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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة احلادية والستون

 2025متوز/يوليه  2-22
 من جدول األعمال املؤقت* 2البند 

ـــرا    ـــة مــن الـــدول األ ـ  النظــر ا التقــارير املقدةمـ
 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع  21مبوجــا املــادة 

 أشكال التمييز ضد املرأة
 

واألسئلة املطروحة فيما يتعلَّق بالتقرير اجلامع للتقريـرين   قائمة بالقضايا
 الدوريني السابع والثامن إلسبانيا

 
 السياق العام

أعمـال الرعايـة    علـى مة املاليـة  زاألتأثريات تقدِّم الدولة الطر  بعض املعلومات بشأن  - 2
، واملـرأة  (2 (55لفقـرة  ، اCEDA/C/ESP/7-8ومراعاة املنظور اجلنسـا    املدفوعة األجر املزنلية 

(. وتشـري املاـادر البديلـة    121( ومحاية املرأة مـن العنـ)  الفقـرة    251ا قوة العمل  الفقرة 
ــيم       إىل مــا ــات املرلــودة مــن أجــل الاــحة والتعل مت مــن إجــراء اســتقطاعات حــادة ا امليزاني

ّ  السـكان مـن الرومـا وامليـاجرين ومجيـع       املؤسسـات   والدمج االجتماعي، مبا ا ذلك ما خيـ
والــمامج واملشــاريع واألنشــطة املعنيــة باملســاواة بــني اجلنســني، ســواء علــى الاــعيد املر ــز      

ــة املقد مــة مــن إســبانيا.      أو ــة الر ي علــى املســتويات ا،ليــة، فضــمت  عم ــا مت ا املســاعدة اإل ائي
__________ 

 * CEDAW/C/61/1. 
ــابع       (2   ــدوريني السـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــرات إىل التقريـ ــام الفقـ ــري أرقـ ــر إىل كـــمت  ذلـــك، تشـ ــا ُ يرشإـ مـ

 إلسبانيا. والثامن
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انيـات وعلـى   ويرجى تقدمي معلومات مستكمإلة عن آثار األزمة املاليـة علـى  ـلن مـن تلـك امليز     
التدابري املتخذة ملكافحة الفقر وحتسني وضع املرأة.  ما يرجى تقدمي معلومـات بشـأن التـدابري    
اليت مت اختاذها إلجراء حتليل لألثر اجلنسا  النـاجم عـن تلـك االسـتقطاعات وبشـأن مـا مت مـن        

واقـا األزمـة   املتناسا بالنسبة للمرأة فضمت  عن التعويض أو التخفيـ) عـن ع   معاجلة األثر غري
 املالية على املرأة.

 التحفُّظات
ــق        - 2 ــة الطــر  تنظــر ا ســحا إعمت ــا فيمــا يتعلَّ ــت الدول ــا إذا  ان يرجــى توضــي  م

 باخلمتقة املتعلقة بالتاج اإلسبا .
 اإل ار الدستور  والتشريعي واملؤسسي

جية بشـأن  يرشار إىل أنه وقت إعداد التقرير  ـان قـد مت إعـداد مشـروة خلطـة اسـتراتي       - 1
ويرزمإع تقدميه للتشاور إىل اجمللس املعـ  مبشـار ة املـرأة،     2022-2021تكافؤ الفرص للفترة 

(. وتقـدِّم الدولـة الطـر     13على أن جير  بعد ذلك إقراره من جانا جملس الوزراء  الفقرة 
ه واملاادر البديلـة معلومـات تتاـل بالقاـور ا تطبيـق عـددل مـن القـوانني و/أو تعـر  ألو جـ          
تضارب ملموسة ا تطبيقيا على املستوى اإلقليمي. ويرجى تقدمي معلومات مستكملة بشـأن  
الوضــع الــراهن للخطــة االســتراتيجية وتنفيــذها.  مــا يرجــى إيضــا  التــدابري املتخــذة لضــمان  

ــدريا شــامل ا جمــال حقــوق اإلنســان، وةالــة ا مســاواة اجلنســني مــن أجــل        أن ــدةم ت يق
الســلك القضــائي وا إنفــاذ القــوانني وا اجملــاالت االجتماعيــة والطبيــة    املــونيفني العــاملني ا

