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  ةممقد  - أوالً  
أن سباين قبـل    اإلاجتماعي يف القانون    منوذج  إىل  بالفعل   عاقةمعاجلة اإل  حتولتقد  ل  -١

 ٩املـادة   ف. ٢٠٠٨مايو  /أيار ٣اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيز النفاذ يف         تدخل  
 يف احلياة   هم واملساواة بين  تهملمواطنني واجلماعات اليت ينتمون إليها حري     لكفل  تمن الدستور   

 مبدأ املـساواة أمـام      ١٤السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف حني تكرس املادة         
 العرق أو اجلـنس أو الـدين        أو املولدالقانون وحتظر مجيع أشكال التمييز القائم على أساس         

  .ا أو اجتماعيا كانآخر، شخصيأو ظرف  وضعالرأي أو أي  أو
ـ اعتماد القـانون    ب يف الواقع االجتاه  يف هذا   بدأ التطور   و  -٢  ،١٣/١٩٨٢ام رقـم    اهل

لألشخاص ذوي اإلعاقة، وبلـغ      االندماج االجتماعي    بشأن ،١٩٨٢أبريل  /نيسان ٧ املؤرخ
 بـشأن   ،٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢ املؤرخ ،٥١/٢٠٠٣ اعتماد القانون رقم  ب ذروته

 مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيـع اجملـاالت         إمكانيةوتكافؤ الفرص وعدم التمييز     
  .ائحه التنفيذيةولو
 يف خمتلف فروع    ها عدد من األحكام وتعديل    فيتكي غري أنه سيكون من الضروري      -٣

 قيـد هذه املهمة   و. تفاقية يف النظام القانوين احمللي     الرمسي لال  دماج اإل إتاحةالقانون من أجل    
ـ /متوز ١٠ مؤرخلس الوزراء   جملقرار  مبوجب  أنشئ  ف؛  التنفيذ يف الوقت احلاضر     ٢٠٠٩ هيولي

فريق عامل مشترك بني الوزارات لتحليل التشريعات املعمول هبا وإصدار تقرير يف غـضون              
  .وبةاملستصتضمن استنتاجات بشأن التعديالت يستة أشهر 

 ضمان تكافؤ   رامية إىل تدابري  اليت تستحدث   تقدمة  املتشريعات  ال وجود   أمهيةرغم  و  -٤
. اوجودها غري كاف لضمان تنفيذه    فإن  ،  ممارسة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    الفرص يف   

على وجـه   سياسات حمددة تستهدف فئات اجتماعية      و،  لتدخللاستراتيجيات  ويلزم األخذ ب  
جموعة حقـوق   مب اإلعاقة   واألشخاص ذو يتمتع  امج لضمان أن     وخطط عمل وبر   التحديد،

  . الثقافية وأاالقتصادية  وأاالجتماعية  وأ املدنية  سواء يف ذلك- اإلنسان كاملة
 يتـبني منـها   اليت  اإلعاقة يف البيانات اإلحصائية،     املتعلقة ب سياسات  الوتتجلى أمهية     -٥
درجة مـن   ب يتأثرون) ة منهم من النساء    يف املائ  ٥٩,٨(سبانيا  إ يف    شخص  ماليني ٣,٨٥ أن

معدالت اإلعاقة حـسب  و.  متأثرة هبا  يف املائة من األسر    ١٩,٩٤ أن نسبة  و عاقةاإلدرجات  
بـني  ذلـك   عكـس   على  احلال  و.  عاما ٤٤الفئة العمرية أعلى قليال بني الذكور حىت سن         

تني مع فئق بني الالفر، ويزيد  ما فوقها وعاما   ٤٥الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني      صفوف  
 هتمقـدر  ديقياملشار إليهم من ت   ألشخاص  من ا  يف املائة    ٦٧,٢ وتعاين نسبة . التقدم يف السن  

 ، أداء املهـام املرتليـة     يف يف املائـة مـشاكل       ٥٥,٣ ويعاين   ،األشياءعلى التحرك أو نقل     
  .ةصحي يف املائة من صعوبات يف العناية الشخصية والنظافة ال٤٨,٤ يعاينو
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 )٤ إىل ١املواد من (األحكام العامة لالتفاقية   - ثانياً  

منذ اعتمـاد دسـتور      ) من الدستور  ١٠املادة  (سباين  يف النظام القانوين اإل    تكرس  -٦
من تفاقية  اال ُصّممت  يتالق اإلنسان واحلريات األساسية،     قوحلكاملة  الموعة  اجمل ١٩٧٨ عام
. وعلى قـدم املـساواة    كامل  شكل  هبا ب  األشخاص ذوي اإلعاقة  متتع   و تهاضمان محاي  لأج

 القانون وضـع    اليت يفرضها  ذوي اإلعاقة  محاية حقوق األشخاص     ت، استلزم ةصاخوبصفة  
  . تنفيذ املبادئ املنصوص عليها يف القانونكفالةعقوبات، لإلشراف وفرض لآليات 

 .داخل اجمللس الوطين املعين باإلعاقة    متخصص دائم    مكتب   أنشئحتقيقا هلذه الغاية    و  -٧
يت يقدمها األشخاص ذوو  ودراسة الشكاوى ال هيئة متخصصة لتقييم وحتليلاجمللسهذا وميثل 
وقد أنشئ نظـام    . يلتمسوهنارات اليت   شاستوااللتمييز  عرضوا ل تقد  رون أهنم    الذين ي  اإلعاقة

لشكاوى واملطالبات املتعلقة باملساواة يف الفـرص  امعاجلة  عن  سؤولية  امل وأنيطت به لتحكيم  ل
 خارج نطاق القضاء، شريطة أن ال تنطوي        عاقة التمييز وسهولة الوصول يف حاالت اإل      وعدم

كـانون   ٢ يف    املكتـب  ن أعـضاء  يِّوُع.  حلقوق استحداثعلى  هذه الشكاوى واملطالبات    
  . ٢٠٠٨ديسمرب /األول

               ، الذي حيـدد        ٢٠٠٧ /  ٤٩                       مبوجب القانون رقم                      لجرائم والعقوبات  ل             أنشئت وحدة  و  - ٨
ـ                          فئة من اجلرائم و                     شاركة يف مجيـع                                                              العقوبات املتعلقة باملساواة يف الفرص وعدم التمييز وامل

            األشخاص ذوي        حقوق                                 عقوبات إدارية على انتهاكات               ى توقيع    ل ع       قانون    ال      وينص    .      اجملاالت
                                                                                       يف حاالت التمييز املباشر أو غري املباشر، واملضايقات، وعـدم االمتثـال ملتطلبـات                     اإلعاقة

  .        قانونا     احملددة                   تدابري العمل اإلجيايب ل             وعدم االمتثال   ،       معقولة    ريية    تيس                       الوصول أو اختاذ ترتيبات 
كـانون   ٢ يفسـبانيا   إالـيت صـدقت عليهـا       ( من االتفاقية    ٢املادة  وتتضمن    -٩

" التمييز على أساس اإلعاقـة    "ريف لعدد من املصطلحات، مثل      اتع) ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
القـانون  وأدرج جوهر هذه التعاريف يف      ". امعالتصميم ال "، و " املعقولة الترتيبات التيسريية "و

 بشأن تكافؤ الفـرص وعـدم       ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢ الصادر يف  ٥١/٢٠٠٣رقم  
  تعـديل  إال أنه يـتعني   شخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع اجملاالت،       وإمكانية مشاركة األ  التمييز  

" شخاص ذوي اإلعاقـة   األ"ف  أخذ يف االعتبار أن االتفاقية تعرّ     ي ل  وتوسيعه القانون املذكور 
 ذهنيـة   أوعقليـة   أو يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية    بأهنم يشملون األشخاص الذين   

احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالـة يف  حسية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف     أو
 هذا  يفات   أيضا معلوم  نصال ديباجةوتقدم  ). ١املادة   (اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين     

 حتدث بسبب التفاعـل     ايزال قيد التطور وأهن     ال ل مفهوما اإلعاقة تشكِّ  إىل أن    شريفت،  الشأن
من هذا التعريف ميكن    و. بني األشخاص املصابني بعاهة واحلواجز يف املواقف والبيئات احمليطة        

ذكورين  األشخاص امل  الذي يشمل عتمد النموذج االجتماعي لإلعاقة،     تتفاقية  االاستنتاج أن   
 بالتايلهذا التعريف هو    و.  التشريعات الوطنية  حتميهمولكن دون استبعاد اآلخرين الذين قد       

 . الذي سيتطور مع التغيري االجتماعي والعلميتعريف احلد األدىن



CRPD/C/ESP/1 

GE.10-43348 6 

                      أي متييز أو استبعاد أو  "     بأنه   "                        التمييز على أساس اإلعاقة   "     ً  أيضاً              وتعرف االتفاقية  -  ١٠
                                                           يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعتـراف بكافـة                                     تقييد على أساس اإلعاقة     

                                                                                      حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة مـع              
                                                                                              اآلخرين، يف امليادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو املدنية أو أي              

  . ) ٢      املادة  (   "         ميدان آخر
يف الواقع إىل التمييز على أساس اإلعاقة، مع التركيز على حقيقة           ظر موجه   وهذا احل   -١١

وميكن بالتايل استنتاج أن التمييز على أساس . التمييز بدال من التركيز على قدرات الفرد املعين
ظـر التمييـز    احل يـشمل  من مث عجز، و أي  بالفعل   الضحية   تعاين ال   بينما وجدياإلعاقة قد   
 .بالتداعي

، بصفة   هي األشخاص ذوي اإلعاقة  ليها التشريع اإلسباين بشأن     إ يستند  واملبادئ اليت   -١٢
ومع ذلك، كما سيتضح يف أجزاء خمتلفة .  من االتفاقية ٣ الواردة يف املادة     املبادئ، نفس   عامة

 اإلعـراب من هذا التقرير، أدخلت تعديالت يف عدد من القوانني واملراسيم امللكية من أجل              
 .بادئ العامة لالتفاقية املأكثر وضوحا عنبشكل 

               الدول األطراف   ها        اليت تقبل  "                 االلتزامات العامة "     من  ا                   من االتفاقية عدد   ٤       املادة         وتذكر    -  ١٣
     نفاذ      بدء     ن   إ             وهبذا املعىن ف    .          العامة   ات         السياس         هلا طابع                      بعض هذه االلتزامات     و  .           التصديق    لدى

             التنميـة           وسياسـة  ٢٠٠٣ديـسمرب   /كانون األول  ٢ الصادر يف  ٥١/٢٠٠٣القانون رقم   
         يقـدمان     ،              قيد املناقشة                وال يزال جزء          منها          د جزء    ا              اليت سبق اعتم           برمتها،                      املنصوص عليها فيه  

         عين أيضا   ت                  ولكن هذه املادة      .                             لاللتزامات اليت تعهدت هبا     ا      امتثاهل و        سبانيا   إ          لقبول               مثاال منوذجيا 
              ية جيري اختاذ                   حتقيقا هلذه الغا   و  .     كامل            على حنو          حبقوقهم                ذوي اإلعاقة            عن التوصل           املسؤولية  

   الل       السـتق  ل                الدولة املرجعي         مركز               اليت يقوم هبا          عمال               من بينها األ                          تدابري يف جماالت أخرى، و    
                              وزارة الـصحة والـسياسة            يتبـع            تكنولوجيا    لل      مركز      هو   و   ،         التقنية          املساعدات           الشخصي و 
              واملسنني من                      األشخاص ذوي اإلعاقة                                   مهمة املسامهة يف إعمال حقوق                 وأنيطت به            االجتماعية  

                                                       ، واملنتجات املعينة، والتكنولوجيات والتصميمات الـيت                                        ل تعزيز إمكانية الوصول الكامل      خال
   . ُ                     ُيتوخى فيها مالءمة اجلميع

                 اليسرية التناول                    توفري املعلومات            يتمثل يف    ٤                مبوجب املادة            مقبول       آخر               التزام عام     ومثة  -  ١٤
                        ة، واخلدمات، ومـا إىل          ملساعد                                                             بشأن الوسائل املعينة على التنقل واألجهزة والتكنولوجيات ا       

املنظمـة الوطنيـة ملكفـويف                مؤسسة    ت                هلذا الغرض أنشأ   و  .                    لألشخاص ذوي اإلعاقة     ،     ذلك
        نترنـت   إل                   علـى شـبكة ا      ا       ، موقع                  لرعاية االجتماعية  ل                               ، بالتعاون مع صندوق مدريد    إسبانيا

) www.guiadis.es (      املوارد املختلفة    ن            وأسرهم ع             ذوي اإلعاقة                          لتوفري املعلومات لألشخاص                   
       تلقـى   ت     وهي   ؛                             املتاحة يف خمتلف مناحي احلياة       )     عونات      وامل            واالستحقاقات               دمات واملراكز     اخل (

ـ   .                                     وزارة الصناعة والسياحة والتجـارة     ل         املرحلية    طة    اخل                            الدعم من الدولة من خالل             ساعد    وت
                   شروط احلصول علـى     ب        واإلملام                                حتديد املوارد، ودراسة حمتوياهتا        ى   ل ع                     خمتلف خيارات البحث    
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              وتتاح هـذه    .     منها                                                         ه بشأن اإلجراءات والشكليات املطلوبة لالستفادة من كل                        املوارد والتوجي 
                إلكترونيـة                    أيـضا بوابـة           وتوجـد   .         سـبانيا  إ                                اللغـات األربـع الرمسيـة يف         ب          املعلومات  

) www.discapnet.es(   دوق االجتمـاعي األورويب                            ، بالتعاون مـع الـصن     املنظمة    هتا      أنشأ                        ،  
              ت يف عدد من      ُ  اعُترب     وقد    .          وأسرهم                    األشخاص ذوي اإلعاقة                             مجيع املعلومات اليت هتم            وتتضمن

  .                               لممارسة اجليدة على املستوى األورويب ل       منوذجا         املناسبات 

  حقوق معينة  - ثالثاً  

 املساواة وعدم التمييز: ٥املادة   -ألف   

الـسالف   ٥١/٢٠٠٣القانون رقـم    و ١٩٧٨العام  دستور   يف جمال اإلعاقة، يكفل     -١٥
ـ  القـانون والفصل الثاين من هذا     .  االمتثال الكامل هلذه املادة    الذكر  لمـساواة يف  ل صصخم
على النحو  (حلق يف املساواة يف الفرص      ا انتهاكات   يعّرفعلى وجه التحديد،    وهو،   ؛الفرص
 ذها السلطات العامـة   تخاليت جيب أن ت   بري  اتدال نوعني من    ص بالذكر وخي) ١ يف املادة    الوارد

وباإلضافة إىل ذلـك،    .  اإلجراءات اإلجيابية  تدابري التمييز و  مكافحة الضمان هذا احلق، ومه   
الـيت  تنظيم الشروط األساسية    كومة  احلمن   ٥١/٢٠٠٣القانون رقم    من   ١٠ املادة   قتضيت

 لبـدء نفـاذ     نظـراً  ومع ذلك، . من اجملاالت واملناطق   الوصول وعدم التمييز يف عدد       حتكم
تعـديل  ب  وهناك بالفعل اقتـراح    ؛ التشريعات القائمة  تنقيحطوات ل اخل اختاذ   جيرياالتفاقية،  

إشـارة إىل اإلعاقـة      إلدراج ١٤/١٩٨٦ من قانون الصحة العامة رقـم        ١٨ و ١٠املادتني  
  . على أساسها األسباب اليت ال جيوز التمييز ضد أي شخصبوصفها أحد

 آليـات   عـالوة علـى   ،  فيذيةوالئحته التن  ٥١/٢٠٠٣القانون رقم   بدء نفاذ   وميثل    -١٦
 ،نظاملل يوفرهو  و. ماوضماهن  لتحقيق املساواة وعدم التمييز    ا، أساس اإلشراف وفرض العقوبات  

لـوائح  ال وتقع مسؤولية وضع  . باإلضافة إىل ذلك، الضمانات الفعالة ضد التمييز من أي نوع         
، اليت  الوزارات ب املعنيةاإلدارات   على عاتق ختلفة  املاالت  اجمل يف   اخلاصةوخطط العمل والربامج    

  . أي حالعلى لتكيف مع املعايري اجلديدةيتعني عليها اسوف 

  النساء ذوات اإلعاقة: ٦املادة   -باء   
 إىل ضرورة اختاذ تدابري لصاحل      ماهتماال ٥١/٢٠٠٣القانون رقم    من   ٨املادة  توجه    -١٧

ستويات ملوضوعية  امل يتعرضون من الوجهة   الذين   ،األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل النساء    بعض  
، اعتمدت احلكومة   وانطالقا من هذا  . تكافؤ الفرص من  أقل  قدرا   ينالونأعلى من التمييز أو     

دد اسـتراتيجية  حت يت خطة العمل األوىل للمرأة املعوقة، ال      ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ١يف  
العمـل  خطة  وتتضمن  . التفاوت بني الرجال والنساء ذوي اإلعاقة     أوجه  ومنهجية لتصحيح   
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التعامل مع   هبدف   ةسابقال اخلطة   الواردة يف  املبادئ والتدابري    ) ذوي اإلعاقة  شخاصلأل(الثالثة  
  .اين اجلنسمن التحليل اإلعاقة على أساس

    ٢٦           القيام يف    ل        ن قبي     ، م       اختاذها                             التدابري األخرى اليت جيري        إىل                      وينبغي اإلشارة أيضا      -  ١٨
       جتـاه                غـري متييـزي            على حنو        لغة    ال            استخدام       بشأن      دليل     "    بطرح      ٢٠١٠       يناير   /            كانون الثاين 

ـ      و     ملسنني        خدمات ا          معهد    ه   أعد   ي   ذ  ال  "                    األشخاص ذوي اإلعاقة   ـ    ،   ة                  اخلدمات االجتماعي   ن    ع
  ،                                                   دة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة جسديا يف ساالمانكا          إعا            يف مركز        انية          وحدة اجلنس   ال      طريق

                         يف التعامل مع النـساء               اجلنسي                  خالية من التحيز                                           هبدف اقتراح معايري موحدة الستخدام لغة       
   .           ذوات اإلعاقة

    ٢٤         املـؤرخ    ،    ١٩٩٥ / ١                                املرسوم امللكي بقـانون رقـم             يرسي             العمل،         يف ميدان  و  -  ١٩
                       مبدأ املساواة يف املعاملة             وضع العمال،        لقانون                           باملوافقة على النص املوحد  ،    ١٩٩٥     مارس  /    آذار

  )  ج ( ٢-  ٤١       املواد      ملثال،           على سبيل ا (        القانون     هذا    ها    شمل                                وعدم التمييز يف عالقات العمل اليت ي
   ٢             الـصادر يف        ٢٠٠٣ /  ٥١                               على أنه، وفقا للقانون رقم              املرسوم      نص   ي و   ).  ١-  ١٧    و  ٢-  ١٦ و

شخاص وإمكانية مشاركة األ                                بشأن تكافؤ الفرص وعدم التمييز     ٢٠٠٣      ديسمرب  /          كانون األول
  .                        الستفادة من أحكام القانون ا      كافة           غري املواطنني     حيق ل  ، ذوي اإلعاقة يف مجيع اجملاالت

 املساواة الفعلية بني    بشأن ٣/٢٠٠٧رقم  التنظيمي  قانون  العتماد  ومثة أمهية خاصة ال     -٢٠
عي الرجل واملرأة، الذي مينح عددا كبريا من احلقوق يف جماالت العمل والـضمان االجتمـا              

  . األسريةية والعملاحلياة والتوفيق بني 

   األطفال ذوو اإلعاقة:٧املادة   -جيم   
 األطفـال  لضعف زدوجامل بعاطالجتماعي الذي اعتمد يف االتفاقية دد النموذج اال حي  -٢١

 أسـباب أخـرى     وجدقد ت و؛  أطفالضعفهم ك معوقني و كأشخاص   همضعف: ذوي اإلعاقة 
تـدابري  الدول األطـراف     أن تتخذ  من اتفاقية حقوق الطفل إىل       ٢٣تدعو املادة   و. ضعفلل

 ١٥ املؤرخ ،١/١٩٩٦نظيمي رقم   القانون الت يعكس  و. ذوي اإلعاقة خاصة حلماية األطفال    
ئم توفري إطار قانوين مال   ب االهتمام ،رّص بشأن احلماية القانونية للق    ،١٩٩٦يناير  /كانون الثاين 

، امتثـاال   هاعتمـاد  ة القانون ديباجوتربر  .  من اتفاقية حقوق الطفل    حلماية األطفال مستمد  
على وجـه   عية واالقتصادية، و   للسياسة االجتما  بدأ توجيهي كمللوالية احملددة يف الدستور،     

محايـة خاصـة    توجيه  ورة،   ضمان احلماية االجتماعية واالقتصادية والقانونية لألس      التحديد
الدستور اليت مينحها له    قوق  احلصر ب ا على أن يتمتع الق    ٣تنص املادة   و. ل األسرة داخ رللقصَّ

، يف مجلـة أسـباب   ض أو املر اإلعاقة على أساس واملعاهدات الدولية دون متييز من أي نوع        
ف واخلصوصية واهلوية الفرديـة،     حبق الطفل يف الشر   هلذه املادة   ة  تالي ال وادتعترف امل و. أخرى

احلـق  (االجتماع  تكوين اجلمعيات و   و  يف املشاركة  هحق يف املعلومات وحرية الفكر و     هحقو
وعلـى   ؛ احليـاة   جوانـب  املطلق يف املشاركة يف اجلوانب االجتماعية والثقافية وغريها من        
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 واحلـق يف االنـضمام إىل اجلمعيـات         ؛ملـشاركة ا اتتشجيع إنشاء آلي  السلطات العامة   
  .اإلدالء برأيهيف  يف حرية التعبري وهوحق) هاوتشجيع

 اعتمد جملس الوزراء اخلطة االسـتراتيجية الوطنيـة         ٢٠٠٦ هيوني/حزيران ١٦ ويف  -٢٢
د املبـادئ   يتحدلسبانيا  إ   يف توضعخطة  أول  هذه هي   و. ٢٠٠٩-٢٠٠٦للطفولة واملراهقة   

اإلدارات هبا  د  رشكي تست ل ل طفبال املتعلقة السياسات   اليت تقوم عليها  التوجيهية االستراتيجية   
، ومتـت    ومنظمات رعاية الطفل   مناطق احلكم الذايت   إعدادها يف   تركتشوا .العامة املختلفة 
 النص مع النهج واملبادئ     يتماشىو.  بتوافق اآلراء يف جلسة عامة ملرصد الطفل       ااملوافقة عليه 

  .توصيات جلنة حقوق الطفلمع املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل و
يوجـد   و؛ متعدد التخصصاتعلى حنور لقّصل الرعاية والعالج  توفرياخلطة  وتستلزم    -٢٣
 م ضمان حقوقهم بطريقة حمددة بـسبب ضـعفه        ضرورة إىل   شارات أيضا عدد من اإل    فيها
  .معوقنير وكقصَّ ك-زدوج امل

لتعزيـز  : "ات أكثر حتديدا على النحو التايل      بعبار ٦ صيغ اهلدف االستراتيجي     وقد  -٢٤
يف حمنة  أو الذين   /و،  طفال واملراهقني املعرضني للخطر   أل ا لمن أج  االجتماعيالعمل  والرعاية  

م لتقييقابلة  ةأو يف حاالت االستبعاد االجتماعي، ووضع معايري مشترك/ ويعانون من إعاقةأو 
؛ ٢٠٠٧استعراض منتصف املدة للخطة يف عام       وأجري  ". أفضل املمارسات حتديد  للجودة و 

خطـة   عـداد اإل طـور ويف  ،  هنـائي ييم  تقُيجرى هلا   ،  غطيهاتالفترة اليت   انتهاء   بعد   ،واآلن
  .٢٠١٣-٢٠١٠تراتيجية جديدة للسنوات اس
ات حلمايـة   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هنجا متعدد التخصـص        وتنتهج    -٢٥

 منطلـق ، و يف حد ذاته  ل  طفال محاية   منطلق: منطلقنيحتدد محاية حقوقهم من     فهي  . األطفال
  .ل املعوقطفالية محا
 ،٣٩/٢٠٠٦تعدد التخصصات موجـود أيـضا يف القـانون رقـم            املنهج  وهذا ال   -٢٦

ألشخاص ارعاية   االستقالل الشخصي و    بشأن تعزيز  ،٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ١٤ املؤرخ
 هـذه املـادة     تعلقتو. ةتبعي االستقاللية وال  يمومفه ه من ٢املادة  الذي حتدد   ة،  تبعي حاالت ال  يف
دعم من أجـل    حيتاجون إىل    قصور أو مرض عقلي و     الذين يعانون من  ) األطفال(األشخاص  ب

بعه اتشمل ط هي   املبادئ اليت حتكم القانون؛ و     ٣املادة  وحتدد  .  الشخصي ماحلفاظ على استقالهل  
الرعاية لألشخاص يف حاالت التبعيـة  بتقدمي  السياسات املتعلقة وتكاملمشول ، والشاملالعام و 

 . الرعاية اليت تقدم هلؤالء األشخاصالذي تتسم به التخصصات عددتامل بعاطالو

 يف محاية املصاحل الفـضلى      سيرئي االعتبار ال  وهي(املساواة يف الفرص    فإن  وبالتايل    -٢٧
املبـادئ واحلقـوق    مها مـن     الفعالة يف كافة املسائل املتعلقة هبا         واحلق يف املشاركة   )للطفل

 الـيت   ،املنصوص عليها يف التشريع اإلسباين، سواء من حيث تنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل             
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ر، الـذي   ّص بشأن احلماية القانونية للقُ    ١/٩٦أحكام القانون رقم    أو  سبانيا،  إصدقت عليها   
  .هذه املبادئ واحلقوقجيسد 
) ٢٠٠٨  عام يف( التقرير األخري الذي قدمته إسبانيا إىل جلنة حقوق الطفل           يصفو  -٢٨

  . وأسرهمذوي اإلعاقة يف توفري الرعاية لألطفال هزاحراري إالتقدم اجل
 عتمـاد  وا يف التـشريع   التقرير تقدم كبري  هذا  ها  شملخالل الفترة اليت ي   وقد أحرز     -٢٩

ـ الدرج ُيأن الذين جيب ،  ذوي اإلعاقةاألشخاصالتدابري الالزمة إلقرار وتفعيل حقوق      رّصق
 ٢ املـؤرخ  ٥١/٢٠٠٣ القانون رقـم     إىل اإلشارة بوجه خاص     جتدرو.  يف عدادهم  طبعالب

إمكانية مشاركة األشخاص  بشأن تكافؤ الفرص وعدم التمييز و٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول
ـ      ، واخلطة الوطنيـة األوىل    ذوي اإلعاقة يف كافة اجملاالت     بل الوصـول   بـشأن إتاحـة س

/ كـانون األول   ١٤ األحـدث عهـدا الـصادر يف      قـانون   ال، و ٢٠١٢-٢٠٠٤ للفترة
ية األشخاص يف حـاالت التبعيـة،    ورعاستقالل الشخصياال تعزيز  بشأن ،٢٠٠٦ ديسمرب

خطة خاصة حلمايـة     الثالث عشر  ضايفاإل حكمهحيدد يف    و ر ضمن نطاقه   القصّ لميشي  ذال
  .  سنوات٣ سن دون رالقّص
ذوي ألطفـال   اإلضافة إىل ذلك، مت االضطالع بأنشطة ملموسة من أجل محاية           وبا  -٣٠

نظام الضمان االجتماعي ف. من اجملاالت االجتماعي يف طائفة واسعة هماندماجوحتقيق  اإلعاقة
 ،رالقّص، و ة لألسر ذات األطفال ذوي اإلعاقة     دفع اإلعانات النقدي  ي،  على سبيل املثال   ،العام

 ت يف النظام للتعامل مع حـاال      نير املقبول أو القصّ عاما   ١٨جاوز أعمارهم   والبالغني الذين تت  
 املعالنيلألطفال املعالني وألطفال لتضمن خمصصات امليزانية بدالت ت( املفرطة ةاحلاجة أو النفق

 ، الوالدات املتعـددة املعالني يف حالة الستحقاقات األطفال ويندوولمل لاًمنحذوي اإلعاقة، و  
  .) اشتراكاتال تدفع عنها

  إذكاء الوعي: ٨املادة   - دال  
 الوقت عدد من التدابري الرامية إىل تعزيـز الـوعي يف            منذ فترة من  سبانيا  إ يف   يطبق  -٣١
  . تمع بشأن األشخاص ذوي اإلعاقةاجمل
بــشأن إتاحــة ســبل ، ينبغــي اإلشــارة إىل اخلطــة الوطنيــة األوىل أوالً  -٣٢

. ٩ باملادة صل مبزيد من التفصيل فيما يتهاتناقشجتري م ، اليت   ٢٠١٠- ٢٠٠٤  الوصول
إتاحة سـبل الوصـول     التوعية والتدريب يف جماالت      وه  اليت تتناوهلا  واضيعاملحد  أو
 ني األعمال واملـسؤول   ال سيما ألصحاب  ، و اجلمهور كافة عامة  الذي يالئم   التصميم  و

  الـيت يـسهل    متأثري على تصميم وإدارة البيئات والنظ     هلم   الذين   ني واملهني نياحلكومي
  .يهاالوصول إل
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ف املواطنني  ستهدليت ت التوعية ا اإلعالم و ىل محالت   إزيادة الوعي   استراتيجية  وتستند    -٣٣
لشروط الـيت تـنظم     ل - ا على حد سواء   سلبيو فعليا - زدوجامل هموعخضيف  واملؤسسات  

 املـايل    منح الدعم  وهو أن ُيرهن  لتوعية موضوع استراتيجي ثان     ويتصل با . الوصولإمكانية  
نـشر  لل تـدابري    املتلقيـة باختاذ املؤسسات   الوصول  سهولة  ب ةتعلقاملطط  اخلتدابري و الالختاذ  

  .التوعيةو
يتمثل و. ٢٠١٢-٢٠٠٩ لألشخاص ذوي اإلعاقة، مت اعتماد خطة العمل الثالثة ثانياً  -٣٤

  مكونات التنـوع   كأحداإلعاقة  ب من خالل االعتراف      تعزيز االستقالل الشخصي   يفهدفها  
نفس املزايا   األشخاص ذوو اإلعاقة  تلقى  ي حبيث هاالبشري، وصياغة السياسات العامة وتنفيذ    

