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 املقدمة واملنهجية املستخدمة يف إعداد التقرير -أوالً  
ي   واحلوارُ  تشكل الشموليةُ  أساسية   َتعترب إسبانيا االستعراض الدوري الشامل آلية   -1 ها ركيزت

، فقاد 2020-2018للفاةة  جملس حقوق اإلنساانوبوصف إسبانيا عضوا  يف  األساسيتني.
 . وبدعم املبادرات الرامية إىل تعزيزه وكفالة فعاليته هفيالنشطة تعهدت مبواصلة مشاركتها 

 ، مبتابعة  2015وقامت إسبانيا، بعد االستعراض الدوري الشامل األخري حلالتها يف عام  -2
، قدمت 2018سمرب ويف كانون األول/دي توصية. 189عددها و للتوصيات اليت تلقتها  شاملة  

 وحزياران/ 2015تنفياذ التوصايات خاال الفاةة املمتادة باني عاام يستعرض ، (1)ريرا  مرحليا  تق
 .2018 يونيه
ويستند هذا التقرير إىل التقريار املرحلا ، ويقادم ماو زا  لألنشاطة املنالازة خاال الفاةة  -3

ت الرئيسية احلاصلة منذ ، وتفاصيل عن املستالدا2018وحزيران/يونيه  2015بني عام  املمتدة
لتوصيات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق  ومتابعة  . 2019ذلك احلني حىت أيلول/سبتمرب 

، يارد يف (2)املتعلقة إبعداد تقارير خال اجلولة الثالثة من االستعراض الادوري الشاامل اإلنسان
. وحالااااة تنفيااااذها 2015 اااادول يتضاااامن التوصاااايات املقدماااة إىل إساااابانيا يف عااااام  1املرفااا  

تنفيااذ ،  ارت مواممااة (3)2030وابإلضاافة إىل ذلااك، وكادليل علااا التاازام إسابانيا  طااة عااام 
 . التنمية املستدامةالتوصيات مع أهداف 

وقاد اضااطلع مكتاو حقااوق اإلنسااان التاابع لااوةارة انار ياة وشااوون اال اااد األورو   -4
وخصائص حالة حقوق اإلنسان علا الصعيد  .والتعاون بتالميع املعلومات وصياغة هذا التقرير

، وخمتلااااف (4)الاااوال الااايت يعرضااااها هاااذا التقرياااار مساااتمدة ماااان مساااا ات الااااوةارات املختصاااة
ية حلقوق (6)، ومكتو املدع  العام(5)اهليئات ، ومن املشاورات اليت أُ ريت مع املوسسة الوان
 .، ومع اجملتمع املدين(7)اإلنسان

 7فخال الفةة من . ين يف إعداد هذا التقريرر منظمات اجملتمع املدوجتدر اإلشارة إىل دو  -5
اورات ماااع املنظماااات املهتماااة ، بوشااارت عملياااة مشااا2019متوة/يولياااه  12حزيران/يونياااه إىل 

قسااام ضاامن الصااافحة الشاابكية لاااوةارة  ُكااارذ هلااذا ال اارض  قاادو . ابالسااتعراض الاادوري الشاااامل
، ُدعيات ماان خالاه منظمااات اجملتماع املاادين إىل (8)نانار ياة وشااوون اال ااد األورو  والتعاااو 

قادت  لساة ، عُ 2019تشارين األول/أكتاوبر  7ويف . (9)تقدمي مسا ات بشأن قضااي حمددة
 .إعامية بشأن احملاور األساسية للتقرير

مية  (10)35/29ووفقا  ملا ينص عليه قرار جملس حقوق اإلنسان  -6 وتقرير املفوضية السا
، وب ية توايد دور الربملاانت يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها علا الصعيد (11)حلقوق اإلنسان

 2وتارد يف املرفا  . الربملان يف تقدمي هاذا التقريار مساألة مهماةالوال، اعتربت إسبانيا مشاركة 
 - 2018الوثيقااة املعنوناااة اجملااس الناااواو ومحايااة حقاااوق اإلنسااان )كاااانون األول/ديسااامرب 

 .الوثيقة املرفقة ابلتقرير املرحل  إكمال(ا، وال رض منها 2019حزيران/يونيه 
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 بقةتنفيذ التوصيات املنبثقة عن اجلولة السا -اثنياً  
 2016وتشرين األول/أكتوبر  2015بني كانون األول/ديسمرب  املمتدةخال الفةة  -7

دى إساابانيا حاىت رريااق تقادمي هااذا التقريار، كاناات لا 2019والفاةة املمتاادة مان نيسااان/أبريل 
حكوماات لتصااريف األعمااال، وهاو مااا حااال دون إمكانيااة مواصالة معاجلااة بعاا  املقةحااات 

عية الربملان، ،  رى حل جملس  2019لول/سبتمرب أي 24ويف  التشريعية. تشري وإهنام الوالية ال
 .2019تشرين الثاين/نوفمرب  10انتخاابت  ديدة يف إ رام والدعوة إىل  ،الثالثة عشرة

 (12)من التقرير املرحل  املشار إليه سابقا ، تود إسبانيا تقدمي املاحظات التالية اقا  وانط -8
 .(13)ة إليها خال اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشاملبشأن التوصيات املقدم

 اآلليات الدولية واخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان -ألف 
 (14)اآلليات الدولية  

نسبة إلسبان1961نسية )  حاالت انعدام اجلدخلت اتفاقية خف -9 ا ي( حيز النفاذ ابل
االنضامام إىل هاذه االتفاقياة كادليل  وقد قررت إسبانيا .2018كانون األول/ديسمرب   24 يف

 .علا التزامها جبهود األمم املتحدة للتخفيف من حدة هذه املشكلة

 (15)التعاون مع اآلليات واملؤسسات الدولية  
فمنااذ  هاا بتقاادمي التقاارير الدورياة إىل خمتلااف هيئاات املعاهادات.نيا ابلتزامأوفات إسابا -10
اللالنااااة املعنيااااة ابحلقااااوق و جلنااااة حقااااوق الطفاااال،  ، قاااادمت تقااااارير دوريااااة إىل(16)2015 عاااام

االقتصادية واال تماعية والثقافية، واللالنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وجلنة مناهضة 
صاادد إعااداد التقاارير املطلااوو تقاادلها إىل اللالناة املعنيااة حباااالت لياا  بوهاا  حا. (17)التعاذيو

ييز العنصري، واللالنة املعنية ابلقضام علا التمييز ضد االختفام القسري، وجلنة القضام علا التم
 .(18)املرأة
، قدمت إسبانيا تقريرها بشأن تنفيذ إعان ومنهاج عمل بيالني، 2019ويف أاير/مايو  -11

 .سياق الذكرى السنوية انامسة والعشرين العتماده وذلك يف
نشأها جملس وو هت إسبانيا دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإل رامات ا -12 ناصة اليت أ

ةايرة فري  انربام العامل املعل ابملنحدرين من أصل  تلقت، 2015ومنذ عام . حقوق اإلنسان
املقارر اناااص يزورها وسا. (2019األقلياات )(، واملقارر انااص املعال بقضاااي 2018أفريقا  )

 .2020شباط/فرباير  - كانون الثاين/يناير  الفةةخال  املعل مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان
 الوقت املناسو ردودهاا علاا الباغاات الايت  يلهاا إليهاا وعاوة علا ذلك، تقدم إسبانيا يف

 .مها إليها عقو ةايراهتا هلااإل رامات اناصة وتتابع التوصيات اليت تقد
وقامات اللالناة الفرعيااة ملناع التعااذيو وغاريه ماان ضاروو املعاملااة أو العقوباة القاسااية  -13
 .2017يف تشرين األول/أكتوبر  الاإنسانية أو املهينة بزايرهتا األوىل إىل إسبانيا أو

ت الايت قبلاات ولتيساري عملياة تنظاايم ومتابعاة التوصايات املقدمااة مان هيئاات املعاهاادا -14
 (19)1044/2018سابانيا اختصاصاااهتا ابلنظار يف الباغااات الفردياة، خااول املرساوم امللكاا  إ
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ملشااكل الايت معاجلاة ا لوةارة العدل صاحية اقةاح تادابري معيارياة أو رارساات إدارياة متكمنان مان
 .إىل إسبانيااحملالة تثريها القرارات 

فمنااذ . ساانيل إىل املفوضاية الساامية حلقااوق اإلنوتقادم إسابانيا الاادعم السياسا  واملااا -15
 4 004 004، قاادمت إليهااا إساابانيا مسااا ة ماليااة مبل هااا 2018حااىت عااام  2015 عااام
 .يورو 1 000 000مبل ه  ، وافقت علا تربع2019ويف متوة/يوليه . (20)يورو
شاااورات وجُتارى م. ولادى خمتلاف الاوةارات واملوسسااات قناوات ملشااركة اجملتمااع املادين -16

تقاادمي املعلومااات وتلقاا  اإلسااهامات بشااأن خمتلااف التقااارير املقدمااة إىل هيئااات املعاهااادات ل
 .واآلليات األخرى، وكذلك بشأن انطط الوانية

 (21)اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان  
يا   ت توقفيتإعداد انطة الوانية الثانية حلقوق اإلنسان، الإ رامات إسبانيا تباشر  -17 حال

قريرا  2018وقد اعتمد جملس الوةرام، يف كانون األول/ديسمرب  نتخابية.العملية اال بسبو ت  ،
ابإلعاان عان هاذه انطاة ويف وقت الح ، أجنزت املرحلة األوىل املتعلقاة . أوليا  بشأن إعدادها

ية ويُتوقع أن تشمل هذه انطة إنشام هيئة وان. وتلق  التوصيات بشأهنا، مبشاركة اجملتمع املدين
 .(22)اإلنسانللتنسي  واملتابعة، ووضع موشرات حلقوق 

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -ابء 
 (23)عدم التمييز القائم على نوع اجلنس  

 املعيارياإلاار   
يشكل تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضام علا خمتلف أشاكال العناف ضاد النساام  -18

و صوص اإلاار املعياري املتعل  ابلعنف  حلكومة إسبانيا.والفتيات أحد االلتزامات الراسخة 
ضامن فئاة اجلارائم، إىل  اناو  (24)1/2015القائم علا نوع اجلنس، أدرج القانون األساسا  

القيااام مان دون إذن الضااحية وال علمهاا بنشاار و ات أخاارى، الازواج القسااري، والتحار ، رارسا
وتعطيل األ هزة اإللكةونية املستخدمة لرصد تساليات أو صور محيمة ُحصل عليها مبوافقتها، 

  .تنفيذ العقوابت
القاصارين، مان أبناام النساام ضاحااي العنااف  (25)8/2015ويعتارب القاانون األساسا   -19
 ،(26)9/2018ئم علا نوع اجلنس، ضحااي مباشرين هلذا العنف. وعزة املرسوم امللك  بقانون القا

شاخاص سابا  أخارى احلماية القضاائية الفعالاة، وأرح لألبدوره، إمكانية استفادة الضحااي من 
 . لعنف اجلنسايناإلثبات أهنم ضحااي 

احااااات التعيااااني يف شاااارط تضاااامني اقة  (27)4/2018واساااتحدل القااااانون األساساااا   -20
ملاااادى امتثاهلااااا ألحكااااام قااااانون املساااااواة بااااني  الوظااااائف العليااااا يف الساااالطة القضااااائية تقييمااااا  

التدريو يف هذا اجملال، سوام يف اختبارات  (29)5/2018األساس   لقانونوحفز ا. (28)اجلنسني
ل تدريو أعضام ويشك. (30)انتقام العاملني يف جمال القضام أو يف التدريو املستمر املتاح هلم

 .2019النيابة العامة فيما يتعل  ابملنظور اجلنساين أحد حماور خطة تدريبهم املستمر لعام 
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، الااذي عااازة حااا  (31)6/2019اعتمااااد املرسااوم امللكااا  بقاااانون إىل وجتاادر اإلشاااارة  -21
الكاملة يف املعاملة ملض  قدما  حنو  قي  املساواة ذلك من أ ل او  ،العمال يف املساواة يف األ ر

وتضمن هذا القانون أيضا  تدابري لتعزيز املساواة، . والفرص بني املرأة والر ل يف العمل والتوظيف
لطفال( التدرجي  إل اةة األبوة )اليت أصبحت تساما إ ااةة الاوالدة ورعاياة ا من خال التمديد

  .2021 اةة األمومة احلالية يف عام تصبح مساوية  إلإىل أن 
نطاق شرط الكشف عن املعلومات غري  (32)18/2017ووسع املرسوم امللك  بقانون  -22

رى سن قانون يُلزم الشركات بضمان  و معينة.  املالية، ومنها البياانت اجلنسانية، ليشمل شركات
  .تساوي عدد موظفيها من النسام والر ال

  بني الوةارات، حيث تقدما  يف جمال التنسي (33)259/2019وشكل املرسوم امللك   -23
 . نص علا ضرورة و ود وحدة للمساواة يف مجيع اهليئات العامة إلدارة الدولة

هنالا  قائما  علا املساواة بني اجلنسني، من  (34)عليمويعتمد مشروع القانون األساس  للت -24
نع العنف القائم خال التعليم املختلط، وحيفز تلقني مبادئ املساواة الفعلية بني الر ل واملرأة، وم

  .اجلنس  - علا نوع اجلنس، واحةام التنوع العااف 
تقنية املساعدة علا  وب رض متكني املثليات والنسام غري املتزو ات من االستفادة من -25

م للتشاور املسب  مشروعُ تعديل املرسوم امللك  الذي اإلجناو يف إاار النظام العام للصحة، قُد
  .العامة لنظام الصحة الوالينظم جمموعة اندمات 

م اجلنس   -26 وقد قدمت اللالنة العامة لتدوين القوانني تقريرا  حيلل تعريف  رليت االعتدا
  لتحديد تصويباته التقنية و دواه، وأرفقته بنص مشروع قانون بشأن إل ام  رلة واإليذام اجلنس

  .عقوبة ال رامة اإليذام اجلنس  وإل ام

 رساتاآلليات واملما  
يف املائاة مان مساتوى  87 صوص اآلليات املتعلقة ابلعنف اجلنساين،  ققت نسبة  -27

