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 . ٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم ــر يف التق النظ
   من االتفاقية١٨ املادة
 CEDAW/C/ESP/6 التقرير الدوري الـسادس إلسـبانيا         

  ).ابعت (Add.1 و CEDAW/C/ESP/Q/6و 
بناء علـى دعـوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد إسـبانيا                 - ١

  .اللجنة إىل مائدة
  ٩ إىل ٧املواد 

طلبـت توضـيحات بـشأن      : السيدة هيلبريين قاداري    - ٢
األرقام املتعلقة باملـشاركة الـسياسية للمـرأة وهـي األرقـام الـيت              

وقالــت إهنــا  .  مــن التقريــر ١٠٥ إىل ٩٧وردت يف الفقــرات 
إذا كـــان القـــانون األساســـي بـــشأن املـــساواة تـــود أن تعـــرف 

ففـي ضـوء    . الفعلية ينطبق على كـل منـصب يف القطـاع العـام           
، قالـت إهنـا تتـساءل إذا كـان          ١٠٩األرقام الـواردة يف الفقـرة       

القانون األساسـي ينطبـق علـى القطـاع اخلـاص، كمـا أوصـت          
ــيتيها العـــامتني رقـــم   . ٢٥ ورقـــم ٢٣بـــذلك اللجنـــة يف توصـ

 عــن التــدابري املتخــذة للتأكــد مــن أن نــساء وطلبــت معلومــات
  . الروما ميكن متثيلهن يف احلياة السياسية

قالــت إن احلكومــة تبــذل   ): إســبانيا (الــسيدة إيــدو   - ٣
ــساء      ــسبة للنـ ــام احلـــصص بالنـ ــال نظـ ــا ال إلعمـ ــدا خاصـ جهـ
املرشحات لشغل مناصب خاضـعة لالنتخابـات فحـسب، بـل           

 بني أول مخسة أمسـاء      أيضا للتأكد من أن أمساء املرشحات ترد      
وكـان  . قائمة املرشحني، وذلـك لـضمان إمكانيـة انتخـاهبن          يف
 يف املائـــة مـــن املرشـــحني للكـــونغرس يف انتخابـــات عـــام  ٤٦

 يف املائـة مقارنــة  ١٢ مـن النـساء، وهـي زيـادة نـسبتها      ٢٠٠٨
ومنذ اعتماد قانون املـساواة، ازداد عـدد النـساء          . ٢٠٠٤بعام  

 يف ٤١كمـا أن  .  يف املائـة ٧ بنـسبة  املنتخبات يف جمالس املـدن   
املائة من أعـضاء الربملـان يف اجملتمعـات املتمتعـة بـاحلكم الـذايت               

، ازداد عــدد النــساء الــاليت ٢٠٠٨ويف عــام . هــم مــن النــساء

 يف املائـة،    ٦,٣يشغلن مناصب عليـا يف اإلدارة الوطنيـة بنـسبة           
يف ة  يف املائــ٣٤مقارنــة بالــسنة الــسابقة هلــا، وهــن ميــثلن اآلن  

كما أن عدد النساء الـاليت يـشغلن مناصـب يف          . هذه املناصب 
ويـــتم .  يف املائـــة٢٩ يف املائـــة إىل ١١القـــضاء تـــضاعف مـــن 

بــصورة تلقائيــة رفــض قــوائم املرشــحني يف اجملتمعــات املتمتعــة  
ــانون     ــررة يف القــ ــسب املقــ ــل للنــ ــذايت إذا مل متتثــ ــاحلكم الــ بــ

انون األساسـي   ويف جمال القطاع اخلاص، يـنص القـ       . األساسي
 عامال جيـب    ٢٥٠على أن الشركات اليت يعمل فيها أكثر من         

وعلــى الــرغم مــن أن هــذا الــشرط   . أن تنفــذ خطــط املــساواة 
ينطبــق علــى الــشركات الــصغرية واملتوســطة احلجــم، تقــدم   ال

احلكومة املساعدة إىل هذه الشركات من أجل تشجيعها علـى   
التوفيــق بــني تعــيني عــدد أكــرب مــن النــساء ومــساعدهتن علــى   

  . عملهن واحلياة العائلية
ــرة مثــاين       - ٤ ــضا فت ــساواة حيــدد أي ــانون امل وأضــافت أن ق

ســـنوات جملـــالس إدارة الـــشركات الكـــبرية مـــن أجـــل حتقيـــق  
، كانــت ٢٠٠٤ويف عــام . التــوازن بــني املــوظفني واملوظفــات

ــن واقــع        ــالس إدارة الــشركات م ــساء يف جم ــة للن ــسبة املئوي الن
 يف املائــة، ٢,٥٨ شــركة هــو ٣٥ مــن مؤشــر آيــبكس املؤلــف

وال يـزال   .  يف املائـة   ٦,٤٣بلـغ     قـد  ٢٠٠٧بينما كان يف عـام      
لدى الشركات اخلاصة سـت سـنوات جيـب عليهـا خالهلـا أن              

وسـوف تـدرك    . تطبق باملعايري اليت حـددها القـانون األساسـي        
ــذه       ــق هـ ــت أن لتحقيـ ــرور الوقـ ــع مـ ــة مـ ــشركات التجاريـ الـ

ر االقتــصادية؛ وأن عــددا  األهــداف مغــزى مــن وجهــة النظــ    
ووضـعت  . متزايدا من الشركات تقوم بتنفيـذ خطـط املـساواة         

وزارة العمــل والتأمينــات االجتماعيــة بالتعــاون مــع اجملتمعــات  
ــرة      ــة عمــل للفت ــذايت خط ــاحلكم ال ــة ب  ٢٠١١-٢٠٠٨املتمتع

ومت يف عـام    . األساسـي  تتيح للمفتشني رصد االمتثـال للقـانون      
  .  شركة٤ ٠٢٨ يف  إجراء عمليات تفتيش٢٠٠٨
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قالت إنه ليس هناك قـانون      ) إسبانيا (السيدة مارتينيز    - ٥
ومل حيـدد   . حيدد حصصا ملشاركة األقليات يف املناصـب العليـا        

قـانون املـساواة حصـصا للنـساء بـصورة حمـددة، بـل ســعى إىل        
ــساء والرجــال   ــوازن يف التمثيــل بــني الن ومــع ذلــك،  . حتقيــق ت

