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 إضافة

 *** ** *هنغاريا

 ]٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٨[

                                                      

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     نظـر فـريق اخلرباء احلكوميني العامل للدورة املعين بتنفيذ            *
 SR.21 وE/1984/WG.1/SR.19انظـــر  (١٩٨٦ و١٩٨٤واالجتماعــية والثقافــية يف دورتـــيه لعــامي    
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 )E/1990/7/Add.10 (١٥ إىل ١٣باملواد من 
تـرد املعلومات اليت قدمتها هنغاريا وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة باجلزء األويل من تقارير الدول                **

 .(HRI/CORE/1/Add.11)األطراف يف الوثيقة األساسية 
ول األطراف فيما يتعلق بتقدمي تقاريرها، مل يتم حترير هذه          ووفقاً للمعلومات اليت متت إحالتها إىل الد       ***

 .الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف منظمة األمم املتحدة
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 مقدمة

تتشـرف حكومة مجهورية هنغاريا بأن تقدم إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التقرير               -١
اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  من العهد الدويل اخل    ١٧ و ١٦لمادتني  ل الذي أُعد طبقاً  الـدوري الثالـث     

يونيه / حزيران ٣٠وكان املوعد النهائي لتقدمي التقرير الدوري الرابع        ).املشـار إليه فيما بعد بالعهد     (والثقافـية   
ولذلك فإن التقرير احلايل تقرير جيمع بني  . ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٣٠ وموعد تقدمي التقرير الدوري الرابع       ١٩٩٤

 البيانات  وترد. ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٢يني الثالث والرابع جلمهورية هنغاريا، وهو يغطي الفترة من          الـتقريرين الدور  
 .اإلحصائية املتعلقة مبواد حمددة بشكل منفصل يف املرفق األول

  إعمال احلقوق املعترف هبا- ٢املادة 

 يقبل جلمهورية هنغاريا    على أن النظام القانوين   ) ٢انظر املرفق   ( من الدستور    ٧ من املادة    ١تنص الفقرة    -٢
مببادئ القانون الدويل املعترف هبا بوجه عام، كما ينص على تنسيق القوانني احمللية للبلد مع االلتزامات املُتعهد هبا    

 .مبوجب القانون الدويل

ا ، كم اهلنغاريالقضائي القانون الدويل يف النظام بشكل صريح هذه الفقرة من املادة املذكورة    ُتدرجوال   -٣
ة الدستورية  ـوقد قررت احملكم  . وال حتدد صراحة األسبقيـة بالنسبـة لكل من القانون الدويل والقانون احمللي          

 عـند نظـرها يف العالقـة بـني املعـاهدات الدولـية واألحكـام القانونية احمللية، اعتماد تدرج هرمي ثالثي                     
[53/1993 (X. 13.) AB decision, ABH 1993, 327.] .بوصفه القانون األساسي،ك، فإن الدستورووفقاً لذل  ،

يعلو على مجيع القوانني األخرى، وحتتل املعاهدات الدولية اليت يتم إبرامها مبوجب قانون وطين مكانة بني الدستور 
ولذلك، ففي حال تضارب معاهدة دولية، أي العهد يف هذه احلالة، ). مبا يف ذلك اللوائح أيضاً(والقوانني األخرى 

 قانوين حيتل مكانة أدىن يف التدرج اهلرمي للمصادر القانونية باملقارنة مع املعاهدة الدولية، فإن املعاهدة                مع حكم 
وإذا تضارب معياران قانونيان حيتالن نفس املرتبة، ورمبا حيدث هذا          . الدولـية هـي اليت تعلو على ذلك احلكم        

 . املعاهدة الدولية هي اليت تعلو أيضاً على القانون احملليالتضارب يف احلالة الراهنة بني قانون ومرسوم بقانون، فإن

حيث تنص الفقرة   . هـناك يف النظام القانوين اهلنغاري طريقتان للتأكد من دستورية املعاهدات الدولية            -٤
ة حملكمة الدستوري ا"أن   املتعلق باحملكمة الدستورية على      ١٩٨٩ لعام   ٣٢ من القانون رقم     ١من املادة   ) أ(الفرعية  

وحيّد ". تتحقق مسبقاً من دستورية أحكام املعاهدات الدولية اليت يتم اعتمادها، قبل أن تصدرها يف شكل قانون               
القانون من نطاق دائرة اجلهات اليت حيق هلا التحقق مسبقاً من دستورية القوانني حيث ال يرخص بذلك إال لرئيس 

 ). أعاله املشار إليهن القانون م٢١ من املادة ١الفقرة (مجهورية هنغاريا وحكومتها 

حـددت احملكمة الدستورية، يف ممارساهتا، نطاق التحقق بصورة الحقة من دستورية املعاهدات الدولية               -٥
ووفقاً لذلك، ميكن للمحكمة، إذا وجدت أن معاهدة دولية غري دستورية كلياً أو . الثنائية الصادرة مبوجب قوانني

القانون احمللي الذي صدرت مبوجبه تلك املعاهدة الدولية دون أن يؤثر ذلك على             جزئياً، أن تعلن عدم دستورية      
ل هذه  ـي مث ـويتعني على املشرع ف   . د تعهدت هبا  ـة هنغاريا ق  ـااللـتزامات الدولـية الـيت تكون مجهوري       

 و بتعديل الدستورة أـدة الدولية املعنيـاحلـاالت، أن يوفق بني القانون الدويل والقانون احمللي إما بتعديل املعاه    
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[4/1997. (I. 22.) AB decision, ABH 1997, 41.] . فيما يتعلق بالتحقق املسبق من الراسخةوخالفاً للممارسة 
دسـتورية املعاهدات الدولية، ميكن ألي شخص أن يطالب بالتحقق الحقاً من دستورية املعاهدات الدولية مثلما               

 دستورية القوانني وغريها من الصكوك القانونية اليت تطبقها احلكومة ميكن ألي شخص املطالبة بالتحقق الحقاً من
 ).لقانون أعالها من ٢١ من املادة ٢الفقرة (

حكام العهد فينبغي مالحظة أن القضاء اهلنغاري مل يشر إال نادراً ألأما فيما يتعلق بتطبيق احملاكم اهلنغارية  -٦
خاصة فيما يتعلق باتفاقيات حقوق اإلنسان بوجه عام ألن احلقوق          وهذا هو احلال بصفة     . دوليةالعاهدات  املإىل  

 مبوجب  مثالً[املنصـوص علـيها يف هـذه االتفاقيات هي حقوق حممية أيضاً بشكل عام مبوجب القانون احمللي                  
م  لعا الرابعمن القانون   ) املتعلق باحلقوق املتعلقة بشخص اإلنسان وامللكية الفكرية       (السابعالدسـتور أو الفصل     

 ]. املتعلق بالقانون املدين١٩٥٩

وباالستناد إىل ما جاء أعاله، ينبغي استنتاج أن املمارسة القضائية اهلنغارية ال تشري إال نادراً إىل املعاهدات  -٧
 . مبا يف ذلك العهد،الدولية

دستور ينص ذلك أن ال. ويف حال انتهاك احلقوق اليت يكفلها العهد، يكفل الدستور سبل انتصاف قانونية -٨
حماكم مجهورية هنغاريا حتمي النظام الدستوري وتتمسك به كما أهنا          " على أن    ٥٠ من املادة    ٢ و ١يف الفقرتني   

على أّنه   واملنظمات غري التجارية،     ،حتمي احلقوق واملصاحل املشروعة لألشخاص الطبيعيني، واألشخاص القانونيني       
 من الدستور على ما     ٥٧ من املادة    ١وتنص الفقرة   ". إلدارة العامة يتعني على احملاكم أن تراجع قانونية قرارات ا       

يف أن يتم حتديد حقوقه وواجباته يف دعوى قضائية، يف حماكمة ...  يف مجهورية هنغاريا ...حيق لكل شخص: "يلي
رجة يف واحلقوق والواجبات األساسية املد". عادلـة وعلنية جتريها حمكمة مستقلة وحيادية منشأة مبوجب القانون    

، فإن الدستور يكفل إمكانية وهكذا. ٥٧ من املادة ١شار إليها يف الفقرة املواجبات القوق واحل هي السابعالفصل 
 .قانونيةالنتصاف االالوصول إىل سبل 

واىل جانب األحكام احملددة اليت ينص عليها الدستور، هناك قوانني حمددة تكفل أيضاً إمكانية الوصول إىل  -٩
املتعلق  (السابعفيمكن تقدمي شكاوى مدنية يف حال انتهاك القوانني اليت يكفلها الفصل    . قانونيةالصاف  نتاالسبل  

 ويرد).  من القانون املدين   ٨٤ من املادة    ١الفقرة  (أو القانون املدين    ) باحلقوق الشخصية وحبقوق امللكية الفكرية    
 . الشكاوى اليت ميكن للطرف املتضرر تقدميهاحتديدة أعاله من املادة املذكور) ه   (إىل ) أ(يف الفقرات الفرعية من 

ميكـن تقسـيم احلقوق اليت يكفلها عهد األمم املتحدة الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                -١٠
ة جمموعة احلقوق املكفول  : واليت حيميها القانون اهلنغاري إىل جمموعتني     ) املشـار إليه فيما بعد بالعهد     (والثقافـية   

 .للمواطنني ال غري وجمموعة احلقوق املكفولة للمواطنني وغري املواطنني على السواء
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 احلقـوق املكفولة للمواطنني
 احلقوق املكفولة للمواطنني ال غري وغري املواطنني على السواء

إىل االنضمام  حق الفرد يف    نقابات و ال كويناحلق يف ت   -٣
، والفقرة ٤واملادة  من العهد؛ ٨ املادة(خيتارها بنفسه اليت لنقابة ا
 )جيم من الدستور/٧٠، واملادة ٦٣ من املادة ١

 مبا يف ذلك    ،احلـق يف الضـمان االجـتماعي       -١
 ١ من العهد؛ الفقرتان     ٩املادة   (ة االجتماعـي  يـنات التأم
 ؛)هاء من الدستور/٧٠ من املادة ٢و

مت تنفـيذ هذا احلق مبوجب الفقرة ألف من املادة           
 اليت تنص على أنه إثر      ١٩٩٧ لعام   ٨٠انون   مـن الق   ١٣

انضمام هنغاريا إىل االحتاد األورويب أصبح من حق مواطين         
املنطقة االقتصادية األوروبية، التمتع مبوجب لوائح اجلماعة       
األوروبية، خبدمات الضمان االجتماعي؛ وقد وّسعت املادة       

 النطاق الشخصي   ١٩٩٧ لعام   ٨٣ألـف مـن القانون      /٨
ملشـمولني خبدمات الضمان الصحي ليشمل      لألشـخاص ا  

 ٢مواطين املنطقة االقتصادية األوروبية؛ وقد وّسعت الفقرة        
 النطاق ١٩٩٨ لعام ٢٦ مـن القـانون   ٢٣مـن املـادة    

الشخصي ألشكال الدعم املقدم لألشخاص املعوقني ليشمل       
وقد مت إصدار هذه    . مواطـين املنطقة االقتصادية األوروبية    

 ١ والفقـرة ١٤ و٢٧وايل مبوجب املواد التعديالت على الت
 .٢٠٠١ لعام ٧٠ من القانون ٣٩من املادة 

 تسـاوي الذكـور واإلناث يف حق التمتع باحلقوق         -٤
 من الدستور اليت    ٦٦ من املادة    ١ من العهد؛ والفقرة     ٣املادة  (

 .)اقتبست نص العهد

 ١ من العهد؛ الفقرة     ١٣املادة   (احلـق يف التعليم    -٢
 )ياء من الدستور/٧٠واو واملادة /٧٠من املادة 

احلق يف العمل ويف كسب الرزق بعمل خيتاره املرء أو           -٥
 )باء من الدستور/٧٠ من العهد؛ املادة ٦املادة (يقبله حبرية 

 

 من  ٧املادة   (احلـق يف ظـروف عمل عادلة ومواتية        -٦
 )باء من الدستور/٧٠ من املادة ٤-٢العهد؛ والفقرات 

 

 من  ١٠املادة  (سـرة واألطفال واألمهات     محايـة األ   -٧
 اللتان تكرران ٦٦ من املادة    ٣ و ٢ والفقرتان   ١٥العهد؛ واملادة   

  من الدستور٦٧باحلرف الواحد نص العهد، واملادة 

 

احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسدية         -٨
دال من /٧٠ من العهد؛ املادة ١٢املادة (والعقلية ميكن بلوغه 

 )رالدستو

 

احلـق يف املشـاركة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد           -٩
 من ١ من العهد؛ والفقرة ١٥املادة  (الـتقدم العلمي وبتطبيقاته     

 )زاي من الدستور/٧٠املادة 

 

 من العهد؛   ٨ من املادة    ٢الفقرة  (احلق يف اإلضراب     -١٠
 )جيم من الدستور/٧٠واملادة 
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 يف األساسيةالقانون ينظم احلقوق والواجبات " على أن  تنص من الدستور٨ادة  من امل٢ الفقرة ملّا كانت -١١
، فإن أفضل سبيل لألخذ بتدابري خاصة ملكافحة التمييز فيما يتعلق باحلقوق اليت يكفلها العهد               "مجهورية هنغاريا 

 : القوانني هيوهذه. هو، فيما يبدو، من خالل مراجعة القوانني اليت تتضمن شروط املساواة يف املعاملة

 املتعلق بالتشجيع على    ١٩٩١ من القانون الرابع لعام      ٢املادة  
 العمل وإعانات البطالة 

 احلق يف العمل -١

 ١٩٩٢ من القانون الثاين والعشرين لعام ٥ من املادة ١الفقرة 
 من القانون   ١املعدل مبوجب املادة    (املـتعلق بقـانون العمل      

يق القانون الثاين والعشرين     املتعلق بتنس  ٢٠٠٣العشرين لعام   
 ) املتعلق بقانون العمل والقوانني املتعلقة به١٩٩٢لعام 

 

 ١٩٩٢ من القانون الثالث والثالثني لعام ٤ من املادة ١الفقرة 
 بشأن الوضع القانوين ملوظفي اخلدمة املدنية

 

 الذي صدرت مبوجبه ٢٠٠٢ من القانون الثاين لعام ١٧املادة 
 وضع األشخاص عدميي اجلنسيةاالتفاقية بشأن 

 

 املتعلق  ١٩٩٨ من القانون السادس والعشرين لعام       ٢٦املادة  
 باحلقوق وتكافؤ الفرص أمام املعوقني

 

 ١٩٩٣هاء من القانون الثالث لعام      /٩٤ من املادة    ٢الفقـرة   
 املتعلق باإلدارة االجتماعية واإلعانات االجتماعية

يف ذلك  الضمان االجتماعي، مبا     يف   احلـق  -٢
 االجتماعية التأمينات

 من القانون التاسع والسبعني لعام      ١٥ إىل   ٧الفقـرات مـن     
 من املادة   ٥مت مبوجب الفقرة    ( املـتعلق بالتعليم العام      ١٩٩٣
 تعديل املواد من    ٢٠٠٣ من القانون احلادي والستني لعام       ١٣
 ) من القانون أعاله١٥ إىل ٨

 احلق يف التعليم -٣

 املتعلق  ١٩٩٧نون األربعني بعد املائة لعام       من القا  ٢املـادة   
 باملتاحف واملكتبات العمومية

 

 املتعلق  ١٩٩٦ مـن القانون الثالث واألربعني لعام        ٦املـادة   
 خبدمة أفراد القوات املسلحة

 احلق يف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية -٤

 من القانون اخلامس والسبعني لعام      ٣ مـن املادة     ١الفقـرة   
 ملتعلق مبراقبة العمل ا١٩٩٦

 

 املتعلق ٢٠٠١ من القانون اخلامس عشر بعد املائة لعام ٦املادة 
باملركـز القـانوين للموظفني العموميني يف اجليش اهلنغاري         

 واملوظفني العاملني فيه مبوجب عقود

 

 املتعلق  ١٩٩٤ من القانون الثمانني لعام      ٦ من املادة    ١الفقرة  
 ١املعدل مبوجب الفقرة    (دعاء العام   خبدمة ومعاجلة بيانات اال   

 )٢٠٠٣ من القانون عشرين لعام ٥٧من املادة 

 

  ٢٠٠٠ من القانون الثاين والستني لعام       ١ من املادة    ٢الفقرة  
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 املتعلقة بسياسات العمالة اليت ١٢٢الذي يصدر االتفاقية رقم   
 ١٩٦٤اعتمدها مؤمتر العمل الدويل يف عام 

 ١٩٩٦من القانون الرابع واألربعني لعام       ٣٠ من املادة    ١الفقـرة   
 املتعلق خبدمة اجلنود الذين يؤدون اخلدمة العسكرية اإللزامية

احلق يف تكوين النقابات وانضمام الفرد إىل        -٥
 النقابة اليت خيتارها بنفسه

 من القانون الثاين والعشرين لعام      ١٥ مـن املادة     ١الفقـرة   
  املتعلق بقانون العمل١٩٩٢

 

 ١٩٩٧ من القانون احلادي والثالثني لعام ٣ من املادة ٢ة الفقر
 املتعلق حبماية الطفل وإدارة محاية الطفل

 محاية األسرة والطفل واألم -٦

 من  ٥ والفقرة   ٩ من املادة    ٤ والفقرة   ٧ من املادة    ١الفقـرة   
 ١٩٩٧ من القانون الرابع واخلمسني بعد املائة لعام         ٣٠املادة  

 امةاملتعلق بالصحة الع

 احلق يف الصحة -٧

وبعد القيام  .  قانون شامل ملكافحة التمييز    ، بوضع  يف إطار برناجمها التشريعي احلايل     ،بـدأت احلكومـة    -١٢
 إىل اجلمعية الوطنية مشروع القانون رقم       ٢٠٠٣سبتمرب  /بأعمال حتضريية دامت سنتني، قدمت احلكومة يف أيلول       

T/5585اعُتمد مشروع ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٨ويف . تعزيز تكافؤ الفرص املتعلق باملساواة يف املعاملة و ،
 املتعلق باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ       ٢٠٠٣القـانون هذا بوصفه القانون اخلامس والعشرين بعد املائة لعام           

 ).٣انظر املرفق (الفرص 

. قه بشكل أفقي، إجياد مناهج موحدة     وهذا القانون هو الئحة إطاريه يستهدف، لكونه عاماً وميكن تطبي          -١٣
ويستهدف القانون تعديل وحتديث األحكام اليت حتظر التمييز . قوانني الفرعية تعترب قوانني خاصةالوباملقارنة، فإن   

 .السليب ألفعال حمددة من خالل وضع مصطلحات موحدة

 املتعلق بتنفيذ مبدأ EC/2000/43يه التوج وبغية جعل القانون يتمشى مع قانون اجلماعة األوروبية، مت تبين -١٤
 املتعلق بإجياد   EC/2000/78 والتوجيهاملساواة يف املعاملة بني األشخاص بغض النظر عن األصل العرقي أو اإلثين،             

 وفضالً عن ذلك، يتضمن القانون أيضاً أحكاماً منسجمة مع. إطار عام للمساواة يف املعاملة يف االستخدام واملهنة
، واملتعلق بتنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف           ٢٠٠٢، الذي مت تعديله يف      EC/76/207التوجـيه   

ويعدد القانون السبل القانونية للحماية وينص على الشروع يف برنامج وطين لتكافؤ الفرص . االستخدام والتدريب
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ابتداًء من 

 من  ١ إىل الفقرة    جتدر اإلشارة ية تطبيق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       وفـيما يتعلق بإمكان    -١٥
يف حتديد حقوقه وواجباته يف احلق ...  لكل فرد يف مجهورية هنغاريا " من الدستور اليت تنص على أنه        ٥٧املـادة   

الثاين  والفصل   ." القانون دعـوى قضائية، يف حماكمه عادلة وعلنية جتريها حمكمة مستقلة وحيادية منشأة مبوجب            
 للحقوق األساسية اليت يتم بشأهنا      األمسىهو املصدر القانوين    ) احلقوق وااللتزامات األساسية  ( من الدستور    عشر

 . شرطقيد أو  بدون ٥٧ من املادة ١تطبيق الفقرة 
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 يف القرار الذي اختذته مل تصدر احملكمة الدستورية فيما يتعلق هبذا املوضوع حتديداً أي قرار لكنها أعلنتو -١٦
 من الدستور، اليت تنص ٧ من املادة ١نظراً ألحكام الفقرة : "بشـأن إمكانية تطبيق بعض املعاهدات الدولية، أنه    

 عند إصدار قرار يتعلق مبا إذا كان ،على تطابق القانون الدويل مع القانون احمللي، فإن الدستور يشترط على احملاكم
 أحكام العهد الدويل اخلاص     مراعاةد اجلمهور من حضور جلسات استماع احملكمة،        أم ال مـن الواجـب استبعا      

 ١٩٧٦ لعام   ٨م  ـقانون رق برسوم  املا مبوجب   ـبـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، اليت مت إصداره        
 ١٩٩٣ام  لع٣١م ـه األساسيــة، الصادرة مبوجب القانون رقـوأحكام اتفاقية محاية حقوق اإلنسان وحريات

[58/1995. (IX. 15.) AB decision, ABH 1995, 289.] . أنه يتعني على احملاكم يف حاالت قياساً استنتاجوميكن 
تقيـيد احلقوق األساسية املترتبة على االلتزامات الدولية، أن تعترب األحكام ذات الصلة املتعلقة بالصك               /انـتهاك 

 .لتطبيق مبثابة قانون قابل لاملعينالقانوين الدويل 

ومع ذلك،  .  إعمال احلقوق املستمدة من االلتزامات القانونية الدولية أمام احملاكم         ، كقاعدة عامة  ،ميكنو -١٧
 . من نواح عديدةفإن إمكانية التطبيق الفعلي هلذه احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشكل استثناًء

 العهد ال تتطابق بالكامل مع احلقوق االجتماعية اليت مت          إن احلقـوق املسـماة باجليل الثاين اجملسدة يف         -١٨
وفضالً عن ذلك، فإن الدستور يعلن عن بعضها ال كحقوق موضوعية . تصورها بشكل عام واليت حيميها الدستور

 فردية ألنه ال    اًوهذا يعين أن غالبية احلقوق االجتماعية ليست حقوق       . بل كالتزامات إجيابية تقع على عاتق الدولة      
. احلقوق اليت حيميها العهد أمام احملاكم اهلنغارية مباشرة       ال ميكن تطبيق مجيع      ولذلك   ،ميكـن إعماهلا أمام احملاكم    

 :وفيما يتعلق باحلقوق اخلاصة اليت حيميها العهد ميكن استنتاج ما يلي

 حقاً أساسياً بوصفه.) ABH 1999, 402انظر  (احلق يف العملوفقاً للمحكمة الدستورية، ينبغي تفسري  -١٩
بعث ، مبا يف ذلك احلق يف "تفسرياً عاماً حبيث يشمل حرية اختيار وممارسة مجيع أشكال النشاط أو املهنة أو العمل

 .[.AB decision, ABH 1994, 120 (IV. 16) .21/1994]وإدارة املشاريع 

باء /٧٠ من املادة ٢الفقرة (ل  لدى تساوي قيمة العمبتساوي األجرينبغي تصور املبدأ الدستوري املتعلق  -٢٠
 من العهد؛ ٧الفقرة   (يف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية     ساسي  األق  جزء من احل  عـلى أنه    ) مـن الدسـتور   

 ).باء من الدستور/٧٠ من املادة ٤-٢الفقرات 

 املتعلقةألف /٧٠باء من الدستور على أهنا حتدد املادة /٧٠ووفقاً للمحكمة الدستورية، ينبغي تفسري املادة  -٢١
ألف يتعلق باحلق يف    /٧٠وحظر التمييز السليب مبوجب املادة      ". حتظر التمييز السليب بشكل عام    اليت  عامل العمل، و  ب

وقد أصدرت احملكمة الدستورية حكماً مفاده أنه .  من الدستور٥٤ من املادة ١كرامة اإلنسان اليت حتميها الفقرة 
باء من الدستور ينطبق على النظام      /٧٠إلنسان، فإن احلظر الوارد يف املادة       إذا انـتهك التمييز احلق يف كرامة ا       "

 .[.AB decision, 1992, 280 (.XI. 20) .61/1992]" القانوين بأسره

وحيمي الدستور مبوجب حكم ينص على املساواة يف محاية كرامة اإلنسان، احلقوق األساسية اليت ينطبق                -٢٢
ومبا أنه ميكن مباشرة أمام     . كافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل     املتعلق مب بدأ  املل  بشأهنا حظر التمييز السليب مث    
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 ومببدأ حظر التمييز السليب، فإنه ميكن باملثل التذرع ،احملاكم التذرع باحلق يف كرامة اإلنسان على أنه حق أساسي
 . لدى تساوي قيمة العملتساوي األجرمببدأ 

عكس حجم ونوعية العمل وكذلك احلق يف الراحة وأوقات الفراغ، ي  متساوأجرباحلق يف وفـيما يتعلق    -٢٣
.  واحملكمة الدستورية والسوابق القانونية للمحاكم اهلنغارية مل تشر مطلقاً إىل هذه احلقوق            ةلوحـظ أنه املمارس   

 . ولذلك فإن إمكانية تطبيق هذه احلقوق أمر غري أكيد

 من املادة   ١ والفقرة   ٤ املادة   ؛ من العهد  ٨املادة  (  تكوين نقابات  احلق يف اسـتنتجت احملكمة الدستورية      -٢٤
نقابات على أنه ال وفسرت احلق يف تكوين تكوين اجلمعيات،من احلق يف حرية ) جيم من الدستور/٧٠ واملادة ٦٣

 .[.AB decision, ABH 1995, 177-187 (.VI. 17) .41/1995]تكوين اجلمعيات تعبري خاص عن احلق يف حرية 
جيم من الدستور أن يراعي حكم احملكمة مضمون احلق يف /٧٠ من املادة ١وفقاً لذلك، ينبغي عند تفسري الفقرة و

 ؛ من العهد٨ من املادة   ٢الفقرة  (وباملثل ميكن التذرع باحلق يف اإلضراب أمام احملاكم         . تكوين اجلمعيات حـرية   
 ).جيم من الدستور/٧٠ من املادة ٢الفقرة و

 ٦٦ من املادة ٣ و٢الفقرتان و من العهد؛ ١٠املادة  (احلق يف محاية األسرة والطفل واألمبا يتعلق أما فيم -٢٥
 عن رأيها بشأن احلقوق عديدةأعربت احملكمة الدستورية مرات فقد ، ) من الدستور٦٧ من املادة ٢ و١والفقرتان 

 من املادة ١ احلق الذي حتميه الفقرة ويتعني على سلطات إعمال القانون إعمال وضمان هذا    . الدسـتورية للطفل  
 املتعلق  ١٩٥٢ لعام   الرابع، هو يف هذه احلالة القانون       معني حىت عندما ال يتضمن قانون       ، وذلك  من الدستور  ٦٧

وكانت . (.B/199 AB decision, ABH 1992, 572/2299)باألسرة، أحكاماً حمددة تتعلق حبماية األسرة والطفل 
محاية احلقوق الدستورية التزام يقع على عاتق سلطات إعمال القانون حىت يف "رار سابق أن احملكمة قد أعلنت يف ق

 .(.B/1993 AB decision, ABH, 1996, 467/1097)" حال عدم إمكانية التذرع بأحكام قانونية حمددة

 من العهد؛ املادة ١٥ادة امل (احلق يف املشاركـة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته     -٢٦
أكدت احملكمة الدستورية على الطبيعة األساسية للحق يف حرية احلياة العلمية الذي يشكل ). زاي من الدستور/٧٠

احلق يف حرية احلياة العلمية تعبري عن احلق األساسي يف حرية           " عندما أعلنت أن     ،ثقافيةالياة  احلجزءاً من احلق يف     
ونطاق احلقوق . [.AB decision, ABH 1994, 183 (.VI. 24) .34/1994]" ستمد منهنـه ميكن أن ي أالتعـبري و 

الثقافية اليت حيميها العهد أوسع من نطاق احلق يف حرية احلياة العلمية، لذلك فإن احلقوق الثقافية اليت تقع خارج                   
 . قابلة للتطبيق أمام احملاكم اهلنغاريةغرينطاق احلق يف حرية احلياة العلمية 

 من  ٩املادة   ( مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية     ،جتماعياالضمان  الاحلق يف   ووفقاً للمحكمة الدستورية، فإن      -٢٧
هو حق غري أساسي وبالتايل ال تترتب عليه أية          ف  رغم أنه يعترب حقاً موضوعياً،     ،)هاء من الدستور  /٧٠العهـد؛ املادة    

ووفقاً لتفسري احملكمة، فإن الفقرتني . [.AB decision, ABH 1991, 206 (.IX. 10) .45/1991]مطالبات ميكن إعماهلا 
 .43/1995]ه ل ـلدولة وتتضمنان التزاماً للدولة ال حدود لواجب تنصان على هاء من الدستور /٧٠ من املادة ٢ و١

(VI. 30.) AB decision, ABH 1995, 191.] . احملاكملذلك ال ميكن التذرع هبذا احلق مباشرة أمام. 
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وقد .  من غذاء  للمرء ما حيتاجه  ، يوفر   على احلق يف مستوى معيشي كاف      من العهد    ١١تـنص املـادة      -٢٨
أن احلق يف   "،  B/1990/772وأعلنت احملكمة يف القرار     . واجهـت احملكمة الدستورية مرات عديدة هذه املشكلة       

ى معيشة املواطن ال ميكن أن       أن مستـو  أوالضـمان االجتماعي ال يعين احلق يف احلصول علــى أجور ثابتة            
ـ  وقد مت دعم هذا الرأي يف قرار صدر الحقاً         ". ؤات كان عليه، بسبب وضـع اقتصـادي غري م       عّمانخفض  ي

[43/1995. (VI. 30.) AB decision, ABH 1995, 192.]. 

لة وأعلنت أنه ال وقد فسرت احملكمة الدستورية احلق يف الضمان االجتماعي على أنه التزام يقع على عاتق الدو -٢٩
 [.AB decision, ABH 1998, 251 (.VI. 25) .32/1998]  كحق فردي"احلق يف الكفاف"  ميكن هلا أن تتصور إال

واحلق يف التحرر من ).  من لدستور٥٤ من املادة ١الفقرة ( احلق يف كرامة اإلنسان استخالصه منوهو حق ميكن 
 .منطقاجلوع هو حق يتصل باحلق يف البقاء وفقاً لل

ورأت احملكمة الدستورية يف قرار الحق أنه ال ميكن أن تترتب على احلق يف الكفاف حقوق جزئية أكيدة  -٣٠
وبالتايل، ال ميكن اعتبار احلق يف . [.AB decision, ABH 2000, 329 (.XI. 8) .42/2000] مثل احلق يف السكن

 .احملكمةالتحرر من اجلوع حقاً أساسياً ميكن إعماله مباشرة أمام 

من احلقوق  حقاً   على أنه ليس     ية والعقلية داحلق يف الصحة اجلس   فسـرت احملكمــة الدستوريــة     و -٣١
األساسـية اليت ميكن استخالصها مباشرة من الدستور، بل على أنه التزام دستوري تتعهد به الدولة وحتدده وفقاً                  

وقد أكدت احملكمة يف قراراهتا . [.AB decision, ABH 1995, 270 (.IX. 15) .56/1995] لقوهتـا االقتصـادية  
.... أن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسدية والعقلية ميكن بلوغه           "الالحقة هذا املوقف عندما رأت      

هـو يف حـد ذاتـه حق ال ميكن تفسريه على أنه حق أساسي وهو يتضمن التزاماً على املشرع بضمان احلقوق                      
ولذلك ميكن القول إن احلق االجتماعي يف الصحة      ". ددة من الصحة اجلسدية والعقلية    األساسـية يف جمـاالت حم     

 .اجلسدية والعقلية هو حق ال ميكن إعماله أمام احملاكم وال ميكن ألي فرد أن يطالب به

 من العهد؛   ١٣املادة  ( التزام يقع على عاتق الدولة       احلق يف التعليم  ويـنص الدسـتور اهلنغاري على أن         -٣٢
واو فإن هذا احلق مكفول يف مجهورية /٧٠ من املادة ١ووفقاً للفقرة ). واو من الدستور/٧٠ من املادة    ١لفقرة  او

نشر الثقافة وإمكانية الوصول إليها ( للدولة أن تكفل هذا احلق اميكن مبوجبهاليت  السبل ٢ الفقرة وتسرد. هنغاريا
 احملكمة  أعلنتا يتعلق باحلق يف املشاركة يف التعليم العايل،         وفيم). بشـكل عام، والتعليم االبتدائي اإللزامي اخل      

وال ميكن دحض إعمال هذا االلتزام أمام احملاكم، . الدستورية أن احلق يف التعليم العايل ميكن إعماله بطرق متعددة
يف ي يتحكم كمـا أن عـدم االمتثال له ال يؤدي إالّ إىل الشك يف املسؤولية السياسية، حيث أن الربملان هو الذ   

 .[.D/1990. AB decision, ABH 1995, 586/1310]إعماله 

ومـن جهـة أخـرى، يترتب على التزام الدولة يف بعض جماالت التعليم املطالبة بصفة فرديـة ببعض                   -٣٣
 ) مـثال ذلـك حـق الوالديـن والتالميذ يف املشاركة يف التعليم االبتدائي اجملاين    (احلقـوق القابلـة للتطبـيق      

[22/1997. (IV. 25.) AB decision, ABH 1997, 113.]. 

الذي دخل  (١٩٧٦ لعام ٩مت استنسـاخ العهد يف النظام القانوين اهلنغاري مبوجب مرسوم القانون رقم      -٣٤
الذي صدر مبوجبه العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        ) ١٩٧٦يناير  / كـانون الثاين   ٣حـيز التنفـيذ يف      
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 كانون  ١٦ الـذي اعـتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والعشرين املعقودة يف              واالجتماعـية والثقافـية   
، كان جملس رئاسة مجهورية     ١٩٨٩ويف احلقبة الزمنية اليت سبقت تغيري النظام يف عام          . ١٩٦٦ديسـمرب   /األول

 من ٣٨ من املادة ٢الفقرة وقد أُلغيت هذه اهليئة مبوجب . هنغاريا الشعبية هو السلطة اليت تصدر املراسيم بقوانني
ومل يتم إصدار أية مراسيم بقوانني منذ ذلك احلني، ومع ذلك فإن املراسيم بقوانني . ١٩٨٩ لعام ٣١القانون رقم   

وتقوم احملكمة الدستورية بتقييم مشاريع القوانني املعمول هبا، بوصفها اهليئة          . القائمة احتفظت بسرياهنا وصحتها   
 .[.AB decision, ABH 1994, 58 (.II. 18) .7/1994]ريعية اليت تقابل اهليئة التش

   تكافؤ الفرص أمام الذكور واإلناث- ٣املادة 

 اإلحصاءات والتحليالت

 العمل واالستخدام -١ 

وتستأثر . تطـرح املستويات املتدنية الستخدام كال اجلنسني حتدياً كبرياً أمام سياسة العمالة يف هنغاريا              -٣٥
 ٥,٦ بلغت نسبة العاطالت عن العمل ٢٠٠٣ويف عام .  يف املائة من العدد اإلمجايل للمستخدمني٤٥اإلناث بنسبة 

ومع .  يف املائة  ٦,١ يف املائة باملقارنة مع نسبة الذكور العاطلني البالغة          ٠,٥ أي أهنا اخنفضت بنسبة      -يف املائـة    
ويعود املستوى املنخفض يف   . ناثذلـك، فـإن نسبة عدم مزاولة أي نشاط يف سوق العمل أعلى يف صفوف اإل               

وندرة فرص العمل غري املتفرغ . االستخدام، جزئياً إىل نظام تقدمي اخلدمات وإعانات رعاية الطفل الواسع النطاق  
، كانت نسبة   ٢٠٠٣ويف عام   . وغري ذلك من أشكال العمل املرن تزيد من تعقيد عودة األمهات إىل سوق العمل             

 يف  ٥,٤ يف املائة من الذكور ونسبة       ٢,٨ أي نسبة    - من العاملني يف مجيع أحناء البلد         يف املائة  ٤إمجالـية قدرها    
 . تعمل يف وظائف لبعض الوقت-املائة من اإلناث 

ويعين الفصل األفقي أن املرأة     . وتتسـم سوق العمل بأهنا تقوم على الفصل بني اجلنسني أفقياً وعمودياً            -٣٦
ويعين الفصل العمودي أن    .  قطاعات ووظائف متنح أجوراً أقل من املعدل       ُتسـتخدم بنسب مئوية أعلى بكثري يف      

 يف  ٣٠املرأة تستأثر يف القطاع اخلاص بنسبة ال تتجاوز الُعشر من وظائف اإلدارة العليا وأهنا ال تستأثر إال بنسبة                   
 .املائة من جمموع أصحاب املشاريع

 ٢٠٠٣املعدل اإلمجايل ملرتبات املرأة كان يف عام وعـلى الرغم من ارتفاع مستوى مؤهالت املرأة، فإن        -٣٧
ويف الوظائف اليت ميكن مقارنتها، ومقابل العمل الذي .  يف املائة عن املعدل اإلمجايل ملرتبات الرجل١٩يقل بنسبة 

رجل  يف املائة عن األجور اليت يتقاضاها ال       ١٤ و ١٣يعترب أنه متساو، تتقاضى املرأة أجوراً تقل بنسبة تتفاوت بني           
 .يف القطاعني العام واخلاص

 التعليم والتدريب -٢ 

ومعدل . إن معدل تعلم املرأة يف هنغاريا بازدياد مستمر، وذلك يف صفوف املرأة الشابة بالدرجة األوىل               -٣٨
ومن . املؤهـالت اليت حتصل عليها املرأة أعلى، من حيث سنوات الدراسة، من املؤهالت اليت حيصل عليها الرجل   

وعدد النساء  . ى، ال تزال هناك قوالب منطية تتعلق باألدوار التقليدية للذكور واإلناث يف جماالت خمتلفة             جهة أخر 
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وُيالحظ وجود متييز يف . احلاصالت على شهادة جامعية أقل بكثري من عدد النساء احلاصالت على شهادة الثانوية      
 .نقص يف متثيل اإلناث يف هذه اجملاالتجماالت التخصص يف البحوث العلمية بني الذكور واإلناث وكذلك 

 الصحة -٣ 

وقد بدأ متوسط العمر املتوقع     .  يف املائة  ٦,٣ ونسبة االخنفاض يف عدد السكان تقارب        ١٩٨١منذ عام    -٣٩
 سنة بالنسبة ٧٦,٦ كان متوسط العمر املتوقع عند الوالدة     ٢٠٠٢ويف عام   . يـزداد بـبطء يف السنوات األخرية      

وحسب بيانات مكتب اإلحصاءات املركزي يف هنغاريا، ُسّجل ارتفاع       .  بالنسبة للذكور   سنة ٦٨,٣لإلنـاث؛ و  
 .٢٠٠٢-١٩٩٠بطيء يف متوسط العمر املتوقع عند الوالدة يف الفترة 

، ٢٠٠٢ويف عام   . وال يزال عدد حاالت اإلجهاض عالياً بشكل ُينذر باخلطر مقارنة مع عدد الوالدات             -٤٠
 . مولود حّي وإن كان ذلك العدد يف اخنفاض بطيء١٠٠ حالة لكل ٥٧,٩تعّمد بلغ عدد حاالت اإلجهاض امل

 احلماية االجتماعية -٤ 

 يف املائة تقريباً يف صفوف اإلناث والذكور، فإن الوضع          ١٠عـلى الـرغم مـن أن نسـبة الفقر تبلغ             -٤١
فاوت درجات تواجد املرأة والرجل ويعود ذلك إىل ت. االجتماعي للرجل الفقري واملرأة الفقرية خيتلف إىل حد كبري

 .يف سوق العمل

 للفترة ) املعدل اإلمجايل حلاالت الطالق   (ويشـري متوسـط حـاالت الطـالق لكـل حاالت الزواج              -٤٢
ومتثل . ٠,٤٢، بلغ معدل الطالق اإلمجايل  ٢٠٠٢ويف عام   .  إىل حـدوث ارتفاع يف هذا االجتاه       ٢٠٠٢-١٩٩٠

 .سر الوحيدة الويلاملرأة الغالبية العظمى من حيث األ

 يف املائة من األسر أفراداً آخرين من أفراد         ٤٠يضـم ثلـث جمموع األسر املعيشية قاصرين وتضم نسبة            -٤٣
 .ويف غالبية احلاالت، تعود إىل املرأة مهمة رعاية هؤالء األفراد يف األسرة. األسرة املعالني

 الربامج والتدابري احلكومية

 العمل واالستخدام -١ 

، الذي مت تنفيذه ضمن إطار "تشجيع املرأة على العودة إىل سوق العمل"تمثل اهلدف من الربنامج املعنون ي -٤٤
الـربنامج التشـغيلي لتنمية املوارد البشرية بدعم من الصندوق االجتماعي األورويب، يف تنظيم تدريب شخصي                

مل أو مساعدهتا لكي تصبح صاحبة      وتقـدمي خدمـات دعم شخصية بغية مساعدة املرأة يف العودة إىل سوق الع             
 .مشروع، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة باملرأة

هو نشر أماكن العمل املالئمة لألسرة      " تعزيز تنسيق حياة األسرة والعمل    "والغرض من الربنامج املعنون      -٤٥
ويف إطار . سوق العملوطرق إدارة املوارد البشرية على نطاق واسع، مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز وضع املرأة يف 

 . امرأة االستفادة من اخلدمات املقدمة وفقاً لالحتياجات الشخصية٤ ٠٠٠هذا الربنامج، ميكن لقرابة 
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 احلد من   األورويب بدعم اهلدف املتمثل يف     التابعة لالحتاد  "EQUAL" املبادرة اجملتمعية    ٢٠٠٤بـدأت منذ عام     و -٤٦
 وبغية احلد من العزل األفقي، فإن الربنامج يدعم بالدرجة األوىل أنشطة بث             .نيالعزل األفقي والعمودي القائم بني اجلنس     

الوعي ويشجع الشباب على حماولة االلتحاق مبجاالت عمل يسيطر عليها تقليدياً اجلنس اآلخر، ويشجع أيضاً على زيادة                 
وبغية احلد من العزل العمودي، فإن . عيةمشـاركة املرأة يف جمايل البحث واالبتكار، وكذلك يف جمال العلوم التقنية والطبي            

 .الربنامج يدعم مبادرات بث الوعي واتباع طرق جديدة تدعم النهوض باملرأة يف مكان العمل

 نظام احلماية االجتماعية ودعم األسرة -٢ 

األخذ  ٢٠٠٢بغية التعويض عن النفقات اإلضافية اليت تتكبدها األسر يف بداية العام الدراسي، مت يف عام         -٤٧
بعـالوة إضـافية شهرية لألسرة تقدم إىل األفراد املؤهلني للحصول عليها، وذلك قبل بدء الفصل الدراسي، يف                  

 .أغسطس كل عام/آب

وبغية التعويض عن النفقات اإلضافية اليت تتكبدها األسرة فيما يتعلق بوالدة الطفل واألمومة، مت أيضاً رفع  -٤٨
، ازدادت عالوة األمومة املقدمة مرة واحدة عند        ٢٠٠٣يناير  / من كانون الثاين   ومنذ األول . مـبلغ إعانة األمومة   

 . يف املائة السابقة من أدىن مبلغ إلعانة الشيخوخة١٥٠ يف املائة باملقارنة مع نسبة ٢٢٥الوالدة، إىل 

تقاعدي، لكل   يف املائة من أدىن معاش       ٣٠٠ازدادت إعانـة األمومة املقدمة لألسر اليت هلا توائم بنسبة            -٤٩
 لكي يعوض   ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١وقد تضاعف مبلغ إعانة رعاية الطفل بالنسبة ألسرة التوأم منذ           . طفل

ويف الوقت نفسه مت توسيع شرط أهلية       . عن النفقات اإلضافية املتكبدة فيما يتعلق باالحتياجات العادية والطارئة        
 . اليت تريب توأماً حىت يصل إىل سّن االلتحاق باملدرسةاحلصول على إعانة رعاية الطفل بالنسبة لألسر

وتتضمن مدة اخلدمة املطلوبة ألهلية احلصول على تقاعد مبكر للشيخوخة، مدة رعاية الطفل ابتداًء من                -٥٠
، وهي تنطبق على كل شخص ١٩٤٠ والرجل املولود بعد عام ١٩٤٦ يف حالة املرأة املولودة بعد عام ٢٠٠٣عام 

 . شخص كل عام٢ ٠٠٠ - ١ ٥٠٠ويشمل توسيع نطاق االستحقاق . يض التقاعد أو التقاعد املبكريف حال ختف

 الصحة -٣ 

يشري الربنامج الوطين للصحة العامة باختصار إىل مهامه بالنسبة للسنوات العشر املقبلة، بغية حتسني الوضع  -٥١
ند الوالدة بثالث سنوات واحلد من تواتر       الصـحي للسـكان اهلنغاريني من خالل متديد متوسط العمر املتوقع ع           

 .األسباب الرئيسية للوفيات

 :لدى إجراء اختبارات فحص الصحة العمومية ُتعطى األولوية ملا يلي -٥٢

  مرة كل سنتني،٦٥ و٤٥فحص ثدي النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني : إجراء فحص سرطان الثدي �

 ٢٥النساء للنساء الاليت تتراوح أعمارهن بني       إجراء فحص لعنق الرحم وفحص خاص بأمراض         �
  سنة مرة كل ثالث سنوات، مبا يف ذلك فحوص للخاليا،٦٥و
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 سنة مرة كل سنتني، باالستناد ٧٠ و٥٠فحص قولون اإلناث والذكور ّممن تتراوح أعمارهم بني  �
 .إىل تشخيص بعد إجراء فحص خمتربي للدم املوجود يف الغائط

اإليدز واحلد من انتشار    / للربنامج هو منع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري        ومثـة هـدف هام آخر      -٥٣
ويتمثل أحد أعمدة خطة العمل     . األمـراض املنقول باالتصال اجلنسي من خالل بث الوعي يف صفوف الشباب           

س وتقدمي  احملددة يف تركيب آالت تعمل تلقائياً لبيع عوازل ذكرية، وتوزيع منشورات تتضمن معلومات عن اجلن              
 .املشاورة يف مكاتب إعالم الشباب

