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  اإلصالح االقتصاديحول برنامج  إتفاقية

 21 إلى 8  منمدريد فى الفترة  في مونكلوا قصر فيرئيس الوزراء وأعضاء حكومته  تقىال
البرلمان وقد آان هناك إجماع في اآلراء في  في البرلمانية المجموعات ممثلي مع 1977 أآتوبر
 .الوثيقة هذه في الواردة لمسائلا بشأن النطاق واسع تفاقالتوصل ال إلىأدى  العمل جلسات

 1977آتوبر أ9يوم التي تم اعتمادها في المعايير السابقة 

 ملخص االعمال

 المختلفة السياسية األحزاب ممثلي مونكلوا قصر في أآتوبر 9و  8يومى  خاللاجتمع  -1
 األولى النقطة بحث أجل من آخرونوزراء و الوزراء مجلس رئيس معالممثلة برلمانيا 

 واسعة مناقشات هناك آانتقد و ،االقتصادي اإلصالح برنامجوهو  عمالاأل لجدوفى 
 البرنامج هذا في عليها المنصوص اإلجراءاتو واألهداف األدواتحول  ومستفيضة

 . واالتفاقالخالفدوافع بتقديم ورقة عمل توضح  السياسية األحزاب قام ممثلي أن بعد

الذي تم وصفه دولة لل االقتصادي الوضع صتشخياالتفاق على  إلى األول المحور استند -2
تم وقد  صدفةال من قبيل التشخيص هذالم يكن و أزمات متعددةواتر ت بسبب خطيربأنه 

 اقتصاد إطار فيالالزمة  الضرورية التدابير خاذمن أهمها إتقتراح عدة مقترحات إ
صادية الحالة االقت وتحسن مما يؤدى إلى أنتعاش االقتصاد وإصالح لتطهير السوق
 .للدولة

األقتصادية  األزمةمواجهة  نفقات تحمل ضرورة على خاص بشكل اآلراءاتفاق  تم -3
 السياسي النظام في الديمقراطيةااللتزام بو المختلفة، االجتماعية الفئات بين مناصفة

 .آكل المجتمع جانب من يالقى قبوالهذا و واالقتصادي

سلسلة من  وجودعلى ضرورة  الحكومة مع هااجتماع في السياسية األحزاب جميع تاتفق -4
 ستعادةإ شأنها منيكون  والتي القصير، المدى على ةيوالعمال الماليةالنقدية و اإلجراءات
 وتحسين البطالة من عامين والحدخالل التضخم  اإلسباني وتخفيف لالقتصاد التوازن
 اآلراءفى  على توافقها والحكومة السياسية األحزاب أعربتقد و ،المدفوعات ميزان
 :التالية النقاط على

 

 : بالميزانية المتعلقة  السياسة-أ
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o  االجتماعى ومراجعة آل التأمينفى الدولة مع الحفاظ على الحد من االنفاق واالستهالك 
المجتمع النفقات واالستهالآات غير المبررة تماشيا مع الجهد المبذول وبالتعاون مع آل 

 .فى هذا الشان األسبانى 
o بزيتا مليار 100 العمل وإنفاق مبلغ فرص تعزيز أجل من العام االنفاق ولويةأ توجيه 

 مليار بزيتا مخصصة 60 منها ،1978 عام في االجتماعي مينأالت ميزانية في آمساهمة
 .البطالة ضد لتأمينل

o لسيولة النقدية بسوق المالل نسبةآ الميزانية في العجز توضيح. 
o يتعلق بالتدابير جديد لقانونوفقا  تصاعديا يكونبحيث  الضريبي النظام في التدرج 

 .الضريبي لإلصالح العاجلة

 : االجتماعى التأمين -ب 

o الضمان مدفوعاتزيادات  خفض طريق عن للشرآات بالنسبة العمالة تكاليف خفض 
 العمل أصحاب عن ممثلين على القروض بمشارآة االجتماعية والرقابة االجتماعي
 .االجتماعية القوى ومختلف والعمال

 :النقدية  السياسة-ج 

o النقدى من االمدادت المالية بهدف   العرض في الزيادة وتيرة في التدريجي االعتدال
 .التضخم عملية إبطاء

o لألنشطة األفضلية وإعطاء الرسمي، الئتمانل الجديدة المخصصات مستوى من الحد 
 لشرآاتبا أيضا هتماماال وتعزيز األسماك،مزارع و واإلسكان الزراعية، التصديرية
 .والمتوسطة الصغيرة

  : األسعار واألجور-د

o  مما يقلل من منتجات االآثر أهمية للمستهلك الأسعار حتواء ارتفاع الاقتراح اجراءات
أآثر  1978عام  خالل األستهالآيةسعار المنتجات أيزيد مؤشر  اللكي عيشة تكلفة الم

 .فى المتوسط سنويا % 22من 
o  تصبح الزيادة الكلية في بحيث  1978خالل عام % 20بنسبة الشرآات فى جور األزيادة

جور أللاهتمام خاص تفضيلي مع % 22نحو ألقدمية فى العمل األجور إذا احتسبنا ا
فى الفقرة ذآور الم سعارألمؤشر اتجاوز ذا إ المادة هذهويمكن مراجعة  ،المنخفضة

يتم دراسة  المادة هذهضمان تطبيق ول ،مستوى السنوى المتوقع فى المتوسطالالسابقة 
من الشرآات  يةالضريببإلغاء التيسيرات  الممكنة التى تسمح اإلجراءاتوتحديد التدابير و
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وسيتم التعامل % 5بحيث تقوم بتخفيض عدد موظفيها بنسبة  المادة ههذمتثل لالتى ال ت
 .م تلك الشرآات برفع االجور لديهاحتى تقوعلى هذا النحو معها 

 
 
 

 :العمالة - ـه

تعطى  أساليبوتفعيل  البطالة ضد وفعالةسياسة تأمين عادلة  لضمانمتوافقة  تدابيرتطبيق  يتم
لمن ال  المؤقتة والعمالة الشباب لتوظيف خاص اهتمام تكريث مع عمل، فرص لخلقاألولوية 

التى  ةالجغرافي المناطقمع مراعاة  البطالة استحقاقات على للحصوليجد فرص عمل منهم وذلك 
 .البطالة معدالت أعلىتشهد 

 طرحمن خالل سوف يتم  األزمة على التغلب تعتبر أن السياسية واالحزاب وبالمثل فإن الحكومة
 في األساسية التغييرات من حزمة جراءإمع بطريقة آنية  أعاله عليها المنصوص ءاتااالجر
 : التالية بالمجاالت المتعلقة  االقتصادي النظام

 .صالح الضريبى إللى فى عملية االبدء الفع .1
 .العام اإلنفاق على الرقابة تحسين .2
 . االجتماعىالتأمينأداء قانون في زيادة مشارآة المجتمع فى صنع القرار و .3
 . الكاملةةاهذا ضروريا جدا لضمان الدراسة المستوفو برنامج تعليمى إعداد  .4
طق الحضرية وذلك بهدف منع المضاربة فى االراضى والمنال اإلجراءاتإتخاذ عدد من  .5

 . مناسب والتمتع بمعيشة أفضلتسهيل الحصول على سكن مناسب بسعر
 الئحة ووضع النقابي العمل تطوير خالل من العمالية للعالقات الحالي اإلطار تغيير .6

 .شرآة آل فى الموظفين وواجبات حقوق بيان تتضمن
 الخاص القطاع على تؤثر التى لالجراءات التدريجي التطوير مع المالي النظام إصالح .7

 .العامة المالية لمؤسساتا فى الفعالة الديمقراطية وتفعيل
  قوانين ومراجعة األراضي واستصالح تنمية قوانين مراجعة مع الزراعة تحديث .8

 .التعاونية والتنمية إليجاراتا
 .مراجعة الالئحة االساسية للشرآات العامة .9

 بالدولة للنهوض المشترآة األهداف على السياسية األحزاب ومختلف الحكومة ممثليوقد اتفق 
المبينة  اإلجراءات تلبية نأب واالقتناع الحالى الوضع خطورة ادراك بدون تحقيقها يمكن الالتي 
 خفض الى يؤدى مستقر اقتصادي نظام إقامة إلى تؤدي جديدة مرحلةل انطالق نقطة تعتبر اعاله

 .اإلسباني جتمعالم في اليوم توجد التي للتوترات تدريجي
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 مواصلةمع و وبرامجها المختلفة السياسية األحزاب استقاللية احتراممع و األساس هذا وعلى
 يجب التي التدابير نطاق تحديد سيتم خالل العشرة أيام المقبلة  المستوياتآافة  على تصاالتإلا

 فى سيؤدي الذي مراألمطروحة، بالقضايا ال يتعلق فيما األقتصادية األزمة على للتغلب اتخاذها
بسيادة الهيئات التشريعية التى ستناقش  المساس دون وحيوية مرنةتفاوض  عملية الى  الحالة هذه

 .تي سيتم التوصل إليهاالتشريعات والقرارات ال

 1977آتوبر أ 27المعتمدة فى متكاملة الوثيقة ال

 وهى آما يات جوهريةوتحد اختالالت بثالث يتسم خطير بوضع اآلن سبانيالا االقتصاديمر 
 :يلى

 .د والمستمراالتضخم الح .1
رتفاع لموس فى االستثمارات وأنتاج مع االنخفاض المإل فى عجلة اىغير مرضالتطور ال .2

لنسبة الى تلك انشطة العمل  بأمعدالت البطالة وفقا للتوزيع الجغرافى والعمر والجنس و
 .ى تفاقم المشكلة بشكل ملحوظأدى المتفاوتة الى حد آبير مما والالمعدالت المرتفعة 

مع الدول  األقتصاديةجراء المبادالت والمعامالت إهناك اختالل وعدم توازن قوى فى  .3
 .والبورصات االجنبيةخرى ألا

 ظهري لم الذيو الدولي االقتصادي السياق في االسباني االقتصاد في االختاللهذا  أوجهوتظهر 
 .الدائم االقتصادي النتعاشل بوادر بعد

 إزاء قلقهم عن البرلمان في ممثلةال السياسية األحزابممثلي و الحكومة أعرب آل من ممثليقد و
 التعاون من جو المطروحة في لقضاياا تسويةفي و ةبناء معالجة في ورغبتهم الوضع هذا
 نوعين قيام ضرورة على أتفقوا الغاية لهذه تحقيقاو .الديمقراطية تعزيز في يسهم الذي لئوالمس
  تعزيزمع القصير المدى على االقتصاد في التوازن تحقيق على ترآزالتي  إلجراءاتا من

 االسبانى  والمجتمع االقتصاد توجه التي الرئيسية اإلصالحات لتنفيذ الالزمة والتدابير اإلجراءات
 .والتقدم لحريةتسم باي مستقبل نحو

 

 

  : التالية اإلجراءاتو لتدابيرحديد ات تمهذا وقد 

 اإلصالح االقتصادي سياسة –أوال 
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 السياسة فيو بالميزانية المتعلقة السياسات مجال في األقتصادياإلصالح  إجراءات إعادة تصاغ
 هذه من مجال آل في هذا يطبق والتوظيف،   سياسةفي واإليجارات و ألسعاروفي ا النقدية

