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    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

  التمييز ضد املرأةلكاشاتفاقية القضاء على مجيع أ
  

 للدول األطراف السادس الدوري التقرير  
  

 *إسبانيا  

 

 .هذه الوثيقة صادرة دون حترير رمسي * 
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 التقرير السادس املقدم من إسبانيا  
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  
 ٢٠٠٨مارس /آذار  

 
 مقدمة  

 على اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع          ١٩٨٣ديسمرب  / كانون األول  ١٦صدقت إسبانيا يف     - ١
، ١٩٧٩رب  ديـسم / كـانون األول   ١٨أشكال التمييـز ضـد املـرأة الـيت اعتمـدت يف نيويـورك يف                

وعنــد التــصديق، أدخلــت . ١٩٨٤مــارس / آذار٢١ونــشرت االتفاقيــة يف اجلريــدة الرمسيــة يف  
زال قائمــا حــىت اآلن، وهــو أن تــصديق إســبانيا علــى االتفاقيــة ال يــؤثر علــى  إســبانيا حتفظــا مــا

 .األحكام الدستورية املتعلقة خبالفة العرش اإلسباين
ل جـزءا مـن النظـام القـانوين الـوطين، كمـا هـو               ومنذ تاريخ نشر االتفاقيـة وهـي تـشك         - ٢

 مـن القـانون     ٥-١ واملـادة    ١٩٧٨ من الدسـتور اإلسـباين لعـام         ١-٩٦منصوص عليه يف املادة     
 ١٩٩٥ و   ١٩٨٩ و   ١٩٨٥ من االتفاقية، قـدمت إسـبانيا تقـارير يف           ١٨ووفقا للمادة   . املدين

األخـــري املقـــدم عـــام  التقريـــر ٢٠٠٤يوليـــه /وناقـــشت اللجنـــة يف متـــوز. ٢٠٠٢ و ١٩٩٨و 
 الــسادس الفتــرة ؛ وبالتــايل يــشمل التقريــر ٢٠٠٣، الــذي تــضمن معلومــات عــن عــام  ٢٠٠٢

ويتضمن التقرير املعلومات املتاحة حىت اآلن فيما يتعلـق هبـذه           . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤بني عامي    ما
 .السنة األخرية

ني املــرأة ويــشمل هــذا التقريــر أوجــه التقــدم احملــرزة صــوب ضــمان حتقيــق املــساواة بــ    - ٣
والرجل فيمـا يتعلـق بالواليـات الـيت نـصت عليهـا االتفاقيـة والتعهـدات الـواردة ضـمن منـهاج                       

، وتلـك املتفـق عليهـا يف        )١٩٩٥(العمل املعتمد يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف بـيجني            
 والتنميـة والـسالم     املساواة بني اجلنـسني   : ٢٠٠٠املرأة عام   ”الدورة االستثنائية للجمعية العامة     

، فـضال عـن األهـداف اإلمنائيـة         ٢٠٠٠يونيه  /املعقودة يف حزيران  “ يف القرن احلادي والعشرين   
 .، وكل هذا يف إطار تشريعات االحتاد األورويب وسياساته٢٠٠٥لأللفية والقمة العاملية 

ــي        - ٤ ــانون األساسـ ــى القـ ــك الفتـــرة علـ ــاء تلـ ــة أثنـ ــرت املوافقـ  املـــؤرخ ٣/٢٠٠٧وجـ
مــارس بــشأن املــساواة الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة، وهــو مدونــة قانونيــة موثقــة ذات  /ارآذ ٢٢

طبيعة متكاملة تدخل املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع جمـاالت                    
احلياة، وخباصة يف امليادين السياسية واملدنية والعماليـة واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ويف                

ويـشار يف هـذا التقريـر إىل        . مجيع اإلجراءات احلكومية يف ضوء مبـدأ تعمـيم املنظـور اجلنـساين            
 .خمتلف أحكام ذلك القانون فيما يتعلق بتلك املادة
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ـــ      - ٥ ــا ل ــر وفق ــذا التقري ــد ه ــد أع ــوى     ”وق ــشأن شــكل وحمت ــة ب ــة العام ــادئ التوجيهي املب
ــارير ــه   “التق ــة، إال أن ــواد االتفاقي ــع ترتيــب م ــاول مــسائل    ، كمــا يتب ــضا فــصوال تتن ــضمن أي  يت

ــة، مثــل الفــصل املعــين        ال ــة ومل تكــن موضــع توصــية خاصــة مــن اللجن تناقــشها مــواد االتفاقي
 .باالستبعاد االجتماعي والعنف

ويتــضمن كــل فــصل بيانــات إحــصائية تتعلــق حبالــة املــرأة يف اجملــال موضــع املناقــشة،      - ٦
 القـانوين، ووصـفا ألهـم الـسياسات والـربامج           والتعديالت األساسية الـيت أدخلـت علـى النظـام         

 .واإلجراءات اليت يعمل هبا يف كل جمال من تلك اجملاالت
ــوزارة العمــل         - ٧ ــة ل ــا تابع ــستقلة ذاتي ــة م ــرأة، وهــو وكال ــر معهــد امل ــام بإعــداد التقري وق

والشؤون االجتماعية من خالل األمانة العامـة لـسياسات املـساواة، ويـشمل التقريـر معلومـات                 
 . خمتلف اإلدارات الوزاريةمن
وقدمت األقـاليم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت املعلومـات الـواردة يف املرفـق األول واملتعلقـة                    - ٨

وقـدمت املنظمـات األعـضاء يف جملـس إدارة معهـد املـرأة املعلومـات        . بسياسات املساواة لديها  
 .الواردة يف املرفق الثالث

 
 أة تعريف التمييز ضد املر- ١املادة   

كمــا ذكــر يف التقــارير الــسابقة املقدمــة مــن إســبانيا إىل اللجنــة، تأســس اإلطــار العــام    - ٩
 منــه باملــساواة بوصــفها ١٤ و ٩ و ١ الــذي تعتــرف املــواد ١٩٧٨للمــساواة يف دســتور عــام 

 .قيمة ومبدأ وحقا
وتعــرف احملكمــة الدســتورية التمييــز مــن خــالل األحكــام الــيت تــصدرها والــيت تــشكل  - ١٠
وفيمـا يلـي بعـض األحكـام        . ادئ حمددة ملفهوم املساواة واحلق يف عدم التمييز بسبب اجلنس         مب

 :األوثق صلة باملوضوع، والصادرة يف الفترة املشمولة بالتقرير
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٠ املـؤرخ    ٣٢٤/٢٠٠٦تنص احملكمة الدستورية يف حكمهـا        • 

ــة للمــر    ــة التارخيي ــة  علــى عزمهــا القــضاء علــى الدوني ــة والقانوني ــاة االجتماعي أة يف احلي
بوصفه مسوغا حلظر التمييز بسبب اجلنس، كمـا تعـرف هـذا التمييـز بوصـفه انتـهاكا                  

 من الدستور من خالل اتباع سلوك ضـار بـاملرأة حيـد مـن حقوقهـا                 ١٤مباشرا للمادة   
 وتوقعاهتا املشروعة جملرد أهنا امرأة، دون أية أسس مشروعة لذلك؛

ديـسمرب إىل  /  كـانون األول ١١ املـؤرخ  ٣٤٢/٢٠٠٦كمة الدسـتورية    يشري حكم احمل   • 
أن املبدأ الدستوري يقرر عدم مشروعية أية معاملة تفضيلية ترتكـز علـى، أو تقررهـا،                 

  من الدستور، مبا يف ذلك التمييز بسبب اجلنس؛١٤أية أسس متييزية حتظرها املادة 
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ينــاير أن التمييــز / كــانون الثــاين١٥ املــؤرخ ٣/٢٠٠٧يقــر حكــم احملكمــة الدســتورية  • 
يتضمن أيضا معاملة املرأة بشكل جمحف يرتكز على جتمـع أسـباب أو ظـروف تتـصل             

وهلذا، يعلـن احلكـم أنـه       . على حنو مباشر وال ريبة فيه بكوهنا امرأة، مثل حدوث محل          
لتحقيق املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل، جيـب االعتـراف باألضـرار الـيت                

 .جهها املرأة، بسبب احلمل، عند االلتحاق بتلك السوق أو البقاء فيهاتوا
ويقدم القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة جمموعـة مـن املفـاهيم       - ١١

 مببـدأ املـساواة     ٣وتعترف املـادة    . فيما يتعلق مببدأ املساواة واحلماية من التمييز      ) العنوان األول (
 : بني املرأة والرجليف املعاملة
يعين مبـدأ املـساواة يف املعاملـة بـني املـرأة والرجـل غيـاب مجيـع أنـواع التمييـز                       

املباشـــر وغـــري املباشـــر، بـــسبب اجلـــنس، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق باألمومـــة أو مباشـــرة  
 .االلتزامات األسرية أو احلالة االجتماعية

 :ر بسبب اجلنس كما يلي التمييز املباشر وغري املباش٦وتعرِّف املادة  - ١٢
يعتــرب التمييــز املباشــر موجــودا عنــد معاملــة شــخص معاملــة أدىن مــن   )أ(  

 ؛تلك اليت لقيها أو يلقاها أو سيلقاها شخص آخر يف حالة مشاهبة
يعترب التمييز غـري املباشـر موجـودا عنـدما تلحـق أحكـام أو معـايري أو                   )ب(  

 جـنس واحـد مقارنـة بأشـخاص مـن           ممارسات تبدو حمايدة ضررا معينا بأشـخاص مـن        
 املعايري أو املمارسـات تربيـرا موضـوعيا     أواجلنس اآلخر، ما مل جير تربير هذه األحكام    

عـــن طريـــق هـــدف مـــشروع، علـــى أن تكـــون وســـائل حتقيـــق هـــذا اهلـــدف واجبـــة  
 ؛وضرورية

ــسبب اجلــنس       )ج(   ــالتمييز املباشــر أو غــري املباشــر ب ــة تعليمــات ب ــرب أي تعت
 .ية، مهما كانت الظروفتعليمات متييز

وتعترب احلاالت التالية متييزا على أساس اجلنس، وفقا للقانون األساسي بـشأن املـساواة           - ١٣
 :الفعلية بني الرجل واملرأة

 ؛)٣-٧املادة (التحرش اجلنسي والتحرش على أساس اجلنس  • 
 اشـــتراط حـــق أو توقـــع حـــق عنـــد قبـــول حتـــرش جنـــسي أو حتـــرش بـــسبب اجلـــنس   • 

 ؛)٤-٧دة املا(
 ؛)٨املادة (أية معاملة للمرأة على حنو أدىن فيما يتعلق باحلمل أو األمومة  • 
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أية معاملة غري مؤاتية أو أي تأثري سليب يلقاه شخص يتقدم بشكوى أو طلب أو اهتـام                  • 
أو قضية أو طعن من أي نـوع بقـصد منـع التمييـز أو للمطالبـة باالمتثـال الفعـال ملبـدأ                       

 ).٩املادة (عاملة بني املرأة والرجل املساواة يف امل
 

  االلتزام بالقضاء على التمييز ضد املرأة- ٢املادة   
 رفعـت الرتبـة الـسياسية واإلداريـة     ٢٠٠٤إن احلكومة اليت تولت مقاليـد الـسلطة عـام       - ١٤

للمنصب املـسؤول عـن سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني يف إسـبانيا مـن خـالل مرسـوم ملكـي                     
بتـشكيل األمانـة العامـة لـسياسات املـساواة يف إطـار             ) أبريل/ نيسان ١٩تاريخ   ب ٥٦٢/٢٠٠٤(

 .وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وإعطائها رتبة أمانة فرعية
أكتـوبر، بـشأن   / تشرين األول٣٠ املؤرخ ٣٣/٢٠٠٦وكتدبري إضايف، يرتكز القانون     - ١٥

الة، على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         املساواة بني الرجل واملرأة يف نظام وراثة ألقاب النب        
 .التمييز ضد املرأة

ويعدل القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة القانون الـذي ينـشئ     - ١٦
 :معهد املرأة، حبيث يعطيه وظائف جديدة

 تقدمي املساعدة لضحايا التمييز عند التقدم بشكاوى؛ )أ( 
  التمييز؛إجراء دراسات بشأن )ب( 
ويعتـرب املعهـد    . نشر تقارير وإصدار توصيات بشأن أية مـسألة تتعلـق بـالتمييز            )ج( 

ــدأ املــساواة يف      ــق مب ــة املختــصة يف مملكــة إســبانيا بتطبي ــضا اهليئ ــرأة   أي ــة بــني الرجــل وامل املعامل
يتعلــق باحلــصول علــى العمــل، والتــدريب والترقيــة املهنيــة، وبظــروف العمــل، و بالنــسبة   فيمــا
 .حصول على السلع واخلدمات وإمداداهتما كذلكلل

 :وينص هذا القانون أيضا على جمموعة من النظم املؤسسية، مثل - ١٧
اللجنة املشتركة بني الوزارات بـشأن املـساواة بـني املـرأة والرجـل، وهـي هيئـة مجاعيـة                • 

احلـق  مسؤولة عن تنسيق السياسات والتدابري اليت تتخـذها اإلدارات الوزاريـة لـضمان              
 املـؤرخ   ١٣٧٠/٢٠٠٧يف املساواة بـني املـرأة والرجـل، كمـا نظمهـا املرسـوم امللكـي                 

 أكتوبر؛/ تشرين األول١٩
وحدات املساواة وهيئات اإلدارة املؤسسة يف كل وزارة لتنـاول املـسائل املتعلقـة مببـدأ               • 

 املساواة بني املرأة والرجل؛



CEDAW/C/ESP/6
 

6 08-32022 
 

عية معنية باملـساواة بـني املـرأة والرجـل،          جملس مشاركة املرأة، وهو هيئة استشارية مجا       • 
ويتــضمن تــشكيل اجمللــس يف مجيــع احلــاالت اإلدارات العامــة والرابطــات واملنظمــات   

 .النسائية الرمسية
ــانون األساســي    - ١٨ ــام الق ــد أق ــؤرخ ١/٢٠٠٤وق ــشأن / كــانون األول٢٨ امل ــسمرب، ب  دي

ال للحمايــة املؤســسية عــن طريــق تــدابري احلمايــة املتكاملــة مــن العنــف اجلنــساين، نظامــا متكــام 
إنشاء املكتب احلكومي اخلاص بـشأن العنـف ضـد املـرأة واملرصـد الـوطين للعنـف ضـد املـرأة،                       

 .على النحو الوارد أدناه يف الفصل املتعلق بالعنف ضد املرأة
وجــرى تعــديل تــشكيل اجمللــس التنفيــذي ملعهــد املــرأة بغيــة زيــادة عــدد املقاعــد الــيت      - ١٩

ص من ذوي السجل الشخصي أو املهين الذي يدل بوضوح على تعزيز املـساواة              يشغلها أشخا 
 .يف احلقوق للجنسني

ويستمر التنسيق مع األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت من خالل املـؤمتر القطـاعي للمـرأة،                - ٢٠
وتتعلــق بــرامج األنــشطة . وجيــري ذلــك بــصفة أساســية مبوجــب جمموعــة مــن اتفاقــات التعــاون

 : يف املقام األول مبا يلياملشتركة
 االهتمام باإلناث من ضحايا العنف؛ • 
 التوفيق بني احلياة األسرية والعملية؛ • 
 تدريب للمهنيني وتدريب املوظفني؛ • 
 التوعية بشأن تكافؤ الفرص؛ • 
 تعزيز املشتغالت باألعمال احلرة؛ • 
 أنشطة لتشجيع املشاركة االجتماعية للمرأة؛ • 
عزيــز تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف سياســات األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم    أنــشطة لت • 

 ؛الذايت
 برامج أوقات الفراغ للنساء الاليت يتفرغن لرعاية األطفال؛ • 
 .االستثمارات يف املراكز النسائية • 

 علـى اتفاقـات حمـددة باملبـالغ     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤وجرى التوقيـع يف سـنوات        
 :التالية

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

  ٠٥٦.٠٠ ١٦٦  يورو٢ ٣٣٤,٠٠ ١٣٨  يورو٢ ٨٠٤,٦٤ ٦٣٧  يورو١
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وعلــى صــعيد احلكومــة احملليــة، تنــشئ اجملــالس اإلقليميــة والبلديــة إدارات نــسائية تقــدم  - ٢١
وجيري التعاون يف هذا اجملال من خالل اتفاقات التعـاون          . خدمات استشارية اجتماعية وموارد   

ويركز الدعم االقتصادي على إنشاء وجتهيز مراكـز        . ات احمللية ومعهد املرأة   املوقعة بني احلكوم  
ــة، أو مــآوى       ــاث، أو مراكــز إعالمي ــة ضــحايا العنــف اجلنــساين مــن اإلن تقــدم خــدمات لرعاي
نسائية، أو فصول للتدريب على التكنولوجيـات احلديثـة، أو مراكـز لرعايـة صـغار األطفـال أو                   

 .املعالني
 : باملبالغ التالية٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ عامي وقُدِّم متويل بني 

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٤٢ ٦٣ ٣٦ عدد البلديات

 ٠٠٠  يورو٤٨٩ ٠٠٠  يورو٥٠٠٤٨٩  يورو٧٢٩ جمموع املبالغ
  

وجيــري كــل عــام توقــع اتفــاق تعــاون بــني معهــد املــرأة واالحتــاد اإلســباين للبلــديات       - ٢٢
وجــرى البــدء يف برنــامج جتــرييب . امج املــشتركةواملقاطعــات مــن أجــل املــشاركة يف متويــل الــرب

ــامي ــوير سياســـات    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ لعـ ــل مـــن أجـــل تطـ ــدات العمـ ــهجيات ومعـ  بـــشأن منـ
 ,Corporaciones Locales: للمساواة يف خمتلـف مؤسـسات احلكومـة احملليـة وجمالـسها      وخطط

Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades y Cabildos. 

 : باملبالغ التالية٢٠٠٦ و ٢٠٠٤بني عامي وقُدِّم متويل  
 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

  يورو١٠٠ ٠٠٠  يورو٥٠ ٠٠٠  يورو٥٠ ٠٠٠
  

: وأخــريا، تــضطلع كيانــات ووكــاالت ومؤســسات أخــرى بــدور هــام يف هــذا اجملــال   - ٢٣
عــن كثــب مــع اجلامعــات ) جلنــة برملانيــة دائمــة(فمــثال، تعمــل اللجنــة املــشتركة حلقــوق املــرأة 

 .ها من الكيانات، كم سريد يف أقسام الحقة من هذا التقريروغري
مـع احملكمـة الدسـتورية إحـدى     ) Defensor del Pueblo(ويشكل مكتب أمـني املظـامل    - ٢٤

ويقـدم املكتـب كـل عـام تقريـرا عـن       . اهليئات املسؤولة عـن رصـد االمتثـال لواليـات الدسـتور          
 الـضوء علـى قلـق أمـني     ٢٠٠٦ويلقي تقريـر عـام     ). الربملان اإلسباين (أعماله إىل احملاكم العامة     

املظامل إزاء العنف ضد املرأة وحالة النساء يف الـسجون ويف مراكـز اعتقـال األجانـب والتوفيـق          
بـني احليـاة األسـرية والعمليـة واالختبـارات البدنيـة املطلوبـة مـن الرجـال والنـساء لـشغل بعــض            

 .الوظائف احلكومية
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ة بــاحلكم الــذايت يف إســتوريا وفالينــسيا وإقلــيم الباســك عــام   وأقامــت األقــاليم املتمتعــ  
 .٢٠٠٦ مؤسسة مماثلة،كما قامت بذلك الريوخا عام ٢٠٠٥

 
  تقدم املرأة وممارسة حقوق اإلنسان- ٣املادة   

 علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري التفاقيـــة  ٢٠٠٦مـــارس / آذار٣صـــدقت إســـبانيا يف  - ٢٥
 .عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل

واُتخـذت اخلطـوة    . وتبذل إسبانيا جهدا كبريا لتعزيز تكافؤ الفرص بني الرجل واملـرأة           - ٢٦
مـارس  / آذار ٤األوىل يف تعميم مراعاة املـساواة علـى مجيـع الـصعد مبوافقـة جملـس الـوزراء، يف                    

ــى ٢٠٠٥ ــساواة بــ  ٥٤، عل ــز امل ــدبريا لتعزي ــادرات يف جمــاالت     ت ــك مب ــا يف ذل ــسني، مب ني اجلن
التوظف، واألعمال التجارية، والتوفيـق بـني احليـاة الشخـصية والعمليـة واألسـرية، والبحـوث،                 

وُنــشرت يف نفــس التــاريخ خطــة . والرياضــة، والعنــف اجلنــساين، واملــساواة يف اإلدارة الوطنيــة
 .املساواة بني اجلنسني لإلدارة الوطنية

ملوافقة على قانونني هامني لتعزيز تعمـيم مراعـاة املـساواة، مبـشاركة كـل مـن                 وجرت ا  - ٢٧
 .اإلدارات الوزارية واجملتمع املدين

ــانون األساســـي  - ٢٨ ــانون األول٢٨ املـــؤرخ ١/٢٠٠٤والقـ  بـــشأن تـــدابري ،ديـــسمرب/ كـ
ا رائـدا   ، الذي جرت املوافقة عليـه باإلمجـاع، ميثـل تـشريع           احلماية املتكاملة من العنف اجلنساين    

إلسبانيا وأوروبا حيث جيمع يف نص واحد مجيع التدابري اليت جيب اختاذهـا يف جمـاالت متنوعـة                  
 .وكثرية يف اجملتمع

ــمــارس للمــساواة الفعل/ آذار٢٢ املــؤرخ ٣/٢٠٠٧والقــانون األساســي  - ٢٩ ة بــني املــرأة ي
يـــع  يكـــرس مبـــدأ التـــساوي يف املعاملـــة وتكـــافؤ الفـــرص كموضـــوع مـــشترك يف مجوالرجـــل

 .للمساواة بني اجلنسني“ مدونة قانونية”السياسات والربامج، ومن املعتَزم أن يكون مبثابة 
ويــنص هــذا القــانون علــى أنــه حيــق ألي شــخص اللجــوء إىل احملــاكم لتنفيــذ احلــق يف    - ٣٠

ويــنص هــذا .  مــن الدســتور اإلســباين٢-٥٣املــساواة بــني املــرأة والرجــل، كمــا تؤكــده املــادة 
ك علـى أنـه يف اإلجـراءات الـيت يـزعم فيهـا املـدعي أن هنـاك سـلوكا متييزيـا علـى                     القانون كذل 

). ما عدا يف اإلجـراءات اجلنائيـة  (أساس اجلنس، سيكون على املتهم أن يثبت عدم وجود متييز    
وينص القانون كذلك على أن أي فعل أو نص يف املعامالت القانونية يـشكل أو يـسبب متييـزا                   

 بــاطال والغيــا ويــسفر عــن مــسؤولية اإلصــالح أو التعــويض،       علــى أســاس اجلــنس ســيعترب   
 .واجلزاءات عند االقتضاء
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وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، وافقت األقاليم املتمتعة بـاحلكم الـذايت التاليـة علـى                 - ٣١
ــساواة  ــوانني امل ــسيا : ق ــانون (غالي ــؤرخ ٧/٢٠٠٤الق ــوز١٦ امل ــرأة   / مت ــني امل ــه للمــساواة ب يولي

فربايـر للمـساواة بـني املـرأة        / شـباط  ١٨ املـؤرخ    ٤/٢٠٠٥القـانون   (، وإقلـيم الباسـك      )والرجل
، ومورسـيا   )سبتمرب للمرأة / أيلول ٢٠ املؤرخ   ١٢/٢٠٠٦القانون  (، وجزر الباليارس    )والرجل

أبريل للمـساواة بـني املـرأة والرجـل واحلمايـة مـن العنـف               / نيسان ٤ املؤرخ   ٧/٢٠٠٧القانون  (
أكتـوبر، املعـدل    / تـشرين األول   ٢٢ املـؤرخ    ٧/٢٠٠٧القـانون   ( إي ليـون     ، وقـشتالة  )اجلنساين
 ).مارس بشأن تكافؤ الفرص للنساء والرجال/ آذار٣ املؤرخ ١/٢٠٠٣للقانون 

ويدعو القـانون األساسـي بـشأن املـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة إىل األخـذ خبطـة                       - ٣٢
عـن األثـر اجلنـساين ملـشاريع القـوانني وجلميـع            استراتيجية لتكافؤ الفرص ووضع تقارير إلزامية       

اخلطــط ذات األمهيــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة اخلاصــة الــيت تقــدم إىل جملــس    
الــوزراء للموافقــة عليهــا، فــضال عــن إعالنــات االمتحانــات التنافــسية لــشغل الوظــائف العامــة، 

م التقــارير الدوريــة أو التقييمــات بــشأن  وُتقــدَّ،بوصــفها أدوات أساســية داخــل اإلدارة الوطنيــة
 .فعالية مبدأ املساواة بني املرأة والرجل إىل جملس النواب

ويطالب القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بني املرأة والرجـل أفـرع احلكومـة أن           - ٣٣
ع تدرج املتغريات اجلنسانية علـى حنـو منـهجي يف اإلحـصائيات والدراسـات االستقـصائية ومجـ                 

البيانات، وأن تعتمد مؤشرات جديدة تلقـي الـضوء علـى االختالفـات اجلنـسانية بـشكل أكثـر                   
فعالية، وأن تـدخل آليـات ملعاجلـة حـاالت التمييـز املتعـدد، وأن تكيـف التعريفـات اإلحـصائية                     
بغية تعزيز االعتراف بعمل املرأة وإعادة تقييمه وحتاشي القولبة الـسلبية جملتمعـات حمليـة نـسائية                 

 .معينة
 الــيت جــرت املوافقــة ،)٢٠١١-٢٠٠٨(وختــضع اخلطــة االســتراتيجية لتكــافؤ الفــرص  - ٣٤

إعـادة تعريـف منـوذج      : ، ألربعـة مبـادئ توجيهيـة هـي        ٢٠٠٧ديـسمرب   /عليها يف كـانون األول    
مواطنة يتسق مع الوقت احلاضر، ومتكني املرأة، وتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين، واالعتـراف               

ــار ال ــاعي   باالبتكـ ــيري االجتمـ ــوة للتغـ ــفه قـ ــتقين بوصـ ــي والـ ــة   . علمـ ــذه اخلطـ ــة هـ ــغ ميزانيـ وتبلـ
 . يورو٣ ٦٩٠ ٠٠٠
الـيت حتتـوي حاليـا      “ النـساء باألرقـام   "ويواصل معهد املرأة عمله بشأن قاعـدة بيانـات           - ٣٥

ويعمـل املعهـد أيـضا عـن كثـب مـع املعهـد الـوطين لإلحـصاءات                 .  مؤشـر  ٣٠٠على أكثر مـن     
، وهـو تقريـر مـشترك عـن     Informe Mujeres y Hombres en España 2007الـذي نـشر معـه    

 . على أن يصدر سنويا٢٠٠٦النساء والرجال يف إسبانيا بدأ إصداره عام 
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 مــن القــانون األساســي بــشأن املــساواة الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة ١٥وتطالــب املــادة  - ٣٦
لة وتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل           مجيع املستويات احلكومية بإدماج مبدأ املساواة يف املعام       
 .يف تعريف وميزنة السياسات العامة يف مجيع اجملاالت

 املعيـار العـام   ٢٠٠٥وقد تضمنت القواعد اليت حتكم إعداد امليزانيـة الوطنيـة منـذ عـام           - ٣٧
وجيب على جلنة حتليـل     . لتعزيز اإلجراءات احلكومية اليت تستهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني        

 .ربامج بصفة خاصة أن تأخذ يف احلسبان بأثر املساواة بني اجلنسني على برامج اإلنفاقال
 للمساواة بني اجلنسني يف احلكومة الوطنيـة إىل اختـاذ           ٢٠٠٥مارس  /وتدعو خطة آذار   - ٣٨

 :جمموعة من التدابري، وهي
ن إدراج مؤشرات جديدة مصنفة حسب نوع اجلـنس يف بـرامج امليزانيـة، عنـدما يكـو                 • 

 من شأن ذلك املساعدة على صنع القرار؛
استعراض وتطبيق العناصـر املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس يف اسـتمارات التقيـيم الـذايت                    • 

ــدما يكــون مــن شــأن ذلــك        ــة، عن ــضرائب ورســوم اخلــدمات البلدي ــدفع ال املوحــدة ل
 ة؛املساعدة على صنع القرار، وخباصة إلظهار األثر اجلنساين على بعض املزايا الضريبي

 .استعراض اإلحصاءات بغية حتليل املؤشرات اليت جيب تصنيفها حسب نوع اجلنس • 
وقامت األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت، كإقليمي الباسك واألنـدلس، بـدور ريـادي يف               - ٣٩

والواقع أن إقليم األندلس شـكل      . هذا اجملال عن طريق إدراج تقييم األثر اجلنساين يف ميزانياهتا         
 .٢٠٠٦  و٢٠٠٥قييم األثر اجلنساين للميزانية، ونشر تقارير مليزانييت جلنة لت

 
  العمل اإلجيايب- ٤املادة   

كان أهم تدبري جديد إدراج تعريف للعمل اإلجيـايب وإطـار عـام العتمـاده يف القـانون                   - ٤٠
اختـاذ  ويتطلب هذا القانون مـن احلكومـات        . األساسي بشأن املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة      

تدابري حمددة لصاحل املرأة من أجل إصالح حاالت عدم املساواة الواضحة باملقارنة مع الرجـل،               
وُتطبـق هـذه التـدابري طاملـا بقيـت تلـك            . وذلك بغية إعطاء فعالية للحق الدستوري يف املـساواة        

احلاالت، كما حيـب أن تكـون تلـك التـدابري معقولـة ومتناسـبة مـع األهـداف املرجـوة يف كـل                        
وجيــوز أيــضا لألفــراد واألشــخاص االعتبــاريني اختــاذ مثــل هــذه التــدابري وفــق الــشروط    . حالــة

 .الواردة يف القانون
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ــة        - ٤١ ــرأة إمكاني ــة بــني الرجــل وامل ــساواة الفعلي ــشأن امل ــانون األساســي ب ــضا الق ــيح أي ويت
ة علـى العمـل   املساومة اجلماعية لتأكيد تدابري العمل اإلجيـايب بغيـة تعزيـز إمكانيـة حـصول املـرأ          

 .والقضاء على التمييز يف ظروف عملها
 القانون األساسي بشأن املـساواة الفعليـة بـني          تعترضان على إحالة وطعن   قدمت قضيتا   و - ٤٢

ري دستوري فيما يتعلـق مبطالبتـه مبوازنـة القـوائم االنتخابيـة حـسب               قانونا غ الرجل واملرأة بوصفه    
ــل أي مــن اجلنــسني   (اجلــنس  ــل مــ ببعــدم متثي ــة أو ٤٠ن أق ــ يف املائ ــة مــن  ٦٠أكثر مــن ب  يف املائ
 املـؤرخ   ١٢/٢٠٠٨وفصلت احملكمـة الدسـتورية يف كـل مـن القـضيتني يف حكمهـا                ). املرشحني

هذا اإلصالح التـشريعي الـوارد    ” ن أن عالإدستورية هذا التدبري و   ار  قربإيناير،  / كانون الثاين  ٢٩
ساواة الفعلية بني الرجل واملرأة بغرض حتقيـق        يف احلكم اإلضايف الثاين للقانون األساسي بشأن امل       

ــة      ــال يف إقام ــساو وفع ــى حنــو مت ــرأة عل ــا   مــشاركة الرجــل وامل ــا دميقراطي ــل جمتمع مؤســسات متث
، بل )اآلخراجلنس تفضيل أحد اجلنسني على     (تشكل أي تدبري للتمييز العكسي أو التعويضي         ال

عو إىل تعادل صارم ألنه ال يفرض مساواة        هو صيغة لتحقيق التوازن بني اجلنسني؛ كما أنه ال يد         
 يف  ٤٠توي على أقل مـن      تامة بني الرجل واملرأة، بل قاعدة بأنه ال جيوز للقوائم االنتخابية أن حت            

وهلـذا،  . من جنس أو من اجلـنس اآلخـر    )  يف املائة، مما يعادل نفس الشيء      ٦٠أكثر من    أو(املائة  
 .“سبة تنطبق على اجلنسني بالتساويفتلك القاعدة سيف ذو حدين، حيث أن هذه الن

ديسمرب، بشأن التنميـة الريفيـة      / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٤٥/٢٠٠٧ويسمح القانون    - ٤٣
املستدامة، بتدابري العمل اإلجيايب لصاحل النـساء يف املنـاطق الريفيـة، ممـا يـستهدف التغلـب علـى                    

 .حاالت التمييز الفعلي بسبب اجلنس وجتنبها
 

 دوار اجلنسني والقولبة أ- ٥املادة   
كان من دواعي القلق اليت أثارهتا اللجنة املعنية بالتمييز ضد املـرأة فيمـا يتعلـق بـالتقرير               - ٤٤

اخلامس إلسبانيا دوام املواقـف القائمـة علـى الـسلطة األبويـة والقوالـب النمطيـة التقليديـة فيمـا                     
وأوصــت اللجنــة . تمــع اإلســباينيتعلــق بــأدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة ويف اجمل 

وجـرى حـث بلـدنا      . باختاذ تدابري لتعزيز فهم الوالدية كمهمة اجتماعيـة لكـل مـن األم واألب             
على اختاذ اخلطوات التالية بغية حتقيق املساواة يف املسؤوليات امللقاة علـى عـاتق املـرأة والرجـل                  

 :يف اجملالني اخلاص والعام
  وسائط اإلعالم؛عرض صورة إجيابية للمرأة يف )أ( 
 شن محالت للتوعية والتثقيف تستهدف كال من املرأة والرجل؛  )ب( 
 .إجراء حبوث بشأن مصادر التمييز املستتر بسبب نوع اجلنس )ج( 
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 احلالة الراهنة -أوال   
شهد بلدنا، منذ تقدمي تقريره األخري، قـدرا أكـرب مـن االهتمـام مبـسألة تكـافؤ الفـرص                     - ٤٥

وشـجع علـى هـذا      . لرجـل، ومعلومـات أكثـر عـن حالـة املـرأة يف خمتلـف اجملـاالت                بني املـرأة وا   
االهتمام املتزايد يف أول األمر إجراء عدد من التعديالت التشريعية اهلامة الـيت ثـار بـشأهنا كـثري                   

ــة  ــرارات    . مــن املناقــشات االجتماعي ــا، وضَّــحت احلكومــة التزامهــا باملــساواة واختــذت ق وثاني
التكــافؤ يف احلكومــة، أول نائبــة لــرئيس اجلمهوريــة، لغــة ال متيــز بــني    (جملــال وتــدابري يف هــذا ا

 .مما استرعى انتباه اجلمهور.) اجلنسني، عمل إجيايب، إخل
ووفقـا للدراســات الـيت أجراهــا معهـد املــرأة واملعهـد الرمســي لإلذاعـة والتلفزيــون، زاد       - ٤٦

 :حضور النساء يف وسائط االتصال
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ 

٪١٨ تلفزيون  ٢١٪ ٪١٥ إذاعة  الاليت جاء ذكرهنالنساء   ١٥٪  

٪١٨ تلفزيون  ٢٦,٤٪  النساء الاليت جرت مقابلتهن 
٪١٤ إذاعة  ١٨٪  

٪١٥ تلفزيون  ٢٥٪  صوت النساء عرب املوجات اإلذاعية 
٪٩ إذاعة  ١٦٪  

٪١٢,١ تلفزيون  ٤١٪  متثيل املرأة كضحية 
٪١١,٦ إذاعة  ٢٣٪  

  
ات االلتحاق باجلامعة، ُتبني املرأة اهتماما مستمرا مبجـال االتـصاالت،           وبالنظر إىل بيان   - ٤٧

)  يف املائـة   ٥٩,٦٦(واالتصاالت الـسمعية البـصرية      )  يف املائة  ٦٥,٣٥(يف ختصصات الصحافة    
 Datos sobre laاملعهـد الـوطين لإلحـصاءات    ) ( يف املائـة ٧٠,٤٥(واإلعالن والعالقات العامة 

Estadística de la Enseñanza Superior en España curso académico 2005-2006 .(  ومـع
ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه رغم أن هذه األرقام آخذة يف الزيادة، ال تـزال هنـاك صـعوبات يف     
حتقيق متثيل متـوازن للمـرأة والرجـل يف املناصـب التنفيذيـة، ويف حـصوهلما علـى نفـس األجـر،              

هنيـة، حيـث يتطلـب هـذا القطـاع قـدرا اسـتثنائيا مـن التفـاين                  ويف التوفيق بني األسرة واحلياة امل     
 .وساعات العمل

 يف املائة مـن     ٤٨,٢وتشكل النساء، وفقا لبيانات االحتاد اإلسباين لرابطات الصحافة،          - ٤٨
.  ســنة٤٠ يف املائــة ممــن هــم أقــل مــن  ٦٤ ســنة، و ٧٠األعــضاء البــالغني مــن العمــر أقــل مــن  
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 يف املائـة منـها بينمـا يـشغل          ٤١ية يف ذلـك االحتـاد، فتـشغل املـرأة           بالنسبة للمناصب التنفيذ   أما
 . يف املائة٥٩الرجل 
 :وفيما يلي متثيل املرأة يف املناصب التنفيذية يف خمتلف وسائط اإلعالم - ٤٩
 
 نسبة النساء النساء جمموع املناصب التنفيذية 

املديرون العامون، الرؤسـاء أو األمنـاء        (١اجملموعة  
 ٪١٧,٣٧ ٤٠٦ ٢ ٣٣٧ )عامون على الصعيدين الوطين واإلقليميال
املديرون املساعدون ونواب املـديرين،      (٢جملموعة  ا

مديرو األقسام، رؤساء التحرير أو رؤسـاء األقـسام         
 ٪٢٣,٠٦ ٢٤٢ ١ ٠٧٩ )على الصعيد الوطين

 
 ، وزارة شؤون الرئاسة أمانة الدولة لالتصاالت،Agenda de Comunicación 2006بيانات من  :املصدر 
  

وعدد النساء الاليت يشغلن مناصب تنفيذيـة يف التلفزيـون ووكـاالت األبنـاء أكـرب مـن                   - ٥٠
 يف ١٠,١ يف املائــة و ٩,٨عــددهن يف اإلذاعــة والــصحف الوطنيــة، حيــث هتــبط نــسبتهن إىل   

 .املائة على الترتيب
 

 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا   
يونيـه، بـشأن هيئـة اإلذاعـة والتلفزيـون      / حزيـران  ٥ املـؤرخ    ١٧/٢٠٠٦نون  يؤكد القا  - ٥١

اململوكــة للدولــة، الطبيعــة العامــة للخدمــة، ويعلــن أهنــا جيــب أن حتمــي وتــصون املــساواة بــني    
ويتطلـب القـانون وجـوب الـسعي إىل حتقيـق التكـافؤ             . الرجل واملرأة، وتتفادى أي متييز بينهما     

إدارهتــا، وأنــه جيــب أن يكــون الــشخص الــذي ميثــل معهــد املــرأة بــني املــرأة والرجــل يف جملــس 
 .عضوا يف جملسها االستشاري

ويقر القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة تـدابري لتعزيـز املـساواة                - ٥٢
يف وســائط اإلعــالم حبيــث تــضمن أن تكــون صــورة املــرأة والرجــل تعدديــة وليــست مقولبــة،    

 .كل من أشكال التمييزحتاشيا ألي ش
 Radio Televisión Española(وتوجد قواعد معينة لوسـائط اإلعـالم اململوكـة للدولـة      - ٥٣

Agencia Efe (   تتطلب أن ينعكس وجود املرأة يف احلياة االجتماعية بصورة كافيـة، وأن جيـري
اة بــني املــرأة اســتخدام لغــة ال متيــز بــني اجلنــسني، وأن تتعــاون تلــك الوســائط يف تعزيــز املــساو  

وجيـب  . ، ويف القضاء على العنـف اجلنـساين     )من خالل التنظيم الذايت بشكل أساسي     (والرجل  
كذلك على وسائط اإلعالم اململوكة للدولة أن تعزز إدماج املرأة يف املناصـب ذات املـسؤولية                
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احتياجاهتـا  التنفيذية واملهنية، وأن تعمل مع الرابطات واجملموعات النـسائية بغيـة التعـرف علـى                
 .واهتماماهتا يف جمال االتصاالت

ويــدعو القــانون، يف حالــة وســائط اإلعــالم اململوكــة للقطــاع اخلــاص، إىل احتــرام          - ٥٤
املساواة بني الرجل واملرأة وحتاشي أي شكل من أشـكال التمييـز، كمـا يـدعو احلكومـات إىل                    

م يف مراعـاة تـشريع املـساواة،        تشجيع وسائط اإلعالم على اعتماد اتفاقات للتنظيم الذايت تسه        
 .مبا يف ذلك أنشطة املبيعات واإلعالن اجلارية من خالل وسائط اإلعالم

وحيظــر القــانون العــام بــشأن اإلعــالن، كمــا عدلــه القــانون األساســي املتعلــق بتــدابري      - ٥٥
حتتـوي  احلماية املتكاملة من العنف اجلنـساين، اإلعالنـات الـيت تـسيء إىل كرامـة املـرأة أو الـيت                     

ويـنظم  . على قوالب منطية أو اليت تستخدم جسم األنثى على حنـو ال يتعلـق بـاملنتج املعلـن عنـه                   
هــذا القــانون أيــضا أدوات الرقابــة علــى األشــكال التمييزيــة لإلعــالن ويــدعو إىل اختــاذ تــدابري    

 .لتجنب اإلعالنات املتحيزة جنسيا
 

 السياسات والربامج -ثالثا   
ة، مـن خـالل اتفاقـات مـع اهليئـة الوطنيـة لإلذاعـة والتلفزيـون، صـورة                   يعزز معهد املرأ   - ٥٦

غري متييزية للمـرأة يف وسـائط اإلعـالم، كمـا يقـوم بتحليـل ومتابعـة وضـع الـربامج فيمـا يتعلـق                         
 .بصورة املرأة وحضورها

التمثيـل اجلنـساين يف   ”ويتضمن هذا اجملهود عددا من التدابري، مثـل التقريـر الثـاين عـن           - ٥٧
دليـل  ”ويـستهدف   . ، ودراسـة عـن نـشر أخبـار العنـف ضـد املـرأة              “ث اإلذاعي والتلفزيوين  الب

األساتذة اجلامعيني الذين يدرسون مواد مـن منظـور جنـساين يف كليـات          “ املعلومات اجلنسانية 
وتقـدم كـذلك دورة دراسـية جنـسانية للمهنـيني يف جمـال االتـصاالت، وجيـري إنتـاج               . اإلعالم

 ).“نساء اليوم” (Mujeres de hoyيد حلقات للمسلسل اجلد
الطفولـــة  ” يف الوثيقـــة املعنونـــة   ٢٠٠٥ديـــسمرب  /وانتـــهى العمـــل يف كـــانون األول    - ٥٨

ال متيــز  عناصــر إلعــداد دليــل لوضــع الــربامج التلفزيونيــة لألطفــال  : والتلفزيــون ونــوع اجلــنس 
 الربجمــة واإلنتــاج ووضــع هــذه الوثيقــة فريــق مــن اخلــرباء العــاملني يف . “حمتوياتــه بــني اجلنــسني

التلفزيوين، واملؤسـسات العامـة الـيت تعمـل مـن أجـل تكـافؤ الفـرص واملـساواة يف املعاملـة بـني                        
 .املرأة والرجل، والعاملني األكادميي والتجاري

وحرصا على تعزيـز صـورة إجيابيـة وحقيقيـة عـن املـرأة يف اإلعـالن، جـرى ألول مـرة                       - ٥٩
ــساواة ” مــنح ٢٠٠٥عــام  ) ”Premio Mujer y Publicidad “Crea Igualdad(“جــائزة امل

 . إسبانية تعمل يف مجيع أحناء البلدYVلإلعالنات اليت تقدمها أية شبكة 
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، مالحظـة وحتليـل     “صـورة املـرأة   مرصـد   ”ويتوىل معهد املرأة يف كل سنة، من خالل          - ٦٠
. ائط لالتــصالوتوجيــه الــشكاوى املتعلقــة باإلعالنــات املتحيــزة جنــسيا الــيت تظهــر يف أيــة وســ

ويطالب املعهد الشركات، بنـاء علـى هـذه األسـس، بتعـديل أو سـحب إعالناهتـا، ويـساعدها                     
وقد زاد عـدد الـشكاوى يف الـسنوات القليلـة املاضـية مـن            . على القضاء على الرسائل التمييزية    

. ٢٠٠٦ شــكوى عــام  ٥٤٦، و ٢٠٠٥ شــكوى عــام  ٤٠٠ إىل ٢٠٠٤ شــكوى عــام  ٣٤٢
 يف املائـة مـن العـدد        ٣٧ أكـرب بنـسبة      ٢٠٠٦عدد الشكاوى املقدمة عام     ويف واقع األمر، كان     

 .ويعد املرصد تقريرا سنويا يؤثر تأثريا كبريا على وسائط اإلعالم. ٢٠٠٥املقدم عام 
ومـع  ) Autocontrol(ويعمل معهد املرأة مع رابطة التنظيم الذايت لالتصاالت التجاريـة            - ٦١

معية البــصرية والــشؤون االســتهالكية بغيــة جعــل املعاملــة  الوكــاالت املــسؤولة عــن املــواد الــس 
ويـستمر العمـل هـذا العـام     . الصحيحة للمرأة أحد معايري مراقبة اإلعالنـات ووسـائط االتـصال     

 .إلعداد مدونة قواعد سلوك خاصة بتمثيل املرأة يف اإلعالن
  مـــؤمتر وطـــين بـــشأن  ٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول١٧ و ١٦وأخـــريا، ُعقـــد يف   - ٦٢

التلفزيون وسياسـات املـساواة، بالتعـاون مـع املعهـد الرمسـي لإلذاعـة والتلفزيـون، وتنـاول هـذا                     
املؤمتر صـورة املـرأة فيمـا يقدمـه التلفزيـون بغيـة مـساعدة مهنـة الـصحافة علـى حتـسني حـضور                   

 .املرأة يف وسائط اإلعالم
ملـسؤولية املـشتركة   وجيري شن محالت لتوعية اجلمهور فيما يتعلق بالعنف العـائلي، وا          - ٦٣

 .للمرأة والرجل، والتوفيق بني األسرة واحلياة العملية، واملساواة يف مكان العمل
 محلــة دعائيــة عــن القــانون األساســي بــشأن املــساواة الفعليــة بــني  ٢٠٠٧وُشــنت عــام  - ٦٤

راد الرجل واملرأة كان الغرض منها تعزيز املبادئ املكرسـة يف القـانون، وتقـدمي النـصح إىل األفـ                  
بشأن احلقوق الـيت يوطـدها، وتـدابري املـصاحل املباشـر، الـيت يـنص عليهـا، كوسـيلة مـن وسـائل                       

 .حتقيق أقصى تغطية لتنفيذه
ــاجرات        - ٦٥ ــستهدف امله ــة ت ــة محــالت إعالمي ــشؤون االجتماعي ــل وال ــول وزارة العم ومت

 .بأرصدة من وزارة الدولة لشؤون اهلجرة
 .مارس، وهو يوم املرأة الدويل/ آذار٨اء ذكرى وجيري أيضا شن محلة سنوية إلحي - ٦٦
وتقرر، حرصا على الدعاية للتـدابري الـيت تتخـذها خمتلـف الـوزارات فيمـا يتعلـق بتكـافؤ                     - ٦٧

الفـرص واملــساواة يف املعاملــة بــني املـرأة والرجــل، إنــه ينبغــي للمواقـع الــشبكية جلميــع الــوزارات    
س بــصفة خاصــة للمعلومــات املتعلقــة بتعزيــز والوكــاالت احلكوميــة أن حتتــوي علــى أقــسام تكــرَّ

وقد مت ذلك بالفعل يف املواقع الشبكية لوزارات العمل والشؤون االجتماعية، والزراعة            . املساواة
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 والتجـارة،   وصيد األمساك والتغذية، والصحة، والتنمية، والبيئة، والـدفاع، والـصناعة، والـسياحة           
 . تشكيل صفحاهتا الشبكية حبيث تضم هذه املعلوماتوالثقافة، وتعيد اآلن الوزارات املتبقية

وينص القانون األساسي بـشأن املـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة علـى أن تـستخدم                  - ٦٨
السلطات احلكومية، كقاعـدة عامـة، لغـة عـري متحيـزة جنـسيا يف اجملـال اإلداري، وأن تـشجع                     

 .ذلك يف مجيع العالقات االجتماعية والثقافية والفنية
، املناقـشة حـول العـادات الثقافيـة       NOMBRAويؤازر معهد املرأة، عن طريق مـشروع         - ٦٩

ويف الـسنوات القليلـة املاضـية، قـدم هـذا      . التقليدية، مثل استخدام اللغة على حنو متحيز جنسيا   
املشروع إرشادا من خالل الصفحة الشبكية للمعهد عـن اسـتخدام اللغـة غـري املتحيـزة جنـسيا                   