، اعـتمدت احلكومة قراراً بشأن مهام حكومية تتعلق بتنفيذ أهداف قصرية ومتوسطة     ٢٠٠٢ويف عـام     -٥٤
ويويل القرار اهتماماً خاصاً    . األجـل للربنامج الوطين االستراتيجي الرامي إىل احلد من مشكلة تعاطي املخدرات           

 . املدمنني على املخدرات ويشرع بربامج خاصة لصاحلهمبالنساء احلوامل والرضع

 النظام القانوين

 األنظمة العامة -١ 

وينص دستور مجهورية هنغاريا    . ٢٠٠٣اعـتمد قانون املساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص يف عام             -٥٥
. جلديد لـه أمهية كبرية للغاية    وغـريه من اللوائح القانونية على حظر مجيع أنواع التمييز ولكن اعتماد القانون ا             

وينص القانون على أن تعزيز تكافؤ الفرص هو بالدرجة األوىل التزام على الدولة غرضه املعلن هو تقدمي احلماية                  
وينص القانون على إمكانية قبول أي شكوى تكون        . القانونية الفعالة جلميع األشخاص الذين يعانون من التمييز       

عبء اإلثبات يف حال انتهاك القانون، ويأمر بإنشاء سلطة خاصة تتخذ اإلجراءات يف من مصلحة اجلمهور، وقلب 
وهذا القانون يتطابق ). ٢٠٠٥وقد شرعت هذه السلطة يف العمل يف عام (حاالت انتهاك مبدأ املساواة يف املعاملة 

 .مع قوانني االحتاد األورويب املتعلقة باملوضوع

 العمل واالستخدام -٢ 

، ٢٠٠١يف عام   ) ١٩٩٢القانون الثاين والعشرون لعام     (لتعديل الذي أُجري على قانون العمل       أدخـل ا   -٥٦
، تطبيق ٢٠٠٤ووفقاً هلذا القانون، ينبغي ابتداًء من عام       ". األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة     "مفهـوم   

 .شرط املساواة يف األجور عند حتديد األجور

 ميكن مبوجب قانون تعزيز االستخدام وإعانات البطالة، تقدمي الدعم لتدريب      ،٢٠٠١يوليه  / متوز ١ومنذ   -٥٧
األشـخاص الذيـن تقوم مكاتب االستخدام بعرض عمل عليهم أو إحلاقهم بعمل، وال سيما ّممن يتلقّني إعانات                

كن تقدمي  ، مي ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ  . احلمـل واإلجناب، أو إعانات األمومة أو إعانات رعاية الطفل         
 .الدعم وفقاً للقانون أعاله للشخص الذي يقوم بعمل لبعض الوقت أو الشخص الذي يعمل عن ُبعد
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 سنة وكذلك األشخاص ١٤وميكن تيسري العمل لبعض الوقت لألشخاص الذين يقومون برعاية أطفال دون سن         -٥٨
ية تغطي األجور واملسامهات االجتماعية اليت      الذين يظلون دون عمل ألكثر من ثالثة أشهر، من خالل تقدمي مساعدة مال            

 .يتعني على أصحاب العمل دفعها وضمان دفع تكاليف التنقل من صندوق سوق العمل

 املتعلق بدعم األسرة فرصة لألم للعودة إىل    ١٩٩٨ لعام   ٨٤ويتيح التعديل الذي أُدخل على القانون رقم         -٥٩
كن لألجداد واجلدات رعاية األطفال عندما تكون األم يف العمل      ومي. سـوق العمل عندما يتّم طفلها سنته األوىل       

 .مقابل عالوة لرعاية الطفل تضاف بطبيعة احلال إىل املعاش التقاعدي الذي حيصل عليه اجلد أو اجلدة

 املتعلق باملسامهة يف التأمني الصحي حيز النفاذ، يف ١٩٩٨ لعام ٦٦وبدخول التعديالت على القانون رقم  -٦٠
. ، ازداد عدد األشخاص الذين ال يتعني على أصحاب العمل دفع اشتراك صحي هلم             ٢٠٠٥يناير  /ون الثاين  كان ١

 .ومن املتوقع أن يؤدي هذا التعديل إىل زيادة استعداد أصحاب العمل الستخدام املرأة اليت ترعى أطفاهلا

 احلماية االجتماعية والصحة -٣ 

خدمة " دعم األسرة "اجملتمع واإلعانات االجتماعية على أن       املتعلق بإدارة    ١٩٩٣يـنص قـانون عـام        -٦١
ومراكز دعم األسرة مسؤولة عن أمور منها تقدمي املساعدة إىل األسر واألشخاص الذين             . اجتماعـية شخصـية   

يواجهـون أزمـات اجتماعية ومالية وعاهات عقلية وأزمات يف األسرة إىل جانب منع حدوث حاالت أزمات                 
 .راكز دعم األسرة أن تعمل بصورة وثيقة مع نظم محاية الطفل والصحة العامة أيضاًويتعني على م. كهذه

 على أن تقدم السلطات احمللية خدمات صحية يف ١٩٩٧يـنص القانون الرابع واخلمسون بعد املائة لعام    -٦٢
ملشورة هلا وتقدمي   وتتمثل أهم هذه اخلدمات يف محاية املرأة احلامل وتقدمي ا         . املقاطعـات تستهدف زيارة األسرة    

وتستهدف هذه . الـرعاية الصـحية لألطفال دون سن الثالثة من العمر من خالل إجراء زيارات منتظمة لألسرة      
اخلدمـات بالدرجـة األوىل، حتديد أشكال هتديد الصحة اجلسدية والعقلية والرفاه االجتماعي اليت قد تظهر يف                 

 . األسرة، واالعتراف هبا والقضاء عليها

  احلق يف العمل-٦ املادة

) ١٢٢رقم  (١٩٦٤صـدقت هنغاريا على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بسياسة االستخدام لعام      -٦٣
نرفق طياً ). (١١١رقم  (١٩٥٨لعام ) التمييز يف االستخدام واملهنة(واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالتمييز 

 ). ١١١ ورقم ١٢٢دابري املتخذة لتنفيذ أحكام اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم  املتعلقني بالت٢٠٠٣تقريرينا لعام 

 حالة سوق العمل

 اجتاهات االستخدام

اخنفض يف العقد األول من التسعينات أي خالل سنوات الكساد االقتصادي الذي تال التغيريات السياسية،  -٦٤
 ٢٥ مليون أي بنسبة ٣,٦ مخسة ماليني من األشخاص إىل عدد أفراد السكان القادرين على العمل والبالغ عددهم

.  يف املائة٤ عندما جتاوزت نسبة معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ١٩٩٨وحدث االجتاه الصعودي يف عام . يف املائة
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اركة يف ويعود النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل يف معظمه إىل حدوث حتسن يف اإلنتاجية وبقدر أقل إىل ارتفاع املش                
وساهم تطبيق أساليب اإلنتاج والتكنولوجيات املعاصرة وكذلك حتسني تنظيم العمل يف زيادة معدل . سوق العمل

 . يف املائة خالل الفترة األخرية٣اإلنتاج السنوي بنسبة 

ملثل وبا. ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٣,١ وبنسبة ١٩٩٨ يف املائة يف عام ١,٤وارتفع معدل االستخدام بنسبة  -٦٥
وحدث ركود يف معدالت االستخدام يف عام       . بـدأ منـو االقتصاد يف التباطؤ بسبب التباطؤ يف االقتصاد العاملي           

وأثّر االنكماش يف معدل االستثمار     . ٢٠٠٢ وبـدأت هذه املعدالت باالخنفاض يف اجلزء األول من عام            ٢٠٠١
 .تأثرياً سلبياً على معدالت االستخدام - يف املائة ٢,٦ يف املائة إىل ١٨,٣ من -الصناعي واإلنتاج 

فقد تضمنت  . وإىل جانـب الكساد االقتصادي العاملي، أدت بعض تدابري السياسة االقتصادية إىل تفاقم الوضع              -٦٦
وقامت .  وتعزيز أسعار صرف العملة اهلنغارية     - الذي أدى إىل زيادة أجور األيدي العاملة         -رفـع احلد األدىن لألجور      

.  بالنقل اجلزئي أو الكلي لقدراهتا اإلنتاجية إىل بلدان أخرى، واستمرت عملية إعادة اهليكلة االقتصادية              بعـض الشركات  
وحدث تسريح للموظفني يف عدد من قطاعات االقتصاد        . واخنفض معدل االستخدام يف قطاعي الزراعة واستخراج الفحم       

ومع ذلك، متكن معظم األشخاص الذين مت       . واألحذيةاملنخفضـة األجور، وال سيما يف قطاعات النسيج وصنع املالبس           
تسرحيهم يف قطاعات خمتلفة من االقتصاد من إجياد عمل بسرعة نسبياً، وذلك بالدرجة األوىل يف مشاريع االستثمار املمولة 

 . من رؤوس أموال أجنبية، أو يف صناعات البناء أو اخلدمات

انت يف السابق قطاعاً يستوعب عدداً كبرياً من األيدي         ، بدأت صناعة التجهيز اليت ك     ٢٠٠٢ويف عـام     -٦٧
. العاملة، بتسريح العاملني ومل يتم االحتفاظ مبعدل االستخدام إال من خالل إعادة االستخدام يف قطاع اخلدمات               

 . ٢٠٠١والواقع أن الزيادة يف معدالت االستخدام يف قطاع اخلدمات هي اليت مسحت ببلوغ معدالت عام 

فقد ارتفع عدد العاملني يف     . ٢٠٠٢معدالت االستخدام باالزدياد منذ النصف الثاين من عام         وبـدأت    -٦٨
 يف ١,٧ يف املائة، وارتفع عدد العاملني يف الربع الثالث من نفس السنة إىل ١,٥ بنسبة ٢٠٠٣الربع الثاين من عام 

لة األخرية إىل أن معدل االستخدام يف وتشري اإلحصاءات املفص . ٢٠٠٢املائـة باملقارنة مع نفس الفترتني يف عام         
  مليون شخص، وإىل أن معدل استخدام األشخاص من الفئة العمرية   ٣ ٩٢٤ بلغ   ٢٠٠٣الـربع الـثاين من عام       

 يف  ٥٠,٩ يف املائة ومعدل استخدام اإلناث       ٦٣,٥وبلغ معدل استخدام الذكور     .  يف املائة  ٥٧ سنة بلغ    ٦٤-١٥
وبلغت نسبة املرأة العاملة    . ذكور مقارنة باستخدام اإلناث يف كل جمموعة عمرية       وجتاوز معدل استخدام ال   . املائة

 يف املائة، حيث ارتفعت هذه النسبة ببطء ألن الزيادة يف معدالت استخدام املرأة              ٤٦من بني األشخاص العاملني     
 . أكرب باملقارنة مع معدالت استخدام الرجل

، بلغت نسبة القوة العاملة النشطة العاملة لبعض        ٢٠٠٢ففي عام   : نغاريا قليلة يف ه   ةإن أشـكال العمل الالمنطي     -٦٩
 . يف املائة من القوة العاملة النشطة تعمل على أساس عقود لفترة حمددة٦,٣ يف املائة، وكانت نسبة ٣,٩الوقت 

 اجتاهات البطالة

 معدل البطالة من نسبة ، حيث اقترب١٩٩٣بلغـت معدالت البطالة يف هنغاريا أعلى مستوياهتا يف عام           -٧٠
، وذلك يعود جزئياً إىل ٢٠٠١ومنذ ذلك احلني، اخنفضت معدالت البطالة بصورة تدرجيية حىت عام .  يف املائة١٣
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وأثر ذلك تأثرياً سلبياً على وقف تقدمي اإلعانات إىل األشخاص          . زيادة األنظمة الصارمة يف نظام إعانات البطالة      
فقد مت استبعاد أولئك األشخاص من قوائم البحث عن عمل .  سوق العمل  الذيـن يعـانون من حرمان شديد يف       

 .مبراكز االستخدام، مما أدى إىل احلد من فرص عودهتم إىل سوق العمل

 من نطاق أشكال الدعم املتاحة للتشجيع على        ٢٠٠٢ووّسـع القانون اجلديد الذي مت إصداره يف عام           -٧١
ل دورات التدريب وإعادة التدريب حلث العاطلني عن العمل على          فقـد رفع مبلغ الدعم املدفوع خال      . العمـل 

ويسمح القانون اجلديد بتطبيق اللوائح بصورة أكثر مؤاتاة من العادة يف حالة . االلتحاق بالتدريب يف سوق العمل
ال العمل  وبغية التشجيع على انتشار أشك    . أفراد اجملموعات األكثر حرماناً، أي األشخاص املسنون وأفراد الروما        

 . الالمنطية، فإن القانون اجلديد يدعم بصورة أكرب العمل لبعض الوقت والعمل عن بعد

وإىل جانب  . اختذت البطالة املقرونة بالكساد الذي اتسم به النصف األول من التسعينات طابعاً هيكلياً             -٧٢
 .ظاهرة البطالة، شهدت بعض القطاعات واملهن نقصاً كبرياً يف عدد العاملني

 شهدت ركوداً بشكل خاص يف معدالت ٢٠٠٣-٢٠٠٢وأشار مكتب اإلحصاءات املركزية إىل أن فترة  -٧٣
ووفقاً لإلحصاءات، كان عدد العاطلني عن العمل يف الفترة من . االسـتخدام بغـض النظر عن التغريات املومسية      

 شخص، ٢٣٩ ٠٠٠ عاماً ٧٤ و١٥، من اجملموعة العمرية اليت تتراوح بني ٢٠٠٣أغسطس /يونيه إىل آب/حزيران
ويف نفس الفترة، بلغت نسبة البطالة يف صفوف األشخاص من الفئة .  يف املائة٥,٧وذلك يقابل نسبة بطالة قدرها 

 يف املائة باملقارنة مع اإلحصاءات  ٠,٤ يف املائة، أي أهنا سجلت اخنفاضاً قدره         ١٣,٢ عامـاً    ٢٤-١٥العمـرية   
 .املقابلة يف السنة السابقة

 شخاص غري العاملني واألشخاص غري احملظوظني يف سوق العملاأل

ويف بلدان أوروبية . يتسم اجملتمع اهلنغاري باخنفاض يف معدل االستخدام مقرون باخنفاض يف معدل البطالة -٧٤
م أخرى هلا معدالت بطالة مماثلة، تقترن معدالت االستخدام مبعدالت بطالة أعلى، بينما تقترن معدالت االستخدا              
. يف هنغاريا باخنفاض املشاركة يف سوق العمل، أي أهنا تقترن بارتفاع يف عدد األشخاص غري النشطني اقتصادياً                

فهم :  عاماً غري نشطني اقتصادياً    ٦٤ و ١٥ أشخاص تتراوح أعمارهم بني      ١٠فهناك أربعة أشخاص من بني كل       
 يف املائة،   ٣٠لئك الطالب ونسبتهم    ومن بني أو  . إمـا ال يعملـون أو ال يسـعون بنشاط للحصول على عمل            

ومع .  يف املائة٣٦ يف املائة، واملتقاعدون ونسبتهم ١٣واألمهات الاليت يقمن برعاية طفل واحد أو أكثر ونسبتهن 
أو يعملون / شخص ال حيصلون على أي دخل مشروع ويعتمدون على أسرهتم يف العيش و٥٠٠ ٠٠٠ذلك هناك   

 .يف السوق السوداء

. الة وانعدام النشاط، أي عدم العمل بانتظام، مها السبب يف ظهور حاالت عديدة من ضعف احلالإن البط -٧٥
 ال تستفيد حىت من النمو االقتصادي ولذلك فإن أوضاعها يف سوق العمل ال              جمموعـات ضعيفة احلال   وهـناك   

ذه اجملموعات، يف   وتتضمن ه . تتحسـن إال بعـد أن تتلقى دعماً خاصاً من خالل برامج أو إعانات تستهدفها              
األحـوال العاديـة، األشخاص احلاصلني على القدر القليل من التعليم، واألشخاص املعوقني، واألشخاص الذين               

 .يعانون من وهن صحي، واألشخاص من أصل غجري
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 يف سوق العمل منخفض جداً يف       على مستوى تعليم منخفض   ومعـدل مشـاركة األشخاص احلاصلني        -٧٦
مع متوسط معدل املشاركة يف االحتاد األورويب، والبطالة يف صفوف هذه اجملموعات تبلغ أعلى              هنغاريا باملقارنة   

 يف املائة من    ٢٩وُيقدر أن نسبة    . ٢٠٠٣ يف املائة يف الربع الثاين من عام         ٥,٧وقد بلغت نسبة البطالة     . مستوى
 . سنوات من التعليم االبتدائي٨األشخاص العاطلني عن العمل مل يكملوا 

وتشري الدراسة االستقصائية للقوة العاملة اليت      . إن مشـاركة املعوقـني يف سوق العمل منخفضة للغاية          -٧٧
 شخص يف سن العمل يّدعون أهنم    ٦٥٦ ٠٠٠، إىل وجود    ٢٠٠٢أجـراها املكتب املركزي لإلحصاءات يف عام        

 شخص ٩٥ ٠٠٠االستخدام ومل يتجاوز عدد الذين كانوا على اتصال مبكاتب . يعانون من مشاكل صحية دائمة
والفرص يف سوق العمل حمدودة أمام األشخاص الذين يعانون         .  شخص ١٠ ٠٠٠وكان عدد العاطلني من بينهم      

 يف املائة من هذه اجملموعة يف أماكن عمل خاصة ٢٠وتعمل نسبة تقل عن . من مشاكل صحية دائمة أو من إعاقة
 ).ورشات عمل حممية أو مدعومة من احلكومة(

وعدد .  نسمة تقريباً  ٦٠٠ ٠٠ و ٤٥٠ ٠٠٠ يتراوح بني    سكان الروما تشـري التقديرات املهنية إىل أن عدد        و -٧٨
سـكان الروما يف تزايد خالفاً ملا حيدث بالنسبة للمجموعات األخرى من السكان، ويتوقع العاملون يف جمال التعداد                  

 يف املائة خالل اخلمسني ١١ يف املائة إىل ٥الية البالغة السكاين أن يرتفع عدد أقلية الروما من بني السكان من نسبته احل           
وتفسر ذلك طائفة من    . ومجيع املؤشرات املتعلقة بعمل الروما أسوأ من املؤشرات املتعلقة بغالبية السكان          . سـنة املقبلة  

رومة اقتصادياً،  اخنفاض معدالت االلتحاق باملدارس، والتركّز يف املناطق احمل       : العوامـل تـتعلق مجـيعها بروابط سببية       
ومعدالت استخدام الروما هي نصف معدالت استخدام باقي السكان تقريباً، ومعدالت           . والتميـيز يف سـوق العمل     

الـبطالة يف صـفوف أقلية الروما أعلى بثالث أو مخس مرات من معدالت البطالة يف صفوف باقي السكان، ومعدل                    
ونتيجة . ث مرات من نظريه يف صفوف اجملموعات السكانية األخرى        املعـالني إىل اُألجراء يف صفوف الروما أقل بثال        

 .دوام البطالة ألكثر من عقد، هناك خطر متزايد يف أن تصبح بطالة الروما منط عيشهم

. لذلك، من املطلوب اتباع هنج معقد للتحكم باملشاكل املتنوعة واملتداخلة للبطالة يف صفوف أفراد الروما -٧٩
وضع برامج تستهدف حتسني مستويات تعليم الروما ومهارهتم واحلد من أوجه احلرمان على             ومـن اهلـام للغاية      

 .املستوى اإلقليمي، واحلد من ظاهرة التمييز ضدهم، وزيادة فعالية الربامج املنفذة يف هذا اجملال

 أمهية خاصة يف    إن الـربامج املركـزية والقطرية الشاملة اليت جتمع بني تقدمي اخلدمات وتقدمي الدعم هلا               -٨٠
مسـاعدة العاطلني عن العمل ملدة طويلة، وباملثل فإن جتهيز وتقييم الدروس املستخلصة من الربامج اجلارية لـه                 

وميكن تنفيذ الربامج بنجاح أكرب إذا ما عمل األشخاص املسؤولون عن برامج الروما، واملوجهون              . أمهـية خاصة  
وقد وضعت جمموعات حملية عديدة برامج يتم يف إطارها        . صفوفهمومـنظمو الربامج، على ضم أفراد الروما إىل         

بصفة خاصة توظيف املعلمني واملعلمات، بدعم من مراكز االستخدام، ملنع رسوب الشباب والشابات من الروما               
وَتوقفهـم عن الدراسة ومساعدهتم يف حتسني حتصيلهم الدراسي يف إطار أنشطة خارجة عن املنهاج الدراسي يتم   

املساعدة يف احلد من الفجوة التعليمية، ومراجعة املناهج املدرسية،         (ذها بالتنسـيق مـع املناهج الدراسية        تنفـي 
واستخدام أفراد من الروما يف وظائف اإلشراف على املدارس .). واملسـاعدة يف التكـيف مع أجواء املدرسة إخل       
 . واملساعدة االجتماعية يف املدارس خيدم غاية مماثلة
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بـرامج عمل وتدريب األشخاص الذين ظلوا عاطلني عن العمل لفترات طويلة جناحاً، وذلك              حققـت    -٨١
بالدرجـة األوىل يف اجملتمعات اليت توجد فيها هياكل لإلدارة الذاتية للروما، ويف اجملتمعات اليت كونت مجعيات                 

وقد .  يف إطار اتفاقات للتعاون    تتعاون بنشاط مع مكاتب العمل احمللية واحلكومات احمللية، وغالباً ما يكون ذلك           
وافقت احلكومات احمللية على تنظيم دورات تدريبية تستهدف احلد من الفوارق، والبحث عن مشاركني وإبقائهم 

 .يف الدورات التدريبية وتشغيل شبكات جمانية آمنة وتنظيم اخلدمات اجملتمعية

مل اإلجيايب الذي يعود بالنفع على اجملتمعات       ومـن خالل تقدمي الدعم اإلضايف، تطبق سياسة العمالة الع          -٨٢
وميكن بوضوح إثبات فوائد العمل اإلجيايب وتطبيقه عندما تتعاون اهلياكل املستقلة للروما . احملرومة، مبن فيها الروما

 أو اجلهات من أصل الروما اليت تقوم بتنظيم املشاريع مع األشخاص الذين يشتركون يف الربامج الرامية إىل حتسني                 
 . إمكانية إجياد عمل ألفراد الروما

واستؤنف هذا الربنامج " مكافحة االستبعاد من عامل العمل" يف برنامج جديد يدعى   ٢٠٠٢ُشرع يف عام     -٨٣
واهلدف املباشر هلذا الربنامج هو إدماج األشخاص الذين ظلوا عاطلني عن العمل لفترة طويلة              . ٢٠٠٣يف عـام    

د االجتماعي، واألشخاص الذين يتلقون بصورة منتظمة إعانات حكومية، يف سوق والذين يواجهون خطر االستبعا
العمل، من خالل مشاريع األشغال العامة اليت جتمع بني الرفاه والصحة البيئية واليت تقوم على مبادرات احلكومات 

ومن املتوقع أن . ويستهدف أحد مكونات هذا اهلدف تقدمي الدعم لدمج السكان الروما يف سوق العمل     . احمللـية 
حيد الربنامج من عدد األشخاص املسجلني حملياً على أهنم عاطلني عن العمل لفترة طويلة وعدد األشخاص الذين                 

وتكفل وزارة التعليم اإلشراف املهين على تنفيذ برنامج . يـتلقون بصـورة منتظمة إعانات من احلكومات احمللية      
"EQUAL"       ويستهدف هذا الربنامج تعزيز الوصول إىل      . االجتماعي األورويب ، وهو برنامج جترييب وضعه احملفل

 . شخص تقريباً من املستفيدين منه٣٠٠أول عمل يف سوق العمل من خالل تعليم مهن مدرة للربح ل  

 إىل سوق العمل تزداد تعقيداً بسبب مواجهتهم لصعوبات أكثر يف التكيف مع ظروف              الكبار يف السن  إن عودة    -٨٤
 .  عاماً ال تتمشى ومطالبات سوق العمل٥٠ومؤهالت السكان العاطلني الذين تتجاوز أعمارهم . يدةالعمل اجلد

وتفيد الدراسات االستطالعية .  شخص٣٥ ٠٠٠ و٣٠ ٠٠٠ ما بني   بال مأوى ويقـدر عدد األشخاص      -٨٥
صلون على مرتب بشكل من الذين يعيشون يف بيوت الرعاية حي)  يف املائة٣٠-٢٥(احملددة اهلدف بأن جزءاً كبرياً 

وهناك عوامل خمتلفة حتمل الشخص على أن يصبح بال مقر . منتظم، وهناك جزء مماثل ميارس عمالً من وقت آلخر
ولذلك فمن شأن املساعدة اإلمجالية املقرونة بتوفري اخلدمات الصحية واالجتماعية وتلك املتعلقة بإجياد . إقامة ثابت

 . هلذه املشكلةعمل أن تساعد يف إجياد حل فعال

وبعض هذه  .  صورة خمتلفة عن املؤشرات املتعلقة بعمل الذكور       اإلناثوتعكس املؤشرات املتعلقة بعمل      -٨٦
املؤشرات هي أفضل من نظريهتا يف االحتاد األورويب، وبعضها األخر أسوأ منه، لكن اإلحصاءات تبني أن التفاوت             

وقد اخنفض معدل االستخدام والنشاط يف صفوف اإلناث يف         . بني عمل الذكور وعمل اإلناث ضئيل يف هنغاريا       
، ارتفعت مؤشرات عمل    ١٩٩٧وبعد  .  بنفس مستوى اخنفاضه يف صفوف الذكور      ١٩٩٧-١٩٩٠الفـترة بني    

ونسبة البطالة يف صفوف اإلناث أقل مما هي عليه يف صفوف           . اإلنـاث بصورة أكرب من نظريهتا بالنسبة للذكور       
 .بالنسبة للذكور أعلى وألن نسبة مشاركة الذكور يف التعليم أدىنالذكور ألن سن التقاعد 
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 العامالت قبل التمتع بإجازة األمومة منذ أول دراسة استطالعية أجريت عن عمل املرأة،   األمهاتاخنفـض عدد     -٨٧
ي عمل قبل   ، كانت نسبة األمهات اللوايت مل ميارسن أ       ٢٠٠٢ووفقاً لدراسة استقصائية أجريت يف عام       . ١٩٩٣يف عام   

أما بالنسبة لألمهات اللوايت كن يعملن بالفعل قبل اإلجناب، فإن بعضهن اعتربن أن عقد عملهن               . اإلجناب تتجاوز اخلمس  
، كانت نسبة األمهات اللوايت كن يعملن قبل اإلجناب واللوايت متتعن ٢٠٠٢ويف عام . توقف خالل متتعهن بإجازة األمومة

وعلى الرغم من أن املشاريع التجارية حققت استقراراً        . ١٩٩٣ يف املائة يف عام      ٨,٦قابل   يف املائة، م   ١٢بإجـازة أمومة    
 ٠٠٠اليت تتلقاها مخس النساء البالغ عددهن       (، بعد تطبيق إعانة رعاية الطفل       ٢٠٠٢ و ١٩٩٣نسبياً يف الفترة بني عامي      

ع، وازداد احتمال توقف النشاط االقتصادي      ازداد معدل فترة التغيب بسبب الوض     )  امرأة حتصل على إعانة األمومة     ٣٠٠
وعلى الرغم من احلماية اليت تتمتع هبا املرأة األم مبوجب القانون، حيدث يف         . لصاحب العمل قبل انتهاء فترة إجازة األمومة      

نتهاء إجازة  حاالت عديدة أن يقوم صاحب العمل بإبالغ األم العاملة بأنه ال يرغب فعالً يف عودهتا إىل عملها جمدداً بعد ا                   
والسبب يف ذلك يعود يف الغالب إىل طبيعة        . (األمومة، يف حني ترغب جمموعة أقل عدداً من األمهات يف إجياد عمل آخر            

ويف عام  ). طول مدة التنقل أو العمل يف نوبتني أو ثالث نوبات أمر مستحيل بالنسبة لألم اليت لديها أطفال صغار                 : العمل
 الاليت كّن يعملن قبل اإلجناب ويفكّرن يف العودة إىل العمل بعد فترة األمومة مع صاحب                ، مل تبلغ نسبة األمهات    ٢٠٠٢

 . يف املائة٤٥العمل السابق إال 

وميـيل أرباب العمل إىل االفتراض بأن معدل تغيب األم اليت لديها أطفال صغار عن العمل أكرب بسبب                   -٨٨
يتعني على فريق العمل األساسي العامل بأقصى طاقته        (مرض األطفال، وذلك ال يؤثر على تنظيم العمل فحسب          

يدفع أرباب (ولكن من وجهة نظر التكاليف أيضاً ) أن يقوم بعمل الشخص الغائب لعدم تشغيل أيد عاملة إضافية
العمل األجور عن األيام العشرة األوىل من اإلجازة املرضية، واإلجازة املرضية للبقاء يف املرتل مع طفل مريض هي    

ـ  ولذلك فإن أرباب العمل يتجنبون ). ازة تطلـبها األم اليت هلا أطفال صغار كقاعدة عدة مرات خالل السنة          إج
وترى األم اليت لديها أطفال صغار وكذلك األم اليت لديها أطفال أكرب سناً . استخدام أمهات لديهن أطفال صغار  

ليه سابقاً، بل إن ذلك مستحيل أحياناً دون        أن اجلمـع بني العمل واألمومة أصبح أصعب اليوم بكثري مما كان ع            
 .مساعدة األسرة واألجداد واجلدات

، كـان معـدل عمل املرأة اليت لديها طفل واحد أعلى من معدل عمل مجيع اإلناث من بني            ٢٠٠٢ويف عـام     -٨٩
، وجتاوزت  )لى التوايل  يف املائة ع   ٥٥,٣ يف املائة ونسبة     ٦٠,٢نسبة  ( عاماً   ٦٤ و ١٥السكان الاليت تتراوح أعمارهن بني      

، ) يف املائة  ٥٢,٢(ومعدل استخدام األم اليت لديها طفالن أقل نسبياً من املتوسط           . نسبة البطالة يف صفوفهن املعدل بقليل     
حيث تبلغ نسبة العامالت منهن     ) ثالثة أطفال أو أكثر   (وهـو أقـل بصورة ملحوظة بالنسبة لألم اليت لديها أسرة كبرية             

، فإنه حيق لعدد كبري من األمهات ) عاما١٥ًاألشخاص دون سن  (ووفقاً لتعريف الطفل املطبق يف التقرير       .  يف املائة  ١٨,٦
اللوايت لديهن ثالثة أطفال أو أكثر تلقي إعانة األمومة وأن األغلبية الساحقة تتلقى هذه اإلعانة بالفعل، ومع ذلك فإن عدم 

 يف املائة وهو معدل     ١١,٢ح من معدل البطالة يف صفوفهن البالغ        مشـاركتهن يف سوق العمل ال يبدو طوعياً، كما يتض         
 . عاما٦٤ً و١٥أكثر مبرتني ونصف من معدل النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني 

 أوجه التفاوت يف االستخدام والبطالة على املستوى اإلقليمي

 ليس كبرياً باملقارنة مع بلدان أخرى إن أوجه التفاوت يف االستخدام والبطالة فيما بني املناطق يف هنغاريا -٩٠
ومـع ذلـك، ال تعكس الدراسات التحليلية اليت أُجريت على املستوى اإلقليمي يف هنغاريا الصورة           . يف العـامل  
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فسوق العمل صغرية نسبياً وهي تنقسم إىل أسواق عمل حملية مغلقة . الصحيحة للحالة الفعلية ألسواق العمل احمللية
وتظهر معظم الفوارق اإلقليمية بني البلدات أو رمبا بصورة أكرب بني .  حلجم املنطقة الصغريةيكون حجمها مشاهباً

واالختالفات املتعلقة مبعدالت االستخدام يف املناطق الصغرية مستمرة يف االزدياد . األقاليم أو املستوطنات الصغرية
ويعود ذلك إىل أن العوامل املستقرة اليت ال تتغري يف          . بينما يظل الوضع املقابل لذلك يف املناطق الصغرية بال تغيري         

العوامل املقيدة املتعلقة بالعمل يف مكان والعيش يف مكان آخر، وعمليات اهلجرة، والصعوبات يف              (األجل القصري   
وجه هي أسباب فعلية أل   .) التـنقل، والتركيز اإلقليمي ألماكن العمل اجلديدة والتوزيع اجلغرايف ألقلية الروما إخل           

 . التفاوت يف البطالة على املستوى اإلقليمي

  ١٩٩٨وبـدت أوجه التفاوت يف االستخدام والبطالة فيما بني األقاليم يف اخنفاض يف الفترة بني عامي                  -٩١
واملناطق يف مشال هنغاريا والسهل األكرب الشمايل تعاين        . ٢٠٠٢، لكـنها ازدادت مـرة أخرى يف عام          ٢٠٠١و

 يف  ١٢,٥ف اقتصادية غري مؤاتية إىل حد كبري، حيث ظلت نسب االستخدام فيها البالغة              بصورة دائمة من ظرو   
وعلى الرغم من أن   .  يف املائـة بعـيدة للغاية عن املعدل العايل الذي سجلته ترانسدانوبيا الغربية             ١٢,٣املائـة و  

ط هنغاريا سّجل يف عامي      أعلى معدل لالستخدام، فإن وس     ١٩٩٨ترانسدانوبيا الغربية تسجل باستمرار منذ عام       
 . أدىن معدل بطالة٢٠٠٢ و١٩٩٨

وال تسـمح الدراسة االستطالعية للقوة العاملة بدراسة البيانات املتعلقة بالبلدات واملناطق الصغرية ألن               -٩٢
 من تصنيف الوحدات اإلقليمية     ٢على املستوى   (حجـم العينة اليت تستخدمها تتعلق بتحليل عينات متثل األقاليم           

 .، ولذلك فإن األمر يتطلب البحث عن مصادر أخرى للبيانات)غراض اإلحصائيةلأل

 ٢٠٠٣ نسبة البطالة حسب الِسِجالت لعام -البطالة حبسب اإلقليم 
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 أهداف سياسة العمل

. تـرى حكومة هنغاريا أن أحد أهم أهدافها وواجباهتا يتمثل يف حتقيق زيادة عامة يف نسبة فرص العمل                  -٩٣
مث إن تطلعات حتقيق النمو املستدام . ب زيادة فرص العمل املزيد من املرونة وإجياد بيئة مؤاتية الستحداثهاوتستوج

ولزيادة فرص العمل، وإجياد سوق عمل أكثر       . وحتسني القدرة التنافسية االقتصادية تستدعي تنمية املوارد البشرية       
ية، وأهلية احلصول على التمويل من صناديق االحتاد األورويب مرونة، وتعزيز االستثمار املتصل بتنمية املوارد البشر     

 .اهليكلية، يتطلب األمر تعزيز املؤسسات فضالً عن اإلطار القانوين إلجياد فرص العمل

ويقتضي االقتصاد وحتسني قدرته على املنافسة، واستدامة نظام الضمان االجتماعي دخول نسبة أكرب من               -٩٤
ولتعزيز هذا اهلدف بصورة أكرب، ال بد من اختاذ تدابري من جانيب العرض والطلب              . لعملالقوة العاملة إىل سوق ا    

 . يف سوق العمل

 اجلانب املتعلق بالطلب يف سوق العمل

تفـترض احلاجـة إىل زيـادة نسبة فرص العمل، فيما يتعلق جبانب الطلب يف سوق العمل، استحداث                   -٩٥
عي ذلك تعزيز إشراك رأس املال االستثماري األجنيب، واخلفض         ويستد. الوظـائف، وحتسـني إمكانية التوظيف     

الـتدرجيي لتكالـيف العمالة، وتعزيز إمكانية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال التوظيف، وإجياد بيئة مالية                
 . وقانونية مستقرة لزيادة السالمة املهنية لصغار أرباب العمل

ن قطاع اخلدمات هو الذي يقوم يف األساس بتوفري اإلمكانيات          وفيما يتعلق باستحداث فرص العمل، فإ      -٩٦
وهنالك العديد من العمليات املتصلة بتغري التوجهات الدميغرافية وهيكل األسرة واليت تبّشر بنمو قطاع              . الرئيسية

يت وهتدف احلكومة إىل إجياد الظروف املالئمة لالستفادة بصورة أفضل من إمكانيات فرص العمل ال             . اخلدمـات 
أمناط جديدة من األنشطة والتوظيف يف جماالت الرعاية        /يتـيحها قطـاع اخلدمـات، وإىل حتديد ودعم أشكال         

 . االجتماعية واخلدمات املرتلية واخلدمات املعاونة

 اجلانب املتعلق بالعرض يف سوق العمل

غري العاملني من العودة إىل فيما يتعلق جبانب العرض، ميكن زيادة نسبة العمالة من خالل متكني العاطلني و -٩٧
وإذا أردنا حتقيق نتائج دائمة، وتقدمي خدمات حمددة الطابع         . البطالة حالة دائمة  احلؤول دون أن تصبح     العمل، و 

. لسوق العمل، فال بد من أن يصبح توفري فرص العمل وتقدمي املشورة أحد اجلوانب اهلامة يف أنشطة إدارة العمالة
دمات أن تصل األشخاص العاطلني عن العمل الذين ال يزالون يف الوقت الراهن بعيدين عن كما ينبغي ملثل هذه اخل

وتستوجب حماولة منع البطالة والنجاح يف التغلب عليها التركيز على زيادة عدد املشاركني يف . أنظار إدارة العمالة
يضاً على الفعالية، مبا يف ذلك زيادة       رسم السياسات الفعلية لسوق العمل، وزيادة اإلسهامات املالية، والتركيز أ         

 .نسبة فرص العمل اليت توفرها وكاالت العمل

ويتطلـب احلد من أوجه التباين اجلغرايف فيما يتعلق بفرص العمل واألجور برامج شاملة وموارد ملوازنة                 -٩٨
اجملاالت األقل تطوراً   وسيساعد تركيز االستثمارات العامة وبرامج تعزيز العمالة بصورة أساسية يف           . الـتفاوتات 
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عـلى استحداث فرص العمل وتنمية أداء املشاريع اليت ال تزال تفتقر إىل رأس املال املطلوب أو إىل القدرة على                    
األقاليم اليت تتبع /وسيساعد أيضاً على إدخال املناطق املقفولة يف الدورة االقتصادية للمقاطعات . تنظـيم املشاريع  

 .ع أشغال عامة كبريةوقد يقترن ذلك مبشاري. هلا

 حقوق املعوقني

 بشأن حقوق املعوقني وكفالة     ١٩٩٨ لعام   ٢٦ من القانون    ٥فـيما يـتعلق حبقوق املعوقني، فإن املادة          -٩٩
حصـوهلم عـلى فرص متساوية تنص على حق املعوقني يف العيش يف بيئة مالئمة وآمنة تتيح حرية الوصول إىل                    

 . مكانيات توفري وسائل إرشادية يف املواصالت والبناياتويشمل هذا املطلب إ. األماكن العامة

 من نفس القانون الذي ينظم العمالة على أن من حق املعّوق احلصول على وظيفة ١٦ و١٥وتنص املادتان  -١٠٠
وجيب على . ُيفضَّـل أن تكون مدجمة مع عاملني آخرين أو احلصول، يف حالة عدم توفر ذلك، على وظيفة حتميه               

ل الذي يوفر هذه الوظيفة كفالة أن بيئة العمل، وأدوات ومعدات العمل قد ُعّدلت إىل احلد الذي        صـاحب العم  
 .وميكن املطالبة باحلصول على ِمَنح من امليزانية املركزية لتغطية نفقات هذا التعديل. تتطلبه الوظيفة

وصول املعوقني حبرية، وجتري إعادة      يف املائة من البنايات العامة اليت تتيح         ٢٠ويف الوقت الراهن هنالك      -١٠١
 . ومل تبدأ عملية إعادة البناء يف الكثري من احلاالت بسبب نقص املوارد املالية.  يف املائة الباقية٨٠بناء نسبة ال  

 التشريعات املتعلقة بقانون العمالة

وظيفة، وذلك مبوجب القانون    ُيكفـل لكل مواطن يف مجهورية هنغاريا احلق يف العمل، وحرية اختيار العمل وال              -١٠٢
ووفقاً . ١٩٨٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ الوارد يف دستور مجهورية هنغاريا الذي دخل حّيز النفاذ يف            ١٩٤٩ لعـام    ٢٠

 مبوجب  - ما مل ينص القانون على خالف ذلك         - املتعلق بقانون العمل فإن عالقة العمل تنشأ         ١٩٩٢ لعام   ٢٢للقانون  
ويف نفس الوقت، فإن إدخال أي تعديل على عقد العمل يكون ممكناً من .  املتبادل عن نية الطرفنيعقد العمل، وهو التعبري

، أصبح لزاماً على صاحب العمل وضع       ٢٠٠٣ يوليه/متوزومنذ األول من    . خالل تعبري الطرفني عن نيتهما هبذا اخلصوص      
 .لعقدعقد عمل مكتوب، وإال فإن من حق العامل وحده االحتجاج ببطالن هذا ا

 . وتشمل حرية التعاقد أيضاً حرية حتديد حمتوى العقد -١٠٣

وال جيوز أن   .  من قانون العمل على حكم آخر يعزز حرية اختيار العمل          ٧٧ من املادة    ١وتشتمل الفقرة    -١٠٤
ُيطلـب إىل العـامل سوى البيانات أو تعبئة االستمارات أو اخلضوع الختبارات القدرات اليت ال متس حقه يف                   

ومثة حكم نافذ املفعول . خلصوصية الشخصية، وبالقدر الذي يوفر البيانات الضرورية املتصلة بعالقة العمل املتوقعةا
 مينع إلزام املرأة املوظفة من اخلضوع الختبار محل أو تقدمي إفادة هبذا الشأن، ما مل يتم                 ٢٠٠٣ يوليه/متوز ١منذ  

 . يقتضيها القانون املعمول به فيما يتعلق باألهلية لشغل الوظيفةهذا االختبار يف إطار مجلة من االختبارات اليت

 عاماً هم فقط الذين جيوز ١٦ من قانون العمل أن األشخاص الذين جتاوزت أعمارهم   ٧٢وتوضح املادة    -١٠٥
 . هلم إبرام عقود عمل
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على حد سواء أنظمةً    وعالوة على محاية حقوق اإلنسان الواردة أعاله، يتضمن الدستور وقانون العمل             -١٠٦
 من  ٢وترد احلريات االقتصادية بصورة أساسية يف الفقرة        . حلماية احلريات السياسية واالقتصادية األساسية للفرد     

وتنص على أن العمل املتساوي جيب      . باء من الدستور فيما يتعلق حبق املوظف يف احلصول على األجر          /٧٠املادة  
 من قانون العمل على املزيد من ٨ من املادة ٢وتنص الفقرة . يزأن يكافـئ بأجـر متسـاوي مـن دون أي متي      

وتبّين أنه ال جيوز للموظف التخلي عن أي من حقوقه اليت تكفل مقدماً األجر . الضمانات املتعلقة باحلق يف األجر
 .ضررالذي يتقاضاه أو شخصيته، كما ال جيوز لـه التوقيع على أي اتفاق ينتهك هذه احلقوق بصورة تعرضه لل

وينظّم اجلزء الثاين من قانون العمل العالقة بني املنظمات اليت متثل العاملني وتلك اليت متثل أرباب العمل                  -١٠٧
وحتدد هذه  . مـن أجـل محاية حقوق العاملني االجتماعية واالقتصادية واحملافظة على االستقرار يف جمال العمل              

وحيدد اجلزء الثاين إجراءات    . ني يف عملية حتديد ظروف العمل     األنظمـة احلق يف التنظيم، وتبّين مشاركة العامل       
كما يرد احلق يف التنظيم يف الفقرة . التفاوض اجلماعي، واإلجراءات الرامية إىل درء وإهناء اخلالفات املتعلقة بالعمل

جيم من الدستور، وينص على حق أي شخص يف تشكيل منظمات مع أشخاص آخرين أو               /٧٠ مـن املـادة      ١
 . ضمام إليها بغرض محاية حقوقه االجتماعية واالقتصاديةاالن

 التدريب املهين، وتدريب الراشدين

 ُيحدد الفرق بني التدريب املهين وتدريب الراشدين يف هنغاريا مبوجب الئحة جديدة أصبحت نافذة يف                -١٠٨
 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١

العام واملهين، فضالً عن التدريب اللغوي للراشدين الذين ال         والغـرض من تدريب الراشدين هو توفري التدريب          -١٠٩
 ٥٠٠ ٠٠٠وعلى هذا األساس، هنالك حوايل      . تـربطهم صـلة كمتدربني أو كطالب بأي مؤسسة تعليم عام أو عال            

 شخص راشد يدرسون سنوياً     ١٥٠ ٠٠٠شـخص يشـاركون حالـياً يف دورات تدريبية للراشدين تضم أيضاً حوايل              
ويهدف قانون تدريب الراشدين، الذي ينطلق من مبدأ التعلُم مدى احلياة ويعتمد على كفالة              . هيل مهين للحصول على تأ  

نوعـية التأهـيل، إىل حتقيق املزيد بالنسبة لألشخاص الراشدين، وأدخل بالتايل مفهوم نصيب الفرد من التمويل بالنسبة                  
 باستمرار الشرحية اليت يستهدفها تدريب الراشدين       وتتغري. ملؤسسـات تدريـب الراشدين وإعفاءات ضريبية للمشاركني       

بيد أن اإلعفاء الضرييب يشمل مجيع .  غري املؤهلني مهنياً واملعوقني٢٠٠٣ومشلت يف عام . حبسب نصيب الفرد من التمويل
 . الراشدين الدارسني يف مؤسسات معترف هبا ووفقاً لربنامج معترف به

 ٨١٢ويبلغ عددها   .  مجيع املؤهالت املهنية املعترف هبا من ِقبل الدولة        (OKJ) وتضم القائمة الوطنية للمؤهالت    -١١٠
وقد تكون الدورات التدريبية    .  مؤهالً مهنياً متاحاً يف برنامج التعليم العام لألشخاص املعوقني         ٧٣يف الوقت الراهن، منها     

.  عن العمل أو تدريباً إلعادة التأهيل، وما إىل ذلك         تدريـباً أساسياً أو إعادة تدريب أو تدريباً مستمراً أو تدريباً للعاطلني           
وجيـوز ألربـاب العمـل توفـري التدريب للعاملني لديهم، وتلك فرصة تشدد الدولة على أمهيتها، وُتدَعم من خالل                    

