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 المقدمة والمنهجية المستخدمة في إعداد التقرير الوطني -أوالً  
بفضت  عمييتة التحتوال التدميقراط   قواعتدها وطيدة بُنيتت ة  دميقراطيإن دولة إسبانيا اليوم  -9

 9191عتام  ا ي يفالدستتور اسستباين ا تواعتمتاد  ،ستبعينات القترن املا ت اليت شهدها البيد يف 
إىل ا حتتاد األورو   شكال القوة الدافعتة وتو التقتدم. ولعت ل عمييتة انضتمام إستبانيا   قتا  اليذين 

وإىل منظمتتات أىتترل إقييميتتة الوتتابق، وعلتتديقها عيتتل الىالبيتتة العظمتتل متتن املعاهتتدات الدوليتتة 
التشتتريع  الستتاري، ومشتتاركتها النشتتوة يف  تيتت   قتتوا اسنستتان، ومبادرىلتتا إىل اعتمتتاد اسطتتار 

مالمح بيٍد ميتتزٍم التزامتا  رتارما   ا  احملاف  املعنية بالدفاع عن  قوا اسنسان وععزيزها، عشكا  مجيع
قتتتد فر تتتت األ متتتة و  لوبيعتتتة التحتتتديات التتتيت  ا هتتتا. أيضتتتا  واٍع  هلكنتتتحبمايتتتة  قتتتوا اسنستتتان، 

ت جديتتتتدة يف حتتتال  قتتتتوا اسنستتتتان، و  ستتتتيما ا قتلتتتتادية ا قتلتتتادية واملاليتتتتة الدوليتتتتة حتتتتتديا
الثقافيتتتة. وانوتتتتوت التتتتداب  السياستتتية التتتتيت اعتمتتتدها البيتتتد يف هتتتتذا الستتتياا عيتتتتل و وا جتماعيتتتة 
ستتتعت، قتتتدر اسمكتتتان، إىل موارتتتية  ايتتتة  قتتتوقهم. لكنهتتتا املواطنتتتون، نتتتاِ حبهميهتتتا عضتتتحياٍت 

متن استتاناف عنفيتذ عتداب   ،يف الوقتت املناست  ،وسوف متكان بشائر التعايف ا قتلتادي األكيتد
 من األ مة. ا ماية ا جتماعية والرعاية اليت عستهدف أشدل فاات اجملتمق  رمانا  وعضررا  

اهتمتتاٍم ىتتا  يف  و  يتتزال ععزيتتز  قتتوا اسنستتان و ايتهتتا عيتتل اللتتعيد التتدو ي مو تتق   -5
ا ستتتتعرال التتتدوري الشتتتام  األوىل يف سياستتتة البيتتتد ا ارجيتتتة منتتتذ أن ىضتتتعت إستتتبانيا  ولتتتة 

. وقدام البيد الدعم السياس  واملا ي ملفو ية األمم املتحدة السامية  قوا اسنسان، 5393 عام
 5393فيتته منتتذ عتتام  ودعتتم إنشتتاِ حيتتس  قتتوا اسنستتان دعمتتا  فتتاعال ، وكانتتت إستتبانيا عضتتوا  

الشام  ممارسة  أثبتتت عهظتم قيمتهتا . وععترب إسبانيا عميية ا ستعرال الدوري 5390 ىت عام و 
. وعظتتت  دعتتتوة إستتتبانيا مجيتتتق موارتتتية دعمهتتتا يف ععزيتتتز و ايتتتة  قتتتوا اسنستتتان يف العتتتا  و تتت 

 املقرارين ا ارني لألمم املتحدة إىل  يارة البيد مفتو ة  ودائمة.
ريتر وعوىل مكت   قوا اسنسان بتو ارة ا ارجيتة والتعتاون عنستيل عمييتة إعتداد هتذا التق -0

ليمبتاد  التوجيهيتتة املعتمتدة متتن حيتس  قتتوا اسنستان. وشتتاركت يف إعتداده مجيتتق  التوط  وفقتتا  
 عتن مكتت  نائت  رئتيس ا كومتة. وُعقتدت يف أيتار/  ىتلارتاىلا، فضتال  وفقا  الو ارات املعنية 

ا ليتنسيل مق منظمات اجملتمق املدين، اليت ُعر ت عييهت اجتماعاتٍ  5392مايو وأييول/سبتمرب 
باستتمرار عيتل عوتورات عمييتة إعتداد أمتني املظتا  وأُطيتق مسودة هذا التقريتر طيبتا  ارائهتا.  أيضا  

 التقرير.
عتتن عمييتتة متابعتتة عنفيتتذ التورتتيات التتيت قبهيهتتا  ويتضتتمن هتتذا التقريتتر التتوط  معيومتتاتٍ  -2

ستبانيا بشأن جوانت  أىترل متن  قتوا اسنستان يف إ عن معيوماتٍ  ، فضال  5393البيد يف عام 
عقريتترا  مر ييتتا  عتتن  5395. وقتتدمت إستتبانيا يف عتتام 5393يف عتتام  ات  عكتتن مو تتوع عورتتي

 .5393عنفيذ التوريات املقبولة يف عام 
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 اإلطار المعياري والمؤسسي -ثانياً  
 التوقيع والتصديق على االتفاقيات الدولية  -ألف 

كوك الدوليتتتتة التاليتتتتة  يف التلتتتتديل عيتتتتل اللتتتت 5393شتتتترعت إستتتتبانيا منتتتتذ أيار/متتتتايو  -2
الربوعوكتتتتتتول ا ىتيتتتتتتاري ليعهتتتتتتد التتتتتتدو ي ا تتتتتتا  بتتتتتتا قوا ا قتلتتتتتتادية وا جتماعيتتتتتتة والثقافيتتتتتتة، 
والربوعوكول ا ىتياري الثالث  عفاقية  قوا الوف ، واعفاقية حيس أوروبا بشأن  اية األطفتال 

منتتق ومكافحتتة العنتت   متتن ا ستتتىالل ا نستت  وا عتتتداِ ا نستت ، واعفاقيتتة حيتتس أوروبتتا بشتتأن
املنتجتتات الوبيتتة وا تترائم املماثيتتة التتيت ىلتتدد عقييتتد  تتد املتترأة والعنتت  املنتتز ي، واعفاقيتتة مكافحتتة 

 اللحة العامة.

 تحسين اإلطار المؤسسي -باء 
مق أن اسطار املؤسس  يف حال  قوا اسنستان   يتىت  إمجتا   منتذ جولتة ا ستتعرال  -6

 إ  أنه ميكن اسشارة إىل عى ْين مهمني يف هذا اجملال.الدوري الشام  األى ة، 
 إنشاء دوائر لمكافحة جرائم الكراهية والتمييز في جميع نيابات المحافظات اإلسبانية  

جتترائم الكراهيتتة والتمييتتز يف مجيتتق نيابتتات احملافظتتات يف  لقتتد كتتان إنشتتاِ دائتترة ملكافحتتة -9
تتن هتتذا التعزيتتز إستتبانيا أ تتد أهتتم التىتت ات التتيت شتتهدىلا إ ستتبانيا ىتتالل األعتتوام األىتت ة. وقتتد مكا

إقامتتة العتتدل متتن التلتتدي عتتذا النتتوع متتن ا تترائم مزيتتٍد متتن ا تتزم. ومتتن املهتتم  هياتتاتاملؤسستت  
 جرائم الكراهية. ذكر إنشاِ اجمليس الوط  لضحايا ، يف هذا السياا،أيضا  

 تحسين مستوى التنسيق في مجال مكافحة االتجار بالبشر  
إنشاِ و ية املقرِّر التوط  املعت  بقضتية  ، يف هذا املضمار،من ا دير بذكٍر ىاٍ  أيضا   -1

فيمتا ا جتار بالبشر، نظرا  ألمهية الدور الذي ا ويق به املقرار الوط  يف حتسني مستتول التنستيل 
 يتتتتران/بتتتتني  تيتتتت  املؤسستتتتات العاميتتتتة يف هتتتتذا اجملتتتتال عبعتتتتا   ىتلارتتتتاىلا، وقتتتتد أُنشتتتتات يف  ز 

نظرا  ، كذلك، آلية ليتنسيل فيما بني املؤسسات يف حال مكافحة ا جتار بالبشر، و 5395 يونيه
يف  ألثتتر هتتذه الو يتتة اس تتا  يف التشتتجيق عيتتل حتستتني مستتتول التنستتيل التتدو ي، وحتديتتدا   أيضتتا  

 إطار ا حتاد األورو .

 تحسين اإلطار المعياري -جيم 
 ومشروع التعديل الجديد 1262ي عام تعديل القانون الجنائي ف  

يف إجتتتراِ عمييتتتة ععتتتدي  مهمتتتة ليقتتتانون ا نتتتائ  اسستتتباين،  5393شتتترع البيتتتد يف عتتتام  -1
بتتة  تتد اجملتمتتق التتدو ي، وجرميتتة ا جتتتار  ،  تتمن جتترائم أىتترل،إطارهتتا يف روجعتتت ا تترائم املرعك 
ي  إليهتا رترا ة  ا جتتار ألضترال ُعرِّفتت ألول مترة بورتفها جرميتة  قائمتة  بتذاىلا وُأ تالتيت  بالبشر



A/HRC/WG.6/21/ESP/1 

GE.14-20368 4 

عتتتالوة عيتتتل ذلتتتك، ُشتتتددت و . (9)فريتتتدة ا جتتتتار ا نستتت ، يف  تتتني ُمتتتنح الضتتتحية القارتتتر  ايتتتة  
العقوبتتتات عيتتتل ا تتترائم املرعكباتتتة حبتتتل البياتتتة، وأُدحتتتت يف القتتتانون جرميتتتة ا جتتتتار باألعضتتتاِ و رع 

دة ليعقوبتتتة، واستتتُتحدثت متتتواد يتتتز كأ تتتد الظتتتروف املشتتتدِّ ياألعضتتتاِ ضتتت  القتتتانوين، وُأ تتتي  التم
ىلدف إىل رفق مستول  اية الُقلار من ا عتداِات ا نسية أو ا ستىالل ا نست  أو البىتاِ أو 

 ا ستخدام يف املواد اسبا ية. 
مشروع قانون جديد ُمعدِّل ليقانون ا نائ  يتعيل،  تمن اعتماد  يف و ري النظر  اليا   -93

، وعنقتيح ععريت  (5)واج القستري، وععزيتز  ايتة  تحايا العنت  ا نستاينأ كاٍم أىرل، بتجرمي الز 
ا ستىالل ا نس  والبىاِ القسري، والتشديد عيل أ ع   حايا ا جتار، وععزيز  ايتة الُقلاتر 
متتن ا تترائم املرعكب تتة  تتد  تتريتهم ا نستتية. ونتيجتتة  ليتورتتيات املقدمتتة متتن الفريتتل العامتت  املعتت  

لقسري، واليجنة املعنية حبا ت ا ىتفاِ القسري، واملقرِّر ا ا  املعت  بتعزيتز حبا ت ا ىتفاِ ا
التكتتترار، أُدحتتتت جرميتتتة ا ىتفتتتاِ القستتتري يف القتتتانون  عتتتدم و تتتمانات ا قيقتتتة والعدالتتتة وا تتترب

 ا نائ  املعدلل بورفها "جرمية  قائمة  بذاىلا". 
 عدم التمييز بسبب نوع الجنس   

، التيت ُعرافتت بأ تا جرميتة (0)ىا  يف هذا اجملال ععتدي  جرميتة ا جتتار بالبشتر يرب  بوجهٍ  -99
منفلية عن جرمية ىلري  املهاجرين، واعتماد ا وتة ا ستتاعيجية لتكتافؤ الفتر  ليىاية شخلية 
، اليت سُتنفلذ عن طريل ك  من ا وة ا ارة لتحقيل املساواة بني الرجت  5396-5392ليفتة 

لتحقيل ، وىوة العم  5396-5392 ليفتة كافحة التمييز يف األجورمال العم  و واملرأة يف ح
 املساواة بني الرج  واملرأة يف حتمق املعيومات، وىوة النهول باملرأة يف املناطل الريفية.

 مكافحة التمييز والعنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب  
عتتة الستتيوكيات املشتتجِّعة أو احملرِّ تتة، بلتتورة مباشتترة يشتتم  ععتتدي  القتتانون ا نتتائ  مراج -95

نارتتبتهم العتتداِ، أو أو ضتت  مباشتترة، عيتتل كتتره فاتتٍة بعينهتتا أو جتتزٍِ منهتتا أو شتتخ ٍ بعينتته، أو مُ 
التمييتتتز  تتتدهم، أو الستتتيوكيات املروِّجتتتة لتتتذلك، وىلتتتدف عمييتتتة املراجعتتتة إىل ععزيتتتز التشتتتريعات 

شتترِّع التشتتديد بلتتفٍة ىارتتة عيتتل قضتتية انتتدماج املهتتاجرين، النافتتذة يف هتتذا اجملتتال. كمتتا أراد امل
فبتتتادرت الستتتيوات، حتقيقتتتا  لتتتذلك، إىل اعتمتتتاد ا وتتتة ا ستتتتاعيجية الثانيتتتة ليمواطنتتتة وا نتتتدماج 

ا ستتتاعيجية الشتتامية ملكافحتتة العنلتترية والتمييتتز  وبتتدِ عنفيتتذ ، واعتمتتاد5392-5399ليفتتتة 
 ععل . ك منما يتل  بذلالعنلري وكره األجان  و 
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 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في إسبانيا -ثالثاً  
 (48/5، 48/6خطة حقوق اإلنسان )التوصيتان  -ألف 

ليخوتتة األوىل  قتتوا اسنستتان.  عقييمتتا   5395أجتترت ا كومتتة اسستتبانية ىتتالل عتتام  -90
متتتتن ذلتتتتك  . واعتبتتتتارا  5395كتتتتانون الثاين/ديستتتتمرب   51وُستتتتج  التقيتتتتيم النهتتتتائ  يف الربملتتتتان يف 

التتتاري ، أجتترت ا كومتتة اسستتبانية عمييتتة جتميتتق ليمعيومتتات املتعيقتتة حبالتتة  قتتوا اسنستتان يف 
ُشرع يف عنفيذ ىوط وعتداب  ىارتة متنوعتة بالىتة التتأث  يف هتذا اجملتال، مراعتاة   يف  نيإسبانيا، 
لدي عا منذ بداية عيل التجهودها ركازت ا كومة اسسبانية اليت األ مة ا قتلادية آثار  وورة 

 هذه الدورة التشريعية.
من ا وتط ىوط قواعية  تيفة أو ُأ ر  عقدم يف عنفيذها، و  ثناِاعُتمدت يف هذه األو  -92

ا وتتتتتة ا ستتتتتتاعيجية الوطنيتتتتتة ليوفتتتتت  واملراهتتتتتل، وا وتتتتتة  برا ، عيتتتتتل ستتتتتبي  املثتتتتتال،بتتتتتاس ا تتتتتديرة
سدمتتتتتاج شتتتتتع  الىجتتتتتر، وا ستتتتتتاعيجية ا ستتتتتتاعيجية لتكتتتتتافؤ الفتتتتتر ، وا ستتتتتتاعيجية الوطنيتتتتتة 

، وإجتتتراِات الرعايتتتة (2)اسستتتبانية لألشتتتخا  ذوي اسعاقتتتة، وا وتتتة التوجيهيتتتة ليتعتتتاون اسستتتباين
الشتتامية لضتتحايا اسرهتتاة، وىوتتة الشتتركات و قتتوا اسنستتان، وىوتتة العمتت  الوطنيتتة ل دمتتاج 

 هتتذه ا وتط إجتتراِات ا جتمتاع ، وىوتة املستتؤولية ا جتماعيتة ليشتتركات. وستوف ُيضتاف إىل
حمتتددة الوتابق، وأولويتتة رعايتة فاتتات معينتتة كاألستر أو الشتتباة أو كبتار الستتن، و  ستتيما  جديتدة

 الذين هم يف  الة فقر واستبعاد اجتماع .
واستنادا  إىل نتتائ  عنفيتذ هتذه ا وتط القواعيتة وأعمتال جتميتق املعيومتات املتعيقتة حبالتة  -92

عيتتتل و تتتق استتتتاعيجية وأهتتتداف حمتتتددعني  ععكتتت  ا كومتتتة  اليتتتا   قتتتوا اسنستتتان يف إستتتبانيا، 
 لألعوام املقبية يف حال  قوا اسنسان.