 .(35)2016-2013د املرأة للفةة تنفيذ االسةاتيالية الوانية للقضام علا العنف ض
نقطة  ول يف إسبانيا يف جمال العنف ضد املرأة، حيث اعتُمد أول  2017وشكل عام  -28

ويانص هاذا امليثااق علااا . (36)2022-2018العناف اجلنسااين للفاةة ملكافحاة واال ميثااق 
، حفااز عمااال وحااادات الطااو الشااارع  الشااااملعلاااا و  ،إصاااحات تشاااريعية وأنشااطة تدريبياااة

  .(37)قانونية اجملانية، وأتهيل مكاتو مساعدة ضحااي اجلرلةواالعةاف ابحل  يف املساعدة ال
ضع بروتوكول  ديد لتقييم الشراة ملستوى علا و  (38)4/2019ونص األمر التو يه   -29

 ابيااااااوخنياخطااااار العناااااف اجلنسااااااين وأماااااان الضاااااحااي، ومتابعاااااة احلااااااالت ماااااان خاااااال نظاااااام 
)VioGén(

إ ارامات الشاراة لتقادمي املعلوماات إىل  (40)7/2019مر التاو يه  األ وحدد. (39)
  .النسام األ نبيات ضحااي العنف اجلنساين بشأن حقهن يف الو رخصة اإلقامة املوقتة والعمل

، إحصااام عاادد النسااام الضااحااي املتوفيااات بساابو العناااف 2003وجيااري، منااذ عااام  -30
الضحااي املتوفيات بسبو ، جتميع بياانت عن النسام 2019اجلنساين، ومنذ كانون الثاين/يناير 

ونُشارت دراساة عان مادة أتخار النساام ضاحااي العناف اجلنسااين يف . أشكال أخرى مان العناف
 .(41)اإلفصاح عما حصل هلن
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و صاوص اآلليااات املتعلقاة ابملساااواة بااني اجلنساني،  اارى تقيايم انطااة االسااةاتيالية  -31
. كة املارأة للتشااور بشااأهنا، وعرضاها علاا جملاس مشاار 2016-2014لتكاافو الفارص للفاةة 

  .وجيري العمل حاليا  من أ ل إعداد انطة املقبلة
ضمن حماورها  2023-2017وتُدرج انطة الثانية بشأن املرأة والسام واألمن للفةة  -32

عة ر الدور ويف إاا. املشاركة الفعالة للمرأة يف عمليات صنع القرار يف مجيع مراحل نزاع ما ب ة الرا
 االتااازامللالمعياااة العاماااة لألمااام املتحااادة، قاادمت إسااابانيا إىل  اناااو فنلنااادا إعاااان والساابعني 

  .بشأن إشراك املرأة يف عمليات الساما 2025 عام
وتتضامن انطاة . ويشكل تقليص الفالوة يف األ ور إحدى أولوايت حكومة إسابانيا -33

مية إىل كشف جمموعة من التدا 2020-2018 التو يهية من أ ل العمل الائ  للفةة بري الرا
، قُدم التقرير املعنون ااملرأة يف سوق العمل، 2019ويف آذار/مارذ . (42)هذا التمييز ومكافحته

 .(43)واملرأة املتقاعدة، واملرأة املها رة يف القرن احلادي والعشرين
املاارأة  وانياة الثانياة للمساااواة بانيويف جماال اإلدارة العاماة، أُعااد تقريار متابعاة انطااة ال -34

، بروتوكول تنقل املوظفات العامات ضحااي العنف اجلنساين، 2015ويو د، منذ عام . والر ل
 .(44)، اتفاق لتيسري تنقلهن بني اإلدارات2018ومنذ عام 

ووضعت إسبانيا خطة املساواة بني اجلنسني يف قطاع مصائد األمساك وتربياة األحياام  -35
الشراكة والقيادة النسائية بنشوم رابطة وانياة للنساام وتعزةت . 2020-2015للفةة  املائية

 .العامات يف قطاع مصائد األمساك ومن خال منح اإلعاانت هلن
عامة  ةوب رض إحراة التقدم صوو اميزانيات مراعية للمنظور اجلنساينا، تُرف  امليزاني -36 ال

 .اينللدولة كل سنة بتقرير عن األثر اجلنس
وماان أ اال  قياا  املساااواة احلقيقيااة والفعلياااة بااني املاارأة والر اال يف املشاااركة يف مجياااع  -37

علم  جماالت ومستوايت العلم والتكنولو يا واالبتكار، جتدر اإلشارة إىل بدم عمل مرصد املرأة وال
 ،(45)ا2017م عااااال، قُاااادم التقريااار املعنااااون اإحصااااامات املتخصصاااات يف العلااااوم 2019ويف عااااام . واالبتكاااار

 .(46)والكتاو األبي  بشأن املرأة يف جمال التكنولو يا
ويضاع معهاد املاارأة وتكاافو الفاارص تادابري لتعزيااز تكاافو الفاارص يف جماال موسسااات  -38

نظم .  واة أو منح عامة املساواةاألعمال، من خال إسدام املشورة يف صياغة خطط املسا ي كما 
 املديرات وانئبات املديرين.شورة لفائدة املعهد أنشطة للتدريو وإسدام امل

من أ ل وينالز املعهد الوال لإلحصامات دراسات استقصائية بشأن استخدام الوقت  -39
املتوقاع إ ارام ومان . حالم العمل املنزيل غري املدفوع األ ر وتقسيم املسووليات األسرية ديد 

 .2022-2021الدراسة االستقصائية املقبلة خال الفةة 
عاون  -40 ت ل وتشكل سياسات املساواة بني اجلنسني أيضا  إحدى األولوايت االسةاتيالية ل

وتُاادرج اسااةاتيالية املتعلقااة باه. ، علااا النحاو املبااني يف انطاة التو يهيااة انامساة (47)اإلساباين
ضامن اإل ارامات ذات األولوياة تنفياذ حمااور  2026-2019للفاةة  إسبانيا للعمل اإلنساين

ومتاول الوكالاة اإلسابانية للتعااون الادويل مان أ ال . مية إىل التصدي للعناف اجلنسااينالعمل الرا
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تمكني املرأة  التنمية مشاريع حلماية النسام املعرضات نطر العنف اجلنساين والنا يات منه، ول
 .(48)إلجنابيةوتعزيز حقوقها اجلنسية وا

 ةاإلجناةات املوسسي  
، ارتفعت نسبة النسام ضمن أعضام جملس النواو (49)ةعقو االنتخاابت العامة األخري  -41
يف  40,4يف املائاة إىل  39,9جملس الشيوخ مان يف يف املائة، و  47,4يف املائة إىل  39,4من 
ومثة . (17وةيرة من أصل  11وتتألف حكومة تصريف األعمال يف معظمها من وةيرات ). املائة

وتش ل نسام مناصو . ا انئبة رئيس احلكومةترأسه ، اليت(50)أيضا  وةارة املساواة بني اجلنسني
وفيماا يتعلاا  . أخارى يف اهليئاات الدسااتورية، مثال رئيساة جملااس الناواو واملدعياة العامااة للدولاة

يف املائاة  57,32سابة الاذكور ابملناصاو اإلدارياة العلياا، مثاة تاواةن باني اجلنساني، حياث تبلا  ن
ئة  44املديرين ونواو املديرين ل يف مناصو وتبل  نسبة اإلان. يف املائة 42,68واإلانل  يف املا

 .يف املائة 56ونسبة الذكور 
ويف جمال قوات وأ هزة أمن الدولة، أُنشا  املكتاو الاوال للمسااواة باني اجلنساني يف  -42

خطتها األوىل للمساواة وبروتوكول  2019املدين يف عام  ونشرت هيئة احلرذ. الشراة الوانية
 .ر  اجلنس  واملضايقة علا أساذ نوع اجلنسعمل للتصدي للتح

وفيما يتعل  ابلقوات املسلحة،  رى إبراة أ ية املرصد العسكري للمساواة باني املارأة  -43
تدريو القوات املسلحة يف جمال وجتدر اإلشارة كذلك إىل ةايدة مستوى . والر ل وتعزيز مهامه

 . (51)سياسات املساواة
ولة لتعزياز سياساات املسااواة نش  منصو السفرية املتال، أُ 2018ويف آو/أغسطس  -44

، 2019؛ ويف حزيران/يونيه (52)بني اجلنسني والتوفي  بني احلياة املهنية واألسرية، و رى تعيينها
 .(53)املرأة يف انارج أُنش  منصو املنس  املعل بقضااي العنف ضد

 (54)ال التعصبمكافحة التمييز العنصري وكره األجانب وغري ذلك من أشك  

 اإلاار املعياري  
من بني مستالدات اإلاار املعياري ملكافحة التمييز العنصري وكره األ انو وغري ذلك  -45

  .(56)4/2015والقانون  1/2015األساس   القانونُ  (55)من أشكال التعصو
ا قوات وأ هزة أمن الدولة يف عملهالتزام علا  (57)4/2015وينص القانون األساس   -64

يزي صادر عن . اة يف املعاملة وعدم التمييزجبملة مبادئ منها مبدأ املساو  وخيضع أي سلوك متي
قاوات وأ هاازة أمان الدولااة إل اارامات أتديبياة، وتفضاا  الوقااائع، عناد االقتضااام، إىل إ اارامات 

 . نائية
. وقاد تعهادت احلكوماة ابعتماااد القاانون الشاامل للمساااواة يف املعاملاة وعادم التمييااز -47

وابإلضافة إىل ذلك، جيري العمل من أ ل إدخال إصاح  ديد علا قاانون العقاوابت يوساع 
توفري احلماية يف حاالت التمييز علا أسس أخرى، مثل ب رض نطاق قائمة الظروف املشددة 

 .دي، أو االفتقار إىل املوارد املالية والسكن )ويشمل ابلتايل كراهية الفقرام(السن، أو املظهر اجلس
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وجيااري إعااداد معااايري أخاارى عقااو حااال جملساا  الربملااان هاا  مسااودة مشااروع قاااانون  -48
، الااذي يانص علاا  فيااف الشاروط املنصاوص عليهااا فيماا يتعلاا  3/2007إصااح القاانون 

قانون مكافحة التمييز علا أساذ امليل اجلنس  بتساليل ت يري نوع اجلنس، ومسودة مشروع 
يات واهلوية اجلنسانية أو التعبري اجلن ساين وانصائص اجلنسية، وكفالة املساواة اال تماعية للمثل

لني  نسيا  وم ايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات و امليل اجلنس  واملتح واملثليني ومزدو  
 .اجلنسني

 واملمارساتاآلليات   
تقرياار متابعااة وتقياايم االسااةاتيالية الشاااملة ملكافحااة العنصاارية  2015نُشاار يف عااام  -49
ضااااعت هااااذه وقااااد وَ . لتميياااز العنصااااري وكااااره األ انااااو وغاااري ذلااااك ماااان أشااااكال التعصاااووا

 .(58)االسةاتيالية إ رامات تستهدف جمال التعليم
بروتوكول العمال املتعلا  جبارائم  وفيما يتعل  بقوات وأ هزة أمن الدولة،  رى  ديث -50

، واعتماد خطة 2015يف عام  الكراهية والسلوكات اليت تنتهك املعايري القانونية بشأن التمييز
وتُاااادرَج حاااوادل كراهيااااة الفقااارام يف تقرياااار . 2019عمااال مكافحااااة  ااارائم الكراهيااااة يف عاااام 

 .(59)سنوي
عامني وينظم املرصد اإلسباين للعنصرية وكره األ انو دور  -51 ات تدريبية لفائدة املوظفني ال

ويف . (60)ل التعصااومان أ ال مناع وكشااف العنصارية وكراهياة األ اناو وغااري ذلاك مان أشاكا
 .(61)حمتوى الصفحة الشبكية ملركز موارد مكافحة التمييز ث،  رى  دي2018 عام
ج اال تماع  التقرير املرحل  ملتابعة االسةاتيالية الوانية لإلدما  2017ونُشر يف عام  -52

 2020-2018وتتضمن خطة العمل اجلديدة للفةة . 2020-2012للسكان ال الر للفةة 
 .(62)اور للعملمخسة حم

ويف شااهر . (63)ماد إعااان ياوم شااعو ال الار واالعااةاف برماوةه، اعتُ 2018ويف عاام  -53
و خااااال وقاااد انُتخااا. متوة/يولياااه مااان كااال عاااام، تُااانظكم، بااادعم ماااايل، ذكااارى اإلابدة اجلماعياااة

االنتخااابت العاماة األخاارية مان بااني ال الار أربعاة أعضااام يف جملاس النااواو وعضاوة يف جملااس 
 .خالشيو 
،  ااارت املوافقاااة علاااا تعليمااات بتحاااديث شاااروط مباااارايت انتقاااام 2018ويف عااام  -54

ية، مثل إل ام املوظفني، املدنيني والعسكريني، الدائمني والعاملني بعقود، ب رض  األسباو الطب
وابإلضافة إىل . (64)من الوظيفة العامةلاستبعاد صابة بفريوذ نقص املناعة البشرية، كأساذ اإل

اع  مان أ ال عادم التميياز وكفالاة املسااواة يف املعاملاة للمصاابني عتُماد امليثااق اال تماذلاك، ا
 .(65)بفريوذ نقص املناعة البشرية

 اإلجناةات املوسسية  
وال ملكافحاة  ارائم الكراهياة، حياث تعمال قاوات ، أنش  املكتاو الا2017يف عام  -55

ها، وكذلك من أ ل ةايدة الوع  ودعم وأ هزة أمن الدولة من أ ل  ديد تلك اجلرائم وتساليل
املكتو الوال حلقوق اإلنسان  2019وعاوة علا ذلك، أُنش  يف أيلول/سبتمرب . الضحااي

 .لتزام ابلدفاع عن حقوق اإلنساني يسعا إىل تعزيز بيئة االذالتابع للشراة الوانية، ال
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ة واحةام التنوع داخل وةارة ، أُنشئت املديرية العامة للمساواة يف املعامل2018ويف عام  -56
ملان واملساواة، واستعاد جملاس القضاام علاا التميياز العنصاري شوون الرائسة والعاقات مع الرب 

