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أوال -معلومات عامة عن إسبانيا
ألف -المؤشرات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الرئيسية
 -1المؤشرات الديمغرافية
ـدورا ،املنققــة اجلغرافيــة لهــب
 -1يقــا اجلــزء األكــرب مــن إقلــيم إســبانيا ،إىل جانــب الربتغــال وأنـ ا
اجلزي ــرة اإليبريي ــة ،الواقع ــة أقصـ ـى جن ــور ــرر أوروب ــا .وي ــم ،ع ــالوةا عل ــى لـ ـ  ،موعـ ـةا م ــن
األراضــي اجلزريــة كــيرخبيلي الكنــاري والباليــار ،وجــزر أخــرى أتــغر ،ومنققــيت ســبتة ومليلــة الـواقعتني
مشــال قــارة أفريقيــا .ومســاحة إســبانيا الكليــة البالغــة  506 030كيلــومًا مربع ـا جتعلهــا ضــمن البلــدان
اخلمسني األكـرب العـا ..وتبلـ مسـاحة أراضـي شـب اجلزيـرة  493 514كيلـومًا مربعـ اف ف ـالا عـن
أرخبيـل الباليــار وتبلـ مســاحت  4 992كيلــومًا مربعـ اف وأرخبيــل الكنـاري ومســاحت  7 492كيلــومًا
مربعاف ومدينيت سبتة ومليلة البالغة مساحتهما  32كيلومًا مربعا.
الســنوات
 -2وقــد بــدأت أعــداد الســكان املقيمــني إســبانيا تــزداد بهــكل ــري ملحــو
األخ ـ ــرية .فمن ـ ــذ أوائ ـ ــل ع ـ ــام  2001إىل أوائ ـ ــل ع ـ ــام  2009ارتف ـ ــا ع ـ ــدد الس ـ ــكان املقيم ـ ــني
بوترية  700 000شخص السـنة ،كـان أكثـر مـن نصـف مليـون مـنهم مـن جنسـيات أجنبيـة.
وهك ــذا بل ـ ـ عـ ــدد الس ــكان املقيم ــني إسـ ــبانيا  46 745 807نس ــمة  1ك ــانون الثـ ــاين/
يناير  ،2009حيث حدثت زيادة فاقت  5.5ماليني خالل مثان سنوات ،و ل نتيجة لعوامل
منهــا الوضــا االقتصــادي اجليــد وقتئــذ .ويعــزى مــا نســبت أكثــر مــن  75املائــة مــن هــذه الزيــادة
السريعة إىل تزايد عدد السكان األجانـب يف مقلـا عـام  2009جـرى تسـجيل 5 648 671
أجنبي ا مقيم ا) .وخالل السنوات الثالث التاليـة حـدثت زيـادات سـنوية تنـاهز  200 000نسـمة
بالنسـ ــبة مـ ــو السـ ــكان و 50 000نسـ ــمة فقـ ــط بالنسـ ــبة لبجانـ ــب .و  1كـ ــانون الثـ ــاين/
ين ــاير  ،2013اخنف ــل ألول م ــرة ع ــدد الس ــكان املقيم ــني إس ــبانيا ،الب ــال 47 129 783
نسمة ،مبا قدره  13 500شخص ،كنتيجة لتقلص عدد السـكان األجانـب ،الـذي يعـزى جزئيـا
إىل أن الكثـريين مــنهم صــون كمـواطنني إســبانيني بعــد حصــوهلم علــى اجلنســية اإلســبانية .ووفقـ ا
آلخــر تقــدير لعــدد الســكان ،الــذي يعــود إىل منتصــف عــام  ،2013يبل ـ عــدد األجانــب أقــل
مــن  5ماليــني ،أي أن ـ حــدث اخنفــاف تســجيل األجانــب مبــا يفــوق  700 000شــخص.
ويعزى ل  ،من جهة ،إىل جتنيس األجانب ،الذين تاروا صون باعتبارهم مواطنني إسبانيني،
ومن جهة أخرى ،إىل عودهتم إىل بلداهنم األتلية.
 -3وفيمــا يتعل ـ بــالتوزيا الســكاين حبســب نــو اجلــنس ،ووفق ـا لبيانــات تعــود إىل  1كــانون
الثاين/ينــاير  ،2013تبل ـ نس ــبة الرجــال  49.2املائ ــة م ــن مــو األش ــخا املس ــجلني،
حني تبل نسبة النساء  50.8املائة .وخبصو السكان اإلسبان ،ميثل الرجـال نسـبة 48.9
املائـة مــنهم والنسـاء نســبة  51.1املائــة .وبالنسـبة لبجانــب ،يهـكل الرجــال نســبة 51.5
املائــة مــنهم ،بينمــا تهــكل النســاء نســبة  48.5املائــة مــنهم .وحبســب الســن ،ف ـ ن 15.0
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املائة من السكان تقل أعمارهم عن  15سنة ،و 67.3املائـة مـنهم تـًاو أعمـارهم بـني 16
و 64سـ ــنة ،و 17.7املائـ ــة مـ ــنهم تبل ـ ـ أعمـ ــارهم  65سـ ــنة أو أكثـ ــر .وخبصـ ــو اإلسـ ــبان
املقيمني ،تقل أعمار  15.0املائة مـنهم عـن  15سـنة ،وتـًاو أعمـار  65.8املائـة مـنهم
بـ ــني  16و 64سـ ــنة ،وتبل ـ ـ أعمـ ــار  19.2املائـ ــة مـ ــنهم  65سـ ــنة أو أكثـ ــر .أمـ ــا السـ ــكان
األجانب ،ف ن  14.6املائة منهم تقل أعمارهم عن  15سنة ،و 78.9املائة منهم تًاو
أعمارهم بني  16و 64سنة ،و 6.5املائة منهم تبل أعمارهم  65سنة أو أكثر.
 -4وح ـ  1كــانون الثاين/ينــاير ُ ،2013ســجل  5 546 238أجنبي ـ ا مقيم ـ ا إســبانيا.
ويبل ـ ـ مـ ــو امل ـ ـواطنني املنتمـ ــني إىل بل ــدان االحتـ ــاد األوروس الس ــبعة والعه ـ ـرين 2 359 371
شخصـا .ومــن بيــنهم املواطنــون الرومــانيون يف 870 258شخصـا) ،يلــيهم مواطنــو اململكــة املتحــدة
يف 385 179شخصـ ـ ا) ،مث اإليق ــاليون يف 192 431شخصـ ـ ا) .وبالنس ــبة للجالي ــة األجنبي ــة ــري
املنتمي ـ ــة إىل دول االحت ـ ــاد األوروس ،يه ـ ــكل املواطن ـ ــون املغارب ـ ــة الع ـ ــدد األك ـ ــرب م ـ ــن األجان ـ ــبا
يف 792 158شخص ـ ـ ـ ـ ـا) ،يل ـ ـ ـ ـ ــيهم اإلكوادوري ـ ـ ـ ـ ــون يف 263 498شخص ـ ـ ـ ـ ـا) ،مث الكولومبي ـ ـ ـ ـ ــون
يف 222 542شخصا).
 -5وش ــهد عـ ــام  2012اخنفاض ـ ـا ع ــدد السـ ــكان األجانـ ــب م ــس باألسـ ــا اجلاليـ ــات
اإلكوادوري ــة والروماني ــة والكولومبي ــة ،ال ــيت تقل ــص ع ــدد ك ــل منه ــا ب ــيكثر م ــن  20 000نس ــمة.
ويرجا هذا االخنفاف فيما يتعل باإلكوادوريني والكولومبيني ،جزئي ا ،إىل عملية التجنـيس املهـار
إليها آنف ا ،حيث  .يعودوا صون باعتبارهم أجانب .وأبرز اجلنسيات الـيت ارتفـا عـدد السـكان
املنتم ــني إليه ــا ،وإن به ــكل طفي ــف ،ه ــي الص ــينية والروس ــية واملغربي ــة ،حبـ ـوا  4 000نس ــمة.
وخالل النصف األول من عام  ،2013وفقا للبيانـات املؤقتـة املسـتنبقة مـن إحصـاءات السـكان
ال ـواردة الدراســة اإلحصــائية الــيت أعــدها املعهــد ال ـوطين لإلحصــاءات ،اخنفــل عــدد الســكان
األجان ــب مب ــا يزي ــد قل ــيالا ع ــن  200 000ش ــخص ،حي ــث بل ـ ـ  .4 870 487وك ــان ه ــذا
االخنفــاف بدرجــة أكــرب بــني مـواطين إك ـوادور وكولومبيــا ،حيــث فــاق  28 000شــخص ،تلــيهم
اجلاليتان الرومانية واملغربية ،اللتان اخنفل عدد أفرادمها بيكثر من  23 000شخص.
 -2المؤشرات االقتصادية
 -6ش ــهد االقتص ــاد اإلس ــباين العق ــود األخ ــرية حت ــوالا ــري مس ــبوق  .يقتص ــر أث ــره عل ــى
اهليكـل اإلنتــاجي لالقتصـاد فحســب ،بـل امتــد أي ـا إىل الـدور الــذي تؤديـ السياســة االقتصــادية
البلــد .فقــد حتولــت إســبانيا مــن ندـ رـام اقتصــادي مــوروث عــن سياســة االكتفــاء القــومي الصــارم
الـيت للــت منغمسـةا فيهــا حـ الســتينات مـن القــرن املاضـي ومتاسـم بدرجـة عاليــة مـن التــدخالت
احلكومي ــة وانع ــدام االن ــدما تقريبـ ـ ا حميقـ ـ  ،إىل ند ــام يه ــكل ج ــزءا م ــن االحت ــاد االقتص ــادي
والنقدي الذي ميثل أكثر مراحل التكامل االقتصادي اليت نعرفها اليوم تقدما.
 -7وك ــان ان ــمام إس ــبانيا إىل اجلماع ــة االقتص ــادية األوروبي ــة ع ــام  1986ح ــافزا عل ــى
التحـرر واالنفتـا علـى اخلـار  ،سـعيا إىل زيـادة فعاليـة أسـواق السـلا واخلـدمات وعوامـل اإلنتــا .
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كما استُهلات عملية إتال مهمـة للندـام االقتصـادي هـدفت إىل إحـراز تقـدم ـال حتـديث
األسواق بتحسني عملها وتيسري اندماجها الدوائر األوروبية أوالا مث العاملية .ومن جهة أخرى،
فقــد ققــا الزراعــة وزن ـ االقتصــادي ،حســبما يتبـ اـني مــن حــاالت الًاجــا امللحولــة الــيت اعــًت
إســهام
ــا اإلنتــا الــوطين والعمالــة الوطنيــة علــى حــد س ـواء .وشــهد ققــا الصــناعة أي ـ ا
ققــا اخلــدمات ،الــذي ميثــل حاليـ ا نســبة
اخنفاضـ ا وزنـ االقتصــادي لصــام توسـ را ملحــو
تن ــاهز  66.7املائ ــة م ــن الن ــاتمج احملل ــي اإل ــا اإلس ــباين .كم ــا ش ــهد الند ــام امل ــا تغـ ـريات
اســتثنائية حق ـا .ويــدل علــى ل ـ مــا أبدت ـ املصــارس اإلســبانية الكــربى مــن ديناميــة ملحولــة
األسواق الدولية ،بزيادة مستوى وجودها بلدان أخرى ،حيـث تـتمكن بف ـل كفاءهتـا احلفـا
على أوضا تنافسية عالية املستوى باملقارنة ما جهات أخرى عاملة هذا الققا .
 -8وترجـا بدايـة هــذه التغـريات ،إ ا مــا جتاوزنـا االنفتـا الــذي بـدأ باعتمــاد خقـة االســتقرار
عــام  ،1959إىل اتفاقــات مونكل ـوا ،ال ــيت أُبرمــت عــام  1977م ــن قِبــل حكومــة أدولف ــو
سـواريث واجلهــات االجتماعيــة الفاعلــة ،بوتــفها جــزءا مــن اس ـًاتيجية متكاملــة ترمــي إىل تيســري
عمليــة حتــديث االقتصــاد اإلســباين واإلســهام اخلــرو مــن أزمــة البــًول .ــري أن نهــوء ضــغوط
جديدة فرضتها أسعار الـنفط اخلـام علـى االقتصـادات الغربيـة لـل مه ر
ـهد مـن تـدين مسـتويات
النمو وارتفـا معـدالت الت ـخم قياـد إىل حـد كبـري قـدرة اإلتـالحات اجلديـدة علـى تهـجيا ـو
االقتصـاد اإلسـباين .و الفـًة املمتـدة بـني عـامي  1986و ،1989اقًبـت معـدالت النمـو مــن
نسبة  5املائة يف 4.7املائة وهو متوسط املعدل السنوي إل ـا الفـًة واقًبـت مـن 20
املائ ــة إل ــا ف ــًة الس ــنوات األرب ــا) بف ــل ق ــوة دينامي ــة القل ــب ال ــداخلي به ــقي االس ــتثمار
حد سـواء ،وأدت إىل زيـادة حجـم فـر العمـل زيـادةا هائلـة ،فيمـا أُحـرز تقـدم
واالستهالك على ٍّ
ــال دع ــم احلس ــابات العام ــة .بي ــد أنـ ـ  ،نتيجـ ـةا لق ــوة القل ــب ال ــداخلي ،أخ ــذ نق ــاق اخلل ــل
اخلارجي يتاسا وبدأت التوترات النا ة عن لاهرة الت خم الدهور.
 -9و ع ــام  ،1993دخ ــل االقتص ــاد اإلس ــباين أزم ـ رـة ح ــادة تس ــببت إبق ــاء عملي ــة
مواءمة مستوى الدخل ما مستويات دخل الهركاء من االحتاد األوروس .وأسفر ل عن ارتفا
مع ــدل البقال ــة ارتفاعـ ـ ا ه ــائالا ،إ بلغ ــت نس ــبت حـ ـوا  25املائ ــة م ــن الق ــوى العامل ــة ،فيم ــا
تســارعت معــدالت الت ــخم علــى وــو هائــل واتســا نقــاق اخللــل احلســابات العامــة .و 1
ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،1999أُنه ــري أخ ـ ـريا االحت ــاد النق ــدي األوروس بيح ــد عه ــر بل ــدا ع ــوا.
ومما ال ش في  ،كان األثر األكثر مباشـراة إلنهـاء العملـة املهـًكة تبلـور مفهـوم جديـد للسياسـة
النقديــة ،الــيت للــت كاختصــا خاضــعة بــال رجعــة للمصــرس املركــزي األوروس ،ففقــد مصــرس
إسبانيا بذل استقالليت املباشرة فيما يتعل برسم اسًاتيجية السياسة النقدية.
 -10وقــد هياــي ان ــمام إســبانيا إىل منققــة اليــورو موجــة االن ــمام األوىل مناخ ـ ا مــن الثقــة
عززتـ أي ـ ا عوامـل أخـرى خارجيـة إىل حـد مـا ،لكنهـا بـال شـ إاابيـة مـن أجـل توطيـد ديناميـة
ا
التوسـعي مـن دورة حياتـ الـذي ال يـزال االقتصـاد اإلسـباين يتمتـا بـ
ر
ـو
ق
ال
ـد
م
أ
ـة
ل
وإطا
االقتصاد
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اليوم .فبالفعل ،أدى تثبيت سعر ت ر
ـرس لـدخول منققـة اليـورو مـو ر
ات إلسـبانيا يفمـن حيـث مـدى
حتســين الواضــر للقــدرة التنافســية للمنتجــات اإلســبانية وبالتــا حفــزه للصــادرات) ،إىل جانــب
اخنفاف معدالت الفائـدة اخنفاضـا جليـا نتيجـة لعمليـة التقـارر وااللتـزام بندـام امليزانيـة ،إىل حفـز
النمو خالل النصف الثاين من تسعينات القرن املاضـي واجلـزء األول مـن العقـد األول مـن األلفيـة
اجلديدة ،ما أتـا حتقيـ تقـدم هـام عمليـة التقـارر مـا مسـتويات معيهـة الهـركاء مـن االحتـاد
األوروس.
 -11ويه ـ ـ اكل الربنـ ــاممج الـ ــوطين لإلتـ ــال  ،الـ ــذي اعتمدت ـ ـ املفوضـ ــية األوروبيـ ــة ته ـ ـرين
األول/أكتوبر  ،2005املرجا األساسي للسياسـة االقتصـادية الـيت تنتهجهـا احلكومـة علـى املـدى
املتوســط ،والــيت حــددت كهــدس اس ـًاتيجي حتقي ـ املواءمــة التام ـة مــا دول االحتــاد األوروس
مســتوى الــدخل عــام  .2010وقــد حتق ـ هــذا اهلــدس بالفعــل عــام  ،2006كمــا تعكــس
البيانات الصادرة عن املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية.
 -12وف ـالا ع ــن ل ـ  ،ك ــان لوت ــول أرت ــدة هيكلي ــة م ــن ميزاني ــات االحت ــاد األوروس وه ــو
وتـول مهـم ،ولتـدفقات اهلجــرة علـى البلـد دور إاــاس ـو النـاتمج احمللــي اإل ـا وهتيئـة فــر
العمل وتوطيد االقتصاد الكلي ،على وو أسفر عن اجتاه العجز العـام وـو االخنفـاف والتخفيـف
م ــن ح ــدة مع ــدالت الت ــخم .وإبا ــان ه ــذه الف ــًةُ ،ش ــر أي ـ ـا إج ـ ـراء إت ــالحات متنوع ــة
فيمــا يتعلـ بيسـواق العمــل والســلا وعوامــل اإلنتــا  .وقــد امتــد القـ اـور التصــاعدي مــن دورة حيــاة
االقتصاد اإلسباين إىل أكثر من  13عام ا ،ليُبدي دينامية هائلة ،خبالس ما كان اري معدم
البلــدان األوروبيــة ،حيــث حــال ضــعف حركــة القلــب دون بلــور مســتويات ــو أكثــر متانــة ،علــى
الر م من القابا التوسعي الذي اتسمت ب السياسة النقدية.
 -13ونتيجةا للعوامل املبينة آنفا ،امتازت إسبانيا منذ عام  1999بفارق و تراكمي ملحو
مقارنةا ببلدان منققة اليورو ،يبل متوسق  1.4نققة مئوية .وأمثر ازدياد النمو هـذا جتـاوز النـاتمج
احمللـي اإل ــا للفـرد إســبانيا بالفعـل متوســط نسـبت دول االحتــاد األوروس السـبا والعهـرين
وتقدم إسـبانيا حـ بلو هـا نسـبة  95.5املائـة مـن متوسـط منققـة اليـورو .و هـذه السـنوات
األخرية ،جاء و االقتصاد اإلسباين مدفوعا أساسا بدينامية القلب الداخلي ،وال سيما بدينامية
ــال البن ــاء .وهت ــدس السياس ــة االقتص ــادية املعتم ــدة إىل
ش ـ اقي ومه ــا االس ــتهالك واالس ــتثمار
إكســار االســتثمار الســلا اإلنتاجيــة أمهي ـةا أكــرب تســمر بتعزيــز نوعيــة النمــو خــالل األع ـوام
املقبلة.
العجــز التجــاري البلــد ،مــن قبيــل اخنفــاف مســتويات
 -14وقــد أســهمت عوامــل ش ـ
القلب احمللي واخنفاف األسعار الدولية للبًول األشهر األخرية واحلفا على و الصـادرات،
علــى الــر م مــن ركــود االقتصــادات األوروبيــة البلــدان الرئيســية منققــة اليــورو .وهبــذا ،حتـ اـول
الربا األول مـن
اجتاه الققا اخلارجي من طر  0.2نققة من نسبة و الناتمج احمللي اإل ا
عام  2008إىل اإلسهام ب ضافة  0.8نققة إلي الربا الثالث من العام نفس .
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االقتصاد اإلسباني حاليا :الهيكل االقتصادي بحسب القطاعات
 -15خالل العقود األربعة املاضية ،تفاوت الـوزن النسـل لققاعـات االقتصـاد تفاوتـ ا جوهريـ ا،
إ ـا ققــا اخلــدمات ـوا ملموسـ ا علــى حســار بــاقي الققاعـات .وهكــذا ،كــان إ ــا القيمــة
امل افة لققا الصناعة عام  1995ميثل  20.3املائة مـن النـاتمج احمللـي اإل ـا فيمـا بلـ
وزن عام  2013نسبة  15.9املائة .وتراجعت األمهيـة النسـبية لققـا البنـاء بهـكل كبـري،
عـام  1995بلـ نسـبة 12.6
فبعد أن مثل وزن  8.8املائـة مـن النـاتمج احمللـي اإل ـا
املائـة منـ عــام  2006ليهـهد بعــد لـ تراجعـ ا جعـل نســبت  7.2املائـة مــن النـاتمج احمللــي
عــام  .2013أمــا ققــا اخلــدمات ،فقــد شــهد ارتفاع ـا الفــًة املــذكورة بل ـ 6.7
اإل ــا
نقاط مئوية مـن النـاتمج احمللـي اإل ـا يفمـن  59.1املائـة عـام  1995إىل  65.8املائـة
عام .)2013

ققا الصناعة
 -16وفق ـ ـا للدراس ــة االستقص ــائية الص ــناعية للمؤسس ــات ،جت ــاوزت القيم ــة امل ــافة لقق ــا
الصناعة  125 000مليون يورو عـام  ،2012حبجـم توليـف بلـ  1 922 272شخصـا.
ويص ــل حج ــم االس ــتثمارات الص ــناعية إىل  21 184ملي ــون ي ــورو .إ بل ـ ـ ه ــذا القق ـ ـا منـ ــذ
عام  2000مستويات إنتاجية متنامية فاقت مو ققاعات االقتصاد يفوفق ا لسـجل احلسـابات
الوطنية) .وقد توقف هذا االجتاه املتنامي ألول مـرة عـام  ،2008ملـا أدى االخنفـاف احلـاد
إ ا القيمة امل افة لققا الصـناعة إىل خفـل مسـتوى إنتاجيـة الققـا إىل مـا دون مسـتويات
إنتاجيــة مــو ققاعــات االقتصــاد .بيــد أن ـ منــذ عــام  ،2010بــدأ مســتوى إنتاجيــة الققــا
النمو ليتجاوز مستوى إنتاجية مو ققاعات االقتصاد حمقق ا نسبة و بلغت  4.5املائـة
عام  2013يف مقابل  2.6املائة من مو ققاعات االقتصاد) .وفيما يتعلـ باملسـتويات،
فــاق مســتوى إنتاجيــة الققــا الصــناعي مســتوى مــو ققاعــات االقتصــاد علــى مــدى مــل
السلســلة احملتســبة إ بل ـ  78.3ألــف يــورو عــام  ،2013بالنســبة للولــائف بــدوام كامــل
مقابل  64.5مو ققاعات االقتصاد.
 -17ولدى حتليل هيكل املؤسسات الصناعية من حيث حجم املؤسسات يفأي حبسب عـدد
الع ــاملني) ،يُالح ــمل أن املؤسس ــات ال ــيت يزي ــد ع ــدد مولفيه ــا عل ــى  250مولف ـ ا ق ــد أ ــزت
عام  2012ما يعادل نسـبة  53.3املائـة مـن رقـم معـامالت الققـا برمتـ  ،فيمـا بلـ وزنـ
ال التوليف  32املائة.
عــام  2012هــي
 -18وكانــت أكثــر فــرو الصــناعة إســهاما رقــم املعــامالت اإل ــا
الصناعات الغذائية يف 15.1املائة) وإنتا القاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها يف 12.8املائة)
وتــناعة الــنفط يف 10.2املائــة) .و ــال العمالــة ،ثلــت األنهــقة الــيت وفــرت فــر العمــل
الصـناعات الغذائيـة يف 16.0املائـة) وتـناعة املنتجـات املعدنيـة
ألكرب عدد مـن األشـخا
باستثناء اآلالت واملعدات يف 11.6املائة) وتناعة املركبات ات احملركات يف 7.0املائة).
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ققا القاقة
 -19ارتف ــا مس ــتوى إنت ــا القاق ــة األولي ــة إس ــبانيا إىل  33 750كيل ــوطن م ــن املك ــافري
النفقــي عــام  .2013وحبســب مصــادر القاقــة ،اســتم اد البلــد معدــم إنتــا القاقــة األوليــة
ع ــام  2013م ــن القاق ــة النووي ــة يف 43.8املائ ــة) ،وتلته ــا بف ــارق كب ــري القاق ــة الر ي ــة والقاق ــة
الهمسية يف 22.7املائة) ،وطاقة الكتلة األحيائية والنفايات القابلة للتحلـل يف 17.8املائـة)
تمعني نسبة  1.2املائة.
والقاقة املائية يف 9.4املائة) .وبل إنتا النفط والغاز القبيعي
ا
 -20وارتفا مستوى استهالك القاقة األولية إسبانيا إىل  121 119كيلوطن من املكافري
النفقــي عــام  ،2013ومصــادرها الرئيســية هــي تل ـ املســتمدة مــن الوقــود األحفــوري :الــنفط
يف 43.7املائ ــة) ،والغ ــاز القبيع ــي يف 21.5املائ ــة) والكرب ــون يف 8.75املائ ــة) ،وس ــامهت
القاقــات املتجــددة بنســبة  14.3املائــة والقاقــة النوويــة بنســبة  21.5املائــة .وبل ـ تــا
استرياد وتصدير الكهرباء  579-كيلوطن من املكافري النفقي يف 0.5-املائة).
 -21وفيمــا يتعلـ باإلنتــا اخلــام للكهربــاء عــام  ،2013فقــد بلـ  282 258جيغــاواط
ُولِّــدت نســبة  40.4املائــة منـ مــن مصــادر القاقــات املتجــددة ،و 19.9املائــة مــن القاقــة
النووية ،و 14.6املائة من الكربون ،و 20.0املائة من الغاز القبيعـي ،و 4.9املائـة مـن
املنتج ــات النفقي ــة و 0.3املائ ــة م ــن مص ــادر أخ ــرى .وبل ـ ت ــا القل ــب عل ــى الكهرب ــاء
إسبانيا  262 197جيغاواط والرتيد الصا لالسترياد والتصدير  6 731-جيغاواط.

ققا البناء
 -22كان ققا البناء خالل ب ا سنوات أكثر ققاعات االقتصاد اإلسباين دينامية ،إ بلـ
إ ا قيمت امل افة عام  2006نسبة  12.6املائة من الناتمج احمللي اإل ا  .ومنذ ل
احل ــني ،ب ــدأ وزن قق ــا البن ــاء االقتص ــاد اإلس ــباين الًاج ــا إىل م ــا دون  6.8املائ ــة يف
سلسـ ــلة احملاسـ ــبة الوطنيـ ــة) خـ ــالل الربـ ــا األول مـ ــن عـ ــام  .2014وبـ ــاملوازاة مـ ــا ل ـ ـ  ،شـ ــهد
االسـتثمار ققـا البنــاء اخنفاضـ ا حــادا خـالل الســنوات األخـرية إ تراجعــت نسـبت مــن 22.2
ع ــام  2006إىل  9.3املائ ــة خ ــالل الرب ــا األول م ــن
املائ ــة م ــن الن ــاتمج احملل ــي اإل ــا
عام  .2014وكان لًاجا هذا الققا أثر واضر علـى حجـم العمالـة ،حيـث بلـ عـدد العـاملني
في ـ نســبة  5.6املائــة مــن إ ــا العمالــة خــالل الربــا األول مــن عــام  ،2014وفق ـا للدراســة
االستقصــائية للقــوى العاملــة ،بعــد أن بل ـ نســبة فاقــت  13املائــة عــام  .2007وشــهدت
إنتاجية ققا البناء تغريات كبرية خالل العقد األخري ومعدالت و ضعيفة جدا أو سلبية خـالل
الفـًة املمتــدة بـني عــام  1996وعـام  2007ومعــدالت ثنائيـة الـرقم عــامي  2008و2009
بفعــل االخنفــاف احلــاد حج ــم العمالــة ققــا البن ــاء ين ـ العــامني يف 11.5-املائ ــة
و 16.24-املائة على التوا بالنسبة للولائف بدوام كامل) .و عام  ،2013ارتفا معـدل
إنتاجيــة قق ــا البنــاء بيق ــل مــن ُعه ــر مع ــدل إنتاجيــة م ــل ققاعــات االقتص ــاد يف 4.6املائ ــة
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مقابــل  4.7املائــة) ،مــا أن مســتواه بــاليورو اجلــاري ال ي ـزال يفــوق مســتوى مــل ققاعــات
االقتصاد يف 74.9ألف يورو بالنسبة للولائف بدوام كامل مقابل .)64.5

ققا اخلدمات
 -23أخـذ ققـا اخلـدمات ،مـن جانبـ  ،يكتسـب وزنـ ا اقتصـادي ا حـ شـ اكل نســبة 65.8
عام  .2013ووفق ا للدراسة االستقصـائية السـنوية للخـدمات،
املائة من الناتمج احمللي اإل ا
تراج ــا ،ع ــام  ،2012رق ــم مع ــامالت القق ــا بنس ــبة  2.9املائ ــة ،إ بل ـ ـ .419 202
وحبسـ ـ ــب موعـ ـ ــات األنهـ ـ ــقة ،يهـ ـ ــكل النقـ ـ ــل والتخ ـ ـ ـزين النهـ ـ ــاط األكثـ ـ ــر وزن ـ ـ ـا إ ـ ـ ــا
رقم املعامالت يف 23.4املائـة) ،يليـ نهـاط املعلومـات واالتصـاالت واألنهـقة املهنيـة والعلميـة
والتقنية يف 18.3املائة و 17.1املائة على التوا ) .وحتتل السـياحة والققاعـات املرتبقـة هبـا
مكان ــة ممي ــزة ند ــرا لتيثريه ــا عل ــى االقتص ــاد والعمال ــة .و ع ــام  ،2013اس ــتقبلت إس ــبانيا أكث ــر
مــن  60مليــون ســائر ،مهــكلة بــذل ثالــث بلــد العــا .مــن حيــث توافــد الســيا والثــاين مــن
حيــث املــداخيل .وحتت ــن إســبانيا مقــر املندمــة العامليــة للســياحة ،وهــي وكالــة متخصصــة تابعــة
لبمم املتحدة.
 -24وق ــد تُ ــرجم ه ــذا الًاج ــا إىل اخنف ــاف قلي ــل ع ــدد العم ــال ،بل ـ ـ  1.9-املائـ ــة.
وحبســب موعــات األنهــقة ،فيكربهــا مــن حيــث عــدد العمــال هــو ققــا الفندقــة يف22.8
املائة) ،تلي األنهـقة اإلداريـة واخلـدمات املسـاعدة واألنهـقة املهنيـة والعلميـة والتقنيـة يف22.2
املائة و 17.4املائة على التوا ).
 -25ووفق ـا لندــام احلســابات الوطنيــة ،ال ت ـزال مســامهة ققــا اخلــدمات إ ــا مناتــب
العمــل أكــرب مــن مســامهت إ ــا القيمــة امل ــافة .وبالتــا  ،ففــي عــام  ،2013شــكل عــدد
الولائف بـدوام كامـل ققـا اخلـدمات  76.3املائـة مـن هـذه الولـائف مـل ققاعـات
االقتصـاد ،أي بزيــادة  12.4نققـة مئويــة باملقارنــة مـا عــام  .1995وتُــرجم هـذا التفــاوت ــو
كــل م ــن إ ــا القيم ــة امل ــافة وحج ــم العمال ــة إىل ــو يق ــل ع ــن مع ــدل إنتاجي ــة ه ــذا القق ــا
باملقارن ـ ــة م ـ ــا إنتاجي ـ ــة م ـ ــل ققاع ـ ــات االقتص ـ ــاد عل ـ ــى م ـ ــدى م ـ ــو السلس ـ ــلة يفباس ـ ــتثناء
أع ـوام  2000و 2008و .)2010بيــد أن هــذا النمــو الكبــري اقــًن مبســتوى مــن إنتاجيــة ققــا
اخلـدمات أد مــن مســتوى مــل ققاعــات االقتصــاد يف 55.7مقابــل  64.5ألــف يــورو بالنســبة
للولائف بدوام كامل).
 -3المؤشرات االجتماعية