 عدم التمييز بسبب نوع الجنس -باء 
، 48/62، 48/9سياسات تحقيق تكافؤ الفرص، وبخاصة في مجال العملل )التوصليات   

48/66 ،48/61 ،48/61) 
ة عديدة لتحسني مستول عكافؤ الفر  بتني ععديالت عشريعي 5393ُأجريت منذ عام  -96

بشتأن  99/5390املرسوم امليك  بقانون رقم  منها قوانني مجيةاعُتمدت . و يف البيد الرج  واملرأة
والقتانون  ؛ اية العاميني ضت  املتفتراضني وعتداب  أىترل عاجيتة يف النظتام ا قتلتادي وا جتمتاع 

ن ا جتمتتتتتتاع  فيمتتتتتتا يتعيتتتتتتل با ستتتتتتتحقاقات املعتتتتتتدِّل ليقتتتتتتانون العتتتتتتام ليضتتتتتتما 59/5399رقتتتتتتم 
اجململق لقتانون عنظتيم التأمينتات ا ارتة واسشتراف  ن الوععدي   ؛ا جتماعية وا قتلادية ليمرأة

والقتتانون  ؛عييهتتا،  تتدف إ التتة الفتتوارا ا نستتانية فيمتتا يتعيتتل بأقستتا  التتتأمني وا تتدمات املقدمتتة
، التتتذي عتضتتتمن أهدافتتته الرئيستتتية ععزيتتتز إدمتتتاج ليعيتتتم والتكنولوجيتتتا وا بتكتتتار 92/5399رقتتتم 



A/HRC/WG.6/21/ESP/1 

GE.14-20368 6 

بشتتتأن التتتتداب  العاجيتتتة  0/5395والقتتتانون رقتتتم  ؛املنظتتتور ا نستتتاين كفاتتتٍة عامتتتة يف هتتتذا امليتتتدان
 . (2)سرالح سوا العم ، الذي عُقدلم موجبه مساعدات  لللة لتيس  عوظي  النساِ

األهتتتداف والتتتتداب   5396-5392وحتتتدد ا وتتتة ا ستتتاعيجية لتكتتتافؤ الفتتتر  ليفتتتة  -99
ذات األولوية، الرامية إىل إ الة ك  ما قد يكون متأرتال  متن أشتكال التمييتز بستب  نتوع ا تنس، 
وإىل حتقيتتتل عكتتتافؤ الفتتتر  بتتتني الرجتتت  واملتتترأة. وليخوتتتة ثالثتتتة أهتتتداف حتظتتتل باألولويتتتة، هتتت   

لتاد، متق التشتديد بلتفٍة ىارتة ا د من الفوارا اليت   عتزال قائمتة يف حتال العمالتة وا قت ‘9‘
واألسرية واملهنية وعقاسم املسؤولية  دعم التوفيل بني ا ياة ا ارة‘ 5‘عيل الفوارا يف األجور، و

القضتتاِ عيتتل العنتت  التذي ععانيتته املتترأة جملتترد أ تا امتترأة. وُعضتتاف إىل هتتذه األهتتداف ‘ 0‘فيهتا، و
اجملتتتتتا ت السياستتتت  وا قتلتتتتتادي  حتستتتتتني مشتتتتاركة املتتتترأة يف‘ 2‘ثالثتتتتة أهتتتتداف أىتتتتترل، هتتتت   

وإدمتاج مبتدأ ‘ 6‘و فز عكافؤ الفتر  بتني الرجت  واملترأة يف نظتام التعيتيم، و‘ 2‘وا جتماع ؛ و
 .(6)يف مجيق السياسات واسجراِات ا كومية كامال    املساواة يف املعامية وعكافؤ الفر  إدماجا  

شتاركة يف النشتا  ا قتلتادي، عنفيتذ ومن أبر  السياسات املعتمتدة يف حتال العمالتة وامل -91
عتتتداب  ل دمتتتاج ا جتمتتتاع  واملهتتت  لينستتتاِ الالئتتت  يتتتواجهن رتتتعوباٍت يف ا لتتتول عيتتتل فتتتر  

األعمتتال ا تترة وإنشتتاِ املشتتاريق، و فتتز و تتق ممارستتة عمتت ، وعنفيتتذ عتتداب  لتشتتجيق املتترأة عيتتل 
ر املستاواة يف املشتاريق، ومتكتني ىوط لتحقيل املساواة يف املشاريق اللى ة واملتوسوة، ورفتق شتعا

املتترأة متتن شتتى  منارتت  املستتؤولية يف املؤسستتات، والرقابتتة املستتتمرة عتتن طريتتل إدارة التفتتتي  يف 
 حا ي العم  والضمان ا جتماع .

التشتجيق عيتل التوفيتل بتني ا يتاة  عشتم  ومن جهة أىرل، اسُتحدثت إجراِات أىترل -91
استم املستؤوليات األسترية، وبترام  بشتأن املستاواة يف التعيتيم يف ا ارة واألسرية واملهنيتة وعيتل عق

املرافتتتتل التعييميتتتتة، وإجتتتتراِات ىلتتتتدف إىل إدمتتتتاج مبتتتتدأ املستتتتاواة يف املعاميتتتتة وعكتتتتافؤ الفتتتتر  يف 
يف  السياسات العامة والقواع العام، كما اسُتحدثت أنشوة ملكافحتة اسعالنتات املتحياتزة جنستيا  

لتتورة املتترأة، وإجتتراِات أىتترل ملكافحتتة استتتمرار عنمتتيط وظتتائ  املتترأة إطتتار عمتت  املررتتد املعتت  ب
 شاركة املرأة.ا ا  ميس عم  اجمل ِوالرج  ومسؤولياىلما، وبد

، 48/11، 48/16، 48/12، 48/4، 48/7 مكافحللة العنللف الجنسللاني )التوصلليات  
48/11 ،48/18 ،48/15 ،48/11 ،48/17) 
متن القتانون ا نتائ ، موجت   11التشتريع  ععتدي  املتادة ، يرب  يف اجملال 5393منذ عام  -53

، إذ ُ يتتتز هتتتذا التعتتتدي  ا ستعا تتتة عتتتن عقوبتتتة الستتتجن بعقوبتتتة 2/5393األساستتت  رقتتتم  القتتتانون
العم  لينفق العام أو عقوبة اسقامتة ا ربيتة. لكتن إن كتان الفاعت  متورطتا  يف جرميتة عنت  جنستاين، 

عتتالوة عيتتل ذلتتك، ُشتترع و يتت  ومنفلتت  عتتن حمتت  إقامتتة الضتتحية. عُنفاتتذ العقوبتتة إ  يف مكتتان  ت  
يف ععدي  نظام الرسوم يف حال إقامة العدل، بإعفاِ  تحايا  0/5395موج  املرسوم امليك  رقم 

العنتتت  ا نستتتاين متتتن دفعهتتتا، كمتتتا شتتترُع يف ععتتتدي  نظتتتام املستتتاعدة القانونيتتتة اجملانيتتتة، بكفالتتتة  تتتل 
املاديتتتة. ومتتتن جانتتتٍ  آىتتتر، ُعتتتدلت موجتتت  القتتتانون األساستتت  كانتتتت  تتتالتهم   الضتتتحايا فيهتتتا أيتتتا  
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 قتوا و ريتات األجانت   2/5333مكررا  من القانون األساس  رقم  09املادة  93/5399 رقم
،  دف  يادة عداب   اية املرأة األجنبية  تحية العنت  ا نستاين واندماجهم ا جتماع يف إسبانيا 

، بتدوره، 9993/5399. وعتدال املرستوم امليكت  رقتم (9)اميتهتااليت قد عقرر اسبالغ عمتن أستاِ مع
نظام شؤون األجان  ا ا  مواط  ا حتاد األورو  واملنوقة ا قتلادية األوروبية، لُيجيز لضتحايا 

ربتتا  انتهتتاِ العنتت  ا نستتاين ا  تفتتار بتلتتاريح اسقامتتة التتيت حبتتو ىلن لظتتروف استتتثنائية، يف  تتال 
القتتانون ا نتتائ  رام . ومتتن جهتتة أىتترل،  تت وجتتةبورتتفها رأة إلىتتاِ عستتجي  املتت التتزواج أو الوتتالا أو
إبوتتال إذا أقتتدم عيتتل ستتيوك املتتدلعل أو احملكتتوم عييتته بتهمتتة العنتت  ا نستتاين  املعتتدلل قيتتد ا عتمتتاد

ركلت  ملراقبتة عنفيتذ التتداب  ا  تا يتة وعقوبتات اسبعتاد. وميكتن ا طتالع 
ُ
جها  التتحكم عتن بُعتد امل

  عيل  قوا النساِ  حايا العن  ا نساين يف الدلي  التا ي 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/home.htm. 

، ا ستتتتاعيجية الوطنيتتتة ليقضتتتاِ عيتتتل 5390اعتمتتتدت  كومتتتة إستتتبانيا يف متو /يوليتتته  -59
تاعيجية عداب  ىلدف إىل عوعية النساِ . وعشم  ا س(1)5396-5390ليفتة  العن   د املرأة

 حايا العن  ا نساين ومنعه والكش  عنه، فضال  عن عداب  لتقدمي املساعدة وا ماية والدعم 
بستب  اسعاقتة أو ا نتمتاِ إىل  عن، مق إيتالِ اهتمتام ىتا  ليقارترات والنستاِ األ تع   تا   

اف هتتتذه ا ستتتتاعيجية، فقتتتد ُشتتترع يف حتستتتني املنتتتاطل الريفيتتتة أو األرتتت  األجنتتته. وحتقيقتتتا  ألهتتتد
. (1)مستتتول عتتدري  أفتتراد قتتوات وأجهتتزة أمتتن الدولتتة، وحتستتني أستتالي  عقيتتيم السياستتات العامتتة

ومتتن جانتت  آىتتر، عُتترب  الستتيوات بنستتبة أكتترب يف الوقتتت التتراهن  تيتت  أشتتكال العنتت  احملتميتتة  
شتتويه األعضتتاِ التناستتيية األنثويتتة، كا جتتتار بالنستتاِ والفتيتتات ألضتترال ا ستتتىالل ا نستت ، وع

 والزواج القسري. 
اعُتمتتدت فيتته التتتداب  ا ارتتة التاليتتة،  وقتتد شتتكايت ا ستتتاعيجية الوطنيتتة املتتذكورة إطتتارا   -55

متتن مجيتتة عتتداب  أىتترل  نشتتر  تتالت مؤسستتية، والتشتتديد عيتتل  تترورة مشتتاركة  تيتت  ا هتتات 
ا ارتتتتتة، وا  تتتتتوالع بأنشتتتتتوة يف شتتتتتىت اجملتتتتتا ت  ا جتماعيتتتتتة وا قتلتتتتتادية الفاعيتتتتتة، العامتتتتتة و 

كالريا   أو الثقتايف أو اللتح  أو حتال التكنولوجيتات ا ديثتة، ومتنح جتوائز ىارتة، واعتمتاد 
 .(93)عداب  لتوعية اجملتمق بأعمال مكافحة ا جتار بالنساِ والفتيات ألضرال ا ستىالل ا نس 

 تتدل أولويتتات عمتت  قتتوات وأجهتتزة أمتتن كمتتا يشتتك  القضتتاِ عيتتل العنتت   تتد املتترأة إ -50
. واستتُتحد ، يف هتذا الستتياا، "بروعوكتتول التنستيل والتعتتاون فيمتتا بتني املهنيتتني املعنيتتني (99)الدولتة

بالتلدي ليعن  ا نساين واملنز ي وإ تالتهم"، و"بروعوكتول العمت  املتعيتل بنظتام املتابعتة عتن بُعتد 
ولدل قوات وأجهزة أمتن الدولتة شتبكة  .(95)ساين"لتداب  وعقوبات اسبعاد يف سياا العن  ا ن

رعايتتة متخللتتة عتتتأل  متتن الفهتترا املعنيتتة بتتاملرأة القارتتر، وفهتتر ا شتترطة ا تتر  املتتدين القضتتائية، 
ودوائتتر الرعايتتة األستترية، واألفرقتتة املعنيتتة بتتاملرأة القارتتر وهتتا  الشتترطة التتوط . عتتالوة عيتتل ذلتتك، 

التخللتات بشتعبة عتدري  وحتستني أداِ جهتا  الشترطة يتنظم كت  متن "مركتز التحتديث وحتديتد 
التتتوط " وجهتتتا  ا تتتر  املتتتدين دوراٍت عدريبيتتتة عتتتن قضتتتية العنتتت  ا نستتتاين. ولتحستتتني مستتتتول 
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الرعايتتتة املقدمتتتة ليضتتتحايا، استتتُتحد  "التتتدلي  األساستتت  ل ستتتعافات النفستتتية األوليتتتة يف ستتتياا 
نظتتتام املتكامتتت  ملتابعتتتة  تتتا ت العنتتت  عتتتن ذلتتتك، فيتتتدل إستتتبانيا "ال فضتتتال  و العنتتت  ا نستتتاين". 

. ويف الفتتة (90)العنت  ا نستاين" بستب ا نساين"، الذي يشم  بدوره "النظام الفرعت  ليوفيتات 
، ُأجريتتتت عنقيحتتتات متواليتتتة لنمتتتاذج استتتتمارات الشتتترطة لتقيتتتيم 5392و 5393متتتا بتتتني عتتتام  
متتيم عنبيهتتات أو إنتتذارات استتتنادا  استتتخدام أداة جديتتدة سرتتدار وععب قريبتتا  بتتدِ الاملختتاطر وعقتترار 

 إىل املتابعة الدائمة لتوور  جم املخاطر اليت قد يتعرل عا الضحايا.
، 48/19، 48/14مكافحللة االتجللار بالبشللر ألالللراض االسللت )ل الجنسللي )التوصلليات   

48/82 ،48/86 ،48/81 ،48/81 ،48/88 ،41/18 ،41/15) 
منتتذ   ستتتىالل ا نستت  باهتمتتاٍم ىتتاٍ  أيضتتا   ظيتتت قضتتية ا جتتتار بالبشتتر ألضتترال ا -52
ليمقتترِّر التتوط   . ويتترب  بوجتتٍه ىتتا  يف هتتذا اجملتتال إنشتتاِ الو يتتة املتتذكورة آنفتتا  (92)5393 عتتام

 .5392نيسان/أبري   0ار بالبشر يف املع  بقضية ا جت
موجتتت  مكتتتررا  متتتن القتتتانون ا نتتتائ   999وقتتتد ُعرافتتتت جرميتتتة ا جتتتتار بالبشتتتر يف املتتتادة  -52

منفلتتتتتية عتتتتتن جرميتتتتتة ىلريتتتتت   ليىايتتتتتةبأ تتتتتا جرميتتتتتة شخلتتتتتية  2/5393القتتتتتانون األساستتتتت  رقتتتتتم 
. وهتتتت  إ تتتتدل جتتتترائم العْمتتتتد، وعلتتتتبح عامتتتتة متتتتىت ارُعكتتتت  فعتتتت  ا جتتتتتار بىتتتترل (92)املهتتتتاجرين

. ويشك  فع  ا ستىالل، إن وقق، (96)ا ستىالل باستخدام أي من وسائ  إبوال عنلر الر ا
أ كتتام عيتتل متتن القتتانون ا نتتائ   911املتتادة   جرميتتة ا جتتتار بالبشتتر. وعتتنجرميتتة  منفلتتية عتتن 

جرمية ا ستىالل ا نس  والبىاِ القسري اليت ُعض مُّ عقوبتها إىل عقوبة جرمية ا جتار. وقد مشيت 
 عميية ععدي  القانون ا نائ  املذكورة عنقيح ععري  ا ستىالل ا نس  والبىاِ القسري. 