شاركة االجتماعيـة لنـساء الرومـا       تعمل احلكومة على زيادة امل    
ومتثيلــهن، ال ســيما مــن خــالل تعزيــز مــشاركتهن وأنــشطتهن  

  . الثقافية
وأضافت أن قانون املساواة ينطبق أيضا علـى الـسلطة            - ٦

التنفيذية للحكومة؛ وبناء على ذلك، فإن مجيع التعيينـات الـيت           
يقوم هبا جملس الوزراء جيب أن تفي بـشروط التمثيـل املتـوازن             

 يف  ٣٢ويف الوقـت احلـايل، متثـل النـساء          . بني النساء والرجـال   
املائــة مــن مجيــع وزراء الدولــة ووكــالء وزراء الدولــة واملــدراء 

  . العامني
  ١٤ إىل ١٠املواد 

قالت إهنـا تـود احلـصول علـى      :  أبيا -السيدة كوكر     - ٧
مزيد من املعلومات عن التدابري الـيت تتخـذها احلكومـة لتعزيـز             

.  الرومــا علــى التعلــيم وبقــائهن يف املـــدارس    حــصول فتيــات  
يتعلـق بنقـل مـسؤوليات التعلـيم مـن الدولـة إىل األقـاليم                وفيما

املتمتعة باحلكم الذايت، كيف ستـستطيع الدولـة أن تتأكـد مـن           
أن األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت تنفـذ التـدابري الالزمـة الختـاذ             

ا، وغريهــن مــن إجــراءات إجيابيــة وتــوفري الــدعم لنــساء الرومــ  
وإذ أشارت إىل التركيز العايل للنـساء يف        . النساء املستضعفات 

العلوم اإلنـسانية، استفـسرت عـن اخلطـوات املتخـذة لتـشجيع             
وتـساءلت  . مزيد من النساء علـى متابعـة العلـوم والتكنولوجيـا     

إذا كان إنشاء وحدة للنساء والعلوم يف وزارة التعليم قد أدى           
 الـــاليت اخنـــرطن يف امليـــدانني العلمـــي إىل زيـــادة عـــدد النـــساء
وقالـت إهنـا تـود احلـصول أيـضا علـى            . والتقين يف جمال التعليم   

مزيـد مـن املعلومــات عـن إمكانيـة حــصول النـساء املهــاجرات      
  . على التعليم

طلبت معلومات حمينة عن البطالـة      : السيدة بوبيسكو   - ٨
   ومبـا  .بني النساء، مبا يف ذلك بيانات موزعـة حبـسب األقـاليم           

أن بعض املناطق، علـى مـا يبـدو، تتـصدى لألزمـة االقتـصادية               
بــشكل أفــضل مــن منــاطق أخــرى، تــساءلت إذا كانــت هــذه   
املناطق تنفـذ بعـض املمارسـات اجليـدة الـيت ميكـن اسـتخدامها               

وتساءلت إذا كانت احلكومة قد جنحت يف       . على نطاق األمة  
. تـصدي األزمـة   تعميم املنظور اجلنساين يف تـدابريها املتخـذة لل        

وقالت إهنا ترغب يف أن حتصل على مزيد مـن املعلومـات عـن              
وتـساءلت عمـا     . التمييز بني الرجـال والنـساء يف جمـال العمالـة          

ميكن أن يكون لإلصالح اهليكلي املخطـط لـه يف جمـال قطـاع              
اخلدمات مـن أثـر علـى النـساء، ومـا هـي التـدابري الـيت سـوف                   

ــب تتر   ــن أي عواقـ ــهن مـ ــذ حلمايتـ ــالح  ُتتخـ ــى اإلصـ تـــب علـ
  .اهليكلي

وطلبت معلومات حمينة عـن التفـاوت يف األجـور بـني              - ٩
ــة     ــذه احلالـ ــى هـ ــة علـ ــة الراهنـ ــر األزمـ ــال وأثـ ــساء والرجـ . النـ

وباإلشـــارة إىل قائمـــة القـــضايا واملـــسائل، طلبـــت معلومـــات  
تتـــصل بالـــشكاوى املتعلقـــة بالتفـــاوت يف األجـــور، وعـــدد      

عـدد الـشكاوى الـيت    الشكاوى الـيت ُعرضـت علـى احملكمـة، و         
  .مت حلها

وقالت إهنـا تـود أيـضا أن تعـرف سـبب عـدم انطبـاق                  - ١٠
شــــروط القــــانون األساســــي علــــى التــــوازن بــــني املــــوظفني  
ــا       ــدد موظفيه ــل ع ــيت يق ــشركات اخلاصــة ال ــات يف ال واملوظف

  .٢٥٠ عن
قالت إهنا تـود احلـصول علـى مزيـد          : السيدة هاياشي   - ١١

ــن دور ا  ــات عـ ــن املعلومـ ــضمان  ملفتـــشني مـ ــل والـ ــى العمـ علـ
ــاعي ــور بـــني   االجتمـ ــاوت يف األجـ ــسألة التفـ ــهم مـ  يف معاجلتـ

وتريـد أن تعـرف أيـضا كيـف يقـوم مكتـب             . النساء والرجـال  
ــساوية     ــة املتـ ــل ذي القيمـ ــيم العمـ ــل بتقيـ ــى العمـ ــيش علـ التفتـ

وقالت إنـه يبـدو أن اإلحـصاءات املتعلقـة بـالتمييز            . املشاهبة أو
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ــواردة يف ا    ــى اجلــنس ال ــائم عل ــن    الق ــر م ــضة أكث ــر منخف لتقري
ــة   ــدا مــن املعلومــات احملين وتــساءلت إذا . الــالزم، وطلبــت مزي

كان مكتب التفتيش على العمل يراعي مبا فيه الكفاية املـسائل    
اجلنــسانية، وتــساءلت عــن التــدابري الــيت ميكــن اختاذهــا لتعزيــز   

واستفـــسرت عـــن نـــوع . دوره كهيئـــة تقـــوم بعمليـــة الرصـــد
ايا التمييـــز يف األجـــور وإذا كـــان التعويـــضات املتاحـــة لـــضح

ــان ينبغـــي     ــة الـــيت كـ ــاألجور غـــري املدفوعـ ــة بـ ميكنـــهم املطالبـ
وتـساءلت إذا كـان هنـاك نظـام للتقـادم ينطبـق          . تسديدها هلـم  

