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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    
  إسبانيا    

ــا قبــــل الــــدورة يف ال     ــر الفريــــق العامــــل ملــ ــبانيا  نظــ ــر الــــدوري الــــسادس إلســ تقريــ
)CEDAW/C/ESP/6.(  
  

  معلومات عامة    
يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير، مبـا يف ذلـك مـا إذا كانـت املنظمـات                     - ١

ويرجـى أيـضا بيـان مـا إذا كانـت        . غري احلكومية، ال سيما املنظمـات النـسائية، قـد استـشريت           
  .ىل الربملاناحلكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إ

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

عنـد التــصديق، أدرجـت الدولــة الطـرف حتفظــا ال يـزال قائمــا، ويتمثـل حتديــدا يف أن        - ٢
. تصديق إسبانيا على االتفاقية ال يؤثر على األحكام الدسـتورية املتعلقـة بوراثـة التـاج اإلسـباين                 

  .ر يف سحب هذا التحفظيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظ
، تـشكل االتفاقيـة جـزءا مـن         ١٩٧٨ مـن الدسـتور اإلسـباين لعـام          ١-٩٦وفقا للمادة     - ٣

يرجى بيان ما إذا كانت نـصوص االتفاقيـة قـد احـُتكم إليهـا مباشـرة يف                  . النظام القانوين احمللي  
البـت يف   ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن نتـائج             . قضايا أمام احملاكم، وإىل أي حد مت ذلك       
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مثل هذه القضايا، وبيان ما إذا كانـت هنـاك سـبل انتـصاف إداريـة، أو سـبل انتـصاف أخـرى                       
  .متاحة للنساء الالئي يقعن ضحية للتمييز

ــم        - ٤ ــي رقــ ــانون األساســ ــب القــ ــه مت مبوجــ ــر أنــ ــذكر التقريــ ــؤرخ ٣/٢٠٠٧ويــ ، املــ
 مؤسـسية جديـدة، مـن    مارس بشأن املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، إنـشاء آليـات      /آذار ٢٢

ت املـساواة،    ووحـدا  ،بينها اللجنة املـشتركة بـني الـوزارات بـشأن املـساواة بـني املـرأة والرجـل                 
ــرأة،   ــشاركة املـ ــس مـ ــرص     وجملـ ــافؤ الفـ ــتراتيجية لتكـ ــة اسـ ــع خطـ ــانون إىل وضـ ــدعو القـ   ويـ

ــرات  انظــر( ــذ اخلطــة       . )٣٢-١٧الفق ــات يف تنفي ــني هــذه اآللي ــسيق ب ــان مــدى التن يرجــى بي
 سياســـة  لتأييـــد وعالقتـــها باألمانـــة العامـــة،)٢٠١١-٢٠٠٨(تيجية لتكـــافؤ الفـــرص االســـترا

  .)١٦انظر الفقرة  (املساواة ومعهد املرأة
 وإطـار عـام   “العمـل اإلجيـايب  ”، إدراج تعريـف ملفهـوم   ٤٠ الفقـرة    ويذكر التقرير، يف    - ٥

ح ُيــستخدم  يرجــى بيــان مــا إذا كــان املــصطل.٣/٢٠٠٧ يف القــانون األساســي رقــم العتمــاده
 مــن االتفاقيــة ٤ مــن املــادة ١ مــرادف لتعــبري التــدابري اخلاصــة املؤقتــة، مبوجــب الفقــرة   كلفــظ

  .يرجى أيضا املزيد من التوضيح لعملية اعتماد هذه التدابري. للجنة ٢٥رقم والتوصية العامة 
  

  ع القراراتاملشاركة السياسية وصن    
 مــن ١١٢هــود، املــشار إليهــا يف الفقــرة يرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات بــشأن اجل  - ٦

التقرير، اليت تقوم هبا الدولة الطرف بغية حتقيق املساواة بني املرأة والرجـل يف مواقـع املـسؤولية                  
  .  واملؤسسات احلكوميةالوكاالتيف اإلدارة الوطنية، ويف 

جلنـسني يف    فيه القـانون مراعـاة التـوازن بـني ا          يشترطيذكر التقرير أنه يف الوقت الذي         - ٧
قوائم املرشحني النتخابات جملـس النـواب، وجمـالس البلـديات، والربملـان األورويب،            تشكيالت  