التعتتتتديالت األىتتتترل إىل حتستتتتني إجتتتتراِات حتديتتتتد هويتتتتة الضتتتتحايا وعيبيتتتتة  ويهتتتتدف أ تتتتد -56
. كمتتا يعتتارب الربوعوكتتول اسطتتاري  مايتتة  تتحايا (99)ا  تياجتتات ا ارتتة لألطفتتال  تتحايا ا جتتتار

مكتتررا   21يضتحايا الُقلاتتر. و تدر يف هتذه النقوتة إ تافة أن املتادة  تا  لو تق االا جتتار بالبشتر 
وانتدماجهم ا جتمتاع   قوا و ريات األجان  يف إستبانيا  2/5333  رقم من القانون األساس

،  تتتدف حتستتتني مستتتتول  ايتتتة  تتتحايا 93/5399قتتتد ُعتتتدلت موجتتت  القتتتانون األساستتت  رقتتتم 
عن عيست  ععتاو م متق الستيوات  ا جتار األجان  احملتميني الذين هم يف و ق ض  نظام ، فضال  

،  ت  اسشتارة إىل اعتمتاد كت  متن ا وتة الشتامية ملكافحتة وأىت ا  . (91)يف التحقيل يف هذه ا ترائم
ستُيعتمد اسرتدار الثتاين التيت ، و 5395-5331ا جتار بالبشر ألضرال ا ستىالل ا نست  ليفتتة 

عشتتترين  51، والربوعوكتتتول اسطتتتاري  مايتتتة  تتتحايا ا جتتتتار بالبشتتتر، يف 5392منهتتتا ىتتتالل عتتتام 
 .(91)القانون ا نائ  املعدلل، كذلك، الزواج القسري. وسُيجرِّم 5399األول/أكتوبر 

ويُنفلذ عم  الشرطة إمجا   يف هذا اجملال موج  بروعوكول  اية  تحايا ا جتتار بالبشتر  -59
ىوتتتة  5390والربوعوكتتتول اسطتتتاري  مايتتتة  تتتحايا ا جتتتتار بالبشتتتر. وقُتتتدمت يف نيستتتان/أبري  

 ا ستىالل ا نست . ويشتم  جهتا  ا تر  املتدين أيضتا  الشرطة ملكافحة ا جتار بالبشر ألضرال 
. وعيستت ا  5396-5390ا ستتتاعيجية ليفتتتة  مكافحتتة ا جتتتار  تتمن األهتتداف الرئيستتية  وتتته
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"، كمتا فُعت ا trata@policia.esسمكانية ا علتال وهتا  الشترطة التوط ، فُتعات  الربيتد اسلكتتوين "
" )التعتتاون متتق املتتواطنني( يف اللتتفحة الر يتتة  هتتا  Colaboración ciudadanaالقستتم املعنتتون "

ضتتتتويق بتتتته مركتتتتز ي ا تتتتر  املتتتتدين عيتتتتل شتتتتبكة اسنتنتتتتت. كمتتتتا  تتتت  اسشتتتتارة إىل التتتتدور التتتتذي
 ". BDTrataقاعدة بيانات ا جتار " استخبارات مكافحة ا رمية املنظمة، الذي يُدير أيضا  

جملال، عيل النحتو املتتوىل يف ا وتة الشتامية ا وقد ارعفق مستول التعاون الدو ي يف هذا -51
. وعتتتترب  بتتتتذلك 5395-5331ملكافحتتتتة ا جتتتتتار بالبشتتتتر ألضتتتترال ا ستتتتتىالل ا نستتتت  ليفتتتتتة 

جولتتة ا حتتتاد األورو  السياستتة املكافحتتة ا رميتتة املنظمتتة، بو تتق  مشتتاركة البيتتد الفاعيتتة يف إطتتار
ائم ا وتتت ة واملنظمتتتة. كمتتتا ُعتتتز  التعتتتاون ىوتتتط العمتتت  التشتتتىييية املتعيقتتتة بتقيتتتيم ىلديتتتدات ا تتتر 

التتتتدو ي متتتتق كتتتت  متتتتن املنظمتتتتة الدوليتتتتة ليشتتتترطة ا نائيتتتتة )اسنتبتتتتول(، ومكتتتتت  الشتتتترطة األورو  
)يوروبول(، ووكالة يورو جاست، والوكالة األوروبية سدارة التعاون يف حال العمييات عيل ا دود 

 ا ارجية ليدول األعضاِ يف ا حتاد األورو .

، 48/64، 48/68، 48/7التمييللللز والعنصللللرية وكللللره األجانللللب )التوصلللليات  -جيم 
48/12 ،41/61) 

 (48/11، 48/67، 48/64، 48/61، 48/65تعزيز اإلطار التشريعي والمؤسسي )  
كتتتتان أ تتتتد أهتتتتداف السياستتتتات العامتتتتة يف هتتتتذا اجملتتتتال ىتتتتالل األعتتتتوام األىتتتت ة ععزيتتتتز  -51

ول أنستت  متتن ا مايتتة ليفاتتات املميلتتز  تتدها بستتب  األرتت  التشتتريعات اسستتبانية لكفالتتة مستتت
العرقتت ، أو األرتت  القتتوم ، أو نتتوع ا تتنس، أو امليتت  ا نستت  واعويتتة ا نستتانية، أو اسعاقتتة، أو 

عتتتذا  التتتدين أو املعتقتتتدات، أو ألستتتباة سياستتتية أو أيديولوجيتتتة،  تتتمن أستتتباة أىتتترل. وحتقيقتتتا  
مراجعتتة الستتيوكيات  ملعتتدلل ستتابل التذكر قيتتد ا عتمتتاد  اليتا  اعتدف، أُدحتتت يف القتتانون ا نتائ  ا

اجململتق ن  . وأُدمت  يف الت(53)احملرِّ ة عيل كره فاات أو أقييات معينة وعيل ممارسة العن   دها
يتمييتز املباشتتر، والتمييتز ضتت  ل ععريتت وانتتدماجهم ا جتمتاع  ليقتانون العتام  قتتوا ذوي اسعاقتة 

 .التحرشتعدد األشكال، والتمييز بالتال م، و املباشر، والتمييز امل
،  5390ومتتن جانتت  آىتتر، أُنشتتات يف مجيتتق نيابتتات حمافظتتات إستتبانيا يف آذار/متتار   -03

، وكانتتت قتتد أُنشتتات متتن قبتت  (59)جتترائم الكراهيتتة والتمييتتز كمتتا ُأشتت  متتن قبتت ، دوائتتر ملكافحتتة
يتني نائت  قضتائ  مستؤول عتن التنستيل دوائر مماثية يف نيابتات برشتيونة ومدريتد وستيبياا، وعقترر عع

 عيل اللعيد الوط .
، 48/69، و48/67سياسلللات مكافحلللة التمييلللز والعنصلللرية وكلللره األجانلللب )التوصللليات   

48/12 ،48/81 /41/67 ،41/64) 

ا ستتتتاعيجية الشتتتامية ملكافحتتتة العنلتتترية  5399عشتتترين الثتتتاين/نوفمرب  2اعُتمتتتدت يف  -09
. وعتتو ي هتتذه ا ستتتتاعيجية (55)ععلتت  متتا يتلتت  بتتذلك متتتنجانتتت  و والتمييتتز العنلتتري وكتتره األ
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وعداب  يف حا ت التعييم والعم  واللحة  وعقرا أهدافا   أل ع  األشخا   ا    ىارا   اهتماما  
والستتكن ووستتائط اسعتتالم وشتتبكة اسنتنتتت والريا تتة والتوعيتتة. واستتُتحدثت عيتتل نوتتاٍا أوستتق 

ىلتتدف إىل حتستتني عمييتتيت مجتتق البيانتتات وإعتتداد اس لتتاِات  "ىريوتتة التمييتتز يف إستتبانيا" التتيت
الر يتتتة فيمتتتا يتعيتتتل حبتتتا ت وجتتترائم التمييتتتز بلتتتفة عامتتتة. ويف حتتتا ت التوعيتتتة والتعيتتتيم والعمتتت  

يتورو  91 212 231 بتكيفتة بيىتت برناحتا   611ووسائط اسعالم و اية الضحايا، مولل البيتد 
"ا وتة التوجيهيتة  5390يف عتام  . واعُتمدت أيضتا  (50)5390و 5395يف الفتة ما بني عام  

يتدري  يف ل "مشروع ليتعاي  وحتسني مستول األمن يف املرافل التعييمية وأوساطها"، ويُنفلذ  اليا  
ععل  والكش  عنها".  ما يتل  بذلك منمنق العنلرية وكره األجان  و ل يع قاعات الدر 

املثال، ا وتة الشتامية لينشتا  البتدين والريا تة، والبيتان  ، عيل سبي تويف حال الريا ة، اعُتمد
  املتعيل بتحقيل املساواة ليمرأة ومشاركتها يف الريا ة.

وما بر ت إسبانيا، بلفتها مشاركة يف رعاية مبادرة "حتال  ا ضتارات"، عقتدم التدعم  -05
لسنوي بأستبوع الوئتام . ومن جهة أىرل، دعم البيد ا  تفال ا(52)5393عذه املبادرة منذ عام 

بتتتني األديتتتان، وشتتتارك يف عأستتتيس مركتتتز امليتتتك عبتتتدا  بتتتن عبتتتدالعزيز العتتتامل  ليحتتتوار بتتتني أعبتتتاع 
 األديان والثقافات.

، 48/12، 48/69، 48/67، 48/64تحسللللين نظللللام اإلحصللللاء الللللوطني )التوصلللليات   
48/16) 
بشتأن نظتم املعيومتات  نظام إ لاِ ا رائم موج  اعفاا التعاون 5399ُعدل يف عام  -00

املتعيقتتتة حبتتتا ت العنلتتترية وكتتتره األجانتتت . وكتتتان أ تتتد التىيتتت ات التتتيت ُأجريتتتت يف هتتتذا املضتتتمار 
إدماج ععري  العنلرية أو كره األجانت ، املفلات  والعتامل ، املقتتح متن اليجنتة األوروبيتة ملناهضتة 

وأجهتتتتزة أمتتتتن الدولتتتتة، العنلتتتترية والتعلتتتت ، يف التشتتتتريعات الوطنيتتتتة. كمتتتتا ُعتتتتز  عتتتتدري  قتتتتوات 
"مشتتتروع التتتتدري  املتعيتتتل بتحديتتتد وعستتتجي   تتتا ت ناجتتتتة عتتتن با ستتتتفادة متتتن أوجتتته التتتت  ر ال

العنلرية أو كره األجان ". وأُعد، من أج  ذلك، "دلي  دعم عدري  قوات وأجهزة أمن الدولة 
حقيقتتات كتتره األجانتت "، التتذي أستتهم يف عوجيتته التل حتديتتد وعستتجي   تتا ت العنلتترية و يف حتتا

متتتن القتتتانون ا نتتتائ  املتعيقتتتتني  992و 992. ويضتتتم هتتتذا التتتدلي  املتتتادعني (52)عيتتتل وتتتو أفضتتت 
. و تتري  اليتتا  (56)بتتا رائم التتيت يكتتون مرعكبوهتتا الفعييتتون هياتتة  عابعتتة ليستتيوة أو موظفتتا  عموميتتا  

عتتتتتذه ا تتتتتا ت. ويف  تلتتتتتديمتتتتتن أجتتتتت  الإعتتتتتداد بروعوكتتتتتول ىتتتتتا  بعمتتتتت  قتتتتتوات أمتتتتتن الدولتتتتتة 
، ُنشتتتترت ألول متتتترة يف ا وليتتتتة اس لتتتتائية لتتتتو ارة الداىييتتتتة بيانتتتتات عتتتتن  تتتتا ت 5395 عتتتتام

عتتتالوة عيتتتل ذلتتتك، فقتتتد رتتتدر عقريتتتر كامتتت  عمتتتا وقتتتق ىتتتالل عتتتام و العنلتتترية وكتتتره األجانتتت . 
 رائم الكراهية.و من  ا ٍت متلية (59)5390
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 ثنيالدائرة المعنية بمساعدة ضحايا التمييز بسبب األصل العرقي أو اإل  
معنيتتتتة مستتتتاعدة  ستتتعيا  إىل حتستتتتني مستتتتتول  ايتتتة  تتتتحايا التمييتتتتز، فيتتتتدل البيتتتد دائتتتترة -02

سنشتتتاِ موقتتتق شتتتبك   ، وقتتتد ُىوتتتط أيضتتتا  (51) تتتحايا التمييتتتز بستتتب  األرتتت  العرقتتت  أو اسثتتت 
 لتقدمي الدعم املؤسس  لضحايا العنلرية.

 (41/17، 48/18ال جر )التوصيتان الخاصة للسكان حالة ال  
خبلو  شع  الىجتر يف إستبانيا، فاألعمتال ذات اللتية مشتمولة بإطتار ا ستتاعيجية  -02

، الذي يتضمن (51)5353-5395الوطنية ل دماج ا جتماع  لشع  الىجر يف إسبانيا ليفتة 
يف كتتت  متتتن حتتتا ت اسدمتتتاج ا جتمتتتاع  األربعتتتة  5353كميتتتة ينبىتتت  حتقيقهتتتا يف عتتتام   أهتتتدافا  

عتتتن مستتتتهدفات متوستتتوة األجتتت  ينبىتتت   لعمتتت  والستتتكن واللتتتحة(، فضتتتال  الرئيستتتية )التعيتتتيم وا
ملكافحة العنلرية والتمييز العنلري  ، وا ستاعيجية الشامية املذكورة آنفا  5392حتقيقها يف عام 
ععلتتت . ومتتن األهتتتداف احملتتددة يف حتتتال التعيتتيم،  يتتتادة  متتتا يتلتت  بتتتذلك متتنوكتتره األجانتت  و 

املدرستتت  وععمتتتيم إمكانيتتتة ا لتحتتتاا  يميتتتة يف مر يتتتة التعيتتتيم قبتتت نستتت  ا لتحتتتاا بتتتاملرافل التعي
باملدرستة، وكتتذلك  يتتادة نستت  النجتتاح الدراستت  لوتتالة املر يتتة ا بتدائيتتة، ويستتتند عنفيتتذها إىل 

العتابر ليحتدود روما أسر ال ىوو  عم  حمددة. وقد ُدعمت، يف هذا السياا، مشاريق كمشروع
الثتتتتانوي  وتتتتالة الىجتتتتر منتتتتذ مر يتتتتة التعيتتتتيم ا بتتتتتدائ   تتتتىتالوطنيتتتتة، وبرنتتتتام  متابعتتتتة ودعتتتتم ال

. ومتتتول و ارة (03)الىجتترالستتكان اسلزامتت ، وبرنتتام  "فلتتول ععزيتتز التعيتتيم" التتتابق ملؤسستتة أمانتتة 
 50يف املتوستتط، عتتديرها  برناحتتا   903ستتنوية لتتت  اللتتحة وا تتدمات ا جتماعيتتة واملستتاواة منحتتا  

يتتتتورو بتتتتني  (09)2 211 913.59 هامتوستتتتوبيتتتت   بقيمتتتتة حميايتتتتة، 61منظمتتتتة ضتتتت   كوميتتتتة يف 
 .5390و 5393 عام 

 المهاجرون وملتمسو اللجوء وال)جئون -دال 
، 48/51، 48/56، 48/52، 48/11، 41/17حقللللللللوق المهللللللللاجرين )التوصلللللللليات   

48/51) 
 قتتوا و ريتتات األجانتت  يف  2/5333القتتانون األساستت  رقتتم  (05)ُعتتدل عتتدة متترات -06

. ويكفتت  التعتتدي  التتذي أُدىتت  عييتته موجتت  القتتانون األساستت  دماجهم ا جتمتتاع وانتتإستتبانيا 
 ميتتق األجانتت  املمارستتة الكاميتتة ليحقتتوا األساستتية واملمارستتة التدر يتتة لستتائر  5/5331 رقتتم

 نظامتا   2/5390لفتتة إقتامتهم القانونيتة يف إستبانيا. ويُنشتا القتانون األساست  رقتم  ا قتوا عبعتا  
 .قيمني لفتات طوييةاملمن  ا ماية الدوليةب املشمولني ية يف  ا ت طردلتعزيز ا ما

يف الفتترع )جتتيم( بشتتأن التمييتتز والعنلتترية وكتتره  وإىل جانتت  عتتداب  العمتت  املتتذكورة آنفتتا   -09
 5392-5399األجان ، يشك  اعتماد ا وة ا ستتاعيجية الثانيتة ليمواطنتة وا نتدماج ليفتتة 

ملتختذة يف حتال إدمتاج املهتاجرين. وىلتدف هتذه ا وتة إىل عنستيل السياستات أ د أهم التتداب  ا
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التتتيت عنفتتتذها  تيتتت  اسدارات العامتتتة يف الدولتتتة. ويتتترب ، يف هتتتذا الستتتياا، التشتتتديد عيتتتل قضتتتية 
عتن ععزيتتز إمكانيتة  لتول املهتتاجرين عيتل ا تتدمات ا جتماعيتة عيتتل  التعتاي  اجملتمعت ، فضتتال  
لستتتتكان، برفتتتتق مستتتتتول إدمتتتتاج الستتتتكان يف اجملتمتتتتق يف ستتتتياق  ىوتتتتر قتتتتدم املستتتتاواة متتتتق ستتتتائر ا

عتتالوة عيتتل ذلتتك، ععتتارب ا ستتتاعيجية ستتابقة التتذكر ملكافحتتة و ا ستتتبعاد ا جتمتتاع ، والتنتتوع. 
يف  ععلت  قضتية التمييتز أيضتا   متا يتلت  بتذلك متنالعنلترية والتمييتز العنلتري وكتره األجانت  و 

وفيما يتعيتل باجملتال األىت ، فمتن أبتر  األهتداف احملتددة  حال ا ل يف اللحة والسكن والعم .
فيه ا د من عدم استقرار سوا العم  وجتتزُّهه، ومكافحتة التوظيت  ضت  النظتام  وا ستتىالل يف 

عتتذه األهتتداف، عُنفلتتذ يف الوقتتت التتراهن بتترام   العمتت ، والتشتتجيق عيتتل جتتودة العمالتتة. وحتقيقتتا  
يف املعاميتة وعتدم التمييتز يف حتال العمت ، وبترام  سدارة التنتوع يف  عوعوية وعرو ية بشأن املساواة