 ة. عمله العاديوترية اجملانية للضحااي، اإلثل، الذي يضم دائرة لتقدمي املساعدة العامة و  أو
وسسااا  يف جماااال مكافحاااة ويف العااام ذاتاااه، وقعااات احلكوماااة علاااا اتفااااق للتعااااون امل -57

املثليااات واملثليااني ومزدو اا  املياال اجلنساا  وم ااايري اهلويااة  العنصاارية وكااره األ انااو وكراهيااة
، 2019ويف عااام . (66)التعصاواجلنساانية وحاامل  صافات اجلنساني وغااري ذلاك مان أشاكال 

نع خطاو اعتمدت جلنة متابعة االتفاق نص االتفاق اإلااري من أ ل املض  قدما  يف تدابري م
 .الكراهية علا شبكة اإلنةنت

وجتدر اإلشارة إىل عمل املدع  العام املفوض املعال بتنساي  مكافحاة  ارائم الكراهياة  -58
، 2019ويف عام . (67)ني العامني املفوضني يف هذا اجملالوالتمييز وعمل الشبكة اإلقليمية للمدع

 .رائم الكراهيةاملتعل  مبعايري تفسري   (68)7/2019اعتُمد التعميم 

 (69)حقوق الطفل  

 اإلاار املعياري  
جتاااادر اإلشااااارة ضااااامن اإلصاااااحات القانونياااااة الرئيسااااية يف هاااااذا اجملااااال إىل القاااااانون  -59

 16، الااذي رفاااع الساان الااادنيا للااازواج إىل (71)15/2015والقاااانون  (70)8/2015األساساا  
ين أبناام ضاحااي العناف اجلنسااوضع األافال األيتام من  (72)3/2019وحسكن القانون . سنة

 .وغريه من أشكال العنف ضد املرأة
ضاامن املباادئ التو يهيااة لعمال اإلدارة و ااوو ا اااذ  (73)26/2015وأدرج القاانون  -60

أُدرج  دوقاا. مات ملوا هاة أي شاكل ماان أشاكال إساامة معاملاة األافاالالسالطات العاماة إ ارا
 .ير بشأن أثرها علا األافال واملراهقني واألسرةتقر  2019ألول مرة يف امليزانية العامة لعام 

وجيري يف الوقت الراهن إعداد مسودة مشروع قانون لتوفري احلماية الشاملة يف حاالت  -61
بانيا رائدة يف هذا اجملال، ويهدف إىل وقاية ومحاية األافال العنف ضد األافال، سيالعل إس

تدوين افة إىلوابإلض. واملراهقني من أي حالة من حاالت العنف عامة ل  ذلك، ُكلفت اللالنة ال
القاااوانني بصاااياغة نظااااام أساسااا  قاااانوين عااااام بشاااأن الطفااال يتناااااول ابلتفصااايل هاااذه احلقااااوق 

 .والوا بات

 اآلليات واملمارسات  
التقرير التنفيذي للتقييم النهائ  للخطة االسةاتيالية الوانية الثانية  2017شر يف عام نُ  -62

 .(2023-2019وجيري إعداد انطة الثالثة ). (74)اهقنيلشوون األافال واملر 
، اعتُمد مرف  الربوتوكول اإلااري حلماية ضحااي االجتار ابلبشر املتعل  2017ويف عام  -63

االجتااار ابلقاصاارين وتقاادمي الرعايااة إلاايهم، الااذي ينطباا  علااا مجيااع إب ارامات كشااف ضااحااي 
 .منه األافال ضحااي االجتار، بصرف النظر عن ال رض
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( مان أ ال ضامان أمان شابكة اإلنةنات IS4K) اإلنةنت اآلمن لألافاالويعمل مركز  -64
واملسوول لإلنةنت اناص ، نُشر دليل االستخدام اآلمن 2019ويف عام . للقاصرين يف إسبانيا

 .(75)ابملهنيني العاملني يف دوائر محاية الطفل
املهاااا رين غاااري املصاااحوبني، ا تمعاااات يف وإةام التااادف  املتزاياااد لألافاااال واملااااراهقني  -65

جلنااااة التنسااااي  املشااااةكة بااااني األقاااااليم املعنيااااة بشااااوون القاصاااارين غااااري  2018بتمرب أيلول/سااا
ا تنقيح منوذج رعاية األافال غري املصحوبني وعلا تقييم وتنقيح واتفقت اللالنة عل. املصحوبني

قاة ابلقاصاارين األ اناو غااري بشاأن بعاا  اإل ارامات املتعل 2014الربوتوكاول اإلاااري لعااام 
بلوغ املستوى األمثل يف رصد تنفيذ هذا الربوتوكول من أ ل املصحوبني، وأنشأت فريقا  عاما  
واتفقت اللالنة علاا تفعيال إ ارام لتوةياع . تمتعة ابحلكم الذايتوتنسيقه بني خمتلف األقاليم امل

تعة ابحلكم الذايت، وعلاا اعتمااد هوالم القاصرين علا أساذ تضامل بني املدن واألقاليم املتم
الذي جتسد من خال  يورو هلذه املدن واألقاليم، وهو اإل رام 40 000 000إعانة مبل ها 

وجيري يف الوقت الراهن إعاداد اساةاتيالية شااملة . (76)1340/8201اعتماد املرسوم امللك  
 .ا همإليوام األافال املها رين والا ئني غري املصحوبني ومحايتهم وإدم

 (77)حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

 اإلاار املعياري  
، (78)2/2018، دخل حيز النفاذ القانون األساس  2018يف كانون األول/ديسمرب  -66

ومتثلت اإلصاحات األخرى ذات . التصويت جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يكفل ح 
ص ذوي اإلعاقة ركة مجيع األشخا، الذي يكفل مشا(79)1/2017الصلة يف القانون األساس  

، الااذي أل اااا القيااود املفروضااة علاااا ةواج (80)4/2017يف موسسااة هيئااة احمللفاااني، والقااانون 
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

عدم استيفام الشاركات الايت يبلا  عادد  (81)9/2017العمل، أدرج القانون  ويف جمال -67
يقل عن شخصا  لشرط أن يشكل األشخاص ذو  50موظفيها أو يفوق  يف  2و اإلعاقة ما ال 

وابإلضااااافة إىل ذلااااك، نااااصك . املائاااة ماااانهم ضاااامن موانااااع تعاقاااد كياااااانت القطاااااع العااااام معهاااا
بري علا أنه ينب   لل (82)11/2018 القانون تدا شركات أن تدرج ضمن املعلومات غري املالية ال

تعمااايم إمكانياااة الاايت ا اااذهتا لتعزياااز إدماااج األشاااخاص ذوي اإلعاقاااة وعااادم التمييااز ضااادهم و 
 .(83)الوصول

تااوافر شااروط إمكانيااة الوصااول يف املواقااع  (84)1112/2018وكفال املرسااوم امللكاا   -68
الدول إحدى وكانت إسبانيا . اصة ابأل هزة املتنقلةالشبكية هليئات القطاع العام وتطبيقاهتا ان

UE/2019/882التو يااه الايت حفاازت إصادار الرئيساية 
ة إدمااج معااايري ، حياث تزعمات مبااادر (85)

وماان املتوقاع إعااداد انطاة الوانيااة الثانياة بشااأن . الطاوارئمكاملااات  نظام كانياة الوصااول يفإم
 .إمكانية الوصول

تادابري لضامان رارساة األافااال ذوي  (86)القاانون األساسا  للتعلاايمويتضامن مشاروع  -69
مشروع هذا القانون علا  نصوي. االستقالية واملشاركةو يف التعليم  هماإلعاقة علا حنو فعال حلق
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وضع خطة إلرحة املراكاز التعليمياة املاوارد الاةماة الساتقبال التامياذ ذوي اإلعاقاة يف أحسان 
 . الظروف

، اعتُمد االتفاق الذي أُحيط مبو باه علماا  مبساودة 2018ون األول/ديسمرب ويف كان -70
يزية من الدستور اإلسباين، ابلنظر إىل أهن 49مشروع إصاح املادة  ا تستخدم ل ة متالاوةة ومتي

وابإلضافة إىل ذلك، جيري إعداد مسودة مشروع القانون الاذي . إةام األشخاص ذوي اإلعاقة
 .وقانون اإل رامات املدنية فيما يتعل  ابإلعاقة يُصلح القانون املدين

 اآلليات واملمارسات  
مان خطاة  2016-2014الفةة  دم التقرير املتعل  بتنفيذ املرحلة األوىل اليت ت ط قُ  -71

مان قبال اجمللااس اعتُماد ، و 2020-2014ة بشاأن اإلعاقااة للفاةة عمال االساةاتيالية اإلساباني
 .الوال لشوون اإلعاقة

 2016-2013عزةت االسةاتيالية الوانية للقضام علاا العناف ضاد املارأة للفاةة و  -72
 وحسانت اجلنسااين، للعناف رضانيتع اللاوايت اإلعاقة ذوات للنسام املتخصصة الرعاية خدمات
 3ملكافحة العنف اجلنساين يف حموره الوال يثاق املوينص . (87)عليها احلصول إمكانية مستوى

 .التدابري حلماية النسام ذوات اإلعاقةعلا جمموعة من 
ية  2020-2017وتنص انطة الوانية لإلحصام للفةة  -73 ئ علا إ رام دراسة استقصا

واالستقال الشخص  وحاالت االعتماد علا ال ري، ستوفر قدرا  أكرب من  ديدة بشأن اإلعاقة 
 . البياانت املتكاملة

، 2020-2018وترم  انطة االسةاتيالية ملفتشية العمل والضمان اال تماع  للفةة  -74
، إىل تعزياز 2020-2018اليت أعادت تو يَهها انطُة التو يهية من أ ل عمل الئ  للفاةة 

م مفتشية العمل والضمان اال تماع ، من خال استخدام املعلوماات ودماق قواعاد فعالية أدا
من رجمة احلمات اناصة الرامية إىل رصد االمتثال اللتزام  صيص حصص البياانت يف عملية ب

 .ألشخاص ذوي اإلعاقةمناصو العمل ل
عاقااة وتشااارك منظمااات اجملتمااع املاادين بنشاااط يف تعزيااز حقااوق األشااخاص ذوي اإل -75

ية ابلقضام . (88)ومحايتها علا وقد رشحت إسبانيا امرأة  من ذوات اإلعاقة لعضوية اللالنة املعن
، حيث  رى اختيارها، وأصابحت باذلك 2018مث يف عام  2016التمييز ضد املرأة يف عام 

 .غري اللالنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جلنة  يف ذي إعاقة عضو  أول 
نمية التعاون اإلويف جمال  -76 ت ال سباين، انضمت الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أ ل 

امل  بشأن اإلعاقة، اليت تنس  علا الصاعيد العاامل  عمال اجلهاات املاحناة، إىل شبكة العمل الع
ووكاالت التعاون، والقطاع انااص، واملوسساات الايت تعمال مان أ ال إدمااج األشاخاص ذوي 

 .اإلعاقة

 ةاملوسسياإلجناةات   
أاير/مااايو يومااا  وانياا  التفاقيااة األمام املتحاادة حلقااوق  3أُعلاان ياوم  ،2019يف عاام  -77

 .األشخاص ذوي اإلعاقة
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وأُنشاااا  منصااااو املاااادع  العااااام املعااااال بتنسااااي  عماااال الاااادوائر املتخصصااااة يف محاياااااة  -78
 .األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

واإلعاقااااة التاااابع للماللااااس العااااام للساااالطة وجتااادر اإلشااااارة إىل عماااال منتااادى العدالااااة  -79
مناقشات بشأن النسام واألافال لقضائية، وهو أول منتدى أورو  هبذه انصائص  رت فيه ا

 .من ذوي اإلعاقة
ملة  -80 وأُنشئت جلنتان تشريعيتان دائمتان يف جملس  النواو والشيوخ ملعاجلة سياسات شا

، مان الناحياة موافقة األشخاص ذوي اإلعاقاة وأنش  فري  عامل لتحليل نطاق. بشأن اإلعاقة
 .قة علا التعقيم أو اإل هاضاجلنائية، يف اإل رامات القضائية املتعلقة ابملواف

 (89)املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  

 اإلاار املعياري  
بادئه، -81  تشارك إسبانيا يف التفاوض بشأن النظام األورو  املشةك للالوم، الذي ترم  م

ويانص التعاديل الااذي . يف مجلاة أماور، إىل تعزياز الضاماانت املكفولاة مللتمساا  احلماياة الدولياة
خااص مبادينيت سابتة ومليلياة املتمتعتااني  نظاام  وضاع علاا  4/2015خلاه القاانون األساسا  أد

 .ابحلكم الذايت
 UE/2010/64أحكاااااااااام التااااااااااو يهني  (90)5/2015واستنساااااااااق القاااااااااانون األساساااااااااا   -82
 .(91)لكفالة توفري املساعدة القانونية وخدمة الةمجة الشفوية يف إ رامات الةحيل EU/2012/13و

تقدمي املساعدة القانونية اجملانية، اليت تشمل بشكل صريح  (92)2/2017القانون  وكفل -83
وفيماا يتعلا  . املعلومات املتعلقة ابلوسااة وغريها من السابل غاري القضاائية لتساوية املناةعاات

اإلرهاو أو االجتار ابلبشر، وكذلك ابلقاصرين واألشاخاص ذوي  العنف اجلنساين أو بضحااي
املساعدة القانونية اجملانية أيضا  املشورة واإلرشاد اجملاانيني قبال تقادمي الشاكوى  اإلعاقة، تشمل

 .التظلم أو

 اآلليات واملمارسات  
قاادرات  2019و 2018عازة مكتااو شاوون الا ئااني وملتمساا  اللالاوم يف عااام   -84

د وةا. دة املقدماة إىل ملتمسا  اللالاومموظفيه هبدف  سني مستوى خدمات الرعاياة واملسااع
 ملف يف متوة/ 1 000حد كبري عدد امللفات اليت جتري تسويتها شهراي ، حيث انتقل من  إىل

 .2019ملف يف حزيران/يونيه  6 000إىل  2018 يوليه
بطات ، إىل  انو رابطات املها رين والا ويشارك خمتلف رثل  اإلدارة العامة -85 ئني ورا

