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الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف 

  التقرير الدوري السادس
  

  *ياإسبان
  
  

 
  

 . رمسييصدر هذا التقرير دون حترير   *  
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الردود على قائمة القضايا واألسـئلة الـصادرة عـن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                  
يا مبوجـب   إسـبان التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بفحص التقرير السادس املقدَّم من           

   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاءاتفاقية 
ا يف ذلــك مــا إذا كانــت يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عمليــة إعــداد التقريــر، مبــ - ١رقــم 

ويرجى أيضا بيان مـا     . املنظمات غري احلكومية، ال سيما املنظمات النسائية، قد استشريت        
  .إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إىل الربملان

يا يف معهد املـرأة وتألَّفـت       إسبانبدأت عملية إعداد التقرير الدوري السادس املقدَّم من           
كانت املرحلة األوىل هي مجع املعلومات مـن خمتلـف وحـدات املعهـد            .  عمل من ثالث مراحل  

ــة اإل     ــف إدارات احلكوم ــن خمتل ــه وكــذلك م ــبانذات ــب     . يةس ــي طل ــة ه ــة الثاني ــت املرحل وكان
مدخالت من األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت نظراً ألهنا ختتص بوالية جهود إنصاف املرأة وفقـاً               

املرحلة الثالثة هـي االتـصال بالكيانـات الـيت يتـألف منـها جملـس                وكانت  . لنظام حكمها الذايت  
 يتعاون أعضاؤه يف أداء وظـائف املعهـد وأغراضـه، لكـي تقـدِّم وصـفاً                 الذيإدارة معهد املرأة،    

  .ألنشطتها الرئيسية يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة
احلكم الــذايت واملــدينتني وطُلبــت املعلومــات املتعلقــة باألقــاليم الــسبعة عــشر املتمتعــة بــ   

املتمــتعني بــاحلكم الــذايت باســتعمال قائمــة مرجعيــة تتــضمن بنــود سياســات املــساواة املتبعــة يف  
 هـذه القـوائم     وأرفقـت . التـشريعات واخلطـط والعمالـة والعنـف، إخل        : خمتلف جماالت األنـشطة   

  .٢ التذييل يفبالتقرير املرحلي السادس 
ئة مـشاركة يف منظمـات املـرأة فقـد طُلبـت املعلومـات              ونظراً ألنه ال توجد بعد أي هي        

 املـؤرخ  ٣/٢٠٠٧وينشئ القـانون األساسـي   . من اهليئات املشاركة يف جملس إدارة معهد املرأة  
، الـيت سـتجري     جملـس مـشاركة املـرأة     مارس بشأن املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة        /آذار ٢٢

فيمــا يتعلــق بكيانــات جملــس اإلدارة ينبغــي أن  و. املوافقــة قريبــاً علــى عــضويته ولــوائح تــشغيله 
ــامالت         ــسيني مهــا جلــان الع ــن احتــادين رئي ــثلني م ــضم مم ــذا اجمللــس ي ) CC.OO(يالحــظ أن ه

ية جلماعــة ســبان مثــل املنــسقة اإلاهلامــةومــن املنظمــات النــسائية ) UGT(واالحتــاد العــام للعمــل 
اد املــرأة الريفيــة ومنظمــة ســيدات الــضغط النــسائية األوروبيــة والنــساء التقــدميات ورابطــة احتــ 

وقد قامت مجيع هذه املنظمات مبلء االستمارة املخصصة املرفقـة بـالتقرير         . األعمال واملديرات 
  .٣ التذييل رقم يفالسادس 
 املـساواة بوضـع التقريـر يف صـيغته النهائيـة وتقدميـه إىل               لـسياسة وقامت األمانـة العامـة        

  .ز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التميي
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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي
 يف  ل حتديـداً  ، ويتمثَّـ  ال يزال قائمـاً    عند التصديق، أدرجت الدولة الطرف حتفظاً      - ٢رقم  

يا علـى االتفاقيـة ال يـؤثر علـى األحكـام الدسـتورية املتعلقـة بوراثـة التـاج                  إسبانأن تصديق   
  .طرف تنظر يف سحب هذا التحفظيرجى بيان ما إذا كانت الدولة ال. سبايناإل

 حيـث تـنص املـادة       ١٩٧٨يا لعـام    إسـبان  للعنوان الثاين يف دستور      سباينخيضع التاج اإل    
والدسـتور  .  على قواعد وراثة التـاج ويتمتـع الـذكور حبقـوق أكـرب مـن حقـوق النـساء                   ١-٥٧

 جملـسي النـواب   أن أي تغيري يف هـذا العنـوان يتطلـب موافقـة أغلبيـة الثلـثني يف كـال         يقرِّر  نفسه  
أن مـن اجمللـسني     ويتعـيَّن علـى كـل جملـس منتخـب جديـد             . ينشأ عنه حـل الربملـان     والشيوخ، و 

يــصدِّق علــى القــرار ودراســة الــصياغة اجلديــدة للدســتور واملوافقــة عليهــا مــرة أخــرى بأغلبيــة   
  . وبعد إقرار التعديل يف الربملان يصوت الشعب عليه يف استفتاء. الثلثني

جملـس  ”يا مـن  إسـبان  حكومـة  ت طلبـ  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤لس الوزراء يف    مبوافقة جم و  
يا الـواردة يف املـذكرة املرافقـة        إسـبان الدولة بكامل هيئته أن يقدِّم تقريـراً عـن تعـديالت دسـتور              

  “.مبعىن تلك الوثيقة وألغراضها...) (
ار ومشل ذلـك االستفـسار عريـضة مقدَّمـة إىل أعلـى هيئـة تـشريعية يف احلكومـة إلصـد                      

 مــن الدســتور إللغــاء تفــضيل الــذكور علــى النــساء يف   ٥٧قــرار بــشأن إمكانيــة تعــديل املــادة   
  .تسلسل وراثة العرش

يعبِّــر عــن تــراث تــارخيي، وهــو لــيس تفــضيل الــذكور يف وراثــة العــرش علــى  واإلبقــاء  
ن ية، ولكـن مـن الواضـح أنـه مـن بقايـا شـكل مـ              سـبان امللكيـة اإل  متأصالً يف ملكية برملانيـة مثـل        

، ولكنـه ينطـوي علـى قيمـة رمزيـة       حمـدود جـداً دون شـك   وتـأثريه أشكال التمييـز ضـد املـرأة،       
  .ميكن إنكارها من ناحية أنه ميثِّل جزءاً من الترتيبات الدستورية املتعلقة برئاسة الدولة ال

لـدي  وقد قرر جملس الدولة أن إلغاء تفضيل الذكور يف وراثة العـرش سـيكون مقبـوالً           
يا وسيتــسق مــع امللكيــات األوروبيــة الــيت ســبقتنا يف هــذا   إســبانلــشاسعة مــن شــعب  األغلبيــة ا

  . املساواة الكاملة بني اجلنسني يف ترتيب وراثة العرشاملضمار، وشرَّعت
يا على النحـو    إسبان من دستور    ٤-٥٧ويف هذه الفتوى اقُترحت صياغة حمدَّدة للمادة          

  ]ترمجة[التايل 
وس األول مـن بيـت بوربـون،        لوان كار خب اجلاللة    صاح خلفاءيا  إسبانيرث عرش   ”

وتـسري وراثـة العـرش حـسب الترتيـب          . وهو الوارث الشرعي لألسرة امللكية التارخييـة      
 األول دائماً علـى األفـضلية       حيصل خط النسب  العادي حلقوق اإلبن البكر والتمثيل، و     
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ة علــى اخلــط حتــصل الدرجــة األقــرب علــى األفــضلي نفــس ؛ ويف اخلطــوط التاليــة علــى
صل األكــرب ســناً علــى األفــضلية علــى األصــغر  حيــالدرجــة األبعــد؛ ويف نفــس الدرجــة 

  .“سناً
وكمـا قالـت اهليئـة االستـشارية العليـا للحكومـة سـيكون مـن الـضروري أيـضاً إضـافة              

، لتحديث مجيع اإلشارات يف نص الدسـتور إىل امللـك وويل            ٥٧للمادة  ) ٦(فقرة جديدة رقم    
  ]:ترمجة[العهد 

ر مجيع اإلشارات يف الدستور إىل امللك أو ويل العهد بأهنا تعين امللـك أو امللكـة                 تفسَّ”
  “.وويل العهد أو ولية العهد، حسب مقتضى احلال

ورغم أن التوافق االجتماعي والـسياسي علـى هـذا اإلصـالح يكـاد يكـون إمجاعيـاً إالّ            
ــة الــسياسية هــ     ــه جيــب أن نــضع يف اعتبارنــا أن اهلــدف مــن الناحي و تطبيــق مجيــع التغــيريات  أن

الدستورية املزمعة يف وقت واحد؛ وتؤثر هذه التغـيريات ال علـى التـاج وحـسب ولكنـها تـؤثر                    
أيضاً كما أُشري يف االستفسار املقدَّم من احلكومة إىل جملس الدولة على تنظيم األقاليم املتمتعـة                

  . وإصالح جملس الشيوخباحلكم الذايت، واملعاملة الدستورية لعملية التكامل األورويب 
وتتــأثر اإلدارة الــسياسية بعمليــة اإلصــالح املعقَّــدة الــيت تتطلــب حــل الربملــان وتنظــيم      

انتخابات عامة وبضرورة حتقيق أعلى درجة ممكنة من التوافق بـشأن جمموعـة تـدابري اإلصـالح                 
  .بأكملها
املـساواة  مـارس بـشأن     / آذار ٢٢ املؤرخ   ٣/٢٠٠٧ورغم أن اعتماد القانون األساسي        

 قـد   ) للمـساواة الفعليـة    ويـشار إليـه أدنـاه باسـم القـانون األساسـي           (الفعلية بني النساء والرجال     
ليس من املخطط يف الوقت احلاضـر إطـالق أي مبـادرات            ف بشأن وراثة العرش     أثار نقاشاً عاماً  

  .برملانية
 فاقية جزءاً ل االت ، تشكِّ ١٩٧٨ لعام   سباين من الدستور اإل   ١-٩٦وفقا للمادة    - ٣رقم  

يرجـى بيـان مـا إذا كانـت نـصوص االتفاقيـة قـد احـُتكم إليهـا                   . من النظـام القـانوين احمللـي      
ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن      . مباشرة يف قضايا أمام احملـاكم، وإىل أي حـد مت ذلـك           

بل انتصاف إداريـة، أو سـبل       نتائج البت يف مثل هذه القضايا، وبيان ما إذا كانت هناك سُ           
  . أخرى متاحة للنساء الالئي يقعن ضحية للتمييزانتصاف
 مـــن الدســـتور ألي مـــواطن احلـــق يف تأكيـــد احلـــق يف محايـــة ٢ - ٥٣تعطـــي املـــادة   

وتــشمل احلــق يف ( مــن الفــصل الثــاين  ١ يف القــسم ١٤احلُريــات واحلقــوق املعتــرف يف املــادة  
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 احملاكم، عنـد االقتـضاء،      تكميلي وسريع يف  بواسطة إجراء   ) املساواة وعدم التمييز بني اجلنسني    
  . للحصول على احلمايةاحملكمة الدستوريةإىل  فردي التماس بتقدمي

اإلجـراءات أمـام خمتلـف واليـات احملـاكم      سـري    فإن القوانني اليت تنظِّم      املبدأووفقاً هلذا     
لكي يقـوم القـضاة واحملـاكم حبمايـة هـذه احلقـوق األساسـية مـن خـالل                   تعبِّر عن هذه العملية،     

أمـــام احملـــاكم، بـــدون املـــساس بإمكانيـــة القيـــام، بعـــد اســـتنفاد  وى تفـــضيلية ومـــستعجلة دعـــ
اإلجراءات العادية، بتقدمي التماس إىل احملكمة الدستورية للحصول على محايـة احلـق األساسـي               

  .املذكور
وبعــد ذلــك إذا مت اختــاذ أي تــدابري إداريــة تتعــارض مــع احلــق األساســي يف املــساواة يــتم تعزيــز 

  :ماية بطرق أخرى حيث تتوفَّر ُسبل أخرى إلعادة النظر يف اإلجراءاتاحل
ــراد     )أ(   ــوفر لألف ــصاف اإلداري املت ــهم مــن خــالل اإلن االســتئناف  (جتــاه حكومت

  ؛)٣٠/١٩٩٢ وما يليها يف القانون ١٠٧، املادة  إىل الوضع السابقاإلعادةوواالستعراض 
  ؛لوظيفةاإمكانية قيام احلكومة باالستعراض حبكم   )ب(  
أمـام الـسلطة القـضائية، يف حالـة قيـام الفـرد             رفع دعوى تفـضيلية ومـستعجلة         )ج(  

  مبقاضاة احلكومة؛
 الفرد أن حقـه األساسـي   إذا رأى  احملكمة الدستورية    إىل احلماية   تقدمي التماس   )د(  

  .على النحو الصحيحيف املساواة مل يتمتع باحلماية 
ى مجيــع أشــكال التمييـز ضــد املــرأة يف احملــاكم يف  ويتزايـد التــذرع باتفاقيــة القـضاء علــ    

 يـصبح  التمييز بني اجلنـسني، رغـم أن ذلـك مل   عدم الدعاوى املتعلقة بانتهاك احلق يف املساواة و   
 تتـوافر إحـصاءات     الو. بعد أمراً عرفياً؛ وباملثل يتم التذرع باالتفاقية كأساس ألحكـام احملـاكم           

  .يف الدعاوى القانونيةعن عدد مرات االحتكام إىل االتفاقية 
وقد استشهدت األحكام الواردة أدناه باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد           

  :املرأة، يف مجلة مصادر، كأساس للحق يف املساواة وعدم التمييز بني اجلنسني
ــتورية   ــة الدسـ ــة (احملكمـ ــة الكاملـ ــم  )اهليئـ ــم رقـ ــؤرخ ١٢/٢٠٠٨، احلكـ ــانون ٢٩ املـ  كـ

  .يناير/الثاين
ــل    ــات؛ الترشــيحات؛ التمثي ــساء   : االنتخاب ــوازن العــضوية بــني الرجــال والن ــضاء ت : اقت
 مـن   كـان  مـن الدسـتور يف جمـال التمثيـل الـسياسي، حيـث               ١٤ و ٢-٩تفعيل املادتني   : الغرض

 كانت دائماً يف موقف أضـعف مـن         املرأةالواضح، رغم املساواة الرمسية بني الرجل واملرأة، أن         
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تغلُّب على الواقع االجتماعي حيث يقل تواجد املرأة يف احليـاة العامـة؛ وهـو               الناحية املادية؛ وال  
ولكنـه بـاألحرى    ) أحد اجلنسني ضد اآلخر    حيايب(تدبري ال ينشئ متييزاً عكسياً أو إجراًء إجيابياً         

املـساواة يف  بالتكافؤ املطلق بينـهما؛ حيـث يتـسم    حتقيق  يسعى إىل   وصيغة للتوازن بني اجلنسني     
األحـزاب  : ، من ناحية كفالة نسبة معيَّنة لكل جنس من اجلنسني؛ اجلمهـور املـستهدف      املعاملة

واالحتادات وحتالفات األحزاب وجمموعات الناخبني؛ وميكن بصورة شرعية مبوجـب الدسـتور            
فرضه على هذه اجملموعات؛ وهو تدبري يتم تنفيذه بطريقـة معقولـة وال يعرقـل ممارسـة احلقـوق                 

 مطلقــة؛ حــد  مطلقــة، وال ميكــن أن تكــونلترُشــح يف االنتخابــات ليــستاألساســية؛ وُحريــة ا
ال يعـين ذلـك     : احلد الوحيد كما أنه ال يتعارض مـع الدسـتور؛ الطـابع           وهو ليس   قانوين جديد   

شرطاً مسبقاً لصالحية االنتخاب وال مانع من االنتخاب؛ وال يؤثر على حق الفرد يف الترُشـح                
ــل أحــد    ــات؛ وال يعام ــصفة  يف االنتخاب ــة غــري من ــسني بطريق ــة   : اجلن ــة خمتلف ــب مبعامل وال يطال

للمرشـحني بـسبب اجلـنس؛ والنـسب احملـدَّدة تنطبـق علـى مرشـحي اجلنـسني؛ وال يـستند هـذا            
قليـة، ولكنـه يـستند إىل اعتبـارات اجلـنس وحـده الـذي يقـسِّم                 األ/غلبيـة األبارات  التدبري إىل اعت  

ال ينتهك لـوائح األحـزاب     : ساوٍ؛ التنظيم القانوين  اجملتمع بصورة طبيعية إىل جمموعتني حبجم مت      
ن اجلمعيــات؛ والتقييــد متناســب ومــشروع يالــسياسية أو يتعــدى علــى احلــق األساســي يف تكــو

دستورياً، كما أنه ال يتعدى علـى احلريـة العقائديـة لألحـزاب الـسياسية أو حريتـها يف التعـبري؛                     
ون، وال يتعـدى علــى احلـق يف التــصويت أو   وال ينتـهك احلــق األساسـي يف املــساواة أمـام القــان   

الترُشح يف االنتخابات، أو حق املواطنني يف املشاركة يف احلياة العامـة أو الترتيبـات الدسـتورية                 
  . املتعلقة بالناخبني واملرشحني
ميـنح احلمايـة املؤقتـة ملقـدمي        يوليـه   / متـوز  ٧ املؤرخ   ٢١٤/٢٠٠٦حكم احملكمة الدستورية    

 قرار املعهد الوطين للعمالة بتعليق طلـب املـرأة للحـصول علـى عمـل أثنـاء          الشكوى استناداً إىل  
 احلصول علـى وظيفـة مؤهلـة هلـا،     أحقيةأجازة األمومة اإلجبارية، وبالتايل يستبعدها من قائمة    

وبالتايل يضر بفرصها يف دخول سوق العمـل، وهـو قـرار يفتقـر إىل أي تربيـر منطقـي وبالتـايل                  
 مــن ١٤دمــة الــشكوى اســتناداً إىل جنــسها، وهــو مــا ميثِّــل انتــهاكاً للمــادة ميثِّــل متييــزاً ضــد مق

  .الدستور
، وميــنح احلمايــة املؤقتــة يوليــه/ متــوز٤ املــؤرخ يف ١٨٢/٢٠٠٤حكــم احملكمــة الدســتورية 

ــا  حكمــت و. ملقدمــة الــشكوى  ــه مــن الواضــح مــن حكــم احملكمــة األدىن أن    احملكمــة العلي بأن
 لعـدم تكليفهـا     ذريعـة ة الـشكوى وفتـرات أجـازة األمومـة كانـت            مل املتعاقبة ملقدم  حاالت احل 

اقتـصادي، وللنقـل يف هنايـة املطـاف إىل          رمـان   حل بالتايل تعرَّضت مبهام قانونية ذات مسؤولية، و    
 يف حـني أن  -٢] FJ 7[ يـشكِّل متييـزاً علـى أسـاس اجلـنس      جهة العملإدارة أخرى، وأن قرار 

األدلة عـن الـضرر املزعـوم فقـد أثبتـت متامـاً وجـود عالقـة           تقدِّم جمموعة واسعة من      الشاكية مل 
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أي حــاالت احلمــل ( مــن الناحيــة القانونيــة   هلــاســببية بــني األفعــال موضــع الــشكوى والــدافع  
  ].FJ 7) [الثالث

 مـا إن كـان عـدم املـساواة يف املعاملـة      على حتديـد  العدالة  تقتصروال ميكن أن   - ٣  
علــى القاضــي إذ يتعــيَّن موضــوعية ومعقولــة؛ دة وجمــرَّ بــصورةمــا يــربره لــه موضــع الــشكوى 

مـن الناحيـة   أنـه اخـتالف معقـول يف املعاملـة ال خيفـي       ما يبـدو    كان  ما إن    يبحثباألحرى أن   
ــة  ــز   امللموس ــسمح بإخفــاء متيي ــزاً أو ي ــادة   ،متيي ــهك امل ــتور  ١٤ينت ــا احملكمــة  ( مــن الدس حكم
  ].FJ 7) [٢٨٦/١٩٩٤ و١٤٥/١٩٩١الدستورية 
ــا احملكمـــة الع ــة، الفـــرع  (ليـ  ١٠ املـــؤرخ ١٧٣/٢٠٠٤احلكـــم رقـــم ). ١الـــُشعبة املدنيـ

ديــسمرب؛ واحلكــم / كــانون األول١٣ املــؤرخ ١١١٣/١٩٩٧مــارس؛ احلكــم رقــم /آذار
  ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ١١١٢/١٩٩٧رقم 

ــق لقــب نِ التماســات   ــاء تطبي ــة  إللغ ــد  بال ــنحكــان ق ــشريع ، اســتناداً  إىل رجــالُم إىل ت
 لعدم التمييز ُجمَعت معاهدات دوليـة حتظـر التمييـز بـني             سباينوباإلضافة إىل املعيار اإل   . متييزي
 كانـت سـابقة علـى إصـدار         فيهـا  املطعـون  علـى أسـاس أن األفعـال         االلتمـاس وُرِفض  . اجلنسني
يوليـه،  / متـوز ٣ املـؤرخ  ١٢٦/١٩٩٧واعتبـاراً مـن حكـم احملكمـة الدسـتورية       . ١٩٧٨دستور  

 الـذي   - التشريع التارخيي الذي حيكم التوارث العادي أللقـاب النِبالـة            صدر حكم جاء فيه أن    
 - والرتبــة خــط النــسباســُتِمَدت منــه قاعــدة تفــضيل الــذكور علــى اإلنــاث يف حالــة تــساوي 

  . من الدستور١٤يبدو متعارضاً مع املادة  ال
ؤرخ  املــ١٣٧/٢٠٠٦احلكـم رقـم   ). ١الـشعبة االجتماعيـة، الفـرع    (حمكمـة نافـار العليـا    

 قُـدِّمت شـكوى مـن انتـهاك احلـق يف املـساواة وعـدم التمييـز بـني اجلنــسني يف          .مـايو / أيـار ٣٠
تقدُّم يف السلك املهين، ألن العـامالت ُمـنعن مـن االنتقـال         الظروف العمل، وبالتحديد احلق يف      

 وأّيـدت احملكمـة العليـا حكـم احملكمـة األدىن          . من قسم إىل آخر بدون مربر موضوعي أّياً كان        
  .سلوك متييزيبارتكاب الذي أعلن أن الشركة مذنبة 

 ١٤ املــؤرخ ١١٦١/٢٠٠٥احلكــم رقــم ). الــشعبة االجتماعيــة( العليــا ا كانتابريــحمكمــة
إحدى النقابات شكوى من ممارسة إحدى الشركات متييزاً بـني           قدَّمت   .نوفمرب/تشرين الثاين 

وقــد لــوحظ متييــز مباشــر وغــري . أقليــةاجلنــسني يف تعــيني النــساء يف وظــائف متثِّــل النــساء فيهــا 
مباشر على السواء، باإلضـافة إىل إخفـاق الـشركة يف اعتمـاد اإلجـراءات اإلجيابيـة املتوخـاة يف                    

يف ضـعيفاً    متثيـل النـساء      أن يكون االتفاقية بشأن تعيني النساء حيث تؤّدي املساواة الكاملة إىل          
األساسـي يف املـساواة وعـدم التمييـز بـني اجلنـسني             انتهاك احلـق    . الفئة أو اجملموعة املهنية املعنية    

  .وعبء اإلثبات العكسي
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 احلـق يف املـساواة أمـام القـانون          ١٩٧٨ لعـام    سـباين  مـن الدسـتور اإل     ١٤وتنشئ املادة     
ويتمّتع هذا احلق، بصفته أحـد احلقـوق األساسـية، بـأقوى     . وعدم التعرُّض للتمييز بني اجلنسني  
 احلمايــة أمـام احملكمــة الدســتورية،  التمـاس وق األساســية، أي درجـات احلمايــة املمنوحـة للحقــ  

 واليـة   يف أي الذي ميكن اللجوء إليه كمالذ أخري بعد استنفاد كل الطرق اإلجرائيـة األخـرى،               
وكـان عـبء    .  انتهاك احلق يف املساواة بـني اجلنـسني        على الشكوى   تنصّبقضائية، شريطة أن    

ماعي حـىت مت َسـّن القـانون األساسـي؛ ويعـين ذلـك أنـه                اإلثبات العكسي متاحاً يف اجملال االجت     
 إجراءات متييزية على أسـاس جنـساين   تدعي وقوعإذا كانت اّدعاءات الطرف مقدِّم الشكوى     

ومنـذ  . فإن املسؤولية تقع على املتهم إلثبات أن التدابري املتخذة هي تدابري غري متييزية ومتناسبة             
بــدأ أيــضاً تطبيــق عــبء اإلثبــات العكــسي يف حــاالت  دخــول القــانون األساســي حيِّــز التنفيــذ 

  .القضاء املدين يف إجراءات الرتاعات اإلدارية، يف القضايا اليت تستند إىل متييز بني اجلنسني
، املـــؤرخ ٣/٢٠٠٧يـــذكر التقريـــر أنـــه مت مبوجـــب القـــانون األساســـي رقـــم   - ٤رقـــم 
إنشاء آليات مؤسسية جديـدة،     مارس بشأن املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة،        /آذار ٢٢

مـن بينــها اللجنــة املــشتركة بــني الــوزارات بــشأن املــساواة بــني املــرأة والرجــل، ووحــدات  
ــدعو القــانون إىل وضــع خطــة اســتراتيجية لتكــافؤ       ــرأة، وي املــساواة، وجملــس مــشاركة امل

فؤ  يرجى بيان مدى التنسيق بني هذه اآلليـات يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية لتكـا                 .الفرص
  .املساواة ومعهد املرأة، وعالقتها باألمانة العامة لتأييد سياسة )٢٠١١-٢٠٠٨(الفرص 
تتبع اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات، باعتبارهـا هيئـة وزاريـة مجاعيـة، وزارة املـساواة                      

  .وتقدِّم تقاريرها إىل رئاستها
 ١٧رخ   املـؤ  ١٣٧٠/٢٠٠٧وخيضع تنظيم عـضوية اللجنـة وعملـها للمرسـوم امللكـي               

