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  . ٠٥/١٠عة افتتحت اجللسة السا  
ــر يف  ــدول    النظ ــن ال ــة م ــارير املقدم ــراف مبوجــب  التق األط

  االتفاقية من ١٨ املادة
 CEDAW/C/ESP/6) التقرير الدوري السادس إلسبانيا       

  .Add.1)و  CEDAW/C/ESP/Q/6و 
 دعـوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد إسـبانيا             بناء علـى    - ١

  .اللجنة إىل مائدة
التقريـر  قالـت، وهـي تعـرض     ): إسـبانيا  (يدوأالسيدة    - ٢

الدوري السادس إلسبانيا، إهنا أول وزيرة للمـساواة يف تـاريخ           
 ٢٠٠٨أبريـل   /وقد مت إنـشاء وزارة املـساواة يف نيـسان         . بلدها

 املعنية بالقـضاء    توصيات منهاج عمل بيجني واللجنة    بناء على   
على التمييز ضد املرأة، ومتشيا مع سياسـات حكومتـها العامـة            

ــساواة    إب ــا للمـ ــة العليـ ــاء األولويـ ــهج   عطـ ــاة النـ ــيم مراعـ وتعمـ
  . اء احلكومةرج يف كل أاجلنساين

وأضافت أن احلكومة اختذت خطوات مهمـة للقـضاء           - ٣
ــك َســ    ــا يف ذل ــز، مب ــى التميي ــي   عل ــزواج مثلي ــق ب ــانون يتعل ن ق

نس، وقــانون شــامل ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، وقــانون   اجلــ
تقـدمي  قريبـا   وسـوف يـتم     . املساواة الفعليـة بـني املـرأة والرجـل        

ــان     ــز إىل الربملـ ــدم التمييـ ــساوية وعـ ــة املتـ ــن املعاملـ ــانون عـ . قـ
واإلدارة احلاليـــة هـــي أول إدارة يف التـــاريخ اإلســـباين عـــدد     

 نينـائب الل مـن  النساء الوزراء فيها أكرب من عـدد الرجـال؛ وكـ      
كما أن الربملـان الـوطين،   . لرئيس مها من النساءالثاين ل واألول  

ــذايت     ــاحلكم الـ ــة بـ ــاليم املتمتعـ ــشريعية يف األقـ ــات التـ واجلمعيـ
واحلكومات احمللية اقتربت كلها من حتقيق هدف التـوازن بـني      
عضوية الرجال والنساء، امتثاال لقانون املساواة الفعلية، الـذي         

 يف املائـة  ٤٠أقـل مـن   ممـثال ب أحد اجلنسني  يكون   يدعو إىل أال  
والقطـاع اخلـاص مـا زال متخلفـا         .  يف املائـة   ٦٠أكثر مـن     وال

مــن حيــث متثيــل النــساء يف جمــالس إدارتــه إذ إن هــذا التمثيــل   

ــام ٣يـــزدد إال مـــن  مل ــة يف عـ ــة ٩ إىل ٢٠٠٥ يف املائـ  يف املائـ
  . ٢٠٠٩عام  يف
تحقيق املـساواة   وقالت إن احلكومة اختذت خطوات ل       - ٤

التـــشريع، : الفعليـــة بـــني النـــساء والرجـــال يف ثالثـــة جمـــاالت 
  يعـين  ويف اجملال التشريعي،  . والتمييز اإلجيايب، والتعاون الدويل   

ــام يف عــام  ــدابري   ٢٠٠٤القي  بــسن القــانون األساســي بــشأن ت
ف اجلنـــساين أن العنـــف اجلنـــساين احلمايـــة الـــشاملة مـــن العنـــ

بح مـسألة رئيـسية يف الـسياسات        يعد مسألة خاصـة بـل أصـ        مل
ويــنص القــانون علــى اختــاذ تــدابري مبتكــرة مثــل إنــشاء . العامــة

ــساين   ــانون  . حمــاكم متخصــصة يف العنــف اجلن واســتحدث الق
مـــسؤوليات خاصـــة يف هـــذا الـــصدد علـــى مجيـــع مـــستويات  

على املستوى الوطين وعلـى املـستوى األقـاليم         (اإلدارة العامة،   
القـانون  ودعـا   ). وعلـى املـستوى احمللـي     املتمتعة باحلكم الذايت    

وقـد  . اجملتمع ككل إىل املشاركة يف مكافحة العنف ضد املرأة        
. مت إجراء تقييم مدته ثالث سنوات حـول تنفيـذ هـذا القـانون             

ويف الــشهور األخــرية، مت وضــع نظــام جديــد لرصــد ومتابعــة    
كمـا  مرتكيب العنف اجلنساين من أجل حتسني محاية الضحايا،         

ــع  ــائف،     مت وضـ ــاد وظـ ــى إجيـ ــضحايا علـ ــساعدة الـ ــرامج ملـ بـ
ــدريب   ــى التـ ــصول علـ ــالزم واحلـ ــالـ ــذه شغل لـ ــائفهـ . الوظـ

ــدريب اخلــاص      ــوفري الت ــضا تكثيــف اجلهــود لت ــتم أي وســوف ي
ــا   ــاملني يف جمـ ــيني العـ ــساعدة إىل الـــضحايا   للمهنـ ــدمي املـ ل تقـ

  . سيما القضاة من الذكور واإلناث ال
القـــــانون ، وافــــق الربملـــــان علــــى   ٢٠٠٧ويف عــــام    - ٥

ولـئن كـان    . األساسي بشأن املساواة الفعلية بني املرأة والرجل      
 علـى مـشكلة العنـف       القانون املتعلق بالعنف اجلنساين ميثل ردا     

 املـرأة، إال أن قـانون املـساواة الفعليـة يرمـي إىل              اليت تعـاين منـه    
ــة       ــى أســاس اجلــنس، وإزال ــز عل ــع مظــاهر التميي مكافحــة مجي

يـــة االجتماعيـــة الـــيت تعيـــق حتقيـــق  العقبـــات والقوالـــب النمط
وقــد أدى ســن هــذا القــانون إىل إدخــال     . املــساواة احلقيقيــة 
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مثـــل القـــوانني املتـــصلة    قانونـــا آخـــر،  ٢٧تعـــديالت علـــى  
ــاعي    ــضمان االجتمــ ــة والــ ــضاء والعمالــ ــات والقــ . باالنتخابــ

وســـيتعني القيـــام مبزيـــد مـــن العمـــل يف جمـــاالت مثـــل قـــانون   
ص أيضا قانون املـساواة علـى       وين. العقوبات وقانون الضرائب  

ث مفــاهيم قانونيــة اتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين واســتحد 
أساسية مثل التمييز املباشر وغـري املباشـر، والتحـرش اجلنـسي،            
ــا تـــدعو إىل ذلـــك    فـــضال عـــن تـــدابري التمييـــز اإلجيـــايب، كمـ

اهليكـل اإلداري اجلديـد الـذي يـدعو إليــه     يف إطـار  و. االتفاقيـة 
اة، مت إنشاء جلنة معنية بسياسات املساواة يرأسـها        قانون املساو 

وباإلضـافة إىل ذلـك، مت إنـشاء        . حلكومةالرئيس  األول  نائب  ال
جلنـــة مـــشتركة بـــني الـــوزارات معنيـــة باملـــساواة بـــني الرجـــل 

ومت إنـشاء   . تتوىل هي رئاستها بوصفها وزيرة املساواة     واملرأة،  
، ٢٠٠٩ عام   ويف. وحدات معنية باملساواة يف مجيع الوزارات     

أضـــيف إىل امليزانيـــة الوطنيـــة ، علـــى اإلطـــالقوللمـــرة األوىل 
؛ وسـوف تـستمر هـذه املمارسـة يف          تقرير عـن األثـر اجلنـساين      

 املتمتعـة ومـن أجـل تنـسيق عمـل اجملتمعـات           . امليزانيات املقبلـة  
ساواة املــ قــوانني بالفعــل كــثري مــن ســّنتالــذايت، الــيت بــاحلكم 

. مـؤمتر قطـاعي للمـساواة     نتنظمـة   بـصورة م  ، جيتمـع    اصة هبا اخل
ويدعو قـانون املـساواة أيـضا إىل إنـشاء جملـس مـشاركة املـرأة                

. التنـسيق مـع املنظمـات النـسائية واجملتمـع املـدين           قوم بعمليـة    لت
قطــاع األعمــال باختــاذ القــانون وباإلضــافة إىل ذلــك، يطالــب 

وسـوف يـتم    . خطوات للقضاء على التمييـز يف أمـاكن العمـل         
 قانون املساواة الفعلي بـني      عنم سنتني   يدوييم الذي   تقدمي التق 

  . ٢٠١٠مارس /الرجل واملرأة إىل الربملان يف آذار
لشخـصي  ومضت تقول إن قـانون تعزيـز االسـتقالل ا           - ٦

سياســات احلكومــة يف جمــال ورعايــة املعــالني مثــال آخــر علــى 
وجيري . مراعاة املنظور اجلنساين والتزامها مبنهاج عمل بيجني      

د قانونني جديدين أحدمها عن الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة          إعدا
والوقـــف الطـــوعي للحمـــل، واآلخـــر عـــن املعاملـــة املتـــساوية 

  . التمييز وعدم

اخلطـة  ومن بني التدابري املتخذة لتعزيز التمييز اإلجيايب          - ٧
الوطنية حلقوق اإلنسان اليت اعتمدها جملس الوزراء يف كـانون          

طـة االسـتراتيجية لتكـافؤ الفـرص        ، واخل ٢٠٠٩يسمرب  د/األول
ديــــسمرب /الــــيت اعتمــــدها جملــــس الــــوزراء يف كــــانون األول 

ــشر ألغــراض     ٢٠٠٧ ــشاملة ملكافحــة االجتــار بالب ، واخلطــة ال
أنـشطة ترمـي    القيـام ب  وتـنص اخلطـة علـى       . االستغالل اجلنـسي  

ــة إىل    ــساعدة واحلمايـ ــوفري املـ ــار وتـ ــسألة االجتـ ــة مبـ  إىل التوعيـ
دقت إســبانيا علــى اتفاقيــة ىل ذلــك، صــوباإلضــافة إ. الــضحايا

االجتـــار بالبـــشر املؤرخـــة ضـــد جملـــس أوروبـــا بـــشأن العمـــل 
ــار ــايو /أي ــى وضــع التفاصــيل     . ٢٠٠٥م ــة عل ــل احلكوم وتعم

العملية للخطة وتنسق جهودها مـع جهـود اجملتمعـات املتمتعـة            
وتـدرك احلكومـة   . باحلكم الذايت وأصحاب املصلحة اآلخـرين  

ال يــزال يــتعني القيــام بــه، ال  الــذي ثري اإلســبانية أن هنــاك الكــ
سيما مكافحة األشـكال اجلديـدة لعـدم املـساواة بـني اجلنـسني              

وتشمل اخلطـة أيـضا تـدابري التمييـز اإلجيـايب           . اليت بدأت تظهر  
الـــاليت وقعـــن ضـــحية العنـــف اجلنـــساين،  هـــاجرات لـــصاحل امل

  . ، واملعوقات، ونساء الرومالصاحل النساء الريفياتو
ــق   وقالــت  - ٨ ــدويل ملتزمــة بتحقي  إن إســبانيا يف اجملــال ال

حتــسني ظــروف املــرأة يف مــن أجــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
ــامل  ــة    . كــل أحنــاء الع ــدويل للحكوم ــاون ال ــشمل خطــة التع وت

ــرة  ــبانية للفتــ  املــــساواة بــــني اجلنــــسني  ٢٠٠٨-٢٠٠٥اإلســ
خطـة  هـذا النـهج يف      يـستمر   بوصفها أحـد مبادئهـا الـشاملة، و       

 يف املائـة    ٩ة اجلديـدة،    ومبوجب اخلط . ٢٠١٢-٢٠٠٩الفترة  
لرمسيــة ســوف ايف جمــال املــساعدة اإلمنائيــة  بانيا ممــا تقدمــه إســ 

 يف املائة للـصحة، مـع       ٦و  تكون خمصصة للمسائل اجلنسانية،     
ويف عـام   . التأكيد بصفة خاصة على الصحة اجلنسية واإلجنابية      

مـن  قرار جملـس األ   بشأن  ، اعتمدت إسبانيا خطة عمل      ٢٠٠٧
املتعلق باملرأة والسالم واألمـن وسـوف يـتم         ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

