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، وتالحظ أهنا تزمـع إدخـال إصـالحات علـى تـشريعاهتا وفقـا            

ــساء واألطفــال،     اللتزاماهتــا مبوجــب بروتو ــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن كــول من
كمـا تقـر   . واملعاقبة عليه، املكّمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة        

بالتدابري األخرى اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار بالنـساء واألطفـال، مبـا يف ذلـك                
ـــ  ــة املتكاملــ ــاد اخلطـــ ــسي   اعتمـــ ــتغالل اجلنـــ ــراض االســـ ــشر ألغـــ ــار بالبـــ ــة االجتـــ   ة ملكافحـــ

 يوما من التفكري حيق للضحايا خالهلا احلـصول علـى       ٣٠، اليت تقضي مبهلة     )٢٠١١-٢٠٠٨(
مساعدة قانونية جمانية بلغتهم األصلية، واإلقامـة، واملـساعدة االجتماعيـة، إال أن اللجنـة تـشعر                 

اء والفتيـات، فـضال عـن اسـتغالهلن يف البغـاء، وعـدم              بالقلق إزاء استمرار انتشار االجتـار بالنـس       
 .توفر بيانات شاملة وحبوث عن مجيع جوانب هذه الظاهرة

__________ 
 . باملكتب احلكومي املعين بقضايا العنف ضد املرأة، يف نفس الوزارة٢٠٠٨استعيض عن املكتب يف عام   )١(  
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وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى مواصـلة اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة ملكافحـة                     - ٢٢
ــادة        ــاء متــشيا مــع امل ــال واالســتغالل يف البغ ــساء واألطف ــع أشــكال االجتــار بالن  مــن ٦مجي

اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إدمــاج منظــور حقــوق اإلنــسان، وكــذلك   وحتــث .تفاقيــةاال
املبادئ واملمارسات املوصى هبا الواردة يف الصكوك الدولية ذات الصلة يف أي إصالحات 
جتريها على تشريعاهتا الوطنية لكي ال تتصدى لتـدابري العدالـة اجلنائيـة وحماكمـة املتـاجرين                 

. الضحايا وإعادة تأهيلهم وتوفري خـدمات الـدعم الكافيـة هلـم           فحسب، بل كذلك حلماية     
ــسابقة يف عــام    ــة ال ــة الطــرف  ٢٠٠٤ومتــشيا مــع مالحظاهتــا اخلتامي ــة الدول ــدعو اللجن ، ت

زيــادة جهودهــا املبذولــة علــى صــعيد التعــاون الــدويل واإلقليمــي والتعــاون الثنــائي مــع  إىل
كما تـدعو اللجنـة الدولـة      . مي اجلناة للعدالة  بلدان املنشأ والعبور واملقصد ملنع االجتار وتقد      

 لـضحايا االجتـار مـن       ،الالجئنيبـ  املتعلقـة تفاقيـة   ال مبوجب ا  ،الطرف إىل توفري احلماية التامة    
تـدعو   كمـا . النساء، الاليت يطلنب اللجوء على أساس االضطهاد القائم علـى نـوع اجلـنس             

اللجنة الدولة إىل مواصلة مجع وحتليل البيانات املصنفة حسب العمر وبلـد املنـشأ، وذلـك                
لتحديد االجتاهات واألسباب اجلذرية، فضال عن جمـاالت العمـل ذات األولويـة، وصـياغة               

 . السياسات ذات الصلة
  

 العمالة والتمكني االقتصادي    

اختذهتا الدولة الطـرف، يف كـل مـن القطـاعني العـام             تالحظ اللجنة خمتلف التدابري اليت       - ٢٣
واخلاص، لدعم مشاركة املرأة يف سوق العمل، مبا يف ذلك من خـالل تـوفري التـدريب ووضـع                   

وتالحــظ مــع التقــدير أن القــانون  . احلــوافز، وتــسهيل التوفيــق بــني متطلبــات األســرة والعمــل  
ــاوض اجلمــاعي لوضــع    ٣/٢٠٠٧األساســي  ــة التف ــى إمكاني ــنص عل ــدابري للعمــل اإلجيــايب    ي  ت

 يقـضي   ٣/٢٠٠٧وتالحـظ أيـضا أن القـانون األساسـي          . يتعلق بالعمالـة وظـروف العمـل       فيما
وال تـزال   .  موظفا خطط املساواة   ٢٥٠بأن تعتمد الشركات اليت يزيد عدد العاملني فيها على          