ينـاير،  / كـانون الثـاين  ٢٣ املـؤرخ  ٤١/٢٠٠٩أكتـوبر، املعـدَّل باملرسـوم امللكـي     /تـشرين األول 
الذي جعل اللجنة تابعة لوزارة املساواة نظـراً إلنـشاء الـوزارة مـؤخراً مبوجـب املرسـوم امللكـي                    

  .أبريل، والذي أعاد هيكلة الدوائر الوزارية/ نيسان١٢ املؤرخ ٤٣٢/٢٠٠٨
ت بشأن املساواة بني املرأة والرجـل إىل اإلشـراف           املشتركة بني الوزارا   وهتدف اللجنة   

الفــرص يف اإلجــراءات الــيت تتخــذها  تكــافؤ علــى اإلدمــاج النــشط ملبــدأ املــساواة يف املعاملــة و 
ية، وكذلك تنـسيق خمتلَـف اإلدارات الوزاريـة مـن ناحيـة الـسياسات والتـدابري                 سباناحلكومة اإل 

  .ملساواة بني املرأة والرجلاليت تعتمدها يف جمال ا
وتـؤّدي اللجنــة املــشتركة بــني الــوزارات بـشأن املــساواة بــني املــرأة والرجــل الوظــائف     
  :التالية
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الفــرص بــني املــرأة  تكــافؤ متابعــة وتنــسيق تطبيــق مبــدأ املــساواة يف املعاملــة و    - ١  
ــاًية مــن خــالل إدمــاج ذلــك النــشاط إدماجــاً   ســبانوالرجــل يف احلكومــة اإل يف معايريهــا،  فعلي

  .مجيع أهدافهاصياغة  وتقسيم امليزانيات للسياسات العامة وباملشاركة يف وحتديد
 الفــرص، الــيت تقرهــا   لتكــافؤ ومتابعــة اخلطــة االســتراتيجية   حتليــل ومناقــشة   - ٢  

  . من القانون األساسي للمساواة الفعلية١٧احلكومة دورياً وفقاً للمادة 
ارير الدوريــة للحكومــة، مبــا يف ذلــك التقــارير عــن تنــسيق ومراقبــة إنتــاج التقــ  - ٣  

القانون األساسي للمساواة الفعلية، عن املراعاة الفعلية ملبدأ املساواة بني املرأة والرجـل يف كـل                
  .أعمال احلكومة

ــة وتنــسيق صــياغة وتطبيــق تقــارير األثــر اجلنــساين وأعمــال وحــدات           - ٤   متابع
يف الوظـائف   ) بالنسبة املئويـة  (ة، وكذلك مشاركة املرأة     املساواة املنشأة داخل كل إدارة وزاري     

  .يةسبانالتمثيلية واإلدارية يف احلكومة اإل
 املربمـة وسـري اإلجـراءات املتخـذَة يف إطـار االحتـاد األورويب        اتمتابعة االتفاقـ    - ٥  

 واملنظمات الدولية لتحقيق املساواة بني املرأة والرجـل والقـضاء علـى كـل أشـكال التمييـز بـني                
  .اجلنسني، بدون املساس بالوالية القضائية اخلاصة للهيئات األخرى

  .مهام أخرى تكلِّفها هبا احلكومةأي   - ٦  
وتتألف عضوية اللجنة املشتركة بني الوزارات بـشأن املـساواة بـني املـرأة والرجـل مـن                    

 الوزارة لـشؤون  وكالةوزارة املساواة رئيساً للجنة؛ ورؤساء األمانات العامة لسياسة املساواة و        
ــة؛           ــرئيس اللجن ــاين ل ــب الث ــب األول والنائ ــصفة النائ ــوايل ب ــى الت ــان تعمــالن عل ــة، اللت الرئاس

ــاه   ــذكورين أدن ــضاء امل ــاء : واألع ــب وكــالء رؤس ــوزارة مكات ــة؛  يف  ال ــع اإلدارات الوزاري مجي
ة يف  ورئيس الوفد اخلاص للحكومة املعين بالعنف ضـد املـرأة؛ ورئـيس املديريـة العامـة للمـساوا                 

العمالــة؛ ورئــيس املديريــة العامــة ملناهــضة التمييــز؛ ورئــيس املديريــة العامــة ملعهــد املــرأة؛ وممثــل 
وزارة شؤون الرئاسـة، برتبـة مـدير عـام، ويعيِّنـه رئـيس الـوزارة؛ وممثـل لألمانـة العامـة للعمالـة               

  .برتبة مدير عام يعّينه رئيس األمانة العامة
ــساواة مبوجـــ    ــد أنـــشئت وزارة املـ ــوم امللكـــي وقـ ــؤرخ ٤٣٢/٢٠٠٨ب املرسـ  ١٢ املـ
أبريل، الذي نّص على إعادة هيكلة اإلدارات الوزاريـة وخـوَّل يف هـذا الـسياق الـوزارة                  /نيسان

ــز       ــدة للمــساواة واملناهــضة لكــل أشــكال التميي ــة املؤي ــسياسات احلكومي ــذ ال ــأن توصــي وتنفِّ ب
 تـدابري وإجـراءات هتـدف إىل         وبالتحديد تقوم الـوزارة بـصياغة واسـتحداث        .والعنف اجلنساين 
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كفالة املساواة يف املعاملة والفرص يف مجيع اجملاالت، وخاصة بني املرأة والرجل، وإىل تـشجيع               
  .مشاركة املرأة يف اجملتمع ويف الشؤون السياسية

ــشأ املرســوم امللكــي     ــؤرخ ١١٣٥/٢٠٠٨وأن ــذي حــّدد اهليكــل   / متــوز٤ امل ــه، ال يولي
ساواة عالقة تقدمي التقارير بني معهد املرأة وجملس مـشاركة املـرأة      التنظيمي األساسي لوزارة امل   

إىل وزارة املــساواة مــن خــالل األمانــة العامــة لــسياسة املــساواة، الــذي ميثّــل الــسلطة التنفيذيــة    
  .للوزارة

ينبغـي أن يالَحـظ   ) ٢٠١١-٢٠٠٨(وفيما يتعلق باخلطة االستراتيجية لتكافؤ الفـرص       
ــى اخل   ــة عل ــة احلكوم ــوزراء يف   موافق ــسمرب / كــانون األول١٤طــة يف جملــس ال  وأن ٢٠٠٧دي

اخلطــــة تــــشكّل األداة الرئيــــسية يف صــــياغة القــــانون األساســــي املــــذكور أعــــاله يف داخــــل  
). ٢٠١١-٢٠٠٨( ملـدة أربـع سـنوات        وتـسري هـذه اخلطـة     . يةسـبان اختصاصات احلكومة اإل  

ــز      واالجتماعيــة؛ واملــشاركة  املــشاركة يف احليــاة الــسياسية  : وتــضم اثــنيت عــشرة نقطــة تركي
االقتــصادية؛ وتقاســم املــسؤولية؛ والتعلــيم، واالبتكــار؛ واملعــارف؛ والــصحة؛ والــصورة العامــة 
ــة؛ وسياســة        ــسياسة اخلارجي ــساين؛ وال ــاعي؛ والعنــف اجلن ــاج االجتم ــالتنّوع واإلدم ــوعي ب وال

  .التعاون ومحاية احلق يف املساواة
عـة مبـادئ توجيهيـة، تـشكّل اإلطـار األساسـي            حتكمهـا أرب  وهذه النقاط اإلثنتا عـشرة        
إعـادة تعريـف منـوذج للمواطَنـة يالئـم العـصر احلـديث ومتكـني املـرأة وتعمـيم املنظـور                      : للخطة

وتتألف كـل   . اجلنساين واالعتراف باالبتكارات العلمية والتقنية كقوة دافعة للتغيري االجتماعي        
أهــداف اســتراتيجية واقتراحــات نقطــة تركيــز مــن إطــار نظــري تفــسريي وتــشخيص للحالــة و 

يـورو يف الفتـرة      ٣ ٦٩٠ ٢٤٩ ٧٣٨وتبلغ ميزانية اخلطة االستراتيجية لتكافؤ الفـرص        . للعمل
  .يةسبان لإلجراءات املمّولة من احلكومة اإل٢٠١١-٢٠٠٨

ــشغيله          ــة ت ــوائح اخلاصــة بطريق ــرأة جيــري وضــع الل ــق مبجلــس مــشاركة امل وفيمــا يتعل
  .وواليته وعضويته

  .، ينبغي أن يالَحظ أن مجيع هذه املؤسسات ختضع إلشراف وزير املساواةوأخرياً  
 وإطار عام “العمل اإلجيايب”، إدراج تعريف ملفهوم ٤٠ يذكر التقرير، يف الفقرة - ٥رقم 

يرجى بيان ما إذا كان املصطلح ُيـستخدم        . ٣/٢٠٠٧العتماده يف القانون األساسي رقم      
 مـن االتفاقيـة   ٤ مـن املـادة     ١صة املؤقتة، مبوجب الفقـرة      كلفظ مرادف لتعبري التدابري اخلا    

يرجـى أيـضا املزيـد مـن التوضـيح لعمليـة اعتمـاد هـذه                .  للجنـة  ٢٥والتوصية العامـة رقـم      
  .التدابري
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 مـــن القـــانون األساســـي للمـــساواة الفعليـــة علـــى أن إعمـــال احلـــق   ١١تـــنّص املـــادة   

باعتمــاد تــدابري حمــّددة للنــهوض بــاملرأة  تطلــب قيــام الــسلطات العامــة يالدســتوري يف املــساواة 
وهــذه . وتــصحيح حــاالت عــدم املــساواة الواضــحة يف حالتــها احلقيقيــة مقاَرنــة حبالــة الرجــل   

تــدابري معقولــة ومتناســبة هــي التــدابري، الــيت تظــل مطّبقــة طاملــا ظلّــت حــاالت عــدم املــساواة،   
 اختـاذ ني  والقـانونيني اخلاصِّـ   وميكـن أيـضاً لألشـخاص الطبيعـيني         . للهدف املتوّخى يف كل حالـة     

  .تدابري من هذا القبيل بالشروط املنصوص عليها يف القانون
 أنــه نظــراً للــصعوبات احملــّددة الــيت تواجههــا املــرأة يف       ٦-١٤ املــادة هلــذا جــاء يف و  

اجملتمعات الضعيفة بصورة خاصة، مثل األقلّيات واملهاجرين وصغار البنـات والنـساء املعّوقـات          
سن واألرامــل وضــحايا العنــف اجلنــساين، ميكــن أن تتخــذ الــسلطات العامــة أيــضاً وكــبريات الــ

  .تدابري عمل إجيايب
ويستشهد القانون بعد ذلك حباالت ملموسة تتخذ فيها السلطات العامة هذه التـدابري               

  :للعمل اإلجيايب
علـى أن الــسلطات العامـة تتخــذ تـدابري عمــل إجيـايب لــصاحل     ) هـــ (١-٢٦تـنّص املـادة     

تــشجيع التبــادل الثقــايف والفكــري والفــين حمليــاً مــع البتكــار واإلنتــاج الفــين والفكــري للمــرأة ا
  .توقيع االتفاقات مع املنظمات املالئمةووعاملياً 

ية تــشّجع تــدابري العمــل اإلجيــايب الــيت هتيــئ  ســبان أن احلكومــة اإل٣-٣٢وُتعِلــن املــادة   
أ املساواة، مـن جانـب احلكومـة نفـسها وكـذلك            السبيل للتغيريات الكبرية من ناحية تنفيذ مبد      

  .ياإسبانتطوير التعاون يف إطار تنمية لمبوجب والية احلكومة 
 اختـاذ   ،وفقاً للقـانون ومـن خـالل املفاوضـة اجلماعيـة          ميكن،   على أنه    ٤٣وتنّص املادة     

بـدأ املـساواة يف   تدابري العمل اإلجيايب لتعزيز وصـول املـرأة إىل العمالـة وتعزيـز التطبيـق الفعَّـال مل           
  .يف ظروف العمل بني املرأة والرجلاملعاملة وعدم التمييز 

وأخرياً، يضيف النّص اإلضايف احلادي عشر لتعديل القانون األساسـي حلقـوق العمـال                
، تقرِّر أنـه رغـم أحكـام الفقـرات الـسابقة، ميكـن مـن خـالل                  ٢٧صياغة املادة   يف  فقرة جديدة   

وهلـذا الغـرض    . بري عمل إجيايب لتسهيل وصول املرأة إىل مجيع املهن        املفاوضة اجلماعية إقامة تدا   
ميكــن إدخــال حتفّظــات وتفــضيالت يف شــروط التعــيني حبيــث يــتم، يف حالــة التــساوي يف كــل 

ــضلية للتعــ   ــيالً يف    ياملــؤهالت األخــرى، إعطــاء األف ني ألشــخاص مــن أحــد اجلنــسني األقــل متث
  .اجملموعة أو الفئة املهنية املعنية
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 هذه التدابري من خالل مفاوضـة مجاعيـة يف جمـال        ، ميكن أن توضع   إلضافة إىل ذلك  وبا  
التصنيف املهين والترتيبات اخلاصة بالترقية والتدريب، حبيث ُتعطَى األفضلية، يف حالـة تـساوي      
مجيع املؤهالت، لألشـخاص مـن اجلـنس األقـل متثـيالً يف اجملموعـة أو الفئـة املهنيـة أو الوظـائف              

  .املعنية
 ١١٢ يرجى تقدمي املزيد مـن املعلومـات بـشأن اجلهـود، املـشار إليهـا يف الفقـرة           - ٦قم  ر

من التقرير، اليت تقوم هبا الدولة الطرف بغية حتقيق املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف مواقـع              
  .املسؤولية يف اإلدارة الوطنية، ويف الوكاالت واملؤسسات احلكومية

لمــساواة الفعليــة شــروط مــشاركة املــرأة يف احليــاة      أوالً، يــضع القــانون األساســي ل    
والغرض من ذلـك هـو كفالـة    . السياسية على أساس مبدأ التواجد املتوازن أو العضوية املتوازنة        

ــسؤولية و    ــع امل ــات ومواق ــل الكــايف للجنــسني يف هيئ ــة التمثي  يراعــي شــامل نظــام انتخــايب إقام
 املتــوازن للمــرأة كفالــة الوجــود التقــدُّم يف  يف هــذا الــصدد وحيقِّــقاألخــريةاالتفاقــات الدوليــة 

والرجل بني املسؤولني املنَتخـبني، لتحقيـق الغـرض األساسـي املتمثّـل يف حتـسني نوعيـة التمثيـل                    
  .السياسي، وبالتايل حتسني دميقراطيتنا ذاهتا

اخلطـة االسـتراتيجية    وباإلضافة إىل ذلك، يتمثّل أحد جماالت العمـل ذات األولويـة يف               
 يف مــــشاركة املــــرأة يف احليــــاة الــــسياسية واالجتماعيــــة )٢٠١١‐٢٠٠٨( الفــــرص لتكــــافؤ

  :تحقيق األهداف االستراتيجية التاليةب السلطات العامة ةوتطالب هذه الوالي. واالقتصادية
زيادة مشاركة املرأة يف صنع القرارات ويف املواقع التنفيذية الـسياسية لتحقيـق التـوازن                 •  

  .بني املرأة والرجل
  .زيادة مشاركة املرأة يف املواقع التمثيلية ومواقع اإلدارة داخل احلكومة الوطنية  •  
  .زيادة مشاركة املرأة يف مواقع اإلدارة ومواقع املسؤولية يف اهليئة القضائية  •  
  .املؤسساتاملرأة يف إدارة زيادة مشاركة   •  
  .ئط اإلعالمزيادة مشاركة املرأة يف مواقع اإلدارة واملسؤولية يف وسا  •  
  .إزالة العقبات اليت تعترض مشاركة املرأة  •  
  .إنشاء وحدات للمساواة داخل الوزارات  •  
  .عنية باملساواةاملتسهيل أعمال وحدات الرصد   •  
  . املرأة ونوعية العمالة واإلنصاف يف األجور للمرأةتوظيفالعمل على تعزيز إمكانية   •  
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ى فـرص متـساوية وتـشجيع اإلجـراءات املـسؤولة           التأكد من حصول املرأة والرجل عل       •  
  .اجتماعياً يف عامل الشركات التجارية

  .تعزيز العمل اخلاص والتمكني االقتصادي للمرأة  •  
ــصادية       •   ــاة االقت ــرأة والرجــل يف احلي ــشاركة امل ــاس م ــل وقي ــق   : حتلي ــى حتقي ــل عل والعم

  .املساواة للمرأة
شترط فيــه القــانون مراعــاة التــوازن بــني   يــذكر التقريــر أنــه يف الوقــت الــذي يــ - ٧رقــم 

اجلنــسني يف تــشكيالت قــوائم املرشــحني النتخابــات جملــس النــواب، وجمــالس البلــديات،   
والربملان األورويب، واجلمعيات التشريعية لألقاليم املتمتعة باحلكم الذايت، فإن هذا االلتزام           

الفقــرة (سمة أو أقــل  نــ٣ ٠٠٠ال ينطبــق علــى املرشــحني يف البلــديات الــيت يقطــن فيهــا   
ــذه         ). ١٠٨ ــشن يف ه ــي يع ــساء الالئ ــشاركة الن ــستوى م ــن م ــات ع ــدمي معلوم يرجــى تق

يف ذلـك النـسبة املئويـة للمرشـحات، والتـدابري املتخـذة              البلديات يف احليـاة الـسياسية، مبـا       
  .السياسية لضمان مشاركتهن يف احلياة

 وحــدة للمــساواة، عــن أثــر  للبلــديات واملقاطعــات، الــذي يــضمســباينأبلــغ االحتــاد اإل  
لس امن ناحية زيادة نـسبة املـرأة يف مناصـب العمـد وأعـضاء اجملـ               املساواة الفعلية   طيِّب للقانون   

يف املائـة   ١٢,٥٦مـن  يف وظائف الُعمـد   ارتفعت النسبة فقد -يا  إسبانالبلدية يف مجيع بلديات     
ــة  ١٤,٦٠ إىل ٢٠٠٣يف عــام  ــسب ، و٢٠٠٧يف عــام يف املائ ــرت الن بــني أعــضاء اجملــالس  ة تغيَّ

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣١ إىل ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٢٥,٥٣البلدية من 
وحيـث ال تتطلّـب املـساواة       نـسمة    ٥ ٠٠٠ويف البلديات اليت يقـل عـدد سـكاهنا عـن              

مـن هـذه    االحتـاد أن األغلبيـة الكـبرية    يـذكر ) ٤٠/٦٠(الفعليـة قـوائم انتخابيـة بتمثيـل متـوازن      
هدت مــع ذلــك قــوائم متوازنــة، بــل وكــان كــثري منــها يتــضّمن عــدداً أكــرب مــن     شــالبلــديات 

: وأشـار االحتـاد إىل سـببني رئيـسيني لتفـسري ذلـك      . املرّشحات اإلنـاث عـن املرّشـحني الـذكور     
 أن هذه املناصب الـسياسية ال       - ٢ أن آثار قانون املساواة الفعلية شّجعت على اتباعه، أو           -١

ورمبا كـان التفـسري الثـاين هـو األقـرب           . التايل ال هتم الرجال كثرياً    تنطوي على سلطة كبرية وب    
  .إىل التصديق ولكن يتعيَّن القيام بدراسات لتأكيد ذلك

 يف املائة من ٢٧، أو ما ميثّل ١١ ٤٢٧كان عدد النساء بني أعضاء اجملالس البلدية   -   
  .اجملموع

  . يف املائة١٤,٨٤ أو ما ميثّل ٨٧٢كان عدد النساء بني الُعَمد   -   
  :كانت فئات أعضاء اجملالس اليت تنطوي على أكرب متثيل للمرأة هي  -   

   يف املائة٨٨,٩٤: قضايا املرأة/املساواة  -  ١  
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   يف املائة٥٦,٦١: اخلدمات االجتماعية  -  ٢  
  :وكانت الفئات األقل متثيالً للمرأة هي   
   يف املائة١٣,٦٨: ختطيط املدن واألشغال العامة  -  ١ 

   يف املائة١٦,٦٤: البيئة  -  ٢  
وختضع كل مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية بدرجـة كـبرية إىل تقـسيم الـسلطة بـني                      

األحزاب السياسية عند وضع قوائمها االنتخابية لالنتخابات، سـواء كانـت حمليـة أو وطنيـة أو             
ن املــساواة ومــع أنــه مــن الــصحيح أن قــانو. كانــت انتخابــات األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت

الفعلية قد حقّق زيادة يف متثيل املرأة فـإن مواقـع الـسلطة ال تـزال موّزعـة بدرجـة رئيـسية علـى                        
  . تغيري إىل حٍد كبريبدون“ للذكور”أو “ للنساء” النمطيةوبذلك تظل األدوار الرجال 
ــصغرية    ــديات ال ــشهد  ،ويف البل ــشعبيةاالحتــادات ت ــسائية،  هــي أساســاً  و، ال احتــادات ن
املرأة إىل حٍد كبري مـن خـالل       “ متكني” لوجود املرأة يف احلياة السياسية؛ وجيري        اً كبري اًتوسيع

  .إنشاء شبكات تتجّمع هي نفسها لتشكّل شبكات أكثر قوة
 مـن   ١ يرجى بيان ما إذا كان قد مت اختاذ أية تدابري خاصة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة                   - ٨رقم  
، علـى النحـو الـذي أوصـت بـه اللجنـة يف       ٢٥قـم   من االتفاقية والتوصية العامة ر ٤ املادة

لتـسريع وتـرية النـهوض      ) ٣٤٣، اجلـزء الثـاين، الفقـرة        A/59/38(تعليقاهتا اخلتامية السابقة    
باملرأة، ال سـيما يف املناصـب العليـا، يف جمـاالت مثـل اخلدمـة يف وزارة اخلارجيـة واهليئـات                      

ــني اجلنــ    . القــضائية ــوازن ب ــات املعيَّ يرجــى تقــدمي إحــصائيات عــن الت ــع اهليئ ــة سني يف مجي ن
 عـن ذلـك، يرجـى تقـدمي بيانـات           وفـضالً . حكوميا، واهليئات العامة واآلليات االستـشارية     

  .مفصلة حبسب نوع اجلنس بشأن متثيل املرأة يف القوات املسلحة
  

ــشاهدة يف         ــَسب امل ــة بالنِ ــسلك الدبلوماســي، مقارن ــة للمــرأة يف ال ــسبة املئوي ــد الن تتزاي
. ٢٠٠٨ يف املائة مـن الـسلك الدبلوماسـي يف عـام             ١٩، حيث كانت املرأة متثّل      أماكن أخرى 

ميكــن مالحظــة ) ٢٠٠٨أكتــوبر /تــشرين األول(وحــسب البيانــات األخــرية لــوزارة اخلارجيــة  
  . اليت جاءت يف التقرير السادس٢٠٠٦بيانات ب مقارنةزيادة 

  للنساء   للنساءاجملموع،   جلنسنيلكال ااجملموع،   
  ١٣,٢٨  ١٧  ١٢٨  ممثل دائمسفري و

  ٣٦,٣٦  ٨  ٢٢  سفري يف مهام خاصة
  ١٥,٥٠  ٢٠  ١٢٩  سكرتري ثان يف البعثات الدبلوماسية

  ٣,٣٧  ٣  ٨٩  قنصل عام
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ــة ململكــة     ــرار  إســبانواخلطــة الوطني ــذ الق  جمللــس األمــن لألمــم املتحــدة   ١٣٢٥يا لتنفي
ــه    ) ٢٠٠٠( نــوفمرب /يف تــشرين الثــاينبــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، الــذي متــت املوافقــة علي

تابعـة  مل جمموعة مشتركة بني الـوزارات  إنشاءستدعي ت، وأشري إليه يف التقرير السادس،       ٢٠٠٧
 وتــشكّلت ٢٠٠٨أبريــل /وقــد أنــشئت هــذه اجملموعــة يف نيــسان . وتقيــيم تــدابري هــذه اخلطــة 

، )يةسـبان ويل اإل مبا يف ذلك وكالة التعاون اإلمنـائي الـد        ( اخلارجية والتعاون    زارةعضويتها من و  
ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التعليم والـسياسة االجتماعيـة والرياضـة     

  .ووزارة الصحة وشؤون املستهِلك ووزارة املساواة
هـذه اخلطـة تعزيـز وجـود املـرأة يف بعثـات حفـظ الـسالم         ومن بني التـدابري الـواردة يف         

ــها وبــني    ــساواة بين ــها يف م ــات   ٢٠٠٨ويف عــام . الرجــلوتدريب ــساء يف البعث ــسبة الن  بلغــت ن
  . يف املائة٧,٥الدولية 
  .أول تقرير متابعة لتنفيذ اخلطةصياغة ويف الوقت احلاضر يبدأ العمل يف   
 واخلطة الوطنية يف املوقـع الـشبكي ملرصـد املـرأة            ١٣٢٥ونشرت وزارة الدفاع القرار       

، وتـشجِّع علـى   )Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas(بـالقوات املـسلحة   
وجــود املــرأة يف جمــاالت مثــل احملــاكم وجمــالس التقيــيم؛ ويف الوقــت نفــسه جيــري بــذل جهــود  

  .كبرية لتسهيل توزيع املرأة يف البعثات اخلارجية
خطـة العمـل بـشأن      ومن جانبها تزمـع وكالـة التعـاون اإلمنـائي الـدويل اإلسـبانية نـشر                   

 الــيت وضــعتها املديريــة العامــة لتخطــيط وتقيــيم الــسياسات اإلمنائيــة، وهــي  لــسالماملــرأة وبنــاء ا
 جلميـع القطاعـات     ١٣٢٥وحدة يف وزارة اخلارجية والتعاون، باعتبارها تنفيذاً مقترحاً للقـرار           

  .املشاركة يف جهود التعاون اإلسبانية
ــبانيات احلاصـــال     ت علـــى وأخـــرياً، حـــدثت زيـــادة كـــبرية يف مـــشاركة النـــساء اإلسـ

يف العمــــل كمــــراقبني دولــــيني ) احملاميــــات واملمرضــــات واملدرســــات إخل(مــــؤهالت عاليــــة 
لالنتخابات يف أمريكا الوسطى والبوسنة واهلرسـك وكوسـوفو، وكجهـات متعاونـة يف بـرامج         

