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أولً -معلومات عامة عن الدولة
ألف -املؤشرات الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية الرئيسية
 -1املؤشرات الدميغرافية
 -1يقع جزء كبري منن قللنيم قسنباييا ،قىل جاين الربتغناو وديندورا ،ل املنطقنة اجلغرافينة لبنب
اجلزيننرة اإليبرييننة ،الوالعننة ل دلصنى جنننوغ بننرغ دورواب .ويضننم ،وننالوةى ولننى ملننً ،نموونةى مننن
األراضنني اجلزريننة كننيرابيلي الوننناري والباليننار ،وجننزر داننر د ننغر حجمناى ،ومنندينيت سننبتة ومليلننة
ال نوالعتا نناو الق ننارة األفريقي ننة .وم نناحة قس ننباييا اإلمجالي ننة البالغ ننة  506 030كيل ننوم اى مرًع ناى
جتعلهننا ضننمن البلنندان اسم ننا األكننرب ل العننا  .وتبلننم م نناحة األراضنني الوالعننة ل شننب اجلزيننرة
اإليبرييننة  493 514كيلننوم اى مرًع ناى فض نالى وننن درابي ن الباليننار الننذي تبلننم م نناحت 4 992
كيلننوم اى مرًع ناى ،ودرابي ن الوننناري الننذي تبلننم م نناحت  7 492كيلننوم اى مرًع ناى ،ومنندينيت سننبتة
ومليلة البالغة م احتهما  32كيلوم اى مرًعاى.
 -2وحن  1كننايون اليناي/يننناير ً ،2018لننم ونندد ال ننوان املقيمننا ل قسننباييا 46 658 447
ي ننمة .دمننا صصننو تطننور األرلننام اننالو ال نننواد األاننرية ،فننربم دن ونندد ال ننوان ننا منننذ
دوائ ن ن و ننام  2001ح ن ن دوائ ن ن و ننام  ً 2009ننوترية  700 000ي ننمة ل ال نننة ،ومل ننً قىل
حنند كبننري ً ننب ارت نناع ونندد األجاي ن كننان ونندد ال ننوان األجاي ن ل دوائ ن وننام 2009
يبلننم  5 386 659ي ننمة  ،فننلن ال نننواد ال نينالة التاليننة شننهدد نواى سنننو ى جملمننوع ال ننوان
يناهز  200 000ي مة اخن ض ودد ال نوان األجاين انالو هنذه ال ننواد ً ن 150 000
ي ننمة  .واننالو ال نننواد األرًننع التاليننة مننن وننام  2013قىل وننام  2016حنندة اخن ننا ل
نمننوع ونندد ال ننوان لنندره  378 000ي ننمة ،ويعننز ملننً جزئي ناى قىل اخن ننا ونندد ال ننوان
صنون ابوتبنارهم منوا نا
األجاي الذي جننم ،منن جهنة ،ونن جتنني األجاين  ،النذين ناروا ُو اب
قسباييا ،ومن جهة دار  ،ون وودهتم قىل ًلداهنم األ لية.
 -3ول و ن ن ن ننام  ،2017ح ن ن ن نندثق دة فال ن ن ن ننق  130 000ي ن ن ن ننمة ل و ن ن ن نندد ال ن ن ن ننوان
األجاي  ،وال سيما اجلالينة ال نزويلينة واجلالينة الوولومبينة ،حين ادد كن واحندة منهمنا أبكيننر
م ن ننن  20 000ي ن ننمة .ودً ن ننر اجلن ن ننياد ال ن ننيت اخن ن ننض و ن نندد حامليه ن ننا املقيم ن ننا ل قس ن ننباييا،
حب نواي  8 000ي ننمة ،هنني الروماييننة والربيطاييننة .ويبلننم نمننوع م نوا ًلنندان االحتنناد األورو
ال نبعة والعبنرين املقيمنا ل قسننباييا  .1 930 904ودًنر هم الرومناييون  673 592ي ننمة ،
يليهم الربيطاييون  284 987ي مة  ،مث اإليطاليون  221 368ي مة  .ومنن ًنا اجلاليناد
األجنبية بري املنتمية قىل ًلدان االحتاد األورو  ،يبو املغارًة دكرب ودد  682 022ي مة ،
يليهم الصينيون  183 491ي مة  ،مث الوولومبيون  159 563ي مة .
 -4ووفقناى للبيننااد املةلتننة امل ننتمدة مننن قحصناءاد ال ننوان النواردة ل الدراسننة اإلحصننائية
ال ننيت دو نندها املعه نند ال ننو ل حص نناء ،ارت ننع و نندد ال ننوان األجاي ن ن ا ننالو النص ن ن األوو
م ن ننن و ن ننام  2018مب ن ننا ل ن نندره  100 764ي ن ن ننمة ،حي ن ن ن ًل ن ننم  4 663 726دجنبي ن ن ناى ل  1متن ن ننو /
يولي ن  .2018ولنند ُسننجلق دولننى الننز داد اننالو األشننهر ال ننتة األوىل مننن وننام ً 2018ننا
ال نزويليا  18 749ي مة  ،والوولومبيا  16 794ي مة  ،واملغارًة  10 356ي مة .
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 -5وفيم ننا يتعل ننو ًتو ين ننع ال ننوان حب ن ن ي ننوع اجل ننن  ،يبن ننو ال ننذكور  49,0ل املائن ننة
واإلاة  51,0ل املائننة مننن نمننووهم ،وفق ناى لبيننااد تعننود قىل  1كننايون اليناي/ين نناير .2018
وضمن اإلسبان ،يبنو النذكور  49,0ل املائنة واإلاة  51,0ل املائنة .دمنا األجاين  ،فيبنو
منننهم الننذكور  49,5ل املائننة واإلاة  51,5ل املائننة .دمننا حب ن ال ننن ،فننلن  15,0ل املائننة
من ال وان تق دومارهم ون  15سننة ،و 65,8ل املائنة مننهم تن اوع دومنارهم ًنا  16و64
سنة ،و 19,2ل املائنة مننهم تبلنم دومنارهم  65سننة دو دكيننر .وتقن دومنار  14,9ل املائنة منن
ال وان اإلسبان ون  15سنة ،وت اوع دومنار  64,7ل املائنة مننهم ًنا  16و 64سننة ،وتبلنم
دومار  20,4ل املائة منهم  65سنة دو دكينر .دمنا صصنو ال نوان األجاين  ،فنلن  15,0ل
املائننة منننهم تقن دومننارهم وننن  15سنننة ،و 76,6ل املائننة منننهم تن اوع دومننارهم ًننا  16و64
سنة ،و 8,4ل املائة منهم تبلم دومارهم  65سنة دو دكينر.
 -2املؤشرات القتصادية
 -6شننهد االلتصنناد اإلسننباي اننالو العقننود األاننرية حتننوالى بننري م ننبو يوننن لن دثننر ولننى
اهليو ن اإليت نناجي لاللتص نناد فح ن ن ً ،ن ن ديض ناى ول ننى دور ال ياس ننة االلتص ننادية .فق نند حتول ننق
قسباييا من يظام التصادي موروة ون سياسة االكت اء الذايت الصنارمة النيت ايغم نق فيهنا حن
ال ننتيناد م ننن الق ننرن املاض نني ،يت ننم ًدرج ننة والي ننة م ننن الت نندا وض ننع م ننتو االي نندما ل
حميط  ،قىل يظام يبنو جنزءاى منن االحتناد االلتصنادي والنقندي النذي حينن املرحلنة األكيننر تقندماى
من التوام االلتصادي الذي يبهده اليوم.
َّ
وشو ايضمام قسباييا قىل اجلماونة االلتصنادية األوروًينة ل ونام  1986حنافزاى للتحنرر
-7
واالي تن نناع ولن ننى اس ن ننار  ،سن ننعياى قىل دة فعالي ن ننة دس ن نوا ال ن ننلع واس ن نندماد وووام ن ن اإليت ن ننا .
وابإلض ننافة قىل مل ننً ،يُ ننذد وملي ننة ق ننالع مهم ننة للنظ ننام االلتص ننادي ابمتين ن ه نندفها ل قح نرا
التقنندم ل ننناو حتنندي األس نوا ًتح ننا وملهننا وتي ننري اينندماجها ل األس نوا األوروًيننة دوالى
والعاملية الحقاى.
 -8وًغننض النظننر وننن االي تنناع الننذي ًنندد ابوتمنناد اطننة االسننتقرار ل وننام  ،1959تعننود
ًداية هنذه التغنرياد قىل ات الناد مويولنوا ،النيت دًرمتهنا ل ونام  1977حوومنة ددول نو سنواري
واجله نناد االجتماوي ننة ال اول ننة ،ل ق ننار اسن ن اتيجية متوامل ننة لتي ننري وملي ننة حت نندي االلتص نناد
اإلسباي وامل امهة ل اسرو من د مة الن ط .بري دن يبوء ضغوط جديدة فرضتها دسعار النن ط
اسننام ولننى االلتصنناداد الغرًيننة ل ن مبننهد مت ننم ًتنندي م ننتو د النمننو وارت نناع معنندالد
التضخم ليد قىل حد كبنري لندرة اإل نالحاد اجلديندة ولنى تبنجيع نو االلتصناد اإلسنباي .ول
ال ن ة املمتنندة ًننا وننامي  1986و ،1989اه ننزد معنندالد النمننو  5ل املائننة ًلننم متوس ننط
معدو النمو ال نوي االو نم ال ة  4,7ل املائنة وحنواي  20ل املائنة انالو فن ة ال ننواد
األرًع ً ض الدينامينة القوينة للطلن النداالي ًبنقَّي املتمينلنا ل االسنتينمار واالسنتهال ولنى
حنند سنواء ،وددد قىل دة مهمننة ل حجننم فننر العمن  ،ودُحننر ل الولننق ماتن تقنندم ل ننناو
توحيد احل اابد العامةً .يد دي  ،كنتيجة لقوة الطل الداالي ،دانذ يطنا اانتالو املندفوواد
اسارجية يت ع وًددد التوتراد املرتبطة ابلتضخم ل الظهور.
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 -9ول و ننام  ،1993دا ن االلتص نناد اإلس ننباي ل د م ننة وميق ننة ت ننببق ل قًط نناء وملي ننة
تقري ن م ننتو النندا مننن م ننتو د دا ن البننركاء ل اجلماوننة االلتصننادية األوروًي نة .ودس ن ر
مل ننً و ننن ارت نناع كب ننري ل مع نندو البطال ننة ،ال ننذي اه ننز  25ل املائ ننة م ننن ال ننوان الناش ننطا
التص نناد ى ،وت نناروق ل الول ننق ماتن ن مع نندالد التض ننخم ًب ننو كب ننري وات ننع يط ننا اسلن ن ل
احل نناابد العامننة .ول  1ك ننايون اليناي/يننناير  ،1999دُيب ن ل هناي ننة املطننا االحتنناد النق نندي
األورو الننذي ضننم ً 11لننداى وض نواى .ومتينن األثننر املباشننر إليبنناء العملننة املوحنندةً ،ننال شننً ،ل
تبلننور م هننوم جدينند لل ياسننة النقديننة ،الننيت دُسننند ااتصننا وضننعها ًبننو ال رجعننة في ن قىل
املص ننر املرك ننزي األورو  ،وفابن ابق نند ً ننذلً مص ننر قس ننباييا اس ننتقالليت املباش ننرة فيم ننا يتعل ننو ًرس ننم
اس اتيجية ال ياسة النقدية.
 -10وحوننن تق ننيم وملي ننة ايض ننمام قس ننباييا قىل منطقننة الي ننورو قىل م ننرحلتا رئي ننيتا .ف نني
البداي ننة ،هي نني الي ننورو مناا ناى ل ننو ى م ننن الينق ننة ل االلتص نناد اإلس ننباي ،مم ننا و ننز االس ننتهال ال ننو
واالسنتينمار .وابإلضننافة قىل ملننً ،دد اخن ننا معنندالد ال ائنندة اخن اضناى جليناى كنتيجننة لعمليننة
التقنارغ ل دسننعار الصنر اإلمسنني ول ياسننة املصنر املركننزي األورو النقدينة امل ننايرة للتقلبنناد
الدوريننة قىل ننو االئتمننان ًبننو لننوي .ول هننذا ال ننيا  ،تننرب الديناميننة الوبننرية للطل ن ا لنني
وتوسع لطاع العقار .واالو هذه املرحلة األوىل ،سج االلتصاد اإلسباي معدالد مهمة للنمو
االلتص ن ننادي ،واس ن ننتمر ل وملي ن ننة موين ن ننة إلع ن نناد ف ن ننر العمن ن ن  ،حي ن ن اس ن ننتطاع دن وق ن ننو ل
وام  2007معدالى متوسط  8,23ل املائة.
 -11ول وننام  ،2008اينندلعق األ مننة املاليننة الدوليننة ،الننيت ددد قىل اخن ننا بننري وننادي ل
ال يولة ل األسوا املالية الدولية .وابلنظر قىل دن هذه األسنوا كاينق تبنو املصنادر الرئي نية
لتموي املصار والصناديو اإلسبايية ،فقد تول ق فجي ىة وملينة مننا القنرو  .ودثنَّر هنذا الوضنع
ًبنو اننا ل لطنناع البننناء ودد ملننً ،ابوتبنناره لطاوناى كينين الينند العاملننة ،قىل ًدايننة مرحلننة
لوية من فقندان الو نائ  .و نواو ال ن ة  ،2011-2008تراكمنق م نتو د والينة منن العجنز
املنناي ددد قىل ارت نناع ننارواي لعن ء النندين العننام .وابلتنناي ،ايتقلننق األ مننة املاليننة ود مننة لطنناع
البننناء ل هنايننة املطننا قىل القطنناع العننام ،ربننم اإل ننالحاد الضنريبية وق ننالحاد سننو العمن
املنجزة ل وام  .2010وق اء تدهور الوضع ،لبق حوومة قسنباييا م ناود ىة مالينةى قىل ًروك ن
هبنند ت نريع ومليننة قوننادة هيولننة النظننام املصننرل وابشننرد ومليننة موين ننة لضننبط دوضنناع املاليننة
العامننة مننن حين الن قنناد واإلينراداد ولننى حنند سنواء .وجننر ديضناى ق ننالع سننو العمن ًغيننة
دة م تو مرويتها الداالية هبد ول مبولة فقدان الو ائ واكت اغ القدرة التناف ية.
 -12واوتبنناراى مننن وننام  ،2014ونناد االلتصنناد اإلسننباي قىل قح نرا التقنندم مننن اننالو م ننار
للنمننو االلتصننادي ات ننم في ن منحننى الصننادراد ًديناميننة كبننرية .واننالو ال ن ة ،2018-2015
سج االلتصاد اإلسنباي نواى ل النناتحمل ا لني اإلمجناي احلقيقني اهنز  3ل املائنة و نحا معظنم
اا ننتالالد االلتص نناد الول نني املرتبط ننة ابلت نندفقاد :وج ننز احل نناغ اجل نناري ،وفق نندان الو ننائ ،
والعج ننز امل نناي .ول و ننام  ،2018ننا االلتص نناد ًن ننبة  2,5ل املائ ننة ،واخن ننض العج ننز امل نناي
قىل  2,7ل املائة ،و ادد فر العم حبواي  3ل املائة.
 -13وربم الوضع االلتصادي اإلعا  ،فال يزاو مثة ًعض االاتالالد امل اكمة ل االلتصناد
الولنني مين ن ارت نناع معنندو البطالننة ،وارت نناع النندين العننام ،وفننرط مديوييننة ننال وضننع االس نتينمار
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الدوي .وابإلضافة قىل ملً ،ددد آاثر األ مة قىل ارت اع م تو الت اود االجتماوي واإللليمي
ل قسن ننباييا .ويبن ننو التصن نندي هلن ننذه التحن نند د هن نند نموون ننة من ننن ال ياسن نناد االلتصن ننادية
واإل الحاد اهليولية الرامية قىل قرساء م ار جديند دكيننر اسنتدامة و نوالى للنمنو االلتصنادي ل
قسباييا.
القتصاد اإلسباين يف الوقت الراهن :اهليكل القتصادي حبسب القطاعات
 -14االو العقود األرًعة املاضية ،شنهد النو ن الن نق لقطاوناد االلتصناد تغنرياى جنوهر ى ،قم
ننا لطنناع اسنندماد ًبننو جنند ملحننوع ولننى ح نناغ ابلنني القطاونناد .وهوننذا ،كننان قمجنناي
القيمننة املضننافة لقطنناع الصننناوة ل وننام  1995حينن  20,3ل املائننة مننن الننناتحمل ا لنني اإلمجنناي
فيما ًلغق هذه الن بة  16,20ل املائة ل وام  .2016وتراجعق األمهية الن بية لقطناع البنناء
ًب ننو كب ننري ،حين ن ًلغ ننق ي ننبت  8,8ل املائ ننة م ننن الن نناتحمل ا ل نني اإلمج نناي ل و ننام 1995
و 10,14ل املائة من ل وام  ،2008وًددد ًعند ملنً ل ال اجنع لتمينن  5,10ل املائنة منن
الناتحمل ا لي اإلمجاي ل وام  .2016دما لطاع اسدماد ،فقد ارت عق ي نبت منن النناتحمل ا لني
اإلمج نناي ا ننالو ال ن ن ة امل ننذكورة أبكين ننر من ننن  7يق نناط ،حي ن ن ايتقل ننق م ننن  59,1ل املائن ننة ل
وام  1995قىل  67ل املائة ل وام .2016

لطاع الصناوة
 -15وفقن ناى ل حص نناءاد اهليولي ننة ملةس نناد لط نناع الص ننناوة ،جت نناو د القيم ننة املض ننافة هل ننذا
القط ن نناع  141 342ملي ن ننون ي ن ننورو ل و ن ننام  ،2017وحج ن ننم الي ن نند العامل ن ننة ًن ن ن 2 137 085
شخص ناى .ويبلننم حجننم االس نتينمار الصننناوي ل األ ننوو املاديننة  23 777مليننون يننورو .وسننج
هنذا القطناع منننذ ونام  2000م نتو د متناميننة منن اإليتاجينة فالننق نمنوع لطاوناد االلتصنناد
احل اابد الو نينة  .ولند تولن هنذا املنحنى ألوو منرة ل ونام  ،2008ونندما دد االخن نا
الق ننوي إلمج نناي القيم ننة املض ننافة لقط نناع الص ننناوة قىل جعن ن م ننتو قيتاجي ننة ه ننذا القط نناع دون
م ننتو د قيتاجيننة نمننوع لطاونناد االلتصنناد .بننري دن م ننتو قيتاجيننة لطنناع الصننناوة ونناد قىل
النمو منذ وام  2010ليتجاو م تو قيتاجية نموع لطاواد االلتصاد حمققاى ل وام 2013
ي ننبة ننو ًلغننق  4,5ل املائننة مقاً ن  2,6ل املائننة جملمننوع لطاونناد االلتصنناد  .وًلننم حجننم
تننداوو مةس نناد لطنناع الصننناوة  582 357مليننون يننورو ل وننام  ،2015ومعنندو النمننو مننن
سنة ألار  1,8ل املائة.
 -16ول نند حتلين ن هيون ن املةس نناد الص ننناوية م ننن حين ن حج ننم املةس ننة ُمقاسن ناى ًع نندد
الع نناملا هب ننا  ،يُالح ننس دن املةس نناد ال ننيت يزي نند و نندد مو يه ننا و ننن  250مو ناى حقق ننق ل
وننام  2017ي ننبة  54,5ل املائننة مننن حجننم تننداوو القطنناع ًرمت ن  ،فيمننا ًلغننق ي ننبة العنناملا
هبا  34,2ل املائة.
 -17ودكين ننر ف ننروع الص ننناوة م ننامهة ل قمج نناي املع ننامالد ل و ننام  2017ه نني الص ننناواد
الغذائيننة  16,4ل املائننة وقيتننا الطالننة الوهرابئيننة ويقلهننا وتو يعهننا  11,8ل املائننة و ننناوة
املركباد ماد ا ركاد واملقطوراد وشب املقطوراد  11,7ل املائة  .ول نناو العمالنة ،كاينق
األيبطة اليت وفرد فر العم ألكرب ودد من األشنخا هني الصنناواد الغذائينة  16,4ل
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املائنة و نناوة املنتجنناد املعديينة ابسنتينناء املالد واملعننداد  11,4ل املائنة و نناوة املركبنناد
ماد ا ركاد واملقطوراد وشب املقطوراد  7,4ل املائة .

لطاع الطالة
ً -18ل ننم م ننتو اس ننتهال الطال ننة األولي ننة ل قس ننباييا  128 084كيلو ن ن ناى م ننن املو نناف
الن طي ل وام  ،2017ومتينلق مصادرها الرئي ية ل ديواع الولود األح وري :النن ط  43,8ل
املائننة والغننا الطبيعنني  21,4ل املائننة وال حننم  10,5ل املائننة والطالنناد املتجننددة 12,2
ل املائ ننة والطال ننة النووي ننة  11,9ل املائ ننة  .وًل ننم االس ننتهال النه ننائي م ننن الطال ننة 85 516
كيلو ن ناى م ننن املو نناف الن ط نني ل و ننام ُ ،2017وج ن  84 493كيلو ن ناى منه ننا لالس ننتخداماد
الطالية و 4 023كيلو ناى لالستخداماد بري الطالية.
 -19دما اإليتا اإلمجاي للطالة الوهرابئية ل وام  ،2017فقد ًلم  275 611جيغاواط،
ُولنندد ي ننبة  32,0ل املائننة منهننا مننن مصننادر الطالننة املتجننددة ،و 21,1ل املائننة مننن الطالننة
النوويننة ،و 17,5ل املائننة مننن ال حننم ،و 22,4ل املائننة مننن الغننا الطبيعنني ،و 5,8ل املائننة مننن
املنتجنناد الن طيننة ،و 0,3ل املائننة مننن مصننادر داننر  .وًلننم الطل ن ولننى الطالننة الننيت تنتجهننا
ا طاد الوهرابئية ل قسباييا  268.14جيغاواط والر يد الصنال لالسنترياد والتصندير 9 171
جيغاواط.

لطاع اسدماد
 -20ما فت لطاع اسدمادً ،ندوره ،يوت ن دمهينةى التصناديةى قىل دن شنو ي نبة  66,4ل
املائننة مننن الننناتحمل ا لنني اإلمجنناي ل وننام  .2017ووفق ناى ل حصنناءاد اهليوليننة ملةس نناد لطنناع
اسندماد ،اد حجننم تننداوو هنذا القطنناع ًن ننبة  6,0ل املائننة ل ونام  2017ابملقاريننة مننع العننام
ال ناًو ،قم ًلنم  499 192ملينون ينورو .وحب ن نمووناد األيبنطة ،يبنو النقن والتخنزين
النبنناط األكينننر و اى ل قمجنناي حجننم التننداوو  21,9ل املائننة  ،تلي ن األيبننطة املهنيننة والعلميننة
والتقني ن ننة  17,7ل املائ ن ننة  ،مث املعلوم ن نناد واالتص ن نناالد  16,9ل املائ ن ننة  .وحتت ن ن ن ال ن ننياحة
والصننناواد املرتبطننة هبننا مواي نةى ابر ىة ل لطنناع اسنندماد ،ملننا هلننا مننن دثننر ل االلتصنناد والعمالننة.
ف نني وننام  ،2017اسننتقبلق قسننباييا حنواي  82مليننون سننائا ،وكايننق ًننذلً اثي ًلنند ل العننا
من حي توافد ال ياع ومنن حين مندااي هنذا النبناط .وحتتضنن قسنباييا مقنر املنظمنة العاملينة
لل ياحة ،وهي وكالة متخصصة اتًعة لألمم املتحدة.
 -21وارت ع ودد العاملا ل لطاع اسدماد قىل  ،6 239 490دي ًز دة ي نبتها  3,7ل
املائننة ابملقاريننة مننع وننام  .2016وحب ن نموونناد األيبننطة ،تبننو ال ندلننة النبنناط األكينننر
دمهينةى منن حين ونندد العناملا ًن  23,5ل املائنة  ،تلين األيبنطة اإلدارينة واسندماد امل نناودة
واأليبطة املهنية والعلمية والتقنية  23,2ل املائة و 16,8ل املائة ،ولى التواي .
 -3املؤشرات الجتماعية
سوق العمل واجلهات الفاعلة الجتماعية والتوافق الجتماعي
 -22االو الرًع األاري من وام ً ،2018لم ودد الناشطا التصاد ى ل قسباييا 22 868 800
شننخ  ،وهننو مننا عع ن معنندو النبنناط  58,61ل املائننة .ووفق ناى للدراسننة االستقصننائية للقننو
6

