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ــرة    - ألف   ــذ الفق ــة تنفي ــة  ٢٢متابع ــة للجن ــات اخلتامي ــن املالحظ   م
(CEDAW/C/ESP/CO/6) 

لعديد من الصكوك الدولية يف جمال      عكفت إسبانيا يف العامني املاضيني على إدماج ا         -١
  :االجتار بالبشر يف تشريعاهتا الوطنية على النحو التايل

 املتعلق مبنع االجتار بالبـشر ومكافحتـه        UE/٢٠١١/٣٦األمر التوجيهي     )أ(  
وينص هذا األمر التوجيهي على قواعد دنيا متعلقة بتعريـف املخالفـات            : ومحاية ضحاياه 

كما ُيقّر أحكاماً موّحدة تأخذ املنظور اجلنساين يف . ال االجتار بالبشراجلنائية والعقوبات يف جم
  احلسبان من أجل حتسني مستوى منع وقوع هذه اجلرمية ومحاية الضحايا؛

صك التصديق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبـشر،             )ب(  
 ١٠ يف   اجلريدة الرمسية للدولـة      وُنشرت يف  ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٦اليت أُبرمت يف وارسو يف      

  ؛٢٠١٠سبتمرب /أيلول
صك التصديق على اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال مـن االسـتغالل            )ج(  

، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥يف ) بإسبانيا(واالعتداء اجلنسيني، اليت أُبرمت يف النثارويت    
  .٢٠١٠ديسمرب /ول كانون األ١ودخلت حّيز النفاذ بالنسبة إىل إسبانيا يف 

كما صّدقت إسبانيا على صكوٍك دولية أخرى، مثل الربوتوكول االختياري التفاقية             -٢
يف املواد اإلباحية، وبروتوكول    استغالهلم  حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال و       

هتريب منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال وبروتوكول مكافحة           
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكملني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة             

  .عرب الوطنية
وقد أصبح النظام القانوين اإلسباين، من جانبه، يف العامني املاضيني متوائمـاً مـع                -٣

حاته التـشريعية   ، وِمشل يف إصـال    أصبحت إسبانيا طرفاً فيها   مضمون الصكوك الدولية اليت     
  . منظور محاية حقوق اإلنسان

، ٥/٢٠١٠ دخل حيز النفاذ القانون األساسـي        ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٤
 تشرين  ٢٣، املؤرخ   ١٠/١٩٩٥، املعدِّل للقانون األساسي     ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٢٢املؤرخ  
ية يف تصنيف جرميـة  ، املتعلق بالقانون اجلنائي، وأحَدث تغيريات جوهر      ١٩٩٥ نوفمرب/الثاين

االجتار، اليت حتولت من جرمية مشدَّدة العقوبة تندرج حتت جرمية هتريب املهاجرين يف املـادة       
 مكـرراً، الـيت     ١٧٧ مكرراً من القانون اجلنائي إىل جرمية قائمة بذاهتا حتكمها املادة            ٣١٨

ضحايا األساسية وهبذا، ُتضمن محاية حقوق ال. اسُتنسخت صياغتها من أحكام اتفاقية وارسو    
سياسة رصد تدفقات اهلجرة، إذ ُيعّد هتريب املهاجرين جرميةً أخـرى قـد             يف سياق تنفيذ    

  .ترتبط، حبسب األحوال، باجلرمية السابقة
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 املتعلق حبقوق األجانـب يف إسـبانيا وحريـاهتم          ٤/٢٠٠٠ُعدِّل القانون األساسي      -٥
ديسمرب، الذي  / كانون األول  ١١ؤرخ  ، امل ٢/٢٠٠٩واندماجهم االجتماعي بالقانون األساسي     

واءم التشريعات اإلسبانية املتعلقة بشؤون األجانب لتكفل محاية مجيع ضحايا االجتار، بـصرف     
 مكـرراً  ٥٩يف إسبانيا، بفضل إدراج املادة     قانوين  غري  قانونياً أو   النظر عن ما إذا كان وضعهم       

ؤالء الـضحايا، وتـضمن للـضحايا    هلمنح فيه، اليت تتوخى االعتراف مبهلة للتعايف والتفكري تُ    
 املعاملة القانونية نفسها اليت يتلقاها سـائر الـضحايا،          قانويناألجانب الذين هم يف وضع غري       

  . أهنا تضمن هلم احلماية الفعالة وسبل املساعدة أي
 بالتعـديل الـذي أدخلـه       ٢٠٠٩وقد اسُتكمل هذا اإلصالح الذي أُجري يف عـام            -٦

 مكـرراً ضـماناً     ٥٩، على املادة    ٢٠١١ يوليه/ متوز ٢٧، املؤرخ   ١٠/٢٠١١األساسي   القانون
، أثناء مرحلة حتديد هوياهتم     بسبب وضعهم غري القانوين    األجانب   إجراءات جنائية ضد   تتخذ لئال

  . ، تالفياً لوقوعهم ضحايا مرةً ثانيةمهلة التفكري املمنوحة إياهمكضحايا لالجتار بالبشر وخالل 
 ،٥٥٧/٢٠١١  مبوجب املرسوم امللكـي ٢/٢٠٠٩ القانون األساسي حكامُسنت أ وقد    -٧

، )أبريـل / نيسان ٣٠املنشور يف اجلريدة الرمسية للدولة يف       ( ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠املؤرخ  
نص، من بني أحكام أخـرى، علـى التـزام    ي الذيالذي اعُتمدت مبوجبه قانون األجانب،   

ن العدل، والشؤون األمنية، وقضايا املـساواة       أمانات الدولة لشؤون الرتوح واهلجرة، وشؤو     
حبفز اعتماد بروتوكول إطاري حلماية ضحايا االجتار بالبشر من أجل التنسيق بـني خمتلـف         

 يتعلق باإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل الرابع من البـاب اخلـامس مـن                فيما املؤسسات
حالياً، إىل كفالة    وكول، اجلاري إعداده  ويهدف هذا الربوت  . االجتار بالبشر سألة  ، اخلاص مب  القانون

   .حتديد هوية الضحايا حتديداً صحيحاً ومحايتهم وإتاحة إفادهتم من السبل املتخصصة للرعاية
، املكمِّـل   ٢٠٠٩ نـوفمرب / تشرين الثاين  ٣، املؤرخ   ١/٢٠٠٩القانون األساسي   و  -٨

 القضائية اجلديد، واملعدِّل    لقانون إصالح التشريعات اإلجرائية املتعلقة بإنشاء مكتب الشؤون       
القضاَء اإلسباين اختصاص   مينح  ،  ١٩٨٥ يوليه/ متوز ١، املؤرخ   ٦/١٩٨٥للقانون األساسي   