قـوقهم املدنيـة والـسياسية      حل م يتمتع هبا سائر املواطنني، وبالتايل ضـمان ممارسـته         اليت
 ينااجلنـس نظور  املوتتضمن اخلطة   .  تعقيده رغم هبا يف جمتمع متماسك      هممتتعوواالجتماعية  

سبانيا إ اعتمدت يف    وقد.  بني الرجال والنساء ذوي اإلعاقة     ات القائمة  التفاوت هبدف تصحيح 
لـصحة  لخطط  و،   على وجه التحديد   خطط مماثلة أخرى تستهدف النساء املعوقات     كذلك  
  .العقلية
، على تطوير التدابري املشار أيضا، من خالل وكاالهتا املختلفةوتعمل اإلدارة املركزية      -٣٥

 تقـوم ، على سبيل املثـال،      ةاالجتماعيسياسة  والوزارة الصحة   ي إطار   فف. ٨اليها يف املادة    
تنظـيم   ، من قبيـل   نشرالأنشطة  عدد من   باملديرية العامة للسياسات القطاعية املعنية باإلعاقة       

ليون  ملنطقة، وكلية اإلدارة العامة     مع املعهد الوطين لإلدارة العامة    الدورات املختلفة بالتعاون    
ـ  التعريـف وهتدف هذه الدورات إىل     .  والوزارات املختلفة  ،كم الذايت لحل وقشتالة  واقعالب

 اإلعاقة يف إسبانيا، وبشكل أكثر حتديدا،       و األشخاص ذو  ي يواجهه ذاالجتماعي والقانوين ال  
 .ذوو اإلعاقةن ومان العواملوظفهبا عامل يالطريقة اليت 

مناطق احلكم الذايت واخلـدمات   التنسيق القائم بني     إىلوينبغي اإلشارة بوجه خاص       -٣٦
 يف تعزيز الوعي باإلعاقة على املستوى الشعيب مـن خـالل            اتالبلديو باألقاليماالجتماعية  

 لزيـادة   يةوالتعليم ةيالصحواالجتماعية   بني اخلدمات قائم  الالتنسيق   و ،التوعيةومواد  أنشطة  
برنامج العمـل   (اإلعاقة   الصحة والتعليم ألغراض الكشف املبكر عن        وعي العاملني يف جمايل   

  .)املبكر
ؤسـسة امللكيـة    امل و االجتماعيةملسنني واخلدمات   خدمات ا  معهد   يقوم كل من  و  -٣٧

إىل املـذكورة    املؤسسة وتسعى. أنشطة التدريب املتعلقة باإلعاقة   ب لألشخاص ذوي اإلعاقة  
 منائهمقة، و تعزيز وحتسني الوقاية من أوجه القصور يف الرعاية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعا           

ـ امللكة صوفيا   جوائز  ت  أنشئوقد  .  جتاههم  اجملتمع الذي يبديه حترام  اال و ،الشخصي دف هب
على مدى فترة طويلة يف جماالت إعادة التأهيل واإلدماج،         املبذول  مكافأة النشاط    و، وه مماثل

 منح جوائز أخـرى يف    وُت. وصول إىل اخلدمات البلدية   وتعميم إمكانيات ال   القصور، وتفادي
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بل األفـراد  به يف خمتلف جماالت النشاط من ِقاملضطلع  العلين للعمل إعرابا عن التقدير سبانيا  إ
  .واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة

 للمعـاقني ودليـل     ستحقاقاتمثل دليل اخلدمات واال   (وقد مت نشر عدد من األدلة         -٣٨
املـصطلحات  بخري لنشر املعرفـة   األالدليلم ّمُصو؛  ) لإلعالميني أساليب الكتابة عن اإلعاقة   

 ا وجعلـه  هذه املصطلحات لتحديث  شارة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة و     املستخدمة عند اإل  
 الفئـة ، يف ضوء التغريات السريعة اليت حدثت داخل هذه   لتوحيدل اجيابية، وذلك حتقيق  أكثر إ 

  .من األشخاص يف السنوات األخرية
 أيـضا   إمنـا تـشمل   وفحسب،  عالم  اإل وسائل   علىلنشر  وال تقتصر أهم طرق ا      -٣٩

 :علـى ذلـك   مثال واحد   وك.  واإلنترنت أداة ممتازة يف هذا اجملال      ؛التكنولوجيات اجلديدة 
 حتتوي على   وهي بوابة إلكترونية   ،اإلعاقةب املتعلقةعلومات  امل سنوات خدمة  ١٠أنشئت منذ   

ـ     شبكة   ؛ وتشكل معلومات عن اإلعاقة   املعهـد  (نكا  امالاعامة تديرها احلكومة وجامعة س
يديره الصليب األمحـر اإلسـباين       (SerCuidador موقع   وأقيم). الندماج يف اجملتمع  لاجلامعي  

لتوفري املعلومات اليت متكن مقدمي الرعاية من ) االجتماعيةملسنني واخلدمات خدمات امعهد و
شملها ي املوضوعات اليت ومن  .  التبعية ت األقارب يف حاال   رعايةحل املشاكل اليت تنشأ عند      

املشورة ملقدمي الرعاية، والوقاية من التبعية من خالل تشجيع العـادات           إسداء  الدعم و تقدمي  
العجز والتبعية والتفاعل واملشاركة مع مقدمي      ب فيما يتعلق الصحية، وتعزيز الوعي يف اجملتمع      

 ،)اعنت بنفـسك   (CuidArte األخرى إلذكاء الوعي، مثل   ربامج  بعض ال  وتستهدف. الرعاية
اركة يف مجاعات   ، وتشجيعهم على املش   يف حالة من التبعية   الذين  ألشخاص  لمقدمي الرعاية   

 .العالجيةالدعم االجتماعي 

عدد مـن   ب) ديسمرب/كانون األول  ٣ (لألشخاص ذوي اإلعاقة  ويتسم اليوم الدويل      -٤٠
مـة   لكرا قضايا اإلعاقة وحـشد الـدعم     ب لتعزيز الوعي لدى الرأي العام       ةصمم امل نشطةاأل

املكاسـب الـيت    ب هو تعزيز الوعي     هدف ثانٍ ه  لو. وحقوق ورفاه األشخاص ذوي اإلعاقة    
 يف كل جانب من جوانب احليـاة الـسياسية          األشخاص ذوي اإلعاقة  ستتحقق من إدماج    

  .واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
عقد مؤمتر ان، سبانية لالحتاد األورويبإل، خالل الرئاسة ا  مارس من هذا العام   /يف آذار و  -٤١
كان مفيدا للغاية ألنه قدم حافزا لتطوير التدابري والسياسات الالزمة يف و،  التعليم اجلامع بشأن

انية ملمثلـي   سبإلاتفاقات تعاون بني اللجنة ا    على  توقيع  الوباإلضافة إىل ذلك، مت     . هذا اجملال 
 وزارة الدفاع ووزارة بنيو، املنظمة الوطنية ملكفويف إسبانيا ومؤسسة األشخاص ذوي اإلعاقة  

منتـدى   أنـشئ وأخريا، . سبانيةالتوثيق اإلمهن الصحة ومع اجملالس العامة للمهن القانونية و    
ف من ممثلـي مجيـع املهـن        تألي، و ءقضا رئاسة اجمللس العام لل    يتبع املنشأة   عاقةلعدل واإل ل

  . املهنيني املعنينياطيف أوس التوعية والتدريب بشأن قضايا اإلعاقة أهدافهومن بني ؛ القانونية
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  إمكانية الوصول:٩املادة   -هاء   

 ملمارسة  مسبق ضروري شرط   إمكانية الوصول أن   ٥١/٢٠٠٣القانون رقم   كد  يؤ  -٤٢
ينص على اختاذ   ذلك  ل هوو. احلقوق األساسية اليت تعود بالنفع على األشخاص ذوي اإلعاقة        

 األساسية لـسهولة الوصـول وعـدم        املعايريتوافر  تدابري تنظيمية يف جماالت حمددة لضمان       
  : مت سن املراسيم امللكية التاليةولتحقيق هذه الغاية. التمييز

وضع ب ،٢٠٠٧مارس  /آذار ١٦ املؤرخ ،٣٦٦/٢٠٠٧ي رقم   لكاملرسوم امل   )أ(  
 واإلدارة  ذوي اإلعاقـة   الوصول وعدم التمييز يف العالقات بني األشـخاص          إلمكانيةمعايري  
  ؛العامة

 ،٢٠٠٧فربايـر   /شـباط  ١٩ املؤرخ ،١٧٣/٢٠١٠ي رقم   لكاملاملرسوم    )ب(  
  ل لقانون البناء؛املعّد

 ،٢٠٠٧أبريـل   /نيـسان  ٢٠ املؤرخ ،٥٠٥/٢٠٠٧ي رقم   لكاملرسوم امل   )ج(  
 فيما يتعلق   لألشخاص ذوي اإلعاقة   وعدم التمييز    إلمكانية الوصول اعتماد املعايري األساسية    ب
  ؛ها واستخداماين احلضريةاألماكن العامة واملبالوصول إىل سبل ب

/ تـشرين الثـاين    ١٢ املـؤرخ  ،١٤٩٤/٢٠٠٧املرسوم امللكـي رقـم        )د(  
ستفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من مكانية ا املعايري األساسية إلالئحةاعتماد ب ،٢٠٠٧ نوفمرب

 االتـصال   طعلومات ووسائ املنتجات واخلدمات اجلديدة املتصلة مبجتمع امل     والتكنولوجيات  
  ؛ياالجتماع
/ تـشرين الثـاين    ٢٣ املـؤرخ  ،١٥٤٤/٢٠٠٧املرسوم امللكـي رقـم        )ه(  
 وعدم التمييز فيما يتعلق بالوصول       الوصول ةمكانيوضع املعايري األساسية إل   ، ب ٢٠٠٧ نوفمرب

املرسـوم  هذا  ويتضمن  .  هذه الوسائط   واستخدام لألشخاص ذوي اإلعاقة  إىل وسائط النقل    
، ضمن إطار زمين حمـدد، لتـسهيل        اختاذهاطوات الالزم   التدابري اليت تتطلب اختاذ اخل    بعض  

 شـخاص ذوي اإلعاقـة    األدام   وعدم التمييز يف استخ    إمكانية الوصول معايري  توافر  وضمان  
  . النقل املختلفةطرقل

جلميع األشخاص  بالنسبة  الوصول  سبل   أيضا تدابري لتسهيل     ٢٠٠٧واختذت يف عام      -٤٣
، علـى   وفاقدي السمع والبصر معـا     ، السمع عافوض الصّمواملكفوفني أو ضعاف البصر،     

  :النحو التايل
، ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول  ٨ املؤرخ ،٩/٢٠٠٧القانون التنظيمي رقم      )أ(  

لمكفوفني وضع إجراء التصويت ل ب ١٩٨٥ هيوني/حزيران ١٩ املؤرخ يتنظيمالقانون  التعديل  ب
 يف التصويت مـع ضـمان   م من ممارسة حقهما هل، متكين )٥/١٩٨٥رقم  (أو ضعاف البصر    

  السرية؛
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/ كــانون األول ٧ املــؤرخ ،١٦١٢/٢٠٠٧املرســوم امللكــي رقــم   )ب(  
شـخاص  األمارسـة   تيسريا مل التصويت  يسهل اتباعها يف     إجراءات   بوضع ،٢٠٠٧ ديسمرب

  ؛ التصويتهم يف حقضعاف البصر
، ٢٠٠٧أكتـوبر   /تـشرين األول   ٢٣ املؤرخ ،٢٧/٢٠٠٧القانون رقم     )ج(  
 وضـعاف لصم،  لشفوي  الالتصال  دعم ا أجهزة  م  تنظيسبانية و إل ا اإلشارةلغات  ب باالعتراف

  .على حد سواءالسمع والبصر  فاقدي واألشخاص ،السمع
القـانون  الصك الرئيـسي لتنفيـذ      ضع  ُوبالتوازي مع هذه التطورات التشريعية      و  -٤٤
ـ      ٢٠١٢-٢٠٠٤ للفترة اخلطة األوىل  و، وه ٥١/٢٠٠٣ رقم ، ولبشأن إتاحة سـبل الوص

 على جمموعة من املبـادئ  وتقوم اخلطة. لتعزيز إمكانية الوصول على املدى املتوسط والطويل 
 اليت تـشكل    - ، واملشاركة تدامةاالسو ،عيشال ل يف ستقالاال، و املساواة يف الفرص   - العامة

 عددا من األهداف على أساس هذه املبـادئ   وهي حتدد . تدابريمل تتضمنه من    الدعم والتربير   
عـن طريـق     ت يف مجيع اجملاال   ذوي اإلعاقة إمكانية مشاركة األشخاص     حتقيق   ل على وتعم

  . معينةسبل تيسري واستحداثجلميع يالئم اتصميم لالتعميم 
وعدم التمييـز   مكانية الوصول    وثيقة فنية عن املعايري األساسية إل      أِعّدت وهلذه الغاية   -٤٥
، وسوف تعلن قريبا مبوجب أمر      هاواستخداماحلضرية   األماكن العامة    إىل إمكانية الوصول يف  

  .ن وزارة اإلسكانصادر عوزاري 
 كلفت املديرية العامة لتنسيق السياسات القطاعية املعنية باإلعاقـة          ٢٠٠٦يف عام   و  -٤٦

حتليل  وقد أجري تقييم و    .ختلفةاملوزارات  الالوصول إىل مباين    إمكانيات  دراسة عن   بإجراء  
ومتطلباتـه املتعلقـة     UNE 170001-1تنظيم  الجلزء األول من    على أساس ا   إلمكانية الوصول 

الت تحديد حا بيسمح هذا التحليل    و. واالتصاالتاالتسام بالطابع احمللي،    ، و والفهم،  بالتنقل
 يف ذلك الوقت وأيـضا      السارية الذايت   ستقاللاالب املتعلقةللوائح  عدم االمتثال هلذا التنظيم و    

: إىل مخـسة أجـزاء منفـصلة     وتنقسم الدراسة   . تصحيحيةصياغة مقترحات الختاذ تدابري     ب
 من  اوجيري استخدامه .  مرحلية خطةو ، واألولويات ،، واملقترحات، وتقديرات امليزانية   التقييم

هي  الوصول الكامل و   املتمثل يف إمكانية  الوزارات يف التقدم حنو اهلدف النهائي       إدارات  بل  ِق
، واألثاث، وأنظمـة    األرضيات:  املعنية نب البيئة غطي كل جانب من جوا    ت امفيدة للغاية ألهن  

  .خلإالالفتات، ووضع قوف السيارات، أماكن وتضخيم الصوت، و
 /نيـسان  ٩ ، املـؤرخ  املرسوم امللكـي بقـانون    استحدث  ىل ذلك،   وباإلضافة إ   -٤٧
 بشأن التدابري الالزمة حلفز االنتعاش االقتصادي والتوظيف        ،)٦/٢٠١٠رقم   (٢٠١٠ أبريل
 هـــادخل اليت يقــل ادية  صدات االقت حلول يصة الدخل الشخ  بـ معدل ضري  يف اخفض
ـ اإلالعمل املنجز يف مكـان  ب فيما يتعلق   يورو ٥٣ ٠٠٧,٢٠عن  ع للضريبة   ــاخلاض  ةقام
 حيث يـشمل  ،   إمكانية الوصول إليه   لتيسري مكان اإلقامة،    به، أو يف املبىن الذي يقع       املعتاد

ية ندبال اتحتسني مساكن األشخاص ذوي اإلعاق     لن أج معمل  ال" إمكانية الوصول "مصطلح  



CRPD/C/ESP/1 

15 GE.10-43348 

ـ الفتات  التركيب مطابخ آمنة،    (أو النفسية أو احلسية       العالمـات ضيئة أو الـصوتية أو      امل
داخل لألشخاص ذوي اإلعاقات    امل احلمامات أو    وتعديللألشخاص ذوي اإلعاقات احلسية،     

  ).وما إىل ذلكية، بدنال

  ياة احلق يف احل:١٠املادة   -واو   
 من الدستور حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احليـاة علـى قـدم              ١٠تؤكد املادة     -٤٨

د وجت ال، و  يف احلياة  األشخاص ذوي اإلعاقة  بدقة حق   سبانيا  إحتترم  و. املساواة مع اآلخرين  
 ١٩٧٨دسـتور    من   ١٥املادة  تنص  و.  ذلك عكسعلى   ضمنا   تنطوي قد   ساريةتشريعات  

 وما يليها مـن     ١٣٨ ةاملادو. السالمة اجلسدية واملعنوية  يف  اة و على أن لكل فرد احلق يف احلي      
أي ال حتدث ي شخص ينهي حياة شخص آخر، ألعقوبات على  اليت تنص    ،قانون العقوبات 

يعترب هـذا  فعجز الضحية، إذا كان الدافع إىل القتل و.  من أي نوع على أساس اإلعاقة  تفرقة
يف جمـال تعزيـز احلقـوق األساسـية،     و). ٤(٢٢ املادة على النحو الوارد يف   ظرفا مشددا   

 مـن القـانون     ٣املـادة   تـنص   لتمتع باحلق يف احلياة على أساس من املساواة،         لضمان  وك
 السلطات العامة   توفر: "ما يلي على   االندماج االجتماعي للمعاقني،     بشأن،  ١٣/١٩٨٢ رقم

مـن   التزامات الدولـة  ف  وتتأل: ١رسة احلقوق املذكورة يف املادة      مجيع املوارد الالزمة ملما   
ج  والتوجيه، والدم، والتعليم،املالئمبالشكل   وإعادة التأهيل    ،، والرعاية الطبية والنفسية   الوقاية

االقتصادية والقانونيـة واالجتماعيـة     من احلقوق    حد أدىن معني     كفالة و ،يف القوى العاملة  
 ."واحلقوق االجتماعيةوالضمان االجتماعي 

  ت اخلطر والطوارئ اإلنسانيةحاال: ١١املادة   -زاي   

قانون محاية املـدنيني، والقواعـد      (التشريعات األساسية بشأن محاية املدنيني      تليب    -٤٩
.  من االتفاقيـة   ١١متطلبات املادة   ) ملبادئ التوجيهية األساسية  األساسية للحماية الذاتية، وا   

املدرسة الوطنيـة    قعن طري لتدريب  لاهلدف الرئيسي من اخلطط اليت جيري وضعها        يتمثل  و
باإلضـافة إىل    ولكن جيري    ني؛لنظام الوطين حلماية املدني   ا  تدريب موظفي  يف نيحلماية املدني 

 فئة ضعيفة بشكل    ونشكلي مألشخاص ذوي اإلعاقة باعتباره   لكل من ا  ذلك تدريب خاص    
لمهنـيني العـاملني مـع األشـخاص يف         لو)  منظور وقائي  من تثقيفهماملسامهة يف   (خاص  
  .فئةال هذه
 ٢١ ، املـؤرخ  بشأن محاية املـدنيني    ٢/١٩٨٥ من القانون رقم     ٢مبوجب املادة   و  -٥٠

ـ         االقع  ، ي ١٩٨٥يناير  /كانون الثاين  ة، ختصاص يف هذا اجملال على عاتق اإلدارة املدنية للدول
بناء علـى طلـب مـن       و. خطورة الوضع ذلك  تقتضي   عندما   القوات املسلحة على عاتق   و

من أداء أي و التعاون يف أنشطة محاية املدنيني، ذه القوات صالحيةتكون هلالسلطات املختصة 
  . ااملهام املوكلة إليه
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تشريعات محاية املدنيني لاالت الطوارئ يف مجيع األوقات حلوحدة العسكرية ومتتثل ال   -٥١
 تـنص   مـا حيثو. ها السلطات املختصة  ضعتذات الصلة اليت    العمل  ربوتوكوالت  ل و السارية

 ذوي اإلعاقـة  جراءات لضمان سـالمة األشـخاص       اإلى أشكال حمددة من     التشريعات عل 
بروتوكوالت  يف   أن تدرجها االت الطوارئ   حلوحدة العسكرية   ال من   يقتضي األمر ،  تهمومحاي

. نيحلماية املدني  أساسا يف املدرسة الوطنية      يقدمالذي   التنفيذية من خالل التدريب،      اإجراءاهت
تثبيت احلركـة    مواضيع مثل الصحة وتقنيات      بشأننفصلة   قد أدرجت دورات م     أنه الواقعو

ـ  األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واملسنني والنساء احلوامل         بغرض التعامل مع   ؛ همونقل
، مبا يف ذلـك الظـروف   الفئاتتصنيف وفرز التقنيات اليت تأخذ يف االعتبار هذه   وأساليب  
اليت تأخذ  ايا  تقييم الضح ل ألولية والثانوية واألساليب ا  ية؛سالعقلية واحل عاقة  إلذوي ا اخلاصة ل 

  . صابةلإل ةسببامل قبل وقوع الكارثة اإلعاقة وجودبعني االعتبار احتمال 

 االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين          :١٢املادة    -حاء   
  أمام القانون

،  من القانون املـدين    ٢٩ة  ، مبوجب املاد   من هذه املادة   ٢ و ١ق بالفقرتني   فيما يتعل   -٥٢
فرد كل  ، ويتمتع   ٣٠ها يف املادة    شريطة مراعاة الشروط املنصوص علي    الشخصية باملولد    حتدد

 بشخـصية   ون يتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة    ألن ونظراً. ميالدهباألهلية القانونية من حلظة     
أن النظـام القـانوين     ، ميكن القول ب   اليت لغريهم ة القانونية   هلينفس األ بقانونية معترف هبا، و   

  . من االتفاقية١٢ملادة ا من ٢ و١الفقرتني  متوافق توافقا كامال مع
األشـخاص ذوي    زويد من الدول األطراف اختاذ التدابري املناسبة لت       ٣تقتضي الفقرة     -٥٣

 تفي بـه يبدو أن هذا االلتزام و.  يف ممارسة أهليتهم القانونية    ونهالدعم الذي قد يتطلب   ب اإلعاقة
بـصفة عامـة    األشخاص واملمتلكات   على  وصاية  البل مؤسسات   ريعات اإلسبانية من قِ   التش
وختضع هذه املؤسسات   .  ومحايتهم األشخاص ذوي اإلعاقة   على حصراًالوصاية   أو   تهمومحاي
 احلرمـان مـن     ينظمان لذيناب األول من القانون املدين، ال     لب التاسع والعاشر من ا    ينأللجز
 املواد(القوامة  و،  )٢٨٥ إىل ٢١٥  من املواد(، والوصاية   )٢٠١ إىل ١٩٩  من املواد(ة  هلياأل
القّيم حبكـم الواقـع      و )٣٠٢ إىل   ٢٩٩املواد من    ( القانوين امي، واحمل )٢٩٣ إىل ٢٨٦ من
  .)٣٠٤ و٣٠٣املادتان (

أهليتـه   كليا أو جزئيـا مـن         أداة يتم مبوجبها حرمان الفرد     هليةاحلرمان من األ  و  -٥٤
كم يصدر على أسـاس األسـباب احملـددة يف القـانون            حب  إال هنعالإال جيوز   و. للتصرف

نع الفرد من إدارة شؤونه دون      مت اإلعاقة اليت عقلي أو   السدي أو   اجلرض  امل، أي   )١٩٩ املادة(
عقلي يف حد ذاته سـببا كافيـا        السدي أو   اجلرض  املاستمرار  فليس  ). ٢٠٠املادة  (مساعدة  
 وجود  يف هذا الصدد هو    والعامل احلاسم    ه األهلية؛ هذتقييد  لأو  الشخص من أهليته    حلرمان  

  .الشرط الثاين، أي أن مينع هذا املرض الشخص من إدارة شؤونه دون مساعدة
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 ٤ الضمانات والتدابري املتعلقة مبمارسة األهلية القانونية املذكورة يف الفقرة           وتتجسد  -٥٥
  :يف التشريع اإلسباينعلى النحو التايل  من هذه املادة

 مـن  ٢٦٨ بشكل أساسي يف املـادة    الفرد وإرادته وأفضلياته  احترام حقوق   يتجلى    -٥٦
 مهمتهم على حنو يتماشى مع شخـصيات  أن يؤدوااألوصياء  من  تطلب  ت اليتالقانون املدين،   

  . سالمتهم البدنية والنفسيةواترمأن حي والقّصر الذين حتت رعايتهم
، اليت تنص على أن     )٤(٢٤٤ املادة   املصاحل يف ذكر شرط عدم وجود تضارب      رد  يو  -٥٧

 هو تنحية للوصاية، يف حني الفاقد األهليةشخص ال كبرية يف املصاحل مع أوجه تضاربوجود 
يكـون   أو املفقد للـصالحية  ينشأ هذا العامل ما الوصاية حيثرفع تنص على   ٢٤٧أن املادة   

 الواجبات املرتبطـة    ئه أدا عدمسوء السلوك يف أداء مهمته من خالل        ارتكاب   ب االوصي مذنب 
. لتعايشفيما يتعلق با   إما من خالل عجز واضح أو عندما تنشأ مشاكل خطرية ومستمرة             ،هبا
 على تعـيني    ٢٩٩تنص املادة   و. ني القانونيني امنطبق كال احلكمني أيضا على القيمني واحمل      وي
 بني هـذا    ق عندما ينشأ تضارب يف املصاحل     و لتمثيل ومحاية مصاحل الشخص املع      قانوين امحم

وظيفـة  ب قائم على أي شخص ٢٢١ظر املادة   حتوأخريا،  . ولّيه أو   ني القانوني يهممثلوالشخص  
بصفة شخصية أو نيابة عن شخص ثالـث        يتدخل بتمثيله ذلك     عندما   القاصرل  يوصاية متث ال
 .ة تضارب يف املصلحيوجدو

ومـع  . مسوغ لـه ال الذي تأثري اليف التشريعات احلالية ضد   صرحية   محاية   ال توجد   -٥٨
اليت تتطلب  ،  ٢١٦و) املذكورة سابقا  (٢٠٨  ماية ضمنية يف املادتني   احلعترب  ت ميكن أن ذلك،  

  .ء محاية القضايف والقاصرأن متارس الوصاية لصاحل 
تقتـضي  ي اإلعاقـة،    التناسب والتكيف مع ظـروف الـشخص ذ       بوفيما يتعلق     -٥٩
ـ     ،١/٢٠٠٧ رقم   ةقانون األحكام املدني   من   ٧٦٠ املادة  ٢٨٩ و ٢٦٧ ادو باالقتران مـع امل
األعمـال  و لتحديد مدى وحدود ذلك، عدم األهلية من القانون املدين، إعالن      ٢٩٠و

 مـن وصـي  تـدخل  الدون مساعدة واليت تتطلـب  أداؤها لشخص املعين لاليت ميكن  
  .قّيماملساعدة من   أو
جانـب  تظمة من   منبصفة  وفيما يتعلق بتطبيق التدابري ألقصر وقت ممكن واستعراضها           -٦٠

قـانون   مـن    ٧٦٨ إىل ٧٥٦  من نظم املواد ت،   خمتصة ومستقلة وحمايدة   أو هيئة قضائية  سلطة  
هذا القانون ينص علـى     ف. ت املتعلقة باألهلية القانونية   اإلجراءا ١/٢٠٠٧ رقم   ةاألحكام املدني 

ـ  وميكن. عدم األهلية تعديل نطاق إعالن     و هليةعادة األ إإجراءات الحقة من أجل     اختاذ    ذا اخت
وال يتوخى  . عدم األهلية  إعالن    إلصدار ي األشخاص املخولني السع   جانبهذه اإلجراءات من    

  .ذه التدابريهلستعراض التلقائي القانون اال
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جـراءات  اإلتؤثر هبـا     الدرجة اليت    معسبة  انمتضمانات  الوأخريا، جيب أن تكون       -٦١
منا يف شرط التناسـب     ضوارد  بدأ  هذا امل و. ومصاحلهاملعين   حقوق الشخص    على احملكوم هبا 

  .اليت سلف وصفها يف التدابري املنصوص عليه
مـصطلحات   التكيف مع روح و    حتسنيو) ٤(١٢تحقيق االمتثال الكامل للمادة     لو  -٦٢

 التاسع والعاشر من القـانون      ينأزاجل إعداد مشروع قانون بتعديل      يفالعمل  جيري  ،  االتفاقية
نظم يي  ذاألحكام املدنية، ال  اب الرابع من قانون     بالاألول من   الفصل الثاين من اجلزء     املدين، و 

 تعديل ل يأساسبشكل  ،  تعديالت طفيفة بعض  ل  دخكما ي  األفراد،   بأهلية املتعلقةجراءات  اإل
كتب ملم  نظقانون امل املصطلحات املستخدمة يف القانون التجاري، وقانون الرهن العقاري، وال        

  .املدعي العام
 من الدول األطراف اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة          ١٢ من املادة    ٥قتضي الفقرة   وت  -٦٣

 املاليـة  ملضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ملكية أو وراثة املمتلكات ومراقبة شـؤوهن   
هليـة  يتضمن القانون املدين أحكاما تتعلـق باأل      و. اخلاصة على أساس املساواة مع اآلخرين     

 األحكـام  وهـذه    ؛ذوي اإلعاقـة   على األشخاص    هاقانطبا جيوز الوصايا   كتابةلمرياث و ل
  .أدناه مبينة
 غري الفاقدين لألهليـة ألشخاص ل ه جيوزعلى أن  من القانون املدين٧٤٤املادة تنص   -٦٤

 بسبب بعدم األهلية  احلكم   ينص على أنه، ما مل      ٩٩٦، يف حني تنص املادة      وارثي أنالقانونية  
، للقوامة خاضعي شخص   أل جيوزف ذلك،   عقلي على خال  السدي أو   اجلقصور  الرض أو   امل

  .مبوجب قائمة قبول املرياث، سواء بشكل مطلق أو قّيم،مبساعدة ال
األشـخاص ذوي   سواء   من املرياث    مينع أن القانون املدين ال      استنتاجومن مث ميكن      -٦٥

 قتـضي  املرياث ي  اكتسابن  غري أ .  أو األشخاص احملرومني حبكم من األهلية القانونية       اإلعاقة
فعـل   لـسالمة األهلية القانونية الكاملـة     شترط، ولكن القانون ي   الوارثالقبول من جانب    