 فضتال  و ، كما عُنفلذ إجتراِات ل دمتاج ا جتمتاع  املهت  حبست  فترادل ا تا ت. (00)املؤسسات
عتتتن ذلتتتك، يعتتتتف القتتتانون العتتتام املتعيتتتل بالعمتتت  ليمقيمتتتني األجانتتت  بتتتنفس  قتتتوا وواجبتتتات 

 ملتعيقة بالضمان ا جتماع . العاميني اسسبان املهنية وا
ومتتتتتولل ا وتتتتتة ا ستتتتتاعيجية ليمواطنتتتتتة وا نتتتتدماج عتتتتتن طريتتتتل رتتتتتندوا دعتتتتم استتتتتتقبال  -01

. وقتتتتتتتد ُررتتتتتتتد ليخوتتتتتتتة ا ستتتتتتتتاعيجية يف الفتتتتتتتتة متتتتتتتا بتتتتتتتني وانتتتتتتتدماجهم ا جتمتتتتتتتاع  املهتتتتتتتاجرين
يف مييتتتون يتتتورو. و  عُررتتتد عتتتا ميزانيتتتة منتتتذ متوييهتتتا  110متتتا حموعتتته  5399و 5332 عتتتام 
، لكتن ىلتدف الستيوات إىل صلتي  ميزانيتة عتا متا أن يستمح و تق امليزانيتة العامتتة 5395 عتام

 ليدولة بذلك.
بتتتترام  ليمستتتتاعدة اسنستتتتانية والرعايتتتتة موجهتتتتة ليمهتتتتاجرين  تتتتديث   وينفتتتتذ البيتتتتد أيضتتتتا   -01

، الورتتتول إىل الستتتوا   اسستتتبانية، وبتتترام   للتتتة  ستتتتقبال املهتتتاجرين وإدمتتتاجهم يف اجملتمتتتق
وبتتتترام  ل دمتتتتاج ا جتمتتتتاع  يف األ يتتتتاِ التتتتيت عرعفتتتتق فيهتتتتا نستتتتبة الستتتتكان املهتتتتاجرين، وبتتتترام  
ليمستتتتتتاعدة عيتتتتتتل العتتتتتتودة الووعيتتتتتتة. ولتتتتتتدل إستتتتتتبانيا، كتتتتتتذلك، شتتتتتتبكة عامتتتتتتة ملراكتتتتتتز استتتتتتتقبال 

، واملستتتتتاعدة (02)املهتتتتاجرين ،  تتتت  أن ُعضتتتتاف إليهتتتتا شتتتتتبكة مراكتتتتز استتتتتقبال ميتمستتتت  اليجتتتتِو
قتتدمي املنظمتتات ضتت  ا كوميتتة، وعتتتوىل و ارة العمتت  والضتتمان ا جتمتتاع  ع اسنستتانية املقدمتتة متتن

 يشبكتني.ل الدعم
 ( 41/18، 48/58، 48/89)التوصيات  الحماية الخاصة للمهاجرين الُقّصر  

 قتتتوا و ريتتتات األجانتتت  يف  5/5331متتتن القتتتانون األساستتت  رقتتتم  02عتتتنظم املتتتادة  -23
رعاية املهتاجرين الُقلاتر ضت  امللتحوبني بتذويهم، إذ عتن   مسألة ا جتماع ماجهم اندإسبانيا و 

عيتتل أنتته يف  تتال ععتتذار ا تتزم بستتن القارتتر األجنتته ضتت  ا تتائز لوثتتائل اعويتتة، "عقتتدم لتته التتدوائر 
أل كتام قتانون ا مايتة القضتائية ليُقلاتر،  املختلة حبماية القلار الرعاية الفورية الال متة لته، وفقتا  

بالواقعة، ويأمر املكت  بتحديد سنِّه، وعتعاون مؤسستات اللتحة  ع  العام فورا  ويُبيل  مكت  املد
عالوة عيل و عذا الىرل، بإيالِ األولوية سجراِ ا ىتبارات الال مة".  املناسبة مق املكت  حتقيقا  

عيل إبالغ الدوائر املعنية حبماية الُقلار يف أقتاليم  229/5399ذلك، ين  املرسوم امليك  رقم 
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إىل حتستني مستتول التنستيل فيمتا بتني هتذه التدوائر، أعتدا   كم التذا  يف هتذه ا تا ت. وستعيا  ا
بشتتتأن بعتتتن ا وانتتت  املتلتتتية ميفتتتات  9/5331مكتتتت  املتتتدع  العتتتام ليدولتتتة ا ستشتتتارة رقتتتم 

حتديتتد ستتتن القلاتتر األجانتتت  ضتت  امللتتتحوبني بتتذويهم، كمتتتا أعتتدا استتتتنتاجات اجتمتتاع املتتتداعني 
. واعُتمتد، كتذلك، 5393نيستان/أبري   53ؤون القلاتر واألجانت  التذي ُعقتد يف املختلني بش

الربوعوكول اسطاري ليقلار األجان  ض  امللحوبني بذويهم
(02). 

 (41/12، 41/14حق اللجوء والحماية الفرعية )التوصيتان   
 اد  اليتتا  قيتتد ا عتمتتعوجتد ا مايتة الدوليتتة يف إستتبانيا. و  95/5331يتنظم القتتانون رقتتم  -29

متتن القتتانون  9-91)د(، و9-91، و2. وعشتتم  املتتواد (06) ئحتتة عنفيذيتتة جديتتدة عتتذا القتتانون
يف الالئحتتة النافتتذة ويف الالئحتتة قيتتد  مبتتدأ عتتدم اسعتتادة القستترية، التتوارد أيضتتا   95/5331رقتتم 

ِو ا عتمتتتتاد. وقتتتتد  يتتتتدت يف األعتتتتوام األىتتتت ة الضتتتتمانات التتتتيت  تتتتددها القتتتتانون مليتمستتتت  اليجتتتت
. وعتترب  متتن بتتني التتربام  التتيت نُفتتذت يف هتتذا اجملتتال بتترام  استتتقبال وإدمتتاج (09)وا مايتتة الفرعيتتة

ميتمس  اليجِو والالجاني واملستفيدين من ا ماية الدوليتة، والتربام  الستنوية سعتادة التتوطني يف 
 . 5399إسبانيا، اليتان عنفذان منذ عام 

   يشتتك  يف  تتد ذاعتته ستتببا   ة مايتتة الدوليتتة القانونيتتومتتق أن ا جتتتار بالبشتتر يف ستتياا ا -25
لربوعوكول  ايتة  تحايا ا جتتار، املعمتول بته  ليمقا اة، إ  أنه يف املمارسة العميية، ووفقا   حمددا  

فيمتتتا بتتتني التتتو ارات، يبحتتتث املكتتتت  املعتتت  ميتمستتت  اليجتتتِو والالجاتتتني مجيتتتق طيبتتتات ا مايتتتة 
ان ميتتتمس اليجتتِو  تتحية اجتتتار أم  ، ويبيتت  جهتتا  الشتترطة الدوليتتة، بلتترف النظتتر عمتتا إذا كتت

 الوط  حبا ت طيبات ا ماية الدولية اليت عتضح فيها مؤشرات لوقوع جرمية اجتار.
 مراكز احتجاز األجانب  

 ئحتتتتتة عمتتتتت  مراكتتتتتز ا تجتتتتتا  األجانتتتتت  ونظامهتتتتتا  5392اعُتمتتتتتدت يف آذار/متتتتتار   -20
إلزاميتتة  لتتول مراكتتز ا تجتتا  األجانتت  منهتتا ىتترل . وعشتتم  الالئحتتة  تتمانات أ(01)التتداىي 

عيتتتل إذن قضتتتائ  متتتن اعياتتتات املختلتتتة، و تتتل النتتتز ِ يف ا علتتتال باملنظمتتتات ضتتت  ا كوميتتتة 
عتن  تل هتذه املنظمتات يف  يتارة املراكتز، واسفتراج الفتوري عتن األجنته   ماية املهاجرين، فضتال  

اليت أدت إىل اصاذ التدب  ا  تا ي املتمثت  من جان  السيوات اسدارية مجرد انتهاِ الظروف 
يف ا  تجا . وملكت  املتدع  العتام أن  تري  يتارات ملراكتز ا تجتا  األجانت  و متق، كتذلك، 

 من معيومات. منها ما يراه مناسبا  
 الوضع في سبتة ومليلية  

 بستتتب  يف األشتتتهر األىتتت ة لضتتتىط استتتتثنائ  متتتدينتا ستتتبتة، وخبارتتتة، مييييتتتة،ععر تتتت  -22
 .(01)ا دود عرب مجاعية بلورة أفواج املهاجرينعدفل 
ومتتتتدينيت ستتتتبتة ومييييتتتتة مراكتتتتز سقامتتتتة األجانتتتت  املؤقتتتتتة، ىلتتتتدف إىل عقتتتتدمي ا تتتتدمات  -22

ليمهتتاجرين التتذين هتتم يف و تتق ضتت   (23)ا جتماعيتتة األساستتية وض هتتا متتن ا تتدمات املتخللتتة
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  مراكتتتز ذات نظتتتام مفتتتتوح، األمتتتر التتتذي يتتتتيح نظتتتام  وميتمستتت  اليجتتتِو وا مايتتتة الدوليتتتة. وهتتت
  رية اصاذ قرار اسقامة فيها من عدمه.

 مركتز مييييتة يف  تني يتستق، شخلتا   295 لتت مركز سبتة سقامة األجانت  املؤقتتة سقتيو  -26
متتتن  . بيتتتد أنتتته نتيجتتتة  لضتتتىط املهتتتاجرين الستتتابل بيانتتته، يعتتتاين مركتتتز ستتتبتة  اليتتتا  شخلتتتا   213  ل

يُتؤوي مركتز مييييتة فعييتا  ثالثتة أمثتال يف  تني ، مقيما   601يبي  عدد املقيمني فيه ا كتظار، إذ 
، وهتتو متتا يستتتدع   تترورة إجتتراِ (29)مقيمتتا   9202طاقتتته ا ستتتيعابية، ليبيتت  عتتدد املقيمتتني فيتته 

  عمييات نق  ليمهاجرين من سبتة وميييية إىل شبه ا زيرة األيب ية.
 93بتقتدمي  زمتة عتداب  طارئتة بقيمتة قتد ععهتدت األوروبيتة  املفو تيةجدير بالتذكر أن و  -29

 لضىط املهاجرين ا ستثنائ  الذي ععانيه مدينتا سبتة وميييية.  تلديمن أج  ال مييون يورو

 ( 41/16، 48/11، 48/19التعذيب وضروب سوء المعاملة )التوصيات  -هاء 
 (48/14، 48/1منع أفعال التعذيب وضروب سوء المعاملة )التوصيتان   

عشك  إدارة التفتي  املعنية باملوظفني وا دمات األمنية اعياة املنو   ا إجتراِ عمييتات  -21
التفتتتي  والتحقتتل والتقيتتيم املتعيقتتة بتنفيتتذ ا تتدمات التتيت عقتتدمها اسدارة العامتتة ليشتترطة واسدارة 

تابعتتة عمتتا، وكتتذلك بأعمتتال العامتتة ليحتتر  املتتدين وبعمتت  املراكتتز والو تتدات املركزيتتة وا ارجيتتة ال
 5339أعضاِ هذين ا هتا ين أثنتاِ أداِ مهتامهم. ويف هتذا الستياا، بتادرت الستيوات يف عتام 

أفراد قوات وأجهزة أمن الدولة لكفالة  قوا األشتخا   بشأن سيوك 95إىل اعتماد األمر رقم 
ر  املتدين قتوانني جها  الشرطة الوط  وجهتا  ا تلدل احملتجزين أو رهن ا بس لدل الشرطة. و 

عأديبية ىلدف إىل املعاقبة بشدة عيل أي سيوك ُمهتني أو ُمتذلا لألشتخا  احملتجتزين قتد يستيكه 
ليحمايتة املقدمتة يف هتتذا اجملتال، عُتنظم يف أجهتزة الشترطة، وكتتذلك يف إدارة  أفتراد الشترطة. وععزيتزا  

وحمتتام   ةكالِ النيابتتجيستتات إعالميتتة بشتتأن  قتتوا اسنستتان لتتو  ،الستتجون وهياتتات إقامتتة العتتدل
 الدولة وىرباِ الو  الشرع .

ُأسندت إىل أمني املظا  يف إسبانيا مهام االية الوطنية  5331ويف عشرين الثاين/نوفمرب  -21
 .(25)ملنق التعذي 

، 48/17الواجللب فللي حللاالت التعللذيب وسللوء المعاملللة )التوصلليتان علللى النحللو التحقيللق   
41/11 ) 
 تيفتتة، ُأكاتتدت  الدستتورية يف إستتبانيا ىتتالل األعتوام األىتت ة أ كامتا  اعتمتدت احملكمتتة  -23

عتتوى  أقلتتل درجتتات واعياتتات القضتتائية ، عويتت  إىل مجيتتق احملتتاكم 60/5393يف ا كتتم رقتتم 
أفتتراد الشتترطة، وحتتتدد بعتتن متتن جانتت  عاميتتة املا تتر  يف التحقيتتل يف البالضتتات املتعيقتتة بستتِو 

ا تمال نتدرة األدلتة املتا تة عيتل هتذا النتوع  زيادة هذا التحقيل، كا وان  اليت ينبى  مراعاىلا يف
من ا رائم أو ا دعاِ، ألضرال التحقيل، أن األشتخا  املكيفتني حبراستة الشتخ  احملتجتز هتم 



A/HRC/WG.6/21/ESP/1 

15 GE.14-20368 

  عكتن موجتودة قبت  ا  تجتا . أ تا بعتد ا تجتا ه و  املسؤولون عن اسرابات البادية عييته فعييتا  
إىل اعتمتتتاد مستتتودة مشتتتروع قتتتانون  5399ستتتيوات يف متو /يوليتتته ومتتتن جانتتت  أىتتتر، بتتتادرت ال

احملاكمتتتات ا نائيتتتة، التتتيت صفاتتتن مهيتتتة  ضتتتور احملتتتام  إىل قستتتم الشتتترطة متتتن  تتتاين إىل ثتتتال  
ستتاعات وعتتتوىل إرتتالح نظتتام ا تتبس ا نفتترادي،  تتدف  يتتادة الضتتمانات املستتتحقلة ليشتتخ  

ادي بأقستام الشتترطة بوستائط التستجي  اللتتو  احملتجتز، كتستجي  متدة املكتتو  يف ا تبس ا نفتر 
أو املرئ  أو عقدمي املساعدة ك   اين ساعات من جان  ىب  الو  الشرع  أو الوبيت  املعتنيل 

 من قب  االية الوطنية ملنق التعذي . 
 نظام جمع البيانات  

 935 رقتتم أُدمتت  يف ا وتتة األوىل  قتتوا اسنستتان املعتمتتدة متتن  كومتتة إستتبانيا التتتدب  -29
ثتتة عتتن ا تتا ت التتيت قتتد عشتتك  إفراطتتا   تتاد وستتيية التتذي نتت ا عيتتل إ يف عقييتتد   متتق بيانتتاٍت حمدل

وستتتيية عتتتا. وُعستتتجا  يف إطتتتار هتتتذه ال  قتتتوا األشتتتخا  رهتتتن ا تتتبس لتتتدل الشتتترطة أو انتهاكتتتا  
ن أو رهتن انتهاك  قوا األشتخا  احملتجتزيب أفراٍد من الشرطةقيام األفعال اليت أُبي  بسببها عن 

 ا بس لدل الشرطة.

 حرية التجّمع والتعبير -واو 
 حرية التجمع  

من الدستتور اسستباين بتا ل يف التجمتق الستيم  وضت  املستياح  تمن  59ععتف املادة  -25
ا قتتوا األساستتية وا ريتتات العامتتة، وعو تتح أن ممارستتة هتتذا ا تتل   صضتتق سذن مستتبل، لكتتن 

فقتتط يف  تتا ت التجمتتق يف أمتتاكن املتترور العتتام، إذ  ت مستتبقا  عتتن  عيتتل  تترورة إبتتالغ الستتيوا
"ليس ليسيوات أن حتظتر التجمعتات إ  يف  تال وجتود أستباة وجيهتة عتؤدي  تذه التجمعتات 
إىل اسىتتتالل بالنظتتتتام العتتتتام، وععتتتترين األشتتتتخا  أو املمتيكتتتات ليخوتتتتر". وقتتتتد ُفلاتتتتيت هتتتتذه 

، املتتتنظم  تتتل التجمتتتق والعنارتتتر 1/9110األ كتتتام الدستتتتورية موجتتت  القتتتانون األساستتت  رقتتتم 
 األساسية ملمارسته. 