جـــوة اللجنـــة قلقـــة إزاء اســـتمرار التمييـــز األفقـــي والرأســـي يف ســـوق العمـــل، واســـتمرار الف 
ــة ويف العمــل جلــزء مــن         يف ــرأة يف األعمــال املؤقت ــة امل ــسني، واســتمرار هيمن ــني اجلن األجــور ب

كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق     . الوقت، بسبب دورها التقليدي يف تقدمي الرعاية لألطفال واملسنني  
عر وتـش . إزاء اخنفاض متثيل املرأة يف املناصب اإلدارية ومناصب صنع القرار ويف جمالس اإلدارة            

اللجنة بالقلق كذلك إزاء تأثري األزمة املالية واالقتصادية العاملية، اليت أسفرت للتو عـن ارتفـاع                
 . معدالت البطالة بشكل عام، على مشاركة املرأة يف سوق العمل وعلى متكني املرأة اقتصاديا
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ــرأة والرجــل        - ٢٤ ــة الطــرف علــى ضــمان تكــافؤ الفــرص بــني امل ــة الدول وحتــث اللجن
 العمــل، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اســتخدام تــدابري خاصــة مؤقتــة، وذات أهــداف  ســوق يف

.  للجنـة ٢٥  رقـم   مـن االتفاقيـة وللتوصـية العامـة        ٤ من املادة    ١حمددة زمنيا، وفقا للفقرة     
ــضاء         ــدابري اســتباقية وملموســة للق ــة الطــرف اختــاذ ت ــأن تواصــل الدول ــة ب وتوصــي اللجن

ئل منها التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليـات        العزل املهين، أفقيا ورأسيا، بوسا     على
باإلضـافة إىل ذلـك، تطلـب اللجنـة     . اإلنفاذ الفعالة، وتضييق الفجوة يف األجـور وإغالقهـا     

من الدولة الطرف كفالة إدماج املنظور اجلنساين يف وضـع وتنفيـذ أي برنـامج أو جمموعـة                  
مبـا يف    ادية العامليـة، ورصـد االجتاهـات،      من احلوافز املنفذة استجابة لألزمـة املاليـة واالقتـص         

ذلك عن طريق مجع وحتليل بيانـات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس والقطـاع املهـين والعمـل                     
وتوصي اللجنة . املتفرغ والعمل جلزء من الوقت بشأن أثر التدابري املتخذة والنتائج احملققة

سات الــصغرية أيــضا بــأن تــشمل الــشروط الالزمــة العتمــاد خطــط املــساواة مجيــع املؤســ    
 . ) موظفا٢٥٠اليت يعمل فيها أقل من (واملتوسطة احلجم 

  
 الصحة    

تعرب اللجنة عـن قلقهـا بـسبب املعـدالت املرتفعـة مـن حـاالت احلمـل غـري املرغـوب                       - ٢٥
وحـاالت اإلهنــاء الطـوعي للحمــل، فـضال عــن تزايــد معـدالت اإلصــابة بفـريوس نقــص املناعــة      

 . لدى النساء) اإليدز(كتسب متالزمة نقص املناعة امل/البشرية

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل خفــض معــدل    - ٢٦
حــاالت احلمــل غــري املرغــوب، بطــرق مــن بينــها حتــسني تــوفر خــدمات الــصحة اجلنــسية     
واإلجنابية وخفض تكلفة احلصول عليها، إىل جانب حتـسني املعلومـات واخلـدمات املتعلقـة               

وتوصـي اللجنـة باختـاذ تـدابري تـستهدف زيـادة املعرفـة بطـرق منـع احلمـل                 . سرةبتنظيم األ 
املكلفة وإمكانية احلصول عليها، وتوصي بالتوسع يف تعزيز التثقيف اجلنسي وتوجيهه          غري

إىل املراهقات واملراهقني، مع إيالء اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر، والوقاية من األمـراض              
ــة باالتــصال اجلنــ  ــدز/سي وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  املنقول ــة  . اإلي وتطلــب إىل الدول

ــة       ــريوس نقـــص املناعـ ــة فـ ــتراتيجياهتا يف مكافحـ ــال السـ ــذ الفعـ ــل التنفيـ ــرف أن تكفـ الطـ
اإليــدز واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي، وأن تــوفر املعلومــات اإلحــصائية  /البــشرية