سوق العمل واجلهات االجتماعية الفاعلة والت افر االجتماعي
ال احلوار االجتماعي ،توتلت احلكومة واجلهات االجتماعية الفاعلة إىل اتفاقات
-26
ال العمالة ،االتفاق الثالثي األطراس بهين التسـوية
مهمة خالل السنوات األخرية ،ومنها،
املســتقلة ملنازعــات العمــل ،واتفــاق املســامهة للعــاملني بــدوام جزئــي أو عمليــة احل ـوار االجتمــاعي
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اجلارية حالي ا إلعداد االتفاق اخلامس للندام الفرعي للتـدريب املهـين مـن أجـل التوليـف .وف ـالا
ع ــن ل ـ ـ  ،تقـ ــوم احلكوم ـ ـة مبهـ ــاورات منتدمـ ــة مـ ــا اجلهـ ــات االجتماعيـ ــة الفاعلـ ــة لـ ــدى رسـ ــم
سياســاهتا ،كمــا هــو الهــين ،علــى ســبيل املثــال ،خقــة وضــا ندــام ل ــمان توليــف الهــبار
أو اسًاتيجية تقوير املهاريا وتوليف الهبار.
 -27واجلهــات االجتماعيــة الفاعلــة األكثــر ثــيالا إســبانيا هــي االحتــاد اإلســباين ملندمــات
أتحار األعمال واالحتاد اإلسباين للمهاريا الصغرية واملتوسقة احلجم ،وميـثالن أربـار العمـل،
واحتاد نقابات العمال واالحتاد العام للعمال ،وميثالن العمال.
 -28وميــر ســوق العمــل إســبانيا حالي ـ ا مبرحلــة تعــاس عقــب االهنيــار الهــديد الــذي أوتــل
معــدل البقالــة إىل  26املائــة عــام  .2013ويرجــا هــذا الوضــا احلســا لســوق العمــل إىل
أســبار ات طــابا لــر وهيكلــي علــى حــد سـواء .وبالفعــل ،اجتــازت اقتصــادات أخــرى مرحلــة
كســاد اقتصــادي مهــاب دون أن تعــاين مــن فقــدان فــر العمــل هبــذا املســتوى املرتفــا .وبالتــا ،
فالوضا الراهن لسوق العمل هو أي ا نتيجة ألداء سوق العمل حـد اتـ  ،الـذي أدى افتقـاره
إىل املرونة أمام االضقرابات السلبية إىل زيادة كبرية تيثري األزمة على ققا العمالة.
 -29و أواخر عام  ،2013أبدى سـوق العمـل بـوادر اسـتقرار بهـكل عـام .ووفقـ ا للدراسـة
االستقصائية للقوى العاملة اليت أجراهـا املعهـد الـوطين لإلحصـاءات ،اسـتقا االقتصـاد اإلسـباين
خل ـ ـ فـ ــر للعمـ ــل املـ ــومسي خـ ــالل الربـ ــا األخـ ــري مـ ــن عـ ــام  .2013وتؤكـ ــد بيانـ ــات الدراسـ ــة
االستقصائية للقوى العاملة االجتاه الذي رمس القياسان اآلخران األكثر اسـتعماالا لتحليـل الوضـا
االقتصادي :فخالل النصـف الثـاين مـن عـام  ،2013سـجلت البيانـات املومسيـة املتعلقـة بالبقالـة
املسجلة واملنتسبني إىل ندام ال مان االجتماعي تراجع ا وارتفاعـ ا علـى التـوا  .والعوامـل الرئيسـية
الــيت تــربر لـ هــي حتســن النهــاط االقتصــادي ،إ يُتوقــا أن قـ النــاتمج احمللــي اإل ــا زيــادة
بنسبة  0.7املائة ،واألداء األكثر مرونة لسوق العمل ،الذي سيكون مهيـيا أكثـر مـن ي قبـل
لتحوي ــل ــو الن ــاتمج احملل ــي اإل ــا إىل ف ــر للعم ــل .ويُؤم ــل ،بص ــفة خات ــة ،أن تت ــير املرون ــة
املعتمدة سياسة إتال سوق العمل لعام  2012لالقتصاد خل فـر للعمـل مـا معـدالت
و للناتمج احمللي اإل ا تقل بهكل ملمو عن النسبة التقليدية احملددة بنسـبة  2املائـة الـيت
تــارت ملحولــة إســبانيا .كمــا ستســاهم مــل اإلجـراءات املتخــذة ــال سياســات ســوق
العمل النهقة و ري النهقة اسًجا الولائف والتهغيل سوق العمل.
 -30و هذا السياق ،اعتمدت احلكومة إتالحا طموحا وجذريا هبـدس وقـف اهنيـار ققـا
العمل واستحداث فر العمل على وج السـرعة .و إطـار هجـرة اليـد العاملـة بالتحديـد ،أُ ـز
خ ــالل ع ــام  2012ته ــخيص هلج ــرة الي ــد العامل ــة املؤهل ــة ولسياس ــة اس ــتققار املس ــتثمرين إىل
إسبانيا .وألهر هذا التهخيص ضرورة منر الندام املرونة الالزمة لالقتصاد اإلسباين ومواءمت مـا
الهروط املقلوبة ملنر مؤسسات األعمال التجاريـة طابعـا دوليـا .و  27أيلول/سـبتمرب ،2013
اعتمــد قــانون دعــم أتــحار املهــاريا ومنح ـ طابع ـ ا دولي ـ ا ،ويت ــمن نص ـ فرع ـ ا بعن ـوان حركــة
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التنقل الدو يهدس ،على وج التحديد ،إىل تيسري دخول املستثمرين واأليـدي العاملـة املؤهلـة
إىل إسبانيا ومكوثها هبا ،ف الا عن تعزيز النمـو االقتصـادي مـن خـالل مـنر مؤسسـات األعمـال
التجارية اإلسبانية طابعا دوليا ،وبالتا تعزيز عملية استحداث فر العمل .وباختصـار ،يسـعى
الندــام امل ـذكور إىل مواءمــة املندــور التقليــدي املعتمــد ــال هجــرة األيــدي العاملــة واألمــن مــا
مندــور جديــد لــدعم التجــارة الدوليــة .ويســتند الندــام اجلديــد إىل مفهــوم سياســة اهلجــرة باعتبارهــا
عنصرا من عناتر القدرة على املنافسة يساهم التقدم االقتصادي واالجتمـاعي إلسـبانيا .وقـد
اختــار املهــر إعــداد قــانون خــا  ،يرمــي إىل تيســري دخــول موعــات حمــددة مــن األجانــب مــن
قبيــل املســتثمرين ،وأتــحار املهــاريا ،واملهنيــني وي الكفــاءة العاليــة ،والبــاحثني ،والعــاملني
ا ال العلمي أو التقين ،وأساتذة اجلامعات ومعاهد التجارة ،أو أولئ الذين ينتقلون إىل إسبانيا
إطــار العالقــات املتصــلة بالعمــل أو املهــن أو التــدريب املهــين القائمــة مــا مؤسســات أعمــال
جتارية مقارها إسبانيا أو بلد آخر.
 -31و آ ار/م ــار  ،2012واف ـ ل ــس ال ــوزراء عل ــى إنه ــاء ت ــندوق وي ــل امل ــدفوعات
للمــوردين ،بوتــف آليــة لتحصــيل الــديون املســتحقة علــى اإلدارة .وباإلضــافة إىل تســديد الــديون
التجاريـ ــة ملؤسسـ ــات األعمـ ــال التجاريـ ــة احملليـ ــة وأقـ ــاليم احلكـ ــم الـ ــذا  ،اسـ ــتلزمت خقـ ــة ويـ ــل
املــدفوعات للمــوردين ضـخ ســيولة مهمــة ققــا االقتصــاد اإلنتــاجي .وكانــت هــذه اآلليــة مبثابــة
مفتــا حلفــز أنهــقة مؤسســات األعمــال التجاريــة وتفــادي تفــاقم اهنيــار ققــا العمــل ،بتقــدميها
الس ــيولة به ــكل مباش ــر للجه ــات األم ــس حاج ــة إليه ــا ،اس ــتفادت منه ــا اله ــركات ال ــيت تق ــدم
خــدمات للكيانــات احملليــة وألقــاليم احلكــم الــذا  ،والــيت اســتقاعت أن حتصــل مبرونــة مســتحقاهتا
املتيخرة الدفا .وقد مكنتها هذه السيولة من مواتلة نهاطها أو استعادت .
 -32ومبوجــب املرســوم امللكــي بقــانون رقــم  ،2012/21املــؤر  13وز/يولي ـ  ،املتعل ـ بتــدابري
توفري السيولة لإلدارات العامـة وملؤسسـات الققـا املـا  ،علـى ضـوء مـا يـنص عليـ احلكـم اإلضـا
األول م ــن الق ــانون األساس ــي رق ــم  ،2012/2امل ــؤر  27نيس ــان/أبريل ،املتعلـ ـ باس ــتقرار امليزاني ــة
واالســتدامة املاليــة ،أُنهــري تــندوق الســيولة املســتقل ،وهــو آليــة دعــم مؤقــت وطــوعي لتــوفري الســيولة
ألقاليم احلكم الذا  ،أتاحت ختفيف حدة احتياجات أقاليم احلكـم الـذا مـن التمويـل ومهـاكلها
املتعلق ــة باحلص ــول عل ــى االئتمان ــات ،خ ــالل ع ــامي  2012و ،2013و الوق ــت اتـ ـ  ،حتس ــني
مس ــتوى حتقي ـ األه ــداس الرامي ــة إىل تعزي ــز الوض ــا امل ــا م ــن خ ــالل ت ــوفري التموي ــل بيق ــل تكلف ــة.
وأف ــت الس ــيولة ال ــيت أتاحته ــا خق ــة وي ــل م ــدفوعات امل ــوردين وت ــندوق الس ــيولة املس ــتقل من ــذ
عــام  2012اجلانــب اخلــا بالــدفا املباشــر للمــوردين إىل ارتفــا مســتوى النــاتمج احمللــي اإل ــا
بنسـ ــبة  3املائـ ــة قياس ـ ـ ا إىل املرحلـ ــة األوليـ ــة وتعزيـ ــز فـ ــر العمـ ــل ب نقـ ــا أو إاـ ــاد 400 000
منصب ،على املدى املتوسط ،قياسا إىل سيناريو خال من هذه اإلجراءات.
 -33وبل ـ ـ ـ مـ ـ ــو القـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة إس ـ ــبانيا  22 993 500عامـ ـ ــل الربـ ـ ــا الثالـ ـ ــث
مــن عــام  ،2009وبــذل بل ـ معــدل القــوى العاملــة مــن الســكان املًاوحــة أعمــارهم بــني 16
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و 64عامـ ا  73.9املائــة .ور ــم أن االجتــاه الســائد الســنوات األخــرية بــات تصــاعدي ا علــى
الــدوام ،فقــد شــجعت األزمــة االقتصــادية وأزمــة ققــا العمــل الراهنتــان علــى حــدوث ركــود فعلــي
فيمــا يتعل ـ بزيــادة عــدد الســكان العــاملني .بيــد أن ســلوك الرجــل وامل ـرأة متبــاين جــدا ســياق
األزمــة .فبينمــا يعكــس معــدل القــوى العاملــة اخنفاض ـ ا تــدراي ا عــدد الرجــال اعتبــارا مــن الربــا
الثال ــث م ــن ع ــام  ،2008توات ــل ارتفاعـ ـ بالنس ــبة للنس ــاء ح ـ بلـ ـ  65.7املائ ــة الرب ــا
الثالث من عام  .2009أما عن معدل القوة العاملة األجنبية ،فقـد بلـ  76.6املائـة بالنسـبة
للس ــكان س ــن  16عامـ ـا فم ــا ف ــوق ،و .يب ــدأ االخنف ــاف إال اعتب ــارا م ــن الرب ــا الث ــاين م ــن
عام .2009
 -34و ك ــانون األول/ديس ــمرب  ،2013بلـ ـ ع ــدد األجان ــب املنتس ــبني إىل ند ــام ال ــمان
االجتمــاعي  1 543 306شخص ـ ا ،مــا يعكــس ارتفاع ـ ا باملقارنــة مــا ال ـرقم املســجل كــانون
الثاين/ينــاير  ،2011الــذي بلـ  1 132 465شخصـ ا .وكانــت السياســة التقليديــة إلســبانيا
ارتفـا
ال اهلجرة تربط وتول املهـاجرين بالقـدرة االسـتيعابية لسـوق العمـل .ويـنعكس لـ
عدد عقود العمل املربمة ما املهـاجرين مـن بلـداهنم األتـلية ،فبينمـا بلـ عـدد األجانـب القـادمني
إىل إس ــبانيا  204 000ع ــام  ،2006ووت ــل أوج ـ ع ــام  2007بتس ــجيل 250 000
أجن ـ ــل ،أخ ـ ــذ ع ـ ــددهم الًاج ـ ــا ت ـ ــدراي ا اعتب ـ ــارا م ـ ــن ع ـ ــام  ،2009حي ـ ــث ج ـ ــرى التعاق ـ ــد
ما  3 021أجنبيا عام .2012
 -35وتهــارك وزارة العمــل وال ــمان االجتمــاعي ،مــن خــالل األمانــة العامــة لهــؤون النــزو
واهلجــرة ،جلنــة العمــل الثالثيــة ،وهــي هيئــة للح ـوار الــدائم ــال إدارة تــدفقات اهلجــرة ،بــني
اإلدارة العامــة للدولــة ومندمــات النقابــات العماليــة ومندمــات أتــحار األعمــال األكثــر ثــيالا
علــى الصــعيد احلكــومي .واهلــدس مــن مهــاركة اجلهــات االجتماعيــة الفاعلــة اإلج ـراءات هــو
كــني سياســة إدارة تــدفقات اهلجــرة ،علــى وــو أكثــر فعاليــة ،مــن حتقي ـ الغايــة املتمثلــة ســد
احتياجات ققا العمل اليت ال يسـتقيا تلبيتهـا العمـال املقيمـون ،وفقـا للقـانون ،ـا اهلجـرة
والعمل على حد سواء ما احلر على ضمان حقوق العمال احملليني واألجانب.

الصحة والسياسة االجتماعية
 -36يُق ـ اـر الدس ــتور اإلس ــباين لع ــام  1978ح ـ املـ ـواطنني كاف ــة احلماي ــة الص ــحية الفعال ــة
و احلصول على رعاية تحية تتسم باإلنصاس والكفـاءة وبـيجود نوعيـة ممكنـة .ويهـ اكل هـذان
احلكمــان ،ال ـواردان امل ـواد  41و 43و 49و ،51تقــدما اجتماعي ـا كب ـريا ،ل ـ أهنمــا يعًفــان
باحل الرعاية الصحية بوتف حق ا عام ا وموضوعي ا وشخصي ا و ري قائم على دفا اشًاكات،
ويكفــالن لكــل مـواطن املســاواة التمتــا مب ــمون هــذا احلـ  ،دون ييــز مــن أي نــو  ،وإمكانيــة
االســتفادة ِ
املنصــفة مــن م ــمون هــذه اخلدمــة املــادي علــى حــد سـواء .كمــا يــنص الدســتور علــى
توزيا االختصاتات بني اإلدارة العامة للدولة وأقاليم احلكـم الـذا  .وتنفيـذا للواليـات الـواردة
الدستورُ ،شر عام  1979نقل االختصاتات املتعلقة مبجال الصـحة والسـالمة يفالصـحة
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العامة) إىل أقاليم احلكم الذا  ،وتواتل نقل هذه االختصاتات إليها طوال السنوات الالحقة.
و الوقــت ال ـراهن ،حصــلت يــا أقــاليم احلك ـم الــذا ومــدينتا ســبتة ومليلــة املتمتعتــان بــاحلكم
الــذا علــى هــذه االختصاتــات .ومــن جانــب آخــر ،فـ ن عمليــة حتقيـ ال مركزيــة اختصاتــات
إدارة اخلدمات الصحية اليت يديرها معهد الصحة الوطين ،اليت بـدأت عـام  1981بنقـل هـذه
االختصاتـ ــات إىل إقلـ ــيم كاتالونيـ ــا املتمتـ ــا بـ ــاحلكم الـ ــذا  ،أخـ ــذت تـ ــد املقـ ــام األول إىل
ـارا وجـ ــزر الكنـ ــاري ،الفـ ــًة مـ ــا بـ ــني
األنـ ــدلس وإقلـ ــيم الباس ـ ـ وإقلـ ــيم بالينثيـ ــا و اليثيـ ــا ونابـ ـ ا
عـ ــام  1984وع ـ ــام  ،1994مث امت ـ ــدت الحق ـ ـا إىل س ـ ــائر أق ـ ــاليم الدول ـ ــة ،وانته ـ ــت ك ـ ــانون
الثاين/ين ــاير  2002ببق ــاء إدارة اخل ــدمات الص ــحية م ــدينيت س ــبتة ومليل ــة املتمتعت ــني ب ــاحلكم
الذا منوطـةا بـاإلدارة العامـة للدولـة ،مـن خـالل املعهـد الـوطين إلدارة الهـؤون الصـحية .ويهـ اكل
تـو أقــاليم احلكـم الــذا هــذه االختصاتـات ســبيالا لتقريــب إدارة خـدمات الرعايــة الصــحية إىل
ــال احلماي ــة
امل ـواطن .و ث ــل اخل ــربة املس ــتقاة م ــن العالق ــة ب ــني الدول ــة وأق ـاليم احلك ــم ال ــذا
الصحية واملمارسة العملية هلذه العالقة مرجعني مهمني لتعزيز االتساق داخـل دولـة أقـاليم احلكـم
املكون ــة للدول ــة إىل
ال ــذا  .وهت ــدس اجله ــود امله ــًكة ال ــيت تب ــذهلا ه ــذا الص ــدد ي ــا األق ــاليم ِّ
احتفــا ندــام الصــحة الــوطين هبويــة مهــًكة ومراعات ـ مبــادد الوحــدة واحلكــم الــذا والتكافــل
الدس ــتورية ال ــيت تق ــوم عل ــى أساس ــها دول ــة أق ــاليم احلك ــم ال ــذا  .و الس ــياق ال ـ ـراهن لتحقي ـ ـ
الالمركزية التامة لالختصاتات الصحية ،الذي حتـدد إطـاره أقـاليم احلكـم الـذا كيفيـة تندـيم
اخل ــدمات الص ــحية أو تق ــدميها ،تتكل ــف وزارة الص ــحة واخل ــدمات االجتماعي ــة واملس ــاواة ب ــاقًا
وتنفيذ سياسة احلكومة ال الصحة ،وبالتخقيط واملساعدة الصحية واالستهالك ،ف الا عن
ممارســة اختصاتــات اإلدارة العامــة للدولــة لكفالــة ح ـ امل ـواطنني احلمايــة الصــحية .وت ــقلا
الوزارة ،إطار مهامها ،بتنسي أعمال ندام الصحة الوطين ورسم االسًاتيجيات العامـة ملعـايري
تيسر املبادرات اإلقليمية.
اإلنصاس واجلودة والكفاءة ،لتعمل بذل كيداة تعاون أساسية ا
 -37وعلــى النحــو ال ـوارد امل ـادة  69مــن القــانون رقــم  ،2003/16بهــين اتســاق وجــودة
ندام الصحة الوطين ،يعترب ا لس املهًك بني األقاليم اهليئة الدائمة للتنسي والتعاون والتواتل
واإلعــالم فيمــا بــني دوائــر الصــحة ،وبينهــا وبــني إدارة الدولــة ،ويهــدس إىل تعزيــز اتســاق أعمــال
ندــام الصــحة الــوطين مــن خــالل ال ــمان الفعلــي حلقــوق امل ـواطنني مــل اإلقلــيم الــوطين .
ويهـمل هـذا ا لــس ممثلـني عـن وزارة الصــحة وعـن املستهـارين الصــحيني التـابعني ألقـاليم احلكــم
الذا  ،باعتباره هيئة لتقدمي الدعم العلمي والتقين لندام الصـحة الـوطين .ويعكـس قـانون الصـحة
العام رقم  1986/14الوالية الدسـتورية ،وتقـا مبوجبهـا مهمـة التنسـي العـام لندـام الصـحة علـى
عات الدولة ،اليت ينبغي عليها حتديد السبل الكفيلة بتيسري املعلومات املتبادلـة ،والتجـانس التقـين
والعمــل املهــًك الــذي مــن شــين أن ق ـ التكامــل بــني األعمــال اجلزئيــة املنجــزة إطــار ندــام
مل  .وف الا عن ل  ،ينبغي األخذ االعتبار معايري التنسي العـام لندـام
الصحة الوطين
الصــحة ،الــيت اعتمــدها ا لــس املهــًك بــني األقــاليم التــابا لندــام الصــحة الــوطين ،لــدى إعــداد
اخلقة املتكاملة للصحة ،وهي الوثيقة اليت ينبغي أن تت من خقط كل من الدولة وأقـاليم احلكـم
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الـذا واخلقــط املهــًكة بينهمــا ــال الصــحة ومصــادر ويلهــا .وينبغــي تقــدمي هــذه اخلقــة إىل
ا لـس املهـًك بـني األقـاليم التــابا لندـام الصـحة الـوطين .كمـا يــنص القـانون العـام للصـحة علــى
إنهاء الس وجلان تقنية مهًكة بني الدولة وأقاليم احلكم الذا  ،وإبرام اتفاقـات وإعـداد بـراممج
مهــًكة ق ــد يتقلبه ــا حتقي ـ أك ــرب فعالي ــة ومردوديــة لل ــدوائر الص ــحية .و ــدد الفص ــل الث ــاين م ــن
القانون املذكور ،املواد من  38إىل  ،43اختصاتات كل مـن اإلدارات العامـة وأقـاليم احلكـم
الذا واملؤسسات احمللية .واالختصاتات احلصرية لإلدارة العامة للدولة هي :إدارة ندام الصـحة
اخلــارجي والعالقــات واالتفاقــات الدوليــة ــال الصــحةف ووضــا أســس ندــام الصــحة والتنســي
العام ألعمال ف وسن التهريعات املتعلقة باملنتجات الصيدالنيةف ومـنر شـهادات الدراسـات العليـا
املهنية وإتدارها ومعادلتها.
 -38و هذا السياق ،ت قلا وزارة الصحة ،مـن خـالل األمانـة العامـة للصـحة واالسـتهالك
التابعــة هلــا ،باملهــام املتعلقــة بالصــحة العامــة ،والتنســي بــني األقــاليم ،والتفتــي الرفيــا املســتوى،
والتخقــيط الصــحي ،وتندــيم مهــن الصــحة وإعــداد السياســة املتعلقــة باملستح ـرات الصــيدالنية
وتنفيــذها ،ف ـالا عــن املهــام املتعلقــة بالتمويــل العــام وحتديــد أســعار األدويــة واملنتجــات الصــحية،
والقيــام باألنهــقة الراميــة إىل نقــل االبتكــارات وأوج ـ التقــدم الــيت حترزهــا البحــوث ،وال ســيما
ال العالجات املتقدمة ،إىل ندام الصحة الوطين ،وإعداد سياسة الوزارة ال تنسي سياسة
زر األع ــاء .كمــا ت ــقلا مبهمــة وضــا ندــم املعلومــات وحفــز اس ـًاتيجيات الصــحة وب ـراممج
مراقبــة اجلــودة ندــام الصــحة الــوطين ،باإلضــافة إىل تعزيــز سياســة االســتهالك مــن خــالل اقــًا
أندمة ،إطار اختصاتات الدولة ،يكون هلا أثر إااس علـى اايـة وتعزيـز حقـوق املسـتهلكني
واملســتعملني ،وحتدي ــد إج ـراءات فعال ــة وحف ــز تنفي ــذها م ــن أج ــل ااي ــة تل ـ احلق ــوق ،والتع ــاون
املؤسســي بــني األقــاليم هــذا ا ــال ،باإلضــافة إىل تهــجيا عيــات املســتهلكني واملســتعملني
وتقدمي الدعم إىل لس املستهلكني واملستعملني.
 -39ويرد ندام اإلجراءات اليت تتير إعمال احل الرعايـة الصـحية موعـة معـايري تقـوم
مقام القوانني وهي :قـانون الصـحة العـام يف ،)1986وقـانون اتسـاق وجـودة ندـام الصـحة الـوطين
يف ،)2003وق ــانون ض ــمانات األدوي ــة واس ــتخدامها الرش ــيد يف ،)2006والق ــانون الع ــام للص ــحة
العامة يف ،)2011واملرسوم امللكي بقانون املتعل بالتـدابري العاجلـة لكفالـة اسـتدامة ندـام الصـحة
الوطين وحتسني جودة وأمان خدمات يف.)2012
 -40وتتمثــل الغايــة الرئيســية لقــانون الصــحة العــام ،املعلنــة ت ـراحة املــادة األوىل من ـ ،
تنديم يا األعمـال الـيت مـن شـيهنا إعمـال احلـ الدسـتوري احلمايـة الصـحية .وهلـذا الغـرف،
يُنهــري القــانون ندام ـا وطني ـا للصــحة يــوفر تغقيــة شــاملة للجميــا ،وميتــاز خبدمات ـ العامــة العاليــة
املســتوى ،وُميــول مــن حســار امليزانيــة العامــة للدولــة ،ويتــيلف مــن مــل الــدوائر الصــحية التابعــة
إلدارة الدولــة والــدوائر الصــحية التابعــة ألقــاليم احلكــم الــذا  .وقــد ش ـ اكل اعتمــاد قــانون الصــحة
العـام حتـوالا مهمـا مهـهد ققـا الصـحة اإلســباين ،همعـ جهـاز واحـد يـا مـوارد الصــحة
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والرعاي ــة الص ــحية العام ــة القائم ــة ،عل ــى أس ــا م ـوارد ال ــمان االجتم ــاعي ،ود ـ السياس ـات
واألنهــقة املتعلقــة بتعزيــز مســتوى الصــحة والوقايــة مــن األمـراف باخلــدمات القبيــة والصــيدالنية.
وبانتهــاء عمليــة نقــل االختصاتــات الصــحية إىل يــا أقــاليم احلكــم الــذا  ،لــزم إكمــال اإلطــار
القــانوين باعتمــاد القــانون رقــم  ،2003/16املــؤر  28أيار/مــايو ،املتعلـ باتســاق وجــودة ندــام
الصحة الـوطين ،الـذي ـدد إجـراءات للتنسـي والتعـاون تتخـذها إدارات الصـحة العامـة بوتـفها
س ــبيالا لكفال ــة حـ ـ املـ ـواطنني احلماي ــة الص ــحية ،هب ـ ر
ـدس مه ــًك ه ــو ض ــمان اإلنص ــاس
االستفادة من اخلدمات املقدمة وضمان جودهتا ومهـاركة املـواطنني هـذا السـياق .وف ـالا عـن
ل  ،يهدس قانون الصحة العام ،رقم  ،2011/33املـؤر  4تهـرين األول/أكتـوبر ،إىل إرسـاء
األسس اليت ت من للمواطنني احلصول على أحسن مسـتوى ممكـن مـن الرعايـة الصـحية واحلفـا
علي و لـ مـن خـالل وضـا سياسـات وبـراممج وتقـدمي خـدمات ،وبهـكل عـام يـا اإلجـراءات
املتخذة من قبل السلقات العامة ومؤسسـات األعمـال التجاريـة ومندمـات ا تمـا املـدين بغـرف
تقوير العمليات والعوامل األكثر تيثريا على ققـا الصـحة ،وبالتـا  ،الوقايـة مـن األمـراف واايـة
وتعزيز تحة املواطنني ،أفرادا و اعات على حد سواء.
 -41ويس ــعى املرس ــوم امللك ــي بق ــانون ،رق ــم  ،2012/16امل ــؤر  20نيس ــان/أبريل ،املتعلـ ـ
بالتـدابري العاجلــة لكفالــة اســتدامة ندــام الصــحة الــوطين وحتســني جــودة وأمــان خدماتـ  ،والقواعــد
اليت ختول تقويره الالح  ،إىل حتقي األهداس التالية:

GE.15-05017

احلماية الصحية ،مبواتلة تعزيز مبدأ التغقية الهاملةف



ضمان ح املواطنني



ضمان املساواة بـني يـا املـواطنني واإلنصـاس
موعة اخلدمات املهًكةف

االسـتفادة مـن اخلـدمات الـيت تتيحهـا

الرعايةف



احلر على ضمان اجلودة



ضمان انية اخلدمات واملساواة



تعزي ــز حص ــول املرض ــى عل ــى أف ــل رعاي ــة ت ــحية ،م ــن خ ــالل ت ــوفري الرعاي ــة املس ــتمرة
الالزمة يفإدما الرعاية الصحية األولية واملتخصصة)ف

احلقوق الصحية

يا أقاليم احلكم الذا ف

إدارة هذه اخلدماتف



زيادة مستوى الفعالية



املكون ــة لند ــام الص ــحة ال ــوطين
زيــادة مس ــتوى االتس ــاق والتع ــاون ب ــني الــدوائر املس ــتقلة ِّ
لصام املرضىف



ضمان استدامة الندام الصحي العامف



امل ي قدم ا مواءمة القوانني املندمة للمساعدة الصحية ما معايري االحتاد األوروسف



تعزيز تنمية املهارات املهنية ملولفي ققا الصحة.
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 -42و تـ ــاز اخلـ ــدمات الصـ ــحية األوليـ ــة  -أي الرعايـ ــة األوليـ ــة  -بسـ ــهولة االسـ ــتفادة منهـ ــا
وبكفاية قدرهتا على تقدمي احللول التقنية مبـا مي اكنهـا مـن معاجلـة مهـاكل الصـحة الهـائعة الدهـور
على وو شامل .أما املستوى الثـاين  -أي الرعايـة املتخصصـة  -فتتـوافر لـ الوسـائل التهخيصـية
و/أو العالجية األكثر تعقيدا وتكلفةا داخل الندام ،الذي ينخفل مستوى كفاءت اخنفاض ا كبـريا
إن  .تت ــوفر ه ــذه الوس ــائل ال ــيت ميك ــن االس ــتفادة منه ــا ،املق ــام األول ،بتوجيـ ـ أطب ــاء الرعاي ــة
األوليـة .وي ــا ندـام الرعايــة األوليـة متنــاول السـكان موعــة مـن اخلــدمات األساســية 15
دقيقــة مــن الــزمن املتوســط مــن أي حمــل إقامــة .وتهـ اكل مراكــز الصــحة أجهــزة الرعايــة الصــحية
الرئيسـية ،حيــث تعمــل فــرق متعــددة التخصصــات تتـيلف مــن أطبــاء لبســرة وأخصــائيني طــب
األطف ــال وع ــاملني التم ـريل وم ــولفني إداري ــني ،كم ــا ميك ــن أن ت ــم أخص ــائيني اجتم ــاعيني
وق ــابالت وأخص ــائيني الع ــال القبيع ــي .وب ــالندر إىل ت ــوفر خ ــدمات ه ــذا املس ــتوى قل ــب
ا تمــا ،فقــد أُســندت إلي ـ مهمتــا تعزيــز مســتوى الصــحة والوقايـة مــن األمـراف .ويتجلاــى أقصــى
إمكانيــة
تعبــري عــن ســهولة االســتفادة مــن خــدمات الرعايــة األوليــة وحتق ـ اإلنصــاس ل ـ
وتول هذه اخلدمات مادي ا إىل منزل املواطن م لزم األمر.
 -43أما الرعاية املتخصصة ،فتقدم املراكز التخصصية واملستهفيات ،عـن طريـ العيـادات
اخلارجيـة أو ندــام اإلدخــال إىل املستهــفى .وعقــب انتهــاء االســتفادة مــن خــدماهتا ،يعــود املـريل
ومع ـ املعلومــات الس ـريرية املتصــلة حبالت ـ ــددا إىل طبيــب الرعايــة األوليــة ،الــذي ي ــمن ،بتــوفر
موعــة البيانــات املتعلقــة بالتــاريخ الصــحي للم ـريل ،تقــدمي رليــة س ـريرية وعالجيــة شــاملة ل ـ .
وتســمر هــذه اآلليــة باســتمرار امتيــاز خــدمات الرعايــة باإلنصــاس ،بصــرس الندــر عــن حمــل إقامــة
املريل أو لروس اسـتقالل الـذا الفرديـة ،لـ أن الرعايـة الصـحية تصـل إىل منزلـ الهخصـي.
وداخــل هــذه املندومــة ،ي ـرتبط موقــا م ـوارد الرعايــة الصــحية ،أساس ـا ،بعمليــة ختقــيط قائمــة علــى
حــدود دميغرافيــة جغرافيــة معينــة ،هــي املنــاط الصــحية ،الــيت ــددها كــل إقلــيم مــن أقــاليم احلكــم
احلسـبان ،لكـن خصوتـ ا ،مـا مراعــاة فكـرة قـرر اخلـدمات مــن
الـذا  ،مـا أخـذ عوامـل شـ
املسـتفيدين .وتهــمل املنــاط الصــحية عــددا مــن الســكان يـًاو بــني  200 000و250 000
نسمة .بيد أن خصائص كل إقليم جتعل من األقاليم رد معيار إرشادي فحسب.
 -44وتتفــر املنــاط الصــحية ،بــدورها ،إىل منــاط تــحية أساســية تهــكل اإلطــار اإلقليمــي
لندــام الرعايــة األوليــة ،حيــث تباشــر مراكــز الصــحة األنهــقة الصــحية ،وحتــدد املنــاط الصــحية
األساســية وفق ـا لدرجــة تراكــز الســكان وخصائصــهم املتعلقــة باألوبئــة وم ـوارد كــل منققــة .وت ـًاو
التغقية السـكانية لكـل مـن املنـاط الصـحية األساسـية بـني  5 000و 25 000نسـمة .ويوجـد
كل منققـة تـحية مستهـفى عـام باعتبـاره مرجعـ ا لندـام الرعايـة املتخصصـة .وتوجـد بعـل
الدوائر الصحية هياكل تنديمية وسيقة بني املناط الصحية واملناط الصحية األساسية .ويغقـي
ندــام الصــحة الــوطين يــا اخلــدمات ات الصــلة .وتهــمل موعــة اخلــدمات الــيت يقــدمها هــذا
الندــام إىل امل ـواطنني أنهــقة وقائيــة وتهخيصــية وعالجيــة وأنهــقة متعلقــة ب عــادة التيهيــل وتعزيــز
مستوى الصحة واحلفا عليها.
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 -45و تاز الرعاية الصحية ،األوليـة واملتخصصـة واملقدمـة حالـة القـوارد علـى حـد سـواء،
مبجانيتها ،إ ال يُؤدى أي مبل ملركز تقدمي اخلدمات الصحية .وتتحق االستفادة مـن اخلـدمات
الصحية العامة عن طري البقاقة الصحية الفردية الصادرة عن كل دائـرة تـحية .إهنـا الوثيقـة الـيت
تعـرس كـل مـواطن باعتبـاره مســتفيدا مـن خـدمات مـل ندــام الصـحة الـوطين .وأتـحار احلـ ،
إسبانيا ،الوقاية الصحية والرعاية الصحية على نفقة املالية العامة ،من خـالل ندـام الصـحة
الوطين ،هم األشخا الذين يستوفون أحد الهروط التالية:


أن يك ـ ــون ع ـ ــامالا حلس ـ ــار الغ ـ ــري أو حلس ـ ــاب اخل ـ ــا  ،ومنتس ـ ــب ا إىل ند ـ ــام ال ـ ــمان
االجتماعي و حالة نهاط مهين أو ما يهاب هذه احلالةف



أن يكون تاحب معاش من ال مان االجتماعيف
ل استحقاق وإعانة البقالةف



أن يتلقى أي استحقاق دوري آخر ،مبا



أن يكون قد استنفد حق استحقاق أو إعانة البقالة ومسجالا بوتف طالبا للعمل،
وال يتمتا بتيمني من أي نو آخر ،ومقيم ا إسبانيا.

 -46و حالـة عــدم اسـتيفاء أي مــن الهـروط الســابقة الـذكر ،فـ ن األشـخا وي اجلنســية
اإلس ـ ــبانية ،أو جنس ـ ــية دول ـ ــة ع ـ ــو االحت ـ ــاد األوروس أو ا موع ـ ــة االقتص ـ ــادية األوروبي ـ ــة
أو اجلنســية السويسـرية املقيمــني إســبانيا واألجانــب املــرخص هلــم باإلقامــة اإلقلــيم اإلســباين،
ميكن اعتبارهم مؤمنني بهرط إثبات عدم جتاوز دخلهم للحد األقصى احملدد قانونا يف .)1ويسـتفيد
مــا املــؤمن ،بهــرط اإلقامــة إســبانيا ،زوجـ أو الهــخص الــذي تربقـ بـ عالقــة عاطفيــة مماثلــة،
وال ــذي عليـ ـ إثب ــات التس ــجيل الرمس ــي لتلـ ـ العالق ــةف كم ــا يس ــتفيد م ــا امل ــؤمن زوجـ ـ الس ــاب
أو املنفصل عن حبكم ق ائي ويتحمل نفقت ف وأبناء املؤمن أو أبناء زوج وإن كـان منفصـالا عنـ
حبكم ق ائي ،أو من هلم تفة مهاهبة ،أو أبنـاء زوجـ السـاب أو عهـريه ،الـذين يتحمـل املـؤمن
نفقـتهم كلتــا احلــالتني ،شـريقة أن يقـل ســنهم عــن  26ســنة أو تكـون لــديهم إعاقــة مــا بدرجــة
تساوي أو تفوق  65املائة.
 -47واــوز جلميــا األشــخا ــري املهــمولني بالتــيمني و ــري املســتفيدين من ـ احلصــول علــى
خـدمات الرعايـة الصـحية بـدفا مقابـل للخدمـة أو جـزء مـن تكلفتهـا ـدد مبوجـب عقـد خـا .
وا ــوز مل ــن ل ــديهم ت ــيمني م ــا أندم ــة ال ــمان االجتم ــاعي اخلات ــة ال ــيت ت ــديرها عي ــة الت ــيمني
الت ــامين العــام ملــولفي الدولــة املــدنيني و عيــة التــيمني الت ــامين العــام ملــولفي الق ــاء واملعهــد
االجتماعي للقوات املسلحة ،االختيار بني ندام الصحة العام يفندـام الصـحة الـوطين) أو اخلـا
عي ــات الت ــيمني
يفش ــركات الت ــيمني) .وينبغ ــي تق ــدمي الرعاي ــة الص ــحية لبش ــخا املس ــجلني
__________

يف )1سـقف هــذا احلــد هــو  100 000يــورو ســنوي ا مبوجــب املــادة 1-2يفر) مــن املرســوم امللكــي رقــم ،2012/1192
املــؤر  3آر/أ س ــقس ،امل ــندم لص ــفة امل ــؤمن واملس ــتفيد أل ـراف الرعاي ــة الص ــحية إس ــبانيا ،عل ــى نفق ــة املالي ــة
العامة ،عن طري ندام الصحة الوطين.
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الت ــامين املــذكورة ،الــذين صتــارون احلصــول علــى الرعايــة الصــحية عــن طري ـ شــركات التــيمني،
داخــل مراكــز الصــحة الــيت تعتمــدها هــذه الهــركاتف و حــال حصــوهلم علــى الرعايــة الصــحية
ـرس الثالــث امللــزم بال ــدفا.
داخــل مراكــز الصــحة العام ــة ،يُقال ـب بتحمــل التكــاليف املًتب ــة القـ ُ
وي ــقلا املعهــد الــوطين لل ــمان االجتمــاعي مــن خــالل اإلدارات اإلقليميــة التابعــة ل ـ  ،مبهمــة
االع ـًاس بص ــفة امل ــؤمن أو املســتفيد ومراقبته ــا ،ومبج ــرد االع ـًاس هبــذه الص ــفة أو تل ـ  ،ا ــري
تفعيل احلـ الرعايـة الصـحية مـن قبـل إدارات الصـحة املختصـة ،الـيت تسـهل اسـتفادة املـواطنني
مــن خــدمات الرعايــة الصــحية مــن خــالل تس ــليم بقاقــة الصــحة الفرديــة .ويبل ـ املعهــد ال ــوطين
لل مان االجتمـاعي إدارات الصـحة بالبيانـات الالزمـة للتحقـ أي وقـت مـن اسـتمرارية تـوافر
الدروس والهروط املقلوبة لالعًاس باحل الرعاية الصحية ،دون ضرورة احلصول على موافقة
الهخص املعين.
 -48ووفق ا لتقرير مندمة التعاون والتنمية امليـدان االقتصـادي لعـام  ،2013يتمتـا 99
املائة من سكان إسبانيا بتغقية ندام الصحة العام ،ف الا عن تـا  13.4املائـة مـن السـكان
بتغقية مزدوجة خاتة اختيارية .وهبذا ،تهمل التغقية الفعلية بندام الصحة العام يـا املـواطنني
اإلســبان واملقيمــني الــذين اكتســبوا هــذا احل ـ مبوجــب اتفاقــات ثنائيــة .وقــد جــاء املرســوم امللكــي
بقانون رقم  2012/16ليوضر و دد ،بصورة متجانسة ،حاالت إمكانية احلصول على الرعاية
الص ــحية العام ــة ب ـ قرار ت ــفيت امل ــؤمن واملس ــتفيد ،م ــن خ ــالل وض ــا آلي ــة فعلي ــة مبوج ــب الق ــانون
لالعـًاس هبــاتني الصــفتني علــى قــدم املســاواة ،تقبـ علــى املـواطنني اإلســبان واألجانــب املقيمــني
بصــورة قانوني ــة إس ــبانيا ،عل ــى ح ــد س ـواء .ويــنص الند ــام اجلدي ــد املنص ــو علي ـ املرس ــوم
امللك ـ ــي بق ـ ــانون رق ـ ــم  ،2012/16م ـ ــن خ ـ ــالل تع ـ ــديل امل ـ ـ ـادة  3مك ـ ــررا ثاني ـ ـ ـ ا م ـ ــن الق ـ ــانون
رقــم  ،2003/16املــؤر  28أيار/مــايو ،املتعلـ هــودة واتســاق ندــام الصــحة الــوطين ،علــى أن
يتلقون الرعاية الصحية علـى نفقـة
األجانب ري املسجلني و ري املرخص هلم باإلقامة إسبانيا ،ا
املالية العامة ،عن طري ندام الصحة الوطين بالقرائ التالية:
الرعاي ــة ح ــاالت القـ ـوارد النا ــة ع ــن م ــرف خق ــري أو ح ــادث ،أيـ ـا ك ــان
يفأ)
سبب  ،ح منر اإل ن القل باخلرو من املستهفىف
يفر)

الرعاية

مرحلة احلمل والوالدة وما بعد الوالدةف

يف ) و كــل األح ـوال ،يتلقــى األجانــب دون ســن الثامنــة عهــرة ،الرعايــة الصــحية
على قدم املساواة ما املواطنني اإلسبان.
 -49وتهمل موعة اخلدمات اليت يقدمها ندـام الصـحة الـوطين إىل املـواطنني أنهـقة وقائيـة
وتهخيصــية وعالجيــة وأنهــقة متعلقــة ب عــادة التيهيــل وتعزيــز مســتوى الصــحة واحلفــا عليهــا.
وحددت موعة اخلدمات األساسية مبوجب القـانون رقـم  ،1672003املتعلـ باتسـاق وجـودة
ُ
ندــام الصــحة الــوطين ،واملرســوم امللكــي رقــم  ،2006/1030املــؤر  15أيلول/ســبتمرب ،املــندم
موعة اخلدمات املهًكة لندـام الصـحة الـوطين وإلجـراءات حتـديثها .وبعـد لـ  ،عـدل املرسـوم
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امللكــي بقــانون رقــم  2012/16موعــة اخلــدمات املهــًكة لندــام الصــحة الــوطين مــن خــالل
إدرا أ اط متعددة هي:


موع ـ ــة اخل ـ ــدمات امله ـ ــًكة التكميلي ـ ــة لند ـ ــام الص ـ ــحة ال ـ ــوطين ،وته ـ ــمل اخل ـ ــدمات
الصــيدالنية ،والتقومييــة ،واخلــدمات املتعلقــة بندــام التغذيــة والنقــل لب ـراف الصــحية
احلــاالت ــري القارئــة ،رهنـا بوجــود وتــفة طبيــة إلجـراء فحــو سـريرية .وتراعــى ،لــدى
إعداد هذه ا موعة ،اعـة العـال وكفاءتـ وفعاليتـ وأمنـ وفائدتـ  ،باإلضـافة إىل مزايـا
الرعايــة وأ اطهــا البديلــة ،ورعايــة الفئــات األقــل اايــة أو املعرضــة للخقــر واالحتياجــات
االجتماعيـة ،وكــذل أثرهــا االقتصــادي ومسـيلة تنديمهــا .وخت ــا عمليــة إدرا تقنيــات
أو تكنولوجيـ ــات أو إج ـ ـراءات جديـ ــدة لتقيـ ــيم إلزامـ ــي ومسـ ــب السـ ــتخدامها ندـ ــام
الصحة الوطين ،ت قلا ب ازه الهـبكة اإلسـبانية لوكـاالت تقيـيم تكنولوجيـات الصـحة
وخدمات ندام الصحة الوطينف



موع ـ ــة اخل ـ ــدمات امله ـ ــًكة لند ـ ــام الص ـ ــحة ال ـ ــوطين ،وته ـ ــمل األنه ـ ــقة واخل ـ ــدمات
أو التقنيــات ــري األساســية و/أو الــيت تســاهم التحســن مــن مــرف مــزمن أو تســاعد
على ل ف



موع ــة اخل ــدمات التكميلي ــة املتعلق ــة بيق ــاليم احلك ــم ال ــذا ليتس ـ هل ــا إدرا تقني ــات
أو تكنولوجي ــات أو إجـ ـراءات ـ ـري واردة م ــوعيت اخل ــدمات األخ ــرى ،م ــن خ ــالل
حتديد املوارد اإلضافية الالزمة وإبـالر ا لـس املهـًك بـني األقـاليم ،مـا إي ـا الـدوافا
لذل .