  .إعادة البناء يف أعقاب الرتاعات املسلحة
ــات   وفيمــا يتعلــق     ــستطيع أن نقــدِّم بيان ــة القــضائية ن ــام  دة مــستمباهليئ مــن اجمللــس الع
  .للقضاء
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  ٢٠٠٧‐١٢‐٣١   ٢٠٠٦‐ ١٢‐٣١  
   للنساء  كال اجلنسني    للنساء  كال اجلنسني  

  ٧  ٧٥   ٨  ٨٠   احملكمة العلياقضاة
  ٤٥  ٣ ٨٧٣   ٤٣  ٣ ٧٤٨  القضاة

  ٦٤  ٦١٧   ٦٥  ٦١٢  املوظفون القضائيون
  ٤٦,٥  ٤ ٥٦٥   ٤٥,٧  ٤ ٤٤٠  اجملموع

املــرأة يف أرقــام ) [Las mujeres en cifras 1983-2008(ويعطــي منــشور معهــد املــرأة   
ــايل  ] ٢٠٠٨-١٩٨٣ ــل الت ــة القــضائية ألوضــاعالتحلي ــرأة يف اهليئ  كانــت ٢٠٠٦يف عــام :  امل
 نقطــة مئويــة منــذ ١٤ يف املائــة مــن أفــراد هــذه املهنــة بزيــادة بــأكثر مــن  ٤٥,٥٢ ميــثِّلن النــساء
ت الدراسة أنه كلما ارتفـع املـستوى        ورغم هذه الزيادة يالَحظ يف كل سنة من سنوا        . ١٩٩٥

 علـى   ذيف اهليئة القضائية كلما اخنفضت النسبة املئوية لوجود املرأة وبذلك كانت املرأة تستحو            
 يف حـني  - ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٦٥,٢٢ كانت النـسبة     -األغلبية بني املوظفني القضائيني     

  .ة احملكمة العليا يف املائة بني قضا٧,٤١كان متثيل املرأة هزيالً بنسبة 
  يف اهليئة القضائية) (التمثيل 

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٢    ١٩٩٥  
   كال اجلنسني     كال اجلنسني     كال اجلنسني   

  ٤٥,٥٢  ٤ ٦٩٥    ٣٩,٧١  ٤ ٢٠٠    ٣١,٠٢  ٣ ٣٨٦  اجملموع
  صفر  ١    صفر  ١    صفر  ١  رئيس احملكمة العليا
  صفر  ٨١    رصف  ٩٥    صفر  ٩٦  قضاة احملكمة العليا

  ٤٣,١٤  ٣ ٧٤١    ٣٥,٧٧  ٣ ٢٢٦    ٢٧,٨٥  ٢ ٥٤٣  القضاة 
  ٦٥,٢٢  ٦٢٤    ٦٥,٢٦  ٦٨٥    ٥٠,٠٩  ٥٤٩  املوظفون القضائيون

  ٤٥,٥٨  ٤ ٤٤٧    ٣٩,٨٥  ٣ ٩٩٧    ٣٠,٨٦  ٣ ١٩٢  جمموع املوظفون يف اخلدمة العاملة
  صفر  ١    صفر  ١    صفر  ٦  قضاة احملكمة العليا احلاصلني على إجازة تغيُّب

  ٢٢,٥٤  ٧١    ١٩,٠٥  ٦٣    ٥,٧١  ٣٥  ن القضائيون احلاصلون على إجازة تغيُّباملوظفو
  ٥٣,٤١  ١٧٦    ٤٤,٩٧  ١٤٩    ٤١,٤٥  ١٥٢  القضاة احلاصلني على إجزة تغيُّب

  ٤٤,٣٥  ٢٤٨    ٣٧,٠٩  ٢١٣    ٣٣,٦٨  ١٩٣  جمموع املسؤولني احلاصلني على إجازة تغيُّب

  .اجمللس العام للقضاء معهد املرأة، باستخدام بيانات متجمِّعة من :املصدر
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  يف خمتلَف اهليئات الدستورية) (مشاركة املرأة 
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٤    ٢٠٠٠    ١٩٩٢  
كـــــــــــــال   

  اجلنسني
للنساء    كـــــــــال

 اجلنسني
للنساء    كـــــــــــال

  اجلنسني
للنساء    كـــــــــــــال

  اجلنسني
للنساء 

  ٦,٦٧  ٣٠    صفر  ٢٨              جملس الدولة
  ١١,١١  ١٨    ١٠,٠٠  ٢٠              اجمللس العام للقضاء
  ٧,١٤  ١٤    ٧,١٤  ١٤    ٧,١٤  ١٤    ٧,١٤  ١٤  حمكمة احملاسبات

  ٧,١٤  ١٤    ٧,١٤  ١٤              جملس االنتخابات املركزي
  ١٥,٢٥  ٦١    ١٤,٧٥  ٦١    ٩,٨٤  ٦١    ٤,٩٢  ٦١  اجمللس االقتصادي واالجتماعي

ات احملكمـة   وأُخـذَت بيانـ   .  معهد املـرأة، باسـتخدام بيانـات مـأخوذة مـن ملفـات الوظـائف الكـربى                 :املصدر
  .الدستورية من املوقع الشبكي للمحكمة

 الكاملـة  تـه هبيئجمال القضاء وافق اجمللس العـام للقـضاء     وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة يف        
 امتثـاالً للحكـم اإلضـايف    جلنـة املـساواة   باإلمجـاع علـى إنـشاء     ٢٠٠٧أبريـل   / يف نيـسان   املنعقدة

  .علية بني املرأة والرجلالثالث يف القانون األساسي للمساواة الف
وتتمثّل واجبات جلنة املساواة يف تقـدمي املـشورة إىل اجمللـس العـام بكامـل هيئتـه بـشأن               

ــة      ــرأة والرجـــل يف ممارسـ ــساواة بـــني املـ ــدأ املـ ــاج النـــشط ملبـ ــة لتحقيـــق اإلدمـ ــدابري املطلوبـ التـ
. نـساين للـوائح   اختصاصات اجمللس العام للقضاء، وبالتحديد وضع تقارير مسبقة عـن األثـر اجل            

وجيب عليه أيضاً أن يسعى إىل حتسني ظروف املساواة يف سلك القضاء وحتـسني ودفـع عمليـة                  
  .التوفيق

ويف اآلونة األخرية حقّقت سياسات املساواة يف القوات املسلحة حتسُّناً كـبرياً جـداً يف           
. زيـادة ملحوظـة جـداً     وباملقارنة ببيانات التقرير الـسادس جنـد أن هنـاك           . جتنيد املرأة يف اجليش   

 يف املائــة مــن مواقــع  ٦ يف املائــة واحتلــت مــا يقــرب مــن   ١٢,٣وعمومــاً كانــت نــسبة املــرأة  
  .القيادة

مرصـد   الصادر عـن     ٢٠٠٨-٢٠٠٧لعام  وأُخذَت البيانات التالية من التقرير السنوي         
 :املرأة يف القوات املسلحة

  أكرب أعداد الوظائف حسب الفئات   للنساء  
  ١٤٨  القيادات  ٥,٦١  الضباط

  ١  عميد  ١,١٧  ضباط الصف
  ٣٠  رقيب أول    
  ٧٤٨  عرّيف أول  ١٨  ّحبار/جمند
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  .وفيما يلي بيان أعداد اجليوش والفيالق املشتركة مقّسمة حسب اجلنس  

  نسبة الرجال  نسبة النساء  
  ٧٥,٧٢  ٢٤,٢٨  القوات الربية

  ٨٦,٩٤  ١٣,٠٦  البحرية
  ٧٩,٥٢  ٢٠,٤٨  القوات اجلوية

  ٦٦,٨١  ٣٣,١٩  يالق املشتركةالف
الزيــادة نتيجــة خمتلــف اجلهــود الــيت جــرت يف الــسنوات األخــرية ومــن   وحتققــت هــذه   

  :أمهها
  .خلق ظروف تساعد على مشاركة املرأة  -  
  .يف جلان التقييم لتسهيل زيادة جتنيد النساءتوازن العضوية  توخي  -  
املـرأة يف القـوات املـسلحة       ”جهود الوعي االجتماعي من خـالل محـالت إعـالن مثـل               -  

)Las Mujeres en las Fuerzas Armadas(“.  
  .مارس/ آذار٨االحتفال بيوم املرأة العاملي يف   -  
  .إصدار قوانني ومعايري بشأن األمومة واألبوة يف القوات املسلحة  -  
  .فتح مدارس حضانة وغريها من اخلدمات لتسهيل مشاركة املرأة  -  
ــة    أنــشطة التــدريب علــى    -   تعمــيم املنظــور اجلنــساين وحقــوق اإلنــسان باســتعمال األّدل

ــائي للمــرأة       ــصادرة عــن االحتــاد األورويب وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمن اإلرشــادية ال
  .واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة

  العنف ضد املرأة
اهلا إزاء مـا أُبلـغ عنـه مـن        أعربت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة عـن انـشغ            - ٩رقم  

، اجلزء الثاين، A/59/38(حاالت قتل للنساء من جانب أزواج أو عشراء حاليني أو سابقني 
 ٢٨ املـؤرخ    ١/٢٠٠٤وعلى الـرغم مـن اعتمـاد القـانون األساسـي رقـم              ). ٣٣٤ الفقرة

ريـر  ديسمرب، بشأن تدابري احلماية املتكاملـة مـن العنـف اجلنـساين، يـشري التق              /كانون األول 
ــدد النــساء الالئــي قــتلن، يف عــام      ، علــى أيــدي عــشرائهن احلــاليني أو    ٢٠٠٧إىل أن ع

السابقني، بلغ مستويات مشاهبة لتلك اليت كـان قـد بلغهـا قبـل صـدور القـانون األساسـي                    
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يرجى بيان التدابري اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف والنتـائج       ). ٣٦١الفقرة   (١/٢٠٠٤رقم  
  .املرأة على العنف ضداليت مت حتقيقها للقضاء 

 الذكرى الثالثة لـسريان مفعـول الـنّص الكامـل           ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٩صادف يوم     
ــة  / كــانون األول٢٨ املــؤرخ ١/٢٠٠٤للقــانون األساســي رقــم   ــدابري احلماي ديــسمرب بــشأن ت

).  للحمايـة املتكاملـة    ويـشار إليـه أدنـاه باسـم القـانون األساسـي           (املتكاملة من العنف اجلنساين     
وبعد ذلك وإلنفاذ احلكم اإلضايف احلادي عشر قامت احلكومة، متعاونـة مـع األقـاليم املتمتعـة                 

وقـد  . باحلكم الذايت، بوضع تقرير تقييمي آلثار تنفيذه علـى جهـود مكافحـة العنـف اجلنـساين                
ة للحمايـة املتكاملـ   أرفقنا ذلك التقرير؛ وهو ُيلخِّص التدابري املتخذة منذ سّن القانون األساسي            

  ]١التذييل . [من جانب احلكومات احمللية واإلقليمية وحكومات الواليات
بـني املـواطنني   للحمايـة املتكاملـة   وهو يؤكّد على االلتزام املتولِّد عن القانون األساسي           

ويعرض التدابري املتخـذَة    . واملؤسسات وخمتلَف األفرقة املهنية، وخاصة ضحايا العنف اجلنساين       
حكومـة أسـبانيا   أي  - مـن جانـب خمتلـف احلكومـات ذات الواليـة القـضائية           أثناء تلك الفتـرة   

، ومـن جانـب   - املتمتعتني بـاحلكم الـذايت   سبتة ومليلةواألقاليم املتمتِّعة باحلكم الذايت ومدينيت  
  .املّدعي العام واهليئة القضائية

مـن عقـد   لة للحماية املتكامتتضح كثافة األعمال اليت جرت لتنفيذ القانون األساسي      و  
وأثنـاء تلـك الفتـرة، وباإلضـافة     .  اجتماعاً جمللس الوزراء اعُتِمدت فيها تدابري تنفيذ القانون   ٦٣

إىل صياغة اللوائح ولزيادة فعاليـة التـدابري اختـذت احلكومـة إجـراءات وتـدابري جديـدة وعاجلـة              
املـؤرخ  “ ساينتفـاق بـشأن تـدابري عاجلـة ملكافحـة العنـف اجلنـ       الا”: وافق عليها جملس الوزراء 

ــسمرب / كــانون األول١٥ ــدابري إضــافية ملكافحــة العنــف     ”، ٢٠٠٦دي ــاد ت ــشأن اعتم ــاق ب اتف
االتفـاق بـشأن اعتمـاد إجـراءات        ” و   ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢ يف   ومتت املوافقة عليـه   “ اجلنساين

ومتـت  “ إلعمال االقتراحات اليت وافق عليها جملس النّواب باإلمجاع يف جمـال العنـف اجلنـساين      
 مـؤمتراً واجتماعـاً قطاعيـا مـع     ٢٠وُعِقد أكثـر مـن   . ٢٠٠٧يونيه / حزيران ٢٢ يف   وافقة عليه امل

  .األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت مت فيها مناقشة هذا املوضوع من كل جوانبه
تخـذة انظـر    طـالع علـى قائمـة كاملـة بالتـدابري امل          الل: (وتشمل التدابري املتخذة ما يلـي       

  )تقرير السنوات الثالث
تدابري زيادة الوعي والوقاية مبا فيها املوافقة على اخلطة الوطنية بـشأن التوعيـة والوقايـة             

  يف موضوع العنف اجلنساين
  التدابري املطّبقة يف جمال اإلعالن ووسائط اإلعالم  
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  تدريب املهنيني  
 التــدابري املُطَبَّقــة لكفالــة احلــق يف احلــصول علــى املعلومــات، مبــا يف ذلــك رقــم هــاتف     

  “٠١٦”املعلومات واملساعدة 
تدابري ضمان احلـق يف احلـصول علـى املـساعدة االجتماعيـة الكاملـة مـن خـالل إنـشاء                

، وتنفيــذ مــشاريع مبتكــرة علــى الــصعيد احمللــي وصــعيد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥صــندوقني يف عــامي 
  األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت مثل خدمة املساعدة باهلاتف املتنقل

لتقرير إىل أن طلبات إصدار أوامر محاية من العنف اجلنساين أخذت يف            يشري ا  - ١٠رقم  
 يف املائة من مجيـع الطلبـات للفتـرة    ١٨,٦٥، وأن ما نسبته )٣٦٣الفقرة   (التزايد تدرجيياً 
ويذكر التقرير أيضا أن .  قد ُرفضت٢٠٠٧أغسطس / إىل آب٢٠٠٥يونيه /من حزيران

يـات األجانـب يف إسـبانيا وانـدماجهم          بشأن حقـوق وحر    ٢٣٩٣/٢٠٠٤املرسوم امللكي   
ــة    ”االجتمــاعي  ــديهم أمــر محاي ــة إذا كــان ل الفقــرة  (“يــسمح للــضحايا بطلــب إقامــة مؤقت

ويرجـى  . شترط توافرهـا ملـنح إذن محايـة       يرجى إعطاء معلومات عن املعايري اليت يُ      ). ٣٦٨
  .جدتُو بيان النسبة املئوية ألوامر احلماية اليت ُمنحت لألجنبيات، إذا ما أيضاً

 :َمنح أمر احلماية

 تعرَّض لعنف بـدين أو معنـوي مـن جانـب زوج أو زوج سـابق أو                   شخص يألميكن    
شخص يف عالقة مشاهبة أو األطفال أو اآلباء وكذلك املستشار القانوين ألي شخص أو أحـد                

 تقـدمي بوُيطلَـب األمـر     . ، من املّدعي العام والقاضـي      أن يطلب أمر احلماية    أفراد األسرة املباشرة  
استمارة واحـدة تتـوفّر يف مراكـز الـشرطة وحمـاكم األسـرة ومكاتـب اخلـدمات االجتماعيـة يف                
البلديات أو األقاليم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت أو الواليـات أو مكتـب املـّدعي العـام أو وحـدات                      

  .خدمات الضحايا
في إنفــاذ وتقــدَّم االســتمارة إىل حمكمــة األســرة أو مكتــب املــّدعي العــام أو إىل مــوظ     

القانون أو وحدات خدمات الـضحايا أو مكاتـب اخلـدمات االجتماعيـة احلكوميـة ومنظمـات                 
وعنـدما تعـرف كيانـات أو منظمـات املـساعدة حبـاالت عنـف مـرتيل فإهنـا تعرضـها                     . املساعدة

  .فوراً على قاضي التحقيق أو املّدعي العام
ع قاضي التحقيق إىل الـضحية      يستم: تسري إجراءات منح أمر احلماية على النحو التايل         

 االقتـضاء   عنـد ، ويـساعده    واملستشار القانوين للضحية ومقدِّم الطلب واملـّدعي العـام واملعتـدي          
ــة يف غــضون فتــرة ال تزيــد عــن    أحــد .  ســاعة مــن تقــدمي الطلــب ٧٢ احملــامني يف جلــسة طارئ

  .ويستمع القاضي إىل مجيع األطراف كلٌ على ِحدة
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اضـي التحقيـق بـشأن طلـب احلمايـة وحمتـوى ومـدة التـدابري                بعد مساع األقوال حيكم ق      
  .املصاحبة
ويتم إعالن األطـراف بـأمر احلمايـة ويبلِّغـه القاضـي فـوراً للـضحية والـسلطات العامـة                      

  .املختصة حبيث ميكن اختاذ تدابري احلماية يف الوقت املناسب
  .ويتم تسجيل األمر يف السجل املركزي حلماية ضحايا العنف املرتيل  
  :ويتم توفري احلماية على النحو التايل  
ميكن للقاضي أن يأمر حبجز املعتدي املُفَتَرض احتياطياً وإبعاده ومنعـه         : التدابري العقابية   

عــن مــسكن األســرة ومنعــه مــن اإلقامــة يف أمــاكن معيَّنــة أو التــردُّد عليهــا وحظــر اقترابــه مــن    
  . محل أسلحةالضحية أو االتصال هبا وتعليق حقه يف امتالك أو

جيـب أن يكـون طلـب هـذه التـدابري مـن جانـب الـضحية أو املستـشار                    : التدابري املدنية   
ــصَّر أو األشــخاص          ــشمل القُ ــر ي ــان األم ــام إذا ك ــّدعي الع ــها امل ــضحية أو أن يطلب ــانوين لل الق

ن وميكـ . العاديني، شريطة أالّ تكون إحدى اهليئات ذات الوالية املدنية قد َمنَحت هذه التـدابري            
ــد تر       ــه وحتدي ــع ب ــن ختــصيص اســتعمال مــسكن األســرة والتمتُّ ــألف م ــات كالوصــاية  تأن تت يب

وميكـن يف حـاالت اسـتثنائية أن    . والزيارة واالتصال ووقت البقاء مع األطفال وترتيبات النفقـة  
ُيــصرِّح القاضــي للمــرأة بوضــع ترتيبــات مــع وكالــة عموميــة أو شــركة لالنتقــال مــن مــسكن    

  .ة مشتركَة مع املعتدي املُفَتَرض إىل مسكن بديلاألسرة مملوك بصور
ولتمديـد هـذا    .  يومـاً  ٣٠ويسري مفعول التـدابري املدنيـة الـواردة يف أمـر احلمايـة ملـدة                  

النفـصال أو الطـالق أو   للحـصول علـى ا  خالل تلـك الفتـرة   طلب األمر ملدة أطول جيب تقدمي   
حلالـة تظـل التـدابري سـارية ملـدة ثالثـني            األطفال أو النفقـة، ويف هـذه ا       حضانة  إبطال الزواج أو    

  .يوماً بعد تلقّي الطلب، ويقرِّر القاضي املدين خالل تلك الفترة إبقاء أو قف هذه التدابري
  :ويتيح أمر احلماية بعد َمنِحه احلقوق التالية  

  .الدخل األدىن، مبا يف ذلك املساعدة يف تغيري حمل اإلقامة لتفعيل محاية املرأة  -  
 مـن القـانون املتكامـل، مـع املعونـة           ٢٧اعدة االقتصادية املنصوص عليهـا يف املـادة         املس  -  

  .املقّدمة يف هذا الصدد من األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت
  :حقوق العمالة والضمان االجتماعي  -  
ختفيض أو إعادة جدولة ساعات العمل والتنقّل اجلغـرايف وتغـيري مكـان العمـل ووقـف         -  

. تفــاظ بالوظيفــة وإهنــاء عقــد العمــل مــع احلــصول علــى حقــوق البطالــة   العمــل واالح



CEDAW/C/ESP/Q/6/Add.1
 

22 09-27662 
 

ويعطــي تعليــق أو إهنــاء عالقــة العمــل للــشخص حقــاً يف احلــصول علــى اســتحقاقات    
  .البطالة شريطة الوفاء باملتطلبات األساسية

يعَترب الغياب أو التأخر بسبب احلالة اجلسدية أو النفسية الناشـئة عـن العنـف اجلنـساين                   -  
  .راًُمربَّ

الذين يتوقّفون عن العمل حلمايـة أنفـسهم أو لتـأمني حقهـم يف        جيوز للعاملني حلساهبم      -  
  .املساعدة االجتماعية املتكاملة تعليق التزامهم باملسامهة ملدة ستة أشهر

التقدُّم بطلب للحصول على تصريح إقامة بسبب ظـروف اسـتثنائية، وال ُتمـَنح إالّ إذا                  -  
  . يتصالن بتصاريح إقامة مستقلة لتجميع أفراد األسرةكان احلكم والطلب

  .السجل املركزي حلماية ضحايا العنف املرتيلويتم تسجيل األمر يف   
 وحــىت ٢٠٠٥النــسبة املئويــة ألوامــر احلمايــة املمنوحــة لألجنبيــات منــذ الربــع الثالــث مــن عــام 

  ٢٠٠٨الربع الثاين من عام 
٢٠٠٥ -

 الربع الثالث
٢٠٠٥ - 
  ابعالربع الر

٢٠٠٦ - 
  الربع األول

٢٠٠٦ - 
  الربع الثاين

٢٠٠٦ - 
 الربع الثالث

٢٠٠٦ - 
  الربع الرابع

٢٠٠٧ - 
  الربع األول

٢٠٠٧ - 
  الربع الثاين

٢٠٠٧ - 
 الربع الثالث

٢٠٠٧ - 
  الربع الرابع

٢٠٠٨ - 
  الربع األول

٢٠٠٨ - 
  الربع الثاين

٣٦,٩  ٣٤,٩  ٣٥,٦  ٣٥,٦  ٣٥,٣  ٣٢,٤  ٣١,١  ٣٢,٣  ٣١,٩  ٣٠,٣  ٢٩,٤  ٣٠,٢  

ملخـص الـسنوات الـثالث      : ١/٢٠٠٤اإلحصاءات القضائية بشأن إنفـاذ القـانون األساسـي رقـم            ”: املصدر
  ).٢٠٠٨لس العام للقضاء، اجمل(“ األوىل من القانون األساسي

ــم  ــم    - ١١رق ــانون األساســي رق ــر، إىل الق ــشري التقري ــؤرخ ١/٢٠٠٤ ي ــانون ٢٨ امل  ك
تكاملة من العنف اجلنساين، الذي ينص علـى إنـشاء          ديسمرب بشأن تدابري احلماية امل    /األول

عي العام ملكافحة العنـف ضـد املـرأة، وإنـشاء حمـاكم للنظـر يف حـاالت          مكتب خاص للمدّ  
رجى بيان ما إذا كانت هاتان اآلليتان قد مت إنشاؤمها، وتقدمي معلومات        ُي. العنف اجلنساين 

  .عن مهامهما وهيكلهما
 اخلــاص للمــّدعي العــام ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة   بــدأ العمــل اآلن يف كــال املكتــب   

  .وحماكم العنف اجلنساين اللذين يطاِلب هبما القانون األساسي
ــيِّن     ــد ُع ــق ــام لــ ّدعي امل ــرأة مبوجــب املرســوم امللكــي     الع شعبة مناهــضة العنــف ضــد امل
  .يوليه/ متوز١٥ املؤرخ ٨٧٢/٢٠٠٥

رأة بالتــدريج اعتبــاراً مــن   وبــدأ إنــشاء احملــاكم املتخصــصة يف نظــر العنــف ضــد املــ         
 تتألف مـن    ٢٠٠٨يونيه  / حىت حزيران  كانت حماكم العنف ضد املرأة    و. ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
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 حمكمـة تعـاِلج أيـضاً حـاالت أخـرى تنـاظر             ٣٦٦ حمكمة ختـتص حـصرياً هبـذه احلـاالت و            ٩٢
  .اختصاصها اجلنائي

يق لكفالة قيـام     اجتماعات تنس  توأصدرت هاتان املؤسستان منشورات عديدة وعقد       -  
وقـد أُرِفقـت    . احملاكم ومكتـب املـّدعي العـام اخلـاص بأعماهلمـا علـى النحـو الـصحيح                

 Guía de criterios de actuación judicial: الوثـائق التاليـة لتوضـح بإجيـاز أنـشطتهما     

frente a la violencia de género)  ،٢التذييل  [٢٠٠٨اجمللس العام للقضاء([  
، )٢٠٠٧ (Memoria؛  ٣٣٩-٣٢١. ، ص )٢٠٠٦ (Memoria العـام، مكتب املّدعي     -  

ــذييالت  [٥١٩-٤٨٠. ، ص)٢٠٠٨ (Memoria؛ ٤٠٢-٣٤٧. ص  ٤ و ٣التــــــــــ
  ]٥ و

يرجى تقدمي معلومات عن أية حاالت تدخَّل فيها أمام احملاكم املندوب اخلاص  - ١٢رقم 
  ).٣٧٤انظر الفقرة (للوفد احلكومي بشأن العنف ضد املرأة 

 قضايا تتـسم بأمهيـة خاصـة        ظهرت حالة وفاة بسبب العنف اجلنساين أو        كلما حدثت   
 اخلـدمات   تنـضم سواء بسبب خطورة اإلصـابات أو بـسبب االنزعـاج الـذي تـسببه يف اجملتمـع                  

إىل  يف شـخص رئـيس الوفـد احلكـومي اخلـاص بـشأن العنـف ضـد املـرأة،                     ،القانونية للحكومـة  
ا، حتت السلطة املخّولـة للوفـد مبوجـب القـانون     دفاعاً عن حقوق ومصاحل أسر الضحاي  االدعاء  
 تـّدخل الوفـد اخلـاص يف    ٢٠٠٨يونيـه   / وحزيـران  ٢٠٠٥يوليـه   /ويف الفترة بـني متـوز     . املتكامل
  . قضية جنائية١٦٣