GE.19-06755

HRI/CORE/ESP/2019

العاملنة ،اخن نض وندد الناشننطا التصناد ى ًن نبة  0,4ل املائنة اننالو ونام  .2017وًلنم معنندو
البطالة  14,45ل املائة ل وام  ،2018ويق ون  15ل املائة ل وبرة دلاليم متمتعة ابحلونم
الننذايت .واخن ننض معنندو النبنناط لنند الننذكور واإلاة ولننى حنند سنواء اننالو ال نننواد اسمن
األا ننرية قىل دن ًل ننم  64,45ل املائ ننة و 59,08ل املائ ننة ،ول ننى الت ن نواي ،ا ننالو الرً ننع األا ننري
مننن وننام  .2018وابإلضننافة قىل ملننًً ،لننم معنندو النبنناط لنند ال ننوان األجاي ن 71,55
ل املائة.
 -23ويتض ننمن ل ننايون العم ن اإلس ننباي ،من ننذ ق ننالع و ننام  ،2010آلي نناد تت ننيا للب ننركاد
قمواييننة التوي ن مننع ًيننناد اإليتننا املتغننرية ،مننن اننالو تع ندي ونا ننر تنظيمهننا الننداالي يننوم
العم وساواد العم واملهام ،وما قىل ملً  ،واحل اع ولى ردس املاو الببري ،مع التوفيو ًنا
األسباغ الوامنة وراء ملً واملباركة املتضافرة للعماو .وينبغي دن تونون آليناد املروينة الداالينة
 الال مننة لت ننادي قجنراء تعننديالد مننن اننالو االسننتخدام بننري امل ننةوو لعقننود العمن املةلتننة -مرفقة ًوسائ قوالم تو مباورة العماو وقًرام االت الاد اسنتناداى قىل مبنددي التنوا ن واحلماينة.
ولنند تنندهور هننذا الوضننع اننالو ال نننواد األاننرية ،قم شننجعق ق ننالحاد معينننة حتدينند شننروط
ددىن من جاي واحد ،وهو ما ي اهم ل ارت اع م تو ودم استقرار نرو العمن ول ات ناع
يط ننا التباو نند دو الت رلن نة ً ننا يق نناابد العم نناو .ويتمينن ن ه نند احلووم ننة األساس نني ابلت نناي ل
استعادة التوا ن ًا مبددي محاية العماو والقدرة التناف ية للبركاد.
 -24ول و ن ننام  ،2013ج ن ننر تقي ن ننيم االس ن ن اتيجية اإلس ن ننبايية لل ن ننالمة والص ن ننحة املهنيت ن ننا
لل ن ة  ،2012-2007ال ننذي اوتمدت ن اللجن ننة الو ني ننة لل ننالمة والص ننحة املهنيت ننا ال ننيت ك ننان
تقييمهننا للتننداًري املن ننذة الننيت ي ننو وننددها املائننة قعاًي ناى للغايننة .ول وننام  ،2015اوتمنند نل ن
الننو راء االس ن اتيجية اإلسننبايية لل ننالمة والصننحة املهنيتننا لل ن ة  ،2020-2015الننيت وافقننق
وليها م بقاى اإلدارة العامة للدولة واأللاليم املتمتعة ابحلوم الذايت ومنظمناد مةس ناد األومناو
واهليناد النقاًية .ومن ًا دهدافها العامنة تبنجيع التح نا املتوا ن لظنرو العمن  ،منع قينالء
اهتمام اا للولاية من األمرا املهنية واألمرا املرتبطة ابلعم .
 -25وترمي الز دة املتولعة ل وام  2019للحد األدىن لألجنور مبنا لندره  22,3ل املائنة قىل
تعزينز ًيننة قيتاجينة دكيننر دينامينة وتنوا اى ،منن انالو نام دكيننر نوالى ووندالى للمبناركة ل النمنو
االلتصننادي ،وهتنند ل الولننق مات ن قىل تضننييو ال جننوة القائمننة ًننا تلن فننناد العمنناو وقىل
حت ن ننا الظ ن ننرو األولي ن ننة لل ن ن نناد األكين ن ننر حرم ن ننااى .وابإلض ن ننافة قىل مل ن ننً ،ست ن نناهم نموو ن ننة
اإلجراءاد املتخذة ل ناو سياسناد سنو العمن اإلعاًينة وال نلبية ل ايتعنا فنر التو ين
وتنبيط سو العم .
 -26ول ه ننذا ال ننيا  ،اوتم نندد احلووم ننة ق ننالحاى موحن ناى وج ننذر ى هب نند ولن ن فق نندان
الو نائ وقعنناد فننر للعمن ولننى سننبي االسنتعجاو .ول ق ننار هجننرة اليند العاملننة ،ولننى وجن
التحديد ،در ل اجلريدة الرمسية ل  31كايون األوو/دي مرب  2018دمنر و اري جديند ًبنين
اإلدارة اجلماويننة للتعالنند مننع العمنناو مننن ًلننداهنم األ ننلية .ويتننناوو هننذا األمننر الننو اري اجلدينند
ًبننو معمننو تل ن الصننيم الننيت تتيحهننا دداة التعالنند مننع العمنناو مننن ًلننداهنم األ ننلية ًغننر
حتقيو هند منزدو  .فمنن جهنة ،وندد سنب اهلجنرة املمننة واملنظمنة والنظامينة ،وحضني لندماى ل
تن يننذ دهنندا التنميننة امل ننتدامة ا ننددة ل اطننة وننام  2030وكننذلً دهنندا االت ننا العنناملي
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ًبننين اهلجننرة .ومننن جهننة داننر  ،ي نناهم ل تلبيننة احلاجننة قىل العمنناو .ول هننذا الصنندد ،كبن
حتلين ن س ننو العمن ن  ،وابلتحدي نند ًع ننض القطاو نناد ا ننددة ،و ننن وج ننود دة ي ننة ل ي ننبة
االحتياجاد بري امللباة.
 -27ول تب ن ن ن نرين الينن ن ن نناي/يوفمرب ً ،2018لن ن ن ننم ون ن ن نندد األجاي ن ن ن ن املنت ن ن ن ننبا قىل الضن ن ن ننمان
دة كبننرية ابملقاريننة مننع د ننع سنننواد
االجتمنناوي  1 968 328شخص ناى ،وهننو مننا يعو ن
األ مننة االلتصننادية .وكاي ننق سياسننة اهلجننرة ال ننيت تنهجهننا قسننباييا و نناد ىة ت نرًط و ننوو امله نناجرين
ابلقدرة االستيعاًية ل و العم  .ويتجلى ملً ،ولى سبي امليناو ،ل ارت ناع وندد وقنود العمن
املربمننة م ننع امله نناجرين م ننن ًلننداهنم األ ننلية .ف نني و ننام ً ،2006لننم و نندد را ن العم ن الق ننار
املمنوحة ل ق ار التعالند منن البلندان األ نلية  6 248ووندد ران العمن املنومسي ،39 747
وًلن ن ننم ه ن ن ننذا الن ن ن ننوع من ن ننن التعال ن ن نند مروت ن ن ن ل ون ن ننام  2007إب ن ن نندار  64 716راص ن ن ننة وم ن ن ن
مومسي و 5 748راصة وم لار .وًددد هذه األرلام ت اجع تدرعياى منذ وام  ،2009حي
ُسج ل ونام  2012منا نموون  6 655راصنة ومن منومسي و ُمتننا دي راصنة ومن لنار.
ومنن ننذ ون ننام  ،2012يقتصن ننر من نننا الن ننرا ولن ننى العم ن ن املن ننومسي ولطن نناع الزراون ننة ،و يتجن نناو
وننددها  3 000راصننة اننالو ال ن ة املمتنندة ًننا وننامي  2013و .2016ومنننذ وننام ،2016
ارت ع من جديد ودد العقود اجلماوية املربمة مع العماو من ًلداهنم األ نلية قىل  5 562وقنداى،
و اد ًبو كبري ل وام  2017ليبلم  17 544وقداى.
 -28وتعو ن دماي ننة الدول ننة لب ننةون اهلج ننرة ول ننى وض ننع اط ننة للع ننودة قىل قس ننباييا ،م ن دن
تتمون من تقدحها ل شباط/فرباير  .2019وستبم هذه اسطة العديد منن النو اراد واأللناليم
املتمتع ننة ابحلو ننم ال ننذايت والوي ننااد ا لي ننة واجلامع نناد واجله نناد ال اول ننة ل اجملتم ننع ،وس ننيجري
التع نناون ديضن ناى م ننع لط نناع األوم نناو ًغ ننر حتدي نند احتياجاتن ن ل ن نناو اس ننتقدام العم نناو .وتُرك ننز
األوم نناو األولي ننة هل ننذه اسط ننة ول ننى دراس ننة دوض نناع اإلس ننبان ل اس ننار واحتياج نناهتم ومط ننالبهم،
وتتننواى هتينننة الظننرو لعننودهتم ا تملننة اسننتناداى قىل ملننً .وسننتدوم اسطننة ومليننة العننودة ًبننو
شخصن نني ،م ن ننن ا ن ننالو تب ن ننيط اإلج ن نراءاد اإلداري ن ننة ًب ن ننو دكن ننرب وتي ن ننري اي ن نندما العائ ن نندين
ومباركتهم ل اجملتمع وت ليط الضوء ابألساس ولى فر العم وقلامة املباريع.
 -29وال ت ن نزاو احلوومن ننة ت ن نراهن ولن ننى اسن ننتقطاغ املواه ن ن واسن ننتبقائها .فمن ننن جهن ننة ،يي ن ننر
القايون ً 2013/14بين دوم مبادراد قلامة املباريع وتندويلها ،املنةر  27ديلوو/سنبتمرب ،2013
داننوو فننناد معينننة قىل البلنند وقلامتهننا ً ن  ،مين ن امل نتينمرين ود ننحاغ املبنناريع واملهنيننا موي
املةهالد العالية والباحينا والعاملا ل اجملاو العلمي دو التق ودساتذة اجلامعاد ومندارس قدارة
األوم نناو ،وم ننن ت ننتقدمهم قىل قس ننباييا ش ننركاد منب ننية ل قس ننباييا دو ًل نند آا ننر ل ق ننار وق نند
وم دو واللة مهنية دو تدري مه  .ومنن انالو اوتمناد املرسنوم امللوني ًقنايون ،2018/11
األمر التنوجيهي  2016/801/UEل النظنام القنايوي
املةر  31آغ/دب ط  ،الذي دُدمحمل مبوجب ُ
اإلسباي ،دُضي ق قىل را اإللامة ال اًقة فناد جديدة موجهة للطالغ والباحينا األجاين
الذين دهنوا دراستهم دو ديبطة البحن ل قسنباييا ،مينن راصنة اإللامنة منن دجن التندري املهن
دو راص نة البح ن وننن وم ن دو قلامننة مبننروع جتنناري .ويتننواى هننذا النظننام اجلمننع ًننا املنظننور
التقلي نندي هلج ننرة الي نند العامل ننة واألم ننن ومنظ ننور جدي نند ل نندوم التج ننارة الدولي ننة واس ننتبقاء املواهن ن
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استناداى قىل م هوم يعترب سياسة اهلجرة ونصراى من ونا ر التناف ية ي ناهم ل التقندم االلتصنادي
واالجتماوي إلسباييا.
 -30واجلهنناد االجتماويننة ال اولننة األكينننر متينننيالى ل قسننباييا هنني االحتنناد اإلسننباي ملنظمنناد
د ننحاغ املبنناريع واالحتنناد اإلسننباي للمبنناريع الصننغرية واملتوسننطة احلجننم ،اللننذان ح نينالن درابغ
العم  ،واحتاد يقاابد العماو واالحتاد العام للعماو ،اللذان حينالن العماو.
 -31وتب ننار و ارة العمن ن وش ننةون اهلج ننرة والض ننمان االجتم نناوي ،م ننن ا ننالو دماي ننة الدول ننة
لبةون اهلجرة ،ل جلنة العم الينالثية األ را  ،وهي هينة للحوار الدائم ل نناو قدارة تندفقاد
اهلجرة ًا اإلدارة العامة للدولة واهليناد النقاًية ومنظماد د حاغ املباريع األكينر متيننيالى ولنى
عيد الدولة .وهتد مباركة اجلهاد االجتماوية ال اولة ل اإلجراءاد قىل متوا سياسة قدارة
تدفقاد اهلجنرة منن دن حتقنو ولنى نو دكيننر فعالينة ،وفقناى للقنايون ل نناي اهلجنرة والعمن ولنى
حند سنواء ،الغاينة املتمينلنة ل تلبينة احتياجناد لطناع العمن النيت ال يغطيهنا العمناو املقيمنون ،مننع
احلر ولى ك الة حقو العماو ا ليا واألجاي .
 -32ودُيب نننق ل املوي ننة األا ننرية منت نند د شن ن للح نوار م ننع الب ننركاء االجتم ناويا إلاتح ننة
قموايية منالبة ق الحاد سو العم وتنظيم والتوافو ًبيهنا ،ودُييط ابهلينة الينالثينة األ نرا
دور رفيننع امل ننتو مننن دجن حتقيننو الدحقرا يننة والتنميننة االلتصننادية وحتنندي واللنناد العمن ل
قسباييا .ويتعلنو األمنر ًوسنيلة مناسنبة جنداى إلعناد حلنوو مل نيلة تنظنيم سنو العمن ولنى دسناس
البروية وال عالية تتيا التوافو االجتماوي الواسع النطا .
الصحة والسياسة الجتماعية
 -33استناداى قىل البيااد الواردة ل التقرير ال نوي ًبين يظام الصحة الو لعام ،2017
ًلننم متوسننط العمننر املتولننع وننند الننوالدة  82,8سنننة ،دي  80سنننة ابلن ننبة للننذكور و 85,6سنننة
ابلن بة ل اة .ول هذا الصندد ،ارت نع متوسنط العمنر املتولنع ونند النوالدة مننذ ونام  2001مبنا
لدره  3,7سنواد.
 -34ول و ننام ً ،2015ل ننم و نندد الوفي نناد ل قس ننباييا  910دش ننخا لو ن ن 100 000
ي ننمة .ويبل ننم مع نندو الوفي نناد ل نند ال ننذكور  935لو ن  100 000ي ننمةً ،ينم ننا يبل ننم ل نند
اإلاة  886لو ن  100 000ي ننمة .ويتخ ننذ املةش ننر الع ننام للوفي نناد منح ننى معاك ن ناى ملةش ننر
متوسط العمر املتولع .وكما دُشري قىل ملً ،ي و متوسط العمر املتولع لند اإلاة مينيلن لند
الذكور .وابل ع  ،يتجلى ملً ل ودد الوفياد اليت حتدة ل سن متقدمنة :فبينمنا كنان  63ل
املائنة مننن الننذكور الننذين توفنوا ل وننام  2015يبلغننون مننن العمنر  75سنننة دو دكينننرً ،لغننق ي ننبة
اإلاة اللوايت توفا وهن يبلغن من العمر  75سنة دو دكينر  82ل املائة من نموع الوفياد.
 -35واخن ضن نق قىل ح نند كب ننري وفي نناد األ نناو ل قس ننباييا ا ننالو ال نننواد األا ننرية ،م ننع
اخن ن ننا ملح ن ننوع ل مع ن نندهلا .فبينم ن ننا ك ن ننان ه ن ننذا املع ن نندو  7,6لو ن ن  1 000مول ن ننود ح ن نني ل
وننام  ،1990فقنند ًلننم  2,7ل وننام  ،2015وهننو مننا يعن اخن اضناى ًن ننبة  64ل املائننة اننالو
ال ة املمتدة ًا هذين العاما .واخن ض ديضاى ًن بة  64ل املائة معدو وفياد املواليند األوىل،
حي ايتق من  5وفياد لون  1 000مولنود حني ل ونام  1990قىل  1,8ل ونام ،2015
واخن ننض ك ننذلً مع نندو وفي نناد املوالي نند املت ننيارة ًن ننبة  66ل املائ ننة ،حي ن ن ايتقن ن م ننن 2,6
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لو ن  1 000مولننود حنني ل وننام  1990قىل  0,9ل وننام  .2015وقما كننان اخن ننا معنندو
وفياد األ او يعز ابألساس لب ًضعة وقود قىل اخن ا معدو وفياد املواليد املتنيارة ،النيت
ت نرتبط ارتبا ناى وثيق ناى ًعوام ن اارجيننة ،فننلن اخن ننا معنندو وفينناد املوالينند األوىل كبننري ديض ناى ل
الولق الراهن ً ع حت ن معدو وفياد األ او ل قسباييا.
 -36ول وام  ،2015جتاو د ي بة األ او النذين تلقنوا اجملموونة األساسنية منن اللقاحناد
املو ى هبا ل قسنباييا  96ل املائنة ل مجينع احلناالد .فقند تلقنى  96,6ل املائنة مننهم اجملموونة
األساسية من اللقاحاد ضد التهاغ الوبد "ابء" ،وتلقى  97,0ل املائة اللقاع املضاد اللتهاغ
ال نحا ابملوننوراد ال ننحائية "جننيم" ،و 96,6ل املائننة اللقنناع املضنناد لألي لننويزا النزفيننة "غ"،
و 96,2ل املائ ننة اللق نناع الينالث نني ال ريوس نني ،و 96,6ل املائ ننة اللق نناع املض نناد للخن ننا والون نزا
وال عاو الديوي ،وي بة مماثلة ،دي  96,2ل املائة ،اللقاع املضاد لبل األ او.
 -37وحتتن قسننباييا مواينةى رائنندة ولننى الصننعيد العنناملي ل وملينناد رع األوضنناء واألي ننجة،
النيت جتننري ل مراكننز معتمنندة هلننذا الغننر  .وي ننتلزم التننربع ابألوضنناء موافقننة املتننربع .ولنند دُيبنننق
املنظم ننة الو ني ننة ل ننزرع األوض نناء ل قس ننباييا ل و ننام  .1989واس ننتطاوق قس ننباييا ا ننالو ه ننذه
األووام الن  25مضاو ة ودد املتربونا وومليناد رع األوضناء ثنالة منراد .والنمنوم اإلسنباي
لزرع األوضاء ميناو ولى دن تضافر اجلهنود ًنا املنوا نا واملتخصصنا النذين يبناركون ل نمن
ومليننة التننربع والننزرع ُحابوننن مننن قيقننام حينناة آال املنوا نا دو حت ننا يوويتهننا .ورسننخق املنظمننة
الو نينة لننزرع األوضنناء ومجناى فريننداى لن دارة َّ
موننن قسنباييا مننن تبننوء مواينة الئعيننة ولننى الصننعيد
العنناملي ل ننناو التننربع ابألوضنناء و روهننا .ول وننام ً ،2018لننم ونندد املتربوننا ل قسننباييا 48
متربواى لو مليون ي مة ،دي ما نموو  2 243متربواى ،وهو منا داتع قموايينة قجنراء 5 314
وملية لزرع األوضاء .وًلم ًذلً معدو وملياد رع األوضاء  114وملية لو مليون ي نمة،
وهو دولى معدو ل العنا  .وتعن هنذه البينااد دن مثنة  6متربونا و 14,6وملينة رع لألوضناء
يومي ناى .ولنند دُجريننق ل اجملمننوع  3 310وملينناد لننزرع الولننى ،و 1 230ومليننة لننزرع الوبنند،
و 321وملية لزرع القل  ،و 369وملية لزرع الرئة ،و 82وملية لزرع البنور س ،و 6ومليناد
لزرع األمعاء .وتقلصق لائمة االيتظار ابلن بة جلميع األوضاء ،ابستينناء القل واألمعاء ،حي
اخن ض نموع امل جلا هبا من  4 891ل  31كايون األوو/دي نمرب  2017قىل  4 804ل
التنناريخ مات ن مننن وننام  .2018و 88منننهم د نناو .وجتنندر اإلشننارة قىل الننتقل الوبننري لقائمننة
االيتظننار اسا ننة ًننزرع الوبنند  19-ل املائننة  .واالف ناى لننذلً ،يتوا ن اخن ننا وملينناد رع
الولي من متربوا دحياء ،حي ًلم نمووها  289مقاً  332ل وام  ، 2017ابلنظر قىل
تزايد ور األوضاء من متربوا متوفا .ويبو هذا النوع من رع األوضناء ي نبة  9ل املائنة
مننن نمننوع العملينناد .دمننا صصننو سننن املتربوننا ،فتتجنناو دومننار دكينننر مننن يص ن هم  57ل
املائننة  60سنننة ،و 31ل املائننة منننهم  70سنننة و 9ل املائننة  80سنننة .وًلننم ومننر دكننرب متننربع
فعلي  91سنة ،داتع تربو قموايية قجراء وملية لزرع الوبد .وال حين من تق دومارهم ون 45
سنة سو  14ل املائة من املتربوا .ومتين حاالد رفض األسر للتربع  14,8ل املائة.
 -38ولند قسننباييا يظننام و ن للصننحة يننوفر تغطينة شنناملة واسننعة النطنا  ،يُعتننرب دحنند ركننائز
دولة الرفاه .وهذا ردي مب ًا املوا نا الذين يعتربون سياسنة الصنحة دهنم ال ياسناد ،وفقناى
للدراس نناد االستقص ننائية ال ننيت دجنزهت ننا و ارة الص ننحة واالس ننتهال والرف نناه االجتم نناوي .والتغطي ننة
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الباملة جت يد للمجتمع العادو واملتضنامن ،قم يوجند دلين ولمني ولنى دن يظنم الصنحة الو نينة
استينمار فعاو للحد من ال قر وودم امل اواة .ورهان ًلدا ولى تعميم التغطية الصنحية لنائم مننذ
قيباء يظام الصحة الو  .وابلتاي ،ديب مبوج القايون العنام للصنحة  1986يظنام و ن
وحوو من امليزاييناد العامنة للدولنة ،ويتنيل منن نمن
للصحة يوفر تغطية شاملة وادماد وامة َّ
الدوائر الصحية التاًعة إلدارة الدولة والدوائر الصحية التاًعة لأللاليم املتمتعة ابحلوم الذايت.
تصميم وهندست هاج
 -39ويظام الصحة الو دساسي إلوماو احلو ل الصحة ويلق
ُ
ك الة قموايية الو وو قلي وضمان اإليصا  .وتت م ادماد الصحة األولية  -الرواينة األولينة
 ًوفرة فر االست ادة منها وًو اية لدرهتا ولى تقدمي احللوو التقنينة ملعاجلنة املبناك الصنحيةالب ننائعة ول ننى ننو ش ننام  .دم ننا امل ننتو الين نناي  -الرواي ننة املتخصص ننة  -فتت ن نوافر ل ن ن الوس ننائ
التبخيصننية و/دو العالجيننة للمبنناك الصننحية األكينننر تعقيننداى وتول نةى داا ن النظننام ،الننيت مننن
دوهنا ينخ ض م تو ك اءت ًبو كبري ،واليت حون االست ادة منهنا ،ل املقنام األووً ،توجين
منن د بنناء الروايننة األولينة .وععن يظننام الرواينة األوليننة ل متننناوو ال نوان نموونةى مننن اسنندماد
األساس ننية ي ننتغر الو ننوو قليه ننا ل املتوس ننط  15دليق ننة م ننن دي حم ن قلام ننة .وآلي نناد الرواي ننة
الصحية الرئي ية هي مراكز الصحة ،اليت تعم هبنا دفرلنة متعنددة التخصصناد تتنيل منن د بناء
ونناما وداص ننائيا ل ن األ نناو وممرض ننا ومننو ا قداري ننا ،ول نند تضننم ديض ناى داص ننائيا
اجتماويا ولاًالد وداصائيا ل العال الطبيعي .وابلنظر قىل مواية هذا امل تو من الرواينة
داان الن ننيحمل اجملتمعنني ،فقنند دُسننندد قلين مهمتننا تعزيننز م ننتو الصننحة والولايننة مننن األمنرا .
ويتمين دمسى جت يد إلموايية الو وو قىل ادماد الرواية األولية واإليصا ل االسنت ادة منهنا
ل حصوو املوا نا وليها فعلياى ل ًيوهتم قن لزم األمر.
 -40وتُقنندَّم ل ق ننار الروايننة األوليننة مننن يظننام الصننحة الننو  371,6مليننون استبننارة بيننة
وادم ننة مت نريض .ويبل ننم و نندد ال ننز راد للب ننخ  5,2ل ال نننة م ننن دج ن االستب نناراد الطبي ننة
و 2,9مننن دجن انندماد التمنريض .وت ننو اإلاة الننذكور مننن حين ونندد الننز راد ،مننن دجن
التطبي والتمريض ولى حد سنواء ،ويتجلنى هنذا االانتال ًبنو دكنرب ل النز راد منن دجن
التطبي  .وتبو اسدماد الطبية املنزلية ،مبا ودده  12,8مليون رة ل ال نة ،ي نبة  1,6ل
املائة من نموع ادماد الط العام و 7,2ل املائة من ادماد التمريض ،واملعنيون الرئي نيون
هبا هم األشخا الذين ت و دومارهم  65سنة .ول املتوسط ،يعاي ك شخ يتاًع العال
ل مراك ننز الرواين ننة الصن ننحية األولين ننة ول ننى من نندار ال ن نننة من ننن  7,3مب نناك ن ننحية .ويبلن ننم هن ننذا
املتوسن ننط  6,4لن نند الن ننذكور و 8,1لن نند اإلاة .وتوينن ننر املبن نناك الصن ننحية ًن ننا األشن ننخا
منخ ضني الندا والعننا لا ونن العمن واملولننودين ل قسنباييا ابملقارينة مننع األجاين  .واألسننباغ
الرئي ننية لالستبنناراد الطبيننة لنند مننن ت ننو دومننارهم  64سنننة هنني ،ابل تين مننن حين ونندد
الز راد ،دمرا اجلها احلركي والدورة الدموية ،واألمنرا العامنة وبنري ا نددة ،ومبناك الغندد
الصماء ،ودمرا االستقالغ ومباك التغذية .وتطغنى لند هنذه ال ننة العمرينة األمنرا املزمننة
التالية :ارت ناع ضنغط الندم البنر ي ،واضنطراابد الندهون ،وداء ال نوري ،وقوتنام ودسنة العنا،
والته نناغ امل ا ن ن  .وجت ننري س نننو ى  4,1مالي ننا وملي ننة قدا نناو قىل امل تبن ن ياد التاًع ننة لنظ ننام
الصحة الو  ،وهو ما حين  76,7ل املائة من احلاالد امل نجلة ل نمنوع لطناع امل تبن ياد
اإلس ننبايية الب ننالم و ننددها  5,3مالي ننا ،وتُق نندَّم هب ننا ك ننذلً  79,7ملي ننون استب ننارة بي ننة .ويبل ننم
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متوسن ن ننط من ن نندة املون ن ننوة ل امل تب ن ن ن ياد التاًعن ن ننة لنظن ن ننام الصن ن ننحة الن ن ننو  7,8د م ،ومةشن ن ننر
وجتر  3,6ماليا وملية جراحية ،ال ي تدوي دكيننر منن ملينون منهنا البقناء ل
التناوغ ُ .37,2
امل تب ى .ودمنرا الندورة الدموينة هني األسنباغ الرئي نية إلداناو األشنخا قىل امل تبن ياد
ل قسنباييا  13,2ل املائنة  ،وتليهنا دمنرا اجلهنا التن ني  12,2ل املائنة  ،ودمنرا اجلهننا
اهلضمي  12,1ل املائة  .واألسباغ األكينر شنيوواى ًنا النذكور هني دمنرا الندورة الدموينة ،مث
دمرا اجلها التن ي واجلهنا اهلضنمي واألورام .واألسنباغ األكيننر شنيوواى إلداناو اإلاة قىل
امل تب ن ياد هنني الننوالدة والن نناس ومضنناو اد احلم ن ودم نرا النندورة الدمويننة ودم نرا اجلهننا
اهلضمي والتن ني واألورام .وحناالد اإلينداع ل امل تبن ياد ً نب االضنطراابد العقلينة دكيننر
شيوواى ًا الذكور  2,2ل املائة ابملقارية مع اإلاة  1,8ل املائة .
التعليم
 -41يتيل اإل ار التبريعي الذي ينظم ويوج يظنام التعلنيم اإلسنباي منن الدسنتور اإلسنباي
لعام  1978والقوايا اليت تتناوو ابلت صي املبادئ واحلقو ا ددة في  ،وهي:
•

القايون األساسي املنظم للحو ل التعليم ،الصادر ل وام 1985

•

القايون األساسي للتعليم ،املةر  3د ر/مايو 2006

•

القايون رلم  ،2002/5املةر  19حزيران/يويي ً ،بين املةهالد والتدري امله .

 -42وينننظم القننايون األساسنني للتعلننيم هيو ن يظننام التعلننيم و ابسننريه ل مراحل ن بننري اجلامعيننة.
ويعيد كيد املبادئ واحلقو املع هبنا ل الدسنتور ،ويندوم التعلنيم املت نم ابجلنودة واإليصنا
للجميع .ويبدد ولى اًع التعلنيم البنام للجمينع وولنى امل ناواة ل معاملنة األشنخا ووندم
التمييننز ضنندهم أبي حنناو مننن األحنواو .ويُعتننرب التعلننيم ادمنةى دساسنية للمجتمننع ،وينبغنني ابلتنناي
دن يونون التعلننيم املدرسنني متاحناى للجميننع ،مننن دون دي متييننز ،وولننى دسنناس توننافة ال ننر  ،مننع
ض ننمان ايتظام ن واس ننتمراره وتويي ن ت نندرعياى م ننع التغ نرياد االجتماوي ننة .وحو ننن دن تق نندَّم ادم ننة
التعليم العامة من جاي ال لطاد العامة ومببادرة منن اجملتمنع .واألهندا الرئي نية لنظنام التعلنيم
مبختلن مراحلن هنني :حت ننا م ننتو التعلننيم والنتننائحمل التعليميننة وك الننة جننناع مجيننع الطننالغ ل
م نتو التعلننيم اإللزامني و دة معنندالد االلتحننا ابلتعلنيم مننا لبن املدرسني وً ننلً البوننالور
والتدري امله و دة ودد املتخرجا ل هاتا املرحلتا وال ًينة ولنى املوا ننة الدحقرا ينة منن
دج ترسيخ نتمع حنر ومت ناما وونادو ي ناهم ل الندفاع ونن القنيم الدحقرا ينة ومبنادئ احلرينة
والتعددية وحقنو اإلي نان ،ابوتبارهنا دسن الدحقرا ينة ،منن انالو قدرا ال ًينة الو نينة وتعلنيم
مبادئ الدستور ل مرحلة التعليم األساسي ولى و شام وتبجيع التعلم مد احلياة وتعزينز
م ننتو اإليصننا ل يظننام التعلننيم ،وال سننيما ابلن ننبة ل ننناد التالميننذ الننيت حتتننا روايننة تعليميننة
بري وادية ،ومواءمت مع يظم التعليم ل ًلدان االحتاد األورو .
 -43وي تمر التعليم األساسي ابيتظام وبر سننواد منن سنن ال ادسنة قىل ال ادسنة وبنرة.
وينق ننم قىل م ننرحليت التعل ننيم االًت نندائي والين ننايوي اإلل نزاميتا .وو ننالوىة ول ننى مل ننً ،ي نننظم الق ننايون
التعليم األوي والتعليم الينايوي منا ًعند اإللزامني والتعلنيم ل اجملنالا ال ن والر ضني وتعلنيم اللغناد
وتعلنيم الوبننار والتعلننيم وننن ًُعنند ،وملننً ل ق ننار النتعلم منند احلينناة .ويتننناوو هننذا القننايون ديضناى
النهحمل التباركي واجلواي املتعلقة ًتنظيم املراكز التعليمية ووملها ،ويعنز ااتصا ناهتا واسنتقالهلا
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التنظيمنني .وينننظم كننذلً ااتصا نناد نننال املنندارس وهيننناد التنندري  .وو ننز التعنناون ًننا
األسننرة واملدرسننة ،حين يعننز ًقنندر دكننرب مبنناركة التالميننذ واملابء وحتملهننم للم ننةولية ،ويتننناوو
ًصن ن ة اا ننة ثالث ننة ن نناالد هب نند تغي ننري النظ ننام التعليم نني ،وه نني :تونولوجي نناد املعلوم نناد
واالتصنناالد مننن اننالو ننوم لرلمنننة املدرسننة ،وتبننجيع التعدديننة اللغويننة مننن دج ن قتقننان لغننة
دجنبية اثيية دو ح اثلينة ،وحتدي التدري امله .
التعليم العايل اجلامعي
 -44األماي ن ننة العام ن ننة للجامع ن نناد ه ن نني اهلين ن ننة ال ن ننيت تض ن ننطلع ،داان ن ن و ارة العل ن ننم واالًتو ن ننار
واجلامعنناد ،يميننع االاتصا نناد املخولننة حصنراى لن دارة العامننة للدولننة فيمننا يتعلننو ابجلامعنناد.
ووفقاى للمرسوم امللوي  ،2018/865املةر  13متو /يولي  ،املتعلو ابهليو التنظيمني األساسني
لو ارة العلم واالًتوار واجلامعاد ،تتمين ااتصا اد األماية العامة للجامعاد فيما يلي:
•

تنظيم التعليم اجلامعي ومعايري االلتحا ً

•

تنمي ن ننة ال ض ن نناء األورو للتعل ن ننيم الع ن نناي وح ن ننز اإلج ن نراءاد الرامي ن ننة قىل مواءم ن ننة
البواهد اجلامعية

•

حتدي نند ش ننروط اوتم نناد الب ن نواهد اجلامعي ننة الرمسي ننة ومعادل ننة الب ن نواهد اإلس ننبايية
واألجنبية واالو ا هبا واملصادلة وليها

•

تب ننجيع تنقن ن الط ننالغ داان ن االحت نناد األورو وول ننى الص ننعيد ال نندوي ا ننار
اجلماوة األوروًية ابلن بة للطالغ اجلامعيا واحلا لا ولى شواهد جامعية

•

اإلدارة االلتصننادية واملاليننة سطننة الدولننة للبحن العلمنني والتقن واالًتوننار لل ن ة
.2020-2017

 -45وتبو اإلدارة العامة للجامعاد لة الو ًا النو ارة والوكالنة الو نينة لتقينيم اجلنودة
واوتمنناد البنواهد والنندائرة اإلسننبايية لتنندوي التعلننيم العنناي واجلامعننة الدوليننة ميننندي ًياليننو .ولنند
د لقق األماية العامة للجامعاد ل وام  2014اس اتيجية لتدوي اجلامعاد اإلسنبايية ،وملنً
ل ق ننار مهمتهننا املتمينلننة ل توجي ن العاللنناد الدوليننة ل ننناو التعلننيم العنناي اجلننامعي وتعزيزهننا.
ووالوة ولى ملً ،تعتمد األماية العامة للجامعاد دداةى دساسية هي النظام املتوام للمعلوماد
اجلامعية ،الذي يقوم ًر د م تمر للمةشراد الال مة لتقييم النظام اجلامعي اإلسباي ور ده.
 -46ويتن ن نناوو الق ن ننايون األساس ن نني  ،2007/4امل ن ننةر  12يي ن ننان/دًري  ،املع ن نندو للق ن ننايون
األساسنني للجامعنناد  ،2001/6املننةر  21كننايون األوو/دي ننمرب ،نمووننة مننن اإل ننالحاد
الراميننة قىل تعزيننز اسننتقالو اجلامعنناد ويبنندد ،ل الولننق مات ن  ،ولننى وجننوغ م نناءلتها وننن دداء
مهامها .وهتد التغيرياد املدالة ابلتحديد قىل حت نا جنودة اجلامعناد اإلسنبايية ،وكنذلً قىل
تي ننري قدماجهننا ل ق ننار ال ضنناء األورو للتعلننيم العنناي وقدمنا البحن األكننادحي اإلسننباي ل
مبروع فضاء البحوة األورو  .ولد وز االحتاد األورو هذا املبدد من االو حتدي جامعاتن
هبد حتويلهنا قىل جهناد فاولنة منن دجن التحنوو قىل دورواب "لائمنة ولنى املعرفنة ودكيننر تناف نيةى
وديناميةى ل العا ولنادرة ولنى النمنو التصناد ى ولنى نو م نتدام وتنوفر فنر ومن دكيننر ودفضن
وحتقو لدراى دكرب من التماسنً االجتمناوي" .ولتحقينو هنذا اهلند  ،ينبغني للجامعناد األوروًينة
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دن تةدي دوراى دساسياى ودن تصبا القوة ا ركنة لنمنوم جديند لنائم ولنى نتمنع املعرفنة ودن تونون
لادرة ولى املناف ة ل ال يا العناملي ،ولنى نو منا تق حن رسنالة امل وضنية األوروًينة ل قشنارهتا
قىل دي ن ع ن "تعبنننة ردس املنناو ال وننري األورو  :هتينننة الظننرو الال مننة لتموننا اجلامعنناد مننن
امل امهة ًبو كامن ل اسن اتيجية لبنبوية لعنام  ."2005وتبنم وملينة التوين منع ال ضناء
األورو للتعلننيم العنناي اسننتحداة يظننام للتحقننو مننن البنواهد الرمسيننة واوتمادهننا مننن لبن الوكالننة
الو نيننة لتقيننيم اجلننودة واوتمنناد الب نواهد والوكنناالد اإللليميننة ،ابإلضننافة قىل يظننام ملنننا الب نواهد
اجلديدة من لب األلاليم املتمتعة ابحلوم الذايت ونل اجلامعاد.
 -47ويتن ن نيل النظ ن ننام اجل ن ننامعي اإلس ن ننباي ،ا ن ننالو املوس ن ننم الدراس ن نني  ،2019-2018مم ن ننا
نموون  85جامعننة 53 ،منهننا وامننة و 32اا ننة .وتننرد املةشنراد الرئي ننية ا دثننة حن املوسننم
الدراسي  2018-2017ل اجلدوو التاي:

املصدر :و ارة التعليم والتدري امله .

 -48وابإلضافة قىل ملً ،تبنم دهندا وملينة قيبناء ال ضناء األورو للتعلنيم العناي ،النيت
استُهلق إبوالن ًولوييا لعام  ،1999اوتماد يظام منرن للبنواهد يونون م هومناى ولناًالى للمقارينة
ويعننز فننر الطننالغ ل العم ن ويو ن ل ندراى دكننرب مننن التناف ننية الدوليننة لنظننام التعلننيم العنناي
األورو  .ووالوة ولى ملً ،وز نل االحتناد األورو  ،ل  23تبنرين الينناي/يوفمرب ،2007
دور اجلامعن نناد ل ن ننوم مينل ن ن املعرفن ننة ل ق ن ننار "حتن نندي اجلامعن نناد ًغين ننة تعزين ننز لن نندرة دورواب
التناف ننية ل االلتص نناد الع نناملي للمعرف ننة" .وتنط ننوي م ننامهة النظ ننام اجل ننامعي اإلس ننباي ل قيب نناء
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ال ضنناء األورو للتعلننيم الع نناي والبحننوة وايدماج ن الوام ن في ن ولننى حت ننوو ل مجيننع اجلواي ن
املتصلة هبيول  ،وحين ابإلضافة قىل ملً حداثى اترخييناى مهمناى ،منن حين يبنيت وتصنوره املنهجني
ودهدافن ولننى حنند سنواء ،يتننيا فر نةى للتجديند .وإلوطنناء اننم جدينند للنظننام اجلننامعي اإلسننباي،
دُ لقننق اس ن اتيجية اجلامعننة لعننام  2015لتوننون حم نزاى لنقننا دوسننع يطال ناى ًبننين النندور الننذي
ينبغنني دن تةدي ن اجلامعننة ل ال ياسنناد االجتماويننة اجلدينندة والنظننام اإليتنناجي امل ننتدام اجلدينند
القننائم ولننى املعرفننة ،وًبننين الوي يننة الننيت حوننن هبننا ،ايطاللناى مننن لنرار ننووي ًتح ننا اجلامعنناد
وحتديينها ،قوادة يابة هذا العقد االجتماوي اجلديد ًا اجلامعة واجملتمع.
 -49وفيمننا يتعلننو ًت ا نني اإلوننااد الرئي ننية للتعلننيم العنناي ،حوننن اإلشننارة قىل اإلوننااد
اسا ة ًتدري األساتذة اجلامعيا ،اليت تطورد ولى النحو التاي االو ال نواد األارية:

املصدر :األماية العامة للجامعاد و ارة العلم واالًتوار واجلامعاد .

 -50وم ننن امله ننم ديضن ناى اإلش ننارة إبع ننا قىل التن نزام قس ننباييا إبوم نناو ح ننو شخص نني د نني ل
احلص ننوو ول ننى منح ننة ملتاًع ننة الدراس ننة ل م ننتو التعل ننيم الع نناي .ول ه ننذا الص نندد ،ت ننرد دداه
البيااد الرئي ية امل جلة االو العقدين املاضيا:

املصدر :املديرية العامة للتخطيط وقدارة التعليم و ارة التعليم والتدري امله .
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 -51وابإلض ن ن ن ن ن ننافة قىل مل ن ن ن ن ن ننً ،يب ن ن ن ن ن ننيد اسن ن ن ن ن ن ن اتيجية ت ن ن ن ن ن نندوي اجلامع ن ن ن ن ن نناد اإلس ن ن ن ن ن ننبايية
لل ن ن ة ً 2020-2015ن ننروع حت ن ن ،وو واضن ننحة ،حي ن ن تبن ننري قىل دن "التن نندوي دحن نند العوام ن ن
الرئي ننية لتطننوير يوويننة اجلامعنناد اإلسننبايية ،قم حوننن دن يبننو حمننراب ق ننالع النظننام اجلننامعي
اإلسننباي سننعياى قىل تعزيننز ك اءت ن ومتيننزه ولدرت ن التناف ننية ل ًينننة وامليننة" .واهلنند اإل ننار هلننذه
االسن اتيجية هننو تعزيننز يظننام جننامعي لننوي وجننذاغ ولننى الصننعيد النندوي ،يبننجع حركننة التحننا
وختننر دفضن الطننالغ واألسنناتذة والبنناحينا ومننو ي اإلدارة واسنندماد .ويهنند كن ملننً مننن
جهننة ،ولننى الصننعيد التعليمنني ،قىل مضنناو ة م ننتو يوويننة التعلننيم ،وتنندوي ال نربامحمل التعليمي ننة
وديبطة البح والتطوير واالًتوار ،ومن جهة دار  ،ولنى نعيد دونم ،قىل امل نامهة ل حت نا
م تو جامًية قسباييا ولدرهتا التناف ية ولى الصنعيد الندوي ،وكنذلً ل التنمينة االجتماوينة -
االلتصننادية القائمننة ولننى املعرفننة .ول ق ننار هننذه االس ن اتيجية ،و نندد اهليننناد التعليميننة و ارة
العل ننم واالًتو ننار واجلامع نناد ،وال نندائرة اإلس ننبايية لت نندوي التعل ننيم ،واجلامع نناد وس ننلطاد اهلج ننرة
واللنناد تعاوهن نا ًغننر تي ننري و ننوو الطننالغ والبنناحينا واألسنناتذة النندوليا .وابلتنناي ،شننو
قدمنا توجين االحتنناد األورو  801/2016مننةاراى ل القننايون الننو دًننر حنندة .وداتع ملننً
قحنرا تقنندم ل اجلواي ن اإلجرائيننة ،مننن اننالو قدرا م ننتجداد مهمننة ل يظننام لبننوو الطننالغ
ال نندوليا مينن ن قموايي ننة لن ن راص ننة اإللام ننة لغ ننر الدراس ننة م ننن قس ننباييا ،وال ننماع ًطلن ن
التيشننرياد مننن اننالو ممينن البننخ املعن دو قاتحننة سننبي ُحابوننن مةس نناد التعلننيم العنناي ماهتننا
مننن لن الننرا لطالهبننا النندوليا .وابإلضننافة قىل ملننً ،جننر تنظننيم قجنراءاد التنقن داان
اسلة.
االحتاد األورو من االو مر اب

 -52وًعد مرور سنة ،ارت نع وندد الطنالغ اجلنامعيا اإلسنبان املبناركا ل ًنرامحمل قيرامسنوس
للموس ن ننم الدراس ن نني  ،2019/2018ليبلن ن نم  47 804ن ننالغ ل دورة  .2018وحاثن ن ن و ن نندد
الط ننالغ ال ننذين ياب نندون قىل قس ننباييا قىل ح نند كب ننري و نندد دولن ننً ال ننذين يغادروهن ننا ل ق ننار ه ننذا
الربامحمل ،ومعىن ملً دن قسباييا متلً القدرة ماهتا ولى قي اد الطالغ ل ق ار ًنرامحمل قيرامسنوس
قىل مجين ن ن ننع د ن ن ن نناء دورواب واجتن ن ن ننذاهبم منهن ن ن ننا .وشن ن ن ننو ن ن ن ننالغ شن ن ن ننعبة ر دة األومن ن ن نناو واإلدارة
والقننايون  24,2ل املائننة مننن ننالغ ًننرامحمل قيرامسننوس اننالو دورة وننام  2015آاننر البيننااد
العامنة للمعهنند الننو ل حصنناء  .وًلنند الوجهننة الرئي نني لطننالغ ًننرامحمل قيرامسننوس اإلسننبان هننو
قيطالي ننا ،الن نيت تابوجن ن قليه ننا ا ننالو املوس ننم الدراس نني  2019/2018حن نواي  19,3ل املائ ننة م ننن
الطننالغ اجلننامعيا .وتليهننا اململوننة املتحنندة  13ل املائننة  ،ودملاييننا  10,3ل املائننة  ،وفري ننا
 10,1ل املائة  ،وًولندا  8ل املائة  .وابإلضافة قىل ملً ،ت تقب اجلامعاد اإلسبايية ودداى
متزايننداى مننن الط ننالغ األجاي ن ًل ننم  40 079الب ناى ا ننالو املوسننم الدراس نني 2017-2016
آار البيااد املتاحة  ،وقسباييا هي اثل دكرب وجهة للطالغ ًعد فري نا  43 905ودملايينا
. 40 959
الثقافة
 -53ين دستور قسباييا لعام  ،1978ال اري امل عوو ،ولى التنزام ال نلطاد العامنة ًتعزينز
وك الة قموايية است ادة مجيع املوا نا من الينقافنة ،وومني التعددينة الينقافينة واللغوينة .وال يوت ني
الدسننتور ابلتنناي ابحلمايننة ال ننلبيةً ،ن يُلننزم ال ننلطاد العامننة ًتعزيننز التنميننة الينقافيننة للمجتمننع مبننا
خينندم املصننلحة العامننة وًتموننا اجلميننع مننن االسننت ادة منهننا .ولنند لطعننق قسننباييا منننذ اوتمنناده
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دشنوا اى كبننرية فيمننا يتعلننو ًتننوفري البنينناد التحتيننة الينقافيننة وتبننجيع اإلًننداع وتنظننيم مجيننع اهليننناد
ال ياسننية أليبننطة ثقافيننة ،وارت ننع ابملنوا اة مننع ملننً م ننتو قلبنناو املنوا نا وليهننا .وكايننق هننذه
العملية موين ة للغاية وتطلبق جهوداى جبارة ،ابلنظنر قىل تندي م نتو يقطنة االيطنال  ،وتعنز د
ل منتص الت عيناد من القرن املاضي.
 -54ودُجن ننزد ا ننالو تل ننً ال ن ة اس نتينماراد مهم ننة فيم ننا ك ننان ي ننمى "املةس نناد الينقافي ننة
الرائدة" .وتبوء ودد كبري منها ون جدارة موايةى وامليةى وتو ي اإلشارة قىل ًعض املتاح مين :
متح امللوة وفيا الو لل نون ل مدريد ،ومتح ال ن املعا ر ل ًرشلوية ،ومعهد ابلينينيا
لل ننن احل نندي  ،ومتح ن ن بوبنه ننامي ل ًيلب نناو ،دو قىل التن نناء الدول ننة جملموو ننة لوح نناد تي ننا.
وشننولق هننذه املراكننز الوبننرية ،ابإلضننافة قىل املراكننز التقليديننة مينن متحن قين ًنرادو ل مدرينند،
حم نزاى مهم ناى لل ننياحة ل املنندن الننيت توجنند هبننا .وجتنندر اإلشننارة ولننى وج ن اسصننو قىل متحن
بوبنهنامي ،النذي كنان يقطنة ايطنال للتجديند البنام ملديننة ًيلبناو ،والنذي يبنو ل حند ماتن
ضمها قىل املداراد ال ياحة الينقافية الداالية واسارجية اليت تونن ضنمنها منن
ونصر جذغ َّ
لب ن  .وجتنندر اإلشننارة ديض ناى قىل ومليننة مهمننة لتحقيننو الالمركزيننة اض نطُلع هبننا نواو هننذه ال ن ة،
ابلتعاون مع مراكز مهمة وجديرة ابلتقدير ل مجيع املنا و اجلغرافية إلسباييا.
 -55وعننري اإلي ننا ولننى تنظننيم األيبننطة الينقافيننة ولننى مجيننع امل ننتو د اإللليميننة ل ن دارة
العامننة :الدولننة واأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت واحلوومنناد ا ليننة .ويننناهز مبلننم اإلي ننا ولننى
م ننتو احلوومنناد ا ليننة ضننع مينيلن ولننى امل ننتويا املانرين معناى .والنبنناط الوحينند اإللزامنني
ابلن بة للبلد د هو توفري موتباد وامنة ونندما يتجناو وندد سنواهنا  5 000ي نمة ،ولونهنا
يبننطة للغايننة ًبننو وننام ل تنظننيم احل ننالد املوسننيقية والعننرو ال ننينمائية وامل ننرحية ،ومننا قىل
ملننً .وقما كننان ابإلموننان مكننر قحنند ال ننماد العامننة ،فينبغنني اإلشننارة قىل دن الدولننة تنندوم
معظم األيبطة ل حا تنظمها املةس اد ا لية ًبو مباشر وولى يطا واسع دو ضيو تبعناى
حلجمها ومواردها .ولد بريد األ مة االلتصادية البديدة اليت شنهدهتا ال ننواد األانرية املبنهد
قىل حد كبري واستلزمق تغيري وم متوي لطناع الينقافنة .فقند جنر  ،منن جهنة ،اختنام تنداًري منن
دجن دة م ننتو مبنناركة القطنناع اسنا واجملتمننع املنندي ،ومننن جهننة داننر  ،ا ننض م ننتو
اإلي ا العام ل معظم القطاواد ،مبا فيها لطاع الينقافةً ،بو ملحوع .وداذ هنذا االجتناه ل
ال اجع ،ولون املبلم املن و ولى الينقافة االو العقند املاضني ابألرلنام املطلقنة ،وكن نبة منوينة منن
الناتحمل ا لي اإلمجاي ،اخن ض قىل حد كبري.