ــائ ــق احلاســـوب يف الوثـ ــدة عـــن طريـ ــشورات،   . ق املولـ ــد املنـ ــضا حتـــديث أحـ ــرى أيـ ــد جـ وقـ
Las profesiones: de la A a la Z     مـن األلـف   ”، لتيسري التعـيني يف املناصـب والوظـائف واملهـن

 .“إىل الياء
، يقدم فيه حبوثـا  ”Programa Editorial“ويدير معهد املرأة برناجما سنويا للمنشورات،  - ٧٠

ت اليت تؤثر على املرأة بغية إلقاء الضوء على إسهامها يف تنمية اجملتمـع وتوعيـة                بشأن املوضوعا 
 .اجلمهور بضرورة تغيري األمناط واألدوار الثقافية

 
 النفقات اإلمجالية نفقات التوزيع نفقات النشر عدد املطبوعات السنة

٩٧٥,٠٠ ٤٠٦ ٧٤٩,٥٣ ٨٨ ٢٢٥,٤٧ ٣١٨ ٧٦ ٢٠٠٤ 

٩٣٣,٠٠ ٣٥٣ ٨٥١,٠٠ ١٢٠ ٠٨٢,٠٠ ٢٣٣ ٧٣ ٢٠٠٥ 

٤٤٠,٠٠ ٣٦٩ ٠٢٠,٠٠ ٩٧ ٤٢٠,٠٠ ٢٧٢ ٩٨ ٢٠٠٦ 
  

ويقــدم املعهــد أيــضا إعانــات ماليــة لتــشجيع دور النــشر علــى إنتــاج منــشورات تتــصل  - ٧١
 وصحتها، وحالتها القانونيـة أو الثقافيـة أو العمليـة           ،باملرأة يف مجيع امليادين فيما يتعلق بتعليمها      

 .أو االجتماعية
 
 القيمة باليورو عدد النسخ املعانة املطبوعات نةالس

١٢٢ ٤٨٣,٤٤ ٤٤ ٠٦٢ ٢٤ ٢٠٠٥ 
١٢٢ ٥٩٤,٥٥ ٣١ ٧٤٢ ٢٣ ٢٠٠٦ 

  
ويواصل معهد املرأة الدعوة كل سنة إىل تقدمي مقترحـات يف إطـار خطـة الدراسـات،                  - ٧٢

ــة      للبحــث وإىل تقــدمي مقترحــات أيــضا ببحــوث ودراســات عــن املــرأة يف إطــار اخلطــة الوطني
 :العلمي والتنمية واالبتكار التكنولوجي، اليت عينت ما يلي من اجملاالت ذات األولوية للبحث
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 السياسات العامة؛ • 
 املساواة بني اجلنسني يف احلياة االقتصادية؛ • 
 املشاركة يف صنع القرار؛ • 
 نوعية احلياة للمرأة؛ • 
 املساواة املدنية؛ • 
 عنية باملساواة؛نقل القيم واملواقف امل • 
 التوفيق بني احلياة الشخصية واألسرية والعملية؛ • 
 التعاون؛ • 
 العنف اجلنساين؛ • 
 اجملتمعات احمللية األنثوية اليت تتعرض لالستبعاد االجتماعي؛ • 
 املساواة يف إنفاذ القانون؛ • 
 .املساواة يف وسائط اإلعالم • 

 
 املبالغ املشاريع السنة

٥٥٩,٤٩ ٨٩٧ ٢٤ ٢٠٠٤ 

١٩١,٦٥ ٠٩٨ ١ ٣٤ ٢٠٠٥ 

٠٤٥,٧٠ ٠٩٨ ١ ٣٦ ٢٠٠٦ 
  

ــدأ تكــافؤ الفــرص للمــرأة يف احملــيط         - ٧٣ ــز مب ــة تعزي ــة بغي ــات العام ــدمي اإلعان ــستمر تق وي
ــات الدراســية     ــشطة واحللق ــن خــالل األن ــدعم الواضــح لوضــع    . اجلــامعي م ــضمن ذلــك ال ويت
ســات اجلنــسانية والدراســات النــسائية يف  الدراســات الداعيــة إىل املــساواة بــني اجلنــسني والدرا 

وتتــاح املــنح للجامعــات العامــة واخلاصــة والرابطــات واملعاهــد واملؤســسات علــى    . اجلامعــات
 .الصعيد اجلامعي

 
 املبالغ الربامج املعاهد السنة

٢٨٧ ٣٠٠ ٢١١ ٦٠ ٢٠٠٤ 
٢٥٠ ٩١٠ ١٦٧ ٤٩ ٢٠٠٥ 
٢٥٥ ٩٢٠ ١٧٣ ٤٩ ٢٠٠٦   
 املعين بتكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل عـددا مـن الدراسـات،                 وأخريا أجرى املرصد   - ٧٤
 :وهي
 ؛حالة التعليم املختلط يف إسبانيا ومقترحات العمل يف املستقبل، مبا فيها مؤشرات القياس • 
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املمارسـات اجليـدة    : تقرير عن التوفيق بني احلياة الشخصية واألسرية والعمليـة للرجـل           • 
املسؤولية املشتركة وإدراج مؤشرات لرصد احلالة يف هـذا         والتدخالت املقترحة لتعزيز    

 ؛اجملال
ورقة بيضاء عن اإلجـراءات احلكوميـة بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين كـدليل                    • 

وعـالوة علـى ذلـك، جيـري        . للممارسات السليمة، مع مقترحات للعمـل يف املـستقبل        
 يات احلكومة؛تصميم استراتيجية إلدماج املنظور اجلنساين يف ميزان

بروتوكـــول عمـــل أو دليـــل منـــهجي إلدخـــال منظـــور نـــوع اجلـــنس يف العمـــل مـــع     • 
 .املهاجرات

وقد شكل املرصد فريقا عامال جديـدا، وهوجلنـة الدعايـة، املكلفـة بإعـداد بروتوكـول         - ٧٥
 .يوحد إجراءات احلكومة يف معاجلة الدعاية املتحيزة جنسيا

 
  االجتار والبغاء- ٦املادة   
 احلالة الراهنة -أوال   

نظرا لزيادة احلـاالت الـيت تتـضمن االجتـار بـاملرأة والبغـاء كـسبيل لالسـتغالل اجلنـسي                     - ٧٦
 .للنساء واألطفال يف مجيع أحناء العامل، ضاعفت السلطات العامة أعماهلا

ة  عن البغاء يف إسبانيا، الصادر عن اللجنـ        ٢٠٠٧ووفقا للبيانات املتاحة من تقرير عام        - ٧٧
املــشتركة حلقــوق املــرأة وتكــافؤ الفــرص، َينــُتج البغــاء يف املقــام األول عــن طلــب الــذكور           

، وتكون البغايا بصفة أساسـية مـن األجنبيـات، والكـثريات منـهن مهـاجرات                )يف املائة  ٩٩,٧(
، ) من املواطنات إىل األجنبيات خـالل فتـرة قـصرية          ١٠-٩٠انعكست نسبة الـ    (غري شرعيات   
وتنـاقَص  ). “نـوادي املـضيفات   ”مـا يـسمى بــ       (سـن أنـشطتهن يف أمـاكن مغلقـة          وغالبا ما ميار  

 .البغاء يف الشارع تناقصا شديدا، مما جعل هذه التجارة أقل وضوحا
 يف املائـة مـن سـكان    ٦يلجـأ  : ويوفر نفس التقرير بيانات عـن سـوق البغـاء يف إسـبانيا           - ٧٨

ميــل حمتمــل تتــراوح أعمــارهم بــني      مليــون ع١٥ويوجــد . إســبانيا إىل البغــاء حبكــم العــادة   
 رجال، ويبلغ متوسـط املنـصرف   ٣٨ من البغايا، أي بغي لكل ٤٠٠ ٠٠٠ سنة، و   ٦٤ و ١٦

 . يورو سنويا١ ٢٠٠
 :وقد قدمت إدارة األمن التابعة لوزارة الداخلية األرقام التالية - ٧٩
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 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ١٨٥ ١٦١ ٢٠٣ الشبكات املوقوفة
 ١ ٠٢٤ ٨٧٨ ٨٣٤ املقبوض عليهم

 
 .أمانة الدولة لألمن التابعة لوزارة الداخلية :املصدر 
  

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 
املـــــشتبه
 فيهم

مــن أطلــق 
 سراحهم

ــوض  املقبـ
 عليهم

املـــــشتبه
 فيهم

مــن أطلــق 
 سراحهم

املقبـــوض 
 عليهم

املــــــشتبه 
 فيهم

مـن أطلــق  
 سراحهم

ــوض املقبــ
 عليهم

٣٩٥٣٦٧٥٤٨ ٦٤٤ ٥٠٤٤٦٢٦٨٩٤٦٩٤٣٦ التربح من البغاء/القسر
٢٠١١٦٣١٦٤ ١٤٨ ١١٨١٠٤١٠٩١٦١١٣٥ فاقدو األهلية/إفساد األحداث

٣٩٢٢٧٠٢٣٨ ٢٤٨ ١٥٧١٢٩١٢٦٣٢٧٢١٠ استغالل األحداث يف املواد اإلباحية
١٣٥١٢٩٢٨٢ ٢٤١ ١٤٠١٣٥٢٤٦١٣٩١٣١ التهريب ألغراض جنسية/االجتار غري املشروع

٢٣٢ ١٢٣٩٢٩١ ١ ٢٨١ ١ ٠٩٦٩١٢ ١٧٠١ ٩١٩٨٣٠١ اجملموع
 

 .أمانة الدولة لألمن التابعة لوزارة الداخلية :املصدر 
  

التربح من البغـاء واالجتـار غـري        / عدد ضحايا القسر   ٢٠٠٦-٢٠٠٤وتناقص يف الفترة     - ٨٠
 يف عــدد ضــحايا املــشروع أو التــهريب ألغــراض جنــسية، بينمــا كانــت هنــاك زيــادة واضــحة  

 :إفساد األحداث أو فاقدي األهلية واستغالل األحداث يف املواد اإلباحية
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث 

٦٣٧٣٢٦٦٩ ٧٩٢ ٩٠٠٣٢٩٣٢٧٥٩٣٣ التربح من البغاء/القسر
٢٦١٣٣٩ ٥٦ ٨٣٦٨٩٤٧٩ إسبانيون
٦١١١٩٦٣٠ ٧٣٦ ٨١٧٢٦٨٤٣٧١٢٢٤ أجانب

١٢٩١١٩٢٤٨ ١٩٧ ١١٢٤٩١٦١١٣٠٦٧ فاقدو األهلية/إفساد األحداث
٩٩٩٣١٩٢ ١٤٢ ٦٥٤١١٠٦٨٧٥٥ إسبانيون
٣٠٢٦٥٦ ٥٥ ٤٧٨٥٥٤٣١٢ أجانب

١٤٧٧٤٢٢١ ١١٥ ٣٠٢٤٥٤٧٣٤٢ استغالل األحداث يف املواد اإلباحية
١١٥٥١١٦٦ ٩٩ ٢٨٢١٤٩٦٤٣٥ إسبانيون
٣٢٢٣٥٥ ١٦ ٢٣٥٩٧ أجانب

٢٦٠١٠٢٧٠ ٢٨٩ ٣١٦٩٣٢٥٢٧٩١٠ التهريب ألغراض جنسية/االجتار غري املشروع
٢٦٠١٠٢٧٠ ٢٨٩ ٣١٦٩٣٢٥٢٧٩١٠ أجانب
١ ١٢٣٥٤٠٨ ١٧٣ ١ ٣٩٣ ١١٥٢ ١٢٤١ ١١١٤٤٧٢ ٣٥٨ اجملموع

 
 .وزارة الداخلية :املصدر 
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ويوجد تعاون مستمر بني وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون االجتماعيـة، سـواء              - ٨١
يف التحقيــق يف ممارســات التــشغيل غــري املــشروعة، أو فيمــا يتعلــق بعمليــات تفتــيش وفحــص      

 .مسجالت األندية واملؤسسات املتنوعة اليت تستخدم مهاجرات ال يتمتعن بوضع منتظ
 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا   

ديـسمرب، الـذي يـصدق      / كـانون األول   ٣٠ املؤرخ   ٢٣٩٣/٢٠٠٤إن املرسوم امللكي     - ٨٢
ينـــاير بـــشأن حقـــوق / كـــانون الثـــاين١١ املـــؤرخ ٤/٢٠٠٠علـــى لـــوائح القـــانون األساســـي 

ؤالء وحريـــات األجانـــب يف إســـبانيا وانـــدماجهم االجتمـــاعي، يـــسمح بـــإخالء مـــسؤولية هـــ 
األشخاص وإلغاء طردهم إذا تعاونوا مع السلطات وقدموا بيانات أساسية أو أدلـوا بـشهاداهتم               

. بوصفهم ضحايا أو مصابني أو شهود يف إجراءات قـضائية بـشأن جرميـة االجتـار باألشـخاص                 
وقد مينح األشخاص أيضا تـصاريح إقامـة مؤقتـة وتـصاريح عمـل يف ظـروف اسـتثنائية، أو قـد                       

 .م على العودة إىل أوطاهنمجتري مساعدهت
 

 السياسات و الربامج -ثالثا   
 .لدى كل من الشرطة الوطنية واحلرس املدين السلطة لكسر حلقات االجتار باإلناث - ٨٣
يف وحدات الشرطة القـضائية التابعـة هليئـة احلـرس       “ أفرقة للنساء واألحداث  ”وتوجد   - ٨٤

لقــة باالجتــار بالبــشر ألغــراض االســتغالل اجلنــسي ويــشمل جمــال أنــشطتها اجلــرائم املتع. املــدين
 مركــزا ٢٤٨ويوجــد حاليــا . فــضال عــن املــواد اإلباحيــة لألحــداث املوضــوعة علــى اإلنترنــت 

، ويبلــغ عــدد مــن يعملــون هبــا “النــساء واألحــداث”للحــرس املــدين تــضم أخــصائيني يف جمــال 
 . موظفا٤٣٤
ضحايا علــى اإلبــالغ عــن حــاالت ولــدى هيئــة الــشرطة الوطنيــة آليــات تــشجع هبــا الــ  - ٨٥

اإليذاء وسـوء املعاملـة، فـضال عـن اخلـدمات اخلاصـة الـيت تقـدمها الـشرطة مثـل تـوفري الرعايـة                         
وُتبـذَل جهـود لـضمان تعـيني إنـاث لرئاسـة هـذه الوحـدات وتـوفري              . للنساء والرعايا األجانـب   

 .مترمجني فوريني لتيسري التفاهم مع الضحايا
ــاذ      وتواصــل وزارة الداخ - ٨٦ ــوظفي إنف ــة وم ــن الدول ــوات أم ــة إصــدار إرشــادات إىل ق لي

 .القانون من خالل أوامر داخلية وأنشطة تدريبية
وقيـــد املوافقـــة اآلن اخلطـــة املتكاملـــة ملكافحـــة االجتـــار بالبـــشر ألغـــراض االســـتغالل   - ٨٧

وتتـضمن اخلطـة    . وقد أعدت وزارات خمتلفة هذه اخلطة بتنـسيق مـن وزارة الداخليـة            . اجلنسي
 :مخسة جماالت للعمل، هي
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إعداد مدونات املمارسات السليمة للتحقيقات، والدراسـات     (التوعية واملنع والتحقيق     • 
والبحــوث، والرعايــة احملــسنة املقدمــة للــضحايا، واحلمــالت اإلعالميــة، والــدورات        

 ؛.)واحللقات الدراسية، إخل
ــدريب   •  ــيم والتـ ــة يف املراكـــ  (التعلـ ــات والتوعيـ ــرامج املعلومـ ــؤمترات  بـ ــة واملـ ز التعليميـ

 ؛.)وجمموعات احلوار للوالدين واملدرسني، إخل
دليــل لتحــسني اخلطــوط الــساخنة لرعايــة الــضحايا؛      (مــساعدة الــضحايا ومحايتــهم    • 

ومساعدة قانونية متخصصة بلغتهم؛ وإجراءات مبسطة ملنح تصاريح العمل واإلقامـة،           
 ؛.)ولتعزيز التعاون مع البلدان األصلية، إخل

حتسني وتنظـيم اإلجـراءات احلاليـة للـشرطة، وتـوفري الرعايـة             (تدابري تشريعية وإجرائية     • 
 ؛.)الفورية واملناسبة للضحية، وحتسني كشف حاالت االجتار بالبشر، إخل

تعزيــز تعــاون الــشرطة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، وزيــادة    (التنــسيق والتعــاون  • 
 .).ليت تزود الضحايا بالرعاية واخلدمات، إخلالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ا

-٢٠٠٦وتنادي خطة العمل الثانية ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال واملـراهقني              - ٨٨
 : مبا يلي٢٠٠٩

 منح مركز الالجئني لضحايا االجتار الذين يطلبون ذلك ويستحقونه؛ • 
 راهقني؛التعاون مع البلدان الثالثة ملنع االجتار باألطفال وامل • 
 اعتماد تشريع وطين لربوتوكول بالريمو فيما يتعلق باالجتار باألحداث؛ • 
 تنظيم املركز القانوين لألطفال األجانب من ضحايا االستغالل اجلنسي؛ • 
إنشاء آليات للرقابة لـضمان اسـتمرار سـالمة األطفـال واملـراهقني مـن ضـحايا االجتـار              • 

 .األصليةباألحداث بعد عودهتم إىل بلداهنم 
 على بيان عـن االجتـار باإلنـاث         ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٦وافق جملس النواب باإلمجاع يف       - ٨٩

وكــان اهلــدف حــث . ألغــراض االســتغالل اجلنــسي يف ســياق أحــداث كــأس العــامل يف أملانيــا  
احلكومة والسلطات الرياضية واملهنيني يف جمال كرة القدم علـى شـجب هـذه الظـاهرة وتوعيـة         

 .“ملعادلة اخلطرة اليت تربط بني كرة القدم والبغاءبا”اجلمهور 
ــة وتنفيــذ      - ٩٠ ــز املعرف ــرامج لتعزي ــة العامــة إلدمــاج املهــاجرين إعانــات إىل ب وتقــدم املديري

التــدابري وإنــشاء شــبكات الــدعم االجتمــاعي لــضحايا عنــف كراهيــة األجانــب أو االســتغالل    
 املؤقتـة   وميول املكتب نظامـا للمالجـئ     . فاجلنسي أو االجتار، وخباصة النساء يف حاالت الضع       
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لألشخاص الذين ميرون بضائقة اقتصادية، وضحايا حلقات البغاء، ومن يفتقرون إىل شـبكات             
 هتيئـــة ظـــروف معيـــشية الئقـــة للنـــساء  والغـــرض مـــن برنـــامج املالجـــئ . تمـــاعيالـــدعم االج

 .وتشجيعهن على رسم طريقهن صوب االستقالل الشخصي
 ملـساعدة املهـاجرين وملتمـسي اللجـوء والالجـئني وعـدميي             ٢٠٠٦ام  وبدأ الربنامج ع   - ٩١

ويـدعو  . اجلنسية ممن يشملهم نظام احلماية املؤقتة وغريه من النظم األساسـية إلعانـات احلمايـة        
 ملجأ للمهاجرين من ضحايا االجتار بالبشر أو اهلجرة غري املـشروعة أو             ١٥الربنامج إىل إنشاء    

ــة أو  ــد العامل ــاء  االجتــار بالي ــق البغ ــشاملة اإلســكان   .  االســتغالل عــن طري ــة ال ــضمن الرعاي وتت
واإلعالة واملعلومات واإلرشاد االجتماعي بـشأن االنـدماج يف اجملتمـع احمللـي، ومعلومـات عـن                 
املساعدة على العودة الطوعية، ومساعدات قانونية ورعاية نفسية ومـساعدات للحـصول علـى              

 اللغة اإلسبانية وإرشاد اجتماعي ومدين فـضال عـن        عمل وحلقات عمل حملو األمية ودروس يف      
 .تقدمي مساعدة خاصة لتحقيق االستقالل الشخصي

ويدعو معهد املرأة كـل سـنة املنظمـات غـري احلكوميـة إىل تقـدمي مقترحـات مبـنح مـن                       - ٩٢
 يف ٠,٥٢البالغــة ) ضــريبة الــدخل الفــردي(امليزانيــة العامــة ونــسبة اإلعفــاء مــن ضــريبة الــدخل 

 لربامج تساعد اإلناث من ضحايا االجتار اجلنسي والنساء الـاليت يـرغنب يف تـرك البغـاء أو                   املائة
وُتعطـى األولويـة للـربامج اإلعالميـة، والرعايـة النفـسية، والـدعم        . الاليت حيتجن إىل رعاية طبية  

 .االجتماعي، واملساعدات القانونية
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

    ضريبة الدخل الفردي
 ٩ ٩ ٨ لكياناتعدد ا

 ١٣ ١٢ ١١ عدد الربامج

 ٦٣٧ ٣٣٢  يورو١ ٥٢٦ ٢٨٥  يورو١ ١٤٠ ٠١٠  يورو١ جمموع املنح
    الصندوق العام

 ٣ ٤ ٥ عدد الكيانات

 ٥ ٥ ٦ عدد الربامج

 ٥١٣  يورو٩٤ ٥١٣  يورو٩١ ٨٧٠  يورو٩٥ جمموع املنح
  

. اجلنــسي واالجتــار بــاملرأة نــشر مــواد تعليميــة تتنــاول االســتغالل  ٢٠٠٥وشــهد عــام  - ٩٣
وتضمنت هذه املواد تسجيال ملداخالت ومقابالت أجريت إعـدادا لـدورات دراسـية للمهنـيني               

ــدين    ــيم ولرابطــات الوال ــى     . يف جمــال التعل ــساعدة عل ــام التعليمــي للم واهلــدف اســتخدام النظ
 .مكافحة العنف ضد البغايا واالجتار بالنساء والفتيات
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 عامة والسياسية احلياة ال- ٧املادة   
 احلالة الراهنة -أوال   

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن نقص متثيـل املـرأة       - ٩٤
 .يف السياسة والقضاء والسلك الدبلوماسي

وشــهدت الــسلطة التــشريعية احلاليــة تــشكيل أول حكومــة متكافئــة يف تــاريخ إســبانيا    - ٩٥
وقـــد أصـــبح تكـــوين احلكومـــة متوازنـــا منـــذ . وية مـــن النـــساء والرجـــالتـــضم أعـــدادا متـــسا

ومـن اجلـدير بالـذكر أنـه ألول مـرة تتـوىل امـرأة منـصب النائـب األول                . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
 .لرئيس احلكومة

ومتثيــل املــرأة مرتفــع يف أحــدث الــسلطات التــشريعية يف كــل مــن جملــسي النــواب           - ٩٦
 املناصــب العليــا يف اإلدارة الوطنيــة ويف احلكومــات املتمتعــة وهنــاك زيــادة مماثلــة يف. والــشيوخ

 .باحلكم الذايت واحلكومات احمللية
 يف املائة من املناصب العليا يف اإلدارة الوطنية عـام           ٢٢,٢٨وشغلت املرأة يف احلكومة      - ٩٧

ويـبني هـذا التنـاقص الواضـح     .  يف املائـة مـن تلـك املناصـب    ٢٠,٩٤، بينما تشغل اآلن  ٢٠٠٤
مجيــع املناصــب الــيت تــدخل يف إطــار “ املــديريات العامــة” تــضمنت فئــة ٢٠٠٦نــه منــذ عــام أ

ونـسبة النـساء يف     . املؤسسات العامة، أي املؤسسات اليت تكون الدولـة املـساهم الرئيـسي فيهـا             
 .املناصب التنفيذية يف تلك املؤسسات أقل بكثري منها يف بقية اإلدارة العامة

 
 ١(٢٠٠٦  ٢٠٠٤( 
النسبة املئوية للنساء عدد املناصب النسبة املئوية للنساء ملناصبعدد ا 

١٠,٠٠١٠,٠٠ الرئيس
٠٠ ٢٥٠,٠٠٢٥٠ نواب الرئيس

١٦٥٠,٠٠١٨٥٠,٠٠ الوزراء
٢٥١٢,٠٠٣١٢٢,٥٨ أمناء الدولة

٧٢٢٢,٢٢٧٧٢٤,٦٨ األمناء الفرعيني
٢٢٧٢٣,٣٥٤٢٨١٨,٩٣ املديرون العامون

٠,٠٠صفر٢٨٧,١٤ )٢(ناصب العليا غري املصنفةامل
٣٦٨٢٢,٢٨٥٥٧٢٠,٩٤ اجملموع  

 .معهد املرأة، على أساس البيانات املقدمة من وزارة اإلدارة العامة :املصدر 
 .، يشمل إمجايل عدد الوزراء مناصب ذات رتبة مماثلة٢٠٠٦منذ عام  )١( 
انـات العامـة الـيت تقـوم احلكومـة بـالتعيني فيهـا، حـىت وإن         تشمل هذه اجملموعة مناصب عليا يف الكي       )٢( 

 .تكن هلا رتبة إدارية حمددة مل
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وبالنــسبة جمللــس النــواب، جيــري متثيــل املــرأة يف الــسلطة التــشريعية األخــرية علــى حنــو    - ٩٨
 :أفضل بكثري من متثيلها يف السلطة السابقة

 
خباتالنسبة املئوية للمنت عدد املقاعد السلطة التشريعية

٢٨,٢٩ ٣٥٠ ٢٠٠٤-٢٠٠٠ 
٣٦,٠٠ ٣٥٠ ٢٠٠٨-٢٠٠٤ 

 
 .معهد املرأة، على أساس البيانات املقدمة من جملس النواب :املصدر 
  

 .وزاد متثيل املرأة أيضا يف جملس الشيوخ يف السلطة التشريعية احلالية - ٩٩
 

النسبة املئوية للمنتخبات عدد املقاعد السلطة التشريعية

٢٤,٣٢ ٢٥٩ ٢٠٠٤-٢٠٠٠ 
٢٥,١٠ ٢٥٩ ٢٠٠٨-٢٠٠٤ 

 
 .معهد املرأة، على أساس البيانات املقدمة من جملس النواب :املصدر 
  

 : برملانات األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت- ١٠٠
 

 عدد املقاعد السنة
ــة   ــسبة املئويـــ النـــ

 للمنتخبات

٣٥,٩٧ ١ ٢٢٦ ٢٠٠٤ 
٣٧,٠٣ ١ ٢٢٦ ٢٠٠٥ 
٣٧,٧٧ ١ ٢٢٦ ٢٠٠٦ 
٤١,١١ ١ ٢٦٠ ٢٠٠٧ 

 
 .معهد املرأة، باستخدام البيانات املقدمة من برملانات األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت :املصدر 
  

 : وزادت مشاركة املرأة أيضا يف حكومات األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت- ١٠١
 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 
عـــــــــــدد 
 املناصب

النسبة املئويـة   
 للنساء

عـــــــــــدد 
 املناصب

لنسبة املئويـة   ا
 للنساء

ــدد  عــــــــ
 املناصب

النسبة املئويـة
 للنساء

 ٥,٢٦ ١٩ ٥,٢٦ ١٩ ٥,٢٦ ١٩ الرؤساء
 ٣٩,٣٢ ٢٠٦ ٣٥,٤٤ ٢٠٦ ٢٨,٥٧ ٢٠٣ املستشارون

 
 ..F.I.C.E.S.Aمعهد املرأة، باستخدام بيانات من ملف املناصب العليا،  :املصدر 
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 .سبة املئوية لرئيسات ومستشارات البلديات وعلى الصعيد احمللي، زادت الن- ١٠٢
 
 النسبة املئوية للنساء اجملموع السنة 

 ٩,٦١ ٨ ١٠٥ ١٩٩٩ 
 ١٢,٥٦ ٨ ٠٧٣ ٢٠٠٣ رؤساء البلديات

 ١٤,٦٠ ٨ ٠٧٥ *٢٠٠٧ 
 ٢١,١٠ ٦٣ ٧٣١ ١٩٩٩ 

 ٢٥,٥٣ ٦٢ ٤٤٣ ٢٠٠٣ املستشارون
 ٣١,٠٠ - ٢٠٠٧ 
 
 .انات املقدمة من وزارة اإلدارة العامةمعهد املرأة، باستخدام البي :املصدر 

 .بيانات مؤقتة * 
  

ــرأة   - ١٠٣ ــسبة للربملــان األورويب، شــغلت امل ــة مــن مقاعــد إســبانيا عــام   ٣٣,٣ وبالن  يف املائ
ــة اخنفاضــا طفيفــا عــام    ٢٠٠٤ ــسبة املئوي  يف ٣٢,٠٧ فأصــبحت ٢٠٠٧؛ واخنفــضت هــذه الن

 ). يف املائة٣٠,٣(متوسط االحتاد األورويب املائة؛ وعلى أي حال فاملعدل اإلسباين يزيد عن 
 

النسبة املئوية للمنتخبات عدد املقاعد السنة

٣٣,٣ ٥٤ ٢٠٠٤ 
٣٢,٠٧ ٥٣ ٢٠٠٧ 

 
 .معهد املرأة، باستخدام البيانات املقدمة من مكتب الربملان األورويب يف إسبانيا :املصدر 
  

 .ة ويزداد متثيل املرأة أيضا يف السلطة القضائي- ١٠٤
 

  ٢٠٠٥ ١٩٩٥٢٠٠٤ 

 ٦٩٥ ٤ ٤٥٤ ٣٨٥٤ ٣ اجملموع

 ١ ١١ رئيس احملكمة العليا

 ٧٩ ٩٣٩٣  باحملكمة العلياقضاة الصلح

 ٦١٠ ٣ ٤٤٣ ٥٤٩٣ ٢ قضاة الصلح

 ٧٦١ ٥٤٩٦٩١ القضاة

 ٤٥١ ٤ ٢٢٨ ١٩٢٤ ٣ جمموع املوظفني يف اخلدمة الفعلية

 ١ ٦٣ العليا الغائبون بإذن باحملكمة قضاة الصلح

 ٦٥ ٣٥٦٢  الغائبون بإذنقضاة الصلح

 ١٧٨ ١٥٢١٦١ القضاة الغائبون بإذن

 اجلنسان

 ٢٤٤ ١٩٣٢٢٦ جمموع املوظفني الغائبني بإذن
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  ٢٠٠٥ ١٩٩٥٢٠٠٤ 

 ٤٤,٧٥ ٣١,٠٢٤١,٨٩ اجملموع

 صفر صفرصفر رئيس احملكمة العليا

 ٥,٠٦ ١,٠٨صفر ياباحملكمة العلقضاة الصلح 

 ٤١,٦١ ٢٧,٨٥٣٨,١٦ قضاة الصلح

 ٦٤,١٣ ٥٠,٠٩٦٧,٠٠ القضاة

 ٤٤,٨٠ ٣٠,٨٦٤٢,٠٥ جمموع املوظفني يف اخلدمة الفعلية

 صفر صفرصفر باحملكمة العليا الغائبون بإذنقضاة الصلح 

 ٢٠,٠٠ ٥,٧١١٤,٥٢ الغائبون بإذنقضاة الصلح 

 ٥٢,٨١ ٤١,٤٥٤٩,٠٧ القضاة الغائبون بإذن

النـــــــــــسبة
ــة املئويــــــــــ

 للنساء

  ٤٣,٨٥ ٣٣,٦٨٣٨,٩٤ جمموع املوظفني الغائبني بإذن
 .معهد املرأة، باستخدام البيانات املقدمة من اجمللس العام للسلطة القضائية :املصدر 
  

 . ويزداد ببطء أيضا متثيل املرأة يف اهليئات الدستورية األخرى- ١٠٥
 

  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٢ 
 ٣٠ ٣٠ ٢٨    جملس الدولة

 ١٨ ١٩ ٢٠    اجمللس العام للسلطة القضائية

 ١٤ ١٤ ١٤١٤١٤١٤ ديوان احملاسبة

 ١ ١ ١١١١ مكتب أمني املظامل

 ١٤ ١٤ ١٤    اجمللس االنتخايب املركزي

 نساناجل

 ٦١ ٦١ ٦١٦١٦١٦١ اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 ٦٧. ٦ ٠,٠٠ صفر    جملس الدولة

 ١١,١١ ١٠,٥٣ ١٠,٠٠    اجمللس العام للسلطة القضائية

 ٧,١٤ ٧,١٤ ٧,١٤٧,١٤٧,١٤٧,١٤ ديوان احملاسبة

 صفر صفر صفرصفرصفرصفر مكتب أمني املظامل

 ٧,١٤ ٧,١٤ ٧,١٤    اجمللس االنتخايب املركزي

النــــــــــــــسبة
ــة املئويــــــــــــ

 ءللنسا

 ١٥,٢٥ ١٤,٧٥ ٤,٩٢٩,٨٤١١,٤٨١٤,٧٥ عياجمللس االقتصادي واالجتما
 
 ..F.I.C.E.S.Aمعهد املرأة، باستخدام بيانات من ملف املناصب العليا  :املصدر 
  

 وبالنــسبة لعــامل األعمــال التجاريــة، توضــح البيانــات التاليــة النــسبة املئويــة للنــساء مــن  - ١٠٦
 " :IBEX 35"هتا من واقع مؤشر ارؤساء الشركات وجمالس إدار
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 ٢٠٠٦  ٢٠٠٤ 
النسبة املئوية للنساء عدد املناصب النسبة املئوية للنساء عدد املناصب 

٣٧٥,٤١٣٥٢,٨٦ الرؤساء
٣٩٢,٥٦٤١٢,٤٤ نواب الرؤساء

٤١٧٢,٨٨٣٧٩٣,٦٩ أعضاء جمالس اإلدارة
١٠٠,٠٠٨٠,٠٠ األمناء

 
 .اللجنة الوطنية لسوق األوراق املاليةمعهد املرأة، باستخدام بيانات مقدمة من  :املصدر 
  

 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا   
 يكــرس القــانون األساســي بــشأن املــساواة الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة مبــدأ الوجــود     - ١٠٧

املتــوازن أو العــضوية املتوازنــة ويعرفــه بأنــه يعــين أال تزيــد نــسبة وجــود أي مــن اجلنــسني عــن     
 . يف املائة من اجملموع يف السياق املعين٤٠ال تقل عن يف املائة وأ ٦٠
يونيــه، املعــين بالنظــام االنتخــايب  / حزيــران١٩ املــؤرخ ٥/١٩٨٥ والقــانون األساســي - ١٠٨

العــام، معــدل حبيــث يتطلــب أن تتــضمن قائمــة املرشــحني النتخابــات جملــس النــواب وجمــالس   
ــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت تــشكيال   البلــديات والربملــان األورويب واجلمعيــات التــشريعية ل  ألق

 يف املائة على األقل من األمساء لكل مخـسة          ٤٠متوازنا بني اجلنسني تكون نسبة كل جنس فيه         
أما إذا كان عدد املناصب املطلوب شغلها أقل من مخـسة، فيجـب أن يكـون                . أمساء يف القائمة  

ــوازن العــددي     ــا ميكــن إىل الت ــساء والرجــال أقــرب م ــق علــى   . عــدد الن ــزام ال ينطب وهــذا االلت
، لـن يكـون     ٢٠١١ نـسمة أو أقـل؛ وحـىت عـام           ٣ ٠٠٠املرشحني يف البلديات اليت يقطـن هبـا         

وطبقـا هلـذا القـانون    .  نـسمة  ٥ ٠٠٠ذلك مفروضـا إال علـى البلـديات الـيت يقطنـها أكثـر مـن                 
 حبــر ســنة مــن ســيكون علــى األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت أن حتــدَّث قوائمهــا االنتخابيــة يف 

نشرها، وجيوز هلا أن تتخذ تدابري لتـشجيع وجـود النـساء علـى حنـو أكـرب يف الـنظم االنتخابيـة                       
 .لكل منها

 : وينص القانون على مراعاة مبدأ التوازن بني اجلنسني- ١٠٩
ــزام مببــدأ التــوازن بــني اجلنــسني يف تعييناهتــا واختياراهتــا      •  حتــاول الــسلطات العامــة االلت

 ت املسؤولية؛للمناصب ذا
ــسني يف         •  ــني اجلن ــوازن ب ــدأ الت ــي مبب ــيني، تف ــسؤولة عــن التع ــة م ــدما تكــون احلكوم عن

العــضوية العامــة للــهيئات اإلداريــة للحكومــة املركزيــة واهليئــات العامــة املرتبطــة هبــا أو 
 التابعة هلا؛
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هـا لـدى اهليئـات     ختتار احلكومة املركزية واهليئات العامة املرتبطة هبـا أو التابعـة هلـا ممثلي              • 
لــى الــصعيدين الــوطين والــدويل    املهنيــة أو جمــالس اخلــرباء أو اجملــالس االستــشارية ع    

 ملبدأ التوازن بني اجلنسني؛ وفقا
تراعي احلكومة املركزية هذا املبدأ أيضا يف التعيينات مبجـالس إدارات الـشركات الـيت                • 

 متلك الدولة جزءا من أسهمها؛
 األعـضاء اخلمـسة يف جلنـة املـساواة          ٣/٥سلطة القضائية بأغلبية    ينتخب اجمللس العام لل    • 

ــة أو املالئمــة         ــدابري الالزم ــشأن الت ــصح إىل عمــوم اجمللــس ب ــدم الن ــيت تق ــه، ال ــة ل التابع
لإلدماج الفعال ملبدأ املـساواة بـني اجلنـسني يف ممارسـة اجمللـس العـام للـسلطة القـضائية                    

عن التأثري اجلنساين للوائح، كمـا حتـسن        لصالحياته، وتعد بصفة خاصة تقارير مسبقة       
 .معايري املساواة يف السلطة القضائية بوجه عام

 وينص القانون على أن القواعد اليت حتكـم أفـراد القـوات املـسلحة والعـاملني يف جمـال         - ١١٠
إنفاذ القانون تعطي فعالية ملبدأ املـساواة بـني اجلنـسني، وخباصـة فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول                     

والقواعـد املعنيـة باملـساواة ومنـع العنـف اجلنـساين            . تدريب والترقي والتعيني واحلالة اإلدارية    وال
والتوفيق بني احلياة الشخـصية واألسـرية والعمليـة املطبقـة علـى العـاملني باحلكومـة تطبـق علـى                    

وتـصدر لـوائح تقـرر تـشكيل هيئـات          . القوات املسلحة أيـضا، مـع إدخـال التعـديالت الالزمـة           
 األفــراد التابعــة للقــوات املــسلحة وأوجــه التــضارب يف هــذه اهليئــات وقواعــد تــشغيلها،   تقيــيم

 .مراعية بقدر اإلمكان مبدأ التكوين املتوازن بني النساء والرجال
 ويف عامل األعمال التجارية، يطالب القـانون الـشركات امللزمـة بتقـدمي بيانـات كاملـة                  - ١١١

 عدد كـاف مـن النـساء يف جمـالس إدارهتـا بغيـة التوصـل إىل         باإليرادات املالية بالسعى إىل تعيني    
 .التوازن بني اجلنسني يف حبر مثان سنوات بعد دخول القانون حيز النفاذ

 
 السياسات والربامج -ثالثا   

 جيــري بــذل اجلهــود لتعزيــز إمكانيــة وصــول املــرأة إىل مناصــب املــسؤولية يف اإلدارة    - ١١٢
ونتيجـة لـذلك، ارتفعـت      . سات احلكوميـة بغيـة حتقيـق املـساواة        الوطنية ويف الوكـاالت واملؤسـ     

ومتتثــل .  يف املائــة٢٦نــسبة املناصــب العليــا الــيت تــشغلها املــرأة مبقــدار نقطــتني مئــويتني فبلغــت 
بعض الوزارات، مثل وزارة الصحة ووزارة الثقافـة، امتثـاال كـامال ملبـدأ املـساواة، بينمـا تتقيـد                

 يف  ١٩وتشغل املـرأة يف املؤسـسات احلكوميـة         .  تعييناهتا اجلديدة  وزارات أخرى هبذا املعيار يف    
الـشركة   (SEFI و   EFEاملائة من املقاعد يف جمـالس اإلدارة؛ ومـع ذلـك فقـد حققـت كـل مـن                    

 . هذه املساواةSEGITURومؤسسة خدمات العمال و ) احلكومية للمخزونات الصناعية
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 :ت تعزيزا لدور املرأة يف السياسة واتُّخذ أثناء هذه الفترة عدد من اخلطوا- ١١٣
. “ Clara Campoamorكـالرا كـامبوامور  ” جائزة املرأة والربملـان  ٢٠٠٦أنشئت عام  • 

) الربملـان اإلسـباين   (وتقدمها سنويا وزارة شؤون الرئاسة، بالتعاون مـع احملـاكم العامـة             
أمهيـة مـشاركة    اعترافا باألعمال أو الدراسات اليت تسهم باملعرفة أو تلقي الضوء على            

 املرأة يف احلياة السياسية، وخباصة يف الربملان؛
مـن حـق التـصويت إىل       : املرأة تقـرر  ” بشأن موضوع    ٢٠٠٦أقيم حمفل للمناقشة عام      • 

 يف مدريـــد إحيـــاء لـــذكرى Circulo de Bellas Artes، يف “املـــساواة الدميقراطيـــة
 مارس؛/آذار ٨

 ٢٠٠٧كتابـا يف عـام   ) الربملان اإلسـباين (عامة نشرت وزارة شؤون الرئاسة واحملاكم ال   • 
اعترافـا بالـدور الـذي اضـطلعت        “ الربملانيات يف السلطة التشريعية التأسيـسية     ”بعنوان  

 . يف املناقشات السياسية١٩٧٧ عضوة من أعضاء السلطة التشريعية عام ٢٧به 
ى يف إسـبانيا     المتيـازات األنثـ    ٧٥ بالـذكرى الـسنوية الــ        ٢٠٠٦ جرى االحتفال عـام      - ١١٤

 لوحة تعرض صورا ونصوصا ترسم تـاريخ امتيـازات          ٦٣مبعرض نظمه معهد املرأة وتألف من       
ــراع إىل        ــرأة حبــق االقت ــاداة امل ــام األوىل ملن ــة األخــرى مــن األي ــدان الغربي ــرأة يف إســبانيا والبل امل

رمي ويف هــذه املناســبة، قــرر اجمللــس أيــضا تكــ . احلــصول يف هنايــة املطــاف علــى حــق التــصويت 
أوليمبيـا  ”(“Olimpia o la pasión de existir”كالرا كابوامور، وجرى متثيل مسرحية عنواهنـا  

 Clara Campoamor, la sufragista”، ونشرت نسخة منقحة من كتـاب  )“أو الولع بالوجود

Española“) ”كالرا كامبوامور، منادية إسبانية حبق االقتراع“.( 
 فربايـر /شـباط يف “ Mujer Siglo XXI”احلكوميـة اإلسـبانية    ومنح احتاد املنظمات غـري  - ١١٥

للجيش الـربي، اعترافـا باألسـلوب النمـوذجي     ) “٢٠٠٥املرأة ” (Mujer 2005 جائزة ٢٠٠٦
الذي اتبعـه العـسكريون مـن اإلنـاث والـذكور مـن أجـل حتقيـق هـدف تكـافؤ الفـرص للنـساء                         

 .والرجال يف مسارهم الوظيفي الشخصي واملهين
ــد - ١١٦ ــسديد تعطــي       وق ــة للحكــم ال ــة مدون ــسوق األوراق املالي ــة ل ــة الوطني أعــدت اللجن

استقالال أكرب جملالس إدارة الـشركات املدرجـة يف القائمـة وتكـرس انتباهـا خاصـا لتعزيـز دور                    
وفـضال عـن ذلـك، أقامـت هـذه اللجنـة دورة دراسـية للحـصول                . املرأة يف حوكمة الـشركات    

 .ى اإلدارة، بالتعاون مع جامعة مدريد املستقلةعلى درجة املاجستري يف التدريب عل
 وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف اجملتمع املـدين، يقـدم معهـد املـرأة الـدعم إىل املنظمـات                    - ١١٧

غري احلكومية اليت تعمـل مـن أجـل حتقيـق تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل وتعزيـز مـشاركة                         
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متواصـال وتيـسريات مـستمرة إىل املنظمـات غـري          ويـوفر املعهـد دعمـا       . املرأة يف مجيـع اجملـاالت     
ويقـدم  . احلكومية النسائية، مبا يف ذلـك أمـاكن ملقارهـا وغـرف اجتماعـات ملمارسـة أنـشطتها                 

ــز تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل ولتــشجيع        ــدعيم األنــشطة الالزمــة لتعزي املعهــد منحــا لت
ــصادية     ــة واالقت ــسياسية والثقافي ــاة ال ــرأة يف احلي ــشاركة امل ــدعيم    م ــضال عــن ت ــة، ف  واالجتماعي

 يـورو مـن   ١ ٨٩٠ ٤٢٠، جرى تقدمي مـنح تـصل إىل   ٢٠٠٦وأثناء دورة . الرابطات النسائية 
 .خالل املنافسة

ــام    - ١١٨ ــاء ع ــضا أثن ــة    ٢٠٠٥ وعمــل املعهــد أي ــة للحكوم ــع إدارة تكــافؤ الفــرص التابع  م
 املـشروع بالدراسـات     واهـتم “ أوروبا من أجـل املـرأة     ”اإليطالية، وهو بلد شريك يف مشروع       

اإلفرادية للممارسات السليمة وبالبحوث املتعلقة بشغل املـرأة ملناصـب صـنع القـرار يف اجملـالني            
 .االقتصادي واالجتماعي

ــة      - ١١٩ ــرار إحــدى مواضــيع البحــث ذات األولوي ــاث يف صــنع الق ــشاركة اإلن ــشكل م  وت
ــة     ــة  للحــصول علــى منحــة الدراســات النــسائية يف إطــار اخلطــة الوطني للبحــث العلمــي والتنمي

ــاء تلــك الفتــرة مــا يلــي   . واالبتكــار التكنولــوجي ــة أثن التوظيــف ”: وتــشمل الدراســات املمول
ب حتقيـق    صـو  :السياسي وأساليب األنشطة الربملانية والقيادات السياسية يف اجملـالس التـشريعية          

ــات ونائبــ       ــات الوطني ــة للنائب ــستويات؟ دراســة مقارن ــدد امل ــاليم التكــافؤ يف ســياق متع ات األق
، “نوع اجلـنس واملـشاركة وأنظمـة الرعايـة احملليـة          ”، و   “ اإلسبانيات -والنائبات األوروبيات   

دراسة العوامل التوضيحية والعالقات الـسببية      : اإلسهام املتفاوت للمرأة يف األداء التجاري     ” و
 .“بني التنوع اجلنساين يف جمالس اإلدارة واإلدارة العليا واألداء التجاري

 
  التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل- ٨املادة   
 احلالة الراهنة -أوال   

إال أنـه ال يـزال هنـاك عـدم تـوازن       .  تزداد مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية تـدرجييا            - ١٢٠
ويتـضح ذلـك بـصورة أكـرب يف جمـال العالقـات الدوليـة،               . جلي من الناحيتني الكميـة والكيفيـة      

 . مبناصب املسؤوليةوخباصة فيما يتعلق
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 ٢٠٠٦املرأة يف مناصب املسؤولية يف وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون يف عام 
 
 النسبة املئوية للنساء عدد النساء اجلنسان 

 ١٢ ١٤ ١١٦ سفراء

 - ٣ - سفراء يف مهام خاصة

 ٥٠ ٢ ٤ وزراء اخلارجية

 ٢٢,٢ ٤ ١٨ مديرون عامون

 ١٢,٥ ٨ ٦٤ مديرون عامون مساعدون
 
 .وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون :املصدر 
  

 وشــهدت الــسنتان املاضــيتان زيــادة يف نــسبة النــساء الــاليت يــشغلن مناصــب عليــا يف    - ١٢١
 .الوكاالت الدولية

ــدا، وهــو     ٢٠٠٧ ويف عــام - ١٢٢ ــصبا جدي ــاون من ــة والتع ــشؤون اخلارجي ــشأت وزارة ال  أن
 .اواة بني اجلنسنيسفري يف مهمة خاصة لتعزيز سياسات املس

 
 املمثلون الدائمون إلسبانيا، حسب املنصب، يف الوكاالت الدولية

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 اجلنسان 
النسبة املئويـة   

 اجلنسان للنساء
النسبة املئويـة   

 اجلنسان للنساء
النسبة املئويـة

 للنساء

 ١٧,٠٢ ٩٤ ١٢,٧٥ ١٠٢ ٩,٦٨ ٩٣ اجملموع
 ٥,٥٦ ١٨ ٠,٠٠ ١٨ ٥,٥٦ ١٨ ممثلون دائمون

 ١١,٧٦ ١٧ ١٠,٥٣ ١٩ ١٠,٠٠ ٢٠ نواب املمثلني الدائمني
 ٢٦,٤٧ ٣٤ ١٣,٥١ ٣٧ ٧,١٤ ٢٨ مستشارون
 ٠,٠٠ ٨ ٠,٠٠ ٨ ٠,٠٠ ٨ وفود دائمة