  االجتار واستغالل البغاء
نتج يف املقـام األول عـن طلـب    َي” يشري التقرير إىل أن البغاء يف الدولة الطرف         - ١٣رقم  

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخـذة ملنـع     ). ٧٧الفقرة   (“) يف املائة  ٩٩,٧(الذكور  
استغالل بغاء املرأة، مبا يف ذلك تثبيط الطلب على البغاء، كما أوصت اللجنة يف تعليقاهتا               

  ) ٣٣٧، اجلزء الثاين، الفقرة A/59/38(اخلتامية السابقة 
ا أو منها تنّص اخلطة املتكاملـة ملكافحـة      لسياحة اجلنسية إىل إسباني   ل مظاهرلتجنُّب أي     

االجتار بالبـشر ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي علـى أنـشطة إعالميـة وأنـشطة توعيـة تركِّـز علـى                       
وكاالت السفر ومنظِّمي األنشطة واللقاءات الرياضية واملؤمترات وغري ذلك مـن االجتماعـات             

 ذلــك ولكــبح الطلــب علــى هــذه الوطنيــة أو الدوليــة الــيت حتظــى حبــضور كــبري؛ وباإلضــافة إىل
ــي           الــسياحة تطالــب اخلطــة بتــدابري حمــّددة لتعريــف وتوعيــة الــشركات واملؤســسات ومنظّم

  .األحداث العامة واملهنية باالجتار باألشخاص
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ــية          ــات دراس ــة وحلق ــات تدريبي ــيم حلق ــيتم تنظ ــرض س ــذا الغ ــات  وهل ــف قطاع ملخَتل
وتقليـل الطلـب وتعزيـز التنظـيم الـذايت واملراقبـة            األعمال والقطاعات املهنية تركِّز علـى الوقايـة         

وسيتم تصميم محالت إعالمية ختص بالتحديـد القطـاع الـذي يـشمل وكـاالت الـسفر        . الذاتية
وهكــذا ُوِضــع مــا يلــي باعتبــاره  . واملؤســسات ومنظّمــي األنــشطة الــيت تــشهد حــضوراً كــبرياً 

االجتـار بالبـشر ألغـراض االسـتغالل     توعية اجملتمع مبـشكلة  ): ١اجملال ( يف اخلطة ٢اهلدف رقم  
اجلنسي، وإرسال رسـالة واضـحة وقويـة بـأن هـذا ميثّـل انتـهاكاً للحقـوق األساسـية، والقـضاء                      

  .، وتعزيز الرفض االجتماعي وعدم التسامح مطلقاً مع االجتار بالبشرلإلباحيةعلى أي أثر 
  : ثالثة إجراءات٢وحيدِّد اهلدف   

ت للمجتمــع بأكملــه بــشأن انتــهاك احلقــوق األساســية  محــالت اتــصاالصــياغة وتنفيــذ  - ١
  .للمرأة اليت تعمل يف البغاء وضحايا االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي

ــدبري هــي       ــذا الت ــسؤولة عــن ه ــيم   : والوحــدات امل وزارة العمــل واهلجــرة ووزارة التعل
  .والسياسة االجتماعية والرياضة ووزارة املساواة

أكتـوبر باعتبـاره يومـاً    / تـشرين األول ١٨إسبانيا إىل االحتفال بيـوم  وستسعى حكومة    - ٢
والوحــدات املــسؤولة هــي وزارة الــشؤون اخلارجيــة والتعــاون  . دوليــاً ملناهــضة االجتــار بالبــشر

  .ووزارة املساواة
سـتقوم هبـذا العمـل وزارة شـؤون         . تعزيز مراقبة إعالنات العزاب يف وسـائط االتـصال          - ٣

  .املساواةالرئاسة ووزارة 
، إىل اخلطــة املتكاملــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر  ٨٧يــشري التقريــر، يف الفقــرة   - ١٤رقــم 

رجـى بيـان مـا إذا مت        ُي. دهاألغراض االستغالل اجلنسي وجماالت العمـل اخلمـسة الـيت حتـدِّ           
رجــى تقــدمي معلومــات عــن بالفعــل املوافقــة علــى هــذه اخلطــة، وإذا كــان األمــر كــذلك، يُ 

  .يت حتققتالنتائج ال
 علـى اخلطـة     ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢وافق جملس وزراء حكومة إسبانيا يف         

  ).٢٠١١-٢٠٠٨(املتكاملة ملكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي 
. وأنشئ فريق تنسيق مشترك بني الوزارات يرأسه وزير املساواة لتنفيـذ ومتابعـة اخلطـة            

 هـم وزارة اخلارجيـة والتعــاون ووزارة العـدل ووزارة الداخليــة    واألعـضاء اآلخـرون يف الفريــق  
ووزارة التعليم والسياسة االجتماعية والرياضة ووزارة العمل واهلجرة ووزارة الصحة وشـؤون            

  :تقع على الفريق الواجبات التاليةواملستهِلك، 
  . صياغة مقترحات-متابعة وتقييم إجراءات اخلطة   -  
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  .افحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسيالتنسيق مع منتدى مك  -  
  .تقدمي مقترحات واستنتاجات إىل جلنة رصد خطة حقوق اإلنسان  -  
  .املوافقة على مذكرة سنوية ُتقدَّم كتقرير إىل جلنة املساواة املفّوَضة وجملس الوزراء  -  
  .دورياً مرة كل ربع سنة على األقلبعد إنشائه  هذا الفريق وجيتمع  -  

ويف اجتماعه األول وضع الفريق قائمـة باألولويـات علـى رأسـها التغـيريات التـشريعية                   
  .املقترحة يف اخلطة

وسوف تقـدِّم خمتلَـف اإلدارات واملؤسـسات املـشاركة يف تنفيـذ اخلطـة تقـارير متابعـة                     
  .نصف سنوية إىل الفريق املشترك بني الوزارات

 حتقيق متثيل متـوازن للمـرأة والرجـل يف          صعوبات يف ” يشري التقرير إىل وجود      - ١٥رقم  
املناصــب التنفيذيــة، ويف حــصوهلما علــى نفــس األجــر، ويف التوفيــق بــني األســرة واحليــاة    

رجــى توضــيح مــا إذا كانــت هــذه الــصعوبات تتعلــق باالجتاهــات  ُي). ٤٧ الفقــرة (“املهنيــة
زاءهـا يف تعليقاهتـا     األبوية والنماذج النمطية املترسخة، اليت أعربت اللجنة عن االنـشغال إ          

، ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن  )٣٣٢، اجلــزء الثــاين، الفقــرة A/59/38(اخلتاميــة الــسابقة 
  . من االتفاقية٥من املادة ) أ(اجلهود املبذولة للتغلب عليها، ال سيما وفقا للفقرة 

الـصادرة عـن احلكومـة      ) ٢٠١١-٢٠٠٨(تطاِلب اخلطة االستراتيجية لتكافؤ الفـرص         
 وتـسمى   - بسلسلة من اإلجراءات تركِّز على خمتلَف األهداف يف خمتلَف القطاعـات             اإلسبانية

 هبدف النجاح يف القضاء على أوجه التعصُّب اليت ال تـزال قائمـة     -نقاط التركيز االستراتيجية    
لرجـال  ليف اجملتمع اإلسباين واليت تكرِّس فكرة نقص أو تفـوُّق أحـد اجلنـسني والـصور املقولَبـة                 

  .والنساء
  ]:ترمجة[وهلذا تشخِّص اخلطة االستراتيجية احلالة بالعبارات التالية   

األدوار الـيت   اجلنـسانية وكـذلك بـ      بالنمـاذج النمطيـة   ال يزال اجملتمع اإلسـباين ُمـشَبعاً        ”   
تــضع املــرأة يف مركــز أضــعف مــن الرجــل وجتعــل مــن العــسري عليهــا التمتُّــع حبقوقهــا    

مل يقرِّر اجملتمع برمتـه     إذا  غري مقبول، ولكنه سيتكرس     وهذا التمييز   . الكاملة كمواِطنة 
ألسباب العدالة الدميقراطية وحـدها ولكـن أيـضاً لتجنُّـب مـا            استئصال هذا التمييز، ال   

ــّدماً        ــاً متق ــه أي جمتمــع يطمــح يف أن يكــون جمتمع ــاين من ــه مــن إهــدار يع ينطــوي علي
  .“هنصف مواطنيوذكاء ومسامهات وحديثاً، عندما يتجاهل قدرات 
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ــة وُخططــت         ــوّخي األهــداف التالي ــز اخلطــة االســتراتيجية مت ت ومتــشياً مــع نقــاط تركي
  : يف جماالت حمدَّدةالنماذج النمطيةاإلجراءات امللموسة التالية للقضاء على 

  :املشاركة السياسية االجتماعية
  .إزالة العقبات اليت تعترض مشاركة املرأة: اهلدف

ــات      يف النظــام التعليمــ : اإلجــراءات ــني البن ــرارات ب ــى صــنع الق ــدرة عل ــادة والق ــز القي ي تعزي
اليت تـستبعد املـرأة مـن مواقـع املـسؤولية وسـلطة اختـاذ               النماذج النمطية   واألوالد والقضاء على    

  .القرارات
  :املشاركة االقتصادية

  . تعزيز إمكانية استخدام املرأة واملساواة يف الوظائف واالنتصاف يف األجور:اهلدف
إجراء أنشطة التدريب املهين بشأن تكـافؤ الفـرص للنـساء والرجـال هبـدف تغـيري                 : تاإلجراءا

  .األمناط اجلنسانية املقولبة اليت تؤّدي إىل عدم املساواة يف معاملة املرأة يف سوق العمل
  :التعليم
  .التعليم املشترك يف املشاريع التعليمية ملراكز التعليم تنفيذ :اهلدف

ج التدريب املشتركة بني اجلنسني ملـوظفي مراكـز التـدريب الـيت تركِّـز            تعزيز برام  :اإلجراءات
على القضاء على التعصُّب واألمناط املقولبة لألدوار اجلنسانية مـن أجـل كفالـة التنميـة الكاملـة                  

  .جملموع الطلبة
 تشجيع تصميم وتنفيذ برامج توجيهية غري جنسانية تدعم اختيار املنـاهج بطريقـة غـري                :اهلدف
  .يةمتييز

تعـرض  و تشجيع احلمالت اإلعالمية التوجيهية املهنية اليت جتابه القولبـة اجلنـسانية             :اإلجراءات
ــل أحــد          ــشهد ضــعف متثي ــزال ت ــيت ال ت ــساء يف اجملــاالت ال ــألدوار لكــال الرجــال والن ــاذج ل من

  .اجلنسني
  :االبتكار
ــة يــشّجع علــ    :اهلــدف ــل اإلنترنــت إىل جمــال للحري ى توســيع  تــصميم أنــشطة هتــدف إىل حتوي

  .طموحات املرأة ولكي تصبح أداة لتغيري القوالب والعالقات اجلنسانية
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 اضطالع السلطات العامة بدور القيادة مـن خـالل إدمـاج املـرأة كفاعـل أساسـي عـرب                    :اهلدف
ــة        ــارات الالزم ــازة امله ــة وحي ــشاركتها يف اجملــاالت التكنولوجي ــسهِّل م ــادة (إجــراءات ت اإلج

  .موعات الضعيفةوإدماج اجمل) التكنولوجية
 دعم وجود املـرأة يف اإلنترنـت وتعزيـز املنافـذ والـصفحات واحملتويـات الـيت ُتعبِّـر                    :اإلجراءات

  :عن مصاحلها واحتياجاهتا وتركِّز على تنّوعها
                        إلنشاء مبـادرات نـسائية يف جمـال األعمـال اخلاصـة، واالسـتفادة مـن تكلفـة اإلنترنـت

  .ومزايا قدرات االتصال
    شبكات وتصميم حمتويات ولغات ومناذج تربِز احتياجات ومنظورات املرأةإلنشاء .  
    للعمل كأداة لتغيري األمناط املقولبة واملساعدة يف تغيري العالقات اجلنسانية.  
    للمساعدة على تعزيز متكني املرأة وتقديرها لذاهتا.  
    املساعدة على الدفاع عن حقوقها من خالل إنشاء الشبكات.  
 إبــراز النمــاذج اإلجيابيــة للمــستعمالت ذوي القــدرات االبتكاريــة الــيت تتحــّدى   :جــراءاتاإل

وتـساعد علـى إهنـاء أسـطورة افتقـار املـرأة إىل املهـارات           “ الذكوريـة املعاديـة للمـرأة     ”القوالب  
  .التكنولوجية
  :الصحة
سياسات نـهوض بالـ   ال تشجيع تعميم املنظـور اجلنـساين يف جمـال الـسياسة الـصحية مـع                 :اهلدف

  .الصحية اخلاصة باملرأة
 االضطالع بدراسة عن آثار القولبـة اجلنـسانية علـى الرعايـة الـصحية املقّدمـة مـن                 :اإلجراءات

النظام الصحي الوطين ومواقف مقدمي الرعاية جتاه حاالت عدم املساواة اجلنسانية، مـن أجـل               
  .تعيني الصعوبات والفرص ومعاجلة التغيريات الالزمة

  :ائعةالشالصورة 
 تـرويج منـاذج املـساواة الـيت يـشارك فيهـا أصـحاب املـصلحة االجتمـاعيون الرئيـسيون                   :اهلدف

  ).وسائط االتصاالت والتعليم وجمموعات األقران والبيئة األسرية إخل(
 القيام بأعمال للتوعية االجتماعيـة بـشأن االسـتهالك املـسؤول للـسلع واخلـدمات                :اإلجراءات

  .اذج منطية متحيزة جنسياًبنماليت ال ُيعلَن عنها 
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 التأكد من أن شركة اإلذاعة والتليفزيون اإلسـبانية ووكالـة األنبـاء اإلسـبانية وكـذلك                 :اهلدف
اإلذاعــات العموميــة يف األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت تتــابع يف براجمهــا األهــداف احملــدَّدة يف   

  .لية بني الرجال والنساء من القانون األساسي بشأن املساواة الفع٣٨ و ٣٧املادتني 
ــيالت  :اإلجــراءات ــام بدراســات وحتل ــضارة بــصورة خاصــة مثــل ألعــاب    يف  القي احملتويــات ال

الفيديو وبرامج الثرثـرة يف اجملـالت واملطبوعـات األخـرى للمـراهقني، الـيت تعـزِّز ماديـاً األدوار                    
  .والعنف ضد املرأةاملتحيزة جنسياً والقوالب 
  :العنف
 تشكيل الوعي ومنع العنف اجلنساين وزيادة مشاركة اجملتمع يف مكافحتـه             تعزيز طرق  :اهلدف

  .من خالل حتسني املعرفة بأسبابه وعواقبه
 تشكيل أفرقة عامل للتفتيش على املدارس الستعراض حمتويـات الكتـب الدراسـية              :اإلجراءات

اة بـني الرجـال     وتـشجيع املـساو    املتحيـزة جنـسياً   ومواد التدريس، هبدف إزالة النماذج النمطيـة        
  .والنساء

رجى تقدمي معلومات عن التقـدم الـذي         من التقرير، يُ   ٧٥باإلشارة إىل الفقرة     - ١٦رقم  
تـدابري الدولـة الطـرف اهلادفـة إىل         “ دوحِّـ ُي”أحرزته جلنة الدعايـة يف التحـضري لربوتوكـول          

  .“زة جنسياًالدعاية املتحيِّ”حتاشي 
 ملرصــد تكــافؤ الفــرص بــني النــساء والرجــال  اللجنــة اإلعالنيــةكلَّفــت ٢٠٠٧يف عــام   

ــ ــاًفريق ــدكتور      اً حبثي ــسور ال ــو والربوفي ــزا غارســيا نييت ــا تري ــدكتورة ماري ــسور ال  برئاســة الربوفي
ــا   ــسا إجــراء دراســة بغــرض وضــع    دكــارلوس ليم ــزة    ”يفي ــة املتحيِّ ــشأن الدعاي ــل العمــل ب دلي

  .“جنسيا
 إىل وضع معـايري الكتـشاف       فهو يسعى أوالً  . ويسعى الدليل إىل حتقيق غرض مزدوج       

اجملتمعيـة  : يف خمتلَـف اجملـاالت    (الدعاية املتحيِّزة جنـسياً، وخاصـة يف ضـوء التـشريعات القائمـة              
وكـذلك فيمـا يتعلـق بـاحملتوى املوضـوعي الـذي            ) والوطنية ويف األقاليم املتمتعة بـاحلكم الـذايت       

  .“ جنسياًاًيِّزمتح”ُيحدِّد ما إن كان اإلعالن ميكن اعتباره بصورة ملموسة 
ويركِّــز الــدليل علــى إصــدار بروتوكــول ميكــن بواســطته توجيــه إجــراءات الــسلطات      

العامة يف حالة اكتشاف إعـالن متحيِّـز جنـسياً، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب للواليـات املتباينـة                  
هيئـات  ووجـود   ) املركزية واحمللية وسلطات األقاليم املتمتعة باحلكم الـذايت       (للسلطات املختلفة   

خاصة للتنظيم الذايت، ومن أمثلتها يف إسـبانيا احتـاد التنظـيم الـذايت لإلعالنـات التجاريـة، وهـو                
  .احتاد جتاري تشمل عضويته وكاالت اإلعالن واملعِلنني ووسائط االتصال
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ووافـق عليهـا الفريـق اإلعـالين، بعـد نـشرها             ٢٠٠٨ يوليه/ومت تسليم الدراسة يف متوز      
). ١٢العــدد (مرب باعتبارهــا جــزءاً مــن جمموعــات مرصــد معهــد املــرأة   ديــس/يف كــانون األول

ــوان     ــرأة يف العنـــــ ــد املـــــ ــشبكي ملعهـــــ ــع الـــــ ــا اآلن يف املوقـــــ ــالع عليهـــــ ــن االطـــــ : وميكـــــ
http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/igualdad/index.htm.  

رجى بيـان أيـة إجـراءات يـتم اختاذهـا         من التقرير، يُ   ١٥٣باإلشارة إىل الفقرة     - ١٧رقم  
د بعـض جمـاالت   حاليا، أو من املقرر اختاذها، هتدف إىل مكافحة النماذج النمطية الـيت حتـدِّ             

  .، يف مستويات التدريب املهين املتوسطيرة متاماًالدراسة باعتبارها مؤنثة متاما أو مذكَّ
ئت وحـــدة للمـــساواة يف وزارة التعلـــيم والـــسياسة االجتماعيـــة والرياضـــة وفقـــاً  أنـــش  

مـارس بـشأن املـساواة الفعليـة بـني      / آذار٢٢ املـؤرخ  ٣/٢٠٠٧ألحكام القانون األساسي رقم    
  .املرأة والرجل

  :وُتكلَّف هذه الوحدة مبا يلي  
  .وضع دراسات وتقارير تقنية عن سياسات املساواة  -  
رة والــدعم الــتقين ملختلَــف الوحــدات الــيت تتــألف منــها وزارة التعلــيم        تــوفري املــشو   -  

  .والسياسة االجتماعية والرياضة
  .التنسيق مع السلطات والكيانات األخرى لتشجيع تكافؤ الفرص يف التعليم  -  

 جانــب ذلــك تــضم اخلطــة االســتراتيجية لتكــافؤ الفــرص هــدفاً اســتراتيجياً يتمثــل إىلو  
  :فيما يلي
التــشجيع علــى صــيانة وتنفيــذ بــرامج توجيهيــة غــري متحيِّــزة جنــسياً تعــزِّز اختيــار : ١١اهلــدف 

  .املناهج بطريقة غري متييزية
  : هذا اهلدف ما يليمبقتضىوتشمل اإلجراءات املتخذة 

علـى التوجيـه غـري املتحيِّـز جنـسياً وغـري            بالتحديـد    الـيت تنـصبّ   تعزيز برامج التـدريب       - ١
  .العنصري للموّجهني

توفري حوافز بتصميم أدلة إرشادية مهنية للطلبة يدخل فيها املنظور اجلنساين وتتـضّمن                - ٢
  .رؤية مشتركة بني الثقافات

تبادل املعلومات املهنية ومحـالت التوعيـة الـيت جتابـه النمـاذج النمطيـة املتحيِّـزة جنـسياً                     - ٣
يزال أحد اجلنسني ُمَمـثَّالً فيهـا        اليت ال االت  اجملوتقترِح مناذج لألدوار لكال الرجال والنساء يف        

  .متثيالً ضعيفاً

http://www.migualdad.es/mujer/mujeres/igualdad/index.htm�
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يف اجلامعـات ومراكـز التـدريب املهـين تركِّـز بالتحديـد             مبـادئ توجيهيـة للعمـل       وضع    - ٤
  .على التوجيه غري املتحيِّز جنسياً وغري العنصري يف جماالت إعالم وتعيني وتوجيه الطلبة

أسـي بـني اجلنـسني يف تـشكيل هيئـات       يـشري التقريـر إىل وجـود متييـز أفقـي ور          - ١٨رقم  
رجى تقدمي معلومات فيما يتعلق بتوزيع      ُي). ١٥٨الفقرة  (التدريس على املستوى اجلامعي     

النساء يف املستويات املختلفة، مبا يف ذلك أعداد النساء بـني صـفوف األسـاتذة واألسـاتذة           
ري اليت مت تنفيذها ملعاجلـة     بيان التداب  رجى أيضاً وُي. املشاركني، وكبار احملاضرين واحملاضرين   

كما يرجى تقدمي بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس تشري إىل مـا إذا             . هذا التمييز املزدوج  
حرز أي تقدم فيما خيص نساء وفتيـات طائفـة الرومـا يف مجيـع املـستويات التعليميـة، منـذ              أُ

  .بالتقرير آخر فترة مشمولة
 كـانون  ١١ املـؤرخ  ٤/٢٠٠٠لقانون األساسي يف هذا الصدد تتسم اللوائح الصادرة مبوجب ا   

  .يناير بشأن اإلسكان والتعليم والعمالة والصحة بأمهية كربى/الثاين
 حيـق هلـم كمـا جيـب         ١٨ علـى أن األجانـب دون سـن          ٩تنّص املـادة    : احلق يف التعليم    )أ( 

فولة، وهـو   ويف حالة التعليم يف الط    . عليهم احلصول على التعليم على قدم املساواة مع اإلسبان        
، تضمن الـسلطات العامـة وجـود أمـاكن كافيـة تـسمح بتعلـيم الـسكان األجانـب إذا                     اختياري

وباإلضـافة إىل ذلـك حيـق لألجانـب املقـيمني احلـصول علـى التعلـيم غـري اإللزامـي                  . طلبوا ذلك 
ويكلِّف القانون السلطات العامة صراحة باإلعالن عن إمكانيـة         . على قدم املساواة مع اإلسبان    

تعزيـز انـدماجهم يف اجملتمـع علـى هـذا      بصول األجانـب املقـيمني الـذين حيتـاجون إىل التعلـيم        ح
  .التعليم واالعتراف هبويتهم الثقافية واحترامها

تـوفّر فـيهم املتطلبـات املنـصوص عليهـا يف هـذا       تحيـق لألجانـب الـذين    : احلق يف العمل   )ب( 
 عــن طريــق اســتخدامهم أومــربح، القــانون األساســي وأحكامــه الفرعيــة احلــصول علــى عمــل  

، وكــذلك الوصــول إىل نظــام الــضمان االجتمــاعي، وفقــاً للتــشريعات  اخلــاص حلــساهبمالعمــل
ويستطيع األجانب املقيمـون يف إسـبانيا احلـصول علـى العمـل لـدى الـسلطات العامـة                . السارية

اً للمبـــادئ علــى قـــدم املـــساواة مــع املـــواطنني يف الـــدول األعــضاء يف االحتـــاد األورويب، وفقـــ   
ــشر     ــدأ الن ــدرة ومب ــساواة واالســتحقاق والق ــدُّم إىل    . الدســتورية للم ــم التق ــا جيــوز هل ــن هن وم

  .مسابقات التعيني العمومية اليت تعقدها السلطات العامة
 األجانـب املقـيمني يف إسـبانيا احلـق يف التمّتـع بالنظـام        ١٣متنح املادة   : احلق يف السكن    )ج( 

  . على قدم املساواة مع اإلسبانالعام للمساعدة اإلسكانية
 حبـق األجانـب املقـيمني يف احلـصول          ١٤تعتـرف املـادة     : احلق يف الـضمان االجتمـاعي       )د( 

على استحقاقات الضمان االجتماعي وخدماته واخلدمات االجتماعية األخـرى واسـتحقاقاهتا،           
ــع اإلســبان، ســواء كانــت تلــك اخلــدمات واالســتحقاقات أساســ        ــساواة م ــدم امل ــى ق ية أو عل

  .خمصصة بصورة حمدَّدة
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  املراكز اململوكة للجامعات العامة حسب الفئاتيف تدريس ال هيئات
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  ٢٠٠٦‐٢٠٠٥  ٢٠٠٥‐٢٠٠٤  ٢٠٠٤‐٢٠٠٣  ٢٠٠٣‐٢٠٠٢  السنة الدراسية  

  ٩٥ ١١٤  ٩١ ٨٧٧  ٩٠ ٢٦٧  ٨٧ ٨٧٩  ٨٦ ١٠٥  اجملموع
  ١١ ٠٧٥  ١١ ١٣٧  ١١ ١٨٣  ١١ ١٧٣  ١٠ ٦٠٧  ، اجملموع[catedráticas/os]رؤساء األقسام 

  ٨ ٦٩٢  ٨ ٦٦٦  ٨ ٦٩٣  ٨ ٦٦٩  ٨ ٢٥٩  [catedráticas/os de universidad]األساتذة 
  ٢ ٣٨٣  ٢ ٤٧١  ٢ ٤٩٠  ٢ ٥٠٤  ٢ ٣٤٨  ]catedráticas/os de escuelas universitarias[األساتذة املساعدون 
  ٣٩ ٨٤٤  ٤٠ ٠٩٤  ٤٠ ٥٥٥  ٤٠ ٣٩٥  ٣٩ ٦١١  ، اجملموع[profesoras/es titulares]األساتذة املساعدون 
  ٢٨ ٠٢٨  ٢٨ ٠٤٦  ٢٨ ٢٨٥  ٢٨ ٠٧٨  ٢٧ ٢٥٦  ][profesoras/es titulares de universidad[األساتذة املساعدون 
  ١١ ٨١٦  ١٢ ٠٤٨  ١٢ ٢٧٠  ١٢,٣١٧  ١٢ ٣٥٥  ]profesoras/es titulares de escuelas universitarias[احملاضرون القدامى 
  ٢٨ ٠٠٨  ٢٨ ٩٦٢  ٢٩ ١٧٩  ٢٨ ٩٥٩  ٢٩ ٧٦٩  ]asociadas/os[احملاضرون القدامى 