 وما مل تذكر  األهلية القانونية؛   بعدم   قضتلذلك يترك األمر يف أيدي اهليئة اليت        هو  و. القبول
ـ روم من األ  احملسمح للشخص   ت اهناك افتراض أهن  ف ذلك   على عكس اهليئة  هذه   قبـول  بة  هلي

وصي بصفته املمثل القـانوين للـشخص املعـين         ال،   أو، عند االقتضاء   قّيماعدة ال املرياث مبس 
مبوجـب  أيـضا   يـشترط   ومع ذلك،    ( املذكور ممتلكات الشخص  واحلارس القضائي على  

 قائمـة قبـول املـرياث دون      بعلى إذن من احملكمة     هذا الشخص   حصول  ) ٤(٢٧١ املادة
  .)رفضه أو
 عليـه  غري حمظـور  بكتابة وصية ما دام  ي شخص   قانون أل ال من   ٦٦٢املادة  وتسمح    -٦٦

 أي شـخص    كتابـة وصـية    من   ٦٦٧ املادة   بينما متنع ،  مبوجب القانون القيام بذلك صراحة    
 على  ٦٦٥وأخريا، تنص املادة     ". كاملة مبلكاته اإلدراكية عادة أو من خالل حادث      يتمتع   ال"

رغبـة   وصـية، و   األهلية لكتابة نص يتعلق ب   على   بعدم األهلية  احلكم   يف حال عدم اشتمال   أنه  
 لتعيني اثنني   موثق املساعدة من    التماسال بد من    ف،  يف كتابة وصية   احملروم من األهلية  الشخص  
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 واإلذن بـه حـسب    منح االعتراف   وعلى ذلك   ان قدرة الشخص    نضميمن األطباء املمارسني    
  .االقتضاء

 أو  ذوي اإلعاقـة  خاص  مجيع األش حمظورة على    تليسكتابة الوصية    وجممل القول أن    -٦٧
وجب  مب يعلَن عدا أهليتهم القانونية   يف حاالت األشخاص الذين     و. احملرومني من األهلية القانونية   

هذا املوضـوع، ويف    أال يتطرق إىل    ، أو   ا حمدد ا حظر احلكمهذا  إما أن يتضمن    حكم احملكمة،   
  .٦٦٥ها يف املادة  وفقا للشروط املنصوص عليبإصدار وصيةسمح للشخص املعين هذه احلالة ُي

 يف هذا الصدد، على الـرغم       ذي شأن لذلك إجراء أي تعديل     من الضروري   ليس  و  -٦٨
 هليـة  قدر من الدعم لألشخاص احملرومني من األ       النص على  املستصوبمن أنه سيكون من     

 املستصوب يكون من    قدويف اخلتام،   . يف ذلك ساعدة  مع بعض امل   إصدار وصية  من   ملتمكينه
  باملـصطلحني  ال بعض التغيريات يف املصطلحات، وحتديـدا فيمـا يتعلـق          إدخمرة أخرى   

"incapacitación) "هليةاحلرمان من األ( وكذلك ،"cabal juicio) " امللكـات   التمتع بكامـل
وجتري دراسة جدوى هذه التغـيريات      . ما هبما من اتساع وغموض      لفرط نظراً،  )اإلدراكية
  .السالف الذكرقانون املقترح  يف إطار العمل على صياغة الهاوتقييم
، ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٥ ، املؤرخ ١/٢٠٠٩نصر هام هو اعتماد القانون رقم       ومثة ع   -٦٩

 هليـة  األعدمأحكام بشأن السجل املدين فيما يتعلق ب      ١٩٥٧ هيوني/حزيران ٨املعدل لقانون   
ـ ح و تنـسيق  مركزهو ينص على إنشاء     ف. وصي أو مدير األصول   ال يتفيوظوالقانونية    يف  دي

 تكـوين التغيريات يف األهلية القانونية وب مجيع املعلومات املتعلقة حتفظ فيهالسجل املدين العام  
أن احتمـال    عن    الناشئ البنود املدرجة حيل هذا مشكلة تشتت     وسوف  . هاوتعديل الوصاية

ويستحدث . خمتلفة بلدية ةيف عدة سجالت مدنيموجودة أي شخص   ب املتعلقةتكون البيانات   
عرف اآلن  يي  ذ ال - القانونيةلحرمان من األهلية    املتبع ل جراء  اإلإصالح  ب انون أيضا التزام  قاال

  . مع االتفاقيةجلعله متماشيا - ة القانونيةهليتعديل األباسم إجراء 

   إمكانية اللجوء إىل القضاء:١٣املادة   -طاء    
 لألشـخاص  قضاءىل ال إ اللجوءضمان  ب من االتفاقية الدول األطراف      ١٣لزم املادة   ُت  -٧٠

ذوي اإلعاقة، وتيسري أداء دورهم الفعال يف املشاركة املباشرة أو غري املباشرة، مبا يف ذلـك                
فيما يتعلق باآلثـار    و. اية منه تمهيدبصفتهم شهودا، يف مجيع اإلجراءات القانونية واملراحل ال       

ينظمها قانون احملاكمات   ، اليت   واملشاركة يف اإلجراءات اجلنائية    اللجوء إىل القضاء   يعلى حق 
  :التاليةجتدر اإلشارة إىل العناصر اجلنائية، 

  القدرة على اإلبالغ عن اجلرائم ورفع الدعاوى  -١  
ارتكـاب   على أن أي شخص يشهد     قانون احملاكمات اجلنائية   من   ٢٥٩تنص املادة     -٧١

ألشـخاص دون    تعفي ا  ٢٦٠ن املادة   غري أ .  بإبالغ السلطة القضائية على الفور     جرمية ملزم 
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 مـن مث  و.  من ذلـك االلتـزام     قواهم العقلية  كاملغري املتمتعني ب  سن املراهقة واألشخاص    
، مبا يف ذلـك     تعارض مع االتفاقية، ألن أي شخص     محكم  أي  سباين  القانون اإل يتضمن   ال

، رغم  اجلرائم جيوز له اإلبالغ عن   ،  ن من األهلية القانونية   و اإلعاقة أو احملروم   واألشخاص ذو 
فيما يتعلق بالقدرة على رفع     و. لقيام بذلك با نيغري ملزم املنتمني هلاتني الفئتني     األشخاص   أن
أو مل يلحـق     حلق هبم ضرر  ، سواء   سبانحبق مجيع املواطنني اإل    ٢٧٠، تعترف املادة    دعوىال

 تـنص   ١٠١، يف حني أن املادة      ةوى احلسب ا دع يف إطار  رفع دعوى    يف،  املعنيةاجلرمية  بسبب  
 سـبان ملـواطنني اإل  اميـع   جل جيوز   هأنالشؤون العامة، و  هي من   إلجراءات اجلنائية   على أن ا  
،  تنص على أن بعـض األشـخاص       ١٠٢ادة  ، فإن امل  ومع ذلك .  للقانون  فيها وفقاً  الشروع
الـشروع يف  هلـم  ، ال جيـوز   حقوقهم املدنيـة ال يتمتعون بكامل األشخاص الذين   ومنهم

ص أو اشخأ، أو م أو ممتلكاهتهمصاشخأاجلرمية املزعومة ضد  ما مل ُترتكَباإلجراءات اجلنائية 
 أو  ،نفس األم ل يندوولامل ئهم، أو إخوهتم  أشقا ذريتهم أو    وأ،  أسالفهم أو،  أزواجهمممتلكات  

 القانونية ممارسة دعوى    فاقدي األهلية  لألشخاص   ال جيوز وهكذا  .  عن طريق الزواج   مأقارهب
تعلق باجلرائم اليت متسهم مباشرة، نائية فيما ياجل راءاتالشروع يف اإلج جيوز هلماحلسبة ولكن   

ـ عيل  عد بعض الت  ميكن إدخال وبالتايل  . دعوى خاصة هلذا الغرض   برفع  ذلك  و لقـانون  ى ا ل
مارسة دعوى احلسبة علـى احلـاالت الـيت    مل عدم األهلية وقصر، دعوىال رفعيتعلق ب  فيما

  فيما يتعلق باملصطلحات اليت تتطلب     وهناك أيضا بعض الشكوك   . بعدم األهلية  احلكم   حيددها
 " los que no" (الذين ال يتمتعون بكامل قواهم العقليـة  "-قدرا من توحيد اللغة املستخدمة 

gozasen del pleno uso de su razón ("حقوقهم املدنيةال يتمتعون بكاملالذين "و )""los que 

no gozen de la plenitud de sus derechos civiles(" -ـ املواءمة بني و  املـستخدمة  صياغة ال
  .تطلبات االتفاقيةوم

  يف حالة املتهم إمكانية اللجوء إىل القضاء  -٢  
نتقـاص  اال لإلعفاء أو    سباين سبباً إلددة يف القانون ا   احمل العقلية   ات اإلعاق تشكل بعض   -٧٢

 ي شـخص  أفـإن   وبالتايل  ). ١-٢١ و ٢٠١ تانقانون العقوبات، املاد  (من املسؤولية اجلنائية    
التصرف بطريقة تتفق مـع هـذا       على  جلرمية، أو   اة  يمشروع عدم إدراكعلى   غري قادر يكون  

 معفى مـن املـسؤولية       العقلي، أو التدهور الشذوذ  لشيء من    نظرا يف وقت ارتكاهبا،     دراكاإل
علـى أنـه إذا      قانون احملاكمات اجلنائية   من   ٣٨١متشيا مع هذا احلكم، تنص املادة       و. اجلنائية

  فـوراً  إخضاعه فإنه يتعني عليها   احملكمة عالمات اضطراب عقلي يف املدعى عليه         تحظال ما
يف حال إصابة    احملكمة   تشترط إبالغ  ٣٨٢بل األطباء الشرعيني، يف حني أن املادة        لمراقبة من قِ  ل

ـ         بغّض،  غري أنه .  عقلي املتهم باضطراب  بعض  النظر عن القيود احملتملة على املسؤولية اجلنائية ل
 ممارسة حقوقهم    على هؤالء األشخاص يف مدى قدرة     النظر   ال بد من  ،  شخاص ذوي اإلعاقة  ألا

قانون  من   ٥٢٠ و ١١٨ن  ااملادتوتنظم  . بعد توجيه االهتام إليهم   على قدم املساواة مع اآلخرين      
 مـا يتعلـق   ، في رهن االحتجاز  وحقوق املتهم  حقوق املتهم    ، التوايل على ،احملاكمات اجلنائية 
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 نيكم احل هذين القانونية يف    فاقدي األهلية ألشخاص  ا وال توجد إشارة إىل   . ت اجلنائية اإلجراءاب
 هليـة  األافتقار إىل  يعاين املدعى عليه     ماحيثه   اليت تنص على أن    ،٥٢٠ من املادة    ٣ يف الفقرة    إال

حبكـم  أو قـّيمني    ألشخاص الذين يعملون حراسا     لسلطة القائمة باالحتجاز ا   طر ا خت ،القانونية
وهكـذا  . هالحتجاز ومكان با،  يف حال عدم العثور عليهم    مكتب املدعي العام     وأ،  مر الواقع األ

لألشـخاص ذوي   بالنسبة   أي عقبة ذات طابع عام تعوق الوصول إىل العدالة           عدم وجود  يتبني
تيـسري  ل أية تـدابري خاصـة       ال توجد كذلك   ولكن   ؛اإلعاقة أو احملرومني من األهلية القانونية     

  .عاقتهمإل نظراً يف القيام بذلك يواجهوهناواجهة الصعوبات اليت قد ملوصوهلم أو 
 مـن   ٤٠٩ إىل ٣٨٥  من نظمه املواد تيانات املتهمني، الذي    وضوع ب مب وفيما يتعلق   -٧٣

إىل األشـخاص ذوي    أي إشارة ذات طابع عـام       ال توجد باملثل    قانون احملاكمات اجلنائية،    
 طريقة  عديل إمكانية ت  تتيح، اليت   ٣٩٨املادة   (مصمباله   املدعى علي  إال يف حالة إصابة    اإلعاقة
صرحية حتول دون    يف الواقع أية قيود      وال توجد ).  شفوي توفري مترجم و بلالبيانات  ب اإلدالء

ال يوجد   ومن ناحية أخرى،     ؛ اإلجراءات اجلنائية  يف األشخاص ذوي اإلعاقة     إمكانية شروع 
ـ قد يعـاين    د املادية اليت     املساعدات للتعويض عن القيو    منقليل  سوى ال   األشـخاص   هامن

هلم  ميكن   األشخاص ذوي اإلعاقة  دعم  ل مرافق   املستصوب توفري ولذلك سيكون من    . وناملعني
  . اجلنائيةدعاوى الكامل حبقوقهم كمتهمني يف الهملتمتع ا ضماناحلاجة عند االستعانة هبا

  داإلجراءات اجلنائية يف حالة الشاه  يفإمكانية املشاركة  -٣  
، قانون احملاكمات اجلنائيـة    وما يليها من     ٤١٠ املواد   ألحكامختضع أقوال الشهود      -٧٤
على االمتثال   مجيع األشخاص املقيمني يف األراضي اإلسبانية        وجوب امتثال نص على   يي  ذال
 من القيام   اُيمنعو ما مل  اإلجراءات املناسبة اتباع  صادر عن احملكمة مع     ال اإلدالء بأقواهلم طلب  ل
األشخاص العـاجزين جـسديا أو       "ه ال ميكن إلزام    بأن تسلّم) ٣(٤١٧ن املادة   غري أ . لكبذ

، مدالء بشهادهتإليف ا ذوي اإلعاقة عترف حبق األشخاص    وهكذا يُ . مدالء بشهادهت إل با "معنويا
د يف هذا اجملال ترتيبات     وجتوباإلضافة إىل ذلك،    .  من االلتزام القانوين بذلك    ون معف ملكنهو

 ممارسة حقوقهم على    علىدف إىل مساعدة فئات حمددة من األشخاص ذوي اإلعاقة          معينة هت 
أسباب حتول   حنيعلى سبيل املثال، تنص على أنه       ،  ٤١٨املادة  ف. قدم املساواة مع اآلخرين   

إىل نتقل قاضي التحقيق    جيوز أن ي  ملذكرة استدعاء احملكمة،    أحد الشهود   امتثال   دون جسدية
على )  يف مرحلة املرافعات الشفوية    ٧١١واملادة   (٤٤٢نص املادة   ت نمابي،   الشاهد إقامةمكان  

وأخريا، . مالئمإلدالء بشهاداهتم على حنو     من ا عدد من التدابري لتمكني الشهود الصم والبكم        
 البدين أو العقلي قبـل بـدء جلـسات          الضرر من املوت أو     هخوف  عن شاهدال  يعرب حني

 مرة أخـرى أمـام      باملثولاللتزام  ا بتقدمي موعد سمح  ت ٤٤٨املادة  فإن  ،  الشفويةاالستماع  
لفئات معينة من    على الرغم من وجود بعض تدابري الدعم         ،وهكذا. دالء بشهادته احملكمة لإل 

 األشـخاص ذوي اإلعاقـة    متعلق بدعم   بند   أيضا   يوجدينبغي أن   األشخاص ذوي اإلعاقة،    
كما يلزم، بنـاء    . راءات اجلنائية عموما ألغراض املمارسة السليمة حلقوقهم كشهود يف اإلج       
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يف هذه  اليت تعد    تعديل املصطلحات ،  األسباب اليت تستند إليها املقترحات السابقة     على نفس   
  .")املعنوي العجز ("مناسبةاحلالة غري 

  اإلجراءات اجلنائية يف حالة اخلبري  يفإمكانية املشاركة  -٤  
.  مسألة تقارير اخلرباءاحملاكمات اجلنائيةقانون  وما يليها من ٤٥٦نظم املواد تأخريا،    -٧٥
ـ كمـا يف    و.  يف هذا اجملال   األشخاص ذوي اإلعاقة  ال توجد أحكام حمددة بشأن      و االت احل
توفري الدعم للخرباء الذين يعانون إعاقـة مـن         للنص على    شرط عام    إدراج ميكنخرى،  األ
نونية اجملانية مسألة أخـرى     املساعدة القا و.  املمارسة الكاملة لوظائفهم   حتول دون ما قد    نوع

.  مـن االتفاقيـة  ١٣ تغطيها املادة    ، اليت اللجوء إىل القضاء  املساواة يف   نوعية  ذات تأثري على    
لألشـخاص ذوي    هذا احلق    ١/١٩٩٦ملعونة القانونية اجملانية رقم      من قانون ا   ٥املادة  ومتنح  
شاركة يف اإلجـراءات    ملا حني يتعني عليهم  ) قو شخص مع  الذين يقومون برعاية  أو   (اإلعاقة

لس جمبل  من قِ بذلك  منح االعتراف   وُي.  اخلاصة ممصاحلهعن   و باألصالة عن أنفسهم  القانونية  
لب، وعـدد   لطقدم ا أخذ بعني االعتبار الظروف الشخصية مل     يي  ذاملعونة القانونية اجملانية، ال   

اليـة، والتكـاليف     امل هلتزامات الصحية، ومستوى ا   تهحال، و الذين يعوهلم األطفال أو األقارب    
 هجتـاوز رغم  الذي،  ( الدعوى والتكاليف األخرى املماثلة، ومستوى الدخل        رفعالنامجة عن   

 أربعة أضـعاف    وز أن يزيد على   ال جي ،  لدخل املنصوص عليها يف هذا القانون     ل ةالعامدود  احل
من الدولة  تؤثر على كل    وألسباب تتعلق بامليزانية    و). بني املهن املشتركة  احلد األدىن لألجور    

 مزيـد مـن     إحراز، من املستحيل    االختصاص يف هذا اجملال   اليت متلك   احلكم الذايت   مناطق  و
 دون النظر إىل مـستوى      األشخاص ذوي اإلعاقة  ىل حد منح هذا االستحقاق جلميع       إالتقدم  

ويف .  اليت تستحق ذلـك    يف احلاالت تقدم   من هذا النوع     أن املعونة الدخل، على الرغم من     
قانون املعونة القانونية اجملانية مينح احلق      من  رة إىل أن احلكم اإلضايف الثاين       جتدر اإلشا اخلتام،  

مجعيات إىل   لرفع دعوى،    املتاحةثبات عدم كفاية املوارد     إلط  ارتشادون أي   ب،  هذه املعونة يف  
  .هاوالدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة لتعزيز حقوق املنشأة ة العامةنفعامل

   حرية الشخص وأمنه- ١٤املادة   -ياء   
 احملرومني من حريتهم    األشخاص ذوي اإلعاقة   جتاهاألمن  كاالت  ووسلوك قوات   إن    -٧٦

  هو نفسيف هذه احلاالتالقانون املطبق ف.  جتاه أي شخص آخرالسلوك الذي تبديههو نفس 
 إىل  الشخصُيقتاد وعندما.  بشأن إمكانية وجود اإلعاقةةخاص وال توجد افتراضات  القانون؛

 على سـهولة    ٩ بشأن املادة    املالحظات اليت أبديت  طبق  تن حتجازمركز الشرطة ألغراض اال   
  .لظروف املعتقلوفقا ينبغي تكييف املنشآت قدر اإلمكان و؛ الوصول

احملرومني مـن احلريـة      األشخاص ذوي اإلعاقة   رابطاتوقد مت تعزيز التعاون بني        -٧٧
اللجنة اإلسبانية ملمثلـي األشـخاص      ل مشاركة   كاالت السلطة القضائية من خال    ووخمتلف  
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ـ (اإلعاقـة   و يف منتدى العدل     املنظمة الوطنية ملكفويف إسبانيا     ومؤسسة ذوي اإلعاقة  ة برئاس
ملهـن  ملهـن التوثيـق وا    اقات التعاون مع اجملالس العامة      ومبوجب اتف  )ءلقضا ل اجمللس العام 

إلرشـاد  ل، إىل إنشاء خدمات جمانيـة   أمور أخرى، يف مجلةوقد أدى هذا التعاون   . لقانونيةا
  . يف عدد من احملافظاتالقانوين لألشخاص ذوي اإلعاقة

 عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية           :١٥املادة    -كاف   
  أو املهينة

سبانيا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو            إد صدقت   لق  -٧٨
، ١٩٨٤ديـسمرب   /كـانون األول  بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت اعتمدت يف          العقو

 من االتفاقية حاالت األمل     ١تغطي املادة   و. ١٩٨٧ هيوني/حزيران ٢٦ودخلت حيز النفاذ يف     
". ب يقوم على التمييز أيا كان نوعـه       ألي سبب من األسبا    "عذاب الشديد الذي يلحق   أو ال 

 التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه   كص ت إسبانيا واعتمد
ي اعتمـد يف نيويـورك      ذمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ال          

 حيـز    ودخل ٢٠٠٦مارس  / يف آذار  ، وصدقت عليه  ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ١٨ يوم
 هيئـة التفتـيش   وجرت العادة على أن تعامـل . نة من تلك الس  هيوني/حزيران ٢٢النفاذ يف   

 ٤٨يف غضون   ( عاجلة    مسائل بوصفهاأفراد اجلمهور   من  من األقارب أو    املقدمة  الشكاوى  
.  باإلعاقـة  تعلـق فيما ي ، وهناك أيضا ترتيبات تنسيق خاصة مع مكتب املدعي العام           )ساعة

ـ      املبادئ األساسية للسلوك  وحتظر    ١٣، املـؤرخ    ١/٢٠٠٦م   املنصوص عليها يف القانون رق
 هذه اهليئات االخنـراط يف      فراد أ ية، على منقوات والوكاالت األ  ال بشأن ،٢٠٠٦مارس  /آذار

، هذا السلوك وتترتب على   . ظروف النظر عن ال    أي مواطن، بغضّ   جتاهسلوك من هذا النوع     
طة الوطنيـة    الشر هازقواعد التأديبية جل  ال، العقوبات املناسبة املنصوص عليها يف       هتو ثب يف حال 

  .واحلرس املدين

   عدم التعّرض لالستغالل والعنف واالعتداء:١٦املادة   -الم   
لألشخاص ذوي  من خطة العمل الثالثة     ") االنتهاكات والعنف ("ينص اجلزء اخلامس      -٧٩

 على عدد من التدابري الرامية إىل منع التجاوزات وأعمال العنف اليت            ٢٠١٢-٢٠٠٩ اإلعاقة
وتـشمل  . ها كشف يسرير والنساء، وت  ص ذوي اإلعاقة، وال سيما القصّ     ترتكب ضد األشخا  

دريبيـة  ت وأنـشطة  ني، املهنـي املني، ومحالت التوعية، وكتيبات للعالتدابري التحقيقاتهذه  
  .أخرى
) ي شخص آخـر أل، أو، يف الواقع(عوق امللطفل لماية احلويرتبط خطر عدم وجود    -٨٠
ا ما تكون غري    كثريصائص وظروف حمددة،    مما يرتبط خب  ق   أوث على حنو املوارد املتاحة للطفل    ب

 كلما جري حتـسني    وأفضل    أمشل بشكل ذوي اإلعاقة ألطفال  وتتوافر احلماية ل  . قابلة للتغيري 
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أوجه القصور أو الـنقص يف      التعرف على   مساعدهتم على مواجهة هذه االحتياجات مبجرد       
 الـشبكات االجتماعيـة،     لدىاملوارد  ح  ش مهارات األبوة واألمومة، و    االفتقار إىل (املوارد  

  .)واالفتقار إىل الدعم املؤسسي، وما إىل ذلك
 حد أهداف اخلطة االستراتيجية الوطنية لألطفال واملـراهقني       أل ويرد التعريف التايل    -٨١

ألطفـال  يف حـال تعـرض ا      االجتماعيالتدخل  وتعزيز الرعاية   : "٢٠٠٩-٢٠٠٦ للفترة
 يف حاالت االستبعاد    أو/إصابتهم بإعاقة و  أو  /و إىل احلماية    همرافتق ا وأ/و للخطر واملراهقني

 هذا  ويشمل".  للتقييم القابلةوأفضل املمارسات   لجودة  لشتركة  املعايري  امل وحتديداالجتماعي،  
 التشريعات املعمول هبا حاليا هبدف إدماج املبادئ العامة         استعراضاهلدف، على سبيل املثال،     

خطـر  املنطويـة علـى     االت  احلملنع  الرامية  ، وتعزيز التحقيقات    ا فيه التفاقية حقوق الطفل  
 رفيعـة سبانيا وتطوير وتوحيـد نظـم       إ صفوف األطفال واملراهقني يف      بنيوانعدام احلماية   

  .رمحاية القّص لمن أجاخلدمات املتخصصة جمال دارة يف لإلستوى امل
، أجـرت    املذكورة أعـاله   االستراتيجية الوطنية لألطفال واملراهقني   تنفيذا للخطة   و  -٨٢

املديرية العامة للسياسة االجتماعية واألسرة والطفل ومعهد امللكة صوفيا لدراسـة العنـف             
وكان من بني االسـتنتاجات     ". نياسباإسوء معاملة األطفال داخل األسرة يف       "ل  امسحا كمي 

بدرجـة   عاملةزيادة خطر سوء امليف  عامال ت كانعاقةالدراسة أن اإل هذه  اليت توصلت إليها    
 أعلى  أن معدل انتشار سوء املعاملة كان     وكشفت البيانات على وجه اخلصوص      . كبرية جدا 

 عنه)  يف املائة  ٧,٨٠(عقلي  الضطراب  االالعجز البدين أو    الذين يعانون من    ر  يف صفوف القصّ  
 ذوي اإلعاقـة  ر   وأن نسبة القـصّ    ،) يف املائة  ٣,٥٧ (أيهمايعانون من   ال  بني األطفال الذين    

 ذوي اإلعاقـة  ر غري    القصّ نسبةمن  )  يف املائة  ٢٣,٠٨ (أعلىالذين يعانون من سوء املعاملة      
  .) يف املائة٣,٨٧(

تجريبيـة  اللربامج  لك مع مناطق احلكم الذايت      اشترباال ١٩٩١منذ عام    تمويلالقدم  يو  -٨٣
حتقيقـات  وتتألف هذه الربامج من دراسـات و      . سوء املعاملة الذين يعانون من     األطفال   بشأن

 متوسـط عـدد     وبلـغ .  بقليل  مليون يورو  ١٤ مبلغ ٢٠٠٥ حىت عام    جتاوز جمموع تكلفتها  
منـاطق   منطقة من    ١٥ يف   جرى االضطالع هبا  ؛   مشروعا ٢٣سنويا  اليت بدأ تنفيذها    املشاريع  

رصد التطـورات   ) وما زالت تتيح  (هذه الربامج   وأتاحت  . احلكم الذايت ومدينيت سبتة ومليلية    
 االستقصاءات معاملة األطفال وتشجيع     إساءةأشكال جديدة للوقاية والتدخل يف جمال       باملتعلقة  

  .املشكلةهذه نا على علم حبجم  يف إبقائاليت تساعد
 بدء العمل ) األطفال واملراهقني مرصد  ت يف   حدثاليت   (ة األخرى اماهل ومن األنشطة   -٨٤
 لتقدير حجم املـشكلة     غة األمهية بالهو أداة   و. االت سوء معاملة األطفال   حل ديوحالسجل  بال
سجل يف عدد من منـاطق  وجيري إنشاء ال. فةخفوقائية وامل الإدارة كل من املوارد     ب النهوضو

ـ  مـن شـأنه   ) قاعدة بيانـات  ( حموسب   مت إعداد تطبيق  وقد  . احلكم الذايت واملدن   ل يسهت
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 على ادهعديتم إ  التقرير األول الذي  يصدر  ومن املتوقع أن    .  العمليات وزيادة سرعة استخدامه  
  .٢٠١٠  عامالنظام يفهذا أساس البيانات اجملمعة داخل 

 الـدعوات لتقـدمي     اسـتنادا إىل  (سياسة منح اإلعانات    يف   وجيري االستمرار كذلك    -٨٥
ضريبة الدخل  لالعام أو   املسامهات  لنظام   اخلاضعةإىل املنظمات غري احلكومية     الطلبات املوجهة   

 ها وتشجيع يةعترب دعم املبادرات اجملتمع   وي). تهممايحبملة األطفال و  إساءة معا باملعنية  والشخصي  
 يف التعامل   اليت ال غىن عنها   ة لضمان مشاركة املواطنني     طريق  باعتباره يف املقام األول من األمهية    

  .شاكل من هذا النوعاملمع 
ـ             بلوغلو  -٨٦ ى  اهلدف املتمثل يف تقدمي توصيات بشأن السياسات العامة اليت تـؤثر عل

إعـداد وحـدة    بإساءة معاملة األطفال    بالفريق العامل املعين    الطفل  رصد  مف   كلّ ،األطفال
. مرجعية لوضع بروتوكوالت بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها يف حاالت سـوء املعاملـة             

الراميـة  صكوك بشأن اإلجراءات     بوضع هذه الوحدة أيضا توصية جلنة حقوق الطفل         وتتبع
إبـرام  علـى   لتشجيع  ل ةممصموحدة  ال أنكما  . اءة يف هذه احلاالت   ضمان التنسيق والكف  ل

 احلقـوق   إعمـال يف مجيع أحناء البالد لتـسهيل       اليت تتخذ   اتفاقات رمسية بشأن اإلجراءات     
 املؤسـسات  و اهليئاتعدد كبري من    يف إعداد الربوتوكول    وشارك  . املعترف هبا يف االتفاقية   

 نتـاج هـو   من مث ف  ، و  عن حقوق الطفل وتعزيز رفاهه      بالدفاع نيوكالء يف اجملتمع املعني   وال
 والتعلـيم   الـصحة  و العدلخدمات االجتماعية وإدارات    لل  نيمثلامللفنيني  لجلهود املشتركة   ا

 مرصد الطفل يف جلسة عامة      وأقره هلا   هميقدمت ت  ولدى اكتماله . وأمانة الدولة لشؤون األمن   
 . ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األوليف 

سبانيا لديها اآلن ما يكفي مـن املـوارد         إ أن   ي هذا املوضوع ه   يفة  خرياألنقطة  ال  -٨٧
جـراء  إليعانون من مشاكل الصحة العقلية، و     الذين  واإلجراءات لتلبية احتياجات السجناء     

عداد الربوتوكوالت بشأن التنسيق بني السجون العادية       إلة، و فئدراسات الحتياجات هذه ال   ال
تحسني فرص احلصول على خدمات الصحة النفسية       ل و ،لصحة العقلية لشبكة املتخصصة   الو