 ٤٢,٨٦ ٧ ٥٧,١٤ ٧ ٤٢,٨٦ ٧ نواب الوفود الدائمة
 ١٠,٠٠ ١٠ ١٥,٣٨ ١٣ ٨,٣٣ ١٢ آخرون

 
 .رأة، باستخدام بيانات من ملف املناصب العلياأعده معهد امل :املصدر 
  

 من املواطنني األسبان يعملـون بالوكـاالت الدوليـة، يبلـغ عـدد             ٣ ٤٨٥ ويوجد حاليا    - ١٢٣
ومع ذلك فال تشغل املناصـب العليـا سـوى    .  يف املائة٤٧,٢٩ امرأة، أي ١ ٦٤٨النساء منهم  

 املنظمـات الدوليـة مناصـب إداريـة أو     ويشغل معظم النساء العامالت يف    .  يف املائة  ١,٥٢نسبة  
 .مهنية
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 ٢٠٠٦متثيل املرأة يف املنظمات الدولية عام 
 
 النسبة املئوية للنساء يف املناصب العليا النسبة املئوية للنساء اجلنسان 

٣ ٤٨٥ اجملموع  ١,٥٢ ٤٧,٢٩
٤,٢٦ ٥٨,٦٨ ٧٦٠ منظومة األمم املتحدة

٢ ٣٦٥ االحتاد األورويب  ٠,٢٨ ٤٥,٤١
٢,٣٤ ٣٥,٥٦ ٣٦٠ منظمات دولية أخرى

 
 .وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون :املصدر 
  

 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا 
 يطالب القانون األساسي بشأن املـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة احلكومـة الوطنيـة             - ١٢٤

لجان االستشارية الدولية وفقا ملبـدأ الوجـود   بتعيني ممثليها لدى اهليئات املهنية وجلان اخلرباء وال   
 .أو التشكيل املتوازن للنساء والرجال

 
 السياسات والربامج -ثالثا   

 عززت وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون يف السنوات القليلـة املاضـية، بالتـضامن مـع                - ١٢٥
ألســبان يف اإلدارات واملؤســسات احلكوميــة األخــرى، سياســة منتظمــة لتوظيــف املــواطنني ا      

 .املنظمات واملؤسسات الدولية
 واستمرت األنشطة املبذولة لتحقيق هذا اهلدف يف إطار خطـة العمـل لتعزيـز الوجـود                 - ١٢٦

وقـد دعـت    . ٢٠٠٣اإلسباين يف املؤسسات واملنظمات الدولية، وهـي اخلطـة الـيت بـدأت عـام                
وتطالـب خطـة   . ذ اخلطةهذه اخلطة إىل إنشاء وحدة للمناصب الدولية تكون مسؤولة عن تنفي   

العمل السفارات والبعثات الدائمـة اإلسـبانية املعتمـدة لـدى تلـك الوكـاالت بـأن تقـدم تقريـرا                     
ســنويا إىل وحــدة املناصــب الدوليــة بــشأن حالــة املــواطنني األســبان مــن الــذكور واإلنــاث يف     

 .خمتلف املستويات والفئات
 على خطة وطنية لتطبيق قـرار جملـس         ٢٠٠٧نوفمرب  / ووافقت إسبانيا يف تشرين الثاين     - ١٢٧
 : بشأن املرأة والسالم واألمن، ويغطي األهداف التالية١٣٢٥األمن 
 زيادة وجود املرأة يف عمليات حفظ السالم ويف هيئات صنع القرار فيها؛ • 
تشجيع إدراج منظور جنساين يف مجيـع مراحـل عمليـات حفـظ الـسالم مـن ختطيطهـا              • 

 ا يف ذلك عملية التعمري؛إىل االنتهاء منها، مب
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كفالـــة التـــدريب اخلـــاص علـــى مـــسائل العدالـــة بـــني اجلنـــسني وخمتلـــف نـــواحي           • 
  لألفراد املشاركني يف عمليات السالم؛١٣٢٥ القرار

ضــمان التمتــع الكامــل حبقــوق اإلنــسان للنــساء والفتيــات يف منــاطق النـــزاع واملنــاطق   • 
 يف التفــاوض بــشأن اتفاقــات الــسالم  اخلارجــة مــن النـــزاع، وتــشجيع مــشاركة املــرأة 

 وإنفاذها؛
ــدأ املــساواة بــني اجلنــسني يف ختطــيط وتنفيــذ أنــشطة نــزع الــسالح       •  تعمــيم مراعــاة مب

 والتسريح وإعادة اإلدماج؛
 .تشجيع مشاركة اجملتمع املدين اإلسباين • 
 جنـساين يف    وإدراج منظـور  .  وتعمل إسبانيا أيضا مع جلنة األمم املتحدة لبنـاء الـسالم           - ١٢٨

مفهــوم وأنــشطة هــذه اهليئــة اجلديــدة يأخــذ يف احلــسبان بواليــة اجلمــع بــني كــل الــوكالء ذوي 
املصلحة بغية جتميع املوارد واقتـراح االسـتراتيجيات الـشاملة مـن أجـل توطيـد الـسالم وحتقيـق                    

 .اإلنعاش بعد انتهاء النـزاع
وليــة األخــرى مثــل منظمــة األمــن  وتعمــل إســبانيا يف االحتــاد األورويب واملنظمــات الد- ١٢٩

ــادة متثيــل املــرأة يف مجيــع مــستويات منــع       ــدابري ملموســة لزي ــا علــى اختــاذ ت والتعــاون يف أوروب
 .النـزاعات وإدارهتا وحلها

 وتنفذ الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل، بالتعاون مع منظمـات غـري حكوميـة، بـرامج                - ١٣٠
وتعمـل الوكالـة    . وبنـاء الـسالم مـن منظـور جنـساين         ومشاريع يف جمال منـع النــزاعات وحلـها          

بصفة رئيسية يف الوقت احلايل مع االحتاد األفريقي والسودان وأفغانستان ومينداناو وكولومبيـا             
حيــث يتــضمن املــستفيدون املباشــرون وغــري املباشــرين مجيــع الــسكان املتــضررين مــن النـــزاع،  

  .وخباصة النساء واألطفال
 إلمنائيالتعاون ا -رابعا   

 يتطلب القانون األساسي بشأن املـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة أن تـشتمل مجيـع                    - ١٣١
سياسات وخطط التعاون اإلمنائي ووثـائق التخطـيط االسـتراتيجي وأدواتـه علـى مبـدأ املـساواة                  
بني اجلنسني بوصفه عنصرا جوهريا، كما جيب أن تضع تدابري ملموسـة لرصـد وتقيـيم التقـدم                  

وقـــد جـــرت املوافقـــة علـــى . رز صـــوب املـــساواة الفعليـــة يف التعـــاون اإلمنـــائي يف إســـبانيااحملـــ
مبقتــضى القــانون، وســيكون ذلــك عنــصرا أساســيا مــن “ نــوع اجلــنس يف التنميــة”اســتراتيجية 

 .عناصر تنسيق ومتاسك السياسات املعنية بنوع اجلنس يف التنمية
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لتعــاون مــن أجــل تعزيــز تكــافؤ الفــرص بــني  وتتــضمن اســتراتيجية الوكالــة اإلســبانية ل- ١٣٢
 االهتمام بنوع اجلنس كعنصر أفقي للتعاون اإلسـباين، وكعنـصر يف            ٢٠٠٤املرأة والرجل لعام    

وتؤكـد هـذه    . كل قطاع من قطاعات األنشطة، وتوفر األدوات الالزمة لتحقيق ذلك الغـرض           
ه األطـراف هـي احلكومـة       االستراتيجية أيضا دور خمتلف األطـراف يف التعـاون اإلسـباين، وهـذ            

 .الوطنية واألقاليم املتمتعة باحلكم الذايت ومنظمات اجملتمع املدين
 مبـدأي املـساواة وعـدم       ٢٠٠٨-٢٠٠٥ وتتضمن اخلطـة األساسـية للتعـاون اإلسـباين           - ١٣٣

وتــبني الــسياسة . التمييــز وتــدعو إىل تعزيــز قــدرة املــرأة واســتقالهلا كهــدف إمنــائي اســتراتيجي 
لتعاون الـدويل اسـتراتيجية مزدوجـة، إذ تعمـل مـن ناحيـة علـى تنفيـذ آليـات إضـفاء               اإلسبانية ل 

الصبغة املؤسسية على املنظور اجلنساين وإدماجه يف مجيع الربامج واملشاريع والتدخالت، كمـا             
 :تعمل من ناحية أخرى على تعزيز خطوط العمل االستراتيجية من أجل حتقيق املساواة، مثل

األكرب للمرأة ومشاركتها على حنو متساو يف مجيع األنشطة االجتماعيـة           تعزيز التمثيل    • 
 والسياسية؛

 تدعيم السياسات واآلليات الوطنية للمساواة بني اجلنسني؛ • 
 .حتسني فرص املرأة يف اجملال االقتصادي، وتوفري التدريب على املواطنة • 
ذكاء الـوعي ونـشره، والبحـث        وحتتوي اخلطة األساسية على آليات مثل التدريب، وإ        - ١٣٤

واإلعالم، وإدراج املنظور اجلنـساين يف املـشتريات واملـنح احلكوميـة، ويف عمليـات التـشخيص                 
 .وحتديد اهلوية والصياغة والرصد والتقييم كذلك

 وتــشجع مجيــع وثــائق الــسياسات والتخطــيط االســتراتيجي املتــصلة بالتعــاون اإلمنــائي  - ١٣٥
 :وعدم التمييز، فضال عن االهتمام بنوع اجلنس يف التنميةإلسبانيا مبدأي املساواة 

 اخلطط السنوية للتعاون الدويل؛ • 
 الوثائق االستراتيجية القطرية؛ • 
ــة       •  ــر املرجعيـ ــشخيص واألطـ ــات التـ ــن عمليـ ــل مـ ــتراتيجي لكـ ــيط االسـ أدوات التخطـ

 والتدخالت؛
ــى العنــ       •  ــضاء عل ــة للق ــضمن بعــض خطــط العمــل اخلاصــة أهــدافا معين ــساين تت ف اجلن

 .وحتسني الصحة اجلنسية واإلجنابية وتقليل الوفيات النفاسية
 وفيمــا يتعلــق بالوكالــة اإلســبانية للتعــاون اإلمنــائي الــدويل، فــإن أنــشطتها الرئيــسية يف  - ١٣٦

 :اجملال اجلنساين هي
 .التوعية والتدريب فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية • 
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حلقات العمل بـشأن مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني، الـيت              وُتعقد الدورات الدراسية و    - ١٣٧
. تــستهدف مــديري املــشاريع بــصفة أساســية، يف كــثري مــن املكاتــب التقنيــة، فــضال عــن املقــار 

، )غواتيمــاال(وأنتيغــوا ) كوســتاريكا(وتعقــد اجتماعــات إقليميــة يف نيكــاراغوا وســان خوســيه 
 أيضا ملنظمات غري حكومية إمنائيـة حمليـة        وتعقد اجتماعات يف تونس   . للتنسيق وتبادل اخلربات  

 .متنوعة
كمـــا اســـتخدم خـــرباء .  موظـــف كمنـــسق للمـــسائل اجلنـــسانية٢٠٠٥ وُعـــيِّن عـــام - ١٣٨

جنــسانيون بوصــفهم مستــشارين خــارجيني إلدارة املــشاريع ورصــدها يف املقــار ويف مكاتــب    
 .الدويلخارجية عديدة للتعاون التقين للوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي 

كوســتاريكا (يف أمريكــا الوســطى “ وحــدات جنــسانية” وتوجــد يف الوقــت الــراهن  - ١٣٩
ــاال    ــاراغوا وغواتيم ــسلفادور ونيك ــدوراس وال ــا، ويف   )وهن ــة وبنم ــة الدومينيكي ، ويف اجلمهوري

، و يف   )األرجنتني وإكوادور وأوروغواي والربازيل وبوليفيا وبريو وكولومبيـا       (أمريكا اجلنوبية   
 ).تونس واملغرب وموزامبيق( أيضا أفريقيا
 ومن اجلدير بالذكر أيضا مـشاركة وتعـاون املنظمـات غـري احلكوميـة اإلمنائيـة العاملـة                   - ١٤٠

وقـد جـرت زيـادة      . مع احلكومة يف جمال التعاون الدويل مبوجب اتفاقـات خاصـة هلـذا الغـرض              
. جلنــسني والنــهوض بــاملرأةامليزانيــات للمــشاريع واألنــشطة والــربامج الــيت تــدعم املــساواة بــني ا

وتتركــز املــشاريع التعاونيــة هــذه يف أمريكــا الالتينيــة والبلــدان العربيــة وبلــدان البحــر األبــيض    
امـة يف بوليفيـا والـسلفادور وغواتيمـاال واملغـرب           وجتـري معظـم األنـشطة اهل      . املتوسط وأفريقيا 

 .ونيكاراغوا وبريو واجلمهورية الدومينيكية وتونس
لوكالـة اإلسـبانية للتعـاون اإلمنـائي الـدويل مـساعدات للمـشاريع اجلنـسانية          ووجهت ا  - ١٤١
 .٢٠٠٦ عام ٢ ٢٢١ ٠٠٠ وبلغ هذا التمويل ٢٠٠٥ يف عام ١ ٦٨٠ ٠٠٠مببلغ 

 . ٢٠٠٦-٢٠٠٣متويل املشاريع اجلنسانية، . الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل  
 املبالغ باليورو
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معظــم هــذه املــشاريع حبيــث تــدعم املنظمــات الوطنيــة للمــساواة         وجيــري تــصميم  - ١٤٢
من أجل وضع سياسـات عامـة هتـتم         ) الوزارات واألمانات واملعاهد النسائية يف البلدان املتلقية      (

وتعاجل التـدخالت األخـرى مـسائل منـع العنـف اجلنـساين ومكافحتـه مـن زاويـة                   . بنوع اجلنس 
 .حقوق اإلنسان

شاريع باألنشطة اإلنتاجية وتطوير املشاريع البالغـة الـصغر والتعلـيم            ويتعلق عدد من امل    - ١٤٣
وتتنـاول مـشاريع أخـرى      . ني فـرص تـوظيفهن    سوالتدريب املهنـيني للنـساء للمـساعدة علـى حتـ          

ويقـدَّم التمويـل أيـضا إىل املـشاريع الـيت           . الصحة اجلنسية واإلجنابية وتدعيم نظم الصحة العامة      
 .شاركتها على حنو متساو يف مجيع اجملاالت االجتماعية والسياسيةتعزز متثيال أكرب للمرأة وم

ــدويل    - ١٤٤ ــدان التعــاون ال ــه يف مي ــامج للمــنح  ؛ ومهــا ويواصــل معهــد املــرأة جمــايل عمل  برن
لتمويل مشاريع التنمية يعطي األولوية للمـشاريع الـيت تعـزز حقـوق املـرأة يف أمريكـا الالتينيـة،                    

الـذي   “Mujeres y Desarrollo”ضـوع نـوع اجلـنس والتنميـة     وبرنامج درجة املاجـستري يف مو 
 امــرأة أوروبيــة ٢٥ويف الــدورة األخــرية انتفعــت هبــذا الربنــامج  . تقــدم الطلبــات بــشأنه ســنويا

 .وأربع نساء من أمريكا الالتينية
 اتفاقا إطاريا مـع صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         ٢٠٠٥ ووقعت إسبانيا عام     - ١٤٥

رنامج تدعم مبقتضاه وسائط اإلعالم وضع املـرأة العراقيـة وحقوقهـا، فـضال عـن ثالثـة             إلنشاء ب 
 احلكــم الــدميقراطي والــسالم مــع العــدل بــني اجلنــسني يف   ؛ وهــيمــشاريع يف أمريكــا الالتينيــة 

 والقضاء على العنف ضد املـرأة يف سياسـات األمـن يف املنـاطق احلـضرية                 ،كولومبيا وغواتيماال 
. ريو وكولومبيا، ومكافحـة الفقـر يف بـاراغواي والربازيـل وبوليفيـا وغواتيمـاال         يف األرجنتني وب  

صــصت ثالثــة ماليــني منــها  ُخ٢٠٠٧ مليــون يــورو عــام ٩وبلــغ إســهام إســبانيا يف الــصندوق 
وقــد أصــبحت إســبانيا هبــذا اإلســهام أكــرب مــانح   . لــصندوق القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة  

 .للصندوق
 دوالرا يف امليزانيــة التــشغيلية للمعهــد ٨٣ ٤٣٦ مببلـغ  ٢٠٠٧م  وأسـهمت إســبانيا عــا - ١٤٦

 دوالرا ملـشاريع تلـك      ٥٠٤ ٩٧٠الدويل للبحث والتدريب من أجـل النـهوض بـاملرأة، ومببلـغ             
 .الوكالة بشأن املشاركة السياسية للمرأة، والتحويالت، ونوع اجلنس، والتنمية

 مليـون يـورو لربنـامج األمـم      ٥٢٨بلـغ    ووقَّعت إسبانيا مؤخرا علـى اتفـاق لإلسـهام مب          - ١٤٧
املتحدة اإلمنائي على مدار الثالث سنوات املقبلة، ممـا مثـل أكـرب إسـهام طـوعي مـن هـذا البلـد                       

وسيستخدم هذا املبلـغ لتعزيـز تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              . إىل وكالة تابعة لألمم املتحدة    
 .يف سبعة جماالت عامة تتضمن املساواة بني اجلنسني
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  اجلنسية- ٩املادة   
 . ال توجد أية تغريات بالنسبة هلذه املسألة يف الفترة املشمولة بالتقرير- ١٤٨

 
  التعليم- ١٠املادة   
 احلالة الراهنة -أوال   

 بانتــهاء عمليــة حتويــل املــسؤوليات التعليميــة مــن الدولــة إىل األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم   - ١٤٩
ــذايت عــام   ــيم غــري    ، كــان مــن ا ٢٠٠٠ال ــة للتعل ــة والتنظيمي لــضروري تنقــيح األحكــام القانوني

 التوحيـد  ، بـشأن التعلـيم  ،مـايو / أيـار  ٣ املـؤرخ    ٢/٢٠٠٦ويكفـل القـانون األساسـي       . اجلامعي
 سـنة يف الوقـت      ١٦والتعلـيم يف إسـبانيا إلزامـي إىل سـن           . األساسي الضروري يف نظام التعلـيم     

 .الراهن
 للـــسكان الناشـــطني الـــيت أجراهـــا املعهـــد الـــوطين        وتتـــيح الدراســـة االستقـــصائية  - ١٥٠

ــالغني مــن العمــر     ــة عــن الــسكان الب  ســنة فمــا فــوق، حــسب  ١٦لإلحــصاءات البيانــات التالي
 :مستوى إمتام الدراسة

 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٤ 

 
ــسان  اجلنـــــــــ

 )باآلالف(
ــة   ــسبة املئوي الن

 للنساء
ــسان  اجلنـــــــــ

 )باآلالف(
ــة ــسبة املئويــ النــ

 للنساء

٥٠,٩٧ ٢٣٦ ٠٣٨٥١,١٣٣٧ ٣٦ اجملموع
٦٨,٤٤ ٠٤٥٦٧,٩٦٨٣٣ ١ أشخاص مل يلتحقوا باملدرسة

٥٤,٧٢ ٣٢٧ ٠١٨٥٤,٣٢١١ ١٢ التعليم االبتدائي
٤٦,٥٩ ٢٥٩ ٩١٧٤٦,٩٨٩ ٨ التعليم الثانوي، املستوى األول
٥٠,٠٤ ٤٤٢ ٥٧٤٤٩,٦١٧ ٦ التعليم الثانوي، املستوى الثاين
٤٤,٥٥ ٣٦٤٣,٩٤٣٢ انويةالتدريب املهين مع الشهادة الث

٥٠,٢٢ ١٧٤ ٣٤٥٥٠,١٨٨ ٧ التعليم العايل فيما عدا الدكتوراه
٣٢,٨٦ ١٠٥٣٥,١٥١٦٩ الدكتوراه

 
. ، املعهـد الـوطين لإلحـصاءات    Encuesta de Población Activaمعهد املـرأة، باسـتخدام بيانـات مـن      :املصدر 

 ).إحصاءات قائمة على العينات(
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  حسب اجلنس،التعليماملقيدون ب  
 
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٥  ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ 

 انــــــــــاجلنس 
النسبة املئويـة   

 انـــــــــــاجلنس للنساء
ــة ــسبة املئويــ النــ

 للنساء

٢٣٨٤٩,٨٦ ٤٧٩ ٥٥١٥٠,٠٢٨ ٤٦٠ ٨ اجملموع
٥٤٧٤٨,٦٥ ٤٨٧ ٤٦٠٤٨,٥٣١ ٣٥٣ ١ مرحلة ما قبل املدرسة/عّضالُر

٣٦٤٤٨,٣٦ ٤٨٣ ٦٣١٤٨,٤٢٢ ٤٧٩ ٢ التعليم االبتدائي
٦٦٥٣٧,٩٩ ٧٩٩٤٠,١٩٢٨ ٢٧  اخلاصالتعليم

٩٥٣٤٨,٧٠ ٨٤٤ ٤٣٠٤٨,٨٦١ ٨٧١ ١ التعليم الثانوي اإللزامي
٠٢٨٥٤,٧٣ ٤٠٠٥٥,١٥٦٤٠ ٦٥٧ البكالوريا

٩٨٠٤٧,٠١ ٣٤٣٤٦,٦٦٤٩٨ ٥١٣ التدريب املهين
٩٢٧٣٢,٧٢ ٨٩٩٣٢,٧٧٤٤ ٤٥ برامج الضمان االجتماعي

 )املرحلة األوىل(اجلامعة 
٥١٢٢٥,٠٥ ١١٨٢٦,٣٩٢١٧ ٢٢٩  درجتا اهلندسة التقنية واملعمارية-
٦٥٦٧٠,٣٠ ٠٥٩٧٠,٤٣٣٤٧ ٣٤٢ الدبلومات -

 )املرحلة األوىل والثانية(اجلامعة 
- Licenciaturas ٤٢٣٦٠,٠٩ ٨٠٧٦٠,٦٣٦٤٠ ٦٨٧
- Ingenierías ٧٥٠٣٠,٩٥ ٨٠٢٣١,٠٣١٤٩ ١٥٦

 )املرحلة الثانية فقط(اجلامعة 
- Licenciaturas ٣٤٩٦٩,٠٥ ٦٢٤٧١,٣١٥٤ ٥٤
- Ingenierías ٩٥٥٢٢,٥٧ ٦٣٩٢٠,٢٤٨ ٩

٠٥٦٥١,٠٠ ٤٣٩٥٠,٥٩٧٧ ٧٧ )الدكتوراه(املرحلة الثالثة -اجلامعة 
 
 Estadística de la و)  والثقافـة والرياضـة  وزارة التعلـيم ( Estadística de la Enseñanza en España :املصدر 

Enseñanza Superior en España) املعهد الوطين لإلحصاءات.( 
  

ــن        - ١٥١ ــر م ــن العم ــالغني م ــال الب ــة اآلن األطف ــة النهاري  ٦ إىل ٣ وتغطــي خــدمات الرعاي
 الفئـة    يف املائة من األطفال مـن      ١٢ يف املائة، بينما ال تغطي إال نسبة         ٩٨سنوات بنسبة حوايل    

 . سنوات٣العمرية دون الـ 
 سنة، أي عند االنتهاء من التعليم الثانوي اإللزامـي، حتقـق        ١٦ إىل   ١٤ وبالنسبة لسن    - ١٥٢

ادة إمتـام الدراسـة الثانويـة،    الفتيات اإلسبانيات معدال أكـرب مـن النجـاح يف احلـصول علـى شـه           
سبة النـساء احلاصـالت علـى       وتبلغ ن . لديهن“ اإلخفاق يف املدرسة  ”يوضح اخنفاض معدل     مما

.  يف املائـة   ٩٠ املتمتعـة بـاحلكم الـذايت حـوايل          ١٢شهادة إمتـام الدراسـة الثانويـة يف األقـاليم الــ             
 .تقل نسبة جناح الفتيات عن معدل النجاح الوطين سوى يف سبتة ومليلية وجزر الباليارك وال
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 والعايل، فقد كانت هناك زيـادة        أما فيما يتعلق بالتدريب املهين يف املستويني املتوسط        - ١٥٣
مطردة يف عدد املقيدين بـه يف الـسنوات املاضـية، بينمـا اخنفـض عـدد املقيـدين للحـصول علـى                       

: ويوجد توازن بني اجلنسني يف النسب بشكل عام، إال أن هناك فـصال أفقيـا حـادا                . البكالوريا
ل واضـح، ممـا يـدل       بشك“ مذكر”متاما بينما البعض اآلخر     “ مؤنث”فبعض جماالت الدراسة    

دخل القانون األساسي بشأن التعليم مرونـة أكـرب يف          وُي. على استمرار القوالب النمطية الثقافية    
إمكانية احلصول على التدريب املهـين ويف العالقـات بـني خمتلـف نظمـه الفرعيـة، بغيـة تـشكيل                     

 .صالت أوثق بني التعليم العام والتدريب املهين
 )املستوى املتوسط للتدريب املهين(نس املقيدون حسب اجملال واجل  

 ٢٠٠٦‐٢٠٠٥  ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

 اجلنســــــــــان 
النسبة املئويـة   

 اجلنســـــــــــان للنساء
ــة ــسبة املئويــ النــ

 للنساء

١٧٤٤٥,٩٢ ٣١٧٤٥,٨٢٢٣٠ ٢٣١ اجملموع
٤٢٩١٧,٢٠ ٥٨٢١٧,٩٨٤ ٤ الزراعة

٣٩٩٣٣,٩٥ ٠٧٦٣٨,١٣٣ ٣ التربية البدنية واأللعاب الرياضية
١٢٤٨,٠١ ١٤٥٧,٠٧١ ١ مصايد األمساك البحرية

٣٤٤٧٥,٠٩ ٩٤٤٧٣,٠٤٤٦ ٤٨ اإلدارة
٦٢٩٣٧,٦٦ ٨٤٨٣٥,٨١٢ ٢ الفنون التخطيطية
٦٧٣٧١,٢٦ ٩٢٨٧١,٦١١١ ١٢ التجارة والتسويق

٥٧٤٥٠,٦٢ ٧٩٥٤٩,٤٨٢ ٢  البصرية-االتصاالت، السمعية
١٤٥٦,٦٦ ٢٦٠٦,٣٩٣٢ ٣٤ كترونياتالكهرباء واإلل

٧٠٤٢,٠٧٧٠٦٢,١٨ التشييد واألشغال املدنية
٩٧٠٢,٣٢ ٩٠٢٢,٠٨١٠ ١١ اإلنتاج امليكانيكي
٢٠٦٤٥,٤٠ ٢٧٠٤٦,٥٠١٢ ١٢ الضيافة والسياحة

١٧٨٩٧,٢٦ ٠٧٤٩٧,١٨١٧ ١٧ تصفيف الشعر والتجميل
٢٠٨٤٥,٢٠ ٣٠٠٤٤,٩٢١ ١ الصناعات الغذائية

٦٠٧١٤,٧٥ ٥٧١١٦,٨٩١٢ ٧ علم احلاسوب
٩١٩٤,٦٦ ١٤١٥,٤٤٢ ٣ النجارة واألثاث

٩٢٠١,٩٤ ٩٣٩١,٦٢٩ ٩ خدمات الصيانة واإلنتاج
٩١٥١,٥٨ ٨٣٧١,٣٦٢١ ٢١ صيانة املركبات
٤٩٥٦٢,١٢ ٧٦٢٦١,٣٠٢ ٢ املواد الكيميائية

٧٣١٨٩,٩٦ ٧٩٤٩٠,٠٢٢٩ ٢٩ الصحة
٥٩٦٩٠,٢٨ ٧٥٨٩٢,٠٤٣٤ ١ ية واجملتمعيةاخلدمات االجتماع

٥٨٨٨٨,١٠٤٥٤٩١,٦٣ املنسوجات واملالبس واجللود
٩٩٤٧,٤٧٧٨٣٧,١٨ الزجاج واخلزف  

 وزارة التعلـيم والثقافـة   ،Estadística de la Enseñanza en Españaمعهد املرأة، باستخدام بيانات من  :املصدر 
 .والرياضة



CEDAW/C/ESP/6
 

40 08-32022 
 

 يف املائــة يف الــسنة ٥٤,٢٥ساء علــى الــصعيد اجلـامعي، حيــث بلغــت  وترتفـع نــسبة النــ  - ١٥٤
وقـد  . ومع ذلك، تبني النظرة الدقيقة أنه يوجد فصل أفقي هنا أيضا     . ٢٠٠٦-٢٠٠٥األكادميية  

حل التباين يف عدد امللتحقني حمل العجز السابق يف إمكانية احلصول على التعليم اجلامعي، حيث      
ــساء   ــسبة الن ــتحقني بدراســة    يف املا٨٠تبلــغ ن ــة مــن املل ــة ”ئ ــم التربي الترمجــة والترمجــة  ”أو “ عل

 . يف املائة يف بعض التخصصات اهلندسية١٥، يف حني ال تبلغ نسبتهن إال “الشفوية
 

 املقيدين باجلامعة، حسب اجلنس  
 
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٥  ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

 اجلنســــــــــان 
النسبة املئويـة   

 اجلنســـــــــــان للنساء
ــسبة  ــةالنــ املئويــ
 للنساء

٦٤٥٥٤,٢٥ ٤١٨ ٦٩٥٥٤,١٥١ ١,٤٣٥ مجيع اجملاالت الدراسية
١١٩٦٢,٦٤ ٩٠٩٦٣,٠٦١٣٢ ١٣٦ العلوم اإلنسانية

٣٦٩٦٣,٠٧ ٢٠٦٦٢,٩٣٦٩٣ ٦٩٤ العلوم االجتماعية والقانون
٨٥٣٥٩,٢٩ ٢٨٦٥٩,٣١٩٥ ١٠٠ العلوم التجريبية
٠٨٧٧٤,٢٠ ١٣٧٧٤,٤٨١٢١ ١٢٠ العلوم الصحية

٢١٧٢٧,٣٤ ١٥٧٢٧,٤٢٣٧٦ ٣٨٤ الدراسات التقنية  
املعهـد  . Estadística de la Enseñanza Superior en España مـن معهـد املـرأة، باسـتخدام بيانـات      :املصدر 

 .الوطين لإلحصاءات
 

د  ومــن نــواحي القلــق الــيت أثارهتــا اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عنــ - ١٥٥
 يف املائــة مــن املقيــدين ٥١استعراضــها للتقريــر اخلــامس املقــدم مــن إســبانيا أن النــساء يــشكلن  

 . املائةيف ٤٧للحصول على درجة الدكتوراه، إال أن نسبة من استكملن رسائلهن مل تبلغ إال 
 

 املقيدين يف دراسات الدكتوراه  
 
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٥  ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

 اجلنســــــــــان 
ويـة  النسبة املئ 
 اجلنســـــــــــان للنساء

ــة ــسبة املئويــ النــ
 للنساء

٠٥٦٥١,٠٠ ٢٥١٥١,٢٢٧٧ ٧٦ مجيع اجملاالت الدراسية
٥٦٤٥٨,٨٤ ٨١٦٥٨,٤٩٢٣ ٢٣ العلوم التجريبية والصحة

٥٩٧٥٦,٦٧ ٤٣٩٥٦,١٠١٤ ١٥ العلوم اإلنسانية
١٣٥٢٧,٥٩ ٤٣٠٢٧,٤٥٩ ١٠ اهلندسة والتكنولوجيا

٣٢٥٥١,٠٠ ١٠٥٥١,٦٨٢١ ٢١ م االجتماعية والقانونالعلو
٤٣٥٤٤,٦٦ ٤٦١٤٩,٣٣٨ ٥ جمال غري مسجل  

 وزارة التعلـيم والثقافـة   .Estadística de la Enseñanza en España منمعهد املرأة، باستخدام بيانات  :املصدر 
 .والرياضة
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 : رسائل الدكتوراه املقبولة، حسب جمال الدراسة- ١٥٦
 
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٥  ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

 اجلنســــــــــان 
النسبة املئويـة   

 اجلنســـــــــــان للنساء
ــة ــسبة املئويــ النــ

 للنساء

١٥٩٤٦,٧٥ ٩٠٢٤٦,٦٧٧ ٦ مجيع اجملاالت الدراسية
٣٥٨٥١,٧٠ ٠٨٥٥٢,٠٦٣ ٣ العلوم التجريبية والصحة

٠٦٤٤٨,٤٠ ٠٩٣٤٨,٦٧١ ١ العلوم اإلنسانية
٩٥٤٢٥,٠٥٨٥١٢٥,٨٥ والتكنولوجيااهلندسة 

٦١٢٤٧,٣٩ ٥٥٦٤٨,٦٥١ ١ العلوم االجتماعية والقانون
٢١٤٤٠,٦٥٢٧٤٤٠,٨٨ جمال غري مسجل

 
وزارة التعلـيم والثقافـة   . Estadística de la Enseñanza en España منمعهد املرأة، باستخدام بيانات  :املصدر 

 .والرياضة
  

ــغ  و - ١٥٧ ــش بلـ ــدل مـ ــوس   معـ ــامج إيرامسـ ــبانيات يف برنـ ــات اإلسـ ) Erasmus(اركة الطالبـ
ــة يف ٥٧,٨٨ ــذكور يف الوقــت      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائ ــشاركة ال ــدل م ــن مع ــى م ــو أعل ، وه

 .احلايل أيضا
 وضـح وت. ي وحتليل البيانات املعنية هبيئات التدريس جيمـع بـني الفـصل األفقـي والرأسـ      - ١٥٨

 ٦٥,٥٠(ساء يشكلن األغلبية يف هيئـة التـدريس          أن الن  ٢٠٠٦-٢٠٠٥بيانات العام الدراسي    
وال تتـساوى النـسب تقريبـا إال يف التعلـيم الثـانوي اإللزامـي والبكالوريـا والتـدريب                   ). يف املائة 
وتبلــغ نــسبة اإلنــاث يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة       ).  يف املائــة٥٥,٧٢نــسبة النــساء  (املهــين 

وال تــشغل .  يف املائــة٤٢,١٢وى اجلــامعي  يف املائــة، ويف املــست٧٧,٦٧واملــستوى االبتــدائي 
 . يف املائة من مقاعد التدريس باجلامعة١٨,١١املرأة سوى نسبة 

 
 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا   

ــانون   - ١٥٩ ــبانية، مبقتــــضى القــ ــة اإلســ ــزم احلكومــ ــؤرخ ٢٧/٢٠٠٥ تلتــ ــشرين ٣٠ املــ  تــ
 سـياق عقـد األمـم املتحـدة الـدويل لثقافـة           بشأن تعزيز التعلـيم وثقافـة الـسالم يف         ،نوفمرب/الثاين

علـى   السالم، بالتسوية السلمية للرتاعات احملتملة عن طريق تعزيز التعليم املوجه صوب الـسالم     
 . أفقي، والقيام باألعمال الالزمة للقضاء على مجيع أشكال التمييزحنو

 أن الغـرض مـن     ،يمالتعلبشأن   ،مايو/ أيار ٣ املؤرخ   ٢/٢٠٠٦يعلن القانون األساسي     - ١٦٠
 واحتـرام احلقـوق واحلريـات     ،التعليم التنمية الكاملـة للشخـصية والقـدرات املـؤثرة هليئـة الطلبـة             
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األساسية، وتكافؤ الفرص على حنو فعال بني الرجل واملرأة، والتسليم بتنـوع التوجـه اجلنـسي،                
 .ز جنسيابغية التغلب على السلوك املتحيوذلك فضال عن التقدير احلاسم للتفاوتات، 

 وينص القانون األساسـي بـشأن املـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة بوجـه عـام علـى                        - ١٦١
ــيم   ــساواة يف سياســات التعل ــدأ امل ــي للفــرص مــن خــالل    ، ممــإدمــاج مب ــضمن التكــافؤ الفعل ا ي

 :اإلجراءات التالية
ع مراحــل إيــالء اهتمــام خــاص ملبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف املنــاهج ويف مجيــ    • 

 التعليم؛
القضاء على السلوك الذي يتضمن حتيزا جنسيا وقوالب منطية يتبعها التمييز بـني املـرأة                • 

ــدريس، ورفــض ذلــك       والرجــل، وخباصــة يف الكتــب الدراســية وغريهــا مــن مــواد الت
 السلوك؛

 دراسة وتطبيق مبدأ املـساواة يف الـدورات والـربامج املعنيـة بالتـدريب األويل واملـستمر                 • 
 للمعلمني؛

 الوجود املتوازن للمرأة والرجل يف اإلدارات املدرسية واهليئات اإلشرافية؛ • 
التعاون مع السلطات التعليمية األخرى بغية تنفيذ مشاريع وبرامج لتعزيـز فهـم ونـشر                • 

ــع          ــع أحنــاء اجملتم ــرأة والرجــل يف مجي ــني امل ــة ب ــساواة الفعلي ــيم املخــتلط وامل ــدأ التعل مب
 .التعليمي

 وسيجري باملثـل يف التعلـيم العـايل تـشجيع التـدريس والبحـث املعنـيني بأمهيـة ونطـاق             - ١٦٢
وسيتضمن املنهج بوجه خاص تدريس املساواة بـني املـرأة والرجـل            . املساواة بني املرأة والرجل   

 .وإنشاء دورات معينة للدراسات العليا ودراسات وحبوث متخصصة يف هذا امليدان
 

 والربامجالسياسات  -ثالثا   
 يعـــد معهـــد املـــرأة مـــوادا تعليميـــة تـــستهدف املعلمـــني واآلبـــاء واألمهـــات والطلبـــة   - ١٦٣

وتـشمل  . الستخدامها يف دورات إعداد املعلمـني ويف غـرف الدراسـة علـى خمتلـف املـستويات                
 : ما يليتلك املواد

 • ”Tomar en serio a las niñas “)”؛)“أخذ الفتيات جبدية 
 • ”Créeme y páralo “)”بالنسبة لالعتداء اجلنسي على األطفال؛)“صدقين وتوقف ، 
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 • ” Por preguntar que no quede, Nosotras creamos mundo“ :   مـادة لالحتفـال
 رة إىل إسهام املرأة يف التاريخ؛اشع اإلباليوم الدويل للمرأة، م

ــسية   •  ــالفوارق اجلنـ ــار نـــصوص تعـــىن بـ ــت  : اختيـ ــواحي الـ ــشأن نـ ــة بـ ــواد تعليميـ فكري مـ
 واملمارسات النسائية؛

تـاب مـن الـذكور واإلنـاث يتنـاولون        جتميـع نـصوص لكّ    : “التاريخ احلقيقي ”مشروع   • 
 التاريخ وتفسري األحداث من منطلق جنساين؛

 • ”Las Adolescentes y el deporte: Chicas en movimiento“ :    تـشجيع الفتيـات علـى
 اضية يف سن املراهقة؛عدم إمهال التدريبات البدنية واأللعاب الري

 • ”Contar cuentos cuenta“ :   كتيب يعزز موقفا حامسا بشأن شراء واسـتعمال قـصص
 األطفال؛

، عـن حالـة املـرأة يف عـامل اليـوم، وأثرهـا يف إحـداث                 “أطلس املرأة يف التنمية العاملية    ” • 
 تغيريات يف كثري من القطاعات اليت تتعدى ما تكشف عنه اإلحصاءات؛

 . الوالدين بشأن التثقيف اجلنسي يف املدارس االبتدائيةدليل • 
، )“مـشروع التبـادل  ” (Proyecto Intercambio يف الــ  ٢٠٠٥وقد جـرى البـدء عـام     - ١٦٤

م هـذا املـشروع   ّمبالتعاون مع السلطات التعليمية يف األقـاليم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وقـد صُـ              
 املواد التعليميـة مـن أجـل تكـافؤ الفـرص ومنـع           بغرض تشاطر املعلومات واإلشراف على حتليل     

 .العنف من خالل التعليم
شر مشروع للبحـث، بالتعـاون مـع وزارة التعلـيم والعلـوم، بـشأن إدمـاج وأداء            وقد نُ  - ١٦٥

 لـدى   بنـاء اهلويـة الذكوريـة     ”كمل البحـث يف     فتيات الروما يف التعليم الثانوي اإللزامـي، واسـتُ        
 .“ وتلقي املعلومات بشأن التثقيف اجلنسي يف مرحلة املراهقةحتليل نقل”و “ أوالد اليوم

ــدين        - ١٦٦ ــاد رابطــات الوال ــع احت ــاون م ــة بالتع ــشطة التالي ــد حــرى االضــطالع باألن  - وق
ــادرات ضــمان تكــافؤ الفــرص لــألوالد       ــدين علــى املــشاركة يف مب ــة تــشجيع الوال املعلمــني بغي

 :والبنات يف التعليم
ــدربني  )أ(  ــة للمـ ــشأن دورة تدريبيـ ــرة ” بـ ــيط األسـ ــتعلم يف حمـ ــع  “الـ ــاول منـ  تتنـ
 األسرية؛ النـزاعات
 املعلمني؛-محلة لتعزيز إدماج املهاجرات يف رابطات الوالدين )ب( 
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التوفيـق بـني احليـاة األسـرية        (نشر مواد لتشجيع الدميقراطية يف احلياة األسـرية          )ج( 
 ).يةوالعملية وتشاطر املسؤولية واملشاركة يف األعمال املنـزل

 جـــرى تقـــدمي دعـــم مـــن الـــصندوق العـــام ملعهـــد املـــرأة ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ويف الفتـــرة - ١٦٧
ــسبتها    ــغ ن ــيت تبل ــات     ٠,٥٢واملخصــصات ال ــردي إىل الكيان ــدخل الف ــن ضــريبة ال ــة م  يف املائ

 :والربامج باملبالغ التالية
 ضريبة الدخل الفردي  

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٦ ٨ ٩ عدد الكيانات

 ٦ ٨ ٩ عدد الربامج

يورو ٣١٧ ٣٦٩  يورو٣٢٠ ٤٦٣  يورو١ ٠٣٣ ٧٨٦ املبلغ اإلمجايل للمنح  
  

 الصندوق العام  
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ١٣ ١١ ١٣ عدد الكيانات

 ١٤ ١٢ ١٤ عدد الربامج

  يورو٢٠٨ ١٧٩  يورو١٨٤ ٣٥٢  يورو١٧٥ ٧٩٥ املبلغ اإلمجايل للمنح
  

ــل مــشروع  - ١٦٨ إحــداث تغــريات يف التعلــيم   لــى عشجيع تــال علــى SINDICADAS ويعم
 FE-CC.OO.(بالتعـــاون مـــع قـــسمي شـــؤون املـــرأة والتعلـــيم باالحتـــادات العماليـــة الرئيـــسية   

وتشمل أهم األنشطة تـدريب املعلمـني علـى املـشاركة يف جمـالس              ). STES-i  و FETE-UGT و
يتقــدمون إدارة املدرســة والعمــل علــى ضــمان تكــافؤ الفــرص بــني النــساء والرجــال الــذين         

للمـــشاركة يف برنـــامج تـــدرييب لتثقيـــف املـــواطنني يتـــضمن تـــدريب املعلمـــني وإعـــداد املـــواد  
 .التعليمية، فضال عن دورات تدريب للمعلمات العضوات يف النقابة

 وعادة مـا جيـري تنـاول البحـث بـشأن الدراسـات املتعلقـة باحلركـات النـسائية ونـوع             - ١٦٩
وهلـذا،  . لحـصول علـى الـدكتوراه أو التـدريب الطـوعي     اجلنس من خالل الدورات الدراسـية ل      

وقعت الرابطة اجلامعية للدراسات النسائية على تقرير تطالب فيه باإلدماج الكامـل للدراسـات       
النسائية والدراسـات املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني والدراسـات اجلنـسانية يف املنـهاج اجلـامعي               

 .ى مع املبادئ التوجيهية األوروبيةممه اآلن إسبانيا ليتماشصاجلديد الذي ت
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ــاين - ١٧٠ ــوفمرب / وعقــد يف تــشرين الث ــسانية   ٢٠٠٦ن ــسائية واجلن  أول مــؤمتر للدراســات الن
. واملعنية باملساواة بـني اجلنـسني يتنـاول الدراسـات اجلامعيـة والعليـا يف التعلـيم العـايل األورويب                   

الـدرجات اجلامعيـة الـيت قـد جيـري          وكان غرضه األساسي تعيني احملتويـات اجلنـسانية ملقـررات           
تدريــسها يف نظــام التعلــيم العــايل اإلســباين يف املــستقبل، فــضال عــن وضــع اســتراتيجية لتعزيــز    
إدراج الدراسات النسائية واجلنسانية واملعنية باملـساواة بـني اجلنـسني يف تـصميم النظـام اجلديـد             

 .للتعليم العايل
غطـي  ت Universidad Complutense de Madrid مع  ووقع معهد املرأة اتفاقات للتعاون- ١٧١

خمتلف أنشطة التدريب يف جمـاالت احلركـات النـسائية وسياسـات املـساواة والعنـف اجلنـساين،         
 دراســـات جنـــسانية متعـــددة تقـــدمي مـــن أجـــل Universidad Autónoma de Madridومـــع 

 .التخصصات على مستوى درجة املاجستري
ملتابعــة تــدابري العمــل اإلجيـــايب يف    “ وحــدة املــرأة والعلـــم  ” وأنــشأت وزارة التعلــيم   - ١٧٢

نـشر  الـيت تُ   -وعلى الوحـدة أن تكفـل قيـام البيانـات           . اجملاالت العلمية والتكنولوجية واألكادميية   
 وأن تـشجع    ، وضع املرأة يف كل جمـال      حديد بت -عن طريق البحوث العامة واملؤسسات التعليمية     

 . حبيث جيري التوفيق بني احلياة املهنية والشخصيةدريسلتاأعمال تنظيم األعمال العلمية و
 

  العمل- ١١املادة   
 احلالة الراهنة -أوال   

 العمل أحد اجملاالت اليت تويل فيها السلطات اهتماما خاصا لـسياسات املـساواة نظـرا                - ١٧٣
ة بـني املـرأة     وال تـزال هنـاك فـروق ملحوظـ        . ألمهيتها الرئيـسية بالنـسبة لوضـع املـرأة يف إسـبانيا           

والرجل يف سوق العمل، كما أشارت اللجنة املعنية بالتمييز ضـد املـرأة، رغـم أن سـرعة خلـق                    
 .الوظائف يف السنوات األخرية كانت كافية النتفاع املرأة أيضا

 
 )٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 انــــاجلنس 
النــسبة املئويــة  

 انــــاجلنس للنساء
النسبة املئوية  

 انــــجلنسا للنساء
النــسبة املئويــة

 للنساء

 إمجــايل الــسكان فــوق 
  ســــــــــنة١٦ســــــــــن 

 ٥٩١,٩٥٠,٩٣ ٣٧ ٢٣٥,٥٥٠,٩٧ ٠٣٨,٣٥١,١٣٣٧ ٣٦ )باآلالف(

 ١٢٧,٣٤٢,٢١ ٢٢ ٨١٢,٤٤٢,٢٦ ٤٤٧,٥٤١,٢٧٢١ ٢٠ السكان الناشطون

 ٣٦٧,٣٤١,٠٤ ٢٠ ٠٠١,٨٤٠,٨٥ ٢٨٨,١٣٩,٤٣٢٠ ١٨ السكان العاملون

 ٧٦٠,٠٥٥,٦٤ ١ ٨١٠,٦٥٧,٨٢ ١٥٩,٤٥٦,٨٦١ ٢ السكان العاطلون

  ٤٦٤,٦٦٣,٤١ ١٥ ٤٢٣,١٦٣,٣٠ ٥٩٠,٨٦٤,٠٧١٥ ١٥ السكان غري الناشطني
 .Encuesta de Población Activa من معهد املرأة، باستخدام بيانات ربع سنوية :املصدر 
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ــة املــرأة يف  - ١٧٤ ــادة كــبرية    وزادت معــدالت مــشاركة وعمال الــسنوات القليلــة املاضــية زي
وعــادة .  نقطــة مئويــة٢٠ تتجــاوز وتناقــصت الفجــوة بــني اإلنــاث والــذكور، مــع أهنــا ال تــزال

 .تكون معدالت مشاركة وعمالة اإلناث أقل من املتوسط األورويب ما
 معدالت املشاركة والعمالة والبطالة  

 
  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

٥٦,٧٤٥٧,٧٢٥٨,٥٨٥٩,١٢ ةمعدل املشارك 
٥٠,٧٥٥٢,٧٠٥٣,٧٢٥٤,٠٣ معدل العمالة اجلنسان

١٠,٥٦٨,٧٠٨,٣٠٨,٦٠ معدل البطالة 
٤٥,٧٩٤٦,٩٥٤٨,٥٦٤٩,٣٧ معدل املشاركة 

٣٩,١٣٤١,٥٠٤٣,٠٥٤٣,٩٤ معدل العمالة النساء
١٤,٥٥١١,٦١١١,٣٦١١,٠٠ معدل البطالة 
٦٨,١٩٦٨,٩٥٦٩,٠٠٦٩,٢٣ معدل املشاركة 