            احملاضرون
  ٤ ٥٦٨  ٤ ٣٨٨  ٣ ٧٦٠  ٣ ٠٦٠  ٢ ٨٤٩  املساعدون

  ٣٨٠  ٤٠٥  ٣٨٠  ٣٤٥  ٣٢٧  أساتذة الكراسي
  ٦٦  ٥٩  ٦٥  ٧١  ٧٣  ]maestras/os de taller[املعلّمون 
  ٣ ٣٨٣  ١ ٩١٦  ١ ١٦٤  ٩٧٧  ٥٠٧  ]colaboradoras/es[املعاونون 

  ٤٤٨  ٤٢١  ٣٣١  ٣٩٤  ٣٧٧  ]profesoras/es visitantes[األساتذة الزائرون 

ني 
جلنس

ال ا
ك

-
لقة
مط

ت 
يانا
 ب

  

  ٧ ٣٤٢  ٤ ٤٩٥  ٣ ٦٥٠  ٢ ٥٠٥  ١ ٩٨٥  أعضاء آخرون غري حمدَّدين
              

  ٣٥,٧٨  ٣٥,١٤  ٣٤,٨٥  ٣٤,٥٠  ٣٤,٢٠  اجملموع
  ١٨,٤٣  ١٨,١١  ١٨,٠٣  ١٧,٥٩  ١٧,١١  ]catedráticas[رؤساء األقسام 

  ١٤,٣٦  ١٣,٩٦  ١٣,٦٧  ١٣,٣٩  ١٢,٩١  [catedráticas/os de universidad]األساتذة 
  ٣٣,٢٨  ٣٢,٦٦  ٣٣,٢٥  ٣٢,١١  ٣١,٩٠  ]catedráticas/os de escuelas universitarias[األساتذة املساعدون 
  ٣٨,١٢  ٣٨,٠٦  ٣٧,٨٤  ٣٧,٧١  ٣٧,١١  ، اجملموع[profesoras/es titulares]األساتذة املساعدون 
  ٣٦,٦٨  ٣٦,٥٣  ٣٦,٣٣  ٣٦,١٤  ٣٥,٣٦  ][profesoras/es titulares de universidad[األساتذة املساعدون 
  ٤١,٥٤  ٤١,٦٢  ٤١,٣٤  ٤١,٣١  ٤٠,٩٧  ]profesoras/es titulares de escuelas universitarias[احملاضرون القدامى 
  ٣٣,٩٢  ٣٤,١٠  ٣٤,١٤  ٣٤,١٢  ٣٤,٤١  ]asociadas/os[احملاضرون القدامى 

            احملاضرون
  ٤٨,١٦  ٤٧,٥٨  ٤٨,٥٦  ٤٨,٨٩  ٤٨,٧٥  املساعدون

  ١٣,٦٨  ١٦,٠٥  ١٢,٣٧  ١١,٥٩  ٨,٥٦  أساتذة الكراسي
  ١٥,١٥  ١٠,١٧  ١٠,٧٧  ٨,٤٥  ٨,٢٢  ]maestras/os de taller[املعلّمون 
  ٤٣,٧٨  ٤٠,٦٦  ٤٠,٠٣  ٤١,٣٥  ٤٤,٩٧  ]colaboradoras/es[املعاونون 

  ٤١,٥٢  ٣٩,٤٣  ٣٦,٢٥  ٣٥,٢٨  ٣٤,٤٨  ]profesoras/es visitantes[رون األساتذة الزائ


ساء

 للن
  

  ٤٥,٩٧  ٤٥,١٤  ٤٥,٧٠  ٤٥,٩٩  ٤٥,٧٩  أعضاء آخرون غري حمدَّدين
ويف الــسنوات اخلمــس املاضــية أنــشئت وحــدات للمــساواة يف اجلامعــات الكــربى يف      

ويعمـل  . سـبانيا إسبانيا هبدف مكافحة الفصل األفقي والرأسي هليئـات التـدريس يف جامعـات إ             
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. معهد املرأة بصفته منـسِّقاً هلـذه الوحـدات حيـث جيمـع بينـها ويـسعى إىل إنـشاء شـبكة عمـل                       
وجتري مناقشات أيضاً بشأن إمكانية دخول وحدات املـساواة املـذكورة يف منافـسة للحـصول                

  .على اِملنح اليت يعلن عنها معهد املرأة
ضافة إىل ذلك هـدفاً اسـتراتيجياً يتمثـل         وتشمل اخلطة االستراتيجية لتكافؤ الفرص باإل       
  :فيما يلي
تعزيـــز تـــوازن تواجـــد النـــساء والرجـــال يف وظـــائف اإلدارة واملـــشاركة وُصـــنع  - ٢اهلـــدف 

  .القرارات يف النظام التعليمي
  :وينطوي ذلك على اإلجراءات التالية

ىل مواقـع ُصـنع     تعزيز الوعي واألنشطة التدريبية وتوفري احلوافز لتسهيل وصـول املـرأة إ             - ١
  . النظام التعليميجوانبالقرار واإلدارة يف كل 

تنفيذ تدابري التـوازن يف العمـل واألسـرة واحليـاة الشخـصية مـن أجـل دعـم التـوازن يف                 - ٢
  .وجود املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت التشاركية يف النظام التعليمي

  .فؤ الفرص بني النساء والرجالرعاية إنشاء جلان استشارية وجلان متابعة بشأن تكا  - ٣
التماس وجود متـوازن للمـرأة والرجـل يف املراكـز ويف خمتلـف التخصـصات الدراسـية                    - ٤

  .واملستويات التعليمية والوظائف اإلدارية
وفيمــا يتعلــق بالبيانــات الــيت طلبتــها اللجنــة ينبغــي أن يالَحــظ أنــه ال ميكــن تقــدمي             

الرومــا نظــراً ألن هــذه البيانــات حــّساسة وختــضع إحــصاءات رمسيــة عــن نــساء وفتيــات طائفــة 
والبيانات املقّدمـة أدنـاه هـي تقـديرات مقّدمـة مـن مؤسـسة أمانـة سـّر             . حلماية دستورية خاصة  

  .الغجر
ويف صــدد التعلــيم العــايل مل حيــصل ســوى عــدد صــغري نــسبياً مــن طائفــة الرومــا مــن       

ويات اخلـرجيني واملـستويات     وتتـوفر بيانـات شـحيحة عـن مـست         . اجلنسني على درجات جامعية   
العليا وينبغي معاملة البيانات املتوفرة من حتقيقات ودراسـات استقـصائية جـرت يف الفتـرة بـني                  

  . بقدر من احلذر٢٠٠٥ و ١٩٩٢
    مــا يلــي البيانــات التقديريــة املتــوفِّرة عــن التعلــيم األّويل بــني أطفــال وشــباب طائفــة    في

  . يف املائة٩٠,٧٦: ا يتعلق بالوصول إىل املدارستطبيع طلبة طائفة الروما فيم. الروما
    يف املائة٧٠: التطبيع فيما يتعلق باملستوى الدراسي املطلوب .  
    يف املائة٥٧,١٠: التطبيع يف العالقات االجتماعية يف فصول الدراسة .  
       درسـية  الروتينيـة واملعـايري امل  واألنشطةالتطبيع من ناحية التكيُّف مع اإليقاع املدرسي :

  . يف املائة٦٧,١١
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    يف املائة٤٣: التطبيع من ناحية مشاركة األسرة يف الشؤون املدرسية .  
    يف املائة٤٨,١٢: التطبيع من ناحية احلصول على احلق يف االختالف .  

  :وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي كانت املعلومات املتوفّرة على النحو التايل
         ون السنة األوىل مـن الدراسـة الثانويـة        ؤائفة الروما الذين يبد   من بني مجيع الطلبة من ط

  . يف املائة تقريباً ينقطعون عن الدراسة قبل إهناء السنة األخرية٨٠اإلجبارية كان 
    كانت أعلى نسبة انقطاع بني األوالد، وخاصة يف السنوات األوىل.  
               النتقـال مـن املرحلـة األّوليـة     كان االجتاه بني فتيات الروما هـو االنقطـاع أساسـاً عنـد ا

ــة ــا صــعوبات أكــرب مــن       . إىل الثانوي ــة الروم ــة مــن طائف ــة للطلب ــة األكادميي ــثري احلال وت
  .الصعوبات املشاَهدة بني غري طائفة الروما

      يف املائـة  ٥٨,١ يف املائة مـن طلبـة طائفـة الرومـا يف مجيـع املـواد، مقابـل               ٣١,٩ينجح 
  .من الطلبة من غري طائفة الروما

      ١٤ يف املائة من الطلبة من طائفـة الرومـا بـربامج التعلـيم التعويـضي مقابـل             ٣٩يلتحق 
  .يف املائة من الطلبة من غري طائفة الروما

      يف املائة من الفتيـات واألوالد مـن طائفـة الرومـا بـأكثر مـن سـنتني عـن               ٦٨,٤خيتلف 
  .يات من غري طائفة الروما يف املائة من األوالد والفت٢٥,٨أقراهنم يف الفصل، مقابل 

       حتقِّــق فتيــات طائفــة الرومــا امللتحقــات باملــدارس نتــائج أفــضل مــن نتــائج األوالد مــن
  .طائفة الروما

والعوامـل  . وختتلف أسباب التغيُّب عن املدرسة بني األوالد والبنات من طائفـة الرومـا              
صورة الـسلبية عـن املدرسـة       األكثر رجحاناً بني فتيات الروما تـشمل الـضغوط االجتماعيـة والـ            

لــدى اُألَســر واالنــشغال باألعمــال املرتليــة ووجــود مفهــوم معــيَّن عــن دور املــرأة، يف حــني أن   
العوامــل الرئيــسية بــني أوالد طائفــة الرومــا هــي االفتقــار إىل الــدافع واالهتمــام حــصراً بالعمــل   

  .الذي حيصلون منه على أجر
 بــسبب االفتقــار إىل منــاذج القــدوة بــني طائفــة  كمــا أن البقــاء يف املدرســة يتــأثر ســلباً   

الروما احلاصلني على التعليم من املستوى املتوسط أو املـستوى العـايل أو العمـل ونـدرة املـوارد            
 .االقتصادية بني أُسر الروما

وفيما يتعلق بالبيانات التقديرية عن الطلبة اجلامعيني من طائفة الروما جيب أن نعتـرف               
وتـشري التقـديرات إىل أن قرابـة مـائيت شـخص مـن طائفـة الرومـا              .  موثوقـة  بعدم وجود بيانـات   

ومــن املؤكَّــد أن أفــراد طائفــة الرومــا غــري ممــثّلني متثــيالً كافيــاً يف . حــصلوا علــى تعلــيم جــامعي
 مل يكـن هنـاك      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ طالباً جامعياً مسّجالً يف عام       ١ ٤٦٢ ٧٧١فمن بني   . اجلامعة
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م مــن طائفــة الرومــا، يف حــني كــان ينبغــي أن يكــون العــدد         ُيعَتقَــد أهنــ ١ ٠٠٠أكثــر مــن  
  . طالباً لو كان متثيلهم يف هذه املرحلة التعليمية متناسبا٢٨ً ٦٨٤

  العمالة والتوفيق بني العمل واحلياة اُألسرية
ــة     ُي - ١٩رقــم  رجــى تقــدمي معلومــات، علــى حنــو مــا أوصــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتامي

ستراتيجيات أو تدابري ملعاجلة معـدل البطالـة بـني صـفوف النـساء              يوجد من ا   السابقة، عما 
عف معدل بطالة الرجال يف مجيـع        من التقرير، ضِ   ١٧٥الذي يبلغ، وفقا ملا جاء يف الفقرة        

  .رجى بيان ما إذا كانت الدولة تنظر يف اختاذ تدابري خاصة مؤقتةُي. مستويات التعليم
 نظـراً للـصعوبات     ، املـرأة  بإمكانيـة اسـتخدام   فيما يتعلـق    مشكلة  وجود  ُتدرك احلكومة     

األكرب اليت تواجهها املرأة عند الدخول يف سوق العمـل واخنفـاض معـّدل مـشاركتها نـسبة إىل                   
ــساء    ــة بــني صــفوف الن  ٣/٢٠٠٧ويعــاجل القــانون األساســي  . الرجــال وارتفــاع معــدل البطال

ويـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم          (ل  مارس بشأن املساواة الفعلية بني املـرأة والرجـ        / آذار ٢٢املؤرخ  
، ٤٢برامج لتحـسني إمكانيـة تـشغيل املـرأة، يف املـادة      )  بشأن املساواة الفعليةالقانون األساسي 
  ]:ترمجة[بالعبارات التالية 

د األهداف ذات األولويـة يف سياسـات العمالـة يف زيـادة مـشاركة املـرأة                 حسيتمثّل أ ”
وهلـذا الغـرض،    . فعليـة بـني املـرأة والرجـل       يف سوق العمل والتحرُّك صـوب املـساواة ال        

، مــع زيــادة مــستوى تدريبــها اخلدمــةســيتم تعزيــز إمكانيــة تــشغيل املــرأة وطــول مــدة  
  .“وتكيُّفها مع متطلبات سوق العمل

ستوضع برامج نشطة لإلحلاق بالوظـائف لـصاحل املـرأة مـن مجيـع املـستويات التعليميـة                    
رامج التــدريب املهــين، ومــدارس الــورش واملــدارس ومــن مجيــع الفئــات العمريــة، مبــا يف ذلــك بــ

املهنية؛ وهذه الربامج موجَّهة لغري العامالت ولكن ميكن أن تعطـي األفـضلية جملموعـات حمـّددة      
  .من النساء أو أن تشمل حصة حمدَّدة من النساء

وبسبب الصعوبات اخلاصة الـيت تواجههـا املـرأة يف دخـول سـوق العمـل جيـري وضـع                      
  :ج حمّددة يف الوقت احلاضر لتشجيع تشغيل املرأة؛ ومن أهم هذه التدابريتدابري وبرام

لتشجيع التعيني غري حمـدود املـدة لألشـخاص الـذين يواجهـون صـعوبة خاصـة يف               عقد    
ــدمي خــدمات يف املهــن أو          ــسعى إىل تق ــيت ت ــرأة ال ــك امل ــا يف ذل ــل، مب ــدخول إىل ســوق العم ال

  .ملرأةالوظائف اليت تشهد اخنفاض معّدل عمالة ا
ــة ملــسامهات صــاحب العمــل يف الــضمان        ــة حيــث يــتم تقــدمي إعان بــرامج دعــم العمال

االجتماعي، ويكون ذلك عادة عند استخدام املرأة بعد فترة احلمـل أو بعـد تغيُّبـها ملـدة مخـس                    
  .سنوات عن سوق العمل أو عندما تكون ضحية للعنف اجلنساين

، للعـاطلني  للمساعدة يف دخول سوق العمـل        برامج العمالة التجريبية اليت تشمل ِمنحاً       
  .وتشمل هذه الربامج صراحة املرأة اليت تواجه صعوبة يف دخول سوق العمل
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بــرامج رائــدة يــديرها معهــد املــرأة لتــشجيع تــشغيل املــرأة، مبــا يف ذلــك بــرامج رائــدة      
 وذلـك يف    موّجهة لصاحل املرأة اليت تواجه خطر االسـتبعاد االجتمـاعي واالسـتبعاد مـن العمـل،               

  .“املساواة”إطار املبادرة اجملتمعية بعنوان 
 تــديرها الــسلطات العامــة العــاطلنيوباإلضــافة إىل هــذه الــربامج توجــد بــرامج لتعــيني    

وتراعــي هــذه الــربامج معــايري انتقــاء تــشمل نــوع  . واملنظمــات غــري الرحبيــة والــشركات احملليــة 
  .اجلنس

 بـني  -مؤقّـت   زارة العمـل يف تـدبري خـاص         وبسبب احلالة االقتصادية الراهنة تبحـث و        
ــة     ــر عمومي ــدابري أخــرى أكث ــادة  -ت ــة إع ــق  يف إمكاني ــا    تطبي ــيت حيــصل عليه االســتحقاقات ال

. العــاملون بــسبب وقــف عقــودهم عنــدما يــؤّدي تــدبري آخــر يف مرحلــة الحقــة إىل إهنــاء العقــد
خلــدمات، ســتؤثّر وتتوقّــع وزارة العمــل واهلجــرة أيــضاً إدخــال إصــالحات هيكليــة يف قطــاع ا  

 يف املائة من النـساء العـامالت يف إسـبانيا يعملـن             ٨٦,٧بصورة خاصة على املرأة من ناحية أن        
 يف مـسح لـسوق العمـل    ٢٠٠٨يف ذلك القطاع حسب البيانات املتوافرة عن الربع الثاين لعـام         

  .قامت به وزارة العمل واهلجرة
ال تــزال تــشكل أحــد أكــرب الفــروق يــشري التقريــر إىل أن الفجــوة يف األجــور  - ٢٠رقــم 

رجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان مكتـب       ُي. الرئيسية بني املرأة والرجل يف سوق العمل 
التفتيش على العمل قد تلقى أية شكاوى ضد أرباب عمل ملمارسـة متييـز يف األجـور ضـد                   

ــت       ــا إذا كان ــان م ــساوية، وبي ــة املت ــال ذات القيم ــساوية واألعم ــال املت ــرأة لألعم ــذه امل  ه
رجــى أيــضا بيــان نــوع اجلــزاءات الــيت تفــرض علــى  وُي. مت إىل احملــاكمدِّالــشكاوى قــد قُــ
  .أرباب العمل

املرتبـات بـسبب    والتمييـز يف  قالفـر ” قام معهـد املـرأة بدراسـة بعنـوان     ٢٠٠٦يف عام    
اســـتعملت خليطـــاً مـــن اخلـــصائص املـــذكورة يف خمتلَـــف الدراســـات االستقـــصائية   “ اجلـــنس

. د من هذه الدراسة أن اجلزء األكـرب مـن الفـرق بـني األجـور ينـشأ عـن التمييـز                     األخرى؛ وحتدَّ 
  . يف املائة١٧وقُدَِّرت ختفيضات أجر املرأة هلذا السبب بنسبة 

 يف املائـة    ٢٠ أن املـرأة حتـصل علـى         ٢٠٠٦ توضِّح الدراسة اليت جرت يف عام        هكذاو  
 يف املائـة إذا اقَتـصر       ١٧ النسبة هي كن  ول) فارق األجر (أقل مما حيصل عليه الرجل يف املتوسط        

  .التحليل على ثغرات األجور الناشئة مباشرة عن التمييز
وفيما يتعلق بإحصاءات الشكاوى اليت تلقاها مكتب التفتيش على العمل ضد أربـاب               

ــال توجــد     ــز، ف ــذه  العمــل ملمارســة التميي ــل ه ــصلها عــن     مث ــتم ف ــه مل ي اإلحــصاءات نظــراً ألن
ــشكاوى األخــرى مــ   ــدريب أو      ال ــل أو الت ــق بالوصــول إىل العم ــا يتعل ــساين فيم ــز اجلن ن التميي

  .ظروف العمل
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   من التقرير أن النساء يـشكلن مـا نـسبته          ٤٩تبني األرقام الواردة يف الصفحة       - ٢١رقم  
رجى بيان ما إذا كانت ُي.  يف املائة من جمموع العاملني غري املتفرغني يف الدولة الطرف٨١

ة واســـتحقاقات اجتماعيـــة متناســـبة تـــستفيد منـــها العـــامالت      هنـــاك معاشـــات تقاعديـــ  
رجـى تقـدمي معلومـات عـن الفئـة العمريـة هلـؤالء النـساء، باإلضـافة إىل                   وُي. املتفرغـات  غري

  .التدابري املتخذة لضمان حصوهلن على أعمال بصفة متفرغة وأعمال دائمة
 املائة علـى أسـاس       يف ٨٨,٢يعمل  ) رجاالً ونساءً (من جمموع األشخاص املستخَدمني       

 يف املائـة مـن      ٧٧,٢وعند حتليـل هـذه البيانـات حـسب اجلـنس فإهنـا توضِّـح أن                 . اليوم الكامل 
 العمـل لـبعض الوقـت   وتؤكّد هـذه البيانـات أن عقـود         . النساء املستخَدمات يعَملن يوماً كامالً    

ــستخَدمني       ــها بــني الرجــال امل ــستخَدمات عن ــساء امل ــد كــثرياً جــداً يف جمموعــة الن ــسم . تزي وتت
املعلومات الواردة يف اجلدول الثاين بأمهية خاصة من ناحية أهنا توضِّح عـدم املـساواة يف توزيـع          

  .مسؤوليات األسرة بني الرجل واملرأة
وإذا نظرنا إىل مجيع العقود مع استخدام مصادر معهد املرأة اليت تشمل بيانـات وزارة                  

 اسـتخدام النـساء عـن الرجـال تقـع يف حالـة عقـود        العمل فإننا نشاهد أن احلالة الوحيدة لزيادة  
  .العمل لبعض الوقت

  
   ٢٠٠٨ ٢٠٠٤ 

 ١٦ ٦٠١ ٢٣٧ ١٦ ٣٥٠ ٧٨٤   اجملموع
 ١ ٧٥٩ ٨٨٥ ١ ٤١٩ ٧١٨   العقود غري حمدَّدة املدة

 ١٦ ٦١٨ ٦٥٢ ١٤ ٩٣١ ٠٦٦   العقود املؤقتة
 ١٢ ٣٤٩ ١٢ ٦٢٩ ٦٢٢   يوم العمل الكامل

 ١ ٣٣٧ ٥٠٦ ١ ٠٣٤ ٢١٧   عقود غري حمدَّدة املدة
 ١٢ ٩٣٢ ١١٦ ١١ ٥٩٥ ٤٠٥    عقود مؤقتة

 ٤ ١٠٨ ٩١٥ ٣ ٧٢١ ١٦٢   يوم العمل اجلزئي
 ٤٢٢ ٣٧٩ ٣٨٥ ٥٠١   عقود غري حمدَّدة املدة

ني 
جلنس

ال ا
ك

-
لقة
مط

ت 
يانا
 ب

  

 ٣ ٦٨٦ ٥٣٦ ٣ ٣٣٥ ٦٦١   عقود مؤقتة
 ٤٧,٠٩ ٤٤,٤٣   اجملموع

 ٤٦,٤١ ٤٥,٣٧   دةالعقود غري حمدَّدة امل
 ٤١,٦٥ ٤٤,٣٤   العقود املؤقتة

 ٤٠,٥١ ٣٨,٢٨   يوم العمل الكامل
 ٣٩,٩١ ٣٨,٦٠   عقود غري حمدَّدة املدة

 ٣٤,٥٦ ٣٨,٢٥   عقود مؤقتة
 ٦٦,٥٨ ٦٥,٣٠   يوم العمل اجلزئي

 ٦٧,٠٠ ٦٣,٥٣   عقود غري حمدَّدة املدة


ساء

 للن
  

 ٦٦,٥٣ ٦٥,٥١   عقود مؤقتة
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   لبعض الوقت بسبب العمل لبعض الوقتاألشخاص العاملون
   ٢٠٠٨ 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاين الربع األول ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

 ٢ ٤٧٩,٠ ٢ ٣٢٣,٩ ٢ ٤٤٩,٢ ٢ ٤٤٩,٩ ٢ ٣٨٣,١ ٢ ٣٧٣,٦ اجملموع

 ٢٧٨,١ ٢٣٢,٢ ٢٨٦,٨ ٢٨٦,٨ ٢٨١,٩ ٣٠٧,٨ تدريبيةتلقي دورات تعليمية أو 

 ٤١,٦ ٤٠,٨ ٤٣,٢ ٤٥,٣ ٣٩,٦ ٤٦,٥ املرض أو العجز

ــار أو    ــال الكب ــال أو األطف ــة األطف رعاي
 )املرض أو العجز(البالغني 

٣٧٠,٠ ٣٧١,٧ ٣٨٢,٩ ٣٦٩,٧ ٣٤٧,٥ ٣١٣,٠ 

 ٢٣٨,١ ٢٥١,٢ ٢٧٣,٢ ٣٠٠,٠ ٣٠٥,٥ ٢٦٦١,٨ التزامات شخصية أو أُسرية أخرى

ى عمـل   عدم القـدرة علـى احلـصول علـ        
 ليومطوال ا

٩٤٧,٨ ٨١٥,٦ ٨١٠,٧ ٧٦٥,٨ ٧٣٧,٢ ٧٧٨,٩ 

 ٢٦٢,٧ ٢٧٤,٠ ٢٧٩,٩ ٣١١,٥ ٣١٠,٨ ٢٧١,٢ عدم االستعداد للعمل طول اليوم

 ٣٣٢,٠ ٣٢٦,٨ ٣٦٢,٤ ٣٥٧,٢ ٦٤٩,٩ ٣٨٠,٣ أسباب أخرى

ني 
جلنس

ال ا
ك

-
لقة
مط

ت 
يانا
 ب

 

 ٨,٧ ١١,٦ ١٠,٢ ١٣,٦ ١١,٤ ١٤,٠ أسباب غري معروفة

 