 -56ويُظُم القياس متطورة للغاية :فو ارة الينقافة والر ضة تنبر حولية ل حصاءاد الينقافينة

1

هنندفها الرئي نني قاتحننة نمووننة تننارة مننن النتننائحمل األكينننر دمهيننة ل اجملنناو الينقننال الننيت مننن شننيهنا
تي ننري معرفننة حالننة الينقافننة ل قسننباييا وتطورهننا وليمتهننا االجتماويننة واصائصننها ًو ن ها مصنندراى
للين ن ننروة وحم ن نزاى للنم ن ننو االلتص ن ننادي ل اجملتم ن ننع اإلس ن ننباي ودراس ن نةى استقص ن ننائية ًب ن ننين الع ن نناداد
واملمارسنناد الينقافيننة ،تتضننمن دشننواو املبنناركة الينقافيننة مبظاهرهننا املتعننددة وقسننباييا ديض ناى مننن
ًلدان العا القالئ اليت لديها ح اغ فروي للينقافة وملينة قحصنائية فروينة للح ناابد الو نينة
ل قسننباييا متوننن مننن تقنندير منند دثننر الينقافننة ولننى نم ن االلتصنناد اإلسننباي  .وتتننيا ك ن هننذه
__________

1
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املصننادر معلومنناد وفننرية :فوفق ناى للح نناغ ال رونني للينقافننة لل ن ة  ،2016-2010حين ن لطنناع
الصننناواد الينقافيننة  2,5ل املائننة مننن الننناتحمل ا لنني اإلمجنناي اإلسننباي  3,3ل املائننة قما دُاننذد
ل االوتبار األيبطة املرتبطة ابمللوينة ال ورينة  ،منع ت نجي تراجنع ين ابملقارينة منع البينااد
ال نناًقة .ودكينننر القطاونناد قسننهاماى هننو لطنناع النبننر ،يلي ن القطنناع ال ننمعي البصننري والوسننائط
املتعددة .وفيما يتعلو ابلعمالة ،فتتمينز مب نتو تعليمني دولنى ًويننري منن املتوسنط ،وتبنو 3,7
ل املائة من قمجاي العمالة .دما صصو "االستهال الينقال" ،فقد اخن نض متوسنط اإلي نا ل
و ننام  2017ابملقاري ننة م ننع الع ننام ال نناًو ،وحينن ن  2,5ل املائ ننة م ننن قمج نناي اإلي ننا ل ال ننلع
واسدماد ًلم  2,7ل املائة ل العام ال اًو ويبلم  289يورو لو شخ .
 -57ول نند قس ننباييا مب نندوون م ننن الط نرا الرفي ننع موو ننيق دوي ل مجي ننع ال ننروع الينقافي ننة:
األدغ وال ننينما واملوس ننيقى وامل ننرع وال ننرل  ،وم ننا قىل مل ننً .ويُض ننا قل ننيهم املهني ننون ال ننذين
ايضموا من ميادين دار قىل اجملاو الينقال دو ،مبعىن دوسع ،قىل "الصناواد الينقافينة واإلًداوينة"
تبننم فننن الطننبخ ،والتصننميم واملوضننة ،ودلعنناغ ال يننديو ،واهلندسننة املعماريننة  ،الننيت تضننم ديض ناى
وجوه ناى ابر ة ج ننداى .وتعت ننرب الينقاف ننة ،ل الوال ننع ،لطاو ناى اس ن اتيجياى لتعزي ننز "والم ننة قس ننباييا" ول ننى
نرب مقوماهتناً ،نال شنً ،هنو اللغنة اإلسنبايية النيت تُن ابعند اثي لغنة ل العنا
الصعيد الدوي ،ودح ُند دك ُ
يت ًعنند اللغننة الصننينية
مننن حي ن ونندد مننن يتولمهننا كلغننة دم ،قم يبلننم  500مليننون شننخ
املندرينية مباشرة وت ولها من حي وترية االيتبار  .وينضا قىل القوة الدحغرافينة للغنة اإلسنبايية
القيمنة تتبنود ،ابوتبارهنا لغنةى للتوا ن الندوي ،مواينةى حامسنة
وامالن آاران مها :لندرهتا الو ي ينة اب
ولى ال احة الدولية وت تا دًواغ امل تقب امله ملن يدرسها  ،وندها الينقال املعن ًن هني
املن ننذ قىل اإليت ننا الينق ننال ل مجي ننع البل نندان النا ق ننة ابإلس ننبايية يمي ننع دش ننوال  :األد وال ن ن
وال ننينمائي ،وبننري ملننً  .ومننن دهننم املةس نناد الينقافيننة الرائنندة املبننار قليهننا معهن ُند ثريابيتنني ،
الذي س ل وام  ،1991ولدي شبوة تضنم  87مركنزاى ل ً 44لنداى ،ويهند ابلتحديند قىل
يبننر اللغننة والينقافننة اإلسننباييتا .وابوتبنناره مرك نزاى حنندييناى جننداى ابملقاريننة مننع معاهنند ثقافيننة داننر ل
البلدان اجملاورة ،فهو ال يزاو ل مرحلة التوسع.
 -58وجتنندر اإلشننارة قىل التغنرياد الننيت حتنندثها التونولوجينناد اجلدينندة فيمننا يتعلننو ابسننتهال
ال لع الينقافية واإلًداع ال  ،ولى حد سواء .فوفقاى ل حصاءاد ،ي تخدم  77,7ل املائة منن
األسننر املعيبننية شننبوة اإلي يننق ،وهننو مننا شننو حتنند ى ملقنندمي اسنندماد :فمننن رلمنننة سننجالد
الواثئو حنا ودد كبري من املتاح دو املوتباد قموايية اال الع ولى سجالد واثئقهنا لعامنة
اجلمهور ،وتتيا املوتباد ل ًعض احلاالد حن اندماد اإلونارة الرلمينة منن دجن القنراءة قىل
دشننواو داننر مينن تغيننري العنناداد االسننتهالكية .وملوافحننة القر نننة ًبننو فعنناو ،عننري تن يننذ
تننداًري مب ن كة ًننا اإلدارة العامننة والقطاونناد املمينلننة للمننالوا دو املبنندوا ،تتنندر مننن التوويننة
واحلمننالد اإلوالميننة قىل تننداًري داننر دكينننر ج نراى .ومننن اجملنناالد الننيت عننري العم ن فيهننا حالي ناى
دةُ م تو العرو القايويية ولى شبوة اإلي يق .واسنتُحدة ديضناى انتم "الينقافنة اإلعاًينة"،
الننذي ُحنننا لتحدينند البننركاد واملةس نناد الننيت تعمن ل ق ننار احن ام امللويننة ال وريننة وت ننتخدم
شبوة اإلي يق ل ق ار القايون.
 -59وا ننالو األو نوام األا ننرية ،ع ننري ال كي ننز ،م ننع حتقي ننو يت ننائحمل ابه ننرة ،ول ننى دة م ننتو
ال ياحة الينقافية ،ابوتبارها مومالى لل ياحة البا نية اليت د بحق تعتنرب تقليدينة مننذ دكيننر منن
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مخ ة وقود .وتعز العر ابل ع قىل حد كبري ،ودًرمنق و ارة الينقافنة والر ضنة منةاراى ات الناى منع
و ارة الصننناوة والتجننارة وال ننياحة لتعزينز اجلواين التاليننة ولننى وجن اسصننو  :العننر املتح نني،
واملداراد والوجهاد الينقافية الرئي ية ،وموالع ال اة العاملي ،ومظاهر ال اة الينقال بري املادي،
وقسنباييا كموننان ملتاًعنة الدراسننة ،وقسننباييا كمونان للتصننوير ال نينمائي ،وامل نناراد األدًيننة ماد
الصننيق النندوي ،و ريننو سننايتيابو ،وال نننون املرئيننة املعا ننرة .وابإلضننافة قىل ملننً ،جتنندر اإلشننارة
قىل البواًة اإللو ويية  Spain Is Cultureقسباييا ثقافة  ،اليت ترواها و ارة الينقافة والر ضة ،والنيت
تتيا معلوماد جغرافية ،ولى دساس م ومواضيعي ،فضنالى ونن معلومناد لوج نتية .وسنيجري
حت نندي ه ننذه املنص ننة ل و ننام  .2019وو ننالوة ول ننى مل ننً ،تبع ن البي ننااد املتعلق ننة ابل ننياحة
الينقافية ولى كينري منن الت نا و :ف ني ونام  ،2017شنو ال ن ر ألبنرا ثقافينة  12,8ل املائنة
من دس ار املقيما ل قسباييا ،و 18,1من دس ار األجاي  .وابإلضافة قىل ملً ،فنا اإلي نا
املتوسط ،حي ًلم  6 747,7مليون يورو ابلن بة للمقيما ل قسباييا
ل هذا النوع من ال ر
اب
و 13 923,6مليون يورو ابلن بة لل ياع الوافدين وليها.
 -60وقسننباييا هنني اثلن دكننرب ًلنند مننن حين ونندد املوالننع املصننن ة ضننمن الن اة العنناملي مننن
نا
لب منظمة األمم املتحدة لل ًية والعلم والينقافة اليوي وو  .ومن ًا التحد د الونرب حت ُ
قدارة هننذا ال ن اة وقدماج ن ل نتمننع املعرفننة :قن تطبيننو التونولوجينناد الرلميننة ،وال سننيما قاتحننة
الينقافننة وننرب اإلي يننق ،دكينن ُنر األشننواو التصنناداى ودحقرا يننة لنبننرها ،ولنند ُاص ن هلننذا الغننر
العدينند مننن املنوارد العامننة اننالو األونوام األاننرية .ودكينننر ددواد اإلدارة فعاليننة مننا يُ ننمى اسطننط
الو نينة ،البنالم ونددها درًعنة وبنر  ، 2النيت يقودهنا معهند الن اة الينقنال اإلسنباي وت ناهم فيهنا
قداراد دار وبريها من الويااد العامة دو اسا ة .وحون اإلشارة من ًينها قىل اسطة الو نية
للواتدرائياد ،واسطة الو نية لل اة الصناوي ،واسطة الو نية للمبهد الينقنال ،واسطنة الو نينة
لل اة الينقال للقنرن العبنرين ،واسطنة الو نينة للقنالع ،واسطنة الو نينة للن اة العناملي .والعنصنر
املبن ًينهننا هننو التحنند د العدينندة الننيت تواجههننا ،ومنهننا اسننتخدام املنوارد ال اثيننة اهلائلننة كننيداة
لتعزيز اهلوية ا لية ،وكي ية التميينز ًنا الغنا د اجلوهرينة حل نس الن اة ومحايتن والغنا د العرضنية
املرتبطننة أبمهيت ن االلتص ننادية ابلن ننبة لل ننياحة ،م ننن جه ننة ،واجلم ننع ًينه ننا م ننن جه ننة دا ننر  ،دو،
حب ن تعبننري اليوي ننوو ،حتقيننو الت نوا ن ًننا "الينننروة اهلبننة" للعنا ننر ال اثيننة واسننتغالهلا دو متتننع
املوا نا هبا.
 -61ول نند ختض ننع املت نناح ل قس ننباييا إلدارة الدول ننة دو األل نناليم املتمتع ننة ابحلو ننم ال ننذايت دو
احلووماد ا لية .وهي حتظى ًبهرة كبرية ،وعري العمن ل ال ننواد األانرية ًوجن انا منن
دج رلمنة سنجالهتا .وحونن القينام ،منن انالو املولنع البنبوي لنو ارة الينقافنة والر ضنةً ،نز راد
اف اضننية قىل  12متح ناى ل ملويننة الدولننة وولننى ب نرار ملننً ،حوننن القيننام ابلبننيء مات ن فيمننا
يتعلننو ابملت نناح ل معظ ننم األل نناليم املتمتعننة ابحلو ننم ال ننذايت كم ننا يتننيا املول ننع كتالوج ناى مجاوي ناى
لل ننجالد الببليوبرافي ننة للمت نناح  .ودُدن ننق فين ن ا ننالو ال نننواد األا ننرية مع ننار اف اض ننية،
و ُننورد تطبيق نناد شن ن للهواتن ن ا مول ننة حو ننن االس ننتعاية م ننن االهل ننا أبدل ننة والقي ننام ً ننز راد
اف اضن ننية ايطالل ن ناى من ننن هن ننذه األجهن ننزة ودُتيحن ننق ديض ن ناى منصن ننة ولن ننى شن ننبوة اإلي ين ننق ت ن ننمى
" ،"CER.colecciones en redتُي ر رة  113متح اى .ودُدمحمل ل املولع ديضاى ًرامحمل " Museos

__________
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 "+ socialesمتناح دكينننر اجتماويننة  ،الننذي يي ننر تقريبهننا مننن املنوا نا ،وي ننعى قىل حت ننا
فر و وو ال ناد األشد حرمااى قليها .ووفقاى للبياادً ،لم دو اهز ودد وار املتاح التالينة
مليون ائر ل وام  :2018متح امللوة وفيا الو لل ننون 3 898 000 :ائنر ،ومتحن
قين ن ن ًن ن نرادو 2 900 000 :ائ ن ننر ،ومتحن ن ن داي 1 336 000 :ائ ن ننر ،ومتحن ن ن بوبنه ن ننامي
ل ًيلبن ن نناو 1 265 000 :ائن ن ننر ،ومةس ن ن ننة تي ن ن ننا 906 000 :ائن ن ننر .دمن ن ننا موالن ن ننع ال ن ن ن اة
الن ن ننو احلقيقين ن ننة ،فقن ن نند اسن ن ننتقبلق  3 530 000ائن ن ننر ،واملتن ن نناح اساضن ن ننعة إلدارة الدولن ن ننة
نتمع ن ننة  3 013 000 16ائ ن ننر وي ن ننرب ض ن ننمنها متح ن ن ن ال ن ن ن اة األث ن ننري ال ن ننو ال ن ننذي
استقب  516 000ائر.
 -62ويعتننرب الوتنناغ ولطنناع النبننر ًص ن ة وامننة دلننو ننناوة ثقافيننة ل قسننباييا ،ح ن ًعنند
تض ننرره ً ننب األ م ننة االلتص ننادية الطويل ننة األم نند ،م ننن جه ننة ،وً ننب تغ ننري النم ننوم التقلي نندي
ابستحداة الوتاغ الرلمي ،من جهة دار  .وربم ملً ،فال تزاو در دت قعاًية ،وهو القطاع
الوحينند ،ل ق ننار التجننارة اسارجيننة ،الننذي تبننو ننادرات ضننع واردات ن  .وع ن دن يةاننذ ل
االوتب ننار العامن ن اإلع ننا  ،امل ننذكور آي ن ناى ،دي اللغ ننة ال ننيت ت ننوفر س ننولاى كب ننرية دون حتمن ن تو ننالي
قضننافية .وينضننا قىل ملننً ديض ناى مسعننة ونندد كبننري مننن الوتنناغ اإلسننبان ،ابإلضننافة قىل ُكتنناغ
آارين قيبريو  -دمريويا يصدرون دوماهلم من االو دور النبر اإلسبايية.
 -63ول ن نناو املوتب نناد ،توج نند ل قس ننباييا  6 636موتب ننة 4 035 ،منه ننا اتًع ننة للقط نناع
العام ،وابليها قما اا ة دو جامعية دو اتًعة ملةس اد دانر  .وًقينق ي نبة املوتبناد قىل وندد
ال ننوان م ننتقرة قىل حنند مننا وًلغننق  14,3موتبننة لو ن  100 000ي ننمة ل وننام .2016
ملزمنة ًبننناء
وكمنا دُشنري قىل ملنً مننن لبن  ،فالبلند د الننيت يتجناو وندد سننواهنا  5 000ي نمة اب
موتبنناد .وشننبوة املوتبنناد واسننعة وتعون ولننى قدرا انندماد تي ننر للمنوا نا اسننتخدامها:
كتالوجناد ولننى شننبوة اإلي يننق ،والتبننادو ًننا املراكننز ،وقوننارة الوت ن اإللو وييننة ،ول بال ن
األحيننان دجهننزة لراءهتننا ،ومننا قىل ملننً .ودابدر ًعننض املوتبنناد ديضناى ضننمن انندماهتا قوننارة املنواد
ال ننمعية  -البص نرية وبريه ننا .ود لق ننق و ارة الينقاف ننة والر ض ننة اط ننة موح ننة لتب ننجيع الوت نناغ
والقراءة لل ة  3 2020-2017حتق شعار "القراءة تعطيً حياة دار ".
 -64وال نننون االستعراضننية واملوسننيقى ننناالن تننديرمها هينننة اتًعننة لننو ارة الينقافننة والر ضننة ،هنني
املعهنند الننو لل نننون االستعراضننية واملوسننيقى ،الننذي تتبننع ل ن وحننداد قيتاجيننة ودينندة ،والننذي
يبننجع ديض ناى هننذين القطنناوا وتنندويلهما مننن اننالو م نناودهتما ًوسننائ ش ن  .ويضننم نل ن اب
الدولننة لل نننون االستعراضننية واملوسننيقى الننذي ونندد ،مب نناودة مننن لطاونناد املوسننيقى وامل ننرع
والرل وال ري  ،دولو د ال ياسة الينقافية ل هنذه اجملناالد .وعنري تن ينذ ًنرامحمل جديندة ،مينن
ًننرامحمل ًالتيننا  ، PLATEAالننذي اسننتُحدة ل وننام  ،2013ويتمين ن هدف ن ل وضننع كتننالو
لأليبننطة الننيت حوننن دن جتننوغ قللننيم قسننباييا أبكمل ن  ،مننن اننالو تقنندمي وننرو جينندة النوويننة
وك الننة قموايي ننة و ننوو اجلمه ننور قليهننا و ننياية هننذا القط نناع .ول وننام  ،2016ش ننار ل ه ننذا
الننربامحمل  162كيننااى حملي ناى و 283شننركة فنيننة ،مبننا نموو ن  876ورض ناى ،حضننرها 203 889
مت رجاى.

__________
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 -65ول و ننام  ،2018واف ننو نلن ن الن ننواغ ابإلمج نناع ول ننى تقري ننر إلو ننداد ل ننايون دساس نني
للمبننرعً ،غيننة مراونناة ال ننماد اسا ننة لألومنناو ال نيننة
لل نننان ،يبننو اار ننة ريننو ابلن ننبة ُ
واحلاجننة قىل ق نندار ل نوايا حمننددة .ودفضننى ملننً ،ل دوااننر كننايون األوو/دي ننمرب  ،2018قىل
اوتماد تدًري تبنريعي املرسنوم امللوني ًقنايون املنةر  28كنايون األوو/دي نمرب ،النذي اوتُمندد
مبوجب ن تننداًري اسننتعجالية ًبننين اإلًننداع ال ن يننن ولننى تعننديالد مننن دج ن حت ننا معننايري
الضنرائ ل هننذا القطنناع ،ومحايننة العنناملا ً ن وك الننة اسننت ادهتم مننن الضننمان االجتمنناوي دفننع
االشن ن ن اكاد للحص ن ننوو ول ن ننى املعاش ن نناد  ،واملواءم ن ننة ً ن ننا اس ن ننتحقالاد املعاش ن نناد التقاودي ن ننة
واإليراداد املتيتية من حقو املةل .
 -66ويبهد لطاع ال ينما منذ سننواد حتنوالى لنو ى ينةثر ولنى مجينع دلطاًن ً ،ندءاى منن اإليتنا
وو نوالى قىل آانر حلقنة ،دي املنُباهد ،النذي تغنريد
والتونولوجيا القاًلة للتطبيو ل هنذا اجملناوُ ،
واداتن وتولعاتن ًبننو جننذري .وددد دة الت ننهيالد واخن ننا التوننالي قىل جعن اإليتننا
يتخذ منحى تصاود ى ربم الظرو االلتصادية ال ينة .ويوفر معهد ال ينما وال نون ال نمعية -
البصنرية ،التناًع لنو ارة الينقافنة والر ضنة ،جنزءاى منن التموين  ،قمنا منن منوارده اسا نة دو منن انالو
مةس اد االئتمان ًبروط مي نرة ،دو ًتبنجيع تعبننة املنوارد منن القطناع اسنا بنري املتخصن
ل القطاع ال معي  -البصري .ولد اوتُمد ل املوية األارية ق ار لايوي جديد يرمي قىل حت ا
اإل ار القائم وتويي وم هذا املعهد مع الظرو اجلديدة .دما صصو البيااد ،فقند ارت نع
قىل ح نند كب ننري ا ننالو ال نننواد اسمن ن األا ننرية و نندد ش ننركاد اإليت ننا  ،وك ننذلً و نندد األف ننالم
املنتجنة ،الطويلننة والقصننرية ولننى حنند سنواء وارت ننع ًبننو ين متوسننط تول ننة ال ننيلم الطوين
اب
ًلن ننم  3,1مالين ننا ين ننورو ل ون ننام  ، 2017و ين نننخ ض سن ننو ون نندد لاون نناد ال ن ننينما وون نندد
شاشاد العر  ،اللذين ايتقال من  777لاوة سينما و 3 908شاشاد ور ل وام 2013
قىل  721لاوة و 3 554شاشة ل وام .2017
السكن
 -67وفقاى للبيااد امل تمدة من الدراسة االستقصائية امل تمرة لألسر املعيبية لعام ،2017
يب ننو و نندد األش ننخا الق ننا نا ل قس ننباييا الب ننالم  46,7ملي ننون ي ننمة  18,5ملي ننون دس ننرة
معيبننية دة لنندرها  0,4ل املائننة ابملقاريننة مننع العننام ال نناًو  ،ويبلننم متوسننط حجننم األس ننرة
املعيب ننية  2,5دش ننخا  .وحين ن ارت نناع مع نندو ملوي ننة األس ننر املعيب ننية للم نناكن دح نند اجلواي ن
املهمة :فن بة  76,7ل املائة من نموع األسر املعيبية تقطن ل م اكن مملوكة هلا ،وهي ي نبة
دولى ًوينري من تلً امل جلة ل االحتاد األورو أبكمل  ،واليت تبلم  69,3ل املائة.
 -68وفيما يتعلو ًتطور دسعار امل اكن ،ينبغي اإلشارة قىل دي ً ،عد االخن ا امل نج مننذ
ًدايننة األ مننة االلتصننادية ورب ننم االرت نناع امل ننج اننالو ال نننواد األاننرية ،اخن ضننق األس ننعار
ًصن ة وامننة ًن ننبة  24,4ل املائننة وننن األسننعار القصننو امل ننجلة ل وننام  ،2007واخن ضننق
دسعار اإلعار ًن بة  17,7ل املائة ونن م نتو هتا القصنو  ،ولونن الوضنع متبناين جنداى ،حين
تبلم األسعار ل املنا و احلضرية الرئي ية واملنا و اجلزرية ابل ع م تو هتا القصو .
 -69وين نرتبط الض ننع االجتم نناوي وااللتص ننادي ل ن نناو ال ننون قىل ح نند كب ننري ابإلع ننار:
فن بة  42,1ل املائة من األسر املعيبية اإلسبايية اليت تعيش ل م اكن ميجورة حب ن دسنعار
GE.19-06755
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ال ننو ختص ن دكينننر مننن  40ل املائننة مننن دالهننا ألداء اإلعننار ،وهنني ي ننبة دولننى ًوينننري مننن
تلً امل جلة ل االحتاد األورو أبكمل  ،واليت تبلم  26,3ل املائة .وابإلضافة قىل ملً ،وفيما
يتعلو ًعملياد اإلاالء ،جتدر اإلشارة قىل دي  ،وفقاى ألحدة البيااد املتصلة ابلرًع الينال منن
تالحس دة من سنة قىل دار ي بتها  7,9ل املائة ل وملياد الطرد اليت متن
وام  ،2018اب
امل اكن امل تيجرة ،االفاى لالخن ا التدرعي لعملياد الطرد امل تبنة ولنى احلجنز العقناري ،النيت
اخن ضق ًن بة  16,2ل املائة.
 -70ومنننذ ًنندء ي ننام الدسننتور ح ن ال نننواد األاننرية ،اوتمنندد الدولننة دداتننا للتنندا ل
سياسننة اإلسننوان وحتدينندها ًبننو مباشننر ،مهننا :احلنوافز الضنريبية واسطننط احلووميننة ل سننوان.
وتركننق الدولننة لأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت هامب ناى ل هننذا اجملنناو ،ألهنننا هنني الننيت تضننع هننذه
اسطط وتن ذها.
 -71ومنننذ وننام  2007فصنناوداى ،وً ننب األ مننة االلتصننادية وتننداوياهتا ،لنني فقننط ولننى
لط نناع البن نناءً ،ن ن ول ننى االلتص نناد ًصن ن ة وام ننة ،وال س ننيما ً ننب ح نناالد الض ننع والطن نوارئ
االجتماويننة للعدينند مننن األسننر ،حنندة تغننري ل األدواد الننيت كايننق تُ ننتخدم وننادة ل سياسننة
اإلسننوان ،حين اسننتحدثق اإلداراد العامننة ددواد جدينندة تعتمنند هنجناى مغننايراى يعطنني األولويننة
للعم من دج مدينة موحدة ل مواجهة التوسع ،ابإلضافة قىل احلد من اسل القائم ًا ديظمنة
حيا ة امل اكن ل قسباييا من االو تعزيز املعرو من امل ناكن ل عنار كبندي حلينا ة ملويتهنا.
ووالوة ولى ملً ،ول ق ار التصدي حلاالد الطوارئ االجتماوية اليت وايق منها دسر وديندة
ً ننب األ مننة االلتصننادية ود مننة لطنناع العقننار ،جننر اوتمنناد ونندة مراسننيم ابملويننة مبيناًننة ل نوايا
ولوايا ًبين التداًري العاجلة حلماية املدينا املرهتنا املع رين.