٦٢,٩٠٦٤,٣٧٦٤,٨١٦٤,٥١ معدل العمالة الرجال
٧,٧٦٦,٦٤٦,٠٦٦,٨٣ معدل البطالة 
 
 .Encuesta de Población Activa منمعهد املرأة، باستخدام بيانات ربع سنوية  :املصدر 
  

قـرب  لنـساء ي  اوقد حدث اخنفاض كبري يف معدل البطالة مؤخرا، إال أن معدل بطالـة               - ١٧٥
لرجال يف مجيع مستويات التعليم ويزيد زيادة طفيفة عن معدل بطالـة            امن ضعف معدل بطالة     

 ). يف املائة٩,١٠(اإلناث يف االحتاد األورويب 
 معدل البطالة حسب مستوى التعليم، حسب اجلنس  

 
)٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 
 رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

٦,١٠ ١٠,٥٠ ٦,٠٦ ١١,٣٦ ٧,٧٦ ١٤,٥٥ اجملموع
٢١,٤٠ ٣٠,١٠ ١٠,٧٧ ٢٣,٠٠ ١٧,٤٢ ٣٣,٤٠ أشخاص مل يلحقوا باملدرسة

 ٨,١٠ ١٤,٥٠ ٧,٧٧ ١٤,٤٣ ٨,٧٨ ١٧,٠٢ التعليم االبتدائي
 ٦,٨٠ ١٤,٢٠ ٧,٢١ ١٥,٤٨ ٨,٦٦ ١٧,٥٦ التعليم الثانوي، املستوى األول
 ٥,٨٠ ١٠,٦٠ ٥,٣٧ ١١,٣٤ ٧,٢٦ ١٥,٥٥ التعليم الثانوي، املستوى الثاين

١٥,٠٠ ٢٧,٥٠ ٣,٦٠ ٩,٣٣ ١٠,٩٨ ٢٤,١٧ التدريب املهين مع الشهادة الثانوية
 ٤,١٠ ٦,٢٠ ٤,٢٦ ٧,٣٨ ٥,٩٩ ١٠,٣٦ التعليم العايل، ماعدا الدكتوراه

  ٢,٣٠ ٣,٦٠ ٣,٢٠ ٣,٠٥ ٢,٢٩ ٤,١٣ الدكتوراه
 .Encuesta de Población Activa من سنوية معهد املرأة، باستخدام بيانات ربع :املصدر 
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كانت من أكثر السمات امللحوظة يف تلك الفترة زيادة املهاجرين، الـذين يـشكلون               و - ١٧٦
وتوجـد معلومـات    . اإلسـباين جتمـاعي    يف املائة مـن اإلسـهامات يف نظـام الـضمان اإل            ١٠اآلن  

 .اعيإافية عن هذا املوضوع يف القسم املعين باالستبعاد االجتم
 مستمر، مبعىن أن وجود النساء مكثف يف قطاع اخلدمات ويف بعـض              والفصل األفقي  - ١٧٧

اإلدارة والتعلــيم والــصحة واخلــدمات االجتماعيــة (األنــشطة االقتــصادية علــى وجــه اخلــصوص 
 ).والضيافة والرعاية الشخصية

 
 السكان العاملون حسب قطاع النشاط  

 
 )٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 
ــسا ان جلنــــــــــ
 )باآلالف(

النــسبة املئويــة  
 للنساء

اجلنــــــــســــان 
 )باآلالف(

النسبة املئوية  
 للنساء

ــســــان  اجلنـــــــ
 )باآلالف(

النــسبة املئويــة
 للنساء

 ٣٦٧٤١,٠٤ ٢٠ ٠٠٢٤٠,٨٥ ٢٨٨٣٩,٤٣٢٠ ١٨ اجملموع
 ٩٢١٢٦,٥٥ ٩٨٠٢٧,٧٦٩٢٢٢٧,١٩ الزراعة
 ٢٤٤٢٤,٩٧ ٣ ٣٢٠٢٤,٦٨ ٢٤٧٢٤,٧٦٣ ٣ الصناعة
 ٧١٤٥,٦٦ ٢ ٦٢٣٥,٣٩ ٣٣١٥,٣٠٢ ٢ التشييد
 ٤٨٩٥٣,٠٢ ١٣ ١٣٧٥٢,٩٧ ٧٣٠٥١,٣٠١٣ ١١ اخلدمات

 
 .Encuesta de Población Activaمعهد املرأة، باستخدام بيانات من  :املصدر 
  

ــساء يف     - ١٧٨ ــدة مــن الن ــة املاضــية أعــدادا متزاي ــسنوات القليل ــة  وقــد شــهدت ال  املهــن الفني
ــائف          ــروزهن يف وظ ــن ب ــل م ــصعب التقلي ــن ال ــدو م ــه يب ــة ويف مناصــب اإلدارة، إال أن والتقني
اخلدمات والوظائف اإلدارية، أو زيادة نـسبهن املنخفـضة جـدا كعـامالت يف جمـاالت الزراعـة                  
والتعدين وصيد السمك والـصناعة والتـشييد، أو يف ِحـَرف مثـل تـشغيل وتركيـب اآلالت، أو               

 .قوات املسلحة، وكل هذه املهن عادة ما تكون خاصة بالذكوريف ال
 

 حسب اجلنس،األشخاص العاملون حسب نوع املهنة  
 
 )٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 
ــســــان اجلنـ

 )باآلالف(
النسبة املئويـة   

 للنساء
اجلنــــــــــســــان

 )باآلالف(
النسبة املئويـة   

 للنساء
اجلنــــســــان  

 )باآلالف(
ةالنسبة املئوي 

 للنساء

٤١,٠٤ ٢٠.٣٦٧ ١٨.٢٨٨٣٩,٤٣٢٠.٠٠١,٨٤٠,٨٥ اجملموع
ــسات وكبـــــار    ــديرو املؤســـ مـــ

 ٣١,٥٩ ١.٥٠١ ١.٣٦٢٣٢,٩٩١.٤٦٧٣١,٧٦ موظفي احلكومة

 ٥٢,٣٤ ٢.٥٣٩ ٢.٢٧٨٥٠,٧٤٢.٤٦٠٥٢,٩٠ الفنيون/األخصائيون التقنيون
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 )٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 
ــســــان اجلنـ

 )باآلالف(
النسبة املئويـة   

 للنساء
اجلنــــــــــســــان

 )باآلالف(
النسبة املئويـة   

 للنساء
اجلنــــســــان  

 )باآلالف(
ةالنسبة املئوي 

 للنساء

األخــصائيون التقنيــون والفنيــون 
 ٤٤,٧٩ ٢.٤٤٧ ١.٩٣٧٤٤,٢٢٢.٣٠٥٤٤,٥١ املساعدون

٦٥,٣٠ ١.٨٦٧ ١.٦٢٣٦٤,٩٤١.٨٧٠٦٤,٤٩ املوظفون اإلداريون
العاملون يف املطـاعم واخلـدمات      
 ٦٣,٩٢ ٣.١٤٤ ٢.٦٦٤٦٢,٣٤٣.٠٩٧٦٣,٣٦ الشخصية واحلمائية والبائعون

العمــال املهــرة يف جمــال الزراعــة  
 ٢١,٩٨ ٥٠١ ٦١٤٢٢,٠٤٥٢٣٢٢,٤٩ وصيد السمك

ــرة يف   احلرفيــــون والعمــــال املهــ
 ٥,٩٩ ٣.٣٤٩ ٣.١٤٦٧,١٦٣.٣١٤٧,٠١ جمال التصنيع والتشييد والتعدين

العــــــاملون يف جمــــــال تــــــشغيل 
 ١٣,٥٥ ١.٨٧٣ ١.٧٦٩١٢,٩٥١.٨٥٩١٢,٩٠ وتركيب املصانع واآلالت

٥٤,١٦ ٣.٠٦٠ ٢.٨٠٦٥١,٠٨٣.٠٢٠٥٣,٣٤ العمال غري املهرة
١١,١٤ ٨٧ ٨٩١٢,٢٠٨٦٩,٢٩ ةالقوات املسلح

 
 .Encuesta de Población Activaمعهد املرأة، باستخدام بيانات ربع سنوية من  :املصدر 
  

 ومع ذلك، يستمر الفصل األفقي يف مـشاركة املـرأة يف قـوة العمـل مـع تنـاقص نـسبة                      - ١٧٩
 .النساء يف املستويات العليا للمسؤولية

 
)٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ اليت يشغلن مناصب اإلدارةالنسبة املئوية للنساء ال

٣٢,٩٩٣١,٧٦٣١,٥٩ مديرو املؤسسات وكبار موظفي احلكومة
كبار موظفي احلكومـة ومـديرو الـشركات الـيت يعمـل هبـا عـشرة

١٩,٨٣٢٤,٢٠٢٣,٣١ موظفني أو أكثر
٢٧,١٩٢٧,١٤٢٧,٨١ مديرو الشركات اليت يعمل هبا أقل من عشرة موظفني

٤٩,٢٥٤٥,٠٦٤٤,٤١ مديرو الشركات اليت ال يعمل هبا موظفون
 
 .)بيانات ربع سنوية (Encuesta de Población Activa (EPA)املعهد الوطين لإلحصاءات  :املصدر 
  

 يف  ٣١ يف املائة من السكان العاملني، تـنخفض هـذه النـسبة إىل              ٤٠ وبينما متثل املرأة     - ١٨٠
وتشكل املـرأة   .  يف املائة يف حالة املوظفني     ٤٢لعمال املستقلني إال أهنا ترتفع إىل       املائة يف حالة ا   

 . يف املائة من مجيع العاملني بالقطاع العام٥١نسبة 
ومكتـب التفتـيش علـى      .  ومن أكرب االختالفات بني الرجل واملرأة الفجوة يف األجـور          - ١٨١

زاءات على هذه االختالفـات يف األجـور،        العمل هو الوكالة املشرفة املسؤولة، وميكنه فرض ج       
 .وخباصة بالنسبة للعمل ذي القيمة املتساوية أو املتشاهبة
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 ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ 
متوسط الدخل السنوي العامـلــــــــــــون متوسط الدخل السنوي العامـلــــــــــــون 

 ١٩.٠٧٠.٣٤٩١٦.٨٤٩ ١٨.٣٥٩.٨٧٠١٦.٠١٨ اجملموع
 ٨.٠٨٢.٤٤١١٣.٤٩٧ ٧.٦٦٠.٨٤٤١٢.٨٠٠ نساء
  ١٠.٩٨٧.٩٠٨١٩.٣١٤ ١٠.٦٩٩.٠٢٦١٨.٣٢١ رجال

 .(Mercado de Trabajo y pensiones: 2006) مصلحة الضرائب :املصدر 
 

 وبالنسبة للعقود املسجلة عن طريـق دائـرة التوظيـف العامـة التابعـة للحكومـة الوطنيـة                   - ١٨٢
احلكم الـذايت، يـبني اجلـدول التـايل البيانـات حـسب             ودوائر التوظيف التابعة لألقاليم املتمتعـة بـ       

 :الفئة العمرية واجلنس
 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٤ 

العقـــــود املـــــسجلة حـــــسب
النسبة املئوية للنساء اجلنســـــان النسبة املئوية للنساء اجلنســــان النوع واملدة
 ١٨.٥٢٦.٧٧٢٤٤,٨٥ ١٦.٣٥٠.٧٨٤٤٤,٤٣ اجملموع

 ٢.١٧٧.٢٤٥٤٤,٧١ ١.٤١٩.٧١٨٤٥,٣٧ غري حمدود املدة
 ١٦.٣٤٩.٥٢٧٤٤,٨٧ ١٤.٩٣١.٠٦٦٤٤,٣٤ مؤقت

 
 Anuario de Estadísticas ، باستخدام بيانات مـن وزارة العمـل واخلـدمات االجتماعيـة    ،معهد املرأة :املصدر 

Laborales y de Asuntos Sociales. Movimiento Laboral Registrado. 
 

سبانية يف السنوات القليلة املاضية مبؤشر عـال لعقـود العمـل            اتسمت سوق العمل اإل   و - ١٨٣
 .املؤقتة يفوق املتوسط األورويب بكثري

 
 )٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

السكان العـاملون حـسب احلالـة املهنيـة         
 ونوع العقد

اجلنـــــــــــــــــســــان  
 )باآلالف(

النــسبة املئويــة
 للنساء

اجلنــــــــــــــســــان 
 )باآلالف(

النسبة املئويـة   
 ءللنسا

اجلنــــــــــســــان 
 )باآلالف(

ــة ــسبة املئوي الن
 للنساء

 ٢٠.٣٦٧٤١,٠٤  ١٨.٢٨٨,١٠٣٩,٤٣٢٠.٠٠٢٤٠,٨٥ اجملموع

 ٣.٥٧٨,٧٠٣١,٤٢  ٣.٢٤٦,٩٠٣١,٣٦٣.٥٢٤,٢٠٣١,٣٣ العمال املستقلون
 ٣.٢١١,٩٠٢٧,٧٩  ٣.٠٢٣,٥٠٢٨,٧٠٣.١٦٠,٦٠٢٧,٢٢ كل الوقت
 ٣٦٦,٨٠٦٣,١٧  ٢٢٣,٣٠٦٧,٣٥٣٦٣,٦٠٦٧,٠٥ بعض الوقت

     ٣٠,٧٠٩٨,٠٥ بعض الوقت بسبب التزامات أسرية
 ١٦.٧٧٩,٤٠٤٣,٠٩  ١٥.٠٢٢,٤٠٤١,١٥١٦.٤٦٦,٢٠٤٢,٨٩ املوظفون

 ١٤.٧٠٨,٢٠٣٧,٦٦  ١٣.٦٥٤,٥٠٣٧,٠٦١٤.٤٥٨,٣٠٣٧,٥٠ كل الوقت
 ٢.٠٧١,٢٠٨١,٦٦  ١.٣٦٧,٩٠٨٢,٠٣٢.٠٠٧,٨٠٨١,٧٣ بعض الوقت

     ١٢٦,٣٠٩٩,٠٥ بعض الوقت بسبب التزامات أسرية
  ٩,٣٠٤٦,٢٤  ١٨,٨٠٥٢,٦٦١١,٥٠٣٤,٧٨ حاالت أخرى

 .Encuesta de Población Activa. IV Trimestres باستخدام بيانات من ،معهد املرأة :املصدر 
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 عقـود لـبعض   مـن املـوظفني مبوجـب   )  يف املائـة ٨١( وتشكل النساء نـسبة عاليـة جـدا          - ١٨٤
 .الوقت

 
 العمل يف القوات املسلحة  

ــدان         - ١٨٥ ــسبة للبل ــك بالن ــسلحة، وذل ــا امل ــساء يف قواهت ــن الن ــسبة م ــى ن ــبانيا أعل ــدى إس  ل
 Observatorio de la Mujer en las Fuerzas املقدمـة مـن   ٢٠٠٦األوروبيـة، وفقـا لبيانـات    

Armadas) ”  ــسلحة ــوات امل ــسائي للق ــوا .)“املرصــد الن ــدى الق ــسلحة اإلســبانية اآلن   ول ت امل
ويـبني اجلـدول التـايل اجتـاه     . مـن النـساء   )  يف املائـة   ١٢أو   (١٥ ٠٤٦ فردا، منـهم     ١٢٥ ١٥٥

 :وجود املرأة يف القوات املسلحة
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩١ السنة

 ١١,٥ ٨,٩ ٠,٧ ٠,١ النسبة املئوية
 
 Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas :املصدر 
  

 . ويبني اجلدول التايل توزيع النساء يف خمتلف القوات والفيالق العامة- ١٨٦ 
 
الفيالق العامة السالح اجلوي السالح البحري اجليش الربي 

 ٣ ٥٣٥ ٢١ ٥٩٩ ٢٠ ٠٤٤ ٧٩ ٩٧٧ اجملموع
 ١٧,٩ ١٢,٢ ١٠,٨ ١٢,٠ النسبة املئوية للنساء

 
 Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas :املصدر 
  

 : وهناك أوجه تقدم كبرية أخرى يف القوات املسلحة- ١٨٧
 بوصــفه مركــز دراســات لتحليــل  Observatorio de la Mujer en las FASأنــشئ  • 

عمليات االختيار وإدماج املـرأة واسـتمرارها يف القـوات املـسلحة، وإلجـراء دراسـات               
 لألثر اجلنساين؛

 مدرسـة هناريـة يف قواعـد عـسكرية يف بعـض      ٢٥لـى برنـامج إلنـشاء      جرت املوافقـة ع    • 
 األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت؛

 ملـشاريع لتكييـف أمـاكن اإلقامـة حبيـث      ٢٠٠٥ مليون يـورو عـام       ٣٣جرى ختصيص    • 
 تسمح بقدر أكرب من اخلصوصية وحتسني نوعية حياة املرأة يف القوات املسلحة؛
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ــائزة   •  ــصت جـ ــراد أو   “Soldado Idoia Rodríguez”خصـ ــود األفـ ــراف جبهـ  لالعتـ
ــرأة       ــز دور امل ــى تعزي ــهم النمــوذجي عل ــساعد عمل ــذي ي ــاريني ال  أواألشــخاص االعتب

 .تدعيم املساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص يف القوات املسلحة
ــسبة  ُتو - ١٨٨ ــرأة يف     ٥خـــصص نـ ــشاركة املـ ــادة مـ ــد أدىن لزيـ ــب حبـ ــن املناصـ ــة مـ  يف املائـ

تخذ اخلطوات الالزمة يف كل مـن فـرق الـشرطة الوطنيـة             نية إلنفاذ القانون، وتُ   املؤسسات الوط 
 .واحلرس املدين بغية خفض شرط احلد األدىن لطول اجملندات

 
 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا   

ــر و / شــباط٢٥ املــؤرخ ٢٠٥/٢٠٠٥ حيــدد املرســومان امللكيــان  - ١٨٩  ٣٩٣/٢٠٠٦فرباي
 Renta activa de inserción املتعلقـة بربنـامج   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥س أحكام مار/ آذار٣١املؤرخ 

االحتياجــات االقتــصادية اخلاصــة الــذين جيــدون  للعــاطلني مــن ذوي) “احلــد األدىن للــدخل”(
صعوبة يف احلصول على عمل، ويقدم هـذا الربنـامج مرتبـا للعـاطلني الـذين يتعهـدون بالبحـث                    

وقـد  . كة يف األنشطة اليت ترعاها دوائر التوظيـف العامـة         الفعال عن وظيفة، وبالعمل، وباملشار    
 أول األمـــر األحــداث الـــذين  جــرى اآلن توســيع نطـــاق هــذا الربنـــامج، الــذي اســتهدف يف     

صعوبة خاصة يف العثور على عمل، حبيـث يـشمل األشـخاص الـذين تتعـدى أعمـارهم                   جيدون
ــر مــن    ٤٥ ــوا بــال عمــل ألكث هلــم احلــصول علــى   شــهرا، حــىت إن مل يــسبق  ١٢ ســنة ممــن ظل

دين أو ضــحايا العنــف اجلنــساين اســتحقاقات، أو أي شــخص مــن املعــوقني أو املهــاجرين العائــ
 .كان عمره أيا

نوفمرب برنـامج احلـد     / تشرين الثاين  ٢٤ املؤرخ   ١٣٦٩/٢٠٠٦ وينظم املرسوم امللكي     - ١٩٠
 صــعوبة يف األدىن للــدخل للعــاطلني مــن ذوي االحتياجــات االقتــصادية اخلاصــة الــذين جيــدون 

 .احلصول على عمل
 بشأن تعزيـز النمـو والعمـل        ،ديسمرب/ كانون األول  ٢٩ املؤرخ   ٤٣/٢٠٠٦ والقانون   - ١٩١

 ينشئ حوافز جديـدة لعقـود العمـل الـدائم علـى أسـاس التفـرغ،        ،من خالل احلوار االجتماعي  
 .مع تشجيع خاص لتعيني النساء، فضال عن املعوقات أو ضحايا العنف اجلنساين

 ويــويل القــانون األساســي بــشأن املــساواة الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة اهتمامــا خاصــا   - ١٩٢
ويتــضمن احلــق يف العمــل وفــق  . لتغلــب علــى أوجــه عــدم املــساواة يف جمــال عالقــات العمــل  ل

شــروط تكــافؤ الفــرص تــدابري لــضمان املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف إمكانيــة احلــصول علــى  
ويـسعى القـانون إىل التـشجيع علـى         .  املهنيني، ويف ظروف العمـل     عمل، ويف التدريب والترقي   

ــساومة           ــياق امل ــة ضــمن س ــال التجاري ــساواة يف األعم ــق امل ــصاحل حتقي ــة ل ــدابري ملموس ــاذ ت اخت
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ــة ــة      . اجلماعي ــدريب احملــسن وقابلي ــسياسات التوظيــف الت ــة ل ــضمن األهــداف ذات األولوي وتت
 .النساء للتوظف واستمرارهن يف القوى العاملة

ــة،   وجيـــري  - ١٩٣ ــاة الشخـــصية واألســـرية والعمليـ االعتـــراف بـــاحلق يف التوفيـــق بـــني احليـ
والتــشجيع علــى تــشارك املــسؤولية علــى حنــو أكــرب بــني املــرأة والرجــل عــن القيــام بالواجبــات   

 :وعلى وجه اخلصوص. األسرية
ــات         •  ــع أوق ــرأة يف جتمي ــهم، وحــق امل ــوم عمل ــع ي ــديل طــول وتوزي حــق العمــال يف تع

أو مــن خــالل العمــل اعة الطبيعيــة يف أيــام إجــازة كاملــة باالتفــاق مــع صــاحب  الرضــ
 املساومة اجلماعية؛

 الزيادة النسبية يف الغياب بسبب الرضاعة الطبيعية يف حاالت الوالدات املتعددة؛ • 
احلق يف ختفيض يوم العمل مبقدار الثمن إىل النـصف لرعايـة األطفـال دون الثامنـة مـن                    • 

 شخاص ذوي اإلعاقة؛العمر أو األ
 احلق يف احلصول على إجازات سنوية خارج اجلدول الزمين لإلجازات عنـدما يتـزامن              • 

  مع اإلعاقة على أساس احلمل أو الوالدة أو الرضاعة الطبيعية أو األمومة؛ذلك
 يسمح بالغياب املأذون الطوعي ملدة تتراوح بني أربعة أشهر إىل مخس سنوات؛ • 
لغيــاب املــأذون الطــوعي إىل ســنتني لرعايــة فــرد مــن أفــراد األســرة، وقــد  جيــوز متديــد ا • 

 م إىل فترات أقصر؛قّسُي
 حيق لألب احلصول على إجازة أمومة يف حالة وفاة األم، حىت إن مل تكن تعمل؛ • 
 األم يف حالة عدم قدرهتا على العمل؛له جيوز لألب احلصول على إجازة حتوهلا  • 
 و ملــدة أســبوعني إذا كــان الطفــل املولــود أو الــذي جــرى تبنيــه أ جيــوز متديــد اإلجــازة • 

 احتضانه من ذوي اإلعاقة؛
 أســبوعا يف حالــة الــوالدة املبتــسرة، أو  ١٣جيــوز متديــد إجــازة األمومــة ملــدة أقــصاها    • 

 عندما حيتاج الوليد إىل اإلقامة باملستشفى؛
قـد  ( احتـضان طفـل      وين أ  يوما إجـازة أبـوة لـوالدة أو تـب          ١٣حيق لألب احلصول على      • 

ول مبوجــب اتفــاق طــتــضاف إىل اليــومني املــسموح هبمــا بالفعــل أو أي إجــازة مبــدة أ 
وجيـوز متديـد    . بغض النظر عـن وضـع إجـازة األمومـة الـيت حتـصل عليهـا األم                ) مجاعي

 و التــبين أ وهــذه اإلجــازة ملــدة يــومني لكــل طفــل إضــايف يف حالــة تعــدد الــوالدة أ         
 بعض الوقـت    وممارسة هذا احلق يف حالة العمل كل الوقت أ        وجيوز لألب   . االحتضان
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. باالتفاق مع صاحب العمل وأثناء املدة الكاملة إلجـازة األمومـة أو يف حالـة انتـهائها               
 ؛) القانونسريانستصبح إجازة األبوة أربعة أسابيع بعد ست سنوات من بدء (

على أيـة حتـسينات يف   حيق ألي شخص حاصل على إجازة األمومة أو األبوة احلصول     • 
 .ظروف العمل أثناء ذلك الوقت

 ويطالب القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بـني الرجـل واملـرأة أصـحاب العمـل                 - ١٩٤
بـاحترام تكـافؤ الفـرص واملـساواة يف املعاملـة، كمـا تلتــزم الـشركات الـيت يعمـل هبـا أكثـر مــن            

وجيـوز  . ثلني القانونيني للعاملني لـديها    مع املم “ خطط املساواة ” موظفا بالتفاوض حول     ٢٥٠
للمؤســسات الــصغرية واملتوســطة أن تتخــذ تــدابري للعمــل اإلجيــايب مــن أجــل املــساواة، وجيــب   

 .التفاوض أيضا حول هذه التدابري
بوصـفها جمموعـة مـن التـدابري املتفـق         “ خطة املساواة ”ف هذا القانون األساسي      ويعرَّ - ١٩٥

 .ة، وجيري تصميم هذه اخلطة لتحقيق املساواة يف الشركةعليها بناء على تشخيص احلال
وستكافئ احلكومة الشركات اليت تطبق أكرب قدر من املساواة عن طريق منحها حـق               - ١٩٦

ــة تــشجيعها علــى اعتمــاد خطــط      ــزة للمــساواة يف الــشركات، وذلــك بغي اســتخدام عالمــة ممي
 .وتدابري للمساواة

لطوعية للشركات فيما يتعلق مبسؤوليتها االجتماعيـة،        ويغطي القانون أيضا األعمال ا     - ١٩٧
 تدابري للرعايـة الـصحية      و عمالية أ  ووتكمن هذه األعمال يف اعتماد تدابري اقتصادية أو جتارية أ         

 يف وأو غريهـا مـن التــدابري الـيت تــستهدف تعزيـز املـساواة بــني املـرأة والرجــل داخـل الــشركة أ       
كـم القـانون   حيو. لي العمـال بـذلك ودعـوهتم إىل املـشاركة         بيئتها االجتماعية، وجيري إعالم ممث    

 مدة طوهلا مثان سـنوات لكـي        حددأيضا مشاركة املرأة يف جمالس إدارة الشركات التجارية، في        
 .حيقق تشكيال متوازنا يف مجيع الشركات املطالبة بتقدمي بيانات مالية

ملركزيـة، جيـوز للـهيئات     وينص القانون أيضا علـى أنـه ألغـراض مـشتريات احلكومـة ا           - ١٩٨
املتعاقدة وضع شروط يف وثائق العطاءات تعطـي األفـضلية عنـد مـنح العقـود للطلبـات املقدمـة                    

وجيـوز للحكومـات أيـضا أن حتـدد تلـك           . من شركات تعزز املساواة الفعلية بني املرأة والرجل       
فيهـا التعليمـات    صنت -يف حالة وجود عدم تكافؤ يف الفرص بني املرأة والرجل   -اجملاالت اليت   

مـال  عشروط تعطـي امتيـازات ملقـدمي الطلبـات مـن أجـل قيـامهم بأ               على  اليت حتكم اإلعانات    
 .تستهدف حتقيق املساواة الفعلية

 ويعدل القانون أيضا األحكام املتعلقـة باالنتـهاكات واجلـزاءات وآليـات املراقبـة علـى                 - ١٩٩
ر دائـرة التفتـيش علـى العمـل والـضمان       ه يعـزز دو   نـ عدم االمتثال لقواعـد عـدم التمييـز، كمـا أ          
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وتوجـد مسـة مبتكـرة هنـا، وهـي إمكانيـة التخفيـف مـن العقوبـات الثانويـة مقابـل               . االجتماعي
 .وضع خطط للمساواة

ينص القـانون األساسـي بـشأن املـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة علـى أحكـام يف                      و - ٢٠٠
 .أيضاالعمالة احلكومية جمال 
اإلقليميــة واحملليــة، يف جمــال اختــصاص كــل منــها  املركزيــة وحلكومــات جيــب علــى او - ٢٠١

 :وتطبيقا ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل، القيام مبا يلي
إزالة العقبات اليت تتـسبب يف وجـود أي سـلوك متييـزي بغيـة هتيئـة الظـروف إلمكانيـة            • 

 والتطــور حــصول املــرأة والرجــل علــى حنــو متــساو وفعــال علــى الوظــائف احلكوميــة   
 الوظيفي يف اخلدمة املدنية؛

تعزيز التدريب على قـدم املـساواة مـن أجـل التعـيني يف الوظـائف احلكوميـة ويف مجيـع                 • 
 املسارات الوظيفية للعاملني؛

 تعزيز وجود متوازن للمرأة والرجل يف هيئات االختيار والتقييم؛ • 
 والتحرش على أساس اجلنس؛اختاذ تدابري محائية فعالة ملكافحة التحرش اجلنسي  • 
اختــاذ تــدابري فعالــة للقــضاء علــى أي ســلوك للتمييــز اجلنــساين املباشــر وغــري املباشــر يف  • 

 األجور؛
 .التقييم الدوري لفعالية مبدأ املساواة يف خمتلف جماالت النشاط • 
 : وفيما يلي التدابري اخلاصة املطلوبة يف جمال التوظف لدى احلكومة املركزية- ٢٠٢
م يَّقَََـ املوافقة على خطة للمساواة بـني املـرأة والرجـل يف بدايـة كـل جملـس تـشريعي، ويُ                 • 

 جملس الوزراء سنويا االمتثال هلا؛
 اعتماد بروتوكول لتناول حاالت التحرش اجلنسي والتحرش على أساس اجلنس؛ • 
ن اختبــارات االلتــزام بإعــداد تقريــر عــن األثــر اجلنــساين قبــل املوافقــة علــى اإلعــالن عــ  • 

 تنافسية للتعيني يف وظائف حكومية؛
 فإنه بعـد عـودة      ،على سبيل املثال  و ؛اعتماد تدابري للعمل اإلجيايب يف األنشطة التدريبية       • 

 إجــازة األبــوة أو الغيــاب املــأذون واملــوظفني إىل اخلدمــة الفعليــة بعــد إجــازة األمومــة أ
عـوقني، جيـري إعطـاؤهم      واملشيوخ أ معـالني مـن الـ      رعايـة    وألسباب الوصاية القانونية أ   

يف املائـة علـى      ٤٠األفضلية ملدة عـام للمـشاركة يف دورات تدريبيـة، وختـصص نـسبة               
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األقــل مــن األمــاكن يف الــدورات التدريبيــة للموظفــات بغيــة تيــسري النــهوض حبيــاهتن     
 الوظيفية ووصوهلن إىل مناصب اإلدارة؛

تعيني يف وظـائف حكوميـة دراسـة مبـدأ          جيب أن تتضمن مجيع االمتحانات التنافسية لل       • 
 ؛ وتطبيقهاملساواة بني اجلنسني

جيب أن حيصل مجيع املوظفني على دورات تدريبية تتناول املساواة يف املعاملة وتكـافؤ               • 
 الفرص بني النساء والرجال ومنع العنف اجلنساين؛

ــنويا إىل وزارة العمـــل و   •  ــدم سـ ــة أن تقـ الـــشؤون جيـــب علـــى مجيـــع اإلدارات الوزاريـ
االجتماعيــة ووزارة اإلدارة العامــة معلومــات بــشأن التطبيــق الفعــال ملبــدأ املــساواة مــع 
بيانات مصنفة حـسب نـوع اجلـنس تـبني توزيـع املـوظفني والفئـات املهنيـة ومكافـآت                    

 .املوقع ومتوسط األجور
ــ - ٢٠٣ النظــام األساســي للمــوظفني  -أبريــل / نيــسان١٢ املــؤرخ ٧/٢٠٠٠ القــانون نصوي
التدابري املوضـوعة للتوفيـق بـني احليـاة األسـرية والعمليـة، فـضال عـن                 مرة أخرى على     -منيالعا

 املوضوعة لـإلدارات العامـة، ومجيـع التـدابري          ٢٠٠٥اجلنسني لعام    للمساواة بني    ٥٤التدابري الـ   
 .الرجل واملرأةاليت يتضمنها القانون األساسي بشأن املساواة بني 

النظـام األساسـي لألعمـال      بـشأن    ،يوليـه / متـوز  ١١ املـؤرخ    ٢٠/٢٠٠٧ يضع القانون    - ٢٠٤
 :احلرة، تدابري من نوع آخر

للشبان حـىت سـن   )  شهرا٣٠ يف املائة خالل   ٣٠(ختفيض أقساط الضمان االجتماعي      • 
  سنة ممن يستهلون أعماهلم التجارية؛٣٥ سنة وللنساء حىت سن ٣٠

 تشجيع ثقافة مباشرة األعمال احلرة؛ • 
 ويل املشاريع االستثمارية؛دعم مت • 
 تقدمي املساعدة إىل االبتكارات التكنولوجية والتنظيمية؛ • 
 إمكانية احلصول على التدريب املهين؛ • 
 .إتاحة التسوية الضريبية لتعزيز العمل املستقل • 
ــانون  - ٢٠٥ ــؤرخ ٤٦/٢٠٠٧ يـــنص القـ ــانون األول١٣ املـ ــسمرب/ كـ ــانون  ،ديـ ــدل للقـ  املعـ
ــؤرخ ٤٢/١٩٩٩ ــاين ٢٥ امل ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــى     ،ن ــدين، عل ــوظفي احلــرس امل ــام م ــشأن نظ  ب

اإلجازات املأذونة اليت جرت املوافقـة عليهـا يف القـانوين األساسـي بـشأن املـساواة الفعليـة بـني                     
 .ه يضع تدابري خاصة لضحايا العنف اجلنسايننالرجل واملرأة، فضال عن أ
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 السياسات والربامج -ثالثا   

 املعين بالقـدرة التنافـسية والعمـل املـستقر          ٢٠٠٤احلوار االجتماعي لعام     وضع إعالن    - ٢٠٦
ــه احلكومــة والــشركاء االجتمــاعيون، األســس املتفــق عليهــا       ــام االجتمــاعي، الــذي وقعت والوئ

ــة     ــرأة يف القــوة العامل ــز إدمــاج امل ــول لتعزي ــها ،للــسعي إىل إجيــاد حل  ، ولتحــسني ظــروف عمل
ــق بــني احليــ   ــدابري للتوفي ــة وإلدراج ت ــسألة   . اة الشخــصية والعملي ــرة جــرت معاجلــة م وألول م
 .املساواة بني اجلنسني على حنو شامل

ــة لإلصـــالحات  - ٢٠٧ ــة وطنيـ ــتراتيجية ، وهـــي )٢٠١٠-٢٠٠٥ PNR( وتـــدعو خطـ االسـ
إىل (زيـادة معــدل عمالـة اإلنــاث   إىل ، اإلسـبانية مـن أجــل حتقيـق األهــداف األوروبيـة للــشبونة    

 .تهنوختفيض بطال) يف املائة ٥٧
 نـسبة   ٢٠٠٤ وفيما يتعلق بالتدريب املهين للنساء ختصيص خطة العمالة الوطنية لعـام             - ٢٠٨
 . يف املائة من أماكن التدريب للنساء٦٠
 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٤ 

 االلتحاق بدورات التدريب املهين
اجلنــــــــــــــــــسان 

 )باآلالف(
ــة  النــسبة املئوي

 للنساء
اجلنــــــــــــــــــسان 

 )باآلالف(
ــسبة  املئويــةالن
 للنساء

 ٢٥٢.٥٧٨٦٠,٢٥٢٧٥.٨٣٥٦١,٥٤ اجملموع
 ٦١,٧٤  ٢٦٣.١٩٥ ٢٣٤.٠٦٦٦٠,٦٧ دورات التدريب املهين والفين

 ٨.٠٥٣٣٩,٢٥٤.٠٢٩٣٣,٨٣ مدارس صناعية

 ١.٣٤١٥٣,١٧٤٧٨٤٢,٠٥ مدارس جتارية

 ٩.١١٨٦٨,٨٥٨.١٣٣٦٩,٩ حلقات عمل للتوظف
 
 .Anuario de Estadísticas laborales باستخدام بيانات من ،معهد املرأة :املصدر 
  

) ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٧( يركــز االتفــاق املعــين بالتــدريب املهــين مــن أجــل التوظــف - ٢٠٩
على حتسني قابلية األفراد احلقيقية للتوظـف، وخباصـة النـساء والـشباب واملهـاجرين واملعـوقني،           

 .بغية الوفاء مبتطلبات سوق العمل
 ويف هـــذا الـــسياق، ينفـــذ معهـــد املـــرأة الـــربامج الـــيت يـــشارك يف متويلـــها الـــصندوق  - ٢١٠

ــرأة يف جمــال مباشــرة   C-TEST، ومــشروع INNOVAاالجتمــاعي األورويب، وهــي   ، ودعــم امل
يف مع اجمللس األعلـى للغـرف التجاريـة والـصناعة واملالحـة             ، بالتعاون   )PAEM(األعمال احلرة   

ــة   ــرف التجاريـ ــبانيا والغـ ــةإسـ ــنة  . احملليـ ــرى يف سـ ــساعدة إىل  ٢٠٠٦وجـ ــدمي املـ ــدها تقـ  وحـ
 مؤسـسة أغلبـها مـن املؤسـسات الـصغرية أو الـصغرية جـدا،              ٢ ٣١٣ امرأة، وإنشاء    ١٠ ٧٤٨
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ــة أساســايف قطــاع اخلــدمات   ــة    . ، وخباصــة جتــارة التجزئ ــد أنتجــت هــذه املؤســسات عمال وق
 . وظيفة أثناء السنة٦٣٣مدفوعة األجر بلغت 

، و تـستجيب    “e-empresarias.net”خدمة استشارية على اإلنترنت، وهـي        وللمعهد   - ٢١١
 ٢٠٠٦ استــشارة عــام ١٢ ٩٨١وقــد ردت علــى .  ســاعة٤٨هــذه اخلدمــة يف وقــت أقــصاه  

 . امرأة٥ ٢٣٣من مقدمة 
 ويــستمر الربنــامج االستــشاري لالئتمــان بــالغ الــصغر بالتعــاون مــع خمتلــف املنظمــات  - ٢١٢

وقـد  . الصناعة والسياحة والتجارة، ومؤسـسات االدخـار والقـروض        التجارية لإلناث، ووزارة    
وتراوحـت احلـدود القــصوى   . أنـشأ هـذا الربنــامج تـسهيالت ائتمانيـة مببلــغ سـتة ماليـني يــورو      

، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يـورو يف عـامي   ١٥ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٤ يـورو عـام      ١٢ ٠٠٠للقروض مـن    
كيانات املتعاونـة علـى كفالـة       صادق إحدى ال  دون حاجة إىل ضمان، وتُ     و بشروط مالئمة جدا  
 إىل تـــشرين ٢٠٠٤  عـــام ائتمانـــا بـــالغ الـــصغر مـــن٤٥٠وجـــرى مـــنح . املـــشروع التجـــاري

 . يورو٦٤٠ ٠٠٠ باستثمارات تبلغ ٢٠٠٦  عامأكتوبر/األول
خـدمات استـشارية فنيـة جيـري تـشكيلها وفقـا            “ التوجيه التجاري ” ويتضمن برنامج    - ٢١٣

ئتمـــان بـــالغ الـــصغر بغيـــة ختفـــيض معـــدل اخلـــسائر لـــدى الحتياجـــات املنتفعـــات بربنـــامج اال
وقـد بـدأت كـذلك أنـشطة الرصـد والتوجيـه عـام              . املؤسسات التجارية، وخباصـة عنـد البدايـة       

ــسية    ٢٠٠٥ ــدراهتا التنافـ ــدة وحتـــسني قـ ــة اجلديـ ــشاريع التجاريـ ــد املـ ــى توطيـ ــساعدة علـ  ، للمـ
غطـت  وأشـهر علـى األقـل،        امرأة يف هذه األنـشطة الـيت اسـتمرت ملـدة مثانيـة               ١٧٠فشاركت  

 .٢٠٠٦ وكل عام ٢٠٠٥جزءا من عام 
اإلعانــة ) Emprender en Femenino( وقــد زاد برنــامج املــشتغالت باألعمــال احلــرة  - ٢١٤

 ١٢ ٠٠٠ يورو وحد أقـصى قـدره        ٦ ٠٠٠املقدمة إليهن، إذ تتراوح اآلن بني حد أدىن قدره          
منـابع  ”ة املؤهلـة ضـمن مـا يـسمى           كان مـن املفتـرض أن تقـع األنـشط          ٢٠٠٤ويف عام   . يورو
 أعماال ينقص فيها متثيل النساء، بينما أعطيـت األولويـة يف   وتضمن مهنا أتأو “ ديدة للعمالة ج

الــصناعة، والتــشييد، والبيئــة، والتوفيــق بــني احليــاة : قطاعــاتمــا يلــي مــن الــسنوات التاليــة إىل 
 .األسرية والعملية، والتكنولوجيات اجلديدة

 Fundación del Instituto Cameral para la Creación مع ا معهد املرأة اتفاق وقد وقع- ٢١٥

y Desarrollo de la Empresa )  ومـع  ) مؤسسة معهد الغرف التجارية إلنشاء وتطوير املـشاريع
Fundación Escuela de Organización Industrial  ) بغيـة  ) املؤسسة التعليمية للتنظيم الـصناعي

 فكــرة عمــل جتــاري، فيقــدم إلــيهن  ميــتلكنلنــساء الــاليت لرة األعمــال احلــرة تعزيــز روح مباشــ
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ــوجيهي خمــصص     ــامج ت ــدريب معــني وبرن ــت ــد . شاريعهنمل ــاجمني  وق ن  مــ٣٣٩التحقــت بالربن
 .٢٠٠٦ات يف عام شاركامل

ــوز - ٢١٦ ــيم يف متـ ــه / وأُقـ ــي ” ٢٠٠٥يوليـ ــز افتراضـ ــرة  مركـ ــال احلـ ــشتغالت باألعمـ “ للمـ
”Soyempresaria.com“وقــد أنــشأ ذلــك . أيــضا صــفه أداة تقنيــة تــسمح بتبــادل اخلــربات ، بو

 ؛بغيـة عـرض وتـسويق املنتجـات واخلـدمات         “ األجنحة الدائمة ملباشرة األعمال احلرة    ”املركز  
 وقـصر املـؤمترات،     ؛ واالستـشارة باإلنترنـت    ؛مرافق للتدريب مثل الصف الدراسي االفتراضي     و
وبلغ عدد مـستخدمي البوابـات    . ات واالجتماعات ساحة لعقد احللقات الدراسية واملؤمتر    هو  و

 .٢٠٠٦ شخصا عام ٤ ٩٢١اإللكترونية 
الـيت تقـدم دورات   “ املدرسـة االفتراضـية للمـساواة   ” ٢٠٠٧ وأنشأ معهـد املـرأة عـام         - ٢١٧

ومسائل متنوعة تتعلق بتكافؤ الفـرص وتـستهدف    دراسية على اإلنترنت على مستويات خمتلفة
احلاصـلني علـى تـدريب سـابق، فـضال عـن املهنـيني العـاملني يف جمـال          الرجال والنساء مـن غـري    

سنة األوىل  الـ وكـان عـدد املـشاركني يف        . اخلدمات االجتماعية والعمالية، واملنظمات التجاريـة     
 . فرد٢ ٥٠٠
، فـضال عـن اجلـائزة املمنوحـة للكيانـات الـيت تتعـاون مـن                 “Optima” وكان لربنـامج     - ٢١٨

يف األعمـال   “ خطط املساواة ”لنساء والرجال، السبق فيما يتعلق بـ       أجل تعزيز تكافؤ الفرص ل    
الفعليـة  اليت يقررهـا القـانون األساسـي بـشأن املـساواة          “ العالمة املتميزة للمساواة  ”التجارية و   

 شركة من خمتلف القطاعات تـشارك يف هـذا الربنـامج،            ٦٢وال تزال هناك    . بني الرجل واملرأة  
 . عامل١٧٨ ٠٠٠ددة اجلنسيات، ويعمل هبا ما جمموعه ومعظمها من الشركات املتع

 ٣-٣-٢ وفيما يتعلق بدائرة التفتيش على العمل والـضمان االجتمـاعي، دعـا القـسم                - ٢١٩
هــذه الــدائرة إىل إيــالء  ٢٠٠٦-٢٠٠٣مــن اخلطــة الرابعــة لتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل 

ر أو غـري مباشـر علـى أسـاس اجلـنس،      للقضاء على أي متييـز مباشـ   ”األولوية لألنشطة املصممة    
 .“مع االهتمام بصفة خاصة بالتمييز يف األجور والتحرش اجلنسي

 وقد أعدت املديرية العامة للتفتيش علـى العمـل والـضمان االجتمـاعي، تنفيـذا لـذلك                  - ٢٢٠
التدبري، خطة عمل وطنيـة للتفتـيش علـى العمـل والـضمان االجتمـاعي ملكافحـة التمييـز املهـين                     

 .رأة؛ وتتضمن تدابري حملاربة التمييز يف األجورضد امل
 : وفيما يلي بعض التدابري الواردة يف تلك اخلطة- ٢٢١
ويبدأ النظر يف الـشكاوى خـالل       : التفتيش يف هذا اجملال ذو طبيعة إلزامية وله األولوية         • 

  ساعة من استالمها ويسمح مبدة شهرين كحد أقصى إلثبات احلقائق؛٤٨
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 صص للمفتشني على العمل والضمان االجتماعي؛تدريب متخ • 
 موظفا أو أكثـر     ٢٠يتعني أن يكون مبكاتب املقاطعات للتفتيش على العمل اليت تضم            • 

ويزيـد هـذا العـدد حـسب االقتـضاء يف مكاتـب املقاطعـات               . خبري يف شـؤون املـساواة     
 . موظفا أو أكثر٤٠للتفتيش اليت تضم 

ــدائرة التفتــيش علــى العمــل    وجيــري يف اجلــدول التــايل تل - ٢٢٢ خــيص لألنــشطة امللموســة ل
 :٢٠٠٥ و ٢٠٠٤والضمان االجتماعي ملكافحة التمييز اجلنساين يف عامي 

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ متييز على أساس اجلنس

 ١٧٠ ١٩٥ عدد الشكاوى
 ٦٢١ ٦٣٧ عدد اإلجراءات املتخذة
 ٢٨ ٣٥ عدد االنتهاكات املؤكدة
 ٢١٧ ١٢٧ ٢٨٠ ٤٣٥ )ليوروبا(مبالغ الغرامات املفروضة 

 ١ ٤١٠ ٨٤ عدد العامالت املتضررات من االنتهاكات
 ٥٥ ٣٩ عدد أوامر احلضور الصادرة

 
   Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social :املصدر 

  الصحة- ١٢املادة   
 احلالة الراهنة -أوال   

التـابع لـوزارة الـصحة وشـؤون االسـتهالك          “ الـصحة مرصـد املـرأة و    ” توضح بيانـات     - ٢٢٣
 سـنة  ٨٣,٨ أن العمـر املتوقـع للمـرأة       ٢٠٠٦لعـام   “ التقريـر الـصحي واجلنـساين     ”املنشورة يف   

 ســنوات يف ٦,٦ ســنة، ممــا يعــين أن عمــر املــرأة أطــول مــن عمــر الرجــل مبــدة  ٧٧,٢وللرجــل 
 .املتوسط
 ذوي النـــشاط اليـــومي احملـــدود  يف املائـــة مـــن األشـــخاص٥٦ وتـــشكل املـــرأة نـــسبة - ٢٢٤
والواقــع أن معــدل . ٢٠٠٦للنتــائج األوليــة للدراســة االستقــصائية للــصحة الوطنيــة لعــام   وفقــا

 . نقاط مئوية١٠اإلعاقة للنساء يزيد عن معدل الرجال مبا يقرب من 
ــاث هــي األورام    - ٢٢٥ ــذكور واإلن ــات ال ــسية لوفي ــدى  ( واألســباب الرئي ــدي ل ســرطان الث

وتبلـغ معـدالت الوفـاة      . وأمـراض جهـاز الـدورة الدمويـة       ) طان الرئة لدى الرجال   النساء، وسر 
بسبب السرطان لدى الرجـال ضـعف تلـك املعـدالت لـدى النـساء، كمـا يبلـغ معـدل وفيـات                       

 .الرجال بسبب أمراض جهاز الدورة الدموية ثالثة أضعافه لدى النساء
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 ) نسمة١٠٠ ٠٠٠كل ل(معدالت الوفيات حسب السبب واجلنس والفئة العمرية 
 

  سنة٦٤‐٦٠  سنة٥٩‐٥٥  سنة٥٤‐٥٠  سنة٤٩‐٤٥
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال األسباب

     األورام
٠,٠٦٢٢,٨١٠,٠٧٣٠,٢٩٠,٢٥٢٣٩,٥٦٠,٤٩٤٧,٥٢  سرطان الثدي-
٤,١٢-٣,٢٠-٤,٤٧-٣,٣٠-  سرطان عنق الرحم-
١٧,٣٠-١٠,٨١-٨,٧٣-٥,٦٨- بيض سرطان امل-