 : التالية والتوجيهات المبادئ لتزم ت الحكومة أنيكون على  المجاالت

 :االجتماعي والضمان للدولة زنة العامةاالمو - أ

للتوجيهات الجوهرية لهذا البرنامج  االجتماعيللدولة والضمان  المالية السياسةتخضع 
  : ما يليآاالقتصادى أثناء مدة سريانه والعمل به وهى 

 1978االستهالآية للدولة بما فيها الضمان االجتماعى خالل سنة النفقات ترشيد تقليص و .1
ناتج معدل الزيادة المتوقعة للمن % 21.4نسبة  النفقات االستهالآية هذهث ال تتجاوز بحي

جميع النفقات يجب تقليص خرى ومن ناحية أاإلجمالي المعبر عنه نقديا، المحلى 
النفقات االستهالآية تهدف إلي ترشيد يضا التى أتماشيا مع الجهود الشاملة الحكومية 

 .للمجتمع آكل
 الصدد هذا سيتم فيو مشكلة البطالةالج علاالنفاق العام  توجيه 1978 خالل عامسيتم  .2

 مليار 60 بمبلغ  الدولة وستساهم % 30 بنسبة االستثماري الحكومي اإلنفاق زيادة
من  لتعويض االجتماعي لضمانلبيزيتا  مليار 40تخصيص و البطالة ضد للتأمين بيزيتا

 .ض أجورهمعانوا من خف
 مليار 40 تهقيمبلغ تويتأثر بظروف السوق وف  والذى س– 1978الدين العام لعام  .3

 .لتمويل خطة لبناء المدراس العامةه بشكل محدد ه سوف يتم توجي–بيزيتا 
مما  ،1978 عام في بيزيتا مليار 73 الحكومة لدى العجز جماليالحد األقصى إل سيكون .4

 .يسمح بتجنب انخفاض زائد للطلب المحلى الداخلىس
 الطارئة اإلجراءات بسب تطبيق قانون 1978ت الضرائب فى عام ايراداستزيد  .5

 .لإلصالح الضريبى
 خفض خالل منالناجمة من التأمينات االجتماعية  العمل تكاليف في لزيادةيتم تعديل اس .6

 عام خاللترتفع  ال قد التيمن جانب الشرآات  لتأمين االجتماعيالزيادة في اشتراآات ا
التأمينات الدولة فى مع زيادة نسبة مشارآة  1977 عامب ةمقارن % 18 من آثربأ 1978

 النسبة هذهزيادة و  1978في عام  % 8.2 إلي 1977فى عام  % 3.5من االجتماعية 
 .1983فى عام % 20إلى 

 االجتماعية حتى يتم التأميناتإحصاء التحويالت  المالية المستقبلة من الدولة وحسابات  .7
ل اخرى غير عادية الجراء دم اللجوء الى وسائ وع1978تحقيق  توازن فى عام 

 .التمويل
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 في التدرج لمعايير وفقا االجتماعية التأميناتمن  التقاعد معاشات في الزيادة تحقيق يمكن .8
 معاشات لرفع تفضيلى بشكل توجه والمتوفرة منها المتوقعة فالزيادات وبالتالي التوزيع
 .الصغيرة التقاعد

 وتسديد العمل عن العاطلين لجميع البطالة ضد مينأللت دريجيات التغطية نطاق توسيع يتم .9
 .قروضهم

 : السياسة النقدية- ب
 : ما يليالسياسة النقدية المتفق عليها فى هذا البرنامج االقتصادى لتخضع 
تدريجيا بحيث يتم التضخم لإلسهام في خفض الموارد النقدية تدبير اسراع وتيرة  .1

 .تقريبا % 17بمتوسط نقدى دل نمو  على مع1978الحفاظ خالل عام 
 .1978 مليار بيزيتا فى عام 14سبانيا مبلغ أنك ال يجب أن يتخطى رصيد ب .2
 مليار 190في حدود  الئتمانات الرسميةل االموال المخصصةمستوى االحتفاظ ب .3

لى العائدات إبيزيتا باالضافة  مليار 40 وسوف تقدم الخزانة ،1978بزيتا خالل 
 التوسع لىإ الرسمي االئتماني التمويل هذا يوجهو االستثمارصدار سندات إمن 
 أيضا تدعيم سيتمو ،األسماك وصيد والزراعة واإلسكان التصديرية األنشطة في

 الصغيرة الشرآات على الترآيزمع  الرسمي وتعزيز وتقوية االئتمان
 .والمتوسطة

 اريعالمش لتمويل خاص االدخار اهتماموصناديق  مصارفال تعطى أن يجب .4
ن تغطى أويجب  التجارية القروض تقديم  خالل من والمتوسطة الصغيرة

لمحلية آافة المناطق الجغرافية وليس التمرآز فى ااستثمارات وتمويل الشرآات 
 .مدينة واحدة 

 خاصة المصرفي الئتمانل السليم التوزيعضمان ل انتقالية ترتيبات سيتم تفعيل .5
صالح لإلالتوزيع العادل  يتملكي  متوسطةوال والصغيرة الكبيرة الشرآات بين

 . االقتصادى

 النقدية السياسةمراقبة  ل وذلكقتصاداللبرلمانية ال للجنة قسم إنشاء يقترح .6
 .والخاصة العامة المالية والمؤسسات

 

 

  : سياسة التسعير- ج

  :  على ما يلي األسعار مجالفي  االقتصادي البرنامج أعمالترآز 
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استنادا  االستراتيجية المنتجات أسعار على رقابة نظامب االنتقاليةة االحتفاظ في المرحل .1
 .حتكاريةالمحددة في حالة المنتجات اال األسعارإلي  أو ينلمواطنا معيشة كاليفإلي ت

 سعارحديد مؤشر ألت يمكن الحالي المستهلك سعر مؤشر على الحفاظإلي جانب  .2
بمشارآة العديد من الشرآات  لمنخفضا الدخل ذات الفئات عضلب االستهالآية منتجاتال

 .بمشارآة النقابات العماليةومنظمات حقوق المستهلك والعاملين وبشكل أساسى 
ن جانب  منشطتهاأأعمالها ووالمشارآة فى  مراقبة االسعارهيئات لتم إعادة هيكلة ت .3

خالل ساسى من أستشارية وهيئات حقوق المستهلك والعاملين وبشكل إلالمنظمات ا
 .بات العمالية المختلفةالنقا

  : سياسة الدخل-د

 : التالية للمعايير بالخضوع البرنامج سيقوم الدخل بسياسة يتعلق فيما

 متضمنة أعباء  – لشرآات الحكومية والخاصةافة افى آ اإلجمالية جورألا زيادة .1
ومع  1978 عام خالل % 20 إلى  بنسبة تصل -االجتماعية والتأمينات الضرائب

  إليالزيادة إجماليتصل نسبة  فقد  فى العملوالترقيات ألقدميةلوفقا  زياداتال حتسابإ
 .االهتمام باألجور األآثر انخفاضاعاة امر مع ،% 22

 تنطبق القاعدة هذهفإن   - 1977 عام نهاية حتى المتبقية  حسب الفترة-عند االقتضاءو
 السنة خالل توسطالم في % 25 يعادل ما تتجاوز ال االجور زيادة أن بحيث أيضا
 25 سابقة ال السنة خالل المستهلك أسعار مؤشروبحيث ال تتجاوز الزيادة في  السابقة

آثر من نقطة واحدة عن المعدل السابق يتم أسعار ألفى حالة زيادة مؤشر متوسط او .%
 .ألجورصالحات وتعديالت مالئمة للحفاظ على القوة الشرائية لإاجراء 

ضات الضريبة من يحب المساعدات االئتمانية والتخفتسالمادة  ههذللضمان االمتثال  .2
يصرح لها بتخفيض  خرأومن جانب  .الشرآات التى ال تحترم  تلك القواعد والمواد 

عاله بشرط أ ةجور المذآورألمع زيادة مستوى ا % 5القوى العاملة بنسبة ال تزيد عن 
بط نصف سنوية لمراقبة تطبيق تستطيع الحكومة وضع ضواو .النقابات العماليةموافقة 

 .سباب سياسية او نقابيةأللصالح شرآة معينة االنحياز تجنب مع ادة  المهذه
 تآان إذا 1978 يونيو 30اعتبارا من  المحدد جورألا مستوى في النظر إعادة يمكن .3

 ديسمبربأسعارها في  مقارنة  -1978 يونيو في االستهالآيةالزيادة في أسعار المنتجات 
 سعر في للتغيرات نظرا الزيادات الممكنةمع احتساب  % 5،11 تجاوزت - 1977

والظروف االستثنائية التى يعانى منها  للطاقة العالمية األسعار في والتغيراتالصرف 
على  المحسوب (%  30 نحو 1977 عام في التضخم معدل بلغ قطاع الزراعة حيث

 لسنة المتوقع السنوي النمو معدل آان إذاو ،)الماضي العام من ديسمبر أسعارأساس 
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 االول النصف في سعارألزيادة ا تم مراجعة سقفتسف ليه،إما تم االشارة ع مختلفا 1977
 .1978 عام من

 .جور بشكل تزامنى بين آل العاملينألتوزيع الزيادة المشار اليها فى ا يتم بأن يوصى .4
عمال بالشرآات ألائج اداء وتقديم تقارير دورية عن نتأليتم وضع معايير لتحسين ا .5

 . التقارير ودراستهاهذهومشارآة القوى االجتماعية المعنية فى نشر 

  :التوظيف -هـ

وضع و البطالة ضدللتأمين  فعالةتطبيق معايير  لضمانتوافقة  موإجراءات تدابير تتخذ .1
من وائم لوعمل ق المؤقتة والعمالة لشبابخاصة ل عمل فرصسياسات تهتم بتقديم 

فى و .للبطالة األعلى النسبذات  الجغرافية المناطقومراعاة  البطالة عاناتإيستحقون 
 نوفمبر لعام 1اعتبارا من عانة بطالة لعمالة المؤقتة والتى تستحق صرف إحاالت ا
من المساهمات % 50بنسبة تفى فهي  –التأمينات االجتماعية  موارد   تتحملها – 1977

 .المستحقة
 تنفيذها سيتم التي التجريبية البرامج إطار في يصرح بالشبا توظيف تشجيع أجل من .2

 جديدة ملفرص عتقديم  أجل من سنتان أقصاها مدةوهى  المدة محددةبإجراء عقود 
 العمل يؤدون أشخاص قبل من شغلها يتم أن شريطة ،1977 نوفمبر 1 من اعتبارا وذلك
 نسبة  ستغطى–تماعية   تحت مظلة موارد التأمينات االج– الوظائف هذه باألولى للمرة
 .من المساهمات المستحقة% 50

 صالح الضريبى إلا -ثانيا 

 أعلنتها التي الفترة غضون في البرلمان إلى الضريبي واقتراحات اإلصالح تدابير ستحال
 ،األخرى بالضرائب يتعلق وما الطبيعيين األشخاص على الضرائب بفرض يتعلق فيما الحكومة