 هــذا االلتــزام ال ينطبــق علــى    فــإنواجلمعيــات التــشريعية لألقــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت،      
يرجـى تقـدمي    ). ١٠٨الفقـرة   ( نـسمة أو أقـل       ٣ ٠٠٠املرشحني يف البلـديات الـيت يقطـن فيهـا           

لبلـديات يف احليـاة الـسياسية،       علومات عـن مـستوى مـشاركة النـساء الالئـي يعـشن يف هـذه ا                م
ــا ــدابري ا    مبــ ــحات، والتــ ــة للمرشــ ــسبة املئويــ ــك النــ ــشاركتهن يف   يف ذلــ ــضمان مــ ــذة لــ ملتخــ
  .السياسية احلياة
مــن  ١يرجــى بيــان مــا إذا كــان قــد مت اختــاذ أيــة تــدابري خاصــة مؤقتــة، وفقــا للفقــرة       - ٨

ــة والتوصــية العامــة  مــن ٤ املــادة ــماالتفاقي ــة يف    ٢٥  رق ــه اللجن ، علــى النحــو الــذي أوصــت ب
لتسريع وترية النـهوض بـاملرأة،   ) ٣٤٣الفقرة  ،اجلزء الثاين ،  A/59/38(تعليقاهتا اخلتامية السابقة    

.  واهليئــات القــضائيةاخلدمــة يف وزارة اخلارجيــةال ســيما يف املناصــب العليــا، يف جمــاالت مثــل  
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 واهليئـات  ،حصائيات عن التوازن بـني اجلنـسني يف مجيـع اهليئـات املعينـة حكوميـا              يرجى تقدمي إ  
 ذلــك، يرجــى تقــدمي بيانــات مفــصلة حبــسب نــوع  وفــضال عــن. العامــة واآلليــات االستــشارية

  . املرأة يف القوات املسلحةمتثيلاجلنس بشأن 
  

  العنف ضد املرأة    
عن انشغاهلا إزاء مـا أُبلـغ عنـه مـن حـاالت             أعربت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة         - ٩

ــب أزواج أو    ــن جانـ ــساء مـ ــل للنـ ــاليني قتـ ــشراء حـ ــابقني عـ ــاين ، A/59/38( أو سـ ــزء الثـ  ،اجلـ
 كـانون  ٢٨ املـؤرخ  ١/٢٠٠٤وعلى الرغم من اعتماد القـانون األساسـي رقـم           ). ٣٣٤ الفقرة
ري التقريـر إىل أن عـدد        العنـف اجلنـساين، يـش      املتكاملة مـن  ديسمرب، بشأن تدابري احلماية     /األول

، بلغ مـستويات    دي عشرائهن احلاليني أو السابقني    ، على أي  ٢٠٠٧النساء الالئي قتلن، يف عام      
). ٣٦١الفقـرة   (١/٢٠٠٤مشاهبة لتلك اليت كان قد بلغها قبل صدور القانون األساسي رقـم   

للقـضاء علـى العنـف      يرجى بيان التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف والنتـائج الـيت مت حتقيقهـا                    
  .املرأة ضد
ــة     - ١٠ ــر إىل أن طلبــات إصــدار أوامــر محاي  العنــف اجلنــساين أخــذت يف  مــنويــشري التقري

 يف املائـة مـن مجيـع الطلبـات للفتـرة مـن              ١٨,٦٥، وأن ما نسبته     )٣٦٣الفقرة  (التزايد تدرجييا   
 املرسـوم  ويذكر التقريـر أيـضا أن  .  قد ُرفضت  ٢٠٠٧أغسطس  / إىل آب  ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
 ات األجانـب يف إســبانيا وانـدماجهم االجتمــاعي   بـشأن حقــوق وحريـ  ٢٣٩٣/٢٠٠٤امللكـي  

يرجــى ). ٣٦٨الفقــرة  (“ة مؤقتــة إذا كــان لــديهم أمــر محايــة يــسمح للــضحايا بطلــب إقامــ ”
ويرجـى أيـضا بيـان النـسبة        . إعطاء معلومات عن املعـايري الـيت يـشترط توافرهـا ملـنح إذن محايـة               

  .تليت ُمنحت لألجنبيات، إذا ما وجداحلماية ااملئوية ألوامر 
 كـــــانون ٢٨ املـــــؤرخ ١/٢٠٠٤ويـــــشري التقريـــــر، إىل القـــــانون األساســـــي رقـــــم   - ١١

ديــسمرب بــشأن تــدابري احلمايــة املتكاملــة مــن العنــف اجلنــساين، الــذي يــنص علــى إنــشاء /األول
 يف حــاالت مكتــب خــاص للمــدعي العــام ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، وإنــشاء حمــاكم للنظــر  