الفصل يف األفعال القابلة للتجرمي، وفقاً للقانون اإلسباين، اليت يرتكبها إسـبان أو أجانـب               
 عـدميي  األشـخاص  وأالقاصرين وإفساد  خارج حدود اإلقليم الوطين، كتلك املتعلقة ببغاء        

، عماالً كانوا أو غري ذلك،      بغرض اهلجرة غري القانونية    هتريب األشخاص    أو األهلية القانونية 
  . شريطة أن يكون املسؤولون عن هذه األفعال موجودين يف إسبانيا

وفيما يتعلق بضمان محاية النساء ضحايا االجتار الالئي يلتمسن اللجـوء بـسبب               -٩
، ١٢/٢٠٠٩ائم على أساس نوع اجلنس، فيتوخى القانون األساسي         تعرضهن لالضطهاد الق  

لجوء واحلماية اإلضافية، توفري محاية     الاملتعلق حبق   ،  ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول  ٣٠املؤرخ  
خاصة لضحايا االجتار بالبشر، بوضع تدابري ترمي إىل التعامل مع طلباهتن معاملةً متييزية، نظراً              

االجتـار   فـإن أما عن التوصية املشار إليها يف هذا السياق،         . )٤٦املادة  (لضعف أوضاعهن   
ومع ذلك تـوفّر     هذا القانون،    ينص عليها يشكّل سبباً قائماً بذاته ملنح احلماية اليت          ال بالبشر

  . ة املذكورالتوصيةمىت اجتمعت الظروف األخرى الواردة يف احلماية 
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ي والثنائي مع بلدان املنشأ والعبـور       وعن التوصية بتكثيف التعاون الدويل واإلقليم       -١٠
املعنيـة مبتابعـة    خمتلف الوزارات األعضاء يف اجملموعة املشتركة بني الوزارات         فإن  واملقِصد،  

قد شـاركت يف اختـاذ      اخلطة املتكاملة ملكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي         
  :ما يليجراءات اإلومن أهم هذه ، الدويلعلى الصعيد إجراءاٍت شىت وتعزيز 

 ،)٢٠١٢ -٢٠٠٩للفتـرة   (خلطة التوجيهية للتعاون اإلسباين     ا وضعيف إطار     )أ(  
شدة  من التمييز و   األكثر معاناة وحتديداً يف اجلانب املتعلق بالدفاع عن حقوق النساء واألطفال          

  تنفيذ بـرامج وإجـراءات     ٢٠١٠، فقد دعمت وزارة اخلارجية والتعاون يف عام         التأثر بالفقر 
بتقـدمي  وذلك  ملكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي، وخباصة النساء واألطفال،          

املعهـد  مم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، و     مثل صندوق األ  (مسامهات إىل هيئات متعددة األطراف      
برنامج التدريب من أجل النهوض باملرأة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، و         الدويل للبحث و  

خطـة  "وأدجمت يف   ) املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان     ة اإلمنائي، و  املتحداألمم  
إجراءاٍت ترمي إىل وقاية النساء     " ١٣٢٥العمل املتعلقة باملرأة وبناء السالم من أجل تنفيذ القرار          

 بعد  واألطفال الذين يعانون أو قد يعانون من االجتار واالستغالل اجلنسي يف أوضاع الرتاع وما             
  الرتاع من التعرض لذلك ومحايتهم وتقدمي الرعاية هلم؛ 

كما عززت وزارة اخلارجية والتعاون برامج متنوعة يف أمريكا الالتينيـة،             )ب(  
  وآسيا واحمليط اهلادي؛

االجتار ملناهضة   ة حتالفات دولي  إنشاءوعملت وزارات أخرى، باملثل، على        )ج(  
على حدٍّ سواء تشجيعاً على مكافحة املتجـرين        لتعاونية  ودعمت املساعي الوقائية وا   بالبشر،  

  باألشخاص واملتجرين باجلنس؛ 
وأخرياً، كُثّفت األعمال التأهيلية يف جمال االجتار بالبشر ألغراض االستغالل            )د(  

كـاألفراد  ( اإلدارات الوزارية العـاملني يف اخلـارج          خمتلف اجلنسي اليت تستهدف موظفي   
وا يف بعثات السالم، والدبلوماسيني، وموظفي السفارات والقنصليات،        العسكريني الذين ُنشر  

  ). وما إىل ذلكوموظفي اجملالس العمالية، 
 جيري تنفيـذ نظـام      ٢٠٠٩وعن حتسني آليات مجع البيانات وحتليلها، فمنذ عام           -١١

استخبارايت بشأن جرائم االجتار باألشخاص يف مركز استخبارات مكافحة اجلرمية املنظمـة            
التابع ألمانة الدولة للشؤون األمنية بوزارة الداخلية، ويقوم النظام على قاعدة بيانات تغذيها             
املعلومات املُحالة من أجهزة أمن الدولة عقب كل عملية، وتتيح تقدمي معلومات إحـصائية              

  .عن نسبة وقوع هذه الظاهرة اإلجرامية يف بلدنا
وعة من التدابري واإلجراءات اليت اتُّخـذت       بد من اإلشارة إىل جمم      ال وبصفة عامة،   -١٢

 ١٢يف  املعتمـدة   املتكاملة ملكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي،        عمالً باخلطة   
  :فيما يلي هذه التدابري واإلجراءات ، وتتلخص٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
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  التوعية واملنع والبحث العلمي  -١  
  :ري واإلجراءات على احملاور التاليةتقوم هذه اجملموعة من التداب  -١٣

  :التوعية، هبدف تعزيز الرفض االجتماعي هلذا الواقع، وتشمل تدابريها ما يلي  )أ(  
  ؛)٢٠٠٩يف عام (ملناهضة االجتار بالنساء " الرحلة"إقامة معرض بعنوان  '١'
قاعدة للكؤوس حتمل رسائل إدانة جلرمية االجتار بالبشر          مليون ٥,٥إعداد   '٢'

وفقـاً  (ستغالل اجلنسي وإعداد شعارات للمنشآت الفندقيـة        ألغراض اال 
 يف  وطُبعـت ُصممت  ): التفاق ُمربم بالتعاون مع االحتاد اإلسباين للفندقة      

  ؛٢٠١٠، واسُتكمل توزيعها يف عام ٢٠٠٩عام 
اليت ترعاها األمم املتحـدة، وتـشمل       " القلب األزرق "التعاون مع محلة     '٣'

  ؛"إماء القرن احلادي والعشرين"معرض 
  ؛ "ال تكن شريكاً يف اجلرمية"إقامة معرض بعنوان  '٤'
 من أجل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٨عقد اتفاق جملس الوزراء املؤرخ       '٥'