مـنح  جيـري   كما  . جلديدة مثل التطبيب عن بعد    لرتالء السجون من خالل التكنولوجيات ا     
رتالء السجون والسجناء الـسابقني     ل االجتماعي   اإلدماجعمل من أجل    يت ت لربامج ال لالدعم  

  .همذوي اإلعاقة العقلية وإعادة تأهيل

  اية السالمة الشخصية مح:١٧املادة   -ميم   
وبـشكل  .  من االتفاقية السالمة الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة   ١٧حتمي املادة     -٨٨

حـق  : "ضمن مـا يلـي    أن ت من الدول    ٢٣املادة   من   )ج(١الفقرة   تقتضيأكثر حتديدا،   
، يف احلفاظ على خصوبتهم على قدم املساواة مع         األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األطفال     

  ".ناآلخري
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 اليت تنص على ، من قانون العقوبات ١٤٩ىل املادة   إسبانيا  حلالية يف إ  وتستند اللوائح ا    -٨٩
 خاصـاً  حكماً  أيضاً هي تتضمن و. بالعقمآخر  يتسبب يف إصابة شخص      أي شخص    معاقبة

افتقـارا إىل   عقوبة خاصة إذا كان الضحية يعـاين        توقيع  ، ينص على    توفري الوقاية واحلماية  ل
أو  وصيا،   بصفتهالتصرف   اجلاين من ممارسة السلطة األبوية أو        مينع هذه احلاالت    يفو: األهلية
على ماية احل أن الدولة يف إسبانيا متنح    استنتاجبالتايل  ميكن  و.  بالتربية والداً أو   أو راعيا، ،  قيما

 يف األشخاص ذوي اإلعاقةسبانيا حق إحتترم و. األشخاص ذوي اإلعاقة  خلصوبة   قدم املساواة 
. األشـخاص ذوي اإلعاقـة     حظـر تعقـيم      يف مستمرة اسالمة اجلسدية والنفسية، ألهن   ال

، ١٤/٢٠٠٦قـم   القانون ر ال يفرض   اخلصوبة واملساعدة على اإلجناب،      يتعلق بتدابري  وفيما
 أي شروط خاصـة بـشأن       ، تقنيات التناسل البشري   بشأن ،٢٠٠٦مايو  /أيار ٢٦املؤرخ  

  .ملتطلبات الشخصية للجوء إىل تقنيات التناسل البشريافيما يتعلق ب األشخاص ذوي اإلعاقة
بـات املعدلـة مبوجـب     من قانون العقو١٤٤ املادة ما زالت وباإلضافة إىل ذلك،      -٩٠

ومن الظروف  ؛  )delito(ه جرمية خطرية    أنض القسري ب  ف اإلجها عّرت ٢/٢٠١٠القانون رقم   
  .يعاين من إعاقة االضحية شخصاملشددة للجرمية أن يكون 

   حرية التنقل واجلنسية:١٨املادة   -ون ن  
تقتصر قوات األمن ووكاالت الدولة على تطبيق األنظمة القائمة اليت حتكم اجلنـسية،               -٩١

 يف االعتبـار يف  دخلال ت هي و. واهلجرة، وما إىل ذلك ،وثائق اهلوية وودخول ومغادرة البالد،    
اصة ألشـخاص   اخلعاملة  املتوفري  ب مع ذلك  ية، دون املساس  بدنأي وقت من األوقات احلالة ال     

  .ر أو األشخاص ذوي اإلعاقةالقّصأو معينني يف ظروف حمددة، مثل احلوامل 

   العيش املستقلّ واإلدماج يف اجملتمع:١٩املادة   -سني   
، ٥١/٢٠٠٣القـانون رقـم    قوم عليها   يحد املبادئ اليت    أمنوذج العيش املستقل    ميثل    -٩٢

ة صـنع   سلط فيها الشخص املعوق     ميارسحالة  : "على النحو التايل   همن) أ(٢املادة   تعّرفهالذي  
 يف حياة اجملتمع وفقـا للحـق يف التنميـة احلـرة             فعلياشارك  ي و اخلاص هالقرار على وجود  

القـانون   املنـصوص عليهـا يف      إمكانية الوصـول   قواعدواهلدف األساسي من    ". للشخصية
 العيش  يفل حق األشخاص ذوي اإلعاقة      تقدم حنو إعما  إحراز  هو  ) ٩املادة  ( ٥١/٢٠٠٣ رقم

 قانون اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة     دد  وحي.  يف اجملتمع  االندماجبشكل مستقل و  
 يف املائة مـن     ٣ نسبتهاألشخاص ذوي اإلعاقة    ل اليت يسهل الوصول إليها   حصة من املساكن    

وأي مشاريع أخـرى    اعي   ومشاريع اإلسكان االجتم   ةية رمسي اماملشمولة حب ن  اسكمشاريع اإل 
 العامة أو أي هيئة أخرى تـشكل        ات اإلدار إحدى هادعمتا أو    هل جرو أو ت  هاشيدت لإلسكان،

تصميم املساكن يف هذه الفئـة وصـول        ويتعني أن ييسر    .  به بطتر العام أو ت   جزءا من القطاع  
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 يف  نـدماج اال و ، احلركية تهمألنشط، واألداء الطبيعي    الذين تقل قدرهتم على التنقل    األشخاص  
  .اليت يعيشون فيهااجملتمعية النواة 
 حاليـا جلعـل    اجلارياالستعراض  يف إطارإمكانية زيادة هذه احلصة قيد الدراسة     و  -٩٣

يـشمل  و. يهية املنصوص عليها يف االتفاقيـة      مع املبادئ التوج   اسباين متفق النظام القانوين اإل  
، املستقلبدأ العيش   مب تعلقفيما ي حة  ستعراض أيضا النظر يف بعض التعديالت يف جمال الص        اال

 على إعطاء املوافقة علـى      القدرةلمرضى ذوي اإلعاقة    تكون ل بغية املساعدة على ضمان أن      
عـالوة علـى    . هلم تسهيالت الدعم الالزم  من تلقاء أنفسهم من خالل توفري       العالج الطيب   

 بـشأن   ،٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ١٤، املؤرخ   ٣٩/٢٠٠٦ القانون رقم    يوسعذلك،  
ـ  نطاق ، والرعاية لألشخاص يف حاالت التبعية     تعزيز االستقالل الشخصي   الـذايت يف   ق  احل

 يعـين   مبا والرعاية لألشخاص يف حاالت التبعية،       شخصياملواطنة ليشمل تعزيز االستقالل ال    
 ٢املـادة  وتتضمن .  املزايا واخلدمات اليت ينص عليها القانون   علىصول  احليف  ضمنا املساواة   

  الالزمـة هلـذا    لدعم أو املساعدة الشخـصية    االحتياجات  ي و شخص ال لالستقاللاريف  تع
 لـتمكني  حمددة العمل على توافر شروط  لقانون  ا اليت يستند إليها  شمل املبادئ   وت. ستقاللاال

ـ   بأن يعيشوا حياهتم    من  األشخاص يف حاالت التبعية       مـن االسـتقالل     ةأكرب درجة ممكن
  . حياهتم اليوميةميارسون داخلها، يف البيئة اليت  ذلكأمكنلما ها، كاحملافظة عليي وشخصال

 األشـخاص ذوي اإلعاقـة    احتياجات  ب أدرى الناس سبانية أن   إلتدرك احلكومة ا  و  -٩٤
خمصصات دعم، من خالل    تلذلك   يوه. وكيفية الوفاء هبا هم األشخاص أنفسهم وأسرهم      

األشخاص وعادة يف األنشطة اليت تفيد  حصرا اهليئات واملنظمات املشاركة ،اإلعانات السنوية
 أةنشاملإلعانات و ل العامة   نظمة اليت ختضع لأل   اهليئات: هذه اهليئات من نوعني   و. ذوي اإلعاقة 

 لدعم اجلمعيات واملؤسسات العاملة على الصعيد الوطين لـصاحل األشـخاص     ةنشطأللقيام ب 
يتم اليت  طوعي،  ل االجتماعي ال  امج التعاون والعم   املخصصة لتنفيذ بر   اهليئات، و ذوي اإلعاقة 

  .ضريبة الدخل على األفرادمتويلها من قبل مرفق 
، ألغـراض تـأمني     ٢٠٠٦/٢٠٠٨ من املرسوم امللكي      وما يليها  ٣٥املواد  وتنص    -٩٥

ـ املساكن املخصصة لل  تشتمل  أن أن   على وجوب   ،   املسموح هبا  لتمويلامصادر  أفضل   ات فئ
) لألشخاص ذوي اإلعاقـة   مناسبة   جمموعات   ضماليت ت مبا يف ذلك    (الضعيفة بشكل خاص    

املوجهة كليا هلذا   املباين،   اتاملباين، أو جمموع  من  جيب أن تشكل جزءا     : ت التالية سما ال على
متـرا   ١٥ املساحة القابلة لالستخدام يف كل مسكن عن         ال تقل ؛ جيب أن    دون غريه الغرض  
 متـرا مربعـا     ٩٠ادهتا إىل    مترا مربعا لكل شخص ولكن ميكن زي       ٤٥زيد عن   توال  مربعا  

 ملساحاتوميكن أيضا أن تقدم املعونة      . العيش معا بلوحدات أو اجملموعات األسرية     لللسماح  
 إضافية ملرافق اخلدمات املشتركة أو تقدمي املساعدة لألشخاص الذين          ا مربع ا متر ٣٠صل إىل   ت

ـ ملحقة  لمرآب  لمساحات  تمويل  بكما جيري النظر يف السماح      . يعيشون يف املبىن   ساكن بامل
  .حبماية خاصة من هذا النوعاليت تتمتع 
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حمايـة  ل جديدة ل  أداة وأسرهم   أتيحت لألشخاص ذوي اإلعاقة    ٢٠٠٣منذ عام   و  -٩٦
 أصول لتلقي قانوين هيكل   والوقف. يةامشمول باحل الوقف امل ، وهي   عاقةاملالية يف حاالت اإل   

 بـشأن محايـة   ٤١/٢٠٠٣نون رقم   وحقوق كافية لتلبية احتياجات املعوزين، أنشئ يف القا       
 لألشخاص الذين يعانون مـن إعاقـات        له أمهية كبرية  و. ذوي اإلعاقة األشخاص   ممتلكات

 بتـسمية واهلدف من القانون هو الـسماح       . شديد عقليقصور  أوجه  أو   جسدية أو حسية  
ص لألشخا ميكن   حبيث) وما إليها مالية،  ة، وحقوق، وأوراق    ثابت أموال و يةنقد(أصول حمددة   
غري وتلك األصول والدخل املتأيت من إدارهتا، تلبية احتياجاهتم احليوية العادية           ب ذوي اإلعاقة، 

 جانبا بعض األصول للوفاء باالحتياجات      يضعواأن   آلباءل هذا النظام ميكن     ويف إطار . عاديةال
أقل مؤاتاة مـن  ستكون  ( اإلعاقة، دون احلاجة إىل تقدمي هدية        ذياألساسية للشخص   

 بالنص علـى ذلـك يف     ضطرار النتظار نقل األصول     االبيع أو   الأو  ) الضريبية هةالوج
 صراحة علـى    املوقوفةصول  األ تركة من  هو نوع من الوقف، أي       فهذا الكيان . وصية
اإلبقـاء  يتم  و. لصاحله الذي ينشأ الوقف  عوق  املاجات األساسية للشخص    تيح اال تلبية
 قانونية متميزة،   وليست له شخصية  ،  الوقف يتألف منها  املوجودات واحلقوق اليت     على

  .ستفيد، وختضع لنظام إداري حمددامل -  مالكمنفصلة عن األصول الشخصية لل
اليت تبلـغ  عقلية العاقة  اإلألشخاص ذوي   لحلماية  املشمول با م نظام الوقف    صّموقد    -٩٧

 يف املائة ٦٥ بةبنس يف املائة أو أكثر، واألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية أو احلسية ٣٣ نسبتها
بل ؛  ةذهنياليف حاالت األشخاص ذوي اإلعاقة      اإلعاقة  باعتراف حمكمة   ط  َرتشي وال. أو أكثر 
ـ أ عـن من حيث املبـدأ شـهادة صـادرة         تكفي   املرسـوم  (وجيـه    التقيـيم والت   ةفرق
حيازة وتكفي .  احملكمة صاحل أيضا الصادر عن ، ولكن القرار النهائي     )١٩٧١/١٩٩٩ امللكي

 يف املائـة  ٣٣ تتجاوزأو نسبته عجز تساوي    املرعية تقّر بوجود      وفقا لألنظمة  صادرةشهادة  
لدى شريطة أن يكون و. كماحدى احملإلهنائي ، أو قرار    ) يف املائة، وفقا لنوع اإلعاقة     ٦٥أو  (

أحكام معقولـة    تكوينأي القدرة على     (على التصرف  القدرة الكافية    ذي اإلعاقة الشخص  
ـ لـه ا  جيـوز ، )نتائج عن ال  أن يكون مسؤوال   و  نطاق وأمهية أفعاله   نع ذ قـرار بـشأن   اخت

 :التالية املسائل

 ؛أو عدم إنشائه ةيامشمول باحلمإنشاء وقف  •

 ني شخص آخر للقيام هبذه املهمة؛يعت على الوقف أو النِظارة •

، ، مبا يف ذلك تعيني وصـي      ه أو ممتلكات  هبشأن شخص تدبري  أي  أو عدم اختاذ     اختاذ •
  .)٢٠٠القانون املدين، املادة  (بإسقاط األهلية ن قضائي مقبلإعالصدور  لحتسباً

 شريطة ه، أو ممتلكات  هشخصبلشخص املعوق احلق يف اختاذ مجيع القرارات املتعلقة         ول  -٩٨
  .من األهلية - وإن مل يكن كامالحىت  - كافيكون لديه قدر أن 
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   التنقل الشخصي:٢٠املادة   -عني   
قة يف حرية التنقل بأكرب قدر ممكن من االسـتقالل          يقتضي حق الشخص ذي اإلعا      -٩٩

  .إزالة العوائق، وتعميم إمكانيات الوصول جبميع أشكاله واختاذ تدابري العمل اإلجيايب
، ٩وجتدر اإلشارة يف هذا املوضوع إىل األنظمة اليت سلف ذكرها فيما يتصل باملادة                -١٠٠

، الذي يرسـي    ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٠، املؤرخ   ٥٠٥/٢٠٠٧وحتديدا املرسوم امللكي رقم     
املعايري األساسية إلمكانية الوصول وعدم التمييز بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق            

، ١٥٤٤/٢٠٠٧بإمكانية دخول األماكن العامة واملباين يف املدن، واملرسوم امللكـي رقـم             
 إلمكانيـة الوصـول     ، الذي حيدد املعايري األساسية    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣املؤرخ  

  .وعدم التمييز فيما يتعلق بالوصول إىل وسائل نقل األشخاص ذوي اإلعاقة واستخدامها
وقد سبق إلسبانيا أن اعتمدت عددا من التدابري الرامية إىل حتسني التنقل الشخصي               -١٠١

، بشأن  ١٩٨٢أبريل  / نيسان ٧، املؤرخ   ١٣/١٩٨٢والقانون رقم   . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
 ١، املؤرخ   ٣٨٣/١٩٨٤اج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، واملرسوم امللكي رقم         اإلدم
، بتحديد وتنظيم نظام االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية املنصوص        ١٩٨٤فرباير  /شباط

عليها يف قانون اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ينظمـان اسـتحقاق التنقـل     
و استحقاق نقدي دوري لتغطية اإلنفاق على السفر خارج         والتعويض عن نفقات النقل، وه    

مكان اإلقامة املعتاد الذي يتكبده األشخاص الذين جيدون صعوبة كبرية يف استخدام النقـل              
  .العام بسبب إعاقاهتم

وميكن اإلشارة أيضا إىل قائمة املعينات التقنية اليت ينتجها املركز احلكومي املرجعي              -١٠٢
وقائمة املعينات اليت يصدرها    .  الشخصي واملعينات التقنية السالف الذكر     ملعينات االستقالل 

هي خدمة على شبكة اإلنترنت تقوم بتجميع املعلومات عن منتجات الـدعم التكنولوجيـة              
اليت تصّنع أو توزع يف إسبانيا وبيانات االتصال بشأن اهليئات القائمـة            ) املعينات التقنية  أو(

ية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والعاملني يف خدمات إعادة         وهو مصمم لتلب  . بتسويقها
التأهيل واخلدمات االجتماعية يف إسبانيا وغريها من البلدان الناطقة باإلسبانية من املعلومات            

وينبغي اإلشارة أيضا إىل العمل الذي تضطلع به املراكز األخرى يف جمال     . عن منتجات الدعم  
، كمراكز التعايف لألشخاص     واخلدمات االجتماعية  ت املسنني خدمامعهد  التنقل بإشراف من    

ذوي اإلعاقات البدنية؛ وهذه املؤسسات مصممة لتيسري االندماج يف حياة اجملتمع والعمـل             
على األشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية خلقية أو مكتـسبة حتـول دون                

عادية، وهبا مزيج مناسـب مـن املرافـق         حصوهلم على الرعاية املؤدية للشفاء يف املراكز ال       
 وتشمل أنشطتها الرئيسية تقدمي املساعدة التقنية يف جمال التنقل الشخصي           .واملوظفني املهنيني 

وإمكانية الوصول، واملعينات التقنية والتكنولوجيات اجلديدة اليت تطبق إلتاحـة االنـدماج            
قات التكنولوجيات اجلديدة   ووضع املنهجيات وتطبي   بشكل أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة،    
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لألشخاص الذين يعانون من إعاقات خطرية لتمكينهم من حتقيق أكرب استفادة من قـدراهتم              
  .العقلية يف استعادة قدرهتم على العمل

تشرين  ٢٣، املؤرخ   ١٥٤٤/٢٠٠٧املرسوم امللكي رقم    استحدث  ا،  وكما ذكر آنف    -١٠٣
.  النقـل  مجيـع وسـائل    إمكانية ركوب ن  لضماالضرورية  تدابري  ال ،٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
القـدرة  ضمان لسعى أيضا  ت هاولكنفحسب  تغطي هذه التدابري أنواع املركبات املختلفة        الو

هي تشمل أيضا التدابري التكميلية الالزمة  ، وبعبارة أخرىركبة؛ املالصعود إىلتنقل قبل على ال
طـات  احملطات و احملاملباين، و دخول  يف   ونرغبالذين ي لتسهيل تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة      

 فيما يتعلق بالوصـول إىل    على سبيل املثال،    ( املركبات   النهائية اليت ميكنهم فيها أن يستقلوا     
وتيسر . )، وما إىل ذلك املدارج و داخلطات وامل احمل مواصفات إلزامية لتصميم     حتددالقطارات  

 النقـل   يف طـرق   كـوب الرل األشخاص ذوي اإلعاقة ألغراض      هذه التدابري التكميلية تنق   
نطبق على  يت ت األحكام ال  الشاملة، أي األحكام  بعض   أدرجت   وحتقيقا لتلك الغاية،  . املختلفة

رفق التاسع من املرسـوم     عدم وجود أحكام أخرى حمددة، يف امل      حال   النقل يف    لمجيع وسائ 
 أن  رهتـا اليت تـرى إدا   يف مرافق النقل العام     : " منه على ما يلي    ٢لفقرة  الذي تنص ا  امللكي،  
 املدربني حسب األصول ملساعدة    خدمة للمساعدة من األفراد    يتم توفري سمح بذلك،   تأمهيتها  

اليت حيتاجون  واحلصول على املعلومات    ،  املرافق من خالل    املرور يف   األشخاص ذوي اإلعاقة  
  ." التذاكرويف إصدارإليها 
افق مع الشرط الـوارد يف       أعاله يتو  املذكوراملرسوم امللكي   أن  دارة  اإلولذلك ترى     -١٠٤
معينـة  رض التزامات إضـافية     في ألنهتيسري حرية تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة       ب ٢٠املادة  

  . النقلل وسائهاتسهيل دخول املباين اليت تقع فيل

   حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات:٢١املادة   -فاء   
 لـدفع   ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  ة   اعتماد خط  ٢٠٠٥نوفمرب  /شهد شهر تشرين الثاين     -١٠٥

 املتمتعة بـاحلكم الـذايت   املناطقالتنمية يف جمتمع املعلومات والتقارب مع أوروبا، وفيما بني         
ة من املبادرات التنظيمية اليت     جمموعطة اعتماد   اخلوتشمل التدابري املنصوص عليها يف      . واملدن

م تكنولوجيـات املعلومـات      التوسع واسـتخدا   اليت تعترض  القائمة   وائقهتدف إىل إزالة الع   
  . وضمان حقوق املواطنني يف جمتمع املعلومات اجلديداالتواالتص
، ٢٠٠٧ ديـسمرب /كانون األول  ٢٨، املؤرخ   ٥٦/٢٠٠٧ القانون رقم    ويستحدث  -١٠٦

 حكامبعض األ ،  "أفانزا"طة  اخليف إطار   الصادر   ،تعزيز جمتمع املعلومات  الرامية ل تدابري  بشأن ال 
 ٣الـصادر يف     ٣٢/٢٠٠٣قانون رقـم    لل ةاملعدلوال سيما   وي اإلعاقة،   امة لألشخاص ذ  اهل

الوصول إىل اإلنترنـت    سبل  اج  مإدبغرض   ،التصاالت، بشأن ا  ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين 
اصـة يف منـازل     اخل الوصـالت لجميع، سواء من    املتاحة ل دمة  اخلذات النطاق العريض يف     

ضـايف  اإل حكمـه يف  ،  ٥٦/٢٠٠٧نون رقم    القا ثحيو. الكبائن العامة من  أو  املستخدمني  



CRPD/C/ESP/1 

31 GE.10-43348 

، املعلومـات جمتمع  عاقة إىل تكنولوجيا    ألشخاص ذوي اإل  اول  بشأن سبل دخ  ،  احلادي عشر 
 اتتـصميم لل و األشخاص ذوي اإلعاقة  وصول  لمعايري  إعداد   على تشجيع    اإلدارات العامة 

لقائمة على  ت ا العمليايف مجيع    و أوجه نشاطهم  يف مجيع    ها وتنفيذ هاتطوير و للجميعاملالئمة  
 .التكنولوجيات اجلديدة

املتعلقة بالشروط األساسية الـيت      األنظمة ١٤٩٤/٢٠٠٧أقر املرسوم امللكي رقم     و  -١٠٧
واخلـدمات  املنتجات  والتكنولوجيات  لى  عصول األشخاص ذوي اإلعاقة     إمكانية ح  حتكم

ـ      إىل جمتمع املعلوما  تؤدي   وصالت   من خالل اجلديدة   . اعيت ووسـائل االتـصال االجتم
وجود إمدادات كافية من املعدات     ) التشجيع على بدال من   (شرطا لضمان   املرسوم  يتضمن  و

 اإلدارات  طاق تطبيقه يشمل ن و. العريضالترددي  اإلنترنت عرب النطاق    للوصول إىل   الطرفية  
التواصـل  وسائط  أصحاب  وي خدمات جمتمع املعلومات     قدمت وم العامة ومشغلي االتصاال  

أطلقـت وزارة   وقـد   . سبانيةللوالية القضائية اإل  خلدمات  تقدميهم ا  ضعالذين خي االجتماعي  
، عددا  تكنولوجيات االتصال ل من خالل املعهد الوطين      متصرفةالصناعة والسياحة والتجارة،    

 إدارةها  الرقمية الـيت تقـدم      العامة خلدماتاوصول إىل   المن املشاريع اليت هتدف إىل حتسني       
 على  ةكومي املواقع احل  هتيئةوتشمل هذه املشروعات حتليل     .  العامة احلكومة املركزية ووكاالهتا  

ـ  القطاعني العام و   ، وتدريب املهنيني من كال    هاودعم اإلنترنت ـ  نيذاخلاص ال  يف  ونشاركي
دوات األ إعـداد  إىل   ترميمبتكرة  تكنولوجية   مشاريع   مباشرةاملواقع، و هذه  تطوير وحتديث   

 القانون وتعزيز الوعي    يقتضيه وصول الذي هولة ال  مستوى س  احلفاظ على تسهيل  لدمات  اخلو
إىل الوصول  عدم التمييز يف    كوسيلة لضمان   الئمة للجميع    امل اتأمهية التصميم ب اجملتمع   داخل

  .تمع املعلوماتجمخدمات 
 تكنولوجيـات االتـصال   لاملعهد الوطين    من خالل وكالة     ،رئاسةالوزارة  وحتتفظ    -١٠٨
 الوصـول إىل  تعكس بدقة درجة سهولة     اليت  والدراسات  ؤشرات  امل إلعداد مبرصد،  كذلك

 بل احلكومـة   من قِ  هااستخدامبغرض  وتطورها على مر الزمن،     على اإلنترنت   املواقع العامة   
دارات أحدث املعلومات عـن مـستويات       لإل وبذلك تتاح . املركزية وإدارات احلكم الذايت   

  . عملية التحسني املستمرمما ييسر الوصولسهولة 
لدولة لالتـصاالت   أمانة ا وزارة الصناعة والسياحة والتجارة، من خالل       قد قامت   و  -١٠٩

 من خالل املديريـة     وهذه بدورها ،  الجتماعيةوجمتمع املعلومات ووزارة الصحة والسياسة ا     
 شجيع على تبال  لإلعاقة، ؤسسة امللكية امل و ،العامة لتنسيق السياسات القطاعية املعنية باإلعاقة     

 مـن قبـل     ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦ يف   الوصول لتكنولوجياتوطين  إنشاء املركز ال  
  إجنلـيس،  سـبانيا، وكـوريت    إ ، ومؤسسة فودافون  املنظمة الوطنية ملكفويف إسبانيا   مؤسسة  

دماج االجتماعي مـن خـالل      ز هو تعزيز االن   كررض الرئيسي من هذا امل    والغ. وتيليفونيكا
اصـة  خلاوالشبكات  دمات واألجهزة والنظم    لى التكنولوجيات واخل  عصول  احلسبل  تسهيل  

. اجملتمـع ذلك   مجيع املواطنني إىل     إمكانية دخول  املساواة يف    على حنو ينمي   التفاعليجملتمع  با
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 للجميع يعين أيضا أننا ال ينبغـي أن         ات املالئمة  الوصول والتصميم  تعزيز إلمكانيات هذا ال و
بل ل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة،      املنتجات واخلدمات املصممة لتسهي   على  صر رؤيتنا   قن

 وتعـدد   لتحقيق أعلى مستوى من اجلودة    ذلك  ب ، سعياً  إىل مجيع املواطنني   مند أيدينا  أن   ينبغي
 .عامة يف كل ابتكار أو تطوير جديدالفائدة والاالستخدامات 

 إتاحـة  ضـمان  منها،   عددا من التدابري   ا،اختذت اإلدارة املركزية، من جانبه    قد  و  -١١٠
 ألشـخاص ذوي اإلعاقـة  اصول ح شروط مع توافر ق واملطبوعات املوجهة للمواطنني     الوثائ

بنـوط   الطلب يف أشكال بديلة، وذلك باسـتخدام         تتاح عند  وسوف   ؛كاملعليها بشكل   
باإلضافة إىل ذلك،   و. إكماهلا يفلمساعدة  لن  واملوظفيتاح  ، أو   يلة بر لغ أو   ةعساكبرية أو و  
سـتخدام  االق املعلومات األساسية األكثر شـيوعا يف         إنتاج نسخ مبسطة من وثائ     سيجري

 أو غري القادرين على فهم النصوص املكتوبة ذهينقصور حاالت لألشخاص الذين يعانون من   
ية الوصول إىل    ينظم أيضا اختاذ تدابري بشأن إمكان      وهو،  ٣٦٦/٢٠٠٧ رقم   امللكياملرسوم  (

  . )اخلدماتعلى  نيملواطناصول حوتدابري لضمان املواطنني رعاية مكاتب 
 وهـو   .الذي سلف ذكره  ،  ٢٧/٢٠٠٧مد القانون رقم    ، أيضا، اعت  ٢٠٠٧يف عام   و  -١١١

 مع األشـخاص  الشفوي الدعم لالتصال  تسهيالتينص على االعتراف بلغات اإلشارة وينظم       
 اعتربهتـا  وهي خطوة    - ذين يعانون من قصور السمع والصم املكفوفني      الصم، واألشخاص ال  

دعم حرية التعبري والرأي، مبـا يف       ت ا ذات أمهية خاصة يف أهن     اص ذوي اإلعاقة  األشخمجعيات  
ينص هـذا   و.  على قدم املساواة   وفريهاذلك القدرة على طلب املعلومات واألفكار وتلقيها وت       

  .ة لإلعاقةمؤسسة امللكيلل تابعنيالقانون أيضا على إنشاء مركزين 
املرحلة النهائية مـن    يف  حاليا   وزارة الصحة والسياسة االجتماعية     يف وجيري العمل   -١١٢

 ئنـش املقانون  الحيدد  و. سبانيةاإلاإلشارة  ركز التوحيد اللغوي للغة     مل املنظمة اللوائحصياغة  
ـ  ا ضـمان  والترويج هلا ونشرها  سبانية  اإلاإلشارة   لغة   تدقيقأنه  بالغرض منه   للمركز   سالمة ل
 .مهااستخدا

مشروع متعدد   على إعداد    الوصف الصويت و  األفالم ترمجةل سبايناإلركز  يعكف امل و  -١١٣
الترمجـة  خـدمات   لبيئة السمعية والبصرية من خـالل       اتسهيل الوصول إىل    لالتخصصات  

 إشـارات إىل    تتضمنقاعدة بيانات   خدمة ل  إنشاء وإدارة    فهوتشمل أهدا . الوصف الصويت و
التـدريب املعتمـدة،    وتنسيق أنشطة التحقيـق     ، و اليت تتوافر هلا ترمجة ووصف مسعي      املواد

الوصول من  املتعلقة بسهولة   االجتماعي  الوعي  و بالغتوحيد واإل مشاريع تعزيز ال  واملسامهة يف   
  . السمعية والبصرية خالل الطرق

املوقـع   و www.guiadis.es إىل املوقع الـشبكي   وينبغي اإلشارة يف هذا اجلزء أيضا         -١١٤
www.discapnet.esعامةالحكام األ"الفرع  يف بداية التقرير يف مار إليه املشا".  
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   احترام اخلصوصية:٢٢املادة   -صاد   
الواجبة التطبيـق يف    م  لنظا مع يف هذا اجملال     يةمناألوالوكاالت  قوات  العمل  يتوافق    -١١٥