 :التالية اإلرشاداتيتم اتباع  وسوف ، الضرائب ومصارفها بعد ذلكبتحصيل يتعلق وأيضا فيما

 

 

 : األشخاص على المفروضة الضرائب - أ

حل محل الضرائب الفعلية عامة متدرجة وهي ت مةلها سفراد ألعلى ا الدخل ضريبة .1
 تلك من ون أدنىكست ةالمتواضع لوالدخ علىطبق ست والمعدالت الضريبة التيالحالية 
 .لياحا بها المعمول
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 على تطبيقهاسيكون و الجديدة الدخل ضريبةمع  األموال رؤوس على الضريبةستتوافق  .2
والخزانة  اإلقتصاد لجنة أقرتهاالتي  الضرائب لمعدالت وفقا تعديلهايتم و حقيقي أساس
 . برلمانبال

 .الضرائب مع لتنسيقاب بسيط نص فيوالهبات  الترآات ضريبةسيتم تنظيم  .3

 :األخرى  الضرائب-ب 

هيكل الضرائب غير  إصالح ومشروع الشرآات على الضريبة قانون مشروع سيعرض
 :التالية للمبادئ وفقا على البرلمان ةالمباشر

الضرائب المفروضة على الشرآات المعدلة للضرائب الحالية على  سيتم استعراض  .1
و أاءات عفعلى أن يتم ذلك في إطار خالي من االة والتشريعية يلكيانات القانوناارباح 

 .وزيادة فرص العملتشجيع االستثمار يهدف إلي امتيازات 
خرى مثل الضرائب أللى هيكلة الضرائب اإغير المباشرة ائب صالح نظام الضريهدف إ .2

بهدف التوافق بين النظام ذلك  و،ضرائب على نقل البضائعالستهالآية وعلى السلع اال
وربا حيث ان اسبانيا أدول ى فى باقى خرألسبانيا والنظم الضريبية اأالضريبى السارى ب
بغية مة الفعلية للمنتجات يالقالمضافة على ضريبة الوربا مشتملة على أجزء ال يتجزأ من 

 .المنتجات االستراتيجيةعلى دم رفع االسعار ع

 : هيكلة تحصيل الضرائب-ج 

ستصبح يير  معا، فإنصالح الضريبىإلبالنسبة لهيكلة نظام تحصيل الضرائب وفقا لبرنامج ا
 : على النحو التالى

ة الدولة لعام يالعائدات من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة فى ميزانستكون  .1
 .مشترآة 1978

 المقبلة لسنواتفي ا العام اإلنفاق تمويلفي التصاعدية  لضريبةستستمر األهمية النسبية ل .2
 اإلصالح على الموافقة مجردب الجديد الضريبي الهيكلتطبيق ب المالية وزارة ستقومو

 .المجالس التشريعية جانب من الكاملالضريبي 
 الناتج من الضريبية لعائداتالنسبة المئوية ل فإن ، 1978  لعامالمالية للسنة بالنسبة .3

 .1977 عام في عليه آان ماع تقريبا مئوية نقطةسيزيد  اإلجمالي المحلي

 العامة النفقات تحسين أداء مراقبة -ثالثا 

  :التالية التوجيهية دئالمبإلي ا العام اإلنفاق مراقبة سبل حسينيستند ت
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 المقترحة الخاصة البرامج طريق عن الميزانية مواردمراقبة تخصيص ب اإلدارة تلتزم .1
 العامة واألشغال االجتماعيةأمينات والت الصحة نفقات من ابتداء 1979 عام بميزانية
 .ممكن من الناحية الفنية والتقنيةت وذلك فى أقرب وق والتعليم والتربية

 بالظروف اإلقليمية يتعلق فيما العامة المخصصات قانونأحكام ق يطببالنسبة لت وبالمثل .2
 .المواردخصيص ت في

 قانون في المقررة القواعد أشهر، ستة غضون في ،بتطوير وتطبيق اإلدارة تلتزم .3
 والرقابة الحسابات راجعةم ومراقبة القانونية، الرقابة حيث من العامة المخصصات

 .الفعالة
 ينظم أن يجبف الحسابات،تدقيق لمحكمة  المستقبلي الدستوري بالهيكلاإلخالل  دونب .4

 وظائفها أداء في هااستقالل لضمان بشفافية وذلك أعضائها تعيين ونظام اختصاصها نطاق
 .دورها الرقابى وفعالية

 لضمان المختصة البرلمانية اناللج داخل فرعية لجان إنشاء المناسب من هأن نجد .5
مرا هاما أويعتبر اقتراح انشاء لجان فرعية  .العام اإلنفاق على البرلمانية الفعلية المراقبة

داء الهيئات الحكومية العامة وتقدير النفقات أبالنسبة لمراقبة التنقالت فى الشرآات و
 .يبة وتعويضات موظفى القطاع العامالضر

 ميةالسياسة التعلي -رابعا 

 : لمبادىء التاليةالسياسة التعليمية المقترحة وفقا لتتحدد 

 القطاعات جميع مشارآة الى والسعي التعليمي النظام على الديمقراطي الطابع إضفاء .1
 لتحسين العامة السياسة أولويات تكون أن ويجب. والمعلمين المدارس وضع وتحديد
 . الحكومية غير والمنظمات آزالمرا بين القياسي والتوحيد وجودة التعليم نوعية

 : التاليةاإلجراءات  يتم اتخاذ األمر بهذا وللقيام ،التدريجي المجاني لتعليما .2

 

 : المدارس الحكومية مجال  في-أ

وتوفير المعدات تشييد المزيد من المدارس  خالل من التعليم مجانيةعزيز فعالية تيتم  سوف
 بتكلفة الخطة فيالمدرجة  مدارسفي ال التدريس ةهيئ وأعضاء التشغيل نفقاتتوفير والالزمة 

عليم  ألف مكان مدرسي جديد للت400 إنشاء سيتم فإنه الغاية لهذه تحقيقاو ،بيزيتا مليار 40قدرها 
لطالب جديد   ألف مكان مدرسي 100 ولحضانة ل جديد ألف مكان مدرسي 200 واألساسي العام

ويجب ان تقدم وزراة التريبة والتعليم تقريرا ربع ، 1978 عام خالل الموحدة شهادة البكالوريا
تم دراسة التدابير الالزمة فى توس  الخطةهذهسنوى للجنة البرلمانية المختصة عن مدى تطبيقها ل
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لى تحسين وضع المدرسين وضمان أجور مناسبة لهم إ الرامية 1979ميزانية المالية لعام ال
ليم االلزامى وفى حين وجود تجمعات طالبية آثيفة وضمان مجانية النقل والطعام فى مستوى التع

واالستاذة فى الرقابة  اآلباءويتم تفعيل دور  .يتم دراسة توفير الكتب الدراسية لهم بسعر رخيص
لمدارس والمراآز غير بالنسبة ل -ب .رس والمراآز التعليميةا المدهذهرة ادإعلى آفاءة تشغيل و

 :الحكومية

املة لتلك المراآز ومواردها ومصادر تمويلها وآفائتها ومدى تلبيتها جراء مراجعة شإ يجب هنإ ف
 .لضمان الرقابة الكاملةاتذة ولياء االمور واالسألمتطلبات االساتذة والطلبة ويتم ذلك بمشارآة 

 :  التاليةاإلجراءاتوتكتمل سياسة التعليم ايضا بتطبيق 

فى المناهج التعليمية بما يتوافق بالمحيط دخال لغات مختلفة ومحتويات ثقافية  يتم تدريس وإ-أ 
عضاء أمستويات التعليم االلزامية وبالتماشى مع آفاءات جميع الجغرافى للتالميذ وهذا فى 

 .يالتهيئة التدريس وتقديم لهم آافة التسه

 فى حالة وجود حكم ذاتى لبعض المناطق الجغرافية يتم التواصل بين الحكومة وتلك االنظمة -ب 
 . الخططهذهة لضمان ودعم تنفيذ المستقل

تعاون آبير بين وزراة  طلوبمن المف األراضي حيازةو االستثمار سياسة استكمال يتملكي  –ج 
 الالزمة التشريعية وأجراء التدابير المحلية، الشرآات عن فضال والتخطيط، العامة االشغال

بير الالزمة لخفض القيود نه من الضرورى اتخاذ التداأآما  .للسماح بتوفير اراضى للبناء
لدفع نية ي الروتاإلجراءات القيود وهذهنى وتعجيل التخلص من الراهنة على البناء والمبا

 .عجلة بناء المدارس والمراآز

 

 

 واإلسكان واألراضي الحضرية السياسة -خامسا 

 :واألراضي  التخطيط -أ 

: هي مبادئ ثالثة على الحضرية طقوالمنا باألراضي المتعلقة السياساتالخاص ب االقتراح يستند
 ثانيًا، الحضرية المناطق في األراضي واستخدام عمارإلل االجتماعية الرغبة توجد أن يجب -أوال

 -وأخيرا المحلية، المجتمعات في األول المقام في هو الحضرية المناطق في األراضي فائض أن -
 .الحضرية المناطق في األراضي استخدام نضماب يتعلق فيما قيادي بدور القيام العام للقطاع البد
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 بالتخطيط يتعلق فيما األجل قصيرة محددة إجراءات يلي مافي نقترح العامة، المبادئ لهذه وفقا
 : واألراضي

الحضرية ق المناط في موضح هو آما األراضي الستخدام عاجلة تدابير تنفيذ يتم .1
 ،هابوعمل قائمة  األراضي هذه جردلجنة ل 1978 يونيو 30 قبل حيث تشكلت

آد من أالحالة  بعد الت تلك في فورا اإلدارية لالجراءت بعمل تبسيطولهذا يوصى 
 . أثريةو أان تلك االرض ليست تاريخية 

راضى العامة والخاصة وتوفير معدات البناء بشكل ألتشجيع وتعزيز بناء ايتم  .2
 وتحديد اعطاء امتياز لشرآة خاصة وتعزيز النظام التعاونىمباشر بموجب 

راضى أل فيه البناء واالستفادة من امجل الذى يتألشروط نهائية وختامية ل
تم تفعيل التعاون مع القطاع الخاص للتشجيع يباالضافة الى ذلك و .الممنوحة

 .ان واصالح المرافق فى ذات الظروفالكامل فى عملية البناء واالسك
 وذلك الحضرية ساآنالتعاقد لبناء الم شروط صياغة تتم الحاالت جميع في .3

 تمييز دون التنافسية والشروط فضل العروضأسهولة الحصول على  لضمان
 االسكان مشاآل حل على للمساعدة لألعمال األولوية وستعطى شرآةألية 

 .الفقيرة األحياء وخصوصا
 إن الالمرآزية، مشكلة حل لتسريع سوف يبدء هذا االقتراح بمجرد االتفاق عليه  .4

 فى التحكم ومراقبة اداء البناء، التقنية المهارات عن الناجمة والمشاآل وجدت،
 .اإلقليمية التخطيط لجان إرشادات وتطبيق

 االستخدامات إلى التحول من الحد أجل من خاصة وقائية تدابير إنشاء سيتم .5
 العام لالستخدام المخصصة المرافق أو من األراضي حاليا المخصصة الخاصة