 -50وفيمــا يتعل ـ باخلدمــة الصــيدالنية ،فقــد ع ـ ادل املرســوم امللكــي بقــانون رقــم 2012/16
ندـام إســهام املس ِ
ـتخدم اخلدمــة الصـيدالنية بـ قرار ـو جديــد للخدمـة الصــيدالنية مـن شــين
ضــمان حصــول يــا املـواطنني علــى األدويــة الالزمــة .ــو ي للخدمــة الصــيدالنية املســتدامة ،مــن
ــال الرعايــة .وقــد أُدرجــت ثالثــة معــايري لتندــيم إســهام
شــين احلفــا علــى مبــدأ الهــمولية
املس ـ ِ
ـتخدم يفال ــدخل والس ــن ودرج ــة امل ــرف) ،ليحق ـ ب ــذل اإلنص ــاس .و ه ــذا الص ــدد ،ف ـ ن
األشخا الـذين يعـانون حالـة ضـعف شـديد مـن قبيـل العـاطلني عـن العمـل لفـًة طويلـة ،الـذين
سقط عنهم احل احلصول على إعانة البقالة ،والذين كانوا من قبل يـدفعون  40املائـة مـن
مث ــن األدوي ــة ،أت ــبحوا معفي ــني م ــن ال ــدفا من ــذ س ــن املرس ــوم امللك ــي بق ــانون رق ــم .2012/16
والهــيء اتـ ينقبـ علــى أتــحار احلــد األد مــن الــدخل ا تمــا ،واملعاشــات الــيت ال تقــوم
علــى املســامهات وحــاالت مماثلــة ،املعفيــني كــذل مــن الــدفا ،علــى ـرار العالجــات املًتبــة علــى
ح ــادث عم ــل أو م ــرف مه ــين .وم ــن جه ــة أخ ــرى ،وأي ـ ـ ا من ــذ س ــن املرس ــوم امللك ــي بق ــانون
رقــم  ،2012/16ال يســاهم املصــابون بــاألمراف اخلقــرية واملصــابون بــاألمراف املزمنــة إال بنســبة
خمف ة تبل  10املائة من أمثان األدويـة واملنتجـات الصـحية املتعلقـة حبـاالهتم ،مـا حـد أقصـى
للمسـامهة اـري حتديثـ وفقـ ا ملؤشـر أسـعار االســتهالك .وف ـالا عـن لـ ُ ،حـددت ثـالث فئــات
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للمسامهة ،وفق ا للدخل ،مـن تـفر املائـة إىل  60املائـة .وتهـري األسـقر السـابقة إىل فئـات
األشـ ــخا املعفي ـ ـني مـ ــن ال ـ ــدفا .وتبل ـ ـ نسـ ــبة املس ـ ــامهة  40املائـ ــة بالنس ـ ــبة للمس ـ ـ ِ
ـتخدمني
واملستفيدين الذين ال يفوق دخلهم  18 000يورو سنوياف و 50املائة بالنسبة ألولئ الذين
يـًاو دخلهــم بــني  18 000و 100 000يــورو ســنوي اف و 60املائــة بالنســبة ألولئـ الــذين
يفــوق دخلهــم أو يســاوي  100 000يــورو شــهري ا .وفيمــا يتعل ـ بيتــحار معاشــات ال ــمان
االجتمـاعي واملســتفيدين معهــم ،فقــد ُحــددت مسـامهتهم  10املائــة مــن مثــن البيــا للعمــوم،
ما عدا أولئ الذين يفوق دخلهم أو يساوي  100 000يورو امل منة خانـة األسـا العـام
اخلاضا لل ريبة واالدخـار مـن وثيقـة التصـرير بال ـريبة علـى دخـل األشـخا القبيعيـني ،الـذين
ينبغــي هلــم أن يســامهوا بنســبة  60املائــة مــن مثــن البيــا للعمــوم ،وفق ـ ا للفقــرة الفرعيــة يفد) مــن
الفق ــرة  5م ــن املـ ـادة  94مك ــررا م ــن الق ــانون رق ــم  ،2006/29امل ــؤر  26وز/يوليـ ـ  ،املتعلـ ـ
ب ــمانات األدويــة واملنتجــات الصــيدالنية واســتعماهلا الرشــيد .و ــدد الســقف األقصــى للمســامهة
الههرية تبع ا للدخل .وال يتعـدى هـذا السـقف  8.26يـورو شـهري ا بالنسـبة ألتـحار املعاشـات
الــذين يقــل دخلهــم عــن  18 000يــورو ســنوي ا ،و 18.59يــورو شــهري ا بالنســبة ألولئ ـ الــذين
يًاو دخلهم بني  18 000و 100 000يورو سنويا ،و 62يورو شهريا كحد أقصى بالنسـبة
ألولئـ ـ ال ــذين يف ــوق دخله ــم  100 000ي ــورو س ــنويا .أم ــا الس ــكان ال ــذين يتمتعـ ـون حبماي ــة
عيات التيمني الت امين العام يفكجمعية التيمني الت امين العام ملولفي الدولة املـدنيني ،اخلـا
مبـ ـولفي اإلدارة املدني ــة للدول ــة ،واملعه ــد االجتم ــاعي للقـ ـوات املس ــلحة واحل ــر امل ــدين ،اخل ــا
مبـ ــولفي الق ـ ـوات املسـ ــلحة ،و عيـ ــة الت ـ ــيمني الت ـ ــامين الق ـ ــائي ،اخلـ ــا مب ـ ـولفي الق ـ ــاء)،
فيخ عون لندام املهاركة النفقات الصيدالنية بنسـبة  30املائـة مـن مثـن الـدواء فيمـا يتعلـ
املرخصــة إســبانيا.
بالعــاملني املهــتغلني واملتقاعــدين .وتغقــي اخلدمــة الصــيدالنية معدــم األدويــة ا
وتُس ــتث منه ــا فق ــط املنتج ــات املخصص ــة للدعاي ــة ومستح ـرات التجمي ــل والزين ــة .ومث ــة قائم ــة
باملنتجات ري املمولة تهمل األدوية اليت نسـبة فائـدهتا إىل كفاءهتـا العالجيـة منخف ـة .وتهـكل
الوكالـ ــة اإلسـ ــبانية لبدويـ ــة واملنتجـ ــات الصـ ــحية التابع ـ ـة لـ ــوزارة الصـ ــحة واخلـ ــدمات االجتماعيـ ــة
واملســاواة اهليئــة املكلفــة بتقيــيم األدويــة بغــرف تســجيلها وترخيصــها .وتتحقـ إمكانيــة االســتفادة
م ــن اخلدم ــة الص ــيدالنية عل ــى مس ــتوى الرعاي ــة األولي ــة ع ــن طريـ ـ الص ــيدليات .وتند ــيم أنه ــقة
الص ـ ــيدليات ،م ـ ــن حي ـ ــث م ـ ــنر ت ـ ـراخيص ف ـ ــتر ت ـ ــيدليات جدي ـ ــدة أو حتدي ـ ــد مواعي ـ ــد عمله ـ ــا
أو مراقبتهــا ،مــن اختصــا أقــاليم احلكــم الــذا  .ويقــدم ندــام الصــحة العــام كخـ ر
ـدمات تكميليــة
األطراس الصـناعية ،ونقـل احلـاالت الصـحية القارئـة واملقـرر نقلهـا ،والعالجـات الغذائيـة املعقـدة،
وتوفري العال باألكسجني املنزل.
 -51ويبــني تقريــر وزارة الصــحة واخلــدمات االجتماعيــة واملســاواة بهــين ندــام الصــحة الــوطين
عام  2012أن ندام الصحة الوطين إلسبانيا ي م  3 006مراكز تحية .ويوجد العديد
م ــن البل ــديات الص ــغرية  10 116مستوت ــفا حملي ـا ينتق ــل إليه ــا املهني ــون م ــن املرك ــز الص ــحي
املنققة ،هبدس تقريب اخلـدمات األساسـية إىل السـكان املقيمـني جتمعـات متفرقـة مـن املنـاط
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الريفية والذين ترتفا بينهم نسبة الهيخوخة .وعلى رار ل  ،ميتل ندام الصحة الوطين 790
مستهــفى عام ـا يف 1.8لكــل  100 000نســمة) مــزودا مبــا عــدده  162 538س ـريرا يف352.5
سريرا لكل  100 000نسمة) .وفيمـا يتعلـ بالتبعيـة الوليفيـة فـ ن  4مستهـفيات مـن كـل 10
تابعــة للقق ــا الع ــام و 6للقق ــا اخل ــا  ،وتنقل ــب ه ــذه النس ــبة عن ــدما يتعل ـ األم ــر بالتص ــنيف
القق ــاعي لبس ـ اـرة القائم ــة ،إ إن  7م ــن ك ــل  10أس ـ اـرة قائم ــة تابع ــة للقق ــا الع ــام و 3للقق ــا
اخلــا  .وحبســب الغايــة مــن الرعايــة الصــحية ،ف ـ ن  7مــن كــل  10مستهــفيات متخصصــة
ع ــال األم ـ ـراف احل ــادة ،و 1مستهـ ــفى لعـ ــال األم ـ ـراف العقليـ ــة و 2يق ــدمان الرعايـ ــة القبيـ ــة
للمسنني و حـاالت الرعايـة القويلـة األمـد .ومـن أتـل  10أس اـرة قائمـة ،مثـة  8مستهـفيات
ـفى لرعاي ــة املس ــنني
ـفى لبمـ ـراف العقلي ــة و 1مسته ـ ا
ع ــال األمـ ـراف احل ــادة ،و 1مسته ـ ا
وحــاالت الرعايــة القويلــة األمــد .وحبســب التبعيــة الوليفيــة والتصــنيف الققــاعي ،ينتمــي نصــف
مستهـفيات األمـراف احلـادة و 75املائــة مـن األس اـرة إىل الققـا العــام .وينتمـي مـا نســبت 30
املائـة مــن مستهــفيات األمـراف العقليــة و 34املائـة مــن األسـاـرة املخصصــة هلــذا الغــرف إىل
الققــا العــام ،ويســري الهــيء ات ـ علــى  30املائــة مــن مستهــفيات رعايــة املســنني وحــاالت
األسرة القائمة هلذه الغاية.
الرعاية القويلة األمد و 37املائة من ا

 -52ويعمل املراكز الصـحية واملستهـفيات التابعـة لققـا الصـحة العامـة مـا ينـاهز 272 000
طبيــب وممرضــة مــا هيمنــة واضــحة للنســاء 7 :مــن أتــل  10مهنيــني هــذا الققــا نســاء .ويتجــاوز
عــدد األطبــاء  114 000بقليــل ،حــني أن العــاملني التمــريل أكثــر عــددا إ يبلـ 157 000
مهين .وينبغي أن يُ اس إىل هذه األرقام املتعلقة مبولفي ققا الصـحة ،املولفـون الـذين ال يزالـون
ف ــًة الت ــدريب الالحق ــة للتخ ــر  ،وي ــربز م ــنهم حـ ـوا  19 000طبي ــب داخل ــي ومق ــيم يعمل ــون
املستهفيات العامة .ويعمل املراكز الصحية واملستوتفات احمللية التابعة لندـام الصـحة الـوطين أكثـر
من  35 000طبيـب يفزهـاء  29 000طبيـب لبسـرة وأكثـر مـن  6 000طبيـب أطفـال) ونصـفهم
نســاء يف 5مــن كــل  )10وأكثــر مــن  29 000مهــين ــال التمـريل ،ثــل النســاء  8مــن كــل 10
منهم .ويبل معدل األطباء مستوى الرعاية األولية  7.6أطباء لكل  10 000نسـمة مـن السـكان
املســتهدفني ومعــدل املمرضــني  .6.3ويقــدم اخلدمــة القبيــة املستهــفيات واملراكــز املتخصصــة التابعــة
لندام الصحة الوطين أكثر من  79 000طبيب يفمبعدل  17.2طبيبا لكـل  10 000نسـمة) ،ثـل
النســاء  4مــن كــل  10مــنهم ،وأكثــر مــن  128 000ممــرف يفمبعــدل  27.9ممرضـ ا لكــل 10 000
نسمة) ،ثـل النسـاء  9مـن كـل  10مـنهم .وحبسـب ا موعـات الرئيسـية للتخصصـات ،ومـن مـو
األطبـاء ،يعمـل  5مـن أتـل  10أطبـاء التخصصـات القبيـة ،و 3التخصصـات اجلراحيـة وأكثـر
بقليل من طبيب واحد اخلدمات املركزيـة يفالتحاليـل السـريرية ،وعلـم اجلـراثيم ،والتهـخيص باألشـعة،
و ري ل  ،).وحوا طبيب واحد أقسام القوارد.

 -53ويبل معدل االستهـارات القبيـة العـام للفـرد سـنويا مسـتوى الرعايـة األوليـة مـن ندـام
الصحة الوطين  ،6.0وهو ما يعين أن يقدم  259مليون استهارة طبية سنوي ا املراكز الصحية
واملستوتــفات .و حالــة احتســار الرعايــة املقدمــة احلــاالت القارئــة خــار ســاعات الــدوام
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العــادي أي ـ ا ،ف ـ ن عــدد االستهــارات القبيــة يبل ـ  279مليون ـ ا .وب ضــافة أنهــقة التم ـريل إىل
األنه ــقة القبي ــة ،يف ــوق حج ــم االسته ــارات  418مليونـ ـا .ويبلـ ـ ع ــدد ح ــاالت اإلدخ ــال إىل
املستهــفى ســنويا أكثــر مــن  5.2ماليــني ،ويســتفيد  4.2ماليــني منهــا يفأي  80.7املائــة مــن
ا مو ) من ويل ندام الصحة الوطين .وعلى نفس املنوال ،اري سنوي ا  82.6مليـون استهـارة
طبيــة ملختلــف األطبــاء األخصــائيني يفميــول ندــام الصــحة الــوطين  87.3املائــة منهــا) ،وتقــدم
الرعاية إىل  26.2مليون حالة طارئة يفيستفيد  78.6املائـة منهـا مـن ويـل الصـنادي العامـة)
وجتـ ــرى  4.7ماليـ ــني عمليـ ــة جراحيـ ــة ،منهـ ــا  1.3مليـ ــون عمليـ ــة جراحـ ــة إسـ ــعافية كـ ــربى .و
اإلشـراس املستهــفيات علـى أكثــر مــن  358 000حالــة والدة جــرى أكثــر مــن 121 000
حالة منها بعملية قيصرية .وتهكل الوالدة والنفـا وم ـاعفات احلمـل  13املائـة مـن مـو
ح ــاالت اإلدخ ــال إىل مسته ــفيات األم ـراف احل ــادة التابع ــة لند ــام الص ــحة ال ــوطين ،وميث ــل ه ــذا
السبب  25.7املائة من مو الزيارات القبيـة ملستهـفيات األمـراف احلـادة بالنسـبة للنسـاء.
واألس ــبار األخ ــرى فيم ــا يتعلـ ـ بالنس ــاء بالًتي ــب حس ــب أمهيته ــا النس ــبية ه ــي أمـ ـراف ال ــدورة
الدموية يف 11.8املائة) ،تليها أمراف اجلهاز اهل مي واجلهاز التنفسي بنسـبة  10.2املائـة
و 8.9املائــة علــى التـوا  .وتبلـ نســبة األورام  8.8املائــة .وفيمــا يتعلـ بالرجــال ،فالســبب
األكثــر شــيوعا لإلدخــال إىل املستهــفى هــو أي ـا أمـراف الــدورة الدمويــة بنســبة  16.9املائــة
تليها أمراف اجلهاز التنفسي بنسـبة  14.7املائـة مث أمـراف اجلهـاز اهل ـمي بنسـبة 14.4
املائ ــة .وتبل ـ ـ نسـ ــبة األورام  11.2املائـ ــة .واالض ــقرابات العقليـ ــة مـ ــن أسـ ــبار اإلدخـ ــال إىل
املستهفى األكثر تواترا بني الرجـال يف 2.4املائـة مـن مـو حـاالت اإلدخـال إىل املستهـفى)
من بني النساء يف 1.9املائة).
ــال زر األع ـ ــاء
 -54وحتت ــل املسته ــفيات اإلس ــبانية مكان ـ ـةا رائ ــدة عل ــى مسـ ــتوى الع ــا.
واألنســجة ،ويباشــر هــذا النهــاط مراكــز معتمــدة خمصصــة هلــذا الغــرف .ويســتلزم التــرب باألع ــاء
موافق ــة املت ـ ِّـرب  .وزر األع ــاء الوق ــت الـ ـراهن تقني ــة طبي ــة ش ــائعة ت ــا م ــن ميارسـ ـوهنا طليع ــة
التكنولوجيــات .ويتــير التقــدم العلمــي احملــرز إمكانيــة عــال عــدد أكــرب مــن األم ـراف عــن طري ـ تقنيــة
زر األع ــاء .وميــار نهــاط زر األع ــاء إســبانيا بصــورة مســتمرة ومســتقرة .لكــن العامــل املقيــد
هلــذا النهــاط هــو عــدد املتربعــني وعــدد األع ــاء املتاحــة .وقــد أنهــئت إســبانيا ،عــام ،1989
املندمة الوطنية لزر األع ـاء .واسـتقاعت إسـبانيا خـالل هـذه األعـوام ال  25م ـاعفة عـدد كـل مـن
املتربعـ ـ ــني وعمليـ ـ ــات زراعـ ـ ــة األع ـ ـ ــاء ثـ ـ ــالث م ـ ـ ـرات .وقـ ـ ــد أجـ ـ ــرت إسـ ـ ــبانيا إىل حـ ـ ــد اآلن أكثـ ـ ــر
من  90 000عملية زر لبع ـاء ،وأكثـر مـن  300 000عمليـة لـزر األنسـجة وزهـاء 50 000
عمليــة لــزر اخلاليــا اجلذعيــة املنتجــة للــدم يفالنخــا العدمــي ودم احلبــل الســري) ،مــا يعــين أن ح ـوا
نصــف مليــون م ـريل اســتفادوا مــن ندــام زر األع ــاء اإلســباين ،وهــو مــا ميثــل نســبة  1املائــة مــن
سكان إسبانيا حاليـ ا .إن النمـو اإلسـباين لـزر األع ـاء مثـال علـى أن ت ـافر اجلهـود بـني املـواطنني
واملتخصص ــني ال ــذين يه ــاركون م ــل عملي ــة الت ــرب وال ــزر ميك ــن م ــن احلف ــا عل ــى حي ــاة آالس
املواطنني أو حتسني نوعيتها .ونفذت املندمة الوطنية لزر األع ـاء و جـا فريـدا لـإلدارة مكـن إسـبانيا
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مـ ــن تبـ ــوء مكانـ ــة طالئعيـ ــة علـ ــى الصـ ــعيد العـ ــاملي ـ ــال التـ ــرب وزر األع ـ ــاء .وتوضـ ــر بيانـ ــات
عام  2013مستويات عالية العـدد اإل ـا للعمليـات الـيت أجريـت لـزر األع ـاء الصـلبة ،إ بلـ
موعهــا  4 279عمليــة بف ــل ســخاء  1 655متربع ـا .وارتفــا معــدل التــرب ليصــل  35.1متربع ـا
لكـ ــل مليـ ــون نسـ ــمة .ويـ ــربز ارتفـ ــا نسـ ــب عمليـ ــات زر الرئـ ــة يف 19.7+املائـ ــة) والبنكريـ ــا
يف 10.8+املائ ــة) .وأُجري ــت ،ا م ــو  2 552 ،عملي ــة ل ــزر الكلـ ـى ،و 1 093عملي ــة ل ــزر
الكب ــد ،و 285عملي ــة ل ــزر الرئ ــة ،و 249عملي ــة ل ــزر القل ــب ،و 92عملي ــة ل ــزر البنكري ــا و8
عمليــات لــزر األمعــاء .و عــام  ،2013ارتفــا عــدد املتربعــني األحيــاء بــالكلى بنســبة  5املائــة،
ليصل  382متربع ا ،شكل  41منهم جزءا مـن برنـاممج الـزر التقـاطعي للكلـى .وميثـل زر الكلـى بـني
األحياء  15املائة من عمليات زر الكلـى الـيت أجريـت إسـبانيا .ولـل التـرب بعـد توقـف القلـب
مســتقرا عــام  ،2013إ بلـ مــو املتربعــني  .159وميثــل هــذا النــو مــن التــرب  10املائــة مــن
م ــو املتربع ــني ويه ــمل  21مسته ــفى إس ــبانيا .وم ــن جه ــة أخ ــرى ،يه ــكل املتربع ــون ض ــحايا
حوادث السري  4.4املائة يفمقابل  6املائة عام  .)2012كمـا ُسـجلت زيـادة مهمـة عـدد
املتربع ــني بالنخ ــا العدم ــي بفع ــل ب ــدء نف ــا اخلق ــة الوطني ــة للنخ ــا العدم ــي .وإىل ت ــاريخ  1ك ــانون
الثاين/ينـاير  ،2014بلـ عــدد املتربعــني بالنخــا العدمــي إســبانيا  136 449متربعـا ووتــل عــدد
وحدات دم احلبل السري البنوك العامة  58 851وحدة ،وهو عدد قريـب جـدا مـن اهلـدس احملـدد
 60 000وحــدة والــذي تعتــزم اخلقــة الوطنيــة لــدم احلبــل الســري حتقيق ـ عــام  .2015وجتــدر
اإلشــارة إىل أن التــرب وزر األع ــاء يهــكل أحــد عوامــل التماسـ االجتمـاعي البلــد كافــة .وتُــزر
نسبة  22.5املائة من األع اء إقليم مستقل ري اإلقليم الذي ينتمي إلي الهخص املترب .
 -55والبيانات املتعلقة مبستوى اإلنفاق ققا الصحة إسبانيا متاحة علـى املوقـا الهـبكي
لــوزارة الصــحة مــن خــالل إحصــاء مســتوى اإلنفــاق العــام ققــا الصــحة ،الــذي يهــمل مســتوى
اإلنفــاق العــام ققــا الصــحةيف ،)2ومــن خــالل ندــام حســابات الصــحة ،الــذي يهــمل مســتوى
ققــا الصــحةيف .)3ووفق ـ ا لندــام حســابات الصــحة ،تبــني قاعــدة بيانــات
اإلنفــاق العــام واخلــا
إسبانيا يف ،)2011املنهورة أيار/مـايو  ،2013أن إ ـا اإلنفـاق ندـام الصـحة اإلسـباين
عــام  2011بلـ  98 860مليــون يــورو يف 72 217مليونـا موهلــا الققــا العــام و 26 643مليونـا
موهل ـ ــا الققـ ـ ــا اخل ـ ــا ) .وبل ـ ـ ـ املع ـ ــدل السـ ـ ــنوي لنم ـ ــو إ ـ ـ ــا اإلنف ـ ــاق ققـ ـ ــا الصـ ـ ــحة
الفـ ـ ــًة  2011-2007نسـ ـ ــبة  2.5املائـ ـ ــة .واخنفـ ـ ــل اإلنفـ ـ ــاق العـ ـ ــام ققـ ـ ــا الصـ ـ ــحة
ع ـ ـ ــام  2011بنس ـ ـ ــبة  3.4املائ ـ ـ ــة ،بينم ـ ـ ــا ارتف ـ ـ ــا اإلنف ـ ـ ــاق اخل ـ ـ ــا بنس ـ ـ ــبة  2.5املائ ـ ـ ــة.
و عام  ،2011شكل اإلنفاق ققا الصحة  9.3املائة من الناتمج احمللي اإل ا  ،ما ميثل
متوســط نســبت بلــدان مندمــة التعــاون والتنميــة امليــدان االقتصــادي يف 6.8املائــة ممولــة مــن
م ـوارد عامــة و 2.5املائــة مــن م ـوارد خاتــة) .وفيمــا يتعل ـ بالســكان ،ارتفــا إ ــا اإلنفــاق
__________

يف.www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf )2
يف.www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/SCSprincipalesResultados.pdf )3
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ققــا الصــحة مــن  1 978يــورو للفــرد عــام  2007إىل  2 095يــورو للفــرد عــام ،2011
مــا يعــين زيــادة ســنوية متوســقة مقــدارها  1.4املائــة فــًة الســنوات اخلمــس .ووفق ـا لبيانــات
مفص ــلة ،بل ـ اإلنف ــاق وح ــدات الرعاي ــة العالجي ــة وإع ــادة التيهي ــل ع ــام 56 316 ،2011
مليــون يــورو ،مــا ميثــل  57.0املائــة مــن إ ــا اإلنفــاق ققــا الصــحة ،يليـ حبســب األمهيــة:
اإلنفــاق املتعل ـ باملنتجــات القبيــة املقدمــة للمرضــى اخلــارجيني ،بنســبة  20.1املائــة ،واإلنفــاق
املتعل خبدمات الرعايـة القويلـة األمـد ،بنسـبة  10.4املائـة يف 10 328مليـون يـورو 6 753 -
مليــون يــورو ممولــة مــن الققــا العــام و 3 575مليــون يــورو ممولــة مــن الققــا اخلــا ) مث اإلنفــاق
املتعل باخلدمات املساعدة على الرعاية الصحية ،بنسبة  5.3املائة من إ ا اإلنفـاق ققـا
الصحة .و الفًة  ،2011-2007ارتفعت مستويات اإلنفاق وفق ا للنسب التالية :اخلـدمات
املتعلقة بالرعاية العالجية وإعادة التيهيل بنسبة  2.0املائة ،و النفقات املتعلقة بالرعايـة القويلـة
األمــد بنســبة  1.1املائــة ،و اخلــدمات املســاعدة علــى الرعايــة الصــحية بنســبة  0.4املائــة.
وتراجــا معــدل اإلنفــاق املتعلـ باملنتجــات القبيــة املقدمــة للمرضــى اخلــارجيني بنســبة  1.2املائــة.
و ع ــام  ،2011اخنف ــل مس ــتوى اإلنف ــاق ك ــل أنه ــقة الرعاي ــة الص ــحية ،باس ــتثناء م ــا يتعل ـ
باخلــدمات املســاعدة وخــدمات الرعايــة العالجيــة وإعــادة التيهيــل .ويرجــا التغــري املفــاجري سلســلة
اإلنفـاق خــدمات الوقايــة والصــحة العامــة بـني عــامي  2008و 2010إىل عمليــة الهـراء املركزيــة
ال ــيت قام ــت هب ــا وزارة الص ــحة والسياس ــة االجتماعي ــة آن ــذاك خري ــف  ،2009للق ــا األنفل ــونزا
يف ،A)H1N1مببل قدره  333مليون يورو .وفيما يتعل باإلنفاق الرعاية القويلـة األمـد ،شـكلت
الرعاية املستهفيات  65املائة منـ يف 6 709ماليـني يـورو ،مـول منهـا الققـا العـام 4 202
مليــون يــورو والققــا اخلــا  2 507ماليــني يــورو)ف والرعايــة املنزليــة  24املائــة من ـ يف2 478
مليــون يــورو ،مــول منهــا الققــا العــام  1 784مليــون يــورو والققــا اخلــا  694مليــون يــورو)ف
والرعايــة داخــل مستهــفيات الرعايــة النهاريــة  11املائــة من ـ يف 1 141مليــون يــورو ،مــول منهــا
الققا العام  767مليون يورو والققا اخلا  374مليون يورو).
 -56وش ــاركت اإلدارات اإلقليمي ــة وي ــل ند ــام الص ــحة ال ــوطين بنس ــبة  91.5املائ ــة،
حيث بلغت مسامهة إدارات ال مان االجتماعي  -مبا فيها عيات التيمني الت امين للمولفني
يف عيــة الت ــيمني الت ــامين العــام مل ــولفي الدول ــة امل ــدنيني ،واملعهــد االجتم ــاعي للق ـوات املس ــلحة
واحلــر املــدين ،و عيــة التــيمني الت ــامين العــام ملــولفي الق ــاء)  -بنســبة  6.5املائــة واإلدارة
املركزية بنسبة  0.7املائـة .ومنـذ هنايـة االجتـاه التصـاعدي الـذي شـهده تـاريخ مسـتوى اإلنفـاق
ققا الصحة ،عام  ،2009اخنفل مستوى إنفاق اإلدارات العامة بنسـبة  4.2املائـة،
ما يعكس أثر التدابري االستثنائية املعتمـدة لتقلـيص العجـز العـام اعتبـارا مـن أيار/مـايو 2010
أعقــار األزمــة االقتصــادية .ويــربز مــن بــني أكــرب االخنفاضــات مســتوى اإلنفــاق العــام ل ـ
املتعل ـ ـ باملنتجـ ــات الصـ ــيدالنية و ريهـ ــا مـ ــن املنتجـ ــات القبيـ ــة القابلـ ــة للتلـ ــف ،الـ ــذي اخنفـ ــل
بنس ــبة  8.9املائ ــة من ــذ ع ــام  .2009و ع ــام  ،2011باملقارن ــة م ــا ع ــام  ،2010تراج ــا
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مستوى إنفاق يا اإلدارات العامة
إ بل  7.7املائة.

ققا الصـحة .وحـدث أكـرب اخنفـاف

اإلدارة املركزيـة:

 -57ويقـوم االعـًاس بيهليـة أي مندمـة للخـدمات ،ومنهـا ندـام الصـحة الـوطين ،علـى عناتــر
الرضاف لذل تكتسي املعلومات عن الرأي السائد بهين الندام الصحي أمهية بالغـة .ويعـًس أكثـر
مــن  7أش ــخا بــالغني م ــن أت ــل  10بيهليــة ند ــام الصــحة الع ــام م ــن خــالل تقي ــيمهم اإلا ــاس
ألدائ  ،وقـد أخـذ هـذا التقيـيم اإلاـاس اجتاهـ ا متناميـ ا خـالل السـنوات األخـرية .ويـرى حـوا  2مـن
كــل  10أشــخا مســتجوبني ضــرورة إتــال هــذا الندــام ،وهــو رقــم أد مــن األرقــام املســجلة
الســنوات الســابقة .أمــا مــن أعرب ـوا عــن اســتيائهم وطــالبوا ب عــادة تــيا ة الندــام كلي ـا فتقــل نســبتهم
عن  1من أتل  10أشخا مستجوبني يف 4.2املائة) ،على رار السنوات السابقة.

التعليم
املوج ـ لندــام التعلــيم اإلســباين مــن الدســتور اإلســباين
 -58يتــيلف اإلطــار الته ـريعي املــندم و ِّ
لعام  1978والقوانني املقبِّقة للمبادد واحلقوق احملددة في  ،وهي:
التعليمف



القانون األساسي لعام  ،1985املندم للح



القانون األساسي للتعليم لعام  ،2006املؤر  3أيار/مايوف



القانون رقم  ،2002/5املؤر  19حزيران/يوني  ،املتعل باملؤهالت والتدريب املهينف



القـ ـ ـ ــانون األساسـ ـ ـ ــي لتحسـ ـ ـ ــني نوعيـ ـ ـ ــة التعلـ ـ ـ ــيم رقـ ـ ـ ــم  ،2013/8املـ ـ ـ ــؤر  9كـ ـ ـ ــانون
األول/ديسمرب ،املعدل للقانون األساسي للتعليم.

 -59ويندم القانون األساسـي للتعلـيم هيكـل ندـام التعلـيم وتنديمـ مراحلـ ـري اجلامعيـة.
ويت ــمن إعــادة للمبــادد واحلقــوق املعــًس هبــا الدســتور ،لتــدعم بــذل قانون ـا جديــدا يكفــل
اجلودة واإلنصـاس للجميـا .ويهـ ادد القـانون علـى طـابا التعلـيم الهـامل للجميـا ،وعلـى املسـاواة
معاملة األشخا وعدم التمييز ضدهم بـيي حـال .ويؤكـد القـانون األساسـي لتحسـني نوعيـة
التعليم اجلوانب املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة .وكـال القـانونني يعتـربان التعلـيم خدمـةا أساسـية
مســتحقة للمجتمــا ،اــب أن تتــير التعلــيم املدرســي للجميــا ،دون تفرقــة مــن أي نــو  ،لــل
تكافؤ الفر  ،وب مان انتدام واستمراره ،وتكييف تدراي ا ما التغريات االجتماعية .وميكـن أن
تقدم خدمة التعليم العامة من جانب السلقات العامة ومببادرة ا تما .ويسـعى ندـام التعلـيم إىل
حتقيـ أهــداس رئيســية فيمــا يتعلـ مبختلــف ندــم التعلــيم ،هــي :حتســني مســتوى التعلــيم والنتــائمج
املدرســية ،و ــا يــا القــالر التعلــيم اإللزامــي ،وزيــادة عــدد األطفــال املســجلني التعلــيم
األو والقـ ــالر املسـ ــجلني البكالوريـ ــا و التعلـ ــيم املهـ ــين ،وعـ ــدد احلاتـ ــلني علـ ــى شـ ــهاد
البكالوريا والتعليم املهين ،والًبية على املواطنة الدميقراطية لتعزيز بناء تما حر ومتسامر وعـادل
يساهم الدفا عـن قـيم ومبـادد احلريـة والتعدديـة وحقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون ،باعتبارهـا
ي ــا امل ـواد الدراس ــية خ ــالل
دعــائم الدميقراطي ــة م ــن خ ــالل إدرا الًبي ــة الوطنيــة والدس ــتورية
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مرحلــة التعلــيم األساســي ،وتهــجيا عمليــة الــتعلام م ـدى احليــاة ،وتعزيــز إنصــاس ندــام التعلــيم،
ومواءمت ـ مــا ندــم التعلــيم بلــدان االحتــاد األوروس .ويــنص كــل مــن القــانون األساســي للتعلــيم
والق ــانون األساس ــي لتحس ــني نوعي ــة التعل ــيم عل ــى أن التعل ــيم األساس ــي يت ـ اـمن عه ــر س ــنوات
دراسية تُتابا بانتدام بـني سـن السادسـة والسادسـة عهـرة .وينقسـم التعلـيم األساسـي إىل مـرحليت
التعلــيم االبتــدائي والثــانوي اإللـزاميتني .وعــالوةا علــى لـ  ،يــندِّم القــانون التعلــيم األو والتعلــيم
الثــانوي الالحـ للتعلــيم اإللزامــي وتعلــيم الفنــون والتعلــيم الرياضــي وتعلــيم اللغــات وتعلــيم الكبــار
والتعليم عن بُعد ،إطار عمليـة تعلاـم مسـتمرة مـدى احليـاة .كمـا يهـمل القـانون فكـرة املهـاركة
ه ـ ــذا الس ـ ــياق واجلوان ـ ــب املتعلق ـ ــة بتند ـ ــيم املراك ـ ــز التعليمي ـ ــة وعمله ـ ــا ،مع ـ ــززا اختصات ـ ــاهتا
واســتقالليتها التنديمي ـة .ويــندم القــانون أي ـ ا اختصاتــات ا ــالس املدرســية و ــالس املدرســني.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن القــانون األساســي للتعلــيم ف ــز التعــاون بــني األســرة واملدرســة ،مه ــجعا
بذل زيادة مسـتوى مهـاركة التالميـذ واآلبـاء وحتملهـم للمسـؤولية .كمـا يـنص القـانون األساسـي
لتحسني نوعية التعليم على تهجيا استقاللية املراكـز ،وعلـى اضـقال اإلدارات التعليميـة بتقيـيم
نتائجه ــا وتنفي ــذ خق ــط العم ــل املالئمـ ـة ،ويتن ــاول خبات ــة ثالث ــة ــاالت هب ــدس تغي ــري الند ــام
التعليمــي ،وهــي :تكنولوجيــات املعلومــات والتواتــل مــن خــالل ــو مســتدام اقتصــاديا لرقمنــة
املدرسة ،وتهجيا التعددية اللغوية من أجل إتقان لغة ثانية أو ح ثالث لغات أجنبية وحتديث
التعليم املهين.