 البدنيـة تأثري على احلالـة     ال ذاتيف مجيع األوقات محاية سرية البيانات       جتري   و هذا الصدد؛ 
  .ي تدبريأل الذين خيضعونشخاص لأل

   احترام البيت واألسرة:٢٣املادة   -قاف   
دعم ب املعنية بني القطاعات يف السياسات االجتماعية       امشترك انصرع تشكل اإلعاقة   -١١٦
تدابري مصممة خصيصا    مثةباإلضافة إىل جمموعة املزايا واخلدمات ذات الطابع العام         و. األسرة

ـ مـساكنهم،   هتيئة   و إصالحادا معوقني، مثل    للعائالت اليت تضم أفر    ميـة أو   احملساكن  وامل
  .وما إىل ذلك، األسرة  راحة ودعمبرامجوة، يليلوال النهارية، ومراكز الرعاية اجلماعية
وتقدم الدولة  .  املستوى احمللي   أو احلكم الذايت  مستوى    على نافعتدار مجيع هذه امل   و  -١١٧

. ة الدخل للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال اإلعاقة        ضريبمرفق  الدعم التقين واملايل من     
لهيئات القائمـة   سنوية، وخباصة ل  ال اتيزانياملاألولوية يف عملية ختصيص     بدعم  هذا ال يتمتع  و
خـدمات  و ؛دمات املعلومات والتوجيه  خبتزويدها  لساعدة األسر اليت تضم أفرادا معوقني،       مب

  .لتلقي هذا العونمؤهلة الدعم النفسي واالجتماعي أيضا 
حماية على أسـاس    مدرجة كسبب لل  اإلعاقة  ليست  ،  ٥ و ٤وفيما يتعلق بالفقرتني      -١١٨
، )١/١١٩٦رقم  (ر  ماية القانونية للقصّ   بشأن احل  يقانون التنظيم ال باملعىن املقصود يف     الكرب

 بينمـا ال متثـل اإلعاقـة يف حـد ذاهتـا           ،  املكروبنير  ماية القصّ معين حب قانون  ال ألن هذا 
 .كربلل سبباً

   التعليم:٢٤املادة   -راء   

   غري اجلامعي التعليم قبل املدرسي، واإللزامي، وغري اإللزامي  -١  

نفـس نوعيـة   تقدمي ) أ: (ليها قانون تنظيم التعليم ما يلياملبادئ اليت يقوم ع تشمل    -١١٩
ضـمان  ، و اإلنـصاف ) ب (م؛ظروفهأوضاعهم أو    النظر عن    التعليم جلميع التالميذ، بغضّ   

لتعـويض عـن    ل ا عنصر فيه وجعله التعليم وعدم التمييز    ب مشول اجلميع املساواة يف الفرص، و   
 الشخصية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، مع التركيز بشكل خـاص علـى            التفاوتات
  .اإلعاقة الناشئة عن التفاوتات

تعليميـة  رعايـة    إىل   بفئات التالميذ الذين حيتاجون   قانون  ال اجلزء الثاين من     ويعىن  -١٢٠
املوارد احملددة  القانون  وفر  وي ؛تعليميالدعم  ال إىل   حمددةختتلف عن القاعدة ألن لديهم حاجة       

وخيصص . لتالميذ املعنيني لالدمج الكامل   و الشمول إلجناز هذه املهمة وذلك هبدف       ةالضروري
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، "ت التعليمية اخلاصـة لتالميذ ذوي االحتياجا ل"ية  ولتربامعاملة  ل األول من هذا اجلزء ل     الفرع
 اإلعاقة اجلـسدية أو العقليـة أو احلـسية،          للتعامل مع  يناليت حتتاج إىل دعم ورعاية حمدد     

  .ةالشديد ضطرابات السلوكيةاال ظهور أو
 :  ما يليالفرعموضوع هذا ويشمل   -١٢١

 يف أقرب   هاتحديد االحتياجات التعليمية اخلاصة وتقييم    بيتعني االضطالع     ) أ(
 اإلدارة  حتـددها  وبالطرق الـيت  على النحو الواجب    بل أشخاص مؤهلني     من قِ  وقت ممكن 

 ؛ هامن وقت حتديد التدابري العالجية أبدعلى أن ت، التعليمية املعنية

 االحتياجـات   ذوي اإلدارات التعليمية التعليم املدرسي للتالميـذ        ضمنت  ) ب(
ق احليـاة الطبيعيـة واالنـدماج،    حتقيمبادئ  هوحتكم. التعليمية اخلاصة النامجة عن اإلعاقة 

، ومتكني التلميـذ    هستمرار في االىل نظام التعليم و   إصول  وكفل عدم التمييز واملساواة يف ال     يو
 الشخصية والفكرية واالجتماعية والعاطفية إىل أقصى حد ممكن وحتقيـق           هقدرات من تنمية 

  ؛وص عليها يف قانون تنظيم التعليماألهداف ذات الطابع العام املنص

،  عامـا  ٢١حىت سن    يستمر التعليم املدرسي يف املدارس اخلاصة        ميكن أن   ) ج(
احتياجات التلميذ من خالل تطبيق التدابري الـيت تتـيح   تلبية  يتعذر إال عندما     إليه ألجي الو
 ؛ تنوع املتاحة يف املدارس العاديةلا

 ؛  املناسبراسي هبدف توفري التوجيهويتم تقييم الطالب يف هناية كل عام د  ) د(

تنويـع  الالتكيف و تتّخذ تدابري   ، و  دراسي مناسب  ويكون للمدارس تنظيم    ) ه(
أيـضا  ملدارس  لدى ا فر  اتويوسوف  . احملددةحتقيق األهداف   من  الالزمة لتمكني كل تلميذ     

 واملوارد املادية لتوفري الرعاية املناسـبة للتالميـذ ذوي االحتياجـات            نياملوظفيلزم من    ما
 ؛  اإلعاقةعن امجةالنالتعليمية 

، ووضـع   ةدراستشجيعهم على ال   اإلدارات التعليمية مسؤولة عن      تكون   )و(
 فرص  عزيز، وت  التعليم  يف ستمرارعلى اال تشجيع  ال، و املدرسي التعليم   مالءمةربامج لضمان   ال

 للتدريب املهين للتالميذ كنامبأ واالحتفاظ ،ددةاحمل مع احتياجات التالميذ  املتوائمةالتدريب  
، وتـأمني   املـشورة للوالـدين  إسـداء وسوف تكون مسؤولة أيضا عـن      . ذوي اإلعاقة 
 وتعزيز تدريب املعلمني والفرص املتاحة للتعاون مع اإلدارات أو الوكـاالت            ،مشاركتهم
  . األخرى

 احملتوى التعليمي األدىن يف     تقررملكية   مراسيم   صدرتتنفيذا لقانون تنظيم التعليم،     و  -١٢٢
العناصـر  حتـدد    ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي، وبـذلك         - ةثالثالمراحل الدراسة   

 العام لتعلـيم    التنظيمخطوة يف   تقطع  الرقص، و األساسية ملناهج تدريس اللغات واملوسيقى و     
  . والفنون التشكيلية والتصميمالرياضة
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التعليميـة  تتوخى نفس املراسيم امللكية توفري الرعاية للتالميذ ذوي االحتياجـات           و  -١٢٣
، والتقيـيم ، تحديد، والرعاية، وتعـديالت املنـاهج  ال مبا يشمل ،   اإلعاقة النامجة عن اخلاصة  

 وعلى أساس هـذه     .، وما إىل ذلك   والنقل،  مرحلة يف كل     املدرسي سنة من التعليم  إضافة  و
كل موضوع يـدرس يف     يف   التدرج املختلفة لوائح تنظم     يةدارات التعليم اإلاملراسيم نشرت   

  .اسلطتهل اخلاضعةرس املدا
 األنشطة التدريبية للتالميذ ذوي االحتياجـات       إعدادجيب  يف جمال التدريب املهين،     و  -١٢٤

.  مهّيـأة   ومرافق تـدريب   ميكن دخوله  حيز هبا اإلعاقة يف مراكز     النامجة عن التعليمية اخلاصة   
هـذه املراكـز    وسيتم جتهيز   .  التعلم تستخدم منهجيات التدريس والتقييم اليت تضمن سهولة      و
، وسـيتم   ههمهم وتوجي إعالملتسهيل تقييم التالميذ و   الالزمة  وسائل  التعزيز و الدعم و الأدوات  ب

لـشباب ذوي  ميكـن ل وباإلضافة إىل ذلـك،   . ذوي اإلعاقة  للتالميذ   األماكن نسبة من    حجز
ية يف ظل   ل للتدريب على املهارات األول    يسجالتن اإلعاقة   ع النامجةاالحتياجات التعليمية اخلاصة    

ال يستقبل أكثر مـن      ينظام تكامل ( العمل   يف أثناء  والتدريب   النظريالتدريب  نظام جيمع بني    
للشباب ذوي االحتياجـات     (خاصة عمل   حلقةأو يف   )  يف أي برنامج   من هذا النوع   تلميذين

الستقالل الشخـصي واالجتمـاعي     ستوى من ا  مب املتمتعنيؤقتة  املدائمة أو   الاصة  اخلتعليمية  ال
  .)كنهم من احلصول على وظائفمت

 التعليم اجلامعي  -٢  

األشـخاص  قانون تنظيم اجلامعات األحكام التالية بـشأن        لل  عّداملقانون  يتضمن ال   -١٢٥
 :اإلعاقة ذوي

عدم استبعاد أي   ل اضمان: "ةي املنح واملساعدات الدراس   بشأند األحكام التالية    وجت •
احلكومة ومناطق احلكـم    تقوم   شخص من الدراسات اجلامعية ألسباب اقتصادية،     

. والقـروض للطـالب   واملساعدات  تنفيذ سياسة املنح    ب انفسهالذايت واجلامعات   
كلي من دفع الرسوم    الزئي أو   اجلإلعفاء  لأيضا ترتيبات   احلكومية   اجلامعات   وتضع

يف مجيع احلاالت اهتمام خـاص لألشـخاص   يوىل  و. العادية للخدمات األكادميية  
 األشخاص ذوي اإلعاقة   و القائم على نوع اجلنس   حايا العنف   ضول،  الذين يعولون 

الدراسات اجلامعية  ب إمكانية االلتحاق يف حالة من التبعية، مما يضمن هلم        الذين  أو  
  ؛فيهاستمرار واال

 لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  حيـق  : "نص على أنه  ي ،وفيما يتعلق مبوضوع الرسوم    •
دية للدراسات اليت تؤدي إىل منح      اإلعفاء الكامل من دفع الرسوم واملصاريف العا      

 ؛"درجة جامعية

ة، بالتنسيق مع   تضع اإلدارات العامة املختص   : "لمساعدةلوفيما يتعلق بربامج حمددة      •
القائم على نـوع    ، برامج حمددة لتمكني ضحايا اإلرهاب والعنف        اجلامعات املعنية 
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الـيت  يالت   والدعم والتعد  املساعداتب واألشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع       اجلنس
 ؛دريسعملية التيف تراعي حاالهتم الشخصية 

ألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، ينص     املوجهة ل طط  اخلوفيما يتعلق مبوضوع     •
ـ ،  نفاذ هذا القانون  بدء  يف غضون سنة واحدة من تاريخ       ": القانون على أنه   ضع ت

ية املعنية،  ، بعد التشاور مع املنظمات اليت متثل خمتلف القطاعات االجتماع         اجلامعات
 تنظيمقانون   من   الرابع والعشرين  اإلضايف   احلكم لتنفيذ الوالية املمنوحة يف      اخطط

، يف غضون   ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢١، املؤرخ   ٦/٢٠٠١رقم   اجلامعات
  ." املنصوص عليها يف هذا القانونددامل

. ص ذوي اإلعاقة  األشخاذا القانون أيضا أحكاما بشأن      هلالالئحة التنفيذية   وتتضمن    -١٢٦
 ،٢٠٠٧أكتـوبر   /تـشرين األول   ٢٩، املؤرخ   ١٣٩٣/٢٠٠٧قم  ينص املرسوم امللكي ر   و

 وجـوب ة الرمسية، على أن تأخذ الربامج الدراسية يف االعتبار          يناهج اجلامع امل لتدّرجاملنشئ  
 أيمبـد احترام وتعزيز حقوق اإلنسان و    من  اس  على أس " ميع األنشطة املهنية  االضطالع جب 

لعاشر من القـانون     للجميع وفقا للحكم النهائي ا     ات املالئمة  والتصميم بل الوصول تعميم س 
 املساواة يف الفرص وعـدم       بشأن ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢، املؤرخ   ٥١/٢٠٠٣رقم  
 وجيب أن تشمل هذه الـربامج       ؛لألشخاص ذوي اإلعاقة  الوصول  تعميم إمكانيات   ، و التمييز
  ." بتلك احلقوق واملبادئرتبطام تعليماة عند االقتضاء يالدراس
يف  تكون"األوىل،  اجلامعية  التعليم الرمسي على مستوى الدرجة      ب االلتحاقيف جمال   و  -١٢٧

لطـالب  اتوجيـه   والسـتقبال   إجراءات  ويسهل الوصول إليها    لمعلومات  لاجلامعات نظم   
احتياجـات  ب  لطالل وحيثما تكون . ربامج الدراسة املناسبة  ب إحلاقهم اجلدد لتيسري املقبولني  

تقدمي الدعم املالئم    تشمل تلك النظم واإلجراءات      أننامجة عن اإلعاقة، جيب     تعليمية حمددة   
ل تعـديالت علـى     إدخا  ىلإ احلاجة احملتملة    قيّممن شأهنا أن ت   ، اليت   االستشاريةت  دمااخلو

  ."املناهج الدراسية
اجستري وإجـراءات  ة املالقبول يف الدراسات الرمسية على مستوى درجبوفيما يتعلق    -١٢٨

:  مـا يلـي    تنص الالئحة علـى   اليت ينبغي أن تدرج يف الربامج الدراسية،        وشروط القبول،   
 تشمل تلك أنجيب ن اإلعاقة، ع النامجةبالنسبة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة       "

 احلاجة  قيّم ت من شأهنا أن  اليت  ،  دعم الكايف واخلدمات االستشارية   النظم واإلجراءات تقدمي ال   
ـ   اتتغيريإجراء  ، و ل تعديالت على املناهج الدراسية    إدخا  ىلإاحملتملة   حتديـد  سار أو   يف امل

  .حكم مماثل للقبول يف الدراسات على مستوى الدكتوراه ويوجد ."دراسات بديلة
 /تــشرين األول ٥، املــؤرخ ١٣١٣/٢٠٠٧املرســوم امللكــي رقــم  نصويــ  -١٢٩
 هيئة التدريس اجلامعي، علـى أن  النضمام إىل أعضاءفسات امنانظم يي  ذال،  ٢٠٠٧ أكتوبر

تلبيـة   ل ، وتتخذ التـدابري املناسـبة     لألشخاص ذوي اإلعاقة  تكفل اجلامعات تكافؤ الفرص     "
  ."اتنافسم امليإجراءات تنظيف  األشخاص  هؤالءاحتياجات
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 /تـشرين الثـاين    ١٤، املـؤرخ    ١٨٩٢/٢٠٠٨املرسوم امللكي رقـم     ويتضمن    -١٣٠
رمسي على مستوى الدرجـة     التعليم اجلامعي ال  ب االلتحاق، الذي ينظم شروط     ٢٠٠٨ نوفمرب

أن سبانية، األحكام التاليـة بـش     لقبول يف اجلامعات احلكومية اإل    اإجراءات  األوىل و اجلامعية  
  : إعاقة من أي نوعالذين يعانونالطالب 

تبـارات  اختـنظم   اليت  ددة  احمل لألنظمة وفقا   بالعمل،  ةمنظامل لجانتقرر ال "
، التدابري املناسـبة     الذايت  احلكم من مناطق  إدارات التعليم يف كل      اليت تعدها القبول  

كل مـن   ل من التقدم  عاقةالطالب الذين يعانون أي نوع من اإل      يتمكن  لضمان أن   
ويشار بشكل  . ة الواجب أوضاع املساواة الختبارات يف ظل    ل ة واخلاصة جزاء العام األ

  .ختباراتضور اال الدعوات حليفخاص إىل هذه اإلمكانية 
، وإعداد منـاذج    يف التوقيتات  تتألف هذه التدابري من تعديالت       جيوز أن و"

 عيناتاملساعدة والدعم واملتقدمي ، ووتوفري املوارد املادية والبشرية   ختباراتاللخاصة  
إمكانيـة  نب ضـمان  اختبار القبول، إىل جال للتقدمالطالب  يهاحيتاج إل اليت  التقنية  

الذي سيعقد  اإلجراءات واملباين أو احليز املادي      ب خطارلى املعلومات واإل  عصول  احل
 . االختبارفيه

يـتم  تدابري يف مجيع هذه احلاالت على أساس التعديالت اليت          هذه ال وتقرر  "
 خـدمات   الواجبة عن طريق   املعلومات   تعطى كما   إدخاهلا فيما يتعلق بالبكالوريا؛   

 .ةالتوجيه املناسب

املساعدة من الوكاالت التقنيـة  وطلب التقارير  ت االختبار أن الس  جملجيوز  و"
 ذوو اإلعاقـة  الطـالب   تقـدم فيهـا     املختصة يف إدارات التعليم واملراكز الـيت        

  ."البكالوريا الختبار
:  التـايل  احلكـم  من املرسوم امللكي نفسه      ٥١ املادة   تتضمنوباإلضافة إىل ذلك،      -١٣١

 يعانون درجة من أهنمعرف ذين ُي من األماكن املتاحة للطالب المخسة يف املائةُيحتفظ بنسبة   "
تعليم لل ة دائموالذين كانت لديهم احتياجات  ،   يف املائة  ٣٣ تجاوز نسبتها  تساوي أو ت   اإلعاقة

السابق من  املدرسي  املوارد والدعم خالل تعليمهم     وتلقوا  شخصية  إعاقات  ن  عاص ناشئة   اخل
 ." من التعليمعادي مستوى بلوغأجل 

ع الذي عقد   يملجلشامل ل لتعليم ا لورويب   املؤمتر األ  الفرع إىل وجتدر اإلشارة يف هذا       -١٣٢
  .سبانية لالحتاد األورويب خالل الرئاسة اإل٢٠١٠مارس /يف آذار

  الصحة؛ التأهيل وإعادة التأهيل:٢٦ و٢٥املادتان   -شني   

 إىلتني املادتني من االتفاقيـة       هلا سبانيا امتثاال إ أقصى الضمانات اليت تقدمها      تستند  -١٣٣
ـ احلق يف الصحة و   ب منه ٤٣ املادةتقر  ، الذي   ١٩٧٨ العام   دستور نص علـى مـسؤولية     ت
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وقائيـة وتـوفري    التـدابري   ال من خـالل     هاتنظيم الصحة العامة وتعزيز   عن  السلطات العامة   
كـام   هذه األح  ١٩٨٦ ة لعام العامقانون الصحة    تابعو.  واخلدمات الضرورية  االستحقاقات
وضع املبادئ واملعايري املوضوعية اليت تشكل األساس       ف،  ها تطوير  وعمل على  الدستورية

. القيام باخلدمةان يف نقطة باجمل ويشمل اجلميعلتصميم نظام الصحة الوطين العام، الذي 
 من قبل اإلدارات العامـة  استحداثها التدابري الصحية اليت جيري      خمتلفقانون  ويذكر ال 

صحية يف ظل ظروف من ال االستحقاقاتاحلصول على سبل  توفريجيب  هنص على أنيو
 .املساواة الفعلية

 الـوطين،   ةنظام الـصح  التماسك واجلودة يف    ؤكد هذه املبادئ من جديد قانون       وي  -١٣٤
 إضـافية  جمموعة، ويضيف إىل اشتراط املساواة الفعلية      ٢٠٠٣الذي دخل حيز النفاذ يف عام       

ـ  ب أساسا   تعلقت،  ستحقاقاتباالمن الضمانات املتعلقة      كمـا يـستحدث   . ناجلودة واألم
تعزيز والتدابري الوقائية واملـساعدة وإعـادة       ال شملاليت ت ( الرعاية الصحية الشاملة     استحقاق
حلماية والرعاية الـصحية    أيضا مستحقي ا  دد  وحي.  من اجلودة  رفيعضمان مستوى   ل) التأهيل

ة ملنع التمييـز  يل لتشمل تدابري فعهااليت تتخذالصحية  التدابري  إىل هتيئة  اإلدارات العامة    وجهوي
 أو لغويـة أو دينيـة أو        ألسباب ثقافيـة  ،   صعوبة خاصة  جتدضد أية جمموعة من السكان      

  .ها النظاموفرلى الفوائد الصحية اليت يع فعالالصول احلإمكانية  يف احلصول على ،اجتماعية
 ينص القانون على    ة وخدمات اإلحالة  جيدة النوعي وباإلضافة إىل ضمانات اخلدمات       -١٣٥

 معيار  هي لألشخاص ذوي اإلعاقة   الصحيةالوصول إىل املراكز واخلدمات واملزايا      إمكانية  أن  
ـ املراكز الصحية    متتثل أن   على وجوب  كما ينص النظام،  له   أن ميتثل    ال بد لجودة  ل  ةشيدامل

اليت حتول دون العقبات فة أنواع كا وإزالة إمكانية الوصول تعزيز بشأنألنظمة احلالية   لحديثا  
إزالـة  تعزيز بـرامج    يف  بدأت إدارات الصحة العامة على الفور       لذلك،   واستجابة. تنفيذها

 إليهـا علـى     عل من الـصعب الوصـول     جتقد   العوائق يف املراكز واخلدمات الصحية اليت     
  . خرىلعوامل أ أو ِقدمها، لالتنقل أو االتصاليف  مشاكل الذين يعانونملستخدمني ا

 الوطين جنبا إىل    ةنظام الصح  جلميع هذه املسائل يف      لضمان الدمج املالئم والفعال   و  -١٣٦
 اإلنصاف وحصول السكان على الرعاية الصحية الكافية دون متييز مـن أي            كفالةجنب مع   

. نظـام ال مبوجـب اخلدمات املشتركة املتاحة  قائمة ب٢٠٠٦  عامستخدام منذتتاح لالنوع،  
 سنيوحتوإعادة التأهيل  والعالجالتشخيص  وية  الوقاخدمات  ميع  جبئمة شاملة    قا تتضمن وهي

.  حق التمتـع هبـا      املتاحة للمواطنني واليت جلميع مستخدمي النظام      واحملافظة عليها الصحة  
 ١٥، املؤرخ   ١٠٣٠/٢٠٠٦ املرسوم امللكي رقم     فهي القائمةاألداة التنظيمية اليت حتكم      أما

ـ  الالئحـة وهو يلغي   .  أيضا إجراءات لتحديثها   حيددي  ذ، ال ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ، ةسابقال
  . أكثر عموميةعلى حنو القائمةنظم حمتوى ت يت، ال١٩٩٥ إىل عام ايرجع تارخيهو
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)  بقيـة الـسكان    شأهنم يف ذلك شأن   (وهكذا فإن مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة         -١٣٧
. لهممن أج ممة خصيصا    احلصول على اخلدمات املختلفة، وبعضها مص      يتمتعون بإمكانيات 

  :وتشمل هذه اخلدمات

  قائمة خدمات الصحة العامة  -١  
 :ما يليشمل هي تو  -١٣٨

 والوقايـة مـن     ،تصميم وتنفيذ سياسات للحماية ضد املخاطر الـصحية         ) أ(
  الصحة؛سني وحت، وأوجه القصور واإلصاباتاألمراض

 ثقيف بشأهنا والت الصحة   لتحسنيبني القطاعات والشاملة    املشتركة  ربامج  ال  )ب(
 أساليب احلياة؛املصممة هبدف النهوض ب

لصحية والوقاية مـن    اية من املخاطر ا   حمالربامج املشتركة بني القطاعات لل      ) ج(
  واإلصابات؛أوجه القصور، واألمراض

 املخاطر الصحية، والوقاية من األمراض، وأوجه منلحماية لشاملة الربامج ال  )د(
ختلفة والوقاية مـن    املياة  احل، واملصممة ملراحل    ثقيفالصحة والت القصور واإلصابات وتعزيز    

 أوجه القصور واحلوادث؛واألمراض املعدية وغري املعدية، 

ة الـيت تـستهدف فئـات الـسكان ذوي          الصح الوقاية وحتسني برامج    )ه(
 ؛ أو احلد منها يف جمال الصحةالتفاوتاتاالحتياجات اخلاصة وهتدف إىل إزالة 

 الصحة والوقاية من املخاطر الـصحية       حسنيلتاملتعددة القطاعات   ربامج  ال  )و(
  .واملشاكل يف بيئة العمل

  قائمة خدمات الرعاية األولية  -٢  
ضمن الرعاية  ت وهي.  املستوى األويل واألساسي للرعاية    يالرعاية الصحية األولية ه     -١٣٩

وتـضم  . منظم التدفقات واحلاالتمدير وتقوم بدور  الشاملة واملستمرة طوال حياة املريض،      
 واحملافظة  ،، والوقاية من املرض، واملساعدة الصحية     يالصح ثقيف والت ، الصحة سنيأنشطة حت 

 :هذه األنشطةوتشمل .  والعمل االجتماعي، والتأهيل البدينتعايف،على الصحة وال

يف اجلراحة  ) ةارئ والط ةاملقررواألنشطة  طلب،  البناء على   (الرعاية الصحية     )أ(
 ؛ل املريضأو مرت

 وتنفيـذها حـسب     هااإلجراءات التشخيصية والعالجية أو وصف    بالتوصية    )ب(
 االقتضاء؛

  الصحة والرعاية األسرية واجملتمعية؛سنينشطة يف جماالت الوقاية وحتاأل  )ج(
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  .رصد يف جمال احلماية الصحيةال وأنشطة اإلعالم  )د(

  إعادة التأهيل األساسية    
الوقاية وإعادة التأهيل اليت ميكـن أن       التثقيف و  أنشطة   ائمةالقيضم هذا القسم من       -١٤٠

يحة طبية، ومتشيا مع    جترى يف إطار الرعاية الصحية األولية يف العيادة اخلارجية بناء على نص           
 ألسباب سريرية ة ضروريت اعترب إذا، مبا يف ذلك املساعدة يف املرتل صحيةةخدمبرنامج كل 

 : وبشكل أكثر حتديدا، تشمل هذه األنشطة.تقييد إمكانيات الوصولب سبب أو

 ؛ تزايدهاأو ر اضطرابات العضالت والعظاممنع تطو  )أ(

ـ تحسني  الالعالج الطبيعي للسيطرة على األعراض و       )ب( وظيفي يف حـاالت    ال
 العضالت والعظام املزمنة؛

 ؛الشفاء من حاالت العضالت والعظام احلادة ولكنها ثانوية  )ج(

  حاالت االضطرابات العصبية؛العالج الطبيعي يف  )د(

 ؛لجهاز التنفسيل العالج الطبيعي  )ه(

  .للمرضى أو مقدمي الرعاية، حسب االقتضاء يالصحالتدريب /التوجيه  )و(
 اتفئ، وال واملسنني لنساء واألطفال واملراهقني والبالغني   با اخلاصةدمات  اخلرعاية و ال  -١٤١

األنشطة العامة اليت    الفئة، باإلضافة إىل     تتضمن هذه :  مزمن بشكل واملرضى   املعرضة للخطر، 
 ثقيـف  الـصحة والت   سنياملساعدة، والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل، وحت     سبق ذكرها،   

 بروتوكـوالت الرعايـة     باتبـاع املرض على مستوى الرعاية الصحية األولية،       من  والوقاية  
وجتري . املعرضة للخطر لفئات  ل و ،لجنسنيولوالربامج اليت أنشئت ملختلف الفئات العمرية،       

 املـرتل أو  األنشطة اليت تستهدف الفئات املعرضة للخطر يف كل من املراكز الصحية وبيئـة              
 الصحية على أساس االحتياجـات      من الدوائر ها كل   ضعتاجملتمع احمللي يف إطار الربامج اليت       

   .تها تلبيتعمل علىالصحية للسكان اليت 
   :ما يلياإلشارة إىل ب جي يف سياق املوضوع قيد النظرو  -١٤٢
 :رعاية الطفلبفيما يتعلق   -١٤٣

 نمـو النفـسي   والإىل الطـول     الوزن   والنمو من حيث نسبة   تقييم احلالة الغذائية     •
 احلركي؛

  الطفل، والعادات الضارة وأمناط احلياة الصحية؛بشأن مناءعامة ال إسداء املشورة •

 التثقيف الصحي والوقاية من حوادث الطفولة؛ •
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ستفيد تاليت قد   )  يف خمتلف األعمار   البياينرض  بالع(عن املشاكل الصحية    الكشف   •
من الكشف املبكر بالتنسيق مع الرعاية املتخصصة من خالل أنـشطة مـصممة             

 مفصل  وخلل أنسجة ضعف السمع،   و،  أمراض األيض لضمان الكشف املبكر عن     
نمو عند   ال مشاكلو،  بصار اإل مشاكل، و واحلَول،  ة الكاذب اختفاء اخلصي والورك،  
مرض التوحد واضطرابات نقص االنتبـاه وفـرط النـشاط،          و،  ، والسمنة البلوغ

سدية والنفــسية وكــذلك حتديــد ورصــد األطفــال ذوي اإلعاقــات اجلــ
  ؛املزمنة واألمراض

 :خدمات الرعاية للمراهقني  -١٤٤

تنطوي على خماطر على الصحة،     اليت  عادات  الاملشورة بشأن   إسداء  و تاريخ املريض  •
الكحول واملواد املسببة لإلدمان، مبـا يف ذلـك منـع وقـوع      وتعاطي التبغ   مثل  

 احلوادث؛

  . بشأن النظام الغذائي وصورة اجلسمالتقييم واملشورة •
 :خدمات الرعاية للنساء  -١٤٥

احلالة الصحية    لتقييم الوضع مباشرة فحص ما بعد الوالدة خالل الشهر الذي يلي          •
  .لوالدةا ديثاحللألم والطفل 