و   اسشارة إىل أن مشروع القانون األساست   مايتة أمتن املتواطن   يتؤثر عيتل  ريتة  -20
متتن متتواد القتتانون األساستت   أل كتتام الدستتتور و  يعتتدِّل أيتتا   ممارستتة  تتل التجمتتق والتظتتاهر وفقتتا  

وع القتتتانون األساستتت   مايتتتة أمتتتن املتتتواطن عيتتتل . وبتتتذلك، يتتتن  مشتتتر 1/9110املتتتذكور رقتتتم 
من األ كام الرامية إىل املعاقبة عيل ما قتد يقتق أثنتاِ ممارستة  تل التظتاهر أو ميتس بتأمن  حموعة

املتتتواطنني متتتن أعمتتتال عنتتت  واعتتتتداِ وإكتتتراه، كالتظتتتاهرات ضتتت  املبياتتت   تتتا أو احملظتتتورة يف أمتتتاكن 
عىوتت  الوجتته  قنعتتةيف اسىتتالل بالنظتتام العتتام باستتتخدام أاعياكتت  األساستتية ا يويتتة، أو املشتتاركة 

ومتنتتتق حتديتتتد هويتتتة األشتتتخا ، أو ممارستتتة  تتتل التجمتتتق حبمتتت  أستتتيحة أو أجستتتام قتتتد عستتتب  
 األذل.
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 حماية الصحفيين أثناء التظاهرات  
ناست ، املنحتو التعزيز مباشرة عمت  قتوات وأجهتزة أمتن الدولتة واسعالميتني عيتل ل عوىيا   -22

يف إستبانيا  اللتحفينياعفاا ععاون بني و ارة الداىيية واحتاد نقابات  5399آذار/مار   ُوقاق يف
من أج  حتديد هوية اسعالميني يف التظاهرات اليت عقتض  عدى  الشرطة، بتإقرار ارعتداِ رتدرية 

 لتمييزهم.

 إمكانية اللجوء إلى القضاء وحماية الضحايا -ايز  
 (48/8تحديث نظام القضاء )التوصية   

قتتتتانون أساستتتت  جديتتتتد بشتتتتأن  تتتتري التفتتتتاول ، يف حتتتتال إمكانيتتتتة اليجتتتتِو إىل القضتتتتاِ -22
ليسيوة القضائية  دف حتديث نظتام القضتاِ و يتادة فعاليتته، بإستراع  متن ا ستتجابة القضتائية. 

، التتتيت 5392-5395واعُتمتتدت  تتتذا اعتتدف ىوتتتة عمتت  األمانتتتة العامتتة سقامتتتة العتتدل ليفتتتتة 
ععدي  هيكيت  عياتات إقامتة العتدل يف البيتد. ومتن أجت  ععزيتز التتدري  يف هتذا  عسعل إىل إجراِ

ىوة ليتدري  املستمر يف مركز الدراسات القضائية الذي ييتحتل بته أعضتاِ  اجملال، ُعو ق سنويا  
جهتتا  ا دعتتاِ وأجهتتزة األمنتتاِ القضتتائيني، وىتترباِ الوتت  الشتترع ، وستتائر املتتوظفني العتتاميني يف 

 عتتتتالوة عيتتتتل ذلتتتتك، فقتتتتد اعُتمتتتتد يف متتتتتو /و عتتتتن حمتتتتام  الدولتتتتة.  العتتتتدل، فضتتتتال  هياتتتتات إقامتتتتة 
، املتنظم  ستتخدام عكنولوجيتات املعيومتات وا علتا ت 91/5399القتانون رقتم  5399 يوليه

 .(20)يف هياات إقامة العدل، واعادف إىل عيس  عالقة املواطنني واملهنيني  ذه اعياات
 يةالمساعدة القضائية المجان  

. دالبيت يف ةلقد طر ت األ مة ا قتلادية حتديات أمام برنتام  املستاعدة القانونيتة اجملانيت -26
اعتمتتتاد مشتتتروع قتتتانون ليمستتتاعدة القانونيتتتة   اليتتتا   تتتري ، لتحتتتدياتاذه عتتت تلتتتدييف ستتتبي  الو 

اقبتتتتة اجملانيتتتة يفتتتت  بضتتتترورة كفالتتتتة استتتتدامة نظتتتتام القضتتتتاِ اجملتتتتاين بتحستتتني إدارة املتتتتوارد و يتتتتادة مر 
ق التكيتتز استتتخدامها. ويرفتتق هتتذ املشتتروع عتتدد املستتتفيدين املباشتترين احملتميتتني متتن هتتذا ا تتل، متت

بوجتتته ىتتتا  عيتتتل أ تتتع  الفاتتتات )كضتتتحايا العنتتت  ا نستتتاين، واسرهتتتاة، وا جتتتتار بالبشتتتر، 
 يفل هتذه الفاتات حبت ا عتافوالُقلار وذوي اسعاقة النفسية  حايا اسيذاِ أو سِو املعامية(، و 

 ا لول عيل املساعدة القانونية اجملانية بلرف النظر عن عوفر املوارد الال مة ليتقا  .
 حماية ضحايا الجريمة  

و تتتق يتعيتتتل باعتمتتتاد مشتتتروع قتتتانون   اليتتتا   تتتري فيمتتتا يتعيتتتل حبمايتتتة  تتتحايا ا رميتتتة،  -29
ة إىل الضتحايا،  حايا ا رمية، الذي يهدف إىل عقدمي أوسق استجابة ممكنة من السيوات العامت

ذلتك عيتل جترب قتلتر . و  ي  من النا ية القانونيتة فحست ، بت  متن النا يتة ا جتماعيتة أيضتا  
ا قتد يتنجم عتن  التة ممت ا تد أيضا  شم  الضرر الواقق عيل الضحية يف إطار دعول جنائية، ب  ي
عول. التتد كتتان و تتعه  ، أيتتا  الشتتخ  عتتا الضتتحية متتن آثتتار أىتترل ليلتتدمة النفستتية التتيت ععتترل
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وعيل هذا النحو، ينويل قانون و ق  حايا ا رمية متن ا عتتاف بكرامتة الضتحايا ويهتدف إىل 
، عتن ملتام اجملتمتق ككت . ويتوىل  اهتمتام ىتا   مالدفاع عن ملتا ه املاديتة والنفستية، ومتن   

 .(22)الكراهية موجرائ، واسرهاة، (22)يف هذا اجملال لضحايا العن  ا نساين

 الطفل -حاء 
 ( 41/15الجرائم المرتكبة ضد حرية القّصر الجنسية )التوصية   

متتتتن أجتتت  مكافحتتتتة ا تتتترائم ىارتتتتة بُتتتذلت يف حتتتتال الوفولتتتة، و  عتتتتزال عُبتتتتذل، جهتتتود  -21
املرعكبتتتة  تتتد  ريتتتة القلاتتتر ا نستتتية. ويشتتتداد القتتتانون ا نتتتائ  املعتتتدلل قيتتتد ا عتمتتتاد العقوبتتتات 

، لينفِّتتذ بتتذلك (26)عامتتا   96إىل  ويرفتتق ستتن الر تتا ا نستت املفرو تتة عيتتل هتتذا النتتوع متتن ا تترائم 
عورية مقدمة من  نة  قوا الوف  التابعة لألمتم املتحتدة، و ساتن مستتول ا مايتة التيت عوفرهتا 
إسبانيا ليقلار، وخبارة يف حال مكافحة بىاِ األطفال. ومن جهة أىترل،  ترام القتانون رترا ة  

ستتتتن السادستتتتة عشتتتترة إىل ا ضتتتتور أثنتتتتاِ ممارستتتتة أفعتتتتال أو  الستتتتيوك املتمثتتتت  يف دفتتتتق طفتتتت  دون
اعتداِات جنسية حبل أشخا  آىرين، وين  يف هتذه ا تا ت عيتل فترل عقوبتات علت  إىل 
الستتجن لثالثتتة أعتتوام. أمتتا عتتن جتترائم البىتتاِ، فيميتتز القتتانون بو تتوٍح أكتترب بتتني الستتيوكيات التتيت 

سا بالقارترين أو بتذوي اسعاقتة، ويرفتق يكون  حيتها شخ  بال  والسيوكيات األىرل التيت متت
العقوبات املقررة ليسيوكيات األىت ة ويقترا ظروفتا  جديتدة مشتدِّدة ليعقوبتة ملكافحتة أستوأ  تا ت 
بىتتتاِ األطفتتتال. كمتتتا يتتتوىل  اهتمتتتام ىتتتا  ليمعاقبتتتة عيتتتل استتتتخدام األطفتتتال يف املتتتواد اسبا يتتتة، 

ملتتتتتتتتتواد اسبا يتتتتتتتتتة التتتتتتتتتوارد يف التوجيتتتتتتتتته باعتمتتتتتتتتتاد التعريتتتتتتتتت  القتتتتتتتتتانوين  ستتتتتتتتتتخدام األطفتتتتتتتتتال يف ا
، ويعاق   عيل فعي  إنتاج ونشر مشاهد استعرا ية أو عترول إبا يتة يشتارك UE/2011/93 رقم

 فيها أشخا  ُقلار أو ذوو إعاقة، ب  وعيل  ضور هذه العرول عن عيم.
 (41/15مسودة مشروع قانون حماية الطفل )التوصية   

اعتمتاد مستتودات مشتتاريق قتتانون  مهيتة قيتتد ا عتمتتاد  اليتتا  متن التتتداب  األىتترل فائقتتة األ -21
، وإدمتاج مبتدأ  يقستر ع ماية الوف ، اليت ستتوىل، عيل ستبي  املثتال،  إجتراِات ا ضتانة والتبت ا

. كمتا ستتتوىل (29)الدفاع عن مليحة الوف  العييا كمبتدأ عفست ي و تل أرتي  وقاعتدة إجرائيتة
يف امتهتتتان مهتتتٍن عنوتتتوي عيتتتل ا علتتتال باألطفتتتال  وجتتتوة اشتتتتا  أ  يكتتتون الشتتتخ  الراضتتت 

زام إلتتتتو  ؛متتتتن ق بتتتت  بارعكتتتتاة جتتتترائم  تتتتد  ريتتتتة القلاتتتتر ا نستتتتية أو باستتتتتىالعم ُمتتتتدانا   اعتياديتتتتا  
الستتتتيوات العامتتتتة واملتتتتوظفني واملهنيتتتتني التتتتذين يتنتتتتاهل إىل عيمهتتتتم أثنتتتتاِ مباشتتتترة مهتتتتامهم وقتتتتوع 

 وإيتالِ األولويتتة ليحضتانة األستترية عو تتا   ؛ااعتتداِات عيتتل قلاتر بتتإبالغ مكتت  املتتدع  العتام  تت
 عن املؤسسية، وخبارة لألطفال دون سن الثالثة.
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 (41/15حماية مصلحة القاصر العليا في حاالت الياب التعايش بين الوالدين )التوصية   
عشك   اية الوف  يف  ا ت ضياة التعاي  بني الوالدين أ د ىوو  العمت  املهمتة  -63
عتتذا الىتترل، ُعتترل عيتتل حيتتس التتو راِ مستتودة مشتتروع قتتانون  ملضتتمار. وحتقيقتتا  يف هتتذا ا أيضتتا  

ا هتة املخوالتة هتو وج  أن يكون القا   يف ك   التة عيتل  تدة يست لتقاسم املسؤولية الوالدية
القارتر العييتا،  ملتيحة دومتا   عيتل أن يراعت  حتديد نظام ا ضانة األنست ، منفتردة أو مشتتكة،

قيتد ا عتمتاد هناك مشتروع قتانون   جوان  العالقة بني الوالدين ومضمو ا. و عنظيم  تييتوىل و 
الو يتتة القضتائية الووعيتة، التتذي يرمت  إىل حتتديث اسجتتراِ املتعيتل بعتودة القلاتتر يف يتعيتل ب أيضتا  

   ا ت ا ىتواف الدو ي،  دف  مان مستول أفض  من ا ماية ليقارر و قوقه.
 (41/11سلوكية )التوصية الكل مشا الحماية القّصر ذوي   

تتت  لقتتتانون  ايتتتة الوفتتت ، كحكتتتٍم  -69 ع ستتتتحد  مستتتودة مشتتتروع القتتتانون األساستتت  املكما
جديتتد مهتتم، إمكانيتتة إيتتداع القلاتتر يف مراكتتز  ايتتة ىارتتة بالقلاتتر التتذين يعتتانون متتن مشتتاك  

ألساستتية كتتإجراِ ستتيوكية يُتتتوىلل فيهتتا استتتخدام عتتداب  ا توائيتتة وعقييديتتة ليحريتتات أو ا قتتوا ا
التعييم وعقنتتني الستتيوك والتنميتتة الشخلتتية بتت فيمتتا يتعيتتلأىتت ،  تتدف عزويتتدهم بإطتتار مناستت  

 حبرية وانسجام.
، اعُتمتتد "الربوعوكتتول األساستت  ليعمتت  يف مراكتتز و/أو دور إقامتتة 5393ويف أيار/متتايو  -65

ة القلاتر، ويقترا هتذا اللتك القلار امللابني خبيت  ستيوك " بورتفه الربوعوكتول املتنظم لعمييتة رعايت
 (21)، عضتم ا وتة ا ستتاعيجية الوطنيتة الثانيتة ليوفت  واملراهتل ماناٍت   تام  قتوقهم. وأىت ا  

 سيوكية وحتدد اعياات املسؤولة عن عنفيذها.الشاك  املعداب  عستهدف القلار ذوي 
 (48/1األشخاص المحتجزين أو المسجونين )التوصية طفال حماية أ  

لدل إدارة الستجون اسستبانية هياكت  أساستية شتىت متن املؤسستات العقابيتة التيت ىلتدف  -60
دون ستتتن الثالثتتتة التتذين يرافقتتتون أمهتتتاىلم مستتتيوبات طفتتتال إىل ا فتتار عيتتتل  قتتتوا اسنستتان لأل

 ا رية.
 رعاية الطفل في حالة الفقر واالستبعاد االجتماعي  

، فقتد عمامتت األطفتال، وعتذا الستب  حتديتدا  أمهيتة التلتدي لفقتر  عدرك ا كومتة متامتا   -62
بىيتة العمت  يف  5396-5390هذا اعدف يف ىوة العمت  الوطنيتة ل دمتاج ا جتمتاع  ليفتتة 

 .(21)جبهاٍت  تيفة لتاليف انتقال الفقر بني األجيال
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 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -طاء 
 اص ذوي اإلعاقةتحسين مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق األشخ  

تتتد القتتتانون رقتتتم  -62 عمييتتتة مواِمتتتة  9596/5399واملرستتتوم امليكتتت  رقتتتم  56/5399جسا
التشتتريعات اسستتبانية متتق اعفاقيتتة األمتتم املتحتتدة  قتتوا األشتتخا  ذوي اسعاقتتة، واستتتتبق ذلتتك 
اعتمتتتتتاد عتتتتتداب  عشتتتتتريعية إ تتتتتافية، وإداريتتتتتة، وعتتتتتداب  أىتتتتترل. وستتتتتاعد املرستتتتتوم امليكتتتتت  بقتتتتتانون 

وانتدماجهم اجململق ليقانون العام  قتوا ذوي اسعاقتة ن  ، الذي اعُتمد موجبه ال9/5390 رقم
إعتتداد ععتتدي   ، عيتتل عو تتح مجيتتق التشتتريعات القائمتتة يف هتتذا الشتتأن. و تتري  اليتتا  ا جتمتتاع 

ا عفاقيتتتتة.  ضتتتتياتليقتتتتانون املتتتتدين وقتتتتانون احملاكمتتتتات ا نائيتتتتة  تتتتدف  يتتتتادة مواِمتهمتتتتا متتتتق مقت
عتن  تخيتلوسوف يتضمان هذا التعدي ،  من عداب  أىرل، إقترار ملتويحات جديتدة حبيتث يُ 

أشتخا  ك يهم األهيية" أو "انعدام األهيية" وُيستعال عنه باسشارة إلمياستخدام ملويح "عد
ار ، أو إردار لوائح جديدة ليعديد من مؤسسات ا ماية والدعم سقتر مكملية قضائيا   أهيية ذوي

تتالت أهييتتة ذوي اسعاقتتة، أو ععتتدي  املعتتامالت التتيت يُقتضتتل فيهتتا  لتتول الشتتخ  التتذي  مكمِّ
يتتؤدي دور مؤسستتات ا مايتتة والتتدعم عيتتل إذن قضتتائ ، أو  يتتادة الضتتوابط املتعيقتتة بالشتتخ  

 ل  د سواِ. ياملع  وممتيكاعه ع
 (48/1حق ذوي اإلعاقة في التعليم )التوصية   

إىل ععزيتتز  تتل ذوي اسعاقتتة يف التعيتتيم. ويف هتتذا الستتياا، أُدمتت   ضتتا  لقتتد ستتعل البيتتد أي -66
باة  رابق أُفرد واندماجهم ا جتماع  اجململق املذكور ليقانون العام  قوا ذوي اسعاقة  ن يف ال