أكتوبر يوماً دولياً ملكافحة االجتـار بالبـشر        / تشرين األول  ١٨يوم  حتديد  
واملشاركة يف أنشطة تستهدف االحتفال باليوم الدويل ملكافحة االستغالل         

واليوم ) سبتمرب/ أيلول ٢٣(االجتار بالنساء واألطفال من اجلنسني      اجلنسي و 
  ؛)أكتوبر/ تشرين األول١٨(الدويل ملكافحة االجتار بالبشر 

، ٢٠١٠ويف عام   . تعزيز الرقابة على إعالنات االتصال يف وسائط اإلعالم        '٦'
نظراً للصعوبات اليت واجهها البلد يف سبيل النجاح يف القضاء على هـذا             

 الدعاية عن طريق التنظيم الذايت، اسُتشري جملس الدولـة بـشأن          النوع من 
إمكانات العمل ملكافحة اإلعالنات ذات احملتوى اجلنسي وإعالنات البغاء،         

وينتهي التقريـر،   . اليت ُتنشر يومياً يف العديد من وسائط اإلعالم املطبوعة        
، إىل وجود مسوِّغات لوضـع تـدابري        ٢٠١١مارس  /الذي ُنشر يف آذار   

   حظرها؛تشملقانونية تقييدية لدعاية البغاء، 
ودليـل   بالبشر ألغراض االسـتغالل اجلنـسي        االجتار" بشأن   دليلإعداد   '٧'

. رحلـة لَيـا   "أو املادة التعليمية املعنونة     " وظفي اإلدارة العامة  معلومات مل 
اليت أُدجمت " لتوعية بشأن االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسيودليل ل

  التعليم؛يف نظام 
  ؛)كالسياحي والتعليمي واملهين( أخرى قطاعات احملددة يف التوعية '٨'
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البحث العلمي، من أجل زيادة التعريف بظاهرة االجتار من زوايا خمتلفـة              )ب(  
  :، وتشمل تدابري البحث العلمي ما يلي)وما إىل ذلكضحاياها، اعتبارها جرمية، (

هتريـب النـساء    : ملعرضة لالجتار السكانية ا الفئة  "إعداد الدراسة املعنونة     '١'
  ؛)٢٠١٠ُحدِّثت يف عام " ( يف إسبانيانواالجتار هب

رسم خريطة املوارد القائمة املخصَّصة لرعاية ضحايا االجتـار ألغـراض            '٢'
وتقدم هذه اخلريطة احملدَّثـة     ). ٢٠١١ُحدِّثت يف عام    (االستغالل اجلنسي   

ـ   باملرافق  بيانات تتعلق    النفـسية  /سية والطبيـة  القائمة، االجتماعية والنف
الصحية والقانونية والتأهيلية واملتصلة بقطاع العمـل، املخصَّـصة         /والطبية

لرعاية ضحايا االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي، وحتدِّد الكيانات         
 أو احلماية إىل حني إدمـاجهم     /أو اإلقامة و  /السكن و مرافق  اليت توفر للضحايا    

ووفقاً خلريطـة  .  بلداهنم األصلية، حبسب األحواليف اجملتمع أو إعادهتم إىل   
 هذه، اليت تقدم معلومات مصنفة حبسب أقـاليم احلكـم الـذايت             املرافق

توفرها، ُيتاح    ال  اليت توفر السكن واليت    املرافقواحملافظات، مع الفصل بني     
  :لضحايا االجتار حالياً اإلفادة من خدمات الرعاية التالية

  ية النفسية؛ مركزاً تقدم الرعا٤٧ •
   مركزاً تقدم الرعاية الصحية؛٣٩ •
   مركزاً تقدم برامج اإلدماج االجتماعي؛٣٨ •
   مركزاً تقدم برامج اجتماعية؛٥٣ •
   مركزاً تقدم املساعدة القانونية؛٤٥ •
   مركزاً تقدم برامج تأهيلية؛٣٣ •
 هذا النوع من خـدمات      ويكون(النفسية  /مركز واحد يقدم الرعاية الطبية     •

  ؛) نظام الصحة العامضمن عامة، الرعاية، بصفة
  .  مكاناً متاحاً للسكن أو اإلقامة٣٩٧ •
إعداد دراسة عن املعاجلة القضائية للدعاوى اجلنائية املتعلقة باالجتار بالبشر           '٣'

  ؛)٢٠٠٩يف عام (
وضع توّجهات منهجية للتدخل يف حاالت ضـحايا االجتـار ألغـراض             '٤'

  ؛)٢٠١١جاري وضعها يف عام (االستغالل اجلنسي 
إعداد دراسة حبثية هتدف إىل معرفة الوضع الراهن لظاهرة البغاء يف إسبانيا             '٥'

من منظور االحتياجات الصحية لألشخاص املشتغلني بالبغاء، وسوف ُتنفذ         
  ؛٢٠١١هذه الدراسة يف الربع األخري من عام 
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املنع، من أجل حتسني نظم الكشف املبكر عن حاالت االجتـار بالبـشر،               )ج(  
  :ه ما يليوتشمل تدابري

تعزيز تدريب املهنيني، بالتأهيل املتخصص للعاملني يف قوات أمن الدولـة            '١'
وأجهزهتا، والعاملني يف نظام الصحة الـوطين، واملـوظفني والعـاملني يف         

  املؤسسات العامة واخلاصة؛
استخدام االستدالل البيولوجي يف إطار نظام التأشريات املوّحـد لالحتـاد            '٢'

    شريات وتصاريح اإلقامة والتحقّق منها؛ األورويب يف إصدار التأ
وفقاً للربوتوكول املعَتمد يف (االستعانة مبؤشرات للكشف عن جرمية االجتار       '٣'

 الصادر عـن أمانـة الدولـة        ١/٢٠١٠جمال نظام الصحة الوطين، األمر      
  ؛)للشؤون األمنية

اعتماد مدونة املمارسات الُشُرطية الفضلى يف جمال التحقيـق يف جـرائم             '٤'
 االجتـار يف قاعـدة بيانـات مركـز          خاص مبسألة ار وإدماج جزء    االجت

 .استخبارات مكافحة اجلرمية املنظمة

  محاية ضحايا االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي ومساعدهتم  -٢  
من اجلدير بالذكر، يف هذا الصدد، املبادرات التالية الراميـة إىل حتـسني               -١٤  

  :لضحايامستوى املعلومات والرعاية املقدمتني ل
توزيع كتيبات موّجهة إىل ضحايا االجتار احملتملني، تتضمن معلومات عـن           )أ(  