تـان قـد مت إنـشاؤمها، وتقـدمي معلومـات           جى بيان مـا إذا كانـت هاتـان اآللي         ير. العنف اجلنساين 
  .عن مهامهما وهيكلهما

لوفـد  ل  املندوب اخلـاص يرجى تقدمي معلومات عن أية حاالت تدخل فيها أمام احملاكم      - ١٢
  .)٣٧٤انظر الفقرة  (احلكومي بشأن العنف ضد املرأة
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  تغالل البغاءجتار واساال    
ينتج يف املقام األول عـن طلـب الـذكور          ” إىل أن البغاء يف الدولة الطرف        يشري التقرير   - ١٣

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة ملنـع اسـتغالل         ). ٧٧الفقـرة    (“) يف املائة  ٩٩,٧(
 اخلتاميـة   بغاء املـرأة، مبـا يف ذلـك تثبـيط الطلـب علـى البغـاء، كمـا أوصـت اللجنـة يف تعليقاهتـا                        

  ) ٣٣٧الفقرة  ،اجلزء الثاين، A/59/38(السابقة 
جتــار بالبــشر ألغــراض اال، إىل اخلطــة املتكاملــة ملكافحــة ٨٧يــشري التقريــر، يف الفقــرة   - ١٤

يرجـى بيـان مـا إذا مت بالفعـل املوافقـة            . االستغالل اجلنسي وجماالت العمل اخلمسة اليت حتددها      
  .ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن النتائج اليت حتققتعلى هذه اخلطة، وإذا كان األمر ك

  
  والتعليمأدوار اجلنسني والقولبة،     

صعوبات يف حتقيق متثيل متوازن للمرأة والرجل يف املناصـب          ”يشري التقرير إىل وجود       - ١٥
ــر، ويف الت   ــة، ويف حـــصوهلما علـــى نفـــس األجـ ــة  التنفيذيـ ــاة املهنيـ ــرة واحليـ ــق بـــني األسـ  “وفيـ

يرجـــى توضـــيح مـــا إذا كانـــت هـــذه الـــصعوبات تتعلـــق باالجتاهـــات األبويـــة  ). ٤٧ الفقـــرة(
 إزاءهــا يف تعليقاهتــا اخلتاميــة االنــشغال النمطيــة املترســخة، الــيت أعربــت اللجنــة عــن  والنمــاذج
، ويرجى تقـدمي معلومـات عـن اجلهـود املبذولـة            )٣٣٢الفقرة   ،اجلزء الثاين ،  A/59/38(السابقة  

  . من االتفاقية٥ من املادة )أ(ا للفقرة للتغلب عليها، ال سيما وفق
 من التقرير، يرجى تقدمي معلومات عن التقـدم الـذي أحرزتـه             ٧٥باإلشارة إىل الفقرة      - ١٦

ــة يف التحــضري لربوتوكــول    ــة الدعاي ــة إىل حتاشــي    “ يوحــد”جلن ــة الطــرف اهلادف ــدابري الدول ت
  .“الدعاية املتحيزة جنسيا”
 من التقرير، يرجى بيـان أيـة إجـراءات يـتم اختاذهـا حاليـا،              ١٥٣وباإلشارة إىل الفقرة      - ١٧

أو من املقرر اختاذها، هتدف إىل مكافحـة النمـاذج النمطيـة الـيت حتـدد بعـض جمـاالت الدراسـة                      
  .باعتبارها مؤنثة متاما أو مذكرة متاما، يف مستويات التدريب املهين املتوسطي

ر إىل وجود متييز أفقـي ورأسـي بـني اجلنـسني يف تـشكيل هيئـات التـدريس                   يشري التقري   - ١٨
يرجـى تقـدمي معلومـات فيمـا يتعلـق بتوزيـع النـساء يف         ). ١٥٨الفقـرة   (على املستوى اجلـامعي     

املستويات املختلفة، مبـا يف ذلـك أعـداد النـساء بـني صـفوف األسـاتذة واألسـاتذة املـشاركني،                     
يرجـى أيـضا بيـان التـدابري الـيت مت تنفيـذها ملعاجلـة هـذا التمييـز                   و. وكبار احملاضرين واحملاضـرين   