قرار جملس األمـن  متّت بصلة إىل استكمال هذه اخلطة بأحكام     
٢٠٠٨ (١٨٢٠ .(  



CEDAW/C/SR.888 (A)
 

4 09-41725 
 

تــشارك أيــضا يف شــبكة النــساء  وأضــافت أن إســبانيا   - ٩
األفريقيات واإلسبانيات، وهـي مبـادرة ترمـي إىل مجـع النـساء             

ــات واإلســبانيات، والو  ــة   األفريقي كــاالت واملنظمــات األفريقي
ربعاهتا لعدد مـن    توقد زادت إسبانيا بصورة كبرية      . واإلسبانية

املـرأة   مـن أجـل حتقيـق مـساواة          الـيت تعمـل   الصناديق والـربامج    
، أنشأت صـندوق املـساواة   ٢٠٠٨ويف عام   .  ومتكينها بالرجل

بني اجلنسني من خالل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة              
متويـــل سياســـات املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف البلـــدان تعزيـــز ول

.  مليـون يـورو    ٥٠النامية، وذلك من خـالل تـربع أويل قـدره           
صــندوق إجنــاز األهــداف اإلمنائيــة    إنــشاء هــذا باإلضــافة إىل  

 إلسـبانيا، مـن     ر برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        لأللفية يف إطـا   
. مسخالل التأكيـد بـصفة خاصـة علـى اهلـدفني الثالـث واخلـا              

وباإلضــافة إىل ذلــك، ســوف تكــون املــساواة بــني اجلنــسني       
خـالل النـصف    إحدى املـسائل األساسـية الـيت تعززهـا إسـبانيا            

  .، عندما تتوىل رئاسة االحتاد األورويب٢٠١٠األول من عام 
وقالـــت إن حكومـــة إســـبانيا ملتزمـــة التزامـــا راســـخا   - ١٠

ــساواة      ــضمان امل ــز اإلجيــايب ل ــدابري التميي ــذ ت ــني  بتنفي ــة ب الفعلي
ــال ــساء والرجـ ــبانيا  . النـ ــد اختـــارت إسـ أن تكـــشف عـــن وقـ

تمـع  تريد إسبانيا بناء جمو. وتتصدى هلاهذا اجملال يف مشاكلها  
 بــدون مــساواة كاملــة عــادل ومــستدام، ال ميكــن حتقيــق ذلــك

بالعمـل الـذي تقـوم بـه        أن تقـّر    وتود أيـضا    . مجيع مواطنيه بني  
  . لنسائيةاملنظمات غري احلكومية واملنظمات ا

  ٦ إىل ١املواد 
ليونـور   ضيعةأشار إىل أن والدة الر    : السيد فلينترمان   - ١١

 أثــار مــسألة اخلالفــة علــى     ٢٠٠٥أكتــوبر  /يف تــشرين األول
ومبــا أنــه يبــدو أن هنــاك توافقــا سياســيا لــآلراء حــول  . العــرش

املسألة، رمبا قد حان الوقت لتغيري قواعد خالفة الذكور علـى            
 إسـبانيا  باخلالفـة الـذي أدلـت بـه    ان املتعلق  العرش وسحب البي  

ــة   ــد التــصديق علــى االتفاقي  مــن ١٥وقــد جــاء يف الفقــرة  . عن

 املتعلــق ٣٣/٢٠٠٦أن القــانون ) CEDAW/C/SPE/6(التقريــر 
باملساواة بني الرجل واملرأة يف نظام وراثة ألقاب النبالة يعتمـد            

كومـة  احلإذا كـان ميكنـه االفتـراض أن     تساءل  على االتفاقية، و  
القواعد السابقة لوراثـة ألقـاب النبالـة متييزيـة يف إطـار             تعترب أن   
  . االتفاقيةمفهوم 
وفيما يتعلق باهليكل الدستوري إلسبانيا، قال إنه يـود           - ١٢
التنفيـذ الكامـل    أن تـضمن  احلكومـة تـستطيع   كيـف   فعر ي أن

ومـا هـي التـدابري الـيت ميكـن أن           . لالتفاقية يف كل أحناء إسبانيا    
تخذها احلكومة عندما تتخلف منطقة متمتعـة بـاحلكم الـذايت           ت
 الركــب، أو مل تنفــذ بــشكل كامــل االلتزامــات مبوجــب    نعــ

ــة يف     ــتم اســتخدام االتفاقي االتفاقيــة؟ ويــود أن يعــرف كيــف ي
سياق القـرارات القـضائية وإذا كـان أعـضاء الـسلطة القـضائية              

 التـشريع   ه جيـب تفـسري    والعاملني يف اجملال القانوين يدركون أن     
 يف ضـــوء ،٢٠٠٧-٣ســـيما القـــانون األساســـي    الاحمللـــي، 

  . التزامات إسبانيا مبوجب االتفاقية
قالـت إهنـا تـود أن تعـرف         : زيـ السيدة أروشـا دومينغ     - ١٣
هــا، رفعشــكاوى التمييــز الــيت ســاعد معهــد املــرأة علــى    عــدد
ــا ــا      وم ــيت مت حتقيقه ــائج ال ــا هــي النت ــز، وم ــواع التميي . هــي أن

تم هبــا التنــسيق داخــل وزارة يــعــن الطريقــة الــيت واستفــسرت 
هيئـات أخـرى تعـىن      اليت تقوم هبا    عمال  خمتلف األ املساواة بني   

مبسائل املـساواة وتعمـل حتـت لـواء الـوزارة، وذلـك مـن أجـل                
القـانون األساسـي للمـساواة      مبـا أن    و. جتنب التداخل يف املهام   

ــانون        ــن ســبب وضــع ق ــساءلت ع ــول، ت ــة ســاري املفع الفعلي
ديــد بــشأن املــساواة ومــا هــي اجلوانــب احملــددة الــيت ســوف  ج

  . يتناوهلا
ــشاء جملـــس      - ١٤ ــى إنـ ــي علـ ــساواة الفعلـ ــانون املـ يـــنص قـ

مشاركة املرأة، غـري أنـه مل يـتم بعـد البـت يف أعـضائه ونظامـه                 
وقالـت  . الداخلي، وتساءلت عما يعطـل اعتمـاد هـذه اللـوائح          

.  إدارة معهد املـرأة    إهنا مهتمة أيضا مبعرفة الوضع احلايل جمللس      
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تقيـيم قـانون العنـف    لالنتـائج األساسـية   مبعرفـة  مهتمـة   كما أهنا   
اجلنساين الذي دام ثالث سنوات، وما إذا كـان قـد مت عرضـه              

  .على الربملان
ــثرية جلمـــع     - ١٥ ــة كـ ــبانيا آليـــات خمتلفـ وأضـــافت أن إلسـ

غـري أن التقريـر والـردود علـى       اإلحصاءات وإعداد املؤشرات؛    
ضايا واملسائل تتـضمن إشـارات قليلـة إىل إحـصاءات           قائمة الق 

ومؤشـــرات حمـــددة عـــن حالـــة النـــساء املهـــاجرات، والنـــساء  
وقالــت إهنــا ال . املعوقــات، والنــساء الريفيــات، ونــساء الرومــا 

. صعوبة مجـع اإلحـصاءات عـن نـساء الرومـا          سبب  تفهم متاما   
البيانـات العامـة بـدون الكـشف عـن هويـة أفـراد              يمكن مجـع    ف

ءات مجاعيــة صا، مــن أجــل التوصــل إىل إحــ  الشخــصيةاالرومــ
  .حالتهنعن تعطي صورة أفضل 

ا كـان   ذقالت إهنا تود أن تعـرف إ      : السيدة بوبيسكو   - ١٦
اة الفعليــة بــني املــرأة والرجــل  والقــانون األساســي بــشأن املــسا 

ذايت، وإذا كـان األمـر      الـ سـتقالل   الاجملتمعات املتمتعة با  يشمل  
تشريعات وسياسـات    مع   القانوننسجم هذا   كذلك، فكيف ي  

املساواة اليت اعتمدهتا بعض اجملتمعـات املتمتعـة بـاحلكم الـذايت            
.  ليـون  - اليت ومنطقة الباسك، ومورسيا، وكاس    غاليسيا،مثل  
ــيت مل تعتمــد   استفــسرت عــن الوضــع يف  و ــاطق األخــرى ال املن

وقالـت إهنــا مهتمــة أيــضا  . سياسـاهتا اخلاصــة املتعلقــة باملــساواة 
العــدد الكــبري مــن مؤســسات بــني واصــل م التكيــف يــتمبعرفــة 

ــساواة   ــار وزارة املـ ــة يف إطـ ــساواة العاملـ وبـــني مؤســـسات املـ
 وكيـف اسـتطاعت     ،املستويات اإلقليمية واحملليـة   املساواة على   

ــساواة  ــاع هنــج م  وزارة امل ــع   وماســكتمواصــلة اتب ــسجم م من
  .  معقدة جدا مت إنشاؤهاآليات
ء تقيـيم للخطـة االسـتراتيجية       وأضافت أنه إذا مت إجـرا       - ١٧

ومـن املفيـد    . لتكافؤ الفرص فإهنـا تـود أن تطلـع علـى نتائجهـا            
تنفيـذ  دم يف تـستخ  أو رصـد  التعرف على أي آلية تنسيق أيضا  

تشمل إشـارات إىل    هذه اآللية   اخلطة االستراتيجية وإذا كانت     

 لعـدم    أخرى تنفيذ توصيات اللجنة، باإلضافة إىل أي عقوبات      
  . اخلطة تنفيذ
 املتصلة بالتدابري اخلاصة املؤقتـة،      ٤وفيما يتعلق باملادة      - ١٨

ــانون األساســـي بـــشأن املـــساواة يتـــضمن    أشـــارت إىل أن القـ
وتـساءلت إذا كـان هـذا التعريـف     التمييـز اإلجيـايب   تعريفـا عـن   

ــادة   ــستند إىل امل ــة، فــضال عــن التوصــيات   ١-٤ي  مــن االتفاقي
وقالـــت إهنـــا تـــود . ؤقتـــةالعامـــة املتعلقـــة بالتـــدابري اخلاصـــة امل 

االســتماع إىل بعــض األمثلــة امللموســة عــن التــدابري اخلاصــة       
املؤقتــة الـــيت مت اختاذهــا فيمـــا يتعلـــق بنــساء الرومـــا، والنـــساء    

عـات أخـرى مستـضعفة،      مجااملهاجرات، والنساء املعوقـات، و    
  . اركة السياسيةشال سيما من حيث امل

ــان   - ١٩ ــسيد فلينترم ــانو : ال  ٣/٢٠٠٧ن إذ الحــظ أن الق
بشأن املساواة الفعلية بني املرأة والرجـل يتـضمن أحكامـا عـن             

ــارة    ــة مبوجـــب العبـ ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــراء ”مـــسألة التـ اإلجـ
ــع      “اإلجيــايب ــا م ــارة تتمــشى متام ــذه العب ــت ه ، ســأل إذا كان
علــى النحــو املــشار إليــه يف  “ تــةقالتــدابري اخلاصــة املؤ” عبــارة
يف النحــو الــذي مت تفــسريه   االتفاقيــة، وعلــى مــن ١-٤املــادة 

ــة رقـــم   ــية العامـ ــادة . ٢٥التوصـ ــانون ١١وتـــنص املـ  مـــن القـ
“ تعتمـد ” املـساواة علـى أن الـسلطات العامـة           ناألساسي بشأ 

)adoptarán (   ــدو أن ذلـــك ــددة؛ ويبـ ــدابري حمـ ــة تـ ــة مبثابـ واليـ
، املتعلقــــة ٦-١٤ومــــن ناحيــــة أخــــرى، يف املــــادة . حتميــــة

عـــات اماجل مـــنساء بالـــصعوبات اخلاصـــة الـــيت تواجـــه النـــ    
ــة    امل ــتخدام كلمـ ــة، مت اسـ ــصورة خاصـ ــضعفة بـ ــوز”ستـ “ جيـ
)podrán (     ــة ــالحيات تقديريـ ــدو صـ ــا يبـ ــى مـ ــي علـ ــا يعطـ ممـ

ومت استخدام الشكل احلتمي أيضا يف مـواد أخـرى    . للسلطات
وقـال إنـه يـود أن يعـرف إذا كـان مـن              . من القانون األساسـي   

 فـضال    بالنـسبة لكـل شـخص يف احلكومـة اإلسـبانية،           ،الواضح
 طبيـق عن القضاء والعاملني يف اجملال املهين، أنه جيب تفـسري وت         