التعليم العا اجلامعي
 -60ته ـ اكل األمان ــة العام ــة للجامع ــات اهليئ ــة ال ــيت ت ــقلا ،إط ــار وزارة التعل ــيم والثقاف ــة
والرياضة ،وحتت اإلدارة العليا للوزير ،هميا االختصاتات اليت تنفرد هبا اإلدارة العامة للدولة
ــال اجلامعــات .ووفق ـ ا للمرســوم امللكــي  ،2012/257املــؤر  27كــانون الثــاين/ينــاير ،املــندِّم
للهيكــل التنديمــي األساســي لــوزارة التعلــيم والثقافــة والرياضــة ،ينــدر حتــت هــذه األمانــة العامــة
اإلدارةُ العامة للسياسات اجلامعية اليت ت قلا ،ضمن لة أمور ،باملهام التالية:
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إدارة التعليم اجلامعي وقواعد االلتحاق ب ف



تنمي ــة الف ــاء األوروس للتعل ــيم الع ــا وحف ــز اإلجـ ـراءات الرامي ــة إىل مواءم ــة الهـ ـواهد
اجلامعيةف



حتديــد شــروط اعتمــاد اله ـواهد اجلامعيــة الرمسيــة ومعادلــة اله ـواهد اإلســبانية واألجنبيــة
واالعًاس هبا واملصادقة عليهاف



التسيري اإلداري واالقتصادي  -املا للندـام العـام للمـنر واملسـاعدات التعليميـة و ريهـا
من املساعداتف



تعزي ــز تنق ــل الق ــالر داخ ــل االحت ــاد األوروس وعل ــى الص ــعيد ال ــدو خ ــار اجلماع ــة
األوروبية بالنسبة للقالر اجلامعيني واحلاتلني على شواهد جامعيةف
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ختقيط وإدارة الرباممج الرامية إىل تندـيم وحتـديث وتعزيـز هياكـل اإلدارة والبنيـات التحتيـة
اجلامعية.

 -61ومــن خــالل هــذه اإلدارة العامــة ت ـرتبط بــالوزارة اللجن ـةُ الوطنيــة لتقيــيم أنهــقة البحــث،
املندم ـ ــة مبوج ـ ــب املرس ـ ــوم امللك ـ ــي رق ـ ــم  ،1989/1086امل ـ ــؤر  28آر/أ س ـ ــقس ،املتعلـ ـ ـ
باســتحقاقات األســاتذة اجلــامعيني ،والوكال ـةُ الوطنيــة لتقيــيم اجلــودة واعتمــاد اله ـواهد .وســتُقل
األمانــة العامــة للجامعــات عــام  2014اسـًاتيجية ملــنر الصــفة الدوليــة للجامعــات اإلســبانية،
مبوجب مهمتها املتعلقة بتوجي وحفـز العالقـات الدوليـة ـال التعلـيم العـا اجلـامعي .وعـالوة
على ل  ،تعتمد األمانة العامة للجامعات أداة أساسية هي ندام املعلومات اجلامعيـة املتكامـل،
الذي يقوم مبتابعة مستمرة للمؤشرات الالزمة لتقييم ومتابعة الندام اجلامعي اإلسباين.
 -62ويتن ـ ــاول الق ـ ــانون األساس ـ ــي  ،2007/4امل ـ ــؤر  12نيس ـ ــان/أبريل ،املع ـ ــدِّل للق ـ ــانون
األساســي للجامعــات  ،2001/6املــؤر  21كــانون األول/ديســمرب ،سلســلة مــن اإلتــالحات
الرامية إىل تعزيز استقاللية اجلامعات ،ويهدد ،الوقت نفس  ،على مساءلتها فيما يتعلـ بـيداء
مهامه ــا .وهت ــدس التغي ـ ـريات ال ــيت أُدخل ــت عل ــى الق ــانون حتدي ــدا إىل حتس ــني ج ــودة اجلامع ــات
اإلس ـ ــبانية ،وتيس ـ ــري إدراجه ـ ــا أي ـ ـا إط ـ ــار الف ـ ــاء األوروس للتعل ـ ــيم الع ـ ــا وإدرا البح ـ ــث
األكــادميي اإلســباين مهــرو الف ــاء األوروس للبحــث العلمــي .وقــد بــادر االحتــاد األوروس إىل
التحول
حفز هذا املبدأ بتحديث اجلامعات األوروبية ،هبدس حتويلها إىل جهات فاعلة عملية ا
إىل أوروبــا قائمــة علــى املعرفــة ،وأكثــر ديناميـةا وقــدرةا علــى املنافســة العــا ،.وقــادرة علــى النمــو
اقتصاديا على وو مستدام ما زيادة وحتسـني فـر العمـل ،ومتماسـكة اجتماعيـا بدرجـة أكـرب .
ولتحقي ـ هــذا اهلــدس ،ينبغــي للجامعــات األوروبيــة أن تــؤدي دورا أساســيا هــذا الســياق وأن
احملركة لنمو جديد قائم على تما املعرفة وتكـون قـادرة علـى املنافسـة السـياق
تصبر القوة ا
العاملي ،مثلما تقً رسالة املفوضـية األوروبيـة ،ب شـارهتا إىل أنـ اـب حهـد رأ املـال الفكـري
األوروس :بتهيئــة الدــروس الالزمــة لتمكــني اجلامعــات مــن اإلســهام بهــكل كامــل اس ـًاتيجية
لهــبونة املعتمــدة عــام  . 2005وتهــمل عمليــة التكيــف مــا الف ــاء األوروس للتعلــيم العــا
إدرا ندام للتحق من الهواهد الرمسية واعتمادها من قبل الوكالة الوطنية لتقيـيم اجلـودة واعتمـاد
الهـواهد والوكــاالت اإلقليميــة ،باإلضــافة إىل ندــام ملــنر الهـواهد اجلديــدة مــن قبــل أقــاليم احلكــم
الذا و لس اجلامعات.
 -63ويه ـ ـ ـ ـ ــمل الند ـ ـ ـ ـ ــام اجل ـ ـ ـ ـ ــامعي اإلس ـ ـ ـ ـ ــباين ،املوس ـ ـ ـ ـ ــم الدراس ـ ـ ـ ـ ــي ،2014-2013
ما موع  82جامعة يف ار  80منها أنهقتها التعليمية) 50 ،منها تابعة للققا العام و32
للققــا اخلــا  ،ومنهــا  6جامعــات ــري ح ــورية .وتوجــد إســبانيا جامعــة لكــل 569 852
نسمة .وفيما يتعل باملوسـم الدراسـي  ،2014-2013اعتمـد املـؤ ر العـام للسياسـات اجلامعيـة
مــا موع ـ  303 534مقعــدا خات ـ ا بقــالر اإلجــازة بالنســبة للجامعــات العامــة ،وهــو تقريب ـ ا
نفــس العــدد املوســم الدراســي الســاب  .واعتمــد اجلامعــات احل ــورية  244 789مقعــدا.
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وقد خصص  46املائة من هذه املقاعـد لفـر العلـوم االجتماعيـة والقانونيـة ،و 20.2املائـة
للهندســة واهلندســة املعماريــة ،و 14.8املائــة لعلــوم الصــحة ،و 12.3املائــة للفنــون والعلــوم
اإلنســانية و 6.7املائــة للعلــوم .وكمــا يتبــني ف ـ ن توزيــا عــدد املقاعــد صتلــف عــن توزيــا عــدد
الهواهد ،حيث يوجد أكرب عدد فر العلوم االجتماعية والقانونيـة .وينبغـي إخ ـا األسـاتذة
الـذين يلتحقـون باجلامعــات اإلسـبانية العتمــاد مسـب  ،يقــيم كفـاءاهتم ــا التعلـيم والبحــث،
ت ــقلا ب ـ وكال ــة تقي ــيم اجل ــودة ،ال ــيت تند ــر مس ــيلة مالءم ــة م ــؤهالهتم للمنات ــب املعروض ــة.
وي من هذا التقييم توافر حد أد من الكفاءة لدى كل شـخص اـري التعاقـد معـ أو توليفـ .
و املوســم الدراســي  ،2013-2012بل ـ مــو األســاتذة والبــاحثني  115 332شخص ـ ا.
ور ــم أن التوزيــا حبســب نــو اجلــنس وهيئــة التــدريس ال ي ـزال ممــاثالا لبع ـوام الدراســية الســابقة،
جتدر اإلشارة إىل التحسن احلاتل فيما يتعل حب ور املرأة ضمن هيئة األسـاتذة اجلـامعيني .وقـد
شــكلت امل ـرأة املوســم الدراســي  2006-2005نســبة  13.7املائــة مــن مــو األســاتذة
اجلــامعيني ،و املوســم الدراســي  2011-2010شــكلت  20.3املائــة مــن هــذه اهليئــة .ومثــة
متغــري مهــم آخــر هــو املتعل ـ ب ضــفاء القــابا الــدو علــى األســاتذة اجلــامعيني :إ إن 97.5
املائ ــة م ــنهم أس ــاتذة إس ــبان .ور ــم أن البيان ــات حبس ــب الف ــرو مته ــاهبة ج ــدا ،يالح ــمل ارتف ــا
طفيف نسبة األساتذة األجانب شـعبة الفنـون والعلـوم اإلنسـانية يف 4.5املائـة) .ونصـف
عدد األساتذة األجانب هم من االحتاد األوروس ،ما عدا فر الفنـون والعلـوم اإلنسـانية حيـث
يهكلون  79املائة.
 -64ومـن ناحيـة أخـرى ،تهــمل عمليـة إنهـاء الف ـاء األوروس للتعلــيم العـا  ،الـيت اســتُهلت
ب عالن بولونيا لعام  ،1999بني أهدافها اعتماد ندام مرن للههادات العلمية ،أي ندام مفهـوم
وميكــن مقارنت ـ  ،مــن شــين أن يعــزز فــر العمــل للقــالر ويزيــد القــدرة التنافســية الدوليــة لندــام
التعل ــيم الع ــا األوروس .و  23تهـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  ،2007أح ــرز ل ــس االحت ــاد األوروس،
بــدوره ،تقــدم ا فيمــا يتعل ـ بالــدور الــذي تؤدي ـ اجلامعــات ضــمن ــو مثلــث املعرفــة إط ــار
حتــديث اجلامعــات بغيــة تعزيــز قــدرة أوروبــا التنافســية ندــام اقتصــاد معــر ٍّ عــاملي  .إن إســهام
الند ــام اجل ــامعي اإلس ــباين تك ــوين الف ــاء األوروس للتعل ــيم الع ــا والف ــاء األوروس للبح ــث
يــا اجلوانــب املتصــلة هبيكلـ  ،مث إنـ
العلمــي واندماجـ الكامــل فيهمــا مــل طياتـ حتــوالا
ميثـل حـدث ا تارصيـ ا مهمـ ا طبيعتـ نفسـها و مفهومـ املنهجـي وأهدافـ علـى ح ٍّـد سـواء ،حــدث ا
يت ــير فرت ـةا للتجدي ــد .وس ــعي ا إىل إعق ــاء زخ ــم جدي ــد لند ــام التعل ــيم اإلس ــباينُ ،ش ــر تنفي ــذ
اسـًاتيجية جامعــة عــام  2015هبــدس جعلهــا مــاد اة حم افــزة لبــدء نقــاش أوســا نقاقـا بهــين الــدور
ال ــذي ينبغ ــي أن تؤديـ ـ اجلامع ــة السياس ــات االجتماعي ــة اجلدي ــدة و ند ــام اإلنت ــا اجلدي ــد
املســتدام القــائم علــى املعرفــة ،وملعرفــة كيــف ميكــن لق ـرا رر طــوعي بتحســني اجلامعــات وحتــديثها أن
يُعيد تيا ة هذا العقد االجتماعي اجلديد املربم بني اجلامعة وا تما.
 -65و الع ــام الدراس ــي  ،2013-2012تس ــجل اجلامع ــات اإلس ــبانية 1 561 123
طالب ا كل من مسـتوى اإلجـازة واملاجيسـتري ،مـنهم  1 046 570اإلجـازة ،و403 466
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الســلكني األول والثــاين و 111 087املاجيســتري .وتهــكل اإلنــاث نســبة  54.3املائــة
مــن مــو القــالر اجلــامعيني ،بيــد أن هــذه النســبة تــزداد نســبيا بــني احلاتــلني علــى الهــهادات
اجلامعي ــة يف 57.6املائ ــة) .أم ــا ع ــن توزي ــا الق ــالر حبس ــب الف ــرو فه ــو مماث ــل ج ــدا لبعـ ـوام
الدراسية السـابقة ،حيـث يالحـمل أن نسـبة الـذكور تفـوق إىل حـد كبـري نسـبة اإلنـاث يف73.9
املائة) فر اهلندسة واهلندسة املعمارية .وينقلب هـذا التوزيـا فـر علـوم الصـحة ،حيـث ثـل
اإلناث نسبة تفوق بهكل كبري نسبة الذكور يف 70.1املائة) .كما أن نسبة اإلناث أعلـى بـني
طالر املاجيستري يف 54.1املائة) .وهذا التوزيا حبسب الفرو هو ات اإلجازة.
 -66وبع ــد ل ـ بع ــام ارتف ــا ع ــدد الق ــالر اجل ــامعيني اإلس ــبان ال ــذين يه ــاركون برن ــاممج
إيرامس ــو ليص ــل  36 889طالبـ ـا خ ــالل املوس ــم الدراس ــي  .2013-2012وع ــدد الق ــالر
ال ــذين يف ــدون إىل إس ــبانيا مماث ــل لع ــدد أولئـ ـ ال ــذين يغادروهن ــا إط ــار ه ــذا الربن ــاممج ،أي أن
إلســبانيا نفــس القــدرة علــى إنتــا طــالر برنــاممج إيرامســو كمــا علــى جلــبهم مــن يــا أوــاء
أوروبــا .وميثــل طــالر العلــوم االجتماعيــة وإدارة الهــركات والقــانون  36.2املائــة مــن طــالر
إيرامســو  .والوجهــة الرئيســية لقــالر إيرامســو اإلســبان هــي إيقاليــا ،الــيت توج ـ إليهــا 8 282
طالب ـ ا خــالل املوســم الدراســي  .2012-2011وتليهــا ،بنســبة نصــف القــالر تقريب ـ ا ،فرنســا
يف ،)4 744وأملانيــا يف )4 609واململكــة املتحــدة يف .)4 170كمــا تســتقبل اجلامعــات اإلســبانية
عددا متزايدا من القـالر األجانـب بلـ  74 297طالبـا املوسـم الدراسـي ،2013-2012
منهم  53 832كل من مستوى اإلجازة والسلكني األول والثاين و 20 465املاجيستري.
وتالحــمل زيــادة مســتقرة معــدل التغــري الســنوي لعــدد القــالر األجانــب اإلجــازة ،حبـوا 3
إىل  3.5املائــة .ولــدى حتليــل أتــل القــالر حبســب املســتوى الدراســي ،يالحــمل أن القــالر
األجانـ ـ ــب األكثـ ـ ــر عـ ـ ــددا ،مسـ ـ ــتوى املاجيسـ ـ ــتري ،مـ ـ ــن أمريكـ ـ ــا الالتينيـ ـ ــة والبحـ ـ ــر الكـ ـ ــاريل
وميثلــون  53.7املائــة مــن األجانــب .وتالحــمل زيــادة معتدلــة نســبة القــالر اآلســيويني
اجلامع ــات اإلسـ ــبانية :حيـ ــث ميثلـ ــون مسـ ــتوى اإلجـ ــازة  8.4املائـ ــة مـ ــن مـ ــو القـ ــالر
األجانب و 13.5املائة مستوى املاجيستري.
 -67ويوات ــل املع ــدل الص ــا لاللتح ــاق باجلامع ــة ب ــني س ــن  18و 24س ــنة اجتاهـ ـ التص ــاعدي
إ يبل  28.6املائة .وتعزى هذه النتائمج إىل ارتفا عدد القالر اجلـامعيني هـذه الفئـة العمريـة،
وكذل إىل اخنفاف عدد السكان الـذين تـًاو أعمـارهم بـني  18و 24سـنة .بيـد أنـ وفقـا للبيانـات
املؤقتــة ،يبلـ عــدد القــالر مســتوى اإلجــازة والســلكني األول والثــاين  1 450 036طالبـا خــالل
املوسم الدراسي  ،2013-2012ما يعين اخنفاض ا بنسبة  0.5املائة باملقارنـة مـا املوسـم الدراسـي
الس ــاب  .ويُتوق ــا أن يبل ـ ع ــددهم  1 438 115طالبـ ـ ا خ ــالل املوس ــم الدراس ــي ،2014-2013
ما يهري إىل اخنفاف طفيف بنسبة  0.8املائة يرتبط بهـكل مباشـر باخنفـاف عـدد السـكان الـذين
ت ـًاو أعمــارهم بــني  18و 24ســنة .وميكــن القــول إن ارتفــا عــدد القــالر اجلــامعيني احلاتــل
الفــًة املمتــدة ب ـني العــامني الدراســيني  2009-2008و ،2012-2011كــان اســتثنائي ا وناجت ـ ا عــن
تـ ــيثري األزمـ ــة وعمليـ ــة التكيـ ــف مـ ــا الف ـ ــاء األوروس للتعلـ ــيم العـ ــا يفدورات ملواءمـ ــة اله ـ ـواهد مـ ــا
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املس ــتويات) وإط ــالق املاجس ــتريات اجلامعي ــة الرمسي ــة ،ال ــيت تزاي ــد ع ــدد الق ــالر املس ــجلني فيه ــا من ــذ
إطالقهـا إىل أن اســتقر املوســم الدراسـي  .2013-2012ويهــهد عــدد طـالر اهلندســة واهلندســة
املعمارية اخنفاضا مهما ،حيث بل معدل تغـريه السـنوي  5.3-املائـة والعهـري  23.3-املائـة.
كمــا يهــهد اخنفاضـ ا فــر العلــوم ،إ بلـ معــدل تغــريه الســنوي  -0.9املائــة والعهــري 25.3-
املائ ــة .ويس ــتمر تزاي ــد ع ــدد الق ــالر املس ــجلني ف ــر عل ــوم الص ــحة ،ال ــذي بلـ ـ مع ــدل تغ ــريه
العهــري  88.6املائــة والســنوي  11املائــة .ومبقارنــة توزيــا املتخــرجني اجلــامعيني حبســب الفــرو
خالل العقد األخري ،يتبني أن نسـبة خراـي شـعبة العلـوم االجتماعيـة والقانونيـة بالكـاد ارتفعـت بنققـة
مئوية واحدة ،وارتفعت نسبة املهندسـني واملهندسـني املعمـاريني بنققتـني مئـويتني وكـذل نسـبة خراـي
فر علوم الصحة .بيد أن نسبة خراي فر الفنون والعلوم اإلنسانية وفر العلوم اخنف ت.

الثقافة
 -68ي ــنص الدس ــتور اإلس ــباين احل ــا  ،لع ــام  ،1978عل ــى التـ ـزام الس ــلقات العام ــة بتعزي ــز
وضمان إتاحة الثقافة جلميا املواطنني ،وااية التعددية الثقافية واللغوية .فهو ال يقتصر إ ن على
ضمان ااية سلبية ،بـل يهـرك السـلقات العامـة تعزيـز التقـوير الثقـا للمجتمـا مبـا يتفـ مـا
املص ـلحة العام ـة و كــني اجلميــا مــن الوتــول إىل الثقافــة .وققعــت إس ـبانيا ،منــذ اعتمــاد هــذا
الدستور ،أشواطا بعيدة فيما يتعل بتوفري البنيات التحتية الثقافية ،وتهجيا اإلبدا و كني يا
اهليئــات السياســية مــن تندــيم أنهــقة ثقافيــة ،ومب ـوازاة ل ـ  ،ارتفــا مســتوى إقبــال امل ـواطنني علــى
الثقافة .وقد كانت العملية مكثفة للغاية وبُذلت فيها جهود جبارة ،ندرا إىل االنقالق من نققـة
بداية كانت متدنية ،لكنها تعززت منتصف التسعينات من القرن املاضي.
ورتدت تل الفًة استثمارات مهمة ملا كان يسـمى املؤسسـات الثقافيـة الرائـدة .
ُ -69
وقد تبوء عدد كبري منها عن جدارة مكانة عامليةف وتكفي اإلشـارة إىل بعـل املتـاحف مـن قبيـل:
متح ــف امللك ــة ت ــوفياا املرك ــزي ال ــوطين للفن ــون مدري ــد ،ومتح ــف الف ــن املعات ــر برش ــلونة،
ومعهــد فالنســيا للفــن احلــديث ،ومتحــف و نهــامي بيلبــاو أو اقتنــاء الدولــة موعــة لوحــات
تيســني .وشــكلت هــذه املراكــز الكبــرية ،باإلضــافة إىل املراكــز التقليديــة مــن قبيــل متحــف بـرادو
مدريــد حمرك ـا مهم ـا لرفــا مســتوى الســياحة املــدن الــيت توجــد هبــا .وجتــدر اإلشــارة إىل متحــف
و نهامي ،الذي كان نققة انقالق للتجديد الهامل للمدينة ،والذي يهكل حد ات عنصـر
جذر جعل مدينة بيلباو ضـمن دوائـر السـياحة الثقافيـة يفالداخليـة واخلارجيـة) الـيت  .تكـن جـزءا
منها الساب .
 -70واــري اإلنفــاق علــى تندــيم األنهــقة الثقافيــة علــى يــا املســتويات اإلقليميــة لــإلدارة
العامــة ،أي :الدولــة ،وأقــاليم احلكــم الــذا واحلكومــات احملليــة الــيت يًكــز هبــا أكثــر مــن نصــف
اإلنفــاق اإل ــا  .والنهــاط الوحيــد اإللزامــي بالنســبة للبلــديات هــو إتاحــة مكتبــات عامــة عنــدما
يتج ــاوز ع ــدد س ــكاهنا  5 000نس ــمة ،لكنه ــا نه ــقة للغاي ــة به ــكل ع ــام تند ــيم حف ــالت
موســيقية ،وعــروف ســينمائية ومســرحية ،و ــري لـ  .وإ ا كــان باإلمكــان كــر إحــدى الســمات
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العامــة ،فينبغــي اإلشــارة إىل أن الدولــة ــول معدــم األنهــقة حــني ت ــقلا املؤسســات احملليــة
بتنديمه ــا به ــكل مباش ــر ،وعل ــى نق ــاق واس ــا أو ض ــي وفق ـ ـا خلصائص ــها وموارده ــا .واألزم ــة
االقتصادية الهديدة اليت شهدهتا السنوات األخرية اريت املههد إىل حـد كبـري ،ممـا يسـتلزم تغيـري
و ويل ققا الثقافة .ومن جهة ،اري اختا تدابري مـن أجـل زيـادة مسـتوى مهـاركة الققـا
مســتوى اإلنفــاق العــام
اخلــا وا تمــا املــدين ،وحــدث مــن جهــة أخــرى اخنفــاف ملحــو
معدم الققاعات ،مبا فيها ققا الثقافة.

 -71ومثة نُدُم قيا متقورة للغاية :تنهر وزارة التعلـيم والثقافـة والرياضـة حوليـة لإلحصـاءات
الثقافيةيف )4هدفها الرئيسي إتاحة موعة خمتارة من النتائمج األكثر أمهية ا ـال الثقـا الـيت مـن
شــيهنا تيســري معرفــة حالــة الثقافــة إســبانيا وتقورهــا وقيمتهــا االجتماعيــة وخصائصــها بوتــفها
مصـدرا للثـروة وحمفـزا للنمــو االقتصـادي ا تمـا اإلسـباينف كمــا تنهـر دراسـة استقصـائية بهـين
العادات واملمارسات الثقافية ،تت ـمن أشـكال املهـاركة الثقافيـة مبداهرهـا املتعـددةف وتعـد إسـبانيا
أحـ ــد البلـ ــدان القالئـ ــل العـ ــا .الـ ــيت لـ ــديها حسـ ــار فرعـ ــي للثقاف ــة يفعمليـ ــة إحصـ ــائية فرعيـ ــة
للحسابات الوطنية إسبانيا ،كن من تقدير مدى أثر الثقافة على االقتصـاد اإلسـباين مبجمـل
ققاعات ) .وتتير كل هذه املصادر معلومات وفرية :فققا الصناعات الثقافية ميثل  2.7املائة
م ــن الن ــاتمج احملل ــي اإل ــا اإلس ــباين يف 3.5املائ ــة إ ا أُخ ــذت االعتب ــار األنه ــقة املرتبق ــة
بامللكية الفكرية) ،وفقا حلولية اإلحصاءات الثقافية لعام  ،2013ما تراجا بنسبة  0.1املائة
كــال املؤش ـرين خــالل العــام األخــري .وأكثــر الققاعــات إســهاما هــو ققــا النهــر ،يلي ـ ققــا
اإل اع ــة والتلفزي ــون ،مث القق ــا الس ــينمائي والس ــمعي البص ــري .أم ــا خبص ــو العمال ــة ،فتتمي ــز
مبسـتوى أكـادميي أعلـى مــن املتوسـط بكثـري ،و ثـل  2.6املائــة مـن مـو العمالـة .وخبصــو
االســتهالك الثقــا  ،فقــد اخنفــل متوســط اإلنفــاق عــام  2012باملقارنــة مــا العــام الســاب ،
وميثل  2.6املائة من إ ا اإلنفاق السلا واخلدمات يفبل  2.8املائـة العـام املنصـرم
و 3.1املائة سابق )ف ويبل  288.7يورو لكل شخص.

يـا
 -72ولدى إسبانيا مبدعون من القراز الرفيا يعرضـون أعمـاهلم علـى الصـعيد الـدو
الف ــرو الثقافي ــة :األدر والس ــينما واملوس ــيقى واملس ــر وال ــرقص ،و ريه ــا .وإىل ه ــؤالء املب ــدعني،
ينبغــي إضــافة املهنيــني الــذين ان ــموا مــن ميــادين أخــرى إىل ا ــال الثقــا أو ،مبع ـ أوســا ،إىل
الصــناعات الثقافيــة واإلبداعيــة يفالــيت تهــمل فــن القــبخ ،والتصــميم واملوضــة ،وألعــار الفيــديو
أو اهلندســة املعماريــة) ،والــيت ت ــم أي ـا وجوه ـا بــارزة جــدا .وتعتــرب الثقافــة ،الواقــا ،ققاع ـا
اسًاتيجي ا لتعزيز عالمة إسبانيا على الصعيد الدو  ،وأحد أكرب مقوماهتا ،بال ش  ،هو اللغة
اإلســبانية ،وهــي ثــاين أكثــر اللغــات اســتعماالا العــا .إ يتحــدثها  500مليــون شــخص يفتلــي
اللغة الصينية املندرينية مباشرة وتفوقها مـن حيـث وتـرية االنتهـار) .وين ـاس إىل قوهتـا الدميغرافيـة
عــامالن آخـران مهــا :وليفتهــا الــيت حتدــى بالتقــدير يفتتبــوأ ،باعتبارهــا لغــة للتواتــل الــدو  ،مكانــة
__________

يف.www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/2013/PresentacionAnuarioEC2013.html )4

GE.15-05017

31

HRI/CORE/ESP/2015

حامســة علــى الســاحة الدوليــة وتفــتر ملــن يدرســها آفاق ـ ا علــى الصــعيد الــدو ) ،و ــدها الثقــا
يــا البلــدان الناطقــة باإلســبانية هميــا
املعــًس ب ـ يفهــي بوابــة الوتــول إىل اإلنتــا الثقــا
أشــكال  :األدس والفــين والســينمائي ،و ــري لـ ) .ومــن بــني أهــم املؤسســات الثقافيــة الرائــدة الــيت
معهد ثريبانتيس ،املؤسس عام  ،1991ولدي مراكز  44بلـدا ويهـدس بالتحديـد
أُشري إليها ُ
إىل نهر اللغة والثقافة اإلسبانيتني .وباملقارنة ما معاهـد ثقافيـة أخـرى أقـدم منـ البلـدان األوروبيـة
ا اورة ،فال يزال أمام شوط كبري لتوسيا نقاق .
 -73وجت ــدر اإلش ــارة إىل التغـ ـريات ال ــيت حت ــدثها حاليـ ـ ا التكنولوجي ــات اجلدي ــدة فيم ــا يتعلـ ـ
باستهالك السلا الثقافية أو باإلبـدا الفـين ،علـى حـد سـواء .فمـا ينـاهز  70املائـة مـن األسـر
تســتعمل اإلنًنــت ،مــا فــرف حتــديا أمــام مقــدمي اخلــدمات :فمــن رقمنــة الوثــائ يفجــزء كبــري مــن
وثــائ املتــاحف أو املكتبــات متاحــة لعامــة اجلمهــور) إىل بيــا أو ك ـراء اخلــدمات الثقافيــة يفكتــب
وأفــالم) .وأحــد املهــاكل اخلقــرية إســبانيا هــي القرتــنة ،الــيت يُســعى إىل مكافحتهــا مــن خــالل
اختــا تــدابري مه ــًكة بــني اإلدارة العام ــة والققاعــات املمثل ــة للمــالكني أو املب ــدعني ،تتــدر م ــن
االت التوعية والدعاية إىل أخرى أكثر زجرا .واري العمل حاليا ،ضـمن ـاالت أخـرى ،علـى
زيــادة مســتوى العــرف القــانوين علــى شــبكة اإلنًنــت ،وهلــذا الغــرف يوجــد خــط هــاتفي لتقــدمي
املساعدة تابا لوزارة الثقافة.
 -74واعتمـ ــدت وزارة التعلـ ــيم والثقافـ ــة والرياضـ ــة خقـ ــة اس ـ ـًاتيجية للفـ ــًة 2015-2012
تت ـواءم مــا الدــروس االقتصــادية اجلديــدة ،وتســعى إىل حتقي ـ :ســة أهــداس كــربى عامــة هــي:
يفأ) وضــا سياســة للدولــة مــن شــيهنا ضــمان احلـ الثقافــة واملســامهة هيكلــة املواطنــة وتيســري
التماس االجتماعيف ويفر) انقالقا من مبدأ الهفافية ،تعزيز أدوات االتصـال والتعـاون الثقـا
بني السلقات العامة واملؤسسات األخرى بغية تعزيز االستخدام الفعال والسليم للموارد الثقافيـةف
ويف ) تعزيز الثقافة بوتفها عنصرا أساسي ا إلبراز عالمة إسبانيا اخلار ف ويفد) حفز مهاركة
ا تما املدين ودوره دعم وتعزيز الثقافةف ويفه) تيسري اإلبدا واالبتكار واإلنتـا املعـر وحفـز
نهر الثقافة على شبكة اإلنًنت ،ما ااية حقوق امللكية الفكرية.
 -75واــري التيكيــد خــالل األعـوام األخــرية علــى زيــادة مســتوى الســياحة الثقافيــة ،مــا حقـ
نتائمج باهرة ،واليت من شيهنا أن تكمل السياحة اجلماهريية الهاطئية الـيت أتـبحت تعتـرب تقليديـة
منذ أكثر من :سة عقـود .لقـد كانـت اهلياكـل األساسـية يفالـًاث واملتـاحف واألنهـقة املتعـددة)
قائمــة بالفعــل ،ولكــن اــري العمــل حاليـ ا مــن أجــل التعريــف هبــا ووضــا أ ــاط خمتلفــة مــن اخلقــط
الــيت مــن شــيهنا إثــارة االهتمــام هبــا .وأمثــرت هــذه األعمــال واألفكــار خقــة تعزيــز الســياحة الثقافيــة
على الصعيد الدو للفًة  ،2012-2010ويتمثـل هـدفها الرئيسـي الـًويمج لوجهـة إسـبانيا
الثقافيــة  ،مــن خــالل ــاالت عمــل ش ـ  :املتــاحف والعــروف املســرحية واملوســيقية ومهرجانــات
الرقصف وتهـجيا املسـارات املواضـيعية الثقافيـةف وتعزيـز السـياحة اللغويـة .ونتيجـة لـذل  ،أُنهـئت
البوابة اإللكًونيـة  Spain Is Cultureيفإسـبانيا ثقافـة) ،الـيت تهـرس عليهـا وزارة الثقافـة .كمـا تعـزز
32

GE.15-05017

HRI/CORE/ESP/2015

هــذا ا ــال ،خبيــارات متعــددة ،مــن قبيــل إدرا زيــارات للمواقــا الًاثيــة
عــرف الققــا اخلــا
أو للمناط القبيعية املتميزة وأخرى ات تلة بفن القبخ أو بصناعة اخلمور ،على سبيل املثال.
و عام  ،2013قام أكثر من نصف السيا األجانب القادمني إىل إسبانيا بينهقة ثقافية.
 -76وجتدر اإلشارة بهكل خا إىل الًاث .ف سـبانيا هـي ثـاين بلـد مـن حيـث عـدد املواقـا
املصــنفة ضــمن الـًاث العــاملي مــن قِبــل مندمــة األمــم املتحــدة للًبيــة والعلــم والثقافــة يفاليونســكو)
ورابا بلد من حيث مداهر الـًاث الثقـا ـري املـادي املعـًس هبـا مـن قبـل اليونسـكو .ومـن بـني
تما املعرفة :لـ أن تقبيـ
التحديات الكربى اليت تواجهها إسبانيا حتسني إدارت وإدماج
ال الًاث ،وال سيما إتاحت عـن طريـ اإلنًنـت يعـد أكثـر األشـكال
التكنولوجيات الرقمية
اقتصــادا ودميقراطيــة لتعمــيم الثقافــة ،وقــد ُخصصــت هلــذا الغــرف العديــد مــن املـوارد العامــة خــالل
األعـوام األخــرية .واــري العمــل الوقــت احلــا مــن أجــل تنفيــذ خقــط جزئيــة عديــدة مــن قبيــل
اخلقــة الوطنيــة للكاتــدرائيات ،واخلقــة الوطنيــة للــًاث الصــناعي ،واخلقــة الوطنيــة للقــال واخلقــة
الوطنيــة لل ـًاث العــاملي ،وتواج ـ إســبانيا حتــديات خمتلفــة ،منهــا اســتخدام امل ـوارد الًاثيــة الكــربى
بوتــفها أداة لتعزيــز اهلويــة احملليــة ،وكيفيــة جتســيد اختالفاهتــا ،ومــن جهــة أخــرى يــتم اجلمــا بــني
األهداس األساسية الرامية إىل حفمل الًاث واايت واألهداس الثانوية املتعلقة بيمهيت االقتصادية
ــال الس ــياحة ،املندرج ــة إط ــار السياس ــات اإلقليمي ــة اله ــاملة وخق ــة الس ــياحة الوطني ــة
الهاملة للفًة .2015-2012
 -77وميكــن أن تك ــون املت ــاحف إســبانيا خاض ــعة إلدارة الدول ــة ،أو أقــاليم احلك ــم ال ــذا
أو احلكومـات احملليـة .وحتدـى بهـهرة كبـرية ،واــري العمـل السـنوات األخـرية بوجـ خـا مــن
أجــل رقمنــة موادهــا .وميكــن القيــام ،مــن خــالل املوقــا الهــبكي لــوزارة التعلــيم والثقافــة والرياضــة،
بزي ــارات افًاض ــية إىل  13متحف ـ ا تابع ـ ا للدول ــة يفوعل ــى ـرار ل ـ  ،ميك ــن القي ــام باله ــيء ات ـ
فيما يتعل باملتاحف معدم أقاليم احلكم الذا )ف كما يُقدم كتالو موحد للمواد الببليو رافية
للمتـاحف .وتــرد فيمــا يلـي قائمــة باملتــاحف الـيت اســتقبلت مليــون زائـر خــالل عــام  ،2012وفقـا
إلحصــاءات عــام  :2012متحــف ال ـربادو 3 170 000 :زائــر ،ومتحــف امللكــة تــوفياا املركــزي
الـ ــوطين للفنـ ــون 2 565 000 :زائـ ــر ،ومعهـ ــد فالنسـ ــيا للفـ ــن احلـ ــديث 1 337 000 :زائـ ــر،
ومؤسسة تيسني 1 255 000 :زائر ،ومسر متحف دا دي فيغرييس 1 216 000 :زائر،
ومتحف و نهامي 1 000 000 :زائر .وباستثناء متحف امللكة توفياا املركـزي الـوطين للفنـون،
ف ن عدد زوار املتاحف األخرى شهد ارتفاعا عام  2012باملقارنة ما عام .2011
 -78ويعتــرب الكتــار وققــا النهــر بصــفة عامــة أقــوى تــناعة ثقافيــة إســبانيا ،ح ـ بعــد
ت ــررها جـراء األزمــة علــى ـرار بــاقي الصــناعات ،حبكــم العامــل املــزدو املتمثــل حتــديث هــذا
القق ــا م ــن خ ــالل إدرا الكت ــار الرقم ــي و ت ــداعيات األزم ــة االقتص ــادية عل ــى االس ــتهالك
الثقــا  .ور ــم لـ  ،فهــو ال يـزال ققاعـ ا تــدر تــادرات أرباحـ ا أكثــر مــن تلـ الــيت تــدرها مــل
تــادرات ققــا الثقافــة ،والققــا الوحيــد الــذي لدي ـ رتــيد إاــاس لالســترياد والتصــدير .واــب
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األخــذ االعتبــار العامــل اإلاــاس ،املــذكور آنف ـ ا ،وهــو اللغــة ال ـيت تــوفر ســوق ا كبــرية دون حتمــل
تكاليف إضافية .وين اس إىل ل مسعـة عـدد كبـري مـن الكتـار اإلسـبان ،باإلضـافة إىل ُكتـار
آخرين إيبريو أمريكيني يصدرون أعماهلم من خالل دور النهر اإلسبانية.
 -79و ال املكتبات ،توجد إسبانيا  6 608مكتبات ،أكثر مـن  5 500منهـا تابعـة
للققا العام ،والباقي إما مكتبات خاتة أو جامعية أو تابعـة ملؤسسـات أخـرى .وكمـا أشـري إىل
ل ـ م ــن قب ــل ،فالبل ــديات ال ــيت يتج ــاوز ع ــدد س ــكاهنا  5 000نس ــمة ملزم ــة ببن ــاء مكتب ــات.
وشبكة املكتبات واسعة واري العمل حاليـ ا مـن أجـل تـوفري خـدمات جديـدة ،مـن قبيـل اسـتعارة
الكتب اإللكًونية ،و ري ل  .وعادة ما توفر خدمات استعارة املواد السـمعية البصـرية وعناتـر
أخرى.
 -80أما الفنون االستعراضية واملوسيقى فهما االن اـري الًكيـز عليهمـا بهـكل خـا مـن
خـالل سياســات تهــجيا اإلبــدا الفــين .و ــر هـذه السياســات الفــًة احلاليــة مــن مراحــل هــي:
الوقـت الـراهن -وتنفيـذ ـو
زيادة مستوى القلب  -وهي مسيلة اسـًاتيجية بهـكل خـا
جدي ــد للتند ــيم واإلدارة ييخ ــذ االعتب ــار التند ــيم اإلقليم ــي للدول ــة ويه ــدس إىل تعزي ــز تع ــاون
املؤسســات الثقافيــة ومهــاركتها .كمــا يُتــوخى حتســني مســتوى تعلــيم الفنــون املنــاهمج الدراســية،
واالتفاقات املربمة ما اجلامعات وزيادة مستوى التعاون بني الققـاعني العـام واخلـا  .كمـا أُنهـري
لس حكومي للفنون االستعراضية واملوسيقى ي قلا ،بالتعاون مـا ققاعـات املوسـيقى واملسـر
والرقص والسريك بتحديـد أولويـات السياسـة الثقافيـة هـذا ا ـال .واـري تنفيـذ بـراممج جديـدة،
مـن قبيــل برنــاممج بالتيــا يف ،)PLATEAالــذي يتـيلف مــن كتــالو يهــمل  435نهــاطا ــاالت
املســر واملوســيقى والــرقص والســريك ،جتــور إقلــيم إســبانيا ،مــا ضــمان مــداخيلها مــن قبــل وزارة
التعليم والثقافة والرياضة ،وهيكل للرب ة يتوخى إنهاء شـبكات وتيسـري تنقـل العـروف عـرب إقلـيم
إسبانيا .وستساعد هذه السياسة ،باإلضافة إىل حفزهـا ققـا الفنـون االستعراضـية حبسـب وجهـة
البلــديات الــيت ت ــررت
ندــر املهنيــني واملبــدعني ،علــى احلفــا علــى مســتويات النهــاط الثقــا
جراء التخفي ات الكبرية مليزانياهتا.
 -81وتتجل ــى األزم ــة ال ــيت يع ــاين منه ــا قق ــا اإلنت ــا الس ــينمائي جوان ــب عدي ــدة ه ــي:
االخنفاف املستمر لعدد املهاهدين داخل القاعات السـينمائية  -ويعـزى بوجـ خـا إىل هيمنـة
القرتــنة علــى هــذا الققــا  -وتراجــا عــدد قاعــات العــرف ،وإعــادة هيكلــة الققــا الــيت تســتلزم
اســتثمارات كبــرية  -رقمنــة القاعــات الســينمائية وتركيــب أجهــزة ثالثيــة األبعــاد -واخنفــاف نســبة
التمويل العام لإلنتا اإلسباين  -حيث شهد تندوق ااية اإلنتا السينمائي ختفي ات مهمـة
مليزانيت  ،وتراجعـت بـاقي مصـادر التمويـل ،مـن قبيـل القنـوات التلفزيونيـة واإلدارات التابعـة ألقـاليم
احلكــم الــذا والققــا اخلــا  -وتقلــص عــدد التدــاهرات الســينمائية ،كاملهرجانــات واألســابيا
والعــروف الســينمائية .و هــذا الصــدد ميكــن القــول إن التكنولوجيــات اجلديــدة قلصــت تكلفــة
اإلنتا السينمائي ،الذي ال يزال ميول معهد اإلنتا السينمائي والفنـون السـمعية البصـرية ،التـابا
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ل ــوزارة التعل ــيم والثقاف ــة والرياض ــة ،س ـواء م ــن م ـوارده اخلات ــة أو م ــن خ ــالل مؤسس ــات االئتم ــان
بهروط ميسرة ،وجتري حاليا مناقهة إطار قانوين جديـد لـن يتـيخر دخولـ حيـز النفـا  .ومـن بـني
التقــورات األخ ــرى ،س ــتُدر ت ــدابري جلم ــا م ـوارد م ــن القق ــا اخل ــا ــري املتخص ــص ا ــال
الســمعي البصــري .و لــل هــذه األوضــا الصــعبة ،يــزداد مســتوى اإلبــدا  ،وتُنجــز أعمــال جــد
وحتصد جـوائز مهمـة علـى الصـعيد العـاملي ومثـة العديـد مـن املخـرجني السـينمائيني املعـًس
متميزة ُ
يا االت هذا النهاط.
هبم دوليا