ع  للمهاا رين، الاذي يعمال ابعتبااره اهليئااة الادعم، بصافة أعضاام يف منتادى اإلدمااج اال تماا
 . الرئيسية للتشاور وإسدام املشورة إىل احلكومة يف هذا اجملال

 لإلقصاماملعرضني ومثة برامق للمساعدة اإلنسانية ترم  إىل تلبية احتيا ات املها رين  -86
الاايت تااويل اهتمامااا  خاصااا   (93)وتواصاال تنفياذ املشاااريع. واإلعالااة اإليااواماال تمااع  يف جمااايل 

 .إلدما هم يف سوق العمل وملكافحة التمييز ضدهم
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وتتوخا انطة التو يهية انامسة للتعاون اإلسباين توفري التدريو للموسسات لكفالة  -87
يقة منظماة وآمناة ونظامياة ومساوولة، مان خاال هناق قاائم علاا هالرة األشخاص وتنقلهم بطر 
 .يحقوق اإلنسان واألمن البشر 

 احلقوق املدنية والسياسية -جيم 
 (94)حرية الفكر والدين واملعتقد  

 اإلاار املعياري  
 15/2015وأ اة القانون . حدثت تطورات معيارية توسع نطاق رارسة احلرية الدينية -88

م ونظماا يف إساابانيا؛ ينيااة ذات آ ر مدنيااةيااة الراسااخة اجلااذور إباارام عقااود ةواج دللطوائاف الدين
يا، مبا يف  (95)593/2015املرسوم امللك   ن معايري إعان صفة الداينة الراسخة اجلذور يف إسبا

تسااليل  (96)594/2015ذلك إمكانية التوقيع علا اتفاق مع الدولة، ونظم املرسوم امللك  
 . (97)الكياانت الدينية

 اآلليات واملمارسات  
ئل  اللالنة االستشارية املعنية ابحلرية الدينية -89 ه  أعلا هيئة استشارية للحكومة يف املسا

وتشكل املوسسة العامة للتعددية والتعايش، بادورها، . احلرية الدينية ومبمارستهابتعزيز املتصلة 
رات احمللياة، الاايت تسادي إليهااا املشاورة ماان أداة  إدارياة ساوام ابلنساابة لألقلياات الدينيااة أو اإلدا

 .خال مرصد التعددية الدينية
مية وبشأن 2017منذ عام و  -90 ، تنظكم يف جمال التعليم دورات دراسية بشأن معاداة السا

، نُظمت حلقاة 2019ويف عام . (98)وأُبرمت أيضا  اتفاقات ملنع معاداة السامية. حمرقة اليهود
 .املسلمني واملمارسات اجليدة ملكافحة العنصرية والتمييز ضدعمل بشأن أو ه التآةر 

يا نشاار نتاائق املااومتر الادويل املعاال بضاحااي العنااف املساتند إىل العاارق وواصالت إسابان -91
 .والدين يف الشرق األوسط، وال سيما وثيقة أولوايت مدريد

 اإلجناةات املوسسية   
الثااين عامليااا  يف  ارات، وال تاازال املسااهمَ إسابانيا اارف يف فريا  أصاادقام  االف احلضا -92

. 2019يورو مناذ أتسيساه حاىت عاام  8 000 000قيمتها ت ة متويله، مبسا ة تراكمية جتاو 
يشمل . (99)وسا ت إسبانيا يف تعزيز فعالية هذه املبادرة وإبراةها ووسع التحالف نطاق عمله ل
اع  للمها رين، ومكافحة اإليديولو يات جماالت منها املساواة بني اجلنسني، واإلدماج اال تم

مني العام لألمم املتحدة إبعداد خطة عمل حلماية أماكن األ هاملتطرفة؛ وابإلضافة إىل ذلك، كلف
 .العبادة من العنف املتطرف
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 (100)حرية التعبري واحلق يف التجمع والتظاهر  

 اإلاار املعياري  
هاااانت البسايطة الايت كااان يعاَقاو عليهااا جتارمي اإل 1/2015أل اا القاانون األساساا   -93
وجيااري تنفيااذ إ اارامات سااابقة لسااان . يف احملااايط األسااريتبارهااا خمالفااة  نائيااة، مااا   تقااع ابع

 .بتعديل العقوابت علا اجلرائم املتصلة  طاو الكراهية و علها متناسبةتتعل  التشريعات 
م  ، املشار إليه سابقا ،4/2015ويعاقو القانون األساس   -94 علا أفعال العنف واالعتدا

 .(101)بري واحل  يف التالمع والتظاهريد احل  يف حرية التعواإلكراه وغريها، اليت تق

 اآلليات واملمارسات  
 م سني أدام عناصر األمن خال تدخاهت (102)13/2018  التو يهاألمر يتوخا  -95

م بشكل صارم، ضامن مجلاة أماور، فعلا قوات وأ هزة أمن الدولة أن  ة . لكفالة األمن العام
طااارق مساساااا  قااال الالااايت ينب ااا  أن تنفااذها أاحلاااد األدن مااان التااادخل خااال إ راماهتاااا مباادأ 

 .  صوصية الشخص وكرامته
و رى تعديل املناهق الدراسية اليت تتيح االلتحاق بقوات وأ هزة أمن الدولة والةقية يف  -96

والتوعيااة يف جمااال حقاااوق والتثقيااف يااة للتااادريو ب اارض إيااام قااادر أكاارب ماان األ  ،صاافوفها
نُظماات ماااومترات وأايم دراسااية شااىت عاازةت املعااارف يف جماااال وابإلضااافة إىل ذلااك، . اإلنسااان

 .حقوق اإلنسان
وقاد اساتفاد مان بارانمق احلماياة انااص إبياوام إسابانيا املوقات للمادافعني عان حقااوق  -97

مدافعا   349مارسات اجليدة علا الصعيد الدويل، اإلنسان املعرضني للخطر، الذي يعترب من امل
، وتوسكاع نطااق تعاوناه مااع 2019حاىت حزيران/يونياه  1995عان حقاوق اإلنساان مناذ عاام 

 . خمتلف الربامق الوانية لإليوام املوقت
 تشكل شابكةَ  (103)مركزا   19ولدى الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أ ل التنمية  -98

 وقاااد تلقاات هاااذه اآللياااة. وهااا  جماااال حلريااة التعباااري ولاادعم اإلباااداعفياااة إلساابانيا، املراكااز الثقا
  .2018-2015يورو خال الفةة  40 000 000 حوايل

 (104)إقامة العدل  
تاادابري لتعزيااز  (106)41/2015والقااانون  (105)13/2015حادد القااانون األساساا   -99

وتتعل  هاذه التادابري . بسيط اإل راماتوسائل التحقي  يف اجلرائم والكشف عنها، وكذلك لت
علاا و ااه التحديااد ابلقضااااي املتساامة ابلتعقيااد وتعاادد املتااوراني، اللااذين يطبعااان العديااد ماان 

 .حاالت الفساد
ية علا أنه حي  احلصول علا املساعدة  (107)42/2015ونص القانون  -100 ن ية اجملا القانون

لبشر، وكذلك للقاصرين واألشخاص ذوي اإلعاقة لضحااي العنف اجلنساين واإلرهاو واالجتار اب
مبرض عقل  عندما يقعون ضحية لاعتدام أو سوم املعاملة، وذلك بصرف  الذهنية أو املصابني

إعمال احل  يف علا ضرورة أن يراع   (108)3/2018وينص القانون . النظر عن مواردهم املالية
 .حتيا ات اناصة لألشخاص ضعاف احلالاملساعدة القانونية اجملانية من حيث املمارسة اال
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ووفقاااااا  للمرساااااوم . (109)وأُدمااااق مبااااادأ العدالاااااة التصااااااحلية يف نظااااام قضاااااام األحااااادال -101
ية (110)1109/2015 امللك  ن ، ينب   ملكاتو مساعدة ضحااي اجلرلة أن تبل  الضحية إبمكا

طبيا  مبادأ الوساااة اجلنائياة بي  تدابري العدالة التصااحلية، وأن تقاةح علاا اهليئاة القضاائية تتط
 .وأن تقدم الدعم لدوائر الوسااة غري القضائيةعندما ترى أن ذلك يف مصلحة الضحية، 

ويو د قيد الدراسة إصاح للنظام اإلسباين للوالية القضائية العاملية يتوخا التصادي  -102
ضائية مان ية القاق الوالطمرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية من العقاو، وذلك بتوسيع ن إلفات

 .أ ل املاحقة الفعالة ملرتكيب اجلرائم عرب الوانية األشد خطورة

 (111)حقوق احملتجزين  

 اإلاار املعياري  
يةحقوق احملتالزين مع املعايري  5/2015وامم القانون األساس   -103 ويشري هذا . األوروب

حقه يف خدمة الةمجة الشفوية ز يف االااع علا عناصر اإل رامات، و القانون إىل ح  احملتالَ 
ية اجملاني ئ ة، وحقه يف إعامه ابملدة القانونية القصوى لاحتالاة قبل العرض علا السلطة القضا

 . وابإل رام الذي يتيح له إمكانية الطعن يف مشروعية احتالاةه
، 13/2015و رى تنقيح نظام االحتالاة أو احلبس االنفرادي مبو و القانون األساس   -104
UE/2013/48ال مواممته مع مقتضيات التو يه خ من

كان الذي  وخافا  للقانون الساب ، . (112)
ياانص علااا إلزامياااة تعلياا  احلقاااوق األساسااية للمحتالاااز خااال فاااةة احلاابس االنفااارادي، أدرج 

واستحدل هذا القانون  . (113)لطابع االختياري لفرض قيود علا هذه احلقوقاإلصاح املذكور ا
ل به لدى سلبه حريته، مبا يف ذلك السلطات تالز يف إباغ ارف  لث واالتصاكذلك حَ  احمل

 .القنصلية

 اآلليات واملمارسات  
هنيااة تشاالع مفتشااية ماوظف  األماان والادوائر األمنيااة اإل ارامات الاايت تعازة النزاهااة امل -105

وانياة والدوليااة واألخاقياة ألفاراد قااوات وأ هازة أمان الدولااة، و ارص علاا امتثاااهلم للمعاايري ال
 .اإنسانية أو املهينةملناهضة التعذيو وغريه من ضروو املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

، اعتُمادت معاايري إ ارامات الشاراة القضاائية، الايت تتضامن املباادئ 2017ويف عاام  -106
ئم وإلقاام التو يهية اليت ينب   للشراة القضائية أن تسةشد هبا يف إ رامات التحقيا  يف اجلارا

علا بروتوكول  (115)1/2017و (114)4/2018وينص األمران التو يهيان . القب  علا اجلناة
 .(116)لإل رامات املتبعة يف مراف  االحتالاة التابعة لقوات وأ هزة أمن الدولة

ا قاوات وأ هازة أمان الدولاة مجياع الوقاائع املعاروف أهناا هاة بياانت تساالل فيومثة قاعد -107
ونُشار مبو او . كات مزعومة حلقوق اإلنسان لألشخاص احملتالزين لدى الشاراةتشكل انتها 

دلياااال للممارساااااات اجلياااادة يف إ اااارامات تقاااادمي الشاااااكاوى  (117)8/2019األماااار التااااو يه  
إ ارام تركياو كاامريات املراقباة  (118)3/2018 يه  واالقةاحاات، واعتُماد مبو او األمار التاو 

 .صة لتنفيذ إ رام التقييد البدينابلفيديو يف مجيع الزنزاانت املخص
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 (119)االجتار ابلبشر  

 اإلاار املعياري  
تو يه  (120)2015جتسد جمموعة اإلصاحات التشريعية املنفذة منذ عام  -108 مقتضيات ال

UE/11/36
علاااا جمموعااااة ماااان احلقاااوق اإل رائيااااة وغااااري  4/2015ون نااااص القااااان. فقاااد (121)

، بدوره، (122)1/2019ومتكَم القانون األساس  . لقانونية اجملانيةاإل رائية، مبا يف ذلك املساعدة ا
 .تصنيف  رلة االجتار ابألعضام البشرية، وعزة بذلك نظام الوقاية واملاحقة القضائية

مسألة اعتماد تدابري تشريعية لتالرمي القوادة بصفة عامة، وكذلك وجيري النظر حاليا  يف  -109
وابإلضاافة إىل ذلااك، . نساية رغاام العلام أنااه ضاحية لاجتاااراسات ال شاخص يف اناادمات اجل

 .بوشرت إ رامات التصدي  علا اتفاقية جملس أورواب بشأن مكافحة االجتار ابألعضام البشرية

 اآلليات واملمارسات  
مادة ساراين انطاة الشااملة ملكافحاة االجتاار  2018 كانون األول/ديسامرب انتهت يف -110

، ونُشر التقرير الرابع ملتابعة 2018-2015غراض االست ال اجلنس  للفةة ابلنسام والفتيات أل
 .2019سبتمرب /تنفيذها يف أيلول

اجلة أشكال علا إبراة ومع 8 هملكافحة العنف اجلنساين يف حمور الوال يثاق املوينص  -111
يات أخرى من العنف ضد املرأة، مع إيام اهتمام خاص للعنف اجلنس ، واالجتار ابلنسا م والفت

هذا  ويتضمن. ألغراض االست ال اجلنس ، وتشويه األعضام التناسلية األنثوية، والزواج القسري
شامل ملكافحة ن قانون مقةحات لتعديل التشريعات املتعلقة ابالجتار، وكذلك حلفز سَ  امليثاق

 .االجتار ابلبشر ألغراض االست ال اجلنس 
و واجلرلة املنظمة تخبارات من أ ل مكافحة اإلرها، نشر مركز االس2017ويف عام  -112

ية (123)تقريرا  يتضمن البياانت املتعلقة ابالجتار ابلبشر يف إسبانيا ، وينس  يف الوقت الراهن عمل
 .جتار ابلبشرإعداد خطة اسةاتيالية ملكافحة اال

 2020-2018و دد انطة االسةاتيالية ملفتشية العمل والضمان اال تماع  للفةة  -113
الست ال يف العمل، من ضمن أهدافها  سني مستوى محاية العمال ضحااي االجتار ألغراض ا