 والتعليمية على مجيع مستويات هيكل الدولة الطر  وا مجيع أرجاء إقليميا.
 اآللية الو نية للنيو  باملرأة

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري ا،دةدة اليت مت اختاذها لتنسـيق السياسـات واآلليـات     - 2
تخدمة علــى الاــعيد املر ــز  واملســتويات ا،ليــة مــن أجــل التولاــل إىل التنفيــذ الكامــل   املســ

واملوحةد لمتتفاقية ا مجيع أحناء إقليم الدولة الطر .  ما يرجى تقدمي معلومات عـن التنسـيق   
القائم بني معيد املرأة والوزارات الـيت تتعامـل مـع القضـايا املتاـلة مبسـاواة اجلنسـني وبـتمكني         

ملــرأة ومكافحــة العنــ) علــى الاــعيدين املر ــز  واإلقليمــي. ويرجــى توضــي  اســتقطاعات    ا
امليزانية اليت مت فرضيا علـى املعيـد املـذ ور أعـمته، مـع توضـي  مـا مت مـن توسـيع دور املعيـد           
ليمتد إىل معاجلة أشكال التمييز األكرى، فضمت  عن كطر احلد مـن وـور األنشـطة الـيت ير ـز      

فسري الامتت اليت تربط بني املعيد وبني املرلد املعـ  بـالفرص املتكافئـة بـني     علييا. ويرجى ت
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املرأة والرجل و ـذلك أمـني املظـاُ فيمـا يتاـل بوضـع الدراسـات واقتـرا  مشـاريع القـوانني           
 ورفع الدعاوى أمام ا،ا م.

 التدابري اخلالة املؤقتة
بشــأن  52ا يــرد ا الفقــرة تطــر  الدولــة الطــر  بعــض األمثلــة اجليــدة، مــن قبيــل مــ  - 5

التدابري اخلالة املؤقتة املفضـية إىل التعجيـل بالتنفيـذ العملـي للمسـاواة ألكـم األمـر الواقـع بـني          
بشـأن التـدابري    25( من االتفاقية، والتولية العامة للجنة رقم 2  2املرأة والرجل  بقا  للمادة 

، 52و  51الـواردة ا الفقـرتني    اخلالة املؤقتة. ومـع ذلـك فينـام أمثلـة أكـرى، ومنـيا تلـك       
ميكن اعتباره مبثابة تدابري  ويلة األجل متخذه ا جمال السياسة االجتماعيـة وليسـت تـدابري     مما

كالة مؤقتـة. ويرجـى توضـي  مـا إذا  ـان هنـام أ  عقبـات تعـوق تنفيـذ مثـل هـذه التـدابري             
وبــرامج االتاــال والــدعم  اخلالــة املؤقتــة، إضــافة إىل توضــي  العمليــات التشــريعية واإلداريــة  

ّن       وختايّ املوارد وإجياد احلوافز وممارسة عمليات التونييـ) ااـاد  ووضـع غايـات وحاـ
مشفوعة مبواعيد زمنية ود دة ا اجملاالت اليت تشيد قاورا  ا متثيل املرأة أو حرمانا  اـا سـواء   

ا اخلتاميــة الســابقة ا القطــاة العــام أو اخلــاص، علــى حنــو مــا أولــت بــه اللجنــة ا ممتحظا ــ 
 CEDAW/C/ESP/CO/6 مــا يرجــى اإلشــارة إىل النتــائج املتحقاقــة مــن واقــع   22، الفقــرة  .)

 التدابري املؤقتة اخلالة اليت مت تنفيذها.
 الاور النمطية املقولبة واملمارسات الضارة

فة إىل مـن القـرارات غـري امِللز مـة إضـا      21يشار إىل أنه وقت إعـداد التقريـر، مت تقـدمي     - 2
ــة املســاواة ا جملــس النــو اب. وهــذه القــرارات  انــت تتاــل      اثــنني مــن تقــارير األداء إىل جلن
ــرأة ا وســائل اإلعــمتم إضــافة إىل        ــة امل ــرأة ومبعامل ــة املطروحــة ا تاــوير امل ــا النمطي بالقوال
ب تشجيع ألعاب األ فال ذات الطابع غري اجلنسي ا املدارس، وتعزيـز مواضـيع املـرأة واأللعـا    