 ٨٠,٠٢ ٧٩,٢٩ ٧٩,٨٢ ٧٩,٨٤ ٨٠,٤٤ ٧٩,٤٥ اجملموع

 ٦٠,٦٣ ٥٦,٩٨ ٥٥,٢٣ ٥٥,٩٦ ٥٥,٤١ ٥٦,٨٢ تدريبيةتلقي دورات تعليمية أو 

 ٦٥,٦٣ ٥٦,١٣ ٥٩,٢٦ ٦١,١٥ ٥٣,٥٤ ٥٥,٤٨ املرض أو العجز

ــار أو    ــال الكب ــال أو األطف ــة األطف رعاي
 )املرض أو العجز(البالغني 

٩٨,٢٢ ٩٨,٧١ ٩٨,٦٩ ٩٨,٤٣ ٩٨,٦٢ ٩٨,٧٥ 

 ٩٦,٥١ ٩٤,٢٣ ٩٣,٧٨ ٩٤,٢٧ ٩٥,٦٨ ٩٥,٤٢ ىالتزامات شخصية أو أُسرية أخر

عدم القـدرة علـى احلـصول علـى عمـل           
 طوال اليوم

٧٨,٨٥ ٧٧,٨٢ ٨١,٣٠ ٨٠,٧٥ ٨١,٠١ ٨١,٠٢ 

 ٨٣,٢١ ٨٢,٢٦ ٨٢,٠٧ ١٦,٢١ ٨٤,٤٠ ٨٤,٢٢ عدم االستعداد للعمل طول اليوم

 ٦٦,٨٧ ٦٥,٩١ ٦٦,٤٧ ٦٤,٦١ ٦٧,٥٦ ٦٧,٢٦ أسباب أخرى

 ل
ساء

لن
 

 ٧٩,٣١ ٧١,٥٥ ٧٠,٥٩ ٨٠,٨٨ ٧٨,٩٥ ٧٨,٥٧ أسباب غري معروفة

  .معهد اإلحصاءات الوطين. نزح السكان العاملني: املصدر
  . آالف األشخاص:الوحدات
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  لوقتللعمال لبعض ااحلماية االجتماعية 
  بعض الوقتل للعمالاحلماية االجتماعية 

يـع   بعقود لـبعض الوقـت، بغـض النظـر عـن أيـام عملـهم، باحلمايـة يف مج        العماليتمّتع    
  .احلاالت والظروف املنصوص عليها يف نظام الضمان االجتماعي الذي يشمله

 على االستحقاقات ُوِضَعت قواعد حمّددة حلـساب مـسامهة صـاحب    مولكفالة حصوهل   
العمــل والعامــل وفتــرة املــسامهة الالزمــة للحــصول علــى اســتحقاقات الــضمان االجتمــاعي         

  .املصاحبة
،  يف حالـة العقـود لـبعض الوقـت    ال متتثل ملبـدأ التناسـب   ورغم أن هذه القواعد احملّددة        

عقــود أي فــإن هنــاك بالتأكيــد معاملــة خمتلفــة يف بعــض احلــاالت هلــذين النــوعني مــن العقــود،   
، حبيث تكلِّـف سـاعة العمـل غـري املتفـرِّغ نـسبياً أكثـر مـن                  بعض الوقت  وعقود   الوقت الكامل 
  .لكامل الوقتساعة العمل 

 قُـدِّمت عـدة طعـون ضـد املعيـار الـذي حيكـم املـسامهات اخلاصـة                   الدراسـة وأثناء فترة     
 لقـانون الـضمان االجتمـاعي واملرسـوم امللكـي           ١-١-٧احلكـم اإلضـايف     : بعض الوقت بعقود  
التعديل املرغوب هلـذا املعيـار ولكنـه        حدوث  ومل يتولَّد عن نتيجة هذه الطعون       . ١٤٤/١٩٩٩

دم التفّرغ تعاَمل بصورة خمتلفـة وغـري منـصفة عـن            كان تأييداً لوجهة نظر القائلني بأن عقود ع       
  .لطعون املقبلة احملتملةل ذات قيمة كبريةمعاملة عقود التفّرغ، وبذلك أنشأت الطعون سابقة 

 بيــان مجيــع أنــواع الــدعم احلكــومي املتاحــة ملــساعدة النــساء يف   رجــى أيــضاًُي - ٢٢رقــم 
اية األطفال ورعاية املسنني، وساعات     التوفيق بني العمل ومتطلبات احلياة األسرية مثل رع       

  .العمل املرنة
يشمل القانون األساسي جمموعـة مـن التـدابري تـسمح مبمارسـة احلـق يف التوفيـق، وقـد                    

  ).١١، املادة ١٩٤الفقرة (ذُِكَرت هذه التدابري يف التقرير السادس 
 املفاوضـة    أن خطط املساواة للشركات املطلوبة يف القانون األساسي يف سـياق           ونكرِّر  

 تـوازن بـني   من التقرير السادس، ُتدِخل تـدابري  ١٩٦و  ١٩٥اجلماعية، واملذكورة يف الفقرتني     
 فائـدة ساعات العمل واحلياة الشخصية واألسرية؛ وهذه التدابري كما تبيَّن هـي التـدابري األكثـر            

  .ملوظفي الشركات من بني التدابري املقترحة من أجل املساواة بني اجلنسني
ــشريعي      وفي   ــشار إىل أحكــام املرســوم الت ــة ينبغــي أن ي ــساعات العمــل املرن مــا يتعلــق ب

قـانون  لمارس؛ إذ أن ذلك املرسوم أقـّر الـنّص اجلديـد            / آذار ٢٤ املؤرخ   ١/١٩٩٥امللكي رقم   
 أن ٨-٣٤لمــساواة الفعليــة، الــذي قــرَّر يف املــادة األساســي لقــانون الحقــوق العمــال املعــّدل ب
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تكييف مدة وتوزيع ساعات عمله اليومية لتـأمني احلـق يف التوفيـق بـني                حيق للعامل ”]: ترمجة[
حيــاة العمــل واحليــاة الشخــصية وحيــاة األســرة، علــى أســاس ُيّتفَــق عليــه مــن خــالل مفاوضــة   

  .“مجاعية أو باالتفاق مع صاحب العمل، امتثاالً لالتفاق اجلماعي حسب االقتضاء
طفال، أي حىت سن ثالث سـنوات، اتُِّخـذَت         وفيما يتعلق باملرحلة األوىل من تعليم األ        

ــرأة يف ســوق العمــل       ــسهيل إدمــاج امل ــة لت ــة يف تلــك املرحل ــة التعليمي ــز الرعاي . إجــراءات لتعزي
 يف  ١٣,٢التحـق   و ،وباإلضافة إىل ذلك متـت زيـادة عـدد األمـاكن لألطفـال حتـت سـن الثالثـة                  

 يف املائـة  ١٦,٦ه النـسبة إىل  ؛ وارتفعـت هـذ  ٢٠٠٤فصول ما قبل املدرسة يف عام باملائة منهم   
ويرجـع التبـاين الكـبري يف هـذه البيانـات      . ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام       ١٧,٤ وإىل   ٢٠٠٦يف عام   

بــني املنــاطق يف جــزء منــه إىل أن هــذه البيانــات تــشمل فقــط املراكــز الــيت صــّرحت هبــا جمــالس  
 تـديرها سـلطات أخـرى       وإذا أضيفت البيانات اخلاصة باملراكز العامة أو اخلاصة الـيت         . املدارس

وأّدى القانون األساسي بشأن التعلـيم إىل       . ٢٠٠٦ يف عام     يف املائة  ٢٧,١رتفع إىل   ي الرقمفإن  
حــلّ هــذا التبــاين يف املــصادر حيــث تــضّمن تعريفــاً لتعلــيم األطفــال باعتبــاره مرحلــة تعليميــة،   

نون متوقفــة علــى وبــذلك تــصبح بيانــات االلتحــاق باملدرســة هلــذه اجملموعــة، بعــد تطبيــق القــا  
جمالس املدارس؛ ونتيجة لذلك فإن الرقم اخلـاص بالتحـاق األطفـال دون سـن الثالثـة باملـدارس                   

 يف املائة، وهي نـسبة ال تـزال بعيـدة عـن اهلـدف       ٢٧,١ يف املائة و     ١٧,٤سريتفع ليتراوح بني    
  . يف املائة٣٣األورويب الذي يبلغ 

  : كان يف إسبانيا٢٠٠٨لثاين يناير وحسب البيانات املتوفرة لدينا حىت كانون ا  
 يف املائــة مــن مجيــع ٤,٦٩ مــستعِمالً خلدمــة املــساعدة املرتليــة العامــة، أو  ٣٥٨ ٠٧٨  -  

  .٦٥األشخاص فوق سّن 
 يف املائــة مــن مجيــع ٤,٧٢ مــستعمالً خلــط املــساعدة اهلاتفيــة العمــومي أو ٣٩٥ ٩١٧  -  

  .٦٥األشخاص فوق سن 
 يف املائـة مـن      ٠,٨٣الرعايـة النهاريـة لكبـار الـسن أو           مستعِمالً مـن مراكـز       ٦٣ ٤٤٦  -  

  .٦٥مجيع األشخاص فوق سن 
 يف املائـة مـن مجيـع األشـخاص          ٤,٤٤ مستعِمالً لبيوت إقامة املـسنِّني، أو        ٣٣٩ ٠٧٩  -  

  .٦٥فوق سن 
ديـسمرب، بـشأن دعـم     / كـانون األول   ١٤ املـؤرخ    ٣٩/٢٠٠٦وأخرياً، ينبغي أن نذكر القـانون        

ي ورعايــة األشــخاص املعــالني، الــذي يطاِلــب باســتثمار مــايل واجتمــاعي   االســتقالل الشخــص
وجيري تنفيـذ   .  من التقرير السادس   ٣٣٦ إىل   ٣٣٤كبري؛ وقد سبق ِذكر ذلك يف الفقرات من         

  .هذا القانون يف خمتلَف األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت
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ة واحلمايـة مـن      بـشأن مبـدأ املـساوا      ٣/٢٠٠٧ يطالب القانون األساسـي رقـم        - ٢٣رقم  
التمييز أرباب العمل بالتفاوض بشأن خطط املساواة، وحتقيق املساواة يف العمالة بني املرأة             

رجى بيان عدد خطط املـساواة الـيت مت تنفيـذها           ُي). ١٩٥ و   ١٩٤انظر الفقرتني   ( والرجل
ز التنفيـذ، والـسلطة الـيت ترصـد تنفيـذها،            حيِّـ  ٣/٢٠٠٧منذ أن دخل القـانون األساسـي        

  .ما إذا كانت هناك جزاءات تطبق يف حاالت عدم االمتثال للقانونوع
 إىل زيــــادة ملحوظــــة يف ٢٠٠٧مــــارس / آذار٢٢أّدى دخــــول القــــانون األساســــي املــــؤرخ  

اإلشارات إىل خطط املساواة وإىل بنود املـساواة يف االتفاقـات اجلماعيـة املوقّعـة بعـد َسـّن هـذا                   
ــاً ُوق١ِّ ٤٧٠ومـــن بـــني : القـــانون  ٣١ و ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٤َعـــت يف الفتـــرة بـــني   اتفاقـ

خطـط املـساواة بـني اجلنـسني        إىل   يف املائـة منـها يتـضّمن إشـارة           ٦,٥ كان   ٢٠٠٨مارس  /آذار
 يف املائة منها يتضمَّن بنوداً بشأن هذه املـساواة، وفقـاً للبيانـات الـيت مجعتـها مؤسـسة                    ٣١,٣ و
  .مل واهلجرة بشأن هذا املوضوعمايو من صحائف إحصائية نشرهتا وزارة الع/ أيار١
وال ميكــن إعطــاء بيانــات ملموســة عــن عــدد خطــط املــساواة املنفَّــذة منــذ َســّن قــانون املــساواة  

  .الفعلية نظراً ألن التشريع املنطبق مل يتطلَّب تسجيل هذه اخلطط
 ووزارة العمل واهلجرة هـي الـسلطة الـيت تـضطلع، مـن خـالل املديريـة العامـة ملكتـب التفتـيش                       

علــى العمــل والــضمان االجتمــاعي، باملــسؤولية عــن اإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط املــساواة يف  
  .قطاع األعمال

 للمـشاريع  لتقـدمي ِمـنح   خصَّص معهد املرأة مليون ومائيت ألـف يـورو    ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط  
 الـيت يبلـغ عـدد املـوظفني لـديها         (الصغرية واملتوسطة اليت تعتزم وضـع خطـط طوعيـة للمـساواة             

وستتمكّن الشركات هبذه املنح من تشخيص سواء بـني اجلنـسني لـديها           ).  عامالً ٢٥٠أقل من   
تــشكيلة قـــوة العمــل حـــسب الفئـــة واجلــنس، والتـــدابري التـــشغيلية للحــصول علـــى العمـــل،     (

، وإدخال حتسينات ملموسة ومتابعـة      ) التوفيق، إخل  تسهيلوالتدريب الداخلي والترقية، وتدابري     
  .ت املخططةوتقييم اإلجراءا

وباإلضافة إىل ذلك يقّدم معهد املرأة الدعم التقين واملشورة العامة بشأن تنفيذ خطـط املـساواة                 
يف املــشاريع الــصغرية واملتوســطة حبيــث يــتم تنفيــذ خطــط املــساواة يف كــل نــسيج املــشاريع يف  

  . يف املائة منه من مشاريع صغرية ومتوسطة٩٠إسبانيا، الذي يتألف 
إقـراره مبوجــب املرسـوم التـشريعي امللكــي    مت لفـات االجتماعيـة واجلــزاءات، الـذي    قـانون املخا  

ــم  ــؤرخ ٥/٢٠٠٠رق ــانون      / آب٤ امل ــهاك الق ــى حــاالت انت ــق عل ــار املنطب ــو املعي أغــسطس ه
  :وقد تكون هذه االنتهاكات. مارس/ آذار٢٢ املؤرخ ٣/٢٠٠٧األساسي رقم 

 خطـط املـساواة املوضـوعة مبوجـب قـانون         إخفاق أصـحاب العمـل يف االمتثـال لاللتـزام بإقامـة            
التفاقات اجلماعية، اليت يتم التوصُّل إليها عن طريق املفاوضة اجلماعيـة، حبيـث     لحقوق العمال   

  .يعتَبر ذلك انتهاكاً خطرياً
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إخفاق هيئات األعمال يف وضع خطط مساواة علـى النحـو املنـصوص عليـه يف اللـوائج عنـدما             
 هـذه احلالـة ميكـن اسـتبدال اجلـزاءات اإلضـافية الـيت تفرضـها                 تكون هـذه اخلطـط إلزاميـة؛ ويف       

  .وزارة العمل يف حالة حدوث خمالفات متييزية خطرية خبطط مساواة
). ١٩٣الفقــرة ( يــشري التقريــر إىل أن مــن حــق الرجــال التمتــع بإجــازة أبــوة  - ٢٤رقــم 

، عمـا إذا    رجى تقدمي معلومات عـن التنفيـذ العملـي هلـذا احلكـم، وعلـى وجـه اخلـصوص                  ُي
  .كان الرجال يسعون لإلفادة من هذا احلق، والتدابري اليت تتخذ لتشجيعهم على ذلك

إلجازة اإللزامية ملدة ست أسابيع اليت تأخـذها األم بعـد الوضـع قـد ختتـار األم                  بابدون املساس    
ع بـدون   إذا كان األبوان يعمالن أن يأخذ األب اآلخر جزءاً معيَّناً من فترة إجازة ما بعد الوض               

  .يف فترة تاليةوقت إجازة األم أو نفس انقطاع، سواء كان ذلك يف 
وإذا مل تكــن األم تــستحق اإلجــازة املدفوعــة مبوجــب املعــايري املطّبقــة حيــق لــألب اآلخــر وقــف  

عقد عمله طوال الفترة الزمنية اليت كانت سُتمَنح خالف ذلك لـألم، ويكـون ذلـك متَّفقـاً مـع               
  .ه يف إجازة األبّوةممارسة حقه املعترف ب

بـسيطة جـداً،   ويف املمارسة العملية كانت نسبة الرجال الذين استفادوا من هـذا احلـق ال تـزال                 
  : يف املائة، كما ميكن أن ُيشاَهد من اجلدول التايل٢أي أقل من 

  إجازة األمومة
 النسبة املئوية من األمهات )بيانات مطلقة(كال اجلنسني    
     

١٢٧ ٧٣٩   ١٩٩٦ - 
١٤٦ ٩٧١   ١٩٩٧ - 
١٤٨ ٧٥١   ١٩٩٨ - 
١٦٥ ٩٤٦   ١٩٩٩ - 
٩٩,٠٣ ١٩٢ ٤٢٢   ٢٠٠٠ 
٩٨,٦٩ ٢٠٨ ٦٩٥   ٢٠٠١ 
٩٨,٥٢ ٢٢٤ ٤١٩   ٢٠٠٢ 
٩٨,٤٦ ٢٣٩ ٨٥٨   ٢٠٠٣ 
٩٨,٣٧ ٢٨٢ ٠٨٠   *٢٠٠٤ 
٩٨,٢٤ ٢٩٩ ٦٠٥   ٢٠٠٥ 
٩٨,٣٦ ٣٢٢ ٦٠٠   ٢٠٠٦ 
٩٨,٤٣ ٣٣١ ٦٤٢   ٢٠٠٧ 
٩٨,٤٥ ٣٥٩ ١٦٠   ٢٠٠٨ 

     
  .بيانات خاصة بنا مأخوذة من بيانات املعهد الوطين للضمان االجتماعي. معهد املرأة: املصدر

خلـاص  هـو الـرقم ا    أجـازة األمومـة حتـت إدارة املعهـد الـوطين للعمالـة              املذكور لعدد احلاصالت علـى        رقم    *
  .نوفمرب/بشهر تشرين الثاين
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 أحكـام إجـازة األمومـة ُيطّبـق القـانون           وعالوة على ما مينحه القانون للرجال مبوجـب         
ويقـرِّر القـانون أيـضاً أن يزيـد طـول إجـازة األبـّوة               .  يومـاً  ١٣األساسي أيضاً إجازة أبـّوة ملـدة        

  .تدرجيياً خالل فترة ال تتعدي ست سنوات لتصل يف النهاية إىل أربعة أسابيع
ن حقـوق العمـال   يف حاالت مولد أو تبنِّي أو كفالة طفـل حيـق للعامـل مبوجـب قـانو       و  

 يوماً متتالية، يف حالة مولد أو تبنِّـي أو كفالـة أكثـر مـن طفلـني،                  ١٣احلصول على إجازة ملدة     
وهــذه اإلجــازة منفــصلة عــن إمكانيــة . ملــدة يــومني إضــافيني عــن كــل طفــل بعــد الطفــل الثــاين

  .٤-٤٨االشتراك يف التمتُّع بفترات إجازة األمومة املنصوص عليها يف املادة 
ويف حالـة تبنِّـي    . اآلخر فقط أن يأخـذ هـذه اإلجـازة         للوالدطفل جيوز   مولد  حالة  ويف    

 األبوين فقط، حسب اختيارمهـا؛ ولكـن إذا أخـذ           أحدأو كفالة الطفل ميكن أن يأخذ اإلجازة        
 فال يأخذ إجازة األبـّوة سـوى        ٤-٤٨أحد األبوين كل فترة اإلجازة املنصوص عليها يف املادة          

  . اآلخرالوالد
كن للعمال الذين يستفيدون من هذا احلـق االسـتفادة منـه أثنـاء الفتـرة الواقعـة بـني                    ومي  

التــاريخ النــهائي إلجــازة الوضــع املنــصوص عليهــا يف القــانون أو االتفــاق، أو تــاريخ األمــر          
القضائي لتقـنني التبنِّـي، أو القـرار اإلداري أو القـضائي املتعلّـق بالكفالـة، وتـاريخ االنتـهاء مـن                      

  . أو بعد ذلك مباشرة٤-٤٨قد املتوخى يف املادة وقف الع
جدول زمـين لكـل     بشأن تعليق العقد مبوجب     ويتم َمنح احلق املشار إليه يف تلك املادة           

لكـل   يف املائـة مـن سـاعات العمـل     ٥٠الوقت أو جدول زمين لبعض الوقت لفترة ال تقل عـن          
.  املنـصوص عليـه يف اللـوائح       ، رهنـاً باالتفـاق بـني صـاحب العمـل والعامـل علـى النحـو                الوقت

وجيب أن ُيَبلِّغ العامل صاحب العمل بعزمه على ممارسة هـذا احلـق قبـل ممارسـته بوقـت كـاٍف                    
  .ووفقاً لألحكام املنصوص عليها يف االتفاقات اجلماعية إن ُوجَدت

 ٢٠٠٨وفيما يتعلق بإجازة األبّوة اجلديدة املنـشأة مبوجـب القـانون األساسـي يف عـام                   
 يف املائـة نـسبة إىل النـسبة املئويـة          ٧٤,٩ل طلبات اآلباء للحـصول علـى إجـازة األبـّوة            بلغ معدّ 

  .لألمهات احلاصالت على إجازة األمومة
إصدار القانون األساسـي ُوِضـع اسـتحقاق لكـال إجـازة األمومـة وإجـازة األبـّوة                  ومنذ    

طبيـق احلـق يف هـذه       للعمال غري املتفرغني، حيث رئي أنه مـن الـضروري إنـشاء آليـات مرنـة لت                
  .اإلجازة
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أبريـل  / نيـسان ٧ املـؤرخ   ٧/٢٠٠٧ من القانون    ٤٩املنصوص عليها يف املادة     واللوائح    
إذ أن ذلـك القـانون يعتمـد النظـام األساسـي للعـاملني العمـوميني             . تتسم هي األخـرى باألمهيـة     

  :ليتضّمن ما يلي
ال األبـوين جيـوز لـألم    عندما يعمل كـ .  أسبوعاً متتالية١٦ملدة  : إجازة الوضع   )أ(  

 اآلخـر علـى جـزء معـّين بـدون انقطـاع لفتـرة إجـازة مـا بعـد الوضـع،                    الوالـد أن ختتار حصول    
  .سواء يف نفس إجازة األم أو بعدها

إجــازة تبنِّــي أو كفالــة الطفــل، ســواء كــان ذلــك اســتعداداً للتبنِّــي الــدائم أو      )ب(  
  .جازة بني األب واألم كما يف احلالة السابقةالبسيط، مع إمكانية االشتراك يف التمّتع هبذه اإل

 األب يومـاً يأخـذها      ١٥ملـدة   : إجازة األبّوة للوضع أو كفالـة أو تبنِّـي الطفـل            )ج(  
ــدأو  ــة أو     الوال ــشأن الكفال ــاريخ املــيالد أو القــرار اإلداري أو القــضائي ب ــاراً مــن ت  اآلخــر اعتب

  .احلكم القضائي الذي ُيقَنِّن التبنِّي
: بــسبب العنــف اإلنــساين املرَتكَــب ضــد أنثــى تعمــل يف وظيفــة عامــة  إجــازة   )د(  

التغيُّب اجلزئي أو الكامل للموظفـات العموميـات الالئـي يقعـن ضـحية العنـف اجلنـساين يعتـرب                    
رعايـــة أو اخلدمـــة االجتماعيـــة الـــصحية حـــسب ال هـــاُمَبـــرَّراً للفتـــرة ويف الظـــروف الـــيت تقرِّر

  .االقتضاء
الالئــي يقعــن ضــحية العنــف ضــد املــرأة تقليــل   موميــات حيــق للموظفــات الع  )هـ(  

ــة، مــع ختفــيض        ــة املتكامل ــساعدة االجتماعي ــأمني حقهــن يف امل ــهن أو لت جــدول العمــل حلمايت
ساعات العمل بتكييفهـا حـسب اجلـدول الـزمين لعملـهن،          متناسب يف األجر، أو إعادة ترتيب       

ــساعات العمــل        ــات أخــرى ل ــة وأي ترتيب ــاق ســاعات عمــل مرن ــة، يف   واعتن ــرب مالئم ــد تعَت ق
  .الظروف احملدَّدة لكل حالة جبانب السلطة العامة املختصة

يشري التقريـر إىل حـدوث زيـادة يف النـسبة املئويـة للنـساء املـصابات بفـريوس                    - ٢٥رقم  
يرجى حتديث هـذه البيانـات      ). ٢٣٢الفقرة   (٢٠٠٤اإليدز يف عام    /نقص املناعة البشرية  

اإليدز، ال سيما   /نساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية     وتقدمي معلومات عن حالة ال    
رجى أيـضا بيـان التـدابري الـيت اختـذت لزيـادة       وُي. من حيث حصوهلن على الرعاية الصحية   

اإليـدز وآثـاره، ومـا إذا كانـت هـذه           /وعي اجلمهور مبخاطر فريوس نقـص املناعـة البـشرية         
رجـى كـذلك تقـدمي معلومـات عـن          وُي. تد النـساء والفتيـا    فت بـشكل حمـدَّ    التدابري اسـتهدَ  

اإليـدز مـن األم إىل   /التدابري اليت اختذت ملنع انتقال العدوى بفريوس نقص املناعـة البـشرية    
  .الطفل
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  اإليدز لدى النساء/احلالة الوبائية املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية
لإلصـابة بفـريوس    التشخيـصات اجلديـدة     : املـصدر : (اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

 ٣٢ منـاطق متثّـل      ٨بيانات من   : ٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة  ). ٥٧٨٥العدد  (نقص املناعة البشرية    
  )٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠حتديث حىت . يف املائة من السكان اإلسبان

 كانـت املـرأة متثِّـل    ٢٠٠٧-٢٠٠٣التشخيصات اجلديدة لإلصابة املَُبلَّغ عنها يف الفترة      من بني   
  .ة من اجملموع يف املائ٢٤,١

 ٣٧وكان متوسط العمر عند التشخيص باإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية هـو                  
، )٣٤,٨املتوسـط   (النـساء   عـن   ) ٣٧,٨متوسـط العمـر     (أكـرب سـّناً قلـيالً       الرجـال   سنة، وكان   

  .بدون أي اختالف يف سنة التشخيص
  .دون محايةمن النساء من خالل العالقات اجلنسية ب يف املائة ٨٠,٧وأصيبت   
 يف املائـة كبـت املناعـة        ٣٧,٣ أظهر   ٢٠٠٧-٢٠٠٣يف احلاالت املشخَّصة يف الفترة      و  

عنـد التـشخيص، مـع وجـود خطـر واضـح مـن املعانـاة مـن مـرض                    ) CD4 من خاليـا     ٢٠٠ <(
عنـها بـني الرجـال      )  يف املائـة   ٣٢,٩(خطري وكانـت نـسبة التـشخيص املتـأخر أقـل بـني النـساء                

  ). يف املائة٣٨,٦(
يونيــه / حزيــران٣٠حتــديث حــىت . الــسجل الــوطين حلــاالت اإليــدز: املــصدر (الت اإليــدزحــا

٢٠٠٨.(  
 حالـة إيـدز يف إسـبانيا، منـها          ٧٥ ٧٣٣ مت التبليغ عـن      ١٩٨١منذ بداية الوباء يف عام        

 يف ٥٤( حــدث اخنفـاض جــذري  ١٩٩٩ و ١٩٩٦ويف الفتـرة بـني   .  يف املائـة بـني النــساء  ٢٠
. ينما حدثت اخنفاضات أقل يف السنوات األخرية مع اجتاه حنو االسـتقرار           بني اجلنسني، ب  ) املائة