حقوقهم باللغات اإلسبانية والكتالنية والغاليثّية والباسكّية واإلنكليزية والفرنسية والرومانيـة          
  والروسية والربتغالية والعربية والبولندية واألوكرانية؛

  ؛)٠١٦اخلدمة اهلاتفية (عالم تكريس خط هاتفي جماين لالست  )ب(  
قرار صدر مـن    ، مبوجب   ٢٠٠٩ يورو سنوياً منذ عام      ٢ ٠٠٠ ٠٠٠رصد    )ج(  

، ملنح إعانات حكومية من أجل اسـتحداث بـرامج          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٦جملس الوزراء يف    
ـ نداء أمانة الدولة للمساواة     (ضحايا االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي        لرعاية شمل ت
وهو من الـربامج     ،إلدماج املهاجرين بوصفهم فئة هلا األولوية      من برامج اإلدارة العامة      العديد

 مشروعاً، جـرت    ٥٠ قُدم   ٢٠٠٩ويف عام   ). املؤهلة لتلقي اإلعانة من صندوق ضريبة الدخل      
وقد .  منها ٥٠ مشروعاً، جرت املوافقة على      ٥٥ قُدم   ٢٠١٠ منها، ويف عام     ٣٦املوافقة على   

  . من أجل توفري وحدات رعاية متنقلة وأماكن للسكنعلى زيادة التمويل  ٢٠١٠ عامركّز نداء 
متويل مشاريع تنفذها منظمات غري حكومية، هتدف إىل حتـسني احلالـة              )د(  

 وبغري ذلك   املناعة البشري الصحية للمشتغالت بالبغاء، ووقايتهّن من اإلصابة بفريوس نقص         
اخلطة الوطنية املتعلقـة    (وتيسري إدماجهن يف اجملتمع     من العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي،      
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 ُرصد  ٢٠١٠ يورو؛ ويف عام     ٤٣٧ ٥٠٠ ُرصد هلذا الغرض     ٢٠٠٩ويف عام   ). اإليدز مبرض
  .٢٠١١يف عام  يورو ٦٢١ ٠٠٠ يورو؛ وُرصد له ٥٥٦ ٠٠٠له 

   من املالحظات اخلتامية للجنة٢٦متابعة تنفيذ الفقرة   -باء   

  التشريعيةالتشريعات والصكوك  -١  

  تشريعات الدولة    

، املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية     ٢٠١٠ مارس/ آذار ٣، املؤرخ   ٢/٢٠١٠القانون األساسي       
  )٥٥، رقم ٢٠١٠مارس / آذار٤اجلريدة الرمسية للدولة املؤرخة (وإسقاط احلمل عمداً 

، وُيقـّر كـذلك     يتناول القانون احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية تناوالً متكامالً          -١٥
  .التدابري القانونية والصحية الالزمة لكفالة هذا احلق للمواطنني كافة

وينطلق هذا القانون من االعتقاد، الذي تدعمه أفضل املعارف العلمية، بأن الـسبل               -١٦
األكثر فعاليةً للوقاية من العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي وحاالت احلمل غري املرغوب فيه             

اجلنسي واإلجنايب،  - ض، وخباصة بني الشباب، هي التعليم املالئم يف اجملالني العاطفي       واإلجها
وتعميم إمكانية اإلفادة من املمارسات الطبية الفعالة لتنظيم األسرة، بإدراج أحدث وسـائل             
منع احلمل، املضمونة كفاءهتا باألدلة العلمية، يف حافظة اخلدمات العامـة لنظـام الـصحة               

  .وفري برامج وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابيةالوطين، وت
وُيدخل القانون اجلديد يف نظامنا القانوين تعريفات منظمة الصحة العاملية املتعلقـة              -١٧

بالصحة والصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية، وينص على اعتماد جمموعة مـن اإلجـراءات             
كما ُينشئ هذا القـانون     . دٍّ سواء والتدابري ذات الصلة يف اجملالني الصحي والتعليمي على ح        

ألمناط على غرار ا  نظاماً جديداً إلسقاط احلمل عمداً غَري مشمول يف القانون اجلنائي يسعى،            
األكثر شيوعاً يف البلدان القائمة يف حميطنا السياسي والثقايف، إىل كفالة ومحاية حقوق املـرأة      

  . واجلنني ومصاحلهما على حنو مالئم
 :قانون أحكامه من املبادئ التاليةويستلهم ال  -١٨

جلميع األشخاص، يف ممارسة حقوقهم يف احلرية الشخصية واخلـصوصية            )أ(  
متس حياهتم اجلنسية واإلجنابية    اليت  قرارات  الواالستقاللية الذاتيتني، احلق يف أن يتخذوا حبرية        

 املكفول  لى النحو  ع دون أي قيود غري تلك الناشئة عن احترام حقوق اآلخرين والنظام العام           
  يف الدستور والقوانني؛

  ؛ فيما يتعلق باألمومةحرية القرار ُيعترف باحلق يف  )ب(  
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ال جيوز التمييز ضد أي شخص يف إتاحة احلصول علـى االسـتحقاقات               )ج(  
 الدين أو املعتقد أو الرأي أو نـوع اجلـنس أو         وأواخلدمات بسبب األصل العرقي أو اإلثين       

  ؛وما إىل ذلكاحلالة االجتماعية، جلنسي أو السن أو اإلعاقة أو امليل ا
تقدم السلطات العامة، وفقاً الختصاصات كلٍّ منها، االستحقاقات الضامنة           )د(  

  للحق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية وتفي بسائر االلتزامات املتعلقة بذلك؛
الة املساواة يف   ، إىل كف  مسؤولياهتا املتعلقة بالرقابة  تسعى الدولة، يف ممارسة       )ه(  

  .إتاحة احلصول على االستحقاقات واخلدمات املقررة يف نظام الصحة الوطين
الصحة اجلنسية واإلجنابية، بوصف    ب التثقيف يف إطار التعليم   وينص هذا القانون على       -١٩

 هنج متكامل يـسهم يف  اعتمادذلك جزءاً من النمو املتكامل للشخصية ومن تعليم القيم، مع      
  :يليحتقيق ما 
تعزيز رؤية السلوك اجلنسي من منظور املساواة واملسؤولية املشتركة بني الرجل             )أ(  

  واالعتداءات واالنتهاكات اجلنسية؛واملرأة، مع إيالء اهتمام خاص ملنع ممارسة العنف اجلنسي 
  االعتراف بالتنوع اجلنسي وقبوله؛  )ب(  
  ص يف مرحلة الشباب؛انسجام تطور السلوك اجلنسي وفقاً لسمات األشخا  )ج(  
الوقاية من األمراض والعدوى املنقولة باالتصال اجلنسي، وخاصةً الوقاية من    )د(  