ــات الدولــة      ٣/٢٠٠٧القــانون   علــى حنــو يتمــشى مــع التزام
  . الطرف مبوجب االتفاقية
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ــدو   - ٢٠  ــسيدة أيـ ــبانيا (الـ ــق   ): إسـ ــؤال يتعلـ ــى سـ ردا علـ
باخلالفــة علــى العــرش، قالــت إن تعــديل الدســتور اإلســباين       

 كــل مــن الربملــان واجملتمــع  مــن جانــبيتطلــب توافقــا لــآلراء  
ويف الوقــت الــراهن لــيس هنــاك توافــق كــاف لــآلراء    . ككــل

وعنـدما  . للنظر يف تعديل الدستور بشأن هـذه املـسألة وحـدها      
يتم النظر يف مسألة تعديل دستوري واسع، فمما ال شـك فيـه             

  .ستكون مدرجةأن مسألة اخلالفة على العرش 
ــسيدة   - ٢١ ــزالـ ــبانيا (رويـ ــانون  أ): إسـ ــارت إىل أن القـ شـ
 عــن املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف نظــام وراثــة   ٣٣/٢٠٠٦

 بـشكل  ١وتـنص املـادة   . ألقاب النبالة هو قانون مـوجز للغايـة    
واضح على أن للرجل واملـرأة نفـس حـق وراثـة ألقـاب النبالـة                

وتـنص  . وعلى أنه لن يكـون هنـاك تفـضيل قـائم علـى اجلـنس               
يت متـنح ألقـاب النبالـة والـيت ُتقـصي        على أن املواثيق الـ     ٢املادة  

ويـشمل  . أثرفضلية للرجل لن يكون هلا      األ عطياملرأة أو اليت تُ   
هذا القانون حكما انتقاليا ينص بوضوح على أنه ينطبـق علـى            

 حــىت فيهــا بــّتمجيــع احلــاالت املتــصلة بألقــاب النبالــة الــيت مل ُي
ــوز٢٧ ــه / مت ــا ذكــرت   . ٢٠٠٥يولي ــة العلي ــع أن احملكم  والواق

ع  أن متتّـ   ٢٥١/٢٠٠٨بوضوح يف اآلونة األخـرية يف حكمهـا         
أي شــخص بلقــب النبالــة لــيس حقــا ميكــن اعتبــاره جــزءا مــن 
ــام       ــق األحك ــد خــضع لتطبي ــان ق ــه الشخــصية وإال لك ممتلكات

 مـن الدسـتور   ٣-٩ املـادة  حتتـوي و. بأثر رجعـي عليه القانونية  
ا ووفقــ. مبــدأ عــدم إمكانيــة تطبيــق القــوانني بــأثر رجعــيعلــى 

 بـأثر   ٣٣/٢٠٠٦لقرار اختذته احملكمة العليا، مت تطبيق القانون        
  .رجعي ألن لقب النبالة ال ُيعترب حقا

 ردا علــى األســئلة  ،قالــت): إســبانيا (الــسيدة أيــدو   - ٢٢
املتعلقـــة بالتنـــسيق بـــني الـــوزارات، والتنـــسيق مـــع اجملتمعـــات 

انون املتمتعة بـاحلكم الـذايت، ورصـد امتثاهلـا لالتفاقيـة، إن القـ             
 الفعليــة خلــق عــددا مــن اآلليــات     ةاملــساوابــشأن األساســي 

وتشمل هـذه   . واألدوات تضمن تعميم مراعاة النهج اجلنساين     
اآلليــات اللجنــة املــشتركة بــني الــوزارات املعنيــة باملــساواة بــني 

ا ، الـيت مت إعـداده     جل، والتقارير عـن األثـر اجلنـساين       املرأة والر 
. ة اعتمــدهتا احلكومــة وقاعــدة ومرســوم وخطـ ن كــل قـانو عـن 
 التنسيق مع اجملتمعات املتمتعـة بـاحلكم الـذايت مـن خـالل       يتمو

املؤمتر القطاعي الذي ُيعقد مرتني يف السنة وتستطيع فيه مجيـع           
اجملتمعات املتمتعة باحلكم الذايت أن تعـرض سياسـاهتا يف جمـال            

  .املساواة
قالـــــت إن الدولـــــة ): إســـــبانيا (الـــــسيدة مـــــارتينيز  - ٢٣
تمعـــات املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت تتقاســـم مـــسؤوليات يف واجمل

جماالت مثـل سياسـات املـساواة، والتعلـيم، والـصحة، وغريهـا             
وفيمـا يتعلـق بقـانون املـساواة الفعليـة،          . من الـسياسات العامـة    

فإن الدولة ووزارة املـساواة مـسؤولتان عـن وضـع الـسياسات              
ويــسند . واةوالقــوانني واالســتراتيجيات العامــة املتــصلة باملــسا  

إىل مجيــع ســلطات الدولــة مــسؤوليات أخــرى قــانون املــساواة 
ــة ــا،واإلدارات العام ــات     مب ــة واجملتمع ــك اإلدارة املركزي يف ذل

وباإلضافة إىل املـؤمتر    . املتمتعة باحلكم الذايت والسلطات احمللية    
القطــاعي، يــتم عقــد اجتمــاع لرؤســاء وكــاالت اجملتمعــات       

 وذلك يف مدريـد  ،سؤولة عن املساواة املتمتعة باحلكم الذايت امل   
ويــتم متكــني اجملتمعــات   . أربــع مــرات يف الــسنة علــى األقــل    

وضـع مـشاريع قـوانني ضـمن جمـال          مـن   املتمتعة باحلكم الذايت    
وقد سنت عدة جمتمعـات متمتعـة بـاحلكم الـذايت           . اختصاصها

قــوانني عــن املــساواة الفعليــة تــضمنت أحكامــا عــن املــساعدة   
 معينـة مـن     محاعـات دابري حمـددة تـستهدف      االجتماعية وعـن تـ    

ومبوجب القانون األساسي بـشأن املـساواة الفعليـة، مت          . النساء
ــشترط أن قائمــة املرشــحني     تعــديل القــانون االنتخــايب لكــي ي

 يف املائـة ومـا ال يزيـد عـن           ٤٠جيب أن تضمن ما ال يقل عـن         
ــن اجلنـــسني  ٦٠ ــن أي مـ ــة مـ ــات  .  يف املائـ ويف بعـــض اجملتمعـ

لوســـيا، مت تعـــديل القـــانون ااحلكم الـــذايت مثـــل أنداملتمتعـــة بـــ
االنتخـايب حبيـث اشــترط أن يكـون هنـاك تنــاوب بـني الرجــال      

  .والنساء املرشحني لالنتخابات يف الربملان
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قالت إن احملكمـة الدسـتورية      ): إسبانيا (السيدة رويز   - ٢٤
 يف  ٤٠أيدت دسـتورية الـشرط املتمثـل يف أن مـا ال يقـل عـن                 

رشـحني للمناصـب اخلاضـعة لالنتخابـات جيـب أن       املائة مـن امل   
 مـن االتفاقيـة، وهـذا       ٧يكونوا من النساء، باإلشارة إىل املـادة        

هـا  احملكمـة يـشري إىل االتفاقيـة يف حكم        اختذتـه   مثال على قرار    
ــاين ٢٩ املــؤرخ ١٢/٢٠٠٨ ــاير/ كــانون الث وباإلضــافة إىل . ين

 ١٤ املـؤرخ    ٥٩/٢٠٠٨ذلك، فإن حكم احملكمـة الدسـتورية        
 مـن   ١-١٥٣لمـادة   املوجـه ل  تحـدي   المايو الذي بـت يف      /أيار

أخـف مـن   عقوبـة   الـيت فرضـت علـى النـساء         ،قانون العقوبات 
 ،ل يف حــاالت العنــف األســرياالعقوبــة املفروضــة علــى الرجــ

اعتــرب أن املــادة دســتورية ألن نيــة املــادة هــي التأكيــد علــى أن  
كه مرتكــب العنــف إذا كــان رجــال فاإلســاءة أخطــر ألن ســلو

وتــرى احملكمــة . جــزء مــن منــط ثقــايف يهــدف إىل إهانــة املــرأة 
الدستورية أن التمييز الـوارد يف قـانون العقوبـات معقـول ألنـه              

والعقليـــة يـــسعى إىل زيـــادة محايـــة ســـالمة املـــرأة اجلـــسدية      
. جتــد املــرأة محايــة كافيــة   حيــث الواألخالقيــة داخــل الــزواج

لوك العنيـف أشـد     وباإلضافة إىل ذلك، أكدت احملكمة أن الـس       
  .خطورة عندما يرتكبه الرجل

ــرار    - ٢٥ ــاك ق ــو   اوأضــافت أن هن ــدا وه  آخــر أحــدث عه
، الـذي يـشري أيـضا إىل        ١٣/٢٠٠٩حكم احملكمـة الدسـتورية      

ويف هذه احلالة كان الطعـن ضـد قـانون          .  من االتفاقية  ٧املادة  
ــسبة       ــشترط أن تكــون ن ــذي ال ي ــالد الباســك ال ــساواة يف ب امل

 يف املائـة يف املناصـب االنتخابيـة بـل         ٤٠لنـساء   املرشحني مـن ا   
هـو  ومرة أخرى كان حكم احملكمـة الدسـتورية         .  يف املائة  ٥٠

أن هذا التدبري دستوري مبا أنه يعزز مشاركة أكرب من جانـب            
 يف املائة لكل مـن اجلنـسني شـرط          ٥٠ وأن حتديد شرط     ،املرأة

  .االتفاقية  من٧له ما يربره متاما يف ضوء املادة 
ــرار         - ٢٦ ــثرية مثــل ق ــرارات أخــرى ك ــت إن هنــاك ق وقال

 ١احملكمة العليا عن محايـة األشـخاص، الـذي يـشري إىل املـواد               
ه يف  ااختـذ مت  وهنـاك قـرار آخـر       . من االتفاقية ) ج (١٠ و   ٤و  

 يــشري إىل  الــذي٢٥٩/٢٠٠٨اآلونــة األخــرية وهــو احلكــم    
دريـد  قـرارات احملـاكم يف م     االتفاقية بصفة عامة، باإلضافة إىل      

  .وكاتالونيا اليت تشري إىل عدة مواد يف االتفاقية
قالت إن القانون اجلديـد عـن       ): إسبانيا (السيدة أيدو   - ٢٧

املعاملــة املتــساوية مــا زال يف مرحلــة الــصياغة ومل يــتم عرضــه  
ــوزراء   ــى جملــس ال ــد عل ــصلة يف  لودراســة . بع ــوانني ذات ال لق
ــة اآلن   ــدان أخــرى جاري ــست   . بل ــد م ــو توحي ويات واهلــدف ه

احلماية مـن مجيـع أشـكال التمييـز، مبـا يف ذلـك التمييـز القـائم                  
على العجز، أو التوجه اجلنسي، أو الوضـع العرقـي أو األصـل             

ــصحي  ــين أو ال ــد   . اإلث ــانون اجلدي ــضمن الق وجــود وســوف ي
ــساوية  ــال فــــرص متــ ــة ويف جمــ ــدمات والعمالــ ــصالاخلــ  االتــ

 هلــذه وســوف تعطــي إســبانيا أولويــة عاليــة . املنــشآت العامــةب
  .٢٠١٠املسألة أثناء مدة رئاستها لالحتاد األورويب يف عام 

ــسيدة مــارتينيز   - ٢٨ ــبانيا (ال ــد املــرأة   ): إس ــت إن معه قال
ــع الــسياسات العامــة املتــصلة     مــسؤول عــن إدارة وتنــسيق مجي
بالعمل اإلجيايب، ال سـيما يف تلـك اجملـاالت الـيت ليـست املـرأة                

ــة  ــا  ممثل ــيال كافي ــد متث ــا بع ــصبح  وهــدف. فيه  املعهــد هــو أن ي
فمعهـد املـرأة هـو الوكالـة        . مرصدا لتكـافؤ الفـرص يف إسـبانيا       

وقــد أنــشأت . الرئيــسية لتعزيــز الرابطــات النــسائية يف إســبانيا  
وزارة املــساواة مــديريات عامــة تقــوم أيــضا بتطــوير سياســات  

ــز املــساواة  ــضا ممــثال ملعاجلــة   . عامــة لتعزي ــة أي وعّينــت احلكوم
ومعهـد املـرأة هـو اهليئـة املختـصة      . رأةموضوع العنـف ضـد املـ      