 .يةالحكوم شبه المؤسسات من
 اإلصالحوقواعد  المصادرة عملياتتقديم قواعد  1978 مارس 31 قبل يجب .6

 الملكية على خاص بشكل الترآيز مع لسياسة حيازة االرض والبناء، الهيكلي
 . في حالة الضرورة الشفعة حقوق وإدخال الزائدة، للقيمة العامة

 ألراضيا على المفروضة القيود وتشمل وخطط عامة محددة  قواعديتم إعداد  .7
 .االجتماعي السكن مناطق استخدام وتفضيل مباشرةبطريقة  المساآن لبناء

الفوري  تنفيذالو الحضرية المناطق في األراضي تطوير إعادة ليتعجيتم  .8
 1976 / 3250 رقم الملكي المرسوم(الخاصة بالمضاربين باألراضي  لضريبةل

 . )ديسمبر 30بتاريخ 

 الملكي المرسوم(قيمة االرض  على يبةالضر زيادة السرعة وجه على تنطبق .9
 .المكاسب بعض السترداد) ديسمبر 30بتاريخ  3250/1976 رقم

 : اإلسكان: ب 
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 اإلسكان تمويل لضمان آليات إنشاء -أوال: جانبين علىترآز  الحكومة فإن باإلسكان يتعلق فيما
 .ا من السكانثر فقرآألللقطاعات ا اإلسكان مشاريع زيادة  -وثانيا المناسبة، المهل واتاحة

 : التالية المبادئتتبع  اإلسكان سياسةفإن  لذلك نتيجةو

 الصالحة للبناء من جانب الشرآات شراء األراضي فى المناطق الحضريةتشجيع  .1
 الدخل ذات للطبقات المساآنجل بناء وتوفير أمن  األخرى العامة والمؤسسات المحلية

لتعاون اشرآات مقاوالت مشترآة ب إقامة تسهيل سيتم فإنه الغاية لهذه تحقيقاو ،المنخفض
 .بلديات المختلفة مع ال

 ،1979 و 1978 عامي خالل المنخفض الدخل ذوي للسكان السكن في تعطى أولوية .2
 يجارإلمحل ااستغالل  وتعزيز ، 1977 عام في البرنامج ليزيد عدد المنتفعين من هذا

 .اإليجار عقد بموجب
بشكل عادل  المساآن وتوزيع المباشر والتسويق الصلة ذات الديمقراطية اآلليات تنفيذ .3

 .الحضرية  وتوفير المرافق وأبعادها مع توفير الرقابة على عملية التوزيع 
 .الشاغرة المساآن الستخدام فعالة  إتخاذ تدابير .4
إجراء تحقيق عاجل عن االشغال الحالى للمساآن المدعومة من الحكومة فى هذا القطاع  .5

 . والفساد فى هذا المجالء على التشوهاتبهدف القضا
 سكانإلا خاصة اإلسكان، لسياسة الفوري والتنفيذ الالمرآزية بذل الجهد لتحقيق .6

 .المباشر والبناء االجتماعي
 النتائجاستيعاب و اسبانيا في المساآن واستئجار السوق لفهم الالزمة الدراسات إجراء .7

ة وتطبيق يجارات فى المناطق الحضريواستكمال قانون اال عليها الحصول تم التي
 .اإلجرءات المنصوص عليها

 مشاريع إلنشاء إمكانياتها، حدود وفي الحكومية، القروض خالل من المالي الدعم تنفيذ .8
 .االجتماعي السكن وتشجيع األراضي شراء  المحليات وتعزيز  مع مشترآة

 البلديات مثل جماعيال اإلسكان سلطات وتطوير لتعزيز مؤسسي إطار وضع أيضا سيتم .9
 .المماثلة المؤسسات  من وغيرها والتعاونيات

 العقاري، لرهنل آبيرة سوق إنشاء تعترض التي واإلدارية القانونية العقبات إزالة .10
 صناديق تنظيم واقتراح العقارات مجال في الضرائب يراداتإ تحويالت من والتحقق
 .العقارات على العقاري الرهن قروض التخاذ آأصول االستثمار

  االجتماعيةالتأميناتإصالح نظام  -سادسا

 زيادة لمعايير وفقا االجتماعي التأمينات مجال في تشكيل وتنظيم لجان عمل  سيتم عام، آمبدأ
 :التاليةاإلجراءات  سيتم اتخاذف الغاية لهذه تحقيقاو ،وتنفيذها القرارات اتخاذ في المجتمع مشارآة
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 :ةياالجتماع ناتيالتأم إدارة -أ

على  القائمة االستثمارات رةادإ هيكلة إعادة على ينص قانون مشروع المجلس الى سيقدم
 .الالمرآزية وتطبيق االجتماعية والكفاءة التكاليف ترشيد لمبادئ وفقا االجتماعية ناتيالتأم

المهنية  وهيئات التدريب فى مجال التنمية  العامة للقوى العاملة والعملاإلدارةآما يتم تمريره الى 
ف التى والمعهد االسبانى لشئون الهجرة ودائرة العمالة وخدمات الصحة والسالمة باستثناء الوظائ

 .تقوم باعمال الطب الوقائى

 :إدراة التأمينات االجتماعية  مراقبة-ب 

 .البرلمانية للرقابة االجتماعي الضمان وإدارة والنفقات الموازنةتخضع  .1
 اإلخالل دون   االجتماعيةالتأمينات بضمان ومراقبة إدارة العامة للدولة اإلدارة تقوم .2

والمنافع  الخدمات وفعالية ونوعية وثائق المؤمن عليهم لضمان الالزمة التدابير باتخاذ
نات يللتأم المختصة المنظمات علىرقابة الالقيام بينبغى و .التى يحصلون عليها

 حصص حيث يشمل التأمين, لةجهزة الدوأل المحلي المستوى من انطالقا االجتماعية
 .العامة واإلدارة العمل وأرباب لعمالل متساوية

 المختلفة، النقابات خالل من األجهزة هذه في العاملين هذا المقترح بمشارآة تمرير يتم .3
 لتدخل بشكل عاجل المشارآة هذه تنظيم سيتمو النقابية، االنتخابات نتائج على واعتمادا

يجب و .االنتخابات هذه إجراء تاريخ من أقصى آحد أشهر ةأربع غضون في التنفيذ حيز
صحاب االعمال من خالل منظمات العمل أليضا وجود تمثيل أ المادة هان تتضمن هذ
  .الخاصة بهم

 في المستويات مختلفعلى  ديمقراطيمن خالل تمثيل  االجتماعية سيكون تقديم الخدمات .4
 .العمومية  تاإلدارا من المستفيدة الجهات بمشارآةدولة ال

 :تفتيشال –ج 

 مهام وتحديث  االجتماعيةالتأمينات على للسيطرة فعالية آثرألوا الالزمةاإلجراءات يتم وضع 
 .المالي والتفتيش اإلدارة

 : التمويل-د 

 .الثروات توزيعل وإعادة اجتماعية وآفاءة تصاعدية معاييرللتطبيق ب نظاميتم إعداد  .1
 لمواطنين دافعى الضرائب،ا دخل لمستويات وفقا األسعار تثبيت يتم الغاية هذه ولتحقيق

جور الفعلية التى يحصل عليها أل االتسعار مع معدألويجب ان تتعادل معدالت ا
 .ألجور بشكل آبيرالمواطنين وال ترتفع عن معدالت ا
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 عام في % 3.5 منآبيرة  التبمعد االجتماعية زيادة التأمينات في الدولة إسهامسجل  .2
  .1983 عام % 20 إلى تصل 1978 عام في % 8.2 إلى 1977

 : التعويضات واالستحقاقات- ـه

 استمرار لتأمين الالزمة التدابير يتم اتخاذس الدوائية باالستحقاقات يتعلق فيما .1
 يتم وضع آما. المستوردة األساسية المواد أسعار على والسيطرة الجديدة التخصصات

 والموافقة والصيدليات المختبرات مع تماعياالج األمن تماشى بشأن محددة قواعد
 دراسة هناك تكون وسوف. علمية معايير على تقتصر ال المعلنة التي المسبقة االدارية
 اقتضى وإذا الخام المواد إنتاج في وخصوصا الوطنية الدوائية الصناعة ترشيد حول
 .الوسيطة والدوائية الكيماوية للصناعات وطنية شرآة إنشاءيتم  األمر

 الداوئية ومراجعة للمستحضرات الضروري غير والحد من االستخدام الترشيد ينبغى .2
 األساسية األدوية باستثناء يتعلق ما عدا االستحقاقات، هذه تكلفة في المنتفعين مشارآة

 .ية التى تتناول االدوية االساسيةالمحم الفئات مع حماية 
التأمين االجتماعى مباشر الى مؤسسات  بتقديم المنتجات الداوئية االساسية بشكل يسمح .3

 .للمستفدين منه

  :سرةألدعم ا -ف 

سيتم اجراء دراسة عن النظام الحالى لدعم االسرة الذى ينص على اعادة هيكلة فعالة للحصول 
 .لمساعدات بصورة أآثر آفاءةاعلى إعادة توزيع 

 :  التأمين ضد البطالة-س 

 االختصاص يكون حيث البطالة ضد التأمين تمويلب تدريجي بشكلقوم ت أن الدولة على يجب .1
 .قوى العاملةالتشغيل وال سياسة عن ولةئمس وزاريةلهيئة  المسألة هذه في

 لمكاتب التقدم هم من خاللئحصاايتم فيجب أن  البطالة معدل في بالتحكم يتعلق وفيما .2
 المحلية المجاالت جميع في فعال ترتيب في الحكم لهذا المختلفة الجوانبومراعاة  التوظيف،

 فرعية لجان  وإنشاءاالجتماعية القوى منلجان فرعية  لتكوينابية الرق هيئاتال خالل من
 عن العاطلين قوائم العام التوظيف مكتب ويضع الغرض لهذا متخصصة إدراية حكومية

 .العمل إلى عودتهم تسهيل أجل من قيد التجهيز العمل
ينات ضد البطالة لفئات معينة من العمال الخاضعين مأتالتمديد المواعيد الستقبال طلبات  .3

 .روف معيشية صعبةظل
إسهامات و االجتماعية ميناتألتالخاصة با والمالية قتصاديةالا اإلمكانيات سمحت أن يجب .4

 االجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق التى يضمنها ويكفلها اعانات البطالة فى تغطية الدولة
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  من الدعم أيضا تزيد وسوف لألجور، األدنى الحد عن تقل ال بحيث  - العمال لحماية
البحر ممن العاملين في المزراعين والمواطنين وخاصة على  البطالة حدة من لتخفيفل

 وضع سيتم مين خاصة لهم آماأوضع خطط تجب يعانون من العمالة المؤقتة والبطالة وي
 .ميةتقد أآثر النظام جعل أجل من البطالة إعانات على سقف

 :التقاعد معاشات -ض

 التقاعدية للمعاشات اإلجماليةقيمة ال دادتز سوف يناير، أول من اعتباراو ،1978 عام بحلول
 .تدريجي بشكلالزيادات  توزيع وسيتم % 30 بنسبة