علــى هــذه الــشكاوى وإذا كــان الــضحايا يــستطعن أن يتــابعن 
  .شكواهن بدون اللجوء إىل احملاكم

العــاملني بــدوام وقالــت إن مــا يــثري قلقهــا أيــضا حالــة   - ١٢
وإهنـا تـود أن تعـرف إذا كانـت          . جزئي ومعظمهم من النـساء    

. احلكومة تعتـزم االسـتمرار يف سياسـاهتا احلاليـة يف هـذا اجملـال             
وتريد أيضا أن تعرف ما الذي تفعله احلكومة لتشجيع النـساء           
الــاليت يــرغنب يف العــودة للعمــل بــدوام كامــل بعــد أن عملــن     

.  أطفاهلن وأفراد أسرهتن اآلخـرين     بدوام جزئي من أجل رعاية    
ــاوى       ــن دع ــي رفع ــدوام جزئ ــامالت ب ــت الع وســألت إذا كان

ــائج ذلــك اإلجــراء    ــاذا كانــت نت ــة وم ــود  . مدني وقالــت إهنــا ت
احلصول على املزيـد مـن املعلومـات عـن إهنـاء خدمـة العـاملني                
ــاملني        ــوظيفي للع ــن ال ــضمان األم ــة ل ــدابري القائم ــا هــي الت وم

  .جزئي بدوام
ســألت إذا كانــت الدولــة : يدة أروشــا دومينغيــزالــس  - ١٣

الطــرف قــد وضــعت آليــات لــضمان أن املــراهقني مــن الرومــا  
ــانون     ــضي القـ ــا يقتـ ــل، كمـ ــانوي الكامـ ــيم الثـ ــون التعلـ . يتلقـ

وأعربــت أيــضا عــن قلقهــا إزاء جــو املدرســة لطــالب الرومــا    
وقالـت  . الذين عانوا من التمييز أكثر من غريهم من األقليـات         

ن تعرف ما هـي التـدابري الـيت جيـري اختاذهـا للتغلـب               إهنا تود أ  
على الصور النمطية لسكان الروما إذ إن هذه الـصور ال تـزال             

  .سائدة يف املدارس

ــرات       - ١٤ ــواردة يف الفق ــام ال ــر إىل األرق وإذ وجهــت النظ
ــريوس    ٢٣٢ و ٢٣١ و ٢٣٠ ــدوى بف ــشأن الع ــر ب ــن التقري  م

ــني امل     ــاء احلمــل ب ــشرية وإهن ــة الب ــنقــص املناع ، حثــت اتراهق
وقالـت  . الدولة الطـرف علـى حتـسني بـرامج التثقيـف اجلنـسي            

ــة     إن هنــاك حاجــة أيــضا إىل حتــسني خــدمات الــصحة اإلجنابي
  .واجلنسية املقدمة للمرأة املعوقة

ــل   - ١٥ ــسيدة بيمينتي ــم    : ال ــا جتــد صــعوبة يف فه ــت إهن قال
السبب الذي من أجله رغم وجـود آليـات كـثرية ملنـع فـريوس               

اإليـدز ومعاجلتـه، يبـدو أن هنـاك حتـسنا           /عـة البـشرية   نقص املنا 
وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف . طفيفــا قــد طــرأ علــى هــذه احلالــة

كان اإلهنـاء الطـوعي للحمـل خيـضع ألي نـوع مـن أنـواع                 إذا
ــتم يف ظــل ظــروف     ــة ت ــات، ســواء أكانــت هــذه العملي العقوب

ال، وما الذي يـتم عملـه للحـد مـن حـدوث              صحية مالئمة أم  
  .العمليات مثل هذه

ــوم   - ١٦ ــسيدة بيغـ ــة   : الـ ــرأة الريفيـ ــع املـ إذ الحظـــت وضـ
املؤسف كما جاء يف التقرير، سألت عن املبادرات اليت جيـري           

وقالت إهنا تود احلصول على مزيـد      . اختاذها لتغيري هذا الوضع   
ــرأة مـــن     ــتمكني املـ ــة لـ مـــن املعلومـــات بـــشأن الفـــرص املتاحـ

ــة صــنع القــرارات يف اإلد  ارات احملليــة علــى املــشاركة يف عملي
وتـــساءلت عـــن الفـــرص املتاحـــة . قـــدم املـــساواة مـــع الرجـــل

لتشجيع املـرأة علـى أن تـصبح واحـدة مـن أصـحاب املـشاريع                
وأضافت أهنا تـود  . الصغرية يف الصناعات القائمة على الزراعة     

أن تعرف إذا كانـت اخلطـة االسـتراتيجية لتكـافؤ الفـرص مـن               
  .لريفيات ونساء الروماشأهنا أن حتسن نوعية احلياة عند ا

ــان      - ١٧ ــرف إذا كـ ــود أن تعـ ــا تـ ــافت أهنـ ــامج ”وأضـ برنـ
 الــذي يــستهدف النــساء املهــاجرات يــشمل خيــارات  “ســارة

القروض الصغرية لتمكينهن مـن إقامـة مـشاريع جتاريـة خاصـة             
وطلبت مزيدا من املعلومات عـن اجلهـود املبذولـة لتعزيـز            . هبن

ــع النــساء املهــاجرات باملــساواة ال    فعليــة، يف جمــال العمــل،   متت



CEDAW/C/SR.889 (A)  
 

09-41737 5 
 

والصحة، واحلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة واللجـوء إىل            
ــة ــانون املــساواة    . العدال ــة إذا كــان ق وقالــت إهنــا مهتمــة مبعرف

  .حيمي املرأة األجنبية اليت لديها تصريح عمل مؤقت
قالــت إنــه بفــضل تــدابري ): إســبانيا (الــسيدة مــارتينيز  - ١٨

 يف املائـة مـن النـساء        ٥١هتا احلكومـة،    التمييز اإلجيايب اليت اختذ   
ــوق    ــا يف سـ ــشاركن حاليـ ــال االقتـــصادي يـ ــامالت يف اجملـ العـ

ويسر الوفد أن يـزّود اللجنـة بـآخر املعلومـات املتعلقـة             . العمل
حبالة املـرأة يف سـوق العمـل، والتفـاوت يف األجـور، واملـسائل           