خال وضع إ ارامات عمال  ديادة، وإرحاة إمكانياة التخصاص والتادريو للمفتشاني، والادفع 
 .ألغراض االست ال يف العملابلبشر  طة شاملة ملكافحة االجتار قدما  
بشردليل معايري اإل راما، قُدم 2018ويف عام  -114 ، (124)ت القضائية ملكافحة االجتار ابل

 .الذي يتضمن أهم  وانو التحقي  يف اجلرائم ذات الصلة هبذا اجملال وحماكمة مرتكبيها

 اإلجناةات املوسسية  
ويشارك . ، أنش  منصو املاُحاور اال تماع  يف جمال االجتار ابلبشر2016عام يف  -115

ركاز االساتخبارات ماان أ ال مكافحاة اإلرهااو واجلرلااة عال ابالجتااار ابلبشار وماملقارر الاوال امل
املنظمة بنشاط يف الشبكة األوروبية للمقررين الاوانيني أو اآللياات املماثلاة، مان خاال إعاداد 

مات بشااأن احلالااة يف إسابانيا واملسااا ة يف تصااميم اسااةاتيالية اال اااد األورو  تقاارير وإحصااا
 .(125)اجلديدة
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وشالعت إسبانيا اعتماد قرارات مهمة بشأن هذه املسألة يف إاار األمم املتحدة، مثل  -116
ي. (127)71/322والقرار  (126)2331القرار  ن أشكال  ةوتدعم بنشاط عمل املقررة اناصة املع

الرق املعاصرة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وصندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات من 
وعلا الصعيد اإلقليم  األورو ، جتدر اإلشارة إىل التعاون . مكافحة أشكال الرق املعاصرةأ ل 

بزايرة إىل إسبانيا يف  مع فري  انربام املعل مبكافحة االجتار ابلبشر التابع جمللس أورواب، الذي قام
 .2017عام 

 (128)الذاكرة التارخيية  

 اإلاار املعياري  
مباادأ دم ساراين القاانون اجلناائ  أثار ر عا ، و مباادئ الشارعية، وعا ابلنظار إىل تطبيا  -117

، فااا لكاان اللالااوم إىل اإل اارامات اجلنائياااة 1977تقااادم اجلاارائم، وقااانون العفااو العااام لعااام 
 . ع حدثت خال الثاثينات واألربعينات من القرن املاض للتحقي  يف وقائ

عااات برملانيااة عدياادة مقااةح القاااانون ، قاادمت جممو 2018ويف تشاارين الثاااين/نوفمرب  -118
 .ع املسروقني يف إسبانيا، وواف  الربملان ابإلمجاع علا دراستهضك ابلرُ  املتعل 

 اإلجناةات املوسسية  
وتقاادمي  (129)52/2007للمبااادرات املدر اة يف القااانون ب ارض إعطااام الازخم الاااةم  -119

يرياة العاماة للاذاكرة التارخيياة يف وةارة الادعم للموسساات مان أ ال  قيا  أهادافها، أُنشائت املد
وتعمل هذه املديرية من أ ل تنظيم أنشطة للتدريو يف جمال الذاكرة التارخيية ومساعدة . العدل

الضاحااي، و اديث بروتوكاول إ ارامات اساتخراج  ثاث  الضحااي، وإعداد خاراة شاملة لقبور
وم ملك  ينظم إنشام سالل وال عام ضحااي احلرو األهلية والنظام الديكتاتوري، وصياغة مرس

فيذ لضحااي احلرو األهلية والنظام الديكتاتوري، وتصميم خطة وانية بشأن ا ن لذاكرة التارخيية لت
د أمااكن و اودهم، واساتخراج  ثاث املتاوفني للبحث عن األشاخاص املفقاودين، و ديا خطط  

 .منهم و ديد هويتهم

 ثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال -دال 
 (130)التعليم  

 اإلاار املعياري  
إىل  (132)14/2012إعاادة املرسااوم امللكا  بقااانون  (131)4/2019يتاوخا القااانون  -120

اساتدعت اعتمااد تادابري اساتثنائية وإىل أن مان وضعه الساب ، ابلنظر إىل انتفام الظاروف الايت 
، ارتفع 2017ويف عام . نيشأن إل ائها إحدال  سن واضح يف ظروف التدريس وعمل املدرس

 .2016مع عام  ةيف املائة ابملقارن 3,9اإلنفاق العام يف جمال التعليم بنسبة 
ساس  للتعليم، الذي ، اعتمد جملس الوةرام مشروع القانون األ2019ويف شباط/فرباير  -121

انوي وخااال مارحليت التعلاايم االبتادائ  والتعلاايم الثاا. (133)2/2006يعادل القااانون األساسا  
ويشري هذا املشروع إىل . (134)القيم املدنية واألخاقيةاإللزام ، جيري تدريس مادة الةبية علا 
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واإلجنابية، يف مجيع شعو خمتلف مراحل تدريس موضوع الصحة، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية 
 .التعليم، وذلك دون املساذ بتناول هذا املوضوع بشكل خاص يف بع  اجملاالت

 اتواملمارساآلليات   
يف املائة يف  21,9قلصت إسبانيا معدل االنقطاع املبكر عن الدراسة، حيث انتقل من  -122
، 2018يف كاااانون األول/ديساااامرب و . (135)2018يف املائاااة يف عاااام  17,9إىل  2015عاااام 

رامق األقاليم املتمتعة ابحلكم الذايت يف إاار بإىل دعم تقدمي الاعتمدت احلكومة تدابري ترم  إىل 
 .(136)التعاون اإلقليم 

ووفقا  للتقرير املرحل  ملتابعة تنفيذ االسةاتيالية الوانية لإلدماج اال تماع  للسكان  -123
نوي، 2017) 2020-2012ال الر للفةة  ثا يم ال عل (، ةاد معدل التحاق السكان ال الر ابلت

الر الذين أمتوا الدراسة يف واخنف  إىل حد كبري معدل األمية املطلقة، وارتفع معدل السكان ال 
 .مرحلة ما بعد التعليم اإللزام 

وملكافحاة التميياز يف مراكاز التعلايم، تتواصال مان خاال انطاة االساةاتيالية للتعاايش  -124
اجلهود الرامية إىل التوعية حبقوق اإلنسان بوصفها قيما  مشةكة  2020-2016ملدرس  للفةة ا

 .(137)لإلباغ عن تسلط األقران يف املدارذاندمة اهلاتفية  وجتدر اإلشارة إىل. جملتمع تعددي
ظمها ، اليت ين(138)وجتدر اإلشارة أيضا  إىل احللقات الدراسية املتعلقة حبقوق اإلنسان -125

ساانواي  مكتااو حقااوق اإلنسااان واملدرسااة الدبلوماسااية التابعااة لااوةارة انار يااة وشااوون اال اااد 
ك، تقدم أمانة الدولة للشوون انار ية سنواي  إعاانت عامة ة إىل ذلوابإلضاف. األورو  والتعاون

 .حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتهابنشر ألنشطة املتصلة ل
إلسباين، تدعم إسبانيا مشاريع التعليم من أ ل التنمية، اليت تسعا ويف جمال التعاون ا -126

 .(139)نشر حقوق اإلنسان إىل تعزيز املواانة العاملية، مع الةكيز بشكل واضح علا

 (140)العمل  

 اإلاار املعياري  
علا مبدأ املساواة  (141)2/2015من املرسوم امللك  التشريع   17و 4تنص املادرن  -127
، تنااااط مبفتشاااية العمااال (142)23/2015ووفقاااا  للقاااانون . التميياااز يف عاقاااات العمااال وعاادم

ني وإنفاذهاا، ويشاامل ذلاك، يف مجلاة أمااور، والضامان اال تمااع  مهماة رصااد االمتثاال للقاوان
 .لة مبدأ عدم التمييز، وهلا سلطة فرض عقوابت يف حالة عدم االمتثالاإل رامات الرامية إىل كفا

معادالت الفئااات املعرضاة نطاار الفقاار  2015وَغاريك انتعااا  ساوق العماال مناذ عااام  -128
مية . لك احلنييف املائة منذ ذ 2,6، حيث اخنفضت بنسبة (143)واالستبعاد ولتكثيف التدابري الرا

إىل  سني فرص احلصول علاا العمال، وال سايما ابلنسابة للشاباو والشااابت، اعتُماد املرساوم 
، الااذي ياانص علااا تاادابري عا لااة حلفااز النظااام الااوال لتااوفري (144)6/2016امللكا  بقااانون 

 (145)1032/2017  وابإلضافة إىل ذلك، اعتُمدت مبو و املرسوم امللك. ضماانت للشباو
 .2020-2017االسةاتيالية اإلسبانية لتنشيط العمالة للفةة 
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 اآلليات واملمارسات  
تنفيذ  2018-2016الطويلة األ ل،  رى خال الفةة ب رض منع وتقليص البطالة  -129

برانمق العمل املشةك من أ ل  سني مستوى مساعدة األشخاص العااالني عان العمال مادة 
 طة  2019واستعي  عن هذا الربانمق يف نيسان/أبريل  .(146)2018-2016ةة اويلة للف

 .2021-2019اعُد إىل العملا للفةة 
، اعتُمااادت انطااة العا لااة بشاااأن عمالااة الشاااباو 2018ديساامرب /ويف كااانون األول -130
ةايدة يف املائة و  23,5، اليت ترم  إىل تقليص معدل بطالة هذه الفئة إىل 2021-2019 للفةة

 .اي  يف املائة سنو  15عدد عقود العمل ملدة غري حمددة لفائدة الشباو بنسبة 
إدماااج املهاااا رين أن جيااري  ضاارورة وتشااري انطااة التو يهيااة ماان أ اال عماال الئاا  إىل -131

. التقيد الصارم بشروط املساواة مع العمال من املوااننيعلا أساذ يف سوق العمل  همواندما 
يا،  ورة تنفيذ خطة  وتنص انطة علا ضر  ن لتعزيز محاية حقوق العمال املها رين املقيمني يف إسبا

وابإلضافة إىل ذلك، تنص علاا . من خال ةايدة وعيهم حبقوقهم اال تماعية وسبل رارستها
إنشام صندوق مفتشية العمل والضمان اال تماع  لتلق  الشكاوى بشأن مجيع املمارسات اليت 

 .الوظيف  تنطوي علا انعدام األمن

 (147)األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  
لتالارية خطة العمل الوانية بشأن األعمال ا 2017اعتمد جملس الوةرام يف متوة/يوليه  -132

وحقاوق اإلنساان، الاايت تعكاس التاازام إسابانيا بتنفياذ املبااادئ التو يهياة لألماام املتحادة بشااأن 
يت يدوم سرايهنا ثال سنوات، علا انطة، الوتنص هذه . األعمال التالارية وحقوق اإلنسان

 .إنشام جلنة للمتابعة تتألف من رثلني عن خمتلف الوةارات
إااار اال ااد األورو ، علاا حناو بناام يف اال تماعاات الاايت وقاد شااركت إسابانيا، يف  -133

نشأه جملس  2018و 2017و 2016عقدها يف أعوام  الفريُ  العامل احلكوم  الدويل الذي أ
ويف تشرين . حقوق اإلنسان إلعداد صك ملزم قانوان  بشأن األعمال التالارية وحقوق اإلنسان

ن مشاارهتا ملا  ام يف مداخلة اال اد األورو ، ، قدمت إسبانيا، فضا  ع2018األول/أكتوبر 
مداخلاة بصاافتها الوانياة يف دورة منتاادى اأصاوات الضااحاايا، حياث أباارةت العمال األساساا  

ية الذي يضطل ع به املدافعون عن حقوق اإلنسان، ووسائط اإلعام املستقلة، واملوسسات الوان
حقوق اإلنسان، وكشفت عن بع  حلقوق اإلنسان من أ ل إمساع أصوات ضحااي انتهاكات 

متعلقة بدور من عناصر خطة العمل الوانية بشأن األعمال التالارية وحقوق اإلنسان ما يرد يف 
 .استفادة الضحااي من آليات  رب الضرريف جمال نسان املدافعني عن حقوق اإل

 (148)مكافحة الفقر  

 اإلاار املعياري  
فااارص إ ااارامات تااوفري لأل ااور عااااما  حامسااا  لةمجااة  تعتاارب إساابانيا ةايدة احلاااد األدن -134
سوم وقد حدد املر . و قي  االنتعا  االقتصادي إىل احلد تدرجييا  من الفقر وعدم املساواة العمل
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يوم أو  30يف  2019احلد األدن لأل ور لعام  (149)4621/2018امللك    900يورو يف ال
 .2018يف املائة ابملقارنة مع عام  22,3يورو يف الشهر، وهو ما يعل ةايدة نسبتها 

اإلعاااااانت املخصصاااة لألافااااال مبلااا   (150)8/2019ورفاااع املرساااوم امللكاااا  بقاااانون  -135
عيشية اليت لديها أافال وتعيش حالة الفقر ضعف ذلك املبل  لألسر املم املرسو ولنح . املعالني

يف املائاة فيماا يتعلا  ابألسار املعيشاية الايت تعايش حالاة الفقار غاري  17الشاديد، ويزياده بنسابة 
 .الشديد

 اآلليات واملمارسات  
 2023-2019تركز االسةاتيالية الوانية ملنع ومكافحة الفقر واإلقصام اال تماع  للفةة  -136

نع حاالت الضعف، من خال االستثمار يف األشخاص و سني مستوى بشكل خاص علا م
 .تعليمهم وتدريبهم

، اعتُمااااادت االسااااااةاتيالية الوانياااااة ملكافحااااااة فقااااار الطاقااااااة 2019ويف نيساااااان/أبريل  -137
، االيت تقدم ألول مرة تعريفا  حلالة فقر الطاقة، و دد موشرات لرصده ،2024-2019للفةة 

 .2025يف املائة حبلول عام  50 تقليصها بنسبة ،هدف  كو 
 2020-2015وتتوخا االسةاتيالية الوانية الشاملة بشأن األشخاص عدل  املأوى للفةة  -138

اإلجناة التقيايُم يف اور شخص. ويو د  5 000تقليص العدد اإلمجايل لعدل  املأوى حبوايل 
 .(151)املرحل  هلذه االسةاتيالية