وقانون ومبعزل عن قانون التدريب املهين، وقانون تدريب الراشدين، يتم باستمرار حتديث قانون التعليم العام               . التشريعات
 . التعليم العايل، عالوة على حتديث قانون اإلسهام يف التدريب املهين، وهو األوثق صلة هبذا املوضوع
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 حظر التمييز

وتوجد يف تشريعاتنا املادة . حيظر القانون اهلنغاري أي شكل من أشكال التمييز فيما يتعلق باحلق يف العمل -١١١
 من قانون العمل قاعدة حظر التمييز ٥وتتناول املادة . العام للتمييزألـف من الدستور اليت تنص على احلظر         /٧٠

 من قانون العمل، ميكن أن      ٥ من املادة    ١ووفقاً للفقرة   . السـليب مبعناه األمشل، وال سيما يف سياق عالقة العمل         
ظمة متثل املوظفني أو نوع اجلنس أو الدين أو القناعة السياسية أو االنتماء إىل من: حيـدث التمييز لألسباب التالية    

 بسـبب األنشطة املتصلة بعمل غري متفرغ أو الفترة احملددة لشغل الوظيفة، ومجيع الظروف األخرى اليت ال صلة                  
 . هلا بالعمل

كمـا يعترف قانون العمل بوجود متييز سليب غري مباشر، حيث ال يطبق رب العمل التمييز السليب ضد                   -١١٢
وقد يتخذ رب العمل تدابري متسقة  . منا يقوم ظاهرياً مبعاملة اجلميع بصورة متساوية      جمموعة حمددة من املوظفني وإ    

من الناحية الرمسية، ويتضح مع ذلك أهنا غري مؤاتية بصورة غري متناسبة بالنسبة لعدد من األشخاص الذين ميكن                  
وضرورة اختاذ تدبري بعينه أو وال يكون التمييز غري املباشر قد حدث إذا اتضحت مالءمة . اعتبارهم جمموعة واحدة

وجيب على رب العمل أن يثبت وجود مثل هذه         . حتديـد شروط تبدو متييزية، أو ميكن تربيرها بوقائع موضوعية         
 .الوقائع يف حالة ظهور نزاع قانوين

وينطبق حظر التمييز عند إقامة عالقة العمل، مبا يف ذلك وضع أي ضوابط أو تدبري أو شرط أو ممارسة                    -١١٣
إجراء يؤدي إىل إقامة هذه العالقة؛ كما ينطبق على ممارسة احلقوق           /بل إقامة عالقة العمل، أو تتعلق بأي عملية       ق

 . أو أداء الواجبات خالل فترة العمل، وحتمل املسؤولية القانونية، أو إهناء عالقة العمل

ي جيعل أحدهم أقل حظاً من اآلخر وعالوة على ذلك، يشمل التمييز السليب حىت التفريق بني املوظفني الذ -١١٤
بيد .  يف ظروف تتسم لوال ذلك باملساواة-عند الترقية الوظيفية وذلك على أساس أحد األسباب املذكورة أعاله           

أن ذلـك ال يعين أحقية املوظف يف احلصول على الترقية بصورة تلقائية عند حصوله على قدر حمدد من اخلربة أو           
 . نعقب احلصول على مؤهل معّي

ومثة استثناء واحد من احلظر العام للتمييز، وهو حتديداً عندما يتضح أن طبيعة العمل تستدعي هذا النوع                  -١١٥
وجيوز حتديده بواسطة تشريعات بغية محاية العاملني الشباب أو النساء احلوامل، أو ميكن لرب العمل              . من التفريق 

 . وضع مثل هذه األنظمة

 املتعلق بتفتيش العمل، ُيصّرح ملفتشي العمل ومفتشي ١٩٩٦ لعام ٧٥القانون  من ٣ومبوجـب املـادة     -١١٦
وعليه، مت تعديل قانون تفتيش العمل لتمكني       . الصـحة املهنية والسالمة التحقق من االمتثال حلظر التمييز السليب         

، )مثل عالقة العمل  (بالعمل  املفتشني من مراقبة ما يتبعه رب العمل من إجراءات تتعلق بالعالقة القانونية املتعلقة              
 . وخصوصاً الدعوة إىل تقدمي طلبات التوظيف وعملية االختيار الفعلية

 بشأن تعزيز العمالة واالحتياطات املتعلقة      ١٩٩١ لعام   ٤ من القانون    ٢ من املادة    ١وتشـتمل الفقـرة      -١١٧
نس أو العمر أو العرق أو الدين أو بالعاطلني عن العمل على أحكام بشأن حظر التمييز السليب على أساس نوع اجل

 . القناعة السياسية أو االنتماء إىل منظمات متثيل العاملني
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وعلى الرغم مما ذُكر آنفاً، تبني التجربة العملية وجود جمموعات يف سوق العمل لديها وضع خاص ألن                  -١١٨
دمنني، ومن وجهة نظر معينة، النساء وتشمل مثل هذه اجملموعات الغجر واملعوقني وامل. موقفها خيتلف عن املتوسط

 . والشباب فضالً عن املوظفني كبار السن

 . حفظ البيانات املتعلقة بالعرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الدين أو اجلنسية/وال ُيسمح يف هنغاريا بتجميع -١١٩

 مثاناً وثالثني مرة،    ، ُعّدل هذا القانون   ١٩٩٢ يوليه/متوز ١ومـنذ دخـول قانون العمل حّيز النفاذ يف           -١٢٠
وكانت هذه التعديالت هي متطلبات     . ويعكـس ذلك يف واقع األمر تعديالت طفيفة يف عدد من فقرات القانون            

وُدجمت بعض توجيهات االحتاد األورويب     . مواءمـة التشريعات الوطنية مع املكاسب اليت حققها االحتاد األورويب         
ومت آنفاً تناول التعديالت األكثر تأثرياً على العمالة أو         . الت تشريعية املتعلقة بقانون العمل من خالل إدخال تعدي      

 .على احلق يف حرية اختيار العمل

. وإلعطـاء نظرة أوسع، من الضروري ذكر بعض التعديالت التشريعية اليت سُتدخل يف املستقبل القريب     -١٢١
 لعام ١٢٥القانون رقم (لة وتعزيز تكافؤ الفرص  قانون املساواة يف املعام٢٠٠٣ديسمرب /فقد أُِقر يف كانون األول    

 وُيعـاجل هـذا القـانون املسـألة بصورة شاملة وفقاً للمبادئ املتسقة املتعلقة بكل جمال من اجملاالت                  ). ٢٠٠٣
 . التشريعية املعنية

ة، وتشـمل البنود املدرجة يف جدول األعمال مسائل تتعلق بالعمل عن ُبعد بوصفه عالقة قانونية خاص                -١٢٢
وميثل العمل عن ُبعد، من وجهة نظر سياسة العمل، نوعاً جديداً من العمل . وتعديل قانون العمل وفقاً هلذه املسألة

وانتشار . خمصص يف األساس للشباب، والقوة العاملة املؤهلة، ومن يسُهل تكيفهم مع متطلبات جمتمع املعلومات             
، وبالنسبة لألشخاص الذين تغريت     )األمهات(بة للنساء   العمـل عن ُبعد هو مسألة تتسم حبساسية خاصة بالنس         

ويوضح ذلك كيف أن حق جمموعة متزايدة من اجملتمع يف حرية           . قدرهتـم عـلى العمل وآثروا البقاء يف منازهلم        
 . اختيار العمل والوظيفة يتجاوز نصوص القانون ليصبح واقعاً ملموساً يف احلياة اليومية

 فة واملؤاتية ظروف العمل املنص-٧املادة 

 : من العهد٧قامت هنغاريا بالتصديق على االتفاقيات التالية ملنظمة العمل الدولية فيما يتعلق باملادة  -١٢٣

๐  مت التصديق عليها يف )١٩٥١(املتعلقة بتساوي األجر ) ١٠٠رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية ،
 .١٩٥٦ يونيه/حزيران ٨

๐  مت )١٩٢١) (قطاع الصناعة(املتعلقة بالعطلة األسبوعية ) ١٤رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية ،
 .١٩٥٦ يونيه/حزيران ٨التصديق عليها يف 

๐      ١٩٧٠) (املنقحة(املتعلقة باإلجازات السنوية بأجر     ) ١٣٢رقم  (اتفاقية منظمة العمل الدولية( ،
 .١٩٩٨ أغسطس/آب ١٩مت التصديق عليها يف 

๐ ٤، مت التصديق عليها يف )١٩٤٧(املتعلقة بتفتيش العمل ) ٨١رقم (ة اتفاقية منظمة العمل الدولي 
 .١٩٩٤يناير /كانون الثاين
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๐  مت التصديق )١٩٦٩) (الزراعة(املتعلقة بتفتيش العمل ) ١٢٩رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية ،
 .١٩٩٤يناير / كانون الثاين٤عليها يف 

๐  مت التصديق )١٩٨١(ملتعلقة بالسالمة املهنية والصحة ا) ١٥٥رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية ،
 .١٩٩٤يناير / كانون الثاين٤عليها يف 

املتعلقة بتحديد احلد األدىن لألجور     ) ١٣١رقم  (ومل تصـدق هنغاريا على اتفاقية منظمة العمل الدولية           -١٢٤
املتعلقة بالعطلة األسبوعية   ) ١٠٦م  رق(ومل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية        ). ١٩٧٠) (البلدان النامية (
 ).١٩٥٧) (التجارة واملكاتب(

) ١٤رقم  ( بشأن التدابري اليت اُتِخذت إلنفاذ اتفاقية منظمة العمل الدولية           ٢٠٠٣ومرفق طيه تقرير عام      -١٢٥
اوي أجر  املتعلقة بتس ) ١٠٠رقم  (، واتفاقية منظمة العمل الدولية      )قطاع الصناعة (املـتعلقة بالعطلـة األسبوعية      

 ). املنقحة(املتعلقة باإلجازات السنوية بأجر ) ١٣٢رقم (العمال والعامالت، واتفاقية منظمة العمل الدولية 

 األجور

 :ترد األساليب املتبعة لتحديد األجور فيما يلي -١٢٦

 بالنسبة للقطاع اخلاص؛) ١٩٩٢ لعام ٢٢القانون (قانون العمل  -

 ضع القانوين ملوظفي اخلدمة املدنية؛ بشأن الو١٩٩٢ لعام ٢٣القانون  -

 .  بشأن الوضع القانوين للموظفني العاملني يف القطاع العام١٩٩٢ لعام ٣٣يف القانون  -

يتحـتم عـلى رب العمـل أن يقوم يف إطار عالقة العمل بدفع األجور ومن حق املوظفني تقاضي هذه          -١٢٧
ما تتضمن أحكام قانون العمل األساليب اليت جيب أن         ك. وأي اتفاق ال ينص على ذلك هو اتفاق باطل        . األجور

ويف حالة العمل الذي يكافئ بالقطعة، يرتبط دفع املبلغ احملدد من املال بأن تبلغ نسبة               . تتبع لتحديد معايري األداء   
 .  يف املائة١٠٠األداء 

 يف اتفاق األطراف أو يف - باستثناء احلد األدىن لألجور -وتتحدد مستويات األجور يف القطاع التنافسي  -١٢٨
وجيب حتديد عوامل األجر بالقطعة للعامل الذي يعمل . االتفاق اجلماعي الذي يغطي إما املؤسسة املعنية أو الفرع     

عـلى أساس التفرغ حبيث يتقاضى أجراً يساوي احلد األدىن لألجور على أقل تقدير يف حالة الوفاء التام بشروط                
وإذا كان الوفاء بشروط األداء يتوقف على عوامل خارجة عن . كل ساعات العملاألداء بطريقة مرضية وإكمال     

 . قدرات العامل، وجب حتديد مستوى األجر املضمون

 .وجيب أن ُتحدد األجور القائمة على األجر بالقطعة بطريقة ال تفضي إىل متييز بني العاملني -١٢٩

وهنالك حد أدىن موحد    . تفاق مع اجمللس الوطين لتوفيق املصاحل     وتضع احلكومة احلد األدىن القانوين لألجور باال       -١٣٠
 . لألجور معمول به بشكل عام يف هنغاريا، وال ُيسمح باخلروج عنه إال لتحقيق ظروف مالءمة أكثر بالنسبة للعامل



E/C.12/HUN/3 
Page 28 

 

ين احتياجات العمال، واملستوى الوط   : وجيـب مـراعاة ما يلي عند حتديد احلد األدىن القانوين لألجور            -١٣١
كما . لألجـور، وتكاليف تأمني الكفاف، وعالوات الضمان االجتماعي، واملستوى املعيشي لكل فئة اجتماعية            

متطلبات النمو االقتصادي، مستويات اإلنتاجية، ومطلب احملافظة قدر اإلمكان         : جيب مراعاة الظروف االقتصادية   
 .على معدل عمالة مرتفع

وتقع على احلكومة مسؤولية حفز     .  األدىن لألجور من وقت آلخر     ومن املفروض استعراض مستوى احلد     -١٣٢
ويقتضي التشريع دفع احلد األدىن . وجتري هذه املفاوضات على أساس سنوي. املفاوضات الوطنية املتعلقة باألجور

املنتظمة المتثال  املراقبة )OMMF(القانوين لألجور، وتتوىل اإلدارة الوطنية الرئيسية املعنية بالعمل والسالمة املهنية 
 .أصحاب العمل للتشريعات

وحـىت هناية عقد التسعينات، كان احلد األدىن لألجور يفقد قيمته احلقيقية بشكل تدرجيي، كما تدنت                 -١٣٣
، تضاعفت القيمة االمسية للحد األدىن      ٢٠٠٢-٢٠٠١وخالل الفترة   . قيمـته مقارنة مبتوسط الدخل وخط الفقر      

وأدى ذلك إىل حتُسن كبري يف نسبته مقارنة مبتوسط األجور          . ري اليت اختذهتا احلكومة   لألجـور تقريباً عقب التداب    
 . وخط الفقر

 التمييز

ويقضي هذا املبدأ حبظر    . حيدد قانون العمل يف هنغاريا مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة            -١٣٤
وجيب . عمل متساوي القيمة أو ُيعترف بأنه كذلكتطبـيق أي متييز غري مربر بني املوظفني عند حتديد األجر عن      

طبيعة العمل املنجز، وجودته، وكميته،     : عـند حتديـد القيمة املتساوية للعمل أخذ متطلبات العمل يف االعتبار           
 .وظروف العمل، واملؤهل املطلوب، وما يتطلبه من جهد بدين وعقلي وخربة، واملسؤوليات

وتقل . جور بسبب نوع اجلنس مل يتغري يف هنغاريا خالل السنوات املاضية          ومن الواضح أن التفريق يف األ      -١٣٥
 .  يف املائة يف وظائف قابلة للمقارنة١٤-١٣أجور النساء عن الرجال حبوايل 

 األجور احلقيقية 

، وبلغت  ٢٠٠٣-٢٠٠١حدثت زيادة تتسم بدينامية خاصة يف األجور احلقيقية يف هنغاريا خالل الفترة              -١٣٦
وثبت أن الزيادة مرتفعة على وجه اخلصوص يف املؤسسات         .  يف املائة خالل السنوات الثالث املذكورة      ٣٣حوايل  

كما كانت زيادة   .  يف املائة  ٥٠حيث زادت األجور زيادة كبرية فاقت       ) القطاع العام (املعـتمدة عـلى امليزانية      
 . ها بقيت أقل من الزيادة يف القطاع العاملكن)  يف املائة٢٦حوايل ) (املؤسسات(األجور كبرية يف قطاع املنافسة 

ونتـيجة للفارق الكبري يف نسبة الزيادة، يتجاوز متوسط الدخل يف القطاع العام حالياً مستواه يف قطاع                  -١٣٧
 ٨٨ ٤٢٥الشهر يف القطاع العام و/ فورينتات هنغارية٨٦ ٢١٠، بلغ متوسط الدخل ٢٠٠٠ويف عام  . املنافسـة 

 ١٣٦ ٨٩١، زاد متوسط الدخل يف القطاع العام إىل         ٢٠٠٢ويف عام   . هر يف قطاع املنافسة   الش/فورينتاً هنغارياً 
 فورينتاً  ١١٦ ٥٥٥الشـهر وهو مبلغ أكرب من متوسط الدخل يف قطاع املنافسة الذي بلغ              /فورينـتاً هـنغارياً   

 . الشهر/هنغارياً
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، اليت  ٢٠٠٣-٢٠٠١م خالل الفترة    وكـان اهلدف األساسي من الزيادة الكبرية لألجور يف القطاع العا           -١٣٨
. طُّبقت على مجيع فئات املوظفني، هو القضاء على التدين الكبري يف أجور وظائف قابلة للمقارنة يف القطاع العام                 

حنو أن تتطلب   ( يف املائة من الوظائف اليت ُيرى أهنا قابلة للمقارنة           ٣٥وكان متوسط ذلك التدين يساوي حوايل       
وأدت هذه التدابري إىل خفض كبري يف هذا التفاوت، وحىت القضاء           . فترة ما قبل الزيادة   خالل  ) نفـس املؤهالت  

 . عليه بالكامل يف بعض فئات الوظائف

 الصحة والسالمة املهنيان

 ٦٣تشمل التشريعات املتعلقة بالعمل اآلمن وغري الضار بالصحة، كما ورد يف النظام العام من القانون                 -١٣٩
 من ٩ من املادة ٨٧وحتدد الفقرة . المة املهنية، األشخاَص العاملني يف جماالت العمل املنظم بشأن الس١٩٩٣لعام 

 :قانون السالمة املهنية العمل املنظم على النحو التايل

هو الذي يتم يف إطار عالقة عمل، أو خدمة مدنية، أو عالقة قانونية تتعلق باخلدمة العامة، : العمل املنظم"
ـ     -أو    يف إطار عالقة قانونية ذات طابع يتعلق بعالقة عمل، ويف العالقة    -اء التعاونيات    يف حالـة أعض

العمل يف (القانونـية للمـتدرب أو الطالب الذي يتلقى تدريباً عملياً، ويف العالقة القانونية يف السجون    
حة، ، وذلك مبوجب قرار إداري عام، أو أي عمل يؤديه أفراد القوات املسل            )احلجـز أو بصـفة سجني     

والتنظيمات املسلحة، والعاملون املهنيون يف فرق اإلطفاء العامة واحمللية، ومنظمات إنفاذ القوانني األخرى 
يف إطار عالقاهتم القانونية، والعمل الذي يؤدى يف إطار اخلدمة املدنية، ومشاريع العمل االجتماعي اليت               

 ".بدأها رب العمل أو أشرف أو وافق عليها

فالة السالمة يف العمل ودرء األضرار الصحية، جيب على أرباب العمل، مبوجب قانون             ومـن أجـل ك     -١٤٠
 السـالمة املهنـية، مـراعاة أحكـام املراسيم الوزارية وكفالة االمتثال هلا ومطالبة القوة العاملة لديهم باحترام                  

 .تلك األحكام

 انتخاب مثل هؤالء املمثلني، إبداء املالحظات       وجيـوز ملمثل السالمة املهنية املعين مبصاحل العاملني، إذا مت          -١٤١
وتقـدمي التوصيات لرب العمل بشأن املسائل اليت تتجاوز حدود صالحيته اإللزامية بغية تنفيذ أحكام التشريعات       

 . واللوائح املعمول هبا

يف اإلدارة  وبـناء عـلى الصالحيات املستمدة من قانون السالمة املهنية، يدرس مفتشو السالمة املهنية                -١٤٢
الوطنـية الرئيسية املعنية بالعمل والسالمة املهنية مدى امتثال أرباب العمل اللتزاماهتم القانونية، ويقومون باختاذ               

 . تدابري تؤدي إىل العمل اآلمن الذي ال يشكل خطراً على الصحة

 املراقبة القانونية للسالمة املهنية

وقد ُعّدل قانون العمل عدة مرات خالل       . املهنية يف هنغاريا  يبـّين قـانون العمل مجيع شروط السالمة          -١٤٣
 على القواعد اجلديدة املتصلة بتقدير املخاطر، والتدريب على         ٢٠٠١ لعام   ٧٨وينص القانون   . السنوات املاضية 

والية إنفاذ القوانني   السالمة املهنية، واملمثلني املعنيني بالسالمة املهنية، والغرامات املالية املتعلقة بالسالمة املهنية، و           
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ويقوم القانون  . الوقاية ومكان العمل  : املمنوحة إلدارات العمل والسالمة املهنية، كما يقوم بتعريف مفهومني مها         
األحكام املتعلقة باملوافقة على مالءمة     :  الذي مت مبوجبه التعديل مبواءمة وحتديث األحكام التالية        ٢٠٠٢ لعام   ٥٣

معدات /معدات العمل اخلطرة، وتركيب أدوات    / السالمة املهنية، وتعريف أدوات    معـدات العمل لتحقيق   /أدوات
العمـل بطريقة تراعي السالمة املهنية، والتقييم األويل للسالمة املهنية، وانتخاب املمثلني املعنيني بالسالمة املهنية،          

مال التجارية ويقوم، ألغراض اللوائح     وُينظّم القانون املُعدِّل مفهوم نقل موقع األع      . وعمل خرباء السالمة املهنية   
التشريعية املتعلقة باألشخاص املوجودين يف مكان العمل، بتوسيع مفهوم مكان العمل ليشمل مكان عمل املقاول               

كما يوسع مفهوم رب العمل ليشمل اجلهات اليت تعّين املوظف واجلهات اليت            . اخلاص الذي يؤدي العمل بنفسه    
 .تستخدم العامل

بشأن تنفيذ بعض أحكام قانون العمل عدَّل مرسوم        ) ٢٦-١٢ (٥/١٩٩٣ر وزير العمل املرسوم     وأصد -١٤٤
وينص املرسوم على أن . معدات العمل اخلطرة/املتعلق بقائمة أدوات) ٢٨-١٢ (١١/٢٠٠٢وزير العمل والعمالة 

يني خبري مؤهل يف جمال  شخصاً جيب عليهم تع    ٥٠أربـاب العمل املدرجني يف فئة اخلطر الثالثة ولديهم أكثر من            
يناير / كانون الثاين  ١أصبح نافذاً منذ    (وعّدل املرسوم شروط ترخيص نشاط السالمة املهنية        . السـالمة املهنـية   

 استخدام االستمارة اخلاصة بربوتوكول حوادث العمل اليت تتم         ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١وبدأ منذ   ). ٢٠٠٤
 . املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةتعبئتها بغية االمتثال حملتوى بيانات

 االجتاهات املتعلقة حبوادث العمل

 يف املائة منذ عام     ٦اخنفـض عدد حوادث العمل، كما يتضح من اجلدول املرفق، بنسبة متواضعة بلغت               -١٤٥
 ١ ٠٠٠ حوادث عمل لكل     ٧,٩،  ١٩٩٧وقع يف عام    : وتبـّين مؤشرات تواتر حوادث العمل ما يلي       . ١٩٩٧

 ٣ ٦٤٦ ٣٠٠يبلغ تعداد القوة العاملة ( موظف ١٠٠ ٠٠٠ حوادث عمل أفضت إىل املوت لكل ٤,١وموظف، 
 ٤,٢ موظف، و  ١ ٠٠٠ حوادث عمل لكل     ٦,٥، وقع   ٢٠٠٢ويف عام   ). وفقـاً ملكتـب اإلحصاءات املركزي     

 ٢٠٠٢ عام   ٣ ٨٧٠ ٦٠٠كان تعداد القوة العاملة     ( موظف   ١٠٠ ٠٠٠حـوادث عمل أفضت إىل املوت لكل        
 ).سب مكتب اإلحصاءات املركزيحب

وكان ). ضمن حوادث العمل اخلطرة   (ومن املؤسف حدوث زيادة كبرية يف عدد حوادث العمل القاتلة            -١٤٦
 يف ٣٦ يف املائة وبنسبة ١٠العـامل احلاسم يف تلك اإلحصاءات هو زيادة احلوادث القاتلة يف قطاع النقل بنسبة              

 . املائة يف قطاع التشييد

والسبب هو عدم قيام أرباب     .  غالبية احلوادث يف قطاع التشييد عن السقوط من أماكن مرتفعة          ونتجت -١٤٧
وُيعزى ذلك جزئياً إىل عوامل مالية مثل رغبة رب العمل . العمل أو العاملني بكفالة احلماية من مثل هذه احلوادث

ويف نفس الوقت، فإن ثقة     . لشخصيةيف توفـري املال من خالل عدم إتاحة السقاالت املطلوبة ومعدات احلماية ا            
 .املوظفني يف سنوات خربهتم الطويلة تدفعهم يف معظم األحيان إىل عدم مراعاة أبسط تعليمات السالمة
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ويف قطاع التشييد يقع ثاين أكرب عدد من حوادث العمل القاتلة أثناء أعمال التشييد اليت تتم حتت سطح                   -١٤٨
وسبب الوفيات املباشر هو ضعف تدعيم القنوات حتت        . اري الصرف األرض، وهـي حتديـداً أعمال تشييد جم       

 .  يف املواد الالزمة للتدعيم ومهالت التسليم القصرية`االقتصاد`وُيعزى ذلك مرة أخرى إىل . األرضية

 أنظمة قانون العمل املتعلقة بأوقات الراحة وأوقات الفراغ

 ). اجلزء الثالث، الفصل السادس   (ل وفترات الراحة    خيصـص قـانون العمل فصالً منفصالً ملواقيت العم         -١٤٩
 :وفيما يتعلق بفترات الراحة، جيب على رب العمل أن يقدم للموظف ما يلي على أقل تقدير

๐  دقيقة،٢٠فترة راحة عامة ملدة  

๐  ساعة على األقل،١١فترة راحة يومية ملدة  

๐ ،فترة راحة أسبوعية ملدة يومني 

๐ العطالت. 

  دقيقة يتوقف خالهلا عن العمل٢٠موظف احلصول على فترة راحة عامة ملدة حيق لل -١٥٠

๐ ،إذا كانت أوقات العمل اليومي جمدولة 

๐  ،أو إذا كُلّف بعمل خاص مدته تتجاوز ست ساعات 

๐  ساعات٣وبعد كل فترة عمل ملدة  . 

زءاً من وقت العمل إال إذا نص       وخصـص قانون العمل فترة الراحة لتناول الطعام يف املقام األول، وال تشكل ج             
) أ(قانون العمل، الفقرة    (وال حتسب عموماً ضمن وقت العمل       . قانون آخر على ذلك أو باتفاق الطرفني املعنيني       

 ). ١٢٢، واملادة ١١٧من املادة ) ١(من الفرع 

ى األقل، وقد تكون     ساعة عل  ١١وجيب أن تكون فترة الراحة بني انتهاء العمل واستئنافه يف اليوم التايل              -١٥١
  ساعات إال باتفاق مجاعي     ٨وال جيوز حتديد فترة الراحة اليومية اليت مدهتا         .  ساعات يف بعض احلاالت    ٨مدهتـا   

 ساعات إال يف حاالت التأهب، أو عندما يكون ٨وال ُيسمح بأن تكون مدة الراحة اليومية ). ال باتفاق الطرفني(
 قانون العمل، الفقرتان   (نوبات متعددة، أو يف حالة العمل املومسي        أداء العمـل بـنظام نوبـات متواصـلة أو           

 ).١٢٣من املادة ) ٢(و) ١(الفرعيتان 

وجيب أن تكون فترة    . وجيـب االلتزام باملدة احملددة لفترة الراحة اليومية يف حالة التكليف بعمل خاص             -١٥٢
احة اليومية القانونية بني انتهاء العمل واستئنافه       وإذا مل يكفل صاحب العمل فترة الر      . الراحة اليومية غري متقطعة   
، فال جيوز إجبار املوظف على استئناف العمل إال يف  )بسبب واجبات عمل خاصة مثالً    (كاملعـتاد يف اليوم التايل      

وميكن للموظف بدء العمل يف وقت متأخر من        . الوقت الذي ميكنه من التمتع بفترة الراحة اليومية اليت يستحقها         
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وبنفس القدر ال ميكن، إال مبوجب اتفاق مجاعي، حتديد عدم أحقية املوظف يف احلصول على فترة                . م التايل الـيو 
 ).١٢٣من املادة ) ٣(قانون العمل، الفقرة الفرعية (راحة عقب فترة تأهب 

كل والقـاعدة العامـة فيما يتعلق بالراحة األسبوعية هي أن املوظف جيب أن حيصل على يومني للراحة             -١٥٣
إما أن  : وجييز القانون نوعني من االستثناءات من هذه القاعدة العامة مها         . أسبوع على أن يكون أحدمها يوم أحد      

وعليه، . ُيمنح املوظف فترة راحة ملدة معلومة بدالً من حصوله على يوم للراحة، أو أن ُيمنح أياماً متواصلة للراحة
 ساعة راحة متواصلة ٤٨ف، على أساس جدول عمله، ما جمموعه عند تطبيق دورة أوقات العمل، ميكن منح املوظ

 .عوضاً عن أيام الراحة، وجيب أن تتضمن هذه الفترة يوم أحد

 دفع األجر عن أيام الراحة

وفقاً للقاعدة العامة ال جيوز أن يعمل املوظفون خالل عطلة رمسية وحيق هلم احلصول على أجر العطلة عن  -١٥٤
جر العطلة األجر األساسي الذي يتقاضاه املوظف عن العطالت؛ عالوة على مبلغ ُيحسب       ويعادل أ . هـذه الفترة  

بصورة تتناسب مع عالوات األجر املعتاد؛ إضافة إىل نسبة تعادل متوسط األجر اإلضايف عن العمل غري املربمج أو  
 ).ألف/١٥١من املادة ) ١(قانون العمل، الفقرة الفرعية (العمل اإلضايف لدورة أوقات العمل 

 :ويسمح يف حاالت قليلة بالعمل خالل العطالت -١٥٥

๐       إذا كان منط العمل يستوجب االستمرار، أو إذا كانت طبيعة        : يف إطـار جـدول العمل املعتاد
 . تستدعي االستمرار) أو الوظيفة(العمل لدى رب العمل 

๐     مثل هذه األيام كجزء     املوظفون الذين قد ُيطلب إليهم العمل يف      : يف إطار التكليف بعمل خاص 
عندما يصبح العمل ضرورة بسبب وقوع      (من جدول عملهم املعتاد، أو يف احلاالت االضطرارية         

) حادث أو كارثة طبيعية أو دمار أو لدرء خطر حمدق يهدد احلياة أو الصحة أو السالمة املادية                
 ). ١٢٥قانون العمل، القسم (

تفاصيل عناصر املكافأة اليت تدفع للموظف عن ساعات العمل املعتادة  من قانون العمل ١٤٩وتبّين املادة  -١٥٦
 .أو يف حالة التكليف بعمل خاص خالل عطلة رمسية، وذلك عالوة على األجر املعتاد

 : وبالنسبة للعمل املعتاد خالل عطلة رمسية -١٥٧

๐  على األجر إذا كان املوظف يتقاضى أجراً على أساس شهري، سيكون من حقه احلصول، عالوة
 الشهري املعتاد، على األجر املستحق عن العمل خالل عطلة رمسية، 

๐                   إذا كـان املوظف يتقاضى أجراً بالقطعة أو بالساعة، حيق لـه احلصول على أجر العطلة عالوة على
 . األجر املستحق عن العمل خالل عطلة رمسية

ل يوم عطلة رمسية أن حيصل على أجر إضايف بنسبة         حيـق لـلموظف الذي ُيضطر إىل القيام بعمل استثنائي خال           -١٥٨
 يف املائة إذا ُمنح املوظف يوماً آخر للراحة         ٥٠وتبلغ هذه الزيادة    .  يف املائـة عـالوة عـلى األجر املذكور أعاله          ١٠٠
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 العمل وإذا كان. وجيب منحه فترة أو يوماً للراحة خالل فترة ال تتجاوز الشهر التايل    . كـتعويض عن عمله خالل العطلة     
االستثنائي حيدث بصورة متكررة، أو أصبح صرف املكافأة معقداً للغاية، جاز لرب العمل حتديد معدل ثابت عوضاً عن                  

 . عالوات األجر املذكورة أعاله

 التقييد املقبول لوقت العمل 

 ساعة  ٢٤ل فترة   املقصـود بوقـت العمل اليومي وفقاً لقانون العمل هو فترة العمل خالل يوم تقوميي أو خال                 -١٥٩
قانون ( ساعة متواصلة    ١٨٦وتعـين أوقات العمل األسبوعي فترة العمل خالل أسبوع تقوميي أو خالل فترة              . متواصـلة 

 ساعة يف ٤٠ ساعات يف اليوم و٨ومدة وقت العمل هي ). ١٧١من املادة ) ١(من الفرع ) ج(و) ب(العمـل، الفقرتان    
ويف . وقت عمل أقصر من ذلك    ) االتفاق اجلماعي مثالً  (بيق على عالقة العمل     وقد حتدد األنظمة القابلة للتط    . األسـبوع 

 ساعات ٨فإن ساعات العمل ميكن أن تتجاوز ) أو املالك(حـاالت التأهـب أو إذا كان املوظف من أقرباء رب العمل             
 الصلة أو االتفاق    وقد حتدد القوانني ذات   .  ساعة يف األسبوع   ٦٠ ساعة يف اليوم أو      ١٢لكـنها ال جيـب أن تزيد على         

املادة (اجلماعي الفترة القصوى اليت ميكن أن يقضيها املوظف يف أداء نشاط معني دون التعرض ألي أضرار صحية أو خطر 
 ).باء من قانون العمل/١١٧

وقد ال ُيحدد وقت العمل بأيام العمل فحسب، بل حيدد أيضاً وفقاً لدورة أوقات عمل ينبغي أن تستند إىل مدة                     -١٦٠
ومبوجب اتفاق مجاعي ميكن حتديد ساعات العمل السنوية بالنسبة للموظفني الذين يعملون يف حاالت           . العمـل الـيومي   

وجيب حتديد التاريخ األويل أو النهائي لوقت       . التأهـب، أو النوبات املستمرة أو املتبادلة، أو الذين يقومون بعمل مومسي           
إعالن هذه املعلومات   /وميكن االستعاضة عن هذا التبليغ اخلطي بنشر      . اًدورة العمـل، وينبغي اطالع املوظف بذلك خطيّ       

والشيء املهم هو أن حتديد فترة أطول لدورة العمل ال ينبغي أن يترتب عليه خمالفة للقواعد املتعلقة               . بطـريقة حملية معتادة   
 ). ألف من قانون العمل/١١٨ و١١٨املادة (بأوقات العمل 

وجيب على رب العمل أن يضع يف االعتبار شروط العمل الذي           . حيدد جدول العمل  ورب العمـل هـو الذي        -١٦١
 ساعة يف األسبوع، ٤٨ ساعة يف اليوم و١٢وال ينبغي أن يتجاوز وقت العمل اليومي ما جمموعه . يراعي الصحة والسالمة

أما العمل الليلي فال جيوز . وع ساعة يف األسب٧٢ ساعة متواصلة أو   ٢٤وال جيـوز يف احلاالت الطارئة أن يتجاوز العمل          
وعند .  ساعات إذا كان املوظف يؤدي عمالً يرد يف التشريعات ذات الصلة أنه ينطوي على أضرار صحية                ٨أن يـتعدى    

تطبيق القواعد املتعلقة باحلد األقصى لوقت العمل اليومي واألسبوعي، يف حالة عدم إمكانية حتديد الفترة الزمنية للتأهب،                 
 .ر هذه الفترة مبثابة وقت العملينبغي اعتبا

ونظراً إىل أن رب العمل قد حيدد جدول عمل غري منتظم أليام عمل متتالية، فإن قانون العمل يضع احلدود اليت                     -١٦٢
وحيدث يف كثري من األحيان التباس فيما يتعلق مبا إذا كانت           .  ساعات ٤تبّين أن وقت العمل اليومي ال جيوز أن يقل عن           

وبالتايل ُيمكّن قانون العمل من حتديد مدة عمل يومية أقل .  ساعات اليومية تنطبق أيضاً على العمل غري املتفرغ مدة األربع 
حنو إمكانية توظيف شخص    (من أربع ساعات بالنسبة للعمل غري املتفرغ بناء على اتفاق متبادل بني رب العمل واملوظف                

وعليه، ال ميكن تعيني امرأة أو أب غري متزوج للعمل وفقاً           ).  اليوم بشكل غري متفرغ للعمل كساعي بريد ملدة ساعتني يف        
جلـدول عمل غري منتظم أو وقت عمل متقطع إال مبوافقتهما على ذلك، وال ميكن إجبار مثل هؤالء املوظفني على العمل             
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 واملادة  ١١٩املادة  (بالعمل الليلي   وجتدر اإلشارة، فيما يتعلق حبظر العمل ليالً، أنه ال جيوز تكليف العاملني القُّصر              . لـيالً 
 ).ألف من قانون العمل/١٢٩من املادة ) ٥( من قانون العمل، والفقرة الفرعية ١٢٠

 اإلجازة االعتيادية مدفوعة األجر

 :وقد تكون فترة اإلجازة على النحو التايل. فترة اإلجازة هي فترة راحة مدفوعة األجر ُتمنح للموظفني -١٦٣

 ๐ من قانون العمل١٣٦-١٣٠املواد (عتيادية تتألف من اإلجازة األساسية وإجازة إضافية فترة إجازة ا (، 

 ๐ إجازة إضافية مبوجب اتفاق مجاعي أو عقد عمل . 

وحيق للموظف يف أي عالقة عمل احلصول على   . هـي اإلجازة املمنوحة عن أيام العمل      : اإلجـازة األساسـية    -١٦٤
وجيب حتديد مدة اإلجازة بشكل     .  اليت قد تكون متزامنة    - يف عالقات العمل التالية      إجازة، كما حيق لـه احلصول عليها     

وحيق للموظف احلصول على إجازة سنوية اعتيادية حىت إذا مل يوظّفه رب العمل بشكل              . منفصـل مـع كل رب عمل      
ملثال، حيق للموظف   وعليه، حيق للموظف الذي يعمل على أساس غري متفرغ احلصول على إجازة، وعلى سبيل ا              . متفرغ

ووفقاً . الذي يعمل ست ساعات يف اليوم احلصول على أجر خالل اإلجازة بنسبة تعادل العمل ملدة ست ساعات يف اليوم  
) ٢(للقاعدة العامة، ال يدفع أجر عن املدة اليت يتم خالهلا تعليق عالقة العمل، باستثناء احلاالت الواردة يف الفقرة الفرعية                    

. من قانون العمل كما هو احلال خالل فترة املرض الذي حيول دون مباشرة العمل، أو إجازة األمومة                 ١٣٠مـن املـادة     
 .  يوما٣٠ً يوماً وأقصاها٢٠وتعتمد اإلجازة األساسية على سن املوظف وقد متتد لفترة أدناها 

 : باإلجازة اإلضافيةوحيدد قانون العمل القواعد التالية فيما يتعلق  -١٦٥

 ๐ موظفني الشباب احلصول على إجازة إضافية مدهتا مخسة أيام عمل كل سنةحيق لل. 

๐                 حيـق ألحد األبوين الذي يضطلع بدور أكرب يف تربية الطفل وفقاً لقرارمها، ولآلباء الوحيدين احلصول
 :على إجازة إضافية تبلغ مدهتا

 يومان يف العام مقابل كل طفل واحد، -  

 ل طفلني،أربعة أيام يف العام مقاب -  

 ما جمموعه سبعة أيام يف السنة إذا كان عدد األطفال أكثر من اثنني -  

 ๐ وحيق لآلباء احلصول على إجازة إضافية إىل أن يبلغ الطفل سن السادسة . 

 ๐ وحيق للموظفني غري املبصرين احلصول على مخسة أيام كعطالت إضافية كل سنة . 