عتتتذا اجملتتتال. ويقتتتوم لتتوذج التعيتتتيم اسستتتباين عيتتتل مفهتتوم التعيتتتيم ليجميتتتق، التتتذي يتتتو ي  ىليلتتا  
 الوتتتتالة ذوي اسعاقتتتتة يف مرافتتتتل التعيتتتتيم العاديتتتتة. وأُنشتتتتا يف عشتتتترين الثتتتتاين/ األولويتتتتة سدمتتتتاج

 حمفتتتت  إدمتتتتاج الوتتتتالة ذوي اسعاقتتتتة يف نظتتتتام التعيتتتتيم، واعُتمتتتتدت يف  زيتتتتران/ 5393 نتتتتوفمرب
ىوتتتتتة إدمتتتتتاج الوتتتتتالة ذوي ا  تياجتتتتتات التعييميتتتتتة ا ارتتتتتة يف نظتتتتتام التعيتتتتتيم،  5399 يونيتتتتته

 مثي  ذوي اسعاقة ومق أقاليم ا كم الذا .بالتعاون مق اليجنة اسسبانية مل

 الحق في التعليم -ياء 
القلللانون الجديلللد لتحسلللين جلللودة التعلللليم والتلللدابير السياسلللية المصلللاحبة لللل  )التوصللليتان   

48/87 ،48/84) 
 5/5336القتتتتانون األساستتتت  ليتعيتتتتيم رقتتتتم  5390كتتتتانون الثاين/ديستتتتمرب   1ُعتتتدل يف  -69

(، التذي يهتدف إىل ا تد متن 1/5330حستني جتودة التعيتيم )رقتم موج  القتانون األساست  لت
تتر عتتن الدراستتة، وحتستتني مستتتول النتتتائ  التعييميتتة وفقتتا   ليمعتتاي  الدوليتتة،  معتتدل ا نقوتتاع املبكا

فيما يتعيل بالنسبة املقارنة ليوالة املتفوقني ونسبة الوالة يف التعييم الثانوي اسلزام ، وحتسني 
 فز روح املبادرة لدل الوالة.إمكانية التوظي ، و 
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 دو را   93 312 والتعيتتيم يف إستتبانيا إلزامتت   تتىت ستتن السادستتة عشتترة. ويُررتتد  اليتتا   -61
متتن دو رات الو يتتات املتحتتدة يف العتتام لكتت  طالتت  يف نظتتام التعيتتيم العتتام، وهتتو متتا ميثتت   يتتادة 

 والتنميتتة يف امليتتدان ا قتلتتادييف املائتتة عتتن املبيتت  املنتتاظر يف بيتتدان منظمتتة التعتتاون  59بنستتبة 
مييتتتون  91 159، و تتع  املبيتت  منتتتذ عشتترة أعتتوام )أي  يتتادة متتن (23)وبيتتدان ا حتتتاد األورو 

مييتتتتتتتتتتتون دو ر يف  06 395 إىل 5333دو ر متتتتتتتتتتتن دو رات الو يتتتتتتتتتتتات املتحتتتتتتتتتتتدة يف عتتتتتتتتتتتام 
التعتاون (. ويق  عدد الوالة لك  مدر  يف إسبانيا عن متوسوه يف بيدان منظمة 5393 عام

يف إ لتتتاِات  طالبتتتا   90.9طتتتالة يف إستتتبانيا مقابتتت   93.9والتنميتتتة يف امليتتتدان ا قتلتتتادي )
يف املائتة متن  3.1. كما عرعفتق نستبة اسنفتاا يف قوتاع التعيتيم العتام لألطفتال لتمثت  (29)املنظمة(

مجاليتتة لبيتتدان يف املائتتة متتن متوستتط حمتتوع النتتواع  احملييتتة اس 3.2النتتاع  احمليتت  اسمجتتا ي، مقابتت  
عتتتالوة عيتتتل ذلتتتك، فقتتتد اسفضتتتت نستتتبة الستتتكان يف الفاتتتة العمريتتتة و منظمتتتة التعتتتاون والتنميتتتة. 

التتتذين أمتتتتوا كحتتتدر أقلتتتل املر يتتتة األوىل متتتن التعيتتتيم الثتتتانوي )التلتتتني   عامتتتا   52إىل  91 متتتن
بيىت هذه  ،5331أي دراسة أو عدري . فف  عام  ( و  يتابعون  اليا  5الدو ي املو د ليتعييم 

 . 5395يف عام  يف املائة 52.1أربحت و يف املائة،  09.5النسبة 
ليلتتتتتعوبات التتتتتيت نشتتتتتأت يف األعتتتتتوام األىتتتتت ة يف حتتتتتال التعيتتتتتيم يف إستتتتتبانيا،  وعلتتتتتديا   -61

اعُتمتتدت طائفتتة متتن التتربام  لتعزيتتز التعيتتيم و يتتادة فررتته وحتستتني جودعتته، منهتتا برنتتام  التعتتاون 
وىوتة بترام  التعزيتز والتوجيته  ؛ نقواع املبكتر عتن الدراستة والتتدري اسقييم  ليحد من معدل ا

وبرنتتتام  التعتتتاون اسقييمتتت   ؛لتعيتتتيم األطفتتتال (Plan Educa 3)" 0و"ىوتتتة التعيتتتيم  ؛والتتتدعم
ليفاتتات ذات  لتحستتني ععيتتيم اليىتتات األجنبيتتة. كمتتا أن لتتدل البيتتد بتترام  متعتتددة عتتو ي اهتمامتتا  

تتتتم فيهتتتتا املنظتتتتور ا نستتتتاين. وعتتتتنظم و ارة التعيتتتتيم والثقافتتتتة ا  تياجتتتتات ا ارتتتتة كتتتتالىجر،  ويُعمل
والريا تتة، كتتذلك، أنشتتوة ىلتتدف إىل  فتتز التتتدري  طتتوال ا يتتاة سعا تتة  يتتادة فتتر  النفتتاذ إىل 

ادة فتتر  العمت ، وإىل التشتتجيق عيتل ا عتتتاف بتالتعييم ضتت  الر ت  بتتا عتاف يتستوا العمتت  و  
 با ربة املهنية. 

نتتت  آىتتتر، يتتتن  القتتتانون األساستتت  لتحستتتني جتتتودة التعيتتتيم عيتتتل أن يشتتتم  ومتتتن جا -93
  قتوا اسنستان، التذي سيلتبح، وفقتا   ليف حتااملنه  الدراس  ليتعييم األساس  التعييم ا ا  

، عنلتتترا  معملمتتتا  يف مجيتتتق املتتتواد الدراستتتية. ويكتستتت  هتتتذا 956/5392ليمرستتتوم امليكتتت  رقتتتم 
 ناه  العيوم ا جتماعية.يف م املو وع أمهية  ىارة أيضا  

 الحق في الصحة -كاف 
 إص)ح نظام الصحة الوطني  

، عيتتل إثتتر األ متتة 5395بتتدأت و ارة اللتتحة وا تتدمات ا جتماعيتتة واملستتاواة يف عتتام  -99
ا قتلادية اليت ععانيهتا إستبانيا، عمييتة إرتالح لنظتام اللتحة ىلتدف إىل حتقيتل استتدامة نظامنتا 

وكتتان متتن التتال م  ،من مشولتته وعمومتته وحانيتتته  ميتتق املقيمتتني يف إستتبانياالتتوط  ليلتتحة، متتا يضتت
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مييتتتون يتتتورو والفتتترا يف  96 333لتتتذلك مواجهتتتة عتتت ِ التتتدين املتتتتاكم يف هتتتذا القوتتتاع البتتتال  
يف املائتتتة، وهتتتو متتتا أدل إىل  يتتتادة  جتتتم التتتدين  2اسنفتتتاا التتتذي يشتتتك   يتتتادة  ستتتنوية بنستتتبة 

. وقتد مكانتت عمييتة اسرتالح هتذه متن 5399و 5331عتام   يف املائة فيمتا بتني 992 بنسبة
، متن جانتٍ  آىتر، يف إنعتاش ا قتلتاد. ا فار عيل جودة ا دمات اللتحية، وأستهمت أيضتا  
 ليفاات الضعيفة عيل النحو التا ي  ىارا   واعُتمدت، يف هذا السياا، عداب  شىت عو ي اهتماما  

، 96/5395وم امليكت  بقتانون رقتم الضمان وا دمات اللحية  أو ح املرست )أ( 
املتعيتتل بالتتتداب  العاجيتتة لكفالتتة استتتدامة نظتتام اللتتحة التتوط  وحتستتني جتتودة وأمتتان ىدماعتته، 
 تتتتا ت إمكانيتتتتة ا لتتتتول عيتتتتل ىتتتتدمات الرعايتتتتة اللتتتتحية العامتتتتة بتتتتإقرار رتتتتفيت املتتتتؤملن عييتتتته 

 تني عيتل قتدم املستاواة. ووفقتا  لالعتاف  تاعني اللتفموج  القانون آلية  فعيية  و قواملستفيد، و 
"اللتتتتتتتحة يف حملتتتتتتتة"  5390لتقريتتتتتتتر منظمتتتتتتتة التعتتتتتتتاون والتنميتتتتتتتة يف امليتتتتتتتدان ا قتلتتتتتتتادي لعتتتتتتتام 

(Health at a Glance) يف املائتتة متتن ستتكان إستتبانيا بتىويتتة نظتتام اللتتحة العتتام،  11.3، يتمتتتق
. و تتتذا، عشتتتم  يف املائتتتة متتتن الستتتكان بتىويتتتة مزدوجتتتة ىارتتتة اىتياريتتتة 90.2 عتتتن متتتتتق فضتتتال  

واملقيمتني التذين اكتستبوا هتذا ا تل. أمتا  التىوية بنظام اللحة العام مجيق املواطنني اسسبان فعييا  
األجان  ض  املستجيني و  امللتراح عتم باسقامتة يف إستبانيا، فيتيقتْون الرعايتة اللتحية عيتل نفقتة 

 ة املالية العامة، عن طريل نظام اللحة الوط  بالورائل التالي
كان سببه،   الرعاية يف  ا ت الووار  النامجة عن مرل ىو  أو  اد ، أيا   '9'

  ىت منح اسذن الوه با روج من املستشفل؛
 الرعاية يف مر ية ا م  والو دة وما بعد الو دة؛ '5'
يتيقل األجان  دون سن الثامنة عشرة، يف ك  األ وال، الرعاية اللحية ذاىلتا  '0'

 .(25)اناملقدمة ليمواطنني اسسب
ويف  التتتة افتقتتتار األجنتتته املوجتتتود يف إستتتبانيا يف و تتتق ضتتت  نظتتتام  ليتىويتتتة اللتتتحية  

 نوع املستاعدة التيت ينبىت   واملوارد، حتدد دوائر ا دمات ا جتماعية بك ر من أقاليم ا كم الذا
مايتة . إذ يشتم  هتذا املرستوم ميتمست  ا 296/5390عقدميها له، يف إطار املرسوم امليك  رقم 

الدوليتتة و تتتحايا ا جتتتار بالبشتتتر امللتتراح عتتتم باسقامتتتة يف إستتبانيا، متتتا دامتتا يف هتتتذين الو تتتعني، 
بنواا عىوية الرعاية اللحية نفسه احملدد يف ا افظة املو دة األساسية  دمات الرعاية اللحية 

 ؛(20)لنظام اللحة الوط 
و تتعهم القتتانوين، ا تتدمات كتتان   كمتتا عقتتدلم يف إستتبانيا لألشتتخا  كافتتة، أيتتا   )ة( 

اجملانيتتتة الوقائيتتتة وا تتتدمات اجملانيتتتة املقدمتتتة يف إطتتتار بتتترام  اللتتتحة العامتتتة، كتشتتتخي  وعتتتالج 
عديتتة )كالستت ، وفتت و  نفتت  املناعتتة البشتترية( أو بتترام  التحلتتني أو بتترام  الوقايتتة 

ُ
األمتترال امل

عديتتة ومكافحتهتتا
ُ
تتد، كتتذلك، بروعوكتتو (22)متتن األمتترال امل ت ليرعايتتة اللتتحية ا ارتتة يف . وعُعتم 

 ؛ت ورول أفواج من املهاجرين ا 
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 96/5395أما عن ا دمة الليد نية، فقد عدال املرسوم امليك  بقانون رقتم  )ج( 
نظام إسهام املستخدهم يف ا دمة اللتيد نية بتإقرار ثالثتة معتاي  لتنظتيم إستهامه )التدى  والستن 

 ؛درجة املرل(، ليحقل بذلك اسنلافو 
مشتتاريق  تيفتتة،   وأىتت ا ، يف حتتال ا تتدمات اللتتحية اسلكتونيتتة، عنفلتتذ  اليتتا   )د( 

كالبواقتتتة اللتتتحية املو تتتدة، والورتتتفة الوبيتتتة اسلكتونيتتتة، والستتتج  الوتتته الرقمتتت ، ستستتتهم يف 
حتستتني مستتتول فعاليتتة األداِ الوتته، وستتتحدا متتن ا دواجيتتة الفحورتتات التشخيلتتية، وستستترع 

داريتتة التتيت يضتتويق  تتا موظفتتو اللتتحة، وهتتو متتا ستتينعكس، بتتدوره، يف ىفتتن وعتت ة األعمتتال اس
الضتتىط عيتتل ىتتدمات الرعايتتة اللتتحية  سفتتال عتتدد الزيتتارات الوبيتتة، وعيستت  انتقتتال املر تتل 

 .(22)داى  اسقييم، و يادة شعور املرين باألمان

 الحق في السكن -الم 
 ظ على رصيد المساكن المنشأة، والحفااإليجارت يير النموذج السكني: تشجيع   

عىي  يف لوذج السكن  دف املوا نة بتني إ دا    ف زت إسبانيا ىالل األعوام املا ية  -95
، وعشتتتجيق رتتتيانة ررتتتيد املستتتاكن  تتتارالشتتتراِ واساملتمثيتتتتني يف طتتتريقيت ا لتتتول عيتتتل الستتتكن 
هتتتذا الستتتياا، القتتتانون  ، وكفالتتتة ا تتتل يف الستتتكن. فاعُتمتتتد، يفااملنشتتتأة بالفعتتت  وا فتتتار عييهتتت

ليتمتتتيم  1/5390املستتتاكن وععزيزهتتتا، والقتتتانون رقتتتم إ تتتار لزيتتتادة مرونتتتة ستتتوا  2/5390 رقتتتم
 املنظِّم " وتة الدولتة لتشتجيق 500/5390واسرالح والتجديد ا ضري، واملرسوم امليك  رقم 

 ".5396-5390وعرميم املباين واسرالح والتجديد ا ضريني ليفتة  ،املساكن إ ار

وتللرميم المبللاني واإلصلل)ح والتجديللد الحضللريين،  ،خطللة الدولللة لتشللجيع تللأجير المسللاكن  
 1261-1261للفترة 
مكافحة التمييتز يف إمكانيتة ا لتول عيتل الستكن.  عستهدف ىوة الدولة هذه حتديدا   -90

ملستتتول وعتضتمن "برنتتام  املستتاعدة عيتل إ تتار املستتاكن" التذي مُتتتنح يف إطتتاره مستاعدات، عبعتتا  
دىتت  الستتكان، حبتتدر أقلتتل يلتت  إىل ثالثتتة أمثتتال املؤشتتر العتتام ليتتدى  املتعتتدد ااثتتار، فُيوبلتتل، 

بالتا ي، معيار  مو وع  مث  معيار الدى 
"برنتام  ععزيتز الررتيد  . وعشتم  هتذه ا وتة أيضتا  (26)

أمثتتتال  0 إىل متتتثال   9.5العتتتام ليمستتتاكن املعرو تتتة ل  تتتار"، ليمستتتتفيدين التتتذين عبيتتت  دىتتتوعم 
املؤشتتر العتتام ليتتدى ، ويُيتتزم الربنتتام  بتضتتمني إعالنتتات مستتاكن الررتتيد العتتام مستتاكن ل  تتار 

مثتتت  املؤشتتتر العتتتام ليتتتدى . و تتت   9.5بالتنتتتاوة، عتتتؤجلر ليستتتكان التتتذين يبيتتت  حمتتتوع دىيهتتتم 
دة يف يف املائة من املساكن قيد اسنشتاِ ل  تار بالتنتاوة يف اسعالنتات التوار  23صلي  نسبة 

يف املائتة متن املستاكن املعرو تة ل  تار بالتنتاوة لتيست   03ىوة الدولة، و ت  ا تجتا  نستبة 
إمكانيتتتتة ا لتتتتول عيتتتتل الستتتتكن لقواعتتتتات الستتتتكان املستتتتتفيدة متتتتن مستتتتاعدة دوائتتتتر ا تتتتدمات 
ا جتماعيتتة يف أقتتاليم ا كتتم التتذا  ومتتدينيت ستتبتة ومييييتتة، والشتتركات احملييتتة أو املنظمتتات ضتت  