 ني، والفئات املعرضة للخطر واألشخاص املصاب     نيلبالغاتكون رعاية   ت عامة،   وبصفة  -١٤٦
طر، وتقدمي املشورة بشأن أمنـاط احليـاة   اخلعوامل والة الصحية احلبأمراض مزمنة من تقييم  

متابعـة  ل السريري، وإحالة املرضى ل    االصحية، والكشف عن املشاكل الصحية وتقييم وضعه      
ئـي  دوا برنامجأكثر من   اص الذين يتلقون     ومتابعة األشخ  ةرعايالتهم، و حلالسريرية املناسبة   

 الصحية شورةصحية وامل أو الذين يعانون من أكثر من مرض واحد، وتوفري املعلومات الواحد
لمريض أو مقدم الرعايـة، حـسب        ل  على وجه الدقة   لرعاية املطلوبة ابشأن املرض وطبيعة    

  .االقتضاء
 :نيسّنرعاية امل  -١٤٧

صحي وممارسـة الرياضـة     الغذائي  النظام  ال والتروجيية يف جماالت     نشطة الوقائية األ •
غريه مـن   البدنية، وحتديد أمناط السلوك احملفوف باملخاطر، والوقاية من السقوط و         

لفحص ا، وخاصة   بدين وال وظيفيكشف املبكر عن التدهور املعريف وال     وال،  وادثاحل
املشورة واملتابعـة   تقدمي  س البول، و   وسل رابصضعف السمع، ونقص اإل   لبالنسبة  

 أو الذين يعانون من أكثر من       ئي واحد دوابرنامج  للمرضى الذين يتلقون أكثر من      
 مرض واحد؛

الكشف واملتابعة لكبار السن املعرضني للخطر وفقا للسن واحلالة الصحية واحلالة            •
واألسرية ودرجة   وتقييم احلالة السريرية، واحلالة االجتماعية       ؛االجتماعية واألسرية 
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 إىل خطة متكاملة للرعاية الصحية      وصوال،  يةيومالة  يالتبعية يف أداء األعمال املعيش    
 الوقاية مـن  والتنسيق مع الرعاية املتخصصة واخلدمات االجتماعية وذلك هبدف         

  .هاوعالج  واألمراض املرتبطة بهعاقةاإل
شخاص من مجيع   ألل عاملة وسوء امل  القائم على نوع اجلنس   ف ومعاجلة العنف    اشتكا  -١٤٨

 :ر وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقةاألعمار، وخاصة القّص

 الكشف عن حاالت اخلطر؛ •

 حنو املشكلة يف حاالت اخلطر      وجهامل) عند االقتضاء  واالستقصاء (التاريخ املرضي  •
  سوء املعاملة؛واالشتباه يف وجود

شـتباه يف   االيف حاالت    ذلك، خاصة    الةتطلب احل ت نيإبالغ السلطات املختصة ح    •
ـ   رّص معاملة الق  إساءة أو   القائم على نوع اجلنس   العنف  ارتكاب   سن أو   وكبار ال

 ؛عند االقتضاء اخلدمات االجتماعية بالغإاألشخاص ذوي اإلعاقة، و

   .وضع خطة التدخل املناسب لكل حالة •
  .الرعاية امللطفةجيري توفري  امليئوس منهرض امليف حاالت   -١٤٩
لـصحة  بغرض احلفاظ على ا    وتقدمي املشورة والدعم     ية والترويج الوقاأنشطة  م  وتنظ  -١٥٠

  .ختلفة من دورة احلياةاملراحل املالنفسية يف 
 الذين ال يستطيعون    ذوي اإلعاقة بالنسبة لألشخاص   : لفم واألسنان لالرعاية الصحية     -١٥١

 ة الكافي دمي العناية بتق من ضبط النفس للسماح      القدر الالزم حلفاظ على   ابدون عالج مهدئ    
 هؤالء األشخاص إىل اخلدمات     ولتوفري سبل أيسر لوصول   الفم واألسنان؛   اخلاصة ب صحتهم  ب

مساعدة ميكـن ضـمان     يف بيئة    على إيداعهم  ائحواليت يقدمها نظام الصحة العامة تنص الل      
  . داخلهاالرعاية املناسبة

  قائمة خدمات الرعاية املتخصصة  -٣  
 عنـدما تكـون   الرعاية الشاملة للمرضـى     مواصلة تقدمي   تخصصة   الرعاية امل  تكفل  -١٥٢

 ميكن اسـتئناف هـذه    إىل حني  كافية، و  غرياإلمكانيات اليت توفرها الرعاية الصحية األولية       
 سني والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل والرعاية وحتاملساعدةتقدمي وهي تتألف من    . الرعاية

تـدخل  الضـطراب   اال طبيعـة     تستدعي ملرض حني الصحة والتثقيف الصحي والوقاية من ا     
 حالة املريض أو مـن خـالل        ما تسمح  يف العيادة اخلارجية حيث    وجيري توفريها . تخصصامل
. ستـشفى الداخليـة بامل  ستشفى على أساس الرعاية النهارية أو       يف امل رات خارجية أو    شااست

الت األخرى، سـواء يف     التنسيق مع الوكا  بالصحة النفسية   ب النهوضية و وجتري تدابري الوقا  
  .خارجه وأاجملال الصحي 
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  :ما يليإىل  اإلشارة بوجه خاص ميكنألغراض هذا التقرير، و  -١٥٣
  املـساعدة  هي تـشمل   و االستشاري،طابع  الالرعاية املتخصصة ذات    جيري توفري     -١٥٤

ن  الصحة والتثقيف الصحي والوقاية م     سنيوالتشخيص والعالج وإعادة التأهيل والرعاية وحت     
  .اإلسعاف اخلارجياملرض، على أساس 

 يف املستشفى علـى أسـاس الرعايـة         ةتخصصامل الطبية واجلراحية    ةاملساعدوتقدم    -١٥٥
، والتدابري العالجية والتأهيليـة لألشـخاص الـذين          املساعدة والتشخيص  وتشملالنهارية،  

 الكـربى الـيت     ، مبا يف ذلك اجلراحـة اإلسـعافية        املستمرة  الرعاية املتخصصة  حيتاجون إىل 
بصفة شارة  اإل ، جتدر ألغراض هذا التقرير  و. يف املستشفى خالل الليل   املريض  بقاء   تتطلب ال

 :إىل ما يليخاصة 

 هاتنفيـذ و لمـريض الالزمة ل التدابري واإلجراءات العالجية والتأهيلية     بيان    )أ(
 ؛ات اخلارجيةالعيادب ي ملرضى األورامئايوالعالج الكيماجلراحة ، مبا يف ذلك تهامتابعو

  . عند الضرورةهاجتديدواألخرى التعويضية  واألجهزة األجهزة املغروسة  )ب(
ـ اجلراح و الطبيةالرعاية  شمل  ي، و يداخلاملستشفى على أساس    العالج ب   -١٥٦  ورعايـة   ةي

للمرضى الذين حيتاجون إىل رعايـة  والعالج التشخيص  القيام بإجراءات   التوليد واألطفال أو    
 واألجهـزة    األجهزة املغروسة  بند حتت هذا ال   وتندرج. باملستشفى حتجازتقتضي اال مستمرة  

  . عند االقتضاءيالتأهيل، وكذلك العالج هاجتديدواألخرى التعويضية 
الرعاية الصحية األولية يف حاالت التـسريح املبكـر مـن           املتعلق ب دعم  الويشمل    -١٥٧

اليت يتعني اختاذها بطريقة منسقة من       تدابري التشخيص والعالج     يف املرتل املستشفى أو العالج    
 املستويات  علىبدأ  تقبل خدمات الرعاية الصحية األولية واملتخصصة نتيجة لإلجراءات اليت          

 ميكن توفريها يف املرتل بطريقة تـضمن اسـتمرارية          كال املستويني أنه  قرر  ياملتخصصة واليت   
من  وطريقة تنظيم كل     املوضوعةتخصصة  امللربامج  لالرعاية يف مرحلة ما بعد املستشفى وفقا        

  .اخلدمات الصحية
عنـد االقتـضاء،     هاتنفيـذ و ها، اإلجراءات التشخيصية والعالجية أو وصـف      بيان  -١٥٨
الـصماء والتغذيـة    وأمراض الغدد   ،   وتكّون األورام  باألمراض املعدية والطفيلية،   يتعلق فيما

االضطرابات وة املنتجة للدم،    واألمراض األيضية واضطرابات املناعة، وأمراض الدم واألجهز      
 واحلواس، وأمراض الدورة الدمويـة، وأمـراض اجلهـاز          ، وأمراض اجلهاز العصيب   ،النفسية

التنفسي واجلهاز اهلضمي، وأمراض املسالك البولية والتناسلية، ومضاعفات احلمل والـوالدة           
  املفـصلي  العظمي العـضلي  طبقة حتت اجللد، وأمراض اجلهاز      الوالنفاس، وأمراض اجللد و   

التشوهات اخللقية، واألمراض الناشئة خالل فترة مـا حـول الـوالدة،            ووالنسيج الضام،   
إعادة تأهيل املرضى الذين يعانون من قصور     وتشمل اخلدمات األخرى    .  والتسمم واإلصابات

  .قابل لإلصالحوظيفي 
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 قابـل لإلصـالح   إعادة تأهيل املرضى الذين يعانون من قصور وظيفـي          وتشمل    -١٥٩
م سـتقالهل  الوظيفية وا  ضىرة املر  قد دف إىل تسهيل  هتالتشخيص والتقييم والوقاية والعالج و    

  . وذلك لتمكينهم من العودة إىل بيئتهم املعتادةهما، أو حتسينيهماواحلفاظ عل ،بالقدر املمكن
 واجلهاز العـصيب    اجلهاز اهليكلي العضلي  شمل إعادة التأهيل أيضا عالج أمراض       وت  -١٦٠

تقـومي   عن طريق العالج الطبيعي والعالج الوظيفي و       ة التنفسي والقناة الوعائي القليباجلهاز  و
 الـوطين   ةنظام الـصح   داخل   اجلاري عالجها عملية املرضية   الباشر على   املتأثري  ال ذي الكالم

  .)األجهزة التقوميية(نية تقاألساليب البو

  قائمة خدمات الرعاية يف حاالت الطوارئ  -٤  
ـ  تـهم لب حال طتت تعطى للمرضى الذين     اليت هي الرعاية وارئ  رعاية الط   -١٦١ سريرية ال
 يف مرتل املريض أو يف املوقع،     و،  وخارجها املراكز الصحية    ويتم توفريها داخل  . افوري اعالج

وتـشمل هـذه    .  آخرين مهنينيو ممرضة ومبساعدة من     أ، على يد طبيب     ساعةعلى مدار ال  
شتبه يف وجـود    لب الوضع ذلك، خاصة عندما يُ      يتط  املختصة حني  السلطات إبالغاخلدمة  
  .شخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن واألرّص معاملة القإساءة أو القائم على نوع اجلنسالعنف 

  قائمة خدمات االستحقاقات الصيدالنية  -٥  
 األدوية واملنتجات الصحية وجمموعة كاملـة مـن         الصيدالنية  االستحقاقات تشمل  -١٦٢

 مع احتياجـاهتم الـسريرية،      ةتمشيم بطريقة   عليها ضمان حصول املرضى     التدابري الرامية إىل  
  . هلم واجملتمعقل تكلفةناسبة وبأامل وللمدةرعات الدقيقة املقابلة الحتياجاهتم الفردية، باجل

  قائمة خدمات االستحقاقات التقوميية العادية  -٦  
املغروسـة وغـري   (ة  من استخدام املنتجـات الـصحي   التقوميية االستحقاقاتتتكون    -١٦٣

أو تعـديل عملـه أو       أحد مكونات اجلـسم   جزئيا أو كليا حمل     للحلول  صممة  امل) املغروسة
، وتتألف  واستقالهلمرضى  حياة امل  وتشمل العناصر الالزمة لتحسني نوعية    . ه أو تسهيل  هتصحيح

، ية اخلارجية، والكراسي املتحركـة   اجلراحية واألطراف االصطناع   الغرساتبشكل ملموس من    
  .األجهزة اخلاصة لتقومي األسنانتقومي العظام ووأجهزة 
 استحقاق املـساعدة    تتضمن الصحية أو    الدوائر جمانا من قبل     املزايايتم توفري هذه    و  -١٦٤

. احية املختصة ووفقا للوائح كـل منـه       املالية يف احلاالت املذكورة من قبل السلطات الص       
،  االحتياجات الصحية للمرضى   تلبية بشكل يكفل ،  يةاملزايا التقومي وتعطى املوافقة على توفري     

، ا املنتجات الداخلـة يف اختـصاصه      قائمةمن قبل اإلدارة الصحية املختصة على أساس من         
نظام  الصادرة عن اخلدمات املشتركة قائمةواليت جيب أن تتضمن كحد أدىن البنود الواردة يف 

  . الوطينةالصح
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  النظام الغذائينتجات ية ملقائمة خدمات االستحقاقات العاد  -٧  
 لألشخاص الذين   باحلميةلعالج  ا وصف النظام الغذائي  اتنتجاصة مب  اخل تشمل املزايا   -١٦٥

عوية يف املرتل للمرضى غـري      املتغذية  اليعانون من اضطرابات األيض اخللقية حمددة، وكذلك        
. التـهم الـسريرية   حل نظـرا  األطعمة العادية    بتناولقادرين على تلبية احتياجاهتم الغذائية      ال
  .رسوما مقابل هذا االستحقاق يدفع املستخدمون الو

  خدمات النقل العادية لألغراض الصحيةقائمة   -٨  
، مـن   لألشخاص ذوي اإلعاقـة   فر  اتويي جيب أن    ذالنقل ألغراض الصحة، ال   يتألف    -١٦٦

ـ  الذين جتعلهم   لمرضى  وذلك ل بحتة،  السريرية  الألغراض  لوسائل النقل،     ينري قـادر  حالتهم غ
  .على السفر عن طريق وسائل النقل العادية

  . وفقا للوائح الصادرة عن السلطات الصحية املختصةاالستحقاق ايتم توفري هذو  -١٦٧

  مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة  -٩  
 إىلالـوطين   لنظام الـصحة    اخلدمات املشتركة   بقائمة   مجيع األنظمة املتعلقة     رسلت  -١٦٨

ومـن مث فـإن     . األشخاص ذوي اإلعاقـة، للعلـم      ذلك مجعيات    مجعيات املرضى، مبا يف   
  .يف االعتبارمأخوذة  يف تنظيم املسائل اليت تؤثر عليهم تهممشارك
، الذي  ٢٠٠٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤، املؤرخ   ٤١/٢٠٠٢القانون رقم   ويتوخى    -١٦٩
 اإلتاحـة ،  الوثائقال املعلومات السريرية و   ملرضى واحلقوق وااللتزامات يف جم    استقالل ا ينظم  
الئمة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم من ممارسـة         املكافية و اللمعلومات  ل الكاملة

  .حقهم يف املوافقة على القرارات اليت تؤثر عليهم

 مراكز وخدمات ووحدات اإلحالة على مستوى نظام الصحة الوطين  -١٠  

نظام على مستوى   اإلحالة  وحدات  أيضا على تعيني مراكز وخدمات و     والعمل جار     -١٧٠
فعالـة  ال و واملأمونة احلصول على الرعاية الصحية عالية اجلودة        عدالةلضمان  الصحة الوطين   

على مستوى رفيـع مـن      لرعاية  ا ها خصائص اليت تقتضي لألشخاص ذوي احلاالت املرضية     
ـ    . ز احلاالت يف عدد قليل من املراكز      ي ترك يستدعي مماالتخصص   ى ويتواصل العمل أيضا عل

 يف إطار التخطـيط     اخلدمات والوحدات واملراكز    قواعد إجرائية لتحديد واعتماد هذه     وضع
 التماسك بشأن ٢٠٠٣مايو  /أيار ٢٨، املؤرخ   ١٦/٢٠٠٣املشترك املنشأ عمال بالقانون رقم      

 من قبيل  ات قيد النظر إعاق    اجملاالت ويف هذا السياق تشمل   .  الوطين ةنظام الصح واجلودة يف   
  . العظامع وعالج الرّضاألطفالع العظمي وجراحة أمراض النخا

كـانون   ١٤، املؤرخ   ٣٩/٢٠٠٦ القانون رقم    إىلوأخريا، ميكن اإلشارة يف هذا الفرع         -١٧١
 والرعاية لألشخاص يف حاالت التبعية،      الشخصي  بشأن تعزيز االستقالل   ،٢٠٠٦ديسمرب  /األول
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 ٣ دون سـن  محايـة األطفـال      تحديدعلى وجه ال   ه من  الثالث عشر  ضايفاإل احلكمالذي ينظم   
 الـذايت   االستقالل لنظام اجمللس اإلقليمي    وهو يقتضي من  . سنوات من العمر يف حاالت التبعية     

خطة شاملة لرعاية هؤالء األطفال، تنص علـى  اعتماد   تبعيةيف حالة   الذين  ألشخاص  لرعاية  الو
ا، من أجـل    اختصاصات كل منه  بمساس  ا من قبل اإلدارات العامة، دون       التدابري الواجب اختاذه  
  .مقدراهتاستعادة وتعزيز التدخل املبكر 

  العمل والعمالة: ٢٧املادة   -تاء   

  القانون احلايل  -١  
إما ذات  هي  ، و تسعى ملكافحة التمييز  دولية   معاهدات   على عدة سبانيا  إقت  قد صدّ ل  -١٧٢

املعاهدات اإلعالن  ه  وتشمل هذ . العملجماالت  ف اجملاالت االجتماعية و   ستهدتطابع عام أو    
 القتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا       

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان وامليثـاق االجتمـاعي         ألمم املتحدة، و  الصادرين عن ا  
غريها من  و١١٧، ١١١، ١٠٠، واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم لس أوروباجملاألورويب  
، بطبيعة احلال، اتفاقية حقوق األشـخاص       وكذلكاملساواة وعدم التمييز،    ب املعنية   الصكوك

 ينبغيسبانيا  إلتشريعات األوروبية املعمول هبا يف      ل وبالنسبة. ادقت عليه  ص يتذوي اإلعاقة، ال  
ـ  اضع إطار يالذي   EC/2000/78  توجيه اجمللس  اإلشارة إىل    املعاملـة يف    للمـساواة يف   ا عام

كافحة التمييز على أساس الدين أو املعتقد أو العجز أو السن أو            مليسعى  و،  االستخدام واملهنة 
، ٦٢/٢٠٠٣سباين مبوجب القـانون رقـم       إل النظام القانوين ا    إىل  نقله متالتوجه اجلنسي، و  

، والنظـام  بـشأن التـدابري املاليـة واإلداريـة        ،٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٣٠املؤرخ  
  :ريعات املعتمدة على النحو التايلالتشو. االجتماعي

شأن التدابري  ب،٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٣٠، املؤرخ ٦٢/٢٠٠٣ن رقم القانو •
 ؛)بقانون التدابري املالية يلييشار إليها فيما و( والنظام االجتماعي املالية واإلدارية

امللكـي   ماملرسـو  مبوجب املوحد   ه نص ىوافق عل املوضع العمال،   ب املتعلقالقانون   •
 يلـي يشار إليه فيما    و(،  ١٩٩٥مارس  /آذار ٢٤، املؤرخ   ١/١٩٩٥بقانون رقم   

 ؛)بقانون وضع العمال

دمـاج  اإل، بـشأن  ١٩٨٢أبريـل  /نيـسان  ٧، املؤرخ ١٣/١٩٨٢قانون رقم  ال •
بقانون إدماج األشخاص  يلي فيما يشار إليهو (لألشخاص ذوي اإلعاقةاالجتماعي 
 ؛)ذوي اإلعاقة

مبوجـب   املوحد   هنص ى عل وافقوالعقوبات يف النظام االجتماعي، امل    قانون اجلرائم    •
يشار و (،٢٠٠٠أغسطس  /آب ٤، املؤرخ   ٥/٢٠٠٠ رقم املرسوم امللكي بقانون  

 ؛)بقانون اجلرائم والعقوبات فيما بعد إليه
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املرسوم امللكـي   مبوجب   املوحد   هنص ى عل وافق، امل  بشأن إجراءات العمل   قانونال •
يلـي   فيمـا    يشار إليه و (،١٩٩٥أبريل  /نيسان ٧ املؤرخ   ،٢/١٩٩٥ رقم بقانون

 ؛)بقانون إجراءات العمل

 بشأن تعزيز   ،٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ١٤، املؤرخ   ٣٩/٢٠٠٦القانون رقم    •
  . والرعاية لألشخاص يف حاالت التبعيةالشخصي االستقالل

  اإلطار املرجعي  -٢  
 ٢٠١٢-٢٠٠٨  للفترة وي اإلعاقة  لتوظيف األشخاص ذ   الشاملةالعمل  استراتيجية    -١٧٣

ها اعتمـد وقد  . سبانياإ يف   شخاص ذوي اإلعاقة   اإلطار املرجعي لتعزيز فرص العمل لأل      يه
العمـل  خطـة   وجيري حاليا تنفيذ    . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٢٦جملس الوزراء يف قرار مؤرخ      

من كة  كال النصني مبشار   ّدوأِع. ٢٠١٠-٢٠٠٨ السنوات   تشمل  يت، ال لالستراتيجيةاألوىل  
سـباين  اإلسباين ملنظمات أصحاب األعمـال واالحتـاد اإل       االحتاد  (منظمات أرباب العمل    

 جلـان واالحتاد العـام للعمـال      (منظمات العمال   و،  )للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم   
سبانية ملمثلي األشـخاص    اللجنة اإل (ت اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة       ، واملنظما )العمال

  .ومناطق احلكم الذايت) ذوي اإلعاقة

 إىل حتقيق العمالة الكاملـة      الرامية شخاص ذوي اإلعاقة  أثر برامج وسياسات العمالة لأل      -٣  
   من االتفاقية٢٧من املادة ) ز(و) أ(واملنتجة وفقا للفقرتني 

 :إىل ما يلييف هذا الصدد ميكن اإلشارة   -١٧٤

القـانون  يـنص   : األشـخاص ذوي اإلعاقـة     توظيـف علـى   لتشجيع  اتدابري   •
دمـاج االجتمـاعي    اإل، بشأن   ١٩٨٢أبريل  /نيسان ٧، املؤرخ   ١٣/١٩٨٢ رقم

  منـها  ديتفيت يس ه سياسات العمالة ال   ي ينبغي توج  على أنه  لألشخاص ذوي اإلعاقة  
 تكفـل  يف سوق العمل العام يف ظل ظروف         م حنو إدماجه  األشخاص ذوو اإلعاقة  

نتاج مـن    يف نظام اإل   م، إدماجه لك إذا تعذر ذ   تطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة، أو     
، ٥٦/٢٠٠٣قانون العمـل رقـم      ويضع  .  بالتحديد خالل طريقة العمالة احملمية   

ضمان املساواة احلقيقيـة يف الفـرص       ،  ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ١٦املؤرخ  
األهداف ذات األولوية لسياسة    ضمن  وعدم التمييز يف احلصول على فرص العمل        

كومة املركزية ومناطق احلكم الذايت مبسؤولية اعتماد برامج        ويعهد إىل احل  . العمالة
 خاصة يف االندماج    ألشخاص الذين جيدون صعوبة   ا للتشجيع على توظيف  حمددة  

للدراسة االستقصائية  ووفقا  .  األشخاص ذوو اإلعاقة   ال سيما  و - يف سوق العمل  
وطين لإلحصاء   املعهد ال  ا أجراه يتواالستقالل الشخصي وحاالت التبعية ال    لإلعاقة  
 يف املائـة    ٣٥,٥ األشخاص ذوي اإلعاقة  ، كان معدل النشاط بني      ٢٠٠٨يف عام   

وكان معدل العمالـة جلميـع     ). لنساء يف املائة ل   ٣١,٢ يف املائة للرجال و    ٤٠,٣(
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 يف املائة   ٢٣,٧ يف املائة للرجال و    ٣٣,٤( يف املائة    ٢٨,٣األشخاص ذوي اإلعاقة    
 يف  ٢٤,٠ يف املائة للرجـال و     ١٧,٢( يف املائة    ٢٠,٣وبلغ معدل البطالة    ). للنساء

  .)املائة للنساء
ـ     املنيدخول الع على  تشجيع  التنفذ تدابري   : العمالة احملمية  •  ذين ذوي اإلعاقـة وال

تقـام هـذه    و. صعوبات خاصة أساسا من خالل مراكز التوظيف اخلاصة        ونعاني
 غالبية  الوظائف، ويعاين  ىاإلبقاء عل أو  /اق املشاريع املولدة للعمالة و    املراكز يف سي  

 وهي تشمل   ؛ة متنوعة وواسعة النطاق   قدماحلوافز امل و.  املعنيني من اإلعاقة   نيلامالع
 يـتم إجيادهـا   كل وظيفة مستقرة    عن    يورو ١٢ ٠٠٠إعانات قد تصل إىل     دفع  
 كمـا توجـد   .  يف املائة  ٩٠ركز  امل يف   ذوي اإلعاقة  املني نسبة الع  تتجاوز عندما

 يف املائة من مـسامهات أصـحاب العمـل يف الـضمان           ١٠٠ بنسبةحسومات  
 يف املائة مـن احلـد األدىن        ٥٠ا يعادل   مبتكاليف األجور   لاالجتماعي، وإعانات   

ـ    وإزالة عقبات    هتيئة الوظائف إعانات من أجل    ، و لألجور بني املهن   صل البنـاء ت
ت للحصول على املساعدة التقنيـة      إعانا لكل وظيفة، و    يورو ١ ٨٠٠ىل  قيمتها إ 

والـيت    الربح اليت ال هتدف إىل    ميزانيات مراكز التوظيف اخلاصة      ملوازنة إعاناتو
 .عامة ذات منفعة يعلن أهنا

.  بني أسواق العمـل احملميـة والعامـة      دور التأهيل هي نوع من    و: العملجيوب   •
 الوظائف احملميـة   من   ذوي اإلعاقة  تسهيل انتقال العمال     يفهدفها النهائي   ويتمثل  

  . بيئة حرةإىل العمل يف
جيب العمل هو عقد بني شركة يف سوق العمـل العـام   الذي يقوم عليه  ساس  واأل  -١٧٥

والغرض من هذا العقد هو توفري السلع أو اخلدمات املرتبطة          . ة اخلاص التوظيفكز  امرأحد  و
 ذوي اإلعاقةعدد من العمال ألدائها نقل مؤقتا ُيالنشاط العادي للشركة واليت  ب ا مباشر ارتباطا

ركز إىل أماكن العمـل يف      امل يف املائة من     ٣٣ أو تفوق    اإلعاقة لديهم  مستويات   لذين تعادل ا
ب العمل لفترة غري حمـددة      و جي معوقا من أحد    عامال اليت تستخدم  للشركة   ميكنو. الشركة

بدوام كامـل ومنحـة تـصل    املدة  للعقد غري حمدد   يورو ٧ ٨٠٠ تتلقى إعانة تصل إىل   أن  
 مسامهات صاحب   من يف املائة    ١٠٠  نسبته اً حسم ، وكذلك ة الوظيفة لتهيئ  يورو ٩٠٠ إىل

 لتغطيـة   ة مالي إعاناتتتلقى مراكز التوظيف اخلاصة     و. العمل يف الضمان االجتماعي   
ؤقت املأو  املدة  غري حمدد   العقد  التكاليف اليد العاملة والضمان االجتماعي املترتبة على        

  .تقوم بتشغيله وقمع سنويا عن كل عامل  يورو١ ٢٠٠تصل إىل 
 يف نظام   األشخاص ذوي اإلعاقة  ج  ادم العمالة املدعومة برنامج إل    .العمالة املدعومة  •

 يف مكـان    رصد الفـردي  الويضم عددا من التدابري تشمل التوجيه و      . العمل العام 
 ون يف العمل  تخصصمن  و مدرب هاقدميالعمل يف املؤسسات يف سوق العمل العام،        

 الـذين  ذوي اإلعاقـة   العمال   علىيف العمل واجملتمع    تكيف  اليل  هتدف إىل تسه  و
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 العمل يف ظـروف مماثلـة       ويؤدى.  صعوبة خاصة يف دخول سوق العمل      جيدون
نظام لألشخاص املـصابني    ال وقد ُصّمم . ماثلةاملوظائف  الغريهم من العاملني يف     ل

 أو  تـساوي بنسبة  بالشلل الدماغي، واملرض العقلي أو اإلعاقة العقلية املعترف هبا          
بنـسبة إعاقـة    سي  احلبدين أو   العجز  ال، واألشخاص ذوي     يف املائة  ٣٣ تزيد على 
تغطية تكاليف اليـد    هو  والقصد من اإلعانات    .  أو تتجاوزها   يف املائة  ٥٥ قدرها

ويتوقـف  .  العمـل   من خالل إشراك مدريب    ةتكبداملالعاملة والضمان االجتماعي    
 العجـز؛ ودرجـة   اإلعاقة  ، ونوع   نياملعنيع على عدد العمال     ودفمقدار الدعم امل  

  .كل عامل معوقوعن  سنويا يورو ٦ ٦٠٠ يورو و٢ ٥٠٠يتراوح بني و

  وحدات الدعم لألنشطة املهنية    
 تـشغيل  من   الناشئةتدفع اإلعانات لتغطية تكاليف اليد العاملة والضمان االجتماعي           -١٧٦

. ؤقت ملدة ستة أشهر أو أكثر    لفترة غري حمددة، أو على أساس م      هذه  وحدات الدعم   العمال من   
 :عندما معوق عن كل عامل يورو يف السنة ١ ٢٠٠ الدعم هو ومبلغ

معتـرف هبـا   عجـز   بدرجةمن مرض عقلي أو إعاقة عقلية   العامليعاين    )أ(
 ؛ يف املائة٣٣ تتجاوزساوي أو ت

ـ معترف هبا   عجز   بدرجة من إعاقة جسدية أو حسية       العامليعاين    )ب( ساوي ت
  . يف املائة٦٥ تتجاوز أو

ين يفقـدون    الـذ  األشخاص ذوي اإلعاقـة   لتسهيل إعادة توظيف    املتخذة  تدابري  التأثري    -٤  
ات  وخفض النفقات وإعادة اهليكلة االقتصادية يف املؤسـس        وظائفهم بسبب اخلصخصة  
   من االتفاقية ٢٧من املادة ) ه(١العامة واخلاصة وفقا للفقرة 