(. ويرجـى تقـدمي   12الرياضية، مث تضييق ااـو ة الرقميـة الفالـلة بـني النسـاء والرجـال  الفقـرة        
معلومات مستكملة عن الوضع الراهن لتلك القـرارات وأثرهـا والنتـائج املتحققـة بعـد تنفيـذها       

 على  ل من املستوى الو   واإلقليمي وا،لي.
هيئة اإلذاعة والتليفزيون الو نيـة لتعزيـز املعاملـة    ويشار إىل ما مت من توقيع اتفاَقني مع  - 5

( وإىل مـا مت مـن تنفيـذه مـن محـمتت إعمتميـة وغـري ذلـك مـن          22غري التمييزية للمرأة  الفقرة 
ــان   ــز الــوعي  الفقرت ــيم تلــك   52و  50أنشــطة تعزي (.  مــا يرجــى تقــدمي معلومــات عــن تقي

املتحقاقــة فيمــا يتاــل بتوــيري املواقــ)  احلمــمتت واألنشــطة وعــن التحــد يات امِلاــادإقة والنتــائج 
االجتماعيــة والقضــاء علــى العنــ). وتســلام الدولــة الطــر  باســتمرار وجــود الاــور النمطيــة   
 اجلنســـــــانية املطروحـــــــة ا ميـــــــادين العلـــــــوم والرياضـــــــة والفـــــــن واألنشـــــــطة الثقافيـــــــة 
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طــاق (، وبــأن هنــام اكتمتفــات ملحونيــة ا األنشــطة املنفاــذة كــارج ن 222-215 الفقــرات 
( وتورد بعـض  22املنيج املدرسي وا اكتيار املسارات التعليمية بني الفتيات والفتيان  الفقرة 

األمثلـة عــن اإلجــراءات املتخــذة مـن جانــا اجملتمعــات ا،ليــة امِلـدارة ذاتيــا  للقضــاء علــى تلــك    
ى الاـعيد  الاور النمطية املقولبة. ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتناسـقة املتإخـَذة علـ        

الو   لتنقي  الِكترـا املدرسـية املقـررة واملنـاهج التعليميـة مبـا مـن شـأنه زيـادة مشـار ة املـرأة            
والفتاة ا جمـاالت التعلـيم والرياضـة البدنيـة والفنـون واألنشـطة الثقافيـة، فضـمت  عـن اخليـارات           

ا وزارة التعلـيم   التعليمية غري النمطية.  ما يرجى توضي  ما إذا  انـت اسـتقطاعات امليزانيـة   
 .51قد ات بعت أسلوب مراعاة املنظور اجلنسا  لدى وضع امليزانيات املشار إلييا ا الفقرة 

 العن) ضد املرأة
سـيما   يرجى توضي  املوارد واايا ل املتاحة للمرأة اليت ترعإـد مـن ضـحايا العنـ)، وال     - 1

لرومـا ا اجملتمعـات ا،ليـة امِلـدارة     النساء ذوات اإلعاقات والنساء املياجرات ونسـاء وفتيـات ا  
ذاتيـــا  بعـــد إجـــراء اســـتقطاعات امليزانيـــة. ويرجـــى أيضـــا  توضـــي  مـــا إذا  انـــت الدراســـات  

التقييمــات قــد مت إجرابهــا بشــأن التــدابري املتخــذة حــ  اآلن، ومــا إذا  ــان النظــام الــراهن    أو
ــي تضــماين الف     ــك المتئ ــات، وكالــة أولئ ــع النســاء والفتي ــذ ورة أعــمته،  يكفــل جلمي ــات امل ئ

يتمتعن باحلماية الكافية وتتا  ان فرلة الولول إىل سـاحة العدالـة واحلاـول علـى مجيـع       أن
اخلــدمات األكــرى، ومــن ذلــك مــثمت  املمتجــج واخلــدمات االجتماعيــة واملشــورة القانونيــة          

رقـــم والنفســـانية ا مجيـــع أحنـــاء إقلـــيم الدولـــة الطـــر . وا ضـــوء آراء اللجنـــة ا الرســـالة  
25/2022 ،González Carreño           ضـد إسـبانيا، يرجـى توضـي  مـا إذا  ـان العنـ) الـذ

ميارسه األب قد مت أِكـذه بنظـر االعتبـار كـمتل اإلجـراءات القانونيـة املتعلقـة ألضـانة األ فـال          
وحقوق زيار م، وما إذا  ان هنام تدريا يتم  يئته للعاملني با،ا م والدوائر اإلداريـة الـيت   