๐  مستمرة أو من ميضون مدة ثالث ساعات على األقل يف اليوم وحيق للعاملني حتت سطح األرض بصورة
 .يف أداء عمل يعرضهم إلشعاع مؤين احلصول على عطالت إضافية مدهتا مخسة أيام يف السنة

باإلضافة إىل أحكام قانون العمل، ميكن حتديد اإلجازة        : اإلجـازة اإلضافية وفقاً لالتفاق اجلماعي وعقد العمل        -١٦٦
وكقاعدة عامة، جيب منح املوظف فرصة إلبداء رأيه فيما يتعلق باإلجازات           . اتفاق مجاعي أو عقد عمل    اإلضافية مبوجب   
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وجيب منح املوظف ربع اإلجازة األساسية يف الفترة اليت يطلبها، باستثناء األشهر الثالثة األوىل من               . قـبل احلصول عليها   
 . ه على اإلجازة قبل شهر على األقل من اإلجازةوجيب على رب العمل إبالغ املوظف بوقت حصول. عالقة العمل

 :  يف حالتني مهاالتعويض املادي عن اإلجازةوينص قانون العمل على  -١٦٧

 ๐ ،عند إهناء عالقة العمل 

๐          إذا مل يكن املوظف قد حصل على نسبة )أُلغيت بعد ذلك(عـند التجنـيد ألداء اخلدمـة العسكرية ،
 .اريخاإلجازات املستحقة إىل هذا الت

 ممارسة احلقوق

وميكن إثارة نزاع قانوين وفقاً     . ال يسـتثين القـانون أي جمموعة من املوظفني من ممارسة احلقوق الواردة أعاله              -١٦٨
 :ألحكام قانون العمل يف حالة ظهور أي صعوبات تتعلق مبا يلي

 ๐ ،املوظف عند املطالبة حبق تنص عليه عالقة العمل 

 ๐  نقابة العمال 

๐  للحصـول على مطالبة ناشئة عن قانون العمل أو اتفاق مجاعي أو     ) ممـثل العمـل   ( العمـل    جملـس 
 .اتفاق العمل

 ). ١٩٩قانون العمل، املادة (وينبغي تسوية هذه اخلالفات املتعلقة بالعمل أمام حمكمة 

تراض بشأن أي تدبري غري وعـالوة على ما ورد أعاله، حيق لنقابة العمال املمثلة يف مجعية أرباب العمل تقدمي اع               -١٦٩
 . إذا كان مثل هذا التدبري يؤثر تأثرياً مباشراً على املوظفني أو اجلمعيات املمثلة هلم) اإلغفال(قانوين يتخذه رب العمل 

على أنه جيوز للموظفني تأسيس نقابة عمال ) ١٩٩٥ لعام ٥٥القانون  (١٩٩٥ونصَّ تعديل قانون العمل يف عام  -١٧٠
وتشمل حقوق نقابة العمال اطالع املوظفني على حقوقهم ومسؤولياهتم املالية واالجتماعية والثقافية،            . مةحىت داخل املنظ  

وعلى حقوقهم املتعلقة بظروف عيشهم وعملهم، ومتثيل أعضائها يف املسائل املتعلقة بالعالقات يف جمال الصناعة، وعالقة                
وعالوة على ذلك، حيق لنقابة العمال مراقبة االمتثال        ).  قانون العمل   من ١٩املادة  (العمل مع رب العمل أو اهليئات العامة        

ويف إطار هذا اجلهد، جيوز للنقابة أن تلتمس املعلومات من اهليئات املختصة فيما يتعلق    . للتشريعات املتصلة بظروف العمل   
وجيوز لنقابة .  أو البيانات حبكم القانونوجيب تزويدها هبذه املعلومات. باالمتثال لألنظمة القابلة للتطبيق على عالقة العمل

العمـال أن تعرض على اهليئات املعنية بالتنفيذ أي أخطاء أو أوجه قصور تسفر عنها املراقبة، وجيوز هلا احلث على اختاذ                     
جراءات اطالع وجيب على اهليئة اليت تتوىل هذه اإل    . اإلجـراءات املناسـبة إذا مل تقم اهليئة املعنية باختاذ التدابري الضرورية           

وتشكل الشروط اخلاصة املتعلقة بالسالمة ).  من قانون العمل  ٢٢القسم  (نقابـة العمـال على النتيجة اليت توصلت إليها          
 .املهنية جزءاً من الئحة العمل من ُبعد اليت ُيزمع وضعها
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  نقابات العمال- ٨املادة 

املتعلقة باحلرية النقابية   ) ٨٧رقم  (ة العمل الدولية     على اتفاقية منظم   ١٩٥٧ يونيه/حزيرانصـدقت هنغاريا يف      -١٧١
املتعلقة باحلق يف تنظيم املساومة ) ٩٨رقم (ومحايـة حـق التنظيم النقايب، كما صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية       

 بعالقات العمل   املتعلقة) ١٥١رقم  ( على اتفاقية منظمة العمل الدولية       ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ٤اجلماعية، وصدقت يف    
 ). اخلدمة العامة(

 بشأن التدابري املتخذة إلنفاذ أحكام اتفاقييت       ٢٠٠٣وميكن االطالع يف املرفق امللحق هبذا التقرير على تقارير عام            -١٧٢
 ). ٩٨رقم (و) ٨٧رقم (منظمة العمل الدولية 

 عمل نقابات العمال

احلق يف حرية   ويعد  . ام القانون املتعلق بتكوين اجلمعيات    جيـوز تشـكيل نقابات العمال يف هنغاريا وفقاً ألحك          -١٧٣
ويكفل احلق يف .  من حقوق اإلنسان األساسية اليت أقرهتا مجهورية هنغاريا، ويكفل القانون حرية ممارستهتكوين اجلمعيات

 أو مجعيات مع أشخاص آخرين، أو املشاركة يف       /تكويـن اجلمعـيات جلمـيع األشخاص احلق يف تشكيل منظمات و           
 بغرض ممارسة نشاط يتسق مع الدستور وال        - وبالتايل نقابات العمال     -وجيوز تكوين املنظمات االجتماعية     . أنشـطتها 

وُيشـترط لتكوين منظمة اجتماعية وجود عشرة أعضاء مؤسسني على األقل؛ ويعلن األعضاء عن قيام   . ميـنعه القـانون   
 .ارهتا وأجهزهتا التمثيليةاملنظمة وحتديد نظامها األساسي ويقومون بانتخاب إد

وينص الدستور على أن نقابات     . ويـتوىل الدسـتور وقانون العمل على حد سواء تنظيم مسألة نقابات العمال             -١٧٤
وُينظر . العمال، واملنظمات التمثيلية األخرى، تضطلع حبماية ومتثيل مصاحل العاملني، وأعضاء التعاونيات وأصحاب العمل            

قاً لقانون العمل على أهنا منظمات خاصة باملوظفني الغرض منها يف املقام األول هو تعزيز ومحاية                إىل نقابـات العمال وف    
 . مصاحل العاملني فيما يتصل بعالقة العمل

: وتشتمل حقوق منظمة العمل على ما يلي      . وجيـوز للموظفني تكوين نقابة عمال حىت يف إطار منظمة العمل           -١٧٥
 منظمات العمل، وإشراك أعضائها يف عمل هذه اهليئات؛ واطالع املوظفني على حقوقهم             تسـيري خمتلف اهليئات يف إطار     

ومسـؤولياهتم املالية واالجتماعية والثقافية، وعلى حقوقهم املتعلقة بظروف معيشتهم وعملهم؛ ومتثل أعضائها يف املسائل               
 .ات العامةاملتصلة بالعالقات يف جمال التصنيع، وعالقة العمل مع رب العمل أو اهليئ

 . وحيق لنقابة العمال إبرام اتفاقات مجاعية وفقاً للتشريعات املنصوص عليها يف قانون العمل -١٧٦

و تتمتع االحتادات الوطنية الستة لنقابات      . وجيـوز لنقابات العمال اهلنغارية االنضمام إىل احتاد لنقابات العمال          -١٧٧
 . صاحل بعضوية االحتاد األورويب لنقابات العمالالعمال املمثلة يف اجمللس الوطين لتوفيق امل

وتوجد يف هنغاريا نقابات عمال على مستوى املؤسسات، ونقابات عمال فرعية، ومجعيات لنقابات العمال تضم  -١٧٨
 . أعضاء مهن بعينها، فضالً عن االحتادات الوطنية لنقابات العمال
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ة اجمللس الوطين لتوفيق املصاحل، واحملفل الوطين الثالثي للحوار         واحتـادات نقابـات العمال التالية تتمتع بعضوي        -١٧٩
 :االجتماعي

 الرابطة الوطنية لنقابات العمال املستقلة ■ 

 جتمع نقابات املثقفني ■ 

 االحتاد الدميقراطي لنقابات العمال احلرة ■ 

 االحتاد الوطين لنقابات العمال اهلنغارية ■ 

 لاالحتاد الوطين جملالس العما ■ 

 حمفل تعاون نقابات العمال ■ 

 .  يف املائة من مجيع املوظفني، ويغطي اتفاق مجاعي حوايل ثلث هؤالء األعضاء٢٠ويبلغ أعضاء النقابة حوايل  -١٨٠

 احلق يف اإلضراب عن العمل

 ٢٠القانون  جيم من   /٧٠وتبّين املادة   . احلق يف اإلضراب عن العمل من احلقوق الدستورية األساسية يف هنغاريا           -١٨١
 مـن الدستور أن لكل شخص احلق يف تكوين منظمة مع أشخاص آخرين أو االنضمام إليها بغرض محاية                   ١٩٤٩لعـام   

. وميكن ممارسة احلق يف اإلضراب وفقاً للقانون الذي ينص على األنظمة املعمول هبا            . مصـاحله االقتصادية أو االجتماعية    
 . لثي أصوات أعضاء الربملان لتمرير القانون املتعلق باحلق يف اإلضرابوهنالك قاعدة ضامنة وهي شرط احلصول على ث

وحيظر هذا القانون اإلضراب عن العمل يف اهليئات .  اإلضـراب عن العمل ١٩٨٩ لعـام    ٧ويـنظم القـانون      -١٨٢
وميكن . الوطين املدنية القضـائية، والقوات املسلحة، واملنظمات املسلحة، واهليئات املعنية بإنفاذ القوانني، وإدارات األمن             

وباستثناء ما سبق   . اإلضـراب عن العمل يف اهليئات اإلدارية العامة على أساس اتفاق بني احلكومة ونقابات العمال املعنية               
ذكـره، خيضع احلق يف اإلضراب للتقييد إذا كان من شأنه التأثري بصورة مباشرة وخطرية على احلياة البشرية أو السالمة                    

وتتعلق اجملموعة الثالثة من حاالت تقييد     . صحة أو البيئة، أو إذا كان من شأنه إعاقة درء وقوع كارثة طبيعية            املاديـة أو ال   
وجيوز هلذه اهليئات ممارسة احلق يف اإلضراب إذا كان ذلك ال يؤدي . احلق يف اإلضراب باهليئات اليت تقدم اخلدمات العامة

 .إىل إعاقة تقدمي اخلدمة باملستوى الكايف

ويكـون اإلضراب عن العمل غري قانوين إذا مل ُتستوف كافة الشروط القانونية، أو إذا كان الغرض منه حتقيق                    -١٨٣
هدف يشكل انتهاكاً حلكم من أحكام الدستور، أو إذا كان ضد تدبري اختذه رب العمل ويقع تعديله ضمن اختصاصات                   

ويوكل القانون إىل   . مجاعي خالل فترة سريان هذا االتفاق     حمكمة، أو إذا كان الغرض منه تعديل حكم من أحكام اتفاق            
وال حتدد مهلة لتقدمي الطلبات للحصول . حمكمة العمل أن تقرر ما إذا كان إضراب ما عن العمل مشروعاً أو غري مشروع      

عمل يف املسألة   وتبت حمكمة ال  . على مثل هذا القرار، وميكن بالتايل تقدميه يف أي وقت أثناء اإلضراب عن العمل أو بعده               
ويعين ذلك عدم عقد جلسات حماكمة، بيد أن احملكمة قد تطلب مثول األطراف أمامها              . مبوجـب دعوى غري ختاصمية    

 . الستجواهبم إذا رأت ذلك ضرورياً، أو تسعى للحصول على املزيد من األدلة
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وعدَّل . نذ صدور آخر تقرير    بشأن احلق يف اإلضراب تعديل واحد م       ١٩٨٩ لعام   ٧وقـد أُجري على القانون       -١٨٤
، ونتيجة لذلك أُضيفت إدارة األمن الوطين املدنية إىل قائمة اهليئات           ٣ من املادة    ٢ صيغة الفقرة    ١٩٩٥ لعام   ١٢٥القانون  

ووضعت اهليئات القضائية ممارسة موحدة يف هذا الصدد، كما أصدرت . العامـة الـيت ُيحظر عليها اإلضراب عن العمل        
 .قراراً توجيهياً هبذا الشأن واختذت قرارات تتعلق بالعديد من القضايا الفرديةاحملكمة العليا 

  الضمان االجتماعي-٩املادة 

ملواطين مجهورية هنغاريا احلق يف الضمان االجتماعي؛ وحيق هلم احلصول          "هاء من الدستور،    /٧٠وفقـاً للمادة     -١٨٥
حالة املرض أو اإلعاقة أو الترمل أو التيتم، ويف حالة البطالة       عـلى الدعم املطلوب للعيش عند بلوغ سن الشيخوخة، ويف           

وجيب على مجهورية هنغاريا إعمال احلق يف الدعم االجتماعي من خالل نظام            . عـن العمل ألسباب خارج عن إرادهتم      
 ".الضمان االجتماعي ونظام املؤسسات االجتماعية

 :الثة أنظمة فرعية رئيسية هيويتألف نظام التأمني االجتماعي يف هنغاريا من ث -١٨٦

 نظام الضمان االجتماعي اإللزامي � 

 فرع التأمني الصحي -  

 فرع التأمني التقاعدي  -  

 آلية معاجلة البطالة � 

 )مبا يف ذلك االستحقاقات األسرية وخدمات محاية األطفال(االستحقاقات االجتماعية  � 

 االستحقاقات النقدية -  

 عينيةأنواع اخلدمة ال -  

 .أنواع اخلدمة الشخصية -  

التأمني التقاعدي، والتأمني الصحي، واستحقاقات (وتعمـل نظـم التأمني االجتماعي جزئياً على أساس التأمني       -١٨٧
 . ، كما تعمل جزئياً من خالل إعادة توزيع التدفقات الضريبية)البطالة عن العمل

موعات املستهدفة يف شكل إعانات عامة، وجزء يف شكل مشاريع           ويصل جزء من املساعدة االجتماعية إىل اجمل       -١٨٨
 ). بناء على اإلقامة الدائمة(مساعدة تشغلها احلكومات احمللية املعنية جغرافياً 

 نظام الضمان االجتماعي اإللزامي يف هنغاريا

استحقاقات الضمان  بشأن األشخاص املؤهلني للحصول على       ١٩٩٧ لعام   ٨٠ من القانون    ١٤) ١(وفقاً للمادة    -١٨٩
ميكن االستفادة من   ): "قانون الضمان االجتماعي  (االجـتماعي واملعاشـات اخلاصـة، فضالً عن التغطية هبذه اخلدمات            

 ". خدمات الضمان االجتماعي يف إطار مشروعي التأمني الصحي والتأمني التقاعدي
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لضمان االجتماعي، ُيقّسم اهليكل العام      من قانون ا   ١٤من املادة   ) ٣(و) ٢(ومبوجـب الفقـرتني الفرعيـتني        -١٩٠
 : الستحقاقات التأمني الصحي والتأمني التقاعدي على النحو التايل

 خدمات التأمني الصحي -ألف

 خدمات الرعاية الصحية العينية -١ 

 االستحقاقات النقدية -٢ 

 والوالدة/مساعدة األمومة -  

 إعانة رعاية الطفل -  

 دفع األجر أثناء املرض -  

 االستحقاقات املتعلقة باحلوادث -٣ 

 خدمات الرعاية الصحية بعد احلوادث -  

 دفع األجر أثناء املرض عند التعرض حلادث -  

 اإلعانة طويلة األجل عند التعرض حلادث -   

 استحقاقات التأمني التقاعدي -باء

 معاش الضمان االجتماعي املستحق بصورة مباشرة -٤ 

 معاش الشيخوخة -  

 معاش العجز عن العمل -  

 معاش العجز الناتج عن التعرض حلادث  -  

 استحقاقات التقاعد للمعالني األحياء -٥ 

 األرمل/معاش األرملة -  

 معاش اليتيم -  

 املعاش األبوي -  

 استحقاقات التقاعد للمعالني األحياء عند التعرض حلادث -  

ماعي يكون جزء منها يف شكل خدمات، واجلزء اآلخر يف شكل           اخلدمـات املقدمـة يف إطـار التأمني االجت         -١٩١
وحيق لألشخاص املشمولني بالضمان فقط احلصول على كل خدمات التأمني االجتماعي، وحيدد            . اسـتحقاقات نقديـة   
 . القانون احلاالت األخرى



E/C.12/HUN/3 
Page 40 

 

 :خدمات التأمني الصحي

، ميكن احلصول على خدمات     )ون التأمني الصحي  قان( بشأن خدمات التأمني الصحي اإللزامي       ٨٣وفقاً للقانون    -١٩٢
 : التأمني الصحي التالية

 خدمات الرعاية الصحية )١ 

 االستحقاقات النقدية )٢ 

 اخلدمات املتعلقة باحلوادث )٣ 

 متاحة جزئياً باجملان، أو بتقدمي إعانات جزئية حسب التكلفة أو بقيام صندوق التأمني             خدمـات الرعاية الصحية    -١٩٣
 :واخلدمات الصحية املتاحة باجملان هي. بدفع جزء من التكلفة، أو ميكن االستفادة منها على أساس املساواةالصحي 

 خدمات الرعاية الصحية الوقائية واملتصلة بالتشخيص املبكر لألمراض )أ( 

 االستحقاقات املتاحة ألغراض عالجية )ب( 

 الرعاية املقدمة من طبيب الرعاية األولية  

 ناألسنا  

 الرعاية يف العيادات اخلارجية  

 العالج داخل املستشفيات  

 خدمات رعاية صحية أخرى )ج( 

 الرعاية التوليدية  

 إعادة التأهيل الطيب  

 نقل املرضى، والرعاية الطارئة  

 دولةوميكـن احلصـول عـلى األدوية واألجهزة الطبية والرعاية الطبية باالستفادة من اإلعانات املقدمة من ال                 -١٩٤
 .حبسب التكلفة

وهـنالك بعض أجهزة وخدمات األسنان اليت ميكن احلصول عليها مبوجب وصفة طبية وإال فإن على الشخص                  -١٩٥
املشـمول بالـتأمني دفع جزء من التكلفة، وينطبق ذلك على اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات عالجية غري اليت نصح هبا                    

مل الشخص املشمول بالتأمني جزءاً من التكلفة إذا استفاد من خدمة ما       كما يتح . الطبيـب إذا مل ُتـّربر ضـرورة ذلك        
 وترتبت على ذلك تكاليف إضافية، أو يف حالة احلصول على           - حيددها القانون يف بعض األحيان       -مبـبادرته الشخصية    

 ).غرفة فردية أو وجبة خاصة أو وجبات أو أسباب راحة راقية(رعاية خاصة داخل املؤسسة العالجية 
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 أن يتيح - ضمن احلدود الواردة يف ميزانية التأمني الصحي -ميكن ملدير الصندوق الوطين للتأمني الصحي  -١٩٦
الوصول إىل الرعاية الصحية، على أساس املساواة، إىل أشخاص ال حيق هلم لوال ذلك الوصول إليها بالُسُبل احملددة 

  .يف القانون

 االستحقاقات النقدية -٢ 

  األمومة-احلمل إعانة  )أ( 

 رسوم رعاية الطفل )ب( 

 دفع األجر أثناء املرض )ج( 

 يوماً على األقل خالل فترة السنتني       ١٨٠إىل النساء الاليت كان لديهن تأمني ملدة         األمومة   -احلمل   إعانة ُتدفـع  -١٩٧
 السابقة للوالدة، 

 د انتهاء التأمني، أوووضعن محلهن خالل فترة التأمني أو خالل اثنني وأربعني يوماً بع - 

ووضعن بعد انقضاء فترة االثنني وأربعني يوماً التالية النتهاء التأمني، ولكن خالل فترة استحقاق األجر                -
أثناء املرض أو استحقاق األجر أثناء املرض الناتج عن حادث، أو خالل مثانية وعشرين يوماً بعد انتهاء                 

 . فترة استحقاق األجر أثناء املرض

 يف املائة   ٧٠وجيب أن تساوي هذه اإلعانة      .  األمومة مستحقة ملدة تساوي إجازة الوالدة      -تكون إعانة احلمل    و -١٩٨
 .من متوسط األجر اليومي

إعانة رعاية  ، مت توسيع نطاق استحقاقات رعاية األطفال بإدخال         ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١واعتـباراً مـن      -١٩٩
باء املشمولني بالتأمني على النحو املالئم يف إطار العمل قبل مولد الطفل، ويستمر دفعها              وتدفع هذه اإلعانة إىل اآل    . الطفل

وهلا حد  )  يف املائة  ٧٠(وتكون قيمتها ثابتة حسب األجر السابق الذي كان يتقاضاه الوالد           . إىل أن يبلغ الطفل سن الثانية     
 فورينتا هنغاريا يف ٨٣ ٠٠٠يف الشهر، وكانت   فورينتا هنغاريا    ٨٠ ٠٠٠، كان احلد األقصى     ٢٠٠١ويف عام   . أقصـى 

 ٢٠٠١ عام ٦٢ ٩٠٤وكـان متوسط عدد اآلباء املستفيدين من إعانة رعاية الطفل   . ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢الشـهر عـامي     
ويتم .  من اآلباء٨٠ ١٧٥، كانت هذه اإلعانة ُتدفع إىل ٢٠٠٣ديسمرب /ويف كـانون األول  . ٢٠٠٢ عـام    ٧٠ ١٦٧و

 .من املسامهات اليت تدفع إىل صندوق التأمني الصحيمتويل إعانة رعاية الطفل 

وحيـق لألشـخاص الذين يتعرضون لإلعاقة خالل فترة التأمني أو خالل األيام الثالثة األوىل بعد انتهاء التأمني                   -٢٠٠
 .وعليهم دفع مسامهة تأمني صحي حمددة مبوجب قانون التأمني الصحي، أن حيصلوا على أجر أثناء املرض

 : األجر أثناء املرض خالل فترة اإلعاقة ولكن لفترة ال تتجاوزيدفع -٢٠١

  يوماً بعد انتهاء التأمني٩٠سنةً واِحدة خالل فترة التأمني، و )أ( 
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إكمال الطفل عامه األول، إذا كان سبب دفع األجر أثناء املرض هو الرعاية أو الرضاعة الطبيعية لطفل                  )ب( 
 مل يكمل عامه األول؛

مثانني يوماً تقوميياً يف السنة مقابل كل طفل إذا كان السبب القانوين لدفع األجر أثناء املرض هو                 أربعةً و  )ج( 
  سنوات؛٣رعاية طفل يتراوح عمره من سنة واحدة إىل 

إذا كان  ) أربعة ومثانون يوماً يف حالة الوالد الوحيد      (اثـنني وأربعـني يوماً يف السنة مقابل كل طفل            )د( 
  سنوات؛ ٦ إىل ٣دفع األجر أثناء املرض هو رعاية طفل يتراوح عمره من السبب القانوين ل

إذا كان السبب ) مثانية وعشرون يوماً يف حالة الوالد الوحيد(أربعة عشر يوماً يف السنة مقابل كل طفل       )ه( 
 .  سنة١٢ إىل ٦القانوين لدفع األجر أثناء املرض هو رعاية طفل يتراوح عمره من 

 يف املائة   ٧٠يمة األجر الذي ُيدفع أثناء فترة املرض، يف حالة استمرار فترة التأمني عامني متواصلني،               وتشـكّل ق   -٢٠٢
  يف املائة إذا كانت فترة التأمني أقل من سنتني، أو خالل فترة تلقي العالج              ٦٠مـن متوسـط األجـر الـيومي، وتبلغ          

 . داخل املستشفى

 اخلدمات املتعلقة باحلوادث -٣ 

  الرعاية الطبية املتعلقة باحلوادثخدمات )أ( 

 دفع األجر أثناء التوقف عن العمل بسبب حادث )ب( 

 مبالغ سنوية تدفع عند التعرض حلادث )ج( 

حيـق لألشـخاص الذين تدهورت حالتهم الصحية بسب التعرض إلصابة أثناء العمل أو مرض يرتبط باملهنة،                  -٢٠٣
 .، وتلقي األجر أثناء املرض واحلصول على تعويضات سنوية باحلوادثخدمات الرعاية الطبية املتعلقةاحلصول على 

 لألشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن كسب عيشهم        األجر أثناء فترة التوقف عن العمل بسبب حادث       وُيدفع   -٢٠٤
 األجر اليومي ويساوي هذا األجر قيمة. بسـبب إصابة عمل خالل فترة التأمني أو خالل األيام الثالثة األوىل بعد انتهائها     

عـن العمـل خـالل الشهر التقوميي السابق الستحقاق األجر أثناء املرض بسبب التعرض حلادث، والذي شكل أساس                   
وإذا كان الشخص املشمول بالضمان غري ملزم بدفع        . حسـاب مسامهة الشخص املشمول بالضمان يف التأمني الصحي        

 الستحقاق األجر أثناء املرض بسبب التعرض حلادث، فإن قيمة هذا           مسامهة التأمني الصحي خالل األشهر الثالثة السابقة      
األجـر تساوي متوسط دخل سنة تقوميية وحتسب على أساس الدخل الفعلي قبل احلادث، أو، يف حالة تعذر ذلك، على                    

 . أساس الدخل املذكور يف عقد العمل

فضت قدرهتم على العمل بنسبة تزيد على        هم الذين اخن   تعويض سنوي واألشخاص الذين حيق هلم احلصول على        -٢٠٥
 يف املائة بسبب التعرض إلصابة أثناء العمل، بيد أهنم غري مؤهلني للحصول على معاش حاالت العجز بسبب التعرض                   ١٥

 يف املائة، ُيدفع التعويض السنوي ملدة ال تتجاوز سنتني، وإذا جتاوز العجز             ٢٥وإذا مل يتجاوز العجز عن العمل       . لإلصابة
وعلى النقيض من ذلك، ُيدفع التعويض      . ه النسبة، ُيدفع التعويض السنوي طوال فترة العجز من دون حتديد مدة زمنية            هذ

 يف املائة، خالل فترة العجز عن العمل        ٢٥السـنوي عـن اإلصابة من دون حتديد مدة زمنية ودون أن تبلغ نسبة العجز                



E/C.12/HUN/3 
Page 43 

وتعتمد قيمة التعويض السنوي على مدى العجز الناتج عن إصابة          . بسبب مرض التليف الرئوي بالسيلكا، واألسبستوسية     
 :ووفقاً ملدى هذا العجز. العمل

 ،١ يف املائة من الفئة ٢٥-١٦يعد األشخاص الذين تصل نسبة عجزهم عن العمل  )أ( 

 ،٢ يف املائة من الفئة ٣٥-٢٦يعد األشخاص الذين تصل نسبة عجزهم عن العمل  )ب( 

 ،٣ يف املائة من الفئة ٤٩-٣٦ذين تصل نسبة عجزهم عن العمل يعد األشخاص ال )ج( 

 .٤ يف املائة من الفئة ٦٦-٥٠يعد األشخاص الذين تصل نسبة عجزهم عن العمل  )د( 

 . يف املائة من الدخل السنوي على التوايل٣٠ و١٥ و١٠ و٨وتبلغ نسبة التعويض السنوي للفئات أعاله  -٢٠٦

 :استحقاقات التقاعد

 : بشأن معاش الضمان االجتماعي، ميكن احلصول على١٩٩٧ لعام ٨١ للقانون رقم وفقاً -٢٠٧

 استحقاقات تقاعد مباشرة، أو - 

 .استحقاقات تقاعد للورثة - 

وكـال النوعني من االستحقاقات عبارة عن استحقاقات نقدية حيصل عليها الشخص املؤّمن عليه الذي يكون قد          
 .عليها أقاربهأمضى سنوات خدمة حمددة، أو حيصل 

 :استحقاقات التقاعد املباشرة -١ 

 معاش الشيخوخة؛ )أ(

 معاش اإلعاقة؛ )ب(

 .معاش اإلعاقة الناجتة عن حادث )ج(

حيصـل الشخص املؤّمن عليه على معاش الشيخوخة عندما يبلغ العمر احملدد بعد سنوات خدمة متراكمة        -٢٠٨
 .حيددها القانون

 يف املائة من قدرته على العمل، ويكون قد     ٦٧ شخص يفقد ما ال يقل عن        حيصل على معاش اإلعاقة أي     -٢٠٩
وتتوقف . أّدى اخلدمة اإللزامية، وال يعمل بشكل منتظم، ويكون دخله أقل بكثري مما كان حيصل عليه قبل إعاقته                
ن دخله يف أهلـية احلصول على معاش اإلعاقة إذا شفي املتقاعد من إعاقته أو أصبح يعمل بشكل منتظم أو مل يك       

األشهر األربعة املاضية أقل بكثري من الدخل الذي كان سيحصل عليه لو مل يكن معاقاً يف الوظيفة اليت كان يعمل 
 .فيها قبل إعاقته
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 يف املائة من قدرته على العمل بسبب        ٦٧حيصل على معاش اإلعاقة الناجتة عن حادث أي شخص يفقد            -٢١٠
وال يعمل بشكل منتظم أو يقل      )  إذا كان بسبب اإلصابة بالسيليكية      يف املائة  ٥٠(حـادث عمل بشكل أساسي      

 .دخله كثرياً عما كان حيصل عليه قبل إعاقته

 :استحقاقات التقاعد املمنوحة للورثة املعالني -٢ 

 الزوج أو الطليق أو الشريك املعاشر الذي عاش مع شريكه سنة متواصلة قبل   معاش الترمل حيصـل على     -٢١١
وال ُيمنح معاش الترمل إذا كان الشريك .  منه طفالً، أو الذي عاش مع املتوىف عشر سنوات متواصلةوفاته وأجنب

الباقي على قيد احلياة قد حصل على معاش ترمل أو معاش ترمل مرتبط حبادث عمل أثناء فترة املعاشرة كلها أو                    
الالزمة للحصول على معاش الشيخوخة أو وُيمنح معاش الترمل إذا كان املتوىف قد أمضى فترة اخلدمة . جزء منها

 .اإلعاقة، أو إذا تويف وهو حيصل على أحد هذين املعاشني

 ألي طفل أمضى والده فترة اخلدمة الالزمة للحصول على معاش الشيخوخة أو التقاعد              بدل التيتم ُيمنح   -٢١٢
طفال املولودين يف إطار الزوجية  قـبل وفاته، أو تويف وهو حيصل على أحد هذين املعاشني، وُيمنح هذا البدل لأل              

والذين قام بتربيتهم زوجان يعيشان يف نفس املرتل، واألطفال املولودين يف إطار زواج أو معاشرة سابقني وتكفل                 
 يف املائة مما كان     ٣٠ويبلغ بدل التيتم لكل طفل ما يعادل        . بتربيـتهم شريكان معاشران يعيشان يف نفس املرتل       

 .توىفسيحصل عليه الوالد امل

 ألي والد تويف ولده بعد إمضاء فترة اخلدمة الالزمة للحصول على معاش الشيخوخة معاش األبوةوُيمنح  -٢١٣
أو معاش اإلعاقة، أو تويف وهو حيصل على أحد هذين املعاشني، وذلك إذا كان الوالد معاقاً قبل وفاة ولده، أو ال 

وتنطبق هذه  . األساسي لوالده أثناء السنة اليت سبقت وفاته       عاماً وإذا كان الولد هو املعيل        ٦٥يقـل عمره عن     
 .األحكام باملثل على األجداد واألحفاد

وحيصل الورثة املعالون   .  إذا تويف املصاب بسبب حادث عمل      استحقاقات التقاعد املرتبطة حبادث   وُتمنح   -٢١٤
معاش اإلعاقة الناجتة عن حادث عـلى اسـتحقاقات التقاعد املرتبطة حبادث حىت لو تويف الشخص احلاصل على           

ومتنح استحقاقات التقاعد املرتبطة حبادث أيضاً ملن كان الشخص املصاب يعيلهم           . ألسباب ال تتعلق حبادث عمل    
وذلك إذا تويف أثناء فترة حصوله على االستحقاقات املرتبطة حبادث ألسباب ال تتعلق حبادث العمل، شريطة أن                 

وتنطبق األحكام . نه لو بقي على قيد احلياة حلصل على معاش اإلعاقة املرتبط حبادثيكون من املعقول االفتراض بأ
العامـة السـتحقاقات التقاعد املمنوحة للورثة املُعالني على استحقاقات التقاعد املرتبطة حبادث املمنوحة للورثة            

د املرتبطة حبادث بغض النظر عن املُعالني، مع إضافة حكم يقضي بأحقية املُعال يف احلصول على استحقاقات التقاع
 .سنوات اخلدمة اليت أمضاها املتوىف

وينّص القانون على منح استحقاقات التقاعد لألشخاص غري املؤهلني للحصول على استحقاقات التقاعد              -٢١٥
 .حسب النظام اإللزامي، مع إمكانية إبرام اتفاق هبذا الشأن
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 متويل خدمات الضمان االجتماعي

ندوق التأمينات االجتماعية تكاليف خدمات التأمني الصحي ومعاشات اإلعاقة وفئات معينة من يغطي ص -٢١٦
بيد أن هناك خدمات متوهلا     . وتضمن الدولة متويل خدمات التأمني الصحي     . معاشـات اإلعاقـة املرتبطة حبادث     

 .مصادر تابعة لوزارة الشباب والصحة والشؤون األسرية واالجتماعية

نون التأمني الصحي، ميكن االستفادة من خدمات الرعاية الصحية ضمن خدمات التأمني الصحي وفقاً لقا -٢١٧
وميكن االستفادة من االستحقاقات النقدية بالتناسب مع       . بالقدر الذي تربره الظروف الصحية، يف إطار القانون       

 .االلتزام بتسديد اشتراكات التأمني الصحي

 جتماعي اإللزامياملصادر املالية خلدمات الضمان اال

تؤّمـن ميزانية الدولة متويل خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي عن طريق حتصيل االشتراكات بشكل               -٢١٨
وفيما عدا االستثناءات اليت ينّص عليها القانون يف سياق مبدأ التضامن، فإن األشخاص الذين حيصلون    . أساسـي 

 .اص الذين يغطون تكلفة هذه اخلدمات باشتراكاهتمعلى خدمات الضمان االجتماعي بشكل أساسي هم األشخ

وينبغي أن يدفع املؤّمن عليه اشتراكات لصندوق التقاعد والتأمني الصحي كما ينبغي أن يساهم يف نظام                 -٢١٩
 .وينبغي أن يدفع أعضاء صناديق التقاعد اخلاصة اشتراكات ورسوم عضوية كمسامهة. استحقاقات املرض

 يف املائة خالل السنوات     ٤٤ و ٣٣سامهة يف نظام الضمان االجتماعي اليت تراوحت بني         ومقارنة بنسبة امل   -٢٢٠
 يف املائة للضمان ٣١السابقة، ينبغي أن يدفع املتعهد اخلاص، الذي يعترب مؤّمناً عليه، ورب العمل مسامهة نسبتها  

 يف املائة للمسامهة يف صندوق      ٢٠وتتوزع هذه النسبة بني     . ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١االجتماعي اعتباراً من    
 . يف املائة للمسامهة يف نظام التأمني الصحي١١التقاعد و

، ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١ يف املائة منذ     ٢٩وقـد ُخفضت نسبة املسامهة يف الضمان االجتماعي إىل           -٢٢١
بغي أن يدفع رب العمل     وين.  يف املائة للتأمني الصحي    ١١ يف املائة لصندوق التقاعد و     ١٨وهـي تـتوزع بـني       

 عن مجيع الرواتب املدفوعة أو احملتسبة اليت تشكل قاعدة          - اليت حيددها القانون     -اشتراكات الضمان االجتماعي    
 .ُيحسب على أساسها مبلغ االشتراك

 :وتشكل نسبة االشتراك اليت يتعني على املؤّمن عليه دفعها لصندوق التقاعد ما يلي -٢٢٢

 شخاص املؤّمن عليهم لدى صندوق التقاعد التابع لنظام الضمان االجتماعي حصراً؛ يف املائة لأل٨,٥ -

 .، ألعضاء صناديق التقاعد اخلاصة٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٥ و٢٠٠٣ يف املائة يف عام ١,٥ - 

يف  ٤ وأصبحت ٢٠٠٢ يف املائة عام ٣وقد بلغت نسبة االشتراك الذي يدفعه املؤّمن عليه للتأمني الصحي  -٢٢٣
ولتعزيز القدرة التنافسية، ُخفضت نسبة املسامهة اليت يدفعها رب العمل لنظام الضمان            . ٢٠٠٤املائـة يف عـام      

، حيث ُخفضت املسامهة يف صندوق التقاعد     ٢٠٠٤ وعام   ١٩٩٢ يف املائة بني عام      ١٥االجتماعي تدرجيياً بنسبة    
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 استحدثت املسامهة يف    ١٩٩٧ويف عام   .  يف املائة  ٨,٥ يف املائة واملسامهة يف التأمني الصحي بنسبة         ٦,٥بنسـبة   
وهتدف احلكومة إىل إلغاء هذا النوع من       . وهي مسامهة حمددة مببلغ ثابت يف معظم احلاالت       . استحقاقات املرض 
 .املسامهة تدرجيياً

  يف ٢٩ يف املائة إىل     ٤٤وبالـتوازي مع خفض االشتراك الذي يدفعه أرباب العمل للتأمني الصحي من              -٢٢٤
. ٢٠٠٤ وعام   ١٩٩٢ يف املائة بني عام      ١٢,٥٥ يف املائة إىل     ١٠املائة، ُرفعت نسبة اشتراكات املؤّمن عليهم من        
 يف املائة ٤وبلغت نسبته . ٢٠٠٣ وعام ١٩٩٨ يف املائة بني عام ٣وبلغت نسبة االشتراك يف نظام التأمني الصحي 

 ).٢٠٠٤-١٩٩٢(تعراض يف مجيع السنوات األخرى الواقعة ضمن الفترة قيد االس

وإىل جانـب اخلفـض الـتدرجيي الشتراكات الضمان االجتماعي، سجلت إيرادات وتكاليف الضمان            -٢٢٥
، ١٩٩٥ففي عام   . االجـتماعي زيادة امسية، ولكنها تفاوتت بشكل دوري بالنسبة إىل الدخل القومي اإلمجايل            

 يف املائة من إيرادات االشتراكات يف     ١٠ +٤٤قابل   يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل م       ١٧,١بلغت التكاليف   
 يف املائة من الدخل     ١٥,٩، اخنفضت تكاليف الضمان االجتماعي إىل       ٢٠٠٢ويف عام   . الضـمان االجـتماعي   

 يف املائة من إيرادات االشتراكات، مما أبقى الرصيد السليب على حاله، بينما             ١١ +٢٩القومـي اإلمجايل، مقابل     
 . يف املائة٢الضمان ومسامهة امليزانية األساسية يف تكاليف الصناديق زيادة نسبتها سجلت اإليرادات و

وحـدث تغـري هـام بالنسبة إىل الدخل القومي اإلمجايل فيما خيص استحقاقات التقاعد وخدمات الرعاية                  -٢٢٦
وتراوحت . إلمجايل يف املائة من الدخل القومي ا      ٩,٩ و ٩فقـد تراوحت تكاليف استحقاقات التقاعد بني        . الصـحية 

  ١,٤وتراوحت النسبة بني    .  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل      ٣,٧ و ٢,٩٩تكالـيف خدمات الرعاية الصحية بني       
 .يف املائة فيما يتعلق بالتعويضات يف حالة املرض، ٨ و٥ يف املائة فيما يتعلق باألدوية واألجهزة الطبية وبني ١,٧و

 نظام التقاعد اهلنغاري

فشأنه شأن أنظمة العديد من البلدان املتقدمة،       . رجع تاريخ إنشاء نظام التقاعد اهلنغاري إىل قرابة قرن        ي -٢٢٧
ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية، ونتيجةً هلا، متّ حتويل النظام املمّول بالكامل سابقاً إىل نظام الدفع املقّسط أوالً                  

، أصبح النظام يغطي تدرجيياً مجيع األشخاص الذين حيصلون         ١٩٧٥وحبلول عام   . بأول، مما أفسح اجملال لتوحيده    
وحبلول فتريت الثمانينيات والتسعينيات، جتلت املشكلة بوضوح، وتفاقمت بسبب األزمة . على رواتب لقاء عملهم

). ةإذ خسر البلد مخس ناجته القومي اإلمجايل يف غضون فترة قصري          (االقتصادية اليت واكبت تغري النظام السياسي       
وأعقب ذلك تفشي البطالة اليت اضطرت أجياالً كاملة تقريباً إىل التقاعد املبكر، يف حني اخنفض حبّدة عدد الذين                  

ويف النصف األول من التسعينيات، اضطر نظام التقاعد إىل االضطالع مبهام اجتماعية، جراء . يدفعون االشتراكات
حات التدرجيية اليت ُنفذت يف مستهل التسعينيات يف ضمان         وأسهمت اإلصال . غياب شبكة أمان اجتماعية مالئمة    

، ١٩٩٨ويف عام . التوازن املايل، وكانت هتدف من جهة أخرى إىل خفض عبء عناصر إعادة التوزيع االجتماعي
لة يف متّ تغيري نظام التقاعد إىل ما ُيعرف اآلن بنظام التمويل املختلط، فباإلضافة إىل دعامة النظام االجتماعي املتمث              

 .الدفع املقّسط أوالً بأول، ظهرت دعامة ثانية قائمة على التمويل الكامل
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 الدعامة األوىل

تتمـثل الدعامـة األوىل لـنظام الـتقاعد، املسمى بنظام التقاعد التابع للضمان االجتماعي، يف خمطط                  -٢٢٨
وال اليت يتعني دفعها كمعاشات     ويتمثل املصدر األساسي لألم   . اسـتحقاقات قائم على الدفع املقسط أوالً بأول       

تقـاعد يف اشتراكات التقاعد وتأمني التقاعد اليت يسددها أرباب العمل واملؤّمن عليهم لصندوق تأمني التقاعد،                
ولكن هذا الصندوق حيصل على منح كبرية أيضاً من امليزانية بسبب عجزه، يف حني يغطي صندوق التأمني الصحي 

تتمثل الفكرة  . ( وذلك بواسطة األموال اليت حيوهلا إىل صندوق تأمني التقاعد         أكـثر مـن ثلثي معاشات اإلعاقة      
األساسـية يف أن فقـدان القدرة على العمل قبل بلوغ سن التقاعد هو مشكلة صحية ينبغي أن يتحمل تكلفتها                    

مني التقاعد  وباإلضافة إىل املعاشات التقاعدية، يوفر صندوق تأ      ). صندوق التأمني الصحي حىت بلوغ سن التقاعد      
التابع إلدارة تأمني التقاعد الوطنية ما ُيعرف باإلعانات االجتماعية العادية يف إطار نظام التقاعد، وهي ُتمّول من                 

 . امليزانية األساسية

 الثانية الدعامة

اية مل يكـن للخدمات اليت ميوهلا نظام الضمان االجتماعي أن تفي جبميع املتطلبات املتعلقة خبدمات الرع                -٢٢٩
ومن التدابري الكفيلة مبعاجلة هذه . ويكمن أحد األسباب الرئيسية لذلك يف عدم توفر ما يكفي من املوارد. الصحية

وقد أصبح صندوق الرعاية    . املشكلة إنشاء صندوق يوفر خدمات الرعاية الصحية ويستند إىل املسامهات الطوعية          
 .   مؤسسة ادخار ألغراض الرعاية الصحية يف هنغاريا أهم- ١٩٩٣ الذي أنشئ عام -الصحية الطوعي املشترك 

وهو .  نظام من دعامتني١٩٩٨ويف سياق إصالحات نظام التقاعد يف التسعينيات، أنشئ يف هنغاريا عام         -٢٣٠
، ١٩٩٤ما متثل يف اخلصخصة اجلزئية لنظام الدولة اإللزامي من جهة، واستحداث نظام صندوق تقاعد طوعي عام 

ويف سياق اإلصالح .  يف املائة من األشخاص الذين يعملون بـأجر إىل هذا النظام٣٠وقد انضّم . من جهة أخرى
، ويف إطار اخلصخصة اجلزئية للنظام الرمسي، متّ إنشاء دعامتني          ١٩٩٨اهليكلي لنظام تأمني التقاعد اإللزامي عام       

النضمام إىل أحد صناديق التقاعد اخلاصة اليت       فاملبتدئون يف احلياة املهنية ملزمون با     . ضمن نظام التقاعد اإللزامي   
وتشكل دعامة التقاعد يف إطار . أما بالنسبة لغري املبتدئني، فقد ُترك اخليار هلم. تشكل الدعامة الثانية لنظام التقاعد

 وميكن تغيري . الضـمان االجـتماعي ثالثة أرباع النظام اإللزامي بالنسبة للمشتركني يف صناديق التقاعد اخلاصة             
صـندوق التقاعد اخلاص الذي ينضّم إليه الشخص مرة كل ثالث سنوات، ولكن ال ميكن االنتقال من نظام إىل                   

 .آخر يف الوقت احلاضر

وتـزداد اسـتحقاقات التقاعد سنوياً حسب متوسط زيادة التكلفة االستهالكية ومتوسط زيادة األجر               -٢٣١
 .الصايف

 م الضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية اإلضافيةبيانات عن استحقاقات التقاعد يف إطار نظا

وقـد سجل عدد األشخاص الذين يستفيدون من استحقاقات التقاعد اليت يوفرها نظام الضمان االجتماعي                -٢٣٢
 ، من  ٢٠٠٢ وعام   ١٩٩٢ شـخص بـني عام       ٣٠٠ ٠٠٠واخلدمـات االجتماعـية اإلضـافية زيـادة قدرهـا           

 يف املائة إىل   ١١,٦ ويرجع نصف هذه الزيادة اليت تبلغ نسبتها         . شـخص  ٣ ٠٧٠ ٠٠٠ شـخص إىل     ٢ ٧٥٠ ٠٠٠
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كما سجل عدد األشخاص الذين حيصلون على إعانات أو . ارتفاع عدد األشخاص الذين حيصلون على إعانات اإلعاقة
وارتفعت نسبة .  شـخص، وخباصة بني أولئك الذين تراجعت قدراهتم املهنية     ١٠٠ ٠٠٠خدمـات زيـادة قدرهـا       

 . يف املائة من جمموع السكان٣٠,٢ يف املائة إىل ٢٧,١ الذين يستفيدون من اإلعانات واخلدمات من األشخاص

واخنفـض دخل األشخاص الذين يستفيدون من استحقاقات التقاعد يف إطار نظام الضمان االجتماعي               -٢٣٣
اص املوظفني بدوام كامل     يف املائة من متوسط الدخل الصايف لألشخ       ٦٢,٤واخلدمات االجتماعية  اإلضافية من      

ويرجع هذا االجتاه جزئياً إىل أن زيادة استحقاقات التقاعد كانت . ٢٠٠٢ يف املائة عام  ٥٧,٣إىل  ) ١٩٩٢عام  (
ويكمن السبب اآلخر يف أن تشكيلة األشخاص الذين        . أقـل مـن زيـادة الرواتب الصافية لألشخاص العاملني         

فع معدل معاشات اإلعاقة اخلفيفة واستحقاقات األشخاص الذين        يستفيدون من هذه اخلدمات قد تغريت، إذ ارت       
 . تراجعت قدراهتم املهنية

وتبلغ . ومتّول استحقاقات التقاعد يف إطار نظام الضمان االجتماعي بواسطة اشتراكات املوظفني العاملني -٢٣٤
 . يف املائة٨,٥ عليه  يف املائة من الدخل اإلمجايل بينما يدفع الشخص املؤّمن١٨مسامهة أرباب العمل 

 مليار فورنت هنغاري، يف عام ٣٢١,٧وقـد بلغت تكاليف املعاشات واخلدمات االجتماعية املتصلة هبا      -٢٣٥
وتضاعفت التكاليف بأكثر من    . ٢٠٠٢ مليار فورنت هنغاري حبلول عام       ١ ٦٩٦,٣، وارتفع املبلغ إىل     ١٩٩٢

وحتقق هذا االخنفاض إىل .  يف املائة١٠ إىل ١١ايل اخنفضت من مخسة أضعافها، ولكن نسبتها يف الناتج احمللي اإلمج
مقارنة ( يف املائة تقريباً يف عدد األشخاص، واخنفاض نسيب يف مستوى اخلدمات             ١٢جانب حدوث زيادة نسبتها     

 يف ٨,٩وارتفعت القدرة الشرائية الستحقاقات التقاعد بنسبة ). بالنمو االقتصادي وأجور الفئة العاملة من السكان
وبالنسبة للتكاليف املدرجة يف امليزانية األساسية، ازدادت       ). ٢٠٠٢-١٩٩٢(املائة خالل الفترة قيد االستعراض      

 يف  ١٨,٦تكالـيف استحقاقات التقاعد يف إطار نظام الضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية املتصلة هبا من               
ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك يف التراجع الكبري لدور . ض يف املائة خالل الفترة قيد االستعرا٢٩,١املائة إىل   

 .إعادة التوزيع يف امليزانية األساسية

 يف املائة من ٤,٢، متّ ختصيص ما نسبته ٢٠٠١ويف سياق النفقات الوظيفية اجملمعة يف ميزانية الدولة لعام  -٢٣٦
ات، خدمات أطباء العائلة وأطباء األطفال، طب أنشطة وخدمات املستشفي(الناتج احمللي اإلمجايل للرعاية الصحية     

تعويضات املرض، ( يف املائة لنفقات الضمان االجتماعي ١٠,٤و) األسـنان وخدمـات الرعاية الصحية األخرى   
). خدمات األمومة، اإلعانات املؤقتة املتعلقة باحلوادث، استحقاقات التقاعد وخدمات الضمان االجتماعي األخرى

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل       ١,٨ظام الفرعي للضمان االجتماعي، متّ ختصيص ما نسبته         ومن بني نفقات الن   
 يف املائة من الناتج ١,٧وخصصت احلكومات احمللية .  يف املائة خلدمات الضمان االجتماعي٩,٦للرعاية الصحية و

 .  احملليةقدمة للرعاية الصحية التابعة للحكوماتاحمللي اإلمجايل للرعاية الصحية، مما يعين متويل استثمارات اجلهات امل

 استحقاقات البطالة

 :يشمل الفصل اخلامس من قانون العمل اخلدمات التالية للعاطلني على العمل -٢٣٧

 إعانات البطالة - 
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 إعانات البطالة قبل التقاعد - 

 تعويض نفقات السفر - 

 .بدل تشجيع البحث عن عمل - 

إعانة الدعم   اليت ُتدفع على أساس التأمني، و      استحقاقات البطالة : ستحقاقات من جزأين  ويتكون نظام اال   -٢٣٨
 .اليت يغطيها دافعو الضرائب

وحيق للعاطل عن العمل احلصول على إعانات البطالة على النحو املبني يف قانون العمل، وقد حيصل على                  -٢٣٩
أو تعويض /جيعية، وإعانة البطالة قبل التقاعد، وبـدل بطالـة كإجـراء يتعلق بالرفاه االجتماعي، وإعانات تش          

 .وإضافة إىل بدل البطالة املستند إىل نظام التأمني، تقّدم مساعدات أخرى متوهلا الضرائب. التكاليف

وحيـّق للشخص احلصول على إعانات البطالة إذا متكن من إثبات أنه عمل مائيت يوم على األقل خالل                   -٢٤٠
قت البطالة، وأنه ال حيصل على استحقاقات تتعلق بإعاقة أو حبادث عمل، وال حيصل على السنوات األربع اليت سب

قانون (تعويضات مرض، ويرغب يف العمل ولكن مركز التوظيف املختص مل يتمكن من عرض وظيفة مناسبة عليه 
 ).٢٥العمل، الفقرة 

ملستفيد يف العمل، حبيث أن كل مخسة       وُتحسب فترة منح إعانات البطالة على أساس الفترة اليت قضاها ا           -٢٤١
 يوماً من   ٤٠ يوم عمل تعطي الشخص احلق يف        ٢٠٠وعليه فإن   . أيـام عمـل تعطي احلق يف يوم من اإلعانات         

قانون العمل، الفقرة الفرعية ( يوماً ٢٧٠وتبلغ أطول فترة ميكن احلصول فيها على إعانات البطالة . إعانات البطالة
 ).٢٧من الفقرة ) ٣(

ويبلغ احلد األدىن من مبلغ إعانات      .  يف املائة من متوسط دخل العاطل عن العمل        ٦٥وتـبلغ إعانـة البطالة       -٢٤٢
ويبلغ حده .  يف املائـة من احلد األدىن إلعانة الشيخوخة يف اليوم األول من احلصول على إعانات البطالة            ٩٠الـبطالة   