دابري حمددة لألشـخاص    ال توجد ت  و. ذا املوضوع  ه بشأنال توجد معلومات متاحة       -١٧٧
ذات األولوية ألغـراض تنفيـذ      إحدى الفئات    يكّونون م، على الرغم من أهن    ذوي اإلعاقة 

  .سياسات العمالة النشطة

ـ       التسهيالتتوافر املساعدة التقنية واملالية الالزمة لتوفري         -٥    شجيع املعقولة، مبا يف ذلـك ت
  دة لتعزيز روح املبادرةالتعاونيات واملشاريع اجلدي

يز تعزنتقائي و االعمل  تدابري ال  الذي ينظم    ١٤٥١/١٩٨٣ينص املرسوم امللكي رقم       -١٧٨
اليت تقـوم   لشركات  ميكن ل : "على ما يلي   ،، يف مجلة أمور   فرص العمل للعمال ذوي اإلعاقة    

ـ   اطلب  ت  أن املدةغري حمددة   عقود  ب العمال ذوي العاهات     بتشغيل ن حلصول على إعانـات م
 املقررة يف املواد السابقة     املزايا مع   اإلعاناتهذه  تتماشى  و. يف الدولة لتوظيف  ل ةدائرة العام ال
 لتجنب حوادث العمل    الضروريةوظائف، وتوفري معدات احلماية الشخصية      ال لتهيئةة  وجهوامل

العقبات اليت جتعـل مـن       وأ، أو إزالة العوائق     ذوي اإلعاقة املستخدمني  العمال  صفوف  بني  
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اجـة إىل   وجيب أن يـدعم احل    . أداء مهامهم ذوي اإلعاقة   لعمال  ا علىالصعب أو املستحيل    
ـ هيئة ت  أو تدابري احلماية الشخصية اخلاصة تقرير مؤيد من          التهيئة  والـضمان  العمـل    شيفت

 جيوز للعمـال  على هذه املساعداتويف حال عدم تقدمي الشركة طلبا للحصول    . االجتماعي
  ."سهمتقدمي هذا الطلب بأنف

قـرار   (املستخدم أو مبلغ االستثمار     يورو ٩٠١,٥٢تدفع منحة مببلغ ال يتجاوز      و  -١٧٩
تعزيـز العمالـة    لالعقود املؤقتة   ب فيما يتعلق منح مماثلة   وتدفع  . )٩٤-٤-١٣وزاري بتاريخ   

 شريطة أن ،عقود املمارسة أو التدريب أو العقود ملدة غري حمددةأو بلألشخاص ذوي اإلعاقة، 
  . أو أكثر شهرا١٢ً العقد هي دةمتكون 

 يف سـوق    لألشـخاص ذوي اإلعاقـة    تدابري العمل اإلجيايب والفعال لتعزيز فرص العمل          -٦  
  العام العمل
ذوي  نيلام من الع  املؤلفةة  الفئلتدريب والعمالة واملشاركة على     لنطبق التشريع العام    ي  -١٨٠
 يف عقود من أي نـوع       وادخلأن ي  نيلامؤالء الع هل ، ميكن  وبالتايل . على وجه التحديد   اإلعاقة

  .سباينينظمها القانون اإلاليت نواع األمن 
 املؤسـسات العامـة     يشترط مبقتضاها على  حمفوظة   احصص كذلك القانون   وحيدد  -١٨١

  عامال أو أكثـر ضـمان أن يـشكل         ٥٠ليت تستخدم   واخلاصة الصغرية واملتوسطة احلجم ا    
عفاءات من هذا   إلابويسمح  . عملها ةيف املائة من قو    ٢ما ال يقل عن      ذوو اإلعاقة    العاملون

، مثل إبرام عقد جتاري أو      مطبقة ترتيبات بديلة    يف حال وجود  االلتزام يف ظروف استثنائية أو      
 جيب عمل إجياد، أو   حلسابه اخلاص معوق ويعمل   عامل  مع  لعمل اخلاص أو    لمدين مع مركز    

  . وتسهيل انتقاهلم إىل العمالة العاديةعاقةلألشخاص ذوي اإلمية احمل لتعزيز فرص العمل منشأ
ذوي العمال  وتقوم بتشغيل    هبا   ةرتبطمي مؤسسة أو تعاونية     ألوافز أيضا   احلتقدم  و  -١٨٢

  .تتجاوزهاأو   يف املائة٣٣ قدرها نسبة إعاقة
. بدوام كامل أو بـدوام جزئـي      و تكون العقود غري حمددة املدة أو مؤقتة،         وجيوز أن   -١٨٣

 ٣ ٩٠٠قـدره    مبلغ إمجـايل  يف شكل   املدة  عقود غري حمددة    للة إعانات   قدمفز امل تشمل احلوا و
 ثابتةبالغ  الضمان االجتماعي مب   اتسامهملحسومات  املدة يتم إبرامه، و    لكل عقد غري حمدد      يورو

غري ( وفقا لنوع العقد    يورو ٦ ٣٠٠ يورو و  ٣ ٥٠٠تراوح بني   العمل السنوية وت  تعزيز  يف خطة   
 لتهيئـة  يورو ٩٠٠صل إىل   ت اًنحلعامل، ومِ اجنس  ، ودرجة اإلعاقة و   )مؤقتةدة  مل أو    املدة حمدد
  . اتلشركلضريبية  ذوي اإلعاقة وحسومات عاملنيإعانات من أجل تدريب الف، وائوظال

سواء كـان   ( ذوي اإلعاقة    املنيي للع مهيدلتدريب الت ل اعقود متنح للشركات اليت و  -١٨٤
 احلصول علـى    احلق يف )  العمل، بدوام كامل أو بدوام جزئي      يف أثناء  اتدريب أو   ارمسيتدريبا  

ة مدكامل  عن  الضمان االجتماعي   يف   يف املائة من اشتراكات أرباب العمل        ٥٠ختفيض قدره   
 .فائوظلتهيئة ال يورو ٩٠٠العقد باإلضافة إىل دعم يصل إىل 
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 :فيما يلي أمهها ، األشخاص ذوي اإلعاقةتشغيل من احلوافز املالية ل عددوهناك أيضاً  -١٨٥

) د بـدوام جزئـي    وعقالسبيا يف حالة    انت فضخي( يورو   ٣ ٩٠٧قدره  دعم    )أ(
املرسـوم امللكـي    (ملؤقتـة    أو لتحويـل العقـود ا      ة املـدة  غـري حمـدد   ال املبدئيةعقود  لل

 ؛)١٤٥١/١٩٨٣ رقم

 :سومات على املسامهات االجتماعيةاحل  )ب(

، وفقا  ةسن يورو يف ال   ٦ ٣٠٠ يورو إىل  ٤ ٥٠٠من  : املدة ةغري حمدد الالعقود   •
 ؛)٤٣/٢٠٠٦قانون رقم ال( والعمر واجلنس تهالنوع اإلعاقة ودرج

الـضمان  يف   يف املائة من اشتراكات أربـاب العمـل          ٥٠: عقود التدريب  •
حكـم  ،  قانون وضع العمـال    (العاديةللطوارئ  الدفع  ستحقة  املاالجتماعي  
 ؛)٢إضايف رقم 

 يف الـسنة     يورو ٥ ٣٠٠ىل  إ  يورو ٣ ٥٠٠من  : عقود تعزيز العمالة املؤقتة    •
  . والعمر واجلنستها، وفقا لنوع اإلعاقة ودرج)٤٣/٢٠٠٦القانون رقم (

 التـدريب   خدماتوح  وفتملافرص العمل   على  ألشخاص ذوي اإلعاقة    اصول  ح إمكانية  -٧  
  العمل احلر  تشجيعىلإ الرامية، مبا فيها املهين
لألشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغـي      العمل احلر  شجيعالتدابري الرامية إىل ت   ب فيما يتعلق   -١٨٦

، وبالتايل متكني العـاطلني     مبلغ إمجايل ويل مدفوعات إعانة البطالة إىل      حتاإلشارة إىل برنامج    
استخدام مـا يـصل     من   يف املائة أو أكثر      ٣٣ اليت تصل نسبتها إىل   عن العمل ذوي اإلعاقة     

 لتمويـل   بـق أي مبلـغ مت   والتجارية  اهلم  ستثمار يف أعم  لالتهم  إعان يف املائة من     ١٠٠ إىل
  .اشتراكات الضمان االجتماعي

خـذ شـكل    ت ي لألشخاص ذوي اإلعاقة   آخر مهم لتعزيز فرص العمل       تدبريهناك  و  -١٨٧
أعضاء التعاونيات املرتبطة املدرجة يف     لعاملني من    مفتوح أيضا ل   والربنامج. للعمل احلر حوافز  

تمتـع  يويف هذا الصدد،    . العمل املنجز حلساهبم اخلاص   ب فيما يتعلق     املناسب الربنامج اخلاص 
 نظام الضمان االجتماعي اخلاص للعاملني حلساهبم       ينضمون إىل  الذين   األشخاص ذوو اإلعاقة  

 يف املائة على اشتراكات الضمان االجتماعي       ٥٠ تهنسبسم   ألول مرة حب   نيستقلاملاخلاص أو   
  .الفعلي خالل السنوات اخلمس التالية لتاريخ االنضمام

 ديسمرب، يف حكمـه   /كانون األول  ٣٠، املؤرخ   ٢٧/٢٠٠٩القانون رقم   سمح  يو  -١٨٨
الذين تزيد أعمارهم   عاقات  اإل من ذوي  مأطفاهل بتشغيل نيستقلامل املني للع ضايف اخلامس اإل
  . كموظفنيعاما ٣٠ عن
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 والـسخرة أو    راجلائ من الفصل    ذوي اإلعاقة  املنيالضمانات القانونية القائمة حلماية الع      -٨  
   من االتفاقية٢٧العمل القسري مبوجب املادة 

  الفصل اجلائر  )أ(  
 وأ إىل عـادل  عامل  ال تصنيف فصل    ميكن،  )٥٥املادة  (قانون وضع العمال    مبوجب    -١٨٩
.  من قبل صاحب العمل دليل على عدم االمتثال املزعوموجد إذا  عاداليعتربو. باطل أو   جائر
ية املنصوص عليها يف القـانون،      رمسفصل مع الشروط ال   اليتوافق  الف ذلك، أو عندما ال      وخب
دفـع تكـاليف    مـع   (، وعلى صاحب العمل أن خيتار بني إعادة العامـل           يعّد جائرا  فإنه
  .ودفع التعويض املناسب) جراءاتإلا

فصل على أي من أنواع التمييز اليت حيظرها القانون اإلسـباين،         ال يبىن عندما   غري أنه   -١٩٠
واحلريات العامة، باإلضـافة إىل   األساسية نيلام حلقوق العقد ارتكب انتهاك  يكون   أو عندما 

عامل ال، ويعاد   باطاليكون الفصل   سف،   املادة نفسها من القانون    عناصر األخرى املذكورة يف   ال
 العامل  يف حالة فصل  وبعبارة أخرى،   . أي أجور غري مدفوعة   له  دفع  ت على الفور و   إىل العمل 

الفـصل   خبـالف  (على الدوام   باطاليكون  الفصل  فإن  ة على أساس اإلعاقة،     بطريقة متييزي 
 احلـصول علـى   يكون من حق العامل، باإلضافة إىل دفع األجور غري املدفوعة،           ، و )اجلائر

  .من قانون إجراءات العمل١٨١يف املادة يه لعالتعويض املنصوص 

  العمل القسري أو اإلجباري  )ب(  
سباين اليوم على التمييز الصريح ضد األشخاص على أساس          اإل يف اجملتمع مت القضاء     -١٩١
 آليـات   توجدوباإلضافة إىل ذلك،    . االجتماعية من أي نوع   أو   الشخصية أو الوظيفية   احلالة

لحريـة  ل اتهتديـد اليت قد تشكل عدم مساواة يف املعاملة أو         كثر دهاء   األتدابري  الملكافحة  
 للغاية من احلماية وضمان     رفيعة معايري    يويل صك ١٩٧٨دستور عام   و. الشخصية والكرامة 

. العبودية أو السخرة أو العمل القسري      وأ مثل الرق    يف ظلها ألمور   مكان   الحقوق اإلنسان   
ات الدولية بـشأن املـسائل      ا على عدد من املعاهدات واالتفاق     سبانيإ ذلك، صدقت    عالوة

 ١٩٣٠لعـام    ٢٩ل الدولية رقـم     اتفاقية منظمة العم   املتعلقة بالرق أو السخرة، وال سيما     
امليثـاق  وي، رب بشأن إلغاء العمل اجل١٠٥املتعلقة بالسخرة أو العمل القسري واالتفاقية رقم   

أذن جملـس   و.  وميثاق احلقوق االجتماعية األساسية للعمـال      األورويبالحتاد  لاالجتماعي  
 االجتار بالبشر،   مبكافحةاملتعلقة   ١٩٧جملس أوروبا رقم     اتفاقيةالتوقيع على   بالوزراء مؤخرا   

كافحة  واهلدف األساسي منها هو منع وم      ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١اليت دخلت حيز النفاذ يف      
استخدام  يف كثري من األحيان االستغالل اجلنسي أو         شمل، اليت ت  مجيع أشكال االجتار بالبشر   

  .ألغراض األخرى هتدد اجملتمع الدميقراطيلعمل أو يف أغراض االقوى العاملة 
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 األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدولة الطرف الذين لـديهم          حصولالتدابري املتخذة لضمان      -٩  
 يف سوق العمل،    هم أو إعادة تأهيل   مدماجه الدعم الالزم إل   علىاملهين   وأالتدريب التقين   

  االتفاقية من ٢٧املادة من ) ك(١وفقا للفقرة 
 ١-١١املادة   (التمهيديدريب  تالتوظيف وال  عقود   بشأنالتشريع اإلسباين   يتضمن    -١٩٢
هذه العقود مع العمـال  فيها م ربتلحاالت اليت   لبعض أحكام حمددة    ) قانون وضع العمال  من  

خالل السنوات الست   قد أبرمت    هذه العقود    تكونعلى وجه التحديد، قد     و. ذوي اإلعاقة 
حـصول علـى    لل التالية)  القاعدة العامة لغريهم من العمال     وهيربع سنوات،   األ من   بدالً(

 بأهناغريها معترف رمسيا    شهادة  لتدريب املهين أو    ل شهادة جامعية، أو متوسطة أو دبلوم عال      
قا للحكم اإلضايف الثاين مـن نفـس        وفعالوة على ذلك،    . لهم ملمارسة املهنة  تؤه،  ةعادلم

مع العمال ذوي اإلعاقـة     ي  مهيدلشركات اليت تربم عقود التوظيف والتدريب الت      لالقانون،  
 يف املائة مـن اشـتراكات   ١٠٠ إىل ٥٠من قدره  مدة سريان العقد،    طوالخصم،  ق يف   احل

على النحـو   الضمان االجتماعي املستحقة عن احلاالت الطارئة املشتركة،        يف  أرباب العمل   
  .٥ فرع يف الهر ذكالذي ورد

ـ        -١٩٣  ة لتوظيـف األشـخاص ذوي اإلعاقـة       شاملحتدد اسـتراتيجية العمـل ال
 والتدريب لألشـخاص    ثقيفتعزيز الت "وهو،   منها ٢ يف اهلدف    ٢٠١٢- ٢٠٠٨  للفترة

إنشاء آليـات   " بني خطوط عملها     ،"ذوي اإلعاقة من أجل تعزيز قدرهتم على العمل       
  ." التعليم إىل مراحل العمل مراحلكافية لالنتقال من

   مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية:٢٨املادة   -ثاء   
سـبانيا مـن    إ وأسرهم يف    لألشخاص ذوي اإلعاقة  ية االجتماعية    توفري احلما  ريجي  -١٩٤

عاقة  املصممة لتغطية أي احتياجات ميكن أن تنشأ نتيجة إل         االستحقاقاتخالل جمموعة من    
، ويتم توفريهـا مـن      جتماعية اخلدمات اال  تشملمالية أو   قد تكون هذه احلماية     و. عجزأو  

 ونظـام   ةاالجتماعيدمات  اخلنظام  وطين، و  ال ةنظام الصح  نظام الضمان االجتماعي، و    خالل
ضمان االجتماعي  ها نظام ال  وفر اليت ي  وفيما يلي املزايا  . االستقالل والتبعية يف حاالت   الرعاية  

 ٢٠، املـؤرخ    ١/١٩٩٤رقم   قانونب امللكياملرسوم  ينظمه  الذي  لألشخاص ذوي اإلعاقة،    
  :لعام للضمان االجتماعي للقانون ا باملوافقة على النص املوحد،١٩٩٤ هيوني/حزيران
 ؛ة القائم على االشتراكات الدائمعاقةمعاش اإل •

 ؛)دار من قبل مناطق احلكم الذايتي(قائم على االشتراكات ال غري استحقاق العجز •

عاقة  مستوى اإل  هلا يف حال بلوغ   احلد األدىن   ترتفع قيم   (رمل  واألرملة  األمعاشات   •
 ؛) يف املائة أو أكثر٦٥صاحب املعاش ل
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 ذوي اإلعاقـة  أليتام  يف حالة ا  احلد األدىن املضمون    ترتفع قيمة   : األيتامحقاق  است •
  يف املائة أو أكثر؛٦٥ لديهم مستوى العجز الذين يبلغ عاما ١٨ دون سن

  وبدل نقدي عن كل طفل معوق؛استحقاقات األسرة •

 دد ملدة أسبوعني إذا كان الطفل يعاين من إعاقة؛ومتاستحقاقات األمومة،  •

لـى املرسـوم امللكـي       اإلشـارة إىل املوافقـة مـؤخرا ع        جتدر: د املبكر التقاع •
 ١٦١تعديل املادة   ب،  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٤، املؤرخ   ١٨٥١/٢٠٠٩ رقم

عاما  ٥٨ التقاعد املبكر يف سن    بشأن من القانون العام للضمان االجتماعي،       امكرر
تظهر عليهم  ائة أو أكثر و    يف امل  ٤٥ الذين يعانون من إعاقة تساوي نسبتها     للعاملني  

  .ض أمراض حمددة، والرعاية الصحية للمتقاعديناعرأ
ـ  الوطينةنظام الصح  إطاريف األشخاص ذوو اإلعاقةيتمتع    -١٩٥ ـ ي ذ، ال ضم كافـة  ي

لـى  عصول احلق يف احلباخلدمات الصحية اليت تقدمها اإلدارة الوطنية ومناطق احلكم الذايت،    
لرعاية الشاملة  لشروط األساسية واملشتركة    ال ضمان   ارض منه ، والغ املزاياجمموعة كاملة من    

الوقائيـة  :  الـوطين  ةيف إطار نظـام الـصح     مكفولة  الرعاية الصحية   و. يةكافال و ةستمراملو
 احملافظة علـى الـصحة،     الصحة وخدمات    سنيوالتشخيصية والعالجية وإعادة التأهيل وحت    

 املتعلقة بالصحة العامـة  االستحقاقات قائمةالوتشمل . جمموعات من اخلدمات للمواطنني    أو
االجتماعيـة والرعايـة يف حـاالت       الرعاية الصحية   والرعاية األولية، والرعاية املتخصصة و    

 منتجات احلميـة الغذائيـة والنقـل      و،  واألجهزة التقوميية الطوارئ، واخلدمات الصيدالنية،    
  .الصحيةلألغراض 

قـانون  ال تزال سارية واليت ينظمهـا       ليت  استحقاقات  اال إىل أيضا   وينبغي اإلشارة   -١٩٦
 ١، املؤرخ   ٣٨٣/١٩٨٤ رقم   امللكي واملرسوم   اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة    

نقـل والرعايـة الـصحية     دعم التنقل والتعويض عن تكاليف ال  بشأن ،١٩٨٤فرباير  /شباط
 .الصيدالنيةو

لى املزايا واخلـدمات    عصول  حلاإمكانية  بأيضا   األشخاص ذوو اإلعاقة  يتمتع  وأخريا،    -١٩٧
، املنصوص عليها يف حالة تبعية الذين  ألشخاص  لرعاية  الي و شخصالاالستقالل  نظام  اليت يوفرها   

االستقالل  بشأن تعزيز ،٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤، املؤرخ   ٣٩/٢٠٠٦ون رقم   يف القان 
شبكة اخلـدمات   نظام جزءا من    ال ويشكل   تهم؛ ورعاي  لألشخاص يف حاالت التبعية    الشخصي

  .ناطق احلكم الذايتملاالجتماعية 
 يـة عاشات التقاعد امل علىصول األشخاص ذوي اإلعاقة     بإمكانيات ح  وفيما يتعلق   -١٩٨

، )الئق واحلماية االجتماعية  ال ةعيشاملمستوى  (االتفاقية    من ٢٨من املادة   ) ه(٢وفقا للفقرة   
استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على   ضمان  "ل يتعني على الدول أن تتخذ اخلطوات املناسبة        

  ."قدم املساواة مع اآلخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد
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ز االهتمام على عناصـر     يولدى النظر يف أحكام هذه املادة من االتفاقية ينبغي ترك           -١٩٩
ذوي اإلعاقة يف احلياة العملية،      إدماج األشخاص    لتحقيقهتدف  اليت  سباين  إلالنظام القانوين ا  

وهـي  .  التقاعد بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة     إلمكانية احلالية على األوضاع    شديدع الت م
 ٢٠ ، املـؤرخ  ١/١٩٩٤رقـم    قـانون ب امللكـي املرسـوم    من   ا مكرر ١٦١ يف املادة    ترد

،  للقانون العـام للـضمان االجتمـاعي       ، باملوافقة على النص املوحد    ١٩٩٤ هونيي/حزيران
  .ذا الصكهل اريتطوحيدث ي ذال، ١٥٣٩/٢٠٠٣واملرسوم امللكي رقم 

ـ ،  قانون الضمان االجتمـاعي   السابقة من   ) ٢الفقرة   (٢-١٦١يف املادة     -٢٠٠ ها صيغتب
 /متـوز  ١٢، املـؤرخ    ٣٥/٢٠٠٢كم اإلضايف األوىل مـن القـانون رقـم          احل يف الواردة
 نيلمالع، يف حالة اعاما ٦٥ب  احملدد أنه ميكن ختفيض سن التقاعد العادي، تقرر، ٢٠٠٢ هيولي

 أقـل   ةسـبي انتتطبيق معامالت   مع   يف املائة أو أكثر،      ٦٥ لديهم عاقة مستوى اإل  الذين يبلغ 
  .حتددها الالئحةبطريقة 
كانون  ٥، املؤرخ ١٣٩/٢٠٠٣املرسوم امللكي رقم  الذي طوره هذا احلكم، يسلّمو  -٢٠١
 يف أداء   العاملون ، بأن املزيد من اجلهد والصعوبة اليت يواجهها هؤالء        ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

وذلـك   معاشاهتم التقاعديـة،     ختفيض دون   همتقاعدفض سن   خل يشكل سببا هين  املنشاط  ال
 ٦٥ نسبته عجز ثابت  فيها العامل من     يعاين يف احلاالت اليت     ٠,٢٥: "عامالت التالية املتطبيق  ب

خص إىل  وحيتاج الـش  "  يف املائة أو أكثر    ٦٥ستوى هو   امل إذا كان    ٠,٥"و "يف املائة أو أكثر   
مسؤولية حتديد  وأنيطت. مساعدة من شخص ثالث ألداء األعمال الضرورية يف احلياة اليومية    

مـن  يف كـل    له   ةعادلامليئة  اهل واخلدمات االجتماعية أو     نيسنعهد امل  مب وتوثيق درجة العجز  
  .الذايت احلكم مناطق
 التأمني العامة؛   طةسن التقاعد على املوظفني املشمولني خب     لتخفيض  الهذا  وال يقتصر     -٢٠٢
البحارة وعمال  و اصة للعمال الزراعيني  اخلطط  اخل يف   ني املدرج العاملني على    سيتم تطبيقه  بل

   .مناجم الفحم
يف يؤخذ   ال ،، ألغراض تطبيق تلك املعامالت    يةفعلال العمل   مدةساب  حبوفيما يتعلق     -٢٠٣

ـ  واعيلد الغياب ألسباب طبية     خبالف حاالت  الغياب عن العمل     احلسبان رض العـادي    امل
 األمومةبسبب  تعليق عقد العمل    و - بهالعمل أو غري املتصلة     املتصلة ب  - املهين، واحلوادث  أو

 أجـر  ستحق عنها الغياب املأذون به وامل   حاالت   و ؛طر أثناء احلمل  اخلأو  الرعاية  التبين أو   أو  
  . مبوجب تشريعات العمل ذات الصلة

فض سـن التقاعـد   خل املدد الزمنيةتعامل ال قاعدي، ساب املعاش الت  حب وفيما يتعلق   -٢٠٤
 حلـساب مقـدار     اليت تستخدم  لغرض حتديد النسبة املئوية      إال اشتراك بوصفها مدد للعامل  

  .املعاش التقاعدي
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بـشأن  ،  ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٤، املؤرخ   ٤٠/٢٠٠٧القانون رقم   ع  وّسو  -٢٠٥
بعد ذلك  ) بقانون تدابري الضمان االجتماعي    ييل فيما   إليهويشار  (تدابري الضمان االجتماعي    

 تلـك  من   ١ الفرعالفقرة الثانية من    وُتبقي  .  منه  مكررا ١٦١فكرة التقاعد املبكر يف املادة      
 مـستوى   الذين يبلغ شمل مجيع األشخاص    يوسع نطاقه ل  ت الكنهو،  احلكم السابق على  املادة  
ويف ،  القائمة اليت حيددها القـانون     يف   ةالواردع  انواألأحد   يف املائة أو أكثر من       ٤٥ إعاقتهم

.  ملحوظ يف متوسط العمر املتوقع     خفض إىل   عادة يؤدي أدلة على أن هذا العجز       حال وجود 
 "minusválidos" ليستعاض عن املصطلحني  ،  ات املستخدمة املادة أيضا املصطلح  هذه  تعدل  و
 باملـصطلح ) لعجـز ادرجـة   ("grado de minusvalía"أو ) الذين يعانون عجزااألشخاص (

:"discapacidad") اإلعاقة واألشخاص ذو ( أو "grado de discapacidad") عاقةدرجة اإل(.  
منح معـاش    يُ أنميكن  فال   ؛ على سن التقاعد الفعلي    قيودأيضا بعض ال  قانون  اليضع  و  -٢٠٦

 هذا احلد األدىن ال ينطبـق علـى         غري أن .  أي حال   عاما على  ٥٢ سن   دونالتقاعد لشخص   
رف تعم خفض اليت كانت تطبق معامالت      ةختلفامل االستثنائية   الربامج الذين ينتمون إىل     املنيالع

  . النفاذقانون تدابري الضمان االجتماعي حيز ل وتاريخ دخ هبا يف
 املرسـوم امللكـي      علـى  يف تنفيذ هذه األحكام القانونية متت املوافقة مـؤخرا        و  -٢٠٧
 ١٦١، وتوسيع نطاق املـادة      ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٤، املؤرخ   ١٨٥١/٢٠٠٩ رقم

ا عجزالذين يعانون   للعاملني  مكررا من القانون العام للضمان االجتماعي بشأن التقاعد املبكر          
  . يف املائة أو أكثر٤٥ تساوي نسبته

عضاء يف أي نظام    األاملرسوم على العاملني حلساهبم اخلاص، واملوظفني       هذا  ينطبق  و  -٢٠٨
عادل ت لفترة   بالفعل وا عمل  حياهتم العملية  م أثناء  الذين ميكنهم إثبات أهن    الجتماعي،لضمان ا ل

والذين يعـانون مـن أي مـن        )  سنة ١٥ (يتقاعد األدىن املطلوب الستحقاق معاش      احلد
لها مـن   بكام تلك الفترة    طوال تعرضوا   قد وااإلعاقات املذكورة يف النص، شريطة أن يكون      

  .يف عمل أو ما يعادلهمعينني  أن يكونوار و يف املائة أو أكث٤٥ نسبتها إعاقة
 /كـانون األول   ٥، املـؤرخ    ١٥٣٩/٢٠٠٣امللكـي رقـم     وخالفا للمرسـوم      -٢٠٩

 ، حيدد مرسـوم   أعاله، كما رأينا    على تطبيق معامل التخفيض    ينص يذال،  ٢٠٠٣ ديسمرب
  ضـمن  ونقعي نيذ عاما جلميع األشخاص ال    ٥٨ هولتقاعد املبكر   ل موحدا سنا ٢٠٠٩ العام
توثيـق   الذي يتخـذه  شكل  ال و مدة العمل معايري حساب   (مجيع املسائل األخرى    أما  . نطاقه

تخـضع للـوائح املقـررة يف املرسـوم امللكـي           ف) اإلعاقة وحساب املعـاش التقاعـدي     
  .١٥٣٩/٢٠٠٣ رقم
ألشـخاص ذوي   ل بأنه جيـوز   ١٨٥١/٢٠٠٩ املرسوم امللكي رقم     يسلّموأخريا،    -٢١٠

 واتـار خي أن املرسـومني احلصول على التقاعد املبكر يف إطار كل من         اإلعاقة الذين حيق هلم     
 .أيهما أفضل هلم
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، ٢٧/٢٠٠٩اإلضايف اخلامس مـن القـانون رقـم          إىل احلكم وجتدر اإلشارة هنا      -٢١١
  عمـل  اليت تتخذ الستمرار  طارئة  التدابري  ال بشأن ،٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٣٠ املؤرخ

كـانون   ٣١ املؤرخةر يف اجلريدة الرمسية     ونشامل،  تهمومحاي ه وتعزيز ذوي اإلعاقة األشخاص  
، ٢٠/٢٠٠٧رقـم    مـن القـانون      ضايف العاشر اإللحكم  ل املعدل،  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
إدراج "ل  نـاو  وضع العاملني حلساهبم اخلاص، الذي يت      بشأن ،٢٠٠٧ هيولي/متوز ١١ املؤرخ

ثانيـة،  فقـرة   إليه  يضيف  وهو   ؛" يف نظام الضمان االجتماعي    أسر العاملني حلساهبم اخلاص   
 عامـا  ٣٠ الذين تتجاوز أعمارهم  هم  بنائ أ توظيفوسع قدرة العاملني حلساهبم اخلاص على       ت
  :لحكملالفعلي وفيما يلي النص . يعانون من صعوبات خاصة يف دخول سوق العملو