 مإل مع تلك القضايا. وما إذا  ان قد مت تعزيز اإل ار القانو  ذ  الالة.تتعا
يشار إىل أن النسبة املئوية من النساء المتئي لقني حتفين نتيجة ما تعر ضن له مـن عرنـ)    - 3

مرتَكا على أساس جنسا  وُ يربِلون عنه، هـي نسـبة بالوـة االرتفـاة وتكـاد تكـون ثابتـة عنـد         
(. ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة للوقـو  علـى         102ة  الفقرة ا املائ 12نسبة 

األسباب اجلذرية اذا العدد املرتفع حلاالت إزهاق الرو  البشرية ا نيل العمتقـات احلميمـة مـع    
مكافحة تلـك األسـباب.  مـا يرجـى شـر  األسـلوب الـذ  تتبعـه الدولـة الطـر  ا التاـد              

لاور النمطية اجلنسانية املقولبة ضمن نطاق السلك القضائي، مبا حيـول  للتمييز اايكلي املتال با
بني املرأة وبني الولول إىل ساحة العدالة ا سياق التعامل مع تلك القضايا، فضـمت  عـن وا مـة    

 الادد. اجلناة وإلدار األحكام علييم وتقدمي التعويض ا هذا
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ضـد املـرأة، ومـن ذلـك مـثمت  العنـ)        تشري الدولة الطر  إىل أشكال شت ى من العنـ)  - 20
ضمن عمتقة ما، واالت جار واالستومتل واإليذاء واالعتداء اجلنسـي، واخلتـان واجلـرائم امِلرتَكبـة     

(. ولكنـيا ال ترسـيا ا احلـدي     102باسم ما يسـمى بالشـر  مث الـزواج القسـر   الفقـرة      
انـات، مراـنةفة حسـا    عن  ل شكل من أشكال هـذا العنـ). ويرجـى تقـدمي املعلومـات والبي     

املنا ق، عن مدى انتشار واجتاهات األشكال املـذ ورة أعـمته مـن ممارسـة العنـ) ضـد املـرأة،        
إضــافة إىل معلومــات مفاةــلة ومتجم عــة منــذ النظــر ا التقريــر الســابق وتتعل ــق بعــدد احلــاالت   

لقاوهـا والعمتقـة   امِلفاد عنيا وبا،ا مات واإلدانـات الـيت لـدرت ضـد اجلنـاة واألحكـام الـيت ت       
 بني اجلا  والضحية.

 االت جار واالستومتل ألغرا  البواء
 بقــا  ملاــادر بديلــة، فــةن الدولــة الطــر  تضــم ثــا  معظــم احلــاالت ا أوروبــا الــيت    - 22

تتعر  لمتجتار بالبشر واإلجبار على ممارسة البواء. ويشار إىل أن الدولة الطر   انـت تزمـع   
ّ  جديــد وشــامل ملكافحــة االت جــار    2021مــن عــام العمــل ا الربــع الثــا    علــى اعتمــاد نــ

 أ((. ويرجــى تقــدمي معلومــات  35بالنســاء والفتيــات ألغــرا  االســتومتل اجلنســي،  الفقــرة 
مرســتكمإلة بشــأن الوضــع الــراهن للاــك  املــذ ور أعــمته، مــع تبيــان  يفيــة تنســيقه مــع كطــة    

ل اجلنسـي، وتوضـي  مـا إذا  انـت أهـدا       الشر ة ملكافحة االجتار بالبشر ألغرا  االسـتومت 
اخلطــة الســابقة قــد مت حتقيقيــا.  مــا يرجــى توضــي  مــا إذا  انــت مكافحــة االجتــار بالبشــر      
واإلجبار على ممارسة البواء ترعد مبثابـة أولويـات ا لـدر اهتمامـات احلكومـة ومـا إذا  انـت        

 املوارد املخااة اذا الور  تتواءم مع تلك امليمة.
مت معلومات ودودة عن األحكام القانونية املعمـول اـا حاليـا  فيمـا يتعلَّـق بالبوـاء       ِقدِّ - 22

وعن تنفيذها، وكالة فيما يتال بالنساء املياجرات ممـن يفتقـرن إىل وضـع قـانو  ويقعـن ا      
(. ويرجـى توضـي  مـا إذا  ـان احلاـول علـى عمـل        31براثن البواء  ضحايا لمتجتار  الفقرة 