  كومية، وسائر الكيانات ا ارة ض  الرحبية.ا
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ومتتتتتتن املهتتتتتتم، يف هتتتتتتذا الستتتتتتياا، اسشتتتتتتتارة إىل أن النستتتتتتاِ  تتتتتتحايا العنتتتتتت  ا نستتتتتتتاين  -92
قاتني ليحمايتة  واألشخا   تحايا اسرهتاة يشتكالن، موجت  التشتريعات النافتذة، فاتتني مستتحه

 التفضييية فيما يتعيل بإمكانية ا لول عيل السكن.
 ماية المقترضين العقاريين تدابير ح  

متن ىوتر ععترال األستر يف إستبانيا لعمييتات  لقد  ادت األ مة ا قتلتادية واملاليتة أيضتا   -92
بستتب  التخيتت  عتتن دفتتق أقستا  ا لتزامتتات املاليتتة املتعبتتة عيتتل شتتراِ مستتاكنها  إىتالِ ملستتاكنها

تتز ىلورتتا   عتتداب  وعتتةا عتياديتتة. وستتعيا  إىل التخفيتت  متتن وطتتأة هتتذا الو تتق، اعُتمتتدت حم عركا
عيل املقت ني األ ع   ا   أو املعرا ني منهم لالستبعاد ا جتماع ، وععارب ا ا ت التثال  

 التالية 
املقت تتتتون العقتتتتاريون ضتتتت  القتتتتادرين عيتتتتل الوفتتتتاِ بالتزامتتتتاىلم  اعُتمتتتتد املرستتتتوم  )أ( 

معتتتدوم  التتتدى ،  العقتتتاريني ليتتتتداب  العاجيتتتة  مايتتتة املقت تتتني 6/5395امليكتتت  بقتتتانون رقتتتم 
الذي أُنشات موجبته آليتات ىلتدف إىل إعتادة هيكيتة ديتون الرهتون العقاريتة، واملستاعدة يف  يتادة 
مرونة إجراِات  بس الرهون العقارية، واعتماد "مدوانة املمارسات ا يدة سعادة اعيكية املمكنتة 

كتتن ليهياتتات ا ئتمانيتتة استتتخدامها عمييتتا  ليتتديون املضتتمونة بتترهن املستتكن ا عتيتتادي"، التتيت مي
تتتتق نوتتتتاا عوبيتتتتل مدوناتتتتة 5390فيمتتتتا يتعيتتتتل بتتتتبعن الرهتتتتون حمتتتتددة ا لتتتتائ . ويف عتتتتام  ، ُوسا

املمارستتات ا يتتدة لزيتتادة عتتدد املستتتفيدين منهتتتا، كالضتتامنني بتترهن مستتاكنهم ا عتياديتتة، عيتتتل 
  ععزيتز  ايتة املقت تني لتتداب 9/5390القتانون رقتم  5390سبي  املثال. واعُتمد يف أيار/مايو 

 .(29)العقاريني وإعادة هيكية الديون واس ار ا جتماع 
املقت تتون العقتتاريون األطتتراف يف دعتتاول  تتبس التترهن  نتت ا املرستتوم امليكتت   )ة( 

 عيل الوق  الفوري ملدة عامني لعمييات ا ْجز عيل املساكن.  59/5395بقانون رقم 
ين فقتتتتتتدوا مستتتتتتاكنهم  أُنشتتتتتتا رتتتتتتندوا املستتتتتتاكن املقت تتتتتتون العقتتتتتتاريون التتتتتتذ )ج( 

 منتتتتتذ كتتتتتانون الثتتتتتاين/ (12)ا جتمتتتتتاع  وميكتتتتتن لكتتتتت  متتتتتن ُ جتتتتتز عيتتتتتل مستتتتتكنه حبكتتتتتم قضتتتتتائ 
وعتتتترميم املبتتتتاين  ،املستتتتاكن إ تتتتار ىوتتتتة الدولتتتتة لتشتتتتجيقاليجتتتتِو إليتتتته. واعتتتتتربت " 5331 ينتتتتاير

عمييتتتتات األشتتتتخا  املتضتتتتررين متتتتن  "5396-5390واسرتتتتالح والتجديتتتتد ا ضتتتتريني ليفتتتتتة 
إىتتتتتالِ ملستتتتتاكنهم وا ا تتتتتعني لتتتتتتداب   يتتتتتادة مرونتتتتتة إجتتتتتراِات  تتتتتبس الرهتتتتتون العقاريتتتتتة  تتتتتمن 

 القواعات اليت عا أفضيية ا ماية.
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 (48/55التعاون الدولي اإلنمائي )التوصية  -ميم 
ومللن  وقطاعيللاً  توصلليات لجنللة المسللاعدة اإلنمائيللة: زيللادة تركيللز التعللاون اإلنمللائي ج رافيللاً   

 دية األطرافحيث تعد
ا وتتتة التوجيهيتتتة الرابعتتتة ليتعتتتاون اسستتتباين  5395اعُتمتتتدت يف كتتتانون األول/ديستتتمرب  -96
. ونفتتذت هتتذه ا وتتة التوجيهيتتة عورتتيات  نتتة املستتاعدة اسلائيتتة التابعتتة (21)(5390-5396)

ن ملنظمتتتتتة التعتتتتتاون والتنميتتتتتة يف امليتتتتتدان ا قتلتتتتتادي، التتتتتواردة يف عقريرهتتتتتا عتتتتتن استتتتتتعرال األقتتتتترا
ومتتن  يتتث  وقواعيتا   ، التتذي أشتار إىل  تترورة  يتادة عركيتتز التعتتاون اسستباين جىرافيتتا  5399 لعتام

ععدديتتة األطتتراف، وكتتذلك إىل  تترورة العمتت  باعتمتتاد منحتتل يستتتند إىل نتتتائ  التنميتتة، وحتستتني 
تتن هتتذا التكيتتز القوتتاع  وا ىتترايف، متتن ج هتتة عمييتتة املستتاِلة وآليتتات التقيتتيم واملتابعتتة. وقتتد مكا

، بأفضتت  أستتيوٍة ممكتتن، ليتحتتديات الناشتتاة يف حتتال التعتتاون التتدو ي أىتترل، متتن التلتتدي أيضتتا  
 .(63)اسلائ  املقدم من إسبانيا نتيجة  لأل مة ا قتلادية

. وسيشتتهد املستتاعدة اسلائيتتة الر يتتة يتتادة بنتتود  ا تتاري استتتؤنفت 5392وىتتالل عتتام  -99
 2.22 يتادة  بنستبة  5392رة ا ارجيتة والتعتاون يف عتام التابق لتو ا (143A)أل " 920برنام  "

 212.30، لتعفتتتق قيمتهتتتا متتتن 5392يف املائتتتة يف املستتتاعدة اسلائيتتتة مقارنتتتة  بنستتتبتها يف عتتتام 
مييتتون يتتورو. و ادت أمانتتة الدولتتة ليتعتتاون التتدو ي واأليبتت ي األمريكتت  مستتاعدىلا  296.29 إىل

مييتتتون يتتتورو، كمتتتا  ادت الوكالتتتة  561.39إىل  521.01يف املائتتتة، لتعفتتتق متتتن  0.95بنستتتبة 
 529.59يف املائتتتتتة، لتلتتتتت  قيمتهتتتتتا متتتتتن  2.02اسستتتتتبانية ليتعتتتتتاون التتتتتدو ي مستتتتتاعدىلا بنستتتتتبة 

مييتتون يتتورو. وعشتتك  املستتاعدة اسلائيتتة الر يتتة البنتتد التتذي شتتهد أكتترب  يتتادة يف  522.92 إىل
 تتدو  عىتت  يف اجتتتاه التعتتاون اسلتتائ  ، وهتتو متتا يعتت  5392إطتتار عمتت  و ارة ا ارجيتتة يف عتتام 

 لو ق إسبانيا ا قتلادي ا ديد. وفقا  
وينفلذ التعاون اسلائ  اسسباين يف الوقت التراهن يف  انيتة اجتاهتات استتاعيجية عتحتداد،  -91

تتتتتز يف عتتتتتام (69)بتتتتتدورها، يف صوتتتتتيط النتتتتتتائ  يف البيتتتتتدان الشتتتتتريكة  50يف  5396. وستتتتتوف يتكا
ا متتن نا يتتة ععدديتتة األطتتراف، فيتحقتتل عركيتتز التعتتاون يف إطتتار مبتتاد  فعاليتتة املعونتتة . أمتت(65)بيتتدا  

املتفتتتتتتتل عييهتتتتتتتا يف بوستتتتتتتان. ويشتتتتتتتك  إنشتتتتتتتاِ رتتتتتتتندوا أهتتتتتتتداف التنميتتتتتتتة املستتتتتتتتدامة يف مويتتتتتتتق 
متتق برنتتام  األمتتم املتحتتدة اسلتتائ ، أ تتد األمثيتتة عيتتل عمييتتة التىتت  يف  ك، با شتتتا5392 عتتام

 ئ .اجتاه التعاون اسلا
 تحسين مستوى الشفافية والمساءلة والتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى  

يعمتتت  البيتتتد يف حتتتال الشتتتفافية واملستتتاِلة عيتتتل حتستتتني نظمتتته املتعيقتتتة بتتتإدارة املعيومتتتات  -91
. ومتتن جانتتٍ  آىتتر، وبتتالنظر إىل ععدديتتة ا هتتات الفاعيتتة يف إطتتار التعتتاون اسلتتائ  (60)واملعتتارف

تت عيتتل حتستتني عكامتت  مجيتتق القتتدرات وععزيتتز أوجتته التتت  ر فيمتتا بتتني مجيتتق  دد  اليتتا  اسستتباين، ُيشل
ا هتتات الفاعيتتة. ويضتتويق حيتتس التعتتاون اسلتتائ  بتتدوٍر أساستت  يف هتتذه املهمتتة. وعتتالوة عيتتل 
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ذلتتتك، فقتتتد أُنشتتتات البوابتتتة اسلكتونيتتتة ليتعتتتاون اسستتتباين لتكتتتون مثابتتتة قاعتتتدة ليتكامتتت  يف هتتتذا 
 .(62)السياسة ا ديدة لتقييم التعاون اسسباين 5390اعُتمدت يف مويق عام . و (62)السياا

 الذاكرة التاريخية -نون 
 (48/85تنفيذ قانون الذاكرة التاريخية )التوصية   

إىل اعتمتتتتتتتتتتتتتاد القتتتتتتتتتتتتتانون  5339بتتتتتتتتتتتتتادرت الستتتتتتتتتتتتتيوات يف كتتتتتتتتتتتتتانون األول/ديستتتتتتتتتتتتتمرب  -13
تتذت موجبتته عتتداب  متتن قبيتت  املعتتروف باستتم قتتانون التتذاكرة التار يتتة،  25/5339 رقتتم التتذي اصُّ

 يتتتادة ا ستتتتحقاقات املعتتتت ف  تتتا ألفتتتراد أستتتر اسستتتبان املتتتتوفني جتتترااِ ا تتترة األهييتتتة املا تتتية أو 
، أو عتوف  26/9199أثناِها وللام متن ُستجنوا نتيجتة  ليحتا ت املتوىتاة يف قتانون العفتو رقتم 

التتذين   ة"، أو إرتتدار إقتترارات جتترب لألشتتخا "أطفتتال ا تتر   مايتتة ا جتماعيتتة ملتتن يُتتدعْون با 
كابدوا املال قتة أو العنت  إبتان ا ترة األهييتة وا كتم التديكتاعوري وا عتتاف الشخلت   تم، 
أو عنفيتتذ إجتتراِات بشتتأن ا لتتول عيتتل ا نستتية اسستتبانية، أو إجتتراِات أىتترل عتتن طريتتل مركتتز 

أة األ متتة ا قتلتتادية إىل وقتت  اسعانتتات . وقتتد ا تتوُر البيتتد حتتتت وطتت(66)وثتتائل التتذاكرة التار يتتة
املقدمتتة  ستتتخراج ا ثتتث، وهتتو متتا يتتن  عييتته القتتانون املتتذكور. وعتتدر  إستتبانيا  اليتتا  باهتمتتام 
التوريات املقدمة يف هذا اجملال من اليجنة املعنيتة حبتا ت ا ىتفتاِ القستري وآليتات اسجتراِات 

 ا ارة األىرل.

 (69)(48/15التوصية ة عقوبة اإلعدام )مناهض -سين 
إنشاِ اليجنة الدوليتة ملناهضتة عقوبتة اسعتدام، وُعقتد يف  5393 فزت إسبانيا يف عام  -19

يف مدريتتد املتتؤمتر العتتامل  ملناهضتتة عقوبتتة اسعتتدام. ونُفتتذت ىتتالل األعتتوام  5390 زيران/يونيتته 
راِات ا حتتاد األورو  وُدعمتت إجت األى ة إجراِاٍت ثنائية ىلدف إىل إلىاِ عقوبتة اسعتدام دوليتا  

 .الرامية إىل ذلك
 Notes 

 1 Dentro de este ámbito se incluyen los delitos contra el derecho de gentes, de genocidio, de lesa 

humanidad, contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, piratería. 

 2 El refuerzo de la protección de las víctimas de violencia de género se produce por la tipificación de 

nuevos delitos, como el delito de hostigamiento o acecho o el delito de “ciber acoso”, y mediante la 

garantía de que, en caso de suspensión de la condena, la imposición de la multa no afecte 

negativamente a los intereses económicos de la víctima. 

 3 El delito de trata de seres humanos se recoge en el artículo 177 bis del Código Penal. 

 4 Está preparada para su aprobación la Estrategia de Derechos de la Infancia de la Cooperación 

Española. 

 5 Destacan asimismo la modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, y la aprobación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 

apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo que establece, entre 

otras medidas, la reducción de cuotas a la seguridad social y la transformación de contratos 

temporales suscritos con mujeres jóvenes en indefinidos. 

 6 Estos objetivos se desarrollan mediante 224 medidas para avanzar hacia la igualdad de trato y hacia la 

igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. 



A/HRC/WG.6/21/ESP/1 

GE.14-20368 26 

 7 Esta modificación posibilita que la autorización de residencia y trabajo que la mujer extranjera en 

situación irregular, que sea víctima de violencia de género, podía ya solicitar para sí misma, se haga 

extensiva a sus hijos (la autorización de trabajo para los hijos, solamente será concedida si éstos 

cumplieran con el requisito de edad mínima que exige el Estatuto de los Trabajadores). En la misma 

línea se contempla la concesión automática, y no potestativa, como antes, de una autorización 

provisional de residencia y trabajo para la mujer maltratada y sus hijos, que resuelva interinamente su 

situación hasta que se remita la resolución judicial relativa a la denuncia por violencia machista. 

 8 Esta Estrategia Nacional unifica en un mismo documento doscientas ochenta y cuatro medidas de 

actuación, y su ejecución implica un presupuesto estimado de 1.558.611.634 euros. 

 9 Para la mejora de los sistemas de evaluación se ha identificado a los órganos o instituciones 

responsables de cada medida. 

 10 Las medidas adoptadas en el marco de la mencionada Estrategia Nacional tienen como objetivo 

romper el silencio que rodea la violencia contra la mujer y sensibilizar a la sociedad contra esta lacra. 

Destacan en el ámbito de la difusión de campañas institucionales, campañas actuales con los mensajes 

de “Hay salida” a la violencia de género y “Si la maltratas a ella, me maltratas a mí”, difundidas a 

través de los medios de comunicación convencionales, y que han tenido una buena acogida tal y como 

ponen de manifiesto los post test realizados en 2012 y 2013 y la respuesta dada desde la sociedad 

civil. La colaboración con los distintos agentes sociales y económicos, públicos y privados se ha 

realizado mediante la firma de convenios con la Federación Española de Municipios y Provincias, con 

la ONCE o con 64 empresas en el marco de la iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de 

Violencia de Género”. En el ámbito deportivo se ha participado en las dos últimas ediciones de la 

Carrera de la Mujer o en el evento Free Yoga; en el ámbito cultural se ha participado en el concierto 

“Por ellas”, organizado por Cadena 100;  en el ámbito sanitario a través de la distribución a los 

centros de salud de todo el territorio español de unos carteles con el mensaje “Hay salida. Confía en 

tu personal sanitario, cuéntanos lo que te está pasando” o el de las nuevas tecnologías, ámbito en el 

que se ha lanzado una novedosa aplicación para smartphones llamada “Libres”, que actualmente 

cuenta con más de 6.000 descargas. Además, se han concedido los primeros premios a las buenas 

prácticas locales contra la violencia de género y a los trabajos de periodismo joven sobre esta causa. 

Por último, también se ha trabajado en la sensibilización social contra la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual mediante la celebración de un acto conmemorativo del 18 de octubre, 

“Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos”,  y se ha trabajado también en la sensibilización 

frente a otras formas de violencia contra la mujer como los matrimonios forzados. En este sentido se 

ha instalado en el Congreso de los Diputados la exposición “Demasiado joven para casarse”, 

comisariada por el PNUD. También se han creado nuevos recursos como la web de recursos de 

prevención y apoyo a las víctimas de violencia de género (WRAP): 

  http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action. 