  ؛املناعة البشريمرض نقص 
الوقاية من حاالت احلمل غري املرغوب فيه، يف إطار الـسلوك اجلنـسي               )ه(  
  .املسؤول

يونيه، املتعلق بالتنفيذ اجلزئي للقـانون      / حزيران ٢٥، املؤرخ   ٨٢٥/٢٠١٠املرسوم امللكي       
، املتعلق بالصحة اجلنـسية واإلجنابيـة   ٢٠١٠ مارس/ آذار ٣، املؤرخ   ٢/٢٠١٠األساسي  

، ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٦اجلريدة الرمسية للدولـة املؤرخـة       (وإسقاط احلمل عمداً    
  )١٥٥  رقم
 عمل اللجنـة    إجراءاتوم إىل حتقيق اهلدف الثنائي املتمثل يف تنظيم         يسعى هذا املرس    -٢٠

الطبية املكلَّفة بتأكيد تشخيصات األمراض الشديدة اخلطورة والعضال اليت قد تصيب اجلـنني             
وتتسبب يف احتمال إسقاط احلمل، من جهة، وتنظيم املعلومات املسبقة والواضحة واملوضوعية            

ا لتمنح املرأة اليت التمست ممارسة إسقاط احلمل عمداً موافقتـها            توفره ١٧اليت تشترط املادة    
  .على ذلك، من جهٍة أخرى
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 الرعايـة ، املتعلق بضمان جودة     ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٥، املؤرخ   ٨٣١/٢٠١٠املرسوم امللكي       
، ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٦ اجلريدة الرمسية للدولة املؤرخة   (إسقاط احلمل عمداً    بعملية  املتعلقة  

  )١٥٥ رقم
إسـقاط  بعملية  املتعلقة الرعايةيهدف هذا املرسوم امللكي إىل ضمان املساواة يف تقدمي      -٢١
، حبيث ُتكفَل للنساء كافة على قدم املساواة إمكانيـة     ل عمداً ومستوى جودة هذه الرعاية     احلم

قـانون   من ال  ١٩بصرف النظر عن مكان إقامتهن، وفقاً ألحكام املادة         الرعاية  اإلفادة من هذه    
، املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية وإسقاط      ٢٠١٠ مارس/ آذار ٣، املؤرخ   ٢/٢٠١٠األساسي  

  . احلمل عمداً

، الناظم ملنح أقاليم احلكـم      ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٢٥، املؤرخ   ٨٢٩/٢٠١٠املرسوم امللكي       
يات نظـام   من أجل تنفيذ اسـتراتيج    مباشرةً  الذايت واملعهد الوطين لإلدارة الصحية إعانات       

 يف اجملاالت املتعلقة بتوفري سبل الرعاية املسكِّنة لآلالم، وضمان ٢٠١٠الصحة الوطين يف عام     
   .لعنف اجلنساين، وتوفري الرعاية يف حاالت الوالدة الطبيعيةاسالمة املرضى، والوقاية من 

لقـانون  وعمالً بالتدابري واإلجراءات املتعلقة باخلدمات الصحية اليت ينص عليهـا ا            -٢٢
، املتعلق بتـدابري احلمايـة      ٢٠٠١ ديسمرب/ كانون األول  ٢٨، املؤرخ   ١/٢٠٠٤األساسي  

املتكاملة من العنف اجلنساين، ويف اإلطار املفاهيمي للتدخل وضمن حماوره املقترحْين جلميع            
عة اإلدارات العامة يف إطار اخلطة الوطنية للتوعية بظاهرة العنف اجلنساين ومنعها، ُتحدَّد جممو      

من اإلجراءات اليت ُتصبح أهدافاً هلا األولوية يف إطار استراتيجية تعزيز املساواة امللحقة باخلطة        
املتعلقة بضمان جودة نظام الصحة الوطين، ومن هذه األهداف تعزيز عملية حتسني مـستوى     

واة جودة خدمات الرعاية الصحية املتكاملة املقدمة يف حاالت العنف اجلنساين ومستوى املسا           
  . يف تقدميها بتقييم أثر األنشطة اليت نفذهتا اإلدارات الصحية

  تشريعات احلكم الذايت    
  :جيدر، يف هذا السياق، ذكر ما يلي  -٢٣

، املتعلـق   ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٦، املؤرخ   ١٤٨/٢٠١٠املرسوم    )أ(  
لعاطفيـة واجلنـسية    بإنشاء اللجنة االستشارية املعنية برعاية األم والطفل ورعاية الـصحة ا          

  ؛) الذايتاحلكمب املتمتعإقليم كاتالونيا (واإلجنابية 
، ٢٠١٠ نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٤، املؤرخ   SLT٣٦٨١/٢٠١٠/  القرار  )ب(  

 ٣، املـؤرخ    ٢/٢٠١٠مـن القـانون األساسـي       ) ج(١٥املنِشئ للجنة طبية وفقاً للمادة      
  ؛)ايت الذاحلكمب املتمتعإقليم كاتالونيا  (٢٠١٠مارس /آذار

 الذي يفّصل جوانب حمددة من القانون       ٢٠١٠يوليه  / متوز ٥األمر املؤرخ     )ج(  
، املتعلق بالصحة   )٢٠١٠/٥٣٤/RCL (٢٠١٠مارس  / آذار ٣، املؤرخ   ٢/٢٠١٠األساسي  

  ؛) الذايتاحلكمب املتمتعإقليم أراغون (اجلنسية واإلجنابية وإسقاط احلمل عمداً 
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، املنِشئ للجـان طبيـة يف إقلـيم      ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٣٠األمر املؤرخ     )د(  
، ٢/٢٠١٠من القـانون األساسـي      ) ج(١٥ وفقاً للمادة     الذايت، احلكمب املتمتعكَنارياس  

إقليم (، املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية وإسقاط احلمل عمداً         ٢٠١٠ مارس/ آذار ٣ املؤرخ
  ). الذايتاحلكمب املتمتعكنارياس 

  برامج وأنشطة  -١  
 حمـوراً مكّرسـاً   ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  اخلطة االستراتيجية لتكافؤ الفرص      تتضمن  -٢٤

إصدار ونشر معلومات عن تأثري نوع اجلنس على احلالـة  : للصحة، يشمل أربعة أهداف هي  
صحة املرأة، واإلسهام يف حتـسني حالتـها        بشأن  الصحية، وتعزيز تطبيق املنظور اجلنساين      