ابء -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة
 -1الدستور اإلسباين لعام 1978
نيم الدس نتور اإلسننباي ًننناءى ولننى مننا دُجننري مننن م اوضنناد ودًُننرم مننن ات النناد ً ننا
 -72ن اب
تل ن األح نزاغ ال ياس ننية املمينَّل ننة ل الربمل ننان .ودا ن دس ننتور و ننام  ،1978ال ننذي واف ننو ولي ن
اإلسبان ل است تاء دُجري ل  6كايون األوو/دي مرب ،حيز الن ام ل  29كنايون األوو/دي نمرب
من العام مات  .والدستور احلنايً ،ديباجتن ومنواده البنالم ونددها  169منادة ،املق نمة قىل وبنرة
دًواغ والعديد من األحوام املةلتنة واإلضنافية ،هنو د ن دسنتور ل التناريخ اإلسنباي ًعند دسنتور
وام .1812
 -73وت ننن امل ننادة  1من ن ول ننى دن قس ننباييا دول ننة اجتماوي ننة ودحقرا ي ننة ولائم ننة ول ننى س ننيادة
الق ننايون ،ت نندافع و ننن احلري ننة والعدال ننة وامل نناواة والتعددي ننة ال ياس ننية ًو ن ها ليم ناى ولي ننا لنظامه ننا
القننايوي .وتننن ديض ناى ولننى دن ال ننيادة الو نيننة للبننع اإلسننباي ،الننذي تُ ننتمد من ن سننلطاد
الدولننة ،ودن البننو ال ياسنني للدولننة اإلسننبايية هننو امللوينة الربملايينة .ويتضننمن "امليينننا األوظننم"
سرداى م ت يضاى للحقو األساسية واحلر د العامة جلميع املوا نا ويورس دولةاب األلناليم املتمتعنة
ابحلوننم الننذايت .وجتنندر اإلشننارة ديضناى قىل مبنندد ال صن ًننا سننلطاد الدولننة :التبنريعية والتن يذيننة
والقضائية.
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 -74ا ومننة الدسننتورية .هنني اجلهننة العليننا امل ننرة للدسننتور ،تتمتننع ابالسننتقالو وننن سننائر
اهلينناد الدسننتورية ،وال ختضننع قال للدسننتور والقنايون األساسنني رلننم  ،1979/2املننةر  3تبنرين
األوو/دكتننوًر ،الننذي ينظمهننا .وتتننيل مننن  12وض نواى يعينننهم امللننً ابل ن اع مننن نل ن الن نواغ
أببلبية ثالثة دمخاس دوضائ درًعة دوضاء  ،ومن نل البيو ًن األبلبية درًعة دوضاء ،
وحوومننة الدولننة وض نوان  ،واجملل ن العننام لل ننلطة القضننائية وض نوان  .ويُعن َّنا دوضنناء ا ومننة
وعنندَّد ثل نينهم ك ن ثننالة سنننواد ،وال عننو قوننادة ايتخنناهبم .وحوننن تق ننيم
ملنندة ت ننع سنننوادُ ،
ااتصا اد ا ومة الدستورية قىل ثالة نموواد رئي نية هني :دوالى ،مرالبنة دسنتورية القنوايا
واثيياى ،ال ص ل تنا ع االاتصا ًا الدولة واأللاليم املتمتعة ابحلوم الذايت ،دو فيما ًا هذه
األلاليم ودارياىْ ،ون حقو املنوا نا األساسنيةً ،عند اسنتن ادهم ل جنراءاد القايويينة العادينة،
من االو ما ي مى " ل احلماية الدستورية" ،الذي يُقدَّم ًعد استن اد ال ب القضائية العادية
اللتمنناس احلمايننة مننن ايتهننا مزوننوم لتلننً احلقننو  .ووننو تقنندمي هننذا الطلن للمنوا نا وموتن
دما املظا والنياًة العامة.
 -75املةس اد :التا  .امللوية الربملايية هي البو ال ياسي لدولة قسباييا .وامللًً ،صن ت
رئي الدولة ،هو رمز وحدهتا ودوامهنا ،وحنارس مهمنة احلابونم واملي نر فيمنا يتعلنو ابل نري العنادي
لعم مةس اد الدولة وهو املمين األولى للدولة اإلسبايية ل واللاهتا الدولية.
 -76الق نواد امل ننلحة .تتننيل مننن الق نواد الربيننة والبحريننة واجلويننة ،ومهمتهننا ضننمان سننيادة
قسننباييا واسننتقالهلا ،والنندفاع وننن سننالمتها اإللليميننة ويظامهننا الدسننتوري .وابوتبارهننا اتًعننة لننو ارة
النندفاع ،فهنني دهننم مقومنناد سياسننة النندفاع ل قسننباييا الننيت تعمن  ،حتننق م ننةولية احلوومننة ،مننن
دج ن ضننمان دمننن ومصننا قسننباييا واإلسننبان ،والنندفاع وننن احلقننو واملبننادئ ال نواردة ل دسننتور
و ننام  1978ول ميين ننا األم ننم املتح نندة لع ننام  ،1945فضن نالى و ننن امل ننامهة ،ل ق ننار الب ننروية
الدولية ،ل ح س ال الم واالستقرار ل العا .
 -77ال لطة التبريعية :الربملان .ممارسة ال لطة التبريعية للدولنة منو نة ابلربملنان ،النذي حينن
البننع اإلسننباي ويرالن ومن احلوومننة .ويتننيل مننن نل ننا :نلن الننواغ ونلن البننيو .
ويتعلن ننو األم ن ننر ابلتن نناي ًنظ ن ننام ًرملن نناي مي نل ن ننا م ن ننن النن ننوع املع ن ننرو ابسن ننم "اجملل ن ننان ب ن ننري
املتوافنا" ،ابلنظر قىل دي ال حون املقارية ًا ااتصا اد ك منهمنا ،قم يتمتنع نلن الننواغ
ابألولوية ل ممارسة جزء كبري من مهنام الربملنان .ويُنتخن دوضناء نل ني الننواغ والبنيو لوالينة
منندهتا درًننع سنننواد .وعننو حن الربملننان لب ن األوان مببننادرة مننن رئنني احلوومننة .نل ن الن نواغ:
يت ن ننيل م ن ننن  350ائب ن ناى .ويتع ن ننا ،ل املق ن ننام األوو ،دن ي ن نندرس نل ن ن الن ن نواغ مجي ن ننع مب ن نناريع
ومق حنناد القنوايا ،مننن دون اسنتينناء ،ووننو جمللن البننيو دن يعن ولننى الننن الننذي يُعننده
نل النواغ دو يُعدل  ،مع احت اع نل النواغ ً نلطة اختنام القنرار النهنائي ًبنيي ًعند قونادة
النظر في  .وابإلضنافة قىل ملنً ،فمجلن الننواغ هنو النذي يتنوىل تنصني رئني احلوومنة ،وهنو
الذي عنو لن ابلتناي قلالتن  ،قمنا ابوتمناد مقن ع حلجن الينقنة ونن دو ًنرفض مننا احلوومنة الينقنة
ال ننيت تلتم ننها .نل ن الب ننيو  :يعت ننربه الدس ننتور نل ن التميني ن اإللليم نني .وض ن َّنم ا ننالو الوالي ننة
التبنريعية العاشننرة  266وضنواى ،ايتُخن  208منننهم ابالل ن اع العننام املباشننر وويَّننق األوضناءاب ال ن 58
ناد التبنريعية لأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت ،الننيت تنتخن وضنواى وننن كن واحنندة
املانرين اهلينن ُ
منها ووضواى آار ون ك مليون ي مة من سوان اإللليم الذي متينل .
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 -78ال لطة التن يذينة :احلوومنة .يوناد ين الدسنتور اإلسنباي ال خيتلن ومنا هنو شنائع ل
النظم الربملايية املعا رة من حي و ائ احلوومة .فلليها تعود ممارسة الو ي ة التن يذينة ومبنادرة
ال ن اع الق نوايا ،وعننو هلننا سننن ل نوايا واجلننة يُعهنند مبهمننة التصننديو وليهننا قىل نل ن الن نواغ
وقو ننداد مب ننروع امليزايي ناد العام ننة للدول ننة .وتُ ندير احلووم ننة ال ياس نةاب الداالي ننة واسارجي ننة للدول ننة
واإلدارة املدييننة والع ننورية وسياسننة النندفاع وننن الدولننة .وعنري تبننوي احلوومننة ل قسننباييا ولننى
َّ
املرشا ملنص النرئي ًرانن احلونومي ولنى
مرحلتا تل تا متاماى .ف ي املرحلة األوىل ،يعر
نل النواغ للنظنر فين  ،ول املرحلنة الينايينة ،دي ًعند دن ينناو رئني احلوومنة ثقنة نلن الننواغ
ويعين امللً ،يق ع الو راءاب املزمع تعيينهم ولى امللً .وتُرب هنذه املهمنة ،قىل جاين ت نيري ومن
احلوومة ،دور رئي احلوومة ل التنظيم الداالي لل لطة التن يذية ،قىل درجة حون معها اوتبنار
نام رئ نني و راء .واهلين ننة اجلماوي ننة لل ننلطة التن يذي ننة ه نني نلن ن
النظ ننام الدس ننتوري اإلس ننباي يظ ن اب
الننو راء ،الننذي يتننيل مننن رئنني احلوومننة وائب ن دو يواً ن والننو راء .وعتمعننون وننادةى ك ن دسننبوع.
وتت ننيل احلووم ننة احلالي ننة م ننن رئ نني احلووم ننة وائب ننة حبقيب ننة و اري ننة و 12و ي نراى .ومث ننة مةس ننتان
اتًعتان مباشرىة للربملان تضطلعان ،مبوج الدستور ،مبهام حمددة ل ق ار مرالبة اإلدارة العامة.
 -79حمومننة تنندليو احل نناابد .وفق ناى للمننادة  136مننن الدسننتور ،تُعتننرب هننذه ا ومننة اهلين نةاب
العليننا املعنيننة مبرالبننة احل نناابد واإلدارة االلتصننادية للدولننة ،فض نالى وننن القطنناع العننام .وكمننا مُكننر
آي ن ناى ،فه نني اتًع ننة للربمل ننان ،وت ص ن ن ا وم ننة الدس ننتورية فيم ننا ل نند ينب نني م ننن منا و نناد ًب ننين
ااتصا ن نناهتا دو ن ننالحياهتا .وي ن نننظم وملابه ن ننا الق ن ننايو ُن األساس ن نني رل ن ننم  ،1982/2امل ن ننةر 12
د ر/مايو .ويعا امللً رئي اب نها منن ًنا دوضنائها ابلن اع منن كامن هينتهنا ،وتندوم واليتن ثنالة
سنواد .وتتيل هينة هذه ا ومة من النائ العام و 12م تباراى.
 -80دم ننا املظ ننا  .دُيب نننق مةس ننة دم ننا املظ ننا مبوجن ن الدس ننتور اإلس ننباي لع ننام 1978
ًو ن "امل ننو ال ننامي" للربملننان املع ن ًو الننة النندفاع وننن احلقننو األساسننية ومحايتهننا .وهلننذا
الغر  ،تتمين مهمت ل ر د وم مجيع اإلداراد العامة .وينتخ الربملنان دمنا املظنا أببلبينة
د نواد ثالثننة دمخنناس دوضنناء ك ن برفننة مننن برفتي ن لواليننة منندهتا مخ ن سنننواد ،وفق ناى للقننايون
األساسنني رلننم  1981/3املننةر  6يي ننان/دًري  ،املتعلننو مبةس ننة دمننا املظنا واملنننظم هلننا .وهننذا
املنص ل ريو التعميم ل مجيع األلاليم املتمتعة ابحلوم الذايت.
 -81اهليننناد االستبننارية للحوومننة :نل ن الدولننة .هننو اهلينننة االستبننارية العليننا للحوومننة،
وينظم ن ن ن القن ن ننايون األساس ن نني رلن ن ننم  ،1980/3امل ن ننةر  22يي ن ن ننان/دًري  .وو ي ت ن ن ن األساسن ن ننية
استبارية ،تقتصر ولى قًداء ردي معلَّ ل موضوع االستبارة.
 -82اجملل ن ن ن االلتص ن ننادي واالجتم ن نناوي .ه ن ننو هين ن ننة استب ن ننارية ولي ن ننا للحووم ن ننة ل اجمل ن نناو
االجتماوي  -االلتصنادي وكنذلً حم ن للت ناهم ًنا اجلهناد االجتماوينة وااللتصنادية ال اولنة،
بايت تطوير الدولة االجتماوية والدحقرا ية القائمة ولى سيادة القايون .ويتيل هنذا اجمللن منن
رئي وستا وضواى :وبرون م تباراى تعينهم اهليناد النقاًية ،ووبرون آارين تعيننهم منظمناد
درابغ العم  ،ووبرون آارين ينتمون قىل مجعياد ومنظماد.
 -83ال ننلطة القضننائية .وفق ناى للدسننتور ،فالبننع هننو مصنندر العنندو ويُقيم ن  ،ابسننم امللننً،
لض نناة وم تب ننارو ال ننلطة القض ننائية .وجت نندر اإلش ننارة ،ل املق ننام األوو ،قىل وح نندة االاتص ننا
القضائي ،قم تقيم العندو هيننة واحندة منن القضناة وامل تبنارين .اجمللن العنام لل نلطة القضنائية.
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ه ننو اهلين ننة احلوومي ننة للقض نناة وامل تب ننارين .ويت ننيل م ننن رئ نني ا وم ننة العلي ننا ،ال ننذي ي دسن ن ،
ومن ننن  20وض ن نواى يعين نننهم امللن ننً ابل ن ن اع من ننن نل ن نني الربملن ننان ،أببلبين ننة د ن نواد ثالثن ننة دمخن نناس
دوضائهما ،لوالية مدهتا مخ سنواد .وينبغي دن توون الث وبر وضنواى مننهم ن ة لنا دو
م تبار.
 -84ا وم ننة العلي ننا .ه نني دول ننى هين ننة لض ننائية ل الدول ننة ،ابسن نتينناء م ننا يتعل ننو ابلض ننمااد
الدستورية ،اليت يةوو ااتصا ها قىل ا ومة الدستورية .ويُعا امللً رئي ها ،الذي يبغ ديضاى
منص رئي اجملل العام لل لطة القضائيةً ،ناءى ولى ال اع من هذه اهلينة.

 -85امل نندوي الع ننام للدول ننة .يُعين ن املل ننً ابل ن اع م ننن احلووم ننةً ،ع نند استب ننارة اجملل ن الع ننام
لل لطة القضائية .ومهمة النياًة العامة تعزيز العم القضائي دفاواى ون حقو املوا نا واملصا
العام ننة ال ننيت وميه ننا الق ننايون ،قم ننا حبو ننم منص ننبها دو ًطل ن م ننن األ نرا املعني ننة .وتت ننوىل ديض ناى
م ننةولية ضننمان اسننتقالو ا نناكم وقحقننا املصننلحة االجتماويننة دمامهننا .وعننو هلننا تقنندمي لن
احلماية الدستورية.
 -86التنظننيم اإللليمنني للدولننة .األلنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت واملنندينتان املتمتعتننان ابحلوننم
الذايت .او دستور وام  1978حبو القومياد واأللاليم املووية لدولة قسباييا ل احلوم الذايت
والتضنامن ًينهنا وك لن هلنا .ودفضنى تن ينذ دحونام الدسنتور قىل حتنوو جنذري ل التنظنيم اإللليمنني
للدولة ،إبيباء  17قلليماى متمتعاى ابحلوم الذايت ومدينتا متمتعتا ابحلوم الذايت سنبتة ومليلنة
ومننا ترت ن ولننى ملننً مننن قوننادة تو يننع ال ننلطة ال ياسننية واإلداريننة ًننا اهليننناد املركزيننة وهيننناد
احلوم الذايت .ولد حولق يتيجة هذه العملية قسباييا قىل دحد البلدان األكينر ال مركزينةى ل دورواب
وو نندد متاسننوها وتضننامنها ،وون َّنز د التطننور املتنننابم لتنووهننا ال ياسنني واالجتمنناوي والينقننال
الن ننذي يعو ن ن الوالن ننع التن ننارخيي إلسن ننباييا ،ولرًن ننق املةس ن نناد من ننن امل ن نوا نا ،وح ن نننق يووين ننة
الدحقرا يننة ،وسننامهق قىل حنند كبننري فيمننا دحر ت ن قسننباييا مننن تقنندم التصننادي واجتمنناوي وثقننال
مهم .ولد ك قلليم متمتع ابحلوم الذايت يظام األساسي للحوم الذايت ،يُعتمد مبوج لنايون
دساسي ،ويبو القاودة التيسي ية األساسنية ل للنيم ويننظم جواين دساسنية مينن تنظنيم ًرملاين
وحوومت ن ووملهمننا وااتصا نناد اإلللننيم وقدارت ن ورمننو هويت ن وال ننماد املميننزة ل ن مين ن اللغننة
دو القايون املدي ،وواللات مع الدولة ومع األلناليم األانر املتمتعنة ابحلونم النذايت .ويقنوم تو ينع
االاتصا اد ًا الدولة واأللاليم املتمتعة ابحلوم الذايت ولى دساس الت ريو ًا االاتصا اد
احلصنرية للدولننة دو لأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت واالاتصا نناد املبن كة ًننا الدولننة واأللنناليم
املتمتعننة ابحلوننم الننذايت واالاتصا نناد املتداالننة ،الننيت عننو ممارسننتها للدولننة ولأللنناليم املتمتعننة
ابحلوم الذايت ولى حد سواء .وتبم االاتصا اد احلصرية ،سواء للدولة دو لأللناليم املتمتعنة
ابحلو ننم ال ننذايت ،ال ننلطة التبن نريعية وال ننلطة التن يذي ننةً ،ينم ننا حو ننن دن تنط ننوي االاتصا نناد
املب ن كة ولننى تو يننع تل ن لل ننلطة التب نريعية والتنظيميننة ًننا الدولننة واأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم
الننذايت ،الننيت وننادةى مننا توننون هلننا ال ننلطة التن يذيننة ل هننذه احلالننة .ول حالننة تنننا ع االاتصننا ،
تتننوىل ا ومننة الدسننتورية ال ص ن في ن  ،ولننى ب نرار مننا ونندة ل دوو داننر ال مركزيننة سياسننياى.
ويظننام حوننم األلنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت ًرملنناي ،فمةس نناهتا األساسننية ه ني الربملننان ورئنني
اإلللننيم واحلوومننة امل ننتقلة .ومننن الناحيننة االلتصننادية واملاليننة ،تتمتننع هننذه األلنناليم ًقنندر كبننري مننن
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االستقالو اإلداري ،وًصالحية اوتماد ميزايياهتا ال نوية اسا ة هبنا وحتديند مواردهنا اسا نة منن
االو الضرائ والرسوم والضرائ اإلضافية وامل امهاد اسا ة واألسعار العامة.
 -87وتبننم امل نوارد الننيت يتيحهننا يظننام التموي ن لأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت ،فض نالى وننن
قموايياهتننا الضنريبية الننيت تتبننو مننن نمووننة مننن الضنرائ املتنننا و ونهننا كليناى دو جزئيناى مننن لبن
الدول ننة ،حت ننويالد ن ننندو ض ننمان اسن نندماد العام ننة األساس ننية و ن ننندو االكت ن ناء البن ننام .
وابإلضافة قىل ملً ،دُدنق ل هذا النظام ناديو التقارغ ًا األلاليم املتمتعة ابحلونم النذايت،
املنبية من االو موارد قضافية لدمتها الدولة هبد تعزيز التوا ن االلتصادي اإللليمني ،قسنهاماى
منهننا ل حتقيننو امل نناواة واإليصننا  .وولننى هننذا النحننو ،ت ننعى تل ن امللينناد املاليننة املوويننة
لنموم التموي قىل ك الة التضامن ًا األلاليم وحد ددىن من امل اواة ل تقندمي اسندماد العامنة
األساسننية ل مجيننع د نناء قللننيم قسننباييا .وقىل جاي ن امل نوارد الننيت يتيحهننا يظننام التموي ن لأللنناليم
املتمتعة ابحلونم النذايت ،ينبغني دن يُةانذ ل االوتبنار ابلني املنوارد النيت متتلوهنا هنذه األلناليم ،مينن
الضنرائ اسا ننة هبننا وحتننويالد امليزايينناد العامننة للدولننة دو حتننويالد ننناديو االحتنناد األورو .
وتصميم هذا النظام التمويلي يتيجة للتطور الذي حقق يظام احلوم الذايت ل قسباييا ،اليت تعتنرب
من ًا دكينر ًلدان منظمة التعاون والتنمية ل امليندان االلتصنادي ال مركزينةى ،وتتقندم ولنى ًلندان
احتادية وريقة.
 -88الويننااد ا لي ننة :وفق ناى ملا ننر األرل ننام الرمسيننة امل ننجلة ًب ننين ال ننوان ح ن  1ك ننايون
اليناي/يننناير  2018املرسننوم امللونني رلننم  ،2018/1458املننةر  14كننايون األوو/دي ننمرب ،
توجد  50مقا عة وً 8 124لدية ،تت م ًتباين كبري من حين حجمهنا ووندد سنواهنا .فعندد
ال وان يق ون  1 000ي مة ل ً 4 991لدية ،دي  61,44ل املائة من نموع البلد د،
وون  5 000ي مة ل ً 6 825لدية ،دي  84,01ل املائة من نمنوع البلند د .وال يتجناو
ونندد ال ننوان  50 000ي ننمة قال ل ً 145لديننة ،دي  1,78ل املائننة مننن نمننوع البلنند د.
وم ننن حي ن ن التنظ ننيم ،ف ننلن مةس ن نناد احلو ننم واإلدارة ل البل نند د ه نني اجمل ن نال البلدي ن نة ول
املقا عاد هي نال املقا عاد دو مةس ناد دانر ماد ناًع متينيلني ول درابيلني الونناري
والبلي ننار ول ننى التن نواي ه نني ًل نند د اجل ننزر ون ننال اجل ننزر .وتت ننيل هين نناد اجملن نال البلدين نة م ننن
العمندة ،النذي ينردس اجمللن  ،وينواغ العمندة ونلن اإلدارة وهيننة البلدينة ،النيت تتنيل منن مجينع
امل تب ننارين ال ننذين ينتخ ننبهم مباش ننرةى س ننوان البلدي ننة م ننن ل نوائم م توح ننة ل حال ننة البل نند د ال نيت
ال يتجنناو ونندد سننواهنا  250ي ننمة ومننن ل نوائم مغلقننة ل حالننة البلنند د الننيت يتجنناو ونندد
سواهنا  250ي مة ،وفقاى لنظام التميني الن ق .ويُنتخ العمدة ابألبلبينة املطلقنة منن د نواد
نار الننذي ي ن دس القائمننة الننيت
امل تبننارين .ول حالننة تع ن ،ذر ملننً ،يتننوىل منص ن اب العمنندة امل تبن ُ
حصنلق ولنى دكنرب وندد منن األ نواد ل البلديننة املعنينة ،ويتنواله ل البلند د النيت تعتمند يظننام
نار الننذي حصن ولننى دكنرب ونندد مننن األ نواد ل ايتخنناابد م تبنناري
القائمنة امل توحننة امل تبن ُ
البلد د .والنظام اسا هو الذي تنهجن البلند د النيت تعمن ًنظنام اجمللن امل تنوع ،دي تلنً
اليت تعتمده ،تقليد ى و ووياى ،وتلً اليت ،حبوم مولعها اجلغرال دو ًغر قدارة مصاحلها البلدينة
ولى و دفض دو لظرو دانر ت نتدوي ملنً ،ومبوافقنة اإلللنيم املتمتنع ابحلونم النذايت املعن ،
تعتمنند هننذا النظننام ال رينند للحوننم واإلدارة الننذي يابنتخ ن ل ق نناره سننواهنا املةهلننون للتصننويق
العمد ابة ًبو مباشر وفو يظام األبلبية ،وهو منا يبنو مينناالى حقيقيناى للدحقرا ينة املباشنرة .ول
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ايتخنناابد البلنند د ،ال يتمتننع ابحلننو ل التصننويق وال شننا الننناابون اإلسننبان فقننطً ،ن كننذلً
ولى لدم امل اواة معهم ،موا نو االحتاد األورو املقيمون ل قسباييا ،وكذلً األجاي املقيمون
ل قسباييا الذين متنا ًلداهنم ل سبان احلو ل التصويق وال شا ،وند االلتضاء ل ايتخاابهتا
البلدية ،وفو دحوام معاهدة مربمة املادة  2 13من الدستور اإلسنباي واملناداتن  176و177
من ن ننن القن ن ننايون األساسن ن نني رلن ن ننم  ،1985/5املن ن ننةر  19حزيران/يويي ن ن ن  ،املتعلن ن ننو ابلنظن ن ننام العن ن ننام
لاليتخاابد  .وينتخ نال اب املقا عاد م تبارو ًلد د املقا عة من ًينهم ،وتتمين مهمتها
األساسننية ل م نناودة البلنند د والتعنناون معهننا ،وال سننيما دللهننا لنندراد مننن الناحيننة االلتصننادية
واإلدارية ،ابإلضافة قىل ك الة تقدمي احلند األدىن اإللزامني منن اسندماد النيت ي نر القنايون ولنى
البلد د تقدحها .وتبو ًلد د اجلزر ل جزر الوناري وننال اجلنزر ل جنزر البلينار هينناد
احلوم واإلدارة ل تلً اجلزر.
نظام العدالة وبياانت بشأن اجلرمية
 -89ل وننام ً ،2017لننم ونندد األشننخا البننالغا املنندايا امل ننجلا ل ال ننج املركننزي
للم نندايا  ،285 336وفق ناى لألحو ننام النهائي ننة الص ننادرة ل مل ننً الع ننام ال ننيت دًُل ننم هب ننا ال ننج
املركننزي ،وه ننو مننا حين ن دة ي ننبتها  5,08ل املائ ننة ابملقاري ننة مننع الع ننام ال نناًو ،ومل ننً يتيج نةى
حوو املخال اد قىل جرائم ً يطة.
إل الع لقايون العقوابد ل وام َّ 2015
 -90وكننان  79,1ل املائننة مننن األشننخا املنندايا مكننوراى و 20,9ل املائننة منننهم قااثى .وًلننم
معدو املدايا لو  1 000ي مة ممن تبلم دومارهم  18سنة ودكينر  ،7,5وهو دولنى أبرًعنة
دوبار من املعدو امل ج ل وام .2016
 -91وًتحلين الن ننبة املنويننة لتو يننع األشننخا املنندايا حب ن ال ننناد العمريننة ،يالحننس دن
ال نننة العمريننة األكينننر شننيوواى هنني الننيت تبننم مننن ت ن اوع دومننارهم ًننا  18و 20سنننة ابلن ننبة
للذكور  28,5ل املائة من اجملموع وابلن بة ل اة  9,6ل املائة .
 -92وًلم متوسط ومر املدايا  36,9سنة  37سنة لد الذكور و 36,3لد الن اء .
 -93وك ننان دبلن ن امل نندايا ل و ننام  2017قس ننباييي اجلن ننية  77,3ل املائ ننة م ننن اجملم ننوع
مقاً  76,8ل املائنة ل العنام ال ناًو  .وشنو املنتمنون قىل ًلندان االحتناد األورو دكنرب ي نبة
من املدايا األجاي  33ل املائة من نموع األجاي .
 -94ودُديننن مننا ي ننبت  77,8ل املائننة مننن نمننوع املنندايا يرحننة واحنندة  79,1ل املائننة ل
العام ال اًو و 22,2ل املائة منهم أبكينر من جرحة  20,09ل املائة ل وام . 2016
 -95ول وام  ،2017كايق األيدل اإللليم املتمتع ابحلوم الذايت النذي سنج دكنرب وندد
من املداياً ،ن بة  19,5ل املائة من اجملموع .وتلتها كااتلوييا  15,7ل املائة مث قلليم مدريند
 13,8ل املائة .
 -96وكاي ننق كااتلويي ننا اإللل ننيم املتمت ننع ابحلو ننم ال ننذايت ال ننذي س ننج دك ننرب و نندد م ننن امل نندايا
األجاي ن  23,5ل املائننة  ،وتالهننا قللننيم مدرينند  17,9ل املائننة مث قللننيم ابلينينيننا  12,6ل
املائة .
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 -97وس ننجلق م نندينتا س ننبتة ومليل ننة املتمتعت ننا ابحلو ننم ال ننذايت دول ننى مع نندالد م ننن امل نندايا
لو  1 000ي مة  25,6و ،23,8ولى التواي  .واالفاى لذلًُ ،سنجلق ددىن املعندالد ل
ك من كاستيا  -المايتبا  5,5وكاستيا وليون  5,5ودربون . 6,0
 -98ول وننام ُ ،2017سننج مننا نموو ن  394 301جرحننة مرتوبننة ،وهننو مننا حين ن دة
ًن ن ننبة  8,0ل املائ ن ننة ابملقاري ن ننة م ن ننع الع ن ننام ال ن نناًو .فق ن نند ًل ن ننم مع ن نندو اجلرح ن ننة لون ن ن 1 000
ي مة  9,6 10,3ل وام  ، 2016وملً كنتيجة إل الع لقايون العقنوابد ل ونام 2015
حوو املخال اد قىل جرائم ً يطة.
َّ
 -99وحب يوع اجلرحة ،كان دكينر اجلرائم حدواثى هي تلً اليت مت ابل نالمة ولنى الطنر
 23,8ل املائ ننة م ننن نم ننوع اجلن نرائم  ،مث جن نرائم اإلي ننذاء  16,6ل املائ ننة وال ننرلة  16,2ل
املائ ننة  .ورب ننم مل ننً ،جت نندر اإلش ننارة قىل دن ي ننبة اجلن نرائم املرتوب ننة ض نند ال ننالمة ول ننى الط ننر
اخن ضق ًن بة  1,9ل املائة ابملقارية مع وام .2016
 -100وًلننم متوسننط ونندد اجلنرائم لون شننخ منندان  1,3 1,4ل وننام  . 2016وحب ن
يننوع اجلننن  ،كننان هننذا املعنندو لنند الننذكور  1,4دولننى من ن لنند اإلاة  ، 1,3ولننى ب نرار
العام ال اًو  1,4لد الذكور مقاً  1,3لد اإلاة .
 -101وشولق ي نبة  89,2ل املائنة منن نمنوع اجلنرائم املرتوبنة جنرائم اتمنة وي نبة  10,4ل
املائة منها حماولة ارتواغ جرحة.
 -102ول و ن ننام  ،2017ن نندر م ن ننا نموون ن ن  734 919وقوً ن ننة ل ش ن ننو دحو ن ننام هنائي ن ننة
وم ننجلة ل ال ننج املرك ننزي للم نندايا ،وه ننو م ننا حينن ن دة ًن ننبة  1,6ل املائ ننة ابملقاري ننة م ننع
العام ال اًو وًن بة  5,7ابملقارية مع وام  ،2016وملنً يتيجنة إل نالع لقنايون العقنوابد ل
حوو املخال اد قىل جرائم ً يطة.
وام َّ 2015
 -103وكايق ي بة  46,0ل املائة من العقوابد الصادرة الرئي نية والينايوينة ولنى حند سنواء
وق ننوابد س ننالبة حلق ننو دا ننر  .وكاي ننق ي ننبة  33,4ل املائ ننة منه ننا برام نناد و 20,5ل املائ ننة
وقوابد سالبة للحرية.
 -104ومن ًا العقوابد ال البة حلقو دار  ،كان احلرمان ًبو انا منن ممارسنة املهننة
العقوًن نةاب األكين ننر ش ننيوواى  15,5ل املائ ننة م ننن نم ننوع العق ننوابد  .وم ننن ً ننا العق ننوابد ال ننالبة
للحرية ،كان احلب العقوًةاب األكينر شيوواى  19,8ل املائة من اجملموع .
 -105وحب ن ن ن ين ن نوع ج ن ننن مرتون ن ن اجلرح ن ننة ،ش ن ننولق العق ن ننوابد ال ن ننالبة حلق ن ننو دا ن ننر
ي ننبة  48,9ل املائننة مننن نمننوع العقننوابد الصننادرة ل حننو الننذكور وي ننبة  30,3ل املائننة مننن
تلً الصادرة ل حو اإلاة.
 -106وكايق ي بة  21ل املائة من نموع العقوابد الصادرة ل حو الذكور وقنوابد سنالبة
للحرية ،و 20,3ل املائةً ،وج اا  ،وقوابد ابحلب  .وابلن بة ل اة ،كايق ي بة 17,7
ل املائ ننة م ننن نم ننوع العق ننوابد الص ننادرة ل حقه ننن وق ننوابد س ننالبة للحري ننة ،و 17,0ل املائ ننة
وقوابد ابحلب .
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 -107وحب جن ية مرتو اجلرحة ،كايق العقوابد ال البة للحرينة ًنا املندايا األجاين
 21,8ل املائننة دكينننر شننيوواى منهننا ًننا اإلسننبان  20,1ل املائننة  .وًوج ن اننا  ،شننولق
وقوً ن ننة احل ن ننب ي ن ننبة  21,4ل املائ ن ننة م ن ننن نم ن ننوع العق ن ننوابد الص ن ننادرة ل ح ن ننو األجاي ن ن ن ،
مقاً  19,3ل املائة من نموع تلً الصادرة ل حو اإلسبان.
إحصاءات بشأن القاصرين
 -108ل و ننام ً ،2017ل ننم و نندد القا نرين امل نندايا امل ننجلا  13 643ت ن اوع دوم ننارهم
ًننا  14و 17سنننة  ،وفق ناى ألحوننام هنائيننة دًُلننم هبننا سننج األحوننام املتعلقننة ابمل ننةولية اجلنائيننة
للقا رين ،وهو ما حين دة ي بتها  5,5ل املائة ابملقارية مع العام ال اًو.
 -109وًل ننم مع نندو القا نرين امل اوح ننة دوم ننارهم ً ننا  14و 17س نننة امل نندايا لو ن 1 000
ي مة من ال نة العمرية ماهتا  ،7,5مقاً  7,2ل العام ال اًو.
 -110ومينن ن ال ننذكور  79,3ل املائ ننة م ننن القا ن نرين امل نندايا واإلاة  20,7ل املائ ننة م نننهم.
وابملقارينة مننع العننام ال نناًو ،ارت ننع وندد اإلاة القا نراد املنندااد ًن ننبة  9,4ل املائننة ،وونندد
الننذكور ًن ننبة  4,6ل املائننة .وحب ن ال ننن ،كننان القا ننرون مننن ال نننة العمريننة  17سنننة هننم
األكينننر ونندداى  30ل املائننة مننن نمننوع القا نرين  ،يلننيهم القا ننرون مننن ال نننة العمريننة  16سنننة
 28,7ل املائة .
 -111وكن ننان دبل ن ن القا ن نرين املن نندايا قسن ننباييي اجلن ن ننية  80,6ل املائن ننة  .وفن ننا معن نندو
القا رين لو  1 000ي مة ممن ت اوع دومارهم ًا  14و 17لد األجاي  17,8مينيل
لد اإلسبان  6,5حبواي ثالثة دضعا .
 -112ول وام ً ،2017لم ودد اجلنرائم املرتوبنة منن لبن لا نرين  23 050جرحنة ،وهنو منا
حين ن دة ي ننبتها  4,8ل املائننة ابملقاريننة مننع العننام ال نناًو .وحب ن يننوع اجلرحننة ،كننان دكينرهننا
حدواثى جرائم اإليذاء  24,6ل املائة  ،وال طو  21,7ل املائة  ،وال رلة  12,9ل املائة .
 -113ول وام  ،2017اوتمند القضناة  22 916تندًرياى ،وهنو منا حينن دة ي نبتها  6,5ل
املائة ابملقارية مع العام ال اًو .وكان دكينر التداًري اوتمناداى اإلفنرا ُ حتنق املرالبنة  42,6ل املائنة
م ننن نم ننوع الت ننداًري  ،ودداء اسدم ننة اجملتمعي ننة  15,4ل املائ ننة  ،واحل ننب ل ق ننار النظ ننام ش ننب
امل ت ننوع  11,6ل املائن ننة  .وحب ن ن جن ن ننية مرتو ن ن اجلرحن ننة ،يالح ننس ،ابألرلن ننام الن ن ننبية ،دن
تدًريي احلنب ل ق نار النظنام املغلنو واحلنب ل ق نار النظنام شنب امل تنوع يطبَّقنان ًبنو دكيننر
تن نواتراى ول ننى القا ن نرين األجاين ن  16,6ل املائ ننة و 45,5ل املائ ننة م ننن اجملم ننوع ،ول ننى التن نواي
ابملقاريننة مننع القا نرين اإلسننبان  10,3ل املائننة و 41,7ل املائننة  .وولننى وو ن ملننً ،كننان
اوتم نناد ت نندًريي ممارس ننة ديب ننطة اجتماوي ننة  -تعليمي ننة ودداء اسدم ننة اجملتمعي ننة دل ن ت نواتراى ابلن ننبة
للقا نرين األجاين  8,4ل املائننة و 11,9ل املائننة مننن نمننوع األجاين  ،ولننى التنواي ،مقاًن
 12,0ل املائة و 16,3ل املائة ابلن بة ل سبان .
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اثنياً -اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -114قسباييا دولة ر ل املعاهداد الرئي ية حلقو اإلي نان .ولند لبلنق التقيند ابلتزامناد
واس ننعة النط ننا ل ن نناو محاي ننة حق ننو اإلي ننان وختض ننع ل ننلطة هين نناد الر نند الدولي ننة .وت ننوي
قسننباييا دمهيننة اا ننة للمحومننة األوروًيننة حلقننو اإلي ننان ،الننيت ترالن تن يننذ االت اليننة األوروًيننة
حلماي ننة حق ننو اإلي ننان واحل ننر د األساس ننية .ول نند نندلق قس ننباييا ول ننى االت ال نناد املتع ننددة
األ را التالية املتعلقة حبقو اإلي ان.
 -115ل ق ار األمم املتحدة:
•

ات الية منع جرحة اإلابدة اجلماوية واملعالبة وليها

•

االت الية اسا ة ًوضع الالجنا والربوتوكوو اسا

•

االت الية املتعلقة ابحلقو ال ياسية للمردة

•

30

االت الية املتعلقة ًوضع األشخا

ًوضع الالجنا

ودحي اجلن ية

•

العهن نند الن نندوي اسن ننا
امللحقان ً

ابحلقن ننو املديين ننة وال ياسن ننية والربوتوكن ننوالن االاتين ننار ن

•

العه نند ال نندوي اس ننا
االاتياري امللحو ً

ابحلق ننو االلتص ننادية واالجتماوي ننة والينقافي ننة والربوتوك ننوو

•

االت الية الدولية للقضاء ولى مجيع دشواو التمييز العنصري

•

ات الية القضاء ولى مجيع دشواو التمييز ضد املردة وًروتوكوهلا االاتياري

•

ات الي ننة مناهض ننة التع ننذي وب ننريه م ننن ض ننروغ املعامل ننة دو العقوً ننة القاس ننية دو
الالقي ننايية دو املهينننة د نندرد قسننباييا اإلوننالن املنصننو ولي ن ل املننادة 22
م ننن االت الي ننة ،الن ننذي يع ن ن اباتصن ننا جلن ننة مناهضن ننة التع ننذي ابلنظن ننر ل
الب ننواو ال ن نواردة من ننن دف ن نراد ًبن ننين ايتهاكن نناد دحو ننام االت الين ننة وًروتوكوهلن ننا
االاتياري

•

ات الي ننة حق ننو الط ن ن وًروتوكوالهت ن نا االاتياري ن نة الينالث ننة ًب ننين ًي ننع األ ن نناو
واسننتغالو األ نناو ل البغ نناء ول امل نواد اإلابحي ننة وًب ننين اش ن ا األ نناو ل
النزاواد امل لحة وًبين قجراء تقدمي البالباد

•

يظ ننام روم ننا األساس نني للمحوم ننة اجلنائي ننة الدولي ننة واالت ننا املتعل ننو ابمتي ننا اد
ا ومة اجلنائية الدولية وحصااهتا

•

ات الية موافحة اجلرحة املنظمة ورب الو نية وًروتوكوو منع ولمع ومعالبة االجتنار
ابألشننخا  ،وصا ننة الن نناء واأل نناو ،وًروتوكننوو موافحننة هتري ن املهنناجرين
ون ريو الرب والبحر واجلو
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•

االت الية الدولية حلماية مجيع األشخا

من االات اء الق ري

موي اإلوالة وًروتوكوهلا االاتياري

•

ات الية حقو األشخا

•

االت الية املتعلقة ابلذاائر العنقودية

•

ات الية مرالبة التجارة الدولية ابألسلحة والذارية واملعداد احلرًية

•

ات الية ا ض حاالد ايعدام اجلن ية ،املربمة ل ييويور ل  30آغ/دب نط
.1961

 -116ل ق ار نل دورواب:
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•

االت الية األوروًية حلماية حقو اإلي ان واحلر د األساسية

•

الربوتوكننوو رلننم  4امللحننو ابالت اليننة األوروًيننة حلمايننة حقننو اإلي ننان واحلننر د
األساس ننية ،ال ننذي يع ن ن حبق ننو وح ننر د معين ننة قض ننافةى قىل تل ننً ال ن نواردة ل
االت الية ول الربوتوكوو اإلضال امللحو هبا االت الية رلم  46جملل دورواب

•

الربوتوكننوو رلننم  6امللحننو ابالت اليننة األوروًيننة حلمايننة حقننو اإلي ننان واحلننر د
األساسية ،املتعلو إبلغاء وقوًة اإلودام

•

الربوتوكننوو رلننم  7امللحننو ابت اليننة محاي ننة حقننو اإلي ننان واحلننر د األساس ننية
االت الية رلم  117جملل دورواب

•

الربوتوكوو رلم  12امللحو ابالت الية األوروًية حلماينة حقنو اإلي نان واحلنر د
األساسية ،املتعلو ابحلظر العام للتمييز

•

الربوتوكوو رلم  13امللحو ابالت الية األوروًية حلماينة حقنو اإلي نان واحلنر د
األساسية ،املتعلو إبلغاء وقوًة اإلودام ل مجيع الظرو

•

الربوتوكوو رلم  14امللحو ابالت الية األوروًية حلماينة حقنو اإلي نان واحلنر د
األساسية ،املعدو مللية مرالبة تن يذ االت الية

•

الربوتوكوو رلم  15امللحو ابالت الية األوروًية حلماينة حقنو اإلي نان واحلنر د
األساسية

•

ات الي ننة محاي ننة حق ننو اإلي ننان وكرام ننة اإلي ننان فيم ننا يتعل ننو ًتطبي ننو البيولوجي ننا
والط  :ات الية حقو اإلي ان والط األحيائي

•

االت الية اإل ارية حلماية األللياد القومية

•

امليينا األورو للغاد اإللليمية دو لغاد األللياد

•

امليينن ننا االجتمن نناوي األورو  .وقسن ننباييا حالي ن ناى ًصن نندد التصن ننديو ولن ننى امليينن ننا
االجتم ن نناوي األورو ًص ن ننيغت ا َّ
ملنقح ن ننة .ول  1ش ن ننباط/فرباير  ،2019اوتم ن نند
نل الو راء االت ا الذي دحاو مبوجب املييننا االجتمناوي األورو املننقا قىل
الربملان ،ووافو ولى اإلوراغ ون موافقة قسباييا ولى االلتزام ً
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•

ات الية نل دورواب ًبين موافحة االجتار ابلببر

•

معاهدة نل دورواب ًبين محاية األ او من االستغالو واالوتداء اجلن ي

•

ات الية نل دورواب ًبين قجراءاد موافحة االجتار ابلببر

•

ات الية نل دورواب للولاية من العن ضد الن اء والعن املنزي وموافحتهما.

ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -117يرد اإل ار العام حلماية حقنو اإلي نان ل قسنباييا ل الدسنتور اإلسنباي لعنام ،1978
وابألسن نناس ل ال ص ن ن الينن نناي من ننن اجلن ننزء األوو من ننن البن نناغ األوو املعنن ن ابنون "احلقن ننو والواجبن نناد
األساسية" .وحتدد املادة  53من الدستور يظام ضمااد هذه احلقو  ،الذي يتمين فيما يلي:
ضماية لايويية :ال عو تنظيم ممارسة هذه احلقو قال مبوج لايون "ون م ل
د
ك ن األح نواو مضننموهنا األساسنني" .وع ن دن يوننون القننايون الننذي يتننناوو احلقننو األساسننية
واحلننر د العامننة لننايواى دساسننياى ،يقتضنني اوتمنناده دو تعديل ن دو قلغننا ه تصننويتاى هنائي ناى ل نل ن
الن نواغ ابألبلبيننة ولننى مبننروع القننايون ًرمت ن ال قنراتن  1و 2مننن املننادة  . 81وترال ن ا ومننة
الدسنتورية قومنناو هننذه الضننماية منن اننالو الطعننن ل دسننتورية القنوايا واألحوننام التبنريعية الننيت
هلننا لننوة القننايون املننادة  1-161د  ،ووننو تقنندمي هننذا الطعننن ل نرئي احلوومننة ،ودمننا املظننا ،
و 50وضن نواى ل نلن ن النن نواغ ،و 50وضن نواى ل نل ن ن الب ننيو  ،واهلين نناد اجلماوي ننة التن يذي ننة
لأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت ،ووننند االلتضنناء ،نال ننها التب نريعية املننادة  1-162د  .ول
ال ننيا ماتن  ،تتطلن موافقننة الدولننة ولننى االلتنزام ابملعاهننداد دو االت الينناد حصننوهلا ولننى قمن
م ننبو مننن الربملننان ل حالننة املعاهننداد دو االت الينناد الننيت تتعلننو ابحلقننو والواجبنناد األساسننية
مننن الدسننتور .وابإلضننافة قىل ملننً ،تننن
املنصننو وليهننا ل البنناغ األوو املننادة 1-94
امل ننادة  95م ننن الدس ننتور اإلس ننباي ول ننى دي ن ع ننو للحووم ننة دو ألي م ننن نل نني الربمل ننان -نل ن
النواغ دو نل البيو  -تقندمي لن قىل ا ومنة الدسنتورية لند اوتنزام قًنرام معاهندة دولينة لند
تتضمن دحواماى ال ة للدستور .ولد يُ ضي هذا الطل قىل قونالن دسنتورية املعاهندة الدولينة وفقناى
ملا تن ولي املادة  78من الباغ ال ادس من القايون األساسي رلنم  ،1979/2املنةر  2تبنرين
األوو/دكتوًر ،املتعلو اب ومة الدستورية
غ احلماية القضائية من االو لن احلماينة العادينة :عنو ألي منوا ن دن يلجني
قىل ا نناكم العاديننة لطل ن محايننة احلننر د واحلقننو املع ن هبننا ل املننادة  14واجلننزء األوو مننن
ال ص اليناي من الدستور.
 -118وح نندد الق ننايون رل ننم  ،1978/62امل ننةر  26ك ننايون األوو/دي ننمربً ،ب ننين "احلماي ننة
القضائية حلقو ال رد األساسية" ،ل البداية قجراءاد التماس هذه احلماية .بنري دن هنذا القنايون
اوتُمنند لب ن داننوو الدسننتور حيننز الن ننام وهلننذا ال ننب  ،وربننم دن القننايون األساسنني للمحومننة
الدسننتورية يننن ل ال قننرة ال رويننة  2مننن حومن املةلننق اليننناي ولننى اسننتمرار سننر ي مننا تُطن َّنور
دحو ننام امل ننادة  2-53م ننن الدس ننتور ،ف ننلن الق ن نوايا اإلجرائي ننة اإلس ننبايية م ننا فتن ننق ت ننتحدة
قج نراءاد اا ننة حلمايننة احلقننو األساسننية ل ك ن يظننام مننن النننظم القضننائية القننايون املنندي،
والقايون اجلنائي ،ولايون املنا واد اإلدارية ،ولايون العمن ايطنود ولنى قلغناء القنايون املنذكور،
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قمننا ًتعنندي القنوايا القائمننة فعنالى ،كمننا هننو البننين ل حالننة لننايون اإلجنراءاد اجلنائيننة ،دو ً اب ننن
ل نوايا جدينندة ،ولننى ب نرار القننايون رلننم  ،2011/36املننةر  10تب نرين األوو/دكتننوًر ،املنننظم
للقضاء االجتماوي ،دو القايون رلم  ،1998/29املةر  13متو /يولي  ،املنظم لقضاء املنا واد
اإلدارية ،دو لايون اإلجراءاد املديية رلم  ،2000/1املةر  7كايون اليناي/يناير.
 -119وابإلضننافة قىل ملننً ،يننن لننايون تنظننيم ال ننلطة القضننائية رلننم  ،1985/6املننةر 1
متو /يولي ن املننادة  ، 1-7ولننى دن احلقننو واحلننر د املع ن هبننا ل ال ص ن اليننناي مننن البنناغ
األوو منن الدسننتور ُملزمننة ،ل نملهننا ،جلميننع القضنناة وا ناكم الننذين تقننع ولننى ونناتقهم م ننةولية
ك التها ومحايتها ولى و فعاو .ول هنذا الصندد ،تنن املنادة  4-5منن القنايون ماتن ولنى دين
"يبو ايتها املبادئ الدستورية دساسناى كافيناى لتقندمي عنن ابلننقض ل مجينع احلناالد النيت ُعينز
فيها القايون ملً".
 -120وع ننو للم نوا ناً ،ع نند اس ننتن اد ال ننب القض ننائية ،اللج ننوء قىل ا وم ننة الدس ننتورية م ننن
االو ل احلماية الدسنتورية املنادة  2-53منن الدسنتور  .وتننظم قجنراءاب تقندمي لن احلماينة
الدسننتورية قىل ا ومننة الدسننتورية املنناداتن  1-161غ و 1-162غ مننن الدسننتور ،وكننذلً
املواد من  41قىل  58من القنايون األساسني للمحومنة الدسنتورية ،النذي ينن املنادة 1-41
ولننى دن احلقننو واحلننر د املع ن هبننا ل امل نواد مننن  14قىل  29لاًلننة للحمايننة الدسننتورية ،ل
احلنناالد الننيت وننددها هننذا القننايون ووفننو البننو الننذي يقتضنني  ،دون امل نناس حبمايتهننا العامننة
املنو ة اب اكم .وتنطبو هذه احلماية ديضاى ولنى االسنتنوا الضنمريي النذي تعن ًن املنادة 30
من الدستور .ولتقدمي ل احلماية قىل ا ومة الدستورية ،يلزم استن اد ال ب القضائية ال ناًقة
دحوننام ا ومننة الدسننتورية ،ومنهننا  1982/73و 1983/29و . 1984/30وجتنندر اإلشننارة
ل هننذا الصنندد قىل التعنندي الننذي دُدان مبوجن القننايون األساسنني رلننم  ،2007/6املننةر 24
د ر/مننايو ،ولننى املننادة  241مننن القننايون التنظيمنني لل ننلطة القضننائية رلننم  ،1985/6املننةر 1
متو /يولي  ،فيما يتعلو ًضرورة ل قلغاء الدواو املقدمة قىل ا اكم العادية لب ل احلماينة
الدستورية ل حاالد ايتهنا احلقنو األساسنية املبنار قليهنا ل املنادة  2-53منن الدسنتور منا
يت ابن اإلًالغ ون هذه االيتهاكاد لب دور لرار يُنهي الدوو .

 -121دم ننا صص ننو دهلي ننة تق نندمي ل ن احلماي ننة الدس ننتورية ،فيح ننو مل ننً للب ننخ املتض ننرر
مباشننرة مننن احلوننم دو اإلج نراء اإلداري والبننخ الننذي لنند يوننون رف ناى ل النندوو القضننائية،
ابإلضننافة قىل دم ننا املظ ننا والنياًننة العام ننة -ال ننيت توننون دائم ناى رف ناى ل قج نراءاد ل ن احلماي ننة
الدسننتورية املنناداتن  1-46د و غ و 2-47مننن القننايون األساسنني للمحومننة الدسننتورية .
وتُعر املادة  54من الدستور دما املظا أبي "امل َّو ال امي للربملان النذي يعينن للندفاع ونن
احلقننو ال نواردة ل البنناغ األوو مننن الدسننتور ،وعننو ل ن  ،هلننذا الغننر  ،مرالبننة ومن اإلدارة ،مننع
تقنندمي تقريننر ل هننذا البننين قىل الربملننان" .ووننالوىة ولننى هننذه املهمننة الرلاًيننة لعم ن اإلدارة ،وننو
ألما املظا ً ،و مدافعاى ون احلقو ال ردية ،تقدمي ل احلماية الدستورية للحقو ال ردينة
املننادة  162م ننن الدس ننتور وامل ننادة  46م ننن القننايون األساس نني للمحوم ننة الدس ننتورية  .وتب ننم
مهمت ديضاى التن يو مع املةس اد النظرية ل ل األلاليم املتمتعة ابحلونم النذايت دمنناء املظنا ل
كااتلوييننا وقللننيم ابلينينيننا وجننزر الباليننار ،ودمننناء املظننا ل األينندل واابرا ،ودمننا املظننا ل قللننيم
الباسً ،ودما املظا ل باليينيا ،ودما املظا ل جزر الوناري ،ودمنا املظنا ل درابنون ،ودمنا
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املظا ل كاستيا وليون  .وتُبا مةس ة دما املظنا ونن ك ناءة والينة ل محاينة حقنو اإلي نان،
كما يتجلى ملً ل العدد املرت ع من البواو اليت تعاجلها.
 -122وكان تزايند وندد لبناد احلماينة الدسنتورية ،النيت انال كيننري منهنا منن مضنمون حقيقني،
يهنندد ًبن ومن ا ومننة الدسننتورية دو ،ولننى األلن  ،اننريه .وًغيننة تب ننيط اإلجنراءاد ،ددان
الق ننايون األساس نني  ،2007/6امل ننةر  24د ر/م ننايو ،يظام ناى يُل ننزم نناح الطلن ن أبن ين ندوي
ويينبق دن مضمون الطعن يقتضي ،حبوم وجاهت الدستورية اسا ة ،دن تتخذ ا ومة الدستورية
لراراى ًبين دس املوضووية ،ملا يوت ي من دمهية ل ت ري الدستور دو تطبيق دو قومال العنام.
ودكينر العنا ر جتديداى ل هذا النظام اسا ًطل احلماية الدسنتورية دو "دهنم اا نيات املمينزة"
لرار ا ومنة الدسنتورية  ،2008/188املنةر  21متو /يولين  ،األسناس القنايوي  3هنو البنرط
اجل ننوهري دو املوض ننووي لقب ننوو الطع ننن املتمينن ن ل "الوجاه ننة الدس ننتورية اسا ننة" ال ننذي تقتض نني
املادة  1-50غ من القايون األساسي للمحومة الدستورية .وابلتاي ،فال يو ني لقبنوو لن
احلماية الدسنتورية ننرد ولنوع ايتهنا ألحند حقنو ناح الطلن األساسنية دو قحند حر تن
العامننة القاًلننة للحمايننة مبوجن دوننو احلمايننة الدسننتورية املنناداتن  2-53و 1-161غ مننن
الدسننتور واملننادة  41مننن القننايون األساسنني للمحومننة الدسننتورية ً ،ن يلننزم كننذلً ،فيمننا يتعلننو
هبذه امل يلة ،دن يوت ي الطل وجاهة دستورية اا ة املادة  1-50غ .
 -123وو ننالوة ول ننى مل ننً ،جت نندر اإلش ننارة ل الول ننق ماتن ن قىل توس ننيع يط ننا لن ن قًط نناو
اإلج ن نراءاد الن ننذي ين ننن ولي ن ن احلون ننم النهن ننائي األوو من ننن القن ننايون  2007/6املعن نندو للقن ننايون
األساسي للمحومة الدستورية ،الذي تتاع مبوجب هذه األداة اإلجرائية ك بي ايتصا مناس
لتنوفري احلماينة لنند ولنوع ايتهنا جلميننع احلقنو املنصنو وليهننا ل املنادة  2-53منن الدسننتور
اإلسننباي .ويومن كننال اإل ننالحا ًعضننهما الننبعض ،حي ن تننواى توسننيع يطننا ل ن قًطنناو
اإلجن ن نراءاد التع ن ننويض و ن ننن تقيي ن نند لن ن ن احلماي ن ننة الدس ن ننتورية ال ن ننذي فرضن ن ن مل ن ننً اإل ن ننالع.
واننالو ال نننواد األاننرية ،اخن ننض ونندد القضننا الننيت جننرد ت ننويتها مننن 2008 10 410
قىل . 2017 6 186
 -124ول ق ننار النظننام القننايوي اإلسننباي ،تُعتننرب النياًننة العامننة الضننامن ملبنندد البننروية ،وفقناى ملننا
تننن ولي ن املننادة  124مننن الدسننتور اإلسننباي ،قم تتننوىل "مهمننة تعزيننز وم ن القضنناء دفاو ناى وننن
البروية وون حقو املوا نا واملصلحة العامة اليت وميها القايون ،حبوم و ي تها دو ًطل من
األ ن نرا املعني ننة ،ابإلض ننافة قىل ض ننمان اس ننتقالو ا نناكم وك ال ننة قحق ننا املص ننلحة االجتماوي ننة
دمامهننا" ،ومت نارس مهامهننا مننن اننالو هيننناد اا ننة هبننا وفق ناى ملبننددي وحنندة العم ن والت ل ن
اهلرمي مع االلتزام ،ل مجيع احلاالد ،مببددي البروية والنزاهة .وترد هذه الصالحياد ابست اضة
ل يظامهن ننا األساسن نني املعتمن نند مبوج ن ن القن ننايون رلن ننم  ،1981/50املن ننةر  30كن ننايون األوو/
دي مرب ،الذي دُدا ولي آار ق الع ُمهم مبوج القايون رلم  ،2007/24املةر  9تبنرين
األوو/دكتوًر  ،الذي تن املادة  3من ولى وجوغ اضطالع النياًة العامة مبا يلي:
•
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ال قرة  :3ك الة اح ام املةس اد الدستورية واحلقو األساسية واحلر د العامة
ًو ما يقتضي الدفاع ونها من قجراءاد
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•

ال ق ننرة  :11تنص نني ي ننها كط ننر ل اإلجن نراءاد القض ننائية لطلن ن احلماي ننة
الدس ننتورية ،وك ننذلً ل لض ننا و نندم الدس ننتورية ل احل نناالد ال ننيت ي ننن وليه ننا
القايون األساسي للمحومة الدستورية ووفو البو الذي يقتضي

•

ال ق ن ننرة  :12تق ن نندمي ل ن ن احلماي ن ننة الدس ن ننتورية ،وك ن ننذلً املب ن نناركة كط ن ننر ل
الدواو اليت تنظر فيها ا ومة الدستورية دفاواى ون البروية ،وفقاى للصيغة اليت
حتننددها الق نوايا ومت ننارس هننذه الو ي ننة وفق ناى ألحوننام امل ننادة  46مننن الق ننايون
األساسي للمحومة الدستورية رلنم  ،1979/2املنةر  3تبنرين األوو/دكتنوًر،
وابلتن ننيو م ننع األش ننخا ال ننذين و ننو هل ننم تق نندمي ل ن احلماي ننة الدس ننتورية ل
احلنناالد ا ننددة ًصن ة اا ننة هلننذا الغننر ل املنواد مننن  42قىل  45مننن هننذا
القايون .

 -125وونندد النظننام الننداالي جمللن الننواغ ،املننةر  10شننباط/فرباير  1982املنواد مننن 40
قىل  ، 53ااتصننا اللجنننة الدسننتورية الدائمننة واللجنننة الدائمننة لاللتماسنناد ،الننيت يُ ننند قليهننا
وعيننز هلننا دن تقننرر
مهمننة النظننر ل االلتماسنناد ال رديننة دو اجلماويننة املوجهننة قىل نل ن الن نواغُ ،
قحالننة هننذه االلتماسنناد قىل :د دمننا املظننا غ جلنننة نلن الننواغ املعنيننة ًدراسننة موضننوع
نل ن البننيو دو احلوومننة دو ا نناكم دو النياًننة العامننة دو اإلدارة العامننة املعنيننة.
االلتمنناس
ويننن النظننام الننداالي جمللن البننيو  ،املننةر  26د ر/مننايو  ،1982كننذلً ولننى قيبنناء جلننان
تضطلع مبهمة تعزيز حقو اإلي ان ومحايتها املواد من  49قىل . 68
 -126وتُعز اح ابام حقو اإلي ان ل قسباييا املادةُ  2-10من الدستور ،اليت تن ولنى دين
"تُ َّ ر القوايا املتعلقة ابحلقو األساسية واحلر د املع هبا ل الدستور وفقاى ل والن العاملي
حلق ننو اإلي ننان واملعاه ننداد واالت ال نناد الدولي ننة ال ننيت ندلق وليه ننا قس ننباييا ل ه ننذا اجمل نناو".
ويُ ننتوم يظننام محايننة احلقننو املدييننة وال ياسننية الننذي اسننتُعر للتننو ابلضننماية الدوليننة الناشنننة
ون تصديو قسباييا ولى االت الياد الدولية حلماية هذه احلقو وولى ًروتوكوالهتا.
 -127وفيمننا يتعلننو ابحلقننو االلتصننادية واالجتماويننة والينقافيننة ،وال سننيما احلننو ل الصننحة،
يننن الدسننتور اإلسننباي لعننام  1978ولننى حننو مجيننع امل نوا نا ل الولايننة الصننحية ال عالننة ول
رواي ننة ننحية تت ننم ابإليص ننا والو نناءة وأبول ننى م ننتو ممو ننن م ننن اجل ننودة .وتب ننو ه ننذه
األحوام ،الواردة ل املواد  41و 43و 49و ،51تقدماى اجتماوياى كبرياى ،قم دهنا تع ابحلو ل
الرواية الصحية ًو حقاى وامناى وموضنووياى وشخصنياى وبنري لنائم ولنى دفنع اشن اكاد ،وتو ن
لو ن من نوا ن امل نناواة ل التمت ننع مبض ننمون ه ننذا احل ننو ،م ننن دون دي متيي ننز ،وقموايي ننة االس ننت ادة
املنص ة من املضاما املادية هلذه اسدمة ،ولى حد سواء .وترد اللوائا التنظيمية ل جنراءاد النيت
تتنيا قومناو احلنو ل احلماينة الصنحية ل نموونة مننن املعنايري مبيناًنة لنايون ،وهني :لنايون الصننحة
الع ننام  ، 1986ول ننايون تن نراًط يظ ننام الص ننحة ال ننو وجودتن ن  ، 2003ول ننايون الض ننمااد
واالستخدام الرشيد لألدوية  ، 2006والقايون العام للصحة العامة  ، 2011واملرسوم امللوي
ًقايون املتعلو ًتعميم االست ادة من يظام الصحة الو  2018الذي يو احلماينة والرواينة
الصحيتا ابوتبارمها حقاى من حقو اإلي نان األساسنية .ول هنذا الصندد ،ع ند لنايون الصنحة
العننام  1986الواليننة الدسننتورية الننيت تقننع مبوجبهننا مهمننة التن ننيو الصننحي العننام ولننى ونناتو
الدول ننة ،ال ننيت ينبغ نني هل ننا دن حت نندد الوس ننائ الال م ننة لتي ننري املعلوم نناد املتبادل ننة والتج نناي التق ن
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والعم ن املب ن الننذي وقننو توام ن اإلج نراءاد اجلزئيننة ل نم ن يظننام الصننحة الننو  .ودُيب ن
مبوج هذا القايون يظام و للصحة يوفر تغطية شاملة ويقدم ابألساس ادماد وامة وُح َّنوو
من امليزايياد العامة للدولة ،ويتيل من نم الدوائر الصحية التاًعة إلدارة الدولة وتلنً التاًعنة
لأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت .ومتينن الغننر مننن هننذا القننايون ل تنظننيم مجيننع اإلجنراءاد الننيت
تتننيا قومنناو احلننو الدسننتوري ل احلمايننة الصننحية .ودانرياى ،يو ن املرسننوم امللونني ًقننايون املتعلننو
ًتعميم االست ادة منن يظنام الصنحة النو  2018احلماينة والرواينة الصنحيتا ابوتبارمهنا حقناى
مننن حقننو اإلي ننان األساسننية .وينرًط هننذا القننايون التمتننع هبننذا احلننو ابإللامننة ل قسننباييا ويتننيا
لألجاي بري امل جلا دو بري احلا لا ولى راصنة اإللامنة ل قسنباييا قموايينة االسنت ادة منن
هذا احلو ولى لدم امل اواة مع األشخا اإلسباييي اجلن ية.
 -128وابإلضننافة قىل ملننً ،يننن الدسننتور اإلسننباي لعننام  1978ولننى متتننع مجيننع امل نوا نا
ابحلننو ل سننون الئننو ومالئننم وولننى دن تعننز ال ننلطاد العامننة الظننرو الال مننة وتضننع املعننايري
ماد الصننلة إلومنناو هننذا احلننو .ولوننن جتنندر اإلشننارة قىل دي ن  ،مبوج ن املننادة  3 1-148مننن
الدسننتور اإلسننباي ،دولنننق األلنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت ل ديظمتهننا األساسننية للحوننم الننذايت
توليها لالاتصا احلصري ل ناو "التنظيم اإللليمني والتخطنيط احلضنري وال نو " .ول هنذا
الصدد ،وضعق األلاليم املتمتعة ابحلوم الذايت لوايينهنا اسا نة هبنا ل هنذه اجملناالد .ول ًعنض
احلنناالد ،ال عننو للدولننة سننو تنظننيم "لواونند التخطننيط العننام للنبنناط االلتصننادي وتن ننيق "
املننادة  ، 13 1-149مننع تننر هننامش تطويرهننا إلداراد هننذه األلنناليم .واالف ناى لننذلً ،يعننود
االاتصا احلصري ل تنظيمهنا الوامن ل حناالد دانر قىل األلناليم املتمتعنة ابحلونم النذايت،
م ننن دون دن يو ننون للدول ننة دي ه ننامش للت نندا ل ه ننذا اجمل نناو .وابلت نناي ،ومن ننذ ً نندء ي ننام ه ننذا
اإل ننار الدسننتوري ح ن ال نننواد األاننرية ،متينلننق األدااتن اللتننان اوتمنندهتما الدولننة للتنندا ل
سياسة اإلسوان وحتديدها ًبو مباشر ل احلوافز الضريبية واسطط احلوومية ل سوان.
 -129واهلين ننة الرئي ننية ل ن نناو ال ياس ننة اسارجي ننة لتعزي ننز حق ننو اإلي ننان ومحايته ننا ل ق ننار
اإلدارة اإلسبايية هي موت حقو اإلي ان التاًع للمديرية العامة لبةون األمم املتحدة وحقو
اإلي ن ننان ل و ارة اسارجي ن ننة وش ن ننةون االحت ن نناد األورو والتع ن نناون .ول ن نند دُيب ن نننق ه ن ننذه اهلين ن ننة ل
وام  ،1983وتضطلع ابملهام التالية:
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•

قسداء املبورة ل امل ائ املتعلقة حبقو اإلي ان

•

قوداد التقارير املتعلقة ابح ام حقو اإلي ان ولى الصعيد الدوي

•

تعزيز التن يو ًقدر دكرب ل نناو حقنو اإلي نان ًنا تلن املراكنز التوجيهينة
ل و ارة اسارجية وشةون االحتاد األورو والتعاون

•

تنظننيم مبنناركة دولننة قسننباييا ل االجتماونناد وامل نةمتراد الدوليننة املتعلقننة حبقننو
اإلي ان

•

قلامننة واللنناد مننع املوات ن احلووميننة النظننرية ومننع املنظمنناد بننري احلووميننة ل
ناو حقو اإلي ان

•

ك الة تن يذ املعاهداد واالت الياد الدولينة النيت ايضنمق قليهنا قسنباييا ل نناو
حقو اإلي ان
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•

تعزيز الدراساد واأليبطة ل اجملاو ا دد الاتصا اهتا.

 -130ودانرياى ،تضننطلع املديريننة العامننة للتعنناون القننايوي النندوي والعاللنناد مننع الطوائن الدينيننة
وحقو اإلي ان التاًعة لو ارة العدو ،منذ آغ/دب ط  ،2018مبا يلي:
•

تن ننيو ننالحياد اإلدارة املعني ننة ًتعزي ننز حق ننو اإلي ننان ومحايته ننا م ننن ا ننالو
النظ ننام الق ننايوي اإلس ننباي ،م ننع تعزي ننز ق ننار الص ننالحياد املعياري ننة ل ننو ارة الع نندو
وتقييم دثر ما عري تبجيع من مبادراد ولى حقو اإلي ان

•

ال ن ن اع التن ننداًري املعيارين ننة دو املمارسن نناد اإلدارين ننة الن ننيت تتن ننيا قموايين ننة التصن نندي
للمبنناك الننيت يتوننرر اإلو نراغ ونهننا ل املراء الننيت توجههننا قىل قسننباييا هيننناد
معاهننداد حقننو اإلي ننان الننيت لبلننق قسنباييا ااتصا ننها ابلنظننر ل البالبنناد
ال ردية.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -131ي نننظم موت ن ُ حق ننو اإلي ننان الت نناًع للمديري ننة العام ننة لب ننةون األم ننم املتح نندة وحق ننو
اإلي ان ،مع املدرسة الدًلوماسية التاًعة لو ارة اسارجية وشةون االحتاد األورو والتعناون ،حلقنةى
دراسيةى سنويةى ل نناو حقنو اإلي نان .ولند يُظمنق آانر ي نخة منهنا الينايينة وبنرة ل ال ن ة
من  26قىل  30تبرين اليناي/يوفمرب  ،2018وتناولق موضوع املدافعا ون حقو اإلي ان.
 -132ومنذ وام  ،2004تبجع قسباييا ،من انالو اإلونااد العامنة ،مبناركة اجملتمنع املندي
ل ختطنيط ال ياسننة اسارجينة وتعزيزهننا وقشناوتها .وتبننو اإلونااد وامل نناوداد العامنة قحنند
دهم ددواد تن يذ األيبطة املهمة لتطوير ال ياسة اسارجية اإلسبايية ل ناو حقو اإلي نان ل
يطننا ننالحياد و ارة اسارجيننة وشننةون االحتنناد األورو والتعنناون .وتُقنندر ميزاييتهننا ال نننوية مبننا
مبلغ  180 000يورو ،وهو ما يتيا سنو ى دوم ما ًا  20و 30مبروواى لنبر الووي حبقو
اإلي ان.
 -133ول  3متو /يولي ن ن  ،2018دولن ن ننق ائب ن ننة رئ ن نني احلووم ن ننة ل اجتم ن نناع جلن ن ننة الب ن ننةون
الدسننتورية جمللن الننواغ وننن قوننداد احلوومننة للخطننة اليناييننة حلقننو اإلي ننان .ويُتولننع دن تبننم
هذه اسطة قيباء هينة و نية للتن يو ،فضالى ون وضع مةشراد حلقو اإلي ان.
 -134واالو ال نواد اسم األارية ،جر اوتماد اطط لطاوية ش دو قحنرا التقندم ل
يابتها دو تن يذها ،وجتدر اإلشارة من ًينها ،ولى سبي امليناو ،قىل اسطة االس اتيجية الو نية
لأل نناو وامل نراهقا ،واطننة العم ن الو نيننة ل دمننا االجتمنناوي ،واسطننة االس ن اتيجية لتوننافة
ال ننر  ،واالسن اتيجية الو نيننة إلدمننا ال ننوان الغجننر ،واالسن اتيجية اإلسننبايية ًبننين اإلوالننة،
واسطننة البنناملة ملوافحننة االجتننار ابلن نناء وال تينناد ألبنرا االسننتغالو اجلن نني ،واطننة العمن
الو نينة ًبنين املنردة وال ننالم واألمنن ،واطنة العمن الو نيننة لألومناو التجارينة وحقنو اإلي ننان،
واسطننة الو نيننة ل سننوان ،واسطننة االس ن اتيجية مل تبننية العم ن والضننمان االجتمنناوي ،واسطننة
التوجيهية للتعاون اإلسباي .وتنضا قليها قجراءاد جديدة ،ماد اًع اا  ،تعطي األولوينة
ل ن نناد حم ننددة مينن ن األس ننر دو الب ننباغ دو كب ننار ال ننن ،وال س ننيما م ننن يعيب ننون ح نناالد ال ق ننر
واإللصاء االجتماوي.
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 -135ول ن نند ايته ن ننق م ن نندة س ن ننر ن اسط ن ننة االسن ن ن اتيجية الو ني ن ننة الينايي ن ننة لأل ن نناو واملن ن نراهقا
لل ن ة  ، 2016-2013واض ننعق للتقي ننيم وع ننري حالي ناى قو ننداد اسط ننة االس ن اتيجية الو ني ننة
الينالينة لأل او واملراهقا.
 -136وايتهننق منندة سننر ن اطننة العم ن الو نيننة ل دمننا االجتمنناوي لل ن ة ، 2016-2013
ويُبنر ابل عن تقريننر الر ند والتقيننيم املتعلننو هبنا ،الننذي حوننن اال نالع ولين ل الصن حة البننبوية
ألماية الدولة للخدماد االجتماوية.
 -137ودُود تقييم للخطة االس اتيجية لتوافة ال ر لل ة ُ ،2016-2014ور للتبناور
ًبيي ولى نل مباركة املردة .وعري العم حالياى من دج قوداد اسطة املقبلة.
 -138واوتُم نندد اط ننة وم ن االس ن اتيجية اإلس ننبايية ًب ننين اإلوال ننة لل ن ة 2020-2014
ل  12ديلوو/سن ننبتمرب  ،2014ابوتبارهن ننا دداة لتطن ننوير االس ن ن اتيجية اإلسن ننبايية ًبن ننين اإلوالن ننة.
وجننر تقنندمي التقريننر املتعلننو ًتن يننذ هننذه اسطننة ل مرحلتهننا األوىل املمتنندة مننن وننام  2014قىل
وام  ،2016واوتماده من لب اجملل الو لبةون اإلوالة.
 -139ول  18ديلوو/سننبتمرب  ،2015اوتمنند نل ن الننو راء اسطننة البنناملة ملوافحننة االجتننار
ابلن اء وال تيناد ألبنرا االسنتغالو اجلن ني لل ن ة  .2018-2015ولند لُندمق هنذه اسطنة
قىل املنت نند االجتم نناوي ملوافح ننة االجت ننار ابلبب ننر ألبن نرا االس ننتغالو اجلن نني للنظ ننر فيه ننا ل
اجتماو املعقود ل  7د ر/مايو .2015
 -140واوتمنند نل ن الننو راء اطننة العم ن الو نيننة اليناييننة ًبننين املنردة وال ننالم واألمننن ل 28
متو /يولي  ،2017وحتد سر هنا سق سنواد وتن ولى قجنا تقارير للمتاًعة تقدَّم قىل الربملان
ك سنتا.
 -141ول  28متو /يولي  ،2017اوتمد نل الو راء اطة العم الو نية لألوماو التجارينة
وحقننو اإلي ننان .ويتمينن هنند هننذه اسطننة ل قومنناو "مبننادئ األمننم املتحنندة التوجيهيننة ًبننين
األومنناو التجاريننة وحقننو اإلي ننان" الننيت تبناهننا نل ن حقننو اإلي ننان مننن اننالو ل نرار اوتُمنند
ًتوافو املراء ل حزيران/يويي  2014لرار نل حقو اإلي ان . 4/17
 -142وتتننيل اسطننة احلووميننة ل سننوان لل ن ة  ،2021-2018املعتمنندة مبوج ن املرسننوم
امللونني  2018/106املننةر  9آمار/مننارس ،مننن ت ننعة ً نرامحمل تبننم تقنندمي م نناوداد ل مننيم
املباي .ولتن يذ هذه اسطة ،تُربم الو ارة ات الاد مع مجيع األلاليم املتمتعة ابحلوم الذايت ،قم يعنود
قليه ن ننا االاتص ن ننا ل ه ن ننذه امل ن ننيلة .وابإلض ن ننافة قىل مل ن ننً ،تب ن ننار ه ن ننذه األل ن نناليم ل متوين ن ن
امل اوداد املقررة ل ق ار اسطة.
 -143ول يي ن ننان/دًري  ،2018اوتُم ن نندد اسط ن ننة االس ن ن اتيجية مل تب ن ننية العمن ن ن والض ن ننمان
االجتماوي لل ة .2020-2018
 -144ويُبننر ل حزيران/يويي ن  2018تقريننر متاًعننة اطننة تن يننذ املرحلننة  2016-2014مننن
االس اتيجية الو نية ل دما االجتماوي لل وان الغجنر لل ن ة  .2020-2012وولنى دسناس
التقري ننر مات ن  ،اوتُم نندد اسط ننة اجلدي نندة لتن ي ننذ املرحل ننة  2020-2018م ننن ه ننذه االس ن اتيجية
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الو ني ننة ،ابلتن ننيو م ننع تل ن ن و اراد اإلدارة العام ننة للدول ننة واألل نناليم املتمتع ننة ابحلو ننم ال ن نذايت
والويااد االجتماوية التاًعة جملل الدولة لبع الغجر.
 -145ول حزيران/يويي ن  ،2018اوتم نند نل ن ال ننو راء اط ننة العم ن الرامي ننة قىل تن ي ننذ اط ننة
و ننام  :2030ننو اسن ن اتيجية قس ننبايية للتنمي ننة امل ننتدامة .وابإلض ننافة قىل مل ننً ،تتمي ننز اسط ننة
التوجيهية اسام ة للتعاون اإلسباي لل ة  2021-2018ابلتزامها صطنة األمنم املتحندة للتنمينة
امل تدامة لعام .2030
 -146وجتدر اإلشارة ديضاى قىل استحداة منص امل و ال امي ملوافحنة فقنر األ ناو ،ل
حزيران/يويي ن  ،2018هبنند جع ن سياسنناد موافحننة قلصنناء األ نناو دولويننة سياسننية .ومننن
منطننو االس نتينمار االجتمنناوي ،ال يُتننواى فح ن اح ن ام االت الي ناد الدوليننة الننيت ولعننق وليهننا
قسننباييا فيمننا يتعلننو حبقننو الط ن ً ،ن كننذلً تعزيننز توننافة ال ننر ل احلينناة ،وتو ينند التماسننً
االجتم نناوي ،وحت ننا م ننتو التع ننايش ،وقرس نناء األس ن ن الال م ننة لتح ننا الق نندرة التناف ننية
لاللتص نناد اإلس ننباي .ويتمين ن دور ه ننذه اهلين ننة ابألس نناس ل ح ننز املب ننادراد الرامي ننة قىل موافح ننة
م ننبباد فقننر األ نناو وكننذلً ووالب ن وننندما يصننبا ابل ع ن والع ناى .واسننتناداى قىل دراسننة ال قننر
ودسباً وآلياد تواثره وآاثره وووالبن  ،تُتخنذ مبنادراد لتووينة اجملتمنع اإلسنباي كون ًبنين هنذه
املبننولة اسطننرية ،وتوضننع ل الولننق مات ن ً نرامحمل لتعبنننة مجيننع اإلداراد العامننة ،وكننذلً تل ن
اجلهاد ال اولة ل اجملتمع املدي لتوحيد اجلهود الرامية قىل موافحة هذه املفة االجتماوية.
 -147وابإلض ننافة قىل مل ننً ،دُيبن ن منصن ن م ننو س ننام معن ن صط ننة و ننام  ،2030مهمتن ن
تن ننيو اإلج نراءاد الرامي ننة قىل حتقي ننو ده نندا األمننم املتح نندة للتنمي ننة امل ننتدامة .وهل ننذا الغ ننر ،
دُييطننق ً ن مهمننة متاًعننة اإلج نراءاد الننيت تن ننذها اهليننناد املختصننة التاًعننة ل ن دارة العامننة للدولننة
لتحقيننو هننذه األهنندا  ،وح ننز ومليننة قوننداد وتطننوير اسطننط واالس ن اتيجياد الال مننة لتموننا
قسننباييا مننن حتقيننو هننذه األهنندا  ،وتقيننيم منند التقنندم ا ننر ل هننذا اجملنناو والتحقننو منن ويبننر
صلة.
النتائحمل ا َّ
 -148وعري ل الولق الراهن وضع الصيغة النهائية لالس اتيجية الو نية ملنع وموافحنة ال قنر
واإللصنناء االجتمنناوي لل ن ة  ،2023-2019ومننن املتولننع اوتمادهننا اننالو النصن األوو مننن
ه ننذا الع ننام .وست نناهم ه ننذه االس ن ن اتيجية ل حتقي ننو ده نندا اس ن ن اتيجية دورواب لع ننام ،2020
وتت نواءم م ننع تطننوير مب ننادئ الركيننزة األوروًي ننة للحقننو االجتماوي ننة ،وتتوافننو م ننع دهنندا التنمي ننة
امل ننتدامة واطننة األمننم املتحنندة لعننام  ،2030قم ت نناهم ل تن يننذ اطننة العم ن املتعلقننة صط ننة
وام  ،2030وولى سنبي األولوينة ل حتقينو اهلند  ،1ابوتبارهنا قحند ال ياسناد ا ورينة ل
ناو "منع وموافحة ال قر وودم امل اواة واإللصاء االجتماوي" الذي وظى ابألولوية.