 اخلـاص يف نظـام      عامل حلسابه الإدراج أقارب   : ضايف العاشر اإل احلكم"
 .اعيالضمان االجتم

وإن  عاما حىت ٣٠ سن م دونهبنائأتوظيف جيوز للعاملني حلساهبم اخلاص  
ية ألفراد العائلة   احلمايف هذه احلاالت ال تشمل متديد تدابري        و. ون معهم قيم ي كانوا

 . التغطية ضد البطالةالذين يوظفون على هذا النحو

ـ   عامـا  ٣٠ جتاوزهم سـنّ  رغم   الذين،بناء   نفس املعاملة لأل   نحومت د ، ق
خاصة صعوبات أنه توجد   عترب  وي.  صعوبات خاصة يف دخول سوق العمل      ونواجهي

 :ات التاليةفئ أي جمموعة من الإىلعامل ال يف حال انتماء

ن مبرض عقلي   واألشخاص املصاب  وأ ن بالشلل الدماغي  واألشخاص املصاب 
 ؛ئة يف املا٣٣تجاوز ي يعادل أوية ذهن التهمإعاقبأن مستوى أو األشخاص املعترف 

ـ  عجز األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو    أن حسي معتـرف ب
  ". يف املائة٦٥ أو تتجاوز نسبته تساوي

، ٢٦/٢٠٠٩من القانون رقـم     لث  ااألخري الث احلكم   يستحدثويف الوقت نفسه،      -٢١٢
 صيغة جديـدة    ٢٠١٠ امليزانية الوطنية لعام     بشأن ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢٣املؤرخ  
يتام األ: "، على النحو التايل   لقانون العام للضمان االجتماعي    من النص املوحد ل    ١٧٩للفقرة  
 جيوز   على العمل والذين حيق هلم احلصول على معاش اليتيم         ين غري قادر  إعاقتهم همعلجتالذي  
أن جتماعي عن العجز نفـسه،      االضمان  من معاشات ال   آخر   ا معاش هم استالم حال، يف   هلم

 ١٨ سـن    ه اليتيم غري قادر على العمل قبل بلوغ       ويف حال إعالن  . آلخر أو ا  أحدمها خيتاروا
 جيوز له أن يتلقاه، اعتبارا     الذي ة الدائم استحقاق اإلعاقة  مع   امتوافقاليتيم  معاش   يكونعاما،  

ىل معـاش اليتـيم أو، عنـد         اليت أدت إ   غري، نتيجة إلصابات    عاما فما فوقها   ١٨من سن   
ـ ب يتلقـاه فيمـا يتـصل      قد   الذي ، مع املعاش التقاعدي   االقتضاء حلـسابه اخلـاص     هعمل

  ."كموظف أو
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 الـضمان   فتنص أنظمـة  ،  لالستحقاقات اليت ال تدفع عنها اشتراكات     أما بالنسبة     -٢١٣
لالستحقاقات الـيت    مماثلة،  يف حالة اإلعاقة  ،  أن تدفع استحقاقات   علىسبانية  اإلاالجتماعي  

الذين حيـصلون   ن  يخر اآل املعالني رو القصّ لألطفال أ لألشخاص ذوي اإلعاقة عموما،     تدفع  
 املبلـغ   زيـادة  مع   ،اشتراكات االستحقاقات اليت ال ُتدفَع عنها    على نفس املبلغ شهريا من      

. يتجاوزهـا أو    يف املائة  ٦٥ ا نسبته عترف هب امل اإلعاقة   الذين يعانون مستوى من   ألشخاص  ل
أو  املتبنني أو    لألطفال املولودين  ويور ٢ ٥٠٠ يزاد االستحقاق املايل البالغ   ،  وعلى غرار ذلك  
أي  ما يكون  أو عند  ذوي اإلعاقة لألطفال  يورو   ١ ٠٠٠ مبقداربشكل دائم   املتكفل بأمرهم   

  .معوقاة ا يف األسرة النوالوالدين من

   املشاركة يف احلياة السياسية والعامة:٢٩املادة   -خاء   

 مبفـردهم ، سواء    يف التصويت  اقةمجيع األشخاص ذوي اإلع   التدابري املتخذة لضمان حق       -١  
   شخص من اختيارهمةساعدمب أو

  ‘٣‘)أ(٢٩املادة 
التنظيمـي   من القـانون     ٨٧املادة  تنص   من االتفاقية،    ‘٣‘)أ(٢٩فيما يتعلق باملادة      -٢١٤
 :نظام االنتخايب العام على ما يلي البشأن ،١٩٨٥ هيوني/حزيران ١٩، املؤرخ ٥/١٩٨٥ رقم

من ،  اإلعاقة، بسبب   منعونُي يستطيعون القراءة أو الذين   ن الذين ال    والناخب"  -١
 هلم االسـتعانة   جيوز وتسليمه إىل رئيس اجمللس      املظروفاختيار ورقة االقتراع أو وضعها يف       

 .شخص يثقون به ألداء تلك املهامب

 بتحديـد ،  االنتخايب املركزي  احلكومة، بعد إبالغ اجمللس      ومع ذلك، تقوم    -٢
من ممارسة حقهـم يف     خاص املكفوفني أو ضعاف البصر لتمكينهم       ألشالتصويت  إجراءات  
   ."تضمن سرية تصويتهمالتصويت و

 مـن خـالل القـانون التنظيمـي         ٢-٨٧ املـادة    اسـُتحِدثت  ٢٠٠٧  عام يفو  -٢١٥
لقـانون التنظيمـي    ل املعـّدل  ٢٠٠٧أكتـوبر   /تـشرين األول   ٨، املؤرخ   ٩/٢٠٠٧ رقم
  .٥/١٩٨٥ رقم

 البصر الذين   املصابني بضعف شديد يف    لألشخاص املكفوفني أو     رة امليسو إجراءات التصويت     
  كتابةالقراءة ولليل رنظام ببم دراية هل

، ١٦١٢/٢٠٠٧جب املرسوم امللكي رقم  مبوامليسورة هذه التصويت   اتإجراءنظم  ت  -٢١٦
 علـى لتصويت تسهل   ميسورة ل  إجراءات   بتحديد ،٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٧املؤرخ  

 واألمـر التنفيـذي  ،  التـصويت هـم يف العاهات البـصرية ممارسـة حق  األشخاص ذوي  
INT/3817/2007 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٢١، املؤرخ.  
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، من أجل   املناسبمركز التصويت   تزويد  لتصويت يف   امليسور ل تمثل هذا اإلجراء    وي  -٢١٧
جنبا إىل جنب يل وثائق بطريقة بربال ذلك، نطلبويالذين ناخبني املكفوفني أو ضعاف البصر      ال

ضافية اإلواد  امل و املوحدةهذه املواد االنتخابية    وتؤلف  . ظاريفمع أوراق االقتراع املوحدة وامل    
املصابني اليت متكن الناخبني املكفوفني أو      " امليسورةالتصويت  مواد  جمموعة  "يل معا   بطريقة بر 

ـ حتديد خيار التـصويت بـشكل مـستقل و        من  بضعف شديد يف البصر      كامـل  ضمان  ب
  .همقتراعا سريةل

يف االنتخابات العامة للربملان الوطين والربملان األورويب واجملالس التشريعية ملنـاطق           و  -٢١٨
ميـسورة لألشـخاص    صويت  تإجراءات  تتاح  احلكم الذايت واملشاورات املباشرة للناخبني،      

ـ   اإلجراءات باإلضافة إىل املكفوفني أو املصابني بضعف شديد يف البصر         ا يف   املنصوص عليه
  . يف االنتخابات البلديةها غري متاحة ولكن،٥/١٩٨٥ من القانون التنظيمي رقم ١-٨٧املادة 
  والربملـان األورويب يف    ٢٠٠٨  عـام  لربملـان يف  ل لالنتخابـات العامـة   وبالنسبة    -٢١٩
 :عن طريق امليسورة وزارة الداخلية معلومات عن إجراءات التصويت وفرت، ٢٠٠٩ عام

 ؛)اإلذاعة والتلفزيون( على وسائل االتصال العامة لمؤسساتل إعالميةمحلة بث  •

 معلومات عن إجراءات   اليت أتيحت عليها  ،   التابعة لوزارة الداخلية   الشبكيةصفحة  ال •
 يسهل االطالع عليها؛خمتلفة أشكال ب امليسورةالتصويت 

 امليسورة إجراءات التصويت    بشأنعلومات  املطلبات و ال خدمة هاتفية جمانية لتلقي    •
  .ةطروحالترشيحات املو

 ميـّسرة   إجـراءات التـصويت ومرافقـه ومـواده       أن تكون   التدابري املتخذة لضمان      -٢  
  كامل بشكل
  من االتفاقية‘ ١‘)أ(٢٩املادة 
 /نيـسان  ١٦، املـؤرخ    ٦٠٥/١٩٩٩ من املرسوم امللكـي رقـم        ١تنص املادة     -٢٢٠
يكون أن  وجوب  ، على   جراءات إضافية لتنظيم االنتخابات    إ الذي يستحدث ،  ١٩٩٩ أبريل

 ميـسرا  انتخابيـة أي إجـراءات    يف  ماكن االنتخاب اليت جيري فيها التصويت       الوصول أل 
  .التنقليف لألشخاص الذين يعانون من مشاكل 

 لـوزارة الداخليـة     يةمالت املؤسس احلميع  التليفزيوين جل  بثال ينقل ،٢٠٠٤منذ عام     -٢٢١
علومات عن إجـراءات التـصويت ومتطلبـات    ملا وفرين مواعيد االنتخابات وتعالاملصممة إل 

وميكـن  . صورا للمترجم باستخدام لغة اإلشارة    وترمجات  ،  هوترتيبات التصويت عن طريق الربيد   
  .وزارة الداخليةالشبكي لوقع املاحلمالت على هذه االطالع على 

كـانون   ٢، املـؤرخ    ٥١/٢٠٠٣ئي اخلامس من القانون رقـم       خيول احلكم النها    -٢٢٢
ذوي وإمكانية مشاركة األشخاص  بشأن تكافؤ الفرص وعدم التمييز       ،٢٠٠٣يسمرب  د/األول
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وعدم التمييز  الوصول  لسهولة  ضع الشروط األساسية    أن ت احلكومة   ، يف مجيع اجملاالت   اإلعاقة
ألشـخاص ذوي اإلعاقـة     لبيئات واخلدمات الالزمة للـسماح      ال يف   اليت يتعني االمتثال هلا   

 .امة واإلجراءات االنتخابيةاملشاركة يف احلياة العب

 فريق عامـل    ٢٠٠٤يف عام   تنفيذا هلذه الوالية القانونية وغريها من املهام، أنشئ         و  -٢٢٣
 إعداد مـشروع    يف األولوية   يتمثل هدفه احلايل على سبيل     اإلجراءات االنتخابية    بتيسريمعين  
التمييز  وعدم  الوصوللسهولة الشروط األساسية لوائحقرار إل امللكيرسوم املشروع م"ل أويل 

ألشـخاص ذوي   ل واخلدمات الالزمة للـسماح      املنتجات و البيئاتيف   اليت يتعني استيفاؤها  
  ." العامة واإلجراءات االنتخابيةاملشاركة يف احلياةباإلعاقة 
املديرية العامـة   (من ممثلني عن وزارة الداخلية      الفريق العامل، املؤلف    انتهاء   لدىو  -٢٢٤

املديرية (سة االجتماعية   وزارة الصحة والسيا  وية، ومكتب التعداد االنتخايب،     للسياسة الداخل 
اد اإلسباين للبلديات   مكتب الربيد، واالحت  و،  )بشأن اإلعاقة لتنسيق السياسات القطاعية    العامة  

املنظمة الوطنيـة ملكفـويف     و،  انية ملمثلي األشخاص ذوي اإلعاقة    سبواحملافظات، واللجنة اإل  
لكـي،  املرسوم  اململشروع  تجهيز الرمسي   ال يف ٢٠١٠ عام يف   سُيشرعملشروع  ، من ا  إسبانيا
  .٢٠١١ لعام نتخابات البلدية االلقبمناسب  ُينتظر أن يبدأ نفاذه يف وقتالذي 
ستوى االمتثـال لالشـتراطات     تتيح االرتفاع مب  أحكاما حمددة   شروع  امليتضمن  وس  -٢٢٥

 مـن   ‘١‘)ب(٢٩ادة  امليف  واحملددة  ،  االتفاقية من   ‘٢‘ و ‘١‘)أ(٢٩املقررة يف كل من املادة      
  .املقبل اتباع األحزاب السياسية التوصيات الواردة يف املرسوم امللكي كذلك يف حالاالتفاقية 
 انتخابـات فيمـا يتـصل ب    أعدت وزارة الداخلية     ،‘٢‘)أ(٢٩وفيما يتعلق باملادة      -٢٢٦
 يطلـب فيهـا  حلاالت الـيت  يف الالزمة لتدابري ال  للربملان األورويب، بروتوكوالً   ٢٠٠٩ العام

 يف   انتخـايب  مسؤوللغة اإلشارة ك  إىل  مترجم  أن يعمل   مسعية   إعاقة   الذي يعاين من  الناخب  
على أن يتبـع هـذا      لكي  املرسوم  اململشروع  احلايل  األويل  املشروع  وينص  . يوم االنتخابات 

ـ  الذي يعمل مسؤوال  عوق  املشخص  ال إذا رغب اإلجراء   ـ  سـتعانة اال يف   ا انتخابي ساعد مب
  .شخصي

ـ  الكامـل    ذوي اإلعاقـة  ألشخاص  امتتع  املؤشرات اليت تقيس      -٣   احلق يف املـشاركة يف     ب
  العامة احلياة
 :البنود التاليةجيدر التنويه ب  -٢٢٧

 ١ ٣٢١  وزارة الداخلية   تلقت ٢٠٠٩  الربملان األورويب لعام   يف انتخابات   )أ(
  جمموعـة  ١ ٤٥٨ ومت إنتـاج  ،  اف البصر كفوفني وضع لمل التصويت   جملموعات مواد  طلباً
ـ  منسقي تيسري    إىل مراكز االقتراع عن طريق       اهلارسإو  التفويـضات  يف   ددينالتصويت احمل
 .ةي احلكومتفويضات الفرعيةوال
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 ٢٠١٢-٢٠٠٩  للفتـرة  لألشخاص ذوي اإلعاقة  حتدد خطة العمل الثالثة       )ب(
 إعـداد  ("٢-١دف  اهل يفوجاء  . عياستراتيجية احلكومة يف جمال اإلعاقة هلذا الفصل التشري       

 األول اجملـال الـوارد يف    ")  االنتخابية املختلفة  لإلجراءاتالكامل   للتيسرياألدوات الالزمة   
، ومناطق احلكم الذايت،     وزارة الداخلية  من مسؤوليات ألة  ، أن هذه املس   ) واملشاركة السلطة(

  .والكيانات احمللية واملنظمات االجتماعية

   املشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة:٣٠املادة   -ذال   
 األرضية  أجهزة فك التشفري التلفزيوين عرضت٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٢١يف   -٢٢٨
والتجارة من خـالل   وزارة الصناعة والسياحة   وضعته للتشغيل، وتتضمن نظاما رائدا     امليسرة

األجهزة اليت من  أي  بتيسري استخدام يسمح للشركات   ،   االتصال لتكنولوجياتاملعهد الوطين   
التليفزيـوين  أجهزة فـك التـشفري   متلك سبانيا أول دولة إوهكذا أصبحت . تقوم بتصنيعها 
  .األرضية امليسرة

،  يورو٥٠٠ ٠٠٠ قدرها الذي رصدت له ميزانية ،الغرض من هذا املشروع يتمثل  و  -٢٢٩
التليفزيوين األرضية لضمان سبل    أجهزة فك التشفري    مكانيات اليت تتيحها    إل االستفادة من ا   يف

 من همن ميكّ  فعاال ، مما يوفر هلم بديال    الواسطة هذه   واملسنني ذوي اإلعاقة ألشخاص  ا استخدام
  .دون عائقالتليفزيوين األرضية استخدام أجهزة فك التشفري 

ضـعاف البـصر    شخص مـن     ١٠٠ ٠٠٠ حنوفيد هذا التدبري مباشرة     وسوف ي   -٢٣٠
الـسكان  فئـة   من  شخص   ماليني   ٧ ملا يزيد عن   استخدام هذه األجهزة     يسريهم، و وأسر
 ونتائج املـشروع   رفا املع إتاحة من خالل    هاسعى إىل حفز الصناعة وتشجيع    ي كما. املسنني

 يف سوق   الفئات لتلك   م حلوال تقداليت  نتجات  امل لصنعستخدمها  ت و ها تعتمد لكيللشركات  
  .ونن االمتثال للقانضمتتنافسية و

كـل عـام      واخلدمات االجتماعية  خدمات املسنني معهد   لتمسه، ي ذاتويف الوقت     -٢٣١
  . لألشخاص ذوي اإلعاقة التالية حلمامات احلارةلسياحة وا األنشطةعانات اإلطلبات 
متتع األشـخاص   ة وهتدف إىل تسهيل     يطبيعيف املناطق ال  ة  السياحو تعطالالأنشطة    -٢٣٢

مـن  م   هل  الشخصي واالجتماعي  االندماجوضمان أقصى قدر من     ياة مستقلة   حب ذوي اإلعاقة 
، وتيسري احلصول على  الوصولسهولةتتسم بدرجة أكرب من     قامة يف ظروف    فترات اإل خالل  

  .األشخاص ذوي اإلعاقةألسر اليت ترعى ل الراحة عن  والطبيعة، فضالًالثقافة ومنافع الترفيه
األشـخاص  صول  سبل ح دف تعزيز   هب،  ورويبثقافية يف سياق االحتاد األ    السياحة ال   -٢٣٣

 ثقافـة البلـدان األخـرى يف االحتـاد األورويب مـن خـالل               مزايـا لى  ع ذوي اإلعاقة 
  .ثقافيةال رحالتال
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ألشـخاص ذوي   لنوعية احلياة واالستقالل    ب النهوضدف  هبالعالج يف احلمامات،      -٢٣٤
 أجل تسهيل احلصول على     العالج يف منتجعات صحية من    وقامة  فترات اإل اإلعاقة، من خالل    

  .فوائد صحية
األلعاب لرياضة، اهلدف   دعم ا "املسماة  طة  اخليف جمال الرياضة، ينبغي اإلشارة إىل       و  -٢٣٥

، وهي مبادرة   )الدعم األوليميب لألشخاص ذوي اإلعاقة    " (لألشخاص ذوي اإلعاقة  األوليمبية  
وزارة الـصحة  و ،لـى للرياضـة  ، واجمللس األع للمعوقني لأللعاب األوليمبية    اإلسبانيةللجنة  

 سـبان إلالرياضيني  ل ةمكنامل، هتدف إىل توفري أفضل ظروف التدريب        ةسياسة االجتماعي الو
  .للمعوقنياألوليمبية لعاب سباين يف دورة األ، وبالتايل ضمان جناح الفريق اإلذوي اإلعاقة

لدعم ل اجم برنا ٢٠١٠ لعام   الدعم األوليميب لألشخاص ذوي اإلعاقة    تضمن خطة   وت  -٢٣٦
بوصـفها   للرياضـة    منفسهأ من تكريس    ماملباشر للرياضيني من خالل املنح املالية لتمكينه      

 ا، وبرناجم لألشخاص ذوي اإلعاقة   األداء   برناجما أوليمبيا رفيع  تضمن  تكما  .  الرئيسي منشاطه
 ، واملعدات الرياضية، والتدريب   وظفي الدعم اخلاصة مب املساعدة  يشمل  لتدريب  ادعم  ل شامال

 اخلدمات الطبية وغريهـا     إىل جانب  ، يف املنافسات الدولية   والظهور،   الرفيع يف مراكز األداء  
 .التسهيالت من

األجهـزة  .  املشاركة يف احلياة الثقافيـة    جمال  يف ني هام إجنازين ٢٠٠٩شهد العام   و  -٢٣٧
 جلميع أنـواع    ، اليت ميكن أن توفر الزيارات التفاعلية      حفاملتيف ا  امليّسرة لإلرشاد  ضيةاالفترا

 الضرورية  املوارد امليسرة ل تصميم   سّهوهي ت .  اإلعاقة و األشخاص ذو  هم في ناملستخدمني، مب 
 ية،املالحـة الـصوت  و، صف الصويتالوترمجات، واللألشخاص ذوي اإلعاقات احلسية، مثل  

/ كـانون الثـاين    ٢٩ ، املـؤرخ  Order/CUL/74/2009 ينص األمـر   يف حني    ؛ولغة اإلشارة 
 وزارة إىل املوكولة إدارهتاىل املتاحف اململوكة للدولة     اجلمهور إ تنظيم زيارات   ل،  ٢٠٠٩ يناير

كون الدخول جمانا ابتداء مـن      ، على أن ي   واملوسيقىالتصويرية  الثقافة واملعهد الوطين للفنون     
ن أىل  إالئمـة، مـشريا     املداعمـة   الوثيقة  ال لدى إبراز  لألشخاص ذوي اإلعاقة  مارس  /آذار

لزيـارة  ضروريا ل هذا الشخص   يكون   بشرط ويف حالة أن    "ملرافق متاح أيضا  ينااجملالدخول  
  . "م هبا الشخص املعوقوقياليت 
 . األشخاص ذوي اإلعاقةجيري اختاذ اخلطوات لتقدمي الدعم للمنظمات اليت ختدم و  -٢٣٨

سلكية االتصاالت السلكية والال  ب ما يتعلق جتدر اإلشارة أيضا إىل التدابري املتخذة في      و  -٢٣٩
ـ  تنفواجلاري) رفا احلصول على الثقافة واملع   سبلتدابري لتعزيز   ال(وجمتمع املعلومات    ذها يف ي

  .)يّسرةالسينما امل (Red.es من جانبمناطق احلكم الذايت يف هذا اجملال و
التدابري يف قطاع السياحة لتيسري إمكانية الوصـول مـن   على اختاذ    أيضا   والعمل جار   -٢٤٠

  .تشجيع السياحة للجميعمارسات اجليدة واتفاقات أدلة املخالل 
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  التزامات معينة    - رابعاً  

  مجع اإلحصاءات والبيانات:٣١املادة   -ألف   

عمليـات   يف شـكل     لإلعاقة املعهد الوطين لإلحصاء الدراسات االستقصائية       عّدي  -٢٤١
مة والعديد من    استجابة للطلب على هذه املعلومات من اإلدارات العا        ىرجت، و يكلّالمسح  لل

  . املستخدمني، وال سيما املنظمات غري احلكومية
 بـشأن حلصول على معلومات    ا من احتياجات    ا كبري اجزءهذه الدراسات    تغطيو  -٢٤٢

  .سبانياإ يف املقيمني والتبعية وشيخوخة السكان واحلالة الصحية للسكان عاقةظواهر اإل
 على  ٢٠٠٨و ١٩٩٩و ١٩٨٦عوام   األ  يف ةكلّيدراسات استقصائية    أجريت ثالث   -٢٤٣
ـ ، و)EDDM1986(حاالت العجز  العاهات و ات و قعاباإل  اخلاص املسح: ، وهي التوايل سح امل

حباالت اإلعاقـة     اخلاص ، واملسح )EDDS1999 (والوضع الصحي عاهات  ال و اإلعاقةاخلاص ب 
  .)EDAD2008(والتبعية  الشخصيواالستقالل 

ك الدراسات االستقصائية توصـيات منظمـة        تل املستخدمة يف اتبعت املنهجيات   و  -٢٤٤
  .دراسة كل ه فيتخالل العام الذي أجريالسارية تصنيفاهتا الدولية وخباصة الصحة العاملية، 

والتبعيـة   الشخـصي حباالت اإلعاقـة واالسـتقالل        اخلاص املسحنتائج  وقدمت    -٢٤٥
)EDAD2008 (   لرد على  منها ا   الرئيسي دفاهلوكان  . ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين يف أوائل

يف الذين  ألشخاص  لرعاية  ال الذايت و  االستقاللستخدام نظام   الحلصول على معلومات    اطلب  
 الشخـصي  سترشاد هبا يف تعزيز االسـتقالل     وفرت قاعدة بيانات إحصائية لال    و ؛تبعيةحالة  

  .والوقاية من حاالت التبعية
 اإلعاقـة اخلـاص ب  سح   امل  من ىل اخلربة املكتسبة يف وقت سابق     إواستندت الدراسة     -٢٤٦

 مع الظروف االجتماعية والدميغرافيـة      بعد تكييفها ،  ١٩٩٩ والوضع الصحي لعام  عاهات  الو
واشتملت .  والصحة عاقةفلسفة التصنيف الدويل اجلديد لتأدية الوظائف واإل      ب صبغهااحلالية و 

األشـخاص الـذين    صـفوف    اإلعاقة بني    يغطي البحث ألول مرة،   ف:  ابتكار أساسي  على
  .ةسر يف مرتل األيقيمون ال

حباالت اإلعاقة    اخلاص األوىل، املسح :  على مرحلتني  الدراسة االستقصائية  توأجري  -٢٤٧
 ٢٠٠٧ نـوفمرب /تـشرين الثـاين   ما بني    ( املعيشية  األسر - والتبعية الشخصيواالستقالل  

 لمـرت  ٩٦ ٠٠٠استطالع  وجرى فيها   ،  األسرة إىل منازل    املوجه،  )٢٠٠٨ فرباير/شباطو
ـ /متـوز مـايو إىل    /أيارمن  (راكز  امل - املسح، واملرحلة الثانية،    شخص ٢٦٠ ٠٠٠و  هيولي

 ومستشفيات الطب   واألشخاص ذوي اإلعاقة   املسننيمرة مراكز   استهدف ألول   و،  )٢٠٠٨
  . شخص١١ ٠٠٠كز و مر٨٠٠جرى فيها استطالع؛ و وعالج الشيخوخةالنفسي
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ا، وسـبب  للقيود اليت خيضعون هل ذايت  ال األشخاصيف تصور   النظر   ودققت الدراسة   -٢٤٨
ـ . يتلقوهنـا  واملساعدة اليت    حدهتادرجة  وهذه القيود،    سئلوا عـن حالتـهم الـصحية،       ف

 والتمييز علـى أسـاس اإلعاقـة؛        عاقة؛واالستحقاقات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة باإل    
الدميوغرافيـة  تماعية و الشبكات االجتماعية، وعدد من اخلصائص االج     و؛   الوصول سهولةو

خـصائص  كما وجهت أسئلة حـول بعـض        . عاقةميع األشخاص ذوي اإل   جبذات الصلة   
  .راكزاملو ملنازلا

 حكوميـة قاعـدة بيانـات     معهد خدمات املسنني واخلدمات االجتماعيـة       ويدير    -٢٤٩
تقييمات يف خمتلف منـاطق احلكـم       ال جبمع املعلومات عن     ويقوم. لألشخاص ذوي اإلعاقة  

  .سبانيةشكل الدولة اإلالذايت اليت ت

   التعاون الدويل:٣٢املادة   -باء   
  هذه املـادة أن نـذكر اخلطـة الرئيـسية للتعـاون اإلسـباين              يف إطار من املهم     -٢٥٠
لفئات يربز بالنسبة ل و ؛ع هنج يركز على احلقوق    باتبا وضعها   اجلاري،  ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة

لى اخلدمات  ع ص ذوي اإلعاقة  األشخامجاعات  صول  ح الضعيفة على وجه التحديد مستوى    
، ٢٠١٠  عام  بشأن التعاون الدويل يف    ٢٣/٩٨تعديل القانون رقم     عملية   بدأوست. األساسية

 املديريـة العامـة     عملوسوف ت . التفاقيةلالمتثال  الالزمة ل عديالت  تال إدخالعندئذ  ميكن  و
ية واملديرية العامة   سة االجتماع للسياسات القطاعية املعنية باإلعاقة يف وزارات الصحة والسيا       

مـن  مجاعي  على حنو   سياسات التنمية يف وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون        لتقييم وختطيط   
  .حتقيق هذه الغاية لأج

 منطلـق عمل مـن    يي  ذ مكتب حقوق اإلنسان ال    يعتربعاون،   النظر عن الت   غّضوب  -٢٥١
ي اإلعاقـة   شخاص ذو تنفيذ اتفاقية حقوق األ   لدعم   تقدمي ال   أولوياته إحدىحقوق اإلنسان،   

درج يف مناقـشات االحتـاد   ُي هذا املوضوع وسوف أدرِج، وبالتايل وبروتوكوهلا االختياري 
االحتاد األفريقـي،   وكولومبيا،  وكوبا،  (ثالثة  الطراف  األاألورويب بشأن حقوق اإلنسان مع      

ـ التابعـة ل   الفرقة العاملـة  ، وكذلك يف جداول أعمال اجتماعات       )والصني، وغريها  اد الحت
  .قوق اإلنساناملعنية حباألورويب 

   الوطينالصعيد التنفيذ والرصد على :٣٣املادة   -جيم   
 اجمللس الوطين   تنظم اليت   اللوائح ٢٠٠٧، عدلت يف عام     من أجل االمتثال هلذه املادة      -٢٥٢

كـانون   ٤، املـؤرخ    ١٨٥٥/٢٠٠٩ن مبوجب املرسوم امللكـي رقـم        م اآل ظين(لإلعاقة  
وينـدرج  ، سؤولة عن تطبيق وتنفيذ االتفاقية   اهليئة املؤسسية امل   لتعيينه )٢٠٠٩ديسمرب  /األول
لـصكوك  ل غراض التـرويج  مركز التنسيق يف اإلدارة العامة للدولة أل      كالعمل    وظائفه ضمن
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 يف  جـرى اسـتيعاهبا   القانونية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة اليت          
منظمة األمم املتحدة الدولية حلقوق األشخاص      اتفاقية  خلصوص،  على وجه ا  و،  يالقانون احملل 
  .سبانياإ يف ها ورصدمحايتهاو، ذوي اإلعاقة

ـ         ُعّينت،  ذاتهويف الوقت     -٢٥٣  ة اللجنة اإلسبانية ملمثلي األشخاص ذوي اإلعاقـة منظم
ـ  لإلعاقـة    ا اجملال بقرار اجمللـس الـوطين      يف هذ الرئيسية  اجملتمع املدين املستقلة      ١٧ خؤرامل

 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

        
  