  .سياق العمليات الصحيةالصحية، وحفز مشاركتها ومتكينها يف 
املناعـة  وتتوخى هذه اخلطة إدماج كل من خدمات الوقاية من انتقال فريوس نقص               -٢٥

يف املتاحة   وبرامج الصحة اجلنسية واإلجنابية      باالتصال اجلنسي باجلنس اآلخر   اإليدز  /البشري
م اجلنسيني، خدمات نظام الصحة الوطين، وُتقّر كذلك إجراءات يف جمال اإلعالم والتعلي إطار  

وضمانات للوقاية من احلمل غري املرغوب فيه، وإمكانية اإلفادة من وسائل مالئمة ملنع احلمل              
   .تتسم بالكفاءة، فضالً عن أهنا ترّوج التمتع بسلوك جنسي مرضٍ

واسُتحدثت، يف إطار اخلطة املتعلقة بـضمان جـودة نظـام الـصحة الـوطين،                 -٢٦
أي املساواة واالتساق اإلقليميني، هتدف إىل كفالة إمكانية استراتيجيات صحية قائمة على مبد

إفادة املواطنني كافة، يف األحوال نفسها، من اإلجراءات والعمليات اليت أثبتت فعاليتـها يف              
وقد أُدمج املنظور اجلنساين يف     . حتسني مستوى الصحة وجودة احلياة، واملتوافَق على كفاءهتا       

ربامج اليت ُنفذت يف جمال تعزيز الصحة والوقاية، يف مراحـل           هذه االستراتيجيات يف مجيع ال    
كما أُدمج املنظور اجلنـساين، بوصـفه عنـصراً         . التصميم والتنفيذ والتقييم على حد سواء     

 يتعلـق   فيمـا احلكم الذايت، وخباصة،ب  املتمتعةقاليمألأساسياً، يف الربامج اليت متّوهلا الوزارة ل     
  . ملتجددة النشوء واألمراض املؤثرة بوجه خاصباألمراض الناشئة واألمراض ا

وفيما يتعلق بقضية العنف ضد املرأة، جيدر إبراز أن لدى اجمللس املشترك بني األقاليم                -٢٧
التابع لنظام الصحة الوطين جلنة ملكافحة العنف اجلنساين، هدفها األساسي إسداء املـشورة             

ت الصحية يف مواجهـة ظـاهرة العنـف         للمجلس يف مجيع املسائل املتعلقة مبستوى اخلدما      
اجلنساين، من حيث مستوى الدعم التقين والتوجيه املقدمني والتخطيط الستحداث التـدابري            

 املتعلـق   ١/٢٠٠٤الصحية املتوخاة يف الفصل الثالث من الباب األول من القانون األساسي            
 يف هذا الفصل اإلجراءات     بتدابري احلماية املتكاملة من العنف اجلنساين، حيث يتناول القانون        

  . املتعلقة بالتوعية هبذه املشكلة يف جمال الصحة والوقاية منها والكشف عنها
، اعتمد اجمللس املشترك بني األقاليم التابع لنظام الـصحة الـوطين            ٢٠٠٦ عام   ويف  -٢٨

هذا ويهدف  . اين ملسألة العنف اجلنس    نظام الصحة الوطين   املتعلق بتصدي الربوتوكول املوحَّد   
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حاالت العنف  ملواجهة  يف جمال الصحة بقواعد عمل متجانسة       العاملني  الربوتوكول إىل تزويد    
. الوقاية والتشخيص املبكر على حد سواء     واملوّجه ضد املرأة حتديداً، يف جمال الرعاية واملتابعة         

ني  يف قطاع اخلدمات الصحية وحتـس      العاملنيويشكّل هذا الربوتوكول أداةً أساسية لتأهيل       
  .جودة املساعدة املقدمة إىل النساء الالئي يعانني من العنف اجلنساين

، اعتمد اجمللس املشترك بني األقاليم التابع لنظام الصحة الوطين، بناًء           ٢٠٠٧ويف عام     -٢٩
 مؤشراً موّحـداً لرصـد      ١٨على املقترحات املُعدَّة واملتوافق عليها يف جلنة مكافحة العنف،          

  .بظاهرة العنف اجلنسايناألمراض املرتبطة 
وكانت جلنة مكافحة العنف اجلنساين اجلهة املسؤولة عن ختطـيط االسـتراتيجية              -٣٠

وتأهيلهم هبدف  العاملني يف احلقل الصحي     املوحدة يف نظام الصحة الوطين الرامية إىل توعية         
  .الالزمةوتقدمي الرعاية احلاالت حتسني الكشف املبكّر عن هذه 

 على تنقيح الربوتوكول املوحَّد لنظام الـصحة        ٢٠١١ة خالل عام    اللجنعكفت  و  -٣١
اليت جيب الوطين وحتسينه مبواءمته مع اجلوانب الطبية واملتعلقة بالعمل يف جمال الصحة احملددة،         

أخذها يف احلسبان لدى تقدمي الرعاية للفئات السريعة التأثر، اليت تشمل املشتغالت بالبغـاء              
  :يف هذا السياق، تعمل اللجنة على حتقيق ما يليو. مدمنات املخدرات أو

استحداث قواعد عمل متجانسة يف جمال اخلدمات الصحية اليت تستهدف            )أ(  
النساء الالئي يعانني من ضعف أوضاعهن بصفة خاصة أو املعّرضات بدرجة أكـرب للعنـف      

  اجلنساين مثل املهاجرات والنساء ذوات اإلعاقة واحلوامل؛
اعد عمل متجانسة يف جمال اخلدمات الصحية اليت هتدف إىل          استحداث قو   )ب(  

  .تقدمي الرعاية ألبناء وبنات النساء الالئي يعانني من العنف اجلنساين
ويف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، حدَّثت إسبانيا إطارها التشريعي ليتماشى مـع              -٣٢

ياساهتا العامـة وإدمـاج     بتحديث س وذلك  اجملتمع الدويل يف هذا الصدد،      أفضل ممارسات   
يقاً لذلك، فقد شرعنا يف تنفيـذ       وحتق. خدمات رعاية جديدة للصحة اجلنسية واإلجنابية فيها      

تنطلق من اإلميان حبقوق اإلنـسان وبـاحلقوق         للصحة اجلنسية واإلجنابية     وطنيةاستراتيجية  
ية إىل توفري تعليم    اجلنسية واإلجنابية، الذي تدعمه أفضل املعارف العلمية، وهتدف االستراتيج        

بوسائل منع احلمل وإمكانية التثقيف ، وحيسِّن مستوى ةاجلنسانييراعي اجلوانب   جنسي مالئم   
اإلفادة منها ومدى توفر برامج وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية بوصف ذلـك الـسبيل              