بتــوفري املــساعدة القانونيــة للمــرأة، وهنــاك رقــم هــاتفي جمــاين    
 مـسائل مثـل     إذا كـان عنـدها أسـئلة حـول        للمرأة لكـي تتـصل      

. االنفــصال أو الطــالق، فــضال عــن التمييــز يف أمــاكن العمــل   
وينشر املعهد تقارير إحصائية منتظمـة عـن خـدمات املـساعدة            

وسوف يتم إدراج أحدث البيانات يف تقرير إسـبانيا         . القانونية
  .الدوري القادم
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وفيمـــا يتعلـــق مبجلـــس مـــشاركة املـــرأة، قالـــت إن        - ٢٩
احلكومة عملت على حنو وثيق مع املنظمـات النـسائية يف كـل             
أحناء إسبانيا ملدة تزيد عن سـنة مـن أجـل مجـع كـل املنظمـات        

ــواء اجمللـــس  ــةوينبغـــي أن . حتـــت لـ ــون مدرجـ  اجمللـــس  يفتكـ
املنظمات النسائية اليت تـشارك يف مكافحـة التمييـز ضـد املـرأة               

ــه   كمــا يف كــل جمــال،   جيــب التوصــل إىل اتفــاق بــشأن تكوين
بتوافق آراء مجيع هذه اجملموعات، ولذلك فإن مرسوم إنـشائه          

والواقـــع أن مـــشروع . مل يعـــرض بعـــد علـــى جملـــس الـــوزراء 
دولــة، وهــو املرســوم امللكــي هــو اآلن معــروض علــى جملــس ال 

ريع احلكوميـة، وُيتوقـع     هيئة استشارية تقدم تقاريرها عن املشا     
  .٢٠٠٩ حبلول هناية عام اعتماد املرسوم

قــال إن الــسنوات الــثالث ): إســبانيا (الــسيد لــورينيت  - ٣٠
تنفيـذ القـانون األساسـي بـشأن تـدابري      اليت مضت علـى   األوىل  

 العمــوم احلمايـة الـشاملة مـن العنـف املــرتيل كانـت علـى وجـه       
وقد تناول التقييم مجيع التدابري الـيت تقـع ضـمن نطـاق        . إجيابية

ــة واحلمايــة واملــساعدة واملعاقبــة        ــانون، مبــا يف ذلــك الوقاي الق
وخالل نفس الفترة، مت صـياغة      . وإعادة تأهيل مرتكيب اجلرائم   
قـــدمي لتاهليكـــل التنظيمـــي وضـــع لـــوائح التنفيـــذ، فـــضال عـــن 

ة، كانت النتيجة إجيابية من حيـث       الوقايناحية  ومن  . املساعدة
نــازل أصــبح اآلن ا وراء جــدران املأن العنــف الــذي ظــل خمفيـّـ 

وارتفع عدد الشكاوى املقدمة بنسبة تزيد      . ملألمكشوفا على ا  
 يف املائة مقارنة بالفترة الـسابقة العتمـاد القـانون، ممـا             ٢٠عن  

يــشري إىل أن عــددا أكــرب مــن النــساء الــاليت عــانني مــن العنــف 
قن باملؤسسات ذات الصلة الـيت تـساعدها علـى التعامـل مـع           يث

وهنـاك نتيجـة أخـرى تتمثـل        . حالة مل تكن معروفة يف الـسابق      
يف زيادة عدد الشكاوى اليت ال تـأيت مـن النـساء الـاليت عـانني                
من العنف فحسب بل أيـضا مـن أشـخاص قـريبني مـن هـؤالء                

لــذين هــم النــساء، مثــل أفــراد األســرة، واألصــدقاء، واملهنــيني ا
تنفيـذ اآلليـات الالزمـة ملـساعدة        ب ذلـك    مسحو. على اتصال هبا  

  .الضحايا

وفيما يتعلق بالتدريب، قـال إن زيـادة قـد حـدثت يف               - ٣١
عدد املهنـيني املتخصـصني يف خمتلـف ميـادين العمـل املـذكورة              

وباإلضــافة إىل ذلــك، ازداد عــدد  . يف قــانون مكافحــة العنــف 
ــاكم الـــيت تعـــاجل بـــصف    ــف ضـــد املـــرأة إىل   ة حمـــداحملـ دة العنـ

 علـى   كما ازداد عدد األفرقة اليت تـساعد املـرأة        . حمكمة ٤٦٩
، ومت إنـشاء وحــدات الطــب  التعامـل مــع تـداعيات احملاكمــات  

. بـصفة حمـددة حالـة ضـحايا العنـف         لكن حتلّل وتقّيم    الشرعي  
وازداد عــدد أفــراد الــشرطة املتخصــصني يف العنــف ضــد املــرأة 

ــن  ــام ٧٤٢مـــ ــام ١ ٨٤٨  إىل٢٠٠٤ يف عـــ . ٢٠٠٩ يف عـــ
وباإلضــافة إىل الــشرطة املتخصــصة، مت تــوفري التــدريب جلميــع 

 وحدة معنية بـالعنف ضـد    ٦٥ومت إنشاء   . أفراد قوات الشرطة  
ــرأة يف األقاليــ  ــن أجــ ـامل ــة احلــاالت ـل رصـــم م  كــل ،د ومتابع

ومن بني اخلدمات اخلاصة األخـرى      .  اخلاص وحدة يف إقليمها  
واحـد  نف من النساء رقم هـاتفي جمـاين         ايا الع ـاملقدمة إىل ضح  

للبلد بأسره، وعند االتـصال يـتم تقـدمي معلومـات            - ٠١٦ -
 سـاعة  ٢٤واستشارات قانونية جمانية سبعة أيام يف األسبوع و        

كمــا مت وضــع . يف اليــوم إىل النــساء الــاليت عــانني مــن العنــف 
ــى        ــساء أن يكــن عل ــستطيع الن ــث ت ــال حبي ــهاتف النق ــام لل نظ

  . يواجهنهااملشاكل اليت بالغ عن  لإلاتصال مستمر
وأضـــاف أنــــه مت إنــــشاء أجهـــزة إلكترونيــــة لرصــــد     - ٣٢

ــة    ــر احلماي ــال ألوام ــك االمتث ــصال   وذل ــن االت ــسيئني م ــع امل ملن
. ومت أيــضا تطــوير برنــامج إعــادة تأهيــل املــسيئني . بــضحاياهم

العنـف، فـإن   مكافحـة  ومقارنة بالفترة السابقة العتمـاد قـانون      
رائم القتل املرتبطة بـالعنف ضـد املـرأة اخنفـض           متوسط عدد ج  

ــسبة  ــاال     ٣,٥بن ــدبري كــان فع ــر أن الت ــا ُيظه ــة، مم ــع مل يف املائ ن
ومت أيــضا حتقيــق تقــدم يف زيــادة الــوعي . العنــف ومحايــة املــرأة

بـــشأن مـــشكلة العنـــف ضـــد املـــرأة، إذ إن عـــددا أكـــرب مـــن   
ــصدد     ــذا ال ــدمي شــكاوى يف ه ــى اســتعداد لتق . األشــخاص عل

ــه،     ورغــم ذ ــام ب ــتعني القي ــذي ي ــاك الكــثري ال ــزال هن ــك، ال ي ل
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مــن أجــل لتفــادي حــصول رد فعــل عكــسي للجهــود املبذولــة 
  . تعزيز املساواة

قالــت إنــه مت اختــاذ عــدد ): إســبانيا (الــسيدة مــارتينيز  - ٣٣
ــز اإلجيــايب  ــدابري التميي ــوفري  . مــن ت ــة، مت ت وفيمــا يتعلــق بالعمال

 يورو خالل فترة    ١ ٢٠٠ يورو و    ٨٠٠مكافآت تتراوح بني    
 وتعطـى . نـساء أربع سـنوات إىل أربـاب العمـل الـذين يعينـون             

.  تدريبيـة  امكافآت أعلى ألرباب العمـل الـذين يقـدمون فرصـ          
فن عـن   الـاليت تـوقّ   للنـساء   التـدريب   لتـوفري   ُتعطى األوليـة    كما  

العمل من أجل رعاية أطفـاهلن، مث رغـنب يف العـودة إىل سـوق               
ملساعدة اخلاصة للنساء الاليت يـرغنب      ويتم أيضا تقدمي ا   . العمل

ومت وضــع . يف أن يعملــن حلــساهبن ويبــدأن شــركاهتن اخلاصــة 
خطـــط أخـــرى للتمييـــز اإلجيـــايب مـــن أجـــل مـــساعدة النـــساء 

ــا   ــساء الروم ــسنات، ون ــات، وامل ــتم  . املعوق ــن، ي  ويف جمــال الف
لكـي تعـرض    “ بـدعن ُيالنـساء   ”تنظـيم مهرجـان ُيـدعى       سنويا  

وهنــاك عــدة كتــب ونــشرات تــشجع  . النــساء إنتــاجهن الفــين
ويتم أيضا تنفيـذ    . يف جمال الثقافة والفنون   املشاركة  على  املرأة  

وحتصل النساء الـاليت  . تدابري التمييز اإلجيايب يف جمال اإلسكان     
وقعن ضحية العنف اجلنساين على مـساعدة خاصـة لتمكينـهن           

ــائف  ــاد وظـ  واحلـــصول علـــى التـــدريب واملـــساعدة  ،مـــن إجيـ
  .  وتعليم أطفاهلناالجتماعية

قالـت، ردا علـى األسـئلة       ): إسبانيا (السيدة ليناريس   - ٣٤
املتعلقة باإلحصاءات املتصلة بالنساء املعوقـات ونـساء الرومـا،          

، ٢٠٠٨ويف عـام    . اجلماعـات إن هناك بيانات قليلة عن هـذه        
أجرى املعهد الوطين لإلحصاء دراسة استقصائية عـن حـاالت          

ــة األشــخاص املعــال الل الشاإلعاقــة واالســتق . نيخــصي، وحال
 دراسة استقـصائية لألسـر املعيـشية يـصف          عبارة عن والدراسة  

 وقــد مت تــصنيف البيانــات   .ا حالــة عجــزهم فيهــاملــشاركون 
اإلعاقــة والفئــة  الــواردة يف الدراســة االستقــصائية حبــسب نــوع

ــة ــاك  . العمري ــراهن، هن  شــخص ٣ ٨٧٤ ٩٠٠ويف الوقــت ال
  . لنساءمن امنهم  ٢ ٣٠٠ ٠٠٠معاق،

رفض الــــوأضــــافت أن ســــكان الرومــــا عــــانوا مــــن    - ٣٥
وإن . جتماعي أكثر مما عاناه املهاجرون أو أية أقليـة أخـرى          اال

صعوبة مجع البيانات عن هـذه اجملموعـة تعـود إىل أن الدسـتور         
ــلهم ا   ــرقهم أو أصــ ــن عــ ــيهم مــــن اإلفــــصاح عــ ــينحيمــ . إلثــ

 عـن   اإلفـصاح يف  وباإلضافة إىل ذلك، ال يرغب معظم الرومـا         
ــذ  ــهم ألن االضــطهاد ال ــازي    إثنيت ــه مــن النظــام الن ــانوا من ي ع

وهنــاك عامــل آخــر جعــل مـــن     . يــزال مــاثال يف ذاكــرهتم    ال
 ،الصعب احلصول علـى إحـصاءات حمـددة عـن سـكان الرومـا             

فئـة  مـن رجـال مـن غـري         الـاليت يتـزوجن     أن نساء الرومـا     وهو  
الرومــا يفقــدن وضــعهن القــانوين بوصــفهن مــن أفــراد الرومــا، 
على الرغم من أن رجال الروما الذين يتزوجون من نساء مـن            

. الرومـا حيتفظـون هبويتـهم وعليـه فـإن املـسألة معقـدة             فئـة   غري  
ــا مــن خــالل       ــات عــن ســكان الروم ــى بيان ــتم احلــصول عل وي

جيـري إعـدادها يف الوقـت        دراسـات حبثيـة حمـددة        أحباث معينة 
  . الراهن
دا علــى ســؤال قالــت، ر): إســبانيا (الــسيدة مــارتينيز  - ٣٦

يتعلق بتقيـيم اخلطـة االسـتراتيجية لتكـافؤ الفـرص، إنـه يـتعني،               
 تقــدمي تقريـر إىل الربملـان كـل ســنتني    ،مبوجـب قـانون املـساواة   
وســوف يــتم . يف جمــال املــساواةاملبذولــة لتقيــيم وضــع اجلهــود 