اإليـدز يف تقريرهـا الـدوري       /البـشرية والتحليلية التفصيلية عن املرأة وفريوس نقص املناعة        
وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على الرصد الدقيق لتـوفري اخلـدمات الـصحية              . املقبل

حىت تتمكن من االستجابة بأسلوب مراع لالعتبارات اجلنسانية جلميع الـشواغل الـصحية            
 للجنة ٢٤رقم للمرأة، وتدعو يف هذا السياق الدولة الطرف إىل استخدام التوصية العامة 
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ــور اجلنــــساين يف الــــسياسات والــــربامج     ــة إدراج املنظــ ــار عمــــل مــــن أجــــل كفالــ كإطــ
 .كافة الصحية

  
 املرأة الريفية    

ــة الطــرف يف تقريرهــا معلومــات شــاملة      - ٢٧ ــراد الدول تعــرب اللجنــة عــن أســفها لعــدم إي
تـشريعية والتـدابري    وإذ تنوه اللجنة مبختلـف التـدابري ال       . وبيانات إحصائية عن حالة نساء الريف     

 بـشأن التنميـة الريفيـة املـستدامة الـذي ميكِّـن         ٤٥/٢٠٠٧األخرى املتخذة، مثل إقـرار القـانون        
من اختاذ تدابري العمل اإلجيايب لصاحل املـرأة يف املنـاطق الريفيـة، فإهنـا تالحـظ أن املـرأة ال تـزال                       

علـى الـصعيدين االجتمـاعي      حتال إليها أدوار ثانوية وال حتظـى إال بقـدر ضـئيل مـن االعتـراف                 
 تعـيش يف املنـاطق الريفيـة قـد          مث تعرب اللجنة عـن قلقهـا مـن أن املـرأة الـيت              ومن. واالقتصادي

تستفيد بقدر كامل ومتكافئ من إطـار العمـل التـشريعي والـسياسايت للدولـة الطـرف املعـين               ال
ــسني    ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــة يف    . بتعزي ــادة البالغ ــة كــذلك الزي ــامالت  وتالحــظ اللجن ــدد الع  ع

املهاجرات يف صناعة األغذيـة الزراعيـة الـاليت ُيـستخَدمن كعـامالت يف املـزارع بـصفة مؤقتـة،                    
 .ولكنها تأسف لقلة املعلومات اليت وفرهتا الدولة الطرف عن حالتهن

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعزيز ما جتريه من أعمال مجـع وحتليـل البيانـات             - ٢٨
 يف املناطق الريفية حىت يتسىن هلا تقييم حالتهن الفعلية بدقة أكرب، مبـا يـشمل          املتعلقة باملرأة 

العامالت املهاجرات، وتتبع االجتاهات مبـرور الوقـت، وتـصميم سياسـات وبـرامج حمـددة                
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيـالء اهتمـام كامـل                . اهلدف بصورة أفـضل وتنفيـذها     

ــى    ــة، وعل ــرأة الريفي ــسياسات     الحتياجــات امل ــة مــن كــل ال ــاطق الريفي ــة اســتفادة املن كفال
والربامج اليت تستهدف تعزيز املساواة بني اجلنـسني، مبـا فيهـا مـا يتعلـق بالـصحة والتعلـيم                    

وحتـث  . والعمالة والقضاء على العنف ضد املرأة، وتنفيذها تنفيذا كامال على الصعد كافة   
وبرامج مراعية لالعتبارات اجلنسانية اللجنة أيضا الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجيات   

ــك          ــة يف صــياغة تل ــرأة الريفي ــة للم ــشاركة الكامل ــل امل ــا يكف ــة، مب ــة الريفي ــال التنمي يف جم
ــذها   ــربامج وتنفيـ ــتراتيجيات والـ ــدرج    . االسـ ــرف أن تـ ــة الطـ ــة إىل الدولـ ــب اللجنـ وتطلـ

 ذلـك العـامالت     تقريرها املقبل تقييما شامال يتضمن بيانات حلالـة املـرأة الريفيـة، مبـا يف               يف
 .املهاجرات املستخدمات يف املناطق الريفية