إلقامــة اــؤالء النســاء مــن ضــحايا االجتــار أمــر يتوقَّــ) علــى تعــاو ن مــع     أو علــى تــركيّ با
الشر ة، أو ما إذا  انت هذه العمليات تتم باورة مستقلة.  ما يرجـى توضـي  مـا إذا  ـان     
هنــام أ  تــدابري مت اختاذهــا ملنــع االت جــار واالســتومتل ألغــرا  البوــاء، مبــا ا ذلــك مــا متا مــن  

ء. ويرجــى أيضــا   ــر  املزيــد مــن املعلومــات التفاــيلية عــن كــمتل كفــض الطلــا علــى البوــا
 استومتل عمالة النساء العاممتت املياجرات وضحايا األعمال املزنلية القسرية أو االستومتلية.

 املشار ة ا احلياة السياسية والعامة
يرجى تقدمي معلومـات عم ـا برـِذل مـن جيـود أكـرى لزيـادة مشـار ة املـرأة ا احليـاة            - 21

السياسية والعامة، وكالة مـن كـمتل اعتمـاد التـدابري اخلالـة املؤقتـة الـيت مـن شـأ ا التعجيـل           



 CEDAW/C/ESP/Q/7-8 

 

6/9 14-64941 

 

بتحقيق املساواة املوضوعية بني النساء والرجـال ا مواقـع لرـنع القـرار وبالـذات ضـمن نطـاق        
لسياســية علــى الاــعيدين اإلقليمــي وا،لــي.  مــا يرجــى تقــدمي معلومــات عم ــا مت  الســلطات ا

-https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE]] 25/2021مؤكرا  من اعتماد القـانون  

A-2013-13756       .وأثره على مشار ة املرأة ا احليـاة السياسـية والعامـة علـى الاـعيد ا،لـي ]]
ية التدابري اليت مت اختاذها، أو يرزمإع اختاذهـا، لرفـع املسـتوى املـنخفض     ويرجى أيضا  توضي  ماه

 من مشار ة املرأة ا مواقع لرنع القرار ا القطاة اخلاص وا الشر ات العامة.
 التعليم
أشــري إىل أن هنــام اكتمتفــات بــني التخااــات ا جمــال التعلــيم، وأن املــرأة ال متثاــل     - 22

ا  361من الطمتب الدارسني ا جمال ااندسـة والعمـارة، ونسـبة    ا املائة  2262سوى نسبة 
( ومــن امِلســلَّم بــه أيضــا  أن هنــام 222و  222املائــة ا دراســات التربيــة الرياضــية  الفقرتــان 

لــورا   طيــة مقولبــة مطروحــة لــدى اكتيــار املســارات التعليميــة، وأن النســاء يزيــد متثيلــين ا  
فيمـا يـنخفض هـذا التمثيـل ا جمـاالت علـوم احلاسـوب والتشـييد          القطاعات اأُلنثوية التقليديـة 

ــات  الفقــرة    ــاء واإللكتروني (. ويرجــى تقــدمي معلومــات بشــأن  22واألشــوال العامــة والكيرب
التدابري املتخذة، مبا ا ذلك التدابري اخلالة املؤقتة، من أجـل تشـجيع الفتيـات والنسـاء، فضـمت       

واضيع غـري التقليديـة. و بقـا  للماـادر البديلـة فـةن املقـرر        عن الفتيان والرجال، على دراسة امل
الدراسي املتعلاق بتعليم املواَ نة، ويقال بأنه جارن حاليا   ما ورد ا تقريـر الدولـة الطـر ، قـد     
أوق) تنفيذه رغم أنه الوحيد من نوعـه الـذ  يتوجةـه إىل مجيـع التمتميـذ ا املدرسـة االبتدائيـة        

بالتعليم املتال بقضايا حقوق اإلنسان واحتـرام اآلكـرين. وعليـه، يرجـى      والثانوية فيما يتال
تقدمي معلومـات عـن احلالـة الراهنـة للمقـر ر املـذ ور أعـمته مـع توضـي  مـا إذا  انـت التـدابري             

قد أد ت إىل حتقيق النتائج املتوقاعة، وما إذا  ان هنـام تـدابري    52و  52املطروحة ا الفقرتني 
  حاليا  تنفيذها، فضمت  عـن تقـدمي معلومـات بشـأن التـدابري امِلزمـع اختاذهـا،        جديدة خمتلفة جير

ا حال وجودها، مبا يكفل لفتيات الروما المتئي حيققن نتـائج أفضـل بكـثري مـن فتيـان الرومـا       
 لدى إ مال التعليم االبتدائي أن تتا  ان ِفرص أفضل لمتلتحاق بسلك التعليم الثانو .