رغوب فيه  العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي وحاالت احلمل غري امل       األكثر فعالية للوقاية من     
  .واإلجهاض، وخباصة بني الشباب

ومن مثّ، تعمل السلطات العامة، وحتديداً وزارة الـصحة والـسياسة االجتماعيـة               -٣٣
واملساواة حلكومة إسبانيا، على ترويج تنفيذ إجراءات تعزز العالقة بني الرجل واملرأة علـى              

مـع مراعـاة كافـة      إلجنابية،  أساس املساواة واالحترام املتبادل يف جمال الصحة اجلنسية وا        
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، والتعددية الثقافية، وامليول    املسكنكاإلعاقة، وطبيعة   (التأثر  األوضاع اليت تنطوي على قابلية      
  ).وما إىل ذلكاجلنسية، والسن، واألصل، 

ويف هذا السياق، تلتزم الوزارة التزاماً سياسياً بضمان جودة اخلدمات الصحية العامة              -٣٤
صحة اجلنسية على حنو متكامل وتعميم إمكانية اإلفادة منها، فـضالً عـن     املقدمة يف جمال ال   

اخلدمات املقدمة إىل النساء وشركائهن خالل فترة احلمل والوالدة والنفاس، مع مراعـاة أن              
  . تركز خدمات الرعاية املقدمة أثناء احلمل والوالدة على األسرة وعلى عملية النمو الصحي

نفَّذ حالياً إجراءات ميكنها أن توفر تعليماً متكامالً يف جمـال           وعلى وجه التحديد، تُ     -٣٥
وهتدف هذه اإلجراءات،   .  يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية     فيما الصحة ينتهج هنجاً جنسانياً   

بدورها، إىل حفز املسؤولية املشتركة يف املمارسات اجلنسية، وكذلك يف قرارات منع احلمل،             
ويف الوقت نفسه، ميكن هلذه اإلجراءات أن تقَي مـن          . نسيةأياً كانت ميول األشخاص اجل    

حاالت احلمل غري املرغوب فيه والعدوى املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلـك العـدوى               
  .املناعة البشريبفريوس نقص 

مـن   ٢٠٠٩يف عام   وقد أُجريت أول دراسة استقصائية وطنية عن الصحة اجلنسية            -٣٦
لى اجملموعة السكانية اليت يتجاوز عمرهـا الـسادسة عـشرة،           جنساين، وطُبقت ع  منظور  
 حبسب الفئة العمرية، دون حتديد السن يف الشرائح العليـا مـن اهلـرم               اخلصائص وتناولت
تعريف النساء والرجال بالصحة اجلنسية،     إىل   هذه الدراسة االستقصائية     أدتوقد  . السكاين

نسني ومجع معلومات مفيدة يف تنفيذ األنـشطة     بإتاحة إجراء حتليل من منظور العالقة بني اجل       
وقد اسُتخدمت نتائجها الرئيسية يف احملور املتعلق بالصحة اجلنـسية  . املتعلقة بالصحة اجلنسية  

  .من االستراتيجية الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية
ـ             -٣٧ ى وتشّدد هذه االستراتيجية الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية تشديداً خاصـاً عل

تثقيف إذ تتوخى استحداث سياسات ترمي إىل حتسني مستوى         . فئات السكان األصغر سناً   
الشباب والشابات وتعليمهم يف هذا اجملال، حبيث يكون تعليماً قائماً على معـارف علميـة               
وُمدجماً يف املناهج الدراسية، مما سيتيح تزويدهم باملعارف واملهارات واالجتاهـات الالزمـة             

وتشكّل إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل واستخدامها عنصراً  . ات مستنرية الختاذ قرار 
رئيسياً يف خفض حاالت احلمل غري املرغوب فيه، ولذلك، يعمل البلد على تعزيز إجراءات              
هتدف إىل تيسري إطالع هذه الفئة السكانية على املعلومات املتعلقة مبنع احلمـل وإمكانيـة               

الوةً على ذلك، من األمهية مبكان ترويج استخدام الواقي الذكري          ع. حصوهلم على وسائلها  
واألنثوي كوسيلة وقاية من العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك العدوى بفريوس             

فال بد من أن ُتتاح لفئة الشباب إمكانية احلصول على خدمات صحية            . املناعة البشري نقص  
  .ياجاهتم وتقوم على أساس احترام تنوعهم اجلنسي واإلجنايبعالية اجلودة وُمعمَّمة، تليب احت

ويشري وزير التعليم إىل أن من بني االختصاصات األساسية اليت تـشملها املنـاهج                -٣٨
الدراسية يف خمتلف مراحل التعليم االختصاص االجتماعي واملتعلق باملواطنة الـذي يـرتبط             
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ن واملساواة بني الرجل واملرأة وعدم التمييـز        ارتباطاً خاصاً بالدفاع عن قضايا حقوق اإلنسا      
ويتضّمن هـذا القـانون     . وتعزيزها، على النحو الوارد يف القانون األساسي املتعلق بالتعليم        

معارف متنوعة ومهارات معقدة تتيح اختاذ القرارات، واختيار كيفية التصرف يف مواقـف             
ويتضمَّن، عالوةً على ذلك، مـسألة      . حمددة، وحتمُّل مسؤولية اخليارات والقرارات املتَّخذة     

تقييم اخلالفات واالعتراف، يف الوقت نفسه، باملساواة يف احلقوق بني خمتلف فئات السكان،             
  . سيما بني الرجل واملرأة وال
اإليـدز، ُيتـاح العـالج      /املناعة البشري وعن استراتيجيات مكافحة فريوس نقص        -٣٩

 إذ يشمل نظـام الـصحة الـوطين         باجملان للجميع، عكوسة يف إسبانيا    للفريوسات ال  املضاد
ويف حالة األجانب، ُيشترط لذلك أن يكونـوا مقيَّـدين يف           . كافة بالرعاية الصحية   السكان

  .سجالت البلديات
اإليدز يف إسبانيا غري متفشٍ بني اإلناث، خبالف        /املناعة البشري ووباء فريوس نقص      -٤٠

املصابات بالفريوس يف تشخيصاته اجلديدة يف العقد       فقد ظلت نسبة النساء     . البلدان األخرى 
   . يف املائة٢٠األخري ثابتة عند حنو 

اإليدز يف إسبانيا   /املناعة البشري صابة بفريوس نقص    اخلطة املتعددة القطاعات ملكافحة اإل        
  ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة 
صة لإلصابة  وتنطلق هذه اخلطة من اعتبار النساء الشرحية السكانية املعرضة بصفة خا            -٤١