كما يرجى تقدمي بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس تشري إىل ما إذا أحـرز أي تقـدم                 . املزدوج
 التعليميـــة، منـــذ آخـــر فتـــرة فيمـــا خيـــص نـــساء وفتيـــات طائفـــة الرومـــا يف مجيـــع املـــستويات 

  .بالتقرير مشمولة
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   العمل واحلياة األسريةالعمالة والتوفيق بني    
يرجــى تقــدمي معلومــات، علــى حنــو مــا أوصــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة،    - ١٩
يوجد من استراتيجيات أو تدابري ملعاجلـة معـدل البطالـة بـني صـفوف النـساء الـذي يبلـغ،                      عما

ويات  مــن التقريــر، ضــعف معــدل بطالــة الرجــال يف مجيــع مــست ١٧٥وفقــا ملــا جــاء يف الفقــرة 
  .يرجى بيان ما إذا كانت الدولة تنظر يف اختاذ تدابري خاصة مؤقتة. التعليم
يشري التقرير إىل أن الفجوة يف األجور ال تزال تشكل أحد أكرب الفروق الرئيـسية بـني        - ٢٠

يرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان مكتـب           ). ١٨١الفقـرة   (املرأة والرجل يف سـوق العمـل        
د تلقى أية شكاوى ضد أرباب عمل ملمارسة متييز يف األجور ضد املـرأة              التفتيش على العمل ق   

لألعمال املتـساوية واألعمـال ذات القيمـة املتـساوية، وبيـان مـا إذا كانـت هـذه الـشكاوى قـد               
 ويرجــى أيــضا بيــان نــوع اجلــزاءات الــيت تفــرض علــى أربــاب العمــل         . قــدمت إىل احملــاكم 

  ).٢٢١-٢١٩أيضا الفقرات  انظر(
   مـــن التقريـــر أن النـــساء يـــشكلن مـــا نـــسبته ٤٩ األرقـــام الـــواردة يف الـــصفحة تـــبني  - ٢١
يرجـى بيـان مـا إذا كانـت     .  يف املائة من جمموع العاملني غـري املتفـرغني يف الدولـة الطـرف         ٨١

ــة م    ــتحقاقات اجتماعيــ ــة واســ ــات تقاعديــ ــاك معاشــ ــامالت   هنــ ــها العــ ــستفيد منــ ــبة تــ تناســ
ن الفئة العمرية هلـؤالء النـساء، باإلضـافة إىل التـدابري          ويرجى تقدمي معلومات ع   . املتفرغات غري

  .ل دائمةاملتخذة لضمان حصوهلن على أعمال بصفة متفرغة وأعما
يرجى أيضا بيان مجيع أنواع الدعم احلكـومي املتاحـة ملـساعدة النـساء يف التوفيـق بـني                   - ٢٢

  . وساعات العمل املرنةالعمل ومتطلبات احلياة األسرية مثل رعاية األطفال ورعاية املسنني،
 بـشأن مبـدأ املـساواة واحلمايـة مـن التمييـز       ٣/٢٠٠٧ويطالب القانون األساسـي رقـم         - ٢٣

 أرباب العمل بالتفاوض بشأن خطط املساواة، وحتقيـق املـساواة يف العمالـة بـني املـرأة والرجـل                  

نـذ أن دخـل     اليت مت تنفيـذها م     عدد خطط املساواة  يرجى بيان   . )١٩٥ و   ١٩٤انظر الفقرتني   (
 حيز التنفيذ، والسلطة اليت ترصد تنفيذها، وعما إذا كانـت هنـاك       ٣/٢٠٠٧ القانون األساسي 

  .لقانونلمتثال االجزاءات تطبق يف حاالت عدم 
يرجــى ). ١٩٣الفقــرة (ويــشري التقريــر إىل أن مــن حــق الرجــال التمتــع بإجــازة أبــوة     - ٢٤

وعلى وجـه اخلـصوص، عمـا إذا كـان الرجـال       تقدمي معلومات عن التنفيذ العملي هلذا احلكم،        
  . هذا احلق، والتدابري اليت تتخذ لتشجيعهم على ذلكيسعون لإلفادة من
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  الصحة    
ــة للنــساء املــصابات بفــريوس نقــص       - ٢٥ ــسبة املئوي ــادة يف الن ــر إىل حــدوث زي يــشري التقري

نــات وتقــدمي يرجــى حتــديث هــذه البيا). ٢٣٢الفقــرة  (٢٠٠٤اإليــدز يف عــام /املناعــة البــشرية
اإليدز، ال سـيما مـن حيـث        /معلومات عن حالة النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية        