٧٠,٢٦٢١,٢٣١١٣,١١٣١,٠٥١٨١,٤١٥٠,٧١٢٨١,٦٧٩١,١٩ أمراض جهاز الدورة الدموية
٢٧,٥٩٤,٦٩٤٣,٠٢٦,٩٨٦٦,٧١١,٨٥٩٧,٠٧٢١,٣٣  النوبات القلبية احلادة-
٨,٢٤١,٧٢١٧,٤٤٢,٢٢٧,٢٧٣,٧٦٤٣,٣٧٩,٧٩ أمراض األنيميا املوضعية األخرى بالقلب-
١٣,٠٣٧,٠١١٧,٥٩٩,٩٤٣١,٣٨١٥,٣٥٣,٩٩٢٤,٥٣  أمراض دماغية وعائية-

١٣,٤٣٤,٨٩٢٣,٩٥٨,٠٤٤٢,٢١١,٥٣٧٨,٤٨٢١,٥١ أمراض اجلهاز التنفسي
٣١,٩١٧,٩٣٤٥,٨٢١٠,٢٤٩٥٨,٠٦١٦,٠٢٧٦,٩١٢٣,٦ أمراض اجلهاز اهلضمي

١٨,٨١٥٠,٦٥١٢,٠٦ ٢١,٣٤٥,٠٩٣١,١٦٦,٣٣٣,٠ نةالتليف الكبدي وغريه من أمراض الكبد املزم
 

 وزارة الصحة وشؤون االستهالك. ٢٠٠٥، املعهد الوطين لإلحصاءات Encuesta de Mortalidad :املصدر 
  

ــا أو مــن آن آلخــر    - اســتهالك التبــغ - ٢٢٦ ــة مــن الرجــ ٣٨يــستخدم التبــغ يومي ال  يف املائ
يا ، وفقا لتقريـر وزارة الـصحة وشـؤون االسـتهالك لعـام               يف املائة من النساء يف إسبان      ٢٤,١ و

 إىل ٢٥ومع ذلك يقتـرب عـدد النـساء مـن عـدد الرجـال، وخباصـة يف الفئـة العمريـة                   . ٢٠٠٥
 . سنة٤٤

 يوجــد اجتــاه واضــح الخنفــاض اســتهالك الكحــول طيلــة العقــد - اســتهالك الكحــول - ٢٢٧
بـالغني مـن الـذكور واإلنـاث علـى حـد            وارتفعت نسبة السكان ال   . املصدراملاضي، وفقا لنفس    

. ٢٠٠٣ و   ١٩٩٣ يف املائـة بـني عـامي         ٦سواء ممن امتنعوا عن استهالك الكحـول بـأكثر مـن            
 يف  ٣١,٣ يف املائة من النـساء و        ٥٥,٩وكانت نسبة من ال يشربون الكحول يف العام املاضي          

رجـال الـذين اسـتهلكوا       يف املائـة مـن ال      ٤٠ومع ذلـك جتـدر اإلشـارة إىل أن          . املائة من الرجال  
 يف املائـة يف حالـة   ١٨,٥٦ شهرا املاضـية فعلـوا ذلـك يوميـا، مقارنـة بنـسبة       ١٢الكحول يف الـ  

 .النساء
ــدان االحتــاد األورويب يف اســتهالك احلــشيش      - ٢٢٨ ــة بــني بل ــة الرابع ــأيت إســبانيا يف املرتب  وت

وهنـاك اجتـاه    .  الكوكـايني  املخدر واألمفيتامني واإلكستاسي، كما أهنـا أكثـر بلـد يف اسـتهالك            
ويــنخفض . ٢٠٠٤ إىل عــام ١٩٩٤لزيــادة اســتهالك احلــشيش املخــدر والكوكــايني مــن عــام  
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متوسط العمر بالنسبة لبدء تعـاطي املخـدرات لـدى الـذكور عنـه لـدى اإلنـاث، إال أن النـساء                      
صــد يـسعني إىل العــالج للمـرة األوىل يف ســن أقـل بكــثري مــن الرجـال، وذلــك وفقـا لتقريــر املر     

 .٢٠٠٤اإلسباين ملراقبة املخدرات لعام 
مع األخذ يف االعتبار أن نفس املرأة قـد         ( وأكثر وسائل منع احلمل انتشارا بني النساء         - ٢٢٩

 ). يف املائة٢١,٥٣(واحلبوب )  يف املائة٤٥,٩٣(الرفال ) تستعمل أكثر من وسيلة
العـادات اجلنـسية يف عـام        ووفقا لبيانات املعهـد الـوطين لإلحـصاءات بـشأن الـصحة و             - ٢٣٠
 يف املائـة ممـن مارسـوا        ٤١، كانت نسبة من مل يستخدموا الرفـال خـالل العـام املاضـي               ٢٠٠٤

ومل توجــد اختالفــات حــسب اجلــنس بالنــسبة لتكــرار اســتخدام   . العالقــات اجلنــسية العرضــية
ــوا      ــال مــع العــشري العرضــي بــني مــن مل يبلغ ــة أخــرى، يقــل تكــرار   .  ســنة٣٠الرف ومــن ناحي

ويقول كـل مـن     . ويتضح هذا الفارق بصفة خاصة يف حالة املرأة       . ستخدام كبار السن للرفال   ا
الرجل واملرأة إن املـرأة ال تبـادر بـضمان تـوفري الرفـال، فالرجـل هـو الـذي حيـضر الرفـال فيمـا                          

 .يقرب من ثالث من كل أربع مرات
ــات مــن     - ٢٣١ ــا لبيان ــد زاد عــدد حــاالت اإلهنــاء الطــوعي للحمــل، وفق ــصحة  وق  وزارة ال

. ٢٠٠٤ عـام    ٨٤ ٩٨٥ إىل   ١٩٩٦ تـدخال عـام      ٥١ ٠٠٢وشؤون االسـتهالك، ممـا جمموعـه        
 ١٩٩٦ حالــة عــام  ٧ ٢١١)  ســنة١٩-١٥(وبلغــت حــاالت إهنــاء احلمــل بــني املراهقــات      

 .٢٠٠٤ حالة عام ١١ ٦٧٧جمموعه  وما
ملناعــة  ورغــم أن البيانــات تــشري إىل اخنفــاض عــدد حــاالت اإلصــابة بفــريوس نقــص ا  - ٢٣٢
 يف املائـة    ٢٤,٤٦اإليدز اليت جرى تشخيصها، إال أن نسبة النساء بينـهم ارتفعـت إىل              /البشرية
ــام  ــشخيص     ٢٠٠٤ع ــد الت ــارهن عن ــان متوســط أعم ــنة٣٠,٩، وك وشــكل األشــخاص  .  س

 يف املائـة مـن تلـك        ٢٩,٢املصابون من خالل ممارسة عالقات جنـسية غرييـة دون وقايـة نـسبة               
 يف املائـة مـن حـاالت اإليـدز الـيت            ٥٢من العدوى هام جـدا، فهـو ميثـل          وهذا النوع   . احلاالت

 .٢٠٠٤جرى تشخيصها وأُبلغ عنها عام 
 

 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا   
مايو، بـشأن تقنيـات اإلجنـاب باملـساعدة         / أيار ٢٦ املؤرخ   ١٤/٢٠٠٦ حيدِّث القانون    - ٢٣٣

انب معينة تتعلق بالنـسب، مبـا فيهـا حـاالت الـزواج      ، التشريع السابق وحيسِّنه ، كما ينظم جو   
 .بني أشخاص من نفس اجلنس

يوليـه، بـشأن البحـث الطـيب البيولـوجي،          / متـوز  ٣ املـؤرخ    ١٤/٢٠٠٧ وينظم القانون    - ٢٣٤
وهو حيظـر اإلجهـاض لغـرض التـربع، كمـا حيـرم         . التربع باملضغ واألجنة البشرية واستخدامها    
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جيــري عمليــة اإلجهــاض أن يتــدخلوا يف اســتخدام املــضغ أو علــى أعــضاء الفريــق الطــيب الــذي 
وعالوة على ذلك، فهو ينص على ضرورة تزامن املوافقـة الواعيـة للمـانح مـع                . األجنة اجملهضة 

 .إخراج املضغ واألجنة من احلامل دون أن يكون من املستطاع اإلبقاء على استقالهلا احليوي
ــشأن املــسا  - ٢٣٥ ــرأة احلكومــات    ويطالــب القــانون األساســي ب ــة بــني الرجــل وامل واة الفعلي

ــصحية مــن خــالل اعتمــاد         ــسياسة ال ــساواة يف ال ــدأ امل ــاج مب ــة بإدم ــة واحمللي ــة واإلقليمي املركزي
 :مبادرات تستهدف ما يلي

 تفضيل التعزيز اخلاص لصحة املرأة؛ • 
ــة       •  ــساء والرجــال فيمــا يتعلــق حبماي تــشجيع البحــث العلمــي عــن االختالفــات بــني الن

 تهم؛صح
تضمني التحرش اجلنـسي والتحـرش علـى أسـاس اجلـنس يف مـشاريع هـذه احلكومـات                    • 

 حلماية الصحة املهنية وتعزيزها وحتسينها؛
ــصحية، وخباصــة       •  ــاملني باملؤســسات ال ــدريب املــوظفني الع ــساواة يف ت ــدأ امل إدمــاج مب

 لضمان قدرهتم على الكشف عن حاالت العنف اجلنساين ومعاجلتها؛
ــة  •  ــة يف      كفال ــسؤولية املهني ــساء والرجــال يف اإلدارة ومناصــب امل ــوازن للن الوجــود املت

 النظام الصحي الوطين ككل؛
مجــع ومعاجلــة البيانــات يف ســجالت ودراســات استقــصائية وإحــصائيات وغريهــا مــن  • 

 .نظم املعلومات الطبية والصحية مصنفة حسب اجلنس حيثما أمكن
 

 السياسات والربامج -ثالثا   
 الغــرض مــن خطــة ضــمان نوعيــة النظــام الــصحي الــوطين الــيت أعــدهتا وزارة الــصحة   - ٢٣٦

. وشؤون االسـتهالك العمـل بـست اسـتراتيجيات واسـعة النطـاق، تعـين إحـداها بتعزيـز العـدل                 
 برئاسـة املـدير العـام لوكالـة         ٢٠٠٤ومن املعتزم أن يقوم مرصد صحة املرأة، الذي أنشئ عـام            

ام الــصحي الــوطين، جبمــع ونــشر معلومــات بــشأن التفاوتــات بــني ضــمان النوعيــة التابعــة للنظــ
 .اجلنسني يف جمال الصحة

 : ويركز تعزيز املساواة على جمالني واسعي النطاق مها- ٢٣٧
 تعزيز السياسات الصحية على أساس أفضل املمارسات؛ • 
 .حتليل السياسات الصحية واقتراح خطوات للتقليل من التفاوتات بني اجلنسني • 
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 وجيــب أن ترتكــز الــسياسات الــصحية علــى بيانــات مــصنفة حــسب اجلــنس لغرضــي   - ٢٣٨
 .الرصد والتقييم

 : ويف اجملال الثاين، جيري القيام باألنشطة التالية- ٢٣٩
 إنتاج ونشر تقرير سنوي عن الصحة ونوع اجلنس؛ • 
ة إتاحــة معلومــات موثــوق هبــا عــن نــوع اجلــنس والــصحة يف الــصفحة الــشبكية لــوزار • 

 الصحة وشؤون االستهالك؛
 تعزيز إدراج املنظور اجلنساين يف نظم املعلومات الصحية واالستراتيجيات الصحية؛ • 
تدريب األخصائيني الصحيني فيمـا يتعلـق بالتفاوتـات بـني اجلنـسني يف اجملـال الـصحي            • 

 من خالل كل من التعليم اجلامعي والتدريب املستمر؛
 حلمل غري املرغوب فيه؛إيالء اهتمام خاص ملنع ا • 
حتسني فهم حجم واجتاهات العنف اجلنساين بوصفه مـشكلة صـحية، وتعزيـز مـصادر                • 

 املعلومات واملؤشرات؛
حتــسني وقايــة النــساء الــاليت يتعرضــن خلطــر العنــف اجلنــساين أو النــساء مــن ضــحاياه    • 

 والكشف عنهن ورعايتهن؛
، الرعايـة غـري الرمسيـة، العـالج         “تنينظـام النـوب   ”(إجراء دراسات عن صحة املـسنات        • 

ــاهتن    ) الطـــيب للـــشيخوخة ــة حتـــسني أســـلوب حيـ ــة بغيـ ــوارد املتاحـ واإلبـــالغ عـــن املـ
 ومالحظتهن لصحتهن؛

إجراء دراسات للفروق اجلنـسانية فيمـا يتعلـق بأمنـاط اسـتهالك الكحـول واملخـدرات                  • 
 بني الشباب؛

 ابية ونشر املمارسات السليمة؛وضع مؤشرات بشأن الرعاية الصحية اجلنسية واإلجن • 
إعداد تقـارير ودراسـات لتحـسني إمكانيـة حـصول اجملموعـات املعرضـة للخطـر علـى                    • 

 .اخلدمات الصحية، ووضع استراتيجيات لتعزيز هنج متعدد الثقافات للرعاية الصحية
 اتفاقــا طوعيــا مــع أكــرب    ٢٠٠٧ ووقعــت وزارة الــصحة وشــؤون االســتهالك عــام     - ٢٤٠

ولـن يعتـرب   . لـدى اإلسـبانيات  “ اجلمـال الـصحي  ”بس يف البلد بغيـة تعزيـز معـايري       مصنعي املال 
، وسـتعكس متاثيـل عـرض األزيـاء يف واجهـات العـرض             “مقاسـا خاصـا   ” بعد اآلن    ٤٦مقاس  

 احلـد األدىن للمقاسـات وسـيجري توحيـد          ٣٨حقيقة أجسام املرأة اإلسبانية، وسيكون مقاس       
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 تدرجييا يف إطار اتفاق مدته أربع سـنوات يتجـدد سـنويا،             وستقدم كل هذه التدابري   . املقاسات
 .مما يستدعي إنشاء جلنة رصد لإلشراف على االمتثال لتلك التدابري

 : وقد وقع معهد املرأة على االتفاقات التالية- ٢٤١
اتفــاق مــع وزارة الــصحة وشــؤون االســتهالك بغيــة تعزيــز البحــث واألنــشطة  )أ( 

ت الــصحية للمــرأة، وإعــداد إحــصاءات تتــضمن املــتغري اجلنــساين،   والــربامج يف جمــال املعلومــا 
وتعكس بـرامج الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة          . وتدعيم حتليل البيانات من املنظور اجلنساين     

 . للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة١٥اإليدز التوصية العامة رقم /البشرية
سية لـضحايا سـرطان الثـدي بغيـة مـساعدهتن علـى             برنامج للمساعدة االجتماعيـة النفـ      • 

 مواجهة التشخيص والعالج؛
اإليــدز للمــرأة، بالتعــاون مــع أمانــة /برنــامج للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية • 

اخلطة الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز واخلـدمات الـصحية وهيئـات املـساواة التابعـة لألقـاليم                   
وجـرى إعـداد    .  األخـصائيني الـصحيني وتوعيتـهم      املتمتعة باحلكم الذايت بغيـة تـدريب      

ونشر بروتوكول بشأن منع انتقال العدوى بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية عـن طريـق            
 الغرييني مع التركيز اجلنساين على الرعاية األولية؛

برنامج ملنع احلمل واألمراض اليت تنتقـل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي وفـريوس نقـص                    • 
يـدز بـني الـشباب، وتـدريب مـوظفي الرعايـة الـصحية األوليـة علـى                  اإل/املناعة البـشرية  

إيالء اهتمام خـاص للـشباب، بالتعـاون مـع األقـاليم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت املـشاركة                    
 وأمانة اخلطة الوطنية ملكافحة اإليدز التابعة لوزارة الصحة وشؤون االستهالك؛

ة املخـدرات؛ ونـتج عـن هـذا         اتفاق مع ممثل احلكومة للخطـة الوطنيـة ملكافحـ          )ب( 
ــسجونني للمخــدرات،         ــائج دراســة اســتهالك امل ــاختالف اجلــنس لنت ــف ب ــل خيتل ــاق حتلي االتف
واجتمــاع يــستهدف املهنــيني يف هــذا القطــاع، وإعــادة إصــدار الــدليل املهــين املعــين بــاملرأة          

 .واملخدرات
ث اتفاق مع معهد كارلوس الثالث للصحة من أجـل أعمـال التـدريب والبحـ               )ج( 

 .بشأن الوقاية والكشف املبكر يف جمال صحة املرأة
 لرعايـة تـدريب طلبـة    Fundación Universidad Alcalá de Henaresاتفاق مـع   )د( 

الدراســات العليــا، وتوعيــة األخــصائيني الــصحيني يف حماولــة لتحــسني تعزيــز صــحة النــساء         
 .ووقايتهن ورعايتهن من منظور جنساين
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 مـــن أجـــل وضـــع برنـــامج Universidad Europea de Madridاتفـــاق مـــع  )هـ( 
 .للحصول على درجة املاجستري يف الصحة املتكاملة للمرأة

 وقد نقحت وزارة الصحة وشؤون االستهالك، من خـالل معهـد املعلومـات الـصحية            - ٢٤٢
ومرصد صحة املرأة، الدراسة االستقصائية الوطنية للصحة حبيث تبني صحة املـرأة والتفاوتـات              

 .انية، مع إضافة مسائل خاصة تتعلق بالعنف اجلنسايناجلنس
 : ومن األنشطة األخرى- ٢٤٣
 ندوة دولية معنية باملرأة والتبغ؛ • 
برنامج يتناول شواغل املرأة فيما يتعلق خبدمات الرعاية األولية وبرامج التـدريب علـى               • 

 .طب األسرة
ية التاليـة علـى دعـم مـايل أثنـاء            وفيما يتعلق بـربامج التمويـل، حـصلت الـربامج الـصح            - ٢٤٤

 :السنوات املشمولة هبذا التقرير
 متويل من ضريبة الدخل الفردي  

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٤ ٤ ٤ عدد الكيانات
 ٤ ٤ ٤ عدد الربامج

 يورو٦١٤ ٥٥٥  يورو٦١١ ٠٤٧  يورو٥٨١ ٦٠٩ إمجايل التمويل
  

 الصندوق العام  
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٤ ٨ ٩ ياناتعدد الك
 ٦ ٩ ١٢ عدد الربامج

  يورو٦٣ ٧١٥  يورو٨٩ ٨٠٤  يورو١٢٢ ١٦٥ إمجايل التمويل
  

  املزايا االجتماعية واالقتصادية- ١٣املادة   
  الدعم االقتصادي لألسرة- أ ١٣املادة   

 توجد اختالفات يف أنواع اخلدمات املقدمـة للنـساء والرجـال يف خمصـصات الـضمان                 - ٢٤٥
عي لألسـر احملتاجـة، فـاملرأة تنحـو إىل تـسلم املعاشـات التقاعديـة لألرامـل أو عـالوات          االجتمـا 
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بينما ينحو الرجل يف أغلـب األحيـان إىل احلـصول علـى اسـتحقاقات اإلعاقـة أو          . أفراد األسرة 
التقاعد، كما يتضح من البيانات التاليـة بـشان املعاشـات التقاعديـة القائمـة علـى االشـتراكات                   

 :مة عليهاوغري القائ
 

٢٠٠٥  ٢٠٠٤ 
املعاشات التقاعدية القائمة   
ــتراكات  علــــــــــى االشــــــــ

 اجلنسان ومتوسط املبالغ

ــسبة  النــــــ
ــة  املئويـــــــ
 للنساء

متوســـــــــط 
ــالغ  املبـــــــــــ

 للنساء

متوســــــــــط 
املبـــــــــــــــالغ 

 اجلنسان للرجال

ــسبة  النــــــ
ــة  املئويـــــــ
 للنساء

متوســـــــــط 
ــالغ  املبـــــــــــ

 للنساء

ــط  متوســـ
ــالغ  املبـــــــ
 للرجال

٢٦٨٥١,٠١٤٦٩,١٠٧٦١,٠٢ ١٠٧ ٩٦١٥٠,٣٤٤٤٧,٥٣٧١٧,٤١٨ ٨٨٧ ٧ اجملموع
٦٦٧٣٢,٧٧٥٦٧,٥٨٧٦٨,٥٦ ٣٦١٣١,٣٤٥٣٧,٨٥٧٣٢,٠٨٨٤٥ ٧٩٥ اإلعاقة الدائمة

٩٥٣٣٤,٧٧٤٧٩,٦٨٨٠٠,٠٧ ٧٧٧ ٦٥٨٣٣,٥٩٤٦٠,٥٦٧٥٣,١٨٤ ٦٣٤ ٤ التقاعد
٣٥٨٩٣,٢٨٤٦١,٠٧٣٦٩,١٥ ١٨٣ ٥٥٧٩٣,٢٧٤٤٠,٠٢٣٥٤,٩٦٢ ١٥٣ ٢ الترمل

٥٧٠٧٩,٤٨٣٦٢,٠٤٣٢٦,٧٠ ٥٠٢٧٩,٤٧٣٣٨,٢٦٣٠٤,٦٤٣٩ ٤٠ أفراد األسرة
٧٢٠٤٩,٢٥٢٧٣,١٦٢٦٩,٦٢ ٨٨٣٤٩,٣١٢٥٤,٤٨٢٥٠,١٠٢٦٠ ٢٦٣ األيتام

 
 .املعهد الوطين للضمان االجتماعي ومعهد املرأة :املصدر 
  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ 

ــة   ــري القائمــــ ــة غــــ ــات التقاعديــــ  املعاشــــ
 اجلنســــان اتعلى االشتراك

النــسبة املئويــة
 اجلنســــان  للنساء

النسبة املئويـة   
 اجلنســــان للنساء

ــة ــسبة املئوي الن
 للنساء

٨٤٤٥٧,٢٠ ٢٠٤ ٣١٩٥٧,٢٣ ٠٢٥٥٨,٦٢٢٠٥ ٢٠٧ اإلعاقــة
٩٢٠٨٢,٣٥ ٢٧٦ ١٨٩٨١,٧١ ٤٤٧٨٣,٧٧٢٧٩ ٢٨١ التقاعد

 
 . االجتماعياملعهد الوطين للضمان :املصدر 
  

 وفيمــا يتعلــق ببــدالت البطالــة، يوضــح اجلــدول التــايل بيانــات عــن املنــتفعني حــسب    - ٢٤٦
 :البدل نوع

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ 

 اجلنســــان 
النــسبة املئويــة

 اجلنســــان  للنساء
النسبة املئويـة   

 اجلنســــان للنساء
ــة ــسبة املئوي الن

 للنساء

٤٣٢٥٣,٢٢ ٣٣٠ ١ ٢٠١٥١,٩٠ ٢٩٥ ٣٩١٥٠,٥٩١ ٢٦٢ ١ اجملموع
٣٨٤٤٧,٧٦ ٧٢٠ ٠٣٣٤٦,٥٧ ١٥٤٤٥,٦٥٦٨٧ ٦٦٣ مستوى اإلسهام
٧٠٢٥٨,٠٢ ٥٥٨ ٥٠١٥٦,٣٣ ٩٨٤٥٤,٨٣٥٥٨ ٥٥٩ مستوى املساعدة

Renta Activa de Inserción 
٣٤٦٧٧,٤٤ ٥١ ٦٦٦٧٥,٧٩ ٢٥٣٧٣,٧٩٤٩ ٣٩ )احلد األدىن للدخل(

 
 Anuario de Estadísticas Laboralمعهد املرأة، باستخدام بيانات من وزارة العمل والشؤون االجتماعية  :املصدر 
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 التطورات القانونية والتنظيمية -أوال   
يونيـه، بـشأن التوفيـق بـني املعاشـات          / حزيـران  ٦ املؤرخ   ٨/٢٠٠٥ يستجيب القانون    - ٢٤٧

ت اإلعاقـة والعمـل املـدفوع األجـر، ملطالبـة           التقاعدية غـري القائمـة علـى االشـتراكات يف حـاال           
ويسمح هذا القانون باجلمع بني املعاش التقاعدي لأليتـام،         . مجاعية من جمموعات متثل املعوقني    

على أساس اإلعاقة ألي نوع من أنواع العمـل، وعـالوة الطفـل املعـال يف إطـار ظـروف معينـة             
 .تتعلق بدرجة اإلعاقة

ــه بــني املعــاش التقاعــدي للتــأمني   / حزيــران٦املــؤرخ  ٩/٢٠٠٥ وجيمــع القــانون - ٢٤٨ يوني
. اإللزامــي للــشيخوخة واإلعاقــة، ونظــام املعــاش التقاعــدي لألرامــل مــن الــضمان االجتمــاعي   

وتوضح تلك اخلطوة أن املعاشات التقاعدية للتأمني اإللزامي للشيخوخة واإلعاقـة باقيـة حيـث               
 .ناتأهنا الوسيلة الرئيسية لدعم عدد كبري من املس

نوفمرب، الـذي   / تشرين الثاين  ١١ املؤرخ   ١٣٣٥/٢٠٠٥ والغرض من املرسوم امللكي      - ٢٤٩
ينظم العـالوات األسـرية يف إطـار نظـام الـضمان االجتمـاعي، تنفيـذ الـسمات اجلديـدة حلمايـة                      

ديـسمرب واألحكـام اخلاصـة      / كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٥٢/٢٠٠٣األسرة الواردة يف القـانون      
. ان االجتماعي، ومنهجـة العـالوات األسـرية يف نـص تنظيمـي واحـد ألول مـرة                 املتعلقة بالضم 

وفــضال عــن ذلــك، خيفــف هــذا املرســوم أســس إلغــاء املعاشــات التقاعديــة لأليتــام علــى أســاس 
اإلعاقــة ويــسمح للوالــد باحلــصول علــى مــستحقات األمومــة يف حالــة وفــاة األم أثنــاء أو بعــد   

 .الوالدة
ديـسمرب أحكامـا    / كـانون األول   ٣٠ املؤرخ   ١٦٢١/٢٠٠٥لكي   ويتضمن املرسوم امل   - ٢٥٠

وهو ينص على شـروط االعتـراف باألسـرة كأسـرة كـبرية             . إضافية حلماية األسر الكبرية العدد    
العدد، كما ينص على االستحقاقات االجتماعيـة الـيت تطبـق يف خمتلـف اجملـاالت، مثـل التعلـيم                    

 .والنقل واإلسكان
 ١ ٢٠٠ألمومــة يف إطــار ضــريبة الــدخل الفــردي يــصل إىل    ويوجــد إعفــاء ضــرييب ل - ٢٥١

 يورو شهريا لكل طفل دون سن ثالث سنوات، وينطبـق علـى األمهـات               ١٠٠يورو سنويا أو    
املوظفات أو العامالت حلساهبن، مع احلـق يف احلـصول علـى احلـد األدىن للعـالوة لكـل طفـل،               

 .ليهيو/ متوز٣٠ املؤرخ ١٧٧٥/٢٠٠٤كما ينظمه املرسوم امللكي 
نـوفمرب علـى إعفـاء ضـرييب مـن          / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ٣٥/٢٠٠٧ وينص القانون    - ٢٥٢

ضريبة الدخل الفردي ومدفوعات للـضمان االجتمـاعي ملـرة واحـدة عنـد والدة أو تـبين طفـل                    
 :٢٠٠٧يوليه / متوز١بعد 
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ل،  يــورو لكــل طفــ٢ ٥٠٠يبلــغ اإلعفــاء الــضرييب ملــرة واحــدة عنــد الــوالدة أو التــبين  • 
وجيوز أن يتقدم بطلبها املوظفون أو العاملون حلساهبم اخلاص وقت الوالدة أو التـبين،               
أو األشخاص الذين كسبوا أثناء السنة الضريبية املاضية دخـال أو رحبـا رأمساليـا خيـضع                
للضرائب احملتبـسة أو الـدفع املقـدم، أو دخـال مـن أنـشطة اقتـصادية تكـون قـد دفعـت                    

 جلمع بني هذا اإلعفاء الضرييب واإلعفاء الضرييب لألمومة؛وجيري ا. بشأهنا أقساط
وحيصل غري العاملني أو مـن يتلقـون الـدخل املـذكور أعـاله علـى اسـتحقاق غـري قـائم             • 

.  يــورو عنــد مولــد أو تــبين كــل طفــل ٢ ٥٠٠علــى االشــتراكات ملــرة واحــدة قــدره  
يف إطـار برنـامج     وجيوز اجلمع بني هذا االسـتحقاق واالسـتحقاقات األسـرية األخـرى             

 .الضمان االجتماعي، إال أنه ال جيوز اجلمع بينه وبني اإلعفاء الضرييب املذكور أعاله
ديـــسمرب، بـــشأن تعزيـــز   / كـــانون األول١٤ املـــؤرخ ٣٩/٢٠٠٦ ويـــنص القـــانون  - ٢٥٣

ــة املعــالني، علــى تقــدمي خــدمات واســتحقاقات اقتــصادية جيــري      االســتقالل الشخــصي ورعاي
 .من هذا التقرير“ االستبعاد االجتماعي”رب يف الفصل املعين بـ توضيحها بتفصيل أك

 وُيدخل أيضا القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بني الرجـل واملـرأة جمموعـة مـن                 - ٢٥٤
 :التعديالت على القانون العام للضمان االجتماعي، وهي

 ة؛االعتراف باستحقاقات األبوة واستحقاقات خطر الرضاعة ا لطبيعي • 
اعتبار إجازة األمومة أو األبوة السارية يف تاريخ ينتهي فيه عقد عمل، أو اليت تبـدأ يف                  • 

وقــت جيــري فيــه احلــصول علــى مــستحقات البطالــة، وقتــا مــسددا عنــه االشــتراكات   
 بالفعل؛

متدد إىل سبع سنوات الفترة اليت يتعني على الشخص أن يدفع خالهلـا اشـتراكات عـن              • 
وينطبــق هــذا احلــق أيــضا علــى  (ه احلــصول علــى عــالوة األمومــة  يومــا ليحــق لــ١٨٠

والعاملون البالغون مـن    ). الشخص الذي يدفع اشتراكات ملدة عام طيلة حياته العملية        
رغـم  ( سنة غري مطالبني بإثبات أي فترة سابقة جرى اإلسهام فيهـا             ٢١العمر أقل من    

 ليحق هلـم احلـصول علـى        )أهنم جيب أن يكونوا مسجلني يف نظام الضمان االجتماعي        
 ســنة فمــا ٢٦ و ٢١اســتحقاق األمومــة؛ أمــا العــاملون الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  
 يومـا لكـي حيـق       ٩٠عليهم إال أن يربهنوا على أهنم دفعوا اشتراكات عـن مـدة طوهلـا               

 هلم احلصول على ذلك االستحقاق؛
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ــة إىل املوظفـــات الـــاليت ال ميلكـــن احلـــ    •  ــدة لألمومـ ــة جديـ ــرة تقـــدمي منحـ د األدىن لفتـ
ويكـون مبلـغ هـذه املنحـة        . االشتراكات اليت تؤهلـهن للحـصول علـى عـالوة األمومـة           

  يوما تقومييا بعد الوالدة؛٤٢ يف املائة من املؤشر العام للدخل وتسري ملدة ١٠٠
ُتعتــرب اشــتراكات الــضمان االجتمــاعي املدفوعــة عــن أيــام العمــل واملخفــضة مــن أجــل  • 

اشـتراكات عـن يـوم    ) أثناء السنة األوىل(أو قريب ) سنتني األولينيأثناء ال(رعاية طفل   
 عمل كامل؛

ــرة مــن        •  ــراد األســرة مــسبوقا بفت ــة األطفــال أو أف ــأذون لرعاي ــاب امل ــدما يكــون الغي عن
ســاعات العمــل املخفــضة تعتــرب اشــتراكات الــضمان االجتمــاعي املدفوعــة أثنــاء تلــك   

 الفترة اشتراكات عن العمل كل الوقت؛
  يف املائة؛١٠٠تزداد استحقاقات اخلطر أثناء احلمل مبا يصل إىل نسبة  • 
لن ختصم إجازة األمومة أو األبوة ألغراض استحقاق البطالة، وتدرج محاية األبـوة يف               • 

 عقود التدريب؛
حيــق للعــاملني املــستقلني احلــصول علــى اســتحقاق األمومــة وإجــازة األبــوة، وختــضع      • 

ا العــامالت املــستقالت أثنــاء إجــازة األمومــة إلعفــاء بنــسبة   االشــتراكات الــيت تــدفعه 
 .يف املائة ١٠٠

 ويعلن القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بني الرجـل واملـرأة املـساواة يف املعاملـة                 - ٢٥٥
فيمــا يتعلــق بإمكانيــة احلــصول علــى الــسلع واخلــدمات، ويــنص علــى أنــه ال جيــوز لــشركات     

تعتــرب اجلــنس عــامال يف حــساب األقــساط واالســتحقاقات، وال أن   التــأمني، بــصفة عامــة، أن  
 .تسأل امرأة عما إذا كانت حامال

يوليه، بشأن إدماج العمـال املـستقلني يف   / متوز٤ املؤرخ  ١٨/٢٠٠٧ ويسمح القانون    - ٢٥٦
 يف املائـة    ٣٠النظام الزراعي اخلاص بنظام الضمان االجتمـاعي، بتخفـيض االشـتراكات بنـسبة              

ــاير / كــانون الثــاين١ ســنوات للملــتحقني هبــذا النظــام يف  ملــدة مخــس  مــن أزواج أو ٢٠٠٨ين
 ســنة أو أقــل وقــت ٤٠ســاللة أصــحاب املــزارع املــسجلني يف هــذا النظــام البــالغني مــن العمــر 

 .التحاقهم
يوليــه، بــشأن وضــع العمــال املــستقلني، / متــوز١١ املــؤرخ ٢٠/٢٠٠٧ يقــرر القــانون - ٢٥٧

ية تعزيز احلماية االجتماعية، ومنـها توسـيع نطـاق احلمايـة حبيـث تـشمل                جمموعة من التدابري بغ   
مجيع األشخاص املستقلني يف حالة املرض، وإقرار عالوة لألشـخاص املـستقلني الـذين يوقفـون                
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أنشطتهم ألسباب خارجة عن إرادهتم، وإمكانية احلصول علـى إجـازة أبـوة، وحتـسني احلمايـة                 
 . احلمل أو الرضاعة الطبيعيةاملقدمة لألمومة واألخطار أثناء

ــوم امللكـــي  - ٢٥٨ ــانون األول٧ املـــؤرخ ١٦١٨/٢٠٠٧ يـــنص املرسـ ديـــسمرب، بـــشأن / كـ
صندوق ضمان دفع النفقة، على دفع احلد األدىن للمبالغ اليت أمرت هبا احملكمـة إلعالـة الطفـل                  
ر، يف حالــة عــدم وفــاء الــشخص امللــزم بــذلك؛ وتنطبــق هــذه املــستحقات علــى األطفــال القــص

وتعتــرب املبــالغ .  يف املائــة٦٥فــضال عــن األطفــال البــالغني الــذين تبلــغ نــسبة إعاقتــهم أكثــر مــن 
 يـورو لكـل     ١٠٠ شهرا حبد أقصر قـدره       ١٨املمنوحة ُسلَفا جيري تسديدها، وهي حمددة مبدة        

 .طفل
ــانون  - ٢٥٩ ــنص القـ ــؤرخ ٤١/٢٠٠٧ ويـ ــانون األول٧ املـ ــانون  / كـ ــدل للقـ ــسمرب، املعـ ديـ
مارس، الذي ينظم سوق القـروض العقاريـة، علـى توكيـل الدولـة              / آذار ٢٥رخ   املؤ ٢/١٩٨١

ويعطي القانون أيضا أفضلية للدولـة تنبـع مـن          . تلقائيا إذا جرى البدء يف صندوق ضمان النفقة       
 .التزامات النفقة عن مدد تسبق املدد اليت غطتها السلفة

مرب، بـشأن تـدابري الـضمان       ديس/ كانون األول  ٤ املؤرخ   ٤٠/٢٠٠٧ وُيدخل القانون    - ٢٦٠
 :االجتماعي، بعض التغيريات اهلامة

يطبــق املعــاش التقاعــدي لألرملــة علــى الــزوجني حبكــم الواقــع الــذين عاشــوا معــا ملــدة  • 
 مخس سنوات، وحيثما يكون الشخص معاال اقتصاديا؛

يتـوىف  لألرملـة للظـروف االسـتثنائية الـيت         ) ملدة سـنتني  (يقرر هذا القانون عالوة مؤقتة       • 
فيهــا الــشخص مــن جــراء مــرض شــائع وال يوجــد فيهــا أطفــال مــشتركون وال ميكــن   

 إثبات سنة واحدة من املعاشرة؛
يتوقف استحقاق األشخاص املنفصلني قانونيـا أو املطلقـني للمعـاش التقاعـدي للترمـل                • 

 مـن القـانون املـدين    ٩٧على إبطـال املعـاش التقاعـدي التعويـضي املـشار إليـه يف املـادة          
 بسبب وفاة متلقي ذلك املعاش؛

 يف املائـة مـن أسـاس        ٤٠يف حالة تعدد املنتفعني حبقوق املعاش التقاعـدي، تـدفع نـسبة              • 
املعاش للزوج الباقي على قيد احلياة أو للشخص الذي كان يعـيش مـع متلقـي املعـاش                   

 رغم أنه مل يكن زوجا ولكنه يفي باملتطلبات املقررة؛
ــة ال  •  ــدان جبرمي ــد وضــع املنتفــع باملعــاش التقاعــدي      أي شــخص ي ــأي شــكل يفق ــل ب قت

ويف هذه احلالة، يضاف املعاش التقاعدي الـذي كـان جيـب صـرفه إىل املعـاش           . للترمل
 .التقاعدي لأليتام
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  الرياضة والفن والثقافة- ب ١٣املادة   
 احلالة الراهنة -أوال   

ال وقتــا أكثــر خيصــصونه  تــبني اإلحــصاءات املعنيــة باســتخدام الوقــت أن لــدى الرجــ   - ٢٦١
 .لالستجمام واألنشطة الرياضية

 
ــشطة التروحي      ــذين ميارســون األن ــسبة األشــخاص ال ــهار، ومتوســط الوقــت    ن ــاء الن ــة أثن ي

 *املخصص لتلك األنشطة
 
 ٢٠٠٣ 

 
ــة   ــسبة املئويــ النــ

 للنساء
املتوسط اليـومي   

 للمدة
ــة   ــسبة املئويــ النــ

 للرجال
املتوســــط اليــــومي

 للمدة

١٠٠١١:٢٠١٠٠١١:٢٤ الشخصيةالرعاية 
٢٦,٠٦:٥١٤٣,٥٨:١٨ العمل

١٥,٢٥:١٩١٤,٩٥:٣٢ الدراسة
٩٢,٧٤:٥٠٧٠,١٢:٠٦ املنـزل واألسرة

١٥,٢١:٤٢٩,٩١:٥١ العمل التطوعي واالجتماعات
٦٤,٥١:٥٨٦٤,٣٢:٠٨ احلياة االجتماعية والترفيه

٣٥,٤١:٣٦٤٠,٦٢:١١ الرياضة واألنشطة يف اهلواء الطلق
١٢,٧١:٣٠٢٢,٥١:٥٥ األلعاب واهلوايات
٨٧,٥٢:٣١٨٨,٠٢:٥٤ وسائط االتصال

٨٢,٢١:٢١٨٧,٣١:٢٧ الرحالت واالستخدام غري احملدد للوقت
 
 .Encuesta de empleo del Tiempo (EET). املعهد الوطين لإلحصاءات :املصدر 

 اجملموع لألسبوع * 
  

  يف اهلواء الطلقالرياضة واألنشطة  
 
 ٢٠٠٣ 

 
ــة   ــسبة املئويــ النــ

 للنساء
املتوسط اليـومي   

 للمدة
ــة   ــسبة املئويــ النــ

 للرجال
املتوســــط اليــــومي

 للمدة

٣٨,١١:٤٣٤٢,٧٢:١٢ اجملموع
٣٧,٩١:٤٣٤٢٢:٠٨ التمارين البدنية

٠,٤١:١٠١,٤١:٢٤ متارين بدنية غري حمددة
٣٢,١١:٤١٣١,٥٢:٠٥ املشي والترته سريا على األقدام
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 ٢٠٠٣ 

 
ــة   ــسبة املئويــ النــ

 للنساء
املتوسط اليـومي   

 للمدة
ــة   ــسبة املئويــ النــ

 للرجال
املتوســــط اليــــومي

 للمدة

٠,٣١:٠٥١,١١:٠١ العدو
ركوب الدراجات والتـزجل والتزحلـق    

٠,٣١:٣٧١,٥١:٥٩ على اجلليد

٠,٧١:٣٣٤,٧١:٤٧ رياضات الكرة
٣١:٠٦١,٩١:٠٧ رياضات اجلمباز
٠,٦٠:٥٩١,٤١:٢٠ اللياقة والتدريب
٢,٦١:١٨٢,٧١:٢٥ الرياضات املائية

٠,٥١:٤١٠,٨٢:١٦ حمددة أخرىأنشطة بدنية 
٠,١٢:١٤١٣:٥٥ *متارين مثمرة

٢٨:صفر١,١صفر:٠,٦٢٥ أنشطة متعلقة بالرياضة
 
 .Encuesta de empleo del Tiempo.املعهد الوطين لإلحصاءات :املصدر 

 .تتضمن التمارين املثمرة الصيد وصيد السمك ومجع عيش الغراب وانتقاء التوت، إخل * 
  

ــدى اإلســـبانيات      - ٢٦٢ ــية لـ ــف واملمارســـات الرياضـ ــة املواقـ ــلت دراسـ -١٩٩٠( وتوصـ
ُتظهــر املــرأة اهتمامــا أقــل مــن الرجــل : ، الــيت أجراهــا معهــد املــرأة، إىل النتــائج التاليــة)٢٠٠٥

 عامــا املاضــية، ويرجــع ذلــك يف املقــام ١٥بالرياضــة، إال أن هــذا االهتمــام زاد علــى مــدار الـــ  
 العقليـة واملـساواة بـني اجلنـسني وتـوفر وقـت أطـول لالسـتجمام وزيـادة          األول إىل التغريات يف 

 .املرافق الرياضية
 األفراد الذين ميارسون أنشطة بانتظام، حسب اجلنس واجملال الثقايف  

 
 رجال نساء النسبة املئوية لكل جنس

٣١,٣٣١,٠ زيارات املتاحف
١٩,٥١٥,٦ زيارات املكتبات

   القراءة
٦٨,١٧٩,٨ صحف

٢٢,٥٢٧,٩ كتب تتعلق مبهن أو دراسات
٥٦,٧٤٨,١ كتب ال تتعلق مبهن أو دراسات

٤٧,٤٣٣,٦ جمالت
   )حضور(فنون املسرح 
٢١,٠١٧,٠ مسرح
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 رجال نساء النسبة املئوية لكل جنس

٢,٨٢,٦ أوبرا
٢,١١,٧ أوبرا إسبانية هزلية

٦,٢٤,٠ رقص/باليه
   )حضور(الفنون املوسيقية 

٨,٠٨,٧ حفالت موسيقى كالسيكية
٢٤,٠٢٨,٩ حفالت موسيقى شعبية

٨٥,٣٨٨,٦ االستماع إىل املوسيقى
٥٠,١٥٤,٣ السينما

   )املشاهدة أو االستماع(األنشطة السمعية البصرية 
٧٨,٩٨٤,٣ إذاعة
٤٧,٥٥٦,٥ فيديو

٩٨,٠٩٨,١ تلفزيون
   استخدام تكنولوجيات حديثة

٣٩,٧٥٠,٧ حاسوب
٣٤,٥٤٤,٧ إنترنت  

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ Encuestas de Hábitos y Prácticas culturales en España وزارة الثقافة :صدرامل 
  

ــة،      - ٢٦٣ ــات احلديث ــر بالوصــول إىل التكنولوجي ــق األم ــدما يتعل ــه عن  وجتــدر اإلشــارة إىل أن
ورغم أن معديل استخدام احلاسوب واإلنترنت متشاهبان إىل حد ما بني النساء والرجال، فـإن               

 . اإلنترنت أكثر لدى الرجالاستخدام
 
)النصف الثاين (٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 رجال نساء رجال نساء النسبة املئوية لكل جنس

٥٧,٤٠ ٤٠,٣١٥٠,٨٦٥٠,٩٠ األشخاص الذين استخدموا حاسوبا يف األشهر الثالثة األخرية
٥٢ ٣٢,٨٦٤٢,٢٧٤٥,٢ األشخاص الذين استخدموا اإلنترنت أثناء األشهر الثالثة األخرية

ــذين اســتخدموا اإلنترنــت مــرة يف األســبوع علــى     األشــخاص ال
٤٤,٦ ٣٦ األقل أثناء األشهر الثالثة األخرية

األشخاص الذين قاموا بالـشراء عـن طريـق اإلنترنـت يف األشـهر              
١٣,٨٠ ٣,٣٦٦,٧١٩,٥ الثالثة األخرية

٨٦,٣٠ ٨٣,٤   األشخاص الذين يستخدمون اهلاتف احملمول
 
 Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares: املعهد الوطين لإلحصاءات :املصدر 
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 التطورات ا لقانونية والتنظيمية -ثانيا   
 يتيح القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بني الرجـل واملـرأة إدمـاج مبـدأ املـساواة                  - ٢٦٤

واإلنتـاج يف جمـايل الفـن والفكـر، فـضال عـن الرياضـة،        يف املعاملـة وتكـافؤ الفـرص يف اإلبـداع     
 :ويدعو إىل أنشطة متنوعة تتضمن ما يلي

 مبادرات لتعزيز املرأة يف جمال الثقافة ومكافحة التمييز اهليكلي؛ • 
 سياسات فعالة للمساعدات املالية من أجل اإلبداع واإلنتاج يف جمايل الفن والفكر؛ • 
 رجل يف العروض الفنية والثقافية اليت تتكفل هبا احلكومة؛وجود متوازن للمرأة وال • 
 متثيل متوازن يف جمالس اإلدارة الفنية والثقافية؛ • 
 .تشجيع رياضة اإلناث وفتح فروع رياضية أمام املرأة • 

 
 السياسات والربامج -ثالثا   

جـان ثقـايف     باليوم الدويل للمرأة عن طريق عقـد مهر        ٢٠٠٥ جيري االحتفال منذ عام      - ٢٦٥
”Ellas crean“) ” ىعرض فيه أعمال جديدة تتناول حيـاة املـرأة يف املوسـيق           ُت) “النساء يبدعن 

واألدب والسينما والرسم والتصوير، وتشترك يف عرض هذه األعمال نساء من خمتلف البلـدان              
 تــركن بــصماهتن املهنيــة والشخــصية وأثــبنت التــزامهن باحلركــة النــسائية ومــسامهتهن  واملنــاطق 

 .فيها
 حلــصول األنثــى ٧٥ واســتهل معهــد املــرأة هــذا العــرض مبناســبة الــذكرى الــسنوية الـــ - ٢٦٦
حـــــق االقتـــــراع يف إســـــبانيا، فـــــضال عـــــن معـــــرض إلجنـــــازات املـــــرأة يف الرياضـــــة  علـــــى

)”Siempre Adelante. Mujeres Deportistas “.( 
 Fundación Autor de la Sociedad General” ومــنح معهــد املــرأة، بالتعــاون مــع - ٢٦٧

de Autores y Editores“    ملؤِلفـات املـسرحيات،   “ ماريـا ترييـزا ليـون   ” أول جـائزة مـن جـوائز
 .تشجيعا للنساء على كتابة األعمال األدبية واملسرحية

 اســتراتيجية للتنميــة االقتــصادية )“٢٠١٠اإلبــداع ”(“ Ingenio 2010 ” وبرنــامج - ٢٦٨
. علومات واالتصاالت وتوسيع نطاقها لتـشمل اجملتمـع ككـل         ترتكز على فهم لتكنولوجيات امل    

ــصدد، خصــصت    ــدرها  Plan Avanzaويف هــذا ال ــة ق ــني   ٣٧ ميزاني ــساواة ب ــز امل ــا لتعزي  مليون
ــز مراكــز  ٤٠اجلنــسني وانــدماج املــرأة يف جمتمــع املعلومــات، فــضال عــن     ــا أخــرى لتعزي  مليون

 .االتصال واسعة النطاق والريفية
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لـس األعلـى للرياضـة علـى خطـة أنـشطة لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني،                     وقد وافق اجمل   - ٢٦٩
 :تشمل ما يلي

 تدابر لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف الرياضة؛ • 
 تدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل صورة اجمللس األعلى املعين بالرياضة؛ • 
 .نسنيتدابري لتعزيز البحث من أجل تشجيع املساواة بني اجل • 
 أعدت جلنة املرأة والرياضة التابعة للجنة األوملبية اإلسبانية، بـدعم مـن             ٢٠٠٥ويف عام    - ٢٧٠

معهد املرأة واجمللس األعلى املعين بالرياضة، دراسة بشأن املرأة يف جمالس إدارة املنظمات الرياضة     
 .ة الرياضية يف إسبانيااإلسبانية مع تركيز الضوء على حالة املرأة يف الرياضة ويف جمال اإلدار