 /؛ غـري أنـه مت يف آذار     ٢٠١٠مـارس   /تقدمي أول تقريـر يف آذار     
ــر ٢٠٠٩مــارس  ــتم إرســاله إىل   إعــداد تقري مرحلــي ســوف ي
أما العمل على التقرير الـذي ُيعـد كـل سـنتني فـسيبدأ               . اللجنة

، بالتعــاون مــع اجملتمعــات املتمتعــة    ٢٠٠٩ســبتمرب /يف أيلــول
ــة   ــذايت وكــل اإلدارات الوزاري ــاحلكم ال ــرد اإلحــصاءات  . ب وت

ــة ويف كــل     و ــع اإلدارات الوزاري ــن مجي ــسانية م ــتغريات اجلن امل
ــاق مــع   . الدراســة تجمــال مــن جمــاال  ــد مت التوصــل إىل اتف وق

املعهد الوطين لإلحصاء، ويتم بذل كل جهد ممكـن للحـصول           
وإن املعلومـــات املتعلقـــة بـــسكان . علـــى املـــتغريات اجلنـــسانية

ــك، مت التوصــل إىل اتفــاق مــع بعــض      ــة؛ ومــع ذل ــا حممي الروم
املنظمات املناصـرة للرومـا الـيت سـتجعل مـن املمكـن احلـصول          
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. عــن مكــان وظــروف معيــشة ســكان الرومــا علــى معلومــات 
تـضمن  يوإن رد إسبانيا املكتوب على قائمة القـضايا واألسـئلة          

بيانات مأخوذة من دراسة حديثة العهد مت القيـام هبـا بالتعـاون             
مع مؤسسة أمانة الغجر اليت تعطي فكـرة عـن ظـروف معيـشة              

  . نساء الروما والعقبات األساسية اليت يواجهنها
ن اخلطــة االســتراتيجية لــن تطبــق إال ملــدة   وأضــافت أ  - ٣٧

وسوف يتم إجراء تقيـيم هلـا بعـد تنفيـذها           سنة ونصف السنة؛    
حتـصيل  يف  وإن خطـة تـدعو إىل املـساواة         . ملدة ثـالث سـنوات    

ــة  ــا، باإلضــافة إىل   املعرف ــة عليه ــى  يف ســبيل املوافق ــة عل املوافق
وال تتــضمن اخلطــة . اقتــراح بــشأن املــساواة يف جمــال الرياضــة 

 االستراتيجية أي حكم يفرض عقوبـات، علـى الـرغم مـن أهنـ         ا
ــ ــة    ت دعو إىل إجــراء عمليــات تفتــيش يف أمــاكن العمــل ومعاقب

  . لقانون املتعلق بتكافؤ الفرصلالشركات اليت ال متتثل 
عمـا تفعلــه   ة الطـرف ألت الدولــسـ : الـسيدة هاياشـي    - ٣٨

ألصـل  املكافحة القوالـب النمطيـة القائمـة علـى نـوع اجلـنس و        
، ال سـيما القوالـب النمطيـة املتعلقـة           وسـائط اإلعـالم    إلثين يف ا

ــا  ــساء الروم ــارات    . بن ــن اإلش ــا ع ــة هل ــواردة ويف مالحظ يف ال
التقريــر املقــدم إىل اللجنــة االستــشارية املعنيــة بــصورة املــرأة يف 

ــدعايات و ــالم، و يف ال ــائط اإلع ــة التنظــ إىل وس ــذايت رابط يم ال
ت هنــاك اعتراضــات مت لالتــصاالت التجاريــة، ســألت إذا كانــ

إثارهتــا اســتنادا إىل حجــة مفادهــا أن وضــع ضــوابط لوســائط   
اإلعـالم مـن شـأنه أن يقــوض احلـق يف حريـة التعـبري، وســألت       

وقالــت إهنــا تريــد  . هــذه احلجــجعلــى  احلكومــة ردتكيــف 
ــة        ــن دور اللجن ــات ع ــن املعلوم ــد م ــى مزي ــضا عل احلــصول أي

علومات عـن التـدابري     وطلبت مزيدا من امل   . االستشارية وآلياهتا 
الـــيت اختـــذهتا الدولـــة الطـــرف لزيـــادة الـــوعي داخـــل وســـائط 

 املـستخدمة لوصـف سـكان الرومـا، ال           اللغوية بالصيغاإلعالم  
واستفــسرت عــن الــدور الــذي تقــوم بــه  . ســيما نــساء الرومــا

ــا      ــساء الروم ــة لن ــصور اإلجيابي ــز ال ــشارية يف تعزي ــة االست اللجن
 إذا كــان قــد مت اعتمــاد أييــات ومــا وغريهــن مــن نــساء األقل

ضرورة تعزيـز   بـ تدابري خاصـة مؤقتـة تتعلـق بوسـائط اإلعـالم و           
  . مفهوم التنوع

أشـــارت إىل أن الدولـــة الطـــرف يف : بيغـــومالـــسيدة   - ٣٩
ــر       ــسبة أوام ــادت أن ن ــسائل أف ــضايا وامل ــى قائمــة الق ــا عل رده

 يف  ٣٠,٢احلماية املمنوحة إىل النساء األجنبيـات ازدادت مـن          
وعلى الـرغم   . ٢٠٠٨ يف عام    ٣٦,٩ إىل   ٢٠٠٥عام    املائة يف 

اء لـــدى النـــسمـــن أهنـــا تـــدرك أن اإلحـــصاءات تـــشري إىل أن  
إمكانية اللجوء إىل العدالة، إال أنه ال يزال يبـدو أنـه مل حيـدث               

وأعربــت . أي اخنفــاض حقيقــي يف مــستوى العنــف اجلنــساين  
اللجنـــة يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة علـــى التقريـــر الـــدوري  هـــذه 
انتـشار العنـف ضـد املـرأة،     بـشأن  امس إلسـبانيا عـن قلقهـا       اخل
 األزواج   قيـام  اإلبـالغ عـن   فيهـا   سيما عدد احلاالت الـيت مت        ال

هـو عـدد يـثري    والنساء،  بقتل  السابقني أو الشركاء يف املعاشرة      
وأضافت أن القلق يساورها أيضا حـول العنـف القـائم           . الذعر

ء املهـاجرات ونـساء     على اجلنس ضد النساء األجنبيات والنسا     
الرومــا، فــضال عــن الــدعايات املتحيــزة ضــد املــرأة يف وســائط  

وال يتضمن التقرير أيـة إحـصاءات عـن قتـل األزواج            . اإلعالم
لزوجاهتن أو عن عدد مرتكيب هـذه اجلـرائم الـذين مت سـجنهم            

وقالت إهنا تود أن حتصل علـى إحـصاءات عـن           . أو حماكمتهم 
 احلـصول علـى معلومـات عـن         وتـود أيـضا   . مجيع هذه املـسائل   

الدراســة الــيت يقــوم هبــا معهــد املــرأة عــن العنــف القــائم علــى    
  . اجلنس واملساواة يف وسائط اإلعالم

وقالت إهنا تـود أيـضا أن تعـرف عـدد أمـاكن اإليـواء                 - ٤٠
 املنـــاطقيف إســبانيا، وإذا كانـــت هنــاك أيـــة أمــاكن إيـــواء يف    

 هــذه اخلــدمات ونــوع اخلــدمات املقدمــة، وإذا كانــتالريفيــة 
يت يبحـثن عـن مكـان للجـوء وإذا كانـت            واجمانية للـضحايا اللـ    

هذه األماكن مفتوحة أيضا للنساء األجنبيات، ونساء الرومـا،         
 عـن الطريقـة     اوطلبـت أيـضا توضـيح     . واملهاجرات، واملسنات 

  .اليت يتم هبا محاية املسنات من العنف واإلساءات واإلمهال
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إن التقرير يتضمن الكثري من     قالت  : السيدة بيمينتال   - ٤١
املعلومـــات عـــن االســـتراتيجيات واخلطـــط والـــربامج، إال أنـــه 

ــيم ال ــانون األساســــي  . يتــــضمن أي تقيــ ــا يتعلــــق بالقــ وفيمــ
 عــن تــدابري احلمايــة الــشاملة مــن العنــف اجلنــساين،  ١/٢٠٠٤

سألت عن السبب الـذي مـن أجلـه عـدد الوفيـات بـني النـساء                 
قريبا ما كان عليـه قبـل اعتمـاد    بسبب العنف اجلنساين يعادل ت 

أي تغـيري يف    بعـد   القانون، والسبب الذي مـن أجلـه مل حيـدث           
وهل هناك اسـتراتيجية حمـددة لتوعيـة        . املواقف األبوية للرجال  

شكلة العنـــف ضـــد املـــرأة ال مـــن خـــالل وســـائط مبـــالرجـــال 
  .من خالل طرق أكثر حتديداأيضا اإلعالم فحسب بل 

ألمانة العامة ملؤسسة الغجر تـرى      اه يبدو أن    وقالت إن   - ٤٢
أن إعداد بيانات مصنفة حبـسب اجملموعـات اإلثنيـة لـن يكـون              

 مثـل  نوالواقع أ. غري دستوري وال يستلزم حتديد هوية األفراد 
هذه البيانات ستكون مفيدة جدا يف وضع الـسياسات العامـة،          
الــيت ميكــن أن تــستند إىل معرفــة أفــضل، ومــن مث ضــمان تلبيــة  

أن تعـرف   وقالـت إهنـا تـود       . ياجات هذه اجملموعـة   أفضل الحت 
  .املزيد عن هذه املسألة

ســألت إذا كــان قــد مت االنتــهاء  : الــسيدة شــوتيكول  - ٤٣
الـدعايات  املرأة يف   صورة  مدونة قواعد السلوك عن     من وضع   
مرصــد مراقبــة صــورة املــرأة بالتعــاون مــع وم بإعــدادها الــيت يقــ

، وإذا كــان األمــر تجاريــةم الــذايت لالتــصاالت الرابطــة التنظــي
عن عـدد الـشكاوى     استفسرت  و. ما الذي يرد فيها   فكذلك،  
الدعايات املتحيزة ضد النساء يف وسـائط اإلعـالم         ضد  املقدمة  

، ومــا هــي اإلجــراءات الــيت يــتم اتباعهــا  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف 
ــى   ــدما يتلق ــشكاوى  عن ــذه ال ــرأة   ه ــة صــورة امل . مرصــد مراقب

لدعايـة املتحيـزة ضـد املـرأة        واستفسرت عما إذا كانت عبارة ا     
تــشمل مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ومــا هــي اجلهــة الــيت  
ترصد وسائط اإلعالم للتأكد من أنه يتم تنفيـذ مدونـة قواعـد             

  . السلوك

وطلبــت توضــيحات عــن التــشريع الــذي يــنظم البغــاء    - ٤٤
واالجتار بالبشر، وإذا كان نفس القانون يعـاجل املـسألتني، وإذا           

وذكـر التقريـر أن خطـة       . عترب كلتا املمارسـتني جـرائم      تُ تكان
العمل الثانية ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال واملـراهقني          

 تـــدعو يف مجلـــة أمـــور إىل تكييـــف    ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفتـــرة 
ــال    ــول بـ ــع بروتوكـ ــوطين مـ ــشريع الـ ــق مو ريالتـ ــار املتعلـ باالجتـ

وذكـــرت احلكومـــة اإلســـبانية يف ردودهـــا علـــى . باألحـــداث
ــة ـــ قائمـ ــئلة أن ــضايا واألسـ ــة  ه يف القـ ــاع األول جملموعـ  االجتمـ

التنسيق املـشتركة بـني الـوزارات مت وضـع قائمـة باألولويـات،              
أوهلا التغيريات التـشريعية املقترحـة يف اخلطـة الـشاملة ملكافحـة             

وقالـت إهنـا تـود      . االجتار بالبشر ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي       
 هبــا اخلطــة  احلــصول علــى توضــيح عــن الطريقــة الــيت تعــاجل      
  . استغالل اجلنس لألغراض التجارية واالجتار بالبشر

 كــــان االجتــــار إذاوأضــــافت أهنــــا تريــــد أن تعــــرف   - ٤٥
حظــــر إال إذا كــــان ألغــــراض البغــــاء ولــــيس لألغــــراض ُي ال