وأضافت أن عدد النـساء الـاليت يـشغلن مناصـب           . ذات الصلة 
 يف املائـة مـن الـسكان الناشـطني يف           ٣٩ية قد ازداد مـن      أكادمي
  .٢٠٠٨ يف املائة حبلول هناية عام ٥١، إىل ٢٠٠٤عام 
ــني      - ١٩ ــة بـ ــرية، بلغـــت البطالـ ــصاءات األخـ ــا لإلحـ ووفقـ

وازداد عـدد  .  يف املائـة ١٦ يف املائة، وبني اإلناث      ١٨الذكور  
وظائف الدوام الكامل أكثـر مـن ازديـاد عـدد وظـائف الـدوام        

وواصلت احلكومة تشجيع إجياد    . اجلزئي يف السنوات األخرية   
فــرص عمــل للمــرأة مــن خــالل تــوفري حــوافز ألربــاب العمــل   

ــة  ــدابري مماثل ــزال التفــاوت يف األجــور مــشكلة   . واختــاذ ت وال ي
ــل     ــا ككـ ــل ألوروبـ ــسب بـ ــبانيا فحـ ــسبة إلسـ ــبرية ال بالنـ . كـ

. ئــة يف املا١٧يتـسن جتــسري هــذه الفجــوة الــيت تبلــغ حاليــا   ومل
ــت      ــة، طلبـ ــة األوروبيـ ــنتها اللجنـ ــيت شـ ــة الـ ــياق احلملـ ويف سـ
احلكومـــة اإلســـبانية إجـــراء دراســـة لتحديـــد مبلـــغ الفـــرق يف  
ــساء والرجــال، وحتليــل أســباب هــذا الفــرق،      األجــور بــني الن

. ووضــع مؤشــرات لقيــاس الفــرق يف األجــور بــشكل دقيــق      
وباإلضــافة إىل ذلــك، ســوف يرســل مكتــب التفتــيش علــى        

مان االجتمــاعي مفتــشني إىل أمــاكن العمــل الــيت العمــل والــض
يتركز فيها النساء مـن أجـل تقـدمي تقريـر عـن حـاالت التمييـز                 

  .املباشر وغري املباشر يف األجور
لرصـد االمتثـال    املوضـوعة   وأضافت أن خطة التفتيش       - ٢٠

ــستمرة   ــي مـ ــانون األساسـ ــد   . للقـ ــرة األوىل تزويـ ــد مت للمـ فقـ

تمكينــهم مــن الكــشف عــن مفتــشي العمــل مبعلومــات حمــددة ل
وعلـــى الـــرغم مـــن أن خطـــط . التمييـــز القـــائم علـــى اجلـــنس

ــصغرية واملتوســطة     ــشركات ال ــة مــن ال املــساواة ليــست مطلوب
. احلجــم، إال أنــه يــتم تــشجيع هــذه الــشركات علــى وضــعها   

ــى       ــساعدة عل ــشاريني للم ــرباء است ــيني خ ــة بتع ــوم احلكوم وتق
  .وضع خطط املساواة ملثل هذه الشركات

مــن أجــل التــشجيع علــى تقاســم مــسؤوليات رعايــة  و  - ٢١
األطفال، ينص قانون املساواة على السماح لكـل مـن الرجـال      
والنساء العاملني بتغيري جدول عملهم لتخصيص وقت للحيـاة         

وتـــدعم احملـــاكم الرجـــال والنـــساء الـــذين يتقـــدمون . العائليـــة
. بشكاوى ضد أرباب عملهم الذين ال يسمحون هبذه املرونـة         

ن القـانون بعـض التـدابري اإلجيابيـة لـصاحل العـاملني مـن               ويتضم
الرجــال والنــساء، كاشــتراط الــسماح للرجــل أو املــرأة الــذي   

معـال،   يرغب يف احلصول على إجازة من أجل رعاية طفل أو         
واملطلـوب  . بالعودة إىل نفس العمـل بعـد انتـهاء فتـرة اإلجـازة            

 العـاملني   أيضا من أرباب العمل توفري دورات تنـشيطية هلـؤالء         
وحيـــق للعـــاملني مـــن الـــذكور . مـــن أجـــل حتـــديث مهـــاراهتم

احلصول على إجازة أبّوة مـدهتا أسـبوعان، ويـتم تـوفري مرافـق              
للرعايـــة النهاريـــة لألطفـــال الـــذين يقـــل عمـــرهم عـــن ثـــالث 

 يـورو   ٢ ٥٠٠وحيصل األبوان أيضا على مبلغ قدره       . سنوات
  .يف شكل مساعدة مباشرة عن كل طفل

قالــت إن األمانــة  ): إســبانيا (دي ســانتوسالــسيدة   - ٢٢
مــــارس /العامــــة للعمالــــة يف وزارة العمــــل أصــــدرت يف آذار

 أول تقرير هلا عن املرأة وسـوق العمـل، وجـاء فيـه أن               ٢٠٠٩
النساء، بصفة عامة، مبن فيهن املهاجرات، يتعاملن مـع األزمـة           

فعمالــة النــساء اســتمرت يف االزديــاد،    . أفــضل مــن الرجــال  
اء مستوى من املهارة وضعها على قدم املـساواة         وحققت النس 

ومــع ذلــك، . مــع الرجــل بــني فئــة الــسكان الناشــطة اقتــصاديا 
وُيظهـــــر التقريـــــر أن . يظـــــل التمييـــــز يف األجـــــور مـــــشكلة

 ماليـني امـرأة ناشـطة       ١٠مليون امرأة فقـط ممـا جمموعـه          ١,٥
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؛ وأن أكثــر مــن نــصف  ٢٠٠٨عــاطالت عــن العمــل يف عــام  
  . سنة٥٤ و ٣٠وح عمرهن بني هؤالء النساء يترا

وأضــافت أن املناقــشات حــول سياســات العمالــة تــرد   - ٢٣
يف جدول أعمال احلوار االجتماعي اجلاري يف الوقت الـراهن          

ــشركات اخلاصــة      ــال وال ــات العم ــي نقاب ــة وممثل ــني احلكوم . ب
، نفذّت احلكومة خطـة التحفيـز الـيت مشلـت           ٢٠٠٨ومنذ عام   

ي، واضعة يف اعتبارهـا األزمـة       التشجيع على العمل بدوام جزئ    
ويتمثل اهلدف النهائي يف أن العمل بـدوام جزئـي          . االقتصادية