دال -عملية إعداد التقارير
 -149عننري قوننداد التقننارير وفقناى للمبننادئ التوجيهيننة العامننة املتعلقننة ًبننو ومضننمون التقننارير
اليت ينبغي للدوو األ را تقدحها بقاى للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة.
 -150وت تلزم وملية قوداد التقارير جهداى مجاوياى كبرياى منن تلن املةس ناد العامنة واسا نة
وال ننناد االجتماويننة .ولنند شننار ل قوننداد هننذا التقريننر ونندد كبننري مننن الننو اراد :و ارة شننةون
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الرائس ننة والعالل نناد م ننع الربمل ننان وامل نناواة ،وو ارة الع نندو ،وو ارة الداالي ننة ،وو ارة التنمي ننة ،وو ارة
التعل ننيم والت نندري امله ن ن  ،وو ارة العم ن ن وش ننةون اهلج ننرة والض ننمان االجتم نناوي ،وو ارة التح ننوو
اإليوول ن ننوجي ،وو ارة الينقاف ن ننة والر ض ن ننة ،وو ارة االلتصن ن نناد واألوم ن نناو التجاري ن ننة ،وو ارة الصن ن ننحة
واالس ننتهال والرفن نناه االجتم نناوي ،وو ارة العلن ننم واالًتو ننار واجلامعن نناد ،وك ننذلً املعهن نند الن ننو
ل حصنناء وامل ننو ال ننامي ملوافحننة فقننر األ نناو ،وي َّ ننو هننذه العملي نةاب كله نا موت ن ُ حقننو
اإلي ننان التنناًع لننو ارة اسارجيننة وشننةون االحتنناد األورو والتعنناون ،املول ن  ،ضننمن مجلننة مهننام
دار ً ،و الة تن ينذ املعاهنداد واالت اليناد الدولينة النيت ايضنمق قليهنا قسنباييا ل نناو حقنو
اإلي ان.
 -151ودوفننق قسننباييا ابلتزامهننا ًتقنندمي التقننارير الدوريننة قىل تلن هيننناد املعاهننداد .فخننالو
ال نننواد اسمن ن األا ننرية ،ل نندمق تقاريره ننا الدوري ننة قىل جلن ننة القض نناء ول ننى التميي ننز العنص ننري
 ، 2014وجلن ننة حق ننو الط ن  ، 2016واللجن ننة املعني ننة ابحلق ننو االلتص ننادية واالجتماوي ننة
والينقافين ن ننة  ، 2017واللجنن ن ننة املعنين ن ننة حبقن ن ننو األشن ن ننخا موي اإلوالن ن ننة  . 2018وان ن ننالو
ونام  ،2019سننتقدم قسننباييا تقاريرهننا الدوريننة قىل اللجنننة املعنينة ابلقضنناء ولننى التمييننز ضنند املنردة
وجلنننة مناهضننة التعننذي واللجنننة املعنيننة حبناالد االات نناء الق ننري ،وسننتنظر ل تقريرهننا النندوري
اللجنةُ املعنية حبقو األشخا موي اإلوالة.
 -152ووالوة ولى ملً ،جر استعرا حالة قسباييا ل ق نار اجلولنة الينايينة منن االسنتعرا
ال نندوري الب ننام ل  21ك ننايون اليناي/ين نناير  ،2015ا ننالو ال نندورة التاس ننعة والعبن نرين جملل ن ن
حقننو اإلي ننان .ومننن د ن  189تو ننية تلقتهننا قسننباييا ،لبلننق مننا نموو ن  169تو ننية 5
منها جزئياى ودحا نق ولمناى ً ن  25تو نية  5منهنا جزئيناى  .وانالو وملينة االسنتعرا  ،دولننق
قسباييا التزامها إب الع ال ريو العام ولى التقدم ا ر من االو تقرير ملنتص املدة .ويتضمن
ه ننذا التقري ننر املرحل نني ،املق نندم قىل م وض ننية األم ننم املتح نندة ال ننامية حلق ننو اإلي ننان ل ك ننايون
األوو/دي ننمرب  ،2018حتنندييناى للمعلومنناد األوليننة الننيت داتحتهننا قسننباييا ل وننام  ،2015حين
يتن نناوو ل الول ننق مات ن حال ننة تن ي ننذ ك ن تو ننية من ننذ ك ننايون اليناي/ين نناير  2015ح ن حزي نران/
يويي  2018والتداًري املزمع اختامها ل امل تقب القري  .وجر ق نالع منظمناد اجملتمنع املندي
وكذلً موت دما املظا ولى ا اور الرئي ية هلذه الوثيقة .ووالوة ولى ملنً ،ووفقناى ملنا ينن
ولي لرار نل حقو اإلي ان  29/35والتقرير الالحو مل وضية األمم املتحدة ال امية حلقنو
اإلي نان ،وًغينة تعزينز دور نل ني الربملنان ل ننناو تعزينز حقنو اإلي نان ومحايتهنا ولنى الصننعيد
الو  ،شجعق قسباييا مباركتهما ل تقدمي هذا التقرير ،حي ددرجنق ل مرفنو لن املعلومناد
اليت داتحها نل النواغ ونل البيو .

هاء -معلومات أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان
 -153تلت ننزم قس ننباييا التزامن ناى راس ننخاى ًتعزي ننز حق ننو اإلي ننان ومحايته ننا .وه نني ننر ل مث نناي
معاهن ننداد دولين ننة دساسن ننية ووبن ننرة ًروتوكن ننوالد ااتيارين ننة .ولبلن ننق قسن ننباييا ااتصن ننا هينن نناد
املعاهداد ًتلقي البالباد ال ردية املتعلقة يميع معاهداد حقو اإلي ان النيت ايضنمق قليهنا.
ووجهق دووة م توحة ودائمة قىل مجيع اإلجنراءاد اسا نة النيت ديبنيها نلن حقنو اإلي نان.
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وتقنندم قسننباييا ل الولننق املناس ن ردودهننا ولننى البالبنناد الننيت ويلهننا قليهننا املقننررون اسا ننون
راهتم هلا.
وتتاًع التو ياد الصادرة ونهم وق
 -154ول  1ك ننايون اليناي/ين نناير  ،2018ابش ننرد قس ننباييا واليته ننا الينايي ننة ًو ن ن ها وضن نواى ل
نل ن حقننو اإلي ننان  . 2020-2018ويننرب ل املقننام األوو ضننمن األولننو د املواضننيعية
ندفاع وننن الورامننة اإلي ننايية ووننن حقننو اإلي ننان للجميننع
إلسننباييا ل نلن حقننو اإلي ننان الن ُ
ولننى لنندم امل نناواة ،مننن اننالو التم ننً مبول ن راسننخ ضنند وقوًننة اإلونندام ومننن اننالو محايننة
األفراد من دي يوع من ديواع التمييز ،مبا ل ملً موافحة العنصرية وكراهية األجاين ومنا يتصن
ًننذلً مننن تعص ن  ،وامل نناواة ًننا اجلن ننا ،وو ندم التمييننز ولننى دسنناس املي ن اجلن نني دو اهلويننة
اجلن ايية دو اإلوالة .ول املقام اليناي ،تدافع قسباييا ولى املبدد املتمينن ل دن اجملتمنع املندي احلنر
واحليوي يبو ونصنراى دساسنياى منن ونا نر الدحقرا ينة ال اولنة ،وملنً منن انالو املطالبنة إبلنرار
دور امل نندافعا و ننن حق ننو اإلي ننان .ول املق ننام الينال ن ن  ،تعت ننزم قس ننباييا ،فيم ننا يتعل ننو ابلتنمي ننة
امل نتدامة ،موا نلة العمن ل نناو تعزينز احلقننو االلتصنادية واالجتماوينة والينقافينة مبنا ل ملننً
حننو اإلي ننان ل احلصننوو ولننى مينناه البننرغ امليمويننة وانندماد الصننر الصننحي ،ابوتبارمهنا مننن
موننواد احلننو ل م ننتو معيبنني الئننو ،ال ننذي شنناركق قسننباييا ل لي ننادة ومليننة تعزيننزه ول ننى
الصعيد الدوي ول ناو حقو اإلي ان واألوماو التجارية.
 -155وتضطلع قسباييا ًدور يبط من دج االون ا ابلعلنم كحنو منن حقنو اإلي نان .ول
هننذا الصنندد ،تعون اللجنننة املعنيننة ابحلقننو االلتصننادية واالجتماويننة والينقافيننة ل الولننق النراهن
ولى قوداد تعليو وام ًبين حو اإلي ان ل العلم ،حتق القيادة املب كة ملقنررين اثننا ،دحندمها
األسننتام اإلسننباي ميوين ماييني ننيدور .وابلن اع مننن قسننباييا ،دُدر احلننو ل العلننم ديضناى ل البيننان
است ن ننامي ملن ن نةمتر القم ن ننة األيب ن ننريي  -األمريو ن نني لر س ن نناء ال ن نندوو واحلووم ن نناد املعق ن ننود ل تبن ن نرين
الين نناي/يوفمرب  2018ل بواتيم نناال ،وه ننو من ننا ش ننو دوم ن ناى كب ن نرياى هلن ننذه العملي ننة ول ننى الصن ننعيد
اإللليمي.
 -156وتننرد دداه ابلت صنني األولننو د املواضننيعية ال ننق لل ياسننة اسارجيننة اإلسننبايية ل ننناو
حقننو اإلي ننان ،وهنني مناهضننة وقوًننة اإلونندام ،وحننو اإلي ننان ل احلصننوو ولننى مينناه البننرغ
امليموين ننة وان نندماد الصن ننر الصن ننحي ،واحلقن ننو اجلن ن ننية ،وحقن ننو األشن ننخا موي اإلوالن ننة،
واألوم نناو التجاري ننة وحق ننو اإلي ننان ،ودور امل نندافعا و ننن حق ننو اإلي ننان .وس ننيجري تن نناوو
األولننو د املتعلقننة ًعنندم التمييننز ولننى دسنناس يننوع اجلننن واملي ن اجلن نني ل ال ننرع اسننا ًعنندم
التمييز.
مناهضة عقوبة اإلعدام
 -157ت ننتند مناهضننة وقوًننة اإلونندام ابوتبارهننا قحنند دولننو د سياسننة قسننباييا اسارجيننة ل
ننناو حقننو اإلي ننان قىل اإلجنراءاد التاليننة :دوننم لنرار األمننم املتحنندة ًبننين الول ن االاتينناري
العاملي لعقوًنة اإلوندام النذي عنري التصنويق ولين كن سننتا ل اجلمعينة العامنة ،وتعزينز النقنا
ًبنين وقوًننة اإلونندام ل نلن حقننو اإلي ننان ،ودونم اللجنننة الدوليننة ملناهضننة وقوًننة اإلونندام،
وهنني هينننة منبننية مببننادرة مننن قسننباييا ،يقلننق مقرهننا قىل مدرينند ل حزيران/يويين  2016وتتننيل
مننن شخصننياد م ننتقلة مرمولننة ،تتمين ن ليمتهننا املضننافة ل لنندرهتا ولننى اسننتمالة احل نوار النندوي
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لصننا لضننية قلغنناء هننذه العقوًننة .وتنندوم قسننباييا اللجن نةاب الدوليننة ملناهضننة وقوًننة اإلونندام منناد ى
وسياسياى من االو فريو دوم اللجنة .وهتد سياسة قسباييا ،ابلتعاون مع االحتناد األورو  ،قىل
تعزيز قلغاء هذه العقوًة ل املنا و اليت تعد تن َّذ فيها ابل ع  -دورواب ابستينناء ًيالروس  -دو
اليت تراجعق فيها  -دفريقيا جنوغ الصنحراء الونرب  .-وابإلضنافة قىل ملنً ،جتنري منن انالو
ال اراد والقنصلياد اإلسبايية متاًعة مبادراد ًعض الدوو الرامية قىل ا ض حاالد اإلوندام
ومنطلقهننا ل ملننً هننو دن التننداًري الننيت تقينند دو تلغنني وقوًننة
وال ن اع تن يننذها ل ًلنندان داننر ُ .
اإلونندام متبنناهبة جننداى ل مجيننع املنننا و والنننظم ال ياسننية .ول هننذا الصنندد ،يقلننق قسننباييا ل
وام  ،2018من االو اتصاالد ثنائية ،قىل ًلدان متم وة ًعقوًة اإلودام الطريقنة النيت دلغنق
هبننا ا ومننة الدسننتورية ل بواتيمنناال وقوًننة اإلونندام فيمننا يتعلننو ي نرائم ودينندة مننن اننالو تطبيننو
مبدد البروية.
حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
 -158د با االو ا حبو اإلي ان ل احلصوو ولنى ميناه البنرغ امليموينة واندماد الصنر
الصحي قحد دولو د سياسة قسباييا اسارجية ل ناو حقو اإلي ان .ودفضق هذه املبنادرة
الدولية ،اليت شجعتها دملاييا وقسباييا ل وام  ،2006قىل اوتماد لراراد سنوية متتالينة ل نلن
حقننو اإلي ننان واجلمعيننة العامننة لألمننم املتحنندة ًبننين هننذا احلننو مننن حقننو اإلي ننانَّ .
ومو نن
القرار األاري الذي اوتمده نل حقو اإلي ان ل ديلوو/سبتمرب  2018منن موا نلة تونري
االو ن ا هب ننذا احل ننو .ول ه ننذا الص نندد ،ينبغ نني التب ننديد ول ننى ونص نرين مهم ننا ي ننتند قليهم ننا
االو ا حبو اإلي ان ل احلصوو ولنى ميناه البنرغ امليموينة واندماد الصنر الصنحي .دوالى،
االون ا  ،مبوجن لنرار اجلمعينة العامنة  ،169/70حبنو اإلي نان ل احلصنوو ولنى ميناه البننرغ
امليموية وادماد الصنر الصنحي ابوتبنار هنذين العنصنرين حقنا متمنايزين وقن كناا م اًطنا.
واثيياى ،حتديد دًعاد هنذين احلقنا منن حقنو اإلي نان ،النيت تتمينن ل تنوافر اسندماد ،وقموايينة
احلصننوو وليهننا فعليناى ،وجودهتننا ،وي ننر تول تهننا ،وتقب،لهننا .وددًننق قسننباييا وسننتددغ ل امل ننتقب
ولى دوم والية تل مقرري األمم املتحدة اسا ا املعنيا هبذا احلو من حقو اإلي ان.
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -159تابعت ن ننرب قس ن ننباييا دو ن ننم االت الي ن ننة الدولي ن ننة حلق ن ننو األش ن ننخا موي اإلوال ن ننة وًروتوكوهل ن ننا
االاتياري م يلة دساسية ل نناو حقنو األشنخا موي اإلوالنة ،قم درسنيا هنجناى حننا حقولناى
لألشخا موي اإلوالة االفاى للن،هحمل ال اًقة القائمة ولى الرواية الطبية وقوادة التيهي .
 -160ودحنند حقننو األشننخا موي اإلوالننة الننيت وملننق قسننباييا مننن دجلهننا ًبننو موينن
منننذ التصننديو ولننى ات اليننة حقننو األشننخا موي اإلوالننة ،وال سننيما منننذ وننام  ،2011هننو
احلو ل التصويق ،قم يون إبموان حواي  100 000شخ منن موي اإلوالنة التمتنع هبنذا
احل ننو ل ًل نندا .ول نند اوتُم نند الق ننايون األساس نني  ،2018/2امل ننةر  19حزيران/يويي ن ن  ،املع نندو
للقننايون األساسنني  ،1985/5املننةر  19حزيران/يويين  ،املتعلننو ابلنظننام االيتخننا العننام لو الننة
احلنو ل التصننويق جلمينع األشننخا موي اإلوالنة ،وجننر يبنره ل اجلرينندة الرمسينة ل  6كننايون
األوو/دي مرب  ،2018ابلتزامن مع النذكر ال ننوية األرًعنا للدسنتور اإلسنباي .وابإلضنافة قىل
ملننً ،ول ق ننار متاًعننة تو ننياد اللجنننة املعنيننة حبقننو األشننخا موي اإلوالننة ،جننر توينين
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العم من دج مواءمة تبريعاتنا مع املادة  12من االت الية .ودمثر هذا العمن ونن وضنع م نودة
مبروع لايون دودهتا و ارة العدو من دج ق الع القايون املدي ولنايون اإلجنراءاد املديينة فيمنا
يتعلو ابإلوالة ،يعطي األولوية السنتقاللية األشنخا موي اإلوالنة واوتمنادهم ولنى دي نهم ل
ممارسة دهلينتهم القايويينة ،وكنذلً الحن ام قرادهتنم ورببناهتم وااتيناراهتم .ويبقنى التندا القضنائي
لائم ناى ،ولوننن لنني لتعنندي يظننام األهليننة وق ننا لتحدينند "يظننام الو نناية القايوييننة املالئننم وتننداًري
الدوم الال مة مل اودة األشخا موي اإلوالة ل ممارستهم لألهلية القايويية ودهلية التصر ".
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -161ددًق قسباييا ولى املباركة ،ل ق ار االحتاد األورو ً ،بو ًناء منذ وام  2016ل
دوراد ال ريو العام احلونومي الندوي املنبني مبوجن لنرار نلن حقنو اإلي نان  .9/26ودون
امل اس ابلتح ظاد املعرغ ونها ًبين ًعض امل ائ املوضووية وال سيما تقييند يطنا ايطبنا
ننً ُمقب ن ً ،قي ننق و ارة اسارجي ننة وش ننةون االحت نناد األورو والتع نناونً ،ب ننو مباش ننر دو م ننن
االو البعينة الدائمة إلسباييا ل جني  ،ولى اتصاو ًبين هذه امل يلة منع ممينلني اجملتمنع املندي
الذين يباركون ل دوراد ال ريو العام احلوومي الدوي.
 -162ول  28متو /يولين  ،2017اوتمنند نلن الننو راء اطننة العمن الو نيننة ًبننين األومنناو
التجارية وحقو اإلي ان هبد تن يذ "مبادئ األمم املتحندة التوجيهينة ًبنين األومناو التجارينة
وحق ننو اإلي ننان" ،ال ننيت تبناه ننا نلن ن حق ننو اإلي ننان مبوجن ن ل ننرار اوتُم نند ًتواف ننو املراء ل
حزيران/يويين ن  2014لن نرار نلن ن حق ننو اإلي ننان  . 4/17وت ننن ه ننذه اسط ننة ،ال ننيت ي نندوم
سننر هنا ثننالة سنننواد ،ولننى قيبنناء جلنننة للمتاًعننة تتننيل مننن ممينلننا وننن تلن الننو اراد ولنند
واص ن
ديبنننق ل شننباط/فرباير  .2018ول العننام املاضنني ،وقنندد جلنننة املتاًعننة اجتمنناواُ .
االجتماع األوو ،املعقود ل شباط/فرباير  ،2018لت عي اللجنة ،من االو حتديد ممينلي تل
الننو اراد .واننالو االجتمنناع اليننناي ،املعقننود ل تب نرين اليننناي/يوفمرب  ،2018اوتمنندد اللجنننة
ووضننعق اطننة وملهننا ،مننع التبننديد ولننى قوننداد ًطالننة ملتاًعننة كن تنندًري مننن
يظامهننا الننداالي اب
التداًري ا ددة ل اطة العمن الو نينة .ول كنايون األوو/دي نمرب  ،2018وقندد جلننة املتاًعنة
اجتماواى مع ممينلي اجملتمع املدي .وكان هدفن رًنط دوو اتصناو منع ممينلني منظمناد اجملتمنع املندي
مبعناه الواسع مةس اد األوماو واملنظماد بري احلوومية والنقاابد واألوساط األكادحية ،ومنا
قىل ملنً  ،والنظنر ل سننب التعناون املمونننة ًنا اإلدارة ومةس نناد األومناو واجملتمننع املندي مننن
دج تن يذ اسطة.
املدافعون عن حقوق اإلنسان
 -163حت ن ننز قس ن ننبايياً ،و ن ن ن ها وضن ن نواى ل االحت ن نناد األورو  ،تن ي ن ننذ مب ن ننادئ االحت ن نناد األورو
التوجيهية ًبين املندافعا ونن حقنو اإلي نان النيت جنر اوتمادهنا ل ونام  2004وحتنديينها ل
وام  .2008ودوطق قسباييا ،االو توليها للرائسة الدورية لالحتاد األورو  ،دفعةى مهمنة لتن ينذ
ه ننذه املب ننادئ التوجيهي ننةً ،تب ننجيعها لعق نند اجتم نناع س نننوي ً ننا امل نندافعا و ننن حق ننو اإلي ننان
والدًلوماسيا ،وقوداد وحتدي اس اتيجياد حملينة لتعزينز ديبنطة املندافعا ونن حقنو اإلي نان
ومحايتها ،وتعيا من و لالحتاد األورو مع ابملدافعا ون حقو اإلي ان ل ك ًلد اثل .
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 -164ودينندد قسننباييا حب نزم قوننداد املبننادئ التوجيهيننة ملنظمننة األمننن والتعنناون ل دورواب ًبننين
محاية املدافعا ون حقو اإلي ان ،اليت يُبرد ل وام  .2014وحتنافس و ارة اسارجينة وشنةون
االحت نناد األورو والتع نناون ول ننى اتص نناو وثي ننو م ننع منظم نناد اجملتم ننع امل نندي املتخصص ننة ل ن نناو
حقو اإلي ان .وتعتمد منذ وام ً 1995راناى ل ينواء املةلنق للمندافعا ونن حقنو اإلي نان
املعرضننا للخطننر ،يُعتننرب مننن املمارسنناد اجلينندة ولننى الصننعيد النندوي .ومنننذ وننام  1995ح ن
وننام  ،2018اسننت اد م ننن هننذا الننربامحمل دكين ننر مننن  300منندافع و ننن حقننو اإلي ننان ،وج ننر
توسننيع يطننا تعاوي ن مننع ً نرامحمل ش ن ل ي نواء املةلننق للمنندافعا وننن حقننو اإلي ننان املعرض نا
للتهدينندً :ننرامحمل دسننتور س مل نناودة ضننحا ايتهاكنناد حقننو اإلي ننان ل كولومبيننا ،والننربامحمل
الباسوي للحماية املةلتة للمدافعا ونن حقنو اإلي نان ،وًنرامحمل احلماينة املةلتنة للمندافعا ونن
حقو اإلي ان املعرضا للخطر التاًع لل رع اإلسباي ملنظمنة الع نو الدولينة ،والنربامحمل الوتنالوي
حلمايننة املنندافعا وننن حقننو اإلي ننان ،وًننرامحمل ًلديننة ًرشننلوية ل ي نواء املةلننق للمنندافعا وننن
حقو اإلي ان "ًرشلوية حتمي الصح يا املو يويا".

اثلثاً -معلومات متعلقة ابملساواة وعدم التمييز
 -165يتناوو اإل ار العام الدستوري اإلسباي ولى و موسنع مبندد امل ناواة ل املعاملنة ووندم
التمييز .وين الدستور اإلسباي ولى دن اإلسبان سواسية دمام القايون وال ناو ألي متيينز ولنى
دساس يوع اجلنن دو الندين دو العنر  ،ويابعتنرب امل ناواة قحند القنيم العلينا للنظنام القنايوي ،تنناط
م نةولية ك التهنا ابل نلطاد العامنة املنادة  ،1-1وًبنو دكيننر حتدينداى املنادة  . 14وابإلضنافة
قىل ملننً ،تننن املننادة  2-9ولننى التنزام ال ننلطاد العامننة إب الننة ووائننو امل نناواة ال عليننة وال عالننة
وتعزيز الظرو الال مة لتحقيقها.
 -166ومن ًا اهليناد الرئي ية املعنية ًتعزيز سياسة وامة متواملة ل هذا اجملناو دماينةُ الدولنة
للم نناواة التاًعننة لننو ارة شننةون الرائسننة والعاللنناد مننع الربملننان وامل نناواة ،ودمايننة الدولننة للخنندماد
االجتماويننة وامل نناواة التاًعننة لننو ارة الصننحة واالسننتهال واسنندماد االجتماويننة ،ودمايننة الدولننة
لب ننةون اهلج ننرة التاًع ننة ل ننو ارة العمن ن وش ننةون اهلج ننرة والض ننمان االجتم نناوي ،واملر نند اإلس ننباي
للعنص نرية وكراهيننة األجاي ن  ،واملوت ن الننو ملوافحننة ج نرائم الوراهيننة التنناًع ملوت ن التن ننيو
والدراس نناد الت نناًع ألماي ننة الدول ننة لألم ننن ل و ارة الداالي ننة .ول ن نناو والل نناد العمن ن  ،تر نند
م تبية العم والضمان االجتماوي قوماو مبدد امل اواة وودم التمييز ل ق ار الحياهتا.
 -167وضمن مجلنة مهنام دانر  ،تضنطلع دماينةُ الدولنة للم ناواة ،التاًعنة لنو ارة شنةون الرائسنة
والعاللاد مع الربملنان وامل ناواة ،منن انالو املديرينة العامنة للم ناواة ل املعاملنة والتننوعً ،تن نيو
سياس نناد اإلدارة العام ننة للدول ننة ل ن نناو امل نناواة ومن ننع واستنص نناو مجي ننع دش ننواو التميي ننز ض نند
األشخا ولنى دسناس ينوع اجلنن  ،دو األ ن العرلني دو اإلثن  ،دو الندين دو األيديولوجينة ،دو
املين ن اجلن نني دو اهلوي ننة اجلن ننايية ،دو ال ننن ،دو اإلوال ننة ،دو دي وض ننع دو ننر شخص نني دو
اجتمنناوي آاننر ،فض نالى وننن وضننع سياسنناد التعنناون مننع قداراد األلنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت
والويااد ا لية .ووالوة ولى ملً ،تضطلع إبجنا تقارير ودراساد ،وًتحلي اإلحصاءاد ل
هننذا اجملنناو وتقييمهننا ويبننرها ،وإبوننداد مبننادراد وديبننطة للتوويننة االجتماويننة ،وًتعزيننز التننداًري
الرامية قىل م اودة ضحا التمييز ومحايتهم ،وابل اع آلياد للتعناون ل تصنميم حمتنو د اطنط
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تدري مو ي اإلدارة امل ةولا ون اجملاالد املتصلة ابمل اواة ل املعاملة وودم التميينز ،وًتعزينز
امل نناواة وو نندم التميي ننز ول ننى دس نناس املي ن اجلن نني واهلوي ننة اجلن ننايية ل التعل ننيم  -دون امل نناس
ًص ننالحياد و ارة التعل ننيم والت نندري املهن ن  ،-وًتحلي ن ن اإل ننار التبن نريعي لع نندم التميي ننز ض نند
املينلينناد واملينليننا ومزدوجنني املي ن اجلن نني ومغننايري اهلويننة اجلن ننايية وحنناملي ن اد اجلن ننا،
وًر نند اإل ننار التب نريعي للحماي ننة ل العم ن وو نندم التميي ننز ول ننى دس نناس املي ن اجلن نني واهلوي ننة
اجلن ايية  -دون امل اس ًصالحياد و ارة العم وشةون اهلجرة والضمان االجتماوي  -ويمع
البيننااد وحتلي ن اإلحصنناءاد املتعلقننة ي نرائم الوراهيننة املرتوبننة ضنند املينلينناد واملينليننا ومزدوجنني
املي اجلن ي ومغنايري اهلوينة اجلن نايية وحناملي ن اد اجلن نا ابلتعناون منع النو اراد املختصنة
ل ه ننذا اجمل نناو ،وإبجن ننا دراس نناد و ننن س ننوء املعامل ننة ل ق ننار العالل نناد ً ننا ه ننذه ال ن نناد م ننن
األشخا  ،وًتبجيع محالد التووية ًعندم التميينز ولنى دسناس املين اجلن ني واهلوينة اجلن نايية،
وكننذلً ًتن ننيو ومتاًعننة ال ياسنناد العامننة داان االحتنناد األورو واهليننناد الدوليننة املختصننة ل
التنوع.