 
 الفئات الضعيفة من النساء    

تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات وإحـصاءات رمسيـة شـاملة عـن الـسكان مـن طائفـة                    - ٢٩
وتالحظ أن نساء الروما ال يزلن يف حالة من الـضعف والتـهميش واملعانـاة مـن التمييـز                . الروما
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ــدد األوجــ  ــة        املتع ــة والرعاي ــيم والعمال ــى التعل ــة احلــصول عل ــق بإمكاني ــا يتعل ــيما فيم ه، وال س
ــصحية ــدالت         . ال ــاع مع ــشري إىل ارتف ــة ت ــري الرمسي ــات غ ــق أن البيان ــع القل ــة م وتالحــظ اللجن
. وترك الدراسة لدى فتيـات الرومـا، وكـذلك اخنفـاض معـدالت احلـضور يف اجلامعـات                  األمية

حـاالت الـزواج غـري املـسجلة وغـري املعتـرف هبـا فيمـا بـني                  وتالحظ اللجنة مع القلق أيـضا أن        
 .أبناء طائفة الروما قد تترك النساء دون حقوق اقتصادية أو بقدر حمدود منها

التجــارب  ، وبــصرف النظــر عــن ٢٠٠٤ومتــشيا مــع مالحظاهتــا اخلتاميــة يف عــام   - ٣٠
ة باهلويـة، حتـث اللجنـةُ       التارخيية لالضطهاد داخل طائفة الروما واحلماية الدسـتورية املتعلقـ         

الدولة الطرف على تكثيف جهودها الراميـة إىل إجـراء البحـوث ومجـع البيانـات وحتليلـها                
 مـن  ة ضـروري هـذه البحـوث  كون توسـ . ليتسىن القيام بتقييم أكثر دقـة حلالـة نـساء الرومـا        

ثقافيـا بقـدر أكـرب، تـستهدف منـع      أجل وضع استراتيجيات وبرامج حمددة اهلـدف والئقـة       
تتعرض له نساء الروما من متييز، والقضاء عليـه، يف كـل اجملـاالت وفقـا جلـداول زمنيـة                     ما

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل معلومات شاملة عن             . حمددة
حالة نساء وفتيات الروما، مبا يف ذلـك بيانـات عمـا لـديهن مـن فـرص وإجنـازات يف جمـال                       

هلن علــى الوظــائف وخــدمات الرعايــة الــصحية، ومــشاركتهن يف التعلـيم، وإمكانيــة حــصو 
معلومـات عـن     كما تطلب أن يورد التقرير الـدوري املقبـل        . احلياة العامة وصنع القرارات   

، اليت )٢٠١٢-٢٠٠٩(تنفيذ خطة العمل املعنية بتنمية أحوال السكان من طائفة الروما 
عن تقييم أثرهـا علـى نـساء الرومـا        تضم منظورا جنسانيا كأحد ركائزها األساسية، فضال        

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ التـدابري الـضرورية لكفالـة               . يف جماالت العمل الثمانية   
. وصون احلقوق االقتصادية جلميع نساء الروما، بغض النظر عن كون زواجهـن مـسجال أم ال               

ا باخلـدمات والـربامج   وتوصي اللجنة أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من توعية نـساء الرومـ   
 .يف القطاعات كافة، ومن إمكانية استفادهتن منها

وتعرب اللجنة عن القلق بشأن حالة الفئات الـضعيفة األخـرى مـن النـساء، مبـن فـيهن           - ٣١
املنتميات إىل اجلماعـات العرقيـة وطوائـف األقليـات واملهـاجرات واملعوقـات، الـاليت قـد يكـن                    

 األشــكال املتعــددة للتمييــز فيمــا يتعلــق بــالتعليم والــصحة  أكثــر عرضــة للفقــر والعنــف وخلطــر 
وتالحـظ اللجنـة عـدم وجـود بيانـات ومعلومـات            . والعمالة واملشاركة االجتماعيـة والـسياسية     

شــاملة عــن حالــة هــؤالء النــسوة، وتالحــظ علــى وجــه اخلــصوص عــدم تقــدمي الدولــة الطــرف  
ر ونوع اإلعاقة، يف املنـاطق الريفيـة        ملعلومات وبيانات عن النساء املعوقات مصنفة حسب العم       

 .واحلضرية على السواء
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وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تتخـذ تـدابري فعالـة مـن أجـل القـضاء علـى                       - ٣٢
التمييــز ضــد املــرأة يف اجلماعــات العرقيــة وطوائــف األقليــات، واملهــاجرات، واملعوقــات،   