أو الوظــائف املؤقتــة ستــصبح يف هنايــة املطــاف وظــائف بــدوام 
وفيمــا يتعلــق بالتفــاوت يف األجــور . كامــل أو وظــائف دائمــة

ــة       ــم يف اآلون ــوزراء نظّ ــت إن جملــس ال ــيش، قال ــامج التفت وبرن
دراسية لرفع مستوى تدريب مفتـشي العمـل،        األخرية دورات   

  .وخباصة يف جمال التمييز بني اجلنسني
قالت إن نسبة األمية بـني      ): إسبانيا (السيدة ليناريس   - ٢٤

 ١٩٧٨ يف املائـة يف عـام        ٦٨سكان الرومـا قـد اخنفـضت مـن          
 يف  ٩ يف املائة يف الوقـت الـراهن بـني نـساء الرومـا، و                ١٦إىل  

ويــشكّل تعزيــز التعلــيم بــني ســكان  . مــااملائــة بــني رجــال الرو
ــذ عــام     ــة، ال ســيما من ــة عالي ــا أولوي ــدأ  ١٩٧٨الروم ــدما ب  عن

ويـتم بـذل اجلهـود إلدراج       . العمل خبطة التنمية لسكان الروما    
ــاهج     ــاجحني يف جمتمــع الرومــا يف املن ــراد الن ــة لألف صــور إجيابي

ويقوم متطوعون من رابطة غري ساعية للـربح بـدور          . الدراسية
لمــني أو الوســطاء بــني املــدارس وجمتمــع الرومــا، لتــشجيع    املع

ــية،    ــربامج املدرسـ ــشاركة يف الـ ــا علـــى املـ ــال الرومـ أهـــل أطفـ
  .وأطفال الروما على املشاركة يف األنشطة غري املدرسية

 يف ٥٤قالــت إن حــوايل ): إسـبانيا  (الـسيدة مــارتينيز   - ٢٥
ــستهدف      ــيت ت ــة ال ــستفيدين مــن مــشاريع احلكوم ــة مــن امل املائ

ــساء   ــا هــم مــن الن ــرة  . الروم ، مت ٢٠٠٨-٢٠٠٤وخــالل الفت
 مليـون يـورو يف الـربامج املمولـة علـى            ٦,٥استثمار أكثـر مـن      

وفيمــا . حنــو مــشترك مــع األقــاليم الــيت املتمتعــة بــاحلكم الــذايت 

ــى       ــنص عل ــة، مت إصــدار مرســوم ملكــي ي ــاملرأة الريفي ــق ب يتعل
 صـاحب   امللكية املـشتركة للمـزارع، حبيـث حيـق لزوجـة وابنـة            

ــة املرتبطــة      ــة االجتماعي ــة باحلماي ــصورة كامل ــع ب املزرعــة التمت
ــة ــذا احلـــق أحقيـــة احلـــصول علـــى   . باملزرعـ ــا يتـــضمن هـ كمـ

املساعدة ودفع مجيع اإلعانات املرتبطة باألنشطة الزراعيـة الـيت    
وباإلضــافة إىل ذلــك، مت  . يــتم القيــام هبــا علــى هــذه األرض    
 يف  ٩٠عيش أكثر مـن     وي. إنشاء مرصد جنساين للمرأة الريفية    

ــاطق     ــراهن يف املنـ ــبان يف الوقـــت الـ ــسكان اإلسـ ــن الـ ــة مـ املائـ
احلــضرية، واخنفــاض عــدد الــسكان أصــبح مــشكلة يف املنــاطق 

ويــتم . ومــن مث، أمهيــة مــسامهة املــرأة يف البيئــة الريفيــة. الريفيــة
تـــشجيع التعاونيـــات الزراعيـــة، ومرافـــق القـــروض الـــصغرية،   

ــسائية، وت اوشــبكات  قــدمي اجلــوائز عــن اإلجنــازات   حلــرف الن
ــشاركة يف    ــافة إىل املـ ــة، باإلضـ ــرأة الريفيـ ــة للمـ ــة والفنيـ األدبيـ

ومــن بــني األمــور ذات املغــزى أن . املنظمــات النــسائية الريفيــة
  .تكون امرأة على رأس وزارة الزراعة ووزارة البيئة

وأضافت أن فرض جزاءات على أرباب العمل الـذين           - ٢٦
. ماكن العمل مسألة تبـّت فيهـا احملـاكم        مييزون ضد النساء يف أ    

ومــن أجــل تــشجيع الــشركات اخلاصــة علــى االمتثــال لقــانون  
املساواة، يتم النظـر يف وضـع حـوافز مثـل مـنح جـوائز خاصـة                 
للشركات الـيت تتبـع املمارسـات اجليـدة، وتـشجع املـساواة يف           

  .عالقات العمل
 قالــت إنــه يف ســياق احلــوار): إســبانيا (الــسيدة أيــدو  - ٢٧

االجتماعي بني احلكومة والعاملني وقطاع األعمـال، مت إنـشاء          
. وحدة لرصد تنفيذ قانون املساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة            

كمــا أن جملــس الــوزراء وافــق يف اآلونــة األخــرية علــى تــدبري،  
ــه املــرأة الــيت ُتــضطر إىل أخــذ إجــازة ألســباب     تــستطيع مبوجب

ّمـع اسـتحقاقاهتا خـالل      تتعلق باحلمل أو رعايـة األطفـال أن جت        
ومت مـنح إعانـة إىل املـرأة الـيت تعمـل خادمـة يف               . فترة اإلجـازة  

  .املنازل
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وأضــافت أن احلكومــة تــشارك يف القلــق املعــرب عنــه    - ٢٨
بـــشأن زيـــادة حـــاالت احلمـــل غـــري املرغـــوب فيهـــا واإلهنـــاء   

ويتم وضع ضوابط جديـدة بتـوفري ضـمانات      . الطوعي للحمل 
د من أن املـرأة واملـرأة العاملـة الـيت تقـوم            قانونية من أجل التأك   

وسـوف يـتم إدراج     . بإهناء محلها لن تكون عرضة للمحاكمـة      
هذا احلكـم يف قـانون أمشـل جيـري صـياغته متـشيا مـع االمتثـال             
ــات     ــن املنظمـ ــا مـ ــة وغريهـ ــصحة العامليـ ــة الـ ــيات منظمـ لتوصـ