 :الزراعية التأمينات االجتماعية و -ل

 التي  للشريحةوفقاقها يتم تطبيوسوف  ةالعام ةاالجتماعي اتمينأالت لمشروع مطابقة تكون سوف
 من االشتراآات وتحديد األداء ومعايير التجارية النظم بعد مراجعة قتصاديةالا السياسة تسمح بها
 .سواء حد علىعاملين وال العمل أرباب

 :الصحية والرعاية  الصحة-ش 

 ائرةد بإنشاءيتم التوصية  آما. الوقائي الطب قواعد المهنية وتحديث لألمراض قائمة وضع سيتم
 يقع ضمن ذلك آلو االجتماعي، الضمان استحقاقات في النفسي الطب وإدراج ألسرةإلرشاد ا
 .العام المالي اإلطار من المتاحة اإلمكانيات

 المالي  اإلصالح-سابعا 

 :التالية لمبادئل وفقا المالي النظام يقترح إصالح

 الهيئات نظمت جديدة الئحة مشروع البرلمان إلى 1978 مارس 31 قبلقدمت الحكومة .1
 .الرسمية التسليفجهات و اسبانيا لمصرف التابعة

 تمويل يتم بحيث الرسمية االئتمان مؤسسات تنظم التي للقواعد مطابقا يكون أن يجب.2
 جمعها تم التي األموال الثالث، بالمشارآة مع الجزء في األقل على الشرآات، قروض

 للمعامالت التي تتم فى البنوك شابهةم تكون والتى قد النشطة السوق عمليات في
 .خاصةال

ومن  والمتوسطة الصغيرة المشاريع لتمويل األولوية إعطاء االدخار بنوك على يتعين .3
  األسماكمزارع و الزراعة لقطاعات يضاأيريد االقتراض لشراء منزل خاص به و

 في ومةالحك على يجب و.عمل فرصلتشجيع تقديم األنشطة الحرفية الصغيرة و جميعلو
وتوفير  ،األهداف بهذه الوفاء أجل من المالئمة اإلجراءاتتخاذ ا واحد شهر غضون
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 اللجنةفى  النقدية السياسةفرعية تختص باصالح إنشاء لجان و المالية الصالحيات
 منها آل اختصاص مجاالت في المجلس البرلمانى وتعمل على مراقبتها في األقتصادية
للبنوك  اإلدارة مجالس في فعال تمثيل ضمانجراء إقترح  آما يالكيانات، هذه وتشغيل

  .الدولةفى  اإلقليمية والحكومات والشرآات لمؤسساتل االقتضاء وعند المودعين، من

آما هو  اسبانيا لبنك خاضعة وتكون االقتصاد لوزارة الريفية المصارفيجب أن تتبع  .4
 .الخاصة والبنوك االدخار بنوكالحال مع 

صالح إلالغير متوافقة مع حرآة ا الجارية المصرفية القوانين في ظرالن إعادة سيتم .5
يمتلك موظفون بالبنوك  التي للشرآات البنوك اقراض مكانيةإ من والحد المقترحة

 .س أموال ضخمة بهاورؤ
منية ذات الدخل الثابت ألموال وتعزيز الموارد األس اوفى اطار السوق يتم تعزيز رؤ .6

 .أسعارها بالسوقوتعديل 
 تعرقل التي واإلدارية القانونية العقاري يتم ازالة الحواجز الرهن بسوق يتعلق فيما .7

 .التنمية
 مهمة نطاق وتوسيع وتحرير المال رأس سوق في الوسطاء دور في النظر إعادة تمتس .8

 .الوساطة
 .ستتم إعادة النظر في التشريعات الجارية الخاصة باالستثمارات الجماعية .9

 

 

 

 

 والتسويق والصيد الزراعية السياسة -ثامنا

 الزراعية السياسة

 :التالية للمعايير وفقا الزراعية السياسات مجال في األعمالنظيم ت سيتم

 :المحاصيل إدارة -أ

 في تأخذ المعايير وهذه 1978 يوليو قبل المحاصيل الخاصة إلدارة المعايير حددتت .1
 ينبغي المنسقة العامة المبادئ إطار وفي البالد، في الزراعية المختلفة القطاعات االعتبار

 سوفو المعايير هذه وطبيعة الزراعية األغذية اختالل التوازن بين إزالة إلى تهدف أن
 .الدهون استخدام سياسة الحيواني اإلنتاج عن سياسات محددة بيانات تتضمن
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 ماتومنظ الزراعية والنقابات المحاصيل إدارة في للمشارآة معايير إعداد المساهمة في .2
 .المستقلة األنظمة االقتضاء مؤسسات عندو المهنيين،

 الفعلي السوق في الطلب االعتبار بعين لتأخذ المحاصيل إلدارة معايير إعداد سيتم .3
 تهدف سوفآما  ،الطبيعية الموارداستخدام و والخارجىوالسوق الداخلي  المحتملو

 .المقبلة السنوات في الزراعيو التجاري الميزان  تنمية في الخلل خفض إلى أيضا

 :يجاراإل قانون -ب

 وفقايجار إلا للوائح المنظمة لعقودايتضمن  قانون مشروع تقديم 1978 يونيو 30 قبلسيتم 
 :التالية للمعايير

 .ألراضيالمستأجرين ل حصول تنظيم .1

 عادلة معايير ووضع بين المؤجر والمستاجر العالقةحديد تو للمستأجريناإليجار  رسوم تحديد. 2
 .لإليجار دوريةال لمراجعةل

 المناطق لخصائص وفقا الحلول أفضل إعطاء أجل من المحاصيل تقاسم معيار فحص. 3
 .المختلفة الجغرافية

 .اإليجار عقد إنهاء أو ريهالق البيع ةحال في المستأجربها  قام التي التحسينات سداد رسوم. 4

 .الكافي بالقدر المستغلة غير األراضي على الضريبي األداء. 5

 .الطرد أو المصادرة حالة في المستأجرين بحق القانونية القواعد مراجعة. 6

 :التسعير سياسة -ج 

 :في االعتبار التالية المعايير يتم اخذو مسبقا الزراعية المنتجات أسعار تنظيم الحكومة على يجب

 مختلف بمشارآة المقبل للموسم التسعيرالمتعلقة ب الزراعية السياسة تطوير سيتم .1
 .مصالح المزراعين مثلالتي ت ةالزراعي اتواإلتحاد المنظمات

 من األخرى والقطاعات الزراعي القطاع في الدخل االختالف فى مستويات تحليل ميت .2
بحيث  المستويات هذه بين االختالفات هذه من والتأآد المالئمة اإلحصائية البحوث خالل
 ينللمزارع الضروريةوضع اإلجراءات  سيتم ذلك إلى باإلضافةو. ذلك بعد تزيد ال

 .الزراعية لمنتجاتل الدعم من لالستفادة بشكل مباشر
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 :الزراعية والجمعيات التعاونية الجمعيات قانون -د 

 والثروة والزراعية النقابية الكيانات تنظيملقانون  مشروع تقديم 1978يونيو  30  تم قبل
قامة هذه الجمعيات التي إ على عيتشجتم اليحيث ان لى البرلمإ ةالتعاونيجمعيات وال الحيوانية

 وتصنيع تشغيللل الالزمةستلزمات الممشتريات الجماعية ووال اإلنتاج عملية تغطى آامل
المبادئ مع القوانين  هتفق آل هذيجب أن تاالستهالك  مستوى على وحتى وتسويقها، منتجاتال

 .األساسية للعمل التعاونى

 :نمية الريفيةصالح والتإلقانون ا-هـ 

  والتنمية الزراعي لإلصالح جديدا قانونا البرلمان على عرضيس ممكن، وقت أقصر في
 لهيلكة المؤسسة  الجديدة السياسة مع تتناسب أن يجب التي العامة المعايير لوضعالزراعية 
 هذه توضع أن يمكنو ،النقابيالعمل  أشكال عن فضال األسرة، ومزرعه ،  الجديدةالزراعية

 المصادرة وإجراءاترع العائلية املف المز  وبحثأيضا، الذاتي الحكم مؤسسات قبل من لمعاييرا
 تحديث ودعم  للتقييم جديدة آليات وإنشاء التعويض نظم وتغيير اجتماعية، ألسباب ستتم التى

 .الفعال التنفيذ تحقيق أجل من واضح بشكل ينهاوتحس المزارع

 :الزراعي التأمين -ف

 .آارثية حوادث عواقب من المزارعين لحماية المحاصيل تأمينل مجلس قانونال على عرض

  :الزراعية غرف ال-ق 

تعديل ل المختلفة النقابية القوى مع بالتشاوربإصدار قانون  وصىنالزراعية غرف مع العاون بالت
 يثبح الالزمة، االنتخابات ضمانات على نصذي يوال الهيئات لهذهالمنظم  االنتخاباتقانون 
جب أن يعترف هذا وي ،وتعاونها فيما بينها االستشارية الهيئات لهذه الكاملة الديمقراطية تضمن
 .ؤدي إلي مصلحة المزراعينا يمالزراعية في الجمعيات تكوين حرية بمبدأ النظام

  :المصارف والصناديق الريفية -ل 

 الديمقراطية المعايير مع للتكيف قابلةالخاصة ال التعاونية المبادئ خالل من الريفيةتعمل البنوك 
 .ق االفضل للمزراعين وللعملية الزراعية يتحقل عملياتها في الشفافيةتتمتع بو هيئاتها في

 األسماك دئمصا سياسات

 :يلي ماحول  األسماك مصايد سياسة تمحورت. 1

 .آيلومتر 200 الى للبالد اإلقليمية المياه  تمديد - أ
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 .هذا القطاعقوة وتماسك لتعزيز األسماك  دئمصا إدارة هيكل إصالح - ب

 التي األسماك دئمصا قطاع هيكلة العادة الشاملة الخطةاعداد  1978 يونيو 30 قبل تمسي - ج
 وتعزيز اإلقليمية، المياه فيتم ت التي الصيد بأنشطة المتعلقة الداخلية الطبيعة ذات األعمال تضم
يادون حتى طائلة قانون دولة يقع الص ة حتى ال االقليميهومعرفة مدى الميا األسماك دئمصا
 .أخرى

 :التالية الرئيسية األداء بمعايير تتعلق األسماك دئلمصا الداخلية السياسة. 2

 .السمكية البحوث لمراآز  مناسبة  هيكلة- أ

 .الساحلي للصيد الدراسات هذه نتائج أساس على  والتعاملاإلدارةتعزيز   - ب

 في االجتماعية للقوى المالئم التمثيل مع والصدفيات األسماك لصيد إلقليميا  مراعاة الطابع  - ج
 .األجهزة

 .األسماك إنتاج صوصياتتتوافق مع خ متماسكة تجارية سياسة وضع - د

 .القطاع لهذا االجتماعية المشاآل نظرة خاصة في - ـه

 :آما يلي هي األسماك دئالخارجية لمصا السياسةمعايير . 3

 صيد ألسطول جديدة آفاقا وفتح التقليدية الصيد مناطق إلى الوصول في الحق عن  الدفاع- أ
 .األسماك