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة
 -1الدستور اإلسباني لعام 1978
ُ -82وتــف الدســتور اإلســباين بينـ دســتور توافـ اآلراء .وقــد تــي بنــاءا علــى مــا أجــري مــن
مفاوضــات وأُبــرم مــن اتفاقــات مــا خمتلــف األحـزار السياســية املمثلــة الربملــان .ووافـ اإلســبان
علــى دســتور عــام  1978اســتفتاء أُجــري  6كــانون األول/ديســمرب ،ودخــل الدســتور حيــز
النفــا  29كــانون األول/ديســمرب مــن العــام نفس ـ  .والدســتور احلــا  ،بديباجت ـ وم ـواده البــال
عددها  169مادة ،املقسمة إىل عهرة أبوار والعديد مـن األحكـام املؤقتـة واإلضـافية ،هـو أمشـل
دستور التاريخ اإلسباين بعد دستور عام .1812
 -83وتعلــن املـادة  1أن إســبانيا دولــة اجتماعيــة دميقراطيــة قائمــة علــى ســيادة القــانون ،تــدافا
عــن قــيم احلريــة والعدالــة واملســاواة والتعدديــة السياســية بوتــفها قيمـا عليــا لندامهــا القــانوين .ويُقـاـر
الدس ــتور ،ف ـالا ع ــن ل ـ  ،أن اله ــعب اإلس ــباين ه ــو مص ــدر الس ــيادة الوطني ــة ،ومن ـ تُس ــتم اد
سـ ــلقات الدولـ ــة ،وأن الهـ ــكل السياسـ ــي للدولـ ــة اإلسـ ــبانية ملكـ ــي برملـ ــاين .ويت ـ ـ اـمن امليثـ ــاق
األعدم سردا مستفي ا للحقوق األساسية واحلريات العامة للمواطنني كافة ويك اـر دولـة أقـاليم
احلكــم ال ــذا  .كم ـا ا ــب هــذا الس ــياق إب ـراز مب ــدأ الفصــل ب ــني ســلقات الدول ــة :الته ـريعية
والتنفيذية والق ائية.
املفسـرة للدسـتور ،تتمتـا باالسـتقالل عـن سـائر
 -84المحكمة الدستورية .هي اجلهـة العليـا ا
اهليئـات الدسـتورية ،وال خت ـا إال للدسـتور والقـانون األساسـي رقـم  ،1979/2املـؤر  3تهـرين
األول/أكتــوبر ،املــندم هلــا .وتتــيلف مــن  12ع ـوا يعيــناهم املل ـ بــاقًا كــل مــن لــس الن ـوار
بي لبيـة ثالثــة أ:ــا األع ــاء يفأربعــة أع ــاء) ،و لـس الهــيو بــنفس األ لبيــة يفأربعــة أع ــاء)،
وحكومة الدولة يفع وان) ،وا لس العام للسلقة الق ائية يفع وان) .ويعني األع اء ملدة تسـا
وجت ـ ادد ثلــث ع ــوية احملكمــة كــل ثــالث ســنوات.
س ـنوات دون إمكانيــة إعــادة انتخــاهبم مباشــرةا ُ
وميكن تقسيم اختصاتات احملكمة الدستورية إىل ثالثـة اختصاتـات رئيسـية علـى النحـو التـا :
أوالا ،الرقابة على مدى دستورية القواننيف ثانيـا ،الفصـل تنـاز االختصـا بـني الدولـة وأقـاليم
تون حقوق املواطنني األساسـية ،بعـد اسـتنفاد
احلكم الذا  ،أو فيما بني األقاليم اهتاف وأخريا ،ا
اإلجراءات القانونية العادية ،عن طريـ مـا يسـمى ب طلـب احلمايـة الدسـتورية  ،الـذي يقـدم مـ
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اســتُنفذت الســبل الق ــائية العاديــة مــن أجــل الــدفا عــن أي ادعــاءات بوقــو انتهاكــات هلــذه
احلقوق .و لكل من املواطنني ومكتب أمني املدا .والنيابة العامة تقدمي هذا القلب.
 -85المؤسس ااات :الس االطة الملكي ااة .اله ــكل السياس ــي للدول ــة اإلس ــبانية ملك ــي برمل ــاين.
ويرمــز املل ـ  ،بصــفت رئــيس الدولــة ،إىل وحــدة الدولــة وبقائهــا ،ويــؤدي وليفــة احلكــم وال ــابط
لعمل املؤسسات املعتاد ،كما أن املمثل األعلى للدولة اإلسبانية العالقات الدولية.
 -86القااوات المساالحة .تتــيلف مــن القـوات الربيــة والبحريــة واجلويــة ،مهمتهــا ضــمان ســيادة
دولــة إســبانيا واســتقالهلا ،والــدفا عــن ســالمتها اإلقليميــة وندامهــا الدســتوري .وباعتبارهــا تابعــة
لوزارة الدفا  ،فهي أهم مقومات سياسة الدفا إسبانيا اليت هتدس ،حتـت مسـؤولية احلكومـة،
إىل ضــمان أمــن ومصــام إســبانيا واإلســبان ،والــدفا عــن احلقــوق واملبــادد امل ــمنة دس ــتور
ع ــام  1978و ميث ــاق األم ــم املتح ــدة لع ــام  ،1945ف ـ ـالا ع ــن املس ــامهة ،إط ــار اله ــرعية
الدولية ،حفمل األمن واالستقرار العامني.
 -87السالطة التشاريعية :البرلمااان .ممارسـة الســلقة التهـريعية للدولـة منوطــة بالربملـان ،الــذي
ميثل الهعب اإلسباين ويراقب عمل احلكومة .ويتيلف الربملان من لسني :لس النوار و لـس
الهيو  .ومن مث ،فالسلقة التهريعية ُ ـار عـن طريـ ندـام برملـان مؤلـف مـن لسـني مـن النـو
املعــروس باســم ا لســان ــري املتكــافئني  ،لـ أنـ ال ميكــن املقارنــة بــني اختصاتــات كــل مــن
ا لسني ،إ ينفرد لس النـوار مبمارسـة جـزء كبـري مـن مهـام الربملـان .ويُنتخـب النـوار وأع ـاء
لــس الهــيو ملــدة أربــا ســنوات .واــوز حــل ا لسـ اـني قبــل انتهــاء أجلهمــا ب يعــاز مــن رئــيس
احلكومــة .ويتــيلف لــس الن ـوار مــن  350نائب ـ ا .ويتعـ اـني اســتعراف يــا مهــاريا ومقًحــات
الق ـ ـوانني ،دون اسـ ــتثناء ،لـ ــس الن ـ ـوار املقـ ــام األول ،فيمـ ــا ميـ ــار لـ ــس الهـ ــيو ح ـ ـ
االعـًاف يفالفيتــو) علــى الــنص الــذي يصــو لــس النـوار أو حـ طلــب تعديلـ  ،مــا احتفــا
لس النـوار بسـلقة اختـا القـرار النهـائي بهـين بعـد إعـادة الندـر فيـ  .كمـا يتـوىل لـس النـوار
ترشير رئيس احلكومة ،وبالتـا  ،فهـو ا لـس الـذي ميكـن لـ إقالتـ  ،إمـا باعتمـاد مقـً لسـحب
الثقة من أو برفل منر احلكومة الثقة اليت تلتمسـها .لـس الهـيو  :يصـف الدسـتور بينـ لـس
التمثيـل اإلقليمــي .ويتـيلف ،الــدورة التهـريعية العاشــرة ،مـن  266ع ـوا ،مـنهم  208أع ــاء
يُنتخب ــون ب ــاالقًا الع ــام املباش ــر و 58ع ـوا آخ ـرين تعي ــنهم ا ــالس الته ـريعية ألق ــاليم احلك ــم
الذا  ،اليت تنتخب ع وا عن كل واحد منها وع وا آخر عن كل مليون نسمة كل إقليم.
 -88السالطة التفييييااة :الحكومااة .يكــاد نــص الدســتور اإلسـباين ال صتلــف عمــا هــو شــائا
الـ ــندم الربملانيـ ــة املعاتـ ــرة مـ ــن حيـ ــث ولـ ــائف احلكومـ ــات .إ تُسـ ــند إىل احلكومـ ــة الوليفـ ــة
التنفيذي ــة واملب ــادرة بالعم ــل التهـ ـريعي ،وإمكاني ــة س ــن ته ـريعات عاجل ــة يفيُن ــاط التص ــدي عليه ــا
وتوج ـ احلكومــة السياســة الداخليــة واخلارجيــة
بــا لس) وإعــداد مهــرو امليزانيــة العامــة للدولــة .ا
وتتجسد عملية تهكيل احلكومة إسـبانيا
للدولة واإلدارة املدنية والعسكرية فيها والدفا عنها.
ا
م ــرحلتني خمتلفت ــني امـ ـ ا .املرحل ــة األوىل ،يع ــرف املر اش ــر لرئاس ــة احلكوم ــة برنا ـ ـ املتعلـ ـ
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باحلكومــة علــى لــس الن ـوار للندــر في ـ  ،و املرحلــة الثانيــة ،يقــً ال ـرئيس علــى املل ـ  ،بعــد
حصول على ثقة ا لس وتعيين من جانب املل  ،تعيني الوزراء .وهـذا الواقـا ،إىل جانـب توجيـ
عمـل احلكومـة ،يـُـربزان منصـب رئــيس احلكومـة التندــيم الـداخلي للســلقة التنفيذيـة ،إىل درجــة
ميكن معها ،حالة الندام الدستوري اإلسباين ،احلديث عن ندام رئيس وزراء .واهليئة اجلماعيـة
للسلقة التنفيذية هي لس الوزراء ،ويتيلف من الرئيس ونائب الرئيس أو نوار الـرئيس والـوزراء.
واتمـا ا لــس عــاد اة أســبوعيا .وتتــيلف احلكومــة احلاليــة مــن رئــيس احلكومــة ونائــب حبقيبـة وزاريــة
و 12وزي ـرا .وتوج ــد مؤسس ــتان تابعت ــان مباش ــراة للربمل ــان يكلافهم ــا الدس ــتور مبه ــام حم ــددة تتعلـ ـ
بالرقابة على اإلدارة العامة.
 -89محكمة الحسابات .وفقا للمادة  136من الدسـتور ،تهـ اكل حمكمـة احلسـابات اهليئـة
العليا املعنية مبراجعة احلسابات واإلدارة االقتصادية الدولة ،ف الا عن الققا العام .وكما ُكر
آنفـ ـ ا ،تاتب ــا حمكم ــة احلس ــابات الربمل ــان ،وتت ــوىل احملكم ــة الدس ــتورية الفص ــل فيم ــا ق ــد ينه ــي م ــن
منازعات على اختصاتاهتا أو تالحياهتا .ويندام القانون األساسي رقم  ،1982/2املـؤر 12
وحتـدد مـدة واليتـ
ويعني املل رئيسها من بني أع ـائها بـاقًا ا لـس العـام ُ
أيار/مايو ،عملها .ا
ثالث سنوات .ويتيلف ا لس العام من  12ع وا والنائب العام.

 -90أمااين الملااال  .أُنهــئت مؤسســة أمــني املدــا .مبوجــب الدســتور اإلســباين لعــام 1978
بوتــفها املفوضــية الســامية للربملــان ضــمان ا للــدفا عــن احلقــوق األساســية واايتهــا .وهــي هبــذا
اهلدس مكلفة مبهمة اإلشـراس علـى أنهـقة اإلدارات العامـة كافـة .وينتخـب الربملـان أمـني املدـا.
بي لبيــة ثالثــة أ:ــا أع ــائ كــل مــن ا لســني ،ملــدة :ــس ســنوات وفق ـا للقــانون األساســي
رق ــم  ،1981/3امل ــؤر  6نيس ــان/أبريل ،املتعلـ ـ ب ــيمني املد ــا ،.واملـ ـندم هل ــذه املؤسس ــة .وه ــذا
يا أقاليم احلكم الذا .
املنصب طري التعميم
 -91الهيئ ا ااات االستش ا ااارية للحكوم ا ااة .مجل ا ااو الدول ا ااة .ه ـ ــو اهليئـ ــة االستهـ ــارية العلي ـ ــا
للحكوم ـ ــة ،ويندمـ ـ ـ الق ـ ــانون األساس ـ ــي رق ـ ــم  ،1980/3امل ـ ــؤر  22نيس ـ ــان/أبريل .ووليفتـ ـ ـ
األساسية استهارية ،تقتصر على إبداء رأي مثبت موضو االستهارة.
 -92المجلااو االقتصااادي واالجتماااعي .هــو إحــدى اهليئــات االستهــارية العليــا للحكومــة
ا ــال االجتمــاعي االقتصــادي ومكــان للتفــاهم بــني اجلهــات االجتماعيــة واالقتصــادية الفاعلــة
اليت ترمي إىل تقوير سـيادة القـانون االجتمـاعي والـدميقراطي البلـد .ويتـيلف ا لـس مـن رئـيس
و 60ع ـ ـوا عل ــى النح ــو الت ــا  :عه ــرون ع ـ ـوا تعي ــنهم التنديم ــات النقابي ــة ،وعه ــرون ع ـ ـوا
آخرين تعينهم مندمات أربار العمل ،وعهرون ع وا تابعون جلمعيات ومندمات.
 -93الساالطة القئااائية .وفق ـا للدســتور ،يُســتمد العــدل مــن الهــعب ويُقيم ـ  ،باســم املل ـ ،
ق ـ ــاة الس ـ ــلقة الق ـ ــائية ومولفوه ـ ــا الق ـ ــائيون .وال ب ـ ــد ه ـ ــذا الس ـ ــياق م ـ ــن إبـ ـ ـراز وح ـ ــدة
االختصــا الق ــائي املقــام األول ،ل ـ أن إقامــة العــدل مــن اختصــا جهــاز واحــد مــن
الق ــاة واملــولفني الق ــائيني .ا لــس العــام للســلقة الق ــائية .هــو هيئــة إدارة الق ــاة واملــولفني
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الق ــائيني .ويتــيلف مــن رئــيس احملكمــة العليــا ،الــذي ي ـًأ ا لــس ،و 20ع ـوا يعياــنهم املل ـ
باقًا الربملان ،بي لبية ثالثة أ:ا األع اء ،ملدة :س سنوات .وينبغي أن تكـون الثـين عهـر
ر
ع وا منهم تفة ر
مولف ق ائي.
قاف أو

 -94المحكمااة العليااا .هــي هيئــة االختصــا الق ــائي العليــا للدولــة ،باســتثناء مــا يتعل ـ
بال مانات الدستورية ،اليت يؤول اختصاتها إىل احملكمة الدستورية .ويعني املل رئـيس احملكمـة
العليا ،وهو أي ا رئيس ا لس العام للسلقة الق ائية ،بناءا على اقًا هذه اهليئة.
 -95الفائب العام للدولة .يُعين امللـ بـاقًا احلكومـة ،بعـد استهـارة ا لـس العـام للسـلقة
الق ائية .ومهمة النيابة العامة تعزيز العمل الق ائي دفاعـ ا عـن حقـوق املـواطنني واملصـام العامـة
اليت ميها القانون ،إما حبكم مسـؤوليتها أو بنـاءا علـى طلـب األطـراس املعنيـة .كمـا تتـوىل النيابـة
العامة مسؤولية ضمان استقالل احملاكم وكفالـة حت اقـ املصـلحة االجتماعيـة أمامهـا .و ـ للنائـب
العام تقدمي طلب احلماية الدستورية.

 -96التفلي اإلقليمي للدولة .أقالي الحكا الاياتي والمادن المتمتعاة باالحك الاياتي.
املكون ــة لدول ــة إس ــبانيا احلك ــم ال ــذا
اع ــًس دس ــتور ع ــام  1978حب ـ اجلنس ــيات واألق ــاليم ِّ
والت امن بينها وكفلـ هلـا .وأف ـى تنفيـذ أحكـام الدسـتور إىل حت اـول جـذري التندـيم اإلقليمـي
للدولــة ،ب نهــاء  17إقليمـ ا ا احلكــم ومــدينتني اتيــيت احلكــم يفســبتة ومليلــة) ،ومــا ترتــب علــى
ل من إعادة توزيا السلقة السياسية واإلدارية بني اهليئات املركزية وهيئـات احلكـم الـذا  .وقـد
حولت نتيجـة هـذه العمليـة إسـبانيا إىل أحـد البلـدان األوروبيـة األكثـر ال مركزيـةا ،موطِّـد اة اتسـاقها
ا
وت امن أقاليمها ،وعـززت التقـور املتنـا م لتنوعهـا السياسـي واالجتمـاعي والثقـا الـذي يهـكل
وحسـنت نوعيـة الدميقراطيـة،
جزءا من الواقا التارصي إلسـبانيا ،ا
وقربـت املؤسسـات إىل املـواطنني ،ا
وأسهمت إسهاما هائالا فيما أحرزت إسـبانيا مـن تقـدم اقتصـادي واجتمـاعي وثقـا مهـم .ولكـل
مــن أقــاليم احلكــم الــذا ندــام أساســي للحكــم الــذا  ،معتمــد مبوجــب قــانون أساســي ،يهــكل
القاع ــدة التيسيس ــية األساس ــية لإلقل ــيم وي ــندم جوان ــب أساس ــية في ـ ـ كتند ــيم برملان ـ ـ وحكومت ـ ـ
وعملهما ،واالختصاتات اليت ميارسها اإلقليم ،وإدارت  ،ومالمـر هويتـ والوقـائا املتباينـة فيـ مـن
قبيل اللغة أو القانون املدين ،وعالقات ما الدولة وما أقـاليم احلكـم الـذا األخـرى .ويقـوم توزيـا
االختصاتات بني الدولة وأقاليم احلكـم الـذا علـى أسـا التفريـ بـني االختصاتـات احلصـرية
للدول ــة أو ألق ــاليم احلك ــم ال ــذا واالختصات ــات امله ــًكة ب ــني الدول ــة وأق ــاليم احلك ــم ال ــذا
واالختصاتات املتماثلة ،اليت ميكن للدولة وألقاليم احلكـم الـذا علـى حـد سـواء التـدخل فيهـا.
وتهمل االختصاتات احلصرية ،للدولة وألقاليم احلكم الذا على حد سواء ،السلقة التهريعية
والقــدرة التنفيذيــة ،بينمــا ميكــن أن تنقــوي االختصاتــات املهــًكة علــى توزيــا خمتلــف للســلقة
الته ـريعية والتنديميــة بــني الدولــة وأقــاليم احلكــم الــذا  ،الــيت عــادةا مــا تلـ القــدرة التنفيذيــة
هذه احلالة .و حالة تنـاز االختصـا  ،تتـوىل احملكمـة الدسـتورية الفصـل فيـ  ،مثلمـا ـدث
دول أخرى ال مركزية سياسيا .وندام احلكم أقاليم احلكم الذا برملاين ،فمؤسساهتا األساسية
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هي الربملان ورئيس اإلقليم واحلكومة املسـتقلة اتيـ ا .ومـن وجهـة الندـر االقتصـادية واملاليـة ،تتمتـا
أقــاليم احلكــم الــذا بقــدر كبــري مــن االســتقالل الــذا اإلداري ،وبالقــدرة علــى اعتمــاد ميزانياهتــا
الســنوية اخلاتــة هبــا ،وحتديــد مواردهــا اخلاتــة عــن طري ـ ال ـرائب والرســوم وال ـرائب اإلضــافية
واملسامهات اخلاتة واألسعار العامة.
 -97وتهــمل امل ـوارد الــيت يتيحهــا ندــام التمويــل ألقــاليم احلكــم الــذا  ،ف ـالا عــن إمكانياهتــا
ال ريبية ،املؤلفة مـن موعـة مـن ال ـرائب املتنـازل هلـا عـن حتصـيلها الكلـي أو اجلزئـي ،حتـويالت
تندوق ضـمان اخلـدمات العامـة األساسـية وتـندوق االكتفـاء الهـامل .كمـا يهـمل هـذا الندـام
تــنادي التقــارر بــني أقــاليم احلكــم الــذا  ،املنهــية مــن خــالل م ـوارد إضــافية اعتمــدهتا الدولــة
هبدس تعزيز التوازن االقتصادي اإلقليمي ،إسهاما منها حتقي املساواة واإلنصاس .وعلى هذا
املكونــة لنمــو التمويــل إىل كفالــة الت ــامن بــني األقــاليم
النحــو ،تســعى خمتلــف آليــات التمويــل ِّ
يــا أوــاء إقلــيم إســبانيا .وإىل
وحــد أد مــن املســاواة تقــدمي اخلــدمات العامــة األساســية
جانب املوارد اليت يتيحها ندام التمويـل ألقـاليم احلكـم الـذا  ،ينبغـي أن يُؤخـذ االعتبـار بـاقي
امل ـوارد الــيت تلكهــا هــذه األقــاليم ،مــن قبيــل ال ـرائب اخلاتــة هبــا ،وحتــويالت امليزانيــات العامــة
للدولــة أو حتــويالت تــنادي االحتــاد األوروس .ونــتمج تهــكيل هــذا الندــام التمــويلي عــن مســتوى
إســبانيا ،الــيت تعتــرب مــن أكثــر بلــدان مندمــة التعــاون
التقــور الــذي بلغ ـ وضــا احلكــم الــذا
والتنمية امليدان االقتصادي ال مركزية ،وتتقدم على بلدان عريقة ال احلكم االحتادي.
 -98الكيانااات المحليااة .وفقـ ا آلخــر األرقــام الرمسيــة املتعلقــة بتعــداد الســكان حـ  1كــانون
الثاين/ين ـ ــاير  2013يفاملرس ـ ــوم امللك ـ ــي  ،2013/1016امل ـ ــؤر  20ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب)،
توج ــد  50مقاطع ــة و 8 117بلدي ــة بتوزي ــا س ــكاين متف ــاوت إىل ح ــد كب ــري م ــن حي ــث ع ــدد
سكاهنا .إ يقل عدد السكان  4 897بلديـة ،أي  60.33املائـة منهـا ،عـن 1 000
نسمة ويقـل عـدد السـكان  6 798بلديـة ،أي  83.75املائـة منهـا ،عـن  5 000نسـمة.
ويتجــاوز عــدد الســكان  146بلديــة فقــط ،أي  1.80املائــة منهــا 50 000 ،نســمة.
وم ــن وجه ــة الند ــر التنديمي ــة ،ته ــكل ــالس البل ــديات مؤسس ــات احلك ــم واإلدارة للبل ــدياتف
وتهــكل ــالس املقاطعــات أو مؤسس ــات أخــرى ات ط ــابا ثيلــي مؤسس ــات احلك ــم واإلدارة
للمقاطعاتف و ثـل بلـديات اجلـزر و ـالس اجلـزر مؤسسـات احلكـم واإلدارة أرخبيلـي الكنـاري
والبليار على التوا  .وتتيلف هيئات الس البلـديات مـن العمـدة ،الـذي يـرأ املؤسسـة ،ونـوار
العمدة و لس احلكم وا لس العام ،ويتيلف ا لس العام مـن يـا أع ـاء لـس البلديـة الـذين
ينتخـ ــبهم مباشـ ــرة سـ ــكان البلديـ ــة ق ـ ـوائم مفتوحـ ــة حالـ ــة البلـ ــديات الـ ــيت ال يتجـ ــاوز عـ ــدد
س ــكاهنا  250نس ــمة ،و قـ ـوائم مغلق ــة حال ــة البل ــديات ال ــيت يتج ــاوز ع ــدد س ــكاهنا 250
نسمة ،بندام القوائم النسبية .ويُنتخب العمدة باأل لبية املقلقة ألتـوات أع ـاء لـس البلديـة.
ف ن  .صـل علـى األ لبيـة املقلقـة ،يُنتخـب ملنصـب العمـدة ع ـو ا لـس الـذي يـًأا القائمـة
ال ــيت حدي ــت ب ــيكرب ع ــدد م ــن األتـ ـوات ،و حال ــة البل ــديات ات الق ـوائم املفتوح ــة ،يُنتخ ــب
ملنصب العمدة ع و ا لس الذي حدي بيكرب عدد من األتوات انتخابـات أع ـاء ـالس
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البلديات .والندام اخلا هو الذي تنتهج البلديات اليت تعمل بندـام ا لـس املفتـو  ،أي تلـ
الــيت تعتمــد ،تقليــديا وطوعي ـا ،هــذا الندــام الفريــد للحكــم واإلدارة وتل ـ الــيت ،لــدواعي موقعهــا
اجلغـرا  ،أو إدارة مصــاحلها البلديــة علــى وــو أف ــل أو لــروس أخــرى ،يستحســن ويعتمــد فيهــا،
مبوافقــة إقلــيم احلكــم الــذا املعــين ،هــذا الندــام الفريــد للحكــم واإلدارة الــذي ينتخــب إطــاره
سكان البلدية ،املـؤهلني لالنتخـار ،العمـدة بهـكل مباشـر وفـ ندـام األ لبيـة ،مـا يهـكل مثـاالا
حقيقيـ ـا للدميقراطي ــة املباش ــرة .و انتخاب ــات البل ــديات ،ال يقتص ــر التمت ــا ب ــاحل التص ــويت
و الً اشر على الناخبني اإلسبان فحسب ،بل يتمتا ب أي ا مواطنـو االحتـاد األوروس املقيمـون
إســبانيا علــى قــدم املســاواة مــا اإلســبان ،وكــذل األجانــب املقيمــون إســبانيا الــذين تســمر
هل ـ ــم بل ـ ــداهنم بالتص ـ ــويت يفأو ب ـ ــاحل الًش ـ ــر ،عن ـ ــد االقت ـ ــاء) النتخ ـ ــار إس ـ ــبان تل ـ ـ
االنتخابات ،وفقا لنص اتفاقية ما يفاملـادة 13يف )2مـن الدسـتور اإلسـباين واملـادتني  176و177
م ــن الق ــانون األساس ــي رق ــم  ،1985/5امل ــؤر  19حزيران/يونيـ ـ  ،املتعل ـ ـ بند ــام االنتخاب ــات
العام) .أما الس املقاطعات ،فينتخبها أع اء الس البلديات املقاطعة مـن بيـنهم ،وتكمـن
مهمتهــا األساســية مســاعدة البلــديات والتعــاون معهــا ،وال ســيما تل ـ الــيت لــديها إمكانيــات
اقتصــادية وإداري ـة أق ــل ،وكــذل ضــمان تق ــدمي احلــد األد اإللزامــي م ــن اخلــدمات الــيت يف ــرف
القانون على البلـديات تقـدميها .وتهـكل بلـديات اجلـزر جـزر الكنـاري و ـالس اجلـزر جـزر
البليار هيئات احلكم واإلدارة كل منهما.
 -2نلام العدالة .بيانات بشأن الجريمة
عــام  ،2012بل ـ عــدد األشــخا البــالغني املــدانني املســجلني الســجل املركــزي
-99
للمدانني ما موع  221 063مدانا ،وفقا لبحكام النهائية الصادرة ل العام واليت أُبل هبا
املسجل العام الساب ل .
السجل املركزي ،ما ميثل اخنفاض ا بنسبة  0.2املائة عن العدد ا
 -100وميثل الـذكور  89.1املائـة مـن إ ـا املـدانني واإلنـاث  10.9املائـة مـنهم .وبلـ
معدل املدانني كل  1 000نسمة يفممن تبل أعمارهم  18سنة ومـا فـوق)  5.7مـدانني علـى
رار املعدل املسجل عام .2011

 -101وبتحلي ــل النس ــبة املئوي ــة لتوزي ــا األش ــخا امل ــدانني حبس ــب الس ــن ،يالح ــمل أن الفئ ــة
العمرية األكثر شيوع ا حالة الرجال تًاو بني  41و 50سنة يفمـا ميثـل نسـبة  19.5املائـة
من موعهم) ،وتًاو حالة النساء بني  21و 25سنة يفأي  17.8املائة).
 -102وبل متوسط عمر املدانني  35.7سنة يف 35.8سنة بني الرجال و 34.7بني النساء).
 -103وك ـ ــان أ ل ـ ــب امل ـ ــدانني ع ـ ــام  2012إس ـ ــبانيي اجلنس ـ ــية يفأي  74.2املائ ـ ــة م ـ ــن
مــوعهم مقابــل  72.7املائــة العــام الســاب لـ ) .وش ـ اكل القــادمون مــن البلــدان األمريكيــة
أكرب نسبة للمدانني من األجانب يفأي  36.3املائة من مو األجانب).
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 -104وأُدين ما نسبت  82.8املائة من مو املدانني هرمية واحدة يف83
الساب ) و 17.2املائة منهم بيكثر من جرمية يف 17املائة عام .)2011

املائة

العـام

 -105ومـ ــن بـ ــني املـ ــدانني بارتكـ ــار جرميـ ــة واحـ ــدة ،وحبسـ ــب نـ ــو اجلرميـ ــة ،شـ ــكل املـ ــدانون
مبخالفات السالمة على القرق الفئة األكثر عددا يف 41.5املائة من مو املدانني) .وتالهم
املدانون هرائم اإليذاء يف 11.9املائة) واملدانون بالسرقة يف 9.5املائة).
 -106وكان ــت األن ــدلس ع ــام  2012اإلقل ــيم ا احلك ــم ال ــذي س ــجل أك ــرب ع ــدد م ــن
املدانني ،بنسبة  20.1املائة من موعهم .وتلتها كاتالونيا يف 13.8املائـة) مث إقلـيم مدريـد
يف 12.3املائة).
 -107وكان ــت كاتالوني ــا اإلقل ــيم ا احلك ــم ال ــذي س ــجل أك ــرب ع ــدد م ــن امل ــدانني األجان ــب
يف 18.5املائة) ،وتالها إقليم مدريد يف 16.8املائة) مث األندلس يف 13.8املائة).
 -108وســجلت مــدينتا ســبتة ومليلــة أعلــى معــدل للمــدانني كــل  1 000نســمة يف38.82
و ،20.94عل ــى الت ـوا ) .وعل ــى العك ــسُ ،س ـ اجلت أد املع ــدالت ك ــل م ــن كاس ــتياا ولي ــون
يف )4.42وأر ون يف )4.72وإقليم الباس يف.)4.87
 -109وارتفا إ ا عدد اجلرائم املسجلة بنسبة 0.4

املائة

عام .2012

 -110و ع ـ ــام ُ ،2012س ـ ــجل م ـ ــا موعـ ـ ـ  275 130جرمي ـ ــة مرتكب ـ ــة ،م ـ ــا ميث ـ ــل زي ـ ــادة
ـجل العـ ــام السـ ــاب ل ـ ـ  .فقـ ــد بل ـ ـ معـ ــدل اجل ـ ـرائم
بنسـ ــبة  0.4املائـ ــة عـ ــن العـ ــدد املسـ ـ ا
كل  1 000نسمة  7.1جرائم ،وهو املعدل نفس املسجل عام .2011
 -111وحبســب نــو اجلرميــة ،كانــت اجلـرائم املرتكبــة ضــد الســالمة علــى القــرق األكثــر حــدوث ا
يف 38.7املائــة م ــن م ــو اجل ـرائم) مث ج ـرائم اإلي ــذاء يف 12.5املائ ــة) والس ــرقة يف10.7
املائة).
 -112ور ــم لـ ـ  ،جت ــدر اإلش ــارة إىل أن نس ــبة اجلـ ـرائم املرتكب ــة ض ــد الس ــالمة عل ــى الق ــرق
اخنف ت بنسبة  7.7املائة باملقارنة ما عام .2011
 -113وبل معدل عدد اجلرائم لكل شخص مدان  1.2جرمية ،علـى ـرار املعـدل املسـجل
عام  .2011وحبسـب نـو اجلـنس ،كـان هـذا املعـدل بـني الـذكور يف )1.3أعلـى منـ بـني اإلنـاث
يف ،)1.1على رار العام الساب ل يف 1.3بني الذكور مقابل  1.2بني اإلناث).
 -114وكانــت نســبة 94.6
املائة منها جرائم بدرجة الهرو .