 العمالة
سلَّم به أن النساء يرسـتخدإمن ا األعمـال الـيت تتطلَّـا مسـتويات منخفضـة مـن        من امِل - 25

ــن           ــع الكــمى م ــي ياــلن إىل املواق ــن  المتئ ــة  بالرجــال ه ــن النســاء مقارن ــة م ــل، وأن قلا التأهي
املسؤولية، وأنه برغم ما حتا له املرأة ا جمال التعليم العايل فـةن نسـبة  ـبرية مـن النسـاء تعمـل       

(. ويشار  ذلك إىل أنه وقت إعداد التقريـر  ـان   212و  210دمات  الفقرتان ا قطاة اخل
ــة بــني املــرأة والرجــل ا جمــال       ــق الِفــرص املتكافئ ــام كطــة كالــة ا  ــور اإلعــداد لتحقي هن
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(. ويرجـى تقـدمي معلومـات بشـأن التـدابري      230العمالة، وللتاد   للتمييز ا األجور  الفقرة 
خلالــة املؤقتــة، مبــا مــن شــأنه القضــاء علــى الفاــل األفقــي والرأســي  املتخــذة، ومنــيا التــدابري ا

جمال املين بـني اجلنسـني، و فالـة أن تـتم ترمجـة لـا  الفتيـات والنسـاء ا حتاـيل التعلـيم            ا
العايل إىل إتاحة ِفرص أفضـل اـن ا جمـال االسـتخدام، إضـافة إىل تقـدمي معلومـات مسـتكملة         

لـة وأهـدافيا فيمـا يتاـل ألالـة املـرأة ا جمـال العمالـة ضـمن          بشأن احلالـة الراهنـة للخطـة اخلا   
اجملالني العام واخلاص علـى السـواء.  ـذلك يرجـى حتديـد مـا إذا  انـت التـدابري املطروحـة ا          

قــد مت تقييميــا واعتمادهــا، مــع توضــي  مــا إذا  انــت كطــة العمــل   231إىل  232الفقــرات 
لــى حنــو مــا مت حتديــده ا ذلــك اجملــال، قــد كضــعت للرلــد ع 233الــوارد ذ رهــا ا الفقــرة 

 فضمت  عن النتائج اليت أسفر عنيا هذا الرلد.
ا املائة من النساء امِلستخدإمات يعملن لبعض الوقت مقابـل   2265أشري إىل أن نسبة  - 22
ا املائـة مـن الرجـال، وأن النسـاء املسـتخدإمات مـن املـرجة  أ ثـر مـن الرجـال أن            262نسبة 

بشـأن   22/2021(. ويشار  ـذلك إىل أن القـانون   252عقود مؤقتة  الفقرة يعملن مبوجا 
ــل      ــرص العمـــ ــق ِفـــ ــو وكلـــ ــز النمـــ ــاريع وحفـــ ــي املشـــ ــم منظامـــ ــة إىل دعـــ ــدابري الراميـــ التـــ

[[https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8187  ــة إىل ــدابري راميـ ــر  تـ [[ أقـ
ات البطالـة، وحتويـل العقـود املؤقتـة الـيت      كفض اشترا ات الضـمان االجتمـاعي ور لـة عـمتو    

(. ويرجـى تقـدمي معلومـات مسـتكملة عـن أثـر       52وقَّعتيا الشـابات إىل عقـود دائمـة  الفقـرة     
القانون املذ ور علـى تشـويل املـرأة وقياميـا بتنظـيم املشـاريع االسـتثمارية.  مـا يرجـى تقـدمي           

نسـاء وخلفـض العمالـة املنقولـة بـني      معلومات عن التدابري األكرى املتخذة للحد  مـن بطالـة ال  
لفوفين ا القطاعات اليت درجت املرأة على اايمنـة علييـا، و ـذلك بشـأن التـدابري املتخـذة       