  .٣اإلناث أكثر من /وتظل نسبة الذكور
مجيـع الفئـات العمريـة وبـني الرجـال والنـساء، فـإن              بـني   ورغم أن اجتـاه اهلبـوط يظهـر           

  .عدد احلاالت املَُبلَّغ عنها يشبه أو مياثل اجلنسني يف اجملموعات العمرية األصغر
وقد أخذ متوسط العمـر عنـد تـشخيص املـرض يتزايـد مـع مـرور الـسنوات، كمـا أنـه                         

 ٤١,٧نـساء و  لل سـنة    ٣٧,٣ كـان متوسـط العمـر        ٢٠٠٧ويف عـام    . يظل أقـل بالنـسبة للنـساء      
ويف اخلتام ال يشري أي مصدر مـن مـصادر املعلومـات عـن زيـادة يف حـاالت اإلصـابة          . للرجال

ومل تــستمر الزيــادة الــيت لوِحظــت يف عــام . ز بــني النــساءاإليــد/بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
  .، بل وتغيَّرت بالفعل يف اجتاه حنو اهلبوط البسيط٢٠٠٤



CEDAW/C/ESP/Q/6/Add.1  
 

09-27662 45 
 

  :اإليدز بني النساء/تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية
نـوع  مـن   كانت اخلصائص الوبائية لإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف إسـبانيا                  

ورغـم ذلـك فـإن اإلجـراءات اهلادفـة إىل الوقايـة        . ة الوقاية ال ختـتص بالنـساء      جعل معظم أنشط  
من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية تشمل بعض التـدابري احملـدَّدة، مثـل اكتـشاف ضـعف                  

 اجلنــساين الــذي مينــع املــرأة مــن اختــاذ تــدابري  التكييــفاملواقــف الناشــئة عــن ومعاجلــة التعــرُّض 
كتــشاف فــريوس الصول علــى الواقيــات الذكريــة واالختبــارات الطوعيــة حلــوتــسهيل اوقائيــة، 

  .شورةاملنقص املناعة البشرية مع تقدمي 
ــة           ــص املناعـ ــريوس نقـ ــة لفـ ــصفة خاصـ ــة بـ ــكانية معّرضـ ــشرحية سـ ــرأة كـ ــار املـ واعتبـ
اإليدز ميكن أن ُيشاَهد من اخلطة متعددة القطاعـات ملكافحـة اإلصـابة بفـريوس نقـص               /البشرية
  :، اليت كان من أهدافها٢٠١٢-٢٠٠٨بشرية واإليدز يف إسبانيا لعام املناعة ال

 فيمـا يتعلـق بالـصحة       بـني النـساء   حتسني مستوى املعلومات الصحية والتثقيف الصحي         -  
ــني         ــة، وخاصــة ب ــدابري الوقائي ــشرية والت ــة الب ــريوس نقــص املناع ــسية واإلصــابة بف اجلن

  .اإلصابةالشركاء املعّرضني حلالة أكرب من أكرب من خطر 
تزويــد املــرأة برعايــة كاملــة، تــشمل االكتــشاف املبكّــر لألمــراض املنقولــة عــن طريــق     -  

  .االتصال اجلنسي وسرطان عنق الرحم
  .صياغة تدابري حمدَّدة لتحسني استفادة املرأة بالربامج القائمة والتدابري الوقائية  -  
  .تشجيع مشاركة املرأة يف تصميم وإجراء هذه الربامج  -  

الصحة وشـؤون املـستهِلك، بالتعـاون مـع جمموعـات مـساواة املـرأة،          قد ظلّت وزارة    و  
يف اخلـط األمـامي بـشأن        على وضـع بـرامج تدريبيـة للمـوظفني الطبـيني             ١٩٩٧تعمل منذ عام    

الوقايــة مــن انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية بــني النــساء خــالل مــأخوذ هــؤالء النــساء،      
ر واإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية وتـرويج العـادات              واكتشاف السلوك اجلنـسي اخلطـ     

  .اجلنسية الصحية
 ُوِضـع بروتوكـول     ةعلـى صـعيد الرعايـة األّوليـ        تطبيقهـا فعـالً   ولتسهيل هذه األنشطة و     

ــر        ب ــشاف املبكّ ــسماح باالكت ــسني، وال ــني اجلن ــال الفــريوس ب ــة مــن انتق ــساين للوقاي ــز جن تركي
 واملمارسات اخلطرة، مع وجود تركيز جنساين يف كـل هـذه            لإلصابة بالفريوس وتغيري املواقف   

  .اإلجراءات
وباإلضافة إىل هذا الربوتوكول ُوِضع عدد من املنشورات املختلفة بالتعاون مـع معهـد                

  :املرأة بشأن املوضوعات التالية
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  .اإليدز عند النساء/الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية بني اجلنسني  -  
  .أسلوب برامج الوقاية.  اجلنسانيةالقات اجلنسانية والذاتيةالع  -  
  .اإليدز بني اجلنسني يف إسبانيا، استعراض للوباء/انتقال فريوس نقص املناعة البشرية  -  

يف وزارة الــصحة وشــؤون املــستهِلك يف صــياغة      اســتمر العمــل   ١٩٩٧ومنــذ عــام     
ملرغـوب واألمـراض املنقولـة باالتـصال         للوقاية من حاالت احلمـل غـري ا        جنساينتركيز  ببرنامج  

والغـرض مـن   . اإليدز، وذلـك بالتعـاون مـع معهـد املـرأة      /اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية    
الوقايـة مـن    هذا الربنامج هو تدريب العاملني الطبـيني الـذين يعملـون يف املراكـز الـصحية علـى                   

  . الشباب من اجلنسنيحاالت احلمل وحاالت انتقال فريوس نقص املناعة البشرية بني
وناقشت اللجنة الوطنية لإليـدز، يف اجتماعهـا األخـري الـذي ُعقـد حبـضور ممـثّلني مـن                      

خمَتلف الوكالء االجتماعيني العاملني يف موضوع اإليدز، أنشطة اخلطـة الوطنيـة واتفقـت علـى                
ــة        ــريوس نقـــص املناعـ ــة لفـ ــصورة خاصـ ــرأة بـ ــّرض املـ ــذلك تعـ ــساين، وكـ ــور جنـ إدراج منظـ

  .اإليدز/ةالبشري
ــصادية للمنظمــات غــري        ــضاً مــساعدة اقت ــصحة وشــؤون املــستهِلك أي وتقــدِّم وزارة ال

ومن بني األولويات اسـتراتيجيات العمـل للوقايـة والتـشخيص       . احلكومية لتمويل برامج الوقاية   
املبكّر لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني اجملتمعات والـشرائح الـسكانية األكثـر ضـعفاً،       

  .منها املرأةو
 احلالـة   ينصّب بالتحديـد علـى    الصحة وشؤون املستهِلك أيضاً تقريراً       وزارة   توأصدر  

  .٢٠٠٨اإليدز بني النساء، ومت حتديثه يف عام /الوبائية لفريوس نقص املناعة البشرية
ــصحية         ــدز يف االســتراتيجية ال ــة لإلي ــة اخلطــة الوطني ــشارك أمان وباإلضــافة إىل ذلــك ت
  .م الصحي الوطينلنظالاجلنسية 

احلـــصول علـــى الرعايـــة الـــصحية والتـــدابري املتخـــذة ملنـــع انتقـــال فـــريوس نقـــص املناعـــة 
  اإليدز من األم إىل الطفل/البشرية
ويقــدِّم . احلــصول علــى العــالج املــضاد للفريوســات الرجعيــة جمــاين وشــامل يف إســبانيا  

 التــسجيل يف حالــة   مــع اقتــضاء -النظــام الــصحي الــوطين الرعايــة الــصحية لكــل الــسكان       
  .األجانب
مــن انتقــال إصــابات فــريوس نقــص املناعــة البــشرية حــول الــوالدة إىل  وتــستند الوقايــة   

  :التاليةاألسس األربعة 
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  .احلمليف سن التشخيص املبكّر للسلوك اخلطر واإلصابة بالفريوس بني النساء   -  
  .مشورة تنظيم األسرة  -  
مــل يف حــاالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة    املــشورة بــشأن اســتمرار أو إهنــاء احل   -  

  .البشرية أو لدى النساء احلوامل فعالً الالئي يكتشفن إصابتهن
إىل وقاية جـنني أو وليـد املـرأة املـصابة بـالفريوس الـيت ترغـب يف االسـتمرار يف احلمـل               -  

  .غايته
ن  متثّلــت إحــدى املمارســات العاديــة يف إجــراء اختبــار الكــشف عــ ١٩٩٦ومنــذ عــام   

ويف حالــة عــدم . فــريوس نقــص املناعــة البــشرية لــدى احلوامــل خــالل الثلــث األول مــن احلمــل
إجراء االختبار يف مرحلة مبكرة، أو إذا كانت املخـاطرة عاليـة فينـصح أيـضاً بـإجراء االختبـار                    

ويف حالــة عــدم . يف مرحلــة متــأخرة، لكــن االختبــار يكــون اختياريــاً وســّرياً يف مجيــع احلــاالت
ويف كـل هـذه احلـاالت       . راف طيب أثناء احلمل جيري اختبار سـريع يف وقـت الوضـع            وجود إش 

وهنـاك توصـيات وبروتوكـوالت للعـالج، وقـد          . يشار بـالعالج املوصـى بـه ويـتم تـوفريه جمانـاً            
لوِحظ اخنفـاض مـشهود يف حـاالت اإليـدز لـدى األطفـال، كمـا بلـغ عـدد احلـاالت أقـل مـن                          

  .٢٠٠٤عشر حاالت سنوياً منذ عام 
عديــة وطــب ويتعــاون النظــام الــصحي مــع اجلمعيــات العلميــة يف جمــاالت األمــراض املُ    

األطفال والتوليد إلصدار ونشر توصـيات ومحـالت هتـدف إىل الوصـول إىل أدىن مـستوى مـن                   
  .اإليدز من األم إىل الطفل يف إسبانيا/اخلطر احملتَمل النتقال فريوس نقص املناعة البشرية

ــ ،ويف إســبانيا   ســبباً يف اختــاذ مواقــف اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  رب ال تعت
ــوفري     ــة ت ــن ناحي ــة م ــالفريوس     متييزي ــصابني ب ــى اإلجنــاب لألشــخاص امل ــساعدة عل ــات امل . تقني

وكانـت هنـاك    . وتستطيع املرأة املـصابة بـالفريوس أن ختتـار احلمـل إذا كانـت حالتـها مـستقرة                 
 مــن بروتوكــول املــساعدة علــى ااســتفادوووس  بــالفريأصــيب بعــضهمبالفعــل حــاالت ألزواج 

  .اإلجناب
وتوَضــع بالتعــاون مــع اجلمعيــات العلميــة وثــائق تتــضّمن توصــيات ملتابعــة اإلصــابات      

. بــالفريوس مــن منظــور املمارســة اإلكلينيكيــة واإلجنــاب واحلمــل والوقايــة مــن النقــل الرأســي   
ــساعدة ع       ــات امل ــف تقني ــن خمتلَ ــات ع ــة معلوم ــذه املتابع ــشمل ه ــستطيع أن   وت ــى اإلجنــاب لي ل

وقــد اســُتعملت هــذه  .  بــالفريوس ويرغبــون يف إمتــام احلمــل أصــيب بعــضهميــستعملها أزواج 
الداخلـة يف عالقـة زوجيـة أصـيب بعـض         املـرأة    الذين يساعدون الوثيقة كدليل ملختلَف املهنيني     

  .وترغب يف احلملأطرافها بالفريوس 
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 يف املائـة مـن مجيـع األشـخاص        ٥٨ملعوقـات    ملا يذكره التقرير، تـشكل نـسبة ا        وفقاً - ٢٦
رجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري والسياسات       ُي. ذوي اإلعاقات يف الدولة الطرف    

 مـن  ٣٤١، املشار إليهـا يف الفقـرة   ٢٠٠٧املدرجة يف خطة العمل من أجل املعوقات لعام         
.  متخضت عن ذلك   التقرير، ومعلومات عن تنفيذ هذه التدابري والسياسات، والنتائج اليت        

ــدة         وُي ــد اعتمــدت خطــة عمــل جدي ــة الطــرف ق ــت الدول ــا إذا كان ــان م رجــى كــذلك بي
  .للمعوقات

 األداة التــشغيلية الــيت هتــدف إىل  ٢٠٠٧متثّــل خطــة العمــل مــن أجــل املعّوقــات لعــام      
االستجابة لالحتياجـات واملتطلبـات الناشـئة عـن التمييـز املـزدوج الـذي تتعـرض لـه املعّوقـات،                   

حديــد هتــدف إىل تعزيــز تكــافؤ الفــرص للمعّوقــات ومتــتعهن الكامــل حبقــوقهن املدنيــة          وبالت
  .والسياسية
  :وتشمل هذه اخلطة اليت ال تزال سارية نوعني من التدابري  

  .تدابري عمل إجيايب هتدف إىل تضييق الفجوة بني املعّوقني واملعّوقات  •  
بط بالـسياسات الـشاملة الـيت يتعـيَّن         تدابري شاملة تـستند إىل نقطـة تركيـز متكاملـة تـرت              •  

  .السياسات املتعلقة باملواطنني عموماً والسياسات القطاعية: اعتمادها
وباإلضافة إىل وظيفة اخلطة باعتبارها النقطة املرجعية خلطـط العمـل احملـّددة فإهنـا متثّـل                   

 أساســية  لتــصميم سياســات عامــة بــشأن رعايــة املعّوقــات وتــوفري بيانــات  انطــالقأيــضاً نقطــة 
ــة عــن  واآلن وبعــد اكتمــال هــذه الوظيفــة تقــوم احلكومــة يف   .  هــذه اجملموعــةأوضــاعجوهري

الوقت احلاضر بصياغة خطة عمل جديدة بشأن اإلعاقة، وهي خطة ال متيِّز بني املـرأة والرجـل                 
وهلــذا الغــرض مت تقــدمي . ومــع ذلــك تــشمل منظــوراً جنــسانياً يف تطويرهــا وصــياغتها وحمتواهــا

ومتثّــل خطــة العمــل مــن أجــل  . خلطــة املقبلــة للحكومــة للتــشاور مــع وزارة املــساواة مــشروع ا
 الصك التـشغيلي الـذي يهـدف إىل االسـتجابة لالحتياجـات واملتطلبـات             ٢٠٠٧املعّوقات لعام   

الناشـئة عــن التمييــز املــزدوج الــذي تتعــرض لــه املعّوقــات، وهتــدف بالتحديــد إىل تعزيــز تكــافؤ  
  . حبقوقهن املدنية والسياسيةالفرص والتمّتع الكامل

وباإلضـــافة إىل ذلـــك وضـــعت وزارة التعلـــيم والـــسياسة االجتماعيـــة ووزارة العمـــل     
واهلجرة استراتيجية العمل العاملية الستخدام األشـخاص املعـّوقني الـيت سـيتم تنفيـذها يف الفتـرة                  

  .٢٠١٢ و ٢٠٠٨بني 
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 إىل ســوق العمــل أمــام هــذه اهلــدف الرئيــسي هلــذه االســتراتيجية هــو تعزيــز الوصــولو   
 يف  ٤,١ سنة، ولكنها متثّـل      ٦٤ و   ١٦ يف املائة من السكان بني سن        ٨,٦اجملموعة اليت تشكل    

املائة فقط من جمموع عـدد األشـخاص العـاملني، وحتـسني إمكانيـة اسـتخدامهم وإدمـاجهم يف                   
  .سوق العمل

  :وأهداف هذه االستراتيجية هي 
كانـت هيكليـة أو      سواء -ية الثقافية والقانونية واملادية     االجتماع(إزالة مجيع األشكال       

  . اليت ال تزال تعرقل وصول املعّوقني إىل العمل)جمال االتصاالتيف 
  .تعزيز تعليم وتدريب املعّوقني لزيادة فرص استخدامهم   
تصميم سياسـات عمالـة جديـدة تفـي علـى حنـو أفـضل باحتياجـات املعـّوقني وحتـسني                     

  .إدارة أحواهلم
  .تعزيز تعيني املعّوقني يف سوق العمل العادي   
إصالح العمالة املخصصة للمعّوقني واحلفاظ على توليد العمالة الديناميـة الـيت حتققـت                 

  .يف السنوات األخرية ورعاية االنتقال إىل العمالة العادية
حتــسني نوعيــة العمالــة وظــروف العمــل للمعــّوقني، وخاصــة مــن خــالل تــدابري نــشطة      
  .كافحة التمييز يف سوق العململ
وهتدف إىل حتسني النظم اليت يتم هبا مجـع املعلومـات عـن العمالـة واملعـّوقني، وحتليلـها                 

  .ونشرها وكذلك تنسيق سياسات العمالة العامة اليت تنفّذها السلطات العامة
 بليــون ٣,٧ويف فتــرة الــسنوات اخلمــس املخططــة هلــذه االســتراتيجية ســيتم اســتثمار      

 مليـون يــورو  ٤٤٠سـيتم توجيــه  يــورو املخـّصص لكـل ســنة،   مليـون   ٧٤٠مـن مبلــغ   و.ورويـ 
لدعم مسامهات الضمان االجتماعي للشركات اليت تعيِّن املعّوقني، يف حني سـيتم إنفـاق املبلـغ                

 مليــون يـورو علـى العمالــة املخصـصة للمعـّوقني وبالتحديــد مراكـز العمالــة      ٣٠٠املتبقـي وهـو   
  .اخلاصة
زيادة كبرية يف العامالت املهاجرات يف جمال صـناعة         يشري التقرير إىل حدوث      - ٢٧رقم  

ــة  ــة الزراعي ــرة  (األغذي ــة بأعــداد املهــاجرات    ُي). ٢٧٦الفق ــات املتعلق رجــى حتــديث البيان
رجـى أيـضا تقـدمي معلومـات        وُي. حبوزهتن أو ليس حبوزهتن، وثائق، يف القطاع الزراعـي         ممن
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د من تدابري لتعزيـز مـساواهتن حبكـم الواقـع يف العمالـة،      عن حالتهن، وكذلك بيان ما يوج   
  .ويف احلصول على اخلدمات الصحية، واحلصول على اخلدمات االجتماعية املتاحة

يعملـن   الزراعـة ويف  )  يف املائـة   ٣١(معظم النساء العـامالت بـأجر يف صـناعة األغذيـة الزراعيـة              
ــي، رغــ     ــوير الزراع ــة التط ــزارع األســرية، يف عملي ــهيف امل ــري   نم أن عمالت ــذه اجملــاالت غ  يف ه

ومــع ذلــك حــدثت زيــادة ملحوظــة يف الــسنوات األخــرية يف العمالــة املهــاجرة املعيَّنــة . منتظمــة
ويـتم اسـتئجار هـؤالء العمـال يف نقطـة املنـشأ             ). مثـل مجـع الفراولـة     (للعمل يف مشاريع حمـّددة      

ــصرحيات ع  علــى أســاس  ) ومعظمهــم يف املغــرب ( ــى ت مــل للمــشروع  احلــصص وحيــصلون عل
  .احملّدد، وبعد ذلك يعودون إىل بلداهنم األصلية

حيـصلون علـى    ) يف محالت حمـّددة   (وبناًء على ذلك فإن معظم هؤالء العمال مومسيون           
  .تصاريح عمل

    ٢٠٠٧ *٢٠٠٦ *٢٠٠٥* 
 ٣٣١ ٦٢٥ ٨٢٧ ١٣٠ ٩٩٥ ٦٠٧ اجملموع

 ٤٢ ١٢٣ ١٠٥ ٥٦١ ١٣٤ ٦٥٩ عمالة املزارع
 ١ ١٦١ ١ ٧٧٨ ٢ ٠٢١ الزراعة واملاشية والصيد وزراعة الغابات

 ٤١٧ ٧٩٣ ٩٥٠ الصناعة
 ٤٧ ٣٣٦ ١٩٣ ٩٥١ ٢٢٣ ٣٦٥ صناعة األغذية واملشروبات والتبغ

ني 
نس
 اجل
كال

ل
 -

ت 
يانا
 ب
لقة
مط

 

 ٣٣ ٩٩٢ ٥٦ ٦٤٣ ١١١ ٢٣٤ عمالة غري مصنَّفة

       

 ٣٨,٧ ٤٢,٢ ٤٢,٦ اجملموع
 ٢٩,٢ ٢٢,٨ ٢٣,٨ عمالة املزارع

 ٤,٠ ٤,٣ ٤,٨ الزراعة واملاشية والصيد وزراعة الغابات

 ٦,٥ ٦,٦ ٧,٦ الصناعة
 ٨٣,٠ ٨٦,٨ ٨٦,٦ صناعة األغذية واملشروبات والتبغ


ساء

 للن
 

 ٤٣,٢ ٤٩,٥ ٤٨,٩ عمال غري مصنَّفة

أرقام خاصة بنـا أُخـذت مـن وزارة العمـل واخلـدمات االجتماعيـة، دليـل اإلحـصاءات                   .  معهد املرأة  :املصدر
  .عماليةال

  .بيانات مؤقتة* 
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ومن ناحية التدابري اجلارية لتحـسني املـساواة الفعليـة يف العمالـة، والـصحة، والوصـول                   
 حلفـز   )“Sara” (“سـارة ”إىل اخلدمات االجتماعية املتوفّرة، يطّبق معهد املرأة برناجمه املسّمى          

ــة   ــة ويف العمال  الربنــامج هــي حتــسني  وأهــداف. دعــم املــرأة املهــاجرة يف مــشاركتها االجتماعي
ــاة       ــها ملــساعدهتا علــى املــشاركة يف احلي ــاة املــرأة املهــاجرة مــن خــالل حتــسني تدريب ــة حي نوعي

  .االجتماعية وبالتحديد يف سوق العمل
معهــد املــرأة أيــضاً، يوّجــه لــصاحل املــرأة يف   يــديره الــذي ) CLARA(وبرنــامج كــالرا   

ــة اإلدمــاج االجتمــاعي واإلدمــاج يف ســوق العمــل    وأهــداف . ، مبــا يف ذلــك املهــاجرات عملي
الربنامج هي حتسني نوعية حياة املرأة اليت تواجه صعوبة خاصة يف دخول سـوق العمـل وذلـك             

  .من خالل حتسني إعدادها للعمل
 ٢٠١١-٢٠٠٨وإىل جانب ذلك تستدعي اخلطة االستراتيجية لتكافؤ الفرص للفتـرة             

الـوعي بـالتنّوع واالسـتبعاد      ” ٩جمال التركيـز     (اإلجراءات التالية مبوجب أهدافها االستراتيجية    
  ).“االجتماعي

ــساين  : ١اهلــدف  ــة    وإدمــاج املنظــور اجلن ــة ومتابع ــّوع يف اخلــدمات املعروضــة ورعاي إدارة التن
  .خدمات الصحة العامة والتعليم والعمالة والعدالة واألمن واإلسكان

  :اإلجراءات
 لألشــخاص املــسؤولني عــن التخطــيط  املنظــور اجلنــساينتعمــيم زيــادة التــدريب علــى   ١-١

واملتابعة والتقييم يف خمتلف اخلدمات من خالل إدماج وحدات حمّددة يف التدريب املهـين علـى                
  .العمالة

تقدمي دورات خاصة ملقّدمي الرعايـة يف اخلـط األول يف موضـوعات رعايـة املـرأة الـيت                     ٢-١
  .بعاداالستهذا تواجه خطر أو تعاين من االستبعاد االجتماعي 

رعاية برامج التنـسيق بـني خمتلـف الوكـاالت لتـسهيل الرعايـة الـشاملة ومتابعـة معانـاة                      ٣-١
  .املرأة أو خطر معاناهتا من االستبعاد االجتماعي

تصميم أدوات إلجراء حتليل جنساين للحاالت احملدَّدة للمرأة اليت تعاين مـن االسـتبعاد           ٤-١
  .االجتماعي أو تواجه خطر هذا االستبعاد

 يف معـايري توزيـع مـساكن معانـة     ، أو توسيعه حسب االقتضاء،تطبيق املنظور اجلنساين    ٥-١
  .واحلصول على املساعدة االقتصادية لدفع اإلجيار
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 اإلعــالم والــوعي والوقايــة، وخاصــة يف جمــاالت الــصحة والعنــف اجلنــساين، ســياقيف   ٦-١
 املرأة اليت تعـاين مـن عاهـة بـصرية           علىسهولة الوصول لتسهيل فهمها على املرأة       معايري  تطبيق  
  .أو مسعية
دفع السلطات العامـة إىل التحلّـي بالقيـادة يف سياسـات اإلدمـاج للمـرأة الـيت تعـاين                    : ٢اهلدف  

  .من االستبعاد االجتماعي أو تواجه خطر هذا االستبعاد
  :اإلجراءات

مــاج الــيت التــشجيع علــى تطبيــق منظــور جنــساين يف الرعايــة وبــرامج وإجــراءات اإلد    ١-٢
  .ستجري لصاحل املرأة اليت تعاين من االستبعاد االجتماعي أو تواجه خطر هذا االستبعاد

رعاية العمـل اإلجيـايب لتـسهيل حـصول اجملموعـات النـسائية الـيت تعـاين مـن االسـتبعاد                       ٣-٢
  .االستبعاد على املوارد االقتصادية والتعليمية واالجتماعيةهذا االجتماعي أو تواجه خطر 

التشجيع على مشاركة منظمات املرأة يف متابعة وتقييم سياسات اإلدماج االجتمـاعي              ٤-٢
  .احلكومية

تشجيع املرأة اليت تعاين من االستبعاد االجتماعي أو تواجه خطـر هـذا االسـتبعاد علـى                   ٥-٢
تشكيل احتادات ودفعها إىل العمـل واملـشاركة النـشطة يف عمليـات التغـيري الشخـصي والتنميـة               

  .يةالشخص
تصميم مؤشرات نوعية لتقييم الرعاية وإجراءات املتابعة واإلدمـاج يف خمتلـف جمـاالت                ٦-٢

  .التعليم والصحة والعمالة واإلسكان والعدالة واألمن واملشاركة االجتماعية
عمالً بأهداف خمتلف اخلطـط الوطنيـة وتطبيقـاً هلـا مـن أجـل          املتخذة  تقييم اإلجراءات     ٧-٢