 . مشترآة سماكأ صيد قامة شرآاتإ تعزيز - ب

 التسويق سياسة

 : هدفب التجارية الهياآل وتحديث إصالح برنامجتقديم  1978 يونيو 30 قبلسيتم .  1

 التوزيع عملية من متزايدة حصة تحقيق إلي ودفعهم لمنتجينل تسويقمصادر ال تحسين  -أ
 وتيسير هاأسواق أداء وتحسين الزراعي التسويقعلى  التعاونيات عيتشج تمولتحقيق ذلك سي

 والجمعيات التجزئة اتشرآ مع عالقتهاتحديد و المرآزية األسواق في المزارعين وجود
 .االستهالآية التعاونية

 األسواق سياسةلمنافسة بينهم وطرح فكرة ال امج تعزيزو الجملهتجار من  الشفافية ضمان . ب
 فيو. لتحسين أدائها  وضعت التي المعايير في النظر وإعادة التحتية بنيتها لتحسين المرآزية
 والمقصد المنشأ مراآز خالل من البديلة التوزيع قنوات لتطوير األولوية إعطاء نفسه الوقت
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 الشروط تستوفي التي المنتجات هذهل زيةالمرآ األسواق خالل من ريهالق تمريرال لمنع
 .الصحية

 المشاريع وتمويل فاقناال لتيسير اإلجراءات من سلسلة خالل من التجزئةتجارة  تحديث .ج
 نشاءإو التجزئة وتجار تجار الجملة بين والتكامل والشراآة والمتوسطة الصغيرة التجارية
 .آبيرة مخازن

 ومكافحة المنافسة في األسعار لضمان والنظام المراقبةتعزيز و السوق خدمات إدارة نظيمت. 2 
آوسيلة  في السوق في المنتجات التجارية المعايير التقنية تقديمالغش وتعزيز الجودة، و
حقوق  والدفاع عن إدارة المعلومات دور أداء األعمال وزيادة لتحقيق قدر أآبر من

 .المستهلكين

بهدف تحسين  جمعية حقوق المستهلكئح المنظمة لمراجعة اللوا 1978 مارس 31تم قبل سي .3
تصاال إتتصل  الخدمات الحكومية التي تنظيم تمسيو داءألا التكنولوجيا والفعالية فيمستوى 
تؤثر عليها بصورة  قد في الهيئات التي المستهلكين وتعزيز مشارآتها مصالحب مباشرا
 . النظام األساسي للمستهلك وإعداد مباشرة

 
 التجزئة جار وتينرعان الدفاع عن حقوق المستهلك مع ضمان حقوق المزإأخيرا فو .4

 . عم بالخير على المجتمع آكل الجملة سيوتجار

 العامة اتللشرآ األساسى والنظام الطاقة سياسة -تاسعا

 وفقا الحكومة أعمالتسيير  تمسي العامة اتللشرآ األساسي والنظام الطاقة بسياسة يتعلق فيما
 : اليةالت للمعايير

 :الطاقة سياسة -أ

تمثل الطاقة  اسبانيافى و ،خاص طابع يعطيها مما الصناعية البلدان جميع على تؤثر الطاقة أزمة
 :العوامل الثالثة التالية بسبب مشكلة آبيرة

  .اإلجمالي القومي لناتجامقارنة ب بالنسبة الطاقة استهالك في اإلفراط - أوال

 .سليملا غير الطاقة استخدام - ثانيا

مما تسبب  الخارج على المفرط االعتماد إلى دىيؤ مما الطاقة موارد في  الحادنقصال - ثالثا
 من واحدة فهي ثم ومن ،الطاقة وارداتل نتيجة المدفوعات ميزان عجز آبير فيمؤخرا فى 
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 اليوبالت األخرى، الصناعية الدول مثل اإلسباني، االقتصاد مخاطر تواجه التي األساسية المشاآل
 :التالية للمبادئ وفقا وحازمة عاجلة سياسة في الشروعجب ي

 ميزان وخاصة الحكومة وضعتها التي األقتصادية األولويات لتحقيق الطاقة سياسات خضوع. 1
 .المدفوعات

 الحفاظ معالحتواء األزمة  للطاقة جديدة خطةيتعلق ب العام نهاية قبل تقديم تقرير الى البرلمان. 2
 : التالية التدابير خالل من الطاقة استهالك خفضقد يكون من الممكن و ،البيئة على

 دون للحيلولة واقعي سعر استخدام - أوال :من خالل الطاقة وتوفير لترشيد ثابتة  وضع سياسة-أ
 الموفرة التدابير مختلف تنفيذ - ثانيا األخرى، والخدمات لسلعألسعار ا الطاقة خفض استمرار
 .الطاقة ستهالكال االضطرار الى تحديد حصةحتى لو تم  للطاقة

  .الطاقة مصادر تنويع سياسة -ب

 النفط نتاجإ وتنمية االقتصادي والترشيد الخاصة للطاقة للمواردعاجل ال تطويرلل وضع سياسة -ج
 .والفحم الكهرومائية والطاقة النووي والوقود المحلي

 وتحفيز  الشمسية الطاقةب خاصاهتمام  مع البديلة الطاقة مصادر وتطوير البحث تعزيز سياسة -د
 .التكنولوجياتحديث 

 إعادة هناك وسيكونفي االعتبار  الالزمة التدابير وتعزيز ترشيد الطاقة يتم اخذ آافة تسهيلل. 3
 مع مراعاة االدراية الصالحيات ممارسة وتعظيم للطاقة، المختلفة القطاعات وضعفى  ترتيب
 الفرعية القطاعات آافة الشرآات ومشارآة في العامة اإلدارة موقف ظل في المساهمين حقوق
 للمصلحة ةوتام ةآامل الحصول على فائدة  أجل من الطاقة قطاع بين والتنسيق الترشيد لتحقيق
 :التالية التدابير اعتماد في قدما نمضي وسوف الطاقة، قطاعاتاعتبار آافة  مع ،العامة

 آافة تضم هيئة وتشكيل اإلدارية، المهارات بين التنسيقيتم  الهيدروآربونيةلطاقة ا قطاع في - أ
 .الفرعي القطاع في اللجان

 المستقبل في االستثماري والتخطيط التشغيل نظام تحسينلوالسعى  الكهربائية لطاقةترشيد ا -ب
 في المختصة الهيئات قبل من اتللعملي الشاملة اإلدارة وضمان والتوزيع نقلال نظام وتحسين

اعطاء  سيتمكهربية و الالمرافق ترآيز لتشجيع تدابير اتخاذ أيضا يجبآما . ةالعام رةاإلدا
 .الريف اءلكهرب الالزم االهتمام

 نظام فى مناطق مناسبة وإنشاءقامة المفاعالت النووية وضمان إ النووية سيتم مراعاة الطاقة -ج
 األمان درجات قصىأ يتم ضمانس أخرى ناحية منو ، المناطقهذهصحاب ألتعويض  مالئم



23 
 

 قصى منألاغالل االست تعزيز أخيراو ،المشعة النفايات ومخازن النووية المرافق تشغيل في
  المختصة فى عمليات استيراداإلدارةمع  تنسيقالمراقبة والو النووي، المجال في التكنولوجيا
 .النووية التكنولوجيا نقل وعمليات المعدات

 :امةالع اتلشرآالنظامم األساسي ل -ب

 اتللشرآ األساسي النظام بشأن قانونل مشروعبإرسال  1978يونيو  30 قبلستقوم الحكومة 
 :التالية المعايير إلى ستناداللبرلمان إ العامة

 يتم أن األفضل فمن العامة، المؤسسات للتحديات التى تواجهها نظرا - المراقبة البرلمانية. 1
 .األقتصادية اللجنة داخل لفرعيةا اللجان والمراجعة من جانب إحد التدقيق

 :التالية النقاط للشرآة العام  الوضعجب أن يغطى وياإلدارة بواسطة مراقبةال يجب. 2

 .العامة الهيئات من جميع والتنظيم  التنسيق- أ

 .الميزانية قانون ألحكام وفقا الخارجية المالية الرقابة -ب

 .الوزارية اإلدارات مختلف قبل من ستعقد التي الداخلية الرقابة -ج

 تنمية في المساهمة العامة الشرآة قبل من االستثمار يتم - لالستثمارات اإلقليمية الهيكلة .3
النسب  واضح بشكللالستثمار تحديد  العامة المؤسسات خططيتم في و نموا األقل المناطق

 .المختلفة اإلقليمية المناطقآافة المئوية لالستثمارات في 

 وإنشاء الجديد، الدستور المواد من تستمد أنيعنى  امم -فى تعدد االنشطة رآزيةالالم تطبيق. 4
 التوجيهية المبادئ مع يتفق بما الالمرآزية منيحقق أعلى درجة  الحكم ذاتية حكومات

 . للشرآا العامة

 العامة الشرآات إدارة مجالس في العمال مشارآة  بحقاالعتراف -االجتماعية مشارآة القوى . 5
 التي السياسات تلك لتطوير المستهلكين مع لتشاورل قنوات وإنشاء نقاباتهم، خالل من لكوذ

 . عليهم تؤثر

 .العامة الشرآات إدارة مجالس عضاءأبين  التوافق عدم لمعالجة  مخططسيس أت .6

  العام القطاع قبل من األصول أو الشرآات من والتخلص االستحواذتم مراجعة سياسة سي. 7
 .المناسبة العادلة القيمة لضمان صارم لتقييم  ضعسيخوهذا 

 .تمييزيكون هناك أي  البحيث  والخاصة العامة الشرآات عمل شروط وضع  سيتم. 8
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 االقليمية المؤسسات مع التكيفمعايير : عاشرا

 أجل مناالقليمية المؤقتة  بالمؤسسات المتعلقة الحالية التشريعات لتستوعب تفاقيةاإل هذه وضع تم
 السياسةفي إطار  اتالتشريع ههذ فيالمنصوص عليها  المهارات توزيعدوات أ مع تكيفال

 . الموحدةاإلسبانية األقتصادية

 إلجراءاتالقيام با على البرلمان في الممثلة السياسية األحزاب ومختلف الحكومة اتفق ممثلوقد و
 األقتصادية األزمة على للتغلب االنطالق نقطة سيمثل  مماتفاقية اإلهذهتحقيق ضرورية لال

 .الراهنة

 .1977 أآتوبر 25 في مونكلوا ال دي قصر في مدريد في وقعت

 أدلوفوا سواريس جونزالز 

 فيليبى جونزالز مارآيس

 خوان ربينتس آارنر

 مانويل فاراجا ايرابارينى

 انريكى تيرينو جالفن 

 اخويرجيرا اوشانديانو خوان 

 ميجيل روآا جونيت

 وليتو اى بوستيلو س-ليو بولدو آالفو

 سانتيجو آارنيلو سوالرس 
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 القانوني والسياسي  العمل  برنامجإتفاقية

 1977 أآتوبر 27  بتاريخاتم إعتماده

 قصيرة هدافعلى أ 1977 أآتوبر 26 و 8 بين تمت  التي العمل جلسات خالل اآلراء  تم توافق
 .الوثيقة هذه في ةالوارد التشريعية السياسة مجال في األجل