مو، وإذا كانـت إسـبانيا    رياألخرى املذكورة يف بروتوكـول بـال      
إلنـسان  تعترف باملبادئ التوجيهية املوصـى هبـا بـشأن حقـوق ا           

وسـألت إذا كانـت نفـس       . واالجتار بالبشر، ال سيما الـضحايا     
تستخدم للمومسات ولضحايا االجتـار وغريهـم       اإليواء  أماكن  

ومـن املفيـد معرفـة      . من ضحايا العنـف الـذي يـستهدف املـرأة         
يف أمـاكن اإليـواء احلكومـة    الـيت تقـدمها   نسبة الرعاية الـشاملة   

 كانت الرعايـة الـشاملة      وسألت إذا . واملنظمات غري احلكومية  
 خدمة تشمل كـل اخلـدمات، مبـا يف ذلـك خـدمات       عبارة عن   

لــدى قــوة إذا كــان و. مثــل املعونــة القانونيــة، ومحايــة الــشهود 
ــصو  ــراد متخصـ ــشرطة أفـ ــاد  الـ ــال اإلرشـ ــهم يف جمـ ن مت تدريبـ

تنطــوي علــى وتــساءلت إذا كانــت الــربامج . النفــسي واملهــين
 االهتمـام معرفـة بلـدان        ومما يثري  .جهود للحد من الطلب   بذل  

وتذكر اخلطـة   . إذ إهنن أجنبيات  منشأ كثري من ضحايا االجتار      
ــة،        ــدان الثالث ــذه البل ــع ه ــاون م ــار التع ــشاملة ملكافحــة االجت ال
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وقالت إهنا تود احلصول على مزيد من املعلومات عـن التـدابري            
  . احملددة اليت مت مناقشتها مع بلدان املنشأ

وصـفها خـبرية، قالـت إن اجلهـود         ، متحدثـة ب   الرئيسة  - ٤٦
ة، لتحـسني صـورة     وااليت تبـذهلا الـوزارة اجلديـدة، وزارة املـسا         

املــرأة تــستحق الثنــاء، إال أن التحــسن الــذي طــرأ يف قطــاع       
وتـساءلت إذا كـان قـد مت النظـر يف           . ااألعمال ال يـزال حمـدود     

ــة     ــرأة اإلجيابيـ ــورة املـ ــز صـ ــية لتعزيـ ــاهج املدرسـ ــتخدام املنـ  اسـ
 هــــذه اجلهــــود وينبغــــي أن تنــــضم إىل. اجملتمــــعودورهــــا يف 

ــساء     ــساء الرومــا، والن ــساء املهــاجرات، ون جمموعــات مثــل الن
وتود أيضا أن تعـرف مـا الـذي يـتم عملـه ملكافحـة               . املعوقات

  . التحرش اجلنسي، ال سيما يف أماكن العمل
وأضافت أهنا تـود احلـصول علـى مزيـد مـن التفاصـيل             - ٤٧

رطني يف االجتــار بالبــشر والتــدابري معاقبــة األشــخاص املتــوعــن 
ومن املفيد أيضا احلصول علـى مزيـد    . املتخذة حلماية الضحايا  

من املعلومات عن االجتـار الـداخلي بالبـشر واسـتخدام إسـبانيا       
املـسؤولني  مـا هـو التـدريب املقـدم إىل          سـألت   و. كبلد للعبـور  

 الذين يعملون مع الـضحايا؟ وأخـريا، قالـت          واننيإنفاذ الق عن  
هنا ستكون ممتنـة لـو حـصلت علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن                  إ

  .  يف اجملال الدويل للحد من الطلب املبذولةالتعاون واجلهود
ــبانيا (الـــسيدة أيـــدو  - ٤٨ ــة  ): إسـ قالـــت إن أفـــضل طريقـ

وقـــد اختـــذت . ملعاجلـــة القوالـــب النمطيـــة تتمثـــل يف تـــصنيفها
عـدد   احلكومة بالفعل خطوات يف هـذا االجتـاه، بـالنظر إىل أن           

د الرجـال، باإلضـافة      من عـد   أكثر من جملس الوزراء   النساء يف   
. األول والثــاين لــرئيس الــوزراء مهــا مــن النــساءإىل أن النــائبني 

وللمــرة األوىل يف تــاريخ إســبانيا، وزيــر الــدفاع امــرأة، وعلــى  
 ه مت إحــرازوعلــى الــرغم مــن أنــ . رأس احملكمــة الدوليــة امــرأة 

ــشريع تقــدم كــبري  ــال مــن    يف اجملــال الت ي، حــان الوقــت لالنتق
ــاة      ــة يف احليـ ــساواة الفعليـ ــة إىل املـ ــة والقانونيـ ــساواة الرمسيـ املـ

واحلكومة الوطنية واجملتمعـات املتمتعـة بـاحلكم الـذايت          . اليومية
  . ملتزمة ببذل كل جهد ضروري لتحقيق هذا اهلدف

 نوأضافت أن لوسـائط اإلعـالم دورا رئيـسيا عليهـا أ             - ٤٩
املساعدة علـى الـتخلص   يف قيم إىل كلمات و   تؤديه يف ترمجة ال   

ــة  ــات    . مــن القوالــب النمطي ــز آلي ــى تعزي ــة عل وتعمــل احلكوم
التنسيق ملعرفة الطريقة اليت ميكن هبا معاجلة املعلومـات املتعلقـة           

جمـع الـسلطات    يوقد مت إنشاء فريق عامل ل     . بالعنف اجلنساين 
ــالم    ــائط اإلعـ ــة ووسـ ــات التلفزيونيـ ــي احملطـ ــن ممثلـ ــدد مـ . وعـ

مبجرد سـن القـانون األساسـي بـشأن تـدابري احلمايـة الـشاملة               و
ضد العنف اجلنساين، سيتسىن اختـاذ مزيـد مـن التـدابري لتوعيـة              

ولدى اإلعالم دور رئيسي عليـه أن يؤديـه         . شكلةاملاجلمهور ب 
ــف        ــدركان أن العن ــرأة ي ــن أن كــل رجــل وكــل ام للتأكــد م

. مـة حسب بل أيضا مـسألة عا     فاجلنساين ليس مسألة شخصية     
ولدى النساء املعتدى عليهن اآلن مـوارد متاحـة أكثـر متكنـهن         

  .  العنفيتخللهااليت  عالقاتالمن إهناء 
وقالـت، يف ردهـا علــى أسـئلة حــول محايـة الــضحايا،       - ٥٠

وذلك ألن العنف الـذي كـان   تتزايد بكثرة  إن عدد الشكاوى    
ن لـدى النـساء ثقـة       ألمستورا يف السابق أصبح ظاهرا للعيان و      

وقــد أظهــر التقيــيم الــذي يــدوم ثــالث . رب يف نظــام العدالــةأكــ
سنوات بشأن تنفيذ القانون األساسي املتعلق باملـساواة الفعليـة          
أنه مـع ازديـاد عـدد الـشكاوى، ازدادت أيـضا محايـة النـساء،                

وتعمــد وزارهتــا علــى شــن محــالت   . واخنفــض عــدد الوفيــات 
بدأ أن اإلحـصاءات عـن العنـف سـت    وعية وهـي علـى ثقـة مـن         ت

وارد املـــواحلكومـــة ملتزمـــة باســـتثمار   . قريبـــا يف االخنفـــاض 
وســوف تكــون . ومبواصــلة اختــاذ تــدابري لتحقيــق هــذا اهلــدف 

ــصفة أساســية      ــه ب ــرأة جمــاال تركــز علي مــشكلة العنــف ضــد امل
  . ٢٠١٠الرئاسة اإلسبانية لالحتاد األورويب يف عام 

انيا وفيما يتعلق مبـسألة االجتـار بالبـشر، قالـت إن إسـب              - ٥١
علـى اخلطـة الـشاملة      عنـدما وافقـت     اختذت خطوة مهمة جدا     
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ــتغالل اجلنــــسي   ــار بالبــــشر ألغــــراض االســ ــة االجتــ . ملكافحــ
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، صـــدقت إســـبانيا علـــى اتفاقيـــة جملـــس  

مـايو  /أوروبا بشأن العمل ملكافحة االجتار بالبشر املؤرخة أيـار        
رة املمارســة احلــاالكتــراث بوقــررت احلكومــة عــدم  . ٢٠٠٥

للبغاء، على أن تكتفي بالدعارة القسرية واالجتار باألشـخاص          
ووفقا لألرقام الواردة مـن األمـم       . ألغراض االستغالل اجلنسي  

املتحـدة، يــتم اسـتخدام إســبانيا كبلـد مقــصد وبلـد عبــور وإن     
كان ذلك بدرجة أقل، وتـشري بيانـات الـشرطة املتاحـة إىل أن              

ارسن الـدعارة يف إسـبانيا هـم     يف املائة من النساء اللوايت مي  ٩٠
واالجتــار نــشاط مــربح  . أجنبيــات ومعظمهــن ضــحايا االجتــار 

ــة  ــة املنظمـ ــستهويه اجلرميـ ــة  . وتـ ــبانية ملكافحـ ــة اإلسـ وإن اخلطـ
. االجتار طموحة ومل تكن سـارية املفعـول إال ملـدة سـتة أشـهر              

 تـدبريا  ٦٢  اختـاذ وقد مت ختصيص موارد من امليزانيـة مـن أجـل      
إعـالن  جمـرد   ن اخلطة ال تقتصر علـى أن تكـون          خمتلفا وعليه فإ  

  . مبادئ
مكافحــة اجلرميــة : وأضــافت أن للخطــة ثالثــة أهــداف  - ٥٢

ــوعي      ــادة ال ــساعدة ضــحايا االجتــار، وزي ــة وم ــة، ومحاي املنظم
وسوف تبدأ احلمالت اليت تـستهدف بـصفة حمـددة          . باملشكلة

ــول  ــالء يف أيلـ ــبتمرب/العمـ ــيت   . سـ ــدابري الـ ــم التـ وإن بعـــض أهـ
ها هــي تلــك التــدابري املتــصلة حبمايــة الــضحايا وحتديــد ســتتخذ

 يومــا يكــون فيهــا للــضحايا ٣٠ والــتفكري مــدهتا جفتــرة للعــال
ــساعدة      ــة واملـ ــساعدة االجتماعيـ ــى املـ ــصول علـ ــق يف احلـ احلـ

ــة اجملانيــ  ــاهتنالقانوني ــسلع   .  األصــليةة بلغ ــستخدم ال وســوف ت
ــساعد     ــشاء صــندوق مل ــاملني يف االجتــار إلن ة املــصادرة مــن الع

وجيـري وضـع عـدد أكـرب مـن          . الضحايا وتعزيز عمل الـشرطة    
آليات الرقابة من أجل الكشف عن أنـشطة االجتـار يف املـوانئ             

ويـتم زيـادة عـدد عمليـات تفتـيش          .  ووسائل النقـل   اتواملطار
منــاطق االجتــار احملتملــة، كمــا يــتم وضــع مؤشــرات لتحــسني    

   .البيانات املتعلقة بالوضع احلقيقي ألنشطة االجتار

أكـد علـى أمهيـة حتويـل مـا          ): إسبانيا (السيد لورينتيه   - ٥٣
. حيدث بعد اعتماد سياسات منـع ومكافحـة العنـف اجلنـساين           

هـؤالء  إىل العنلـف    ومع إحراز تقدم حنو حتقيق املساواة، يلجـأ         
واحملافظــة علــى القــوة  حملاولــة إدامــة هــذه قــوةالــذين يف موقــع 

وقـد  . م هـذه االمتيـازات    القيم واملرجعيات الثقافية اليت منحته    
أظهــرت اإلحــصاءات أن عــدد جــرائم القتــل قــد اخنفــض مــن   

 أي ٢٠٠٥ جرميـة يف عـام    ٥٨ إىل   ٢٠٠٤ جرمية يف عـام      ٧٢
 يف املائـة خـالل الـسنة األوىل بعـد اعتمـاد             ٢٠باخنفاض نسبته   

غــري أنــه حــدث رد فعلــي  . تــشريع مكافحــة العنــف اجلنــساين 
. لى سلطتهم وإدامتـها   عكسي عندما حاول الرجال احملافظة ع     

ومل يظهر رد الفعل هذا يف زيادة عـدد جـرائم القتـل فحـسب               
بل أيـضا يف نـوع العنـف املرتكـب، فمـثال اخنفـضت حـوادث                
إطــالق النــار، بينمــا ازدادت حــاالت الطعــن، وازداد متوســط 