ويرجى أيضا بيـان التـدابري الـيت اختـذت لزيـادة وعـي اجلمهـور        . حصوهلن على الرعاية الصحية  
 اإليـدز وآثـاره، ومـا إذا كانـت هـذه التـدابري اسـتهدفت              /مبخاطر فريوس نقـص املناعـة البـشرية       

 تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذت ملنـع            كـذلك يرجـى   و. بشكل حمدد النساء والفتيات   
  .اإليدز من األم إىل الطفل/انتقال العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية

  
   بوجه خاصالضعيفاتحالة فئات النساء     

ألشـخاص ذوي    يف املائة من مجيع ا     ٥٨وفقا ملا يذكره التقرير، تشكل نسبة املعوقات          - ٢٦
يرجى تقدمي معلومات مفـصلة عـن التـدابري والـسياسات املدرجـة             . اإلعاقات يف الدولة الطرف   

 مــن التقريــر، ٣٤١قــرة ، املــشار إليهــا يف الف٢٠٠٧يف خطــة العمــل مــن أجــل املعوقــات لعــام 
ويرجــى .  والنتــائج الــيت متخــضت عــن ذلــك،معلومــات عــن تنفيــذ هــذه التــدابري والــسياساتو

  . ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل جديدة للمعوقاتكذلك بيان
ــشري  - ٢٧ ــروي ــاجرات يف جمــال صــناعة      حــدوث  إىل التقري ــامالت امله ــادة كــبرية يف الع زي

ــة  ــة الزراعيـ ــرة  (األغذيـ ــات امل  ). ٢٧٦الفقـ ــديث البيانـ ــى حتـ ــاجرات   يرجـ ــداد املهـ ــة بأعـ تعلقـ
دمي معلومـات عـن   ويرجى أيـضا تقـ  . ع الزراعيهتن، وثائق، يف القطاحبوزهتن أو ليس حبوز   ممن

كــذلك بيــان مــا يوجــد مــن تــدابري لتعزيــز مــساواهتن حبكــم الواقــع يف العمالــة، ويف حالتــهن، و
  .ى اخلدمات االجتماعية املتاحةعل واحلصول ،احلصول على اخلدمات الصحية

الــــة نــــساء وفتيــــات الرومــــا  ال يــــورد التقريــــر ســــوى معلومــــات حمــــدودة عــــن ح   - ٢٨
يرجى تقدمي مزيد من املعلومات فيما يتعلـق حبالـة نـساء            ). ٣٥٤، و   ٣٤٦ و   ،١٦٥ لفقراتا(

وفتيات الروما، مبا يف ذلك ما يوجد من تدابري حلماية حقوقهن اإلنسانية، ال سيما فيما يتعلـق                 
  . حبصوهلن على التعليم والعمالة واإلسكان والصحة

  
  اآلثار االقتصادية املترتبة على الطالق    

يرجى تقدمي معلومات بشأن نـوع املمتلكـات الـيت تـوزع عنـد فـسخ العالقـة، وبيـان،                    - ٢٩
ــة        أي املعاشــات(علــى وجــه اخلــصوص، مــا إذا كــان القــانون يعتــرف باملمتلكــات غــري املادي

ويرجى أيضا بيان ما إذا كان القانون يـنص علـى         ).  والتأمني التقاعدية ومكافآت هناية اخلدمة،   
  ما إذا كان يسمح بأي شـكل        رأس املال البشري، أو     أو املستقبليف  سب   الك إمكانياتتوزيع  



CEDAW/C/ESP/Q/6  
 

08-62716 7 
 

من األشكال أن يؤخذ يف االعتبار عند توزيع املمتلكات عقب فسخ العالقة حتـسن إمكانيـات                
مثال عن طريـق مـنح مبلـغ إمجـايل يـبني احلـصة املقـدرة للـزوج                (الكسب أو رأس املال البشري      

  ).ح مبنح مبلغ تعويضي زوجيو السماالنوع من األصول، أ اآلخر يف هذا
  

   من االتفاقية٢٠ املادة من ١تعديل الفقرة     
 مــن االتفاقيــة، ٢٠ مــن املــادة ١مــا أحــرز مــن تقــدم جتــاه تعــديل الفقــرة  يرجــى بيــان   - ٣٠
، اجلــزء الثــاين، A/59/38( مــن تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة ٣٥٢أوصــت اللجنــة يف الفقــرة  كمــا

  ).٣٥٥-٣١٦الفقرات 
  