وإذا . ٢٠٠٣ فورنت هنغاري شهرياً يف عام       ١٩ ٦٢٠عانات  وقد بلغ احلد األدىن هلذه اإل     . األقصى ضعفي هذا املبلغ   
 . كان متوسط دخل العاطل عن العمل أقل من املبلغ األدىن احملدد أعاله، فإن مبلغ اإلعانة يساوي متوسط الدخل

وتشـكل إعانـات البطالة قبل التقاعد األساس الذي يتيح تلبية احتياجات العاملني املقتربني من مرحلة                 -٢٤٣
 . يف املائة من احلد األدىن ملعاش الشيخوخة يف وقت احلصول على اإلعانة٨٠عد وتبلغ التقا

احلصول على إعانة البطالة ملدة     : وتتمثل معايري أهلية احلصول على إعانات البطالة قبل التقاعد فيما يلي           -٢٤٤
لفترة الكافية للحصول على     سنوات على سن التقاعد، وانقضاء ا      ٥ يوماً على األقل، وبقاء ما ال يزيد عن          ١٤٠

معـاش الشيخوخة، وبلوغ سن األهلية للحصول على إعانات البطالة قبل التقاعد يف غضون ثالث سنوات من                 
 وقد بلغ معدل إعانات البطالة قبل التقاعد       . انـتهاء فـترة احلصـول على اإلعانات، وتعذر احلصول على عمل           

 .٢٠٠٠ فورنت هنغاري شهرياً عام ١٣ ٢٨٠
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 يوماً ١٨٠ُتمنح اإلعانات التشجيعية للشخص العاطل عن العمل الذي حصل على إعانات البطالة ملدة            و -٢٤٥
عـلى األقـل والذي توقف دفع هذه اإلعانات لـه ألسباب تتعلق بضرورة االخنراط يف نشاط مدفوع األجر أو           

 إعانات البطالة، وينبغي أن يتعاون      القبول باملشاركة يف برنامج تدرييب أو انتهاء الفترة اليت تؤهله للحصول على           
الشـخص مع مركز التوظيف أثناء وبعد فترة احلصول على إعانات البطالة، وأن يكون قد سعى للحصول على                  

 . عمل مناسب دون جدوى

 ٤٥ يوماً لألشخاص الذين يبلغون من العمر        ٢٧٠ يوماً أو ملدة     ١٨٠وُتمـنح اإلعانات التشجيعية ملدة       -٢٤٦
 يف املائة من احلد األدىن اإللزامي ملعاش        ٨٥وتبلغ اإلعانات التشجيعية للباحثني عن عمل       .  الطلب سنة لدى تقدمي  

 .الشيخوخة يف اليوم األول من استحقاق احلصول على اإلعانة التشجيعية

 عن تكلفة املواصالت العامة    ) مبا يف ذلك الباحثون عن الوظيفة األوىل      (وجيب تعويض العاطل عن العمل       -٢٤٧
مبا يف  (لتقدمي طلب احلصول على إعانات البطالة أو للبحث عن عمل           ) بني املدن مثالً  (للمسافات الطويلة املربرة    

ذلـك تكلفـة املواصالت بني مكان السكن ومركز التوظيف، وكذلك التنقالت الرامية للحصول على الشهادة                
 ).الطبية املهنية اليت يطلبها مركز التوظيف

مايو / أيار ١ عن العمل الذين انقضى أجل أهليتهم للحصول على إعانات البطالة قبل             وحيـق للعـاطلني    -٢٤٨
، والذيـن مل يتمكن مركز التوظيف من عرض عمل مناسب عليهم، أن يطلبوا من احلكومة احمللية دعماً                  ٢٠٠٠

من احلد األدىن  يف املائة ٨٠ويتمـثل معيار األهلية يف أن يكون دخل األسرة للفرد أقل من           . تكميلـياً للدخـل   
 يف املائة من احلد األدىن ٨٠وميكـن احلصول على الدعم التكميلي للدخل ملدة أقصاها سنتان، ويبلغ           . لـلمعاش 
ويتمثل الشرط اآلخر يف أن يتعاون العاطل عن العمل مع مركز التوظيف وأن يفكر جّدياً يف فرص العمل . للمعاش

 .اليت يعرضها عليه

مايو / جديدة من عاطلني عن العمل للحصول على الدعم التكميلي للدخل منذ أيار            ومل ُتقبل أي طلبات    -٢٤٩
أما املستفيدون من هذه اإلعانة حالياً فسيحق هلم احلصول . ، مما يعين أن هذا النوع من الدعم أُلغي تدرجييا٢٠٠٠ً

ات البطالة والذين   عـلى الدعم االجتماعي املنتظم الذي حيصل عليه األشخاص الذين توقف حصوهلم على إعان             
 .يستوفون املعايري املطلوبة

وبعـد انقضـاء أجل استحقاق إعانة البطالة، توفر احلكومات احمللية دعماً اجتماعياً منتظماً لألشخاص             -٢٥٠
 يف املائة من احلد األدىن ملعاش ٧٠العاطلني عن العمل الذين هم يف سن العمل، والذين ال يتجاوز دخلهم الشهري 

والذين ال يتجاوز   ) ٢٠٠٣ فورنت عام    ٢١ ٨٠٠ و ٢٠٠٢ فورنت هنغاري عام     ٢٠ ١٠٠(املطبق  الشـيخوخة   
 يف املائة من احلد األدىن ملعاش الشيخوخة املطبق، وليس لديهم عقارات ويلتزمون             ٨٠دخـلهم األسـري للفرد      

 .أو مع مركز التوظيف يف البحث عن عمل/بالتعاون مع احلكومة احمللية و

ومات احمللية مشاريع توظيف خلدمة اجملتمع من أجل حتسني فرص العمل للعاطلني الذين هم يف وتنظم احلك -٢٥١
ُيمنح احلد األدىن من األجر للمستفيد، الذي       )  يوماً على األقل   ٣٠اليت تستمر   (سن العمل، وأثناء هذه املشاريع      

لية بتوفري فرص لتوظيف األشخاص     وتلتزم احلكومات احمل  . حيصل على الدعم االجتماعي املنتظم يف باقي األوقات       
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املعنيني قبل منحهم الدعم االجتماعي املنتظم، وإذا تعذر ذلك ضمن الفترة النظامية، فإن عليها أن تصّرح بأهلية                 
 ).ألف/٣٧القانون االجتماعي، الفقرة (املعنيني للحصول على هذا الدعم 

عاطلني عن العمل الذين هم يف سن العمل        ، بلـغ املتوسط الشهري لعدد األشخاص ال       ٢٠٠٢ويف عـام     -٢٥٢
.  شخصا١٢٣ً ٢٧٦، كان عددهم ٢٠٠٣ويف عام .  شخصا١٣٢ً ٤٧٩والذين كانوا يتلقون إعانات اجتماعية منتظمة 

 ١٢ ٥٠٠، بلـغ املتوسـط الشهري لعدد األشخاص الذين شاركوا يف وظائف خدمة اجملتمع       ٢٠٠٢ويف عـام    
 .٢٠٠٣ عام  شخص يف١٥ ٧٠٠شخص، يف حني بلغ عددهم 

 يف املائة من الدعم االجتماعي املنتظم للعاطلني ٧٥، كانت امليزانية األساسية هي مصدر ٢٠٠٢ويف عام   -٢٥٣
 يف املائة من    ٧٥ وكان صندوق سوق العمل هو مصدر        - ٢٠٠٣ يف املائة عام     ٩٠ -الذيـن هم يف سن العمل       

اجملتمعية املدفوعة األجر وما يتصل به من تكاليف        ويغطي الصندوق نفسه تكاليف مشروع اخلدمة       . إعانة الدخل 
 يف املائة من رب     ٣وصندوق سوق العمل هو صندوق عام مستقل تتشكل موارده من مسامهة نسبتها             . إداريـة 

 .    يف املائة من املوظفني١العمل ُتحسب على أساس الراتب اإلمجايل وُتخصم من أجر املوظف و

جتاهـات فـيما يـتعلق بعـدد العـاطلني عن العمل املسجلني ومتلقي              وتـبني اجلـداول التالـية اال       -٢٥٤
 .إعانات البطالة/استحقاقات

 عدد العاطلني عن العمل املسجلني واالجتاهات يف عدد متلقي 
 )٢٠٠٠-١٩٩٦(إعانات البطالة /استحقاقات

 
 

املستفيدون من إعانات الدخل
 والدعم االجتماعي

املستفيدون من استحقاقات 
ا يف ذلك مب(البطالة 

استحقاقات ما قبل التقاعد 
 )والبحث عن الوظيفة األوىل

 
 

عدد العاطلني عن العمل 
 املسجلني

 
 
 

 الشهر، السنة

 ١٩٩٦يونيه /حزيران ٤٨١ ٩٥١ ١٦٦ ٣٠٦ ٢٠٨ ٥٤٠٢
 ١٩٩٦ديسمرب /كانون األول ٤٧٧ ٤٥٩ ١٣٩ ٤٠٨ ٢١١ ٦١٥
 ١٩٩٧يونيه /حزيران ٤٥٩ ٩٤٨ ١٣٧ ٨٧٠ ٢٠٦ ٥٠٢
 ١٩٩٧ديسمرب /كانون األول ٤٦٣ ٩٦٢ ١٣٦ ٧٠٧ ١٩٤ ٥٢٢
 ١٩٩٨يونيه /حزيران ٤٠٦ ٣٨٦ ١٢١ ٢٨٠ ١٨٦ ٥٩٥
 ١٩٩٨ديسمرب /كانون األول ٤٠٤ ٠٩٤ ١٤١ ٦٠١ ١٥٧ ٩٦٤
 ١٩٩٩يونيه /حزيران ٣٩٤ ٣٧١ ١٣٣ ٢٢١ ١٦٤ ١١٥
 ١٩٩٩ديسمرب /كانون األول ٤٠٤ ٥٠٩ ١٥٠ ٣٨٩ ١٤٨ ٧٢٩
 ٢٠٠٠ونيه ي/حزيران ٣٧٥ ٢٦٥ ١٢٢ ٤٥١ ١٤٧ ٣٣٩
 ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ٣٧٢ ٤٠٩ ١٢٢ ٤٥٨ ١٣٧ ٢٨٢

 .مكتب التوظيف، البيانات الشهرية، األعداد اخلتامية الشهرية :املصدر



E/C.12/HUN/3 
Page 52 

 

 األشخاص الذين يتلقون دعم تعويض الدخل والدعم االجتماعي، للفرد

 عدد األشخاص الذين يتلقون 
 دعماً لتعويض الدخل

 العاطلون عن العمل الذين 
 هم يف سن العمل

 الشهر، السنة

 ٢٠٠١يونيه /حزيران ٨٨ ٣٩١ ٥٣ ٤٦٠
 ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول ١٠٦ ٨٣٥ ٢٦ ١٠٩
 ٢٠٠٢يونيه /حزيران ١٢٥ ٠٧٠ ٤ ٩٦٤
 ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ١٣١ ٢٠٣ ١ ١٥١
 ٢٠٠٣يونيه /حزيران غري متاح ٨٢٥
 ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول غري متاح ٥٨٢

 .كتب اإلحصائي املركزيامل :املصدر

  محاية األسرة واألم والطفل- ١٠املادة 

. تكـرس قوانني مجهورية هنغاريا العديد من السبل لضمان احلماية االجتماعية واالقتصادية لألم والطفل        -٢٥٥
عاية من جلميع األطفال يف مجهورية هنغاريا احلق يف تلقي احلماية والر) ١"( من الدستور تنّص على أن ٦٧فاملادة 

حتدد لوائح مستقلة ) ٣. (أسرهم ومن الدولة واجملتمع، وهو أمر ضروري لنموهم البدين والعقلي واملعنوي املرضي
 ."مسؤوليات الدولة فيما يتعلق حبالة ومحاية األسرة والشباب

شئة يف  ويلخص قانون محاية الطفل أهم حقوق الطفل، مبا يف ذلك حقه يف احلصول على املساعدة، والتن                -٢٥٦
كنف أسرته، واحلماية من اإليذاء واالستغالل، وعدم فصله عن والديه إال عندما يكون ذلك يف مصلحته حصراً                 

ويساعد قانون محاية الطفل األسر اليت لديها أطفال واليت تواجه مشاكل مالية عن طريق . وليس جملرد أسباب مالية
 .إعانات نقدية متعددة

. نغاري مفهوم اجتماعي عام تشكل األسرة طبقاً لـه الوحدة األساسية يف اجملتمع           ولألسرة يف اجملتمع اهل    -٢٥٧
بيد أن املفهوم اإلحصائي أضيق . فهي جمموعة صغرية من األفراد تعيش معاً وتربطها صلة الزواج أو القرىب أو التبين

ووفقاً . ني الذين يعيشون معهماحيث ينحصر أفراد األسرة يف الوالدين وأطفاهلما غري املتزوج: نطاقـاً إىل حد ما   
 :للتعريف األخري، ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من األسر

 الزوجان بدون أطفال - 

 الزوجان مع أطفال - 

 .الوالد الواحد مع أطفال - 

قة وسن الرشد القانونية هي الثامنة عشرة يف هنغاريا، ووفقاً لقانون األسرة، ميكن للقاصر أن يتزوج، مبواف -٢٥٨
 . سلطة الوصاية العامة، عند بلوغه سن السادسة عشرة، أي سن الرشد القانونية
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ولعقد الزواج ينبغي أن يكون كال الطرفني الذين يعتزمان الزواج حاضراً أمام كاتب العدل وأن يفصحا                 -٢٥٩
مسي املخصص هلذا   وجتري مراسم الزواج يف العلن وحبضور شاهدين يف املقر الر         . شخصياً عن رغبتهما يف الزواج    

وقـبل إمتام الزواج، ينبغي أن يعلن الطرفان أمام كاتب العدل عدم وجود أي عائق قانوين حيول دون              . الغـرض 
 .زواجهما، حسب علمهما، وعليهما أن يثبتا ذلك أيضاً

 األسرية؛ املساعدة) أ: (وتقوم أنظمة الدعم املايل املتاحة لرعاية األطفال وتنشئتهم على أربع دعامات هي -٢٦٠
 .إعانة املسكن) د(اإلعانات الضريبية لألطفال املُعالني؛ ) ج(الدعم النقدي لألسر ذات الدخل املنخفض؛ ) ب(

 املساعدة األسرية

وتساعد هذه األنظمة، من جهة، على      . توفر الدولة عدة أشكال من املساعدات النقدية لتنشئة األطفال         -٢٦١
وُتقدم . من جهة أخرى، الدخل الذي ينفقه الوالد على رعاية الطفلتغطـية تكالـيف تنشـئة الطفل وتعوض،         

 ).عرب النظام الضرييب مثالً(املساعدة يف تغطية تكاليف تنشئة الطفل بصورة مباشرة وغري مباشرة 

 اإلعانة األسرية والدعم املدرسي: إعانات تنشئة الطفل ١/ألف

 سنة عندما يكون    ٢٠أو دون   (لسادسة عشرة من العمر     حيصـل الوالـدان على بدل التنشئة لكل طفل دون ا           -٢٦٢
وُيسمى هذا البدل باإلعانة األسرية قبل أن يبلغ الطفل سن االلتحاق باملدرسة مث        ). ملـتحقاً باملدرسة االبتدائية أو الثانوية     

وحيدد مركز املساعدة . وُتقدم هذه املساعدة بغض النظر عن ممتلكات األسرة أو دخلها. ُيعرف باإلعانة املدرسية بعد ذلك
 .األسرية أو اإلدارة احمللية خلزينة الدولة اهلنغارية أهلية احلصول على هذه املساعدة ويتكفل بصرفها للمستحقني

وعوضاً عنها، أصبحت االستحقاقات . ٢٠٠٢نوفمرب /وقـد ألغيـت اإلعانة املدرسية منذ تشرين الثاين        -٢٦٣
وال تزال هذه . ني حتت نفس الظروف اليت كان ُتقّدم فيها اإلعانة املدرسيةاألسرية ُتوفر يف مجيع احلاالت للمستحق

 .االستحقاقات ُتقدم كمسامهة حكومية شهرية يف تغطية تكاليف تنشئة الطفل واملصاريف املدرسية

ئة طفل  وميكـن أن حيصل على اإلعانة الوالد أو الكافل، أو الكافل املعّين رمسياً، أو الوصي، الذي يقوم بتنش                  -٢٦٤
وقد . دون سن االلتحاق باملدرسة أو يف سن الدراسة، أو الطفل امللتحق باملدرسة االبتدائية أو الثانوية يف كنف أسرته                 

 ٠٤٥ ٦٠٠، و ٢٠٠١ طفل عام    ٢ ١١٥ ٤٠٠بلغ متوسط عدد األطفال املستفيدين من هذا النوع من اإلعانة شهرياً            
 . طفالً على هذه اإلعانة٢ ١١٨ ٧٤١، حصل ٢٠٠٣ديسمرب /ويف كانون األول. ٢٠٠٢ طفل عام ٢

واحلالة الصحية  ) والدان أم والد واحد   (ويـتفاوت املـبلغ الشهري لإلعانة حسب عدد األطفال ونوع األسرة             -٢٦٥
، تراوح هذا املبلغ    ٢٠٠٣ويف عام   . وحيدد الربملان املبلغ الشهري لإلعانة يف كل سنة لدى اعتماد قانون امليزانية           . للطفـل 

وحتصل األسر على اإلعانات األسرية، إذا كان       .  فورنت شهرياً لكل طفل    ١٢ ٦٠٠ فورنـت هنغاري و    ٤ ٦٠٠ بـني 
. ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١الطفل ملتحقاً مبدرسة عامة وحىت بلوغه سن الثانية والعشرين بزيادة تدرجيية لسن األهلية حىت               

 .ليه، حتصل األسر على ضعف مبلغ اإلعانة األسريةيو/ويف شهر متوز). ٧-٦قانون املساعدة األسرية، الفقرتان (

 .وهتدف أنواع املساعدة احلكومية املشروحة يف ما يلي إىل تعويض الدخل الذي ينفقه الوالد على رعاية الطفل -٢٦٦
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 مساعدة رعاية الطفل ٢/ألف

.  سنوات ٣ل من   حيـق للوالد املتكفل برعاية طفله احلصول على مساعدة رعاية الطفل ما دام عمره أق               -٢٦٧
، ٢٠٠١ فورنتات شهرياً يف عام ١٨ ٣١٠ويساوي مبلغ املساعدة احلد األدىن احلايل ملعاش الشيخوخة الذي بلغ           

وإذا كان الطفل مصاباً  . ٢٠٠٣ فورنت شهرياً يف عام      ٢١ ٨٠٠، و ٢٠٠٢ فورنـت شهرياً يف عام       ٢٠ ١٠٠و
. ول على هذه املساعدة حىت يبلغ الطفل سن العاشرة    مبرض مزمن أو بإعاقة جسيمة، حيق للوالد الذي يرعاه احلص         

، أصبح مبلغ املساعدة اليت حيصل عليها والد التوأم ضعف احلد األدىن من املعاش ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١ومنذ 
وإذا مل يبلغ التوأم ).  سنوات٦(ويستمر دفع هذا املبلغ حىت بلوغ التوأم سن الدراسة )  فورنت شهريا٤٣ً ٦٠٠(

قانون املساعدة  . ( الدراسة الرمسي يف نفس الوقت، يؤخذ يف احلسبان الطفل الذي يتأخر يف بلوغ هذا السن               سن
 ).ب) ١(٢٠األسرية، الفقرة 

وال ُيسمح للوالد الذي يتلقى اإلعانة بالعمل قبل أن يبلغ عمر الطفل عاماً ونصف عام، وحيق لـه بعد                   -٢٦٨
 .  ومياً، أو بدون حّد زمين إذا كان العمل يتّم يف املرتل ساعات فقط ي٤ذلك العمل ولكن لفترة 

من    -٢٦٩ ، أصبح من حق الوالد البيولوجي أو الوالد بالتبين وزوجه احلصول على            ٢٠٠١مايو  / أيار ١وابتداءً 
وميكن أن حيصل اجلد على مساعدة رعاية الطفل إذا كان عمر الطفل يزيد عن عام واحد وكان                 . هذه املساعدة 

الرعاية يف بيت والديه وإذا قّدم الوالدان تصرحياً خطياً يتنازالن فيه عن حقهما يف تلقي مساعدة رعاية                 يـتلقى   
 ).ألف/٢٠قانون املساعدة األسرية، الفقرة . (الطفل ووافقا على طلب اجلد احلصول على هذه املساعدة

  ١٨٢ ٨٨٨اية الطفل   وقـد بلـغ املتوسـط الشهري لعدد األشخاص الذين حصلوا على مساعدة رع              -٢٧٠
 ، حصل  ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كانون األول  .  عـلى الـتوايل    ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ شخصـاً يف عـامي       ١٧١ ٧٦٨و

 . شخصاً على هذه املساعدة١٦٤ ٧٥٨

  مساعدة تنشئة الطفل٣/ألف

ا حيّق للوالد أو الوالدة احلصول على مساعدة لتنشئة الطفل مساوية ملبلغ مساعدة رعاية الطفل، إذا كان                -٢٧١
وُتمنح .  أعوام٨ و٣يقومان بتنشئة ثالثة أطفال قّصر على األقل يف بيتهما، وكان عمر أصغر هؤالء األطفال بني         

وتتوىل اإلدارة احمللية خلزينة الدولة اهلنغارية البّت يف        . هـذه املساعدة بغض النظر عن ممتلكات األسرة أو دخلها         
وخيضع عمل الوالد أثناء تلقي مساعدة تنشئة الطفل لنفس         . أهلـية احلصول على املساعدة وصرفها للمستحقني      
 .الشروط اليت خيضع هلا متلقو مساعدة رعاية الطفل

  شخصاً  ٥١ ٣٣٣وقد بلغ املتوسط الشهري لعدد األشخاص الذين حصلوا على مساعدة تنشئة الطفل              -٢٧٢
 ٤٦ ٥٦٧، حصل   ٢٠٠٣  ديسمرب/ويف كانون األول  .  على التوايل  ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ شخصاً يف عامي     ٥٠ ٣٣٦و

وُتدرج فترة احلصول على مساعدة رعاية الطفل ومساعدة تنشئة الطفل يف حساب            . والـداً على هذه املساعدة    
 يف ٨سـنوات العمل عند البّت يف أهلية شخص ما للحصول على معاش تقاعدي، ولذلك ُيخصم اشتراك نسبته             

 .املائة من كلتا املساعدتني
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 منحة رعاية الطفل ٤/ألف

مـن      -٢٧٣ ، توسعت قائمة استحقاقات رعاية الطفل باستحداث منحة        ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١ابـتداءً 
وُتدفع هذه املنحة إىل الوالدين اللذين كان لديهما تأمني وظيفي قبل والدة الطفل، ويستمر دفعها حىت                . الرعاية

وقد . ولكن هلا سقفاً حمدداً   )  يف املائة  ٧٠(اً  ويتوقف مبلغ املنحة على راتب الوالد سابق      . يبلغ عمر الطفل سنتني   
، ومل يتغري   ٢٠٠٢ فورنت شهرياً يف عام      ٨٣ ٠٠٠، و ٢٠٠١ فورنت شهرياً يف عام      ٨٠ ٠٠٠بلغ هذا السقف    
 ، ٢٠٠١ والداً يف عام     ٦٢ ٩٠٤وبلغ املتوسط الشهري لعدد الذين تلقوا منحة الرعاية         . ٢٠٠٣املـبلغ يف عام     

ومتّول هذه املنحة .  والداً على منحة الرعاية٨٠ ١٧٥، حصل ٢٠٠٣ويف عام . ٢٠٠٢ والداً يف عام     ٧٠ ١٦٧و
 .من االشتراكات يف صندوق التأمني الصحي

 بدل األمومة ٥/ألف

بـدل األمومـة هـو مبلغ مقطوع ُيدفع لألسر عند والدة طفل هلا وذلك على سبيل املسامهة يف تغطية                  -٢٧٤
يشترط للحصول على هذا البدل أن حتضر األم أثناء احلمل برنامج مشورة جمانياً و. التكاليف املتعلقة بوالدة الطفل

 يف املائة من    ١٥٠ويبلغ بدل األمومة    . أربع مرات على األقل، أو مرة واحدة على األقل إذا كانت الوالدة مبكرة            
 فورنتاً يف عام    ٣٠ ١٥٠، و ٢٠٠١ فورنتاً يف عام     ٢٧ ٤٦٥احلـد األدىن ملعاش الشيخوخة، وقد بلغ هذا البدل          

 يوماً بعد ١٨٠وحيصـل الوالد بالتبين أيضاً على هذا البدل إذا تقرر تبين الطفل بشكل هنائي يف غضون    . ٢٠٠٢
 كانون  ١ويف  .  يوماً من والدته   ١٨٠والدتـه، وكذلك الوصي الذي يقرر كفالة الطفل بشكل هنائي يف غضون             

وبالنسبة للتوأم يبلغ .  احلد األدىن للمعاش املطبق عند والدة الطفل يف املائة من٢٢٥، بلغ البدل ٢٠٠٣يناير /الثاين
 فورنتاً للطفل الواحد أو ٤٩ ٠٥٠، بلغ البدل ٢٠٠٣ويف عام .  يف املائـة من احلد األدىن للمعاش ٣٠٠الـبدل   
 ).٢٩قانون املساعدة األسرية، الفقرة ( فورنت للتوأم ٦٥ ٤٠٠

  األمومة-بدل احلمل  ٦/ألف

 يوماً على األقل خالل السنتني      ١٨٠ األمومة للنساء الاليت كان لديهن تأمني ملدة         - بدل احلمل    ُيمـنح  -٢٧٥
 :السابقتني للوالدة، والاليت

 ينجنب الطفل أثناء فترة التأمني أو يف غضون اثنني وأربعني يوماً من انتهاء التأمني؛ )أ( 

نتهاء التأمني، أثناء الفترة اليت حيصلن فيها على        يـنجنب الطفـل أثناء فترة اثنني وأربعني يوماً بعد ا           )ب( 
 .تعويضات مرض أو تعويضات حادث شخصي، أو يف غضون مثانية وعشرين يوماً من توقف دفع تعويضات املرض

 . األمومة لفترة تساوي مدة إجازة الوالدة-وُيدفع بدل احلمل  -٢٧٦

وتتوىل اهليئات احمللية خلزينة الدولة اهلنغارية صرف       . وتغطي امليزانية األساسية هذه االستحقاقات النقدية      -٢٧٧
 .البدل للمستِحقات
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 اإلعانات النقدية لألسر ذات الدخل املنخفض

 اإلعانة املنتظمة حلماية الطفل/االستحقاقات األسرية اإلضافية ١/باء

أطفاالً، فإن هلا /ترعى طفالًإذا كان دخل األسرة للفرد أقل من احلد األدىن ملعاش الشيخوخة، وكانت األسرة         -٢٧٨
يناير /وكانت هذه اإلعانة ُتسمى بدالً إضافياً بني كانون الثاين        (احلـق يف احلصـول على إعانة منتظمة حلماية الطفل           

 . وُتمنح األسرة هذه اإلعانة ما دامت تستويف الشروط اليت ينّص عليها القانون). ٢٠٠٢فرباير / وشباط٢٠٠١

إلعانة املنتظمة حلماية الطفل يف التشجيع على رعاية الطفل يف كنف األسرة واحليلولة ويتمثل الغرض من ا -٢٧٩
ويقدم جملس ممثلي احلكومة احمللية هذه اإلعانة لألسرة اليت تتكفل بتنشئة الطفل إذا كان دخلها               . دون فصله عنها  

ري سلطات احلكومة احمللية حتقيقاً     بيد أن هناك شرطاً، إذ يتعني أن جت       . للفـرد ال يتجاوز احلد األدىن من املعاش       
. بشـأن األصـول اليت متتلكها األسرة، فال ينبغي أن تتجاوز قيمة هذه األصول، منفصلةً أو جمتمعة، مبلغاً معيناً                  

 :وُتحسب هذه القيمة على النحو التايل

ساً عـندما ُتحسـب األصول اإلمجالية ألفراد األسرة بشكل منفصل، فينبغي أن ال تتجاوز مخ               )أ( 
 وعشرين ضعف احلد األدىن ملعاش الشيخوخة؛

عـندما ُتحسب األصول جمتمعة، فينبغي أن ال تتجاوز مخساً وسبعني ضعف احلد األدىن ملعاش                )ب( 
وال يشمل حساب األصول العقار الذي      . الشـيخوخة، على افتراض أن بيعها ال يعرض معيشة صاحبها للخطر          

قانون . (الطفل، كما ال يشمل السيارة املستخدمة بسبب إعاقة بدنية        يسـكن فيه الوالد أو الشخص الذي يعيل         
 ).١٩محاية الطفل، الفقرة 

ألف من قانون محاية الطفل، حيق لألسرة اليت تضّم طالباً أن حتصل على مساعدة              /٢٠ومبوجـب الفقرة     -٢٨٠
يثبت حضوره املدرسي بعد    أكتوبر إذا قّدم الطالب ما      /يوليه أو يف تشرين األول    /شـهر إضـايف ُتدفـع يف متوز       

وُتمنح هذه اإلعانة حىت سن الثانية      . ١٤٩/١٩٩٧باء من املرسوم احلكومي     /٦٦يولـيه، وفقـاً للفقرة      /متـوز 
 .والعشرين بالنسبة للطالب يف املرحلة الثانوية وحىت سن اخلامسة والعشرين بالنسبة للطالب يف الكلية أو اجلامعة

 ٤ ٢٠٠ فورنت هنغاري عن كل طفل شهرياً، وبلغت         ٤ ٠٠٠انة  ، بلغت هذه اإلع   ٢٠٠١ويف عـام     -٢٨١
، مت  ٢٠٠٤ومنذ عام   . ٢٠٠٣يناير  / فورنت منذ كانون الثاين    ٤ ٦٠٠، وارتفع املبلغ إىل     ٢٠٠٢فورنت يف عام    

، بلغ املتوسط الشهري لعدد     ٢٠٠٢ويف عام   .  يف املائة من احلد األدىن ملعاش الشيخوخة       ٢٢حتديـد املبلغ بنسبة     
 ، تلقت األسر هذا الدعم     ٢٠٠٣ويف عام   .  طفل ٧٦٠ ٠٠٠ل الذيـن ُدفعـت عـنهم إعانـة الطفل           األطفـا 

وكان جمموع املبلغ الذي ُدفع     . ديسمرب/ أسرة يف كانون األول    ٣٦٠ ٠٠٠ طفل، وبلغ جمموعها     ٧١٣ ٠٠٠عن  
 فورنت يف عام    ٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠، و ٢٠٠٢ فورنت يف عام     ٣٩ ٤٥٢ ٠٠٠ ٠٠٠يف إطـار هـذه اإلعانة       

 يف املائة من مجيع القُّصر      ٩٥، ُدفعت اإلعانة املنتظمة حلماية الطفل إىل أسر         ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ويف عامي   . ٢٠٠٣
 ). أسرة لديها أطفال بلغوا سن الرشد ولكن ال يزالون يف املدرسة٣٢ ٠٠٠وحصلت عليها كذلك (
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 اإلعانة االستثنائية حلماية الطفل ٢/باء

أطفال مشاكل مؤقتة هتدد معيشتها، فمن حقها أن حتصل من /ل بتنشئة طفلإذا واجهت األسرة اليت تتكف -٢٨٢
وتتكفل اهليئة التمثيلية للحكومة احمللية يف املناطق السكنية مبنح         . احلكومة احمللية على إعانة استثنائية حلماية الطفل      

عاين صعوبات مؤقتة هتدد    هـذه اإلعانة، اليت ُيحدد مبلغها مبوجب مرسوم، إذا كانت األسرة اليت ترعى الطفل ت              
وقد بلغ  ). ٢١قانون محاية الطفل، الفقرة     (معيشتها أو إذا كانت تواجه وضعاً شخصياً استثنائياً يهدد معيشتها           

 حالة  ٧٥٠ ٠٠٠ و ٢٠٠١ حالة يف عام     ٨٠٠ ٠٠٠عدد احلاالت اليت منحت فيها احلكومات احمللية هذه اإلعانة          
 .٢٠٠٢يف عام 

 فال املُعالنياإلعانات الضريبية لألط

ويتوقف مبلغ اإلعانة على عدد األطفال املعالني يف . ١٩٩٨اسُتحدثت اإلعانات الضريبية لألطفال املُعالني عام  -٢٨٣
والشخص املُعال الذي يستحق خصماً ضريبياً مبفهوم قانون ضريبة الدخل هو الطفل الذي حتصل األسرة على                . األسرة

خالل فترة ) مبا يف ذلك اجلنني التوأم(الذي حيق له احلصول على إعانة واجلنني  ويشمل ذلك الطفل . اسـتحقاقات عنه 
 .فضالً عن الشخص الذي يتلقى بدل إعاقة)  بعد احلمل وحىت الوالدة٩١ ال منذ اليوم (احلمل 

، كانت اإلعانة الضريبية للمعالني، عن الطفل الواحد ولكل شهر ُتستحق فيه ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ويف عامي  -٢٨٤
 :عانة، ُتحسب على النحو التايلاإل

  فورنت ملُعال واحد؛٣ ٠٠٠ - 

  فورنت ملُعالني اثنني؛٤ ٠٠٠ - 

 . فورنت لثالثة معالني أو أكثر١٠ ٠٠٠ - 

وميكن للشخص الذي حيق له احلصول على إعانة أسرية مبوجب قانون دعم األسرة أن يطالب باحلصول   -٢٨٥
 .ة احلامل وزوجها أو شريكها إذا كانا يعيشان يف نفس املرتلعلى اإلعانة الضريبية، شأنه شأن املرأ

ولكن للشخص الذي حيق له احلصول على خصم ضرييب، . وُيمنح خصم ضرييب واحد فقط عن كل ُمعال -٢٨٦
، أن يتقاسم معه اخلصم الضرييب يف       )٢٠٠٣أو شريكه أيضاً، منذ عام      (إذا كان يعيش مع زوجه يف نفس املرتل         

وتتيح . الضريبية، على أن يسجال ذلك يف إقراراهتما الضريبية مع إدراج الرقم الضرييب للطرف اآلخر             هناية السنة   
 . أن يتقاسم الشريكان املعاشران اخلصم الضرييب األسري٢٠٠٣أنظمة اخلصم الضرييب املعّدلة عام 

 الرعاية النهارية للطفل

اإلشراف املناسب أثناء النهار    / الطفل، بتوفري الرعاية   تلـتزم احلكومات احمللية أيضاً، مبوجب قانون محاية        -٢٨٧
وينبغي توفري  . لألطفـال الذيـن ال يستطيع والداهم رعايتهم بسبب ظروف العمل أو املرض أو ألسباب أخرى               

الرعاية بشكل أساسي للطفل الذي يتكفل رعايته شخص واحد أو مسّن، أو الذي ال يستطيع والده رعايته بسبب 
 .ي البائسوضعه االجتماع
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وتشمل الرعاية النهارية توفري اإلشراف والرعاية والتعليم والترفيه والوجبات الغذائية لألطفال على حنو              -٢٨٨
يناسـب أعمارهم، وهي موجهة لألطفال الذين ال يستطيع والداهم أو كافلوهم أو أولياء أمرهم رعايتهم أثناء                 

 .ىالنهار بسبب ظروف العمل أو املرض أو ألسباب أخر

 :وُتوفر الرعاية النهارية بشكل أساسي لألطفال الذين -٢٨٩

 حيتاجون إىل الرعاية النهارية بشكل منتظم لتعزيز منوهم البدين أو العقلي؛ - 

يقوم على تنشئتهم شخص وحيد أو مسّن، أو ينتمون إىل أسرة تضّم ثالثة أطفال أو أكثر، ما مل  -
 ة رعاية الطفل أو بدل رعاية الطفل أو بدل حضانة؛يكن املتكفل برعاية الطفل يتلقى مساعد

 .الكافل رعايتهم بسبب وضعه االجتماعي/يتعذر على الوالد - 

وميكن توفري الرعاية النهارية لألطفال بطرق منها إحلاقهم بدور احلضانة، ودور احلضانة األسبوعية الشاملة  -٢٩٠
طفال، والرعاية املرتلية، واملرافق الصيفية لرعاية الطفل أو        لإلقامـة، واملـرافق األسرية لرعاية الطفل، ورياض األ        

 املتعلق ١٩٩٣ لعام ٧٩املخيمات اليومية، أو مرافق الرعاية النهارية قبل املدرسة أو بعدها، وفقاً ألحكام القانون 
 .بالتعليم العام، وحسب عمر الطفل

عاشرة غري امللتحقني مبرافق الرعاية النهارية      وتشـمل الرعاية النهارية اإلشراف على األطفال فوق سن ال          -٢٩١
املدرسـية أو شغل وقتهم، وخباصة األطفال الذين ال يوجد من يشرف عليهم بعد املدرسة أو األطفال املعرضون                  
للخطر ألي أسباب أخرى، وذلك من خالل إشراكهم يف الرياضات النهارية أو أنشطة النوادي األخرى أو اللعب 

ري الوجبات هلؤالء األطفال إذا كانت اجلهة الراعية تفي بالشروط اليت حيددها القانون بشكل              ويتّم توف . املـنظم 
 لعام  ٣١وقد وردت أساليب الرعاية النهارية البديلة هذه يف القانون          ). ٤١قانون محاية الطفل، الفقرة     . (خاص
، والذي أصبح نافذاً يف ٢٠٠٢ لعام ٩ املتعلق حبماية الطفل وإدارة شؤون احلضانة، املعدل مبوجب القانون ١٩٩٧

 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١

احلضانة، والرعاية النهارية   :  لألطفال هي  ثالثة أشكال من الرعاية النهارية    وحيـدد قانون محاية الطفل       -٢٩٢
 .األسرية، واإلشراف على الطفل يف املرتل

 والتعليم املهنيني لألطفال دون سن الثالثة الذين        ودار احلضانة هي مؤسسة تقدم الرعاية النهارية والرعاية        -٢٩٣
وباإلضافة إىل ذلك، ينّص قانون التعليم العام على أن الطفل املعاق ميكن أن يبقى              . تتّم تنشئتهم يف كنف األسرة    

يف دار احلضانة حىت سن السادسة، بناء على توصية من أخصائيي رعاية الطفل وجلنة إعادة التأهيل، عندما يساعد 
وإىل جانب اخلدمات األساسية اليت توفرها دار احلضانة، فقد تتوىل أيضاً           . لك يف دجمه مع أقرانه وإعادة تأهيله      ذ

اإلشـراف الـدوري على الطفل كما ميكنها أن تعمل كفندق لألطفال وتقدم خدمات إسداء املشورة لألسر أو            
 .اخلدمات األخرى املتعلقة بتنشئة الطفل

نة أيضاً أن توفر تعليماً مبكراً لألطفال املعوقني هبدف إدماجهم مع أقراهنم وإعادة             وميكـن لـدار احلضا     -٢٩٤
وتشارك دور احلضانة، يف إطار خدمات الرعاية اليت تقدمها، يف تأهيل األطفال املعوقني وتعليمهم على               . تأهيلهم
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التأهيل، على النحو الوارد يف   حنو يعزز منوهم حىت سن السادسة، مسترشدةً يف ذلك برأي خبري ورأي جلنة إعادة               
 . بشأن التعليم العام١٩٩٣ لعام ٧٩القانون 

وإىل جانـب الرعاية األساسية، ميكن لدور احلضانة أن تساعد األسر من خالل توفري خدمات من قبيل                  -٢٩٥
دمات إسـداء املشورة اخلاصة، واإلشراف املؤقت على الطفل، واخلدمات الفندقية لألطفال، أو غري ذلك من اخل               

 ).٤٢قانون محاية الطفل، الفقرة (للمساعدة يف تنشئة الطفل 

بيد أن القدرة   . ويشـكل توفـر خدمات احلضانة املالئمة للطفل أحد الشروط اليت خيضع هلا عمل األم               -٢٩٦
 .٢٠٠٢ حىت عام ١٩٩٠ يف املائة منذ عام ٥٠االستيعابية هلذه املؤسسات قد اخنفضت بنسبة تزيد عن 

 خدمات الرعاية النهارية لألطفال الناشئني وسط أسرهم وغري         مرافق الرعاية النهارية األسرية    وتقـدم  -٢٩٧
كما تعتين هذه املؤسسات بأطفال املدارس الذين ال يلتحقون مبرافق          . امللـتحقني بدار حضانة أو بروضة أطفال      

عاية النهارية األسرية خدمات الرعاية     وتوفر مراكز الر  . الـرعاية اليت تديرها املدارس بعد انتهاء الدوام املدرسي        
وهذه املرافق مهيأة   . النهارية املالئمة لعمر األطفال، مبا يف ذلك اإلشراف واملساعدة والوجبات الغذائية والربامج           

 ).٤٣قانون محاية الطفل، الفقرة . (الستقبال األطفال املعوقني ذوي االحتياجات اخلاصة

 ٧ إىل   ٥فال يف مرتله أو يف مكان آخر مالئم هلذا الغرض، ويقوم برعاية من              ويستقبل مقّدم الرعاية األط    -٢٩٨
 الصادر عن وزير    ١٥/١٩٩٨وحيدد املرسوم   .  عاماً ١٤ أسبوعاً و  ٢٠أطفال كحد أقصى، تتراوح أعمارهم بني       

 وهذا النوع من الرعاية مواٍت بشكل خاص يف       . الـرفاه االجـتماعي، مضمون هذه الرعاية وموظفيها وظروفها        
وقد . املـناطق الصغرية اليت ال تتوفر فيها دور حضانة أو عندما تكون مراكز الرعاية قبل املدرسة وبعدها مكتظة             

استحدث قانون محاية الطفل هذا النوع من الرعاية فضالً عن رعاية الطفل املرتلية اليت سيتّم التطرق إليها بالتفصيل 
رافق تقدم هذا النوع من الرعاية على نطاق البلد كله فلم تبدأ إال             أمـا اجلهود الرامية إىل بناء شبكة م       . الحقـاً 

 .حديثاً، مما يفسر قلة عددها

وهتـدف الـرعاية النهارية األسرية إىل توفري خدمات الرعاية غري التعليمية لألطفال غري امللتحقني بدور                 -٢٩٩
وتوفر الرعاية النهارية األسرية    . بعد املدرسة احلضـانة أو برياض األطفال والتالميذ غري امللتحقني مبراكز الرعاية           

خدمات اإلشراف والرعاية والوجبات الغذائية والترفيه لألطفال الذين يعيشون يف كنف أسرهم، على حنو يالئم               
 ).٤٣قانون محاية الطفل، الفقرة . (وُتوفر الرعاية لألطفال املعوقني على حنو يتواءم مع احتياجاهتم اخلاصة. أعمارهم

توفري الرعاية لألطفال الذين ال ميكن إيداعهم يف مؤسسة رعاية          اإلشراف على الطفل يف املرتل      وتتيح خدمة    -٣٠٠
وينبغي تكييف هذا . ويكون مقّدم الرعاية يف هذه احلالة هو الوالد أو الوصي القانوين). املرض مثالً (هناريـة لسبب ما     

قانون محاية الطفل،   ( ال يستطيع رعاية طفله إال جلزء من الوقت          النوع من الرعاية ومدته مع جدول عمل الوالد الذي        
 .وجيب توفري هذا النوع من الرعاية على حنو يتناسب مع عمر الطفل وحالته الصحية). ٤٤الفقرة 

ويف إطـار الـرعاية النهارية األسرية، جيب مساعدة الطفل يف دراسته إذا كان يتلقى التعليم يف املرتل،                   -٣٠١
 ).٤٤قانون محاية الطفل، الفقرة (ون التعليم العام، بسبب إعاقة أو مرض خطري مبوجب قان
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ويلتحق األطفال برياض األطفال من سن الثالثة وحىت بلوغ مستوى النمو املطلوب لاللتحاق باملدرسة،               -٣٠٢
دارس من أجل   وتقدم رياض األطفال، ابتداًء سن اخلامسة، برامج شبيهة مبا تقدمه امل          . وهـي سن السابعة عادةً    

 .إعداد الطفل للمدرسة، وهو ما ينسجم مع الدور األساسي لرياض األطفال، أي توفري الرعاية النهارية للطفل

ولألطفال يف املرحلة االبتدائية أن يلتحقوا مبرافق الرعاية بعد انتهاء الدوام املدرسي حتت إشراف معلم،                -٣٠٣
ويليب هذا الربنامج الدور األساسي     . ناء ساعات الدراسة الصباحية   حيـث يقومون مبراجعة املواد اليت درسوها أث       

 .ملرافق ما بعد املدرسة، أي توفري الرعاية النهارية لألطفال

 إعانة املسكن

يتضمن قانون محاية الطفل أحكاماً تتعلق بشكل آخر من أشكال الدعم، وهو املساعدة يف احلصول على                 -٣٠٤
 ).٢٧-٢٥الفقرات (مسكن 

دف هذه املساعدة إىل التشجيع على اقتناء مسكن وتوفري حل سكن دائم للشباب اخلارجني من وصاية وهت -٣٠٥
 .الدولة املؤقتة أو الطويلة األمد

حيصل على هذه املساعدة الشباب الذين كانوا خاضعني لوصاية الدولة لفترة ال تقل عن ثالث               : األهلية -٣٠٦
وينبغي أن ال تتجاوز قيمة ممتلكاهتم النقدية . لدى بلوغهم سن الرشدسنوات متواصلة، وخرجوا من هذه الوصاية 

 .وال يدخل يف احلساب ما ادخره الشاب من دخله.  ضعف احلد األدىن ملعاش الشيخوخة٦٠أو غريها 

وحيق للشاب احلصول على هذه اإلعانة حىت ولو خضع لوصاية الدولة فترة تقل عن ثالث سنوات، إذا                  -٣٠٧
 قد فُرضت لعدم وجود والد يكفل الطفل، بسبب فقدان الوالد حقوق احلضانة، ومل يتسن تعيني                كانت الوصاية 

 .وصي آخر يكفل الطفل

وميكـن استخدام اإلعانة لشراء شقة أو مرتل أو لبناء حمل أو حتويله ألغراض السكن، أو لترميم شقة أو          -٣٠٨
أقساط مصرفية للمساعدة على شراء مرتل أو االدخار هلذا توسيعها، أو لدفع إجيار أو إجيار من الباطن، أو لتسديد 

 ).االدخار املسبق(الغرض 

كما جيب أن يتضمن تصرحياً . وجيب أن يتضمن طلب احلصول على اإلعانة تصرحياً بشأن شروط األهلية     -٣٠٩
مه ملبلغ اإلعانة، مع الشخص املسؤول عن متابعة استخدا) أو يشهد بتعاونه(من الشاب يعلن فيه استعداده للتعاون 