 
  املرأة الريفية- ١٤املادة   
 احلالة الراهنة -أوال   

 شهدت السنوات املاضية قدرا من البطء يف عملية تناقص سـكان الريـف الـيت كانـت                  - ٢٧١
ووفقــا لبيانــات تعــداد البلــديات لعــام  . واضــحة جــدا يف إســبانيا أثنــاء العقــود األربعــة الــسابقة 

)  نـسمة  ٢ ٠٠٠الذين يعيشون يف بلديات يقطنها أقل مـن         (ن الريف   ، كان عدد سكا   ٢٠٠٥
ومتثــل النــساء نــسبة  .  يف املائــة مــن جممــوع الــسكان الــوطنيني ٦,٦، أي نــسبة ٢ ٨٩٢ ١٥٤
 يف املائـة    ٥١ يف املائة من هذا الرقم، بينما تبلـغ نـسبتهن يف املنـاطق احلـضرية أكثـر مـن                     ٤٨,٤

 .عدد النساء باخنفاض حجم اإلقليممن السكان، مما يدل ضمنا على تناقص 
 أُبعـــدت املـــرأة تقليـــديا لكـــي تـــؤدي أدوارا ثانويـــة يف الريـــف، أو جـــرت معاملتـــها   - ٢٧٢

كمساعدة للرجـل يف املهـام الـيت يؤديهـا، وهـي حتظـى بقليـل جـدا مـن االعتـراف االجتمـاعي                        
ة الزوجـة أو    وتوجد نساء كثريات جدا يشاركن يف إدارة املـزارع األسـرية بـصف            . واالقتصادي

االبنة أو بأيـة صـفة أخـرى، وعـادة مـا ال يـسهمن يف نظـام الـضمان االجتمـاعي، ممـا يعـين أن                           
 .دورهن يف الزراعة غري ممثّل متثيال كامال

 يف املائة من املزارع، وفقـا للبيانـات الـواردة يف آخـر تعـداد                ٣٠ ومتتلك املرأة أقل من      - ٢٧٣
 ).١٩٩٩(زراعي 

 
 النسبة املئوية للنساء نسنيمالك املزارع من اجل 

 ٢٩,٦٨ ١ ٦٩٧ ٢١٤ مزارع مملوكة األراضي
 ٢٤,٩٧ ٢٣ ٣٦٤ مزارع غري مملوكة األراضي

 
 .١٩٩٩ Censo Agrario. املعهد الوطين لإلحصاءات :املصدر 
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 : يبني اجلدول التايل العمالة يف الزراعة، حسب اجلنس- ٢٧٤
 
 )٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 
ان اجلنــــــــــــــس 

 )باآلالف(
ــسبة النــــــــــــ
املئوية للنساء

ــسـان  اجلنــــــــــ
 )باآلالف(

النسبة املئويـة   
 للنساء

ــسان  اجلنــــــــــ
 )باآلالف(

النسبة املئوية
 للنساء

٣٦٧٤١,٠٤ ٢٠ ٠٠٢٤٠,٨٥ ٢٨٨٣٩,٤٣٢٠ ١٨ اجملموع
٩٢١٢٦,٥٥ ٩٨٠٢٧,٧٦٩٢٢٢٧,١٩ الزراعة

 
 Encuesta de Población Activaات من معهد املرأة، باستخدام بيان :املصدر 
  

) وخباصـة مـزارع إنتـاج األلبـان       ( يشارك العدد األكرب من املزارعـات يف تربيـة املاشـية             - ٢٧٥
 .ويف البستنة املروية

والزراعــة )  يف املائــة٣١( ويعمــل عــدد كــبري مــن النــساء يف صــناعة األغذيــة الزراعيــة  - ٢٧٦
ــة، رغــم كــو     ــة الريفي ــة التنمي ــات  ضــمن عملي ــامالت املؤقت ــن الع ــؤالء   . هنن م ــا حتــضر ه وبينم

 .العامالت من مزارع أسرية، إال أن هناك زيادة كبرية يف العامالت املهاجرات
 وعادة ما يصل عدد اإلناث إىل أقصى حد يف الزراعة املكثفة، مثـل البـستنة والزراعـة                  - ٢٧٧

هل عند ممارسـتها التوفيـق بـني        املكثفة لألزهار؛ ويف مستودعات التجهيز، أي األنشطة اليت يس        
ــة  ــاة األســرية والعملي ــة     . احلي ــة بالعمال ــة مقارن ــة املؤقت ــادة ملحوظــة يف العمال ــاك زي وكانــت هن

 .النظامية، حيث حلت حمل العمالة األسرية، وخباصة يف أكثر الفروع ديناميكية يف الزراعة
يــة للمحاصــيل، إذ لطبيعــة املومس ويعتمــد هــذا النــوع مــن العمــل بــصفة مباشــرة علــى ا- ٢٧٨

حصاد الزيتـون   (تسنح فرص العمالة لكثري من النساء إال يف العمل املومسي املنخفض املهارة              ال
 ).والعنب واملواحل والفواكه واخلضروات

 وتتمكن جمموعة أخرى من النساء من العمل مبهام خمتلفة، بغـض النظـر عـن املوسـم،                  - ٢٧٩
 .اخلضروات اليت تنضج بعد وقت طويليف زراعة حماصيل الدفيئة أو الفواكه و

 وتعمل أعداد متزايدة من النساء، وخباصة الشابات منهن، يف املهن غـري الزراعيـة الـيت      - ٢٨٠
ينشئنها بأنفسهن من خالل مبادرات تنظيم املـشاريع، مثـل الـسياحة الريفيـة واحلـرف اليدويـة                   

 .وشركات جتهيز املنتجات الزراعية
 

 انونية والتنظيميةالتطورات الق -ثانيا   
مـايو، الـذي يقـر خطـة إعـادة      / أيـار ٢٧ املـؤرخ  ٦٢٠/٢٠٠٥ يعطي املرسـوم امللكـي    - ٢٨١

هيكلــة صــناعة األلبــان، األولويــة للنــساء الــاليت يعملــن يف مزرعــة إلنتــاج األلبــان، ســواء كــن   
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نـهما  ويف املزارع اليت ميلكها شخص واحد ويعمل هبا الزوجان، تقسم احلصة بي           . ميلكنها أم ال  
وفضال عن ذلـك، متـنح املـزارع الـيت متلكهـا      . عند تقرير ما يلزم حلصول املزرعة على األفضلية     

 .اإلناث نقطة إضافية عند القياس
 ويطالب القـانون األساسـي بـشأن املـساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة وزارة الزراعـة                     - ٢٨٢

ية بإعـداد ترتيبـات قانونيـة للملكيـة     وصيد األمساك والتغذية، ووزارة العمل والشؤون االجتماع      
املشتركة حبيث تتمتع نـساء املـزارع باملمارسـة الكاملـة حلقـوقهن ومحايـة الـضمان االجتمـاعي                    

 .واالعتراف بعملهن
 ويطالــب القــانون األساســي أيــضا بــأن تتــضمن جهــود التنميــة الريفيــة تــدابري لتعزيــز    - ٢٨٣

مكانيــة توظفهــا وإدماجهــا يف هيئــات إدارة    املــستوى التعليمــي للمــرأة وتدريبــها، وخباصــة إ    
وعلــى احلكومــات املركزيــة واإلقليميــة واحملليــة أن تعــزز أنــشطة مهنيــة . الــشركات والرابطــات

جديــدة تيــسر عمالــة املــرأة الريفيــة، وإنــشاء شــبكة مــن اخلــدمات االجتماعيــة لرعايــة األطفــال 
ريفيني التوفيـق بـني احليـاة العمليـة         والشيوخ وغريهم من املعالني حبيث ميكن للرجال والنساء الـ         

وستعزز السلطات تكـافؤ الفـرص، وإمكانيـة الوصـول إىل تكنولوجيـات املعلومـات               . واألسرية
واالتصاالت من خالل سياسات وأنشطة موجهة صوب الريفيات، وتنفيذ حلـول تكنولوجيـة             

 .بديلة يف املناطق اليت ال تغطيها تلك التكنولوجيات
ديــسمرب، بــشأن التنميــة  / كــانون األول١٣ املــؤرخ ٤٥/٢٠٠٧نون  ويــستجيب القــا- ٢٨٤

الريفية املستدامة، ملبدأ املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل مـن خـالل إيـالء                    
أولويــة اجتماعيــة جملموعــات ســكانية متنوعــة، وخباصــة النــساء والــشباب، حبيــث جيــري تعزيــز  

وهـذا يفـسح الطريــق   . كـن تطبيقــه مـن الناحيـة االجتماعيــة   التنميـة الريفيـة علـى حنــو عـادل ومي    
للعمل اإلجيايب لصاحل الريفيات بغية معاجلة حاالت التمييز الفعلي على أساس اجلـنس والتغلـب    

 .عليها
 

 السياسات والربامج -ثالثا   
ــى       - ٢٨٥ ــرأة عل ــدرة امل ــة ق ــدريب وتنمي ــة بت ــة وصــيد األمســاك والتغذي  تتكفــل وزارة الزراع
 .ة األعمال احلرة، فضال عن قدرهتا على القيادة لكي متنع التحول املهينمباشر
 وتؤكد خطة تعزيز املساواة بني اجلنسني يف الريف مبدأ إدخال املساواة بـني اجلنـسني                - ٢٨٦

بطريقــة مــستعرضة يف سياســات التنميــة الريفيــة، ممــا يــشجع مــشاركة املــرأة بــشكل فعــال يف     
وتـــدعو اخلطـــة أيـــضا إىل تعزيـــز صـــورة عمـــل املـــرأة  . جيـــايبمناصـــب املـــسؤولية والعمـــل اإل

ــرأة يف الزراعــة أو       ــاء امل ــها، وإبق ومــشاركتها بوصــفها مالكــة للمزرعــة أو مــشاركة يف ملكيت
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إدماجهــا فيهــا، وعمالــة املــرأة وتنويــع األنــشطة، والتــدريب، والتوفيــق، وإمكانيــة الوصــول إىل 
 .التكنولوجيات اجلديدة

شجيع املـرأة لكـي تـصبح مالكـة مزرعـة مـن خـالل ختفيـضات سـعر           وتستمر جهود ت  - ٢٨٧
 : كما يلي٢٠٠٥-٢٠٠٠وكان عدد املنتفعني يف الفترة . الفائدة ومكافآت التشغيل

 
 النسبة املئوية للنساء عدد النساء اجملموع اإلقليم املتمتع باحلكم الذايت

 ٠٤٩٩٣٨٣١ ٣ األندلس
 ٣٧٢٢٨٥٢١ ١ آراغون

 ٨٨٢٣١٠٣٥ أستورياس
 ٢٢٧٦٤٢٨ جزر بالياريس
 ٤٣١١٧٢٤٠ جزرالكناري

 ٣٥٣١٥١٤٣ كانتابريا
 ٥٤٨٣٥٣١٤ ٢ قشتالة إي ليون
 ٤٧٨٣٦٤١٥ ٢ قشتالة ال مانشا

 ٤٤٢٦٤٠٢٦ ٢ كاتالونيا
 ٢٨٨٤٢٦١٩ ٢ إيسترميادورا

 ٢٣٩٤١ ٠٢٦١ ٣ غاليسيا
 ١٢٤٣٣٢٧ مدريد
 ٤٥٩١١٤٢٥ مورسيا
 ٢٧٦٤٣١٦ وخاال ري

 ٥٠٧٣٤١٢٣ ١ فالينسيا
 ٤٧٣٢٤ ٤٦٢٥ ٢١ إسبانيا

 
 وزارة الزراعة وصيد األمساك والتغذية. Subdirección General de Igualdad y Modernización :املصدر 
  

 Leader، اليت تواصل برنـاجمي  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ للفترة Leader Plus واملبادرة اجملتمعية - ٢٨٨
ــة اجلــودة    Leaderاألول و   الثــاين، مــصممة حبيــث تعــزز وتــدعم اســتراتيجيات متكاملــة وعالي

للتنمية الريفية وهتدف بصفة عامة إىل ختفيف حدة املشاكل، مثل شيخوخة السكان واخلـروج              
وتعطـي  . من املناطق الريفية، مما يضر مبدن الريف عـن طريـق اسـترتاف الوظـائف الرفيعـة منـها             

 يف املائـة علـى      ٢٥ من نساء، أو من رابطات تشكل النـساء نـسبة            األولوية للمقترحات املقدمة  
 .األقل من أعضائها
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 مــن صــناديق اجملتمــع احمللــي  ٢٠٠٦-٢٠٠٠ للفتــرة Proder2 وجيــري متويــل برنــامج - ٢٨٩
واحلكومة املركزيـة واألقـاليم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، فـضال عـن الكيانـات احملليـة واالسـتثمار                     

. لربنــامج جمموعــة بــرامج للتنميــة الريفيــة الــيت تطبــق تــدابري التنميــة احملليــة اخلــاص، وميثــل هــذا ا
 أو مـن رابطـات تـشكل        ،وتعطى األولوية عنـد انتقـاء املـشاريع للمقترحـات املقدمـة مـن نـساء               

 . يف املائة على األقل من أعضائها٢٥النساء نسبة 
ــرامج اإلع   - ٢٩٠ ــالتقرير، كانــت أهــم ب ــرة املــشمولة ب ــاء الفت ــات الــيت تقــدمها وزارة   وأثن ان

 :الزراعة وصيد األمساك والتغذية هي
تشجيع الرابطات والتعاونيات الزراعية علـى نطـاق أوسـع مـن نطـاق األقـاليم املتمتعـة            • 

 باحلكم الذايت، مع إعطاء األولوية للطلبات اليت تتضمن تعزيز مشاركة املرأة؛
 يف  ٢٠ختـصص نـسبة     : غذيـة الزراعيـة   تدريب املهنـيني الـريفيني والعـاملني يف جمـال األ           • 

املائــة مــن صــناديق املــنح لألنــشطة الــيت تكفلــها منظمــات نــسائية هلــا روابــط قانونيــة     
باملنظمات الزراعية املهنية، وجيري إيالء األولويـة أيـضا للـربامج التدريبيـة الـيت تقودهـا          

 أو تشارك فيها أغلبية من النساء؛
 عيد الوطين، مع تشجيع مشاركة املرأة كأولوية؛تعزيز التكامل التعاوين على الص • 
االبتكــار التكنولــوجي يف املنــاطق الريفيــة، حيــث يعتمــد مقــدار املــساعدة ومعــايري          • 

االنتقاء، ضمن أمور أخـرى، علـى تقـدمي تطبيقـات تكنولوجيـة علـى اجملموعـات الـيت                   
 ؛)النساء والشباب واملعوقون(تواجه صعوبات يف التوظف 

يع تسهم يف تعزيز املرأة الريفية عن طريق إنشاء مؤسـسات تقـوم بتوظيـف               إقامة مشار  • 
 املرأة؛

 اعتبار اخلطة املشتركة للتأمني الزراعي إعانة إضافية للمزارعات الشابات؛ • 
 يف مقدار املساعدة، وزيـادة يف احلـد   hp/ يورو١٠زيادة مببلغ   : جتديد اآلالت الزراعية   • 

 .ماراألقصى ملقدار إمجايل االستث
ــة       - ٢٩١ ــاطق الريفي ــرأة يف املن ــدعم امل ــربامج الــيت ت ــة إىل ال ــات مالي ــرأة إعان  ويقــدم معهــد امل

ومصائد األمساك البحرية من خالل التـشجيع علـى مباشـرة األعمـال احلـرة، وبـرامج التـدريب                   
 .والتوظيف، وتسويق املنتجات، وإنشاء التعاونيات وإدارهتا، وإدارة املوارد الطبيعية
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 يل من ضريبة الدخل الفرديمتو  
 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٦ ٦ ٩ عدد الكيانات
 ٦ ٦ ١٠ عدد الربامج
 يورو٧١٥ ٥٠٠  يورو٦٠٩ ٠٠٠  يورو٧٢٠ ٩٤٢ جمموع املنح

  
 الصندوق العام  

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٦ ٦ ٥ عدد الكيانات
 ١٠ ١٠ ٩ عدد الربامج
 يورو٢٢٠ ٩٦٥ ورو ي٢٠٨ ٥٣٦  يورو١٤٨ ٦٢٨ جمموع املنح

  
 مكافـأة جديـدة يف إطـار جـائزة وزارة الزراعـة وصـيد األمسـاك        ٢٠٠٥ وأنشئت عـام   - ٢٩٢

، “للمـرأة يف عـامل األعمـال التجاريـة        ”تقـديرا   “ أفضل مؤسسة لألغذية اإلسبانية   ”والتغذية لـ   
 وتـــستهدف النـــساء الـــاليت يـــضربن مـــثال للمـــساواة يف جتـــارة األغذيـــة الزراعيـــة مـــن خـــالل 

ـــ  . جهــودهن “ املــرأة يف الزراعــة ومــصائد األمســاك ” وأنــشئت كــذلك جــائزة أدبيــة جديــدة ل
تشجيعا لإلنتاج األديب الذي يلقي الضوء علـى األمهيـة االجتماعيـة واإلنـسانية للمـرأة يف هـذه                   

 .اجملاالت
 علـى االسـتراتيجية اإلسـبانية للتنميـة      ٢٠٠٧نـوفمرب   / وجرت املوافقة يف تشرين الثـاين      - ٢٩٣

املستدامة، وهدفها التوصل إىل جمتمع أكثـر متاسـكا فيمـا يتعلـق باالسـتخدام الرشـيد للمـوارد،                   
 .جتماعية ، وجيري فيه تعميم مراعاة املنظور اجلنساينع يتميز بقدر أكرب من العدالة االوجمتم
 وتقــدم وزارة البيئــة حاليــا دورة عــن سياســات املــساواة بــني اجلنــسني لتحليــل اإلدارة - ٢٩٤

وقـد أدخلـت الـوزارة      . لعامة من منظور جنساين مـن أجـل القـضاء علـى أوجـه عـدم املـساواة                 ا
البيئـة يف  ” (“Medio Ambiente en España”قسما عن تدابري املساواة بني اجلنسني يف نـشرهتا  

 .، ويوضح هذا القسم أنشطة الوزارة يف هذا اجملال)“إسبانيا
ــشاريع ال   - ٢٩٥ ــنح إىل املـ ــدمي املـ ــد تقـ ــة       وعنـ ــي، والتنميـ ــث العلمـ ــوم بالبحـ ــيت تقـ ــة الـ بيئيـ

 .واالبتكارات التكنولوجية، تعطي نقاطا إضافية للمشاريع إذا ضم فريق البحث هبا نساء
 : ويواصل معهد املرأة برناجمه السنوي لإلعانات املقدمة إىل األنشطة- ٢٩٦
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 املبلغ السنة اسم النشاط الكيانات

Universidad de Salamancaلقــة دراســية عــن نــوع اجلــنس والبيئــة يف الــدورة   ح
رؤيـة متعـددة    : ٢١البيئـة يف القـرن      ”اخلاصة بـشأن    
  يورو١ ٠٠٠ ٢٠٠٥ .“التخصصات

Universidad de Valladolid يورو١ ٥٠٠ ٢٠٠٥ “املرأة والتنمية املستدامة”حلقة دراسية بشأن  
  

  املساواة أمام القانون املدين- ١٦ و ١٥املادتان   
 التطورات القانونية والتنظيمية -أوال   

يوليه، الذي يعـدل أحكـام القـانون املـدين        / متوز ١ املؤرخ   ١٣/٢٠٠٥ يسمح القانون    - ٢٩٧
ــوق           ــم حق ــث يكــون هل ــن نفــس اجلــنس حبي ــني األشــخاص م ــالزواج ب ــزواج، ب ــيت حتكــم ال ال

 .كانية التبينوواجبات كاملة ومتساوية مثل الزواج بني أشخاص من اجلنسني، مبا يف ذلك إم
يوليــه، الــذي يعــدل القــانون املــدين / متــوز٨ املــؤرخ ١٥/٢٠٠٥ ويــستهدف القــانون - ٢٩٨

 وهـي أعظـم     -وقانون األحكام املدنية فيما يتعلق باالنفصال والطالق، ضمان انعكاس احلرية           
صال أو وبالتايل يقضي القانون على املربرات الـيت جتيـز االنفـ     .  يف الزواج  -قيم نظامنا القانوين    

الطالق؛ ويتيح احلصول املباشر على الطـالق دون احلاجـة إىل االنفـصال القـضائي أو الفعلـي؛                  
ويشجع الطرفني يف هذه احلاالت علـى عقـد اتفـاق متبـادل، ويعـزز حريـة الطـرفني يف ممارسـة                      
ــل، وبتنظــيم        ــع احلــاالت مبــصلحة الطف ــار يف مجي ــع األخــذ يف االعتب مــسؤولياهتما األســرية، م

 .ة املشتركة من أجل الوفاء هبذه األغراض على وجه التخصيصاحلضان
يوليـه، املعـِدل للـسجل املـدين      / متـوز  ٨ املـؤرخ    ٨٢٠/٢٠٠٥ وأحدث املرسوم امللكي     - ٢٩٩

 :، تغيريات هلا أهداف ثالثة١٩٥٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤الذي وافق عليه املرسوم املؤرخ 
 سب األصلي يف حاالت التبين؛إنشاء إجراء خاص حيذف اإلشارة إىل الن • 
السماح بتسجيل امليالد عنـدما ال يكـون هنـاك إال نـسب واحـد؛ ويف هـذه احلـاالت،             • 

اليكــون هنــاك التــزام مــن األم أو األب بتلفيــق والــد مزيــف أو والــدة مزيفــة ألغــراض 
 حتديد اهلوية فحسب؛

االت تقـومي   توسيع نطاق أسس إلغاء حكم وحتويله بالكامـل إىل شـخص آخـر، يف حـ                • 
 .أو تغيري اجلنس أو النسب
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 االستبعاد االجتماعي  
 احلالة الراهنة -أوال   

 االستبعاد االجتماعي ظاهرة متعددة األبعاد تتضمن مـشاكل مثـل اإلفتقـار إىل النقـد،            - ٣٠٠
ــق،       ــيم، وعــدم وجــود ســكن الئ ــة واحلــصول علــى التعل ومــشاكل االنــضمام إىل القــوة العامل

فتقار إىل القدرة النفسية والبدنية والرعاية الصحية، وغياب دعـم األسـرة            وضعف الصحة، واال  
 .أو اجملتمع احمللي أو عدم كفايته، ومشاكل الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة

 يعترب األفراد معرضون خلطر الفقر إذا عاشـوا يف أسـر معيـشية تقـل فيهـا نـسبة إمجـايل          - ٣٠١
ويوضـح اجلـدول التـايل معـدالت        . الدخل الوطين املكافئ   يف املائة من متوسط      ٦٠الدخل عن   

 :الفقر النسيب يف إسبانيا واالحتاد األورويب
 
 متوسط االحتاد األورويب  إسبانيا 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ السنة

٪ ١٧٪ ١٧٪ ٢١٪ ١٩ نساء  
٪ ١٥٪ ١٥٪ ١٩٪ ١٧ رجال  

٪ ١٦٪ ١٦٪ ٢٠٪ ١٨ اجملموع  
 
 .ب اإلحصائي للجماعات األوروبيةاملكت :املصدر 
  

، اليت يصدرها املعهـد الـوطين   “Hombres y Mujeres en España, 2008” وتبني نشرة - ٣٠٢
 :لإلحصاءات بالتعاون مع معهد املرأة، البيانات التالية

 )نسبة مئوية(معدالت الفقر النسيب، حسب السن واجلنس   
 
 نساء رجال اجلنسان 

 ٢١,٢ ١٨,٥ ١٩,٩ اجملموع
 ٢٤,١ ٢٣,٦ ٢٣,٨  سنة١٦أقل من 

 ٢١,٢ ١٧,٧ ١٩,٤  سنة٢٤ إىل ١٦من 
 ١٦,٣ ١٤,٧ ١٥,٥  سنة٤٩ إىل ٢٥من 
 ١٧,٤ ١٥,٤ ١٦,٤  سنة٦٤ إىل ٥٠من 
 ٣٢,٦ ٢٨,٠ ٣٠,٦  سنة فأكثر٦٥
 
 ، املعهد الوطين لإلحصاءاتEncuesta de Condiciones de Vida 2006 :املصدر 
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الفقر النسيب مرتفع لدى النساء عنـه لـدى الرجـال يف مجيـع الفئـات العمريـة،           ومعدل   - ٣٠٣
 يف املائــة للنــساء  ٣٢,٦(وخباصــة بــني املــسنات، حيــث يتعــدى الفــارق أربــع نقــاط مئويــة         

 ).يف املائة للرجال ٢٨ و
 

 املتشردون حسب اجلنس والتوزيع حسب مستوى الدخل  
 
 نساء رجال اجلنسان 

 األشخاص 
ــسبة  ــة النــ املئويــ
 األشخاص لألشخاص

النــسبة املئويـــة  
 األشخاص لألشخاص

النسبة املئويـة
 لألشخاص

 ١٠٠,٠ ٣ ٧٩٠ ١٠٠,٠ ١٨ ١١١ ١٠٠,٠ ٢١ ٩٠٠ اجملموع

 ٣٩,٦ ١ ٤٩٩ ٥١,٨ ٩ ٣٧٣ ٤٩,٦ ١٠ ٨٧٢  يورو٣٠٠ - ١من 

 ١٧,٢ ٦٥٠ ٩,٦ ١٧٤٢  ١٠,٩ ٢ ٣٩٢  يورو٤٥٠ - ٣٠١من 
 ١٢,١ ٤٥٧ ٨,٢ ١ ٤٩٠ ٨,٩ ١ ٩٤٧  يورو٦٠٠ - ٤٥١من 

 ٦,١ ٢٣٢ ٦,٥ ١ ١٧٤ ٦,٤ ١ ٤٠٦  يورو٦٠٠أكثر من 
 ٢٥,١ ٩٥٢ ٢٣,٩ ٤ ٣٣١ ٢٤,١ ٥ ٢٨٣ ال توجد إجابة/ال يعرفون

 
 ، املعهد الوطين لإلحصاءاتEncuesta sobre las Personas sin Hogar 2005 :املصدر 
  

ــضوء  - ٣٠٤ ــشرة ال ــسبة   وتلقــى نفــس هــذه الن ــى أن ن ــشردين عــام   ٨٣ عل ــة مــن املت  يف املائ
 يـورو شـهريا،     ٣٠٠ويبلغ متوسط دخل هؤالء األشخاص حـوايل        .  كانوا من الرجال   ٢٠٠٥

ومـع ذلـك، جيـب      . ويرتفع هذا املتوسط ارتفاعـا طفيفـا يف حالـة النـساء عنـه يف حالـة الرجـال                  
 .بة فيما يتعلق مبتغري الدخلاتباع احلذر عند حتليل األرقام نظرا الرتفاع مستوى عدم اإلجا

ونـصيب  .  واألشخاص العاطلون لفترة طويلة هم من مل يعملـوا ملـدة سـنة علـى األقـل            - ٣٠٥
 .النساء أكرب بكثري من نصيب الرجال يف هذه اجملموعة

 
 )٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 
ــسان  اجلنـــــــــ

 )باآلالف(
النــسبة املئويـــة  

 للنساء
اجلنـــــــــسـان 

 )باآلالف(
ــسبة امل ــة النـ ئويـ
 للنساء

ــسان  اجلنـــــــــ
 )باآلالف(

النـسبة املئويـة
 للنساء

٤٣٣,٧٦٢,٥٣ ٧٤٩,١٦١,٠٢٤٥٢٦٤,٠٩ اجملموع
٢٠,٧٥٣,١٤١٥٥٢,٦٧١٢,٩٦٢,٠٢  سنة١٩ إىل ١٦
١٠١,٦٥٥,٥١٥٢,٩٦٢,٧٦٤٢,٣٦٤,٠٧  سنة٢٤ إىل ٢٠
١٢٥,٤٦١,٢٤٦٢,٥٦٥,٢٨٥٤٦٦,٦٧  سنة٢٩ إىل ٢٥
١٠٣,٩٦٧,٣٧٥٢,٢٦٢,٨٤٥٣٦٨,٤٩  سنة٣٤ إىل ٣٠
١٠٦,٧٧٠,١٥٨,٥٦٨,٥٥٤٩٦٥,٧١  سنة٣٩ إىل ٣٥
٨٠,٣٧٠,٧٣٥٥,٥٧١,٨٩٥٣,٤٦٢,٩٢  سنة٤٤ إىل ٤٠
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 )٢الربع  (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 
ــسان  اجلنـــــــــ

 )باآلالف(
النــسبة املئويـــة  

 للنساء
اجلنـــــــــسـان 

 )باآلالف(
ــسبة امل ــة النـ ئويـ
 للنساء

ــسان  اجلنـــــــــ
 )باآلالف(

النـسبة املئويـة
 للنساء

٧٩,٨٦٤,١٦٤٥,٦٦٣,١٦٥٢٦٩,٨١  سنة٤٩ إىل ٤٥
٥٨,٤٥١,٥٤٥٠,٥٦٧,٧٢٤٩,١٥٩,٠٦  سنة٥٤ إىل ٥٠
٤٩,١٤٣,٧٩٣٩,٥٥٥,٤٤٤٤٤٧,٧٣  سنة٥٩ إىل ٥٥
٢٢,٦٣٥,٤١٩,١٥٠,٢٦٢٢,٦٥٠,٤٤  سنة٦٤ إىل ٦٠
١,٠٣٠صفر٠,٨٦٢,٥٠,٣  سنة٦٩ إىل ٦٥
صفر٠,٣ صفر٠,٢ صفر صفر  سنة فأكثر٧٠  
 .إلحصاءات، املعهد الوطين لEncuesta de Población Activaمعهد املرأة، باستخدام بيانات من  :املصدر 
  

ــشية عــام     - ٣٠٦ ــسنوي لألســرة املعي ــدخل ال ــات ال ــد تفــسري بيان ــسن  ٢٠٠٤ وعن ــسبة ل  بالن
ـــ     أســرة معيــشية الــيت  ١٠ ٣٨٣ ٠٠٠وجــنس الــشخص ذي الــصلة، جيــب اإلشــارة إىل أن ال

 .يرأسها ذكر تتضمن معظم األسرة املعيشية اليت تضم زوجني أو عشريين
 
 اجملموع 

أقــــــــل مــــــــن 
  يورو٩ ٠٠٠

إلــــــــى  ٩ ٠٠٠
  يورو١٤ ٠٠٠

 إلــــى ١٤ ٠٠٠
  يورو١٩ ٠٠٠

 إلــــى ١٩ ٠٠٠
  يورو٢٥ ٠٠٠

 إلــــى ٢٥ ٠٠٠
  يورو٣٥ ٠٠٠

ــن   ــر مــــــ أكثــــــ
  يورو٣٥ ٠٠٠

ــد ال توجـــ
 إجابة

١٦,٨٠,٤ ١٤١,٣١٨,٣١٦,٢١٤,٩١٦,٠١٧,٥ ١٥ اجلنسان
١٩,٢٠,٤ ٣٨٣,٠١٣,٢١٥,٢١٥,٥١٧,١١٩,٣ ١٠ الرجال
١١,٤٠,٤ ٧٥٨,٣٢٩,٤١٨,٢١٣,٧١٣,٥١٣,٦ ٤ النساء

 
 ، املعهد الوطين لإلحصاءاتEncuesta de condiciones de vida 2005 :املصدر 
  

 وميكن رؤية نفس الفروق بني األسر املعيشية اليت ترأسها نـساء واألسـر املعيـشية الـيت                  - ٣٠٧
تلــف النفقــات، يرأســها رجــال عــن طريــق حتليــل األســر املعيــشية الــيت ال ميكنــها أن تتحمــل خم 

 :حسب سن وجنس الشخص ذي الصلة
 

 اجملموع 

أسـبوع علــى  
األقــل إجــازة 

 كل سنة

اســــــــــتهالك اللحــــــــــوم
أوالـــــدجاج أو الـــــسمك
ــومني علـــى ــرة كـــل يـ مـ

 األقل

االحتفـــــــــــــــــــاظ 
باملسكن يف درجة   

 حرارة مناسبة
القدرة على مواجهة
املـــــصروفات غـــــري

 املتوقعة

١٤١,٣٤٠,٤٢,٥٩,٠٣٣,٨ ١٥ اجلنسان
٣٨٣,٠٣٧,٣٢,٠٨,٢٢٩,٨ ١٠ الرجال
٧٥٨,٣٤٧,٢٣,٤١٠,٨٤٢,٥ ٤ النساء

 
 ، املعهد الوطين لإلحصاءاتEncuesta de condiciones de vida 2005 :املصدر 
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ــة لتحديــد عــدد الــسكان مــن الرومــا بــأن      - ٣٠٨  وجيــب األخــذ يف احلــسبان عنــد أيــة حماول
ــة بعــضو   ــات املعني ــر هــذه       البيان ــايل ال تظه ــا الدســتور، وبالت ــات حيميه ــة بيان ــة إثني ــة مجاع ية أي

املتغريات يف اإلحصائيات الرمسيـة املعنيـة بالـسكان أو العمالـة أو التعلـيم أو األسـرة أو احلمايـة                     
وعلى أي حال، فوزارة العمل والشؤون االجتماعيـة تقـدر أن عـدد الـسكان مـن                 . االجتماعية

 ١,٥ شـخص، ميثلـون نـسبة قـدرها          ٦٥٠ ٠٠٠ و   ٦٠٠ ٠٠٠ح بـني    الروما يف إسـبانيا يتـراو     
 .يف املائة من جمموع سكان إسبانيا

ــاك    - ٣٠٩ ــان هنـ ــصاءات كـ ــوطين لإلحـ ــد الـ ــا للمعهـ ــب  ٣ ٠٣٤ ٣٢٦ وطبقـ ــن األجانـ  مـ
ــسبة  ٢٠٠٤املــسجلني يف إســبانيا عــام   ــساء ن ــهم ٤٧,٠٨، شــكلت الن ــة من ويف عــام .  يف املائ

يف املائــة مــن األجانــب املــسجلني الــذين بلــغ عــددهم   ٤٦,٩٩، شــكلت النــساء نــسبة ٢٠٠٧
 . نسمة٤ ٥١٩ ٥٥٤
 يف املائــة مــن األجانــب احلاصــلني علــى بطاقــات أو   ٤٥,٧٥ وشــكلت النــساء نــسبة  - ٣١٠

. ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٣٠ نــسمة يف ٣ ٥٣٦ ٣٤٧تــصاريح صــاحلة لإلقامــة البــالغ عــددهم 
 بـشأن سـن املهـاجرين وبلـداهنم األصـلية           ويبني اجلدول التايل بيانات مفصلة تتضمن معلومـات       

 .يف تلك احلالة
 
  الفئة العمرية   

 اجملموع اجلنسية/القارة
ــسبة املئويــة   الن

 للنساء
أقــــــــــل مــــــــــن 

 سنة ١٥
 إلـــــــــــــــــــــــى١٦
  سنة٦٤

أكثــــــر مــــــن  
 سنة ٦٤

ال توجــــــد 
 إجابة

متوسط 
 السن

٢٣١١٨١٣٣ ٦٩٤١٥٠ ٩٣٩ ٢٤١٢ ٣٤٧٤٥,٧٥٤٤٦ ٥٣٦ ٣ اجملموع
٥٧٤١٤٣٨ ٠٣٥١١٢ ٠٣٤ ٥٩٤١ ٢١٧٤٥,٤٧٨٧ ٢٣٤ ١ ماعة األوروبيةاجل

٣٤صفر٣٥١ ٦٠٤١ ٠٩١٩٤ ٠٤٦٥٥,١١١٣ ١٠٩ بقية أوروبا
٧٥٨١٢٨ ٤٧٧٨ ٠٤٣٦١٠ ٢٧٩٣٤,٢٦١٦٧ ٧٨٦ أفريقيا

٥٢٨٤٣٢ ١٠٦١٩ ٠٠٦ ١٧٢١ ٨١٠٥٣,٨٤١٤١ ١٦٦ ١ أمريكا الالتينية
٤٥صفر٢٧٥ ٢٥٢٣ ٢٧٤١٤ ٨٠١٤٨,٧٠١ ١٨ أمريكا الشمالية

٣١صفر٥٥٠ ٩٧٥٤ ٥٥٠١٧٧ ٠٧٥٤٠,٦٤٣٥ ٢١٨ آسيا
٣٨صفر٥٥٢١٥٧ ٩٦٢٤٤,١٦٢٥٣١ ١ أوقيانوسيا

/ عــــدميو اجلنــــسية
١٥٧٣٢,٨٣٢٦٤٦٩٣٣٨١٦٢٢٩ ١ توجد إجابة ال  
 Secretaría de Estado y de Inmigración :املصدر 
  

 بغيـة مـنح     ٢٠٠٥ر التطبيع الـوظيفي لألجانـب الـذي حـدث عـام              ومن اجلدير بالذك   - ٣١١
إقامة وتصاريح عمل لألجانب الذين ظلوا يف إسبانيا ملدة ستة أشهر على األقل، وكان لـديهم                

ونتيجـة هلـذه العمليـة،      . عرض مؤكد للعمل ملدة ستة أشهر أو أكثـر، واسـتوفوا شـروطا معينـة              
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 شخــصا يف الــضمان ٥٥٠ ١٣٦ تــسجيل  تــصرحيا، وبالتــايل جـرى ٥٧٣ ٢٧٠جـرى إصــدار  
 . يف املائة من هؤالء األشخاص٤٤,١وشكلت النساء نسبة . االجتماعي

 ومعـدل مــشاركة الـسكان األجانــب، وخباصــة مـن جمموعــة البلـدان غــري األعــضاء يف     - ٣١٢
 .االحتاد األورويب، يف القوة العاملة أعلى من معدل مشاركة السكان األسبان

 
 أجانب   

بقية العامل أمريكا الالتينية بقية أوروبا االحتاد األورويب اجملموع أسبان موعاجمل ٢٠٠٦

٥٨,٣٢٥٦,١٧٧٧,١٤٥٧,١٣٨٣,٩٢٨٣,٤١٧٣,٣٤ اجلنسان
٤٧,٩٥٤٥,٦٢٦٨,٣٨٤٧,٩١٧٧,١٠٧٨,٧٩٤٦,٣٦ نساء
٦٩,١٢٦٧,١٨٨٥,٨٩٦٥,٩٦٩١,٤٥٨٩,١٣٨٩,٦٦ رجال

 
 ، املعهد الوطين لإلحصاءاتEncuesta de Población Activa 2006 :املصدر 
  

 ومــن املهــم أيــضا مالحظــة البيانــات املعنيــة بالعمــال األجانــب املــشتركني يف الــضمان - ٣١٣
 يف املائـة مـن املـسجلني األجانـب عـام            ٤٦,٥٤فرغم أن نـسبة املهـاجرات بلغـت         . االجتماعي
ــسبة   ٢٠٠٦ ــثلن إال نـ ــن ال ميـ ــن ٣٩,٤١ فهـ ــة مـ ــضمان    يف املائـ ــشتركني يف الـ ــب املـ  األجانـ

 .االجتماعي
 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٤ 
النسبة املئوية للنساء اجلنسان  النسبة املئوية للنساء اجلنسان  

٩٧٣٣٩,٤١ ٨٢٣ ٧٤٤٣٦,٧١١ ٠٧٦ ١ اجملموع
٥١٢٢٥,٢٠ ٦٥٨٢١,٤٦١٧٥ ١٢٥ زراعة
٠٢٩٢٣,٩٦ ٩٧٢٢٢,٢١١٤٨ ٩٦ صناعة
٩٠٠٤,١٩ ٥٣٦٣,٨٤٣٧٧ ١٩٠ تشييد

٥٢٩٥٥,٥٣ ١٢٢ ٢٣٦٥١,١٥١ ٦٦٣ خدمات
صفر٣٤٢٣٥,٣٨٣ ال توجد إجابة

 
 ، وزارة العمل والشؤون االجتماعيةAnuario de Estadísticas Laborales :املصدر 
  

فكــثريا :  واملهــاجرات، مثلــهن مثــل األســبانيات، يعــانني مــن العــزل األفقــي والرأســي  - ٣١٤
من كفاءاهتن املهنية، أساسا يف قطـاع اخلـدمات، وخباصـة يف األعمـال              يشغلن مناصب أدىن     ما

 .املنـزلية وأعمال الضيافة، وأحيانا ما ختضع هذه األعمال لشروط وعقود متقلقلة
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 وفيمــا يتعلــق بــصحة املهــاجرات، يوجــد ارتفــاع يف معــدالت اإلجهــاض الطــوعي،     - ٣١٥
خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة       يعكس صعوبات يف احلصول على وسائل منع احلمل و         مما

 .نظرا لالفتقار إىل املعلومات املتعلقة بتلك اخلدمات، فضال عن احلواجز الثقافية
 يف املائــة مــن مجيــع األشــخاص املعــوقني، وفقــا لبيانــات مــن ٥٨ وتــشكل املــرأة نــسبة - ٣١٦

ــام      ــات لع ــن أجــل املعوق ــة العمــل م ــشكل ا. ٢٠٠٧خط ــد   وت ــوقني بع ــة املع ــساء أغلبي  ســن لن
 :وعالوة على ذلك.  يف املائة٦٩ سنة فيشكلن نسبة ٨٠بعد سن  سنة، أما ٦٥

 يف املائـــة مـــن املعوقـــات علـــى أي تعلـــيم أو مل يلـــتحقن      ٧٤,٧٩مل حتـــصل نـــسبة   • 
 بالدراسة االبتدائية؛ إال

 يف املائـة لـدى   ٣,٦٦ يف املائة من املعوقـات، مقارنـة بنـسبة        ٦,٧٤تبلغ نسبة األميات     • 
 ترجع على حنو كامل إىل مشاكل بدنية أو عقلية؛ وذلك ألسباب الالرجال، 

 يف ٣٤(عــن معــدل نــشاط املعــوقني  )  يف املائــة٢١,٧(يقــل معــدل نــشاط املعوقــات   • 
 ؛)املائة

عن معدل الرجال يف مثل هذه احلالـة        )  يف املائة  ١٩,٧٠(يرتفع معدل بطالة املعوقات      • 
 ؛) يف املائة١٢,٨(

 ٤٣ ٠٨٨ يف املائــة مــن املعــاقني البــالغ عــددهم     ٢٩,٥٤إال نــسبة تــشكل املــرأة   ال • 
 .شخصا الذين انتفعوا من تدابري إجياد فرص العمل

 ٧ ٤٨٤ ٣٩٢ سـنة يف إسـبانيا       ٦٥ ويبلغ عدد السكان البالغني مـن العمـر أكثـر مـن              - ٣١٧
 .نسمة، وتشكل النساء األغلبية يف هذه الفئة العمرية

 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٤ 
النسبة املئوية للنساء اجلنسان  نسبة املئوية للنساءال اجلنسان  

٩٦٤٥٠,٥٧ ٧٠٨ ٦٨٤٥٠,٧٣٤٤ ١٩٧ ٤٣ اجملموع
٨٩٣٥٣,٠٢ ٩٠٧ ٧٧٥٥٣,١٩١ ٩٨٥ ١  سنة٦٩ إىل ٦٥من 
٣٩٨٥٤,٦٥ ٩٧٨ ٤٤٣٥٤,٩٢١ ٩٥٧ ١  سنة٧٤ إىل ٧٠من 
٢٧٨٥٧,٧٣ ٦٢٣ ٢١٩٥٨,٠٩١ ٥٣٨ ١  سنة٧٩ إىل ٧٥من 
١٩٩٦١,٨٣ ١٢٣ ٥٨٥٦٢,٤٤١ ٠٢٦ ١  سنة٨٤ إىل ٨٠من 

٦٢٤٦٩,٩٢ ٩٨٧٧٠,٠٧٨٥١ ٧٩٢  سنة٨٥أكثر من 
 
  املنقح، املعهد الوطين لإلحصاءاتPadronمعهد املرأة، باستخدام بيانات من الـ  :املصدر 
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 وطبقـــا لبيانـــات الورقـــة البيـــضاء املعنيـــة باإلعالـــة، يوجـــد يف إســـبانيا أكثـــر مـــن          - ٣١٨
وتبلــغ .  شــخص معــال، ومــن املتوقــع أن يزيــد هــذا العــدد يف الــسنوات القادمــة١ ١٢٥ ٠٠٠

 . يف املائة٨٠ سنة يف إسبانيا ٦٥نسبة املعالني ممن جتاوزا سن 
ورغـم ازديـاد العـدد، جتــدر    .  وتـرأس املـرأة أغلبيـة األسـر القائمـة علـى أحـد الوالـدين        - ٣١٩

ــة لألســر املعيــ   شية الــيت ترأســها امــرأة اخنفــضت اخنفاضــا طفيفــا،   اإلشــارة إىل أن النــسبة املئوي
 .وزادت بالتايل نسبة األسر املعيشية اليت يرأسها رجل

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ 

 ٣٨٢,١٨ ٢٧٣,٠٠ اجملموع
 ١٣,١٢ ١٢,٢٣ النسبة املئوية للرجال
  ٨٦,٨٧ ٨٧,٧٧ النسبة املئوية للنساء

املعهد الوطين ). ستقصائية للسكان الناشطني اقتصادياالدراسة اال (Encuesta de Población Activa :املصدر 
 لإلحصاءات

  
 األسر القائمة على أحد الوالدين، حسب النشاط االقتصادي للشخص ذي الصلة  

  
 )الربع الثاين (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 

 
ــسان  اجلنـــــــــ

 )باآلالف(
النــسبة املئويـــة  

 للنساء
اجلنـــــــــسـان 

 )باآلالف(
ــة   ــسبة املئويـ النـ

 للنساء
ــ سان اجلنـــــــــ

 )باآلالف(
النـسبة املئويـة

 للنساء
٣٠٧,٢٠٨٨,٩٣٣٩٣,٣٠٨٨,٣٣٤٠٥,٥٠٨٦,٨٦ اجملموع
٢٥٧,٥٠٨٧,٦١٣٢٨,٥٠٨٧,٤٠٣٤١,٢٠٨٦,٢٥ ناشطون
٢١٧,٦٠٨٦,١٧٢٨٨,٨٠٨٦,٤٦٣٠٤,٨٠٨٥,٧٠ عاملون
٣٩,٩٠٩٥,٤٩٣٩,٧٠٩٤,٢١٣٦,٤٠٩٠,٩٣ عاطلون

٤٩,٧٠٩٥,٧٧٦٤,٨٠٩٣,٠٦٦٤,٣٠٩٠,٠٥ غري الناشطني  
 ، املعهد الوطين لإلحصاءاتEncuesta de Población Activa :املصدر 
  

 . تشكل النساء نسبة ضئيلة جدا من السجناء- ٣٢٠
 
 ٢٠٠٦  ٢٠٠٤ 
النسبة املئوية للنساء اجلنسان  النسبة املئوية للنساء اجلنسان  

٠٢١٧,٩٨ ٣٧٥٧,٧٠٦٤ ٥٩ اجملموع
٠٦٥٩,٩٤ ١١٢٨,٧٦١٥ ١٣ رهن احملاكمة

٠٧٣٧,٤٢ ٣٨٤٧,٤٤٤٨ ٤٥ املدانون
٥٢٠٥,٣٨٦١٢٦,٢١ تدابري أمنية
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 ٢٠٠٦  ٢٠٠٤ 
النسبة املئوية للنساء اجلنسان  النسبة املئوية للنساء اجلنسان  

٩٠٧,٧٨٧١٤,٢٣ املقبوض عليهم يف هناية األسبوع
٧٣٨,٢٢٨٥١,١٨ غرامات غري مدفوعة

١٩٦١,٠٢١١٥٣,٤٨ مرور  
 ات من اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحيةمعهد املرأة، باستخدام بيان :املصدر 

 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا   
ديسمرب، بشأن تعزيز االسـتقالل     / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٣٩/٢٠٠٦ يقرر القانون    - ٣٢١

ــو       ــبان، وه ــواطنني األس ــدا للم ــا جدي ــالني، حق ــة للمع ــذايت والرعاي ــذين   ال  حــق األشــخاص ال
هم، وخباصـــة املـــسنني واملعـــوقني، يف تلقـــي الرعايـــة الالزمـــة مـــن يـــستطيعون رعايـــة أنفـــس ال

 .السلطات احلكومية
 وينــشئ هــذا القــانون نظــام االســتقالل ورعايــة املعــالني بغيــة تعزيــز االســتقالل الــذايت - ٣٢٢

وكفالة رعاية ومحايـة املعـالني يف مجيـع أحنـاء إسـبانيا، مبـشاركة مجيـع املـستويات احلكوميـة يف                      
ويعمل النظام بوصفه شـبكة عامـة ومتنوعـة هتيـئ التكامـل      . ليتها وبالتعاون معها  جماالت مسؤو 

 .املتناسق للمراكز واخلدمات العامة واخلاصة املعتمدة
 وينشئ القانون اجمللس اإلقليمي لنظام االستقالل ورعاية املعالني بوصـفه أداة التعـاون               - ٣٢٣

 .إلدارة ذلك النظام
 :دة تقدمي استحقاقات مالية جديدة ومن أهم املعامل اجلدي- ٣٢٤
عــالوة ماليــة ميكــن لألفــراد اســتخدامها مــن أجــل تــسديد اخلــدمات اخلاصــة، ويعتمــد  • 