ــساء عــدد طعــن   ــة  . ٢٨ إىل ١٦بالــسكني مــن  الن ومــن األمهي
ــة علــى   وتطــوير ،مبكــان فهــم رد الفعــل العكــسي  ردود إجيابي

ــة     ــدابري الوقائي ــن خــالل الت ــة م ــيتاحلال ــستهدف الرجــال ال .  ت
وهكـذا، تقـوم احلكومـة بتنفيـذ تـدابري إلعـادة تثقيـف الرجـال         
الذين مارسوا االعتداء وذلك مـن أجـل منـع العنـف اجلنـساين              

 لمن خالل تصنيف القوالب النمطية اليت جتعل رد فعل الرجـا          
نزاعـــات يف العالقـــة بـــني    يتـــسم بـــالعنف يف حالـــة وجـــود     

وباإلضافة إىل ذلـك، يـتم االضـطالع حبملـة لتوعيـة            . الزوجني
ســاخن هــاتفي اجملتمــع ككــل، وذلــك مــن خــالل وضــع خــط 

للرجــال الــذين يرغبــون يف معرفــة مــا تنطــوي عليــه سياســات   
  . املساواة وكيف ميكنهم ممارسة رجولتهم بدون عنف

. همـان أيـضا   وأضاف أن العقاب واللوم االجتماعي م       - ٥٤
فعشرة يف املائة من الرجال املسجونني هـم يف الـسجن بـسبب             

ومتوســط األحكــام الــصادرة ضــد الرجــال  . العنــف اجلنــساين
ــوا زوجــاهتم أو شــركائهم    ــذين قتل ــسبة ازداد يف املعاشــرة ال بن

 إىل ٢٠٠٠ ســنة ســجن يف عــام ١٤مــن أي  ، يف املائــة١٥,٥
جتمــاعي ويــنعكس الــرد اال. ٢٠٠٤ ســنة ســجن يف عــام ١٨
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وهنـاك أيـضا زيـادة يف عـدد أوامـر احلمايـة             . يف الرد املؤسسي  
لكل من النساء األجنبيات والنساء اإلسبانيات، مما يعكـس أن          

للحـصول علـى    لكـي يـسعني     للنساء اآلن ثقة كافية يف النظـام        
وهناك حاجة إىل املزيد مـن سياسـات احلمايـة، نظـرا            . احلماية

وإذا مل تطبـــق . عتــدين إىل رد الفعــل العكــسي مــن جانــب امل    
سـوف  األخطـار   وى فـإن    اتدابري محاية حمددة بعد تقدمي الـشك      

  . تستمر
مـــساعدة تقـــدمي ن هنـــاك حاجـــة إىل مـــضى قـــائال إو  - ٥٥

هنـاك شـبكة مـن      ف. شاملة للنـساء الـاليت يقعـن ضـحية للعنـف          
ليـست  و. مراكز إعادة تأهيل النـساء الـاليت عـانني مـن العنـف            

ن يـتم الـذهاب إليهـا بـاملعىن الـسليب،           أماكن اإليواء جمرد أمـاك    
بل إهنا مراكـز تتلقـى فيهـا النـساء املـساعدة وهـن يتعـافني مـن                 

وأماكن اإليواء موزعـة يف كـل أحنـاء البلـد ويـتم           . حالة العنف 
. إدارهتا باملوارد اليت توفرها اجملتمعـات املتمتعـة بـاحلكم الـذايت           

همـا  وهي جمانية بشكل كامل ألي امرأة تبحث عن مـأوى، م          
وعندما تلجأ املرأة إىل شـبكة      . كانت ظروفها أو أصلها اإلثين    

عرض عليهـا أيـضا إمكانيـة التـدريب علـى           ُتتقدمي املساعدات،   
هتا مساعدة مالية، فضال عـن مـساعد      م هلا   قدَُّت و ،شغل وظائف 

  . جياد مكان تعيش فيه عندما تنتهي عملية الشفاءعلى إ
ــويس   - ٥٦ ــسيدة ل ــرب  قالــت إن): إســبانيا( ال ــاء ال يعت  البغ

ــه ضــد إرادهتــا،      ــرغم علي ــرأة ُت ــة إال إذا كانــت امل جرميــة جنائي
ويف هــذه . إذا كــان األمــر يتعلــق بالقاصــرات أو املعوقــات   أو

 مـن قـانون     ١٨٨ و   ١٨٧احلاالت، البغاء مشمول يف املـادتني       
وفيمــا يتعلــق باالجتــار، قالــت إن احلكومــة بــصدد  . العقوبــات

 ليـشمل مفهـوم االجتـار الـوارد يف      صياغة تعـديل علـى القـانون      
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة   
ــم املتحــدة ملكافحــة       ــة األم ــال، املكمــل التفاقي ــساء واألطف الن

ومل يـتم بعـد     ). بروتوكول بالريمو (اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
جملـس  من جانب   عليه  املوافقة   عرضه على الربملان اإلسباين أو    

مفهـوم االجتـار بـشكل واضـح يف الـسابق       مل يعـّرف    و. زراءالو

يف التــشريع اجلنــائي، بــل مت وضــع ضــوابط لــه يف إطــار جرميــة 
ــسرية  ــصطلحات  حــال و. اهلجــرة ال ــبس يف امل ــة دون الل معاقب

االجتــار كمــا هــو مطلــوب مبوجــب التزامــات إســبانيا الدوليــة، 
  . رويبمبا يف ذلك التزاماهتا املتخذة يف سياق االحتاد األو

 وأضافت قائلة إن التعـديالت الـيت تقترحهـا احلكومـة            - ٥٧
فقـط  جرميـة   علـى أنـه     تعـّرف االجتـار بالبـشر       تتمثل يف أهنا لـن      

عنــدما تكــون الــضحايا مــن األجنبيــات؛ بــل إن التعــديالت       
شمل مجيــع أنــواع االجتــار باألشــخاص، علــى كــل مــن       ستــ

ــة بغــض النظــر     ــوطين وعــرب احلــدود الوطني إذا  عمــاالــصعيد ال
واألعمـال الـيت سـيتم      . كانت لـه عالقـة باجلرميـة املنظمـة أم ال          

 تتمثل يف استخدام العنـف، والترويـع، واخلـداع،          املعاقبة عليها 
 عفضــاســتعمال مرتكــب اجلرميــة ملنــصبه أو فــضال عــن ســوء 

 العقوبــــات حــــاالت العمــــل القــــسري تــــشملسو. الـــضحية 
د اإلباحيـة،   اخلدمات القسرية، واالستغالل اجلنـسي، واملـوا       أو

وســينص التعــديل علــى فــرض  . واستئــصال األعــضاء البــشرية 
عقوبات أشد عندما تكون الضحايا مـن القاصـرات أو عنـدما            

 من املستضعفات بصفة خاصة، وعندما تتعرض الـضحايا      يكّن
ــدما يرتكــب    . خلطــورة شــديدة  ــضا عن ــات مــشددة أي والعقوب

ــسلطة   ــستغلون منـــصب الـ ــراد يـ ــة أفـ ــذي  اجلرميـ ــشغلونه،الـ  يـ
املوظفـــــون  ن عـــــن إنفـــــاذ القـــــوانني أوواألفــــراد املـــــسؤولو 

وال تنطبــق العقوبــات علــى األفــراد فحــسب بــل   . نالعموميــو
  . أيضا على الكيانات القانونية

ويف سياق خطة مكافحة االجتار بالبـشر، تقـوم وزارة            - ٥٨
ــة      ــات القانونيـ ــن اهليئـ ــا مـ ــة، وغريمهـ ــدل، ووزارة الداخليـ العـ

اللتزامـات املتـصلة حبمايـة الـضحايا      بصياغة بروتوكول حـول ا    
ــة وزيــر العــدل يف ويتعــاون مكتــب . والــشهود اجلهــود املبذول

مهمـة وضـع التعليمـات بـشأن اسـتخدام بيانـات            الوزير  وتوىل  
وهناك أيـضا   . الضحايا كأدلة أثناء الفترة التمهيدية للمحاكمة     

ــة لــضحايا االجتــار يف     ــة اجملاني ــراح لتقــدمي املــساعدة القانوني اقت
  .إلجراءات اإلدارية أو القانونيةا
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وأضافت أن العـاملني يف جمـال إنفـاذ القـوانني يتلقـون               - ٥٩
ويتم أيضا تـوفري بـرامج تدريبيـة        . التدريب على أساس مستمر   

حـــول املـــسائل املتـــصلة باالجتـــار للمحـــامني الـــذين يقـــدمون  
املساعدة القانونية، باإلضافة إىل القضاة، واملـدعني، والعـاملني         

ال إنفاذ القـوانني مثـل العـاملني يف جمـال الطـب الـشرعي               يف جم 
  . وكتبة احملاكم

ــوي   - ٦٠ ــل بــ ــسيدة ديــ ــبانيا (الــ ــت إن وزارة ): إســ قالــ
الداخلية تتابع بـشكل نـشط التـدابري املتخـذة حلمايـة الـضحايا              

ومـــن بـــني التـــدابري . وحماكمـــة املتـــورطني يف االجتـــار بالبـــشر
بلدان منشأ الـضحايا، مـن      الوقائية املتخذة الكشف املبكر عن      

ن إىل التأشـريات ومتابعـة ذلـك عنـدما يـصل     خالل رصد طاليب  
 إلبقاء قوات األمـن الـوطين   ويتم بذل كل جهد ممكن  . إسبانيا
ونظــرا .  علــى آخــر التطــورات املتعلقــة بظــاهرة االجتــارمطلعــة

لعــدم وضــوح االجتــار يف قــانون العقوبــات، فــإن البحــث عــن  
مر هام جدا؛ غري أن املعلومات املتاحـة  هذا النوع من اجلرائم أ    

وعليــه، فــإن جــزءا كــبريا مــن . حــىت اآلن ال تــزال غــري كاملــة
ــشاملة ملكافحــة االجتــار بالبــشر     التــدابري املــشمولة يف اخلطــة ال

ــسي متــتّ   ــصلة إىل حتــسني أدوات  ألغــراض االســتغالل اجلن  ب
وباإلضــافة إىل . مجــع املعلومــات اإلحــصائية وإجــراء األحبــاث 

 األمـــن الـــوطين، فـــإن وزارة الداخليـــة وغريهـــا مـــن      قـــوات
ووزارة الداخلية مهتمة بصفة خاصـة   .  باألمر ستهتّمالوزارات  

 عنـدما ختطـط  باحلصول على معلومات استخبارية لتستخدمها    
وتتوخى خطة مكافحة االجتـار أيـضا زيـادة         .  التدخل عمليات

وتضم قـوات األمـن الـوطين       . وتعزيز وحدات مكافحة االجتار   
الفعل وحدات متخصصة من الشرطة اجلنائيـة ولكـن الفكـرة           ب

تتمثل يف تعزيزهم وتـوفري مزيـد مـن التـدريب املتخـصص هلـم               
الجتـار  ليف جماالت مثل التحقيق يف املعامالت املالية، نظرا ألن      

بالبشر عالقة يف كثري من األحيـان بـأنواع أخـرى مـن اجلـرائم         
  . قدةهياكل مالية معتستخدم عرب الوطنية اليت 

وباإلضــافة إىل تنفيــذ التــدابري الوقائيــة، ســتعاجل وزارة    - ٦١
الداخلية ضرورة التدريب الذي ال يقتصر على قوات الـشرطة          

أيضا املـسؤولني يف اخلدمـة اخلارجيـة، مثـل ملحقـي            يشمل  بل  
وســوف . الــشرطة وضــباط االتــصال يف الــسفارات اإلســبانية  

ب أن تتخــذها يــتم إعــداد بروتوكــوالت لإلجــراءات الــيت جيــ  
الشرطة واملهنيون اآلخرون، مبـن فـيهم هـؤالء املـسؤولون عـن             

. التنـــسيق مـــع قـــوات الـــشرطة الوطنيـــة واإلقليميـــة األخـــرى  
وسوف تقوم أيضا وزارة الداخلية بتنسيق إجراءاهتا مع قـوات          
ــع       ــار، ومـ ــحايا االجتـ ــصد ضـ ــشأ ومقـ ــدان منـ ــشرطة يف بلـ الـ

ــول وال   ــل اإلنترب ــة مث ــشرطة الدولي ــولمنظمــات ال وإن . يوروب
يقـوم بـه ضـحايا      الوزارة، إذ تضع يف اعتبارها أن أول اتـصال          