املائــة مــن مــو اجل ـرائم املرتكبــة ج ـرائم تامــة ونســبة 5.4

الغرامة والحبو والمفع الخاص من ممارسة المهفة ،العقوبات األكثر شيوعا
ـجلة
 -115عام  ،2012تدر ما موع  557 793عقوبة شكل أحكام هنائية ومس ا
السجل املركزي للمدانني ،ما ميثل زيادة بنسبة  1.2املائة باملقارنة ما العام الساب ل .
GE.15-05017

41

HRI/CORE/ESP/2015

 -116وكانت نسبة  54.3املائة من العقوبات الصادرة يفالرئيسية والثانوية علـى حـد سـواء)
عقوبـات ســالبة حلقــوق أخــرى ،بينمــا كانــت نسـبة  25.9املائــة منهــا عقوبــات ســالبة للحريــة،
ونسبة  19.4املائة منها رامات و 0.4املائة عقوبة القرد من اإلقليم الوطين.
 -117ومــن بــني العقوبــات الســالبة حلقــوق أخــرى ،كــان املنــا اخلــا مــن ممارســة املهنــة العقوبــة
األكثر شيوعا يف 18.6املائة من إ ا العقوبات) .ومـن بـني العقوبـات السـالبة للحريـة ،كـان
احلبس العقوبة األكثر شيوع ا يف 25.5املائة).
 -118وكانــت نســبة  25.6املائــة مــن مــو العقوبــات الصــادرة ح ـ الــذكور عقوبــات
س ــالبة للحري ــة ،و 25.2املائ ــة ،بوج ـ خ ــا  ،عقوب ــات ب ــاحلبس .وبالنس ــبة لإلن ــاث ،كان ــت
نسبة  29.4املائة من مـو العقوبـات الصـادرة حقهـن عقوبـات سـالبة للحريـة ،و28.9
املائة عقوبات باحلبس.
 -119وحبسب نو جنس مرتكب اجلرمية ،ش اكلت العقوبات السالبة حلقوق أخرى 54.8
املائــة مــن إ ــا العقوبــات الصــادرة ح ـ الــذكور ،و 49املائــة مــن العقوبــات الصــادرة
ح اإلناث.
 -120وإ ا أُخذ سن مرتكـب اجلرميـة االعتبـار ،يُالحـمل أنـ كلمـا تقـ ادم السـن ،باسـتثناء مـن
تتجــاوز أعمــارهم  70عام ـا ،تص ــبر العقوبــات الســالبة للحريــة أق ــل شــيوعا والعقوبــات الس ــالبة
حلقوق أخرى أكثر شيوع ا.
 -121وحبسب جنسية مرتكب اجلرمية ،كانت العقوبات السالبة للحريـة بـني املـدانني األجانـب
يف 28.5املائـة) أكثــر شــيوع ا منهــا بــني اإلســبان يف 25املائــة) .وبوجـ خــا  ،مثلــت عقوبــة
احلــبس نســبة  28املائــة مــن إ ــا العقوبــات الصــادرة ح ـ األجانــب ،مقابــل 24.7
املائة من إ ا تل الصادرة ح اإلسبان.
إحصائية بشأن القاصرين
 -122عام ُ ،2012سجل  16 172قاترا مدان ا يفتًاو أعمارهم بـني  14و 17سـنة)،
وفق ا ألحكام هنائية أُبلـ هبـا سـجل األحكـام املتعلقـة باملسـؤولية اجلنائيـة للقاتـرين ،وهـو مـا ميثـل
اخنفاضا بنسبة  5.1املائة عن العام الساب ل .
 -123وبل معدل القاترين بني سن  14و 17سنة املدانني كل  1 000نسمة من نفـس
الفئة العمرية  9.3قاترين ،مقابل  9.7العام الساب ل .
 -124ومثال الذكور  82.5املائة من القاترين املدانني واإلناث  17.5املائة منهم .وقد
ازداد ع ــدد اإلن ــاث القاتـ ـرات امل ــدانات بنس ــبة  5.6املائ ــة باملقارن ــة م ــا الع ــام الس ــاب ل ـ ـ .
وحبسب السن ،كان القاترون مـن الفئـة العمريـة  17عامـا هـم األكثـر عـددا يف 32.1املائـة)،
يليهم القاترون من الفئة العمرية  16عام ا يف 29.2املائة).
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 -125وكـ ــان أ لـ ــب القات ـ ـرين املـ ــدانني إسـ ــبانيي اجلنسـ ــية يف 76.9املائـ ــة) .ور ـ ــم ل ـ ـ ،
ارتفعـ ــت نسـ ــبة األجانـ ــب إىل  23.1املائـ ــة ،مقابـ ــل  20.9املائـ ــة العـ ــام السـ ــاب ل ـ ـ .
وبتحليــل عــدد املخالفــات املرتكبــة ،تبـ اـني أن اثنــني مــن كــل ثالثــة قات ـرين مــدانني ارتكب ـوا خمالفــة
جنائية واحدة وواحد من كل ثالثة منهم ارتكب أكثر من خمالفة.
سجل أكبر عدد من القاصرين المدانين
األندلو ،اإلقلي اليي ّ

ـجلني سـجل
سجل أكرب عدد من القاتـرين املـدانني املس ا
 -126األندلس هي اإلقليم الذي ا
األحكــام عــام  ،2012مبــا نســبت  22.5املائــة مــن مــو املــدانني .ويلي ـ إقلــيم بالينثيــا
يف 14.9املائة) ،مث كاتالونيا يف 10.2املائة).

 -127و .يتغــري هــذا الًتيــب فيمــا يتعل ـ بالقات ـرين املــدانني اإلســبان .ابيــد أن كاتالونيــا كانــت
اإلقليم الذي سجل أكرب عدد من القاترين املدانني األجانب ،يليها إقليم بالينثيا مث إقليم مدريد.
ـجلت مدينـ ـ ـة س ـ ــبتة يف 45.6قاتـ ـ ـرا ك ـ ــل  )1 000ومليل ـ ــة يف 16.1قاتـ ـ ـرا
 -128وس ـ ـ ا
كــل  )1 000املتمتعتــني بــاحلكم الــذا  ،وإقلــيم الريوخــا يف 15قات ـرا كــل  )1 000أعلــى
معــدالت القات ـرين املــدانني املًاوحــة أعمــارهم بــني  14و 17ســنة كــل  1 000نســمة مــن
نفــس الفئــة العمريــة .وعلــى العكــس ،ســجلت كــل مــن كاتالونيــا يف ،)6.1وإقلــيم مدريــد يف)6.2
وأرا ون يف )7.7أقل معدالهتم.
 -129و عام ُ ،2012س اجل ما موع  28 022خمالفة جنائية ارتكبها قاترون ،مبا يقـل
عن العام الساب ل بنسبة  4.7املائـة .وكانـت  64.3املائـة منهـا جـرائم و 35.7املائـة
خمالفــات .وحبســب نــو اجلرميــة ،كانــت الســرقات هــي األكثــر حــدوث ا يف 41.3املائــة) ،تليهــا
ج ـرائم اإليــذاء يف 13.4املائــة) ،مث ج ـرائم التعــذيب وتل ـ املرتكبــة ضــد االســتقامة األخالقيــة
يف 8.1املائــة) .وكانــت أكث ــر املخالفــات ش ــيوعا ،تل ـ املرتكب ــة ضــد األش ــخا يف63.6
املائة) وضد املمتلكات يف 32.8املائة).
 -130وحبسـ ــب نـ ــو اجلـ ــنس ،ارتكـ ــب القاتـ ــرون  83.3املائـ ــة مـ ــن املخالفـ ــات اجلنائيـ ــة
والقات ـرات  16.7املائ ــة منه ــا .وارتك ــب القات ــرون  87.3املائ ــة م ــن اجلُــنر و71.1
املائــة مــن املخالفــات .وحبســب الســن ،يالحــمل ازديــاد عــدد املخالفــات بتقـ ادم العمــر .فقــد مثلــت
املخالفــات املرتكبــة ســن  17ســنة يف 32.3املائــة مــن مــو املخالفـات) أكثــر مــن ضــعف
تلـ ـ املرتكب ــة س ــن  14س ــنة يف 15.5املائ ــة) .وارتك ــب  76.5املائ ــة م ــن املخالف ــات
قاترون إسبان و 23.5املائة منها قاترون أجانب يفمقابل  77.6املائة و 22.4املائة
العام الساب ل ).
على التوا
 -131وبل عدد املخالفات اجلنائية اليت ارتكبها قاتـرون كـل  1 000نسـمة مـن السـكان
ـجلت أعل ــى املع ــدالت
ب ــني س ــن  14و 17س ــنة  .16.2وحبس ــب أق ــاليم احلك ــم ال ــذا ُ ،س ـ ا
مدينة سبتة املتمتعة باحلكم الذا يف )68.6وإقليم الريوخا يف )44ومدينة مليلية املتمتعـة بـاحلكم
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ـجلت أد املع ــدالت
ال ــذا يف .)92.2وعل ــى العك ــسُ ،س ـ ا
يف )11و اليسيا يف.)14

إقل ــيم مدري ــد يف ،)9.6وكاتالوني ــا

 -132و عام  ،2012اعتمد الق اة  25 393تدبريا ،ما شكل زيادة بنسبة  7.1املائة
باملقارنــة مــا العــام الســاب  .وكانـت التــدابري األكثــر اعتمــادا هــي اإلفـرا حتــت املراقبــة يف37.7
املائــة مــن مــو التــدابري) ،واخلدمــة لصــام ا تمــا يف 19.3املائــة) واالحتجــاز شــب املفتــو
يف 12املائ ــة) .وكلم ــا تق ــدم س ــن مرتك ــب املخالف ــة كلم ــا ازدادت النس ــبة املئوي ــة لت ــدابري إ ــاز
أعم ــال اجتماعي ــة تعليمي ــة يف 9.2املائ ــة م ــن م ــو الت ــدابري بالنس ــبة مل ــن تبل ـ أعم ــارهم 14
سـنة و 11.8ملـن تبلـ أعمـارهم  17سـنة) واخنف ــت تـدابري اإلفـرا حتـت املراقبـة يف 42املائــة
ملــن تبل ـ أعمــارهم  14ســنة و 33.7املائــة ملــن تبل ـ أعمــارهم  17ســنة) .وحبســب جنســية
مرتكــب املخالفــة ،يالحــمل ،نســبي ا ،أن تــدابري االحتجــاز املغل ـ واالحتجــاز شــب املفتــو تُتخــذ
بنسبة أكرب حالة القاترين األجانب يف 1.9املائة و 10.8املائة) .وعلى عكـس لـ ،
ف ن تدابري اخلدمة لصام ا تما تتخذ بنسبة أقل حالة القاترين األجانب يف 16.7املائة)
منها حالة القاترين اإلسبان يف 20.1املائة).

ثانيا -اإلطار العام لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول القواعد الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
التعهـد بالتزامـات
 -133إسبانيا دولة طرس املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان .وقد قبلت ا
ــال ااي ــة حق ــوق اإلنس ــان وأخ ــعت نفس ــها لس ــلقة هيئ ــات اإلشـ ـراس
واس ــعة النق ــاق
الدوليــة .وللمحكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان أمهيــة خاتــة بالنســبة إىل إســبانيا ،إ إهنــا تراقــب
تنفي ــذ االتفاقي ــة األوروبي ــة حلماي ــة حق ــوق اإلنس ــان واحلري ــات األساس ــية .وفيم ــا يل ــي االتفاق ــات
املتعددة األطراس املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تدقت عليها إسبانيا:
-134
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إطار األمم املتحدة:



اتفاقية منا جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهاف



االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوكول املتعل مبركز الالجئنيف



اتفاقية احلقوق السياسية للمرأةف



االتفاقية املتعلقة مبركز األشخا

عدميي اجلنسيةف



العهد الدو اخلا

باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكواله االختياريانف



العهد الدو اخلا

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبروتوكول االختياريف



االتفاقية الدولية للق اء على يا أشكال التمييز العنصريف
GE.15-05017

HRI/CORE/ESP/2015



اتفاقية الق اء على يا أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياريف



اتفاقيــة مناه ــة التعــذيب و ــريه مــن ضــرور املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية
أو املهينة يفوقد نفذت إسبانيا اإلعالن املنصو علي املادة  22من االتفاقيـة الـذي
يعًس باختصـا جلنـة مناه ـة التعـذيب بـالندر الهـكاوى الـواردة مـن أفـراد بهـين
انتهاكات أحكام االتفاقية) وبروتوكوهلا االختياريف



اتفاقيــة حقــوق القف ـل وبروتوكوالهت ـا االختياري ـة الثالثــة يفبهــين بيــا األطفــال واســتغالل
األطفــال البغــاء و امل ـواد اإلباحيــةف وبهــين إش ـراك األطفــال النزاعــات املســلحة
وإجراءات تقدمي البال ات)ف



ندام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاق امتيازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة
وحصاناهتاف



اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املندمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــوالت منــا وقمــا ومعاقبــة االجتــار
باألشخا  ،وخباتة النساء واألطفال وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـ
الرب والبحر واجلوف




اتفاقية حقوق األشخا



اتفاقية الذخائر العنقوديةف



اتفاقية مراقبة التجارة الدولية باألسلحة والذخرية واملعدات احلربية.
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االتفاقية الدولية حلماية يا األشخا

من االختفاء القسريف

وي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياريف

إطار لس أوروبا:



االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةف



الربوتوك ـ ــول رق ـ ــم  4امللحـ ـ ـ باالتفاقي ـ ــة األوروبي ـ ــة حلماي ـ ــة حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان واحلري ـ ــات
األساســية ،الــذي يعــًس حبقــوق وحري ــات معينــة إضــافةا إىل تل ـ ال ـواردة االتفاقي ــة
و الربوتوكول اإلضا امللح هبا يفاالتفاقية رقم  46لس أوروبا)ف



الربوتوك ـ ــول رق ـ ــم  6امللحـ ـ ـ باالتفاقي ـ ــة األوروبي ـ ــة حلماي ـ ــة حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان واحلري ـ ــات
األساسية ،املتعل ب لغاء عقوبة اإلعدامف



الربوتوكول رقـم  7امللحـ باتفاقيـة اايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية يفاالتفاقيـة
رقم  117لس أوروبا)ف



الربوتوكـ ــول رقـ ــم  12امللح ـ ـ باالتفاقيـ ــة األوروبيـ ــة حلمايـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان واحلريـ ــات
األساسية ،املتعل باحلدر العام للتمييزف
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الربوتوكـ ــول رقـ ــم  13امللح ـ ـ باالتفاقيـ ــة األوروبيـ ــة حلمايـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان واحلريـ ــات
يا الدروسف
األساسية ،املتعل ب لغاء عقوبة اإلعدام



الربوتوكـ ــول رقـ ــم  14امللح ـ ـ باالتفاقيـ ــة األوروبيـ ــة حلمايـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان واحلريـ ــات
األساسية ،املعدِّل آللية مراقبة تنفيذ االتفاقيةف



اتفاقيــة اايــة حقــوق اإلنســان وكرامــة اإلنســان فيمــا يتعل ـ بتقبي ـ البيولوجيــا والقــب:
اتفاقية حقوق اإلنسان والقب األحيائيف



االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القوميةف



امليثـاق االجتمــاعي األوروس .وتعكــف إســبانيا حاليـ ا علــى عمليــة التصــدي علــى امليثــاق
االجتماعي بصيغت املنقحةف



اتفاقية لس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبهرف



اتفاقية لس أوروبا املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسيف



اتفاقية لس أوروبا لوقف االجتار بالبهرف



اتفاقية لس أوروبا بهين منا ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنز .

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطفي
 -136يكمـ ـ ــن اإلطـ ـ ــار العـ ـ ــام حلمايـ ـ ــة حقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان إسـ ـ ــبانيا الدسـ ـ ــتور اإلسـ ـ ــباين
لعــام  ،1978وأساس ـا ،الفصــل الثــاين مــن اجلــزء األول مــن البــار األول املعنــون احلقــوق
وتقر املادة  53من الدستور ندام ال مانات املكفولـة هلـذه احلقـوق علـى
والواجبات األساسية  .ا
النحو التا :
ال مانات التهريعية :ال اوز تنديم ممارسة هذه احلقوق إال مبوجـب قـانون
يفأ)
ـًم كــل األحـوال م ــموهنا األساســي  .واـب أن يكــون القــانون املبـ ِّـني للحقــوق األساســية
واحلريــات العامــة قانون ـا أساســيا ،يقت ــي اعتمــاده أو تعديل ـ أو إلغــاله تصــويتا هنائي ـا لــس
النـوار بي لبيــة أتـوات أع ــائ علــى مهــرو القــانون ملـ يفاملادتــان  1-81و .)2وتراقــب
احملكمــة الدســتورية مــدى فعاليــة هــذه ال ــمانة عــن طريـ القعــن دســتورية الق ـوانني واألحكــام
وصـ اـول تقــدمي هــذا القعــن لكــل مــن رئــيس
الته ـريعية الــيت هلــا قــوة القــانون يفامل ـادة 1-161يفأ))ُ ،
احلكومة وأمني املدا .و 50نائبا و 50ع وا لس الهيو واهليئات التنفيذية ألقاليم احلكـم
الــذا  ،وعنــد االقت ــاء ،الســها الوطنيــة يفامل ـادة 1-162يفأ)) .وعلــى ـرار ل ـ  ،كــي تبــدي
الدولة موافقتها علـى االلتـزام بـيي معاهـدات أو اتفاقيـات ،يُهـًط حصـوهلا علـى إ ن مسـب مـن
الربملان حالة املعاهدات أو االتفاقيات اليت س احلقوق والواجبات األساسية املنصو عليها
البــار األول يفامل ـادة 1-94يف )) مــن الدســتور .كمــا تــنص امل ـادة  95مــن الدســتور اإلســباين
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ألي مـن لسـي الربملـان ،لـس النـوار أو لـس الهـيو  ،تقـدمي طلـب
على أن
للحكومة أو ٍّ
إىل احملكمة الدستورية للندر أي معاهدة دولية تعتزم احلكومة إبرامهـا قـد تت ـمن أحكامـا خمالفـة
للدس ــتور .وق ــد يُف ــي ه ــذا القل ــب إىل إع ــالن دس ــتورية املعاه ــدة الدولي ــة وفق ـ ـا مل ــا ت ـ ـنص علي ـ ـ
امل ـ ـ ـادة  78مـ ـ ــن البـ ـ ــار السـ ـ ــاد مـ ـ ــن القـ ـ ــانون األساسـ ـ ــي رقـ ـ ــم  ،1979/2املـ ـ ــؤر  2ته ـ ـ ـرين
األول/أكتوبر ،املتعل باحملكمة الدستوريةف
يفر) و احلمايــة الق ــائية عــن طريـ احلمايــة العاديــة :اــوز ألي مـواطن أن يقلــب
أمــام احملــاكم العاديــة اايــة احلريــات واحلقــوق املعــًس هبــا املـادة  14واجلــزء األول مــن الفصــل
الثاين من الدستور.
 -137وأقـ ــر القـ ــانون رقـ ــم  ،1978/62املـ ــؤر  26كـ ــانون األول/ديسـ ــمرب ،بهـ ــين احلمايـ ــة
الق ــائية حلق ــوق الف ــرد األساســية  ،البداي ــة إج ـراءات احلصــول عل ــى ه ــذه احلمايــة .ــري أن ـ
اعتُم ــد قب ــل دخ ــول الدس ــتور حي ــز النف ــا  ،وعل ــى ال ــر م م ــن أن الق ــانون األساس ــي للمحكم ــة
الدسـ ـ ــتورية يُقـ ـ ـ اـر الفقـ ـ ــرة الفرعي ـ ـ ــة  2مـ ـ ــن حكم ـ ـ ـ املؤقـ ـ ــت الث ـ ـ ــاين اسـ ـ ــتمرار نفـ ـ ــا الق ـ ـ ــانون
رقـ ــم  ،1978/62طاملـ ــا  .تُفصـ ــل أحكـ ــام امل ـ ـادة  2-53مـ ــن الدسـ ــتور ،فـ ــالواقا أن الق ـ ـوانني
اإلجرائية اإلسبانية أخذت ت م ك ٍّـل مـن الـندم الق ـائية يفاملـدين واجلنـائي واملتعلـ باملنازعـات
اإلداريـ ــة واملتعل ـ ـ بالعمـ ــل) اإلج ـ ـراءات اخلاتـ ــة الواجـ ــب اعتمادهـ ــا مـ ــن أجـ ــل اايـ ــة احلقـ ــوق
األساسية ،فه اكل ل إلغاءا للقانون املذكور ،إما بتعديل القوانني القائمـة فعـالا ،كمـا هـو احلـال
قــانون املقاضــاة اجلنائيــة ،أو بســن قـوانني جديــدة ،كمــا كــان احلــال قــانون إجـراءات العمــل
يفاملرســوم امللكــي بقــانون رقــم  ،1995/2املــؤر  7نيســان/أبريل) ،أو القــانون رقــم ،1998/29
امل ـ ـ ــؤر  13وز/يولي ـ ـ ـ  ،امل ـ ـ ــندم لالختص ـ ـ ــا الق ـ ـ ــائي املنازع ـ ـ ــات اإلداري ـ ـ ــة ،أو الق ـ ـ ــانون
رقم  ،2000/1املؤر  7كانون الثاين/يناير ،املتعل باملقاضاة املدنية.
 -138ومن ر
جانب آخر ،مي ادد احلكم املؤقت الثاين من القانون األساسي للمحكمـة الدسـتورية
نقاق احلماية املنصو عليها هذا القانون ليهمل يا احلقوق الـواردة املـادة  2-53مـن
الدسـ ــتور .ويـ ــنص القـ ــانون األساسـ ــي للسـ ــلقة الق ـ ــائية رقـ ــم  ،1985/6املـ ــؤر  1وز/يولي ـ ـ
يفامل ـادة  ،)1-7علــى أن احلقــوق واحلريــات املعــًس هبــا الفصــل الثــاين مــن البــار األول مــن
الدســتور ُملزمــة ،ملهــا ،وتُكفـل اايتهــا الفعالــة مــن جانــب الق ــاة واحملــاكم كافــة .و هــذا
الســياق ،تــنص امل ـادة  4-5مــن القــانون نفس ـ علــى أن أي خمالفــة للمبــادد الدســتورية ته ـ اكل
يا احلاالت اليت ُايز القانون تقدميها .
سبب ا كافي ا لدعم طلبات القعن بالنقل
 -139واــوز للم ـواطنني ،بعــد اســتنفاد الســبل الق ــائية ،اللجــوء إىل احملكمــة الدســتورية عــن طري ـ
طل ــب احلماي ــة يفاملـ ـادة  2-53م ــن الدس ــتور) .وت ــندام املادت ــان 1-161يفر) و1-162يفر) م ــن
الدســتور إجـراء طلــب احلمايــة أمـام احملكمــة الدســتورية ،ف ـالا عــن املـواد مــن  41إىل  58مــن القــانون
األساســي للمحكمــة الدســتورية ،الــذي يــنص يفاملـادة  )1-41علــى أن احلقــوق واحلريــات املعــًس هبــا
املـواد مــن  14إىل  29تقبــل احلمايــة الدســتورية ،احلــاالت وبــالقرائ الــيت ــددها القــانون ،دون
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اإلخـ ــالل باحلمايـ ــة العامـ ــة املكلفـ ــة بتوفريهـ ــا احملـ ــاكم الق ـ ــائية .وتنقب ـ ـ هـ ــذه احلمايـ ــة باملثـ ــل علـ ــى
االس ــتنكاس ال ــمريي املع ــًس ب ـ امل ـادة  30م ــن الدس ــتور .ويل ــزم لقل ــب احلماي ــة أم ــام احملكم ــة
الدسـ ــتورية اسـ ــتنفاد السـ ــبل الق ـ ــائية السـ ــابقة يفأحكـ ــام احملكمـ ــة الدسـ ــتورية ،ومـ ــن بينهـ ــا األحكـ ــام
رقـ ــم  ،1982/73و ،1983/29و .)1984/30و هـ ــذا الص ـ ــدد ،اـ ــب ك ـ ــر التعـ ــديل ال ـ ــذي
أُدخل ،مبوجب القانون األساسي رقم  ،2007/6املـؤر  24أيار/مـايو ،علـى املـادة  241مـن قـانون
الســلقة الق ــائية األساس ــي رقــم  ،1985/6املــؤر  1وز/يولي ـ  ،فيمــا يتعل ـ ب ــرورة طلــب إلغ ــاء
الــدعاوى املقامــة أمــام احملــاكم العاديــة قبــل طلــب احلمايــة الدســتورية حالــة انتهــاك احلقــوق األساســية
املهار إليها املادة  2-53من الدستور ما  .يتسن اإلبالر عن هـذه االنتهاكـات قبـل تـدور قـرار
يُنهي الدعوى.

 -140أما عن أحقية طلب احلمايـة الدسـتورية ،فيحـ تقدميـ مـن قبـل الهـخص املتـيثر مباشـرة
باحلكم أو التصرس اإلداري أو الهخص الذي كان طرف ا الدعوى الق ـائية ،ف ـالا عـن أمـني
املدـا .والنائــب العــام ،وهــو طـرس دائــم إجـراء احلمايــة يفاملادتــان 1-46يفأ) ويفر) ،و2-47
مــن القــانون األساســي للمحكمــة الدســتورية) .وتعـ ِّـرس املـادة  54مــن الدســتور أمــني املدــا .بينـ
مف ــوف س ــام م ــن الربمل ــان ،يعيانـ ـ م ــن أج ــل ال ــدفا ع ــن احلق ــوق الـ ـواردة الب ــار األول م ــن
الدسـتور ،فيُخـول ســلقة اإلشـراس علــى أنهـقة اإلدارة ،ويقــدم تقريـرا عنهــا إىل الربملـان  .وعــالوةا
على هذه الوليفة الرقابيـة ألداء اإلدارة ،ـ ألمـني املدـا ،.بوتـف مـدافعا عـن احلقـوق الفرديـة،
التق ــدم بقل ــب احلماي ــة الدس ــتورية للحق ــوق الفردي ــة يفامل ـادة  162م ــن الدس ــتور وامل ـادة  46م ــن
القانون األساسي للمحكمة الدستورية) .وتهمل مهمت أي ا التنسـي مـا املؤسسـات الندـرية لـ
أقاليم احلكـم الـذا يفأمنـاء املدـا .كاتالونيـا وإقلـيم بالينثيـا وجـزر الباليـار ،وأمنـاء املدـا.
ـارا ،وأم ــني املد ــا .إقل ــيم الباس ـ  ،وأم ــني املد ــا .اليثي ــا،
األن ــدلس وكاس ــتياا المنته ــا وناب ـ ا
والنائــب العــام جــزر الكنــاري ،وكبــري الق ـاة أرا ــون ،واملــدعي العــام كاســتياا ولي ــون).
ال ااية حقوق اإلنسان ،كما يت ر مـن ارتفـا
وتتمتا مؤسسة أمني املدا .بكفاءة عالية
عدد الهكاوى اليت يندر فيها.
 -141و الندـ ــام القـ ــانوين اإلسـ ــباين ،ته ـ ـ اكل النيابـ ــة العامـ ــة ال ـ ــامن حلكـ ــم القـ ــانون ،وفق ـ ـ ا
ملــا حتــدده امل ـادة  124مــن الدســتور اإلســباين ،الــيت تــنص علــى تــو النيابــة العامــة مهمــة تعزيــز
عمل الق اء دفاعا عن حكم القانون وعن حقوق املواطنني وعن املصلحة العامة احملمية مبوجـب
القــانون ،علــى وــو ــري رمســي أو بنــاءا علــى طلــب األطـراس املعنيــة ،ف ـالا عــن ضــمان اســتقالل
احمل ــاكم وكفال ــة حت اق ـ املص ــلحة االجتماعي ــة أمامه ــا  ،وتباش ــر النياب ــة العام ــة مهامه ــا ع ــن طري ـ
هيئــات خاتــة هبــا وفق ـ ا ملبــدأي وحــدة العمــل وتبعيــة مســتويات اهلــرم اإلداري ،ملتزم ـةا ،كــل
األحوال ،مببدأي حكم القانون واحليـاد .وتـرد هـذه الصـالحيات باستفاضـة ندامهـا األساسـي
يفاملعتمد مبوجب القانون رقم  ،1981/50املؤر  30كانون األول/ديسمرب ،الذي أُجريت آخـر
عملي ــة إت ــال كب ــرية لـ ـ مبوج ــب الق ــانون رق ــم  ،2007/24امل ــؤر  9تهـ ـرين األول/أكت ــوبر)،
وتنص املادة  3من الندام األساسي للنيابة العامة على وجور اضقالعها مبا يلي:

48

GE.15-05017

HRI/CORE/ESP/2015



الفق ــرة الفرعي ــة  :3كفال ــة احـ ـًام املؤسس ــات الدس ــتورية واحلق ــوق األساس ــية واحلري ــات
العامة بكل ما يقت ي الدفا عنها من إجراءاتف



الفقــرة الفرعيــة  :11التــدخل الــدعاوى الق ــائية املتعلقــة بقلــب احلمايــة ،وكــذل
مســائل عــدم الدســتورية ،األح ـوال وبالقريقــة املنصــو عليهــا القــانون األساســي
للمحكمة الدستوريةف



الفقــرة الفرعيــة  :12تقــدمي طلــب احلمايــة الدســتورية ،ف ـالا عــن التــدخل الــدعاوى
املقامة أمام احملكمة الدستورية دفاعـا عـن حكـم القـانون ،بالقريقـة الـيت حتـددها القـوانني
يفوتتف ـ ه ــذه الوليف ــة م ــا أحك ــام امل ـادة  46م ــن الق ــانون األساس ــي رق ــم ،1979/2
املـ ــؤر  3ته ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر ،املتعل ـ ـ باحملكمـ ــة الدسـ ــتورية ومـ ــا ح ـ ـ األشـ ــخا
املخـ اـولني لتقــدمي طلــب احلمايــة الدســتورية األحـوال احملــددة خصوتـا هلــذا الغــرف
املادتني  42و 45من القانون).

 -142اللجن ــة الربملاني ــة :ت ــندم الئح ــة ل ــس النـ ـوار ،املعتم ــدة  10ش ــباط/فرباير 1982
يفامل ـ ـواد م ـ ــن  40إىل  ،) 53اختص ـ ــا ك ـ ــل م ـ ــن اللجن ـ ــة الدس ـ ــتورية الدائم ـ ــة واللجن ـ ــة الدائم ـ ــة
لاللتماســات ،وتُســند إىل هــذه األخــرية مهمــة الندــر االلتماســات الفرديــة أو اجلماعيــة املوجهــة
إىل لــس الن ـوار ،ويُتف ـ علــى إرســال هــذه االلتماســات إىل اجلهــات التاليــة :يفأ) أمــني املدــا.ف
ويفر) جلنــة لــس الن ـوار املعنيــة بدراســة موضــو االلتمــا ف ويف ) لــس الهــيو أو احلكومــة
أو احملاكم أو النيابة العامة أو اإلدارة العامـة املعنيـة .كمـا تتـوخى الئحـة لـس الهـيو  ،املعتمـدة
 26أيار/م ـ ــايو  ،1982إنه ـ ــاء جل ـ ــان تت ـ ــوىل تعزي ـ ــز حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان واايته ـ ــا يفاملـ ـ ـواد 49
إىل .)68
 -143وتعـ اـزز امل ـادة 10يف )2مــن الدســتور اح ـًام حقــوق اإلنســان إســبانيا ،إ تق ــي بــين
تُفس ــر القواع ــد املتعلق ــة ب ــاحلقوق األساس ــية واحلري ــات املع ــًس هب ــا الدس ــتور طبق ـ ا لإلع ــالن
العاملي حلقـوق اإلنسـان واملعاهـدات واالتفاقـات الدوليـة املربمـة هـذا ا ـال الـيت تـدقت عليهـا
إسبانيا .
 -144وقد تُر ت أمهية طلب احلماية الدستورية وفائدت االستثنائية فيما يتعل حبماية احلقـوق
األساســية إىل وجــور تصــدي احملــاكم لإلفـراط تقدميـ  .ففــي الواقــا ،كــان ارتفــا عــدد طلبــات
احلمايــة ،الــيت خــال كثــري منهــا مــن م ــمون حقيقــي ،يهــدد بهـ اـل أو ،علــى األقــل ،تــيخري عمــل
احملكم ـ ــة الدس ـ ــتورية .وهل ـ ــذا الس ـ ــبب ،اعتُم ـ ــد  9حزيران/يونيـ ـ ـ  ،1988الق ـ ــانون األساس ـ ــي
رقـ ــم  ،1988/6الـ ــذي أتـ ــى بصـ ــيا رة جديـ ــدة للمـ ــادة  50مـ ــن القـ ــانون األساسـ ــي للمحكمـ ــة
الدس ــتورية ،متيح ـا ب ــذل ع ــدم قب ــول طلب ــات احلماي ــة ال ــيت ختل ــو م ــن م ــمون حقيق ــي ب ــا
ـف عــدد
األقســام املؤلافــة مــن ثالثــة مــولفني ق ــائيني .وعلــى الــر م مــن هــذا اإلتــال  . ،يكـ ا
طلبات احلماية عن الزيادة ،فوتل إىل  10 410طلبـات عـام  ،2008مـا ميثـل زيـادةا سـنوية
بنسبة  22املائة.
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 -145ويُستكمل ندام ااية احلقـوق املدنيـة والسياسـية الـذي اسـتُعرف للت اـو بال ـمانة الدوليـة
املستمدة من تصدي إسبانيا على اتفاقيات دولية حلماية هذه احلقوق وعلى بروتوكوالهتا.
ـال السياسـة اخلارجيـة لتعزيـز
 -146ومن جهة أخرى ،جتدر اإلشارة إىل أن اهليئة الرئيسـية
واايــة حق ــوق اإلنس ــان إطــار اإلدارة اإلس ــبانية ه ــي مكت ــب حقــوق اإلنس ــان الت ــابا ل ــإلدارة
العامــة لبمــم املتحــدة وشــؤون حقــوق اإلنســان وزارة الهــؤون اخلارجيــة والتعــاون .وقــد أُنهــئت
هذه اهليئة عام  ،1983وتتوىل مباشرة املهام التالية:
املواضيا املتعلقة حبقوق اإلنسانف



إسداء املهورة



إعداد التقارير املتعلقة مبسيلة االحًام الدو حلقوق اإلنسانف



تعزي ــز قـ ــدر أك ــرب مـ ــن التنسـ ــي ب ــني خمتلـ ــف مراك ــز اإلدارة
والتعاون ال حقوق اإلنسانف

وزارة الهـ ــؤون اخلارجيـ ــة



تنديم مهاركة دولة إسبانيا



إقامة عالقات ما املكاتب احلكومية الندرية وما املندمات ري احلكومية املعنية حبقـوق
اإلنسانف



ـال حقـوق



االجتماعات واملؤ رات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانف

ضمان تنفيذ املعاهدات واالتفاقيـات الدوليـة الـيت وقاعـت عليهـا إسـبانيا
اإلنسانف
تعزيز ما ُارى من دراسات وأنهقة

ال اختصاتات املكتب احملددة.

جي  -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطفي
 -147أجــرت احلكومــة اإلســبانية خــالل عــام  2012تقييم ـ ا للخقــة األوىل حلقــوق اإلنســان.
وس ــجل التقي ــيم النه ــائي الربمل ــان  28ك ــانون الثاين/ديس ــمرب  .2012واعتب ــارا م ــن لـ ـ
ُ
التــاريخ ،أجــرت احلكومــة اإلســبانية عمليــة جتميــا للمعلومــات املتعلقــة حبالــة حقــوق اإلنســان
إسبانيا ،حني ُشر تنفيذ خقط وتـدابري خاتـة متنوعـة بالغـة التـيثري هـذا ا ـال ،مراعـاةا
خلقورة آثار األزمة االقتصادية اليت راكزت احلكومة اإلسبانية جهودها على التصدي هلا منذ بداية
هذه الدورة التهريعية.
 -148واعتُمدت هذه األثناء خقط ققاعية خمتلفة أو أُحرز تقدم تنفيذها ،ومن اخلقـط
اجلـ ــديرة بـ ــاإلبراز ،علـ ــى سـ ــبيل املثـ ــال ،اخلقـ ــة االس ـ ـًاتيجية الوطنيـ ــة للقفـ ــل واملراه ـ ـ  ،واخلقـ ــة
االس ـ ـًاتيجية لتكـ ــافؤ الف ـ ــر  ،واالس ـ ـًاتيجية الوطنيـ ــة إلدم ـ ــا شـ ــعب الغجـ ــر ،واالس ـ ـًاتيجية
اإلســبانية لبشــخا وي اإلعاقــة ،واخلقــة التوجيهيــة للتعــاون اإلســباين ،وبرنــاممج الرعايــة املنزليــة
ل ـحايا اإلرهـار ،وخقــة مؤسسـات األعمـال التجاريــة وحقـوق اإلنسـان ،وخقــة العمـل الوطنيــة
لإلدما االجتماعي ،وخقة املسؤولية االجتماعية ملؤسسات األعمـال التجاريـة .وسـوس يُ ـاس
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إىل هذه اخلقط إجـراءات جديـدة حمـددة القـابا ،وأولويـة رعايـة فئـات معينـة كاألسـر أو الهـبار
أو كبار السن ،وال سيما الذين هم حالة فقر واستبعاد اجتماعي.
 -149واستنادا إىل نتـائمج تنفيـذ هـذه اخلقـط الققاعيـة وأعمـال جتميـا املعلومـات املتعلقـة حبالـة
حق ــوق اإلنس ــان إس ــبانيا ،تعك ــف احلكوم ــة حاليـ ـا عل ــى حتدي ــد اسـ ـًاتيجية وأه ــداس حم ــددة
لبعوام املقبلة ال حقوق اإلنسان.

دال -عملية إعداد التقارير
 -150تُعـ اد التقــارير وفقـ ا للمبـادد التوجيهيــة العامــة املتعلقــة بهـكل وم ــمون التقــارير الواجــب
على الدول األطراس تقدميها طبق ا للمبادد التوجيهية لبمم املتحدة.
 -151وتستلزم عملية إعداد التقارير جهدا اعي ا كبريا مـن خمتلـف املؤسسـات العامـة واخلاتـة
والفئات االجتماعية .وقد شارك عملية إعداد هذا التقريـر عـدد كبـري مـن الـوزارات مشـل :وزارة
العم ــل وال ــمان االجتم ــاعي ،ووزارة الص ــحة واخل ــدمات االجتماعي ــة واملس ــاواة ،ووزارة التعل ــيم
والثقافــة والرياضــة ،ووزارة الزراعــة والتمــوين الغــذائي والبيئــة ،ووزارة التنميــة ،ووزارة الداخليــة ،ووزارة
الع ــدل ،ك ــل لـ ـ بتنس ــي مكت ــب حق ــوق اإلنس ــان الت ــابا ل ــوزارة اله ــؤون اخلارجي ــة والتع ــاون،
املكلاـف ،مـن بـني مهـام أخـرى ،ب ـمان تنفيـذ املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة الـيت وقاعـت عليهــا
إسبانيا ال حقوق اإلنسان.