وســوف يتــضمن القــانون أيــضا تــدابري عــن التثقيــف   . الدوليــة
حة اجلنسية واإلجنابية وسيطلب من احلكومـة أن        اجلنسي والص 

تـــضع اســـتراتيجية وطنيـــة كـــل مخـــس ســـنوات عـــن الـــصحة  
اجلنــسية واإلجنابيــة، بالتعــاون مــع اجملتمعــات املتمتعــة بــاحلكم   

وسـوف  . الذايت، واملنظمـات االجتماعيـة، والرابطـات العلميـة       
يتم التأكيد بصفة خاصة على منع انتقال األمراض عـن طريـق            

والقانون يف مرحلة الصياغة، ولكـن سـوف        . ال اجلنسي االتص
  .يتم تقدميه قريبا إىل الربملان

  ١٦ و ١٥املادتان 
طلبـت معلومـات عـن    :  قـاداري -السيدة هيلـبريين      - ٢٩

ــة وجــود       ــرأة يف حال ــة للم ــة اجملاني ــة القانوني ــوفر املعون مــدى ت
وتــود احلــصول أيــضا علــى    . خــالف قــانوين داخــل األســرة   

حللـول البديلـة للخالفـات، ال سـيما الوسـاطة،      معلومات عـن ا   
على افتراض أنه يـتم تـشجيع الوسـاطة، ولكنـها تـود أيـضا أن        
تعــرف إذا كانــت هنــاك ضــمانات قائمــة، ذلــك أنــه ميكــن أن  
تترتب على الوساطة آثار ضارة علـى املـرأة ألهنـا تعـزز أحيانـا               

سـيما عنـدما يكـون العنـف املـرتيل أحـد             التفاوت يف القوة، ال   
وتـود أيـضا أن تعـرف وضـع الطـالق غـري             . ملسائل املطروحـة  ا

وطلبت معلومـات عـن     . الناجم عن خطأ يرتكبه أحد الطرفني     
احلـــضانة املـــشتركة، الـــيت ميكـــن أن يتخـــذها الرجـــل ذريعـــة   

وهــل أجــرت . لتخفــيض مبلــغ النفقــة الــيت يــتعني عليــه دفعهــا 
احلكومة دراسة عن هذه املسائل وهل هناك آليات رصـد ملنـع            

  ملخاطر اليت ميكن أن تنطوي يف التعديالت التشريعية؟ا

وأضـافت أهنـا تريـد أن تعـرف أيـضا إذا كـان الــزواج         - ٣٠
ــنح اآلن نفــس       ــع مت ــة حبكــم الواق ــات القائم ــريف، أو العالق الع

وإذا كـان األمـر     . احلقوق والواجبات املمنوحة للزواج الرمسي    
نساء الرومـا   كذلك، فما هي اآلثار املترتبة على ذلك بالنسبة ل        

والــزواج يف جمتمــع الرومــا؟ وقالــت إهنــا تريــد أيــضا أن تطلــع   
على وضع نساء الرومـا فيمـا يتعلـق باالسـتحقاقات احلكوميـة             

  .مثل احلق يف احلصول على معاش تقاعدي
قالت إن التـشريع اإلسـباين      ): إسبانيا (السيدة رويس   - ٣١

خل سخي جدا يف منح املعونـة القانونيـة لألشـخاص ذوي الـد            
ــة  ١/١٩٩٦وحيــدد القــانون . احملــدود ــة القانوني  املتعلــق باملعون

اجملانيــــة بعــــض الــــشروط األساســــية للحــــصول علــــى هــــذه  
ــساعدة ــشخص    . امل ــسي يف أال يكــون لل ــشرط الرئي ــل ال ويتمث

ويـضمن القـانون   . املعين القدرة املالية على دفع أتعـاب احملـامي      
ــات     ــساء املعوق ــة للن ــة اجملاني ــساعدة القانوني ــات أخــرى  امل ولفئ

وهـذه املـساعدة متـوفرة أيـضا        . يشملها قانون املساواة الفعليـة    
واملعونـــة . لألشـــخاص الـــذين ينوبـــون عـــن معـــاليهم املعـــاقني 

القانونية اجملانية مكفولـة أيـضا للنـساء األجنبيـات بغـض النظـر              
  .عن وضعهن اإلداري

وأضـــافت أن هنـــاك قانونـــا بـــشأن الوســـاطة العائليـــة   - ٣٢
ــشريع    جيــري صــياغته  ــشريع اإلســباين يتمــشى مــع ت  جلعــل الت
ويعـاجل قـانون الطـالق مواضـيع متنوعـة، مبـا            . االحتاد األورويب 

يف ذلك املسؤوليات املشتركة عن رعاية األطفال وغريهم مـن          
ومت أيضا تبسيط القواعد املتصلة بإجراءات االنفصال       . املعالني

 وعواقـب   ويركّز القانون املـدين اإلسـباين علـى آثـار         . والطالق
االنفــــصال والطــــالق، ال ســــيما بالنــــسبة لألطفــــال القــــّصر  

وقــد مت يف اآلونــة األخــرية إنــشاء صــندوق لــضمان . والبــالغني
دفع نفقة األطفال، لتغطية مبـالغ النفقـة عنـدما ال يفـي الـزوج               
املدين بالتزاماته فتقوم الدولة فيما بعد جبمع املبالغ اليت دفعتـها           

ويف حاالت الطـالق، مت تـوفري       . فعمن الزوج املتخلف عن الد    
معاش تقاعدي تعويـضي إمـا علـى أسـاس مؤقـت أو إىل أجـل                
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وعنــد حتديــد مبلــغ التعــويض، تــضع احملــاكم يف  . غــري مــسمى
االعتبار خمتلف الظروف، مبا يف ذلك االتفاقات بني الطـرفني،          
وِســـن األشـــخاص املتـــضررين بـــالطالق وحالتـــهم الـــصحية،  

ــة ألحــد    ــؤهالت املهني ــف    وامل ــذي يكــون يف موق ــزوجني ال ال
وميكن تغـيري املعاشـات   . ضعيف ومدى قدرته على إجياد عمل   
كمــا يــنظّم القــانون املــدين . التقاعديــة يف ظــل ظــروف خاصــة

  .استخدام سكن األسرة
ــدو   - ٣٣ ــسيدة إي ــبانيا (ال ــديل األخــري   ): إس ــت إن التع قال