ألف -مكافحة العنصرية وكراهية األجانب
 -168ين نندر ضن نمن امل ننتجداد التبن نريعية الق ننايون األساس نني  ،2015/1امل ننةر  30آمار/
مننارس ،الننذي يعننز الل نوائا التنظيميننة املتعلقننة ي نرائم الوراهيننة القائمننة ولننى العنص نرية دو معنناداة
ال امية دو دواوي دانر متصنلة ابأليديولوجينة دو الندين دو املعتقند دو احلالنة العائلينة دو االيتمناء
اإلث دو العرلي دو اجلن ية دو األ القومي دو يوع اجلن دو املي اجلن ي دو اهلوينة اجلن نايية
دو املننر دو اإلوالننة .وتبنندد هننذه اللنوائا التنظيميننة اجلدينندة العقننوابد املطبقننة ولننى ال ننلوكاد
األشنند اطننورة وجت نرم نراحة ارتونناغ هننذه اجل نرائم وننرب شننبوة اإلي يننق دو بريه نا مننن وسننائ
التوا ن ن ن االجتم ن نناوي .وابإلض ن ننافة قىل مل ن ننً ،يتض ن ننمن الق ن ننايون رل ن ننم  ،2015/4امل ن ننةر 27
يي ان/دًري  ،املتعلو ًوضع ضنحا اجلرحنة ،لائمنة ابحلقنو اإلجرائينة وبنري اإلجرائينة ،فضنالى ونن
ت ننداًري حلماي ننة مجي ننع ض ننحا اجلرح ننة .ويب ننو ه ننذا الق ننايون ددا ىة حلماي ننة حق ننو اإلي ننان لبن ن
اإلجنراءاد اجلنائيننة واالهلننا وًعنندها .ودانرياى ،عننري العمن مننن دجن وضننع مبننروع لننايون شننام
حلماية األ ناو يُندر ل لنايون العقنوابد ،ضنمن مجلنة دمنور ،كراهينة ال قنراء ألسنباغ اإللصناء
االجتمنناوي كظننر وننام مبنندد للعقوًننة ،فضنالى وننن ًننند وننام ًبننين دسننباغ التمييننز يتنواءم مننع
مبدد البروية اجلنائية وحظر لاودة القياس لغري ا املتهم ل القايون اجلنائي.
 -169ووفقاى ألحوام املادة  3-6من املرسوم امللوي  ،2018/816يابنْتبع نل القضناء ولنى
التمييز العنصري دو اإلث للمديرية العامة للم اواة ل املعاملة والتنوع .ويُعترب هذا اجملل  ،املنبي
واملنننظم مبوج ن املننادة  2-22مننن القننايون  2003/62املتعلننو ابلتننداًري املاليننة واإلداريننة وتننداًري
النظننام االجتمنناوي ومبوج ن املرسننوم امللونني  2007/1262املننةر  21ديلوو/سننبتمرب ،املعنندَّو
مبوجن ن املرس ننوم امللو نني  2009/1044امل ننةر  29حزيران/يويين ن  ،هينن نةى مجاوي ننة لن ن دارة اتًع ننة
ألماية الدولة للم اواة ،وقن كايق ال تبو جنزءاى منن هيولهنا اهلرمني .وتتمينن مهمتن ل تعزينز
مبنندد امل نناواة ل املعاملننة وونندم التمييننز ضنند األشننخا  ً ،ننب د ننلهم العرلنني دو اإلث ن  ،ل
ننناالد التعلننيم والصننحة واإلوننااد واسنندماد االجتماويننة وال ننون ،وًصن ة وامننة ،ل وننرو
ال لع واسدماد واحلصنوو وليهنا ،وكنذلً ل العمن  .ولتن ينذها ،دُييطنق ًن مجلنة مهنام دانر ،
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حارسننها ًبننو م ننتق  ،منهننا تقنندمي امل نناودة قىل ضننحا التمييننز ،وقجنننا دراسنناد وتقننارير،
وتقدمي تو ياد.
 -170واملر نند اإلس ننباي للعنصن نرية وكراهي ننة األجاين ن اتً ننع للمديري ننة العام ننة لتوامن ن العم ن ن
اإلي اي التاًعة لو ارة العم وشةون اهلجرة والضمان االجتماوي .ويتوىل ،وفقناى ألحونام املرسنوم
امللونني  2018/903املننةر  20متو /يولي ن  ،مجننع وحتلي ن املعلومنناد املتعلقننة ابلعنص نرية وكراهيننة
األجاي ملعرفة الوضع واجتاهاد تطوره ،وتعزيز مبدد امل اواة ل املعاملة ووندم التميينز وموافحنة
العنصن نرية وكراهي ننة األجاين ن والتع نناون والتن ننيو م ننع تلن ن اجله نناد العام ننة واسا ننة ،الو ني ننة
والدوليننة ،الننيت هلننا ننلة مبنننع وموافحننة العنصنرية وكراهيننة األجاي ن  .ويباشننر املر نند مهام ن ولننى
واجهاد ش :
ين و وملية قونداد االسن اتيجية البناملة ملوافحنة العنصنرية والتميينز العنصنري
د
وكراهيننة األجاين ومننا يتصن ًننذلً مننن تعصن  .ولنند اوتُمنندد هننذه االسن اتيجية مبوجن لنرار
نلن ن ال ننو راء ،امل ننةر  4تبن نرين الين نناي/يوفمرب  ،2011و ننيغق ابلتب نناور م ننع اجملتم ننع امل نندي
والعديد من اسنرباء منن تلن النو اراد واسنرباء اسنارجيا .وت نتند قىل تبنخي للحالنة وحتندد
مننا يننناهز  41هنندفاى و 129تنندًرياى ل ننناالد متعننددة .وي ن  ،االس ن اتيجية متنناع ولننى شننبوة
اإلي يق ابللغتا اإلسبايية واإليوليزية
غ ع من ننع املعلومن نناد ون ننن املبن نناريع والدراسن نناد االستقصن ننائية وامل ن نوارد والتقن ننارير
والدراسنناد ،الننيت تقنندمها األمايننة العامننة لبننةون النننزوع واهلجننرة وبريهننا مننن الننو اراد والويننااد
واملةس ناد ،لوني تبنو لاونندة للمعنار والتحلين وتعزينز العمن منن دجن موافحنة العنصنرية
والتميي ننز العنص ننري وك ننره األجاين ن وم ننا يتصن ن ً ننذلً م ننن تعصن ن  ،وك ننذلً حن نوادة وجن نرائم
الوراهيننة .وعننري ملننً كلن مننن اننالو التعنناون مننع اإلداراد العامننة واجملتمننع املنندي ولننى الصننعيد
الننو وولننى م ننتو االحتنناد األورو والصننعيد النندوي .وتتضننمن الص ن حة البننبوية للمر نند
اإلسن ننباي للعنص ن نرية وكراهي ن ننة األجاي ن ن ،http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/index.htm
الننيت عننري حتننديينها ابسننتمرار ،املعننايري الو نيننة والدوليننة لالحتنناد األورو ومنظمننة األمننم املتحنندة
واليوي وو ومنظمة العمن الدولينة ونلن دورواب اللجننة األوروًينة ملناهضنة العنصنرية والتعصن
ومنظمة األمن والتعاون ل دورواب
ح زد األماينة العامنة لبنةون الننزوع واهلجنرة ل ديلوو/سنبتمرب  2015التولينع
ول ننى االت ننا اإل نناري للتع نناون والتن ننيو ً ننا و ارة العم ن والض ننمان االجتم نناوي ،م ننن ا ننالو
املر د اإلسباي للعنصرية وكراهية األجاي واجملل العام لل لطة القضائية وموت املدوي العام
وو ارة الع نندو وو ارة الداالي ننة وو ارة الص ننحة واس نندماد االجتماوي ننة وامل نناواة ومرك ننز الدراس نناد
وجدد هذا االت ا ل وام  2018وايضنمق قلين و ارة التعلنيم والتندري املهن وو ارة
القضائيةُ .
الينقافة والر ضة .ويتمين هدف الرئي ني ل موافحنة العنصنرية وكراهينة األجاين وكراهينة املينليناد
واملينليننا ومزدوجنني املين اجلن نني ومغننايري اهلويننة اجلن ننايية وحنناملي ن اد اجلن ننا ومننا يتصن
ًننذلً مننن تعص ن  ،مننع تن ننيو التعنناون ل ننناي تصننميم وتن يننذ سياسنناد يبننطة وتننداًري ملنننع
وكبن العنصنرية وكراهيننة األجاي ن وبريهننا مننن دشننواو التعص ن  ،فضنالى وننن موافحننة دسننباهبا
ومننع آاثرهننا ،وملنً ل ق ننار االسن اتيجية البنناملة ملوافحنة العنصنرية والتميينز العنصننري وكراهيننة
األجاي وبريها من دشواو التعص
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يض ننع مب نناريع لت ننوفري ددواد تت ننيا قموايي ننة تن ي ننذ قج ن نراءاد فعال ننة ملوافح ننة
د
العنصن نرية وكراهي ننة األجاين ن  .ول نند يُ ننذد قجن نراءاد ومب نناريع شن ن ل ن نناالد تل ننة ،جت نندر
اإلش ننارة ض ننمنها ،ل ن نناو العمال ننة ومةس نناد األوم نناو التجاري ننة ،قىل مب ننروع "قدارة التن ننوع"
 2011ومبروع "قدارة التنوع داا املةس اد الصغرية واملتوسطة".
 -171ومنننذ وننام  ،2018وًعنند قيبنناء املوتن الننو ملوافحننة جنرائم الوراهيننة التنناًع جمللن
التن يو والدراساد التاًع ألماية الدولة لألمن ل و ارة الداالية ،يبار دوضا ه ولى و يبط
ل امل نةمتراد ل تل ن املنتنند د ًغيننة توويننة اجملتمننع ًص ن ة وامننة ول نواد وهيننناد األمننن التاًعننة
للدولةً ،ص ة اا ة ،مب يلة منع جرائم الوراهية املرتوبة ًدافع العنصرية دو كراهينة األجاين دو
دي شننو آاننر مننن دشننواو التعص ن واإلًننالغ ونهننا والتوويننة ًوي يننة معاملننة ضننحا ها .ول
ال ننيا مات ن  ،يعو ن هننذا املوت ن الننو من ننذ العننام مات ن ول ننى تعزيننز الت نندري ًبننين ج نرائم
الوراهيننة ل تل ن املننناهحمل الدراسننية املعتمنندة ل األكادحينناد دو امل ندارس الننيت تُعنند األشننخا
لاللتح ننا ًقن نواد وهين نناد األم ننن التاًع ننة للدول ننة وال ل نني ل دس ننالكها .وابلت نناي ،اوتُم نندد ل
و ننام " 2019اط ننة العم ن الرامي ننة قىل موافح ننة ج نرائم الوراهي ننة" ال ننيت هت نند قىل قوط نناء ا ننم
جديد ملوافحة التمييز وودم امل اواة ولى دساس العر  ،دو األ ن القنومي دو اإلثن  ،دو اللغنة،
دو الدين ،دو يوع اجلن  ،دو ال ن ،دو اإلوالة الذهنية دو البديية ،دو املي اجلن ي دو بري ملنً
من األسباغ املباهبة.
 -172وتن ننذ ل نواد وهيننناد األمننن التاًعننة للدولننة ًص ن ة وامننة قج نراءاد إلومنناو اسطننط الننيت
حتننددها دمايننة الدولننة لألمننن ،مين ن اسطننة التوجيهيننة للتعننايش وحت ننا م ننتو األمننن ل املراكننز
التعليميننة وحميطهننا ،واطننة تعزيننز األمننن ،واطننة موافحننة اجلماونناد البننباًية املنظمننة والعني ننة،
واطة ال ياحة املمنة .وابإلضافة قىل ملً ،جتدر اإلشارة ضمن قجراءاد التحندي ا نددة قىل
"اسطننة االسن اتيجية هلينننة البننر ة الو نيننة لل ن ة  "2021-2017الننيت ت ننعى ،ل ننناو العمن
املتعلن ننو ابل نن نناد الضن ننعي ة ،قىل تعزين ننز اإلج ن نراءاد البن نناملة الرامي ن نة قىل ضن ننمان احلماين ننة ال عالن ننة
للضننحا ودكننرب لنندر مننن ال عاليننة ل التحقيننو ل األفعنناو اإلجراميننة ،مننع تعزيننز دمننن القا نرين،
وال سيما ل البينة املدرسية وشبواد التوا االجتماوي ،فضالى ون منع العنن ضند األلليناد
املعرضة سطنر اإللصناء االجتمناوي والعنن ضند األشنخا موي اإلوالنة .ويتعلنو األمنر إبيبناء
يظام اإليذار املبور لوب هذه األشنواو منن التميينز ًغنر منعهنا ،وونند االلتضناء ،التصندي
هلننا ولننى النحننو املناسن  .ويبننم يطننا هننذه اإلجنراءاد الولائينة شننبواد التوا ن االجتمنناوي
واجملتمعنناد االف اضننية واملنتنند د ،وملننً ًغننر كب ن حنناالد اإلج نرام دو اسطننر دو حنناالد
التهديند ا تملنة .ولت ننادي اختنام تننداًري متييزينة ضند األللينناد الدينينة واألشننخا املعرضنا سطننر
اإللصنناء االجتمنناوي ،مننن املزمننع قيبنناء فننر متعننددة التخصصنناد لن دارة املختلطننة ًغيننة ترسننيخ
وم وحيد للرواية ،يقوم ولى قجراءاد شاملة.
 -173دمننا صصننو ال ننوان الغجننر ،وابإلضننافة قىل الصننوو املبننار قليهننا ل ال ننرع املتعلننو
إب ننار تعزيننز حقننو اإلي ننان ولننى الصننعيد الننو االس ن اتيجية الو نيننة ل دمننا االجتمنناوي
لل ننوان الغجننر ل قسننباييا لل ن ة  ،2020-2012وتقريننر منتص ن املنندة املتص ن هبننا ،واطننة
تن ي ن ننذ املرحل ن ننة  2016-2014منه ن ننا ،واط ن ننة تن ي ن ننذ املرحل ن ننة  2020-2018منه ن ننا  ،فم ن ننن
اإلجن نراءاد الرئي ننية املتخ ننذة ًب ننيهنم "ً ننرامحمل تنمي ننة ش ننع الغج ننر" ،ال ننذي يه نند قىل تعزي ننز
GE.19-06755

47

HRI/CORE/ESP/2019

قموايية است ادة هةالء ال وان ،ولى لدم امل ناواة منع بنريهم ،منن الننظم العامنة املوحندة للتعلنيم
والصحة وال ون والعم وبريها .ويُن َّذ هنذا النربامحمل منن انالو التعناون املناي والتقن ًنا و ارة
الصننحة واالسننتهال والرفنناه االجتمنناوي واأللنناليم املتمتعننة ابحلوننم الننذايت ومنندينيت سننبتة ومليلننة
واملةس اد ا لية .ووفقاى ملار البيااد املتاحة ل وام ً 2016بين تقينيم االوتمناد املخصن
سطننة تنميننة شننع الغجننر ،لُنندم متوي ن مب ن قىل  69مبننروواى ل  15قلليم ناى متمتع ناى ابحلوننم
الذايت ،حين لندمق اإلداراد العامنة النينالة متنويالى مبلغن اإلمجناي  7 711 179ينورو انالو
ال ة  .2016-2013ووالوة ولى ملً ،ومن االو ور اإلوااد الذي يتحمن نندو
الض نريبة ولننى دا ن األشننخا الطبيعيننا ي ننبة  0,7ل املائننة مننن متويل ن  ،وتننديره و ارة الصننحة
واالس ننتهال والرف نناه االجتم نناوي ،ورب ننم ا ننض احلص ننة ال ننيت تتحمله ننا الدول ننة قىل  20ل املائ ننة
ً ننب احلوننم الصننادر وننن ا ومننة الدس نتورية ل  19كننايون اليناي/يننناير  ،جننر متوي ن ً نرامحمل
امحمل امل نناواة وونندم التمييننز،
حمننددة موجهننة لل ننوان الغجننر مببلننم فننا  3ماليننا يننورو ،تبننم ًنر اب
واإلدما االجتماوي ،والتعليم ،والعم  ،وامل ائ اجلن ايية ،والصحة.
 -174ول وننام  ،2005دُيب ن ولننى الص ننعيد الننو نل ن الدولننة لب ننع الغجننر املرس ننوم
امللوي رلم  ،2005/891املةر  22متو /يولين  ،املنبن واملننظم جمللن الدولنة لبنع الغجنر ،
وتاببو رمسياى ل  20حزيران/يويي  ،2006ويهد قىل هتينة الظرو الال منة إلشنرا ال نوان
الغجننر ولننى ننو فعنناو .وهننو اتًننع حالي ناى ل ن دارة العامننة سنندماد األسننرة والط ولننة التاًعننة لننو ارة
الصحة واالستهال والرفاه االجتماوي .ول يي ان/دًري  ،2018اوتمند نلن النو راء االت نا
العلننم والنبننيد  ،الننذي ي ننتجي ملطل ن
املتعلننو إبوننالن يننوم شننع الغجننر واالو ن ا ًرمننو ه اب
اترخينني لويننااد حركننة راًط ناد الغجننر .وتُنننظَّم ديض ناىً ،نندوم منناي ،مكننر اإلابدة اجلماويننة ل
شهر متو /يولي من ك وام ،وملً او افاى ًضحا ا رلة النا ية لبنع الغجنر .وتاببنو نلن
الدولة لبع الغجر ل واليت الينالينةً ،عد جتديد دوضائ  ،االو اجتماع كام هينت املعقنود ل
ديلوو/سننبتمرب  .2017وًوشننرد اننالو االجتمنناع ماتن ومليننة ايتخنناغ البننخ الننذي سننيتوىل
منص ن النائ ن اليننناي لل نرئي اننالو الواليننة اجلدينندة ،ولنند دفضننق ألوو مننرة قىل ااتيننار ام نردة.
وابإلضافة قىل ملً ،عري التن نيو ولنى الصنعيد النو منع نلن الدولنة لبنع الغجنر ودماينة
شع الغجر من االو املباركة احلضورية واالف اضية ل حماف للتدري والعم التعاوي هبند
تب ننادو املعن نار واملعلوم نناد وقو ننداد تق ننارير ومنب ننوراد  . 2018-2016ول ن نناو الينقاف ننة،
ينبغي اإلشارة قىل قيباء مةس ة معهد الينقافة الغجرية ،التاًع لو ارة التعليم والتدري امله .
 -175وولى الصعيد الدوي ،جتدر اإلشارة قىل حتال احلضاراد ًو دداة دساسية إلسباييا
وبريهننا مننن البلنندان الننيت ايضننمق قىل هننذه املبننادرة ل ننناو موافحننة العنصنرية وكراهيننة األجاين
ولى الصعيد الدوي ،من االو العم ًبو اا ل درًعة ناالد :الر د والتعليم والبنباغ
ووس ننائط اإلو ننالم .وابلت نناي ،فلن ني اهل نند األمس ننى لتح ننال احلض نناراد س ننو تعزي ننز الت نناهم
ووالل نناد التع نناون ً ننا األم ننم والب ننعوغ املتنوو ننة الينقاف نناد واحلض نناراد ل نني فق ننط اإلس ننالمية
والغرًيننة  ،ومننن مثَّ امل نناودة ل التصنندي للقننو الننيت تننةجحمل االسننتقطاغ والتطننر  .ولنند يُظمننق
ستة منتند د ل لناراد ومننا و شن  ،وعنري تطويرهنا ولنى الصنعيد العناملي منن انالو مبناريع
ملموس ن ننة ل ن ن نناالد التعل ن ننيم والب ن ننباغ واهلج ن ننرة ووس ن ننائط اإلو ن ننالم .وس ن ننامهق قس ن ننباييا من ن ننذ
وننام  2005ح ن وننام  2017مببلننم  6 150 000يننورو ،وهننو مننا حين ن  17,69ل املائننة مننن
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امليزايي ننة اإلمجالي ننة ال ننيت تلقاه ننا الص ننندو حن ن مل ننً الت نناريخ .وس ننامهق ا ننالو و ننامي 2015
و 2016مببلننم  250 000ي ننورو س نننو ى ،ول وننام  2017مببل ننم  200 000ي ننورو ،وال ح ننق
م امهة مبلغهنا  200 000ينورو انالو ونام  ،2018ت ندَّد ًعند .ومولنق قسنباييا مب نامهتها
ونندة مبنناريع مين ن ننندو التضننامن مننع البننباغ دو م نناًقة " "PEACEappدو ً نرامحمل تنندري
املدرسا ل املغرغ ومصر.

ابء -املساواة بني املرأة والرجل
عدم التمييز على أساس نوع اجلنس
 -176دماية الدولة للم اواة ،التاًعة منذ حزيران/يويي  2018لو ارة شةون الرائسة والعاللاد
منع الربملننان وامل نناواة ،هنني امل ننةولة وننن الن اع ووضننع سياسنناد احلوومننة ل ننناو امل نناواة ومنننع
واستنصاو مجينع دشنواو التميينز ضند األشنخا ولنى دسناس ينوع اجلنن  ،دو األ ن العرلني دو
اإلث  ،دو الدين دو األيديولوجية ،دو املي اجلن ي دو اهلوية اجلن نايية ،دو ال نن ،دو اإلوالنة ،دو
دي وضع دو ر شخصي دو اجتماوي آار ،والقضاء ولى تل دشواو العن ضد املردة.
 -177وابإلضننافة قىل ملننً ،ول ق ننار هننذه األمايننة ،يُعتننرب معهنند شننةون امل نردة وتوننافة ال ننر
اهلينةاب املعنية ابمل اواة اليت يتمين هندفها األساسني ل هتيننة وتعزينز الظنرو النيت منن شنيهنا حتقينو
امل ن نناواة االجتماوين ننة ًن ننا اجلن ن ننا ومبن نناركة امل ن نردة ل احلين نناة ال ياسن ننية والينقافين ننة وااللتصن ننادية
واالجتماوي ننة .وو ننالوة ولن ننى مل ننً ،وألب ن نرا األحو ننام املنص ننو وليهن ننا ل املب نندد التن ننوجيهي
 2006/54/CEالصيغة املنقحة واملبدد التوجيهي  ،2004/113/CEفهو اهلينة املختصة املعينة ألداء
مهننام تقنندمي امل نناودة قىل ضننحا التمييننز لنند تقنندمي شننواواهم ًبننين التمييننز وقجنراء دراسنناد
ًبين التمييز ويبر تقارير وق دار تو ياد ًبين دي م يلة تتعلو ابلتمييز.
 -178ول ناو سياساد امل اواة ًا املردة والرج  ،جتندر اإلشنارة ل املقنام األوو قىل لنايويا
دساسيا مها:
•

الق ننايون األساس نني رل ننم  ،2004/1امل ننةر  28ك ننايون األوو/دي ننمرب ،املتعل ننو
ًتداًري احلماية الباملة من العن اجلن اي

•

الق ننايون األساس نني رل ننم  ،2007/3امل ننةر  22آمار/م ننارس ،املتعل ننو ابمل نناواة
ال علية ًا املردة والرج .

 -179وع د اوتماد القايون األساسني للم ناواة ال علينة ًنا املنردة والرجن توري ناى ملبندد امل ناواة
ل املعاملة وتوافة ال ر ًو ن حمنوراى شنامالى جلمينع قجنراءاد ال نلطاد العامنة .وحونن مالحظنة
اًع ن ن املتع نندد األًع نناد فيم ننا ددال ن ن م ننن ق ننالحاد ول ننى  27ل ننايواى ل مجي ننع اجمل نناالد يظ ننام
االيتخن نناابد ،وال ن ننلطة القضن ننائية ،والعم ن ن  ،ووضن ننع العمن نناو ،والضن ننمان االجتمن نناوي ،والصن ننحة،
والتعليم ،واللجوء ،والقواد امل لحة ولواد وهيناد األمن التاًعة للدولة ،وما قىل ملً .
 -180ومبوج ن القننايون األساسنني للم نناواة ال عليننة ًننا امل نردة والرج ن  ،دُيب ن نل ن مبنناركة
امل نردة ،وهننو هينننة مجاويننة للتبنناور واملبننورة ،تتمين ن بايت ن األساسننية ل تي ننري مبنناركة امل نردة ل
اإلوماو ال عاو ملبدد امل اواة ل املعاملة وتوافة ال ر ًا املردة والرج وموافحة التمييز القائم
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ول ننى دس نناس ي ننوع اجل ننن ويض ننم مجي ننع اإلداراد العام ننة والراًط نناد واملنظم نناد الن ننائية ول ننى
الصعيد الو والبركاء االجتماويا.
 -181وابإلضافة قىل ملنً ،ينن هنذا القنايون ولنى ضنرورة حتقينو التنوا ن ل ي نبة متينين املنردة
والرج ل مجيع ناالد نع القرار ،حبي ال تتجاو ي بة متيني دي منن اجلن نا  60ل املائنة
وال تقن وننن  40ل املائننة .ود نبحق هننذه الن ننبة قلزاميننة ل القنوائم االيتخاًيننةً ،تعنندي القننايون
األساسي لنظام االيتخاابد.
 -182ويتضننمن القننايون األساسنني للم نناواة ال عليننة ًننا امل نردة والرج ن دم نراى للحوومننة ًتوسننيع
يطا االلتزام إبرفا اسطط االلتصنادية واالجتماوينة والينقافينة وال نينة ماد األمهينة اسا نة ،النيت
تقنندَّم قىل نلن الننو راء للموافقننة وليهنناً ،تقريننر وننن دثرهننا اجلن نناي .وابإلضننافة قىل ملننً ،يننن
احلوننم االيتقنناي العاشننر منن ولننى تطننوير اللنوائا التنظيميننة للقننايون رلننم  ،2003/30املننةر 13
تبرين األوو/دكتوًر ،املتعلو ابلتداًري الال مة إلدرا تقييم األثنر اجلن ناي ل األحونام القايويينة.
وين نننظم املرسن ننوم امللون نني  ،2017/931املن ننةر  27تب ن نرين األوو/دكتن ننوًر ،وملين ننة تقين ننيم األثن ننر
املعياري ،حين ينن ولنى ضنرورة قونداد تقرينر ونن األثنر اجلن ناي ملبناريع اسطنط ماد األمهينة
اسا ننة وللمبننار د االيتقائيننة لبننغ املنا ن العامننة .وابإلضننافة قىل ملننً ،عننري سنننو ى قوننداد
تقرير ون األثر اجلن اي ملبروع لايون امليزايياد العامة للدولة.
 -183دمننا صصننو الصننوو املتعلقننة ابمل نناواة ًننا اجلن ننا ،فقنند اوتُمنندد ل وننام 2014
اسطة االس اتيجية لتوافة ال ر لل ة  ،2016-2014اليت تتضمن تداًري هتند قىل حتقينو
امل نناواة ًننا امل نردة والرج ن والقضنناء ولننى التمييننز القننائم ولننى دسنناس يننوع اجلننن  .وملتاًعننة هننذه
اسطة ،دُجنز تقرير مرحلي وتقييم هنائي ًبيهنا .وجر تطوير هنذه اسطنة منن انالو اطنة العمن
املتعلقننة ًتوننافة ال ننر ًننا امل نردة والرج ن ل نتمننع املعلومنناد لل ن ة  ،2017-2014واطننة
النه ننو ابمل نردة الري ي ننة لل ن ة  ،2018-2015ال ننيت تناول ننق اجمل نناالد الرئي ننية ال ننيت هت ننم امل نردة
الري يننة .وعننري العم ن حالي ناى مننن دجن وضننع اسطننة االس ن اتيجية اجلدينندة لتوننافة ال ننر لل ن ة
املقبل ننة .وستب ننو ه ننذه اسط ننة اجلدي نندة ددا ىة متوس ننطة األجن ن لتن ي ننذ اط ننة التنمي ننة امل ننتدامة
لعام  ،2030فيما يتعلو ابمل اواة ًا اجلن ا ومتوا الن اء وال تياد.
 -184ويرب ل هذا اجملاو دور م تبية العم والضمان االجتماوي ،من االو ر دها لتن ينذ
املع ننايري االجتماوي ننة واملعالب ننة ول ننى دفع نناو التميي ننز ال ننيت توبن ن ها ل ق ننار ممارس ننة ننالحياهتا.
وابوتمنناد اسطننة التوجيهيننة مننن دج ن وم ن الئننو ،تابعننز دور م تبننية العم ن ل هننذا اجملنناو ،مننن
االو قيباء وحدة موافحة التمييز ،اليت تتيل منن دشنخا منن موي التندري املتخصن ل
هذا اجملاو ،فضالى ون تويني قجراءاد الت تيش ل نناو امل ناواة ومحاينة احلقنو األساسنية ،منع
حتديد ناالد وملها ماد األولوية ل امل ناواة ًنا اجلن نا ،والعمناو املهناجرين ،والعمناو موي
اإلوال ننة ،والعم نناو والع ننامالد م ننن املينلي نناد واملينلي ننا ومزدوج نني املين ن اجلن نني ومغ ننايري اهلوي ننة
اجلن ايية وحاملي اد اجلن ا.
 -185وملعاجلة دوج وندم امل ناواة النيت ال تنزاو لائمنة ًنا املنردة والرجن ل سنو العمن  ،ين نذ
معهنند شننةون امل نردة وتوننافة ال ننر قج نراءاد ترمنني قىل تعزيننز فننر حصننوو امل نردة ولننى العم ن
وحت ننا مةهالهت ننا املهني ننة ل تلن ن املي ننادين .وتن َّ ننذ ًن نرامحمل لتعزي ننز يب نناط امل نردة ل ن نناو قلام ننة
املبناريع  ،منع قيننالء اهتمنام اننا للقطاوناد الناشنننة واالًتوارينة الننيت يونون فيهننا م نتو متينين
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املنردة الصناى .وابإلضننافة قىل ملننً ،عننري وضننع ًنرامحمل إلدمننا املنردة اجتماويناى ومهنيناى والتصنناد ى،
موجه ن ننة ًص ن ن ة اا ن ننة قىل فن ن نناد الن ن نناء الل ن نوايت ي ن نواجهن ن ننعوابد كب ن ننرية واط ن ننر االلص ن نناء
االجتم نناوي .وو ننالوة ول ننى مل ننً ،ع ننري وض ننع قج ن نراءاد ملن ننع وس نند ال ج ننوة ل األج ننور ً ننا
اجلن ا.
 -186وفيما يتعلو مبةس اد األوماو ،جتندر اإلشنارة قىل اإلونااد وامل ناودة التقنينة املقدمنة
من معهد شةون املردة وتوافة ال نر منن دجن قونداد وتن ينذ اطنط امل ناواة ًبنو نووي قىل
مةس اد األوماو والوينااد النيت ين اوع منال مو يهنا ًنا  30و 250شخصناى ،فضنالى ونن
االون ا مبةس نناد األومنناو الننيت تتميننز ًتن يننذ سياسنناد للم نناواة ل املعاملننة وتوننافة ال ننر
ًننا وماهلننا ووامالهتننا ،وملننً مبنحهننا والمننة التميننز "مةس ننة تو ن امل نناواة" .وابإلضننافة قىل
امل ةولية.
ملً ،عري وضع ًرامحمل ش لتعزيز وحت ا فر و وو املردة قىل منا
 -187ومننن دهننم التننداًري الننيت اوتمنندهتا قسنباييا للتوفيننو ًننا احلينناة البخصننية واألسنرية واملهنيننة
متديد قجا ة األًوة .ودا حيز الن ام ل  1كايون اليناي/يناير  2017قجنراء متديند قجنا ة األًنوة
ُ
مننن دس ننبووا قىل درًع ننة دس نناًيع متوا ننلة ل حالننة ال ننوالدة دو التب ن دو الرواي ننة لغ ننر التب ن دو
الو الة اليت يتعلو فيها األمر أبكيننر منن ن  ،وهنذه اإلجنا ة لاًلنة للتمديند ينوما قضنافيا ونن
كن ن اًتننداءى مننن الط ن اليننناي .واوتبنناراى مننن  5متو /يولين  ،2018عننو لننألغ دو الوالنند دن
يتمتع أبسبوع قضال قىل قجا ة األًوة مخ ة دساًيع ل اجملموع ودن ي نت يد ديضناى منن األسنبوع
األاننري م ننن ه ننذه اإلج ننا ة قىل ح نندود ت ننعة دش ننهر ًع نند ال ننوالدة دو التب ن  .وو ننالوة ول ننى مل ننً،
ينضننا هننذا التنندًري مننن تننداًري امل نناواة ل العم ن قىل داننر اوتُمنندد ل وننام  ،2018مين ن
االت ننا ًب ننين قموايي ننة االيتق نناو دو االس ننت ادة م ننن ي ننبة  5ل املائ ننة م ننن ال نناواد ال اكمي ننة
والقاًلة لالس داد للتوفيو ًا احلياة األسرية واملهنية ورواية دفراد األسرة املعالا.
 -188ول ناو الصحة ،يوجد ليد النظر ل الولق الراهن دمر و اري لتحدي املرسوم امللوي
ال ننذي و نندد نموو ننة اس نندماد العام ننة ال ننيت يوفره ننا يظ ننام الص ننحة ال ننو وقج ن نراءاد حت ننديينها
 ، 2006وملً لو الة دن يُدر يظام الصنحة النو ضنمن نموونة ادماتن تقندمي امل ناودة
ول ننى اإلجن نناغ قىل الن نناء ً ننال شن نريً واملينلي نناد ًغي ننة القض نناء ول ننى التميي ننز ول ننى دس نناس املين ن
اجلن ي.
 -189وفيمننا يتعلننو مببنناركة املنردة ل ومليننة نننع القنرار ولننى الصننعيد ال ياسنني والعننام ،تبننري
الدراسة اليت دجنزها نل دورواب "حتقيو املبناركة املتوا ينة ًنا املنردة والرجن ل وملينة ننع القنرار
ولى الصعيدين ال ياسي والعام  "2017 -قىل قسباييا ًو ها دحد البلدان القليلة اليت جنحق
ل حتقيننو التنوا ن ل متينين املنردة والرجن داان ال ننلطة التبنريعية نلن الننواغ ونلن البننيو
واجملال التبريعية لأللاليم املتمتعنة ابحلونم النذايت ومةس ناد دانر مينن اجمللن العنام لل نلطة
القضائية .دما صصو احلوومة ،فمنذ حزيران/يويي  ،2018وألوو مرة ل قسباييا ،ي نو وندد
الن اء  11ضمن دوضائها ودد الرجاو  7مبن فيهم رئي احلوومة  ،ويتولا حقائ و ارينة
رئي ننية مين ن و ارة االلتصنناد واألومنناو التجاريننة وو ارة املاليننة والصننناوة والتجننارة وال ننياحة وو ارة
ال نندفاع وو ارة العم ن وش ننةون اهلج ننرة والض ننمان االجتم نناوي وو ارة التخط ننيط اإللليم نني والو ي ننة
العامة.
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العنف اجلنساين
 -190تلتزم قسباييا ،منذ دكيننر منن وقندين منن النزمن ،التزامناى لنو ى ًقضنية القضناء ولنى العنن
ضد املردة .ويهد القايون األساسني رلنم  ،2004/1املنةر  28كنايون األوو/دي نمرب ،املتعلنو
ًتداًري احلماية الباملة من العن اجلن اي ،قىل القضاء ولى دحد دشواو العن األكينر شيوواى
ال ننيت ُمت ناابرس ض نند امل نردة م ننن لب ن وجه ننا دو وب ننريها احل نناي دو ال نناًو .ويع ننر الق ننايون العن ن
اجلن نناي أبي ن دي فع ن م ننن دفع نناو العن ن الب نندي والن نني ،مب ننا ل مل ننً االوتننداء ول ننى احلري ننة
اجلن ية والتهديد واإلكراه دو سل احلرية تع اى ،حارس رج ضد وجت احلالية دو ال اًقة ،دو
ضد امردة ترًط دو كايق ترًط هبا واللة وا ينة مماثلنة ،حن منن دون م ناكنة .وًعند ق نالع
امل ننادة  1م ننن الق ننايون األساس نني  2004/1مبوجن ن الق ننايون األساس نني  ،2015/8امل ننةر 22
متو /يولين  ،املتعلننو ًتعنندي يظننام محايننة األ نناو واملنراهقا ،يُعتننرب مننن ضننحا العنن اجلن نناي،
ابإلضافة قىل الن اء ،دًنا هن القا رون واألشخا القا رون اساضعون لو ايتهن دو رونايتهن
وحض ننايتهن .ويت ننيا ه ننذا الق ننايون هنجن ناى ش ننامالى ومن ننقاى للتص نندي هل ننذه امل ننيلة ،إبشن نرا مجي ننع
اإلداراد العامننة وونندد تننداًري للحمايننة البنناملة ًغيننة منننع هننذا العن ن واملعالبننة والقضنناء ولي ن
وتق نندمي امل نناودة قىل ض ننحا هً ،ص ننر النظ ننر و ننن د ننلهم دو دي نننهم دو دي وض ننع دو ننر
شخصنني دو اجتمنناوي آاننر .وم وضننية احلوومننة املعنيننة ابلعن ن اجلن نناي هنني اهلينننة احلووميننة
امل نةولة وننن منننع العنن ضند املنردة والقضنناء ولين  .وتُعنند وتنبنر ًيننااد ت نناود ل معرفننة يطننا
التداًري املتخذة وجواين تقييمهنا .واملليناد النيت تابنبنر منن االهلنا امل وضنية هنذه املعلومناد هني
ًواًتهنا اإلحصننائية  4فضنالى وننن منبننوراهتا املختل ننة ،ومنهننا يبنراهتا اإلحصننائية البننهرية وال نننوية
والتقارير ال نوية للمر د الو للعن ضند املنردة .وتعتمند األلناليم املتمتعنة ابحلونم النذايت ديضناى
لوايا م تقلة و/دو اططاى وًرامحمل حمددة ملوافحة هذا العن .
 -191ول وننام  ،2014نندلق قسننباييا ولننى ات اليننة نل ن دورواب للولايننة مننن العن ن ضنند
دوو ً ُملزم ل هذا اجملاو
الن اء والعن املنزي وموافحتهما ات الية اسطنبوو  ،اليت تبو اب
ولننى الصننعيد األورو  ،وكننذلً املعاهنندةاب الدولي نةاب القائمننة األوسننع يطال ناى للتصنندي هلننذا االيتهننا
اسط ننري حلق ننو اإلي ننان .وض ننمن جواين ن دا ننر  ،تتن نناوو مواده ننا ،ابإلض ننافة قىل نموو ننة م ننن
التع نناري وامل نناهيم ،م ننائ مين ن ن الولاي ننة والتووي ننة ومحاي ننة الض ننحا ودومه ننم ومج ننع البي ننااد
والتحقيو واإلجراءاد وبريها من اجلواي اإلجرائية واملعايري ل نناو اهلجنرة واللجنوء .وابإلضنافة
قىل ملً ،تتضمن االت الية فصالى صصاى للقايون املوضووي ينن  ،ضنمن م نائ دانر  ،ولنى
دن تعتمنند األ نرا التننداًري التب نريعية وبريهننا مننن التننداًري الال مننة لتصننني تل ن اجل نرائم الننيت
تتناوهلننا .وللوفنناء اباللتزام نناد املنصننو وليه ننا ل االت اليننة ،جننر قدا نناو ًعننض اإل ننالحاد
املعيارية ،منها تلً املن ذة مبوجن القنايون األساسني  2015/1املنةر  30آمار/منارس ،املعندو
للقن ننايون األساسن نني  1995/10املن ننةر  23تب ن نرين الينن نناي/يوفمرب ،املتعلن ننو ًقن ننايون العقن ننوابد،
ومبوج القايون األساسي  2014/1املةر  13آمار/مارس ،املعدو للقنايون األساسني لل نلطة
القضائية  1985/6املةر  1متو /يولي ً ،بين الوالية القضائية العاملية.
__________
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 -192ويع ن ننز الق ن ننايون األساس ن نني رل ن ننم  2015/1امل ن ننةر  30آمار/م ن ننارس ،املع ن نندو للق ن ننايون
األساسنني  1995/10امل ننةر  23تب نرين الين نناي/يوفمربً ،بننين ل ننايون العق ننوابد ،جت ننرمي دفع نناو
العن اجلن اي .وابلتاي ،فهو يُدر جرحة التحنر النيت تونون فيهنا الضنحية قمنا و اجلناي دو
شخصناى مرتبطناى ًن وا يناى دو مننن د نول دو فروون وجرحننة الرسننائ اإلابحيننة " ،"sextingويبنندد
العق ننوابد املنطبق ننة ،وو ننن اللن نوائا التنظيمي ننة املتعلق ننة ابجلن نرائم املرتوب ننة ض نند احلري ننة وال ننالمة
اجلن ن ن ننيتا .وابإلض ن ن ننافة قىل مل ن ن ننً ،يوس ن ن ننع ق ن ن ننالع الق ن ن ننايون األساس ن ن نني لل ن ن ننلطة القض ن ن ننائية
رل ن ننم  1985/6امل ن ننةر  1متو /يولي ن ن  ،مبوج ن ن الق ن ننايون األساس ن نني رل ن ننم  2015/7امل ن ننةر 21
متو /يولي  ،يطا ااتصا اد ا اكم املختصة ل لضنا العنن ضند املنردة ،النيت د نبحق تنظنر
ل اجلرائم املرتوبة ضد حو املردة ل اسصو ية والصورة البخصية والبر  ،ول جرحة اإلانالو
ابلعقوًة الواردة ل املادة  468من لايون العقوابد .ويُدر كذلً متغري اجلن ل اإلحصناءاد
القضننائية ،فضنالى وننن وجننوغ تلقنني مننو ي اجلهننا القضننائي واأل بنناء البننرويا للتنندري ًبننين
العنن ن اجلن نناي .ول القض ننا املديي ننة ،يُع نندو ل ننايون االاتص ننا الط ننووي رل ننم ،2015/15
نايون املندي ووظنر وا منن جنرد قدايتن لضنلوو ل القتن العمند للننزو
املنةر  2متو /يولين  ،الق اب
دو البننخ الننذي كايننق ترًطن ًن واللننة محيميننة مماثلننة للعاللننة الزوجيننة .وابإلضننافة قىل ملننً،
ينُ نندر املن نندايا ابرتون نناغ ج ن نرائم دان ننر من ننن ج ن نرائم العن ن ن العن ننائلي والعن ن ن اجلن ن نناي ضن ننمن
األشننخا ا ننروما مننن اإلرة ً ننب ونندم األهليننة .ول آغ/دب ننط  ،2018وافننو نل ن
الننو راء ،ابل ن اع مننن و يننرة العنندو ،ولننى قيبنناء نل ن استبنناري هبنند مراجعننة مبننروع ق ننالع
لايون اإلجراءاد اجلنائية من منظور جن اي .ودارياى ،يوجد ل ور االوتماد ل الربملان مبنروع
الق ننايون املتعل نو ابلت ننداًري العاجل ننة لوض ننع ميين ننا الدول ننة ملوافح ننة العنن ن اجلن نناي املنبين ننو و ننن
املرسوم امللوي ًقايون  2018/9املةر  3آغ/دب ط .
 -193ول ديلوو/سن ننبتمرب  ،2017جن ننر من ننن دون دي ن ننود معن ننار اوتمن نناد دوو ميينن ننا
للدولة ملوافحة العن اجلن اي  . 5وهنو مييننا يتنيل منن تقرينري اللجننة ال روينة جمللن الننواغ
وهينة الدراساد ل نل البيو املنبيتا هلذا الغر  ،اللنذين يتضنمنان  214و 267تندًرياى،
ولننى التنواي ،وهنند هننذه التننداًري قحنرا التقنندم ل القضنناء ولننى العنن ضنند املنردة .ول كننايون
األوو/دي مرب  ،2017ايضمق قىل هذا امليينا احلوومةُ الو نية واأللاليم املتمتعة ابحلوم الذايت
واالحتنناد اإلسننباي للبلنند د واملقا عنناد واملر نند الننو للعنن ضنند امل نردة ،وينُنرب ملننً التوافن ابنو
الينالثي  -ال ياسي واإللليمي واالجتماوي  -ا ر  .ويتعلو األمر ديضاى أبحد دهم مواثيو الدولة
ل اتريننخ دحقرا يتنننا الننذي ونندد اار ننة الطريننو الننيت ينبغنني اتباوهننا ل ال نننواد اسم ن املقبلننة
 ، 2022-2018وينطوي ولى التزام ماي قضال ليمت  1 000مليون يورو.
 -194وفيمن ننا يتعلن ننو ابلصن ننوو  ،جن ننر ل متو /يولي ن ن  2013اوتمن نناد االس ن ن اتيجية الو نين ننة
للقضنناء ولننى العن ن ضنند امل نردة  ، 2016-2013وهنني دداة مبيناًننة العمننود ال قننري إلج نراءاد
ال نلطاد العامننة ،مننن دجن القضنناء ولننى هننذا البنو مننن العنن  ،توحنند ل وثيقننة واحنندة ولننى
ننو مت ننو ومتناس ننو وم نننظم  284ت نندًرياى م ننن ت ننداًري العمن ن  ،تُل ننزم مجي ننع اإلداراد وال ننلطاد
العامننة ،وي ننتلزم تن يننذها ميزاييننة لنندرها  1 558 611 634يننورو .وتوجنند هننذه االس ن اتيجية
حالياى ليد التحدي من دج وضع اس اتيجية و نية جديدة لل ة .2020-2018