 .إىل أن يتّم تسليم كشف احلساب الذي يثبت طريقة إنفاقه هذا املبلغ

 .ويساعد الشخص املسؤول عن املتابعة املستحق ملدة سنة حىت يتسىن حتقيق هدف إعانة املسكن -٣١٠

لى ظروفه  ويـتوقف مبلغ إعانة املسكن على عدد السنوات اليت أمضاها املستحق حتت وصاية الدولة وع               -٣١١
وحيصل املستحق على املبالغ التالية إذا مل تكن لديه ممتلكات، أو ُتخصم قيمة ما لديه من ممتلكات من هذه . املالية
 :املبالغ
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  ضعف احلد األدىن ملعاش الشيخوخة إذا خضع لرعاية الدولة فترة تقل عن أربع سنوات؛٤٠ - 

 عاية الدولة فترة تزيد عن أربع سنوات؛ ضعف احلد األدىن ملعاش الشيخوخة إذا خضع لر٥٠ - 

 . ضعف احلد األدىن ملعاش الشيخوخة إذا خضع لرعاية الدولة فترة تزيد عن مخس سنوات٦٠ - 

 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١وطُبقت زيادة مبلغ اإلعانة منذ  -٣١٢

الطريقة اليت أُنفقت هبا    ويتعني على الشاب املستفيد من هذه اإلعانة أن يقدم كشف حساب موثّقاً عن               -٣١٣
اإلعانـة، وأن يـديل بشهادة على إنفاقها لألغراض اليت أقرهتا سلطة الوصاية، وذلك يف غضون ثالثني يوماً من                   

 ).عقد البيع أو اإلجيار مثالً(استخدام املبلغ وخالل فترة ال تتجاوز اثين عشر شهراً من تاريخ إبرام العقد املعين 

لية املختصة باملنطقة اليت تقع فيها سلطة الوصاية مبنح إعانة املسكن، استناداً إىل قراٍر وتتكفل احلكومة احمل -٣١٤
 .من سلطة الوصاية، وُيخصم املبلغ من امليزانية األساسية

ولسلطة الوصاية أن حتدد يف السجل العقاري شرطاً لصاحل الدولة اهلنغارية حيظر نقل ملكية العقار الذي                 -٣١٥
 .طة هذه اإلعانة ملدة مخس سنواتمتّ شراؤه بواس

وميكن أن تلغي سلطة الوصاية حظر نقل امللكية، بناء على طلب من الشاب املستفيد من اإلعانة، إذا طرأ  -٣١٦
 .تغري هام على ظروفه

وينـبغي أن تبلغ سلطة الوصاية املرشح لتلقي اإلعانة كتابياً قبل ستة أشهر من بلوغه السن اليت تتيح له    -٣١٧
 .صول على إعانة املسكناحل

 :وللشخص املعين أن يقّدم طلباً للحصول على إعانة املسكن إذا توفرت الشروط التالية -٣١٨

  عاماً؛٢٤بعد بلوغ سن الرشد، على أن ال يتجاوز عمره  - 

 . سنة٢٥إذا جتاوز السن احملددة وما زال يف املدرسة، حىت هناية دراسته، على أن ال يتجاوز عمره  -

 ية األممحا

 من الدستور على أن األمهات يف مجهورية هنغاريا حيصلن على الدعم            ٦٦ من املادة    ٢تـنّص الفقـرة      -٣١٩
 .واحلماية قبل والدة الطفل وبعدها، وفقاً للوائح منفصلة

وحيق . ونظـام اخلدمات االجتماعية اهلنغاري هو نظام شامل يغطي الفترة اليت تسبق الوالدة واليت تليها               -٣٢٠
ـ  كما حيق هلا احلصول على     . لحامل املغطاة بتأمني مناسب أن حتصل على خدمات املشورة والرعاية الطبية جماناً           ل

 .  األمومة وبدل األمومة-إعانة نقدية يف إطار بدل احلمل 
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وحيق للحامل أيضاً، يف إطار اإلعانات االجتماعية، أن حتصل على تعويضات مرض إذا عجزت عن العمل  -٣٢١
وحيق للوالدين احلصول على تعويضات مرض حىت       .  األمومة -لها وإذا مل تكن حتصل على بدل احلمل         جـراء مح  

 .يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة إذا كانا يتكفالن برعايته

كما حيق .  أسابيع منها قبل الوالدة، وذلك قدر اإلمكان       ٤ أسبوعاً، تؤخذ    ٢٤وتبلغ مدة إجازة األمومة      -٣٢٢
 . أيام عند والدة طفله٥إجازة ملدة لألب احلصول على 

وحـىت هناية فترة الثمانينيات، كانت معظم اإلعانات األسرية مرتبطة بالضمان االجتماعي، مما يعين أن                -٣٢٣
 وبعد تغري النظام السياسي  . الوحـيدين الذين كانوا حيصلون عليها هم املؤهلون لذلك مباشرة من خالل الوظيفة            

. عانات األسرية وسيلة للتصدي للفقر الذي بدأ يظهر بني األسر اليت لديها أطفال، أصبحت اإل)١٩٩٠-١٩٨٩(
ومتثل اهلدف الرئيس يف إعادة ترسيخ      . ويف بدايـة فترة التسعينيات، بدأ التركيز ينصب على زيادة عدد األطفال           

األساسية لنظام دعم   ومنذ أواسط التسعينيات كانت األهداف      . املفهـوم السابق لألسرة وحفز الزيادة السكانية      
. األسـرة هي ضمان تكافؤ احلقوق بني اجلنسني، وتكافؤ الفرص يف سوق العمل، وإعادة ترسيخ حقوق الطفل                

 اعتمد الربملان قانون حقوق     ١٩٩٧وكانت النتيجة أن أعيد الدعم املايل لدور احلضانة مبوجب القانون، ويف عام             
لطفل وإعانات تنشئة الطفل ُتقّدم لكل مستحٍق، بغض النظر         ، أصبحت إعانات رعاية ا    ١٩٩٨ومنذ عام   . الطفل

أما بدل رعاية الطفل، الذي يتوقف مبلغه على راتب املؤّمن عليه سابقاً، فيمثل فرصة حقيقية           . عـن وضعه املايل   
دعم وأعيد الطابع العام لإلعانة األسرية، اليت ُتسّمى ال. للذيـن كـانوا يتقاضـون راتباً جيداً قبل إجناب الطفل       

 .وهي هتدف إىل دعم التحصيل الدراسي. املدرسي بعد بلوغ الطفل سن االلتحاق باملدرسة

وقد اسُتحدثت اإلعانات الضريبية لألطفال املعالني كعنصر جديد يف نظام دعم األسرة، وهي تقدم دعماً  -٣٢٤
ملتكفالن بتنشئة األطفال على ضعف ويف بداية السنة الدراسية، حيصل الوالدان ا. حقيقياً لألسر ذات الدخل املرتفع

ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة وإعادة ترسيخ النموذج التقليدي لألسرة،            . مـبلغ اإلعانة األسرية   
ويتيح ذلك فرصة لألم كي     . اعـتمد الربملان مقترحاً بشأن أحقية اجلدين يف احلصول على مساعدة رعاية الطفل            

 .يبلغ عمر الطفل عاماً واحداًتعود إىل سوق العمل بعد أن 

، بقصد إعطاء األولوية حلماية احلوامل      ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١وقد متّ تعديل قانون محاية الطفل يف         -٣٢٥
ومبوجب هذا التعديل، متّت زيادة الدعم واملساعدة       . واألمهـات العازبـات يف األزمات االجتماعية أو األسرية        

املساكن املؤقتة  (رأة احلامل يف أوقات األزمات حبيث تشمل توفري سكن مؤقت هلا            وخدمات املشورة املقدمة للم   
 ).ج)٢(، الفقرة الفرعية ٣٩الفقرة (وتنظيم إيداعها يف منازل أسرية ) لألسر

، فُرض بشكل إلزامي للغاية ذاهتا إنشاء مراكز حلماية األطفال يف مجيع ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ومنذ  -٣٢٦
 نسمة، هبدف توفري خدمات اجتماعية يف مرافق الرعاية الصحية املوجودة ٤٠ ٠٠٠ يتجاوز عدد سكاهنا املدن اليت

وتتضمن اخلدمات االجتماعية يف املستشفيات توفري اخلدمات يف عنابر الوالدة وأقسام األطفال، مع             . يف املـنطقة  
قانون (زمة ومحاية ضحايا العنف األسري      التركيز بشكل خاص على النساء احلوامل اللوايت يواجهن أوضاعاً متأ         

 ).ج)٣(، الفقرة الفرعية ٤٠محاية الطفل، الفقرة 



E/C.12/HUN/3 
Page 63 

واستحدث التعديل التزاماً باستقبال ضحايا االعتداء من النساء احلوامل والنساء املغادرات لعنابر الوالدة              -٣٢٧
، كما ألزمت مجيع املدن اليت      )ب)٣(، الفقرة الفرعية    ٥١قانون محاية الطفل، الفقرة     . (يف مساكن أسرية مؤقتة   

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ نسمة بإنشاء مثل هذه املؤسسات يف موعد أقصاه ٣٠ ٠٠٠يتجاوز عدد سكاهنا 

ومتّ توسـيع نطاق األنظمة املتعلقة باملسؤوليات األخرى لتشمل التزاماً باستقبال النساء الاليت يرغنب يف                -٣٢٨
يف أي مسكن من هذه املساكن، مبا يف ذلك املساكن البعيدة عن مكان اإلقامة احملافظـة عـلى سـرية محـلهن       

 ).١٣، الفقرة الفرعية ٢٥قانون محاية الطفل، الفقرة . (االعتيادي

 من قانون العمل، ٧٥من الفقرة   ) ١(وتتمـثل احلماية القانونية املطبقة يف جمال العمل يف الفقرة الفرعية             -٣٢٩
 .اء واليافعني يف عمل قد تنجم عنه نتائج تضّر حبالتهم الصحية أو منوهمواليت متنع توظيف النس

وحيظـر إرغـام املوظفة على القيام باختبار محل أو تقدمي شهادة من هذا النوع إال عندما يكون ذلك                    -٣٣٠
). ٧٧ الفقرة    من ٢الفقرة الفرعية   . (ضـرورياً لتحديد كفاءة املوظفة للوظيفة املعنية، وفقاً للتشريعات القانونية         

 :كما تتمتع احلوامل واملرضعات، مبوجب أحكام قانون العمل، بأشكال احلماية التالية

 ؛)١٢١الفقرة (أن ال يعملن يف وظيفة ليلية منذ بداية احلمل إىل أن يبلغ عمر الطفل عاماً واحداً  )أ( 

 يبلغ عمر الطفل عاماً     أن ال ُيطلب منهن العمل يف ساعات عمل خاصة منذ بداية احلمل إىل أن              )ب( 
 ؛)١٢٩ والفقرة ١٢٧ من الفقرة ٦الفقرة الفرعية (واحداً 

حيـق لـلمرأة يف فترة احلمل أو بعد الوالدة احلصول على إجازة أمومة مدهتا أربعة وعشرون                  )ج( 
 ؛)١٣٨الفقرة (وتبدأ هذه اإلجازة، قدر اإلمكان، قبل أربعة أسابيع من موعد الوالدة . أسبوعاً

ثـناء األشهر الستة األوىل من فترة الرضاعة، حيق للمرأة احلصول على ساعتني من وقت العمل   أ )د( 
يف حالة التوائم ُتعّدل ساعات الرضاعة حسب (يومياً، ُتخفض إىل ساعة واحدة بعد ذلك حىت هناية الشهر التاسع 

 ؛)١٣٨الفقرة ) (عدد األطفال

ات الفصل االعتيادي أثناء فترة احلمل أو خالل        ال حيـق لـرب العمل أن يفصل موظفة بإجراء           )ه( 
 ؛)٩٠الفقرة (األشهر الثالثة اليت تلي الوالدة أو أثناء إجازة األمومة 

ينـبغي أن ُتنقل املرأة، من وقت ثبوت احلمل إىل أن يبلغ عمر الطفل عاماً واحداً، إىل وظيفة                   )و( 
ل ظروف عملها عند االقتضاء، استناداً إىل تقرير طيب يتعلق مؤقتة تالئم حالتها من وجهة النظر الطبية، أو أن ُتعّد

وينبغي أن ال يقل راتب املرأة اليت ُتنقل مؤقتاً إىل          . وينبغي تعيني الوظيفة اجلديدة مبوافقة املوظفة املعنية      . بعمـلها 
لرب العمل إجياد وإذا مل يتسن . وظيفة خمتلفة، أو اليت ُتعدل ظروف عملها دون نقلها، عن متوسط راتبها السابق

وظيفة تالئم حالتها الطبية، يتعني إعفاء املرأة من عملها مع استمرار حصوهلا على الراتب للفترة اليت ُتعفى فيها                  
 ).٨٥الفقرة (من العمل هلذا السبب 
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 محاية األمهات العازبات

الرعاية للطفل بطريقة تناسب يتمثل أحد املبادئ األساسية اليت يشتمل عليها قانون محاية الطفل يف توفري             -٣٣١
وضـعه وحالته، فإذا كان سبب املشاكل اليت يعاين منها الطفل، أو جزء منها، هو تكفل أم عازبة بتنشئته فإن                    

وُيسلط الضوء يف ما يلي على بعض اخلدمات اليت متّ . اخلدمات واإلعانات املقدمة جيب أن تراعي هذه االعتبارات
 .لعازبات على وجه التحديد أو بشكل أساسياستحداثها ملساعدة األمهات ا

 تقدمي املساعدة والدعم إىل األمهات احلوامل يف أوضاع متأزمة          يف الطفل دائرة رعاية    وتتمـثل مهمـة    -٣٣٢
 لطب  املساعدةاالتصال  وتستند الدائرة يف أداء تلك الوظيفة إىل شبكة خدمات          .  املشورة إليهن  وتقدمياجتماعياً  
 دوام عملها، على  ساعات بسبب،القادرةه جيب أن تساعد حاضنة يف البيت األم العزباء غري من ذلك أن. األطفال

ى يف املساكن األسرية املؤقتة األم وكما جيب أن تؤ   . الليلرعاية طفلها يف الصباح الباكر أو يف ساعة متأخرة من           
، الزواجشئة طفلها املولود خارج إطار  أو تن، بسبب سلوك زوجها أو شريكها العنيفإليهااليت ُتجَبر على اللجوء 

 : معلومات مفصَّلة عن املساكن األسرية املؤقتةوترد يف ما يلي. فتنبذ

 ١٣  نسبةالرقموميثل هذا . ٣٧٨ ٦٧٤ اليوم يف هنغاريا مبفردهن األمهات الالئي يربني أطفاهلن عدد يبلغ -٣٣٣
 أماً عزباء   ٢١٤ ٤٠١تريب  . (عاماً ١٥فال دون سن    أط/ أماً هلا طفل   ١٦٤ ٢٧٣يف املائة من مجيع األسر، منها       

بطاقة  مرتالً   ٧٠ املساكن األسرية املؤقتة يف هنغاريا       عددويبلغ جمموع   ).  عاماً ١٥ يزيد عمرهم عن     أطفاالً/طفالً
 إيواء مساكن خمتلطة، أي أهنا ال تقتصر على         ،٤٤ ، وعددها  األغلبية وتسمى.  مكاناً ١ ٨٢٧اسـتيعابية تـبلغ     

 أو التعرض   البطالةاألم الطفل يف حالة التشرُّد أو       /ئات أُسر األب  فكذلك  تؤوي   فحسب، بل    واألطفال األمهات
 .جتماعيةالصعوبات اغريها من الإىل 

،  بالضرورة  للفرار من سلوك عنيف    ا من تلك املساكن املخصصة لألمهات الالئي ال يقصدهن        ٢٦ وتوجد -٣٣٤
  عملهن أو الالئي   منمثل األمهات الالئي ُسرحن      (اً متأزمة اجتماعي   ألهنن أمهات عازبات يف أوضاع خطرية      بل

 ).اإلجيار على دفع أو عدم القدرةإعالة طفل مريض بلغن طريقاً مسدودة اجتماعياً بسبب لزوم 

وحىت إن كان قانون محاية     .  يف إدارة تلك املؤسسات    بالغ األمهية  االجتماعية بدور    املنظمات وتضـطلع  -٣٣٥
 فإن املنظمات غري ، الطفلرعايةيف إطار نظام خدمة أولية تقدم ف املساكن األسرية املؤقتة على أهنا    يصنّ الطفـل 

 ذات الطاقة االستيعابية األوسع،  مؤسسات دينية املالجئوتدير. احلكومية اليوم هي اليت تدير أكثرية تلك املالجئ
من املالجئ  وليس للعدد األكرب    . مؤقتترخيص  بئ   أكثرية املالج  وتعمل. يف حني تدير احلكومات احمللية أصغرها     

ـ عقـد    عقد، ب يف املائة منها     ٣٤ال يوجد سوى    ف.  هلا جغرافياً  التابعة احملليةمع احلكومات   تربمه  دمات  اخلتقدمي  ل
 . الكاملةطاقتها االستيعابية عقد يغطي هامنفقط  املائة يف ١٦لدى و

 لعهد من ا١٠ يف إنفاذ املادة الدولية املساعدة دور

 املذكرة إىل الدول األعضاء يف امليثاق االجتماعي األورويب وهي بصدد االنضمام إىل             هنغاريا انضـمت  -٣٣٦
 .  االجتماعيباإلدماج ةاملشتركة لالحتاد األورويب املعني
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  معيشي كاٍفمستوىاحلق يف  -١١ املادة

 ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٢  منالفترة الدخل خالل تطور

، ٢٠٠٣أكتوبر /األوليناير إىل تشرين /اإلمسي اخلام، خالل الفترة من كانون الثاين الدخل متوسط جتاوز -٣٣٧
 يف املائة،   ١٥,٩ الدخل الصايف بنسبة     متوسطَ جتاوز يف املائة، و   ١٢,٩ بنسبة   السابقةالسنة  الدخل خالل   مستوى  

وميكن أن ُيعزى ذلك    ). ملائة يف ا  ٤,٥مبعدل تضخم قدره    ( يف املائة    ١٠,٩ باألسعار الثابتة بنسبة      الدخلَ جتاوزو
 . يف املائة٥٠بنسبة  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول للموظفني احلكوميني يف الدنيار و زيادة األجآثار إىل اساًأس

 يعملون مليون شخص    ٢,٧، كان   ٢٠٠٣أكتوبر  /يناير إىل تشرين األول   / من كانون الثاين   الفترة أثناءو -٣٣٨
 وذلك بزيادة   الربح، ومؤسسات حكومية ومنظمات ال تستهدف       ،لدى مؤسسات تشغِّل مخسة موظفني أو أكثر      

 يف املائة،   ١,٦ يف قطاع الزراعة والصيد بنسبة       العاملنيواخنفض عدد   . السابق يف املائة مقارنة بالعام      ٠,٩ قدرها
 ١,٨زيادة تتراوح بني    ) البناء والتجارة والسياحة واخلدمات املالية والعقارات     مثل  (فيما سجلت قطاعات أخرى     

 رئيسية من القطاع العام شرائحويف ثالث . تغري يف القطاع اخلاصي مل رقام يف املائة، وبالتايل فإن جمموع األ٧,١و
 . يف املائة٢,٨ بنسبة، ارتفع عدد العاملني )اإلدارة والتعليم والصحة(

 اإلمسي الراتب إمجايل ، كان متوسط٢٠٠٣أكتوبر /يناير إىل تشرين األول/ من كانون الثاينالفترةخالل و -٣٣٩
 فورنت ٨٨ ٩٠٠ املتوسط يفويف ذلك اإلطار، كسب العمال .  فورنت هنغاري١٣١ ٤٠٠للعاملني دواماً كامالً 

 العاملون يف القطاع اخلاص     وكسب. فورنت هنغاري  ١٨٣ ٧٠٠  اإلداريون هـنغاري فـيما كسب املوظفون     
 ١٩٣ ٩٠٠:  اإلداريون غاري؛ واملوظفون  فورنت هن  ٨٧ ٧٠٠: العمال( فورنت هنغاري    ١٢٣ ٢٠٠ متوسـط 
 فورنت ٩٦ ٠٠٠: العمال( فورنت هنغاري    ١٥٠ ٨٠٠، وكسب العاملون يف القطاع العام       )هنغاريفورنـت   

 الوطين، كان متوسط الراتب الصايف ي االقتصادالصعيدوعلى ).  فورنت هنغاري١٧٣ ٦٠٠ هنغاري؛ واملوظفون
 .رياً فورنت هنغاري شه٨٥ ٩٠٠  الفترةهذهخالل 

 يف ١٣زيادة قدرها ب أي فورنت هنغاري ١٣٦ ٩٠٠ الدخل الشهري على الصعيد الوطين متوسط وكان -٣٤٠
 .املائة يف ٤وكان متوسط اجلزء من الدخل املكمِّل للراتب . السابقاملائة مقارنة بالعام 

. السابقنسبة العام    يف املائة، وهي نفس      ١٨,٣ بنسبة   ٢٠٠٢ األجور اإلمسية يف عام      إمجـايل  وارتفـع  -٣٤١
 شهد القطاع العام زيادة     فيما يف املائة يف القطاع اخلاص،       ١٣,٣وكانت الزيادة أقل بنسبة طفيفة، حيث بلغت        

ومشلت تلك  . ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ احلكومة يف عامي     اختذهتا يف املائة، بسبب التدابري اليت       ٢٩,٢هامـة بلغت نسبة     
 فورنت هنغاري، والزيادة يف أجور      ٥٠ ٠٠٠ فورنت هنغاري إىل     ٤٠ ٠٠٠ منالتدابري الزيادة يف األجر األدىن      

 . أجور موظفي القطاع العاميف يف املائة ٥٠ يف املائة، ونسبة ٧٠ و٥٠ بني تتراوحبنسبة موظفي الفئة الفنية 

 يف األجوروُتدفع أفضل  . ريات تذكر يف ترتيبها   ي دون تغ  معينة بني قطاعات    الفوارقشيئاً ما    وتراجعـت  -٣٤٢
 يف قطاع املطاعم والفنادق،     العاملنيوُتدفع أدىن األجور إىل     . القطـاع املايل، حيث متثل ضعف املتوسط الوطين       

 . املتوسط الوطينثلثيالزراعة، حيث تكون األجور أقل من و
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ة  اجلزئي والتغطيةاء،  دبدل السكن وبدل الغ   ( استحقاقات إضافية خمتلفة إضافةً إىل األجور        العمال ويتلقى -٣٤٣
 الصعيد الدخل الشهري على     متوسط، كان   ٢٠٠٢ويف عام   ).  ذلك لتكالـيف السفر إىل مكان العمل، وما إىل       

 اجلزء من واخنفض. السابق يف املائة مقارنةً بالعام     ١٧,٤مسية قدرها   إ فورنت هنغاري، بزيادة     ١٢٧ ٣٠٠ الوطين
 .العام السابق يف املائة يف ٤,٨ نسبة بقارنةًم، ٢٠٠٢ يف املائة عام ٣,٨الدخل الزائد على الراتب، إىل متوسط 

وكان صايف راتب   .  فورنت هنغاري  ٧٧ ٦٠٠، كان متوسط الراتب اإلمسي الصايف       ٢٠٠٢ عـام  ويف -٣٤٤
 متوسط صايف   وارتفع. ا هنغاري ا فورنت ٥٨ ٤٥٠ فورنت هنغاري، وراتب العمال      ١٠١ ٧٠٠ اإلداريني   املوظفني

ويف .  يف املائة  ١,٣بنسبة  اإلمجايل  رنةً بالعام السابق، متجاوزاً الزيادة يف الراتب         يف املائة مقا   ١٩,٦الراتب بنسبة   
يف  يف املائة، فيما كانت الزيادة ٢,٤الزيادة اإلمجالية بنسبة   الصافية يف األجورالزيادة جتاوزتالقطـاع اخلاص،   
) املائة يف   ٤ األجر األدىن    صلون على حيحيث ال تتجاوز شرحية األفراد الذين       ( القطاع العام    يفاألجـور الصافية    

 . األجور يف املائة أقل من الزيادة يف إمجايل ١,٧

  الكفافمستوى

 األساسية اإلحصاء املركزي حبساب مستوى الكفاف، أي املبلغ الالزم لتلبية االحتياجات            مكتب يقـوم  -٣٤٥
ففي عام .  الغذائيلالستهالكعيارية  لنمط حياة متواصل، وذلك على أساس القيم امل       ) عامةً أولية بصـفة   تعتـرب   (

 متوسط قيم ملختلف فئات األسر ووه،  شهرياً فورنت هنغاري  ٣٣ ٩٠٠الكفاف للفرد    مستوى   ، كـان  ٢٠٠٢
 ).٢,٧٥ قيمة املعيار الغذائي مضروبة يف    ( فورنت هنغاري    ٤٣ ٠٠٠ و ٢٧ ٠٠٠املعيشية يف إطار شرحية تتراوح بني       

ملختلف مستويات  تراه الزماً هلا     الذي رأي األسرة املعيشية يف املبلغ املايل        ومثـة مقارنة ممكنة أخرى على أساس      
 فورنت هنغاري، أي أقل من املستوى       ٣٠ ٩٠٠ األدىن   الكفافواستناداً إىل هذا القياس، كان مستوى       . العيش

، كان متوسط مستوى الكفاف لكل وحدة    ٢٠٠٢ويف عام   .  املركزي اإلحصاءالـذي قـام حبسـابه مكتـب         
مكونة من بالغني عاملني ومن     ألسرة معيشية منوذجية    الالزم  وكان املبلغ   . ة هنغاري اتفورنت ٤٣ ١٠٨تهالكية  اس

 ).٢٠٠١ فورنت هنغاري يف عام ١١٤ ٠٠٠( فورنت هنغاري ١٢٥ ٠٠٠طفلني 

لبعض  ٢٠٠٢ االستهالك الشهري يف عام حجم مستوى الكفاف، كان    يف تعيش   اليت األسر املعيشية    ويف -٣٤٦
األلبان، مشتقات   من   كغ ١,٤ ل من احلليب،     ٥,٧ كغ من اللحم،     ٥,١:  الواحد كما يلي   للفردملواد الغذائية   ا

 .سيارة  يف املائة٣٨ولدى  هاتفي خط ا يف املائة منه٨٦ دى كغ من اخلضر والفواكه، وكان ل ٩,٧

  األسر املعيشية دون املتوسط الوطينواستهالك ظروف سكن خصائص

 ١٠٠ لكلومن جهة أخرى، ميكن أن خيتلف عدد األشخاص         .  الشقق حجمفوارق ُتذكر يف     توجـد  ال -٣٤٧
 غري العاملة وهلا أطفال تتسع املعيشيةففي األسر .  األسر املعيشية  باختالف عدد أفراد  غرفة اختالفاً شاسعاً، ُيفسَّر     

 .١١٨ويبلغ املتوسط الوطين . أكثر أطفال أو ثالثةألسر اليت هلا بالنسبة إىل ا ٢٥٠  شخص، ول ٢٠٠ غرفة ل  ١٠٠

 ٩٦ و ٩٣ ملا بني  اجلارية   املياه وتوجد.  التيار الكهربائي جلميع األسر املعيشية تقريباً      ُيوجد: العامة املرافق -٣٤٨
 يف ٧٤( يف املائة ٨١ا أطفال، حيث تبلغ النسبة وهل العاملة غرييف املائة من األسر املعيشية، باستثناء األسر املعيشية 

 . ومرحاض بقليلمحاماليت هلا نسبة األسر املعيشية تقل و).  األسر اليت هلا ثالثة أطفال أو أكثرإىلملائة بالنسبة ا
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 )٢٠٠٢( املعيشية يف مستويات عيش خمتلفة، وفقاً لنشاط أفرادها األسر تركيبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٣٠ وترتبط. بشبكيت مياه اجملاري والغاز املوصولةعيشية  فوارق شاسعة لدى األسر املالوقوف على وميكن -٣٤٩
لدى وتقل  ( يف املائة بشبكة الغاز      ٤٢ودون أطفال بشبكة مياه اجملاري      وبيف املائة من األسر املعيشية غري العاملة        

لكفاف حبساب ؛ وبالنسبة إىل األسر املعيشية اليت تعيش يف مستوى ا) أو أكثرأطفالاألسر املعيشية اليت لديها ثالثة 
  يتراوح املتوسط الوطين بني    فيما يف املائة على التوايل،      ٦٩ يف املائة و   ٥٥ تانإلحصاء املركزي تبلغ النسب   ا مكتب
 . يف املائة٧٣ و٦٠ نسبيت

 من األسر املائة يف ٦٨ذلك أن : كافة أحناء البلدواضح يف   اهلاتفيةاخلطوطالتحسـن السـريع إلتاحة      و -٣٥٠
خط لديهم   يعيشون قرب مستوى الكفاف      الذين يف املائة من األشخاص      ٨٦واملة وهلا أطفال،    املعيشـية غري الع   
 . يف املائة٨٨ويبلغ املتوسط الوطين نسبة . متنقلهاتفي ثابت أو 

 جمهزة  املستويات يف املائة من األسر املعيشية يف مجيع         ٩٩و ٨٨ما بني   : املعمـرة  االسـتهالكية  السـلع  -٣٥١
 السيارات، وآالت الغسيل األوتوماتيكية، عددوتتزايد الفوارق يف . باأللوان الغسيل، والتلفزيون بالربادات، وآالت

األسر اليت هلا ثالثة من  يف املائة ١٣( غري العاملة وهلا أطفال املعيشية يف املائة من األسر   ١٩فهناك  : واحلواسـيب 
 وفقاً  الكفاف األسر املعيشية اليت تعيش يف مستوى         يف املائة من   ٤٤سيارة، مقارنة بنسبة    لديها  )  أكثر أوأطفال  

 آالت الغسيل   ومؤشرات.  يف املائة  ٤٤حلسـاب مكتـب اإلحصاء املركزي وباملتوسط الوطين الذي يبلغ نسبة            
 يف املائة ١٣ يف املائة؛ فيما تبلغ للحواسيب ٦٧ و٦٢و، ) يف املائة٣١( يف املائة ٤٠ التوايلاألوتوماتيكية هي على 

 . يف املائة٢٣و يف املائة ١٨، و)املائة يف ٥(
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  يف هنغارياالفقر

 تفاوت وزيادةتدين إمجايل الدخل الوطين ومها :  إىل زيـادة انتشار نسبة الفقر يف هنغاريا    عـامالن  أدى -٣٥٢
قليل ؤدي يوعليه، ميكن أن . الفقرخط  حولحيث تتكثف الدخول  : سطحيوالفقر يف هنغاريا    . توزيـع الدخل  

كما أدى تفاوت توزيع الدخل إىل      .  هام يف انتشار الفقر    تغيُّريف مستويات الدخل إىل     ة أو النقصان    مـن الزياد  
 .مسي يف الدخل اإلهبوط من أشد ، يف املائة١٠ وتبلغ ، عانت أفقر شرحية سكانفقد. زيادة انتشار الفقر

 لنظامملقارنة املستخدمة ويف أسس ا.  االستعمالرائجفقر رمسي أو حىت خـط    يف هـنغاريا     وجـد  ي وال -٣٥٣
 اً الفقر أساس  خطستخدم  ي كما. التحويل االجتماعي، فإن للحد األدىن من املعاش التقاعدي فقط داللة عن الفقر           

 يف املائة ٧٣  نسبة يعادل١٩٩٣ التقاعدي يف عام للمعاشوكان احلد األدىن . ملختلف برامج املساعدة االجتماعية
 هنغاريا ودأبت.  يف هذا التحليل لتحديد أفقر األشخاص يف هنغارياويستخدم ١٩٨٩فقط من قيمته احلقيقية لعام 

⅟ ،⅓ (كسورالفقر النسبية، وكثرياً ما حتدَّد بال     خطوط   استعمال   مـنذ أمـد بعـيد على        متوسط  من) ⅔ ، 2
 .اإلنفاق/الدخل

) األجورساساً دخل لكن أ( من العمالة، والعمالة للحساب اخلاص، واألعمال التجارية         الدخـل  وميـثل  -٣٥٤
 املعيشية، دخل العمالة    األسرومن مصادر دخل    . املسـاهم الرئيسـي يف الدخل الفردي ودخل األسرة املعيشية         

 لدى شرائح الدخل زيادة كبرية خالل سنوات        انتشارهشديد، وزاد   ال هتفاوتب من قبل    اتسم، الـذي    )األجـور (
  من نسبة الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة     هبوط  زهاء نفس   دخول العمالة ب  جماميع  وهبطت  . املـرحلة االنتقالية  

. تدين األجور احلقيقية  بسبب   أكثر منه    فرص عمل  كان نتيجة فقدان     اهلبوط، إال أن ذلـك      ١٩٩٣ إىل   ١٩٨٩
، وذلك نظراً إىل أن وظائف القطاع النظامي        حافظوا على عمل دائم جنحوا نوعاً ما       الذين فإن األشخاص    ،وعليه
 عليا يف لشهاداتالعاملون احلاملون حقق و. اً دخل إضافي وظائف ثانية، مما يشكل مصدرَ    احلصول على    من   متكِّن

.  أجورهم احلقيقية  يفجنيب، مكاسب هامة    األستثمار  البايرتبطون  كثرياً ما   والذين  شـركات القطـاع اخلاص،      
املرحلة إال أن .  العامالقطاع ي وموظف وشبه املاهرينشهاداتلعمال األقل تدنـت األجور احلقيقية ل  وباملقـابل،   

املقدمة  الطفلرعاية  املتكلني على إعانات    لعمال املؤقتني، و  ا عن العمل، و   العاطلني يف   بالغاً تأثرياً   ت أثر االنتقالية
). يعيشون يف حاالت عديدة بترتيبات معاش العجز      (مـن الدولة، واألفراد الذين انسحبوا هنائياً من القوة العاملة           

 .منتظمقف أساساً حصوهلم على دخل من أجر وتو

 معيلها عاطالً، أو    يكوناالجتماعية، يتفشى الفقر املدقع لدى األسر املعيشية اليت          - االقتصاديةالفـئات    ويف -٣٥٥
 يف املائة من    ٥زهاء   أي   -  أساسي للدخل  كمصدرعـاطالً بصـفة مؤقتة، أو يعتمد على استحقاقات رعاية الطفل            

وتتجاوز نسبة الفقر لدى    .  األدىن للمعاش التقاعدي   احلدُخمس تلك األسر املعيشية دون      حوايل   ويعـيش . السـكان 
 يتاملتقاعدات املسنات الال  فئات  أفقر ال من  إال أن   .  أهنا ال تشكل ظاهرة خطرية     غرياملتوسط بقليل   املعدل  املـتقاعدين   

عاطالً مقارنة مبا إذا   معيل األسرةكانسبة الفقر أشد إذا البطالة، تكون ن  اليت تعاين   ويف األسر املعيشية    . يعشن مبفردهن 
أثر الفقر كان  عاطالً وال يتلقى استحقاقات التأمني على البطالة، املعيلإذا كان ف. العاطلكان فرد آخر من أفرادها هو    

 .ىني األدتقاعدأقل من املعاش ال يف املائة من تلك األسر املعيشية ٤٠أكثر من يتلقّى : شديد جداً
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ويتزايد . ثنانإ يف األسر املعيشية اليت هلا طفل أو          حٍد لـه   الدميغرافية، يبلغ أثر الفقر أدىن     الناحية ومـن  -٣٥٦
 وأربعة أطفال أو أكثر، بالغْين يف األسر املعيشية اليت تتألف من ويشتد أثره عدد األطفال كلما ارتفعباطراد الفقر 

عتبة ويعيش ُخمس تلك األسر املعيشية دون .  أطفال أو أكثروثالثة بالغنيثة ويف األسر املعيشية اليت تتألف من ثال
يكون مستوى تعليم   لقرى، ويف األسر املعيشية اليت      الفقراء أساساً يف ا    األطفال   ويعيش. املعـاش التقاعدي األدىن   

من جيل إىل    الفقر   قالانت احتمال   علىويف ذلك دليل    .  سوى صلة مؤقتة   العمالةمعيلها متدنياً، وال تربطه بسوق      
 لدى الشباب منه لدى     أبلغ أن أثر السن     إال Uللفقر على شكل    عادية  هنغاريا منط دورة حياة     ويظهر يف   . آخـر 

 اً واضحاً متييزياً بعدويكتسي الفقر.  مرتفعة لدى الشباببطالةة للمتقاعدين ونسبة ية نسبياملسنني، مما يعكس رفاه
 .أطفالوهلا اء  إذا كانت عزبال سيمااألسر املعيشية اليت تعيلها امرأة،  لدى أشّد فالفقر. اجلنسنيبني 

 الريفية أعلى واجلنوبتشهد سهول الشمال ما لفقر، فيل بودابست أدىن نسبة      اإلقليمي، يف  الصعيد وعلى -٣٥٧
 . منه يف املدنالقرىويتسق التفاوت مع استنتاج أن الفقر أشد يف . لهنسبة 

ـ  وهلـنغاريا  -٣٥٨  على  القائمويشمل نظام التحويل التأمني االجتماعي      .  التحويل النقدي  برامج مـن    ةطائف
، ١٩٩٣ففي عام   . املطبقة باستطالع املوارد  االشتراكات، واستحقاقات استكمال الدخل واملساعدة االجتماعية       

 يف  ٩١يني فرد و  واستفاد منها ما ال يقل عن سبعة مال       . هنغارياُوزعـت التحويالت النقدية على نطاق واسع يف         
 من املعيشيةومن بني عمليات التحويل الست قيد النظر، استفاد أقصى عدد من األسر    . املعيشيةاملائـة من األسر     

 يف املائة من    ٥٢ التقاعدية وحدها    املعاشات ومشلت. املعاشـات التقاعدية، واملنح العائلية واملساعدة االجتماعية      
 أن  إثارة لالنتباه ومن أكثر االستنتاجات    .  املائة من األسر املعيشية    يف ٤٤لية   املنح العائ  ومشلتاألسـر املعيشية،    

 غري  نتيجةذلك   يشكل   ولئن مل . ( التحويل النقدية كانت موحدة جداً لدى األسر املعيشية        لعملياتالقيمة اجملمعة   
ذلك ل ال ينبغي    فإنهربامج،   تلك ال  تصميممـتوقعة لبعض الربامج، مثل املعاشات التقاعدية واملنح العائلية، بسبب           

 ).ثل املساعدة االجتماعيةتنفذ بواسطة استطالع املوارد مبرامج نتيجة التوزيع املوحد أن يتم 

 خالل سنوات ت قد تدناملتاح يف األرقام الكلية لدخل األسر املعيشية العمالةالدخل من حصة  إن وحيث -٣٥٩
 قيمتها  علىت االجتماعية النقدية اليت حافظت يف األرقام الكلية          التحويال ازدادت أمهية  فقد   االنتقالية، املـرحلة 

 املائة من دخل األسر املعيشية يف ٣٨ زهاء  التحويالت، أتاحت تلك    السنة ذاهتا ويف  . ١٩٩٣مسـية خالل عام     اإل
 علىلعامة  النفقات اهبطتوخالل العامني املاضيني، . اإلمجايل يف املائة من الناتج احمللي     ٢٠مجـايل، فمثلـت     اإل

خمتلف  وأدى. اإلعانات مبالغ   اخنفضت إن عدد املستفيدين مل يتغري إطالقاً، فقد         وحيثالـتحويالت الـنقدية،     
.  يف التصدي للفقر   اآلخر من   يةفعال خالل املرحلة االنتقالية وكان بعضها أكثر        شىت اًالـتحويالت النقدية أدوار   

 االجتماعي املرتبطة باألجور السابقة واملصممة لتحل حمل        التأمني التحويالت القائمة على     بلغتوبصـفة عامة،    
 يف احلفاظ على تهافعالي أقصى)  رعاية الطفلوبدل التأمني على البطالة وإعاناتاملعاشات التقاعدية، (دخل الراتب 

 ١٥ ومثلت تلك التحويالت لوحدها   . ( املرتفعة ملدفوعاتاالدخول، ويعود ذلك أساساً إىل حجم الربنامج وقيمة         
أقل فعالية يف التخفيف من حدة الفقر،       املقدمة   املساعدة االجتماعية    وكانت). يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل     

 .من هم يف أشد احلاجة إليهاعدم كفاية املبالغ احملولة إىل  سوء حتديد األهداف وإىلويعود ذلك أساساً 

بل إن . الفقرعديد من األسر املعيشية يف هاوية ال انزالق  فإن التحويالت النقدية حالت دونعامة، وبصفة -٣٦٠
 يف  ٤٥ إنفاق األسرة املعيشية، أو      متوسط يف املائة من األسر املعيشية تتجاوز ثلثي         ٦٠التحويالت النقدية جعلت    
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لنطاق ومن جهة أخرى، وبسبب توزيع التحويالت النقدية الواسع ا        . التقاعديةاملائة منها إذا اسُتثنيت املعاشات      
 تلك التحويالت العديد من األسر تركت، )أو مستوى الدخل لدى األسرة املعيشية( احلاجة لتحديد النسيب جتاهلهاو

 أكثر من ربع األسر املعيشية اليت تتلقى حتويالت نقدية          ويظل. الفقرحتت وطأة   املعيشـية املستفيدة من التحويل      
 .الفقرحتت خط 

 النفقاتاجة إىل تقليص احل ظهرتعندما ُمناف للماضي واحلاضر على السواء  مبكان، كعامل األمهية ومن -٣٦١
.  الفقر حدة كأداة للتخفيف من     النقدية مدى فعالية التحويالت     يظهرألسباب تتعلق بتثبيت االقتصاد الكلي، أن       

هام يف مساعدة    أنه بإمكان تلك التحويالت أن تسهم أّيما إس        وواضح).  هامة أخرى  اًومثـة إقرار بأن هلا أهداف     (
 : أساسيان حيوالن دون التخفيف من حدة الفقر على حنو أكثر فعاليةجانبان وهناك. الفقراء

، وأساساً من الربامج     غري إرادية   حاالت استثناء  أيضاً توجد فرط يف عدد املستفيدين، لكن       مثـة  -
 ).استهدافاً(  عندما تكون أكثر تركيزاًالربامجوستفيد ). املساعدة االجتماعية(التقديرية 

فيما يتعلق بدخل األسر  ( التحويالت النقديةتوزيع العدد الضخم من املستفيدين وتوحيد وبسبب -
وتظل اإلعانات غري  .إليهاملحة حاجة هناك  تكون، فإهنا متثل مبالغ غري متكافئة عندما )املعيشية

 يف الدخل وكان    حيث توجد فوارق طفيفة    باحلقبة السابقة مقارنة  مهـيكلة إىل حـد كـبري        
 على اإلعانات أن يرتبط مستوى إىلاجة وبرزت احل ذلك،  وىلّفقد  . للمدفوعات املوحدة مغزى  

 .حنو أوثق باالحتياجات

  إعادة هيكلة التحويالت االجتماعية-لفقر التصدي ل استراتيجية

 عدم بسبببالتعقد ي السطح املالئم على ظاهرة الفقر ييتسم الرد السياس : السطحي الفقر الـتعامل مع   -٣٦٢
 وموظفني حمدودي الدخل، املتقاعدين،وتشمل بعض  -جتانس األشخاص الذين تتألف منهم هذه الفئة من الفقراء 

 كل  علىة املالئمة   يوختتلف الردود السياس  . ن األطفال كثٌري م  هلا، وبعض األسر املعيشية اليت       عن العمل  عاطلنيو
فئة الفقر  تدخل اليت) األسر املعيشية( إىل أن حركة األشخاص الدالئلتشري وإضافة إىل ذلك، .  هذه الفئاتمنفئة 

 ه ال معىن  لذلك فإن .  اقتراباً شديداً  العليا عتبة الفقر    منحركة هامة، وتقترب الدخول     هي  وخترج منها   السطحي  
 .لدخلمن اهذا املستوى بني األشخاص الذين بلغوا للتمييز 

 فعاالً منو لألجر احلقيقي، عالجاً      وإجيادفرص عمل جديدة،    إحداث  صادي، و  النمو االقت  انتعاش مثليوس -٣٦٣
 النمو انتعاشذب تجي فقد العمالة،وإضافة إىل إفادة العاملني يف سوق . من الدخلالفئة ألكـثرية السكان يف هذه     

املعاشات العليا من ت الفئامكّن من أساس دخل  وُتالعاملة، إىل القوة نيعودوفاالقتصادي العمال املثبطة عزائمهم 
 سياسات اعتمادلكن، وباإلضافة إىل ذلك، فقد تكون هناك حاجة إىل . بأولقوم على دفعها أوالً ت يت اليةالتقاعد

 . نقدية معدلة لصاحل األسر الكبريةحتويالتحمددة يف شكل 

. السطحيالفقر  طبقة  يف  سكانية مفرطة التمثيل    فئة   اليت هلا ثالثة أطفال أو أكثر هي         املعيشية واألسـر  -٣٦٤
.  األسرة ووضعه املتدهور يف سوق العمالة   ملعيل املتدين ارتباطاً وثيقاً باملستوى التعليمي      هذاويرتبط عدد األطفال    
 يكونتغريات أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر لكنه قد مؤشراً عن م ُيستخدم يف حد ذاته أنوميكن لعدد األطفال 
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املستوى التعليمي املتدين،   ذات   األطفال، األسرة الكثرية    لدى هذا التفاعل    وحيدث. الستهدافلسمة  كأصـعب   
 أن  ،ة فقرية فئوينبغي هلذه األسر املعيشية، بصفتها      . ينتقل من جيل إىل آخر    والوضع اهلزيل يف سوق العمالة فقراً       

 .واضعي السياسات يف هنغاريالدى  ولوياتاألتتصدر قائمة 

 إسهاماًلفقر لدى األطفال؛ وقد أسهمت      ل للتصدي أهم برنامج حتويل نقدي       األسرية اإلعانات ومتـثل  -٣٦٥
لإلعانات  إمكانية أداء أفضل   أثبتتإال أن األحباث السابقة     .  هذا اهلدف خالل السنوات األخرية     حتقيقواضحاً يف   
اإلعانات لى  ركزت التوصيات على فرض ضرائب ع     . (، وأحيلت توصيات عديدة لتحسني استهدافها     األسـرية 
). كل ما سبق  بني   اجلمع   استطالع املوارد، وإىل   واللجوء إىل  ،املصنفةؤشرات  امل، واستهدافها مبوجب    األسـرية 
 على حنو اإلعانات األسريةوباستهداف . لفقرل التصدي أكثر حيوية يف اً دورتؤدي أن اإلعانات األسريةوبإمكان 