ألحكــام القــانون املــدين فيمــا يتعلــق بــالطالق يــسمح بوجــود   
يبات لتقاسم احلضانة شريطة أن يطلبها كل مـن الـزوجني،           ترت

أو واحد منهما إذا كانـت الـسلطات املعنيـة قـد وافقـت علـى                 
. الطلــب، أو مت اعتبــار الطلــب حيقــق مــصاحل األطفــال القــّصر  

ويــتم يف الوقــت الــراهن إجــراء دراســة حــول مــسألة احلــضانة   
دما وال ُيــسمح بتقاســم احلــضانة عنــ. ومجيــع مــا يترتــب عليهــا

وليـست هنـاك أحكـام      . تكون املسألة تتعلق بالعنف ضد املرأة     
والــــزواج عقــــد ميــــنح بعــــض احلقــــوق  . خاصــــة بالوســــاطة

ــات ــد  . والواجبــــ ــالطقوس أو التقاليــــ ــة بــــ ــتم الدولــــ وال هتــــ
والعقد املدين ضـروري يف مجيـع احلـاالت، حـىت           . األعراف أو

  .عندما يكون قد مت عقد حفل الزواج
أن تعلـن أن جملـس الـوزراء قـرر          وأضافت أنـه يـسرها        - ٣٤
 التصديق علـى التعـديل الـذي مت         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦يف  

وسـوف يـتم تقـدمي      . مـن االتفاقيـة   ) ١ (٢٠إدخاله على املادة    
تقرير جملـس الـوزراء إىل جملـس النـواب، ومـن املتوقـع أن تـتم                 

  .إجراءات التصديق حبلول هناية السنة
لبت توضـيحات عـن   ط:  قاداري-السيدة هيلبريين     - ٣٥

ــشترط مــن شــركات      ــذي ي ــة ال ــانون املــساواة الفعلي أحكــام ق
وتـــساءلت عمـــا . القطـــاع اخلـــاص أن حتتـــرم معـــايري التكـــافؤ

  .سيحدث إذا مل متتثل شركة من الشركات اهذا القانون

وأضافت أهنـا مـا زالـت تتـساءل عـن حالـة العالقـات                 - ٣٦
ــيت يتم      ــات ال ــوق والواجب ــا هــي احلق ــع وم ــا  حبكــم الواق ــع هب ت

ــة حبكــم الواقــع   ــشريكان يف عالق ــة  . ال وطلبــت تعريفــا للملكي
ــا إذا كــان ذلــك يــشمل احلــق يف احلــصول علــى      ــة وم الزوجي
ــات الكـــــسب أو      ــار، وإمكانـــ ــدي، واالدخـــ ــاش تقاعـــ معـــ

  . االستعدادات الطيبة الشخصية
استفــسر عــن التحــسينات الــيت مت : الــسيد فلينتريمــان  - ٣٧

قـة بطلـب النـساء حـق اللجـوء،          إدخاهلا علـى اإلجـراءات املتعل     
. عندما تكون قضايا متعلقة بنوع اجلنس متـّت بـصلة إىل ذلـك           

ــه احلكومــة لتحــسني     ــه يــود أن يعــرف مــا الــذي فعلت وقــال إن
ــشكل ســليم يف       ــن أجــل ضــمان النظــر ب إجــراءات اللجــوء م

  .املتعلقة بنوع اجلنساملطالب 
نوين وتساءل إذا كان القضاء والعاملون يف اجملـال القـا           - ٣٨

ــا إذا كــان      ــة وم ــى أحكــام االتفاقي ــشكل كامــل عل مطلعــني ب
ــاملون يف اجملــال املهــين يتلقــون التثقيــف املــستمر     القــضاء والع

  .يتعلق بتفسري االتفاقية فيما
ســألت إذا كانــت نــساء الرومــا    : الــسيدة بيمينتيــل   - ٣٩

يتلقني أي نوع من التثقيف الـصحي، علمـا بـأن هنـاك تقـارير       
ــسا  ــشري إىل أن نـ ــان    تـ ــن األحيـ ــثري مـ ــن يف كـ ــا ميارسـ ء الرومـ

التطبيب الذايت، ويأخذن أحيانـا األدويـة اخلاطئـة أو اجلرعـات            
  . اخلاطئة
قالـت إن وزارة الـصحة      ): إسـبانيا (السيدة لينـاريس      - ٤٠

واألقــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت تبــذل مجيــع اجلهــود املمكنــة  
 الرومــا، لتثقيــف مقــدمي الرعايــة الــصحية العــاملني يف جمتمــع  

ــذا اجملتمــع    ال ــد ه ــة وتقالي ــريفهم بثقاف وإن حــوايل . ســيما لتع
. يف املائة من عمالء الربامج الصحية هم من نـساء الرومـا            ٨٠

وصحيح أن أفـراد هـذه اجملموعـة مييلـون إىل أخـذ أدويـة أكثـر              
وتقــوم احلكومــة بتنفيــذ بــرامج شــاملة ترمــي إىل   . مــن الــالزم
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 سـوف يـنقلن مـا تعلمنـه إىل          تثقيف نساء الرومـا، علمـا بـأهنن       
  . بقية اجملتمع

قالت إن ضحايا التمييـز     ): إسبانيا (السيدة ديل بوي    - ٤١
بــني اجلنــسني جــديرات باحلــصول علــى احلمايــة الدوليــة حــىت  

تـرد   وال. قبل اعتماد القانون األساسي بـشأن املـساواة الفعليـة         
هــذه احلمايــة يف قــانون املــساواة الفعليــة فحــسب بــل أيــضا يف 
قــانون احلــق يف احلــصول علــى اللجــوء املعــروض اآلن علــى       

وعليـه  . سـبتمرب /الربملان ويتوقع أن يتم اعتماده يف شـهر أيلـول    
فإن املنظور اجلنساين هو أحد املـسائل الـيت توضـع يف االعتبـار         

، ٢٠٠٨ويف عـام    . عندما تنظـر الـسلطات يف طلبـات اللجـوء         
ـــ   ــساء بـ ــدمت النـ ــوء أي  ١ ٤١٧تقـ ــا للجـ ــة  يف٤٠ طلبـ  املائـ

وقــد مت مــنح اللجــوء أو نوعــا مــن .  طلبــا٤ ٥١٧جمموعــه  ممــا
 حالـة مـن هـذه احلـاالت الـيت           ١٠٢أنواع احلماية الفرعيـة إىل      