علا أن تركز إسبانيا  هودها  2021-2018نامسة للفةة وتنص انطة التو يهية ا -139
يف جماال التعااون مان أ اال التنمياة علاا البلاادان واملنااا  اجل رافياة الاايت تتايح موشاراهتا للتنميااة 

وبلدان منطقة البحر الكارييب ذات األولوية يف هذا . مكانية التعاون اجليدواملت ريات األخرى إ
. مهورية الدومينيكية، وغواتيماال، وهندوراذ، ونيكاراغوا، وكولومبيااجملال ه  كواب، وهاييت، واجل

تكامل  وسيالري أيضا  حفز االسةاتياليات اإلقليمية، وال سيما املنفذة منها من خال آليات ال
 . ، مثل اجلماعة الكاريبيةاإلقليم

 اإلجناةات املوسسية  
األافال الشاذة يف إسبانيا، اساُتحدل يف ب رض التصدي علا حنو منس  حلالة فقر  -140

وتشمل التدابري اليت يعتزم . منصو املفوض السام  ملكافحة فقر األافال 2018حزيران/يونيه 
 تماعياااة للطفااال، وتعزياااز بناااود امليزانياااة تنفياااذها ةايدة مساااتوى اإلنفااااق يف جماااال احلماياااة اال

 .يةاملخصصة للطفل، واستحدال موشرات حمددة خاصة ابمليزان

 (152)الصحة  

 اإلاار املعياري  
ملة،  (153)7/2018أعاد املرسوم امللك  بقانون  -141 إقرار نظام الرعاية الصحية العامة الشا

ابإلقامة يف إسبانيا إمكانية التمتع ابحل  يف را أرح لأل انو غري املساللني أو غري املرخص هلم 
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نفقة اإلسبانية اجلنسيةذوي الوقاية والرعاية الصحيتني علا قدم املساواة مع األشخاص  ، علا 
 .بدفع نفقات الشخص املعلالدولة ما   يكن مثة ارف  لث ملزم 

 اآلليات واملمارسات  
 2020-2016وأمناط العيش الصحية للفةة تتوخا انطة االسةاتيالية للصحة املدرسية  -142

تعزياز منظاور شاامل للصااحة املدرساية يساتند إىل ثاثاة  وانااو، ها ا النفسا ، واال تماااع ، 
 . والةبوي
يف جماال الصاحة، و دياد جمااالت التاادخل ومان أ ال تعميا  معاارف الساكان ال الار  -143

للسكان ال الر بشأن الصحة يف سالل ذات األولوية، اقُةح إدراج الدراسة االستقصائية الوانية 
العمليات اإلحصائية للمعهد الوال لإلحصام، والاتُمس كاذلك إدرا هاا يف انطاة اإلحصاائية 

 .2024-2021الوانية للفةة 
، ويف إاار املناقشة العامة للالمعية العامة لألمم املتحدة يف 2019ويف أيلول/سبتمرب  -144

بانيا علا اإلعان السياس  املشةك لتحقي  الت طية الصحية دورهتا الرابعة والسبعني، وقعت إس
وابإلضافة إىل ذلك، قدمت إسبانيا انطة الوانية للصحة والبيئة، الايت تباني العوامال . الشاملة

 .ومسارات التدخلاملتوخاة توثر يف صحة اإلنسان، و دد األهداف  البيئية الرئيسية اليت

 اإلجناةات املوسسية  
ب ارض تعزياز إدمااج مبادأ املسااواة يف  (154)، أنش  مرصد صحة املرأة2018ام يف ع -145

 .لصحةالعامة لسياسات ال

 (155)السكن  

 اإلاار املعياري  
. ا السااكن اال تماااع  إحاادى أولوايهتااااالتزماات إساابانيا جبعاال إمكانيااة احلصاااول علاا -146

إىل  القتصادية واال تماعية والثقافيةوب رض تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللالنة املعنية ابحلقوق ا
علا أنه ينب ا  للسالطة القضاائية، يف مجياع اإل ارامات  (156)5/2018إسبانيا، نص القانون 

وجياري إبارام . القضائية املتعلقة ابإلخام القساري ملساكن ماا، أن تبلا  الادوائر العاماة املختصاة
قاليم املتمتعة ابحلكم الاذايت مان أ ال اتفاقات بني اجمللس العام للسلطة القضائية وسلطات األ

 .ام القسري عندما متس األشخاص ضعاف احلالتيسري البحث عن حلول حلاالت اإلخ
، (158)، توسع نطاق تطبي  مدونة املمارسات اجليدة(157)5/2019وابعتماد القانون  -147

ياع املادينني األشااد الايت  ولات إىل آلياة دائماة وملزماة للكيااانت الايت انضامت إليهاا، تتايح جلم
 .الواردة يف تلك املدونة ضعفا  إمكانية االستفادة من خيارات  فيف عوم الدين

، جتدر (159)5/2017وابإلضافة إىل املستالدات اليت  ام هبا املرسوم امللك  بقانون  -148
اإلشااارة إىل إنشاااام فرياا  عامااال مشااةك باااني الااوةارات لوضاااع تاادابري عا لاااة يف جمااال الساااكن 

، الذي (160)7/2019وأمثر عمل هذا الفري  العامل عن اعتماد املرسوم امللك  بقانون . جيارواإل
عادل قااانون اإل اارامات املدنياة تنفيااذا  لقاارار اللالنااة املعنياة ابحلقااوق االقتصااادية واال تماعيااة 
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بط ، بنصه علا إلزام السلطة القضائية أن  دد ابلض2017والثقافية الصادر يف حزيران/يونيه 
ائر اال تماعياة حلالاة ياوم تنفياذ اإلخاام القساري وسااعته، وعلاا القياام، يف حالاة إثباات الادو 

الضعف، بتعلي  هذا اإل رام مدة  أقصاها شهر واحد، أو ثاثة أشهر إذا كان املدع  شخصا  
 .اعتباراي ، وذلك إىل حني اعتماد التدابري املناسبة

تدابري . لضمان احل  يف السكن وجيري حاليا  إعداد مشروع قانون -149 ومن املزمع حفز اعتماد 
 ،2021-2018يه املساعدات املقدمة يف إاار انطة الوانية لإلسكان للفةة من أ ل إعادة تو 

مسكن مو ه  20 000وتعزيز الرقمنة والشفافية يف هذا القطاع، وتعبئة األراض  العامة لبنام 
 .لإلجيار اال تماع 

 رساتاآلليات واملما  
الصندوق اال تماع  ،  رى التوقيع علا وثيقة إضافية لنظام 2015يف أيلول/سبتمرب  -150

لإلسكان، ةاد مبو بها عدد الوحدات السكنية املخصصة هلذا الصندوق واملستفيدين منه، وهو 
الاديون غاري العقارياة لاذوي يف املائة مان املسااكن  5ما أرح إمكانية  صيص نسبة تصل إىل 

 . اُردوا من مساكنهم الذين
ذ االساااااةاتيالية الوانيااااة لإلدمااااااج ( ملتابعاااااة تنفياااا2017ويسااااالل التقريااااار املرحلاااا  ) -151

اال تمااع  للساكان ال الاار ترا عاا  يف السااكن العشاوائ  ويف نساابة املسااكن الاايت تعتارب اغااري 
ت وأُنش  فري  دراس  مولف من متخصصني يف هذا اجملال ب رض القضام علا حاال. الئقةا

 .التمييز احملتملة يف احلصول علا السكن
برانجماا  للمسااعدة يف إجيااار  2021-2018سااكان للفاةة وتشامل انطاة الوانياة لإل -152

وعاااوة علااا ذلااك، تشاامل هااذه انطااة برانجمااا  ملساااعدة األشااخاص شااديدي . (161)املساااكن
املأهولااة اململوكاااة  الضااعف، ماان خاااال إرحااتهم، علاااا أساااذ اإلجيااار، املسااااكن املتااوافرة غاااري

 . ملوسسات االئتمان أو املوسسات العقارية األخرى
، اعتُمدت انطة احلضرية اإلسبانية، اليت تتضمن رؤية شاملة 2019ويف شباط/فرباير  -153

التماساااك  قيااا  ومتكاملااة للمنااااا  احلضااارية والريفياااة، و ااادد ضاامن أهااادافها االساااةاتيالية 
وتعاا،، علااا حااد سااوام، . حلا  يف احلصااول علااا السااكناال تمااع ، واإلنصاااف، وضاامان ا

 .رايف وحصول الفئات السكانية الضعيفة علا السكنمسأليت التحدي الدلوغ

 تنفيذ االلتزامات الطوعية -اثلثاً  
تعهاادات والتزامااات اوعيااة بتعزيااز حقااوق اإلنسااان  2017قادمت إساابانيا يف عااام  -154

ويارد . (162)2020-2018وق اإلنساان للفاةة ومحايتها بوصفها مرشحة لعضوية جملس حق
قرير يل   ليل ألو ه  فيما ت بل يف  التقدم احملرة فيما يتعل  اباللتزامات اليت   جير تناوهلا من ق

 .2015متابعة التوصيات املقدمة يف عام 
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 كفالة املساواة يف حقوق اإلنسان للجميع  
 علا حنو كامل وشامل يف مجيع أعمال تعمل إسبانيا من أ ل إدماج املنظور اجلنساين -155

جمال مكافحاة التميياز ضاد النساام والفتياات، شااركت إسابانيا يف ويف . جملس حقوق اإلنسان
وتادعم . رعاية القرارات املقدمة يف جملاس حقاوق اإلنساان، ويف احلاوارات واملناقشاات السانوية

 .أةإسبانيا والية املقررة اناصة املعنية مبسألة العنف ضد املر 
كافحة التمييز علا أساذ امليل وتدعم إسبانيا املبادرات املتعددة األاراف من أ ل م -156

اجلنس  واهلوية اجلنسانية، وتواصل تعزياز حقاوق اإلنساان للمثلياات واملثلياني ومزدو ا  امليال 
ة وشاركت يف رعاية قرار جتديد والي. اجلنس  وم ايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني

 علاا أسااذ امليال اجلنسا  واهلوياة انباري املساتقل املعال ابحلماياة مان العناف والتميياز القاائمني
وابإلضافة إىل ذلك، تشارك بنشااط يف  االف املسااواة يف احلقاوق اجلنساانية، ويف . اجلنسانية

يري فري  األمم املتحدة األساس  املعل مبسائل املثليات واملثليني ومزدو   امليل اجلنس   وم ا
ي  املعنية مبسائل املثليات واملثليني ومزدو   اهلوية اجلنسانية، ويف الشبكة األوروبية جلهات التنس

 .امليل اجلنس  وم ايري اهلوية اجلنسانية

 الدميقراطية وسيادة القانون  
تشاكل مناهضاة عقوباة اإلعادام أحاد األهاداف الرئيساية لسياساة إسابانيا انار ياة يف  -157

يف  - ورو سانواي  يا 100 000مببلا   -وإسبانيا ه  املسااهم الرئيسا  . قوق اإلنسانجمال ح
 .متويل اللالنة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام، اليت يو د مقرها يف بلدان

سانواي  ماا  توفادوتشارك إسبانيا بنشاط يف أعمال املراقبة الدولية لانتخااابت، حياث  -158
ومنظمة األمن والتعاون يف  ،يف إاار بعثات اال اد األورو مراقو لانتخاابت  100و 70 بني
 .ومنظمة الدول األمريكية ،وروابأ

 التنمية املستدامة  
يشكل تعزيز ح  اإلنسان يف احلصاول علاا ميااه الشارو املأموناة وخادمات الصارف  -159

ن أ ال الصح  إحدى أولوايت سياسة إسابانيا انار ياة يف جماال حقاوق اإلنساان والتعااون ما
مشةكة يف األمم املتحدة من أ ل تعزيز  ، أالقت إسبانيا وأملانيا مبادرة2006ويف عام . التنمية

(، 2016) 33/10ومنذ ذلك احلني، اعتُمد قرار جملس حقوق اإلنسان . االعةاف هبذا احل 
ويف . (2018) 39/8(، وقرار جملس حقوق اإلنسان 2017) 72/178وقرار اجلمعية العامة 

 .، سيقدم قرار  ديد يف اجلمعية العامة2019ين الثاين/نوفمرب تشر 

 احلوار والتعاون والفعالية  
، عهد 2018خال تويل إسبانيا ملنصو انئو رئيس جملس حقوق اإلنسان يف عام  -160

نات علا  إليها رئيس اجمللس، إىل  انو الفلبني، مبسوولية تيسري التفاوض بشأن إدخال  سي
س جملس وتكللت هذه العملية ابعتماد إعان موسس  لرئي. السنوي للماللسبرانمق العمل 
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حقاوق اإلنسااان حااثك علااا مواصالة النقااا  بشااأن هااذه املساألة، مبااا يف ذلااك بعاا  التاادابري 
 .املقةحة يف هذا الصدد

مباداخات تقوم وتشارك إسبانيا يف مجيع دورات االستعراض الدوري الشامل، حيث  -161
تربعات صنليورو  50 000ومتنح متويا  سنواي  قيمته . إىل مجيع الدولوتقدم توصيات  دوق ال

وتشالع . االستعراض الدوري الشاملتوصيات اناص ابملساعدة املالية والتقنية من أ ل تنفيذ 
إسبانيا مشاركة منظمات اجملتمع املدين، حيث تقدم إليها معلومات بشأن التساليل يف دورات 

 .اجلانبيةوأنشطته خال فةة ما قبل الدورات، وأنشطته  جملس حقوق اإلنسان،

 االلتزام الطوعي بتقدمي تقرير مرحلي عن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل  
ثقة عن اجلولة  -162 ب ن بعد الوفام اباللتزام بتقدمي التقرير املرحل  املتعل  مبتابعة التوصيات امل

س حقاوق ل، تتعهد إسبانيا بتقادمي تقريار مرحلا  إىل جملاالثانية من االستعراض الدوري الشام
 ه.اإلنسان عن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثالثة من

والتحوود ت احملوور ة املشوواكل اجلديوودة والناشووئة  لووا يف ذلووك اإل ووا ات  -اً رابع 
 ذات الصلة