 .وجعله دون خطه األعلىأكثر فعالية ميكن القضاء تقريباً على الفقر 

 لإلعانات األسريةاالستحقاق الشامل ) ٧٢القانون  (١٩٩٥ اليت اعتمدها الربملان يف عام التدابري وتتناول -٣٦٦
 أكثر من    هي يف حاجة إليها    واليتألول مـرة وتسعى الستهداف التحويل النقدي لألسر املعيشية اليت هلا أطفال             

 هامة جداً يف هذا      أطفال أو أكثر مسةً    ثالثة جلميع األسر اليت هلا      ات األسرية اإلعاناإلبقاء على   يشكل  و. غريهـا 
 .  حنو األمامهامةومتثل هذه التدابري خطوة . اإلصالح

 التأثر شديدة جمموعةمن بني جيوب الفقر املدقع، توجد :  الذين يعيشون يف فقر مدقعاألشخاص مساعدة -٣٦٧
 التأمني على البطالة ذات الصلة استحقاقات استنفدوا نمل لفترة طويلة، الذي العاطلني عن العجمموعةفقر، وهي بال

 غري املرجح أن ينتشل النمو االقتصادي هؤالء األشخاص من          ومن. بـأجورهم ومل يتمكنوا من إجياد فرصة عمل       
نشاط عن   لفترة طويلة الذي يبحث ب      عن العمل  ونظرياً، فإن العاطل  .  تدخل أخرى  سياساتربقة الفقر دون أية     

 اعُتمد يف عام    وهو برنامج ،  ستطالع املوارد  ا بتطبيق املساعدة االجتماعية    برنامجلالنتفاع من   عمل مؤهل   فرصة  
مبلغ املعاش   يف املائة من     ٨٠إال أن مستوى املدفوعات، الذي يبلغ       . ذاتال الفئة املستهدفة ب   هذهصـاحل   ل ١٩٩٣

يف والربنامج .  الفقر املدقعيف يذكر إطالقاً ليكون لـه أثر  يكفيال،  جداً األدىن، ميثّل مبلغاً متواضعا   يالـتقاعد 
 .إىل مراجعة عاجلةحاجة 

 املدفوعة  النقديةوللتحويالت  . هامة من السكان، تعّد زهاء ثالثة ماليني نسمة       فئة   املـتقاعدون  وميـثل  -٣٦٨
 يف  ٦٠ على   يربوما  من بؤرة الفقر     تنتشلإذ إهنا   : يف الفقر على السواء   كمعاشات تقاعدية أثر هام مطلق ونسيب       

 ويتحمله يف الوقت الراهن السكان العاملون، ويترك كثري،الإال أن ذلك يكلف . املائة من األسر املعيشية املستفيدة
 األخرىوفيما ال تزال املعاشات التقاعدية تستويف احتياجاهتا . دقعاملفقر ربقة ال يف - املسنات -ن املتقاعدين فئة م

وتتمثل . لفقرل التصدي فعالية يف أكثر، ميكن أن تكون هلا ) اإلجباريواالدخار الشيخوخة، يف سنالدخل تسوية (
 الذي تتيحه احلكومة وضمان أن يصبح حداً أدىن         األدىنالتقاعدي  إحدى األولويات يف الزيادة يف مستوى املعاش        

وميكن أن تتاح هذه اخلطة . قل من ذلك احلصول على معاش تقاعدي ألـهحقيقياً حىت ال يتلقى أي شخص حيق        
 تتلقاها األسر   واليت قيمة املعاشات التقاعدية اليت تتيحها الدولة        ُخفضت إضافية إذا    نفقاتأية  حتمل  بيسـر دون    

 ).املتقاعدون( املعيشية ذات الدخل املرتفع
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ستطالعات  با انيرتبط ا، وأصبح ١٩٩٦أبريل  / وإعانات رعاية الطفل يف نيسان     الطفل رعاية   بدل وأُدمج -٣٦٩
حتليل من وتبيَّن . األدىن التقاعدي ستبدال املعاَشالوتعادل إعانة ا.  مماثلة لإلعانات األسريةماهتعتبا فباتت املوارد،

السكانية، ورغم فئات  أفقر الإىلإعانات رعاية الطفل ينتمني االعتماد على التقرير أن النساء الالئي يعشن أساساً ب
 النتشال تلك ال يكفي ه يف استهداف الفقراء، فإن مستوى إفادتفعاليةثل أحد أكثر الربامج ميطفل  رعاية البدلأن 

 إذا العمل، رعاية الطفل وإعانات رعاية الطفل إىل سوق بدلوسيعود بعض املستفيدين من . الفقراألسر من ربقة 
. اًالنفقات إجيابي  و  الدخل ارق بني الف ، عندئذ، كونيسو. طفاهلمأل وراعياًافـُترض أهنـم سيجدون فرصة عمل،        

 وذوي املتدين   يالتعليمذوي املستوى   إىل العمل، و  )  على العودة  يقدرونال  (وبالنسـبة إىل الذيـن ال يعـودون         
 تكون هناك   وقد). اآلباء غري املتزوجون  وخباصة  (بعض  إىل ال  بالنسبةالوضع  تدهور  ي، ميكن أن     احملدودة املهارات
 . إضافيةتتدخالب  القيامحاجة إىل

مجيع عمليات التحويل النقدي يف     من بني   فعالية  الربامج   االجتماعية يف هنغاريا أقل      املسـاعدة  وبـرامج  -٣٧٠
.  فإهنا تشكل قصوراً خطرياً    االجتماعية،آخر طبقة يف شبكة األمان      كوبسبب وظيفتها   .  من حدة الفقر   لتخفيفا

، ومستوياهتا املتدنية إضافة إىل     ات وتغطيتها غري املتكاملة   اإلعان تسرب: وتعـاين الربامج مشكلتني رئيسيتني مها     
 عدد ضخم من األشخاص يف الوقت الراهن مساعدة         ويتلقى.  التفاوت يف املدفوعات   حاالتطائفـة واسعة من     

 .ا للفقر يف أشد املواضع حاجة إليهيذكر لتأمني أي ختفيف طفيفة اجتماعية

نظام املساعدة االجتماعية يف صياغة قانون اخلدمات االجتماعية        من  جزءاً ال يتجزأ    نواقص  ال بعض ومتثل -٣٧١
 القانونويعاين هذا   ).  اختصاراً يشار إليه بالقانون االجتماعي   ( رعاية اخلدمات االجتماعية     وإدارة ١٩٩٣لعـام   

لية، وعدم  األهلتقييممعايري غري فعالة وبالية وجود  فرط ارتفاع احلد األقصى للدخل، و رئيسية هيثالث مشاكل
جد هو ما يووبالتايل، ف). على الصعيد احملليإال  أدىنال يوجد حد (وجود حد أدىن من الدعم على الصعيد الوطين 

هلية وحسب احلالة من    لأل معايري ذاتية    تكتنفها للمساعدة االجتماعية،    الغربيةوخلـيط من بعض النهج احلديثة       
 . السابقالنظامخملفات 

  على الصعيد الوطيناطنني املؤهلني لالستفادة من برنامج املساعدة االجتماعية اإلجباري   املو لفئات وميكن -٣٧٢
 اإلعاناتوعليه، ينبغي أن حتدَّد .  الفقريةاجملتمعجداً انتماؤها إىل فئات      لتشـمل فـئات أخرى يرجَّح        متـتد أن  

، لكن دون وضع مثبطات     دىناأل الفقر   خط مستوى يتجاوز    نيبلغووجعلهم  مبستويات تكفل انتشال املستفيدين     
 تكون مستويات حىت أن يكون النظام متسقاً على حنو معقول ومبسطاً إدارياً وينبغي. عملبحث عن غري موجبة لل

 ميكن التخفيض من ويف الوقت ذاته،. املستهدفة احملتملة بصفة أكثر فعاليةالفئة  إىل أكثر موضوعية وتصل اإلعانات
 ١,٥ورمبا  التقاعدي للمعاش املالئم هو ضعف احلد األدىن األقصىواحلد . د األهلية للدخل الذي حيداألقصىاحلد 

 ). الواحدالفردحساب  أساس على وليسقابل حيبذ أن يكون على أساس امل(فقط منه 

 السكن

 باملعايرياملعين  ) ٢٠ -الثاين عشر    (٢٥٣/١٩٩٧ املرسوم احلكومي    حيدد : الدنيا يةالسـكن  الشـروط  -٣٧٣
 املباين  ومبواقع املساحات،   استغاللبو لتخطيط املدن وأشغال البناء الشروط املتعلقة هبيكل املستوطنات،          الوطنـية 
، فإن دائرة الصحة العامة الوطنية والعاملني يف القطاع ية السكنشروطللوفيما يتعلق بضمان احلد األدىن . وإنشائها
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الذي حيدد تفاصيله    العامة كما ينص عليه املرسوم،       والصحة معايري احلماية الصحية     إنفاذالطـيب مسؤولون عن     
 . صادر عن وزير الصحةمرسوم

  احلكوميةيةالسكن اإلعانات منح شروط

.  لألغراض االجتماعية  احلكوميةعانات  منح اإل  عديدة يف السنوات األخرية على نظام        تعديالت أُدخلت -٣٧٤
، تتاح  ية احلكومية لسكناعانات  اإل العمل بشأن    بهاجلاري  ) ٣١ -أوالً   (١٢/٢٠٠١ للمرسوم احلكومي    ووفقـاً 

باين امل أو حتديثها؛ وحتديث أجزاء من      توسيعها املرافق السكنية أو شرائها أو       بناءاإلعانـات احلكومـية ألغراض      
 احمللية للسلطاتوإضافة إىل ذلك، تتاح إعانات الدولة   . املشتركةشـتركة، واستثمارات منافع املياه      امل يةسـكن ال

 لتوفريجتديد املباين السكنية / من الوحدات السكنية املخصصة لإلجيار؛ ولتحديثممتلكاهتاعدد  اض زيـادة    ألغـر 
 .تقاعدينملل اً دينية دوراتمنظموبناء  ىجتديد جمموعة من املباين السكنية يف املدن الكرب/الطاقة، ولتحديث

 : فئات اإلعانات التاليةاملرسوم وحيدد -٣٧٥

 بيت،) شراء( لبناء إعانة )أ( 

 املعوقني،منافذ  لتهيئة إعانة )ب( 

  الضرائب،السترداد إعانة )ج( 

 سندات الرهن، على فوائد دعم ال إعانة )د( 

 لفوائد،تكميلية لدعم ا إعانة  )ه( 

  أو إنشاء مرافق شبكات املياه،سكنيةالباين امللفوائد املترتبة عن جتديد دعم ا لإعانة )و( 

 وائد لصاحل احلكومات احمللية،لفدعم ا لإعانة )ز( 

  ممنوحة للحكومات احمللية،إعانة )ح( 

 الزيادة يف حجم الوحدات السكنية البلدية املعدة        ألغراض احمللي    لسلطات احلكم   ممنوحة إعانـة  )ط( 
 جمموعات السكنية اليت تشيَّد بتكنولوجيا اإلنتاج باجلملة؛ وحتديث         املباينجتديد  /تحديثبلتوفري الطاقة   وار؛  جيلإل
لمنظمات الدينية  ل وهتيئة مساحات للبناء جمهزة باملنافع العامة؛ وتقدمي اإلعانات        ى؛ يف املدن الكرب   يةباين السكن امل

 .تقاعدين املدور متلكها املنظمات الدينية، وتشييد اليتجتديد املمتلكات العقارية السكنية /ألغراض حتديث

 ال يقل الذين القاصرين عاماً، وللمواطنني اهلنغاريني ١٨تجاوز عمرهم  الذين ي، اهلنغارينيللمواطنني وحيق -٣٧٦
 التالية مبوجب الفقرتني الفرعيتني اإلعانات احلصول على    ، عاماً الذين ترعاهم الدولة بصفة دائمة      ١٦عمرهم عن   

 : التاليةلألغراض) اإلعانات املباشرة(أعاله ) ج(و) أ(

  وحدة سكنية جديدة،بناء -

 ة سكنية جديدة، وحدشراء -
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 ،ية شركة سكنملك تظل ُشيدت حديثاً سكنية احلق يف االستعمال الدائم لوحدة اكتساب -

 سداد باستثناء اإلعانات املخصصة إلزالة العوائق للوصول إىل املسكن وإعانة ،يةسكن وحـدة   توسـيع  -
 الفوائد،

 ثالثة أطفال   اليت تعيل سر  األجانب  تاحة لشراء وحدة سكنية من      املعانة  يف إطار اإل   سكنية وحدة   شراء -
 .أو أكثر

 إذن  إصدارعدمي اجلنسية، ميكن لوزارة االقتصاد والنقل       كان   أو   وإذا كـان الشـخص مواطن بلد آخر        -٣٧٧
 فال حاجة إىل    هنغارياً،إذا كان أحدمها مواطناً     ووبالنسبة إىل الزوجني،    .  أشكال الدعم املباشرة   بتلقيلصـاحله   

 حيدد املرسوم معايري حمددة تتعلق باملواطَنة للحصول على وال. ل على أشكال الدعم املباشرةاستصدار إذن للحصو
 .أشكال دعم أخرى

: استعماهلايف   احلق الدائم    اكتسابشراء وحدة سكنية، أو     / لتلقي اإلعانات املباشرة لبناء    األهلية شروط -٣٧٨
 أو أفراد األسرة الذين     القاصرين أو األطفال    الزوج العريف /، والزوجة الزوج/والزوجة صاحب الطلب جيـب على    

 سكن وأن ال يكون هلم احلق يف االستخدام الدائم لبيتال يكونوا مالكني ن ، أصاحب الطلب مع للعيشسينتقلون 
 بلدية أو هلم عالقة من حيث اخلدمة        متلكها إجيار قانونية بوحدة سكنية      عالقة أو أن ال تكون هلم       ،لوحدة سكنية 

 .خطياًر قد قبل ذلك ، أو أن يكونوا قد ختلوا عن ذلك خطياً، وأن يكون املؤجِّة اليت حيتلوهناالوظيفأو 

وألغـراض تطبيق املرسوم، فإن الوحدة السكنية اليت يتقدم هبا عضو يف شركة جتارية إىل تلك الشركة                  -٣٧٩
رض خيتلف عن الغرض الذي     بوصـفها مسامهة منه يف األصول، إضافة إىل وحدة سكنية ُتستخدم بصفة دائمة لغ             

 .مواصلة استخدامها، أو عن االستخدام املالئم، تعد مبرتلة ملكية سكنية/نص عليه تصريح البناء أو بدء

الزوج العريف،  /الزوج والزوجة /وخبالف ما سبق، تتاح اإلعانة املباشرة أيضاً لصاحب الطلب، أو الزوجة           -٣٨٠
 :تقلون للعيش مع صاحب الطلب يف احلاالت التاليةأو الطفل القاصر وأفراد األسرة الذين سين

 يف املائة كحّد أقصى من حصة امللكية يف الوحدة السكنية اليت            ٥٠إذا كانوا ميلكون معاً، نسبة       -
 أصبحوا ميلكوهنا بإحالتها من امللكية اجلماعية أو مبوجب املرياث،

 لوحدة السكنية اليت كانوا ميلكوهنا،إذا أصدر موثق احلكومة احمللية أمراً أو إذناً بتدمري ا - 

، مشفوعة حبق   ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١إذا أصـبحوا مـالكني للوحدة السكنية قبل          -
 االنتفاع، وكان املنتفع مقيماً يف املسكن،

ديسمرب / كانون األول  ٣١إذا أصـبحوا مـالكني للوحدة السكنية مبوجب املرياث بعد تاريخ             -
 .تفاع، وكان املنتفع يعيش يف املسكن، مشفوعة حبق االن١٩٨٨

ويربر طلب احلصول على مساعدة تسمح بامتالك سكن إذا كان عدد الغرف يف الشقة أو مثن تشييدها                  -٣٨١
وينطبق طلب املساعدة املربر على صاحب الطلب وعلى أفراد أسرته الذين           . يسـتويف الشروط التالية   ) بـنائها (
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الزوج العريف، واألطفال القاصرون، وأفراد األسرة اآلخرون الذين        / الزوجة الزوج،/الزوجة(ينـتقلون للعيش معه     
 :على النحو التايل، وفقاً لعدد األفراد املعنيني)  دون مراعاة دخلهم٧تنص عليهم الفقرة 

 احلد األدىن غرفة واحدة واحلد األقصى ثالث غرف،: شخصان/شخص - 

  األقصى ثالث غرف ونصف،احلد األدىن غرفة ونصف واحلد: ثالثة أشخاص - 

 . غرف٤احلد األدىن غرفتان، واحلد األقصى : أربعة أشخاص - 

وبالنسبة إىل األسر اليت هلا ثالثة أطفال أو        . ويـرتفع احلد األقصى بنصف غرفة عن كل شخص إضايف          -٣٨٢
 .أكثر، يرتفع احلد األقصى بغرفة واحدة عن كل شخص إضايف

 :ساحات التالية دون مراعاة غطاء األرضيةوُيقبل الطلب إذا ُوجدت امل -٣٨٣

  متراً مربعاً،١٢ أمتار مربعة وتقل عن ٦املساحة السكنية لنصف الغرفة اليت تتجاوز  - 

 متراً مربعاً، لكن باستثناء املباين القائمة، القدمية أو يف      ١٢املساحة السكنية للغرفة اليت تزيد عن        -
اً مربعاً؛ وإذا جتاوزت الغرفة تلك املساحة، حتسب       متر ٣٠ الـيت تقل عن      -حالـتها الراهـنة     

وإذا كانت قاعة اجللوس، وقاعة الطعام واملطبخ متثل غرفة مشتركة دون حواجز وإذا   . غرفـتني 
 . متراً مربعاً، حتسب غرفتني٦٠كانت املساحة السكنية جمتمعة تتجاوز 

راعاة مثن األرض اليت ستقام عليها، ال الشقة، دون م) شراء(وُيقـبل الطلـب إذا كانت تكاليف تشييد        -٣٨٤
تتجاوز متوسط التكاليف املبينة ملتوسط تكاليف بناء شقق تتضمن عددا مماثال من الغرف، وهي تكاليف تصدرها 

 .وزارة االقتصاد والنقل يف اجلريدة الرمسية

اعى حالة زوجني شابني دون     وبالنسبة إىل حتديد املبلغ األقصى املقبول لطلب املساعدة فيما خيص السكن، تر            -٣٨٥
. أطفـال يعيشان معاً، ويتوقعان إجناب طفلني، ويف حالة زوجني شابني هلما طفل واحد، ويتوقعان إجناب طفل إضايف               

 ).البيع( عاماً عند إبرام عقد القرض ٣٥وألغراض تطبيق املرسوم، يعترب الزوجان شابني إذا مل يبلغ سن كل منهما 

املوارد املالية املوجودة حبوزته    الطلب  ملنح اإلعانة املباشرة وجوب إنفاق صاحب       ومن الشروط األخرى     -٣٨٦
وتشمل الوسائل املالية املوجودة حبوزة صاحب الطلب مثن بيع الشقة اليت           ). مثن الشراء (لتسـديد تكاليف البناء     

اإلعانة البلدية وإعانة   جرى بيعها خالل السنوات اخلمس السابقة إلبرام عقد طلب اإلعانة، ُيخصم منها جمموع              
 .صاحب العمل ومبلغ سداد قرض السكن لدى املؤسسة املالية

 بدل السكن

املعين بالشروط املالية   ) ٨ -ثانياً   (٧/١٩٧١اعتمد بدل السياسة االجتماعية مبوجب املرسوم احلكومي         -٣٨٧
 ١٤١/١٩٩٤وغّير املرسوم احلكومي . املنطبقة على فرادى أشكال املباين املعدة للسكن وبدل السياسة االجتماعية

ولتلخيص النظم السابقة أيضاً، مينح     ". بدل السكن "إىل  " بدل السياسة االجتماعية  "تسمية  ) ٢ -حـادي عشر    (
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بدل السكن للمواطنني اهلنغاريني الذين ال ميلكون مرفقاً سكنياً مستقالً، والذين يزمعون اإلقامة يف شقة تتوازى يف 
. ، ويقدمون طلباً للحصول على البدل تكملةً ألمواهلم       `احتياجات سكنية معقولة  ` ُيعترب   حجمها وقيمتها مع ما   

وتتاح مساعدة الدولة مباشرة لتشييد سكن خاص أو لشراء مساكن تشيد للبيع، أو تباع بصفة غري مباشرة عن                  
عالني وغريهم من أفراد وبدل السكن إعانة تقدمها الدولة وهي غري قابلة للسداد لألطفال امل. طريق وسيط عقاري
وهي متاحة لألغراض التالية    . وُتدفـع مرة واحدة عن الطفل ذاته أو الشخص املعال اآلخر          . األسـرة املعـالني   

 ):٣١ -سابعاً  (١٣٨/٢٠٠١و) ٣١ -أوالً  (١٢/٢٠٠١املرسومان احلكوميان (

 ،)باستثناء بناء علِّية ال تعترب إضافة طابق جديد(بناء مسكن جديد  )أ( 

 شراء مبىن جديد، )ب( 

 يف املائة، تؤدي إىل زيادة يف       ٥٠أنشطة بناء يف بيت ميلكه صاحب الطلب مبا ال يقل عن نسبة              )ج( 
لكل واحد، ويشمل حتويل العلِّية إىل املالكني الذين يعيلون         (املساحة السكنية للمبىن مبا ال يقل عن وحدة سكنية          

 ،)ثالثة أطفال أو أكثر

، يف حالة األشخاص الذين يعيلون ثالثة أطفال أو أكثر والذين ٢٠٠٢أغسطس /آب ١بداية من  )د( 
يبـيعون بيتاً ويشترون بيتاً آخر أفسح وما ال يقل عن غرفة إضافية، تتوفر فيه أسباب رفاه معقولة، حيق للشاري          

 .احلصول على بدل السكن لشراء ذلك البيت

تتاح مساعدة الدولة لتغطية التكاليف اإلضافية املتحملة بسبب بناء : املساعدة املقدمة لتيسري نفاذ املعوقني -٣٨٨
 .مسكن يكون خالياً من العوائق بالنسبة إىل األشخاص حمدودي احلركة بصفة خطرية

 إعانة االسترداد الضرييب

، وبالنسبة إىل تصاريح البناء الصادرة بعد       )١٩ -ثاين عشر    (٢٠٢/١٩٩٨مبوجـب املرسوم احلكومي      -٣٨٩
، ُتدفع إعانة لسداد الفوائد إىل مقاول البناء، أو بالنسبة إىل عقود البيع املربمة          ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ١يخ  تار

 يف املائة من القيمة املضافة      ٦٠وتبلغ املساعدة   . بعد ذلك التاريخ، إىل الشاري على تكاليف البناء أو مثن الشراء          
رتبط ارتباطاً مباشراً بالبناء أو بفاتورة املسكن اجلديد املشترى، على أن           املدفوعة واملثبتة بفواتري وشهادات مالية ت     

وإذا كان البناء يشكل االستثمار الذايت للمقاول،       .  فورنت هنغاري لكل وحدة سكنية     ٤٠٠ ٠٠٠ال تـتجاوز    
 .باينميكن دفع ربع اإلعانة فقط بعد تلقي ترخيص استعمال املبىن، الصادر عن اهليئة املكلفة مبراقبة امل

 دعم فوائد القروض املمولة بالسندات الرهنية 

تتيح الدولة دعماً للفوائد على السندات الرهنية الصادرة عن املؤسسات الوطنية للقروض الرهنية، وذلك              -٣٩٠
وميكن أن ُيستخدم القرض لشراء بيت، أو . يف سبيل التخفيض من فوائد القروض الرهنية السكنية املمنوحة لألفراد

وال ميكن أن يكون . ئه، أو توسيعه، أو حتديثه، أو جتديد أجزاء لالستعمال املشترك يف عمارات مشتركة امللكيةبنا
. الزوج العريف /البائع، يف حالة شراء بيت، أحد أقرباء دائن القرض برهن عقاري أو املشترك يف الدين أو الزوجة                

شييد بيت أو شراء بيت جديد ال ميكن أن يتجاوز مبلغ ويف حالة ت. وجيب أن يكون أحد املقترضني شخصاً مقيماً
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 ٥ مليون فورنت هنغاري فيما ال يتجاوز ذلك املبلغ يف حالة شراء بيت قدمي، أو توسيعه أو حتديثه           ١٥القـرض   
ويف حالة بناء بيت، أو شرائه أو توسيعه، جيب على املدين، واملشترك يف الدين،              . ماليـني فورنـت هـنغاري     

الزوج العريف وغريهم من أفراد األسرة الذين سيقيمون معاً أن يصرحوا خطياًَ بعدم             /، والزوجة الزوج/والـزوجة 
 . وجود قروض مستحقة لبناء بيت أو شرائه أو توسيعه بدعم من الدولة، باستثناء بعض احلاالت املسموح هبا

شتركة للتكاليف املتحملة   وخـالل فـترة الدعم وفائدة القرض، ال ميكن أن تتجاوز النسبة السنوية امل              -٣٩١
 نقاط مئوية،   ٤ يف املائة من عائد سندات الدولة، تضاف إليها          ١١٠ألسـباب قانونية أو لغريها من االعتبارات        

ويتاح دعم الفوائد خالل العشرين سنة األوىل من مدة صفقة القرض           . خيصـم منها الدعم املقدم لسداد الفوائد      
 يف املائة من    ٦٠ة بناء بيت جديد، أو شرائه، توازي نسبة الدعم          ويف حال . بـرهن عقـاري وهي أساس الدعم      

متوسـط عـائد سندات الدولة اليت تتوازى فترهتا مع سندات متويل الرهن، وتكون يف حالة شراء بيت قدمي أو                    
 .  يف املائة٤٠توسيعه أو حتديثه 

وصيل املياه، والربط بشبكة    ويشـمل التحديـث مجيع األعمال اليت تسهم يف زيادة رفاه البيت، مثل ت              -٣٩٢
اجملاري، والتوصيل بشبكة الكهرباء والغاز، وبناء محام، وجتهيز البيت بالتدفئة املركزية أو تغيريها، وعزل املبىن،               

وتستخدم فقط املنتجات اليت حتمل شهادة مالءمة معدة        . وتغـيري األبواب والشبابيك اخلارجية بغية توفري الطاقة       
 . ألشغال البناء

 عم اإلضايف لسداد الفوائد الد

ميكن للزوجني تقدمي طلب للحصول على الدعم اإلضايف لسداد الفوائد إذا كان أحدمها على األقل مقيماً  -٣٩٣
وينطبق ذلك على األفراد املقيمني الذين يتكفلون بتنشئة طفل لشراء بيت أو لشراء مسكن جديد مت بناؤه لغرض                  

دون مراعاة مثن موقع املبىن ومثن الشراء الذي يتضمن القيمة املضافة، أن تتجاوز             وال ميكن لتكاليف البناء     . البيع
 عاماً ٢٠وال ميكن أن يتجاوز مبلغ القرض، وسداد الفوائد اليت تتحملها الدولة لفترة .  مليون فورنت هنغاري٣٠
ملائة من حصص    يف ا  ٥٠وجيب أن يكون صاحب الطلب املالك بنسبة ال تقل عن           .  ملـيون فورنت هنغاري    ١٥

وال ميكن أن يتجاوز مبلغ القرض تكاليف       . رأس مال العقار الذي طلب لـه قرض الدعم اإلضايف لسداد الفوائد          
الزوج العريف، واألطفال وأفراد /، اليت تتناسب مع احلصة اليت ميلكها صاحب الطلب، أو الزوجة)مثن الشراء(البناء 

 .  يف املائة من العائد الرمسي للسندات العقارية للدولة٦٠داد الفوائد ويبلغ الدعم اإلضايف لس. األسرة املعالون

 إعانة سداد الفوائد لتشييد وحدة سكنية ألغراض البيع أو اإلجيار

إذا كانـت لكـيان قانوين، أو لشركة دون الشركات املسامهة، أو لشخص أو مالك مبفرده شقة يقوم                   -٣٩٤
ارها، ويتعهد مبوجب عقد ببيع تلك الشقة أو إجيارها لفترة ال تقل عن بتشييدها لغرض البيع لشخص أو لغرض إجي

 عاماً، أو بيعها خالل فترة اإلجيار احملددة، تقدم لـه الدولة إعانة سداد فوائد قرض من مؤسسة إقراض لذلك ٢٠
ض املبنية عليها  مليون فورنت هنغاري، دون مراعاة مثن قطعة األر٣٠الغرض، طاملا كان مثن بيع الشقة ال يتجاوز 

 .مبا فيها قيمة الضريبة املضافة، أو يف حالة اإلجيار، تكاليف بنائها



E/C.12/HUN/3 
Page 78 

 

 إعانة لتجديد املباين السكنية أو إنشاء مرافق املياه

إذا كانت املبالغ املعدة للتجديد نامجة عن الفوائد املذكورة أدناه، ومودعة لدى مؤسسة إقراض، تقدم الدولة                 -٣٩٥
ض املتعاقد عليها من مؤسسة اإلقراض هذه ألغراض التحديث، أو جتديد األجزاء اليت تعترب ملكية               القروسداد   إعانـة 

 يف املائة من فوائد     ٧٠ويكون مبلغ اإلعانة    . مشـتركة يف املـباين السكنية يف شركة عقارية أو ملكية عمارة مشتركة            
 .ء فترة السنوات اخلمس الثانية يف املائة من الفوائد أثنا٣٥السنوات اخلمس األوىل لتسديد القرض و

تتاح إعانة سداد فوائد قرض جتديد أجزاء من عمارة سكنية مشتركة متثل ملكية مشتركة أو               : األهلـية  -٣٩٦
 :متلكها شركة عقارية إذا كان املبلغ الشهري للمسامهة يف التجديد ال يقل عن

ملربع لشقق املباين السكنية اجملهزة      فورنتات هنغارية للمتر ا    ٨ فورنتات هنغارية للمتر املربع و     ٦ -
  عاماً بداية من استالمها أو جتديدها؛١٥مبصعد أو غري جمهزة به، على التوايل، خالل 

 فورنتاً هنغارياً للمتر املربع لشقق املباين السكنية اجملهزة         ١٢ فورنتات هنغارية للمتر املربع و     ١٠ -
 بداية من استالمها أو جتديدها حىت جتديد املبىن مبصعد أو غري جمهزة به، من السنة السادسة عشرة

 .السكين أو إعادة جتديده

وعـندما تـنفذ مجعـية مشاريع أعمال ذات أمهية حملية أو تقوم بربط فردي للقنوات باجملاري، خالل                   -٣٩٧
 يف املائة   ٣٥ يف املائة من الفوائد وتغطي       ٧٠السنوات اخلمس األوىل لسداد القروض، تغطي ميزانية الدولة العامة          

 فتدفع بذلك املبلغ بدل اجلمعية اليت اقترضت األموال دون مراعاة اجلهة اليت        -خـالل السـنوات اخلمس التالية       
 يف املائة من إمجايل تكاليف االستثمار يف نظام اجملاري ٦٥وميكن أن يصل القرض التفضيلي إىل . قامت باالستثمار
 . ألغراض عامة

  لصاحل السلطات احملليةإعانة سداد فوائد القروض

إذا كان إجيار املباين السكنية وغري السكنية اليت متلكها السلطات احمللية ال يتجاوز تكاليف صيانتها وجتديدها                 -٣٩٨
وال يكفي لتجديد املباين اليت متلكها الكيانات الطبيعية ونفقات صيانة تلك املباين وإزالة إجيار الطوارئ، تتكفل ميزانية                 

 يف املائة من فوائد قروض املؤسسات املالية املربمة ألغراض جتديد           ٧٠ملركزية بدل السلطة احمللية املدينة، بنسبة       الدولة ا 
 ). يف املائة من التكاليف٥٠على أن ال تتجاوز (وحتديث املساكن اليت متلكها السلطات احمللية 

 اإلعانات املقدمة من السلطات احمللية

 أن متنح األسر املعوزة قروضاً بدون فوائد أو إعانات غري قابلة للسداد جزئياً أو               ميكـن للسلطات احمللية    -٣٩٩
وميكن أن تستخدم اإلعانة لشراء قطعة أرض معدة للبناء، أو لشراء سكن جديد أو قائم، أو لتوسيع أو                  . كلـياً 

لتحمل تكاليف أخرى   حتديث أو صيانة مسكن، لتغطية سداد أقساط القروض العقارية أو لدفع إجيار املسكن أو               
ويتوقف مبلغ اإلعانة اليت تقدمها     . وحتدد السلطات احمللية شروط منح اإلعانة احمللية مبوجب مرسوم        . تتصـل به  

 .السلطات احمللية أساساً على حالتها املالية
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 إعانة سداد ضريبة السكن

 وختفض الضرائب اليت    .املعين بالدخل الشخصي  ) ١٩٩٥(٦٧حيكـم إعانة سداد ضريبة السكن القانون         -٤٠٠
 فورنت هنغاري سنوياً، تشهد هبا      ٢٤٠ ٠٠٠ يف املائة من املبلغ، على أن ال تتجاوز          ٤٠يدفعهـا الفـرد بنسبة      

مؤسسة إقراض، وتسدد لدفع التكاليف املتعلقة برأس املال، والفوائد وخمتلف النفقات خالل سنة جبائية معينة من 
ض املستلم ألغراض السكن على أساس العقد املربم مع مؤسسة اإلقراض بعد جانب أحد األفراد بصفته مديناً بالقر

 .١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٣١تاريخ 

فئتان من املساعدة االجتماعية اليت تقدمها السلطات احمللية بغية مساعدة األسر على            وأساساً، توجد    -٤٠١
 . مات إدارة الديناملساعدة املقدمة للبقاء يف املسكن وخد: تأمني مكان تقيم فيه

وتقدمه السلطات احمللية لألشخاص الذين يقيمون يف       . ، أداة حتول دون اإلخالء    دعـم صـيانة املساكن     -٤٠٢
املسكن الذي ال يتجاوز أدىن حجم ونوعية تنص عليهما النظم حلجم األسرة، أو إذا كانت األسرة تعيش يف مرفق 

وحيدد أمر صادر عن السلطات احمللية . عن بيع مسكن أو إجيارهمل يكن معداً للسكن، ومل يكن لألسرة دخل ناجم 
 . فورنت هنغاري يف الشهر١ ٠٠٠شروط منح الدعم ومبلغه، على أن ال يقل املبلغ عن 

وانطلقت برامج . وأدى ارتفاع تكاليف صيانة املساكن خالل العقد املاضي إىل تراكم الديون لدى األسر -٤٠٣
ومكّن القانون االجتماعي، منذ كانون     . ن النتائج كانت انتقالية يف أفضل األحوال      عمـل عديدة لتسويتها، إال أ     

 واملبالغ املالية املستحقة على حنو منتظم، اليت تدخل ضمن صالحيات إدارة الديون السكنية، من ٢٠٠٣يناير /الثاين
طية الديون واألخرى يف شكل     ويستند النظام إىل ركيزتني؛ تتضمن إحدامها دعماً نقدياً لتغ        . السـلطات احمللـية   

، ٢٠٠٣ديسمرب /ويف كانون األول. خدمات استشارية إلدارة الدين تنهض بالزيادة يف القدرة على تسديد الديون
 .  شخصاً على إعانة١ ١٨٦حصل 

ويـنظم القـانون االجتماعي كالً من دعم صيانة املساكن وخدمات إدارة الدين، ويشمل املواطنني اهلنغاريني                 -٤٠٤
املهاجـرين الذين حيملون بطاقات هوية شخصية متكنهم من اإلقامة الدائمة، واألشخاص الذين هلم تصاريح إقامة ختول                 و

 .هلم اإلقامة بصفة دائمة، واألشخاص املعترف هبم لدى السلطات كالجئني، طاملا ظلوا مقيمني يف هنغاريا

وتوجد بيانات .  وحدة سكنية يف هنغاريا٤ ١٠٤ ٠٠٠، كانت هناك ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١وحىت  -٤٠٥
تشري البيانات إىل   ( االجتاه التايل     اإلحصاء املركزي  كتبعن الثروة العقارية يف هنغاريا لفترة سنتني، بّينت وفقاً مل         

إال أن األسرة املعيشية تقيم عادة يف بيت واحد،         . الـثروة العقاريـة، أي بعبارة أخرى إىل جمموع عدد البيوت          
 ): فإن النتائج السارية على األسر املعيشية متشاهبة جداًوبالتايل

 )النسب املئوية(توزيع الوحدات السكنية حسب امللكية 

 املساكن املستأجرة
 االستئجار من مالك خاص االستئجار من السلطات احمللية

 
 املالكون لبيوهتم

 
 السنة

 ١٩٩٩  يف املائة٩٢  يف املائة٣  يف املائة٥
 ٢٠٠١  يف املائة٩١  يف املائة٣ ئة يف املا٦
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 املشردون

 يف منهم يقيمون    ٢٠ ٠٠٠،  هنغاريا يف   مشرد ٣٥ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠ الوقـت الـراهن بني       يف يوجـد  -٤٠٦
 شخص يف   ٥ ٠٠٠  لفائدة خدمات مرفق إيواء يف كامل البلد، وتقدِّم يومياً         ٨ ٠٠٠ زهاء   ويـدار . بودابسـت 

وخالل .  فصل الشتاء  أشهر غري أن هذه اخلدمات أثبتت عدم كفايتها خالل          ،إلطعام احملتاجني املالجئ النهارية و  
ن والعامليضطلع  و. لصاحل املشردين يف الشوارع   يف شكل خدمات     العمل املقدم    تعاظم دور  األخـرية    السـنوات 
اشر، أو  خطر املوت املبدون حيث حتول أنشطتهم الفعالة ،دور على غاية من األمهيةب الشتاءن يف فصل واالجتماعي
وتوجد يف الوقت احلاضر مائة منظمة خدمات اجتماعية تعمل يف مدن .  الطويلاملدىأضرار صحية على اإلصابة ب

 .الكربىالبلد 

 ٤ وإقليمية مواقع ٦، أنشئت مراكز صحية مفتوحة على مدار الساعة يف ٢٠٠٤يناير  / كـانون الثاين   ١ ومـنذ  -٤٠٧
وتعمل هذه املراكز بصفتها    . نقلة طبية مت  وحدةربعة يف العمل من قبل بدعم       مواقـع يف بودابست، وقد شرعت املواقع األ       

 . رعاية معاينة ومتريضو خدمات طوارئ، ومحامات تعقيم، وإتاحة الشوارعخدمات أساسية للعمل االجتماعي يف 

 ، قبل منئمة  حالياً باملالجئ النهارية، وإدماج النماذج القا     تسمى   خدمات املؤسسات اليت     تطوير ويكتسـي  -٤٠٨
 وبالتايل ميكن أن تتاح أفضل فرصة لربط الصلة يف          اإليواء، مرافق   املشردين يؤّمون أمهـية قصوى، ألن جزءاً فقط من        

 الطعام االستحمام وغسل الثياب وطبخ      إمكانيةوإضافة إىل   .  فيها طائفة واسعة من اخلدمات     تتوفرنظـام رعاية هناري     
 وحفظ األمتعة،   معلومات،تتمثل يف تقدمي    جئ النهارية مثة حاجة إىل تقدمي خدمات         اخلدمات احلالية للمال   تتيحهااليت  

 .تدريبال والبحث عن فرص عمل وواإلنترنت،استخدام احلواسيب وقانونية، الساعدة املوعناوين بريدية، و

 للمشردين املؤقتة املالجئ

 وعزل املرضى،   وتناوهلا، األغذية   وتسخني،  ليالً، واالستحمام متكّـن املالجئ املؤقتة املشردين من النوم         -٤٠٩
 :  الذين يترددون عليهلألشخاصويتيح املرفق ما يلي . وقضاء بعض الوقت يف جمتمع حملي

 ،ةأسّر - 

 ، استحمام ومناشفأنسجة - 

  الشخصية، لغسل الثيابمرافق - 

 ، األمتعة الشخصيةإليداع آمنة أماكن - 

 . اإلسعافات األوليةجتهيزات - 

 ال تقل   لفترة املالجئ املؤقتة وفقاً لنشاط الرعاية املقدم إال أنه جيب أن تظل مفتوحة              فتح ساعات وحتدَّد -٤١٠
 يف املالجئ املؤقتة    للمشردين العقليةوجيب أن تتوفر خدمات الرعاية االجتماعية والصحة        .  ساعة يومياً  ١٦ عـن 

ة االجتماعية والصحة العقلية يف املالجئ املؤقتة من         خدمات الرعاي  وتتألف.  ساعات يومياً  سّتلفترة ال تقل عن     
 : باخلصوصالتاليةاخلدمات 
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، والعمل االجتماعي للمجتمعات  يف إطار جمموعات   االجتماعي الـرعاية الفردية، والعمل      إدارة - 
 ،احمللية  

  املؤقتة،املالجئ أوضاع اخلروج من على الفردية املساعدةتقدمي  - 

 ،اعية داخل املرفق احلياة اجلمتنظيم - 

 ، التأهيلعالج - 

 واحلفاظ عليها، واالجتماعية األسريةالروابط تجديد  املساعدة لتقدمي - 

 .اإلدارية املساعدة على معاجلة القضايا تقدمي - 

 للمشردين الليلية املالجئ

 الليليمللجأ وا. ليلي للمشردينأ  شخصاً على أقصى تقدير يف نفس الغرفة داخل ملج        ٢٠ إيـواء  ميكـن  -٤١١
 طاملا كان امللجأ موظفون أكْفاء الليليةويتناوب يف املالجئ .  ساعة يوميا١٤ًمفتوح مساًء وليالً، لفترة ال تقل عن 

 اجتماعياً لفترة ال    مرشداً الليلي    أن يشغِّل امللجأُ   وجيب. والتحكم فيها  ات أية نزاع  للحيلولة دون اندالع  مفتوحاً  
إتاحة املعلومات : أساساً مما يليويتألف العمل االجتماعي . للقيام بالعمل االجتماعي   ساعات يومياً  أربعتقل عن   

 .رعايةعن األهلية لتلقي الوإسداء املشورة 

 للمشردين سكنية مرافق

 إىل رعاية   بسبب حاجته يه تلقي الرعاية يف ملجأ مؤقت       يف مرفق سكين إذا تعذر عل      ملشردقبول ا  ميكـن  -٤١٢
 الذين تؤويهم  إىل األشخاص    اخلاصةالعقلية  الصحة  وجيب تقدمي رعاية    .  أو حالته الصحية    السن يفرضهامكـثفة   

وجيب أن تشمل الرعاية    .  الناجم عن التشرد   العيشاملـرافق السكنية للمشردين، مع التركيز باخلصوص على منط          
قاية، والنظافة الصحية،    منتظمة خدمات اإلشراف على العالج، والو      بصفةالصحية يف املرافق السكنية للمشردين      

 .االقتضاء الرعاية االستشفائية عند وإتاحة خدمات أطباء متخصصني العالج، والتمريض، والنقاهة، وتقدمي

  اتاملؤسسيف  ملشردينا تأهيل

 : مساعدة متلقي العالج على ما يليويهدف إىل.  مهمة أساسيةتأهيل املشردين يف املؤسسات يعترب -٤١٣

 ، عيش مستقلمنطتساب اك أو استعادة - 

 ، القدرة على العملاستعادة - 

 ، عليهواحلفاظ مكان للعيش استعادة - 

،  احمللي  واإلبقاء على العالقات داخل اجملتمع     عليها، إقامة صالت واحلفاظ     ة على  القدر تطويـر  - 
 ، االجتماعيةوقبول قواعد احلياة 

 .التروحيية وممارسة األنشطة الثقايفاالندماج تعلم  - 
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 : املتابعة باخلصوص ما يليرعايةخدمات  وتتضمن -٤١٤

 ،الشخص عند اللزومالستقبال  وهتيئة البيئة - اخلارجية الشخص املؤهل على التكيف مع البيئة دعم -

 ، املشورة واملعلوماتتقدمي - 

 ،امة اإلقمكان اليت تقدم رعاية أساسية يف االجتماعيةؤسسات الرعاية مب احلفاظ على االتصال - 

 عليها، وتقدمي املشورة لألسرة واملعلومات واإلبقاء التكيف مع فرصة العمل     على املساعدة   تقدمي -
 . االجتماعية املعنيةالرعايةواخلدمات االستشارية ملؤسسات 

 فرصة  قبلوأتاحت احلكومة من    .  يكتب للتأهيل النجاح   لن أمهـية قصوى، وبدونه      السـكن  يكتسـي  -٤١٥
يف سؤولية  امل حتمل   القادرين على  لتقدمي الدعم السكين لألشخاص      ٢٠٠٣م املشردين يف عام     للمنظمات اليت ختد  

 نطاق احلصول اتساع   يف   اًوستتجلى جهود احلكومة قريب   . التشردمن   الناجني عدد األشخاص    مما يزيد يف  حياهتم،  
 .  رخيصة ومدعومةية السكن، وإتاحة مرافق سكنإعانةعلى 

 )الروما (لغجرالسكنية ل الةاحل

. السكن، وخباصة يف جمال رئيسياً يف جمال املساواة والتمييز، تشكل حتدياً        )الروما ( الغجر حالة ال تـزال   -٤١٦
.  أدىن أسباب الرفاهفيها يعيشون يف أحياء فقرية معزولة ال تتوفر )الروما ( كان ثلثا سكان الغجر،١٩٧١ففي عام 

 ال يزال آالف ومع ذلك،، ١٩٩٣ حبلول عام املائة يف ١٤لغت وبتحسني ظروف السكن، اخنفضت هذه النسبة فب
 هذه املشاكل، وضعت حلويف سبيل .  وغريها من املنافعوالكهرباء املياه اجلارية، حمرومني مناألشخاص يعيشون 
 . على الصعيدين احمللي واإلقليمي على السواءبرامجالسلطات اهلنغارية 

 وإدماجهم اجتماعياًيف خميمات  الذين يعيشون )روماال ( إلسكان الغجرمنوذجي برنامج -١ 

عن أوساط العيش الشبيهة ،  ١٩٩٧انطلقت يف عام    اليت   ،ستقصـائية ال ا دراسـة وقُيِّمـت ال   كملتاسـتُ  -٤١٧
 شبيهة  معيشية شخص يف ظروف     ٩٦ ٠٠٠وحسب االستنتاجات، يعيش    . ٢٠٠٠ حبلول صيف عام     باملخـيمات، 