 11 Este acuerdo se suscribió el 11 de octubre de 2013 entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del 

Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 12 Figura expresamente en los Planes Estratégicos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil 

para el periodo 2013-2016. 

 13 Se ha previsto la interconexión de este sistema con las bases de datos del sistema penitenciario, con el 

fin de informar a la víctima de todo posible cambio en la situación penitenciaria del agresor. 

Asimismo, se ha previsto la interconexión del sistema VdG o VioGén con el sistema de información 

judicial SIRAJ y con las bases de datos policiales, al objeto de conocer los datos oficiales de 

identificación, tanto de la víctima como del agresor y los antecedentes policiales de éste. 

 14 Esta atención se ha prestado en el marco de los principios y recomendaciones establecidos por 

Naciones Unidas, la UE, y por los instrumentos internacionales ratificados por España. 

 15 Hasta ese momento la trata de seres humanos constituía una circunstancia agravante del delito de 

tráfico recogido en el artículo 318 bis CP, solamente en caso de fines de explotación sexual. La 

definición del delito recogida en el artículo 177 bis del Código Penal es acorde con el Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Palermo, 25 de 

diciembre de 2000)  y el Convenio del Consejo de Europa de Acción contra la Trata de Seres 

Humanos (Varsovia, 16 de mayo de 2005), ambos ratificados por España. 

 16 Salvo que la víctima sea menor de edad, ya que, en ese caso, el consentimiento es irrelevante aún sin 

que se den los medios. 

 17 Se ha incluido un enfoque específico para las personas que están expuestas a una mayor 

vulnerabilidad en el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal actualmente en tramitación. 

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
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 18 Mediante esta Ley se amplía a los hijos de la víctima que se encuentren en España, o a cualquier otra 

persona que mantenga vínculos familiares o de otro tipo con la víctima, el derecho que ya asistía a 

ésta para solicitar a la Administración la adopción de medidas que correspondan para garantizar su 

seguridad. Esta protección se ve incrementada por la Circular 5/2011 de la Fiscalía General de Estado 

que unifica cómo deben proceder los agentes de la justicia en este ámbito. 

 19 Tratándose de un comportamiento coactivo, se ha estimado oportuno tipificarlo como un supuesto de 

coacciones cuando se obligue a otra persona a contraer matrimonio, castigándose también a quien 

utilice medios coactivos para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo, 

con esa misma finalidad de obligarle a contraer matrimonio. 

 20 Esta revisión se ha realizado en transposición de la Decisión Marco 2008/913/JAI. 

 21 La función de estos Servicios es detectar este tipo de conductas, así como realizar seguimiento y 

control de las investigaciones policiales y los procedimientos judiciales incoados por estos delitos 

desde su investigación hasta su enjuiciamiento y ejecución. 

 22 La Estrategia Integral se ha elaborado sobre la base de los convenios internacionales ratificados por 

España, así como las recomendaciones de procedimientos especiales. 

 23 Estas subvenciones se han realizado mediante convocatorias anuales dirigidas a entidades sin ánimo 

de lucro. 

 24 Este apoyo se ha concretado, por ejemplo, en el desarrollo de las Estrategias Regionales para el 

Sudeste Europeo, el Mediterráneo y el ámbito latinoamericano y en la promoción de la adhesión de 

nuevos Estados al Grupo de Amigos de la Alianza. 

 25 Hasta el momento han recibido formación un total de 165 instructores, que, a su vez, han formado a 

más de 20.000 especialistas de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Autonómica 

(Etzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra) y Policías Locales. 

 26 Dicha información se encuentra en las páginas 66 y 67 del citado manual. 

 27 Este informe puede consultarse en el siguiente enlace: 

 http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/Informe+sobre+los+delitos+de+odio+en+Espa

%C3%B1a+2013.pdf/7eeb7e62-9117-47ab-bca0-bf3ed107d006. 

Por otro lado, debe mencionarse igualmente que, como consecuencia de lo expuesto, la Agencia 

Europea de Derechos Fundamentales ha calificado a España como uno de los cinco países de la UE 

que facilita datos completos (página 159: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-annual-

report-2013_en.pdf ). 

 28 El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el 

Origen Racial o Étnico, organismo de igualdad de trato adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, presta este Servicio de Atención. Éste es de tipo presencial, telefónico y 

telemático y se presta para la tramitación de quejas o reclamaciones. 

 29 La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España ha sido concebida 

como una oportunidad para reforzar y profundizar en las líneas de trabajo y las medidas que han dado 

resultados positivos en las últimas décadas —durante los últimos cuarenta años se han producido en 

España importantes avances sociales en relación con la población gitana—. Para el cumplimiento de 

los objetivos de la Estrategia se ha aprobado un Plan Operativo 2014-2016, que contempla medidas 

generales para toda la población gitana, incidiendo en las áreas que contempla la Estrategia, a saber, 

educación, empleo, salud, acción social e igualdad de trato. 

 30 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha gestionado el Programa PROA de apoyo y refuerzo 

educativo en secundaria; el Programa Educa3, dirigido a cofinanciar la creación de plazas públicas 

del primer ciclo de educación infantil, y ha procedido a convocar subvenciones a entidades privadas 

sin ánimo de lucro para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de las desigualdades en la educación. 

Cabe, asimismo, destacar que se continúa desarrollando desde el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad el Programa de Desarrollo Gitano, cuyas líneas básicas de actuación se centran en 

la colaboración interinstitucional tanto dentro del propio Ministerio como con otros departamentos 

ministeriales, las administraciones regionales y locales. En este sentido, con las Comunidades 

Autónomas se cofinancian proyectos de intervención social de carácter integral, que incluyen 

actividades en las áreas de acción social, educación, vivienda, salud, trabajo y también la lucha contra 

la discriminación y el racismo. Anualmente, se realizan una media de 96 proyectos, gestionados en su 

mayoría por los ayuntamientos de quince Comunidades Autónomas, con un total de cofinanciación de 

las tres administraciones en el periodo 2010-2013 de 11.083.595,46 euros. 

 31 Los programas que se consideran prioritarios en la actualidad son los programas de promoción y 

educación para la salud de la población gitana, con especial incidencia en las mujeres —por ejemplo, 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/Informe+sobre+los+delitos+de+odio+en+Espa%C3%B1a+2013.pdf/7eeb7e62-9117-47ab-bca0-bf3ed107d006
http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/Informe+sobre+los+delitos+de+odio+en+Espa%C3%B1a+2013.pdf/7eeb7e62-9117-47ab-bca0-bf3ed107d006
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-annual-report-2013_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-annual-report-2013_en.pdf
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programas de formación de mujeres gitanas como agentes de salud, en los ámbitos de los cuidados 

infantiles, higiene y alimentación y prevención de enfermedades y adicciones, así como en el uso 

adecuado de los recursos sanitarios—; y los programas de inserción sociolaboral y educativa dirigidos 

a la población gitana. Destacan también programas integrales para las mujeres gitanas, que incluyen 

actividades de alfabetización, formación básica y habilidades sociales. El Instituto de la Mujer 

gestiona los programas CLARA y SARA, dirigidos a la integración socio laboral de las mujeres, entre 

las que se incluyen las mujeres gitanas. Por otro lado, el Instituto de la Mujer tiene un convenio con la 

Fundación Secretariado Gitano para el Programa para la inserción social y laboral de las mujeres 

gitanas. 

 32 Por real Decreto 557/2011, de 20 de abril, se aprobó el reglamento de ejecución de la ley. 

 33 Se ha desarrollado, por ejemplo, el Proyecto Gestión de la Diversidad Cultural en la Mediana y 

Pequeña Empresa  (GESDIMEP). 

 34 La red pública de Centros de Migraciones está compuesta por cuatro Centros de Acogida de 

Refugiados y dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes. 

 35 Su objetivo es coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde 

la localización del presunto menor hasta su identificación, determinación de su edad y puesta a 

disposición del servicio público de protección de menores y documentación. Durante estos años se ha 

trabajado especialmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en las Comunidades 

Autónomas más afectadas, como Canarias. 

 36 El nuevo reglamento, culminada la segunda fase del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), 

transpone las Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE sobre procedimientos comunes para la concesión 

o la retirada de la protección internacional y sobre las normas de acogida de los solicitantes de 

protección internacional. 

 37 Se ha facilitado la asistencia gratuita de intérprete y abogado, la participación de ACNUR en todas las 

fases del procedimiento de protección internacional, incluida la fase de decisión y propuesta de 

resolución, y el papel de ONGs especializadas en la protección de refugiados. Asimismo, se ha 

reforzado el suministro de información a los solicitantes y se han realizado actividades de formación 

especializada para los agentes que participan en materia de protección internacional, especialmente 

para los empleados de las Oficinas de Extranjeros, de puestos fronterizos y de Centros de 

Internamiento de Extranjeros. 

 38 Este reglamento desarrolla lo establecido sobre el funcionamiento de dichos Centros en la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, e incorpora además algunos aspectos de la Directiva 2008/115/CE relativa a las 

normas y procedimientos comunes de los Estados miembros para el retorno de los nacionales de 

terceros países en situación irregular. 

 39 En el primer semestre de 2014 accedieron a ambas ciudades 4.176 inmigrantes irregulares, lo que 

supone un incremento del 157 % respecto al mismo periodo del año 2013, y se han contabilizado más 

de 10.000 intentos de asalto. 

 40 Los servicios básicos que se prestan son alojamiento, vestuario, manutención, limpieza e higiene y 

seguridad, a los que se suman otros servicios especializados como programas de formación, ocio, 

asesoramiento jurídico e intervención social. 

 41 Datos a fecha 11 de julio de 2014. 

 42 Información más completa acerca de la labor desempeñada por el Defensor del Pueblo puede 

encontrarse en el siguiente enlace: http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/Defensor/index.html. 

 43 En dicha ley se recogen los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con dicha Administración, 

los derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la justicia en sus relaciones con la misma 

por medios electrónicos, las obligaciones de los integrantes de los órganos, oficinas judiciales y 

fiscalías, así como el régimen jurídico de la Administración Judicial electrónica, y las condiciones 

para hacer posible la íntegra tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. 

 44 Se incluyen también los menores que se encuentran en un entorno de violencia de género. 

 45 En materia de víctimas del terrorismo, España ha desarrollado un avanzado sistema integral de apoyo 

y reconocimiento a las mismas, que se fundamenta en la actualidad en la Ley 29/2011, de 22 de 

septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. 

 46 Frente a los trece años del actual Código Penal. 

 47 Ello se ha realizado siguiendo recomendación de Naciones Unidas de 2013. 

 48 Este Plan Estratégico es el marco de cooperación de todas las Administraciones Públicas con 

competencia en materia de infancia. Puede ser consultado en el siguiente enlace: 

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf. 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/Defensor/index.html
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf
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 49 Las diferentes actuaciones responden a la mayoría de los objetivos planteados por la Recomendación 

Europea “invertir en la infancia: romper el ciclo de desventajas”, centrándose en aspectos como el 

mercado laboral, la combinación de prestaciones, el acceso a servicios de calidad, la educación, la 

igualdad de oportunidades, el acceso a la salud, la vivienda, el apoyo a las familias y la participación 

infantil. Además del Plan, se refuerza la atención a las familias con hijos en situación de privación 

material severa a través de los Servicios Sociales, mediante una partida extraordinaria de 17 millones 

de euros para luchar contra la pobreza infantil, que se repartirá a las CCAA a través de transferencias 

del Estado. 

 50 Panorama de la Educación 2012: indicadores de la OCDE. 

 51 Panorama de la Educación 2012: indicadores de la OCDE. 

 52 En relación con las víctimas de trata, si bien según el citado Real Decreto recibirán asistencia 

(extendida a toda la cartera del Sistema Nacional de Salud), aquellas que cuentan con una 

autorización de permanencia en España, derivada de la concesión de un periodo de restablecimiento y 

reflexión, del artículo 59 bis de la LO 4/2000, de 11 de enero, a instancias de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género se ha remitido a todas las Comunidades Autónomas una 

propuesta interpretativa para que se haga extensiva a todas las víctimas de trata identificadas 

formalmente por la policía. Dicha propuesta interpretativa se entiende que ha sido aceptada por las 

Comunidades Autónomas al no haber recibido objeción alguna al respecto. 

 53 En relación con las víctimas de trata, si bien según el citado Real Decreto recibirán asistencia 

(extendida a toda la cartera del Sistema Nacional de Salud), aquellas que cuentan con una 

autorización de permanencia en España, derivada de la concesión de un periodo de restablecimiento y 

reflexión, del artículo 59 bis de la LO 4/2000, de 11 de enero, a instancias de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género se ha remitido a todas las Comunidades Autónomas una 

propuesta interpretativa para que se haga extensiva a todas las víctimas de trata identificadas 

formalmente por la policía. Dicha propuesta interpretativa se entiende que ha sido aceptada por las 

Comunidades Autónomas al no haber recibido objeción alguna al respecto. 

 54 Debe hacerse mención especial a la cartera de servicios para menores de edad, que cuenta con: i. una 

línea humanización asistencia UCIS hasta los 18 años, y la estancia en unidades de pediatría hasta los 

18 años, independientemente del especialista que les atiende; ii. una línea específica de atención al 

cáncer en unidades pediátricas; iii. una guía de práctica clínica para los cuidados paliativos en niños; 

iv. el Calendario Común de Vacunación Infantil; v. criterios comunes en la implementación del 

Programa de Cribado Neonatal para las enfermedades endocrinometabólicas. 

 55 El desarrollo de la dimensión electrónica de la salud favorece también la atención integral y la 

coordinación con los servicios sociales. Se está desarrollando en la actualidad la Estrategia de 

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad que se centra en dos grupos de población 

especialmente vulnerables: niños y mayores. Se ha establecido una Red de Escuelas de Salud para 

Ciudadanos y en 2012 se constituyó la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, destaca el proyecto 

“Compromiso por la calidad de las sociedades médicas en España”, cuyo objetivo es que las propias 

sociedades científicas valoren la eficacia de las intervenciones médicas. 

 56 La aplicación del criterio objetivo renta facilita el acceso a la vivienda a la población más vulnerable. 

 57 Esta ley afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la regulación del mercado hipotecario y otras normas 

del mercado financiero. 

 58 En mayo de 2014 se amplía el ámbito subjetivo de este Fondo para facilitar el acceso a otras personas 

o grupos que puedan resultar socialmente vulnerables como las unidades familiares con hijos 

menores. 

 59 http://www.cooperacionespañola.com/sites/default/files/plan_director_cooperacion_espanola_2013-

2016.pdf. 

 60 Se ha procedido a una evaluación de las ventajas comparativas de la Cooperación al Desarrollo 

Española, lo que ha implicado la reorganización de nuestras prioridades sectoriales y geográficas, 

desde un enfoque orientado a resultados de desarrollo. En este sentido, se está aprovechando la 

experiencia adquirida por la Cooperación Internacional al Desarrollo de España después de muchos 

años dedicados a la cooperación, de modo que nuestra ayuda es cada vez mejor y más eficaz. 

 61 http://www.cooperacionespañola.com/es/orientaciones-estrategicas-de-la-cooperacion-espanola-2013-

2016. 

 62 http://www.cooperacionespañola.com/es/prioridades-geograficas. 

http://www.cooperacionespañola.com/sites/default/files/plan_director_cooperacion_espanola_2013-2016.pdf
http://www.cooperacionespañola.com/sites/default/files/plan_director_cooperacion_espanola_2013-2016.pdf
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 63 En este sentido, se está trabajando por la consolidación de "Info @ od", el sistema on-line de 

recopilación y publicación de datos de la Cooperación Española 

(http://www.cooperacionespañola.com/es/datos-infood). 

 64 http://www.cooperacionespañola.com/es. 

 65 Los resultados de estas actuaciones, en el escenario de contracción presupuestaria existente, se han 

incorporado en el informe intermedio presentado por España voluntariamente al CAD en 2013 

(http://www.cooperacionespañola.com/sites/default/files/dcd_jl_2013_90_mtr_spain_final.pdf). 

 66 En este ámbito se realizan además otras medidas como la facilitación del acceso a los libros de actas 

de defunciones de los Registros Civiles; el reconocimiento a favor de las personas fallecidas en 

defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de 

diciembre de 1977; el reconocimiento de indemnizaciones a “ex presos sociales”; y la revisión de 

símbolos y monumentos públicos. 

 67 La política exterior de España en materia de derechos humanos se articula en torno a la siguientes seis 

prioridades no excluyentes: lucha contra la pena de muerte, empresas y derechos humanos, derecho 

humano al agua potable y el saneamiento, derechos de las personas con discapacidad, no 

discriminación por razón de género u orientación sexual y protección de los defensores de los 

derechos humanos. 
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