 وعاجلة جزئية إصالحات على القصير المدى على المقترحة التشريعية السياسات أهدافوترآز 
تمس  ال التي  التوجيهية الجديد وسيتم االشارة الى المبادئ الديمقراطي الواقع متطلبات لمواآبة

 توافرها يتم التي روطالش في القرار واتخاذ للمناقشة الدستور وسوف يتم عرضها على البرلمان 
 .وفقا للدستور تااالجراء وتنفيذ لتنظيم

  حرية التعبير-أوال 
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 :الصحافة-أ 

مراجعة جب أن تتم على الصحافة وال يالمفروضة ن تزال جميع القيود أيجب  .1
يجب أن  وال ،صادرتها من قبل السلطات القضائيةم وأيداعها أو إالمطبوعات الصحفية 

خص ة من قبل ششكوى رسمي وأاتهام آان هناك ذا إال إلومة معفي أية يتم التحقيق 
 .معين

 للنشر القضائية السلطة فإن الحالة هذه فيوتوضيحي لها خطاب  الشكوىجب أن يرفق بي .2
وبعد نشر التصحيح او  ،الرد فى الجريدة أو والتوضيح لتصحيحل مذآرة تدرجه وتقدم

 .عن شكواه عند حل المشكلةالتنازل التوضيح او التعديل يمكن لصاحب الشكوى 
  . ضرورة ولكن يجب أن تكون سريعةال عند القضائية اإلجراءاتيتم القيام ب .3
 .العقوبات قانون في عليه المنصوص النحو على والفرعية الرئيسيةئولية المس تحديد يتم .4
سبيل  إلزاميا على محدد مبلغيجب دفع ف بالبراءة، حكمال يكن لم إذا - القضائي الحكم .5

 لمعايير وفقا المبلغ تحديد يتم للمجني عليه، والمعنوية األضرار عن عويضتال
 .موضوعية

 
 
 
 

  :سرارألعدم افشاء ا -ب

 للدولة والدفاعية األمنية الجوانب توضيح خاللها من يمكن التي القانونية المواقف تم مراجعةتس
سرار الرسمية على األظ لهيئات المختصة بالحفالإعالن  إصداربما فى ذلك  المختصة الهيئاتو

 .العسكرية والسلطات الدفاعوزارة و الوزراء مجلس هيوللبالد 

  وسائل االعالم الرسمية-ثانيا 

معينون من قبل الحكومة والبرلمانيون أعضاء يتم تشكيل مجلس مؤقت يتألف من عدة  .1
 .ألطياف المختلفةكافة الوممثلى 

o مشروع النشاء وضع مقترح RTVE  ) تقدم وتعالج آافة ) نية قناة تلفزيو
 .الخدمات المختلفةالقانونية وآذلك المشاآل 

o قناة ل العام داءاألبرصد  سيقوم المجلس بصفة مؤقتةRTVE الجوانب في وخاصة 
 .بالنفقات الصلة ذات
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 الحكومة قبل من معينينال شخاصمع األ فرعية بتشكيل لجنةفي البرلمان  الثقافة لجنة تقوم  .2
فى بما  األخرى االجتماعية اإلعالم ووسائل األنباء وآاالتة التعامل مع ويعطى لها سلطو

 وقواعد وتطبق معايير الراديو محطات ومن المعلوماتذلك الرابطة االسبانية لضمان أ
 .اإلقليمية وتقديم الخدمات المعالجة برامج بشأن محددة

 االجتماع حق -ثالثا

 :التالية األسس إلىال في هذا المج العام اإلصالح يستند أن ينبغي

 آان الذين أولئك لجميع) اإلداري التدخل من خاليةال (الخاصة االجتماعات مفهوم توسيع. 1
 احتفاالت العامة أو  الترفيه أماآن في األفراد احتفال وعند شخصا خمسين يتجاوز ال عددهم
 .ةالمحليمقارها  خارج آانت لو حتى السياسية االحزاباجتماعا أيضا و الصداقة، أو العائلة

ذا  إوأ  اإلدارية للسلطة مسبق شعارإذا تمت بدون إ محليةال الجتماعاتا حرية نظام حل يجوز. 2
ارتكاب  التفاق على لالنظام او  على خطيرة تعديالت ف إدخالدآانت تلك االجتماعات به

  . ائمجر

شخصا  500 رآين فيهاالمشا عدديتجاوز التى  المغلقة  على  الجلسات النظام نفسيطبق   .3
 تعديل الحكومية لسلطةيمكن ل مسبق للسلطات ولكن يجب فى تلك الحالة اعطاء إشعارو

 . المبنىسفى نف احتفالهم شروط

لالستخدام العلنى للوصول  مفتوحة أماآن في االجتماعات لعقد الراهنة الترتيبات على الحفاظ. 4
 .ا يتم إشعار السلطاتيضأوفى تلك الحالة تحقيق سالمة المجتمعين الى 

أو لكي ال يتم عمال التظاهر أمن المواطنين  ينزعج  ال حتى تظاهراتالمن  الحد علىالسلطة . 5
 .وقوع حوداث بسبب التظاهراتولمنع  الطرق على المرور وحرآة فرادأل اتعطل أنشطة

 ويمكن عاله أبدون الشروط المذآورةالتجمع  سريعة لمن ال يلتزم بممارسة محاآمات إنشاء. 6
 . محاآمالصادرة أمام ال اإلدارية القرارات في الطعن

 و تخريبيةأعمال اجرامية أالذين يقومون ي أونتهكين لهذه القواعد الم المخالفين أويتحمل . 7
 .المسؤولية عن ذلك

الغير  حقوق حمايةالتجمع على  في األساسي الحق ممارسة على المفروضة القيود هذه آل وتستند
 . التنقل حرية وضمان طيل مصالحهم بسبب التظاهراتمن تع
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 السياسية االحزاب تكوين في الحق -رابعا

وفقا (ق الحقو هذا  فى ممارسة واالنضباط الراهن الوقت في القانوني صالح النظامإوفقا لعملية 
 )فبراير 8  بتاريخ1977/  12  الملكى رقم  المرسومو يونيو، 14بتاريخ  21/1976 لقانونل
 : التالية المبادئ قترح ن

 وتطبيق معايير تنظيمها استيعاب يتم بحيث حزاب السياسيةألل لهيكل األساسيا  يتم تنظيم. 1
 .الديمقراطية

 الالئحة إيداع بعد قصيرة زمنية فترة مدى على السياسية األحزاب سجل في يتم التسجيل. 2
أمر وة قانونيال عدمل قضائية بدعوى ةالعام توقيفه من خالل النيابة تم إذا إال التنفيذية،
 .التسجيل بتعليق القاضي

 .ى حزب سياسى أئية الحق الحصرى فى حل او فسخ اللسلطة القض. 3

 .العدل محاآم قبل من الحاالت هذه جميع في والبت لالستماع مقتضبة محاآمة إقامة. 4

د األصوات التي يتم احرازها وفقا لعد الدولة جانب مناألحزاب السياسية  لتمويل نظامتحديد  .5
 .تخاباتفي االن

 العقوبات قانون -خامسا

 : النحو التاليعلى  عاجلة صالحاتالقيام بإ يتم

 :بالمرأة الخصوص وجه على المتعلقة -أ

 443 المادة من األخيرة والفقرة 452-449 المواد (زواج بدون والمعاشرة الزنا تجريم إلغاء. 1
 ).المدني نونالقا تعديل مع يتفق بما ،

 . الحمل منع وسائلإعالنات  تنظيم. 2

 واالغتصاب) التاليةواد الم و 440ادة الم (عماروتحديد األ نساءتعريف عمليات االغتصاب لل. 3
 ).المواد التاليةو 434المادة (

 الوطنية المتصلة بالحرآة األساسية  القوانين- ب
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 .الثاني الباب من األول الفصل في اردةالو اإلشارات وخاصة عامة بصفة تجريمالالغاء . 1

 ).األساسية القوانين ضد المرتكبة الجرائم(أ -4البند  حذف. 2

 :المدنية بالحريات  القوانين المتصلة-ج 

 :االبتزاز او الكسب الغير المشروع. 1

 . والكسب غير المشروعاالبتزازائم معاقبة جرب المتعلقة واألحكام 172و  166 المواد تعديل

 :المشروعة غير اإلعالنات .2

االبتزاز يتم تجريم   إال أنهالصحافة حريةبالرغم من و الموضوعية الجرائم عداد فيتعتبر هذه 
   .عامة بصفة العقوبات قانون خاللمن الصحفى 

  الموظفين ووجوب احترام العامة الحريات لممارسة لقواعد السلوك المخالف جديد تصنيف. 3
 .العموميين

 :مبالغ الغراماتل تعدي –د 

 تزيد  نوفمبر 28 في الصادر 39/1974 القانون في عليه منصوص هو لما مماثل سياق في
 ولهذا الماضية الثالث السنوات في النقود قيمة انخفاضبسبب العقوبات  قانون مبالغ الغرامات في

 . جنائيةال لسياسةل جديدة لمعايير وفقا المقترحة الغرامات مبالغ في النظر يتم إعادة

 الجنائية اإلجراءات قانون -سادسا

 . عليه حق توآيل محامى عنه إعطاء المدعي. 1

 اإلجراءات قانون من 503 المادة تعديل مع المتهم حالةبخصوص  للقضاة القرار حرية إعادة. 2
 .الجنائي

 

 العسكري القضاء -سابعا

 : آما يليالعسكري القضاء اتاختصاص حدود في النظر إعادة

 العسكري وتقييد للقضاء الموحد القانون الجنائى والقانون ثنائيةإلغاء  :الجريمةمن ناحية . 1
 .العسكرية الجرائم مجال
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 أو مراآزال في ارتكبت التي األفعال على العسكرية المحاآم اختصاص قصر: المكان بحكم. 2
 .المحضة العسكرية ماآناأل أو مؤسساتال

 .عسكرية جريمة تشكل الالتي  الوقائعو القانون على الخروج إعادة النظر فى حاالت قضايا. 3

  .وتنفيذها عن طريق السلطات التنفيذية العادية محاآمال إلى  الحالة هذهتقديمها فى ال  .4

 .العسكرية المحاآم في اإلجراءاتو التشريعات عملية تعزيز. 5

 العام النظام -ثامنا

 مؤقتة صالحيته كونتأدناه وس الواردة للمعايير وفقا لعاما النظام لقانون الجزئيتعديل تم الي. 1
 .الدستور في لالحكام الواردة وفقا ومنهجية شاملة جديدة تنظيمية قاعدةوينبغي وضع 

 الدعائم وتسوية ديمقراطية غير محتوياتأية  وتصحيح  العام النظام مفهوم تعريف إعادة. 2
 حقوق واحترام العامة الحريات مع أوضاعتوافق الو والسالم بالحرية التمتع مجال في األساسية
 .اإلنسان

 ضد عنها والدفاع الديموقراطية تعزيز في المحرز للتقدم  فعليةال الحماية وسيطلب من الشعب 
 قانون في رهابإلا  والعمل على  تجريمرهابيةإلاالعتداءت ا وخاصة بكافة أنواعها االعتداءات
 المتعارف المعاييراتباع و االستثنائية، القوانين هذه في وارد هو ما على القضاء مع العقوبات،