وعلى الـرغم مـن أنـه مـن الـصحيح أنـه             . ١ ٤١٧يبلغ عددها   
يــتم تقــدمي محايــة دوليــة قائمــة علــى نــوع اجلــنس إال بنــسبة   مل

ــه يف    صــغرية، إال ــضا أن ــصحيح أي ــن ال ــه م  معظــم احلــاالت  أن
ــة    ويف . كانــت طلبــات اللجــوء مقدمــة ألســباب اقتــصادية حبت

ــسلطات اإلســبانية      ــاك اتفــاق بــني ال معظــم احلــاالت كــان هن
  .ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

قالــت إن مجيــع املعاهــدات ): إســبانيا (الــسيدة رويــز  - ٤٢
 احمللـي،   الدولية اليت صدقت عليها إسبانيا مدرجـة يف تـشريعها         

وليست هذه املعاهدات ملزمة على القضاء فحـسب بـل أيـضا            
على مجيع العاملني يف جمال القانون، مبن فيهم املـسؤولون عـن            
ــساء واألجانــب وغريهــم مــن     ــة إىل الن ــوفري احلماي إجــراءات ت

ويتلقى أعضاء القـضاء والعـاملون يف اجملـال املهـين            . اجلماعات
عاهــدات مــن آثــار يف التــدريب حــول مــا يترتــب علــى هــذه امل

عملهم، كما يتضح ذلـك مـن قـرارات كـثرية اختـذهتا احملكمـة              
  .وتشري بصفة حمددة إىل هذه االتفاقية

قالـت إن قـانون املـساواة       ): إسـبانيا  (السيدة مارتينيز   - ٤٣
الفعلية أوصى الشركات باالمتثال إىل مبدأ التكـافؤ يف جمـالس           

ل السنتني اللـتني مت     وخال. إدارهتا ولكنه مل يشترط عليها ذلك     
فيهمــا تنفيــذ القــانون األساســي بــشأن املــساواة الفعليــة، ازداد  

 يف ٣عــدد النــساء يف جمــالس اإلدارة ثالثــة أضــعاف، أي مــن   
وهذه النـسبة ال تـزال غـري كافيـة، وعليـه      .  يف املائة ٩املائة إىل   

ــن      ــرطا مـ ــافؤ شـ ــل التكـ ــة جعـ ــر يف إمكانيـ ــن النظـ ــن املمكـ مـ
  .الشروط

ــا  - ٤٤ ــسمة املمتلكـــات     وفيمـ ــوق امللكيـــة وقـ  يتعلـــق حبقـ
واملمتلكــــات املــــشتركة بعــــد الطــــالق، قالــــت إن الطــــرفني  
يستطيعان عند الزواج االختيار بني فصل املمتلكـات أو جعـل           

وأثنــاء إجــراءات االنفــصال أو الطــالق، . املمتلكــات مــشتركة
إذا كان الطرفان قد اختـارا امللكيـة املـشتركة، فـإن أي ملكيـة               

ويـتم يف   . اؤها أثناء الـزواج يـتم اقتـسامها بـني الـزوجني           مت اقتن 
الوقت الراهن النظر يف إمكانيـة الـسماح بقـسمة اسـتحقاقات            

  . املعاش التقاعدي اليت مت اكتساهبا أثناء الزواج
وردا علــى الــسؤال املتعلــق بالعالقــات حبكــم الواقــع،     - ٤٥

س، قالت إنه مع إضفاء الطابع الشرعي على زواج مثليي اجلـن          
فكـل  . يعد هناك أي متييز بـشأن مـن الـذي حيـق لـه الـزواج                مل

احلقوق املتعلقة بالزواج مبوجب القانون املدين تنشأ مـن جـراء         
وعليـه فـإن مـسألة التمييـز        . العقد املـدين الـذي أبرمـه الطرفـان        

عدم املـساواة فيمـا يتعلـق بـالتمتع بـاحلقوق املدنيـة املالزمـة                أو
  .للزواج مل تعد موجودة

ــدو   - ٤٦ ــسيدة أيـ ــبانيا (الـ ــهاء    ): إسـ ــد انتـ ــه بعـ ــت إنـ قالـ
ــشأن      ــانون األساســي ب ــا يف الق ــسموح هب ــسنوات الثمــاين امل ال
املــساواة الفعليــة لكــي حتقــق الــشركات اخلاصــة التكــافؤ يف       
جمالس إدارهتا، يتعني على احلكومة أن تنظر يف إمكانيـة فـرض            

ويف . جــزاءات علــى الــشركات الــيت مل حتقــق هــدف التكــافؤ  
وقـــت الـــراهن، هنـــاك نظـــام للحـــوافز يهـــدف إىل تـــشجيع   ال
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الــشركات علــى إتاحــة املعاملــة املتكافئــة والفــرص املتكافئــة       
وإن . ملوظفيهــــا وموظفاهتــــا، ويف جمــــالس إدارهتــــا كــــذلك    

الشركات اليت تطبق ير املساواة تـستطيع أيـضا احلـصول علـى             
معاملة تفضيلية عندما تدخل يف مناقـصات للعقـود احلكوميـة،           

  .يطة أن تفي جبميع الشروط األخرى للعطاءشر
وقالـــت إنـــه يـــسّرها أن تعلـــن أن إســـبانيا يف كـــانون    - ٤٧

ديسمرب سوف تعقد مناسبة خاصة لالحتفال بالـذكرى        /األول
  .السنوية الثالثني لالتفاقية

أثنــت علــى إظهــار حكومــة إســبانيا اإلرادة : الرئيــسة  - ٤٨
.  التمييـز ضـد املـرأة      السياسية يف اجلهود املبذولة للـتخلص مـن       

وال تــزال هنــاك بعــض املــشاكل، ال ســيما فيمــا يتعلــق بــبعض  
وقالـت  . القوالب النمطية املتعلقة بـاملرأة ويف القطـاع الـصحي         

إهنا ترحب بقرار إسـبانيا قبـول التعـديل الـذي مت إدخالـه علـى              
وقالـت إهنـا تأمـل يف نفـس الوقـت أن            .  من االتفاقية  ٢٠املادة  

  .فظها املتعلق بوراثة العرشإسبانيا ستسحب حت
  .٠٠/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   

  