هاء -معلومات أخرى متعلقة بحقوق اإلنسان
 -152تعترب إسبانيا ااية حقـوق اإلنسـان وتعزيزهـا وإدماجهـا مندومـة األمـم املتحـدة ككـل
مــن بــني أولوياهتــا .و هــذا الصــدد ،تقــوم السياســة اخلارجيــة إلســبانيا ــال حقــوق اإلنســان
علــى ســت أولويــات ــري حصـرية هــي :مناه ــة عقوبــة اإلعــدام ،ومنــا التمييــز علــى أســا نــو
اجلنس أو امليل اجلنسي ،وضـمان حـ اإلنسـان احلصـول علـى ميـاه الهـرر امليمونـة وخـدمات
الصرس الصحي ،وتعزيز حقوق األشخا وي اإلعاقة ،ومؤسسات األعمال التجارية وحقوق
اإلنسان ،وااية املدافعني عن حقوق اإلنسان.
 -153وكان ــت إس ــبانيا ع ــوا
ترشيحها للفًة .2020-2018

ل ــس حق ــوق اإلنس ــان

الف ــًة  2013-2011وق ــدمت

 -1مفاهئة عقوبة اإلعدام
 -154تســتند مناه ــة عقوبــة اإلعــدام باعتبارهــا إحــدى أولويــات سياســة إســبانيا اخلارجيــة
ــال حقــوق اإلنســان إىل اإلجـراءات التاليــة :دعــم قـرار األمــم املتحــدة بهــين الوقــف االختيــاري
لعقوبة اإلعدام الذي اري التصويت علي كل سنتني اجلمعية العامة ،وتهجيا املناقهة بهـين
عقوبــة اإلعــدام لــس حقــوق اإلنســانف ودعــم اللجنــة الدوليــة ملناه ــة عقوبــة اإلعــدام ،وهــي
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هيئــة منهــية مببــادرة مــن إســبانيا ،تتــيلف مــن شخصــيات مســتقلة مهــهود هلــا باجلــدارة ،قيمتهــا
امل افة قدرهتا على استمالة احلوار الدو لصام ق ية إلغاء هذه العقوبة .وتدعم إسبانيا اللجنـة
الدولية ملناه ة عقوبـة اإلعـدام ماديـا وسياسـيا مـن خـالل فريـ دعـم اللجنـة .وف ـالا عـن لـ ،
تقــوم إســبانيا بــدور فعــال داخــل االحتــاد األوروس وتتنــاول هــذه املســيلة إطــار عالقاهتــا الثنائيــة،
مــن خــالل إشـراك ســفاراهتا علــى الصــعيد امليــداين وبالتنســي مــا الهــركاء األوروبيــني .وانعكســت
هــذه األولويــة دعــم إســبانيا للمــؤ ر العــاملي اخلــامس ملناه ــة عقوبــة اإلعــدام الــذي عقــد
مدري ـ ـ ــد حزيران/يوني ـ ـ ـ  ،2013بتند ـ ـ ــيم م ـ ـ ــن ا تم ـ ـ ــا امل ـ ـ ــدين ،لك ـ ـ ــن م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل ال ـ ـ ــدعم
امل ــا والسياس ــي إلس ــبانيا ،م ــن ب ــني بل ــدان أخ ــرى مه ــاركة امل ــؤ ر .وإس ــبانيا ع ــو فريـ ـ
االتصال املكلف مبتابعة نتائمج مؤ ر مدريد ومواتلة دعم مسـيلة عقـد املـؤ رات املقبلـة الـيت تُعقـد
كل ثالث سنوات.
 -2مكافحة التمييز بسبب نوع الجفو والميل الجفسي
 -155تــدافا إســبانيا ع ــن مســيلة عــدم التميي ــز بســبب نــو اجل ــنس وامليــل اجلنســي .و ه ــذا
الصــدد ،تركــز بهــكل خــا علــى مكافحــة العنــف ضــد املـرأة ،الــذي يعتــرب أكثــر أشــكال العنــف
تقرفا بسبب نو اجلنس .وقد ُاختذت عـدة مبـادرات هـذا ا ـال ،جتـدر اإلشـارة مـن بينهـا إىل
املبادرات التالية:


مكافحة العنف اجلنساين وقتل النساء :من خالل دعم ونهر دليل التوتيات من أجل
التحقي ـ الفعــال بهــين جرميــة قتــل النســاء ،الــذي وضــع فري ـ مــن األطبــاء الهــرعيني،
وجامعة كارلو الثالث ومؤسسة عيات ومندمات حقوق اإلنسانف وتندـيم حلقـات
دراس ــية به ــين العن ــف اجلنس ــاين وقت ــل النس ــاء أمريك ــا الالتيني ــة ،إط ــار الربن ــاممج
اإليبريي  -األمريكي للتدريب التقين املتخصص التابا للوكالـة اإلسـبانية للتعـاون الـدو
م ــن أج ــل التنمي ــة ،املنف ــذ بالته ــارك م ــا مؤسس ــة ا ل ــس الع ــام للمح ــامني اإلس ــبان.
وتسـ ــتهدس هـ ــذه احللقـ ــات الدراسـ ــية يفالـ ــيت ُعقـ ــدت دورهتـ ــا الرابعـ ــة كارتاخينـ ــا دي
ته ـ ـرين الث ـ ــاين/نوفمرب  )2014األطب ـ ــاء اله ـ ــرعيني ،واملختص ـ ــني عل ـ ــم
إين ـ ــديا
األنثروبولوجي ـ ــا ،وم ـ ــولفي اله ـ ــرطة واخلـ ـ ـرباء ا ـ ــال اجلنس ـ ــاين البل ـ ــدان اإليبريي ـ ــة
األمريكية .وتسعى هذه احللقات الدراسية إىل تعزيز طرائ العمل علـى كـل مـن الصـعيد
احلك ــومي و ــري احلك ــومي واحلك ــومي ال ــدو ه ــذه املنقق ــة م ــن أج ــل التغل ــب عل ــى
العقبات القانونية واإلجرائية اليت نـا اسـتفادة املـرأة مـن سـبل االنتصـاس الق ـائية ومـن
وسائل احلماية الفعالةف



52

برنـاممج املـرأة والسـالم واألمـن :يهـكل قـرار لـس األمـن التـابا لبمـم املتحــدة ،1325
املعتمد باإل ا  31تهرين األول/أكتوبر  ،2000اإلطار السياسي احلاسم إلدرا
املندـ ــور اجلنسـ ــاين من ـ ــا النزاعـ ــات املسـ ــلحة وإدارهت ـ ــا وتسـ ــويتها .وتنفيـ ــذا للمب ـ ــادد
املنصــو عليهــا الق ـرار املــذكور ،نفــذت إســبانيا إج ـراءات ش ـ يــربز منهــا مــا يلــي:
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يف )1اعتمــاد خقــة العمــل الوطنيــة حلكومــة إســبانيا مــن أجــل تنفيــذ ق ـرار لــس األمــن
الت ــابا لبم ــم املتح ــدة 1325يف )2000املتعلـ ـ ب ــاملرأة والس ــالم واألم ــن ،ال ــذي تق ــدم
التق ـ ــارير به ـ ــين متابعتـ ـ ـ به ـ ــكل دوريف ويف )2تند ـ ــيم دورات تدريبي ـ ــة به ـ ــين املند ـ ــور
اجلنســاين عمليــات حفــمل الســالم :املبــادرة اإلســبانية  -اهلولنديــةيف )5مــن أجــل تنفيــذ
دورتــني تــدريبيتني ســنوي ا بهــين الق ـرار املــذكور .وقــد نُدمــت ،منــذ عــام  ،2011ســت
دورات تدريبيــة هــذا املوضــو  ،بواقــا دورتــني كــل عــام ،إحــدامها إســبانيا يف املركــز
الع ــا لدراس ــات ال ــدفا ال ــوطين)يف )6واألخ ــرى هولن ــدا .وأت ــبحت ه ــذه ال ــدورات
التدريبي ــة مرجعـ ـ ا ه ــذا ا ــال ،حي ــث حص ــلت عل ــى اعتم ــاد اهليئ ــة األوروبي ــة لبم ــن
وشر تنديم دورات خمصصة بالتعاون ما قيادة الواليات املتحدة أفريقياف
والدفا ُ
ويف )3املهــاركة الفعالــة مــؤ ر القمــة العــاملي إلهنــاء العنــف اجلنســي حــاالت النـزا
املسلر املعقود بني  10و 14حزيران/يوني  2014لندنف


مكافح ــة االجت ــار باألش ــخا أل ـ ـراف االس ــتغالل اجلنس ــي :يه ــارك مكت ــب حق ــوق
اإلنس ــان مب ــادرات عدي ــدة ملكافحـ ــة ه ــذه امله ــكلة مـ ــن خ ــالل التوعي ــة يفحلقـ ــات
دراس ــية ،وموائـ ــد مسـ ــتديرة ،وإج ـ ـراء ح ـ ـوارات م ــا املندمـ ــات ـ ــري احلكوميـ ــة والـ ــًويمج
ليوم  18تهرين األول/أكتوبر باعتباره يوم ا دوليـ ا ملكافحـة االجتـار بالبهـر ،ضـمن لـة
أم ــور أخ ــرى) ،والت ـ ـدريب يفحلق ــات دراس ــية تس ــتهدس امل ــولفني امل ــوجهني للعم ــل
اخل ــار ) ،وك ــذل م ــن خ ــالل الت ــدخل يفالتنس ــي املباش ــر م ــا اإلدارة العام ــة للمـ ـواطنني
اإلسبان اخلـار واإلدارة العامـة للهـؤون القنصـلية واهلجـرة بهـين حـاالت خاتـة مـن
االجتار أل راف االستغالل اجلنسي)ف



مكافحــة تهــوي األع ــاء التناســلية األنثويــة :تتجســد مكافحــة هــذا االنتهــاك حلق ــوق
اإلنسان اخلاتة باملرأة براممج ش تنفـذها الوكالـة اإلسـبانية للتعـاون الـدو مـن أجـل
التنميــة بلــدان خمتلفــة مثــل ينيــا  -بيســاو أو مــا أو الســنغال بالتعــاون مــا هيئــات
دوليــة يــربز منهــا تــندوق األمــم املتحــدة للســكان أو الهـراكة اجلديــدة لالحتــاد األفريقــي
من أجل تنمية أفريقياف



مكافحـة الـزوا القسـري :جـرى ،مـن خـالل مكتـب حقـوق اإلنسـان ،تنسـي الًتيبــات
اللوجسـتية لعــرف موعـة مــن الصـور إســبانيا تنــدد هبـذه املمارســة .وقـد ســب تندــيم
ه ــذا املع ــرف ال ــذي ت ــمم ت ــندوق األم ــم املتح ــدة للس ــكان ك ــل م ــن نيوي ــورك،
وإسكندنافيا ،وجنيف ولهبونةف و مدريد أيلول/سبتمرب .2014

__________

يف )5تندــيم هــذه احللقــات الدراســية مــن اختصــا
وإسبانيا.
يف )6املركز العا لدراسات الدفا الوطين.
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 -156و إطــار مكافحــة التمييــز علــى أي أســا كــان ،وكمــا ســب توضــير ل ـ  ،ت ــقلا
ــال حقــوق اإلنســان أي ـا مبكافحــة التمييــز علــى أســا امليــل
السياســة اخلارجيــة إلســبانيا
اجلنسي .و هذا الصدد ،سامهت إسبانيا بهكل فعال عملية إعداد املبادد التوجيهية لتعزيـز

وااية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي تـفات
اجلنس ـ ــني الع ـ ــا .بيس ـ ــره ،ال ـ ــيت اعتم ـ ــدها ل ـ ــس االحت ـ ــاد األوروس حزيران/يونيـ ـ ـ .2013

كمــا اــري الًكيــز بهــكل خــا علــى هــذا ا ــال إطــار االســتعراف الــدوري الهــامل ،مــن
خـالل طـر أســئلة وتقـدمي توتـيات بهــين البلـدان الــيت ُحـددت فيهـا انتهاكــات حلقـوق اإلنســان
فيمــا يتعلـ باملثليــات واملثليــني جنســي ا ومزدوجــي امليــل اجلنســي ومغــايري اهلويــة اجلنســانية وحــاملي
تــفات اجلنســني .ومــن جهــة أخــرى ،يقــدم الــدعم السياســي واملــادي علــى حــد س ـواء هليئــات
ا تما املدين اليت ت قلا مبكافحة التمييز على أسا امليل اجلنسي.
 -3حق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
 -157أتبر االعًاس حب اإلنسان احلصول علـى ميـاه الهـرر امليمونـة وخـدمات الصـرس
ــال حق ــوق اإلنس ــان .وأمث ــرت ه ــذه
الص ــحي إح ــدى أولوي ــات السياس ــة اخلارجي ــة إلس ــبانيا
املبادرة الدولية ،اليت حفزهتا كل من أملانيا وإسبانيا عام  ،2006اعتماد قرارات سـنوية متتاليـة
بهين هذا احل اإلنساين إطار لس حقوق اإلنسان واجلمعيـة العامـة لبمـم املتحـدة .ومكـن
القـرار األخــري الــذي اعتمدت ـ اجلمعيــة العامــة بتوافـ اآلراء كــانون األول/ديســمرب  2013مــن
تكريس االعًاس هبذا احل  .وينبغي مستقبالا تسليط ال وء بهكل مالئم على حـ اإلنسـان
احلصول على مياه الهرر امليمونة وخدمات الصرس الصحي ،ما الًكيز على حمتـواه األساسـي.
ودأبت إسبانيا على دعم والية مقررة األمم املتحدة اخلاتة بهين هذا احل مـن حقـوق اإلنسـان
وستوات ــل دعمه ــا لـ ـ املس ــتقبل .ول ــدى الوكال ــة اإلس ــبانية للتع ــاون ال ــدو م ــن أج ــل التنمي ــة
تــندوق للتعــاون مــن أجــل تــوفري امليــاه وخــدمات الصــرس الصــحي أمريكــا الالتينيــة ومنققــة
البحر الكاريل أنف  ،إىل حد اآلن ،أكثر من  800مليون يورو.
 -158إن املس ــتوى الع ــا حلس ــن ت ــدبري وإدارة املي ــاه وخ ــدمات الص ــرس الص ــحي إس ــبانيا،
وجتربتها إدارة املوارد املائية املناط اليت تعاين من ندرة املياه ،ميكناهنا من تبوء مكانة متميزة
إىل حد كبري فيما يتعل بتقدمي الدعم إىل البلدان من أجل تقوير اجلوانب التالية:
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ــال املي ــاه والص ــرس الص ــحي ،م ــا
تقيــيم السياس ــات وال ـرباممج واألنه ــقة القائم ــة
األخ ــذ االعتب ــار ،عل ــى النح ــو الواج ــب ،إدارة املي ــاه املس ــتعملة ،وال س ــيما معاجلته ــا
وإعادة استعماهلا ،ورتد املوارد املخصصة لزيادة إمكانية احلصول بهكل مناسب علـى
ميـ ــاه الهـ ــرر امليمونـ ــة وخـ ــدمات الصـ ــرس الصـ ــحي ،وحتدي ـ ـد اجلهـ ــات املعنيـ ــة وتقيـ ــيم
قدراهتا ف



إعداد خقط واسًاتيجيات شاملة حتـدد مسـؤوليات يـا اجلهـات الفاعلـة ققـاعي
امليــاه والصــرس الصــحي ،هبــدس اإلعمــال الكامــل بالتــدريمج حل ـ اإلنســان احلصــول
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على مياه الهرر امليمونة وخدمات الصـرس الصـحي للجميـا ،أو إعـادة الندـر هـذه
اخلق ــط واالس ـ ـًاتيجيات ومراجعتهـ ــا حس ــب االقت ــاء ل ـ ــمان اتس ــاقها م ــا مبـ ــادد
ومعايري حقوق اإلنسان .
 -4حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ــال حقــوق األشــخا وي اإلعاقــة ،تعتــرب إســبانيا دعــم االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق
-159
األشــخا وي اإلعاقــة وبروتوكوهلــا االختيــاري مســيلة أساســية ،باعتبارمهــا يقــدمان هنج ـا ميــنر
حقوق ـا لبش ــخا وي اإلعاق ــة عل ــى خ ــالس الوض ــا ال ــذي ك ــانوا يعيه ــون س ــابقا باعتب ــارهم
مستفيدين من السياسات الصحية.
ــال اإلعاق ــة ه ــو إدم ــا األش ــخا وي اإلعاق ــة
 -160وأح ــد التح ــديات الك ــربى
عملي ــات التنمي ــة .و  23أيلول/س ــبتمرب ُ ،2013عق ــد نيوي ــورك االجتم ــا الرفي ــا املس ــتوى
لبمــم املتحــدة بهــين اإلعاقــة والتنميــة ،الــذي كــان هدف ـ لفــت االنتبــاه إىل ضــرورة حتســني هــذا
اإلدم ــا  ،م ــا الًكي ــز عل ــى املناقه ــات ال ــيت تتن ــاول خق ــة التنمي ــة مل ــا بع ــد ع ــام  .2015وق ــد
اضقلعت إسبانيا ،إىل جانب الفلبني ،بدور املهارك امليسر للوثيقة النهائيـة هلـذا االجتمـا الرفيـا
املستوى ،اليت تتقلب التزام ا تما الدو هذا الصدد.
 -5مؤسسات األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -161ت ــدعم إس ــبانيا بق ــوة املب ــادد التوجيهي ــة املتعلق ــة مبؤسس ــات األعم ــال التجاري ــة وحق ــوق
اإلنس ــان ،باإلض ــافة إىل خمتل ــف اآللي ــات واإلج ـ ـراءات املرتبق ــة هب ــا ،م ــن قبي ــل الفري ـ ـ العام ــل،
أو املنتــدى املعــين مبؤسســات األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان أو اخلقــط الوطنيــة لتنفيــذها.
و هذا ا ال ات  ،تؤيد إسبانيا املبادد التوجيهية ملندمة التعاون والتنمية امليدان االقتصـادي
فيما يتعل مبؤسسات األعمال املتعددة اجلنسيات ،ومبـادد االتفـاق العـاملي واألنهـقة الـيت تقـوم
هبا مندمة العمل الدولية ال املسؤولية االجتماعية ملؤسسات األعمال التجارية.
 -162وامتثاالا ملا هو منصو عليـ اإلطـار االسـًاتيجي وخقـة عمـل االحتـاد األوروس مـن
أجل حقوق اإلنسان والدميقراطية ،شرعت إسبانيا ،أواخر عام  ،2012وضا خقة وطنية
لتنفيذ املبادد التوجيهية لبمم املتحدة .وجـرى التهـاور علـى نقـاق واسـا بهـين هـذه اخلقـة مـا
كــل مــن اإلدارة العامــة ومؤسســات األعمــال التجاريــة وا تمــا املــدين إســبانيا ،مــا حقـ قــدرا
عاليا من االتفاق ،ومن املزما اعتمادها خالل األشهر املقبلة.

 -6المدافعون عن حقوق اإلنسان

 -163حتف ــز إس ــبانيا ،بوت ــفها ع ــوا االحت ــاد األوروس ،تنفي ــذ املب ــادد التوجيهي ــة لالحت ــاد
وح ــدثت
األوروس املتعلق ــة بامل ــدافعني ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ال ــيت اعتُم ــدت ع ــام ُ 2004
عام  .2008وأعقت إسبانيا ،خالل توليها للرئاسة الدورية لالحتاد األوروس ،دفعة مهمـة لتنفيـذ
تلـ املبــادد التوجيهيــة ،حبفزهــا لعمليــة عقــد اجتمــا ســنوي بــني املــدافعني عــن حقــوق اإلنســان
GE.15-05017

55

HRI/CORE/ESP/2015

والدبلوماسيني ،وإعداد وحتديث اسًاتيجيات حملية من أجل تعزيز وااية األنهقة الـيت يقـوم هبـا
املــدافعون عــن حقــوق اإلنســان وتعيــني منسـ تــابا لالحتــاد األوروس معــين باملــدافعني عــن حقــوق
اإلنسان كل بلد آخر.
 -164ودعمت إسبانيا بقـوة إعـداد املبـادد التوجيهيـة ملندمـة األمـن والتعـاون أوروبـا املتعلقـة
حبمايــة املــدافعني عــن حقــوق اإلنســان املنهــورة عــام  .2014و إطــار دعمهــا احلاســم لتعزيــز
واايــة األنهــقة الــيت ي ــقلا هبــا هــؤالء املــدافعون ،شــرعت وزارة الهــؤون اخلارجيــة والتعــاون
عام  1995تنفيذ برناممج حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخقر أتا إىل حد
اآلن اإليـواء املؤقــت حلـوا  200مــدافا عــن حقــوق اإلنســان بالتعــاون مــا بـراممج أخــرى حلمايــة
املـدافعني عـن حقـوق اإلنســان :الفـر اإلسـباين ملندمـة العفــو الدوليـة ،وحكومـة إمـارة أســتوريا ،
وإدارة شــؤون ال ــحايا وحقــوق اإلنســان التابعــة حلكومــة إقلــيم الباس ـ وإدارة حقــوق اإلنســان
التابعة حلكومة كاتالونيا .و .يعد هذا الربناممج األخري ساري ا منذ عام .2012

ثالثا -معلومات متعلقة بالمساواة وعدم التمييز
ألف -عدم التمييز
 -165تــدعم الدولــة أي ـا مــن ميزانيتهــا أعمــاالا ت ــقلا هبــا املندمــات ــري احلكوميــة العاملــة
لص ــام الس ــكان امله ــاجرين ،ورابق ــات امله ــاجرين نفس ــها ا ــاالت التالي ــة :اإليـ ـواء اله ــامل،
والرباممج التعليميـة اخلارجـة عـن املنـاهمج الدراسـية ،والـرباممج املتعلقـة بالصـحة لفائـدة املـرأة ،والعـودة
القوعيـ ــة ،والتوعيـ ــة ،واإلدمـ ــا املهـ ــين ،ف ـ ـالا عـ ــن ال ـ ـرباممج الراميـ ــة إىل حتسـ ــني أداء املندمـ ــات
وهياكلهـ ــا .وبف ـ ــل دعـ ــم تـ ــنادي الت ـ ــامن التابعـ ــة لالحتـ ــاد األوروس والصـ ــندوق االجتمـ ــاعي
األوروس ،بل املبل املخصص عام  2013لدعم براممج املندمات  64مليون يورو.
 -166ويه اكل منتدى اإلدما االجتماعي للمهاجرين اهليئـة اإلعالميـة واالستهـارية للحكومـة
ال إدما املهاجرين .ويصور املنتدى مقًحات وتوتيات ترمي إىل تعزيز إدما املهـاجرين،
ويُصــدر تقريـرا إلزاميـ ا عــن قـوانني اإلدارة العامــة للدولــة ومهــاريعها ــال إدمــا املهــاجرين قبــل
اعتمادهــا ،ويُعـ اد تقريـرا ســنوي ا عــن مســيلة اإلدمــا االجتمــاعي للمهــاجرين .واملنتــدى هيئــة ثالثيــة
يُهـارك فيهـا علــى قـدم املسـاواة كــل مـن اإلدارات العامـة يفللدولــة وأقـاليم احلكـم الــذا واإلدارات
احمللية) ،واملندمات العاملة لصام السـكان املهـاجرين ،مبـا فيهـا مندمـات أربـار العمـل ونقابـات
العمال ،ورابقات املهاجرين.
 -167وتنجــز ق ـوات وأجهــزة أمــن الدولــة ،بصــفة عامــة ،إجـراءات لتنفيــذ خقــط حتــددها أمانــة
الدول ــة له ــؤون األم ــن ،م ــن قبي ــل اخلق ــة التوجيهي ــة للتع ــاي وحتس ــني مس ــتوى األم ــن املرافـ ـ
التعليمي ــة وأوس ــاطه ا ،وخق ــة كفال ــة أك ــرب ق ــدر م ــن األم ــن وخق ــة مكافح ــة اجلماع ــات اله ــبابية
املندم ــة والعنيف ــة .وباإلض ــافة إىل ل ـ  ،جت ــدر اإلش ــارة إىل التح ــديثات اخلات ــة التالي ــة :اخلق ــة
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االسًاتيجية هليئة الهـرطة الوطنيـة للفـًة  ، 2016-2013الـيت تسـعى ،ـال العمـل املتعلـ
بالفئات ال ـعيفة ،إىل حفـز تـدابري شـاملة مـن شـيهنا حتقيـ احلمايـة الفعليـة لل ـحايا وأكـرب قـدر
مــن الفعاليــة عمليــة التحقي ـ وقــائا األفعــال اإلجراميــة ،بتعزيــز أمــن القات ـرين ،وال ســيما
داخــل احملــيط املدرســي وشــبكات التواتــل االجتمــاعي ،باإلضــافة إىل منــا العنــف ضــد األقليــات
املعرضة خلقر االستبعاد االجتماعي والعنـف ضـد األشـخا وي اإلعاقـة .ويتعلـ األمـر بوضـا
ندام لإلنذار املبكر لرتد هذه األشكال من التمييز ال الوقاية ،والتصـرس ،عنـد االقت ـاء،
عل ــى النح ــو املناس ــب .ويه ــمل ه ــذا ا ــال الوق ــائي ش ــبكات التوات ــل االجتم ــاعي وا تمع ــات
االفًاضــية واملنتــديات ،بغــرف رتــد حــاالت اإلج ـرام ،وحــاالت اخلقــر أو التهديــدات املمكنــة.
ولتفــادي تــدابري متســمة بــالتمييز ضــد األقليــات الدينيــة واألشــخا املعرضــني خلقــر االســتبعاد
االجتماعي ،من املزما إنهاء فرق متعددة االختصاتات خاضعة إلدارة مهًكة من أجل فـرف
و وحيد للرعاية ،من خالل عمل متكامل.

باء -مكافحة العفصرية وكره األجانب
 -168اهليئـ ـات الرئيس ــية املعنيـ ـة حبف ــز سياس ـ رـة عامـ ـة ش ــاملة ه ــذا ا ــال ه ــي أمان ــة الدول ــة
للخــدمات االجتماعيــة واملســاواة التابعــة لــوزارة الصــحة واخلــدمات االجتماعيــة واملســاواة ،واإلدارة
العامــة للهجــرة والنــزو التابعــة لــوزارة العمــل وال ــمان االجتمــاعي مــن خــالل املرتــد اإلســباين
ملكافحة العنصرية وكره األجانب ،وأمانة الدولة لهؤون األمن ،التابعة لوزارة الداخلية ،اليت تقـوم،
مــن خــالل ق ـوات وأجهــزة أمــن الدولــة ،بعمــل وقــائي مــن أجــل تفــادي ارتكــار خمالفــات جنائيــة
ــال الرياض ــة .كم ــا تعك ــف ،من ــذ ع ــام  ،2012عل ــى ــا ونه ــر
وإداري ــة ،واملعاقب ــة عليه ــا
بيان ــات به ــين ح ـ ـوادث العنصـ ـرية وك ــره األجان ــب ا ــالني اجلن ــائي واإلداري .وأمان ــة الدول ــة
للخدمات االجتماعية واملساواة هي اهليئة املكلفة ،ضمن مهام أخـرى ،بتنسـي سياسـات اإلدارة
ــال املس ــاواة والوقايــة والق ــاء عل ــى ي ــا أشــكال التميي ــز ض ــد األش ــخا
العامــة للدول ــة
بس ــبب نـ ــو اجل ــنس أو األتـ ــل العرق ــي أو اإلثـ ــين أو ال ــدين أو اإليديولوجيـ ــة أو املي ــل اجلنسـ ــي
أو اهلوية اجلنسية أو السـن أو اإلعاقـة أو أي حالـة أو لـرس شخصـي أو اجتمـاعي آخـر ،ف ـالا
عــن وضــا سياســات للتعــاون مــا إدارات أقــاليم احلكــم الــذا والكيانــات احملليــة .وتُباشــر اإلدارة
العامة لتكافؤ الفر هذه املهام.
 -169وتتوىل اإلدارة العامة لتكافؤ الفر حفـز وتنفيـذ مبـدأ املسـاواة املعاملـة وعـدم التمييـز
على وـو شـامل ،وبرسـم وبر ـة وتنسـي التـدابري واإلجـراءات ،حبسـب كـل حالـة ،الـيت مـن شـيهنا
أن تُسهم ،إطار اإلدارة العامة للدولة ،تعزيز املساواة املعاملة وعدم التمييز ،والتعـاون
ه ــذا ا ــال مـ ـا أق ــاليم احلك ــم ال ــذا وب ــاقي الكيان ــات العام ــة اخلات ــة ،وإع ــداد تق ــارير وإجـ ـراء
دراسات وحتليل اإلحصاءات وتقييمها ،فيما يتعل با االت اليت قد تـؤثر علـى مبـدأ املسـاواة
املعاملــة وعــدم التمييــزف باإلضــافة إىل تعميمهــا وتبادهلــا مــا بــاقي اإلدارات الوزاريــة واملؤسســات
العامـ ـة أو اخلات ــة ،عل ــى ك ــل م ــن الص ــعيد ال ــدو أو ال ــوطين أو اإلقليم ــي أو احملل ــي ،وت ــيا ة
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مبادرات وتنديم أنهقة من أجل التوعية االجتماعية ،وتقدمي املعلومات والتدريب واملهاركة وكـل
األنهقة األخرى ال رورية لتعزيز املساواة معاملة األشخا وعدم التمييز ضدهم .ويتبا هذا
ـس
املركز اإلداري ،مبوجب ما تنص علي املادة  6-4من املرسوم امللكي رقـم  ،2012/200ا ل ُ
املعين بتعزيز املساواة معاملة األشخا وعدم التمييز ضدهم بسبب األتل العرقي أو اإلثين.
وهــذا ا لــس خاضــا للمرســوم امللكــي رقــم  ،2007/1262املــؤر  21أيلول/ســبتمرب ،وتتمثــل
مهمت تعزيز مبدأ املسـاواة معاملـة األشـخا وعـدم التمييـز ضـدهم بسـبب األتـل العرقـي
أو اإلثــين ،ــاالت التعلــيم والصــحة واالســتحقاقات واخلــدمات االجتماعيــة والســكن ،وبوجـ
ع ــام ،إتاح ــة ك ــل الس ــلا واخل ــدمات وتيس ــري الوت ــول إليه ــا ،باإلض ــافة إىل ت ــوفري ف ــر العم ــل.
ولتنفيــذ هــذه املهمــة ،أُســندت إلي ـ  ،ضــمن مهــام أخــرى ميارســها بهــكل مســتقل ،مهمــة تقــدمي
املســاعدة ل ــحايا التمييــز ،وإ ــاز دراســات وإعــداد تقــارير وإتــدار توتــيات .ومنــذ تفعيــل هــذا
ا لس عام  ،2010ميكن اإلشارة إىل األنهقة التالية:


إنهاء دائرة مساعدة ضحايا التمييزف



إ ــاز دراســات بهــين التصــور الســائد عــن التمييــز بســبب األتــل العرقــي أو اإلثــين مــن
قبل ضحاياه احملتملنيف



إ از دراسة بهين حالة التمييز بسبب األتل العرقي أو اإلثين

إسبانيا.

 -170واملرتــد اإلســباين للعنص ـرية وكــره األجانــب تــابا لبمانــة العامــة للهجــرة والنــزو التابعــة
ــا وحتليــل املعلومــات عــن لــاهر
لــوزارة العمــل وال ــمان االجتمــاعي .وتتمثــل الغايــة من ـ
العنص ـرية وكــره األجانــب للتع ــرس علــى حالتهمــا وإمكانيــة تقورمه ـا ،مــن خــالل إطــالق ش ــبكة
للمعلومــاتف وتعزيــز مبــدأ املســاواة املعاملــة وعــدم التمييــز ومكافحــة العنص ـرية وكــره األجانــب
والتعــاون مــا خمتلــف اجلهــات العامــة واخلاتــة ،الوطنيــة والدوليــة ،العاملــة ــال منــا ومكافحــة
العنصرية وكره األجانب .وقد باشر املرتد مهام على واجهات متعددة منها:
تنسي عملية إعداد االسًاتيجية الهاملة ملكافحة العنصـرية والتمييـز العنصـري
يفأ)
وكره األجانب وما يتصل بذل من تعصب .اليت اعتُمدت مبوجب قرار لـس الـوزراء ،املـؤر 4
تهـرين الثــاين/نوفمرب  ،2011وتــيغت بالتهــاور مــا ا تمــا املــدين وخـرباء عديــدين مــن خمتلــف
اإلدارات الوزاري ــة واخلارجي ــة .وتنقل ـ م ــن إع ــداد ته ــخيص للحال ــة وحت ــدد م ــا ين ــاهز  41ه ــدفا
ــاالت متع ــددة .ون ــص االس ـ ـًاتيجية مت ــا عل ــى ش ــبكة اإلنًن ــت ب ــاللغتني
و 129ت ــدبريا
اإلسبانية واإلنكليزيةف
ــا املعلوم ــات املتعلق ــة حبال ــة العنصـ ـرية وك ــره األجان ــب إس ــبانيا ،هب ــدس
يفر)
نهر تقرير سـنوي بعنـوان تقريـر عـن
التعرس بصورة فعلية على هذه الداهرة ،ومنذ عام ُ ،2008
العنصرية وكره األجانب إسـبانيا ومـا يتصـل بـذل مـن تعصـب  .كمـا أُ ـز ،بـني عـام 2011
وعام  ،2012وبالتعاون ما وزارة الداخلية ،مهرو التدريب من أجـل رتـد وتسـجيل حـوادث
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العنص ـرية  ،الــذي يهــدس حتديــدا إىل تــدريب أجهــزة أمــن الدولــة هــذا ا ــال ،علــى كــل مــن
الصـعيد الــوطين واإلقليمــي واحمللــي ،مـن أجــل رتــد وتســجيل حـوادث العنصـرية وكــره األجانــب
وختامـا تعمــيم التــدريب املكتســب ،بغــرف توعيــة يــا مــولفي قـوات وأجهــزة أمــن الدولــة .وقــد
استفاد من هذا التـدريب ،الوقـت الـراهن ،مـا يفـوق  15 000عنصـر و 165مـدرب ا .و ثلـت
األداة األساســية لتــدريب قـوات وأجهــزة أمــن الدولــة إعــداد دليــل دعــم تــدريب قـوات وأجهــزة
أمـن الدولــة ـال رتــد وتســجيل حـوادث العنصـرية وكـره األجانــب  .ونــص هـذا الــدليل متــا
باللغتني اإلسبانية واإلنكليزية على املوقا الهبكي:

)(http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/inicio_descargaFichero?bibliotecaDatoId=217ف