 خللق املزيد من فرص العمل لااحل النساء مبن ا ذلك النساء املياجرات ونساء الروما.
 الاحة
ىل ختفـيض معـد ل حـاالت    يرجى تقدمي معلومات مستكملة عـن التـدابري الـيت تقاـد إ     - 25

احلمل غري املرغـوب اـا، مبـا ا ذلـك مـا يـتم مـن كـمتل إدكـال حتسـينات علـى مـدى إتاحـة              
وتوافر اخلدمات املقد مة ا جمال الاـحة اجلنسـية واإللابيـة وإمكانيـة حتماـل تكاليفيـا، إضـافة        

اللجنــة إىل معلومــات وكــدمات تنظــيم األســرة علــى النحــو الســابق التولــية بــه مــن ِقبإــل           
 CEDAW/C/ESP/CO/6 ما يرجى تقدمي معلومات مسـتكملة عـن أ  تـدابري    22، الفقرة  .)

مت اختاذهــا لتعــديل التشــريعات الراهنــة بشــأن اإلجيــا  وكالــة أ  تــدبري مــن شــأنه فــر      
سـنة ممـن يلتمسـن اإلجيـا       21و  22السلطة األبوية للفتيـات المتئـي يتـراو  عمـرهن بـني      

إحا ــة اللجنــة علمــا  بشــأن وضــعية االســتئنا  املقــدةم إىل ا،كمــة    القــانو . ويرجــى  ــذلك
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ــي      ــانون التأسيســـــ ــتورية القـــــ ــتورية ةاـــــــوص دســـــ ــرة  2/2020الدســـــ ( 222 الفقـــــ
[[http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-3514   ــت ــا إذا  ان ــع إيضــا  م [[ م

مــن احلاــول علــى اخلــدمات  النسـاء امليــاجرات، ممــن يفتقــرن إىل الوضــع القـانو ، ورومــات  
 (.221الاحية واالجتماعية ح  لو ِ ن  من ضحايا العن) و/أو االت جار  الفقرة 

 االستحقاقات االقتاادية واالجتماعية
يرجى تفسـري السـبا ا أن املعاشـات التقاعديـة الـيت تتقاضـاها النسـاء، سـواء املـدفوة           - 21

بكثري من تلك اليت يتقاضـاها الرجـال  الفقـرات     عنيا أو غري املدفوة عنيا اشترا ات، هي أدىن
( وإذا  ان السبا مرتبطا  بأنشطة الرعاية اليت تقد ميا املرأة ا السنوات اليت تسـبق  221-212

تقاعدها، يرجى شر  التدابري املتخذة أو امِلزمإع اختاذها إل اء هـذا الفـرق. ويرجـى أيضـا  تفسـري      
ــيريات التشــريعية ا   ــت التو ــا  ان ــرة  إذا م ــادات أو ختفيضــات ا    212ملطروحــة ا الفق ــل زي متثا

االستحقاقات واإلجازات واملعاشات التقاعدية ذات الالة. ويرجـى توضـي  التعـديمتت الـيت مت     
-http://www.seg( ]]212إدكااـــا علـــى القـــانون العـــام بشـــأن الضـــمان االجتمـــاعي  الفقـــرة  

social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?dDocName=095093 مـــع تبيـــان مـــا إذا  انـــت ]]
 هذه التعديمتت قد أد ت إىل حتسني أو إىل تقليل االستحقاقات االجتماعية واالقتاادية للمرأة.

 املرأة الريفية
ا املائـة مـن ألـحاب املشـاريع الزراعيـة هـم مـن الرجـال          50يرشار إىل أن أ ثر مـن   - 23

ــذ القــانون  (. ويرجــى تقــدمي معلومــات مســتكمل  255 الفقــرة  بشــأن  15/2022ة عــن تنفي
ــة ]]  ــة املشــتإر ة للمشــاريع الزراعي -http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-Aامللكي

[[ والنتائج املتحققة منذ تنفيذه على الاعيدين الو   وا،لي.  ما يرجـى تبيـان   2011-15625
ستراتيجية ملسـاواة اجلنسـني ا جمـال    النتائج املتحققة لااحل وبواسطة املرأة من كمتل اخلطة اال