 2030خطة عام   
اإلنسان وكوكو لصاحل ا  أخاقيا  عامليا  التزامابعتبارها  2030إسبانيا خطة عام تبنكت  -163

استنادا  إىل رؤية قائمة علا العدالة اال تماعية وهنق قوي قائم علا حقوق  ،االةدهارو رض األ
، 2018يف حزيران/يونيه  2030ومنذ اعتماد خطة العمل من أ ل تنفيذ خطة عام . اإلنسان

، 2019ويف أيلول/سبتمرب . بري  ويليةتدا 10ورية وحمسياسات  10تدبريا  و 320نُفذ أكثر من 
 .التقرير املرحل  بشأن خطة العمل هذهاعتُمد 
القاايم  2030-2020وساتحدد اساةاتيالية  قياا  أهاداف التنمياة املسااتدامة للفاةة  -164

 ويلياااة قائمااة علاااا رؤيااة اويلاااة األ ااال ماان خاااال إنشاااام  واملبااادئ الاةماااة لاادعم إ ااارامات  
ة املشااةكة غااري اللالناا 2019ذلااك، أنشاائت داخاال الربملااان يف عااام  وابإلضااافة إىل. شاراكات

 ومتابعتها. الدائمة لتنسي  هذه االسةاتيالية
مية  -165 وجيري تنسي  إ رامات اهليئات املختصة ومتابعتها من خال مكتو املفوضة السا

 . 2018 ، وهو هيئة ربعة لرائسة احلكومة أُنشئت يف حزيران/يونيه2030املعنية  طة عام 
نمية املستدامة املعهد الوال لإلحصام ع ال وأَ  -166 ت ال ملية إحصائية بشأن موشرات خطة 
، أُنشئت منصة إلكةونية لتعميم املوشرات املتاحة 2018ويف كانون األول/ديسمرب . 2030 لعام

 . 2020-2017إلسبانيا، تنشر املوشرات املستمدة من إحصامات انطة الوانية اإلحصائية للفةة 
وحقوق اإلنسان، فقد كانت  2030وابلنظر إىل إلاننا الراسق ابلةابط بني خطة عام  -167

مة، 189إسبانيا رائدة يف مواممة التوصيات اليت تلقتها، وعددها  نمية املستدا ت ، مع أهداف ال
. 2030طاة عاام املتعلقاة  حيث  علت عملية تنفيذها ومتابعتهاا مرتبطاة ابآللياات الوانياة 

يا  يف إاار وب رض تعزيز  ب ترسيق هذه املمارسة علا الصعيد الدويل، نظمت إسبانيا نشااا   ان
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الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان بشأن االتقااعية يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن 
 .(163)االستعراض الدوري الشامل وخطة التنمية املستدامةا

 هبا احلق يف البيئة ويف التمتع  
در اإلشارة، ضمن التدابري املزمع ا اذها لتعزيز إدماج احل  يف و ود بيئة مائمة ويف جت -168

التمتع هبا، إىل منع التلول واحلد منه ومكافحته، وتطوير برانمق العمل احلايل للخطة الوانية 
 . للتكيف مع ت ري املناخ

شاااااامل مسااااااودة ناااااااخ، الاااااذي يواعتمااااادت إساااااابانيا اإلااااااار االسااااااةاتيال  للطاقاااااة وامل -169
انطاة املتكاملااة بشاأن الطاقااة و القاانون املتعلاا  بت اري املناااخ والتحاول يف جماال الطاقااة،  مشاروع

 ،2019ويف قمة العمل املناخ  لعام . ، واسةاتيالية التحول العادل2030-2012واملناخ للفةة 
 .(164)اخقطعت إسبانيا علا نفسها التزامات مهمة من أ ل مكافحة ت ري املن

 ق اإلنسان يف العلمح  
حققاااات إسااااابانيا إجنااااااةات يف ساااابيل تعزياااااز حااااا  اإلنسااااان يف العلااااام علاااااا الصاااااعيد  -170
ئاله قي  ، وينب   هلذا ال رض أن نساهم مجيعا  يف التقدم العلم  ويف (165)الدويل تا وجتدر . ن

ن املوسس  ة علا اإلعااإلشارة، ضمن اإل رامات املنفذة، إىل توقيع مجيع اجملموعات الربملاني
ابعتبااااره أحاااد إعمااال هاااذا احلاا ،  جمللااس الشااايوخ الااذي يااادعم حاا  اإلنساااان يف العلااام وإدراج

يف الفرع املتعل  ابحلقوق االقتصادية واال تماعياة والثقافياة مان انطاة  ،األهداف االسةاتيالية
 .الثانية حلقوق اإلنسان

 اإلعالم وحقوق اإلنسان  
إلعام ، مبخططه القائم علا االستقطاو وخطاو الكراهية، هتديدا  يشكل التضليل ا -171

ابحلا  يف احلصااول علاا املعلومااات وجياو أن نكفال التمتااع الكامال . حقيقياا  للتعاايش واحلريااة
وتاود إساابانيا أن . الصاحيحة، وأن حنمياه ماان حمااوالت التاعااو والتحرياف يف العصار الرقماا 

ن املنظمااات، النقاا  بشااأن صاون الدلقراايااة وحقااوق  فاز، داخاال األمام املتحاادة وغريهاا ماا
 .التعبري والصحافةالرأي و اإلنسان من التضليل اإلعام ، من خال املسا ة يف تعزيز حرية 

 التحدي الدميغرايف  
يشاكل الت ااري الاادل رايف )شاايخوخة الساكان، ونقااص السااكان، والتشااتت اإلقليماا ،  -172

الايت توا ههااا إسابانيا، ابلنظاار إىل أناه يااوثر يف الكااربى ت واالكتظاا  الساكاين( أحااد التحاداي
يف ان تكاافو الفاارص واملساااواة ولضاام. التاواةانت االقتصااادية واال تماعيااة والثقافياة واإلقليميااة

وجلميع األشخاص، با متييز علا أساذ السن أو مكان الوال احلقوق يف مجيع أحنام اإلقليم 
ية  2019مارذ /اإلقامة، اعتمدت احلكومة يف آذار املبادئ التو يهية العامة لاسةاتيالية الوان

صعيد البلد، ودليا  نطط العمل اليت  ملوا هة التحدي الدلوغرايف، ابعتبارها إاارا  للشراكة علا
 .يتعني تنفيذها من قنبل مجيع اإلدارات العامة ومن خال التعاون بني القطاعني العام واناص
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 الدعم املقدم من اجملتمع الدويلالتحد ت و  -خامساً  
 .ال ش م لإلباغ -173

 Notes 

 1 https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session21/ES/Report2ndCycle.PDF 
 2 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/3rdCycle_Guidance 

NotePreparationReports_EN.docx 
 3 Sobre la Agenda 2030 véase §§170-174 del informe. 
 4 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministerio de Justicia; Ministerio de Defensa; 

Ministerio de Hacienda; Ministerio del Interior; Ministerio de Fomento; Ministerio de Educación y 

Formación Profesional; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación; Ministerio para la Transición Ecológica; Ministerio de 

Economía y Empresa; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades. 
 5 Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y Alta Comisionada para la Agenda 

2030. 
 6 Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado. 
 7 En España, la INDH es la Oficina del Defensor del Pueblo. 
 8 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ 

DerechosHumanos/Paginas/Examen-Peri%C3%B3dico-Universal.aspx 
 9 En este proceso de consultas se recibieron 14 contribuciones. 
 10 Resolución 35/29 del Consejo de Derechos Humanos, “Contribución de los parlamentos a la labor 

del Consejo de Derechos Humanos y a su examen periódico universal”, Doc. A/HRC/RES/35/29, 

de 13 de julio de 2017. 
 11 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

“Contribución de los parlamentos a la labor del Consejo de Derechos Humanos y a su examen 

periódico universal”, Doc. A/HRC/38/25, de 17 de mayo de 2018.  
 12 Este documento realiza seguimiento no solo de las recomendaciones aceptadas, sino de las 

anotadas en relación a las cuales se han producido avances. 
 13 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal – España, A/HRC/29/8 y 

A/HRC/29/8/Add.1. 
 14 EPU recomendaciones 131.1 (anotada), 131.2 (anotada), 131.3 (anotada), 131.4 (anotada), 131.5 

(anotada), 131.6 (anotada), 131.7 (anotada), 131.8 (anotada) y 131.9 (anotada).  
 15 EPU recomendaciones 131.13, 131.22, 131.23 y 131.24. 
 16 En 2014 España presentó su Informe XXI-XXIII al Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial. Esta respuesta, aunque es anterior a 2015, da respuesta a recomendación 

131.23. 
 17 Informe V-VI ante el Comité de los Derechos del Niño (CDN) (2016), su Informe VI ante el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) (2017), su informe II -III ante el 

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (2018) y su Informe VII ante e l 

Comité contra la Tortura (2019). 
 18 Actualmente se está trabajando en la elaboración del Informe II ante el Comité contra las 

Desapariciones Forzadas, del Informe XXIV-XXVI ante el CERD y del Informe IX ante el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 
 19 Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Justicia. 
 20 España contribuyó económicamente a la OACNUDH con 372.442€ en 2015, 938.099€ en 2016, 

1.283.449€ en 2017 y 1.410.014€ en 2018. Información accesible en 

https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/OurDonors.aspx  
 21 EPU recomendaciones 131.10, 131.11, 131.12, 131.14, 131.15 y 131.16. 
 22 Sobre otros indicadores de derechos humanos en materia de igualdad de género véase el informe 

intermedio (2018), pág. 5. 
 23 EPU recomendaciones 131.15, 131.18, 131.25, 131.26, 131.27, 131.28, 131.29, 131.30 (anotada), 

131.31, 131.32, 131.33, 131.34, 131.65, 131.66, 131.67, 131.68 , 131.69, 131.70, 131.71, 131.72, 

131.73, 131.74, 131.75, 131.76, 131.77, 131.78, 131.79, 131.80, 131.81 y 131.82. 
 24 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/199 5, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 
 25 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. 

https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session21/ES/Report2ndCycle.PDF
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session21/ES/Report2ndCycle.PDF
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/3rdCycle_GuidanceNotePreparationReports_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/3rdCycle_GuidanceNotePreparationReports_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/3rdCycle_GuidanceNotePreparationReports_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/3rdCycle_GuidanceNotePreparationReports_EN.docx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Examen-Peri%C3%B3dico-Universal.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Examen-Peri%C3%B3dico-Universal.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Examen-Peri%C3%B3dico-Universal.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Paginas/Examen-Peri%C3%B3dico-Universal.aspx
https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/OurDonors.aspx
https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/OurDonors.aspx
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 26 Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género. 
 27 Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial. 
 28 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 29 Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre 

medidas urgentes de aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.  
 30 Para más información sobre las medidas de formación, véase informe intermedio (2018), pág. 13. 
 31 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.  
 32 Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 

información no financiera y diversidad. 
 33 Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la 

Administración General del Estado. 
 34 Sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Educación véase §126. 
 35 Véase informe intermedio (2018), pág.15. 
 36 http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm 
 37 Para información detallada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género véase informe 

intermedio (2018), págs. 13 y 14. 
 38 Instrucción 4/2019, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo 

protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, la gestión de la 

seguridad de las víctimas y seguimiento de los casos a través del sistema de seguimiento integral 

de los casos de violencia de género (Sistema Viogén). 
 39 Para más información sobre el sistema VioGén véase informe intermedio (2018), págs. 17 y 18.  
 40 Instrucción 7/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre incorporación de atestados por 

violencia de género de diligencia de situación administrativa de la víctima extranjera en situación 

irregular. 
 41 http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/ 

investigaciones/2019/estudio/T iempo_Tardan_Verbalizar_Situacion.htm 
 42 Para más información sobre instrumentos y prácticas en materia laboral véase informe intermedio 

(2018), pág. 15. 
 43 http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_mujeres_febrero_2019.pdf 
 44 Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba 

el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de 

violencia de género. 
 45 http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Cientificas_cifras_2 017.pdf 
 46 http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf  
 47 Para más información sobre la acción específica de la Cooperación española en la materia, véase 

informe intermedio (2018), págs. 16 y 17. 
 48 Para más información sobre acciones específicas de la Cooperación española en este ámbito, véase 

informe intermedio (2018), págs. 16 y 17. 
 49 Celebradas en abril de 2019. 
 50 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 
 51 Destacan los cursos A Comprehensive Approach to Gender in Operations, homologado por el 

Colegio Europeo de Igualdad y Defensa, el Curso Africano Gender in Peace Support Operations: a 

Comprehensive Approach y el Seminario Discipline Leader.  
 52 Encargada de la integración trasversal de la perspectiva de género en todas las dimensiones de la 

política exterior española y en la forma en que se formula la misma. 
 53 Puesto que desarrolló el Protocolo de Actuación para la Atención de las Mujeres Españolas 

Víctimas de Violencia de Género en el Exterior de 2015. 
 54 EPU recomendaciones 131.35, 131.36, 131.37 (anotada), 131.38, 131.39, 131.40, 131.41, 131.42, 

131.43, 131.44, 131.45 (parcialmente anotada), 131.45 (parcialmente aceptada), 131.46, 131.47, 

131.49, 131.50, 131.51, 131.158, 131.159, 131.161, 131.163, 131.164 y 131.167. 
 55 Para más información sobre las novedades introducidas en el marco normativo véase informe 

intermedio (2018), pág. 18. 
 56 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
 57 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
 58 Para más información sobre estos proyectos véase informe intermedio (2018), pág. 19.  
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http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf
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 59 http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+ 

DELITOS+DE+ODIO+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874 
 60 Para más información sobre la actividad del OBERAXE véase informe intermedio (2018), pág. 22. 
 61 http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/creadi/index.htm 
 62 Inclusión social; igualdad y violencia de género; no discriminación y antigitanismo; cultura y 

ciudadanía y participación. 
 63 Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018. 
 64 Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias 

de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a 

eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. 
 65 http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/ 