  .امالً املنظور اجلنسايناإلدماج االجتماعي ش
تــصميم اســتراتيجيات تركِّــز علــى البعــد اجلنــساين مــن أجــل التعــاون واإلشــراف     : ٣اهلــدف 

والدعم لربامج القطاع الثالث من أجل تعزيز إدماج املرأة اليت تعاين من االسـتبعاد االجتمـاعي                
  .أو تواجه خطر هذا االستبعاد

  :اإلجراءات
على املنظور اجلنساين لتوفري الرعاية املتنوعة للمجموعـات        تصميم بروتوكوالت تركِّز      ١-٣

  .النسائية اليت تعاين من االستبعاد االجتماعي أو تواجه خطر هذا االستبعاد
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تعزيز مبادرات القطاع الثالث املصّممة إلعادة إدمـاج اجملموعـات النـسائية الـيت تعـاين                  ٢-٣
 التــسهيالت االئتمانيــةعاد مــن خــالل مــن االســتبعاد االجتمــاعي أو تواجــه خطــر هــذا االســتب  

  .وتوفري البنية األساسية والتدابري الضريبية
  .تنسيق إجراءات خمتلف السلطات العامة والقطاع الثالث  ٣-٣
ضـــمان الـــشفافية يف خمتلـــف الوكـــاالت العاملـــة مـــن خـــالل اإلشـــراف االقتـــصادي     ٤-٣

  .اجلنساين التركيز ذاتواملنهجي والعمايل ومتابعة األهداف املقترحة 
تشجيع املشاركة النشطة والتمكني لصاحل املرأة الـيت تعـاين مـن االسـتبعاد االجتمـاعي                   ٥-٣

  .أو تواجه خطر هذا االستبعاد، يف برامج اإلدماج االجتماعي اليت يطّبقها القطاع الثالث
تــشجيع تبــادل مــستمر للخــربات وأفــضل املمارســات يف صــياغة بــرامج ومــشاريع           ٦-٣

  . يقوم هبا القطاع الثالثاإلدماج اليت
  .زيادة املعرفة بعمليات االستبعاد والفقر بني النساء: ٤اهلدف 

  :اإلجراءات
ــى  وضــع نظــام ملؤشــرات االســتبعاد االجتمــاعي      ١-٤ ــوفرة  يعمــل عل ــة املعلومــات املت جتزئ

  .حسب اجلنس ويكون متسقاً مع نظام املؤشرات املستعمل يف االحتاد األوريب
ــشاء    ٢-٤ ــز إن ــشأن  تعزي ــق عامــل ب ــوع اجلــنس ”فري ــسن  “ املــساواة ون ــار ال يف مرصــد كب
)Observatorio de Mayores (التابع ملعهد املسّنني واخلدمات االجتماعية.  
عمليات االستبعاد للمبادئ التوجيهية للتدابري واإلجراءات الـيت        عن  دعم إجراء أحباث      ٣-٤

  .ة املنظور اجلنساينيتعّين تطبيقها يف كل حالة من هذه احلاالت مع مراعا
ــه          ٤-٤ ــام خاصــة بتغطيت ــع االهتم ــساء، م ــن الن ــسن م ــار ال ــصادية لكب ــة االقت ــيم احلال  نتقي

  .بالضمان االجتماعي
 اسـتجابات ومـوارد اخلـدمات االجتماعيـة ملختلـف احتياجـات اجملموعـات         ةمضاها: ٥اهلدف  

  .االستبعادهذا النسائية اليت تعاين من االستبعاد أو تواجه خطر 
  :جراءاتاإل
زيادة التدريب على تعميم املنظور اجلنساين لألشخاص املسؤولني عن ختطيط ومتابعـة              ١-٥

 حمددة بـشأن التـدريب املهـين ألغـراض          توتقييم اخلدمات االجتماعية من خالل إدماج وحدا      
  .العمالة
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ــة     ٢-٥ ــايري اخلــدمات االجتماعي ــوب   واســتعراض مع ــرات أو العي ــشاف الثغ ــا الكت ختطيطه
االســتبعاد أو تواجــه هــذا  باالحتياجــات احملــددة للمجموعــات النــسائية الــيت تعــاين مــن املتــصلة

  .خطر االستبعاد
  .رعاية التبادل املستمر للخربات وأفضل املمارسات يف إدارة اخلدمات االجتماعية  ٣-٥

ت املطّبقـة يف ظلـها داخـل        ااإلجـراء ووأخرياً، متثّل اخلطة الوطنيـة لتحـالف احلـضارات            
. ٢٠١٠-٢٠٠٧العمــل واهلجــرة جانبــاً مــن اخلطــة االســتراتيجية للتكامــل املــدين لعــام   وزارة 

  :وتتضّمن هذه اخلطة اإلجراءات التالية بني إجراءات أخرى
  ).٦-٣التدبري (تشجيع قدرة القيادة لدى املرأة املهاجرة   -  

ال يــورد التقريــر ســوى معلومــات حمــدودة عــن حالــة نــساء وفتيــات الرومــا     - ٢٨رقــم 
يرجى تقدمي مزيد من املعلومـات فيمـا يتعلـق حبالـة     ). ٣٥٤، و   ٣٤٦، و   ١٦٥ الفقرات(

نساء وفتيات الروما، مبا يف ذلك ما يوجد من تدابري حلمايـة حقـوقهن اإلنـسانية، ال سـيما            
  .تعليم والعمالة واإلسكان والصحةفيما يتعلق حبصوهلن على ال

ــا      ــا أشـــري مـــن قبـــل ُيقـــّدر جممـــوع ســـكان الرومـ ــا يتـــراوح بـــني  كمـ  ٦٥٠ ٠٠٠مبـ
  . يف املائة من جمموع السكان١,٦٥ نسمة، أو حوايل ٧٠٠ ٠٠٠ و

وقد عانت طائفة الروما استبعاداً منهجياً وأصـبحت جتـد نفـسها علـى هـامش حقـوق                    
االقتــصار علــى العمــل املــرتيل وباإلضــافة إىل ذلــك تفــرض تقاليــد الرومــا علــى املــرأة  . املواطَنــة

وباإلضـافة إىل ذلـك     . منعها منذ سنواهتا األوىل مـن التعلـيم الرمسـي والعمـل           وجمال الرعاية، مع    
ال تزال هناك بعض املمارسات املتبعـة الـيت تنتـهك احلقـوق األساسـية للمـرأة انتـهاكاً منـهجياً،                

وحىت يف هذه احلالة فإن متوسط العمر املتوقّع للمـرأة       . مثل الزواج الذي ترتبه وتفرضه األسرة     
ط العمر املتوقع للرجل من طائفة الروما وكذلك متوسـط العمـر املتوقّـع للمـرأة             يزيد عن متوس  

  .من غري طائفة الروما
وتبذل حكومة إسبانيا جهوداً كـبرية لتـشجيع زيـادة مـشاركة طائفـة الرومـا يف مجيـع                     

جماالت وطبقات اجملتمع، كما يتضح من إنشاء جملـس الدولـة لطائفـة الرومـا مبوجـب املرسـوم                   
  .يوليه/ متوز٢٢ املؤرخ ٨٩١/٢٠٠٥امللكي 

 وتقـدِّم استـشارياً   هـو هيئـة مجاعيـة مـشتركة بـني الـوزارات تـؤّدي دوراً                وهذا اجمللـس      
ويضع اجمللس شكالً رمسياً للتعـاون      . تقاريرها إىل وزارة التعليم والسياسة االجتماعية والرياضة      

 الرفـاه االجتمـاعي الـيت تتـيح         احلكومـة اإلسـبانية لـصياغة سياسـات       وبني احتادات طائفة الروما     
  .لطائفة الروما مساعدة شاملة
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ومــن بــني الوظــائف األخــرى يقتــرح اجمللــس تــدابري للنــهوض بــشعب الرومــا ويقــّدم       
املشورة بشأن خطط التنمية اخلاصـة هبـم ويـوّزع املعلومـات املفيـدة بـشأن موضـوعات هتمهـم                    

  .ويطلب إجراء دراسات بشأن املشاريع والربامج
-٢٠٠٦ب خطــة العمــل الوطنيــة الرابعــة لإلدمــاج االجتمــاعي ململكــة إســبانيا وتطاِلــ  
  : باختاذ اإلجراءات التالية اليت تؤثّر على أفراد الروما٢٠٠٨

صــياغة مــشاريع للعمــل االجتمــاعي الــشامل، بالتعــاون مــع األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم      •  
  . إدماجهم يف اجملتمعالذايت، لرعاية أفراد الروما ومنع هتميشهم واملساعدة على

صــياغة إجــراءات تتــصل باملــساواة يف املعاملــة والفــرص والتــدريب وتبــادل املعلومــات    •  
  .وأفضل املمارسات

  .قيام األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت بصياغة خطط خاصة بأفراد الروما  •  
ة عـن   إجراء مسح وطين اجتماعي دميغرايف بشأن أفراد الرومـا، وكـذلك إجـراء دراسـ                •  

  .أحواهلم الصحية
  .إعداد خريطة مبساكن وجمتمعات الروما يف أسبانيا  •  
تطــوير بــرامج خاصــة باإلدمــاج يف ســوق العمــل واإلدمــاج االجتمــاعي بالتعــاون مــع     •  

  .املنظمات غري احلكومية
  .حتديد وتطوير وظائف جملس الدولة لشعب الروما  •  
  .اريخ وثقافة ولغة طائفة الروماإنشاء معهد لثقافة الغجر لتطوير وتعزيز ت  •  

-٢٠٠٩الرومـا   شـعب   ويف الوقت احلايل جتري الصياغة النهائية خلطة العمـل لتطـوير              
املواطَنــة واملــساواة يف املعاملــة، (جمــاالت العمــل الثمانيــة يف هــذه اخلطــة  ومــن خــالل . ٢٠١٢

سـكان، والثقافـة،    والتعليم، والعمالة والنشاط االقتصادي، والعمل االجتماعي، والـصحة، واإل        
تـسعى اخلطـة إىل اختـاذ خطـوات جديـدة           ) الـسياسي األورويب  جدول العمل   وشعب الروما يف    

. تتبع واقع شعب الروما وتكيِّف التدابري لتتـيح هلـم موقعـاً ومـشاركة يف مجيـع جمـاالت اجملتمـع                
  .وتعتنق اخلطة منظوراً جنسانياً شامالً باعتباره ركيزة أساسية من ركائزها

ــ   ــتراتيجية لتكـــافؤ الفـــرص  وأخـ  األهـــداف ٢٠١١-٢٠٠٨رياً، تتـــضّمن اخلطـــة االسـ
ــز     ــال التركيـ ــة يف جمـ ــتراتيجية التاليـ ــاج     : ٩االسـ ــالتنّوع واإلدمـ ــوعي بـ ــشائعة والـ الـــصورة الـ

  .االجتماعي
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ــة     إدمــاج : ١اهلــدف  ــة ومتابع ــّوع يف اخلــدمات املعروضــة ورعاي ــساين وإدارة التن املنظــور اجلن
  .التعليم والعمالة والعدالة واألمن واإلسكانخدمات الصحة العامة و

دفع الـسلطات العامـة إىل التحلّـي بالقيـادة يف سياسـات اإلدمـاج لـصاحل املـرأة الـيت                     : ٢اهلدف  
  .تعاين من االستبعاد االجتماعي أو تواجه خطر هذا االستبعاد

 والــدعم تــصميم اســتراتيجيات تركِّــز علــى املنظــور اجلنــساين للتعــاون واإلشــراف  : ٣اهلــدف 
لربامج القطاع الثالث وتعزيز إدماج املرأة اليت تعاين من االستبعاد االجتمـاعي أو تواجـه خطـر                

  .هذا االستبعاد
  .زيادة املعرفة بعمليات االستبعاد والفقر بني النساء: ٤اهلدف 
مضاهاة اسـتجابات ومـوارد اخلـدمات االجتماعيـة ملختلـف احتياجـات اجملموعـات         : ٥اهلدف  
  . اليت تعاين من االستبعاد أو تواجه خطر االستبعادالنسائية

  اآلثار االقتصادية املترتبة على الطالق
ع عنـد فـسخ العالقـة،       رجى تقدمي معلومات بشأن نوع املمتلكـات الـيت تـوزَّ          ُي - ٢٩رقم  

أي (وبيــان، علــى وجــه اخلــصوص، مــا إذا كــان القــانون يعتــرف باملمتلكــات غــري املاديــة   
رجــى أيــضا بيــان مــا إذا كــان وُي). ة ومكافــآت هنايــة اخلدمــة، والتــأمنياملعاشــات التقاعديــ

القانون ينص على توزيع إمكانيات الكسب يف املستقبل أو رأس املال البشري، أو مـا إذا                
كان يسمح بأي شكل مـن األشـكال أن يؤخـذ يف االعتبـار عنـد توزيـع املمتلكـات عقـب                     

مثال عـن طريـق مـنح مبلـغ         (ال البشري   فسخ العالقة حتسن إمكانيات الكسب أو رأس امل       
إمجايل يبني احلصة املقدرة للزوج اآلخر يف هذا النوع من األصول، أو السماح مبنح مبلـغ                

  ).تعويضي زوجي
فهنــاك أوالً . ينبغــي التأكيــد علــى وجــود اثــنني مــن اإلصــالحات اهلامــة يف هــذا اجملــال  

ــانون    ــزواج يف الق ــيت حتكــم ال ــانون  / متــوز١خ  املــؤر١٣/٢٠٠٥األحكــام ال ــه املعــدِّل للق يولي
ــالزواج بــني األشــخاص مــن نفــس اجلــنس     ــذلك أن  . املــدين، للــسماح ب وينبغــي أن يالَحــظ ل

العواقــب االقتــصادية حلــل الــزواج نتيجــة ســريان هــذا القــانون يف إســبانيا وتكــون هــي نفــس     
  .العواقب يف حالة مجيع أنواع الزواج بغض النظر عن جنس األزواج

يوليــه الــذي ُيَعــدِّل القــانون املــدين  / متــوز٨ املــؤرخ ١٥/٢٠٠٥ك القــانون  هنــاوثانيــاً  
  .وقانون األحكام املدنية بشأن االنفصال والطالق

وُيدِخل هذا القانون االلتزام على األزواج بتقاسم املسؤوليات املرتلية ورعاية األصـول              
الطــالق لتــسهيل احلــصول والفــروع واملعــالني اآلخــرين؛ وعــدَّل اللــوائح اخلاصــة باالنفــصال و 
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مباشرة على أيهما، مع إهناء احلاجة إىل احلـصول علـى االنفـصال قبـل أن ميكـن مـنح الطـالق،          
وتقليل املدة الـدنيا بعـد الـزواج إىل ثالثـة أشـهر؛ وإزالـة أسـباب االنفـصال أو الطـالق؛ وسـن                        

  .تدابري أخرى ذات صلة
حتديـد  ون املـدين ال يقـف عنـد حـد       وفيما يتعلق بآثار االنفصال أو الطالق، فـإن القـان           

عواقب وجود أطفال قُصَّر أو أطفال كبار معالني اقتصادياً، ولكنه ينظّم أيضاً آثار ذلـك علـى                 
  :األزواج وخاصة

 من القانون املدين، واملعـّدل بالقـانون   ٩٧املعاش التعويضي الذي تنظّمه املادة        - ١  
  . مؤقتاً، لتطبيق إمكانية جعل هذا املعاش معاشا١٥/٢٠٠٥ً

ــسبب          ــزوج اآلخــر ب ــسبة إىل ال ــصادياً ن ــذي يكــون يف موقــف ضــعيف اقت ــزوج ال وال
ــا كانــت قبــل الــزواج حيــق لــه احلــصول علــى       االنفــصال أو الطــالق وتكــون حالتــه أســوأ عّم
تعويض، وهذا التعويض يتألف من معاش مؤقت أو غري حمدود املدة، أو مبلغ إمجايل، طبقـاً ملـا         

  . أو احلكمبقاملنطحيدده االتفاق 
  :وُيحَسب مبلغ ومدة املعاش التعويضي مع مراعاة الظروف التالية  
  .أي اتفاقات يدخل فيها الزوجان  - ١  
  .السن واحلالة الصحية للزوجني  - ٢  
  .حصوهلما على العملواحتماالت املؤهالت املهنية   - ٣  
  .تكريس حياهتما لألسرة يف املاضي واملستقبل  - ٤  
 الزوجني من خالل العمـل يف األنـشطة التجاريـة أو الـصناعية أو      أحد مسامهة  - ٥  

  .املهنية لآلخر
  .مدة الزواج واملعاشرة  - ٦  
  .إمكانية ضياع حقوق املعاش التقاعدي  - ٧  
  .ثروة الزوج اآلخر وإمكانياته االقتصادية واحتياجاته  - ٨  
  .أي ظروف أخرى ذات صلة  - ٩  
ــداً ”ليــست هــذه القائمــة  و   ــها متثِّــل بعــض  “numerus clauses” - عــدداً مقيَّ ، ولكن

االعتبــارات املتجمِّعــة مــن القــانون ويتعــّين أن تــضعها اهليئــة ذات الواليــة عنــد اختــاذ القــرار يف  
ــار ــالء    و. االعتب ــضي جيــب إي ــنح املعــاش التعوي ــد م ــة   عن ــسامهات خــالل الرعاي ــار إىل امل االعتب
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املاضي واملـستقبل يف ضـوء عمـر األطفـال          ت  يف الوق واالهتمام باألسرة وبأعمال الزوج اآلخر      
وتؤَخــذ أيــضاً يف االعتبــار ســنوات املعاشــرة، وكــذلك املــؤهالت املهنيــة واحتمــاالت  . القُــصَّر

  .احلصول على العمل
ويــتم حتديــد املبلــغ وكــذلك حتديثــه مبوجــب اتفــاق بــني الــزوجني أو مبوجــب حكــم       
 يف حالـة وجـود تغيُّـر مـادي يف ثـروة أحـد               وهذا املعاش التعويضي ال ميكـن تغـيريه إالّ        . قضائي

وتكوين دخل سنوي أو حـق      ) نقدي أو عيين  (الزوجني وميكن االستعاضة عنه بنقل رأس مال        
  .انتفاع بأصول حمدَّدة

ينص القانون على أحقية الزوج املزعـوم الـذي أُعِلـن    يف حالة إبطال الزواج  . التعويض  - ٢
ة حــدوث املعاشــرة، رهنــاً بــالظروف املــذكورة إبطــال زواجــه باحلــصول علــى تعــويض يف حالــ

  . املدين من القانون٩٧أعاله واملنصوص عليها يف املادة 
ــر آخــر لالنفــصال أو الطــالق   . اســتعمال مــسكن األســرة   - ٣ ــة يتمثَّــل يف هنــاك أث إمكاني

لطـرف األكثـر تـضرراً،      لاستعمال مسكن األسرة وجتهيزاته العادية، وهو استعمال ميكن منحه          
الـزوج الـذي     كـان    وأيبقى معه األطفـال،     الذي  األطفال والزوج   الطرف هو    كان ذلك سواء  

حتديـدها حبكمـة بـشرط أن    ، لفتـرة يـتم   عدم وجود ذريـة   حيتاج احلماية أكثر من غريه يف حالة        
  .يكون ذلك مستصوباً يف مجيع احلاالت

 تقـدَّم الرعايـة     يف النظـام اإلسـباين    . الغرض من تقـدمي الرعايـة الـصحية ومحايـة الـصحة             - ٤
، مــع التمييــز بــني املــؤهلني لالســتفادةالــصحية مــن جانــب اجلهــات العامــة جلميــع األشــخاص  

واملـستفيدين علـى أسـاس االسـتحقاق املـستَمد لكـوهنم       ) العمـال (املستفيدين على أساس احلـق      
معالني ألحد املستفيدين باحلق، وليس مبوجـب وضـعهم الـذايت كعمـال وبالتـايل اشـتراكهم يف         

  .الضمان االجتماعي
األطفـال للطـرف األصـلي أو       والتغطية على األزواج واألصـول والفـروع        تنطبق هذه   و  

زوجه، إذا كانوا يعيشون مـع الطـرف األصـلي، ويعتمـدون عليـه أو عليهـا وال حيـصلون علـى                      
  .دخل من أي نوع

ــالل           ــصحية خـ ــة الـ ــستفيدين بالرعايـ ــن املـ ــصل مـ ــق أو املنفـ ــزوج املطَلَّـ ــان الـ وإذا كـ
بـدالً مـن ذلـك      االستحقاق املستَمد فيتم إهناء التغطية والرعاية الصحية يف حالة إهناء الزواج؛ و           

غـري  ) الـزوج الـسابق   (الطـرف األصـلي     كـان   يظل هذا الزوج مستفيداً بالرعايـة الـصحية طاملـا           
  .مستحق لالستفادة على أي أساس آخر
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معــاش ترمُّــل يف حالــة ول علــى حيــق للــزوج املنفــصل أو املطلّــق احلــص. معــاش الترمُّــل  - ٥
  :الوفاء باملتطلبات التالية

  .عدم الزواج مرة أخرى أو الدخول يف عالقة مرتلية  •  
تلقّي معاش تعويضي مبوجب االنفصال أو مفهوم الطـالق، ويكـون املعـاش قـد انتـهى              •  

أرمــل (وإذا تــرك الطــرف األصــلي أكثــر مــن أرملــة واحــدة   . بوفــاة الطــرف األصــلي 
ق هلم احلـصول علـى املعـاش ويتناسـب مبلـغ هـذا املعـاش مـع طـول الفتـرة              فيح) واحد

يف  يف املائة مـن اجملمـوع ختـصَّص          ٤٠أن  اليت يعيشون فيها مع الزوج املتويف، باستثناء        
آلخر زوج كان يعيش مع الزوج املتويف، شريطة أالّ يكـون هـذا الـزوج               كل األحوال   

  .تلقّى معاش ترمُّل آخر
 يف النظـام  أحكـام العالقـة الزوجيـة   ينبغـي أن يالَحـظ أن       سيم األصـول    فيما يتعلّق بتق  و  
القـانون  وينظمهـا    ،النظـام القـانوين الـذي حيكـم العالقـة االقتـصادية أثنـاء الـزواج               هي  اإلسباين  

  .األحكام االقتصادية للعالقة الزوجيةوهناك ثالثة أنواع من . املدين
ــشتركة، مبعــىن أن أي    ف   ــة امل ــاك نظــام امللكي ــا أحــد    هن ــا حيــصل عليه مكاســب أو مزاي

تقــسَّم بالتــساوي بــني والــزوجني أثنــاء فتــرة الــزواج تــدار بــصورة مــشتركة بعــد إهنــاء الــزواج  
  .الزوجني
وهناك نظام امللكية املنفصلة، حيث تظل املمتلكات الـيت حيـصل عليهـا أحـد الـزوجني                   

رة ممتلكاتـه والتمّتـع هبـا    لـذلك الـزوج، ويقـوم كـل زوج بـإدا     مملوكـة  بأي طريقة أثنـاء الـزواج    
والتصّرف فيها، ولكنـه يكـون ُملَزمـاً بتقـدمي مـسامهة تتناسـب مـع مكاسـبه أو مكاسـبها لـدفع                 

وبعد إهناء الزواج الذي مت الدخول فيه مبوجـب هـذا النظـام ختتلـف املبـالغ                . مصروفات األسرة 
هـين وحيـصل   املخصصة لكل منـهما، مـن ناحيـة أن أحـد الـزوجني ميكـن أن يعمـل يف نـشاط م            

على أصول يف حني يقوم الزوج اآلخر برعاية األسرة وال تتاح له فرصـة تكـوين ثـروة، لـذلك              
احلـصول علـى مبلـغ يتناسـب مـع هـذه الزيـادة غـري املتـساوية يف                   حق  ذا الزوج األخري    هل يكون
  .الثروة

وهنــاك املــشاركة، حيــث حيــصل كــل زوج علــى احلــق يف نــصيب مــن املكاســب الــيت   
 الزوج اآلخر أثناء فترة بيان هذا النظـام؛ وميثّـل ذلـك معـادالً مؤقتـاً لنظـام امللكيـة                     حيصل عليها 

  .املنفصلة
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  :عندئذ تنشأ القضايا التاليةو  
رغـم أن هـذه احلقـوق       : التصرُّف يف املسكن الرئيسي وأثاث املسكن املشترك        )أ(  

أو يتطلّـب أمـر حمكمـة      لكها أحـد الـزوجني فـإن التـصّرف فيهـا يتطلّـب موافقـة الـزوجني                  ميقد  
  ). من القانون املدين١٣٢٠املادة (حسب االقتضاء 

ــشتركة   )ب(   ــد زواج تكــون إدارة    : إدارة املمتلكــات امل ــدم وجــود عق ــة ع يف حال
املمتلكات املشتركة والتصّرف فيها مسؤولية مشتركة للزوجني، بدون املـساس بأحكـام املـواد              

  .) من القانون املدين١٣٧٥املادة (التالية 
يبلّغ كل من الزوجني اآلخر بصورة منتظمة حبالـة مجيـع األنـشطة االقتـصادية                 )ج(  
  ). من القانون املدين١٣٨٣القسم (وعائدها 
 ١٤٠٤املـادة   (جيري تقاسم فائض تصفية مجيع املمتلكات املـشتركة مناصـفة             )د(  

  ).من القانون املدين
ــة      ــشريكني يف حال ــة ينبغــي أن يالَحــظ أن ال ــزواج العــريف يتقامســان تلــك   ويف النهاي ال

يف الــسلع الــيت يــتم احلــصول عليهــا بــصورة مــشتركة بــنفس النِــَسب الــيت دفعهــا كــل منــهما      
  .شرائها

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 
 مــن ٢٠ مــن املــادة ١يرجــى بيــان مــا أحــرز مــن تقــدم جتــاه تعــديل الفقــرة      - ٣٠رقــم 

، A/59/38( مـن تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة          ٣٥٢فقـرة   أوصـت اللجنـة يف ال      االتفاقية، كما 
  ).٣٥٥-٣١٦اجلزء الثاين، الفقرات 

 ٢٠ مـن املـادة   ١بدأت إسبانيا ولكنها مل تستكِمل عملية التصديق على تعديل الفقرة        
  .ومن املأمول فيه أن يتم التصديق على التعديل يف السنة القادمة. من االتفاقية