 إىل إســبانيا هــو قــوات أمــن الدولــة،     االجتــار عنــد وصــوهلن  
  إىل املـساعدة   وتوكوالت حلماية الضحايا وإحالتـهن    أنشأت بر 

 املرافــق الــصحية وغـــري ذلــك مــن املـــوارد الــيت تقـــدمها      وإىل
ــة   ــري احلكومي ــات غ ــك، وباإلضــاف. املنظم ــإن ة إىل ذل ــة ف خط

 ٢٠١٢-٢٠٠٩احلكومــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل للفتـــرة     
  . أولوية عالية ملكافحة االجتارتعطي 
ــيت      - ٦٢ ــسية ال ــشأ الرئي ــدان املن ــوأضــافت أن بل ــها ت أيت من

 يف احلاالت اليت تكون فيهـا  ،النساء الاليت يقعن ضحية االجتار  
ــور   مريكــا اجلنوبيــة   هــي الربازيــل وبلــدان أ  ،إســبانيا بلــد العب

وعنـدما تكـون إسـبانيا بلـد املقـصد النـهائي       . األخرى وأفريقيا 
فــإن الــضحايا يــأتني مــن أوكرانيــا والربازيــل وبلغاريــا وبولنــدا  
واجلمهوريــــة التــــشيكية واجلمهوريــــة الدومينيكيــــة وروســــيا 

ــا   ــا وكرواتي ــا وروماني ــا وكولومبي ــا وهنغاري . واملغــرب ونيجري
 يف املائة من النساء الاليت ميارسـن        ٩٠ الشرطة،   اتوفقا لبيان و

الدعارة يف إسبانيا هن أجنبيات، وأكثر من نصفهن يـأتني مـن       
القارة األمريكية، ال سيما كولومبيـا والربازيـل؛ وثلـثهن يـأتني            
ــن        ــسية م ــصفة رئي ــشرقية، وب ــيما أوروبــا ال ــا ال س ــن أوروب م
ا رومانيا وروسيا؛ أما الباقي فهن من أفريقيـا، ال سـيما نيجرييـ        

 االطـــرق الـــيت تـــستخدمهأكثر أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــ. واملغـــرب
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 من خالل جعـل نـساء أمريكـا الوسـطى           فهيمنظمات االجتار   
واجلنوبية يسافرن يف كثري من األحيان عـن طريـق بلـدان ثالثـة              
ــارات     ــرة إىل املطــ ــصورة مباشــ ــائرة بــ ــسفر بالطــ لتجنــــب الــ

ــوقفن يف كــثري    . اإلســبانية ــل يت ــأتني مــن الربازي ــدما ي مــن وعن
األحيان يف بـاريس مث يـسافرن بالطـائرة إىل مطـارات يف مشـال       

وتــسافر النــساء الــاليت يــأتني مــن أوروبــا      . إســبانيا ومدريــد 
ــا     ــا ورومانيـ ــا وأوكرانيـ ــيا وليتوانيـ ــيما روسـ ــشرقية، ال سـ  ،الـ

  . باحلافالت أو بالفان عن طريق أوروبا
قالـت، ردا علـى األسـئلة       ): إسبانيا (السيدة ليناريس   - ٦٣
ــالنظر إىل أن      امل ــه ب ــا، إن ــساء الروم ــسنات ون ــساء امل ــة بالن تعلق

النــساء يف إســبانيا يعــشن عــادة مــدة أطــول مــن الرجــال فــإهنن 
وهــذا ال يعــين أهنــن . يــصبحن يف كــثري مــن األحيــان معــاالت 

يــشري إىل “ معــال”يــصبحن معوقــات؛ ففــي إســبانيا مــصطلح 
ين حيتـاجون إىل شـخص آخـر يـساعدهم علـى            األشخاص الـذ  

 يف املائـة  ٦٧وإن حـوايل   . يام مبعظـم أنـشطة احليـاة أساسـية        لقا
. مـــن مجيـــع األشـــخاص املعـــالني يف إســـبانيا هـــم مـــن النـــساء

ـــ      ــسمى ب ــا ي ــشاء م ــصدي هلــذا التحــدي، مت إن ــة ”وللت الدعام
اية االجتماعيـة مـن خـالل القـانون رقـم           نظام احلم يف  “ الرابعة
  بـشأن ٢٠٠٦ديـسمرب  / كانون األول١٤ املؤرخ  ٣٩/٢٠٠٦

ــالني    ــة األشـــخاص املعـ ــصي ورعايـ ــتقالل الشخـ ــز االسـ  .تعزيـ
ــات        ــع اجملتمع ــاون م ــذه بالتع ــتم تنفي ــذي ي ــانون، ال وحــدد الق

الـشديدة،  : املتمتعة باالستقالل الذايت، ثالثة أنواع من اإلعالـة       
وتــسمح اخلطــة للمــسنني . والــشديدة جــدا، والــشديدة للغايــة 
 ســـكنيةق  إىل مرافـــالـــذهابباختيـــار مـــا إذا كـــانوا يريـــدون 

ــوهتم    أو ــة يف بيـ ــى الرعايـ ــصول علـ ــبانيا، ميكـــن  . احلـ ويف إسـ
 الـذين ليـست لـديهم مـوارد وغـري قـادرين             ،للمواطنني املسنني 

 احلــصول مــن الدولــة علــى معــاش تقاعــدي غــري  ،علــى العمــل
قائم على االشتراكات، أمـا هـؤالء الـذين سـددوا اشـتراكاهتم             

علـــى إىل الـــصندوق فيحـــصلون علـــى معـــاش تقاعـــدي قـــائم 
  . االشتراكات

وفيمـــــا يتعلـــــق بالقوالـــــب النمطيـــــة، قالـــــت إن يف    - ٦٤
نظرة إعجـاب شـديد      اجلمالالنظر إىل    فيها   يتماجملتمعات اليت   

ــوقني جيــــرح    ــة لألشــــخاص املعــ ــتخدام القوالــــب النمطيــ اســ
وعليـه، فـإن    . شعورهم، وهذا صـحيح خاصـة بالنـسبة للنـساء         

 النظـــر إىل خطـــة املـــساواة تتـــضمن تـــدابري هتـــدف إىل توجيـــه
ويــتم أيــضا اختــاذ خطــوات إلجيــاد صــورة   . مــشاكل املعــوقني

وقــد ســاعد إنــشاء معهــد ثقافــة الغجــر  . إجيابيــة لنــساء الرومــا
إســـهام الرومـــا مـــن النـــساء والرجـــال يف الثقافـــة علـــى إبـــراز 
وال تـــزال عمليـــة مجـــع اإلحـــصاءات عـــن ســـكان . اإلســـبانية

النازيــة تنطــوي علــى مــشاكل بــسبب تــاريخ اضــطهاد  الرومــا 
وباإلضــافة إىل ذلــك، لــيس ســكان الرومــا مــن الرّحــل؛   . هلــم

  يف املائة تقريبـا مـن سـكان الرومـا يعيـشون يف             ٥٠والواقع أن   
وبناء عليه، فإن لديهم والء مزدوج، مبـا أن         . األندلسمقاطعة  

ــا      ــون إليهـ ــيت ينتمـ ــة الـ ــة اإلثنيـ ــدامها اجملموعـ ــويتني إحـ ــم هـ هلـ
وهــذه اهلويــة .  ينتمــون إليهــاواألخــرى املنطقــة اجلغرافيــة الــيت 

املزدوجة باإلضـافة إىل احلمايـة الدسـتورية لبيانـاهتم الشخـصية            
واحلالــة املعقــدة ألطفــال الرومــا الــذين يتزوجــون مــن خــارج    
جمموعتــهم اإلثنيــة جيعــل مــن الــصعب حتديــد حجــم هــؤالء        

  . السكان
قالــت إن القــانون املتعلــق   ): إســبانيا (الــسيدة أيــدو    - ٦٥

الفعليـــة يطالـــب بوجـــود إحـــصاءات ومؤشـــرات     باملـــساواة 
ــضا       ــل أي ــا فحــسب ب ــسكان الروم ــق ب ــا يتعل واضــحة، ال فيم

 هـذه البيانـات     تكـون وسوف  . يتعلق بالسكان املهاجرين   فيما
سياســات حمــسنة للتمييــز  تــسمح بوضــع أداة تشخيــصية قويــة 

  .هذه اجملموعاتتستفيد منها اإلجيايب 
ت إنه علـى الـرغم مـن        قال): إسبانيا (السيدة مارتينيز   - ٦٦

الل وضـع املـساواة     إحراز تقدم على املستوى احلكومي من خ      
بنــود الــسياسات العامــة، مل يكــن قائمــة علــى  اجلنــسانية عاليــة

أن يف وهـــذا واضـــح مـــثال . األمـــر كـــذلك بالنـــسبة لإلعـــالم 
األخبار اليت تقدم عن النساء الاليت يشغلن مناصب وزاريـة يف           
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األحيـان علـى مالبـسهن بـدال مـن          احلكومة تركز يف كثري من      
 يف املائـــة مـــن طـــالب ٦٠ويف إســـبانيا، . هـــن كـــوزيراتئأدا

 يف املائـة مـن مناصـب        ٧٦الصحافة هم من النساء ومـع ذلـك         
وعلـى الـرغم مـن      . صنع القرارات يف اإلعالم يـشغلها الرجـال       

مـــن  يف املائـــة ٨٠  لـــدىأن اســـتطالعات الـــرأي أظهـــرت أن
ــسكان رأيـــ  ــاالـ ــن  ا إجيابيـ ــانعـ ــة، إال أن  قـ ــساواة الفعليـ ون املـ

إذ تـضع   ويف هذه الظـروف،     . االفتتاحيات يف اإلعالم تعارضه   
تتعـاون  احترام حق حرية التعبري،     احلكومة يف االعتبار ضرورة     

 بـضرورة تعزيـز املـساواة بـني         مع اإلعـالم لتوعيـة العـاملني فيـه        
وقد حـدد قـانون املـساواة الفعليـة بعـض االلتزامـات             . اجلنسني
ووقّعـت وزارة   . ن وسائط اإلعـالم احلكوميـة واخلاصـة       لكل م 

 واإلذاعـة  EFEة األنبـاء احلكوميـة   ـــ ع وكالـاملساواة اتفاقات مـ   
العـاملني  والتلفزيون اإلسباين، لتـوفري التـدريب علـى اسـتخدام          

وتــساعدهم الــوزارة أيــضا . يايف هــذا اجملــال لغــة حمايــدة جنــس 
ــسيا      ــزة جن ــرامج غــري متحي ــى تطــوير ب ــزعل ــساواة يف لتعزي  امل

  .  وبرامج األطفالبرامج التسلية
ــا       - ٦٧ ــضا مرصــدا معني ــشأ أي ــرأة أن وأضــافت أن معهــد امل

بـــصورة املـــرأة، وجلنـــة استـــشارية معنيـــة بـــصورة املـــرأة يف       
ــالم ــى  . الـــدعايات واإلعـ ــشارية علـ ــة االستـ ــاعدت اللجنـ وسـ

تطـوير بعـض الـضوابط الذاتيـة املـذكورة يف التقريـر، فالدعايـة        
 جنــسيا غــري قانونيــة مبوجــب قــانون املــساواة الفعليــة، املتحيــزة

ويستطيع املواطنون واملنظمات تقدمي شـكاوى عـن الـدعايات          
، مت تقــــدمي ٢٠٠٨ويف عــــام . رصــــداملتحيــــزة جنــــسيا إىل امل

ويف . ١ ١٧٦ أصــبح العــدد ٢٠٠٧شــكوى، ويف عــام  ٣٢٤
 يورو علـى    ١٠٠ ٠٠٠اآلونة األخرية، مت فرض غرامة قدرها       

 بـــسبب عرضـــها دعايـــة تتـــضمن نكوزيونيـــة تيليـــسيحمطـــة تلف
ولكـن مبـا أن اإلعـالم ال جيـد صـعوبة يف          . صورة مهينة للمـرأة   

ــز      ــة تعزي ــدفع الغرامــات، فاألفــضل حماول ــان ل كــثري مــن األحي
. الشعور باملسؤولية فيمـا يتعلـق بـضرورة محايـة كرامـة النـساء          

ــدمي   “ Crea Igualdad”ومت إعــداد جــائزة   ــى تق ــشجيع عل للت

نــات ودعايــات مبتكــرة للمــساعدة علــى كــسر القوالــب   إعال
  . النمطية
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