PactoSocial_nov2018.pdf 
 66 El antecedente del Acuerdo de cooperación institucional en la lucha contra el racismo, la 

xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, es el Convenio Marco de cooperación 

interinstitucional de 2015. Véase informe intermedio (2018), pág. 21. 
 67 Véase informe intermedio (2018), págs. 22 y 23. 
 68 Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas para interpretar los 

delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal. 
 69 EPU recomendaciones 131.18, 131.84, 131.85, 131.86, 131.90, 131.105, 131.106, 131. 183, 

131.184 (anotada), 131.185 (anotada), 131.186 (anotada), 131.187 (parcialmente anotada) y 

131.187 (parcialmente aceptada). 
 70 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. 
 71 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. 
 72 Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas 

de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. 
 73 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. 
 74 El informe está disponible en la web del Observatorio para la Infancia 

(www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es). 
 75 http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/167361274/Guia+de+Uso+seguro+ 

responsable+Inet+Menores+Profesionales+Protecci%C3%B3n+Infancia+v1/c4a75e0e-f19b-4376-

a597-e776d9b31047 
 76 Real Decreto 1340/2018, de 29 de octubre, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de las subvenciones que se otorgarán en régimen de concesión directa a las 

Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores 

extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018. 
 77 EPU recomendaciones 131.83, 131.152, 131.153, 131.154, 131.155, 131.156 y 131.157. 
 78 Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas 

con discapacidad. 
 79 Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de 

mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad 

sin exclusiones. 
 80 Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2  de julio, de la Jurisdicción 

Voluntaria. 
 81 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 82 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 

2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad. 
 83 El nivel de cumplimiento lo autodeclara cada entidad en su informe de gestión, que se publica 

junto a los demás estados de los informes financieros anuales en la página web de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores: https://www.cnmv.es/Portal/consultas/busqueda.aspx?id=25 
 84 Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 

para dispositivos móviles del sector público. 
 85 Directiva 2019/882/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los 

requisitos de accesibilidad de los productos y servicios. 
 86 Sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Educación véase §126. 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+DELITOS+DE+ODIO+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874
http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+DELITOS+DE+ODIO+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874
http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+DELITOS+DE+ODIO+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874
http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+DELITOS+DE+ODIO+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/creadi/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/creadi/index.htm
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/PactoSocial_nov2018.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/PactoSocial_nov2018.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/PactoSocial_nov2018.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/PactoSocial_nov2018.pdf
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/
http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/167361274/Guia+de+Uso+seguro+responsable+Inet+Menores+Profesionales+Protecci%C3%B3n+Infancia+v1/c4a75e0e-f19b-4376-a597-e776d9b31047
http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/167361274/Guia+de+Uso+seguro+responsable+Inet+Menores+Profesionales+Protecci%C3%B3n+Infancia+v1/c4a75e0e-f19b-4376-a597-e776d9b31047
http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/167361274/Guia+de+Uso+seguro+responsable+Inet+Menores+Profesionales+Protecci%C3%B3n+Infancia+v1/c4a75e0e-f19b-4376-a597-e776d9b31047
http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/167361274/Guia+de+Uso+seguro+responsable+Inet+Menores+Profesionales+Protecci%C3%B3n+Infancia+v1/c4a75e0e-f19b-4376-a597-e776d9b31047
http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/167361274/Guia+de+Uso+seguro+responsable+Inet+Menores+Profesionales+Protecci%C3%B3n+Infancia+v1/c4a75e0e-f19b-4376-a597-e776d9b31047
http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/167361274/Guia+de+Uso+seguro+responsable+Inet+Menores+Profesionales+Protecci%C3%B3n+Infancia+v1/c4a75e0e-f19b-4376-a597-e776d9b31047
https://www.cnmv.es/Portal/consultas/busqueda.aspx?id=25
https://www.cnmv.es/Portal/consultas/busqueda.aspx?id=25
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 87 Mejoró la accesibilidad a mujeres sordas a través de SVIsual y a mujeres con discapacidad auditiva 

y dificultades visuales mediante el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de 

la violencia de género. 
 88 Véase informe intermedio (2018), págs. 32 y 33. 
 89 EPU recomendaciones 131.162, 131.166, 131.168, 131.169, 131.170 (anotada), 131.171, 131.172, 

131.173, 131.174, 131.175, 131.176, 131.177, 131.178, 131.179, 131.180 (parcialmente anotada), 

131.180 (parcialmente aceptada), 131.181 y 131.182.  
 90 Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, 

de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos 

penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en 

los procesos penales. 
 91 Para más información véase informe intermedio (2018), pág.52. 
 92 Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 

jurídica gratuita. 
 93 Cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo Social Europeo.  
 94 EPU recomendaciones 131.19, 131.20 y 131.107. 
 95 Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo de las 

confesiones religiosas en España. 
 96 Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.  
 97 Véase informe intermedio (2018), pág. 10. 
 98 Con la Federación de Comunidades Judías de España, con el Centro Sefarad-Israel o con el Yad 

Vashem-The World Holocaust Remembrance Center. Para más información véase informe 

intermedio (2018), págs. 41 y 42. 
 99 A la cabeza de la cual se encuentra desde enero de 2019 el diplomático español y exministro del 

MAUC Miguel Ángel Moratinos. 
 100 EPU recomendaciones 131.108 (anotada), 131.109, 131.110, 131.111, 131.112, 131.113, 131.114 

y 131.115. 
 101 Para más información sobre la Ley Orgánica 4/2015 véase §§46-47. 
 102 Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de seguridad, sobre la práctica de 

los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones 

procedimentales en relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana. 
 103 17 Centros en América Latina y 2 en Guinea Ecuatorial.  
 104 EPU recomendaciones 131.94, 131.95 (anotada) y 131.96.  
 105 Ley Orgánica 13/2015, de 5 de oct ubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación 

tecnológica. 
 106 Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 

agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 
 107 Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  
 108 Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 

reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.  
 109 Véase informe intermedio (2018), pág. 34. 
 110 Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, 

del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del 

Delito. 
 111 EPU recomendaciones 131.52, 131.53, 131.54, 131.55, 131.56, 131.57, 131.58, 131.59 

(parcialmente anotada), 131.59 (parcialmente aceptada), 131.60 , 131.61 (parcialmente anotada), 

131.61 (parcialmente aceptada), 131.62, 131.63, 131.64 (anotada) y 131.165.  
 112 Directiva 2013/48/UE, de 22 de octubre, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos 

penales. 
 113 Ello permite una más concreta modulación a las circunstancias del caso, que habrán de constar en 

resolución motivada y sólo si concurren o bien una necesidad urgente de evitar graves 

consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona o bien una 

necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar 

comprometer de modo grave el proceso penal. Para más información véase informe intermedio 

(2018), págs.23 y 24. 
 114 Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se aprueba la actualización 

del protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado y se deja sin efecto la Instrucción 12/2015. 
 115 Instrucción 1/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el “Protocolo 

de Actuación Policial con Menores”. 
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 116 Instrucción 1/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el “Protocolo 

de Actuación Policial con Menores”. 
 117 Instrucción 8/2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica la guía de 

buenas prácticas en el procedimiento de quejas y sugerencias. 
 118 Instrucción 3/2018, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre medios 

coercitivos y el protocolo para la aplicación de sujeción mecánica por motivos regimentales. 
 119 EPU recomendaciones 131.75, 131.87, 131.88, 131.89, 131.90, 131.91, 131.92 y 131.93.  
 120 Véase informe intermedio (2018), pág. 27. 
 121 Directiva 11/36/UE de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención de lucha contra la trata de seres 

humanos y a la protección de las víctimas. 
 122 Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos 

financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.  
 123 http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Balance_2017_Trata.pdf/153296b3-be9b-

44be-921d-0b034f772a76 
 124 http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE% 

20INTERES/Guia%20de%20criterios.%20de%20actuaci%C3%B3n%20judicial%20frente%20a% 

20la%20trata%20de%20serres%20humanos.pdf 
 125 Para más información véase informe intermedio (2018), pág. 29. 
 126 Resolución 2331 (2016) sobre trata de personas en conflicto.  
 127 Resolución 71/322 (2017) sobre el fortalecimiento y promoción de medidas efectivas y 

cooperación internacional sobre donación de órganos y trasplantes para prevenir y combatir el 

tráfico de personas con fines de extirpación y tráfico de órganos humano.  
 128 EPU recomendaciones 131.97, 131.98, 131.99, 131.100 (anotada), 131.101, 131.102, 131.103 

y 131.104. 
 129 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 

dictadura. 
 130 EPU recomendaciones 131.17, 131.48, 131.121, 131.122, 131.130, 131.140, 131.141, 131.142, 

131.143, 131.144, 131.145, 131.146, 131.147, 131.148, 131.149, 131.150, 131.151 y 131.160.  
 131 Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la 

enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 
 132 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 

en el ámbito educativo. 
 133 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 134 Esta asignatura prestará especial atención al conocimiento y respeto de los derechos humanos y de 

la infancia, a la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía 

mundial, al respeto de otras culturas, a la igualdad entre hombres y mujeres y al valor del respeto a 

la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia. 
 135 Véase informe intermedio (2018), pág. 39. 
 136 Véase informe intermedio (2018), págs. 39 y 40. 
 137 https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cniie/convivencia-escolar/instrumentos/acoso-

escolar.html 
 138 Estos Seminarios, a los que asisten representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

abogados, periodistas, estudiantes de posgrado y funcionarios, van por su XIII edición, estando 

dedicados cada uno de ellos a una temática específica. En 2018 el Seminario se dedicó a los 

defensores y defensoras de derechos humanos y, en 2019, a los derechos del niño.  
 139 En el marco del programa Docentes para el Desarrollo, se otorga el Premio Nacional de Educación 

para el Desarrollo Vicente Ferrer. Véase https://sede.educacion.gob.es/publiventa/viii-premio-

nacional-de-educacion-para-el-desarrollo-vicente-ferrer/ensenanza-sociologia/22494 
 140 EPU recomendaciones 131.48, 131.116, 131.117, 131.118, 131.119, 131.120, 131.132 y  131.160. 
 141 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 142 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
 143 At Risk Of Poverty and/or Exclusion (AROPE). 
 144 Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. Para más información véase informe intermedio (2018), pág. 47.  
 145 Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de 

Activación para el Empleo 2017-2020. 
 146 Véase informe intermedio (2018), pág. 48. 
 147 EPU recomendaciones 131.188 y 131.189 (anotada).  
 148 EPU recomendaciones 131.21, 131.123, 131.124, 131.125, 131.126, 131.127, 131.128, 131.129, 

131.132 y 131.172. 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Balance_2017_Trata.pdf/153296b3-be9b-44be-921d-0b034f772a76
http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Balance_2017_Trata.pdf/153296b3-be9b-44be-921d-0b034f772a76
http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Balance_2017_Trata.pdf/153296b3-be9b-44be-921d-0b034f772a76
http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Balance_2017_Trata.pdf/153296b3-be9b-44be-921d-0b034f772a76
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Guia%20de%20criterios.%20de%20actuaci%C3%B3n%20judicial%20frente%20a%20la%20trata%20de%20serres%20humanos.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Guia%20de%20criterios.%20de%20actuaci%C3%B3n%20judicial%20frente%20a%20la%20trata%20de%20serres%20humanos.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Guia%20de%20criterios.%20de%20actuaci%C3%B3n%20judicial%20frente%20a%20la%20trata%20de%20serres%20humanos.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Guia%20de%20criterios.%20de%20actuaci%C3%B3n%20judicial%20frente%20a%20la%20trata%20de%20serres%20humanos.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Guia%20de%20criterios.%20de%20actuaci%C3%B3n%20judicial%20frente%20a%20la%20trata%20de%20serres%20humanos.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Guia%20de%20criterios.%20de%20actuaci%C3%B3n%20judicial%20frente%20a%20la%20trata%20de%20serres%20humanos.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cniie/convivencia-escolar/instrumentos/acoso-escolar.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cniie/convivencia-escolar/instrumentos/acoso-escolar.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cniie/convivencia-escolar/instrumentos/acoso-escolar.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cniie/convivencia-escolar/instrumentos/acoso-escolar.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/viii-premio-nacional-de-educacion-para-el-desarrollo-vicente-ferrer/ensenanza-sociologia/22494
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/viii-premio-nacional-de-educacion-para-el-desarrollo-vicente-ferrer/ensenanza-sociologia/22494
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/viii-premio-nacional-de-educacion-para-el-desarrollo-vicente-ferrer/ensenanza-sociologia/22494
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/viii-premio-nacional-de-educacion-para-el-desarrollo-vicente-ferrer/ensenanza-sociologia/22494
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 149 Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 

para 2019. 
 150 Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha 

contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
 151 Para más información sobre esta Estrategia véase informe intermedio (2018), págs. 44 y 45.  
 152 EPU recomendaciones 131.121, 131.122, 131.125, 131.130, 131.13 1, 131.136, 131.137, 131.138, 

131.139, 131.140 y 131.160. 
 153 Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.  
 154 A través del Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se modifica el Real 

Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. 
 155 EPU recomendaciones 131.48, 131.121, 131.125, 131.126, 131.127, 131.129, 131.130, 131.133, 

131.134, 131.135 y 131.160. 
 156 Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. 
 157 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 
 158 Las entidades actualmente adheridas se pueden consultar en 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9508 
 159 Véase informe intermedio (2018), pág. 44. 
 160 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.  
 161 Esta ayuda se otorgará en función del nivel de ingresos económicos, sobre la base de un criterio 

universal y objetivo como es el de la renta, con el límite del 40 % de ayuda de la renta del alquiler 

y aplicándose con carácter general para alquileres de hasta 600€ al mes.  
 162 Nota Verbal de fecha 8 de septiembre de 2017 dirigida al Presidente de la Asamblea General por la 

Misión Permanente de España ante las NNUU en Nueva York. Accesible en 

https://undocs.org/es/A/72/395 
 163 En el que participaron la OACNUDH, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), 

UPRInfo y nuestra INDH. 
 164 Entre ellos, el compromiso de transición justa, el compromiso de género y cambio climático, el 

compromiso de clima y juventud, el compromiso para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y 

aumentar la ambición de nuestra contribución nacional determinada y el compromiso a sumarnos a 

la Call for Action: Raising Ambition for Climate Adaptation and Resiliencea.  
 165 Reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 

artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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