  :بالفريوس وتشمل بني أهدافها ما يلي
حتسني مستوى النساء املعريف والتعليمي يف جمال الصحة فيما يتعلق بالصحة             )أ(  

 وتدابري الوقاية منها، وخباصة املنتميـات إىل        املناعة البشري اجلنسية واإلصابة بفريوس نقص     
كاملة للمرأة تشمل الكشف املبكّـر      فئات سكانية أكثر ُعرضة لإلصابة به؛ وتقدمي رعاية مت        

  عن األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وعن سرطان عنق الرحم؛
واستحداث أنشطة حمددة لتحسني إمكانية إفادة املرأة من الربامج والتدابري            )ب(  

  الوقائية القائمة؛
  .تعزيز مشاركة النساء يف تصميم هذه الربامج وتنفيذها  )ج(  

يراعـي  بروتوكول  ‘تنفيذ هذه األنشطة إىل جمال الرعاية األولية، ُيطبق         وتيسرياً لنقل     -٤٢
باالتصال اجلنـسي بـاجلنس      املناعة البشري لوقاية من انتقال فريوس نقص      املنظور اجلنساين ل  

، وهو مثرة التعاون بني معهد املرأة واألمانة املعنية باخلطة الوطنيـة املتعلقـة باإليـدز،                ‘اآلخر
ويـشكّل الربوتوكـول أداةً     . لوزارة الصحة والسياسة االجتماعية واملـساواة     حالياً   التابعني
لتوعية العاملني يف جمال الصحة وتدريبهم كي يكونوا قادرين على التعامل مـع القيـود                مفيدة

اجلنسانية الداعمة لالجتاهات املقاوِمة للممارسة اجلنسية املأمونة واليت متكّن من الكشف املبكر            
  .  وزيادة مستوى التشخيص املبكر للمرضاملناعة البشريساء بفريوس نقص الن عن إصابة
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 برنامج وقاية املراهقني والـشباب مـن        ١٩٩٧وما برح معهد املرأة ينفذ منذ عام          -٤٣
اإليدز من منظـور  /املناعة البشري احلمل واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقص        

األمانة املعنية باخلطة املتعلقة باإليدز، وبالتعـاون       م مع   جنساين، عن طريق اتفاق إطاري ُمرب     
  .أيضاً مع الدوائر الصحية يف أقاليم احلكم الذايت

الرعاية األولية،  (إىل توعية وتأهيل العاملني يف جمال الرعاية الصحية         الربنامج  يرمي  و  -٤٤
 جمال إدارة قطاع    والعاملني يف ) والرعاية املتخصصة، ووحدات الدعم، ووحدات رعاية املرأة      

الصحة هبدف تعزيز الرعاية املقدمة إىل النساء الشابات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابيـة،              
بتدريب العاملني يف اجملال االجتماعي الصحي يف فرق الرعاية األولية من أجل تعزيز احلالـة               

وخـالل  . ساينالصحية والوقاية من األمراض وتقدمي الرعاية إىل فئة الشباب من منظور جن           
  .  مهنيا١٤١ً، ُنفذت ست دورات تأهيلية حضرها ما جمموعه ٢٠١٠ عام
 املعنيـة عالوةً على هذا الربوتوكول، فقد أعّد معهد املرأة، التابع ألمانـة الدولـة                -٤٥
املناعـة   يتعلق بفريوس نقص      فيما إصدارات أخرى ُمدِمجاً فيها املنظور اجلنساين      املساواة،ب

  : ويعمل حالياً على نشرها، منها ما يتعلق مبا يلي واإليدز،البشري
  اإليدز؛/املناعة البشرياملرأة وفريوس نقص   )أ(  
 باالتـصال اجلنـسي     املناعة البشري وقاية النساء من انتقال فريوس نقص         )ب(  

 :باجلنس اآلخر، ويشمل ذلك احملاور التالية

  العالقة بني اجلنسني والعالقة الذاتية؛ '١'
  مدة لوضع الربامج الوقائية؛األساليب املعت '٢'
اإليدز باالتصال اجلنسي باجلنس اآلخر     /املناعة البشري انتقال فريوس نقص     '٣'

  يف إسبانيا؛
  املراجعة الوبائية؛ '٤'
  .األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي '٥'

كما يشارك معهد املرأة يف الفريق العامل الذي أنشأته األمانة املعنية باخلطة املتعلقـة         -٤٦
 إعداد دليل عملي إلدماج املنظور اجلنساين يف بـرامج           تنفيذ عدة مهام منها    ن أجل باإليدز م 

، وجيري تنقيحه حالياً لتقدميه يف الربع األخـري مـن           املناعة البشري الوقاية من فريوس نقص     
  .العام هذا
تعمل األمانة املعنية باخلطة املتعلقة باإليدز حالياً علـى تنفيـذ            ،عالوةً على ذلك  و  -٤٧
  :نشطة التاليةاأل

متويل املشاريع اليت تنفذها منظمات غري حكومية الرامية إىل إدماج املنظور             )أ(  
 وغريها من أنـواع العـدوى       املناعة البشري اجلنساين يف مشاريع الوقاية من فريوس نقص        
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              ،٢٠٠٩ يورو يف عـام      ٦٥ ٠٠٠وُرصد هلذا النوع من املشاريع      . املنقولة باالتصال اجلنسي  
  ؛٢٠١١يف عام يورو  ٥٩ ٠٠٠ و،٢٠١٠ يورو يف عام ٦٥ ٠٠٠و

وإدماج املنظور اجلنساين   . تفصيل مجيع التقارير الوبائية حبسب نوع اجلنس        )ب(  
ملنظمات غـري   ومتويل ا يف إعداد وتنفيذ وتطوير أنشطة األمانة املعنية باخلطة املتعلقة باإليدز           

  كومية؛احل
ني يف األمانة املعنية باخلطة املتعلقـة باإليـدز بـشأن           تأهيل العاملني التقني    )ج(  
   .اجلنساين املنظور
     / كـانون األول   ١٤، املـؤرخ    ٣٩/٢٠٠٦وأخرياً، من اجلدير بالذكر أن القانون         -٤٨

، املتعلق بتعزيز االستقالل الذايت لألشخاص املعتمدين على الغري ورعايتـهم،         ٢٠٠٦ ديسمرب
ؤالء األشخاص الذين هم حباجة إىل مساعدة شخصٍ ثـاٍن          يسعى إىل حتسني جودة حياة ه     

وينص هذا القانون على إمداد األشخاص املـصابني        .  اليومية أنشطتهمليتمكنوا من مباشرة    
  . املعتمدين على الغري باملوارد االقتصادية واملاديةاملناعة البشريبفريوس نقص 

        