يف ) إ ــاز مهــاريا مــن أجــل تــوفري األدوات الــيت كــن مــن مكافحــة العنصـرية وكــره
األجانب بهـكل فعـال .وقـد نُفـذت إجـراءات ومهـاريا شـ  ،ـاالت خمتلفـة ،جتـدر اإلشـارة
مــن بينهــا ،ــال العمالــة ومؤسســات األعمــال التجاريــة ،إىل مهــرو إدارة التنــو يف)2011
ومهرو إدارة التنو داخل املؤسسات الصغرية واملتوسقة .
 -171وم ــن ال ــروري ،ه ــذا ا ــال ،اإلش ــارة إىل حت ــالف احل ــارات بوت ــف أداةا أساس ــية
تســتخدمها إســبانيا و ريهــا مــن البلــدان الــيت ان ــمت إىل هــذه املبــادرة ملكافحــة العنص ـرية وكــره
األجان ــب عل ــى الص ــعيد ال ــدو  ،بالعم ــل خصوت ـ ـا أربع ــة ــاالت ه ــي :التح اق ـ ـ والتعل ــيم
واله ــبار ووس ــائط اإلع ــالم .وم ــا اهلـ ـدس النه ــائي لتح ــالف احل ــارات ،الواق ــا ،إال حتسـ ـني
التفــاهم وعالقــات التع ــاون بــني ال ــدول والهــعور املتنوعــة الثقاف ــات واحل ــارات يفال اإلس ــالمية
والغربي ــة فحس ــب) ،وم ــن مث املس ــاعدة عل ــى مقاوم ــة الق ــوى ال ــيت تغ ــذي ل ــاهر االس ــتققار
التقرس .ويُراد بذل تعزيز الثقة والتفاهم بني خمتلف ا تمعات ،وكذل االحًام والتفـاهم بـني
و ا
الثقافات ،وإعالء أتوات االعتدال واملصاحلة اليت من شيهنا أن تسهم ختفيف حـدة التـوترات
الثقافية والدينية بني الدول والهعور ،وهي كلها أسا العنصرية وكره األجانب.
 -172وفيمــا يتصــل بالســكان الغجــر ،مــي القــانون البيانــات املتعلقــة باالنتمــاء إىل اعــات
حم ــددة م ــن حي ــث األت ــل العرق ــي أو اإلث ــين أو ن ــو اجل ــنس أو ال ــدين أو أي حال ــة اقتص ــادية
أو اجتماعي ــة أخ ــرى ،ل ــذا ،فه ــي ال تده ــر اإلحص ــاءات الرمسي ــة للس ــكان .وته ــري املعلوم ــات
املقدم ــة م ــن وزارة الص ــحة واخل ــدمات االجتماعي ــة واملس ــاواة ،املس ــتنبقة م ــن خمتل ــف الدراس ــات
والتقــارير االجتماعيــة ،إىل أن عــدد الســكان الغجــر إســبانيا يُقـ ادر مبــا يـًاو بــني 725 000
و 750 000نسمة ،ما ميثل زهاء  1.6املائة من مو السكان اإلسبان .ويه اكل برنـاممج
التنمي ــة الغجري ــة أح ــد األعم ــال الرئيس ــية املوجه ــة لص ــام الس ــكان الغج ــر ،ويه ــدس إىل تعزي ــز
إمكانيــة اســتفادة هــؤالء الســكان ،علــى قــدم املســاواة مــا ــريهم مــن الســكان ،مــن الــندم العامــة
املعيارية للتعليم والصحة والسكن والعمل و ريها.
 -173ويُنجز سنويا ما متوسق  80مهروعا ،تهـارك إدارة و ويـل معدمهـا بلـديات  15إقليمـا
م ــن أق ــاليم احلك ــم ال ــذا  ،بتموي ــل مه ــًك م ــن اإلدارات ال ــثالث بل ـ ـ متوس ــق الس ــنوي الف ــًة
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يف 2 836 314.58 )2013-2010يــورو ،أي مببلـ إ ــا قــدره  11 345 258.33يــورو
هذه السنوات األربا .وعالوة على لـ  ،ومـن خـالل عـرف اإلعانـات الـذي يتحمـل ويلـ تـندوق
ال ـ ـريبة عل ــى دخ ــل األش ــخا القبيعي ــني بنس ــبة  0.7املائ ــة ،وت ــديره ال ــوزارة امل ــذكورة ،وع ــروف
وزارات أخـ ــرى بنسـ ــبة أقـ ــل ،تُقـ ــدم سـ ــنوي ا إعانـ ــات ملـ ــا متوسـ ــق  130برنا ـ ـ ا ،تـ ــديرها  23مندمـ ــة
ــري حكومي ــة 68 ،منقق ــة ،بتموي ــل بلـ ـ متوس ــق الس ــنوي  5مالي ــني ونص ــف امللي ــون ي ــورو
الفـ ــًة  ،2013-2010أي مببل ـ ـ إ ـ ــا قـ ــدره  27 448 901.36يـ ــورو السـ ــنوات اخلمـ ــس
املهار إليها .والرباممج اليت حتدى باألولوية هذا ا ـال هـي بـراممج التـدريب مـن أجـل العمـلف وبـراممج
تدريب الوسقاءف وبراممج العمل االجتماعي الهاملف وبراممج وخـدمات دعـم التعلـيم األو وااللتحـاق
اإللزامي باملدرسةف والرباممج اليت من شيهنا تيسري مواتلة الدراسـة املـرحلتني املتوسـقة والثانويـة وعـدم
التسـ ـ اـرر املدرسـ ــي ،وب ـ ـراممج حمـ ــو األميـ ــة وتعزيـ ــز املهـ ــارات االجتماعيـ ــة للغجريـ ــات ،وب ـ ـراممج تـ ــحية
وقائيـ ـ ــة وتعليميـ ـ ــة للغجريـ ـ ــات .وجتـ ـ ــدر اإلشـ ـ ــارة إىل تنفيـ ـ ــذ خقـ ـ ــة العمـ ـ ــل لتنميـ ـ ــة السـ ـ ــكان الغجـ ـ ــر
للف ــًة  ،2012-2010ال ــيت وض ــعتها وزارة الص ــحة واخل ــدمات االجتماعي ــة واملس ــاواة احلالي ــة ،وإىل
اعتمـ ـ ــاد االس ـ ـ ـًاتيجية الوطنيـ ـ ــة إلدمـ ـ ــا السـ ـ ــكان الغجـ ـ ــر إسـ ـ ــبانيا للفـ ـ ــًة ،2020-2012
عـام  ،2012ب يعــاز مــن االحتــاد األوروس .وتركـز هــذه االسـًاتيجية علــى أربعـة ــاالت أساســية هــي:
التعلــيم والعمالــة والســكن والصــحة ،ر ــم أهنــا تتنــاول أي ـا مســارات عمــل أخــرى تكميليــة ــاالت
من قبيل العمل االجتماعي ،ومهاركة السـكان الغجـر ،وحتسـني املعـارس ،واملندـور اجلنسـاين الهـامل،
وعدم التمييز وتعزيـز املسـاواة املعاملـة ،والتوعيـة االجتماعيـة ،وتهـجيا وتعزيـز الثقافـة ،والسـكان مـن
شـ ـ ــعب الروم ـ ـ ــا القـ ـ ــادمني م ـ ـ ــن بل ـ ـ ــدان أخـ ـ ــرى ،وال ـ ـ ــنهمج دون اإلقليم ـ ـ ــي والعمـ ـ ــل السياس ـ ـ ــي عل ـ ـ ــى
الصعيد األوروس.
 -174واعتمد لـس الـوزراء خقـة العمـل لتنميـة السـكان الغجـر يف ،)2012-2010مبهـاركة
لــس الدولــة للهــعب الغجــري وخمتلــف الــوزارات الــيت تــؤثر أنهــقتها بهــكل كبــري علــى ا تمــا
الغجري.
 -175و عـام  ،2005أُنهـري لـس الدولـة للهـعب الغجـري ،علـى مسـتوى الدولـة يفاملرسـوم
امللكي رقم  ،2005/891املؤر  22وز/يولي  ،املنهري لس الدولة للهـعب الغجـري واملـندم
ل ـ ) ،وته ـ اكل رمسي ـ ا  20حزيران/يوني ـ  2006ويهــدس إىل هتيئــة الدــروس الالزمــة للمهــاركة
الفعلية للسكان الغجر ا تما .وهو تـابا حاليـا لـإلدارة العامـة خلدمـة األسـرة والقفولـة التابعـة
ل ــوزارة الص ــحة واخل ــدمات االجتماعي ــة واملس ــاواة .و ــال الثقاف ــة ،ينبغ ــي اإلش ــارة إىل إنه ــاء
مؤسسة معهد الثقافة الغجرية ،التابا لوزارة التعليم والثقافة والرياضة.
 -176و ــال الرياض ــة ،ووفق ـ ـا للق ــانون رق ــم  ،2007/19امل ــؤر  11وز/يولي ـ ـ  ،املتعل ـ ـ
مبكافحة العنف والعنصـرية وكـره األجانـب والتعصـب ـال الرياضـة ولوائحـ التنديميـة ،املوافـ
عليـ مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم  ،2010/203املــؤر  26شــباط/فرباير ،مــن قِبــل جلنــة الدولــة
ملكافحة العنف والعنصرية والتعصب ال الرياضة ،اري حتليل املمارسـات العنصـرية والقائمـة
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عل ــى ك ــره األجان ــب املندرج ــة نق ــاق تقبي ـ ه ــذا الق ــانون ،وعن ــد االقت ــاء ،اق ـًا عقوب ــات
ــال الرياضــة .وداخــل املديريــة
بهــيهنا .كمــا حتــدد تــدابري خمتلفــة لــدعم التعــاي واالنــدما
العامة للهرطة ،يعترب املكتب الـوطين للرياضـة اهليئـة املركزيـة الـيت تتلقـى كـل احملاضـر املنجـزة داخـل
املنهـ ت الرياضــية الوطنيــة ،لتحيلهــا كلهــا إىل اللجنــة الدائمــة ،املفوضــة عــن جلنــة الدولــة ملكافحــة
ــال الرياض ــة ،ال ــيت تق ــً عقوب ــات ض ــد م ـرتكل االنتهاك ــات
العن ــف والعنص ـرية والتعص ــب
املنصــو عليهــا القــانون ،مــن خــالل املقــً ي الصــلة الــذي ــال إىل الســلقات احلكوميــة
املختصة.
 -177و الوســط املدرســيُ ،وضــعت اخلقــة التوجيهيــة للتعــاي وحتســني مســتوى األمــن
املراف التعليمية وأوساطها  ،اليت تندر مسيلة العنصرية وكره األجانب ضمن مواضيا احملاضـرات
الــيت تلقــى إطــار اخلقــة علــى التالميــذ وبــاقي أع ــاء الســل التعليمــي ،كمــا تهــمل أنهــقة
للتوعية حبوادث العنصرية من خالل اإلنًنت.

جي  -المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بسبب الميل الجفسي
 -178يهمل اإلطار العام للدستور اإلسباين على نقاق واسـا مبـدأ املسـاواة املعاملـة وعـدم
التمييــز .ويُـربز الدســتور املســاواة بوتــفها إحــدى القــيم العليــا للندــام القــانوين الــيت يتعــني علــى
السلقات العامة ضماهنا يفاملادة  ،1-1وبهكل أخص املادة  .)14كما تنص املـادة  2-9علـى
التـزام الســلقات العامــة ب زالــة العقبــات وتعزيــز الدــروس الالزمــة لتحقيـ مســاواةر حقيقيــة وفعليــة.
وتتوىل أمانة الدولة للخـدمات االجتماعيـة واملسـاواة التابعـة لـوزارة الصـحة واخلـدمات االجتماعيـة
واملســاواة مســؤولية تعزيــز سياســات املســاواة وعــدم التمييــز ضــد األشــخا بســبب نــو اجلــنس،
أو األتل العرقي أو اإلثين أو الدين أو اإليديولوجية أو امليل اجلنسـي أو اهلويـة اجلنسـية أو السـن
أو اإلعاقة أو أي حالة أو لرس شخصي أو اجتماعي آخر .وحبسب آخر دراسة أ زهتا الوكالة
األوروبية للحقوق األساسية خالل عام  2013بهين لاهرة التمييز بسبب امليل اجلنسي واهلويـة
اجلنســانية ،تعتــرب إســبانيا أحــد البلــدان الــيت ميكــن للهــخص أن يعــي ويُدهــر فيهــا ميلـ اجلنســي
بــيكرب قــدر مــن احلريــة ،ولــديها أي ـ ا إطــار تهـريعي واســا النقــاق هــذا ا ــال ،جتــدر اإلشــارة
ضــمن إىل القــانون رقــم  ،2007/3املتعلـ باهلويــة اجلنســانية .وإىل جانــب لـ  ،يعــدل القــانون
رقــم  2005/13القــانون املــدين فيمــا يتعلـ بــاحل الــزوا  ،وايــز زوا األشــخا مــن نفــس
اجلنس ،ومينحهم نفس احلقوق والواجبات ،مبا ل ح التبين.
 -179و
أساسيني مها:
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ال سياسات املساواة بني املرأة والرجل ،جتـدر اإلشـارة

املقـام األول إىل قـانونني

القــانون األساس ــي رق ــم  ،2004/1امل ــؤر  28كــانون األول/ديس ــمرب ،املتعل ـ بت ــدابري
احلماية الهاملة من العنف اجلنساينف
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والقانون األساسي رقم  ،2007/3املؤر  22آ ار/مار  ،املتعل باملساواة الفعلية بني
املرأة والرجل.

 -180وميثال اعتماد القانون األساسي للمساواة الفعلية بني املـرأة والرجـل تكريسـ ا ملبـدأ املسـاواة
املعاملة وتكافؤ الفر بوتف حمورا مهًكا جلميا أعمال السـلقات العامـة .وميكـن مالحدـة
طابع ـ املتعــدد األبعــاد فيمــا أدخل ـ مــن إتــالحات علــى  27قانون ـا متعلق ـا هميــا الــندم يفندــام
االنتخابــات والســلقة الق ــائية والعمــل ووضــا العمــال وال ــمان االجتمــاعي والصــحة والتعلــيم
واللجوء والقوات املسلحة وقوات وأجهزة أمن الدولة ،و ريها).
 -181ويه ادد القانون األساسي للمسـاواة الفعليـة بـني املـرأة والرجـل علـى ضـرورة حتقيـ التـوازن
يا االت تنا القرار ،حبيث ال تتجاوز نسبة ثيل كـل مـن
نسبة ثيل النساء والرجال
اجلنس ــني  60املائ ــة وال تق ــل ع ــن  40املائ ــة .وأت ــبحت ه ــذه النس ــبة إلزامي ــة القـ ـوائم
االنتخابي ـ ــة  -م ـ ــن خ ـ ــالل تع ـ ــديل الق ـ ــانون األساس ـ ــي لند ـ ــام االنتخاب ـ ــات  -و ـ ــالس إدارات
مؤسسات األعمال الكربى مدعوة إىل حتقي هذه النسبة حبلول عام .2015
 -182ويُل ــزم الق ــانون األساس ــي للمس ــاواة الفعليـ ـة ب ــني املـ ـرأة والرج ــل احلكوم ــة بوض ــا اللـ ـوائر
التنديمي ــة للق ــانون رق ــم  ،2003/30امل ــؤر  13ته ـرين األول/أكت ــوبر ،به ــين الت ــدابري الالزم ــة
إلدرا تقي ـ ــيم األث ـ ــر اجلنس ـ ــاين األحك ـ ــام القانوني ـ ــة .وهل ـ ــذا الغ ـ ــرف ،ت ـ ــدر املرس ـ ــوم امللك ـ ــي
رقـم  ،2009/1083املـؤر  3وز/يوليـ  ،املـندم ملـذكرة حتليــل األثـر املعيـاري الـيت اعتمـد لــس
الــوزراء ،هبــدس إعــدادها ،دلــيالا منهجي ـا نفــس العــام .وتنفيــذا ملــا هــو وارد احلكــم اإلضــا
الثاين من املرسوم امللكي املذكور أعاله ،اري سنوي ا إعداد تقرير عن األثر اجلنساين يُرف مبهرو
قانون امليزانية العامة للدولة.
 -183وبعد تقييم اخلقة االسًاتيجية لتكافؤ الفر للفـًة  2011-2008واخلقـط السـابقة
هلــا ،أعــد معهــد املـرأة اخلقــة االس ـًاتيجية اجلديــدة لتكــافؤ الفــر للفــًة  ،2016-2013الــيت
تيغت انقالقا من حتليـل وتهـخيص الوضـا احلـا والتحـديات الرئيسـية ـال تكـافؤ الفـر
بــني املـرأة والرجــل .وتُتخــذ التــدابري تبعـا للمجــاالت التاليــة :املســاواة العمــل ،واملواءمــة وتقاســم
املسـ ـ ــؤولية ،ومكافحـ ـ ــة العنـ ـ ــف اجلنسـ ـ ــاين ،ومهـ ـ ــاركة امل ـ ـ ـرأة احليـ ـ ــاة السياسـ ـ ــية واالقتصـ ـ ــادية
واالجتماعيــة ،والتعلــيم ،ووضــا تــدابري ملموســة سياســات الصــحة والرياضــة ووســائط اإلعــالم
و تما املعلومات ،وحمور ملمو بهين السياسـة اخلارجيـة والتعـاون الـدو  .وفيمـا يتعلـ بـبعل
احمل ــاور ات األولوي ــة ،م ــن قبي ــل العن ــف اجلنس ــاين ،فق ــد ُوض ــعت بالفع ــل االسـ ـًاتيجية الوطني ــة
للق ــاء علــى العنــف ضــد املـرأة ،الــيت ســتُنفذ ،ــال العمــل ،مــن خــالل خقــة خاتــة لتحقيـ
املساواة بني املرأة والرجل ال العمل ومكافحة التمييز األجور.
 -184ووفق ا لتقرير مندمة التعاون والتنمية امليدان االقتصادي املعنـون لـنقل علـى الفـوارق
بني اجلنسني :حان وقت العمل  ،املقدم كانون األول/ديسمرب  ،2012كانت إسبانيا أحد
بلدان مندمة التعاون والتنمية امليدان االقتصادي اليت سـجلت تراجعـا كبـريا درجـة التفـاوت
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ال العمل  .ويبني كيف سـامهت املـؤهالت العاليـة للمـرأة اإلسـبانية ومسـتوياهتا
بني اجلنسني
التعليميـة خفـل نسـبة التفـاوت بـني اجلنسـني ـال املهـاركة سـوق العمـل ،الـيت انتقلـت
م ــن  50نقق ــة مئوي ــة ع ــام  1980إىل  20ع ــام  2007واس ــتمرت االخنف ــاف خ ــالل
األزمة االقتصـادية إىل أن بلغـت  13.5نققـة مئويـة عـام  .2011كمـا يُـربز التقريـر أن عـدد
النساء املناتب القيادية إسـبانيا يفـوق متوسـق املسـجل بلـدان مندمـة التعـاون والتنميـة
امليــدان االقتصــادي يف عــام  2010بلغــت نســبة النســاء ضــمن أتــحار املناتــب اإلداريــة
العليا  34املائة).
 -185ونُفذ القانون األساسي رقم  ،2010/2املؤر  3آ ار/مار  ،املتعلـ بالصـحة اجلنسـية
واإل ابيـ ـ ــة واإلجهـ ـ ــاف القـ ـ ــوعي ،مبوجـ ـ ــب املرسـ ـ ــوم امللكـ ـ ــي رقـ ـ ــم  ،2010/825املـ ـ ــؤر 25
حزيران/يوني ـ  ،املتعل ـ بالتنفي ــذ اجلزئ ــي للق ــانون األساس ــي  ،2010/2ومبوج ــب املرس ــوم امللك ــي
رق ــم  ،2010/831امل ــؤر  25حزيران/يوني ـ ـ  ،املتعلـ ـ ب ــمان ج ــودة الرعاي ــة املتعلق ــة بعملي ــة
اإلجهاف القوعي .وشكل هذا القانون موضو طعن أمام احملكمة الدسـتورية بسـبب التهـكي
مقابقت ألحكام الدسـتور دون أن يصـدر حـ اآلن أي حكـم هـذا الصـدد .واـري الندـر
حالي ا مسيلة إلغائ واالستعاضة عن بقانون جديد يـنص علـى تقييـد اإلجهـاف القـوعي فقـط
حاالت معينة.
 -186وإســبانيا ملتزمــة ،منــذ أكثــر مــن عقــدين مــن الــزمن ،التزام ـ ا تام ـ ا بق ــية الق ــاء علــى
العنــف الــذي تعــاين من ـ امل ـرأة .ويهــدس القــانون األساســي رقــم  ،2004/1املــؤر  28ك ــانون
األول/ديس ــمرب ،املتعل ـ بت ــدابري احلماي ــة اله ــاملة م ــن العن ــف اجلنس ــاين ،إىل الق ــاء عل ــى أح ــد
أش ــكال العن ــف األكث ــر ش ــيوعا ال ــذي ُمي ــار ض ــد امل ـ ـرأة م ــن قب ــل زوجه ــا أو عه ــريها احل ــا
ويعرس القانون العنف اجلنساين بين أي عمل من أعمـال العنـف البـدين أو النفسـي،
أو الساب  .ا
مبــا فيهــا االعتــداءات علــى احلريــة اجلنســية والتهديــدات وأعمــال القســر أو احلرمــان التعســفي مــن
احلريــة ،الــيت ميارســها الرجــل ضــد زوجت ـ احلاليــة أو الســابقة ،أو ضــد ام ـرأة جتمع ـ هبــا أو كان ـت
جتمع ـ هبــا عالقــة عاطفيــة مماثلــة ،ح ـ وإن  .يعيهــا مع ـا .ويقــدم القــانون هنج ـا شــامالا ومنســقا
للمواجهة يُلزم يـا اإلدارات العامـةف و ـدد تـدابري احلمايـة الهـاملة الراميـة إىل منـا هـذا الهـكل
من أشكال العنف ومعاقبة مرتكبي والق اء علي وتقدمي املسـاعدة ل ـحاياه ،بصـرس الندـر عـن
أتوهلن أو ديـنهن أو أي حالـة أو لـرس شخصـي أو اجتمـاعي آخـر .ومفوضـية احلكومـة املعنيـة
بالعنف اجلنساين هي اهليئة احلكومية املسؤولة عن منا العنف ضد املرأة والق اء عليـ  .وت ـقلا
هـذه املفوضــية احلكوميـة ب عــداد بيانـات بهــين نقــاق التـدابري املتخــذة وجوانبهـا التقييميــة ونهــرها
يف)7
مــن خــالل بوابتهــا اإلحصــائية  .كمــا تعتمــد أقــاليم احلكــم الــذا ق ـوانني مســتقلة و/أو خقق ـ ا
وبراممج حمددة ضد هذا الهكل من أشكال العنف.
__________
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 -187و وز/يوليـ  ،2013اعتُمــدت االسـًاتيجية الوطنيــة للق ــاء علــى العنــف ضــد امل ـرأة
يفللف ــًة  ،)2016-2013بوت ــفها أداة مندِّم ــة لعم ــل الس ــلقات العام ــة ،للق ــاء عل ــى ه ــذا
الهــكل مــن أشــكال العنــف ،توحــد نفــس الوثيقــة بهــكل منســجم ومتناس ـ ومنهجــي 284
تــدبريا مــن تــدابري العمــل ،تُلــزم يــا اإلدارات والســلقات العامــة ،ويكلــف تنفيــذها ميزانيــة تقــدر
مببل ـ  1 558 611 634يــورو .ومــن بــني أهــدافها :كســر جــدار الصــمت ،وحتســني اســتجابة
املؤسســات ،وتقــدمي الرعايــة للمعرضــني بهــكل خــا  ،مــن القاتـرين والنســاء ،للعنــف اجلنســاين
وتسليط ال ـوء علـى أشـكال أخـرى مـن العنـف ضـد املـرأة واالنتبـاه إليهـا .و هـذا ا ـال ،ميكـن
اإلشارة إىل إعمـال ندـام املتابعـة الهـاملة حـاالت العنـف اجلنسـاين مـن قبـل وزارة الداخليـة،
الــذي يــدممج ،بهــكل تــدراي ،خمتلــف املؤسســات املعنيــة إســبانيا مبكافحــة العنــف اجلنســاين
يفأجهزة الهرطة واهليئات الق ائية ومكاتب االدعاء العام وإدارات السجون والـدوائر االجتماعيـة
وهيئات املساواة) .ويت من هذا التقبي اإللكًوين املعلومات واملصادر العملياتية الالزمـة لتقـدمي
املســاعدة لل ــحايا ،ويتمثــل هدفـ دمــمج املـوارد ،وتقيــيم املخــاطر ،والقيــام مبتابعــة فعالــة لتــدابري
احلمايــة ،مــا إتاحــة إمكانيــة إدرا البيانــات املتعلقــة بالنســاء املهــددات هبــذا اخلقــر وإ ــاز تقيــيم
مستمر ل  ،وبالتا اعتماد التدابري املالئمـة لكـل حالـة .و  31كـانون األول/ديسـمرب ،2013
بل ـ ـ عـ ــدد حـ ــاالت النسـ ــاء ضـ ــحايا العنـ ــف اجلنسـ ــاين املسـ ــجلة هـ ــذا الندـ ــام ،311 502
منهــا  64 068حال ــة تعت ــرب وض ــا حال ــة فعليــة  ،تتابعه ــا اله ــرطة و/أو تق ــدم هل ــا احلماي ــة.
كمــا يوجــد ندــام املتابعــة عــن بُعــد لتــدابري وعقوبــات اإلبعــاد ــال العنــف اجلنســاين  .واــري
الندر أي ا إمكانية منر رخصـة اإلقامـة املؤقتـة والعمـل إسـبانيا ،لدـروس اسـتثنائية ،للنسـاء
األجنبيات ضحايا العنف اجلنساين.
 -188واالجتــار بالبهــر جرميــة خقــرية جــدا ــس حبقــوق اإلنســان ،وتهــكل واقع ـا أخــذ أبعــادا
مثــرية للقل ـ الوقــت ال ـراهن ،ندــرا لبربــا اهلائلــة الــيت يــدرها ،إ أتــبر أحــد أفدــا وأعنــف
أش ـ ــكال حتوي ـ ــل اإلنس ـ ــان إىل ـ ــرد س ـ ــلعة .واقت ـ ــى التص ـ ــدي عل ـ ــى بروتوك ـ ــول من ـ ــا االجت ـ ــار
املكم ـل التفاقيــة األمــم املتحــدة
باألشــخا  ،وخباتــة النســاء واألطفــال ،وقمع ـ واملعاقبــة علي ـ ِّ ،
ملكافحة اجلرمية املندمة عرب الوطنية يفبروتوكول بالريمو) وعلى اتفاقية لس أوروبا بهين مكافحة
االجتــار بالبهــر يفاتفاقيــة وارســو) إدرا تــدابري ته ـريعية ش ـ وتــدابري أخــرى الندــام الق ــائي
اإلسباين ،ترمي إىل تعزيز ااية ال حايا ومساعدهتم ومالحقة اجلناة .ويربز منها ،بوجـ خـا ،
إتــال القــانون اجلنــائي يفالقــانون األساســي  ،)2010/5الــذي أدمــمج الفصــل الســابا مكــررا
القــانون اجلنــائي .وألول مــرة جتــرم امل ـادة  177مكــررا االجتــار بالبهــر ،باســتعمال تعريــف االجتــار
بالبهــر ال ـوارد بروتوكــول بــالريمو و اتفاقيــة لــس أوروبــا .ومــن جهــة أخــرى ،حــدد إتــال
ق ــانون األجان ــب يفالق ــانون األساس ــي  2009/2والق ــانون األساس ــي  ،2011/10امل ــؤر 17
وز/يولي ـ ) وض ــع ا خات ـ ا لبجانــب وض ــعية ــري قانوني ــة ضــحايا االجت ــار بالبه ــر .وأُدرج ــت
امل ـ ـواد  140إىل  146مـ ــن الل ـ ـوائر التنديميـ ــة للقـ ــانون األساسـ ــي
تفاتـ ــيل هـ ــذا اإلتـ ــال
رقــم  ،2000/4املعتمــد مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم  ،2011/557املــؤر  20نيســان/أبريل،
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ويربز اإلجراء الوقائي امل من املـادة  140مـن القـانون املـذكور بهـين إعـداد بروتوكـول إطـاري
حلماية ضحايا االجتار بالبهر ،اعتُمـد  28تهـرين األول/أكتـوبر  ،2011مبوجـب اتفـاق وقـا
عليـ كـل مـن وزارة الصـحة والسياسـة االجتماعيـة واملسـاواة ،ووزارة الداخليـة ،ووزارة العــدل ووزارة
العمل واهلجرة ،باإلضافة إىل النيابة العامة للدولة وا لس العـام للسـلقة الق ـائية .ويت ـمن هـذا
الربوتوكــول اخلق ـوات اإلجرائيــة لرتــد ضــحايا االجتــار بالبهــر وحتديــدهم ومســاعدهتم واــايتهم،
ف الا عن آليات التنسي بني املؤسسات املهاركة هذه العمليـات ،بتحديـد وسـائل الـربط بـني
اإلدارات ال ــيت ت ــقلا مبس ــؤوليات ه ــذا ا ــال ،وإج ـراءات التوات ــل والتع ــاون م ــا املندم ــات
والكيان ــات ات جترب ــة معتم ــدة مس ــاعدة ض ــحايا االجت ــار بالبه ــر ،عل ــى ح ــد س ـواء ،بغ ــرف
معاجلــة خمتلــف املراحــل ،بهــكل شــامل ،انقالقـ ا مــن رتــد ال ــحايا حـ إدمــاجهم أو إرجــاعهم
إىل بلداهنم.
 -189وباإلضـافة إىل لـ  ،و ـال السياســات العامــة بهـين مكافحــة االجتـار بالبهــر ،تــربز
مســيلة تعزيــز مكافحــة أحــد أشــكال االجتــار بالبهــر ،مــن خــالل تنفيــذ التــدابري ال ـواردة اخلقــة
الهاملة ملكافحة االجتار بالبهر أل ـراف االسـتغالل اجلنسـي للفـًة  ،2012-2009وهـي أول
أداة شـاملة تتنــاول مســيلة مكافحــة االجتــار باألشــخا أل ـراف االســتغالل اجلنســي مــن مندــور
ق ــائم عل ــى تع ــدد االختصات ــات ،م ــن خ ــالل إس ــناد املس ــؤوليات إىل خمتل ــف اإلدارات الوزاري ــة
املختصة هذا ا ال ،واليت حددت آليات التنسي والتعاون املهًك بني املؤسسات ،ويربز من
بينه ــا إنه ــاء املنت ــدى االجتم ــاعي ملكافح ــة االجت ــار بالبه ــر أل ـ ـراف االس ــتغالل اجلنسـ ــي،
عام  ،2009الذي اما بني املؤسسـات العامـة وا تمـا املـدين .وجـرت متابعـة تنفيـذ اخلقـة مـن
خــالل تقــارير ســنويةيف .)8ومبجــرد إهنــاء تقــيم اخلقــة ســتُعتمد أداة شــاملة جديــدة للتصــدي لدــاهرة
االجتار بالنساء والفتيات أل راف االستغالل اجلنسي يفيُتوقا اعتمادها عام .)2015
 -190و إطــار جهــاز الهــرطة ،اــري العمــل منــذ نيســان/أبريل  2013علــى تــيا ة خقــة
جديـدة للهــرطة مـن أجــل مكافحـة االجتــار بالبهـر أل ـراف االسـتغالل اجلنســي ،تتمثـل أهــدافها
ات األولوية فيما يلي:


تعزيز الوقايـة للحـد مـن القلـب ،و لـ مـن خـالل تعزيـز وتنفيـذ بـراممج ترمـي إىل الوقايـة
والتعاون والتوعية تستهدس ا تما بيكمل ف



تعزيز عملية رتد وااية ومسـاعدة ضـحايا االسـتغالل اجلنسـي علـى الصـعيدين الـوطين
وعرب الوطينف



مالحقــة أف ـراد هــذه العصــابات اإلجراميــة ،علــى وــو أكثــر فعاليــة ،مــن خــالل تكثيــف
التحقيق ــات كـ ــل فع ــل مـ ــن األفع ــال اإلجراميـ ــة املكون ــة جلرميـ ــة االس ــتغالل اجلنسـ ــي

__________

يف.www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/home.htm )8
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لبشخا  ،واالجتـار بالبهـر ،واجلـرائم املتعلقـة بالبغـاء ،وتبيـيل األربـا احملصـل عليهـا،
واجلرائم املرتكبة ضد احلرية والسالمة اجلنسيتني وأخرى ات تلة بالنهاط اإلجراميف


يـا جوانبـ  ،مـن أجـل التصـدي ،علـى
إ از دراسة معمقة هلـذا النـو مـن األنهـقة
وــو أكثــر فعاليــة ،لالجتاهــات اجلديــدة املرتبقــة مبختلــف أشــكال االســتغالل اجلنســي،
والتعرس بسهولة أكرب على الفئات ال عيفةف



مواءمــة أدوات تكنولوجيــا املعلومــات وقواعــد البيانــات وحتســينها ،بغــرف توجي ـ وحتليــل
املعلومــات احملصــل عليهــا واســتحداث دائــرة اســتخبارات تنفيذيــة أكثــر فعاليــة ،باإلضــافة
إىل مؤشـ ـرات موث ــوق هب ــا ميك ــن اس ــتخدامها م ــن أج ــل فه ــم ه ــذه الد ــاهرة وحتدي ــدها
ورتدهاف



تعزيز التعاون والهراكات بني يا املؤسسات املعنية على الصعيدين الوطين والدو .

ــال جهــاز الهــرطة خقــة تنفيذيــة جديــدة ملكافحــة االجتــار بالبهــر،
 -191كمــا قُــدمت
حت ــدد اإلجـ ـراءات الرامي ــة إىل تعزي ــز العم ــل فيم ــا يتعلـ ـ مبن ــا وقم ــا الس ــلوكات املرتبق ــة باالجت ــار
بالبهــر .وهتــدس هــذه اخلقــة إىل حتســني جــودة اخلــدمات املقدمــة ل ــحايا االجتــار بالبهــر وإىل
مالحقــة املندمــات اإلجراميــة الــيت ارسـ  ،علــى وــو أكثــر فعاليــة .ومثــة أي ـا خــط هــاتفي ــاين
يف )900105090وعن ـ ـوان إلكـ ــًوين يف )trata@policia.esلتقـ ــدمي املسـ ــاعدة لل ـ ــحايا يفطلـ ــب
املساعدة أو معلومات أو أي مسيلة أخـرى مرتبقـة هبـذا النهـاط اإلجرامـي) ،يعمـالن علـى مـدار
أربــا وعهـرين ســاعة اليــوم ،ويســهر عليهمــا أفـراد شــرطة متخصصــون ،مــا احلفــا علــى سـرية
بيانات مستعمليهما.
 -192وللربوتوكـول اإلطــاري حلمايـة ضــحايا االجتـار بالبهــر جلنـة ملتابعــة تنفيـذه .ويتــير املنتــدى
االجتم ــاعي ملكافح ــة االجت ــار بالبه ــر ،ب ــدوره ،التع ــاون ب ــني املندم ــات ــري احلكومي ــة وخمتل ــف
اإلدارات .كمــا تــربز إج ـراءات ش ـ ترمــي إىل تقــدمي املســاعدة والرعايــة الهــاملة ل ــحايا االجتــار
بالبهــر ،باإلضــافة إىل العدي ـد مــن املبــادرات الراميــة إىل التوعيــة واإلعــالم ،مــن قبيــل إعــداد دليــل
املوارد املخصصة لرعاية ضحايا االجتار بالبهر.
 -193كما تعكف احلكومـة حاليـ ا علـى إعـداد خقـة شـاملة ملكافحـة االجتـار بالبهـر أل ـراف
االس ــتغالل العم ــل ،و ل ـ هب ــدس زي ــادة ال ــمانات القانوني ــة ومس ــتوى ااي ــة ض ــحايا ه ــذه
اآلفة .وستهتمل هذه اخلقة على تدابري أمنية واجتماعية وسيهارك فيها كل مـن وزارة الداخليـة،
ووزارة املس ــاواة ،ووزارة العم ــل واهلج ــرة ،ووزارة اله ــؤون اخلارجي ــة ،ووزارة الع ــدل ،وس ــتُ ازود باآللي ــة
املالئمة للتنسي واملتابعة.
 -194ويـربز هــذا ا ـال خقــة العمـل الوطنيــة حلكومــة إسـبانيا ،املــذكورة آنفـا ،واملعتمــدة مــن
أجل تنفيذ القرار  1325املتعل باملرأة والسالم واألمن .وتركـز خقـة العمـل هـذه علـى األهـداس
الستة التالية:
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تعزيــز وجــود املـرأة بعثــات حفــمل الســالم :هــذا الســياق ،جتــدر اإلشــارة إىل العمــل
الذي أ زه كل من مرتد قوات وأجهزة أمن الدولة واملرتد العسكري للمساواةف



إدما املندور اجلنساين



ـال الق ـايا اجلنسـانية للمـولفني املهـاركني
توفري تـدريب خـا
لقد أُدرجت هذا ا ال جوانب تتعل مبكافحة االجتار بالبهرف



يا مراحل هذه البعثاتف

ضمان احًام حقوق اإلنسان للنساء والفتيات



إعمال مبدأ املساواة



تعزيز مهاركة ا تما املدين

هـذه البعثـات:

حاالت النزا ف

عمليات نز السال والتسرير وإعادة اإلدما ف
هذا الصدد.

 -195وقــد ارتفعــت نســبة اخنـراط املـرأة قـوات وأجهــزة أمــن الدولــة مــن  11.81املائــة
عـام  2011إىل  12.66املائــة عــام  .2013و تــفوس احلــر املــدين ،ارتفعــت النســبة
من  6.27املائة عـام  2011إىل  6.60املائـة عـام  .2013وتبـوأت املـرأة املنصـب
األعلــى املتمثــل املفــوف الرئيســي يفع ــو لــس احلكــم) هيئــة الهــرطة الوطنيــة كمــا تولــت
منصــب القائــد احلــر املــدين ،وتهــغل كلتــا اهليئتــني مناتــب مســؤولية خمتلفــة .وت ــاعفت
تقريبا نسبة اخنـراط املـرأة القـوات املسـلحة منـذ عـام  ،2000حيـث كانـت ثـل  6.6املائـة
ح عام  2014الذي شهد ارتفا النسبة إىل  12.5املائة حبسب بيانـات شـهر وز/يوليـ .
وباإلضــافة إىل ل ـ  ،ت ــقلا حالي ـ ا  192ام ـرأة عســكرية مبهــام اخلــار  ،مــا ميثــل 8.22
املائة من مو أفراد اجلي الذين ي قلعون هبذا النو من املهام.

GE.15-05017

67

HRI/CORE/ESP/2015

Anexos
Anexo I
[Español solamente]

Partidos y coaliciones con representación en las Cortes Generales
(X Legislatura)
Congreso de los Diputados


Partido Popular: 170 diputados;



Partido Socialista Obrero Español: 96 diputados;



Convergència i Unió: 16 diputados;



Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE): 14 diputados;



Coalición "La Izquierda Plural": 11 diputados;



Coalición "Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés" (PP-PAR):
8 diputados;



Coalición AMAIUR: 7 diputados;



Coalición "Partido Popular-Extremadura Unida" (PP-EU): 6 diputados;



Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): 5 diputados;



Unión Progreso y Democracia: 5 diputados;



Coalición "Esquerra Republicana de Catalunya" (ERC/ESQUERRA): 3
diputados;



Bloque Nacionalista Galego (BNG): 2 diputados;



Coalición "Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC-PNC): 2 diputados;



Coalición "Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular"
(UPN-PP): 2 diputados;



Coalición "Bloc-Iniciativa-Verds-Equo-Coalició Compromís" (CompromisQ): 1 diputado;



Foro de Ciudadanos (FORO): 1 diputado;



Geroa Bai (GBAI): 1 diputado.



Partido Popular: 156 senadores;



Partido Socialista Obrero Español: 56 senadores;



Convergència Democràtica de Catalunya: 8 senadores;



Partit del Socialistes de Catalunya: 7 senadores;



Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco: 5 senadores;

Senado
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Partido dos Socialistas de Galicia - Partido Socialista Obrero Español: 5
senadores;



Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE): 3 senadores;



Convergència i Unió: 3 senadores;



Partido Aragonés: 3 senadores;



Unión del Pueblo Navarro: 3 senadores;



Coalición Canaria: 2 senadores;



Iniciativa per Catalunya Verds: 2 senadores;



Izquierda Unida: 2 senadores;



Unió Democràtica de Catalunya: 2 senadores;



Asambleas Municipales de Fuerteventura: 1 senador;



Centro Canario Nacionalista: 1 senador;



Esquerra Republicana de Catalunya: 1 senador;



Eukal Herria Bildu: 1 senador;



Eusko Alkartasuna-Solidaridad Vasca: 1 senador;



Foro de Ciudadanos - Foro Asturias: 1 senador;



3 senadores independientes.
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Anexo II
[Español solamente]

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:
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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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