 مقدارها على درجة اإلعالة والقدرة املالية للمنتفع؛
 .تعويض اقتصادي للرعاية املقدمة يف املنـزل • 
لرجـل واملـرأة، كمعيـار عـام، أنـه       ويقرر القانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بـني ا    - ٣٢٥

يتعني على السلطات مراعاة الصعوبات املعينة اليت تواجهها النساء من أعضاء اجملتمعات احملليـة              
ــات،     ــات، واملعوقـ ــاجرة، والفتيـ ــة، مثـــل األقليـــات أو اجملموعـــات املهـ الـــضعيفة بـــصفة خاصـ

سلطات أيضا تـدابري للعمـل      واملسنات، واألرامل، وضحايا العنف اجلنساين، الاليت قد تعتمد ال        
 .اإلجيايب بشأهنن

 ويدعو هذا القانون إىل إنشاء برامج حكومية معينة لإلدماج الكامل للمرأة يف جمتمـع               - ٣٢٦
 .املعلومات، وخباصة النساء الاليت ينتمني إىل اجملتمعات املستبعدة
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ة باحلـصول   وينص القانون على أنـه جيـب علـى الـسياسات واخلطـط احلكوميـة املتعلقـ                - ٣٢٧
على مسكن أن تتضمن تدابري تعطي فعالية ملبدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل، وأنـه يـتعني عنـد                      
وضع سياسات التخطيط احلضري واستخدام األراضي األخذ يف االعتبـار باحتياجـات خمتلـف              

يـع  اجملموعات االجتماعية واهلياكل األسرية املتنوعة لـصاحل الوصـول علـى قـدم املـساواة إىل مج                
أن احلكومـة سـتعزز إمكانيـة احلـصول          وتـضيف هـذه املـادة     . اخلدمات والبنية التحتية احلـضرية    

على مساكن للنساء احملتاجات أو املعرضات لالستبعاد، والنساء من ضـحايا العنـف اجلنـساين،               
 .وخباصة إذا كان لديهن أطفال يقمن برعايتهم على حنو حصري يف أي من احلالتني

يوليــه برنــامج العمالــة املــدعم  / متــوز٢ املــؤرخ ٨٧٠/٢٠٠٧رســوم امللكــي  ويــنظم امل- ٣٢٨
ويتكـون ذلـك   . بوصفه وسيلة لتعزيـز حـصول املعـوقني علـى وظيفـة يف سـوق العمـل النظـامي              

الربنــامج مــن إرشــاد توجيــه حــسب االحتياجــات الفرديــة للمعــوقني ممــن يواجهــون صــعوبات   
يـضا أن يكـون أداة لتـشجيع االنتقـال إىل           أنـه جيـب أ     خاصة يف االلتحـاق بـسوق العمـل، كمـا         

 .عمالة نظامية
 

 السياسات والربامج -ثالثا   
ــة لإلدمــاج االجتمــاعي ململكــة إســبانيا      - ٣٢٩ ــة الثالث ــاول خطــة العمــل الوطني -٢٠٠٥ تتن
، )هكـذا وردت يف الـنص     ( يـورو    ٢١ ٢٥٣ ٦٠٦ ٦٠٤ قـدرها    ٢٠٠٥، مبيزانية لعام    ٢٠٠٦

الندماج االجتماعي مـن جمموعـات أو أفـراد؛ مثـل املـسنون،             حالة من يواجهون صعوبات يف ا     
ــن        ــانون م ــن يع ــدمنو املخــدرات، وم ــشباب، وم ــضعيفة، والرضــع، وال ــون، واألســر ال واملعوق
اإليدز، واملهاجرون، وملتمسو اللجوء والالجئون، واملسجونون، والسكان من طائفة الرومـا،           

واملقصود هـو ضـمان تكـافؤ    . لوثيقة كلهاونوع اجلنس عامل ثابت يف ا    . والنساء، واملتشردون 
الفرص ومكافحة التمييز يف العمالة وظروف العمل والصحة وتوزيع األعمـال األسـرية واختـاذ               
ــشاركة        ــراف الثقــايف وامل ــساين، فــضال عــن تــشجيع االعت إجــراء حاســم ملكافحــة العنــف اجلن

 .االجتماعية، وخباصة للمرأة
 على التمييز ضد املرأة يف دراستها للتقرير املاضـي عـن             وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء    - ٣٣٠

 ٢٠٠٥وتـضمنت امليزانيـة العامـة للمـرة األوىل عـام            . قلق خـاص إزاء التمييـز ضـد املهـاجرات         
 .صندوقا للدعم من أجل استقبال املهاجرين وإدماجهم، فضال عن الدعم التعليمي

 يـورو،   ١٨٢ ٤٠٠ ٠٠٠يـة قـدرها     ، مبيزان ٢٠٠٦ وأعطيت األولوية يف الـسنة املاليـة         - ٣٣١
تعلـيم الكبـار والتـدريب املهـين واملهـارات االجتماعيـة            (لربامج متكاملـة تـستهدف املهـاجرات        

وتدريب األخصائيني االجتمـاعيني علـى إدمـاج املنظـور اجلنـساين            ) والعمالة والتثقيف الصحي  
 .يف أعماهلم مع املهاجرين
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 مبــدأ تعمــيم مراعــاة ٢٠١٠-٢٠٠٧ملــواطنني  وتــشمل اخلطــة االســتراتيجية إلدمــاج ا- ٣٣٢
 :املنظور اجلنساين وتتضمن ثالثة أهداف كتدابري معينة للتدخل تستهدف املهاجرات

 إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع مراحل سياسات اهلجرة؛ • 
 تعزيز إمكانية وصول املهاجرات بشكل طبيعي إىل الربامج املوجهة صوب املرأة؛ • 
ماج االجتمـاعي للمهـاجرات الـاليت يتعرضـن حلالـة مـن الـضعف اخلـاص،                 تيسري االند  • 

من خـالل برنـامج ملكافحـة العنـف اجلنـساين وتـدابري اجتماعيـة وتوجيـه للمهـاجرات                   
 .الاليت ميارسن البغاء أو يقعن ضحية ا الجتار ألغراض االستغالل اجلنسي

لتمييز ضد املهـاجرات وضـمان       وقد بدأ معهد املرأة عددا من املبادرات للقضاء على ا          - ٣٣٣
 .حصوهلن على اخلدمات واملوارد

 ويبني برنامج االئتمان البالغ الصغر زيادة ملحوظة يف عدد املنتفعات من املهـاجرات،              - ٣٣٤
مما يثبت أنه ميكن هلذا الشكل من التمويـل مـساعدة اجملموعـات املـستبعدة علـى االنـضمام إىل                    

ــل  ــيع نطــ   . ســوق العم ــل، جــرى توس ــاتوباملث ــات    اق اجملموع ــن أجــل إعان ــة م  ذات األولوي
لألعمال احلرة حبيث تشمل املهاجرات إىل جانـب املعوقـات،   “ Emprender en Femenino”الـ

 ســنة، والعــاطالت لفتــرة طويلــة، وربــات  ٤٥والعــاطالت مــن البالغــات مــن العمــر أكثــر مــن  
 .األسر املعيشية، وضحايا العنف

 يف إطـــار مبـــادرة املـــساواة “Bembea”روع الــــ  وجيـــري بـــصفة عامـــة تـــصميم مـــش- ٣٣٥
وحيلـل  . للمجتمع احمللي حبيث يساعد املهاجرين على العثور على عمل ويعزز إمكانية توظفهم           

هذا املشروع نطاق وخصائص العنف اجلنساين ضد املهاجرات، فيضع بروتوكـوالت للتـدخل             
 .ل وهيئات املشاركة املدنيةوحيسِّن املهارات املهنية ويعقد، بل يوطد، اجتماعات احملاف

، الــذي يــستهدف املهــاجرات، اســتراتيجيات للعمالــة مــن  “Sara” ويــصمم برنــامج - ٣٣٦
منظور جنساين ومتعدد الثقافات يتكيف مـع احتياجـات وخـصائص كـل امـرأة، ويعمـل علـى              

 وجيري تنفيذ هذا املشروع من خـالل      . حث وإرشاد املرأة ملساعدهتا على االندماج واملشاركة      
 امـرأة يف    ١٢٣وشـاركت   . اتفاقات مع املؤسسات اإلنسانية الطوعية الـيت ال تـستهدف الـربح           

 .٢٠٠٦هذا الربنامج أثناء عام 
 وجرى يف إطار برنامج الرعاية البدنية والنفسية واالجتماعيـة للمهـاجرات نـشر دليـل                - ٣٣٧

 بغيــة إلقــاء صــحي للمهــاجرات وتوزيعــه علــيهن وعلــى األخــصائيني الــصحيني واالجتمــاعيني  
الضوء على العوامل اليت تؤثر على صحة املهاجرات وتتصل مباشرة ببناء هويتـهن، كمـا يقـدم               

وقـد عقـدت يف     . مقترحات لتقومي التصرفات وأمناط السلوك الـضارة املتعلقـة بالـصحة والرفـاه            
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 عـن صـحة املهـاجرات للمهنـيني يف جمـال الرعايـة              ٢٠٠٦سياق هذا الربنـامج دورتـان يف عـام          
 .لصحية األساسية، وجاري إنشاء صفحة شبكية هلذا الربنامجا

 مناســبة خاصــة عــن احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة للمهــاجرات،  ٢٠٠٥ وعقــدت عــام - ٣٣٨
ــصحية    ــة ال ــصحة والرعاي ــز ال ــبة   . وتعزي ــذه املناس ــصحيني،   ٣٠وحــضر ه ــن األخــصائيني ال  م

مـــسائل الـــصحة ومنظمـــات غـــري حكوميـــة ورابطـــات املهـــاجرات، ومؤســـسات ناشـــطة يف   
 .واهلجرة
ــسنني     - ٣٣٩ ــضمن خطــة العمــل مــن أجــل امل ــشطة خاصــة   ٢٠٠٧-٢٠٠٣ وتت ــرامج وأن  ب

 :للمسنات، مثل
 محالت توعية عن القيمة االجتماعية للمرأة؛ • 
تشجيع املسنات على املشاركة يف الرابطات واملنظمـات غـري احلكوميـة وإدارة مراكـز                • 

 الشيخوخة؛
 ائل عن التوزيع الرشيد ملسؤوليات الرعاية داخل األسرة؛تتضمن هذه احلمالت رس • 
 .برامج إلحاطة املسنات علما مبسائل صحية معينة • 
ــة      - ٣٤٠ ــة مــن أجــل األشــخاص ذوي اإلعاق ــضمن خطــة العمــل الثاني  ٢٠٠٧-٢٠٠٣ وتت

 تدابري فعالة ووقائية لصاحل املعوقـات الـاليت يـواجهن أنواعـا كـثرية مـن التمييـز نظـرا إلعاقتـهن                     
 .ونوع جنسهن

عمل إجيـايب   :  نوعني من التدابري   ٢٠٠٧ وتتضمن خطة العمل من أجل املعوقات لعام         - ٣٤١
لتقليل الفجوة بني املعوقني من الرجال والنساء، وتدابري مستعرضة تشمل سياسـات تـستهدف              

 .عامة اجلمهور، فضال عن سياسات قطاعية معينة
 .ل صحي من أجل املعوقات وقام معهد املرأة بإصدار وتوزيع دلي- ٣٤٢
، الـذي ينفـذه معهـد املـرأة بالتعـاون      Estancias de Tiempo Libre ويواصل برنـامج الــ   - ٣٤٣

مــع األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، مــساعدة النــساء الــاليت يقمــن وحــدهن برعايــة أطفــاهلن   
 الربنــامج وشــارك يف. والــاليت يتعرضــن أيــضا حلالــة مــن احلرمــان االقتــصادي واالجتمــاعي       

 . يورو٤٦١ ٢٥٦,٧٥، وبلغت تكلفته ٢٠٠٦ طفال عام ١ ٢٣٨امرأة و  ٧٤٨
 وكانت إحدى التوصيات، اليت وجهتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة              - ٣٤٤

اء طائفــة الرومــا، وخباصــة إىل إســبانيا أثنــاء عــرض التقريــر اخلــامس، تعزيــز ومحايــة حقــوق نــس
 .يم والعمالة واإلسكان والصحةيتعلق بالتعل فيما
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ــز     - ٣٤٥ ــا لتعزيــ ــسا وطنيــ ــفه جملــ ــر بوصــ ــة لــــشعب الغجــ ــشاء جملــــس الدولــ  وجــــرى إنــ
ــشاركة ــافؤ         مـ ــشجيع تكـ ــة، وتـ ــات عامـ ــع سياسـ ــا يف وضـ ــاون معهـ ــا والتعـ ــات الرومـ رابطـ
ــرص ــا    الفـ ــة الرومـ ــن طائفـ ــسكان مـ ــة للـ ــساواة يف املعاملـ ــام  . واملـ ــرى عـ ــشاء ٢٠٠٦وجـ  إنـ

Fundación Instituto de Cultura Gitana   ــق ــز التناســـ ــة بغـــــرض تعزيـــ ــة وزارة الثقافـــ  برعايـــ
االجتماعي، ضمن مجلة أمور، مع االهتمام بصفة خاصة بتكـافؤ الفـرص واملـساواة يف املعاملـة                 

 .واملساواة بني اجلنسني، مع عدم التمييز ضد السكان من طائفة الروما
ق التعاون مـع مؤسـسة األمانـة العامـة      ويضطلع معهد املرأة باألنشطة التالية وفقا التفا    - ٣٤٦
 :للغجر
 Jornadas Estatales Mujer (مناســبة ســنوية خاصــة مــن أجــل نــساء طائفــة الرومــا   • 

Gitana (   جيـــري فيهـــا اإلهتمـــام باملـــشاركة والـــتغري علـــى مـــدى األجيـــال والـــصورة
 االجتماعية، كفرصة لنساء الروما لالجتماع وتبادل اخلربات؛

مهنيني العاملني مع أفراد طائفة الروما، وقـد ركـزت هـذه احللقـات               دراسية لل  حلقات • 
اهلويــة الثقافيــة واجلنــسانية اجلديــدة لنــساء الرومــا يف ” علــى ٢٠٠٥الدراســية يف عــام 

 ؛“شبكات بناء نساء الروما” ٢٠٠٦بينما كان املوضوع يف عام “ ٢١القرن 
الرعايـة لـضحايا العنـف وعـن         مواد تعليمية عـن العمـل مـع نـساء الرومـا لتـوفري                إعداد • 

 .“نساء الروما والتكنولوجيات اجلديدة”
 وكانت السجينات أيضا مثار قلق عند تقدمي تقريـر إسـبانيا املاضـي إىل اللجنـة املعنيـة                   - ٣٤٧

 يف  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥وجـرى تنفيـذ األنـشطة التاليـة يف عـامي            . بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
 :ة العامة للمؤسسات اإلصالحيةإطار اتفاق التعاون مع اإلدار

  يراعي اجلانب اجلنساين للسجينات؛الصحيةبرنامج للرعاية  • 
ــرام الــذات،      •  حلقــات عمــل للــسجينات ُتعقــد يف الــسجون وتتنــاول مــسائل مثــل احت

والعنــف، والعــادات الــصحية، والوقايــة مــن األمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال 
ــات؛ وشــاركت يف هــذه   اجلنــس/اجلنــسي، والنظــام اجلنــسي  اين، واالتــصاالت والعالق

 ؛٢٠٠٦ امرأة يف عام ١١١احللقات 
دورات للربجمـــة والتقيـــيم تـــستهدف حتـــسني تـــدريب وأعمـــال املـــوظفني املهنـــيني         • 

 ؛٢٠٠٦ من املهنيني بالسجون يف عام ٣٣وشارك يف هذه الدورات . بالسجون
 املهنــيني علــى تــصميم وعقــد إعــداد كتيــب للــربامج ودليــل عملــي ملــساعدة املــوظفني  • 

 ؛٢٠٠٦ من املهنيني بالسجون يف عام ٢٨وشارك يف ذلك . حلقات العمل
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 إنشاء صفحة شبكية للربنامج؛ • 
حلقات عمل قانونية يف السجون تستهدف تزويـد الـسجينات باملعرفـة العمليـة بـشأن                 • 

 وشــاركت ٢٠٠٦وعقــدت مخــس مــن تلــك احللقــات يف عــام . حقــوقهن وواجبــاهتن
  من السجينات تقريبا؛١١٠يها ف

ستهدف حتسني الـصحة العامـة لألمهـات الـاليت          ت عمل صحية لألمهات السجينات      حلقات • 
 .٢٠٠٦ امرأة يف عام ٢٦واشتركت يف هذه احللقات . يعشن مع أطفاهلن يف السجن

ة يف رعايـ ) “رابطة اآلفـاق املفتوحـة  ” (Asociación Horizontes Abiertos وتشارك الـ - ٣٤٨
الــذي يقــدم ) Alcalá Meco(يف مركــز ســجن مدريــد الثــاين “ مركــز عــالج غاليليــا”برنــامج 

. املوارد الالزمة لوحدة مـن وحـدات الـدعم بغيـة مـساعدة النـساء علـى التغلـب علـى اإلدمـان                      
واهلدف تعزيز إعادة اإلدمـاج االجتمـاعي للـسجينات املـدمنات للمخـدرات عـن طريـق تـوفري                   

 امرأة أثناء تلـك     ٥٣وعملت هذه الوحدة مع     . الشخصي ومعرفة الذات  بيئة مالئمة لتطورهن    
 .السنة
سـنويا  “ جـائزة فيكتوريـا كنـت الوطنيـة    ” مـنح  ٢٠٠٥ وقررت وزارة الداخليـة عـام        - ٣٤٩

تعزيــزا للبحــث املتعــدد التخصــصات يف مــسائل الــسجون، مــع التركيــز يف املقــام األول علــى     
 .نظم السجون املفتوحة واحلوافز يف السجوناملسائل املتعلقة باملرأة واملخدرات و

ويوجــد .  وينفــذ معهــد املــرأة بــرامج ومبــادرات متنوعــة للنــساء املعرضــات لالســتبعاد - ٣٥٠
 لتعزيز إمكانية توظيف النـساء الـاليت جيـدن صـعوبات خاصـة يف الـدخول إىل                  CLARAبرنامج  

إقليمـا وشـاركت فيـه     ٢٠ يف ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وعمل هذا الربنامج أثناء عـامي      . سوق العمل 
 . من النساء٦٠٣
 ويوفر الصندوق العام منحا ملؤسـسات ومنظمـات غـري حكوميـة مـن أجـل بـرامج أو                    - ٣٥١

ويـستهدف ذلـك   . أنشطة لتعزيز اإلدماج االجتماعي للنساء يف حاالت الضعف بـصفة خاصـة    
  علـــى٢٠٠٦ و ٢٠٠٤فقـــة بـــني عـــامي وجـــرت املوا. بالدرجـــة األوىل املهـــاجرات والبغايـــا

 . يورو١٨٦ ٤٦٢برناجما بلغت قيمتها اإلمجالية  ١٤
 يف ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ يــورو بــني عــامي ١ ٦٧٨ ٣٨٨ وقُــدمت مــنح وإعانــات تبلــغ  - ٣٥٢

. إطار مرفـق ضـريبة الـدخل الفـردي مـن أجـل بـرامج التعـاون واألنـشطة الطوعيـة االجتماعيـة                     
اعي للنــساء الــاليت  برناجمــا مــن أجــل اإلدمــاج االجتمــ ٣١وقــدمت هــذه األرصــدة الــدعم إىل 

 .يعانني من االستبعاد االجتماعي أو املعرضات له
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 ويتضمن برنامج املـنح للبحـوث والدراسـات املتعلقـة بـاملرأة، يف إطـار اخلطـة الوطنيـة                    - ٣٥٣
للبحث العلمي والتنمية واالبتكار التكنولـوجي، دراسـة عـن جمموعـات مـن النـساء املعرضـات            

 ٢٠٠٥ي بعــض األمثلــة علــى الدراســات املدعمــة يف عــامي  وفيمــا يلــ. لالســتبعاد االجتمــاعي
ــرة وســـوق العمـــل ”: ٢٠٠٦ و ، “هـــل ختتلـــف املهـــاجرات عـــن املواطنـــات؟ : املـــرأة واهلجـ
حتليـــل للـــصور املنـــشورة يف الـــصحافة  : تـــصوير وســـائط اإلعـــالم للرياضـــيات املعوقـــات ” و

لـدان االحتـاد األورويب     املـسارات الوظيفيـة االجتماعيـة للمهـاجرات مـن غـري ب            ” ، و “اإلسبانية
 .“عوامل تفسر تنوع حركة اليد العاملة بني األجيال .يف إسبانيا

املهـاجرات يف  ”: ٢٠٠٦ وفضال عن ذلك، أصدر معهد املرأة املطبوعات التاليـة عـام       - ٣٥٤
، “املـرأة واإلعاقـة والعنـف     ” ، و “التحاق بنات األسـر املهـاجرة باملـدارس       ” ، و “تعليم الكبار 

ــدليل ا” و ــسابع عــشر   ال ــصحي ال ــات . ل ــا يف   ” ، و“صــحة املعوق ــات الروم ــاج وأداء فتي إدم
 .“التعليم الثانوي اإللزامي

 العنف ضد املرأة  
 احلالة الراهنة -أوال   

 تشكل مكافحة العنف ضد املـرأة جمـال عمـل لـه األولويـة يف سـياق سياسـات تكـافؤ                   - ٣٥٥
ويغطـي هـذا القـسم مـن التقريـر خمتلـف أنـواع        . الفرص واملساواة يف املعاملة بني املرأة والرجل     

العنف، ماعدا االجتار باملرأة ألغراض االستغالل اجلنسي، الـذي جيـري تناولـه يف القـسم املعـين                  
 كــــانون ٢٨ املــــؤرخ ١/٢٠٠٤وباملوافقــــة علــــى القــــانون األساســــي  ). ٦املــــادة (بالبغــــاء 
ــف     /األول ــة ملكافحــة العن ــة املتكامل ــدابري احلماي ــشأن ت ــسمرب ب ــسياسات   دي ــتم ال ــساين، هت  اجلن

املنتهجة يف هـذه الفتـرة اهتمامـا حـصريا تقريبـا مبكافحـة العنـف املرتكـب ضـد املـرأة مـن قبـل                      
 .زوجها أو عشريها احلايل أو السابق، حىت وإن مل يقطنا سويا
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 الشكاوى املقدمة بشأن اإليذاء العائلي حسب القرابة مع املرتكب  
 
  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٣٤٧ ١٧٠٦٣ ٧٥٨٦٢ ٥٢٧٥٩ ٥٧ )١(عشرية أو عشرية سابقة

 ١١١ ٠٥٨٥ ٣٢٤٥ ٨٦٧٥ ٤ أمهات

 ٧٤٢ ٩٥٤٣ ٣٠٣٣ ٩٦٤٤ ٣ بنات

 ٣٧٣ ٧٠٢٨ ٨٧١٨ ٧٨٦٨ ٧ أقارب آخرون

 بيانات مطلقة. نساء
 )جنح+ جرائم (

 ٥٧٣ ٨٨٤٨٠ ٢٥٦٧٩ ١٤٤٧٨ ٧٤ اجملموع

 ٩٠٢ ٨٠١١٠ ٠٨٠١٠ ٥١٨١١ ٩ )١(عشري أو عشري سابق

 ٥٢٨ ٦٢٥٢ ٨٢٦٢ ٦٤٦٢ ٢ آباء

 ٤٨٠ ٦٩٥٢ ٨٨٦٢ ٧٩٦٢ ٢ أبناء

 ٥٤٥ ٧٥٤٦ ٩١٩٦ ١٥١٦ ٦ أقارب آخرون

 بيانات مطلقة. رجال
 ) جنح+جرائم (

  ٤٥٥ ٨٧٥٢٢ ٧١١٢٢ ١١١٢٣ ٢١ اجملموع
 .معهد املرأة، باستخدام بيانات مقدمة من وزارة الداخلية :املصدر 

 .ال تتضمن البيانات يف بالد الباسك ويف كاتالونيا سوى احلاالت اليت جرى إبالغها للشرطة واحلرس املدين: ١ مالحظة
. ٢٠٠٣ جرائم جديدة نتيجة لتعديالت قانونية جـرت املوافقـة عليهـا أثنـاء عـام              ٢٠٠٤يناير  /ُعّرفت يف كانون الثاين   : ٢ مالحظة

، ١٥٣ونتيجـة للـصياغة اجلديـدة للمـادة         . “القـصر اختطاف  ”و  “ عضاء التناسلية تشويه األ ”وبالتايل أضيفت جرمييت    
اإليذاء االعتيادي ”:  اليت أصبح نصها اآلن كما يلي١٧٣ ووضعت يف املادة “اإليذاء االعتيادي”حذفت اإلشارة إىل 
علــى ممارســة اإلكــراه ”إىل “ اإلكــراه علــى ممارســة البغــاء”وأخــريا، جيــري توســيع نطــاق جرميــة . “يف البيئــة األســرية

 .“جرائم”رائم اليت كانت تعترب جنحا تصنف اآلن كـ اجلوفضال عن ذلك، فكثري من . “االستفادة من البغاء/البغاء
مبـا يف ذلـك   (الزوجـة الـسابقة   /الزوجـة أو الـزوج الـسابق   /تتضمن مجيع احلـاالت الـيت يكـون فيهـا املرتكـب هـو الـزوج               )١( 

اخلطيبــة أو /العــشرية الــسابقة أو اخلطيــب/العــشرية أو العــشري الــسابق/أو العــشري) املطلقــة/املنفــصلة أو املطلــق/املنفــصل
 .اخلطيبة السابقة/اخلطيب السابق

  
 ٢٠٠٧ امـرأة عـام      ٨٠ ٥٦٤ ووفقا للمعلومات املقدمة مـن وزارة الداخليـة، قَـّدمت            - ٣٥٦

عشري أو العشري الـسابق،  على يد ال  (شكاوى إىل الشرطة أو احلرس املدين بشأن اإليذاء العائلي          
أما عـدد الـشكاوى املقدمـة مـن الرجـال      ). أو األب أو األم، أو األطفال، أو األقارب اآلخرين  

 . شكوى٢٢ ٤٥٥على نفس األسس فكان أقل بكثري، حيث بلغ 
العنــف ( وفيمــا يتعلــق باحلــاالت الــيت كــان املعتــدي فيهــا العــشري أو العــشري الــسابق     - ٣٥٧

، بينمـا   ٢٠٠٧ شـكوى يف عـام       ٦٣ ٣٤٧ الـشكاوى املقدمـة مـن النـساء          ، بلغ عدد  )اجلنساين
 . شكوى١٠ ٩٠٢بلغ عدد الشكاوى املقدمة من الرجال على نفس األسس 

 ويف حالة النساء، جيري دوريا حتليـل اإليـذاء العـائلي يف الدراسـة االستقـصائية الكليـة            - ٣٥٨
 ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢ و   ١٩٩٩الـسنوات   ونتـائج   . عن العنف ضد املرأة الـيت جيريهـا معهـد املـرأة           

اإليــذاء ”متاحــة اآلن، وتــشمل الدراســة االستقــصائية نــوعني مــن اإليــذاء؛ مهــا مــا يــسمى بـــ    
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 سـنة أو أكثـر أهنـن تعرضـن     ١٨، أي احلاالت اليت تعترب فيها النساء البالغات من العمر   “املعلن
ابات على األسئلة الرئيـسية     ، ويغطي احلاالت اليت توحي فيها اإلج      “اإليذاء التقين ” لإليذاء؛ و 

يف الدراسة االستقصائية أن املرأة قـد تكـون مـن ضـحايا اإليـذاء، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت              
 .تعترب أهنا تعرضت لإليذاء

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٢ ١٩٩٩ 

 ٩,٦ ١١,١ ١٢,٤ التقيننساء ُيعترب أهنن تعرضن لإليذاء 
 ٣,٦ ٤,٠ ٤,٢ ة املاضيةنساء يصنِفن أنفسهن كمتعرضات لإليذاء أثناء السن

 
 III Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeresمعهد املرأة،  :املصدر 
  

 يف املائة مـن النـساء الـاليت أجريـت علـيهن دراسـة               ٣,٦ ووفقا ملا تقدم، أعلنت نسبة       - ٣٥٩
 يف املائـة  ٩,٦ أهنن من ضحايا اإليـذاء، بينمـا ارتفعـت هـذه النـسبة إىل          ٢٠٠٦استقصائية عام   
 اخنفاضـا بطيئـا وإن كـان        ١٩٩٩ويـبني االجتـاه منـذ عـام         .  “اإليـذاء الـتقين    ”يف إطار مفهوم    

 يف املائة من النـساء الـاليت أجريـت علـيهن            ١٢,٤بنسبة   “ اإليذاء التقين  ”مستمرا، فقد أضر    
. ٢٠٠٦ يف املائـــة عـــام ٩,٦، واخنفـــضت تلـــك النـــسبة إىل ١٩٩٩دراســـة استقـــصائية عـــام 

.  يف املائـة يف نفـس الفتـرة        ٣,٦ يف املائـة إىل      ٤,٢مـن   “ اإليـذاء املعلـن   ”فضت أيضا نسبة    واخن
أكثـر مـن حـاالت إيـذاء     )  سـنة فـأكثر  ١٨(وحاالت إيذاء األجنبيات الـاليت يعـشن يف إسـبانيا          

األسبانيات من نفس السن؛ فقد كانت نسبة األجنبيات الاليت أعلـن وقـوعهن ضـحايا لإليـذاء           
وتظهــر هــذه ).  يف املائــة٣,٥( يف املائــة، أي ضــعف نــسبة األســبانيات  ٧ملاضــية أثنــاء الــسنة ا

 ). يف املائة٩,٣ يف املائة مقابل ١٧,٣( “ اإليذاء التقين ”الفروق مرة أخرى يف حالة 
 :احلاالت املبلغ عنها لإليذاء اجلنسي والتحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي  

 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

٨٤٥ ٧٩٨٦ ٢٠٧٦ ٨٢٥٧ ٦ عاجملمو
٣٢٠ ١٨٢٢ ٣٥٠٢ ١٧٩٢ ٢ اإليذاء اجلنسي

٢١٩٢٥١٢٥٨٢٦٢ اإليذاء اجلنسي مع اإليالج
٤١٩٤٠٢٤٠٩٤٣١ التحرش اجلنسي
٢٥٩ ٤٦٨٢ ٦٠٥٢ ٥٢١٢ ٢ االعتداء اجلنسي

٥٧٣ ٤٨١١ ٥٩٩١ ٤٨٧١ ١ االعتداء اجلنسي مع اإليالج  
  باستخدام بيانات مقدمة من وزارة الداخلية،معهد املرأة :املصدر 
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 شكاوى من إيذاء بواسطة عشري أو عشري سابق، حسب الفئة العمرية  
 
  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

٣٨٠٣٨٩ ١٦٨٢٥٠٣٢٣٣٥٦  سنة١٦دون 
٨٣٨٩٦٠ ٣٤٥٤٦٢٦٠٧٧٧١ ١٧-١٦
٣٣٦ ١٢٢٣ ٣ ٩١١ ٥٨٣٢ ٠٣٧٢ ٦٥٩٢ ١ ٢٠-١٨
٣٣٨ ٧٣٤٢١ ٢٠ ٨٣١ ٧٧٦١٩ ٠٩١١٨ ٦٠١١٦ ١٣ ٣٠-٢١
٥٦٧ ٤٣٣٢١ ٢١ ٧٤٢ ٤٨٧٢٠ ٢٩٠٢٠ ٠١٧١٨ ١٦ ٤٠-٣١
٠٥٥ ٩٧٨١١ ١٠ ٤٤٨ ١٢٥١٠ ٨٦٩١٠ ٨٣١٨ ٧ ٥٠-٤١
٧٣٤ ٧٢٥٣ ٣ ٦٨٠ ٦٥٨٣ ٢٧٧٣ ٩٥٥٣ ٢ ٦٤-٥١

٩٦٠٩٦٨ ٠١٩ ٧٣٧٨١٤٩٦٩١  سنة٦٤فوق 

 بيانات مطلقة. نساء
 )جنح+ جرائم (

٣٤٧ ١٧٠٦٣ ٦٢ ٧٥٨ ٥٢٧٥٩ ٠٩٠٥٧ ٣١٣٥٠ ٤٣ اجملموع
٦٣٥٩ ٤٨٦٤٦٨٨٨  سنة١٦دون 
٤٣٤٥ ٢٧٢٥٣٣٣٦ ١٧-١٦
١٩٦٢١٣ ١٥٥١٤١١٩٠١٧٧ ٢٠-١٨
٦٩٠ ٦٥٢٢ ٢ ٦٢٩ ١١٥٢ ٨٨٩٢ ٨٢٤١ ١ ٣٠-٢١
١٥٤ ١١١٤ ٤ ١٧٧ ٦٩٥٤ ٥٣٩٣ ١٨١٣ ٣ ٤٠-٣١
٤٤٣ ٤٠٩٢ ٢ ٥٤٢ ١٥٧٢ ٩٨٠٢ ٨٣٧١ ١ ٥٠-٤١
٠٣٩ ٠٤٤١ ١ ١٣٦ ٩٢٢٩٥٧٩٨٦١ ٦٤-٥١

٢٨٣٢٥٩ ٢٢٢٢٤٦٢٧٣٢٩٥  سنة٦٤فوق 

 بيانات مطلقة. رجال
 )جنح+ جرائم (

٩٠٢ ٨٠١١٠ ١٠ ٠٨٠ ٥١٧١١ ٨٤١٩ ٢١٦٨ ٨ اجملموع  
 معهد املرأة، باستخدام بيانات مقدمة من وزارة الداخلية :املصدر 

مبـا يف ذلـك   (الزوجـة الـسابقة   /الزوجـة أو الـزوج الـسابق   /ن مجيع احلـاالت الـيت يكـون فيهـا املرتكـب هـو الـزوج              تتضم )١( 
اخلطيبــة أو /العــشرية الــسابقة أو اخلطيــب/العــشرية أو العــشري الــسابق/أو العــشري) املطلقــة/املنفــصلة أو املطلــق/املنفــصل

 .اخلطيبة السابقة/اخلطيب السابق
   .لبيانات يف بالد الباسك وخريونا وإليليدا سوى احلاالت اليت جرى إبالغها للشرطة واحلرس املدينال تتضمن ا: ١ مالحظة
 ويقــــوم الوفــــد اخلــــاص مبكافحــــة العنــــف اجلنــــساين بــــالتجميع املــــستمر واملنــــتظم - ٣٦٠

لإلحصاءات املتعلقة بـأفظع أشـكال العنـف اجلنـساين، أي اإلحـصاءات الـيت تـبني عـدد النـساء             
 .ِتلن من خالل العنفالاليت قُ
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 ) يف أزمةأزواج(لن بيد العشري أو العشري السابق، حسب العالقة مع مرتكب اجلرمية ِتنساء قُ  
 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤

٧٢٥٨٦٨٧١ العالقة باملهاجم
٣٤٢١٣١٢٩ زوجة

٥٣٤٤ زوجة سابقة
١٤١١١٥٢٠ عشرية

٦٦٩٩ عشرية سابقة
٨١٢٤٦ خطيبة

٥٥٥٣ خطيبة سابقة
١٢١١٢٧ )١(“االنفصال”يف طور 
٢٨١٥٣٠٢٣ عشري سابق+ “ االنفصال”يف طور 

٣٨,٨٩٢٥,٨٦٤٤,١٢٣٢,٣٩ كنسبة مئوية إلمجايل الوفيات“ يف االنفصال”النسبة املئوية    
  وفـاة أكثـر مـن عـام    ١٣، و ٢٠٠٦ ثالث وفيات أكثـر مـن عـام         ٢٠٠٧ وشهد عام    - ٣٦١
 قبــل ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣، ممــا يــضع عــدد النــساء املقتــوالت يف مــستويات مماثلــة لعــامي  ٢٠٠٥

 كـان عـدد النـساء الـاليت قُـِتلن علـى يـد          ٢٠٠٤ويف عام   . ١/٢٠٠٤سريان القانون األساسي    
 . امرأة٧٢العشري أو العشري السابق 

ــسلطة     - ٣٦٢ ــام لل ــابع للمجلــس الع ــساين الت ــائلي واجلن ــدم مرصــد العنــف الع ــضائية  ويق  الق
 :البيانات التالية يف تقريره

 عدد اإلجراءات اجلنائية اليت جرى تناوهلا مباشرة يف حماكم العنف اجلنساين  
 
 
 
 
    

 )٢٠٠٧ عام ٢ إىل الربع ٢٠٠٥ عام ٣من الربع (

ــن      - ٣٦٣ ــيت صــدرت م ــة ال ــر احلماي ــدد أوام ــي ع ــا يل ــران٢٩ وفيم ــه / حزي  إىل ٢٠٠٥يوني
 .ا ملرصد الدولة بشأن العنف ضد املرأة، وفق٢٠٠٧أغسطس /آب ٣١

41,267

39,364

41,72941,144

37,265

35,704
35,732

34,477

32,500

35,000

37,500

40,000

42,500

05-T3 05-T4 06-T1 06-T2 06-T3 06-T4 07-T1 07-T2
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 أوامر احلماية

 املرفوضة املمنوحة املطلوبة

 اجملموع املدة
املتوســــــــــط 

 اجملموع الشهري
املتوســــــــــط 

 اجملموع الشهري
ــط  املتوسـ
 الشهري

 ٧٩٦ ٢٠ ٦٩٤ ٣ ٤٧١ ٩٠ ٢٤٢ ٤ ٢٦٧ ١١٠ ٩٣٦ اجملموع
 كانون ٣١يونيه إىل / حزيران٢٩من 
 ٥٨٢ ٣ ٤٩١ ٣ ٣٥٩ ٢٠ ١٥٢ ٣ ٩٤١ ٢٣ ٦٤٣ ٢٠٠٥ديسمرب /ألولا

٧٨٩ ٩ ٤٧٣ ٣ ٤٤٥ ٣١ ٣٤٢ ٤ ٢٣٥ ٥٠ ٨١٥ ٢٠٠٦ 
يناير إىل / كانون الثاين١من 
 ٩٦٦ ٧ ٧٣٠ ٣ ٥٩٤ ٢٨ ٧٤٨ ٤ ٥٦٠ ٣٦ ٤٧٨ ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣١
  

يونيـه  /ران حزيـ  ٢٩بلغ العدد اإلمجايل لطلبات أوامر احلماية ضد العنف اجلنساين مـن             • 
ــسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٥ ــا١١٠ ٩٣٦: ٢٠٠٧أغـ ــى  .  طلبـ ــة علـ ــرت املوافقـ وجـ
  طلبا؛٢٠ ٦٩٤ طلبا منها، بينما ُرِفض ٩٠ ٢٤٢

 أثنـاء املـدة كلـها، وارتفـع هـذا الـرقم             ٤ ٢٦٧وكان املتوسط الشهري لعدد الطلبات       • 
ت يف وكانت نسبة املتوسـط الـشهري للطلبـا   . ٢٠٠٥يونيه  /تدرجييا منذ آخر حزيران   

 يف املائــة مــن ١٥,٧أعلــى بنــسبة ) ٤ ٥٦٠ (٢٠٠٧األشــهر الثمانيــة األوىل مــن عــام 
 ؛)٣ ٩٤١ (٢٠٠٥املتوسط الشهري يف النصف الثاين من عام 

 يف املائـة  ٨١,٣٥وشكلت القرارات القضائية اليت منحت أوامر احلمايـة نـسبة قـدرها              • 
بينمـــا رفــضت نـــسبة   ٢٠٠٥يونيــه  / حزيــران ٢٩مــن مجيــع الطلبـــات املقدمــة منـــذ    

 طلبـا   ٣ ٣٩٥وارتفع املتوسط الشهري للطلبات املمنوحة من       .  يف املائة منها   ١٨,٦٥
 طلبا يف األشهر الثمانية األوىل مـن عـام       ٣ ٥٩٤ إىل   ٢٠٠٥يف النصف الثاين من عام      

٢٠٠٧. 
أغـسطس  / آب ٣١ وكان عدد التدابري التحفظية ذات الطبيعـة اجلنائيـة الـصادرة حـىت               - ٣٦٤

. وميثل هذا عدد الضحايا والشكاوى الـيت تـأثرت هبـذه التـدابري            .  تدبريا ٣٣ ٨٤١هي   ٢٠٠٧
 من اإلجراءات، كمـا صـدرت أوامـر بتـدابري محايـة             ٥ ٨٩٨وصدرت أوامر بتدابري حتفظية يف      

 . حالة٢٧ ٩٤٣يف 
ــانون األول٣١ ويف - ٣٦٥ ــسمرب / كـ ــا ٢٠٠٧ديـ ــد مبحـ ــان يوجـ ــساين  ، كـ كم العنـــف اجلنـ
 قاضــيا يتنــاولون تلــك القــضايا كجــزء مــن القــضايا   ٣٧٥ل الوقــت و قاضــيا يعملــون كــ  ٨٣

 .اجلنائية اليت ينظرون فيها
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 التطورات القانونية والتنظيمية -ثانيا   
ــانون األساســي  - ٣٦٦ ــؤرخ ١١/٢٠٠٣ أدخــل الق ــول٢٩ امل ــسالمة   / أيل ــشأن ال ســبتمرب، ب

ويه األعـضاء التناسـلية بـأي    العامة والعنف العائلي واالندماج االجتماعي لألجانب، جرميـة تـش     
 .شكل من أشكاله يف القانون اجلنائي

يوليـــه، الـــذي يعـــدل القـــانون / متـــوز٨ املـــؤرخ ٣/٢٠٠٥ وأقـــر القـــانون األساســـي - ٣٦٧
يوليــه بـشأن الـسلطة القــضائية، حماكمـة تـشويه األعــضاء     / متـوز ١ املـؤرخ  ٦/١٩٨٥األساسـي  

 .التناسلية لألنثى خارج نطاق الوالية القضائية
ــسمح املرســوم امللكــي   - ٣٦٨ ــانون الثــاين ١١ املــؤرخ ٢٣٩٣/٢٠٠٤ وي ينــاير، بــشأن  / ك

حقوق وحريات األجانب يف إسبانيا واندماجهم االجتماعي، للضحايا بطلـب إقامـة مؤقتـة إذا     
وفضال عـن ذلـك، ففـي حالـة بطـالن الـزواج أو الطـالق أو االنفـصال                   . كان لديهم أمر محاية   

عشرية مـن مـواطين االحتـاد األورويب أو املنطقـة االقتـصادية      / ل كعشريالقانوين أو إلغاء التسجي 
مواطنة من دولة خارج هذا النطاق، حيتفظ األخري بـاحلق يف اإلقامـة إذا              / األوروبية من مواطن  

متكنت من إثبات ظروف قاهرة بصفة خاصة، مثل كون الشخص ضـحية للعنـف أثنـاء                / متكن
 .الزواج أو املعاشرة

ــان- ٣٦٩ ــي  والقـ ــؤرخ ١/٢٠٠٤ون األساسـ ــانون األول٢٨ املـ ــدابري  / كـ ــشأن تـ ــسمرب بـ ديـ
احلماية املتكاملـة مـن العنـف اجلنـساين، الـذي جـرت املوافقـة عليـه عـن طريـق تـصويت طـريف                         

 .الربملان باإلمجاع، يثبت اهتمام اجملموعات السياسية بالقضاء على هذه الكارثة االجتماعية
 بوصـفه أي عمـل مـن أعمـال العنـف البـدين أو              “نـساين العنـف اجل  ” ويتناول القـانون     - ٣٧٠

ــسر أو االحتجــاز        ــدات أو الق ــسية أو التهدي ــة اجلن ــى احلري ــداء عل ــك االعت ــا يف ذل النفــسي، مب
التعسفي الذي يرتكبـه رجـل ضـد زوجتـه احلاليـة أو الـسابقة أو عـشريته ذات املركـز املماثـل،               

 .حىت وإن مل يسكنا سويا
 محايـة متكاملـة ملنـع مثـل هـذا العنـف واملعاقبـة عليـه واستئـصاله،                    ويقر القانون تـدابري    - ٣٧١

ولتقدمي املساعدة إىل ضحاياه، بغـض النظـر عـن أصـلهم أو ديانتـهم أو أيـة أحـوال أو ظـروف                       
 :ويتضمن القانون تدابري تسعى إىل حتقيق األهداف التالية. شخصية أو اجتماعية أخرى

 ساعدة والصحة واإلعالن يف وسائط اإلعالم؛التوعية يف جماالت التعليم وتقدمي امل • 
إقــرار جمموعــة مــن احلقــوق الشخــصية الــيت تــضمن إمكانيــة احلــصول علــى اخلــدمات    • 

 االجتماعية على حنو عاجل وواضح وفعال؛
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تعزيز وتنسيق اخلدمات االجتماعيـة املتعلقـة باملعلومـات والرعايـة والـدعم يف حـاالت                 • 
 لضحايا؛األزمات واإلنعاش املتكامل ل

إقرار جمموعـة مـن احلقـوق الـيت تـسمح للعـامالت واملوظفـات املـدنيات بـالتوفيق بـني                      • 
 .احتياجاهتن املهنية وظروفهن الشخصية

 االعتراف حبقوق اقتصادية تيسر اإلدماج االجتماعي للمرأة؛ • 
تشكيل وفد حكومي خـاص معـين بـالعنف ضـد املـرأة، وإنـشاء مرصـد الدولـة بـشأن                      • 

د املرأة بغية تنسيق وتعزيز السياسات العامة، وإنشاء مكتب خاص للمـدعي            العنف ض 
 العام ملكافحة العنف ضد املرأة، وإقامة حماكم للنظر يف حاالت العنف اجلنساين؛

 تدعيم اإلطار اجلنائي واإلجرائي؛ • 
 تعزيز التعاون واملشاركة من جانب الرابطات واملنظمات والكيانات املدنية؛ • 
 .يع ختصص اجملموعات املهنية اليت تزود الضحايا باملعلومات والرعاية واحلمايةتشج • 
 : وفيما يلي بعض احلقوق املعترف هبا لإلناث من ضحايا العنف اجلنساين- ٣٧٢
 احلق يف حصوهلن على معلومات ومساعدة قانونية جمانية؛ • 
ــاظ       •  ــن واالحتف ــرايف هل ــل اجلغ ــسري التنق ــهن وتي ــيض ســاعات عمل ــد  ختف  مبناصــبهن عن

اإليقاف عن العمل، واالحتفاظ حبقوق البطالـة عنـد إهنـاء عقـود عملـهن مـع حـساب                   
 فترة اإليقاف كفترة دفعت عنها اشتراكات االستحقاقات االجتماعية؛

 .أولوية حصوهلن على اإلسكان املدعم • 
املدانني هبـذه    حيدد القانون عقوبات التهديد والقسر، ويقر برامج معينة إلعادة تثقيف            - ٣٧٣

وفــضال عــن ذلــك ال حيــق للمــدان يف جرميــة قتــل بــأي شــكل مــن   . اجلــرائم وعالجهــم نفــسيا
زوجـة سـابقة، احلـصول علـى معـاش          / زوجة أو زوج سابق   /أشكاهلا، إذا كانت الضحية زوج    

ــام ألي طفــل، إال إذا أعقبــت ذلــك مــصاحلة     ولــن . تقاعــدي للترمــل أو معــاش تقاعــدي لأليت
 ٣٥/١٩٩٥حلـق يف احلـصول علـى املـساعدة الـيت يـنص عليهـا القـانون                  يكون هلـذا الـشخص ا     

ديسمرب بـشأن املعونـة واملـساعدة املقدمـة إىل ضـحايا جـرائم العنـف                / كانون األول  ١١املؤرخ  
 .واجلرائم املرتكبة ضد احلرية اجلنسية

مــارس علــى تــشكيل الوفــد  / آذار١٤ املــؤرخ ٢٣٧/٢٠٠٥ ويــنص املرســوم امللكــي  - ٣٧٤
اخلاص بشأن العنف ضد املرأة، بدرجة مديرية عامة، يف إطار أمانـة سياسـة املـساواة                احلكومي  

واهلـدف مـن هـذا الوفـد صـياغة سياسـات عامـة        . التابعـة لـوزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة     
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بشأن العنف اجلنساين واختاذ خطـوات لـضمان حـق اإلنـاث مـن ضـحايا هـذا العنـف، ويعمـل               
وهلـذا الوفــد سـلطة التــدخل أمــام   .  الكيانـات احلكوميــة األخــرى الوفـد بالتعــاون والتنـسيق مــع  

 .احملاكم للدفاع عن احلقوق واملصاحل املكرسة يف القانون األساسي
ــنظم املرســوم امللكــي  - ٣٧٥ ــؤرخ ٥١٣/٢٠٠٥ وي ــار٩ امل ــذي يعــدل املرســوم   / أي ــايو، ال م

لعنـف العـائلي    مارس، الـسجل املركـزي حلمايـة ضـحايا ا         / آذار ٥ املؤرخ   ٣٥٥/٢٠٠٤امللكي  
حبيث يكون لـدى احملـاكم اجلنائيـة واملدنيـة الـيت تـستمع إىل القـضايا األسـرية، وحمـاكم العنـف                       
ــات         ــصة املعلوم ــة املخت ــاالت احلكومي ــضائية، والوك ــشرطة الق ــام، وال ــدعي الع ــساين، وامل اجلن