ــة الطــرف أنكمــا هتيــب با. ســواء يف اجملتمــع ككــل أو داخــل طــوائفهن   تتبــع هنجــا  لدول
استباقيا يف ما تتخذه من تدابري، بوسائل منها وضع برامج واسـتراتيجيات حمـددة اهلـدف،                
لتوعيــة النــساء وزيــادة إمكانيــة اســتفادهتن مــن التعلــيم والــصحة واخلــدمات االجتماعيــة،  

. ييــزوالتــدريب والعمالــة، وكــذلك لتعــريفهن حبقهــن يف املــساواة بــني اجلنــسني وعــدم التم
وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف أن تعمل على مجع البيانـات وإجـراء الدراسـات                

 . الدورية والشاملة عن حالة هؤالء النسوة، وتقدمي تلك املعلومات يف تقريرها املقبل
  

 ٢٠ من املادة ١قبول تعديل الفقرة     

 مـن   ٢٠ن املـادة     مـ  ١تالحظ اللجنة اعتـزام الدولـة الطـرف قبـول تعـديل الفقـرة                - ٣٣
 .االتفاقية، وحتث على التعجيل بإضفاء الطابع الرمسي على هذا القرار دون إبطاء

  
 إعالن ومنهاج عمل بيجني    

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني على حنو كامـل، عنـد تنفيـذ التزاماهتـا                - ٣٤
التفاقيـة، وتطلـب    مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنهاج عمـل بـيجني اللـذين يعـززان أحكـام ا              

 .الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل إىل
  

 األهداف اإلمنائية لأللفية    

تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                - ٣٥
ــة  ــة لأللفي ــساين وإىل جتــس   . األهــداف اإلمنائي ــاج منظــور جن ــدعو إىل إدم يد أحكــام كمــا ت

االتفاقيـة بوضــوح يف مجيـع اجلهــود الراميــة إىل حتقيـق األهــداف اإلمنائيـة لأللفيــة، وتطلــب     
 .الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك إىل

 التصديق على املعاهدات    

عة تالحــظ اللجنــة أن يف انــضمام الدولــة الطــرف إىل الــصكوك الدوليــة الرئيــسية التــس  - ٣٦
تعزيزا لتمتع املرأة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبـا وحبرياهتـا األساسـية يف              )٢(املتعلقة حبقوق اإلنسان  

__________ 
الــسياسية، العهـد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الـدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة و     )٢(  

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                   
املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل،       واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

ة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،   واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــ
 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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لذا تشجع اللجنة حكومة إسبانيا على التصديق على املعاهدتني اللتني . مجيع جوانب احلياة
رين مل تصبح بعد طرفـا فيهمـا، ومهـا االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاج                      

وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت وقعت            
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧عليها يف 

  
 نشر املالحظات اخلتامية    

تطلب اللجنة تعميم هـذه املالحظـات اخلتاميـة يف إسـبانيا علـى نطـاق واسـع حـىت                     - ٣٧
كوميــون والــساسة والربملــانيون واملنظمــات يكــون عامــة النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احل 

النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، علـى بينـة مـن التـدابري الـيت اختـذت لـضمان املـساواة                    
. القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة ومن التدابري األخرى الـالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد         

ية وبروتوكوهلا االختياري،   وتطلب إىل الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهود نشر االتفاق         
والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة              

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة  :٢٠٠٠املــرأة عــام ”والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
ــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين   ــسائية   “وال ومنظمــات ، وال ســيما علــى املنظمــات الن

 .حقوق اإلنسان
  

  املالحظات اخلتاميةمتابعة    

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـنتني، مبعلومـات خطيـة                  - ٣٨
 .٢٦ و ٢٢لواردة يف الفقرتني عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصية ا

  
 موعد تقدمي التقرير املقبل    

رّد علــى الــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه  تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــ  - ٣٩
ــادة         ــيقدم مبوجــب امل ــذي س ــل ال ــدوري املقب ــا ال ــة يف تقريره ــن ١٨املالحظــات اخلتامي  م

اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الــسابع الــذي حــل   وتــدعو. االتفاقيــة
قدميـه يف    وتقريرها الدوري الثامن الذي حيل موعد ت       ٢٠٠٩فرباير  /شباط موعد تقدميه يف  

  .٢٠١٣ يف تقرير موحد يف عام ٢٠١٣ فرباير/ شباط
  