 .الغربيةدول وال الدولية اإلتفاقيات في عليها

 .العام األمن قواتب القانون في الجنائية الحماية تعزيز سيتم. 3

 :التالية المبادئاتباع  العام النظامينتهك على من  العقوبات فرض في السلطة على يتعين. 4

 .المعنية ألطرافل دون االستماعب تأديبية إجراءات  اتخاذ يجوز ال •
 لفعل معين وتجنب وجود ازدواجية أيضا بين فى القانون زدواجيةوجود إ تجنب •

 . لنفس الفعلجنائيةالو داريةاإل عقوباتال
 .للطعن على العقوبات مسبق آشرط مسبقا للدفع اشتراط أي على القضاء •
 .المدفوعة غير للغرامات متعلقة  شخصية ال توجد مسؤولية •
 وسيتم القضائي االستئناف قبل بحتة اختيارية ريةااالنتصاف االد سبل تكون سوف •

 . قبل تنفيذ االحكام قضائية مراجعة إجراء
ووزير  األمن عام يرمدالحكومة وهي  العاماألمن  نظامحماية ل القانونتنفيذ  سلطات •

 .الداخلية
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 في المدني والدفاع جراءات  الحمايةمن المشارآة في إ المواطنينتمكني  الحكومةيجب على 
 الطارئة، الصحية والحاالت األساسية ونقص السلع نقص الخدماتحاالت  (الطوارئ حاالت

 ).الخ الطبيعية، والكوارث

 التى تعانى الواليات استبعاد يتم الدستورية  الضمانات وتعليق الموضوعة  الالئحة من آجزء. 6
 .والحرب ئالطوار حاالت من

 لشرطةل وحدة نشاءيتم إ الصدد هذا فيو اإلرهاب ضد والدفاع الوقاية وسائل تعزيز سيتم. 7
 السلطة من مباشرة وبأوامر اإلرهاب جرائم في لتحقيقبا المختصة للمحاآم التابعة القضائية
 .المجلس يمنحها التي السلطات وبموجب القضائية

 نظمة ذات الطابع العامألة واجهزة الحكوميأل إعادة هيكلة ا-تاسعا 

) هيئة الشرطة( يئة الدفاع المدنى ه :ألجهزة الحكومية من قطاعين آبيرين يتم هيكلة ا. 1
 وقطاعين من )ع ومالحقة الجرائم والمخالفات من( المسئولة عن اجراء التحقيقات الجنائية 

ولة عن ات المسئوتعمل بوصفها الهيئ )الجيش والشرطة العسكرية ( االجهزة العكسرية 
 .امة فى المناطق الحضرية والريفية وضمان ممارسة الحقوق العحفظ النظام والسالم العام

من أدير وبصورة مباشر من مقبل وزير الداخلية  تتخذ تدابير وتنظيم قوات النظام العام من . 2
ت المدنية مساعد وزير الداخلية وممارسة السيطرة والمراقبة على أداء القوابدرجة  الدولة

التي تتبع وزارة الدفاع لقوات المسلحة من مسؤولية ا و،ما يوفر الحفاظ على النظام العامم
 . ظ على الحدودالحفا

شرطة : ع الوظيفى بين السلطات االقليميةساس التوزيأمن العام على ألقوات ايتم توزيع  . 3
ى المناطق المضطربة ذات وتزيد ف) الشرطة العامة وقوات الشرطة المسلحة ( االمن العام 

دون بوتامين المناطق الحضرية  ،صليةألدون المساس بمهامها الوظيفية ابالكثافة السكانية 
سلحة المهربة ألآما يتم وضع حرس على الحدود وضبط ا .تعطيل حرآة المرور

 ويؤدى جهاز الشرطة الخدمة العامة والتحقيق بشكل ،والمتفجرات والحفاظ على الممتلكات
جرائم بالتفتيش المستمر والدوريات منع وقوع الع فى جميع الجرائم التى يكتشفها ويسري

 . عنهاالمختلفة وآشف المخالفات فى المناطق المسئول

الحرس  تهدف الى التواصل التدريجى بين جهاز الشرطة المسلح واإلجراءات اتخاذ عدد من . 4
 .المدنى وجهاز الشرطة العام

الحرس من وجهاز الشرطة المسلحة ويضم اإلدارة العامة لألدراى إ دعم وتعزيز جهاز . 5
فراد الشرطة أويمكم االستفادة من  .دون المساس بتخصاصتهمالشرطة المسلحة  ويالمدن
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 لضمان التميز بها اإلدارة هالمتعاقدين او من افراد القوات المسلحة المتقاعدين للعمل بهذ
 .لضمان استمرار عملهم بعد التعاقدو

تحسين نظام التدريب العام للشرطة وانشاء نظام متخصص تدريبى لضباط الجيش الذين  : 6
رة يدى من هم لديهم خبأيرغبون فى االنضمام الى الشرطة المسلحة ويتم تدريبهم على 

 .آبيرة من ضباط الشرطة المسلحة

لمحاآم بكافة جل تقديم خدمة مباشرة ودعم اأ انشاء وحدات خاصة من الشرطة القضائية من . 7
 . الجنائيةاإلجراءاتانواعها وتخضع لمواد قانون 

خرى والتى تجوب ألالمعروفة بهذا االسم فى الدول ا) شرطة الحى (  إنشاء ما يسمى . 8
 .ألمن للسكان فى آل حىالشوارع ليال وتقوم بعمل دوريات آثيرة لتوفير ا

جهزة العامة أل الشرطة المدنية واانشاء نظام واضح لتوزيع السلطات والمهام بين قوات : 9
حكام والقانون والشرطة المحلية وتعريف صالحيات آل منهم ألالمعنية بالدولة وهيئة تنفيذ ا

 ).حياء المدنية ألوهذا االمر استجابة لتطبيق النظام والقوانين فى ا( 

فقرات السابقة منية وفقا للمبادئ المنصوص عليها فى الألصالح النظام االساسى للشرطة اإ . 10
. 

  .1977 اآتوبر 27وقعت بمدريد يوم 

 . تفاقيةتوقيع ممن حضروا الجلسة واتفقوا على اإل
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 صالح االقتصادى إل البرنامج الشامل لإتفاقيةتفاق المجالس البرلمانية على إمحضر 

  برنامج العمل القانونى والسياسىوإتفاقية

 عضاء البرلمانأقرار 

 1977ام  اآتوبر لع27

 رئيس مجلس النواب

  )1977 نوفمبر 3بتاريخ  , 26 رقم – او  من قرارات المجلس –بى ( 

 اإلتفاقياتدارت اليوم مناقشات فى الجلسة العامة حول حتمية التواصل مع الحكومة حول 
 الالزمة التى يجب اتخاذها اإلجراءاتالمبرمة بين االحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان بشأن 

 : ق مجلس النواب  على تلك القراراتولهذا واف, النقاذ الوضع االقتصادى المتدهور

 : مجلس النواب

صالح االقتصادى إل اإتفاقية البرلمان بخصوص وأعضاءتم التواصل واالجتماع بين الحكومة 
 25   وتم التوقيع بتاريختفاقيةوقد استمع آل منهم لرؤية االخر وتم االتفاق على ما ورد بنص اإل

 : آلتىوتقرر ا 1977نوفمبر 

طيد دعائم و الراهنة وتاألقتصادية األزمةمل للتغلب على ألالحكم بشكل ايجابى والشعور با
 .مر ضرورىأ المبرمة والذى يعتبر تنفيذها تفاقيةالديموقراطية فى اإل

ه بيق هذ وتنمية التشريعات المختلفة فى الدولة حتى يتنسى تطتفاقيةعباء اإلأتحمل مسئولية 
 . بشكل قانونىتفاقيةاإل

 وتمتثل لالتفافية وتتوافق مع تفاقية اإلهذه الواردة باإلجراءاتحث الحكومة على تنفيذ 
 .االختصاصات المحددة لها 

 وللتضامن والتكاتف معا جميعا تفاقية اإلهذهمخاطبة القوى االجتماعية المختلفة لتقديم الدعم ل
 .التى تواجه البالد  األقتصادية األزمةللتغلب على 
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 .فرناندو البيرز دى ميرادا اى تورس / رئيس مجلس النواب السيد  . 1977آتوبر أ 27  :مدريد

 .خوسية لويس رويز نابارو: السكرتير االول 
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 قرار مجلس الشورى

 1977 نوفمبر 11بتاريخ 

 رئاسة المجلس االستشارى

  )1977نوفمبر لعام  17بتاريخ  ,32. رقم ,  او من المجالس –بى ( 

 اإلتفاقياتن أ تلقى رئيس مجلس الشورى رسالتين من الحكومة بش1977نفمبر  10 و9فى يومى 
  الشورىسالمبرمة حول االصالح االقتصادى والسياسى فى قصر مونكوال مطالبين مجل

 .بتوضيح ما تم فى الجلسات العامة

 واالعتماد على رسائل تفاقياتاإل هذهعد قراءة نصوص ب ه الشورى بكامل هيئتسمجلأقر 
 والتى  نوفمبر11فى جلستها المبرمة يوم  من الالئحة 11التى تم اعتمادها وفقا للمادة الحكومة 

 وتم االتفاق على هن يتحدث الناطق الرسمى لكل آتلة برلمانية حتى يعرض رؤيتأفيها تم اقتراح 
 : القرار التالى

 :مجلس الشورى

صالح  إل الخاص بااإلتفاقيات الرسائل الموجهة من الحكومة بشأن اجتمعنا اليوم بناء على
 . فى مونكلوا 1977 اآتوبر 27االقتصادى المبرمة فى مجلس النواب بتاريخ 

 وأعضاءاخذين فى االعتبار تصريحات الناطقون الرسميون للكتل البرلمانية فى المجلس  •
 :  وتقرر االتىالحكومة فى جلسة اليوم

 المبرمة بمجلس النواب بقصر منوآلوا واعتبارها نقطة البداية إلتفاقياتاتقدير وتفعيل  •
 . الراهنة وتعزيز الديموقيراطية األقتصادية األزمةوالقاعدة الصحيحة لحل 

 التام عما جاء بها وحدوث توافق ءالرضامع  بشكل ايجابى اإلتفاقيات هذهالحكم على  •
  .جماعى عليها

آثر سرعة من خالل اعتماد الكفاءات أا فى التنفيذ دائهأن يكون أحث الحكومة على  •
 .انين والتشريعات التى تعوق عملهاوالمطالبة بتعديل القو

تقع على عاتق لجنة التشريعات دراسة التشريعات الحالية واقتراح تطوير ما ال يتناسب  •
ابى يضا يكون لها دور رقأ واإلتفاقيات هذه ومع األقتصادية األزمةمع الواقع الحالى و

 .اإلتفاقيات هذهلتسجيل ما تم تحقيقه من 
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دعوة جميع الفئات السياسية والقوى االجتماعية على العمل معا وتوفير الدعم للتغلب  •
 . وتعزيز الديموقراطيةاألزمةعلى 