 .الالزمة للقيام بواجباهتا وتوفري اخلدمات حلماية الضحايا
ــنظم املرســوم امل - ٣٧٦ ــؤرخ ٢٥٣/٢٠٠٦لكــي  وي ــشأن   / آذار٣ امل ــة ب مــارس مرصــد الدول

وهذا املرصد هيئـة مهنيـة مـشتركة بـني الـوزارات تقـدم تقاريرهـا إىل وزارة                  . العنف ضد املرأة  
وهـي  . العمل والشؤون االجتماعية من خالل الوفد احلكومي اخلاص املعين بالعنف ضـد املـرأة             

التعـاون املؤسـسي، وإعـداد التقـارير والدراسـات          مسؤولة عن تقدمي النصح، وإجراء التقيـيم، و       
 .والعروض من أجل معاجلة العنف اجلنساين

خــرى أمــايو بــشأن التعلــيم مــرة / أيــار٣ املــؤرخ ٢/٢٠٠٦ ويــنص القــانون األساســي - ٣٧٧
ويتـضمن  . على مجيع أحكـام القـانون األساسـي بـشأن احلمايـة املتكاملـة مـن العنـف اجلنـساين                   

 القانون التعليم اجليد جلميع الطلبة بغض النظـر عـن أحـواهلم وظـروفهم؛               املبدأ املكرس يف ذلك   
واإلنصاف الذي يضمن تكـافؤ الفـرص، واإلدمـاج التعليمـي وعـدم التمييـز، ونقـل القـيم الـيت                     
حتبذ احلرية الشخـصية، واملـسؤولية، واملواطنـة الدميقراطيـة، والتـضامن، والتـسامح، واملـساواة،                

ــة؛ واجل  ــرام والعدال هــود املــشتركة مــن جانــب جمموعــة الطــالب، واألســر، واملعلمــني،     واالحت
واملراكــز، واإلدارات، واملؤســسات، واجملتمــع ككــل؛ والتثقيــف املعــين مبنــع النـــزاع والتــسوية   
ــاة الشخــصية       ــع جمــاالت احلي ــسلمية للمنازعــات، فــضال عــن عــدم اســتخدام العنــف يف مجي ال

احلقــوق وتكــافؤ الفــرص، واملــساواة الفعالــة بــني  واألســرية واالجتماعيــة؛ وتنميــة املــساواة يف  
 .الرجل واملرأة

 وأقيمت أثناء تلـك الفتـرة آليـات مؤسـسية يف األقـاليم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت؛ ومـن                      - ٣٧٨
أبريـل بـشأن   / نيـسان ١ املـؤرخ  ١/٢٠٠٤القـانون  (أمثلة ذلك اآلليـات املؤسـسية يف كانتابريـا         

 املـؤرخ  ٥/٢٠٠٥القـانون  (، وإقلـيم مدريـد   )ايـة الـضحايا   املنع املتكامل للعنف ضد املـرأة ومح      
ــساين  / كــانون األول٢٠ ــشأن العنــف اجلن ــسمرب ب ــانون (، وأراغــون )دي ــؤرخ ٤/٢٠٠٧الق  امل
 ).مارس بشأن املنع واحلماية املتكاملة لإلناث من ضحايا العنف/آذار ٢٢
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عــدل املرســوم مــايو، الــذي ي/ أيــار٢٥ املــؤرخ ٦٦٠/٢٠٠٧ وحيكــم املرســوم امللكــي - ٣٧٩
مارس، السجل املركزي حلمايـة ضـحايا العنـف العـائلي؛           / آذار ٥ املؤرخ   ٣٥٥/٢٠٠٤امللكي  

ففيما يتعلق باحلصول على املعلومات الواردة يف السجل املركزي، يعزز املرسـوم هـذه احلمايـة                
ادة عن طريق اعتماد التدابري الالزمة لتحاشي هذا النوع من العمل، ومنـع املهـاجم مـن االسـتف                 

ــى اســتحقاقات أو          ــستحق للحــصول عل ــه غــري م ــه، وجعل ــن عمل املباشــرة أو غــري املباشــرة م
 .مساعدات

مارس املعِدل للنظام العام الذي حيكـم       / آذار ٣ املؤرخ   ٢٥٥/٢٠٠٦ واملرسوم امللكي    - ٣٨٠
 ٣٦٥/١٩٩٥شروط وظروف التوظف لـدى احلكومـة املركزيـة، الـذي أقـره املرسـوم امللكـي                  

ــساين يف      / آذار١٠املــؤرخ  ــة مــن ضــحايا العنــف اجلن ــة عامل ــا تفــضيليا ألي ــارس، يعطــي حق م
احلصول على منصب آخر ذي خـصائص متـشاهبة يف إطـار درجتـها أو ُمرتبـها، إذا كـان هـذا                      
ــى         ــا يف احلــصول عل ــاء حبقه ــة أو الوف ــة فعال ــا محاي ــة منحه املنــصب شــاغرا وجيــب شــغله، بغي

 .املساعدة االجتماعية املتكاملة
نــوفمرب، / تــشرين الثــاين٢٤ املــؤرخ ١٣٦٩/٢٠٠٦املنــتفعني باملرســوم امللكــي  ومــن - ٣٨١

) Programa de Renta Activa de Inserción(الذي ينظم برنامج احلـد األدىن للـدخل للعـاطلني    
ويغطي هذا الربنامج تدابري العمل اإلجيـايب لتعزيـز         . من ضحايا العنف اجلنساين والعنف العائلي     

ــرأة يف احلــ   ــرص امل ــدخل،       ف ــصاديا يف شــكل حــد أدىن لل ــا اقت ــدم دعم ــل، ويق ــى عم صول عل
 .باإلضافة إىل تدابري للعمل اإلجيايب للوظائف اليت ال يدفع عنها أجر

ديـــسمرب، بـــشأن وضـــع  / كـــانون األول١٤ املـــؤرخ ٤٠/٢٠٠٦ ويطالـــب القـــانون - ٣٨٢
ــة وعــود     ــسلطات باختــاذ خطــوات لتيــسري محاي ة األســبانيات املــواطنني األســبان يف اخلــارج، ال

املقيمــات يف اخلــارج وأطفــاهلن، إذا وجــدوا، مــن ضــحايا العنــف اجلنــساين إن مل يكفــل بلــد     
 .اإلقامة احلماية الكافية هلن

 ومن املعايري العامة للقانون األساسي بشأن املساواة الفعلية بني الرجـل واملـرأة املطالبـة       - ٣٨٣
اء علــى العنــف اجلنــساين والعنــف العــائلي  بــأن تتخــذ اهليئــات العامــة اخلطــوات الالزمــة للقــض 

 .ومجيع أشكال التحرش اجلنسي والتحرش على أساس اجلنس
ــشريع       - ٣٨٤ ــرأة يف الت ــني الرجــل وامل ــة ب ــساواة الفعلي ــشأن امل ــانون األساســي ب ــدِخل الق  وُي

اإلسباين تعريفات حاالت التحرش اجلنسي والتحرش على أساس اجلنس الـيت تـشكل متييـزا يف                
 :حوالمجيع األ
 ّدملقاصد وأغراض هذا القـانون، ُيعَـ      واملساس بأحكام القانون اجلنائي،     دون  ” - ١ 

ــدين ذي الطبيعــة         ــشفوي أو الب ــسلوك ال ــن أشــكال ال ــسي أي شــكل م التحــرش اجلن
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اجلنــسية بغــرض أو بنيــة انتــهاك كرامــة الــشخص، وخباصــة عنــد هتيئــة بيئــة هتديديــة أو  
 .“مهينة أو مغضبة

أساس اجلنس هو أي تصرف ضد جنس شـخص بغـرض أو            والتحرش على   ” - ٢ 
 .“كرامتها، مما يهيئ بيئة هتديدية أو مهينة أو مغضبة/بنّية انتهاك كرامته

 وينص القانون أيضا على أن خطط املـساواة الـيت يعتمـدها أصـحاب العمـل والتـدابري                   - ٣٨٥
ت حـول تـدابري     اليت تعتمدها املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجـم جيـب أن تتـضمن مفاوضـا             

 .معينة ملنع التحرش اجلنسي يف مكان العمل
 وحيكــم القــانون األساســي بــشأن املــساواة الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة، الــذي ُيعــّدل    - ٣٨٦

مارس، حـق اللجـوء ومركـز الالجـئني عـن طريـق توسـيع               / آذار ٢٦ املؤرخ   ٥/١٩٨٤القانون  
ن مـن بلـداهنن األصـلية نظـرا للخـوف           نطاق حق اللجوء حبيـث يـشمل األجنبيـات الـاليت َيهـرب            

 .املربر من االضطهاد على أساس نوع اجلنس
 

 السياسات والربامج -ثالثا   
 منحــت احلكومــة األولويــة ملكافحــة العنــف اجلنــساين منــذ إقــرار القــانون األساســي،   - ٣٨٧

  اجتماعـا جمللـس الـوزراء قـد اعتمـدت تـدابري يف هـذا               ٤٠وميكن االستدالل على ذلك مـن أن        
 .الصدد
ــاظرة   - ٣٨٨ ــات املن ــدابري يف امليزاني ــع هــذه الت ــنعكس مجي ــة عــام   .  وت ــايل، تعــدت ميزاني وبالت
 . مليون يورو١٥٠ للعمل على مكافحة العنف اجلنساين ٢٠٠٧
 وجرى عرض احلملـة الدوليـة جمللـس أوروبـا ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، الـيت جـرى                - ٣٨٩

 أثنـاء اجتمـاع شـارك       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧، يف إسبانيا يف     ٢٠٠٨متديدها إىل عام    
 .فيه رئيس الربملان اإلسباين

 وتواصل اللجنة املعنية بالعنف اجلنساين، يف إطار اجمللس املـشترك بـني األقـاليم للنظـام                 - ٣٩٠
ــاول نظــم املعلومــات        ــوطين، جهودهــا مــن خــالل جمموعــات عمــل متخصــصة تتن الــصحي ال

ساين، واجلوانــب األخالقيــة والقانونيــة، وتقيــيم األعمــال ووضــع والرصــد الوبــائي للعنــف اجلنــ
. معايري تقييم أعمال اللجنـة، ووضـع بروتوكـوالت بـشأن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالـصحة                  

 .وجيري حتضري تقرير سنوي لكي ُيقَّدم إىل املرصد املعين بالعنف ضد املرأة
يـع القطاعـات املعنيـة؛ وهـي سـلطات           وجرت زيادة عدد دورات التدريب املهـين جلم        - ٣٩١

إنفاذ القانون، واألخـصائيون الـصحيون واالجتمـاعيون، واملوظفـون الطبيـون يف جمـال الرعايـة                 
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األفرقـة النفـسية واألخـصائيون االجتمـاعيون بـشكل          (األولية، وموظفو احملاكم املعنيـة بـالعنف        
 .ية، ونقابة احملامني، إخل، ومهنيو السلطة القضائية، واالدعاء، واألمانة القضائ)أساسي
 موظفـا   ٧٤٢ وزاد عدد املوظفني املتخصصني بالوكاالت الوطنية إلنفاذ القـانون مـن             - ٣٩٢

، ومـن   ٢٠٠٦ديـسمرب   / موظفا يف كانون األول    ١ ٤٢٦ إىل   ٢٠٠٤ديسمرب  /يف كانون األول  
ادة  بزيــ٢٠٠٨ديــسمرب / موظفــا حبلــول كــانون األول١ ٨٤٨املتوقــع أن يزيــد هــذا العــدد إىل 

 . يف املائة على مدى أربع سنوات١٤٩نسبتها 
 موظفــا فنيــا يف برنــامج إعــادة  ١٤٥ وعينــت اإلدارة العامــة للمؤســسات اإلصــالحية  - ٣٩٣

 مـن األخـصائيني     ٨٠( مـن هـؤالء املـوظفني        ١٣٠، وُعـيِِّن    ٢٠٠٧تأهيل مـرتكيب اجلـرائم عـام        
إلعـادة التأهيـل،    “ ظـام املفتـوح   الن”يف بـرامج    )  مـن األخـصائيني النفـسيني      ٥٠االجتماعيني و   

 من األخصائيني االجتماعيني للـسجناء الـذين يتلقـون عالجـا إلعـادة التأهيـل يف                 ١٥كما ُعّين   
 .السجون
 إنـشاء اخلدمـة املتنقلـة لتقـدمي املـساعدة عـن بعـد كخدمـة جمانيـة                   ٢٠٠٤ وجرى عـام     - ٣٩٤

وفـضال عــن  . الت الطارئــةوعاجلــة ومناسـبة للحـا  )  سـاعة يف اليـوم  ٢٤(تـوفر اسـتجابة دائمــة   
ذلــك، ســيمكن حتديــد مكــان هــذه اخلدمــة مــن خــالل النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع والنظــام 

 كتيـب، وُوِقّعـت بروتوكـوالت       ١٥٠ ٠٠٠وجرى توزيـع    . العاملي التصاالت اهلاتف احملمول   
 تعـــاون مـــع اجمللـــس العـــام للـــسلطة القـــضائية ومؤســـسة اجمللـــس العـــام للمحـــامني يف إســـبانيا 

)Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (   ومكتب املـدعي العـام ووزارة
وجرى أيضا توقيع بروتوكـوالت التعـاون مـع األقـاليم املتمتعـة بـاحلكم               . العدل ووزارة الداخلية  

 حكومـة حمليـة، كمـا انتفعـت هبـا حـوايل             ٦٦٠ومنذ إنشاء هذه اخلدمـة، شـاركت فيهـا          . الذايت
 .مرأة ا٨ ٠٠٠
ــابع للمجلــس العــام للــسلطة     - ٣٩٥ ــالعنف العــائلي واجلنــساين الت  ويفحــص املرصــد املعــين ب

وقـد  . القضائية أحكام احملاكم بشأن العنـف العـائلي واجلنـساين بغيـة اقتـراح تغـيريات تـشريعية                  
 ٢٠٠٤وجـرى منـذ عـام    .  حكـم ١٤ ٠٠٠ استنتاجاته مـن حتليـل    ٢٠٠٥قدم املرصد يف عام     
 .ة اعترافا باجلهود البارزة للقضاء على العنف العائلي واجلنساينمنح جائزة سنوي

 وأقيمت ثالث وعـشرون وحـدة للطـب الـشرعي الـشامل يف معاهـد الطـب الـشرعي                    - ٣٩٦
. التابعة لوزارة العدل بغية مساعدة القضاة على تقييم حالة العنـف وتعزيـز تقـديرهم لألخطـار                 

 حالـة يف    ٢ ٥٠٠، وأكثـر مـن      ٢٠٠٥عـام    حالـة    ٤ ٧٠٠وتناولت هذه الوحـدات أكثـر مـن         
 .٢٠٠٦النصف األول من عام 
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 وجــرت املوافقــة علــى بروتوكــول جتهيــزات وأعمــال الطــب الــشرعي الــشامل، وهــو  - ٣٩٧
يقــدم دراســة تقنيــة دقيقــة وموثــوق هبــا تتنــاول احلالــة الكاملــة للــضحايا وتــسمح بالرصــد            

 .اإلحصائي للتدخالت
جـــوائز ملكافحـــة العنـــف ومـــشروع : ه يف هـــذا اجملـــال ويواصـــل معهـــد املـــرأة أعمالـــ- ٣٩٨

Relacionaلنشر املواد التعليمية . 
 وجيــري يف جمــال تــدريب املعلمــني ختطــيط أنــشطة معينــة بــشأن املــساواة بــني الرجــل   - ٣٩٩

 .واملرأة بصفة عامة، وبشأن املنع املبكر للعنف اجلنساين بصفة أكثر حتديدا
ــسته  - ٤٠٠ ــيت ت ــشطة ال ــة ككــل، توجــد    ومــن ضــمن األن جــوائز ”دف اجلماعــات التعليمي
Irene “ ُهذه اجلوائز للمعلمـني الـذين       حمَنُت ؛ و “السالم يبدأ يف املنـزل   ”ح حتت شعار    مَناليت ت 

يــستحدثون خــربات تعليميــة مبتكــرة تــسهم يف منــع الــسلوك العنيــف والقــضاء عليــه، وتعزيــز    
 .املساواة وثقافة السالم

 مع الكيانات املتمتعة باحلكم الـذايت واملنظمـات غـري احلكوميـة،              وفيما يتعلق بالتعاون   - ٤٠١
 اتفاقــات خاصــة مــع األقــاليم املتمتعــة بــاحلكم الــذايت يف   ٢٠٠٥وقَّــع معهــد املــرأة أثنــاء عــام   

 المنــشا وقــشتالة إي -آراغــون واســتورياس وباليــاريس وجــزر الكنــاري وكانتابريــا وقــشتالة  
ليسيا ومدريد ومورسيا والريوخا وجمتمع فالينـسيانا ومدينـة   ليون وكاتالونيا وإيسترميادورا وغا 

وللوفاء هبذه االلتزامات اجلديدة، حّول معهد املرأة مليـون يـورو لألنـشطة      . سبتة ومدينة مليلية  
 . يورو لالستثمار يف إصالح أو جتهيز املراكز النسائية١٨٨ ٩٠٠ املشتركة و

مــات غــري احلكوميــة والكيانــات الــيت ال تبغــي   و جيــري توجيــه املــنح املقدمــة إىل املنظ- ٤٠٢
ـــ     ــربح، يف إطــار الــصندوق العــام ملعهــد املــرأة وتــسهيالت ال مــن ضــريبة الــدخل  “ ٠,٥٢”ال

 .الفردي، صوب برامج منع ، بل إزالة العنف اجلنساين واجلرائم املرتكبة ضد احلرية اجلنسية
 
 ٢٠٠٦سنة  ٢٠٠٥سنة  ٢٠٠٤سنة  

    ضريبة الدخل الفردي
 ٢١ ٣٣ ٢٥ عدد الكيانات
 ٢٩ ٣١ ٣٢ عدد الربامج

 يورو٣ ٤٧٢ ٨١٨  يورو٣ ٣٥٤ ١٢٦  يورو٣ ٠٧٥ ٣٠٢ جمموع املنح املقدمة 
    الصندوق العام

 ١٣ ١٢ ١٣ عدد الكيانات
 ١٦ ١٣ ١٤ عدد الربامج

  يورو٢٦٥ ٧١٥  يورو٢٢٣ ١٦٨  يورو٣٠٨ ٧٦٠ جمموع املنح املقدمة 
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 املــرأة برنــامج دافــين الثــاين بــشأن التــدابري الوقائيــة الراميــة إىل مكافحــة    ويــدير معهــد- ٤٠٣
العنـــف ضـــد األطفـــال والـــشباب والنـــساء، مبـــا يف ذلـــك اإليـــذاء اجلنـــسي والعنـــف العـــائلي   
واالستغالل التجاري وتسلط األقران يف املدارس واالجتـار والعنـف القـائم علـى أسـاس التمييـز                  

ويدعم هذا الربنامج أنشطة مثـل      . اجرين وغريهم من املستضعفني   ضد املعوقني واألقليات وامله   
وميكـن للمنظمـات    . إقامة اتصاالت بني املنظمات وتبادل املمارسـات اجليـدة وأنـشطة التوعيـة            

واملؤسسات العامة واخلاصة اليت ال تبغـي الـربح أن تـشارك يف برنـامج دافـين الثـاين الـذي تبلـغ           
 َمّولَـت املفوضـية األوروبيـة       ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠٠٨-٢٠٠٤ مليون يورو للفترة     ٥٠ميزانيته  

 .مخسة مشاريع إسبانية قُدمت يف إطار هذا الربنامج
 اخلطــة الوطنيــة للتوعيــة بــالعنف اجلنــساين  ٢٠٠٦ديــسمرب / وأُقــرت يف كــانون األول- ٤٠٤

 مــن التــدابري الــيت ُوزعــت ١٠٢وتــشمل اخلطــة .  يــورو١٤ ٦٨٧ ٦٦٠ومنعــه مبيزانيــة قــدرها 
 : جماال من جماالت النشاط، ويتضمن ذلك ما يلي ١٢ على
ــة الــيت تقــدم ملــدة     •  ــوم ٢٤حتــضري بروتوكــول لتحــسني املــساعدة القانوني  ســاعة يف الي

 لضحايا العنف اجلنساين؛
تعزيز مشروعات مبتكرة يف األقاليم املتمتعة باحلكم الـذايت وعلـى الـصعيد احمللـي بغيـة        • 

اعدة اجتماعية شاملة، مـع األخـذ يف احلـسبان حبالـة            ضمان احلق يف احلصول على مس     
املعوقات واملهـاجرات واملـسنات والريفيـات وعـضوات األقليـات العرقيـة، فـضال عـن                 

 االهتمام باألحداث؛
تشكيل أفرقة عاملة يف مكاتب التفتيش التعليمية الستعراض فحـوى الكتـب الدراسـية          • 

مطيـة القائمـة علـى التحيـز اجلنـسي أو           ومواد التـدريس بغيـة القـضاء علـى القوالـب الن           
 التمييز، وتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة؛

شن محالت دائمة لإلعـالم والتوعيـة، فـضال عـن محـالت خاصـة تـستهدف املعوقـات                 • 
 والريفيات؛

 القيام بأنشطة تستهدف اإلعالميني لتحسني معاجلة األنباء املتعلقة بالعنف اجلنساين؛ • 
والت للتنــسيق مــع األقــاليم املتمتعـة بــاحلكم الــذايت واحلكومــات احملليــة  وضـع بروتوكــ  • 

لكفالة اختاذ هنج شامل ومتكامل من جانب اجلهات اليت تقدم خـدمات تعـين حبـاالت     
 العنف؛

حتــضري تقــارير ســنوية تقــيِّم االمتثــال للتــدابري الــواردة يف اخلطــة والتقــدم احملــرز صــوب  • 
 حتقيق أهدافها االستراتيجية؛
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  ساعة يوميا؛٢٤تركيب خط ساخن هاتفي جماين يتيح استجابات متخصصة  • 
توقيــع اتفاقــات تعــاون مــع الــشركات بغيــة تــشجيع تعــيني إنــاث مــن ضــحايا العنــف     • 

 اجلنساين؛
إنشاء وحـدات تعـاجل العنـف ضـد املـرأة يف املكاتـب احلكوميـة اإلقليميـة واحملليـة بغيـة                       • 

 اية النساء املعرضات للخطر والسماح بالرصد الفردي؛تنسيق املعلومات واملوارد حلم
ــة استــشارية تعــىن بــصورة املــرأة يف اإلعــالن ووســائط اإلعــالم مبــشاركة      •  تــشكيل جلن

الوكــاالت العامــة واملعلــنني ووكــاالت اإلعــالن ووســائط اإلعــالم واملــستهلكني مــن     
 الــذايت يف وتــشجع هـذه اللجنــة التنظــيم . خـالل أهــم الرابطــات الــيت متثـل كــل طــرف  

صـناعة اإلعــالن ووســائط اإلعــالم، كمــا تقتــرح شــن محــالت مــن أجــل املــشاركة يف  
 ؛“Crea Igualdad”عروض للحصول على جائزة 

تنفيــذ بروتوكــول تقيــيم املخــاطر بغيــة املــساعدة علــى تقريــر تــدابري احلمايــة واملراقبــة     • 
 الواجب األخذ هبا يف كل حالة معينة؛

 نـسمة، وتتنـاول     ٥ ٠٠٠على مجيع البلديات اليت يقطنها أقل من        توزيع مواد إعالمية     • 
 .هذه املواد تدابري احلماية وحقوق اإلناث من ضحايا العنف اجلنساين

 إنـــشاء دائـــرة للمعلومـــات القانونيـــة واخلـــدمات ٢٠٠٧ســـبتمرب / وجـــرى يف أيلـــول- ٤٠٥
وردَّت هـذه  . ضد املـرأة مببادرة من الوفد احلكومي اخلاص بشأن العنف ) El 016(االستشارية 
نـوفمرب تـضمنت مـا      / تـشرين الثـاين    ١٤سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٣ مكاملـة مـن      ٦ ٨٩٧الدائرة على   

 ).احتوت معظم املكاملات على أكثر من استفسار( استشارة ١١ ٦٥٨جمموعه 
ــه    - ٤٠٦ ــاول ) “قبــل”(“ Antes” وكــان مــن أهــم محــالت وســائط اإلعــالم بــث عنوان يتن

“ Contra los malos tratos,gana la Ley”تلف مراحلها، وبث آخر يدعى عملية اإليذاء يف خم
 ).“يسود القانون يف وجه اإليذاء”(

 رعايــة محـالت ضـد العنــف اجلنـساين، بالتعــاون    ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ وجـرت يف عـامي   - ٤٠٧
 .مع االحتاد الفين لكرة القدم، تستهدف عامل الرياضة وتقدم املعروفني من العيب كرة القدم

 امـرأة مـن عـامل الثقافـة والرياضـة          ١٨، برعاية معهد املـرأة،      “ ثانية ١٨” وقدم عرض    - ٤٠٨
والفنون، ومسحت أولئك النساء باستخدام صورهتن بغيـة متثيـل البعـد االجتمـاعي للعنـف ضـد               

 .املرأة
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 Fundación ونظم الوفد احلكومي اخلاص املعين بالعنف ضـد املـرأة، بالتعـاون مـع الــ      - ٤٠٩

General de la Universidad de Alcalá ، معـرض “Por una vida sin malos tratos”) ”  مـن
 املعرض جتنيد رسـامي الفكاهـة والكاريكـاتور       هذا ، ويستهدف )“أجل حياة خالية من اإليذاء    

 .يف العمل على توعية اجلمهور
بـاللغتني   ونشر معهد املرأة، بالتعاون مع معهد اهلجـرة واخلـدمات االجتماعيـة، كتيبـا                - ٤١٠

ّولـت الوكالـة    وفـضال عـن ذلـك مَ      . اإلنكليزية واإلسـبانية عـن تنظـيم ختـان اإلنـاث يف إسـبانيا             
اإلســبانية للتعــاون اإلمنــائي الــدويل، واإلدارة العامــة للــهجرة والتعــاون اإلمنــائي إلقلــيم مدريــد   

“ ن اإلنـاث  اليـوم الـدويل لعـدم التـسامح مـع ختـا           ”املتمتع باحلكم الذايت، مناسبة لالحتفـال بــ         
برعاية برنامج متطـوعي املـساعدة التقنيـة مـن أجـل التعـاون اإلمنـائي يف جمـال الـصحة ألفريقيـا                       

 .وجمموعة الدراسات األفريقية جبامعة مدريد املستقلة
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	مجموع المنح
	95 يورو 870
	91 يورو 513
	94 يورو 513
	2004
	2006(1)
	عدد المناصب
	النسبة المئوية للنساء
	عدد المناصب
	النسبة المئوية للنساء
	الرئيس
	1
	0.00
	1
	0.00
	نواب الرئيس
	2
	50.00
	2
	50 00
	الوزراء
	16
	50.00
	18
	50.00
	أمناء الدولة
	25
	12.00
	31
	22.58
	الأمناء الفرعيين
	72
	22.22
	77
	24.68
	المديرون العامون
	227
	23.35
	428
	18.93
	المناصب العليا غير المصنفة(2)
	28
	7.14
	صفر
	0.00
	المجموع
	368
	22.28
	557
	20.94
	2004
	2006
	عدد المناصب
	النسبة المئوية للنساء
	عدد المناصب
	النسبة المئوية للنساء
	الرؤساء
	37
	5.41
	35
	2.86
	نواب الرؤساء
	39
	2.56
	41
	2.44
	أعضاء مجالس الإدارة
	417
	2.88
	379
	3.69
	الأمناء
	10
	0.00
	8
	0.00
	الجنسان
	عدد النساء
	النسبة المئوية للنساء
	سفراء
	116
	14
	12
	سفراء في مهام خاصة
	-
	3
	-
	وزراء الخارجية
	4
	2
	50
	مديرون عامون
	18
	4
	22.2
	مديرون عامون مساعدون
	64
	8
	12.5
	الجنسان
	النسبة المئوية للنساء
	النسبة المئوية للنساء في المناصب العليا
	المجموع
	485 3
	47.29
	1.52
	منظومة الأمم المتحدة
	760
	58.68
	4.26
	الاتحاد الأوروبي
	365 2
	45.41
	0.28
	منظمات دولية أخرى
	360
	35.56
	2.34
	2004
	2006
	الجنسان (بالآلاف)
	النسبة المئوية للنساء
	الجنسان (بالآلاف)
	النسبة المئوية للنساء
	المجموع
	36 038
	51.13
	37 236
	50.97
	أشخاص لم يلتحقوا بالمدرسة
	1 045
	67.96
	833
	68.44
	التعليم الابتدائي
	12 018
	54.32
	11 327
	54.72
	التعليم الثانوي، المستوى الأول
	8 917
	46.98
	9 259
	46.59
	التعليم الثانوي، المستوى الثاني
	6 574
	49.61
	7 442
	50.04
	التدريب المهني مع الشهادة الثانوية
	36
	43.94
	32
	44.55
	التعليم العالي فيما عدا الدكتوراه
	7 345
	50.18
	8 174
	50.22
	الدكتوراه
	105
	35.15
	169
	32.86
	2003-2004
	2005-2006
	الجنســــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	الجنســـــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	المجموع
	8 460 551
	50.02
	8 479 238
	49.86
	الرُضّع/مرحلة ما قبل المدرسة
	1 353 460
	48.53
	1 487 547
	48.65
	التعليم الابتدائي
	2 479 631
	48.42
	2 483 364
	48.36
	التعليم الخاص
	27 799
	40.19
	28 665
	37.99
	التعليم الثانوي الإلزامي
	1 871 430
	48.86
	1 844 953
	48.70
	البكالوريا
	657 400
	55.15
	640 028
	54.73
	التدريب المهني
	513 343
	46.66
	498 980
	47.01
	برامج الضمان الاجتماعي
	45 899
	32.77
	44 927
	32.72
	الجامعة (المرحلة الأولى)
	- درجتا الهندسة التقنية والمعمارية
	229 118
	26.39
	217 512
	25.05
	- الدبلومات
	342 059
	70.43
	347 656
	70.30
	الجامعة (المرحلة الأولى والثانية)
	- Licenciaturas
	687 807
	60.63
	640 423
	60.09
	- Ingenierías
	156 802
	31.03
	149 750
	30.95
	الجامعة (المرحلة الثانية فقط)
	- Licenciaturas
	54 624
	71.31
	54 349
	69.05
	- Ingenierías
	9 639
	20.24
	8 955
	22.57
	الجامعة -المرحلة الثالثة (الدكتوراه)
	77 439
	50.59
	77 056
	51.00
	2004-2005
	2005-2006
	الجنســــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	الجنســـــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	المجموع
	231 317
	45.82
	230 174
	45.92
	الزراعة
	4 582
	17.98
	4 429
	17.20
	التربية البدنية والألعاب الرياضية
	3 076
	38.13
	3 399
	33.95
	مصايد الأسماك البحرية
	1 145
	7.07
	1 124
	8.01
	الإدارة
	48 944
	73.04
	46 344
	75.09
	الفنون التخطيطية
	2 848
	35.81
	2 629
	37.66
	التجارة والتسويق
	12 928
	71.61
	11 673
	71.26
	الاتصالات، السمعية - البصرية
	2 795
	49.48
	2 574
	50.62
	الكهرباء والإلكترونيات
	34 260
	6.39
	32 145
	6.66
	التشييد والأشغال المدنية
	704
	2.07
	706
	2.18
	الإنتاج الميكانيكي
	11 902
	2.08
	10 970
	2.32
	الضيافة والسياحة
	12 270
	46.50
	12 206
	45.40
	تصفيف الشعر والتجميل
	17 074
	97.18
	17 178
	97.26
	الصناعات الغذائية
	1 300
	44.92
	1 208
	45.20
	علم الحاسوب
	7 571
	16.89
	12 607
	14.75
	النجارة والأثاث
	3 141
	5.44
	2 919
	4.66
	خدمات الصيانة والإنتاج
	9 939
	1.62
	9 920
	1.94
	صيانة المركبات
	21 837
	1.36
	21 915
	1.58
	المواد الكيميائية
	2 762
	61.30
	2 495
	62.12
	الصحة
	29 794
	90.02
	29 731
	89.96
	الخدمات الاجتماعية والمجتمعية
	1 758
	92.04
	34 596
	90.28
	المنسوجات والملابس والجلود
	588
	88.10
	454
	91.63
	الزجاج والخزف
	99
	47.47
	78
	37.18
	2004-2005
	2005-2006
	الجنســــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	الجنســـــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	جميع المجالات الدراسية
	1,435 695
	54.15
	1 418 645
	54.25
	العلوم الإنسانية
	136 909
	63.06
	132 119
	62.64
	العلوم الاجتماعية والقانون
	694 206
	62.93
	693 369
	63.07
	العلوم التجريبية
	100 286
	59.31
	95 853
	59.29
	العلوم الصحية
	120 137
	74.48
	121 087
	74.20
	الدراسات التقنية
	384 157
	27.42
	376 217
	27.34
	2004-2005
	2005-2006
	الجنســــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	الجنســـــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	جميع المجالات الدراسية
	76 251
	51.22
	77 056
	51.00
	العلوم التجريبية والصحة
	23 816
	58.49
	23 564
	58.84
	العلوم الإنسانية
	15 439
	56.10
	14 597
	56.67
	الهندسة والتكنولوجيا
	10 430
	27.45
	9 135
	27.59
	العلوم الاجتماعية والقانون
	21 105
	51.68
	21 325
	51.00
	مجال غير مسجل
	5 461
	49.33
	8 435
	44.66
	2004-2005
	2005-2006
	الجنســــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	الجنســـــــــــان
	النسبة المئوية للنساء
	جميع المجالات الدراسية
	6 902
	46.67
	7 159
	46.75
	العلوم التجريبية والصحة
	3 085
	52.06
	3 358
	51.70
	العلوم الإنسانية
	1 093
	48.67
	1 064
	48.40
	الهندسة والتكنولوجيا
	954
	25.05
	851
	25.85
	العلوم الاجتماعية والقانون
	1 556
	48.65
	1 612
	47.39
	مجال غير مسجل
	214
	40.65
	274
	40.88
	2004
	2005
	2006
	عدد الكيانات
	9
	8
	6
	عدد البرامج
	9
	8
	6
	المبلغ الإجمالي للمنح
	786 033 1 يورو
	463 320 يورو
	369 317 يورو
	2004
	2005
	2006
	عدد الكيانات
	13
	11
	13
	عدد البرامج
	14
	12
	14
	المبلغ الإجمالي للمنح
	795 175 يورو
	352 184 يورو
	179 208 يورو
	36 038.3
	51.13
	37 235.5
	50.97
	37 591.9
	50.93
	20 447.5
	41.27
	21 812.4
	42.26
	22 127.3
	42.21
	18 288.1
	39.43
	20 001.8
	40.85
	20 367.3
	41.04
	2 159.4
	56.86
	1 810.6
	57.82
	1 760.0
	55.64
	15 590.8
	64.07
	15 423.1
	63.30
	15 464.6
	63.41
	14.55
	7.76
	11.36
	6.06
	10.50
	6.10
	33.40
	17.42
	23.00
	10.77
	30.10
	21.40
	17.02
	8.78
	14.43
	7.77
	14.50
	8.10
	17.56
	8.66
	15.48
	7.21
	14.20
	6.80
	15.55
	7.26
	11.34
	5.37
	10.60
	5.80
	24.17
	10.98
	9.33
	3.60
	27.50
	15.00
	10.36
	5.99
	7.38
	4.26
	6.20
	4.10
	4.13
	2.29
	3.05
	3.20
	3.60
	2.30
	18 288
	39.43
	20 002
	40.85
	20 367
	41.04
	980
	27.76
	922
	27.19
	921
	26.55
	3 247
	24.76
	3 320
	24.68
	3 244
	24.97
	2 331
	5.30
	2 623
	5.39
	2 714
	5.66
	11 730
	51.30
	13 137
	52.97
	13 489
	53.02
	18.288
	39.43
	20.001,8
	40.85
	20.367
	41.04
	1.623
	64.94
	1.870
	64.49
	1.867
	65.30
	2.806
	51.08
	3.020
	53.34
	3.060
	54.16
	89
	12.20
	86
	9.29
	87
	11.14
	32.99
	31.76
	31.59
	19.83
	24.20
	23.31
	27.19
	27.14
	27.81
	49.25
	45.06
	44.41
	2005
	2006
	العامـلــــــــــــون
	متوسط الدخل السنوي
	العامـلــــــــــــون
	متوسط الدخل السنوي
	المجموع
	18.359.870
	16.018
	19.070.349
	16.849
	نساء
	7.660.844
	12.800
	8.082.441
	13.497
	رجال
	10.699.026
	18.321
	10.987.908
	19.314
	2004
	2006
	الجنســــان
	النسبة المئوية للنساء
	الجنســـــان
	النسبة المئوية للنساء
	المجموع
	16.350.784
	44.43
	18.526.772
	44.85
	غير محدود المدة
	1.419.718
	45.37
	2.177.245
	44.71
	مؤقت
	14.931.066
	44.34
	16.349.527
	44.87
	3.246.90
	31.36
	3.524.20
	31.33
	3.578.70
	31.42
	3.023.50
	28.70
	3.160.60
	27.22
	3.211.90
	27.79
	223.30
	67.35
	363.60
	67.05
	366.80
	63.17
	30.70
	98.05
	 
	 
	15.022.40
	41.15
	16.466.20
	42.89
	16.779.40
	43.09
	13.654.50
	37.06
	14.458.30
	37.50
	14.708.20
	37.66
	1.367.90
	82.03
	2.007.80
	81.73
	2.071.20
	81.66
	126.30
	99.05
	 
	 
	2004
	2006
	الالتحاق بدورات التدريب المهني
	الجنسان (بالآلاف)
	النسبة المئوية للنساء
	الجنسان (بالآلاف)
	النسبة المئوية للنساء
	المجموع
	252.578
	60.25
	275.835
	61.54
	دورات التدريب المهني والفني
	234.066
	مدارس صناعية
	8.053
	مدارس تجارية
	1.341
	حلقات عمل للتوظف
	9.118
	0,06
	22,81
	0,07
	30,29
	0,252
	39,56
	0,49
	47,52
	-
	3,30
	-
	4,47
	-
	3,20
	-
	4,12
	-
	5,68
	-
	8,73
	-
	10,81
	-
	17,30
	70,26
	21,23
	113,11
	31,05
	181,41
	50,71
	281,67
	91,19
	27,59
	4,69
	43,02
	6,98
	66,7
	11,85
	97,07
	21,33
	8,24
	1,72
	17,44
	2,2
	27,27
	3,76
	43,37
	9,79
	13,03
	7,01
	17,59
	9,94
	31,38
	15,3
	53,99
	24,53
	13,43
	4,89
	23,95
	8,04
	42,2
	11,53
	78,48
	21,51
	31,91
	7,93
	45,82
	10,249
	58,06 
	16,02
	76,91
	23,6
	21,34
	5,09
	31,16
	6,3
	33,0 1
	8,81
	50,65
	12,06
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	609 581 يورو
	047 611 يورو
	555 614 يورو
	9
	8
	4
	12
	9
	6
	165 122 يورو
	804 89 يورو
	715 63 يورو
	7 887 961
	50,34
	447,53
	717,41
	8 107 268
	51,01
	469,10
	761,02
	795 361
	31,34
	537,85
	732,08
	845 667
	32,77
	567,58
	768,56
	4 634 658
	33,59
	460,56
	753,18
	4 777 953
	34,77
	479,68
	800,07
	2 153 557
	93,27
	440,02
	354,96
	2 183 358
	93,28
	461,07
	369,15
	40 502
	79,47
	338,26
	304,64
	39 570
	79,48
	362,04
	326,70
	263 883
	49,31
	254,48
	250,10
	260 720
	49,25
	273,16
	269,62
	207 025
	58,62
	205 319
	57,23
	204 844
	57,20
	281 447
	83,77
	279 189
	81,71
	276 920
	82,35
	1 262 391
	50,59
	1 295 201
	51,90
	1 330 432
	53,22
	663 154
	45,65
	687 033
	46,57
	720 384
	47,76
	559 984
	54,83
	558 501
	56,33
	558 702
	58,02
	39 253
	73,79
	49 666
	75,79
	51 346
	77,44
	100
	11:20
	100
	11:24
	26,0
	6:51
	43,5
	8:18
	15,2
	5:19
	14,9
	5:32
	92,7
	4:50
	70,1
	2:06
	15,2
	1:42
	9,9
	1:51
	64,5
	1:58
	64,3
	2:08
	35,4
	1:36
	40,6
	2:11
	12,7
	1:30
	22,5
	1:55
	87,5
	2:31
	88,0
	2:54
	82,2
	1:21
	87,3
	1:27
	38,1
	1:43
	42,7
	2:12
	37,9
	1:43
	42
	2:08
	0,4
	1:10
	1,4
	1:24
	32,1
	1:41
	31,5
	2:05
	0,3
	1:05
	1,1
	1:01
	0,3
	1:37
	1,5
	1:59
	0,7
	1:33
	4,7
	1:47
	3
	1:06
	1,9
	1:07
	0,6
	0:59
	1,4
	1:20
	2,6
	1:18
	2,7
	1:25
	0,5
	1:41
	0,8
	2:16
	0,1
	2:14
	1
	3:55
	0,6
	25:صفر
	1,1
	صفر:28
	31,3
	31,0
	19,5
	15,6
	68,1
	79,8
	22,5
	27,9
	56,7
	48,1
	47,4
	33,6
	21,0
	17,0
	2,8
	2,6
	2,1
	1,7
	6,2
	4,0
	8,0
	8,7
	24,0
	28,9
	85,3
	88,6
	50,1
	54,3
	78,9
	84,3
	47,5
	56,5
	98,0
	98,1
	39,7
	50,7
	34,5
	44,7
	2004
	2006 (النصف الثاني)
	النسبة المئوية لكل جنس
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	الأشخاص الذين استخدموا حاسوبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة
	الأشخاص الذين استخدموا الإنترنت أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة
	الأشخاص الذين استخدموا الإنترنت مرة في الأسبوع على الأقل أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة
	الأشخاص الذين قاموا بالشراء عن طريق الإنترنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة
	الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف المحمول
	18 288
	39,43
	20 002
	40,85
	20 367
	41,04
	980
	27,76
	922
	27,19
	921
	26,55
	3 049
	938
	31
	1 372
	285
	21
	882
	310
	35
	227
	64
	28
	431
	172
	40
	353
	151
	43
	2 548
	353
	14
	2 478
	364
	15
	2 442
	640
	26
	2 288
	426
	19
	3 026
	1 239
	41
	124
	33
	27
	459
	114
	25
	276
	43
	16
	1 507
	341
	23
	21 462
	5 473
	24
	9
	6
	6
	10
	6
	6
	942 720 يورو
	000 609 يورو
	500 715 يورو
	5
	6
	6
	9
	10
	10
	628 148 يورو
	536 208 يورو
	965 220 يورو
	إسبانيا
	متوسط الاتحاد الأوروبي
	السنة
	2000
	2005
	2000
	2005
	نساء
	19 %
	رجال
	17 %
	المجموع
	18 %
	19.9
	18.5
	21.2
	23.8
	23.6
	24.1
	19.4
	17.7
	21.2
	15.5
	14.7
	16.3
	16.4
	15.4
	17.4
	30.6
	28.0
	32.6
	900 21
	100.0
	111 18
	100.0
	790 3
	100.0
	872 10
	49.6
	373 9
	51.8
	499 1
	39.6
	392 2
	10.9
	9.6
	650
	17.2
	947 1
	8.9
	490 1
	8.2
	457
	12.1
	406 1
	6.4
	174 1
	6.5
	232
	6.1
	283 5
	24.1
	331 4
	23.9
	952
	25.1
	749,1
	61.02
	452
	64.09
	433,7
	62.53
	16 إلى 19 سنة
	20,7
	53.14
	15
	52.67
	12,9
	62.02
	20 إلى 24 سنة
	101,6
	55.51
	52,9
	62.76
	42,3
	64.07
	25 إلى 29 سنة
	125,4
	61.24
	62,5
	65.28
	54
	66.67
	30 إلى 34 سنة
	103,9
	67.37
	52,2
	62.84
	53
	68.49
	35 إلى 39 سنة
	106,7
	70.1
	58,5
	68.55
	49
	65.71
	40 إلى 44 سنة
	80,3
	70.73
	55,5
	71.89
	53,4
	62.92
	45 إلى 49 سنة
	79,8
	64.16
	45,6
	63.16
	52
	69.81
	50 إلى 54 سنة
	58,4
	51.54
	50,5
	67.72
	49,1
	59.06
	55 إلى 59 سنة
	49,1
	43.79
	39,5
	55.44
	44
	47.73
	60 إلى 64 سنة
	22,6
	35.4
	19,1
	50.26
	22,6
	50.44
	65 إلى 69 سنة
	0,8
	62.5
	0,3
	صفر
	1,0
	30
	0,2
	صفر
	0,3
	صفر
	15 141,3
	18,3
	16,2
	14,9
	16,0
	17,5
	16,8
	0,4
	10 383,0
	13,2
	15,2
	15,5
	17,1
	19,3
	19,2
	0,4
	4 758,3
	29,4
	18,2
	13,7
	13,5
	13,6
	11,4
	0,4
	15 141,3
	40,4 
	2,5 
	9,0 
	33,8 
	10 383,0
	37,3 
	2,0 
	8,2 
	29,8 
	4 758,3
	47,2 
	3,4 
	10,8 
	42,5 
	3 536 347
	45.75
	446 241
	2 939 694
	150 231
	181
	33
	1 234 217
	45.47
	87 594
	1 034 035
	112 574
	14
	38
	109 046
	55.11
	13 091
	94 604
	1 351
	صفر
	34
	786 279
	34.26
	167 043
	610 477
	8 758
	1
	28
	1 166 810
	53.84
	141 172
	1 006 106
	19 528
	4
	32
	18 801
	48.70
	1 274
	14 252
	3 275
	صفر
	45
	218 075
	40.64
	35 550
	177 975
	4 550
	صفر
	31
	1 962
	44.16
	253
	1 552
	157
	صفر
	38
	1 157
	32.83
	264
	693
	38
	162
	29
	58,32
	56,17
	77,14
	57,13
	83,92
	83,41
	73,34
	47,95
	45,62
	68,38
	47,91
	77,10
	78,79
	46,36
	69,12 
	67,18
	85,89
	65,96
	91,45
	89,13
	89,66
	2004
	2006
	الجنسان 
	النسبة المئوية للنساء
	الجنسان 
	النسبة المئوية للنساء
	المجموع
	1 076 744
	36.71
	1 823 973
	زراعة
	125 658
	21.46
	175 512
	25.20
	صناعة
	96 972
	22.21
	148 029
	23.96
	تشييد
	190 536
	3.84
	377 900
	4.19
	خدمات
	663 236
	51.15
	1 122 529
	55.53
	لا توجد إجابة
	342
	35.38
	3
	صفر
	2004
	2006
	الجنسان 
	النسبة المئوية للنساء
	الجنسان 
	النسبة المئوية للنساء
	المجموع
	43 197 684
	50.73
	44 708 964
	50,57
	من 65 إلى 69 سنة
	1 985 775
	53.19
	1 907 893
	53.02
	من 70 إلى 74 سنة
	1 957 443
	54.92
	1 978 398
	54.65
	من 75 إلى 79 سنة
	1 538 219
	58.09
	1 623 278
	57.73
	من 80 إلى 84 سنة
	1 026 585
	62.44
	1 123 199
	61.83
	أكثر من 85 سنة
	792 987
	70.07
	851 624
	69.92
	307,20
	88.93
	393,30
	88.33
	ناشطون
	257,50
	87.61
	328,50
	87.40
	341,20
	86.25
	عاملون
	217,60
	86.17
	288,80
	86.46
	304,80
	85.70
	عاطلون
	39,90
	95.49
	39,70
	94.21
	36,40
	90.93
	49,70
	95.77
	64,80
	93.06
	64,30
	90.05
	2004
	2006
	الجنسان 
	النسبة المئوية للنساء
	الجنسان 
	النسبة المئوية للنساء
	المجموع
	59 375
	7.70
	رهن المحاكمة
	13 112
	8.76
	15 065
	9.94
	المدانون
	45 384
	7.44
	48 073
	7.42
	تدابير أمنية
	520
	5.38
	612
	6.21
	المقبوض عليهم في نهاية الأسبوع
	90
	7.78
	71
	4.23
	غرامات غير مدفوعة
	73
	8.22
	85
	1.18
	مرور
	196
	1.02
	115
	3.48
	936 110
	267 4
	242 90
	471 3
	من 29 حزيران/يونيه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2005
	643 23
	941 3
	152 20
	359 3
	491 3
	582
	2006
	815 50
	235 4
	342 31
	445 3
	473 9
	789
	478 36
	560 4
	748 28
	594 3
	730 7
	966