ــرة     ــة املســتدامة للفت ــة الريفي ــرة     2022-2022التنمي ــة املســتدامة للفت ــة الريفي ــامج التنمي وبرن
، فضـمت  عـن تعـاون معيـد املـرأة مـع       221على حنو مـا ورد ذ ـره ا الفقـرة     2020-2022

 (.222برنامج أورورا  الفقرة 
 الفئات ا،رومة من النساء

ِذ ــر  ــثري مــن التــدابري التشــريعية وغريهــا، مــن التــدابري الراميــة إىل حتســني حالــة   يــرد - 20
-232النساء املياجرات، مبن ا ذلك النسـاء املفتقـرات إىل الوضـع القـانو   انظـر الفقـرات       

(. ولكــــن اســــتقطاعات 235-235( ونســــاء الرومــــا  الفقــــرات 231 و 222 ، و2351
يحــات تشــريعية، ميكــن أن تنــال مــن أوجــه التقــدام املــذ ورة   امليزانيــة، ومــا مت مــؤكرا  مــن تنق 
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أعمته. ويرجى توضي  التدابري املتخذة لتجناا استومتل العاممتت املياجرات ا جمـال الزراعـة   
وضـمان حاـوان علـى املسـكن المتئـق و يئـة نيـرو  العمـل املعقولـة لاـاحلين، فضـمت  عــن            

الاـحية إضـافة إىل اخلـدمات األكـرى. ويرجـى       وضع حدل أدىن لألجور، وإتاحة سربل الرعاية
توضي  ما إذا  انت التدابري املختلفة املتخـذة لـتمكني املـرأة الريفيـة ونسـاء الرومـا، مـع زيـادة         
إتاحة سربل التعليم والرعاية الاحية والتشويل واخلدمات لااحل ضحايا العن) قـد مت ختفيضـيا   

 أو إيقافيا نتيجة لمتستقطاعات املالية.
ويرجى توضي  ما إذا  انت الدولة الطر  ختطاط الختاذ تدابري بديلـة عـن االحتجـاز     - 22

ــن النســاء           ــا تضــم أ ــم نســبة م ــ  أ  ــة حي ــة غــري عنيف ــرأة أنشــطة جنائي بســبا ارتكــاب امل
 امِلحتجزات على لعيد أوروبا ومعظمين وتجزات عن تريإم مرتبطة بتعا ي املخدِّرات.

 بات اللجوءالنساء المتجئات والنساء  ال
 يرجى تقدمي ما يلي: - 22

بيانـات إحاـائية حديثـة ومبوةبــة علـى أسـاس اجلــنس واملوقـع اجلوـراا بشــأن          أ( 
األشخاص من المتجئني و ـال  اللجـوء وعـدد املرافـق املتاحـة اـم ونوعيـة تلـك التسـييمتت،          

 برعد اجلنسا ؛فضمت  عن معلومات تتال بطلبات اللجوء استنادا  إىل االضطياد املتال بال
معلومــات عم ــا إذا  ــان هنــام سرــبل تــدريا ومبــادم توجيييــة تقــدةم إىل           ب( 

مسؤويل إنفاذ القوانني وحرس احلدود بشـأن أسـلوب التعامـل مـع حـاالت االضـطياد املتاـل        
 بالبرعد اجلنسا  وبتقدمي احلماية للنساء والفتيات المتجئات و البات اللجوء؛

بري املتخــذة إلقــرار إجــراء مناــ) وفع ــال بشــأن اللجــوء  معلومــات عــن التــدا  ج( 
سبتة ومليله مبا يضمن االمتثال للمواعيد القانونية ويكفل نقل  البات اللجوء إىل الـم دون   ا

 تأكري مع اختاذ التدابري الضرورية حلماية النساء والفتيات المتجئات و البات اللجوء؛
كطــط التأهاــا ا حــاالت الطــوارم   معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لوضــع   د( 

ضــمانا  للمعاملــة الكافيــة ا اجليــوب الميــة وعلــى الســاحل اإلســبا  كــمتل حــاالت الولــول  
ــة           ــة وإحال ــد احتياجــات احلماي ــى حتدي ــة عل ــدرة الكافي ــك الق ــا ا ذل ــرا ، مب ــرا  وأل ــة ب اجلماعي

االعتبـار االحتياجـات    األشخاص ا،تـاجني للحمايـة الدوليـة إىل إجـراءات اللجـوء أكـذا  بعـني       
 ا،د دة للنساء والفتيات.

 


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