__________
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 -195ول هننذا اجملنناو ،حوننن اإلشننارة قىل دن و ارة الدااليننة د لقننق "يظننام املتاًعننة البنناملة ل
حاالد العن اجلن اي" ،الذي تنضم قلي ابلتدريحمل تل مةس اد موافحة العن اجلن اي
ل قس ننباييا هين نناد الب ننر ة واهلين نناد القض ننائية وموات ن ن امل نندوا الع نناما وقداراد ال ننجون
والدوائر االجتماوية واهليناد املعنية ابمل اواة  .ويتضمن هذا التطبيو احلاسو املعلوماد واملوارد
التبنغيلية الال مننة مل نناودة الضنحا  ،ويتمينن هدفن ل دمنحمل املنوارد وتقيننيم املخنا ر وقرسنناء يظننام
للمتاًعننة ال عالننة لتننداًري احلمايننة ،وهننو مننا يتننيا قدرا البيننااد املتعلقننة ابلن نناء املهنندداد وقجنراء
تقي ن ننيم م ن ننتمر للخط ن ننر ،وابلت ن نناي اوتم ن نناد الت ن ننداًري املناس ن ننبة لو ن ن ن حال ن ننة .وح ن ن ن  31ك ن ننايون
األوو/دي ننمرب ً ،2018ل ننم و نندد ح نناالد الن نناء ض ننحا العنن ن اجلن نناي امل ننجلة ل ه ننذا
النظام ُ ،523 199ن ق  58 498منها ضمن فنة "احلالة النبطة" ،وحظيق ابملتاًعة و/دو
احلمايننة مننن لبن لنواد وهيننناد األمننن .وابإلضننافة قىل ملننً ،مثننة "يظننام لر نند تننداًري ووقننوابد
اإلًعنناد ل حنناالد العن ن اجلن نناي" .وعننري النظننر ديض ناى ل قمواييننة منننا الن نناء األجنبينناد
ضحا العن اجلن اي راصة اإللامة املةلتة والعم ل قسباييا لظرو استيننائية.
ج
الّتار ابلنساء والفتيات
 -196االجتننار ابلببننر جرحننة اطننرية للغايننة مت ن حبقننو اإلي ننان ،وتبننو والع ناى اختننذ دًعنناداى
مينننرية للقلننو ل الولننق ال نراهن ،ابلنظننر قىل األرابع اهلائلننة الننيت ينُندرها ،حي ن د ننبا دحنند دفظ نع
ودونن ن دش ننواو حتوين ن اإلي ننان قىل ن ننرد س ننلعة .وجت نندر اإلش ننارة ،ول ننى وجن ن اسص ننو  ،قىل
ق ننالع ل ننايون العق ننوابد مبوج ن الق ننايون األساس نني رل ننم  ،2015/1امل ننةر  30آمار/م ننارس.
وتركننز الصننيغة اجلدينندة للمننادة  177موننرراى ولننى جتننرمي االجتننار ابلببننر مننن منظننور شننام  :فهنني
تتضمن م هوماى واسنعاى للضنحية ،ودشنواو االسنتغالو النيت لند تتعنر هلنا ،والوسنائ امل نتخدمة
لغ ننر ه ننذا االس ننتغالو .وحت ننددً ،ب ننو ن نريا ،ب ننا د جرح ننة االجت ننار ل العمن ن اجل ننربي دو
اس ن ندماد الق ن نرية  ،واالس ن ن لا دو املمارسن نناد البن ننبيهة ابالس ن ن لا دو ال ن ننخرة دو الت ن ننوو
واالس ننتغالو اجلن نني ،مب ننا ل مل ننً املن نواد اإلابحي ننة واالس ننتغالو ل األيب ننطة اإلجرامي ننة وي ننزع
دوضنناء الضننحية والننزوا الق ننري .وجتنندر اإلشننارة ديض ناى قىل ًننند قو نناء الضننحية مننن امل ننةولية
اجلنائيننة وننن اجلنرائم الننيت لنند يوننون ارتوبهننا كنتيجننة لالسننتغالو الننذي تعننر لن  ،شنريطة تننرجيا
مبدد تناس األفعاو.
 -197وو ننالوة ول ننى مل ننً ،ح نندد ق ننالع ل ننايون األجاي ن ن الق ننايون األساس نني 2009/2
والقننايون األساسنني  ،2011/10املننةر  17متو /يولين وضننعاى اا ناى لألجاين املهنناجرين بننري
النظاميا ضحا االجتار ابلببر .وجر ت صي هذا اإل الع ل املواد من  140قىل  146من
اللوائا التنظيمية للقايون األساسي  ،2000/4املعتمدة مبوج املرسنوم امللوني رلنم 2011/557
املننةر  20يي ننان/دًري  ،ويننرب ل هننذا الصنندد احلوننم ال نوارد ل املننادة  140مننن هننذه الل نوائا
التنظيميننة املتعلننو إبوننداد ًروتوكننوو ق نناري حلمايننة ضننحا االجتننار ابلببننر ،اوتُمنند ل  28تبنرين
األوو/دكتننوًر  ،2011مبوجن ات ننا ولعننق ولين و ارة الصننحة وال ياسننة االجتماويننة وامل نناواة
وو ارة الدااليننة وو ارة العنندو وو ارة العمن وشننةون اهلجننرة ،وكننذلً موتن املنندوي العننام للدولننة
واجملل ن العننام لل ننلطة القضننائية .ويتضننمن ه ننذا الربوتوكننوو قج نراءاد العم ن مننن دج ن كب ن
ض ننحا االجت ننار ابلبب ننر وحتدي نند ه ننويتهم وم نناودهتم ومح ننايتهم ،وك ننذلً آلي نناد للتن ننيو ً ننا
املةس نناد املب نناركة ل ه ننذه العملي نناد ،م ننع حتدي نند وس ننائ الن نرًط ً ننا اإلداراد ال ننيت تتحمن ن
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م ةولياد ل هذا اجملاو وكذلً وملياد التوا والتعاون مع املنظماد والويااد ماد اسربة
املينبتة ل تقدمي امل اودة قىل ضحا االجتار ،وملً هبند معاجلنة هنذه امل نيلة ولنى نو شنام
ل تل مراحلها ًدءاى من كب الضحية قىل قدماجها دو قوادهتا.
 -198وابإلضافة قىل ملً ،وفيما يتعلو ابل ياساد العامنة ل نناو موافحنة االجتنار ابلببنر،
جتدر اإلشارة قىل تعزيز قجراءاد موافحة دحد دشواو االجتار ،منن انالو تن ينذ اسطنة البناملة
ملوافحننة االجتننار ابلببننر ألبنرا االسننتغالو اجلن نني لل ن ة  .2012-2009وًعنند تقيننيم هننذه
اسط ننة ،ج ننر اوتم نناد اسط ننة الب نناملة ملوافح ننة االجت ننار ابلن نناء وال تي نناد ألب نرا االس ننتغالو
اجلن نني لل ن ن ة  ، 6 2018-2015ال ننيت ا ننذ ل االوتب ننار التو ننياد املنبينق ننة و ننن التقييم نناد
والتقارير النيت تعندها اهلينناد الو نينة والدولينة .وقىل جاين ملنً ،جتندر اإلشنارة ديضناى قىل القينام
ل وام  2017إبدرا مرفو ًبين االجتار ألبرا االستغالو قىل الربوتوكوو املوحند ل جنراءاد
الصحية ل حاالد العن اجلن اي ل يظام الصحة الو .
 -199ومثة جلنة ملتاًعة تن يذ الربوتوكوو اإل اري حلماية ضحا االجتار ابلببر .وابإلضنافة قىل
ملننً ،يعننز املنتنند االجتمنناوي ملوافحننة االجتننار ابلببننر التعنناون ًننا املنظمنناد بننري احلووميننة
و تلن اإلداراد .ول وننام  ،2014دُيب ن منص ن املقننرر الننو املع ن ابالجتننار ابألشننخا ،
الذي حارس مهام تن يو اإلجراءاد اليت تن َّذ ل قسباييا ل هذا اجملناو وقاتحنة معلومناد ًبنيهنا
ور دها ومتاًعتها.
 -200ول ننناو البننر ة ،تعتمنند ل نواد وهيننناد األمننن التاًعننة للدولننة اطط ناى حمننددة ملواجهننة
االجتار ابلببر يميع دبراض  .ومن ًا دهدا هذه اسطط ما يلي:
•

تعزينز الولاينة منع ال كينز ًبنو انا ولنى احلند منن الطلن  ،وتعزينز قجنراءاد
كبن ن الض ننحا ومح ننايتهم وم نناودهتم ،و دة ال عالي ننة ل مالحق ننة املتجن نرين
ابألشخا واجلماواد اإلجرامية الضالعة ل هذا النباط

•

تعزي ننز وتو ي نند التع نناون والتن ننيو ً ننا مجي ننع املةس نناد املعني ننة ول ننى الص ننعيدين
الو والدوي.

 -201واوتمندد دماينة الدولنة لألمنن ل ونام  2016التوجين  2016/6هبند تعزينز التعناون
م ننع املنظم نناد ب ننري احلوومي ننة ودوض نناء اجملتم ننع امل نندي ل ن نناو موافح ننة االجت ننار ابلبب ننر .وهل ننذا
الغ ننر  ،ل ننررد و ارة الداالي ننة دن ت ننتحدة الب ننر ة الو ني ننة واحل ننرس امل نندي منصن ن امل ننُحاور
االجتمن نناوي ل نن نناو االجتن ننار ابلببن ننر ،وال يهن نند ملن ننً فقن ننط قىل اوتمن نناد دداة جدين نندة ملنن ننع
وموافحننة هننذا النننوع مننن اجل نرائم ،وق ننا ديض ناى قىل تعزيننز تن ننيو قج نراءاد ل نواد وهيننناد األمننن
التاًعة للدولة مع تل اهليناد والويااد االجتماوية ل ناو كب الضحا وحتديد هويتهم
وم اودهتم.
 -202وتعو ن احلووم ننة ول ننى قو ننداد اط ننة وم ن و ني ننة ملوافح ننة العم ن اجل ننربي وب ننريه م ننن
األيبطة الببرية الق رية .وستبم هذه اسطة تداًري متعنددة اجلواين للتصندي لالجتنار ابلببنر
__________
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ألب نرا العم ن اجلننربي تركننز ولننى دراسننة هننذه الظنناهرة والولايننة والتوويننة والتنندري والوب ن
والتحقيو واملالحقة القضنائية ومحاينة الضنحا ودومهنم فضنالى ونن التن نيو والتعناون الندوليا.
وستبار فيهنا و ارة العمن وشنةون اهلجنرة والضنمان االجتمناوي وو ارة الداالينة وو ارة اسارجينة
وش ننةون االحت نناد األورو والتع نناون وو ارة ش ننةون الرائس ننة والعالل نناد م ننع الربمل ننان وامل نناواة وو ارة
العنندو وو ارة التعلننيم والتنندري امله ن وموت ن املنندوي العننام ،وستُنبنني املليننة املالئمننة لتن ننيقها
ومتاًعتها.
 -203ول سنيا العمن ولنى الصنعيد اسنارجي ،شنجعق قسنباييا اوتمناد لنراراد مهمنة ًبننين
املعتمنند
هننذه امل ننيلة ل ق ننار األمننم املتحنندة ،جتنندر اإلشننارة ضننمنها قىل القنرار 2016 2331
اب
ابإلمجاع ًبين االجتار ابألشخا ل حاالد النزاع .ودارياى ،جتدر اإلشارة قىل التعاون مع فرينو
اس ن نرباء املع ن ن مبوافح ننة االجتن ننار ابلبب ننر الت نناًع جملل ن ن دورواب ،الن ننذي ل ننام ً ننز رة قىل قسن ننباييا ل
وام .2017
خطة املرأة والسالم واألمن
 -204تنرب ل هننذا اجملنناو اطننة العمن الو نيننة حلوومننة قسننباييا مننن دجن تن يننذ القنرار 1325
ًبين املردة وال الم واألمن ،الذي يبنو اإل نار ال ياسني احلاسنم إلدمنا املنظنور اجلن ناي ل
منع النزاواد امل لحة وقدارهتا وحلها .وتتمحور هذه اسطة حوو ستة دهدا  ،هي:
•

تعزيز وجود املردة ل ًعينناد ح نس ال نالم :جتندر اإلشنارة ،ل هنذا ال نيا  ،قىل
العم ن الننذي يضننطلع ً ن مر نند ل نواد وهيننناد األمننن التاًعننة للدولننة واملر نند
الع وري للم اواة

•

قدما املنظور اجلن اي ل مجيع مراح هذه البعيناد

•

ت ننوفري الت نندري ا نندد ًب ننين امل ننائ اجلن ننايية للم ننو ا ال ننذين يب نناركون ل
ًعيننناد ح ننس ال ننالم :دُدرجننق ل هننذا اجملنناو جواين متعلقننة مبوافحننة االجتننار
ابلببر وهتريبهم

•

اح ام حقو اإلي ان للن اء وال تياد ل حاالد النزاع

•

قوماو مبدد امل اواة ل وملياد يزع ال الع والت ريا وقوادة اإلدما

•

تعزيز مباركة اجملتمع املدي ل هذا اجملاو.

 -205وشو حتدي اطة العم الو نية دحد االلتزاماد اليت دورًق ونها قسباييا ل تبنرين
األوو/دكتوًر  .2015وًدد العم من دج قونداد اطنة العمن الو نينة الينايينة إبيبناء فرينو بنري
رمس نني مبن ن ًن نا ال ننو اراد وق ننال لنن نواد لتي ننري م ننامهة اجملتم ننع امل نندي ل ه ننذه العملي ننة.
ووقدد اجتماواد م توحة دمام مجينع منظمناد اجملتمنع املندي املعنينة وكنذلً اجتماوناد ومن
ُ
مع ممينلي هذه املنظماد الذين ااتارهتم ًن ها ،ح توون هذه املباركة فعالنة .واوتمند نلن
الننو راء ل  28متو /يولين  2017اطننة العمن الو نيننة اليناييننة ًبننين املنردة وال ننالم واألمننن ،الننيت
ت ري الحيتها سق سنواد وتن ولى قجنا تقارير للمتاًعة َّ
تقدم قىل الربملان ك واما.
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 -206وابإلضافة قىل ملً ،جتدر اإلشارة ل هذا الصدد قىل ال ويحمل للقرار ، 2015 2242
قىل جاي ن اململوننة املتحنندة وحتننق الرائسننة اإلسننبايية جملل ن األمننن وقيبنناء فريننو ا نرباء نل ن
األم ننن ب ننري الرمس نني املعن ن ابملن نردة وال ننالم واألم ننن ،املنص ننو ولين ن ل القن نرار  ،2242ورائس ننت
املبن ن كة ً ننا قس ننباييا واململو ننة املتح نندة ا ننالو و ننام  2016وتب ننجيع قيب نناء ش ننبوة جه نناد
التن ن ننيو املعني ن ننة ابملن ن نردة وال ن ننالم واألم ن ننن ل ديلوو/س ن ننبتمرب  ،2016ال ن ننيت ردس ن ننتها قس ن ننباييا ل
وام  2017وتنظيم الدورة التدريبية املتعلقة ابلنهحمل اجلن اي البام ل العملياد الدولية ،وهي
مبننادرة قسننبايية  -هولنديننة ،وتُعقنند ل الولننق النراهن درًننع منراد ل ال نننة منرتا ،ابلتننناوغ ،ل
دم ن دام/الهاي ومدريند ،ومنرتا ل يننريو ً ،رواينة لينادة الننوال د املتحندة ل دفريقينا ودانرياى،
تابننوىل قسننباييا لقيننادة لطنناع االحتنناد األورو للتنندري الع ننوري ًبننين امل ننائ اجلن ننايية ،حي ن
تقود ًرامحمل التدري ًبين امل ائ اجلن ايية.
 -207و اد و نندد الن نناء ض ننمن لن نواد وهين نناد األم ننن التاًع ننة للدول ننة .وارت عن نق ي ننبتهن ل
ن و احلننرس املنندي مننن  6,86ل املائننة ل  1كننايون اليناي/يننناير  2017قىل  7,29ل املائننة
ل  1كننايون اليناي/يننناير  .2019وتبلننم ي ننبتهن ل ن و البننر ة الو نيننة  14,29ل املائننة.
وتب نودد امل نردة دولننى منص ن ل هينننة البننر ة الو نيننة وهننو امل ننو الرئي نني وضننو نل ن قدارة
الب ننر ة الو ني ننة  .ومث ننة ل الول ننق ال نراهن م وض ننتان رئي ننيتان ل نل ن قدارة الب ننر ة الو ني ننة،
تبغالن منصبا منن منا ن امل نةولية الرفيعنة ،وابلتحديند منصن م ناود املندير العنام للمنوارد
الببنرية والتنندري  ،ومنص ن م نناود املنندير العننام جملل ن اإلدارة .وضننمن احل نرس املنندي ،متونننق
املنردة مننن شننغ منصن مننال م دوو .وتضنناو ق تقريبناى ي ننبة الن نناء ل القنواد امل ننلحة ،حين
ايتقلنق مننن  6,6ل املائننة ل ونام  2000قىل  12,5ل املائننة ل متو /يولين  .2014وابإلضننافة
قىل ملً ،تضطلع حالياى  192امردة و ورية مبهام ل اسنار  ،وهنو منا حينن  8,22ل املائنة منن
نموع الع وريا الذين يضطلعون هبذا النوع من املهام.

جيم -عدم التمييز على أساس امليل اجلنسي
 -208وفقن ناى ألحو ننام امل ننادة  6م ننن املرس ننوم امللو نني  2018/816امل ننةر  6متو /يولين ن  ،متت ننع
املديريننة العامننة للم نناواة ل املعاملننة والتنننوع ،التاًعننة ألمايننة الدولننة للم نناواة التاًعننة لننو ارة شننةون
الرائسة والعاللاد مع الربملان وامل اواةً ،صالحياد حمددة ل امل ائ املتعلقنة ابملينليناد واملينلينا
ومزدوجني املين اجلن نني ومغننايري اهلوينة اجلن ننايية وحنناملي ن اد اجلن نا ،مينن تعزيننز امل نناواة
وون نندم التميين ننز ولن ننى دسن نناس املي ن ن اجلن ن نني واهلوين ننة اجلن ن ننايية ل نن نناو التعلن ننيم ،دون امل ن نناس
ًصننالحياد و ارة التعلننيم والتنندري املهن ودراسننة اإل ننار التبنريعي لعنندم التمييننز ضنند املينلينناد
واملينلي ننا ومزدوج نني املي ن اجلن نني ومغ ننايري اهلوي ننة اجلن ننايية وح نناملي ن اد اجلن ننا ور نند
اإل ننار التبنريعي للحمايننة ل العمن وونندم التمييننز ولننى دسنناس املين اجلن نني واهلويننة اجلن ننايية،
دون امل نناس ًص ننالحياد و ارة العمن ن وش ننةون اهلج ننرة والض ننمان االجتم نناوي ومج ننع البي ننااد
وحتلين اإلحصنناءاد املتعلقننة ينرائم الوراهيننة املرتوبننة ضنند هننذه ال ننناد مننن األشننخا  ،وملننً
ابلتع نناون م ننع ال ننو اراد املختص ننة ل ه ننذا اجمل نناو وقجن ننا دراس نناد و ننن س ننوء املعامل ننة ل ق ننار
العاللناد ًنا هنذه ال نناد منن األشنخا وتبننجيع محنالد التووينة ًعندم التميينز ولنى دسنناس
املي ن اجلن نني واهلويننة اجلن ننايية .ول ق ننار ممارسننة ننالحياهتا ،وابلنظننر قىل دن التعلننيم والعمالننة
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يبننوالن اثنننا مننن اجملنناالد ماد األولويننة القصننو ل ننناو موافحننة كراهيننة املينلينناد واملينليننا
ومزدوجي املي اجلن ي ومغايري اهلوية اجلن ايية وحاملي اد اجلن ا ،فهني تن نذ مبنرووا
حمننددين مهننا :مبننروع "لبننوو التنننوع :م ننةولية تعليميننة" ،وهننو وبننارة وننن د م تدريبيننة ملوافحننة
الت لط الناجم ون معاداة املينليا ومغنايري اهلوينة اجلن نايية ل املندارس ومبنروع "قحنرا التقندم
ل قدارة التن ننوع اجلن نني ل القط نناوا الع ننام واس ننا " ابلتع نناون م ننع حووم ننة الربتغ نناو وجامع ننة
كومبلوتين نني ل مدرينند ،ومببنناركة مننا نموون  17مةس ننة لألومنناو التجاريننة و 8جامعنناد ل
قسباييا والربتغاو .ول هذا ال يا  ،جر يبر الدراسة املعنوية "املينلياد واملينلينون ومزدوجنو املين
اجلن ي ومغايرو اهلوية اجلن ايية ل ناو العم ل قسنباييا :نو دمناكن ومن شناملة تراوني املين
اجلن ي واهلوية اجلن ايية والتعبري اجلن اي".
 -209وابإلض ننافة قىل مل ننً ،فيماي ننة الدول ننة للم نناواة ننر ل "االت ننا م ننن دجن ن التع نناون
املةس نني ل موافح ننة العنصن نرية وكراهي ننة األجاين ن وكراهي ننة املينلي نناد واملينلي ننا ومزدوج نني املي ن ن
اجلن ي ومغايري اهلوية اجلن ايية وحاملي اد اجلن ا وبريها من دشنواو التعصن " ،النذي
ولَّع ولي ك من اجملل العام لل لطة القضنائية وموتن املندوي العنام للدولنة و ارة العندو وو ارة
الداالينة وو ارة التعلنيم والتنندري املهن وو ارة العمن وشنةون اهلجننرة والضنمان االجتمنناوي وو ارة
شةون الرائسة والعاللاد مع الربملان وامل اواة وو ارة الينقافة والر ضة ومركز الدراساد القايويية.
 -210وجتنندر اإلشننارة قىل دن و ارة العنندو اوتمنندد توجيه ناى ل  23تب نرين األوو/دكت نوًر 2018
هبنند تي ننري وم ن موات ن ال ننجالد املدييننة فيمننا يتعلننو ًتغيننري دمسنناء القا نرين دو البننالغا،
يقتضي حتديد اسم مالئم لنوع اجلن ال لذلً امل ج لد الوالدة.
 -211وتوجد حالياى ليد املنالبة ل نل النواغ ودة مبادراد ترمي ولى وج اسصنو قىل
تعزيننز اإل ننار القننايوي للم نناواة ل املعاملننة وونندم التمييننز :القننايون البننام املتعلننو ابمل نناواة ل
املعاملة ،ولايون موافحنة التميينز ولنى دسناس املين اجلن ني واهلوينة اجلن نايية دو التعبنري اجلن ناي
واسصائ اجلن ية ،ولايون ك الة امل اواة االجتماوية للمينلياد واملينليا ومزدوجي املي اجلن ي
ومغايري اهلوية اجلن ايية وحاملي اد اجلن نا ،ومبنروع لنايون ق نالع القنايون ،2007/3
املتعلو ًتصحيا اإلشارة قىل يوع جن األشخا ل ال جالد املديية ،وملً تواياى ألهندا
منهننا تي ننري تغيننري االسننم ويننوع اجلننن املبننار قلين ل ال ننج املنندي ابلن ننبة لألشننخا مغننايري
اهلوية اجلن ايية.
 -212وفيم ننا يتعل ننو ً ياس ننة قس ننباييا اسارجي ننة ل ن نناو حق ننو اإلي ننان ،حت ننز قس ننباييا و نندة
قج نراءاد متنووننة للغايننة دفاو ناى وننن حقننو املينلينناد واملينليننا ومزدوجنني املي ن اجلن نني ومغننايري
اهلويننة اجلن ننايية وحنناملي ن اد اجلن ننا س نواء ولننى الصننعيد الينن نائي مننع البلنندان الينالينننة ،دو ل
تل ا اف املتعددة األ را  .ومن هذه املنتد د ولى وج التحديد نل حقو اإلي ان.
وتبار قسنباييا ًنبناط ل آلينة االسنتعرا الندوري البنام جمللن حقنو اإلي نان ،منن انالو
توجين دسنننلة وتقنندمي تو ننياد قىل البلنندان الننيت تعننايابن فيهننا ايتهاكنناد حقننو اإلي ننان للمينلينناد
واملينلين ننا ومزدوجن نني املي ن ن اجلن ن نني ومغن ننايري اهلوين ننة اجلن ن ننايية وحن نناملي ن ن اد اجلن ن ننا .ول
وننام  ،2016شنناركق قسننباييا ل روايننة القنرار الننذي ديبنني مبوجب ن نل ن حقننو اإلي ننان واليننة
اسبننري امل ننتق املع ن ابحلمايننة مننن العن ن والتمييننز القننائما ولننى دسنناس املي ن اجلن نني واهلويننة
اجلن ايية .ودومق ًنباط ،منذ ملً احلا ،وم اسبريين امل تقلا الذين جر تعيينهما حن
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املن ،مننن اننالو املبنناركة ل جل نناد التحنناور الننيت يُظمننق ل ق ننار دوراد اجملل ن والننرد ولننى
لباد املعلومناد املوجهنة قىل احلوومنة اإلسنبايية ًبنين حالنة مجاونة املينليناد واملينلينا ومزدوجني
املي اجلن ي ومغايري اهلوية اجلن ايية وحاملي اد اجلن ا ل قسباييا .وقسباييا ديضاى وضنو
مةسن ن لتح ننال امل نناواة ل احلق ننو هيون ن حو ننومي دوي لتعزي ننز التع نناون املتع نندد األ ن نرا
وتب ننادو املعلوم نناد واملمارس نناد اجلي نندة ل ن نناو محاي ننة وتعزي ننز حق ننو مجاو ننة املينلي نناد واملينلي ننا
ومزدوج نني املين ن اجلن نني ومغ ننايري اهلوي ننة اجلن ننايية وح نناملي ن ن اد اجلن ننا  ،وايض ننمق ل
وننام  2017قىل فريننو األمننم املتحنندة األساسنني املع ن مب ننائ املينلينناد واملينليننا ومزدوجنني املي ن
اجلن ي ومغايري اهلوينة اجلن نايية ،وهنو شنبوة بنري رمسينة وبنري متجاي نة منن البلندان واملنظمناد
الدوليننة واملنظمنناد بننري احلووميننة ومنظمنناد اجملتمننع املنندي ،دُيبنننق هبنند قًنرا ودوننم لبنناد
ومطال ن مجاو ننة املينلي نناد واملينلي ننا ومزدوج نني املي ن اجلن نني ومغ ننايري اهلوي ننة اجلن ننايية وح نناملي
اد اجلن ا ل ق ار األمم املتحدة.
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Anexos
[Español únicamente]

Anexo I
Partidos y coaliciones con representación en las Cortes
Generales (XI Legislatura)
Congreso de los Diputados
• Partido Popular: 137 diputados
• Partido Socialista Obrero Español: 85 diputados
• Unidos Podemos: 45 diputados
• Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 32 diputados
• En Comú Podem-Guanyem el Canvi: 12 diputados
• Compromís-Podemos-Eupv: a la valenciana: 9 diputados
• Esquerra Republicana/Catalunya Sí: 9 diputados
• Convergència Democràtica de Catalunya: 8 diputados
• En Marea: 5 diputados
• Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco: 5 diputados
• Euskal Herria Bildu: 2 diputados
• Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario: 1 diputados

Senado
• Partido Popular: 130 senadores
• Partido Socialista Obrero Español: 43 senadores
• Esquerra Republicana/Catalunya Sí: 10 senadores
• Unidos Podemos: 8 senadores
• Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco: 5 senadores
• En Comú Podem-Guanyem el Canvi: 4 senadores
• Compromís-Podemos-EUPV: a la valenciana: 3 senadores
• Convergència Democràtica de Catalunya: 2 senadores
• En Marea: 1 senador
• Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario: 1 senador
• Agrupación Socialista Gomera: 1 senador
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Anexo II
Presencia de organizaciones no gubernamentales
en España
Actualmente hay más de 3.000 ONG en España. Las más importantes (por el
número de socios) son las que siguen:
• Fundación Plan Internacional España.
• UDP. Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España.
• Cruz Roja Española.
• Médicos Sin Fronteras España.
• Intermón Oxfam.
• FEAPS. Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual.
• Ayuda en Acción.
• UNICEF.
• Fundación Intervida.
• Cáritas Española.
• AECC. Asociación Española Contra el Cáncer.
• Greenpeace.
• Manos Unidas.
• Anesvad.
• FACUA. Consumidores en Acción.
• Global Humanitaria.
• Amnistía Internacional, sección española.
• Médicos del Mundo.
• Ecologistas en Acción.
• ASDE. Federación de Asociaciones de Scouts de España.
• Fundación Vicente Ferrer.
• Federación de Asociaciones de Celiacos de España.
• Save the Children.
• Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS).
• WWF.
• Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
• SEO/BirdLife. Sociedad Española de Ornitología.
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