 الواجب اختاذها، بالتعاون مع   املهنية إىل التدابري    األولويةأولت الوزارة املعنية    و.  شقة ١٩ ٠٠٠ يف   الصفيح بأحـياء 
قليات لأل وسلطات احلكم الذايت خيمات يف األوساط الشبيهة باملأو التجمعات السكنيةاجملتمعات احمللية اليت تعيش يف 

 .ئة والصحة البشرية على السواء اليت ميكن أن هتدد البيالعوامل سبيل التخلص من يف ،للمستوطنات املعنية

 الفرص عن فحوى الربنامج النموذجي وتكافؤ الشـباب واألسرة والشؤون االجتماعية    وزارة وأعلنـت  -٤١٨
 اليت حددها األهداف معوإدماجهم اجتماعياً، متشياً ) روماال( الغجر يمات األشخاص الذين يعيشون يف خمإلسكان

لربنامج هو  يسعى إليه ا  وأهم هدف   . ٢٠٠٥فرباير  /شباط يف بداية    ،`غاريادينامية جديدة هلن  `بـرنامج احلكومة    
  يف سبيل حتسني ظروف عيشهم     خيمات واألوساط الشبيهة بامل   خيماتامل فرص لألشخاص الذين يعيشون يف       إجياد

 .اجتماعياً ومنائهم حتسيناً حقيقياً
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مقترحة  مشاريعواختريت  . نت هنغاري  مليون فور  ٦٨٠ هلذا الربنامج    املخصصة امليزانيةيـبلغ حجم    و -٤١٩
، يسزابو ت تاسكا،سفزار، زنتغال،   ي، ك ددنكشازا، جالمبوك، هنشيدا، كريشين   (وهـي    مسـتوطنات    ٩تشـمل   

ـ أو ، يف  ) أسرة ١ ٠١٢( شخصاً   ٤ ٤٩٢  يف املائة من سكان تلك املستوطنات أي       ٤٠ويعـيش زهاء    ). زكاس
ـ  املدعومة ألسباب خمتلفة،   البشرية  يف املستوطنات   خيمات  ملاووقع االختيار على    .  أو أوساط شبيهة هبا    يماتخم

 فإن املفهوم الذي طوِّر لتحسني حالة األشخاص الذين يعيشون يف           وبالتايل،،  شىتوجلوانـب تارخيـية وهياكل      
ا يدعى مل كاملة ُتنفّذ إزالةوعلى سبيل املثال، .  من مستوطنة إىل أخرى ضمن املستوطنات التسع خيتلف خيماتامل
 أيضاً، يعيشون يف ظروف  أطفاالًتضم أسرة، ١٧نقل ب ُيتكفّل تاسكا وغاالمبوك حيث يف" خيمات العشوائيةامل "ب 

ويف تيس زابو وأوسزكا، حيث يبلغ جمموع       .  على صيانتها البلديات   تسهر ة البناء ال إنسـانية، إىل شـقق حديث      
 الشقق  جتديد يف اهلدف الرئيسي    يتمثل،  خيمات شخصاً يعيشون يف وسط شبيه بامل      ٢ ٥٥٠ املستوطناتسـكان   
خمتلف املقدمة إىل    إىل احللول السكنية     وإضافة.  هياكل أساسية للمستوطنة   واستحداث ساكنيها   أوضاعاليت هتدد   

منط عيش مجيع سكان    نوعية   يف املستوطنات أيضاً يف      إقامتهااألسـر، سـيؤثر تطوير اهلياكل األساسية املخطط         
 نظام اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب، وتطوير املدارس       وتوسيع،   وجتديدها  واألرصفة اتالطرقتشييد  (املسـتوطنة   

 االجتماعية،  الرعايةخدمات  ناطق، وحتسني   امل األطفال، وإجياد حلول للتخلص من النفايات، وتقسيم         وريـاض 
  ). البالغنيوتشغيلووضع برامج لتدريب 

التنفيذ سنة  فترة  ستغرق  ت، و نغاري مليون فورنت ه   ٩٠و ٥٥ مستوطنة بني    لكل مبلغ الدعم    ويـتراوح  -٤٢٠
الذايت احلكم  احمللية، وسلطات املؤسسات مبساعدة تكثيف عملها، البلديات املعنية املشاريع تنفيذويتطلب . واحدة

وتزمع .  متضافرة جهودبفضل ما يبذلونه من      خيماتاملوسكان  ها،  ئلألقلـيات، واملنظمات غري احلكومية وخربا     
 .  وإدارة شبكة إرشاد ومتابعةمتينة معها عالقةرة مساعدة البلديات باحلفاظ على الوزا

 بودابست من مدينة  يف الدائرة الثامنة اجلاري تنفيذها اإلمنائيةالربامج -٢ 

 خطط، وبالتعاون الوثيق مع سلطات احلكم الذايت ملدينة بودابست، اعُتِمدت عدة            ١٩٩٦ عـام  مـنذ  -٤٢١
ها النهوض  هدف )بودابستدينة  ملند إىل املفهوم اإلمنائي لسلطات احلكم الذايت للدائرة الثامنة          تسـت ( )١(برناجمـية 

.  الدائرة وساكناليت يعاين منها     االجتماعية   املشاكلاالقتصادية واالجتماعية والبيئية للدائرة، وتسوية      باألوضـاع   
السكنية ويف الوقت نفسه تعزيز األمن العام،  املشاكل وتسوية، نوعية احلياةوهتـدف الـربامج أساساً إىل حتسني    

 . إمكانات سوق العمالة يف الدائرةوحتسنيوالوئام االجتماعي 

اً "١١ حتسني األوضاع السكنية، قُسِّمت الدائرة إىل        سبيل ويف -٤٢٢  أساس االحتياجات اهلندسية    على ،)٢("حّي
  من فترة املشروع متتد  " ( زيغوين حي" يف   بالفعل التجديدوانطلقت أشغال   . والبيئـية االجتماعـية لتلك األحياء     

                                                      

، مفهوم اإلسكان )١٩٩٨(، اخلطة الربناجمية لتهيئة جوزسيفاروس )١٩٩٦(مفهوم هتيئة الدائرة السابعة  )١(
 ).٢٠٠٣(، نظم ختطيط املدن للدائرة الثامنة )٢٠٠١(دائرة ، مفهوم تطوير ال)٢٠٠٠(للدائرة الثامنة 

أحـياء بالوتـا، ونيبزينهاز، وسارنوك، وجوزسيفاروس كوسبونت، وماغدولنا، وأورزي زيغوين،            )٢(
 .وتيزتفيسيلو تيليب، وغانز، وكريبيسي، وسازادوس أويت
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، الذي ُيعرف بأنه من أشد      )٢٠١٩ إىل   ٢٠٠٥  من فترة املشروع متتد  " (نالدواغم حي"ويف  ) ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٥
متلكها مدينة اليت  (.Rév8 Ltdنا شركة لغدوا مشروع زيغوين وموتتعهد بتنفيذ. الدائـرة  يفاألحـياء تدهـوراً   

تقدر تكاليف  و،  )املائة يف   ٤٠بنسبة  (احلكم الذايت للدائرة الثامنة     سلطات   و ) املائة  يف ٦٠بنسـبة   ( بودابسـت 
 .) مليون يورو٣٢املشروعني مببلغ 

 يةائغذلاصحة ال والتغذية

 منها  الربوتينات، غ من    ٩٣,٩،  ٢٠٠١ االستهالك اليومي للفرد من املواد الغذائية يف عام          متوسط كان -٤٢٣
ويستويف املتوسط املستلزمات  . تادري غ كربوه  ٣٦٠,٦ غ من الدهون، و    ١٤٠,٨و غ من أصل حيواين،      ٥٠,٧

 رغم أن متوسط استهالك اللحوم والدهون جتاوز أخرياً الوجبة الصحية           ،هاجوانب مجيع   منالغذائية الصحية الدنيا    
 .هبااملوصى 

 عن ميزانية منتظمةوية نية ساجملتمع من دراسات استقصائفئات  االستهالك الغذائي ملختلف  بيانات وتتاح -٤٢٤
 .األسر املعيشية

سلة  وتتضمن، )٣( كيلوجول١٢ ٨٢٤ االستهالك الفردي اليومي للطاقة متوسط كان ٢٠٠١يف عـام   و -٤٢٥
 غ من   ٤٠منها   (تالربوتينيا غ من    ٩١ لألغذية الصـحية الدنيا وفقاً لتوصية املعهد الوطين         للـتغذية األغذيـة   
 ٢ ٤٥٦و مغ من الكالسيوم،     ٧٨٣ غ من الكربوهيدرات، و    ٣٧١ من الدهون، و   غ ٩٨، و ) احليوانية تالربوتينيا

ـ  ١٢مـغ مـن املغنـيزيوم، و        على الطاقة،   الطلب السلةغطي  تو.  مغ من فيتامني جيم    ١١١ من احلديد، و   غ م
 .معتدالًدنياً ب نشاطاً ميارسوالفيتامينات واملعادن ملتوسط شخص بالغ 

 األسر  ولدى) يف العشري األول للدخل   ( األسر املعيشية الفقرية     لدىاساً   السكان، وأس  فئات بعض ولدى -٤٢٦
 وتستهلك.  التغذية الدنيا  إطالقاً عتبة  هيكل االستهالك الغذائي     ال يبلغ املعيشية اليت لديها أكثر من ثالثة أطفال،        

 .اكه واخلضر الفوها فيما يقل عن املتوسط استهالكاملثلىكميات أكثر من الدهون واحلبوب من العتبة 

 واألرقام  أيضاً، نتجات اللنب ومشتقاته يف البلد احلد األدىن      اإلمجايل مل ستهالك  اال متوسـط    وال يسـتويف   -٤٢٧
 .كذلكمتدنية جداً مقارنة باملعدالت الدولية 

  استهالك اللنب  فاخنفض ومشتقاته منذ تغيُّر النظام، خالل التسعينات،        اللنب إىل ارتفاع سعر     ذلك ويعزى -٤٢٨
 . له ويبدو أنه استقر يف أدىن حدئذ لتراً منذ٢٠بزهاء 

 بالرجوع معروفة كميات األغذية والقيم الغذائية للوجبات املستهلكة خارج األسر املعيشية غري نإ وحيث -٤٢٩
 فإن كمية استهالك األغذية   )  بالقيمة فقط  املالحظةتتعلق  (الدراسـات االستقصائية مليزانيات األسر املعيشية        إىل

 . من بيانات تلك الدراسات االستقصائيةأعلى) يةموقوفقاً للحسابات ال(احمللية 

                                                      

 .٢٠٠١ة، موازين األغذية لعام ميوقاحلسابات ال: البيانات مصدر )٣(
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 االستهالك  يف هام آخر    عاملومثة  . أشدها فقراً  األسر املعيشية ال ُيذكر لدى       خارج االستهالكيكـاد   و -٤٣٠
 مواد  هنغارياعيشية يف    األسر امل  نصفنتج  ُتإذ  ). اإلنتاج الذايت (الغذائـي لألسـر املعيشية هو االستهالك الذايت         

 يف  ١٦ املتوسط يرتفع يف املناطق الريفية ليبلغ        إال أن . يف العاصمة أمهية  )  يف املائة  ٢( نسبةوال تكتسي ال  . غذائية
اللحم والبيض  كميات  ثلث  ذاتيا  نَتج  وُي.  يف املائة يف مناطق السهول الكربى اجلنوبية       ٣٠ و ٢٠ ويتراوح بني املائة  

 من حدائق األسر املعيشية، ومن البستنة       ،ملعيشية، ونصف اخلضر والبطاطس، وثلث الفواكه      يف األسر ا   املستهلك
 اجملنيةوحتظى املعلبات املصنوعة يف البيت للمنتجات الذاتية أو للفواكه        . وغريهاالتروحيـية، ومن املزارع الصغرية      

وميلك نصف األسر   . السكراحلفظ ب  وحيل التجميد حمل  .  منذ هناية الثمانينات   ، ويتزايد رواجها  بشـعبية أيضـاً   
 .جاتالث -املعيشية اهلنغارية برادات وبرادات 

 الغذائية الصحة مراقبة

 إىل  ينص، الذي املعين باملواد الغذائية،     ١٩٩٥ لعام   ٤٠أحكام القانون   مبوجب   املواد الغذائية    مراقبةتم  ت -٤٣١
فيما ) ٩ -أوالً   (١/١٩٩٦ والصناعة والتجارة     وزارات الزراعة، والصحة العامة،     املرسوم املشترك بني   جانـب 

 .هام مراقبة األغذية بطرق شىتمب ،يتعلق بتنفيذه

 والصناعة،  والدفاع، إجراء مراقبة األغذية املرسوم املشترك بني وزارات الزراعة، والداخلية،           على وينص -٤٣٢
طاق املرسوم املواد الغذائية،     ن ويشمل). ٨ -رابعاً   (٢١/١٩٩٨والـتجارة والسـياحة، والصـحة العامة رقم         

 تباع يف إقليم مجهورية هنغاريا، وعمليات مراقبة سلطات الصحة          اليت لالستهالك العام أو     املعّدةومنتجات التبغ   
 إىل  املضافةية، والصحة الغذائية اليت تتعلق بإنتاج وتسويق املواد الغذائية واملواد           ان احليو والصحةالعامـة النوعية،    

 احلكومة بالتنسيق وتتعهد.  أعلى مستوىعلى العمليات هذه حكومة مجهورية هنغاريا على تنسيق وتشرف. التبغ
اللجنة املشتركة بني   `، و `اجمللس االستشاري لسالمة األغذية    `مثلالعـام لسالمة األغذية تساعدها جلان وزارية        

 .` األغذيةمراقبةالوزارات لتنسيق 

 : وهياألغذيةين باملواد الغذائية على تعيني ثالث سلطات ملراقبة  املع١٩٩٥ لعام ٤٠ القانون وينص -٤٣٣

  الزراعة والتنمية اإلقليميةوزارةو املقاطعات ياألغذية على صعيدو احليوانية الصحة مراقبة مراكز -

 واألطباء  ،دائرة الصحة العامة الوطنية   ( الصحية   واحلماية الصـحة العامـة وعـلم األوبئة،         مـنظمة  -
 ، وزارة الصحة)نواالستشاري

 )هيئة محاية املستهِلكني، وزارة الشؤون االقتصادية (املستهِلكني املسؤولة عن متثيل مصاحل املنظمة -

 :قبة األغذية وهيارم أخرى يف سلطات وتشارك

  سالمة اخلضر ومحاية التربةمراكز -

 . الوطين لتصنيف اخلموراملعهد -
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 اهلنغاريإطار إنشاء املكتب ) ١٥ -خامساً  (٦٦/٢٠٠٣م حكومي  األخرية جداً، حّدد مرسواآلونة ويف -٤٣٤
 .موظفيهوجيري حالياً تنظيم املكتب، وحتديد صالحياته واختيار . لسالمة األغذية

اجلماعة توجيه    لتنفيذ رنامج وطين مرسوم حكومي وب   بنوعية املياه الصاحلة للشرب، اعُتِمد       يتعلق وفيما -٤٣٥
 املرسوماعتمدت و، ٢٠٠١مارس / آذار٢٠ فاعتمدته احلكومة يف ،ن االحتاد األورويب الصادر ع٩٨/٨٣ األوروبية
. ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٥ يف املتعلق مبعايري نوعية املياه الصاحلة للشرب ومراقبتها ٢٠١/٢٠٠١احلكومي 

 التخفيض نت مسؤولة ع مستوطنة تكون فيها البلديا١٩١ ب   قائمةاملرسوم من ٦ املرفق من" ألف"ويتضمن اجلزء 
 كانون  ٢٥ املعايري املعتمدة حبلول     لتكون يف مستوى   والبورونـيا، والفلوريـد والنيتريت       الزرنـيخ،  نسـب  يف

 .٢٠٠٩ديسمرب /األول

 املأمونة على املياه احلصول

  الصاحلةاملياه كلم، وكانت كمية ٦١ ٩٩٩ املياه الصاحلة للشرب توزيع طول شبكة كان ١٩٩٩يف عام  -٤٣٦
طول د ا ز١٩٩٧إىل  ١٩٩٠ منوخالل الفترة .  متر مكعب  ٣٦٨ ٧٢٧ ٠٠٠ألسر املعيشية   ا ة إىل للشرب املقدم 

 يف املائة ٧٩,٢ املياه من نسبة املربوطة بشبكة توزيع  املستوطناتوارتفع متوسط   .  كلم ٩ ٥٨٠ب    الشبكة  أنابيب  
 خالل  املائة يف   ٩١,٤ إىل نسبة    ٨٤,٩من نسبة    املربوطة بالشبكة وارتفع معدل الشقق    . املائة يف   ٩٩,٧إىل نسبة   

 .الفترة قيد االستعراض

 كلم يف ٢٢ ٧٣٢، فبلغ ١٩٩٩ إىل ١٩٩٠وتضاعف تقريباً طول أنابيب شبكة اجملاري خالل الفترة من  -٤٣٧
 يف املائة   ٤٩,١ يف املائة إىل نسبة      ٤١,٦وارتفع متوسط املستوطنات املربوطة بالشبكة من نسبة        . ١٩٩٩عـام   

 .١٩٩٩ إىل ١٩٩٠خالل الفترة من 

 بنسبة اجملاري لكل كيلومتر واحد من أنابيب املياه الصاحلة للشرب يف هنغاريا أنابيب شبكة طول وارتفع -٤٣٨
وبلغ ذلك االرتفاع . ١٩٩٩ إىل ١٩٩٠ متراً خالل الفترة من     ٣٦٦,٧ متراً إىل    ٢٢٨,٢ يف املائـة مـن       ٦٠,٧

 أنه ال يزال    غري.  متراً ٢٢٦,٣ إىل   متراً ٦٥,١ يف املائة، من     ٢٤٧,٦  نسبة فوصل إىل ه يف القرى،    ـأقصى حداً ل  
عن  يف املائة ٢٩,٢ب   تلك النسبة زادت خارج بودابست املدنويف .  يف املائة من املتوسط الوطين٦١,٧ميثل نسبة 

 ٩٣٧,٨( الوطين    يف املائة أطول من املتوسط     ١٥٥,٧  بنسبة كانت يف بودابست  ف). متراً ٤٧٤(املعـدل الوطين    
 .١٩٩٩ عام يف) متراً

  الفيضاناتالنامجة عن مستعِملي املياه واجملاري، والتعويض عن األضرار ورابطات املياه، إدارة

ياه امل البلد شكاوى تتعلق بنظام صرف       أحناء خمتلفمن  وسنوات عديدة   منذ   الـربملاين    املفـوض  تلقـى  -٤٣٩
عدم أداء السلطات   املسألة، وأثبت   يف  حتقيق شامل   إىل إجراء    ٢٠٠٠ يف عام    فبادراألمطار،  السـطحية ومـياه     

ـ       تلقى شكاوى بشأن   ي واستمّر، يف األثناء،  . األمطارالسطحية ومياه   ياه  امل فـائض رف  مهامهـا يف معاجلـة ص
 وصيانة  احمللية يف جماالت التشييد، وإدارة املياهالسلطاتاحلكومات و هبا اليت تتكفل، عدم القيام هبااإلجراءات، أو 
 ).يتعهد هبا أساساً موظفو البلديات(شبكة الطرقات 
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 يف الوقت السابق حتقيقاً شامالً آخر، ملتابعة التحقيق ٢٠٠٢ أجرى املفوض الربملاين يف عام لذلك، ونتيجةً -٤٤٠
فة غري   تدمري هياكل بص   أوعـود العديد من احلاالت إىل أن شخصاً أو أكثر يف القرى املعنية قام ببناء                يو. ذاتـه 

 املياه  فأُحدثت أضرار بسبب فائض    العامة،يف ملكيته أو يف األراضي      املوجودة  نظامـية، ممـا غّير شكل األرض        
 ما نتجت األضرار عن خمالفات أو عمليات سهو         وكثرياً. يف ممتلكات اآلخرين أو يف املساحات العامة      السطحية  

 .عجز يف املوارد املتاحة احلاالت تواتراً بالأكثروترتبط . ارُتكبت لفترة عقود

 إجراء  منذاحلضريةاألمطار يف املناطق ومياه ياه السطحية فائض امل يف صرف تذكر أية تغيُّرات    حتدث ومل -٤٤١
 إدارة املياه، مكتفية بإحالتها إىل      جمالومل تتعهد الدولة بالواجبات املوكولة إليها يف        . التحقـيق الشـامل السابق    
مياه األمطار، فيما يكون القائم منها وياه السطحية امل مرافق لصرف توجدوال .  تشكيلهاالسلطات احمللية حىت قبل
 برزت  تنظيمية، وعدم وجود تدابري     البناء لتالشي االنضباط يف جمال      ونتيجةً.  الصيانة عدميف حالة تعيسة بسبب     

كلّف الدولة ماالً    مت ذلك    ذا وإ ح،لإلصالبعض احلاالت التقنية يف عدد من املواقع كانت فيها األضرار غري قابلة             
 أن تتيح حىت جوانب إدارة املياه من أجل بيئة صحية ومقاومة األضرار للمستوطناتوبصفة عامة، ال ميكن . طائالً
املستوطنات األيسر   أناالعتمادات املالية، غري    يف  ويف أغلبية املواقع يعود ذلك أساساً إىل عجز         .  املياه عنة  النامج
 الصرف أو اخلزن مرافقويؤدي عدم وجود صيانة .  السوي أيضاًالنحوتيح بالضرورة تلك اخلدمات على  ال تحاالً
، وما يترتب عنها من     تبعات موسم األمطار   إىل تفاقم    ،، والعجز أو اإلتالف غري املنتظم      عليها حتسيناتإدخال  و

جيري  ال ماويف أعقاب الكوارث الطبيعية، كثرياً . املياه عندئذ بالبالينياليت تسبب فيها ضرار األقدَّر  فُتفيضانات،
 .تكرَّر األخطاءت أو سببتهااليت تدارك أوجه القصور 

أوجه  املفوض الربملاين يف تقريره الثاين أنه بسبب         كرر،  ٢٠٠٢ اسـتنتاجات حتقيق عام      إىل واسـتناداً  -٤٤٢
 املواطنني يف اليقني    حبقوقرقات اليت تتعلق     يف صرف الفائض من املياه السطحية ومياه األمطار، فإن املفا          القصور

.  والبيئة الصحية ال تزال قائمةوالصحة، فيما يتعلق باملمتلكات، ة العادلاتاإلجراءاالستفادة من تطبيق    القانوين و 
 . احلكومة املركزية والسلطات احملليةبنييف العمل  التنسيق تكثيف إزالتهاتطلب تو

 لى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه احلق يف التمتع بأع-١٢املادة 

 األساس القانوين

 :دال من الدستور على احلق يف التمتع بالصحة يف أحكامها التالية/٧٠تنص املادة  -٤٤٣

حيـق لكـل فـرد يف أراضي مجهورية هنغاريا التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة           )١"( 
 .اجلسمية والعقلية

غاريا هذا احلق من خالل ضمان السالمة املهنية وتوفري املؤسسات الصحية           تكفل مجهورية هن   )٢( 
 ".واخلدمات الطبية وإمكانيات ممارسة التمارين البدنية بانتظام ومن خالل محاية البيئة االصطناعية والطبيعية

 ". وُتعِملهتقر مجهورية هنغاريا حبق الفرد يف بيئة سليمة":  من الدستور ما يلي١٨وجاء يف املادة  -٤٤٤
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انظر  (" بشأن الصحة  ١٩٩٧القانون مائة وأربعة ومخسني لعام      "وترد أهم األحكام املتعلقة بالصحة يف        -٤٤٥
فبعض هذه اخلدمات   . الذي يرسي أسس ممارسة احلق يف الصحة وحيدد أهم قواعد اخلدمات الصحية           ) ١٠املرفق  

، وبعضها متاح ملن يقيمون     )ية يف حاالت الطوارئ   مثل الرعا (متاح مبوجب القانون لكل شخص يف أراضي البلد         
وال . ، وأغلبها ُيقدَّم يف إطار نظام التأمني الصحي اإللزامي       )مثل الرعاية اجملانية للحوامل   (يف الـبلد بصفة شرعية      

من ) ١)(ط (١٦ووفقاً للفقرة . جيوز قانوناً حرمان أي شخص يقيم بصفة شرعية يف هنغاريا من اخلدمات الصحية
 املقيمني يف هنغاريا    - سنة   ١٨ أي من تقل أعمارهم عن       -ون الضمان االجتماعي، حيق تلقائياً جلميع القّصر        قان

 .االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي

 : املواضيع العامة التالية١٩٩٧ويتناول القانون مائة وأربعة ومخسون لعام  -٤٤٦

 حقوق املرضى وواجباهتم، -

، وبشكل أخص، مسائل التنمية الصحية، ورعاية األسرة واملرأة، وصحة          مسـائل الصحة العامة    -
الشـباب، والصحة الرياضية، واملسائل الصحية املتصلة بالبيئة واملستوطنات، واملسائل الصحية           

 املتصلة بالتغذية والغذاء، واملسائل الصحية املتصلة باألشعة، وصحة العمال، وعلم األوبئة،

 ،نظام اخلدمات الصحية -

 املعايري التقنية خلدمات الرعاية الصحية، -

 حقوق عمال الرعاية الصحية وواجباهتم، -

 مسؤولية الدولة عن احلالة الصحية للسكان، -

 .هيكل خدمات الصحة العامة وإدارهتا -

 :ويتناول الباب الذي يركز على التفاصيل ما يلي -٤٤٧

 البحوث الطبية اليت ُتجرى على البشر، -

 ءات اخلاصة اليت ينصب تركيزها على مسألة اإلجناب لدى اجلنس البشري،اإلجرا -

 اخلدمات املتاحة للمرضى النفسانيني، -

 عمليات زرع األعضاء واألنسجة، -

 املهام املتصلة باملتوفني، -

 التزويد بالدم، -

 .التدابري املتصلة بالصحة الالزم اختاذها يف حال وقوع كارثة -
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 إىل تيسري حتسني صحة     - من بني أشياء أخرى      - ١٩٩٧ مائة وأربعة ومخسون لعام      ويهـدف القانون   -٤٤٨
وينص على  . الفـرد وبالـتايل السكان، وإىل خلق فرص متكافئة يف جمال االستفادة من خدمات الرعاية الصحية               

 ):القانون من ٢العنوان (واحلقوق األساسية هي التالية . املساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع املرضى

 )٩-٦املواد (احلق يف الرعاية الصحية  �

 )١٠املادة (حق الشخص يف مراعاة كرامته  �

 )١١املادة (احلق يف االتصال باآلخرين  �

 )١٢املادة (احلق يف مغادرة مرفق الرعاية الصحية  �

 )١٤-١٣املادتان (احلق يف احلصول على املعلومات  �

 )١٩-١٥واد امل(حق الشخص يف أن يقرر مصريه  �

 )٢٣-٢٠املواد (احلق يف رفض الرعاية الصحية  �

 )٢٤املادة (احلق يف االطالع على السجل الطيب  �

 ).٢٥املادة (احلق يف السرية املهنية  �

يتمتع مجيع املرضى باحلق يف نيل ما تستلزمه حالتهم الطبية من       : " من القانون على أن    ٧٠وتـنص املادة     -٤٤٩
 - فضالً عن كونه ينص على حقوق املرضى -كما أن القانون ". ناسبة واملتواصلة دون أي متييزالرعاية الصحية امل

. ينص على أن يتمتع مجيع املرضى باحلق يف تقدمي شكاوى بشأن الرعاية أو يف أن يتاح هلم سبيل انتصاف قانوين                   
، إعمال حقوق   ٣انظر العنوان    (حقوق املرضى ويساعدوهنم على معرفتها    ) ممثلوهم(وحيمي املدافعون عن املرضى     

ويعمل املدافعون عن املرضى ضمن اإلطار املؤسسي ملؤسسات الصحة العامة واخلدمة           ). ٣٣-٣٠املرضى، املواد   
ويولون عناية خاصة ملن ال حول وال قوة هلم بسبب سنهم، أو            ). البلديات(الطبية الوطنية على صعيد املقاطعات      

 .و حالتهم الصحية أو االجتماعيةإعاقتهم اجلسدية أو الذهنية، أ

على محاية اجلنني إىل جانب شروط "  بشأن محاية حياة اجلنني١٩٩٢القانون تسعة وسبعون لعام "وينص  -٤٥٠
 بشأن معاجلة البيانات ١٩٩٧القانون سبعة وأربعني لعام "ويوجد كذلك نص تشريعي آخر هو . إجراء اإلجهاض

دد قوانني أخرى كيفية تنظيم نظام تقدمي اخلدمات وهيكله وقواعد توسيعه           وحت". الطبـية وما يتصل هبا ومحايتها     
 .وتقليص حجمه

ومـن األمـور اليت تشكل ضمانة للمحرومني، أشخاصاً وفئات، أن حقوق املرضى واملبادئ التشريعية                -٤٥١
 :األساسية تشمل ما يلي

 حظر التمييز، -
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 ة ومنصفة،احلق يف احلصول على اخلدمات الطبية بصورة عادل -

 .الرعاية عقب التعرض إلصابة حادة وإعادة التأهيل بوصفهما شكلني من تقدمي اخلدمات -

وهناك قانون منفصل لكفالة املساواة يف احلقوق للمعوقني ينص على توفري األجهزة الطبية املساعدة والتدريب على 
 .استخدامها

من اخلدمات الطبية احلصول على خدمات خمفضة       وميكـن ملـن تعوزهـم القدرة املالية على االستفادة            -٤٥٢
التسـعرية حسـب مسـتوى مواردهم االقتصادية، ويساعد النظام الطيب العام يف إطار نظام الرعاية االجتماعية                 

 .احملتاجني يف احلصول على اخلدمات اليت يتعني عليهم لوال ذلك دفع جزء من تكلفتها

 حالة الصحة اجلسمية والعقلية للسكان

إن احلالـة الصحية لسكان هنغاريا جد متدنية باملقارنة بدول أخرى، وهي إىل حد كبري دون املستوى                  -٤٥٣
وفيما يتعلق ببعض األمراض ومسببات     . الذي ميكن بلوغه قياساً إىل مستوى التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد         

 ٦٨وقت الراهن، يبلغ العمر املتوقع عند الوالدة ويف ال. الوفاة، حتتل هنغاريا مكان الصدارة يف اإلحصاءات الدولية
وهذه البيانات أدىن بكثري من مثيالهتا لدى الدول األخرى األعضاء يف االحتاد   .  سنة للنساء  ٧٦سـنة للـرجال و    

 .وتعد النسبة املرتفعة جدا لوفيات متوسطي العمر من الرجال أمراً مأساوياً جداً. األورويب

وللحالة الصحية السيئة للغاية لسكان هنغاريا أسباب  . قبولة وتتطلب إجراءات فعالة   إن هذه احلالة غري م     -٤٥٤
 .تارخيية واجتماعية واقتصادية وثقافية عديدة، ولكنها تعزى بشكل مباشر إىل أسلوب احلياة العام

ينما ال يكفي ذلك أن استهالك املقويات والدهنيات وامللح مرتفع ب: فالعادات الغذائية الوطنية غري صحية  -٤٥٥
ويعاين جزء كبري من الراشدين اهلنغاريني من الوزن الزائد       . مـا ُيسـتهلك مـن األلياف واخلضراوات والفواكه        

ويف املتوسط، نادراً ما ميارس الراشدون اهلنغاريون الرياضة أكثر من عشر دقائق يف اليوم، وال ميارسها                . والسمنة
 ٢٦ يف املائة من الراشدين و٤١ويدخن . ل من األسبوع أو يف هنايتهستة من كل عشرة راشدين سواء يف أيام العم

ويتوىف . يف املائة من الراشدات تقريباً بانتظام، وتتزايد نسبة املدخنني، وال سيما يف أوساط الشابات، تزايداً سريعاً
رات آخذ  وعدد مدمين الكحول مرتفع، كما أن استهالك املخد       .  شخص بسبب التدخني وحده    ٢٨ ٠٠٠سنوياً  

وال يقدر عدد كبري من السكان على معاجلة مشاكل احلياة اليومية، وتنتشر االضطرابات املتصلة              . يف االنتشـار  
 .بالصحة العقلية انتشاراً واسعاً

ويعد التأثري يف أسلوب حياة الناس بغية حتريكه يف اجتاه خيدم الصحة مهمة صعبة ومعقدة جداً حتتاج إىل                   -٤٥٦
 جيداً ومنسَّقة من جانب احلكومة واملؤسسات العامة واجملتمع املدين واجلهات الفاعلة يف احلياة              إجراءات مدروسة 

وتوفر استراتيجية ذات مقومات مهنية مدهتا عشر سنوات تعتمد على          . االقتصادية واالجتماعية ووسائط اإلعالم   
 .التوافق االجتماعي والسياسي األسس لبلوغ هذه الغاية

ويسمى . لصـحة العامة يتطلب التعاون وتضافر اجلهود على صعيد احلكومة واجملتمع معاً           إن حتسـني ا    -٤٥٧
وقد . برنامج الصحة العامة من أجل أمة تنعم بالصحةالـربنامج اإلطاري الذي يشتمل على املهام املتعني إجنازها    
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خر بصيانة خمتلف خدمات    كُـرِّس جـزء منه لنشر املعلومات املتعلقة باحلفاظ على الصحة، يف حني يعىن جزء آ               
 .الوقاية والفحص والعالج

 ):يبني عدد الوفيات بني قوسني (٢٠٠٢ يف عام األسباب الرئيسية للوفاة يف هنغارياوكانت العوامل التالية  -٤٥٨

 األورام اخلبيثة )٣٢ ٩٥٠(
 أمراض القلب )٣٨ ٤٢٨(
 أمراض الدماغ والشرايني )١٨ ٤٦٢(
 تصلب الشرايني )٧ ٣٩٥(
 التهاب الشُّعب وانتفاخ الرئتني والربو )٣ ٢٣٢(
 أمراض الكبد )٦ ١١٩(
 احلوادث )٥ ٠٨٠(
االنتحار واإلصابات اليت تسبب فيها األشخاص ألنفسهم )٢ ٨١٤(
 جمموع الوفيات )١١٥ ٤٨٠(

 )٢٠٠٠(نتائج االستقصاء الوطين املتعلق بالصحة الذي أُجري عام 

 يف املائة من كبار السن من عوائق دائمة يف          ٥٠ يف املائة من متوسطي العمر و      ٢٥يعاين  : احلالة الوظيفية  -٤٥٩
وكان .  يف املائة من كبار السن للمساعدة يف احلياة اليومية١٠واحتاج . احلياة االجتماعية بسبب املشاكل الصحية

أوساط من يعانون من    ذلـك أكثر شيوعاً يف أوساط ذوي املستويات األدىن من التعليم والوضع االجتماعي ويف               
 .البطالة أو يعيشون يف املناطق املتخلفة أو يعملون وحدهم أو ال يقدرون على العمل

كان لدى ما ال يقل عن امرأة من بني كل ست نساء ورجل من بني كل أحد عشر رجالً : الصحة العقلية -٤٦٠
 ينتمون منهم إىل الفئة األشد خطورة وبلغت نسبة من. مشاكل متصلة بالصحة العقلية حتد من قدرهتم على العمل

 يف املائة ١,٥ يف املائة يف أوساط الرجال و١,١ يف املائة من السكان، ١,٣) احتمال حقيقي باللجوء إىل االنتحار(
وكان احتمال املعاناة من مشكل متصل بالصحة العقلية أعلى يف أوساط من كانوا يعانون من               . يف أوساط النساء  
 .ون على العمل، ومن كانوا يف وضع مايل سيئ، ومن كانوا يعيشون مبفردهمعوائق أو ال يقدر

 يف املائة من السكان الراشدين حالتهم الصحية جيدة أو جيدة           ٤٢اعترب  : التصورات السائدة عن الصحة    -٤٦١
 املائة من    يف ١٨,٥غري أن   .  يف املائة يف أوساط الرجال     ٤٨ يف املائة يف أوساط النساء و      ٣٩وبلغت النسبة   . جداً

 . يف املائة من الرجال اعتربوها رديئة أو رديئة جدا١٣,٣ًالنساء و

 سنة أخرى، ولكن لن ٥٩ سنة ١٨من املتوقع أن تعيش املرأة البالغ عمرها : التوقعات فيما يتعلق بالصحة -٤٦٢
 ١٨لبالغ عمره وسيعيش الرجل ا  .  منها دون أي عوائق إذا مل حيدث تغري يف األوضاع الصحية           ٤٣,٣ميـر سوى    

 . منها من أي عوائق٣٨,٤ سنة أخرى خيلو ما متوسطه ٥٠سنة واملتمتع بنفس األوضاع 
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 مرات لدى فئة السكان البالغة      ١٠يتضـاعف احتمال اإلصابة مبرض السكري       : العوامـل البيولوجـية    -٤٦٣
من (األكرب سناً من السكان     ولكنه أدىن لدى الفئة     .  سنة مقارنةً بفئة السكان األصغر سناً      ٦٩ إىل   ٦٠أعمارهم  

ونالحظ وجود اجتاهات ).  سنة٧٩-٦٠(مما عليه األمر لدى فئيت السكان األصغر سناً )  سنة٨٠تتجاوز أعمارهم 
واحتمال تعاطي التدخني أقل خبمس مرات يف أوساط املسنني مما عليه األمر لدى الفئة              . مماثلة فيما يتعلق بالبدناء   

ونسبة .  سنة ٦٤ إىل   ٣٥حتمال تعاطي الكحول أعلى ما يكون لدى الفئة العمرية          وا.  سنة ٣٤ إىل   ١٨العمرية  
 . يف املائة من احتمال تعاطي الرجل هلا١٧احتمال تعاطي املرأة للكحول هي 

كما أن  . إن احتمال املعاناة من عوائق آخذ يف التناقص باملوازاة مع حتسن احلالة املالية            : احلالـة املالـية    -٤٦٤
غري أن من . طي التدخني واستعمال الدهنيات يف املطبخ يتناقص باملوازاة مع حتسن حالة الشخص املاليةاحتمال تعا

هـم يف وضـع مايل أفضل أقل حركة من املتوسط العادي واحتمال التعرض للسمنة يناهز الضِّعف لدى النساء                   
 .أسوأ وضع مايلويتجاوز الضعف لدى الرجال ممن هم يف وضع مايل جيد باملقارنة مبن هم يف 

احتمال اإلصابة بأمراض الدورة الدموية والقلب ومرض السكري أدىن يف أوساط ذوي املستوى             : التعليم -٤٦٥
، يكون احتمال تعاطي التدخني ) سنة٣٤ و١٨من تتراوح أعمارهم بني (ويف أوساط الشباب . األعلى من التعليم

وفيما خيص النساء، يكون احتمال تعاطي الكحول أكرب يف         . أقل فيما يتعلق مبن حّصلوا مستوى أعلى من التعليم        
 .أوساط من لديهن مستوى أعلى من التعليم

 الربنامج الوطين لِعقد من الصحة

 ٤٦/٢٠٠٣ بقراره ٢٠٠٣أبريل / نيسان٧الوطين لِعقد من الصحة يف " يوهان بيال"اعتمد الربملان برنامج  -٤٦٦
 وهو يوفر اإلطار املهين     .من أجل أمة تنعم بالصحة     لربنامج الصحة العامة     بوصفه حتسيناً وامتداداً  ) ١٦-رابعـاً (

ولدى اختيار أولويات الربنامج، مت التركيز على أكثر املسائل الصحية العامة إثارة            . إلجـراءات الصـحة العامة    
س مصممو الربنامج وقد در. وكان حتسني فرص الفئات احملرومة اجتماعياً من بني االعتبارات ذات األولوية. للقلق

 .املنهجيات احمللية والدولية، وحبثوا فرص التنفيذ ومسألة الفعالية من حيث التكلفة

وينصب اهتمام  . ويهـدف الربنامج إىل حتسني الصحة العامة، وذلك بتخفيف النواقص يف أربعة جماالت             -٤٦٧
 سياسته على

 املسائل املتعلقة بالشباب؛ ■

 مشاكل املسنني؛ ■

 افؤ الفرص؛تأمني تك ■

 .خلق بيئة داعمة للصحة يف مجيع مناحي احلياة ■
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ويعري . ويتمثل أحد األهداف املهمة يف الدعوة إىل توخي الوقاية بالدرجة األوىل على صعيد اجملتمع برمته            -٤٦٨
 :الربنامج العناية على سبيل األولوية ملا يلي

 احلد من تعاطي التبغ؛ ■

 الوقاية من الكحول واملخدرات؛ ■

 إشاعة العادات الغذائية الصحية وحتسني السالمة الغذائية؛ ■

 تشجيع احلركة البدنية والتمارين الرياضية؛ ■

 حتسني الصحة العامة والسالمة من األوبئة؛ ■

 .العمل على إجياد بيئة مادية صحية ■

. ى ملنع االعتالل والعجزوال بد من تدابري أخر. وينـبغي اختاذ تدابري للحيلولة دون الوفاة يف سن مبكرة          -٤٦٩
 :واملسائل ذات األولوية هي

 تقليص عدد الوفيات اليت حتدث بسبب الشريان التاجي واألوعية الدموية الدماغية؛ !

 وقف ارتفاع معدل الوفيات النامجة عن األورام وقلب اجتاه منحاه؛ !

 حتسني وسائل احلماية يف جمال الصحة العقلية؛ !

 احلركية واملضاعفات النامجة عنها؛احلد من االعتالالت  !

 .الوقاية من اإليدز وغريه من األمراض املنتقلة جنسياً !

 :ودعماً ألولويات الربنامج، من الالزم أيضاً النهوض بشبكة الرعاية الصحية ومؤسسات الصحة العامة -٤٧٠

 طابع عليـنا مواصـلة إجراء فحوص الثدي باألشعة وإدخال أنواع أخرى من الفحص تكتسي            -
 األولوية للصحة العامة؛

ومعىن . حنتاج إىل تطوير نظام الرعاية الصحية لتحقيق أعلى مستوى من الفائدة الصحية للمجتمع -
هـذا أن الـنهوض بالرعاية الصحية األولية وتعزيز شروط التدابري الوقائية وحتسينها أمور تعد               

 أولوية قصوى؛

 عامل الصحة العامة املتنوع لكي نستطيع مواجهة        عليـنا بـذل وتركيز اجلهود يف كافة مناحي         -
 التحديات فيما يتعلق مبستوى تأهيل مهنيينا ومواردنا املالية والتنظيمية؛

 .علينا إقامة نظام للرصد يتيح لنا رصد تطور الربنامج باستمرار وتصحيح مساره حسب االقتضاء -
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لبلد والناس على ُصعد شىت ويف جمموعة واسعة من ومن شأن تنفيذ الربنامج بنجاح أن يساهم يف تطوير ا       -٤٧١
 : يف غضون ِعقد من الزمن فيما يليآثاره االجتماعيةوميكن تلخيص . اجملاالت

 سنة على األقل وبالنسبة     ٧١سـريتفع متوسـط العمر املتوقع عند الوالدة بالنسبة للذكور إىل             !
  سنة على األقل؛٧٩لإلناث إىل 

 اليت ينعم فيها الشخص بالصحة وستتحسن نوعية احلياة ككل؛سريتفع عدد سنوات العمر  !

 ستنخفض التباينات يف احلالة الصحية للسكان؛ !

 ستتاح فرص لتقليص اهلوة يف الصحة والرعاية بني الشرائح االجتماعية احملرومة وباقي اجملتمع؛ !

 نظام القيم الذي يتبناه     سيصـبح أسلوب احلياة السليم منوذجاً متبعاً يف اجملتمع بأسره، وسيتغري           !
 السكان وأساليب حياهتم اليومية مبا يعكس هذا التطور؛

 سيتطور التعاون بني القطاعات لتعزيز الصحة على مجيع الصعد وسيصبح أمراً اعتيادياً؛ !

 .سيتعزز عمل األهايل ودور املنظمات غري احلكومية يف جمال تعزيز الصحة !

 : على قطاع الرعاية الصحية على امتداد الِعقد فيما يليبيةاآلثار اإلجياوميكن تلخيص  -٤٧٢

سـيحدث اخنفاض يف الوفيات اليت ميكن منعها واليت تقع يف سن مبكرة، ويف حاالت اإلصابة املبكرة                  !
 باألمراض املزمنة غري املعدية؛

الهتمام إىل فئات   الرعاية أو سيتحول ا   /ستتقلص حاجة فئات املرضى اليت يستهدفها الربنامج إىل العالج         !
 املرضى األكرب سناً؛

 سيحدث اخنفاض يف التباينات اإلقليمية واالجتماعية يف جمال االستفادة من خدمات الرعاية الصحية؛ !

 ستتطور خدمات الوقاية اليت يقدمها نظام الرعاية الصحية وستتحسن؛ !

 ستتحسن نوعية الرعاية الصحية وفعاليتها من حيث التكلفة؛ !

وَّل نظـام مؤسسـات الصحة العامة لكي يطابق متطلبات العصر ويتكيف مع معايري االحتاد               سـيتح  !
 األورويب؛

 .سيتطور البحث والتعليم املتصالن بقطاع الصحة العامة !

 : للربنامج على املدى الطويل فيما يلياآلثار االقتصاديةوتتمثل  -٤٧٣

ة أثر جانيب مشجع على النمو االقتصادي       سـيكون السـتثماراته يف جمال تطوير املوارد البشري         !
 املستدام؛

 ستتحسن نوعية القوة العاملة وكفاءهتا وقدرهتا على التنافس؛ !

 ستجري تعبئة موارد واحتياطات جديدة من خالل التعاون بني القطاعات؛ !
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 سيتوسع سوق املنتجات واخلدمات املفيدة للصحة؛ !

 . مستويات املعيشة العامةسيساهم الربنامج مسامهة هامة يف حتسني !

ويعـد النجاح يف تنفيذ الربنامج عنصراً حامساً يف حتسني نظام الرعاية االجتماعية ويف خلق فرص على املدى                   -٤٧٤
وال بد، من خالل التعاون الذي جيعل البشر حمور         . الطويـل ويف النمو االقتصادي املستدام على صعيد الدولة بأكملها         

وجيب أن نصل إىل نقطة ُيقيَّم فيها كل عمل،         . الصحة إىل قيمة أساسية يف مجيع جماالت احلياة       تركـيزه، من أن حنوِّل      
سياسـياً كان أم حكومياً أم اجتماعياً أم اقتصادياً أم حىت مما تثريه وسائط اإلعالم، حسب املدى الذي يبلغه يف تعزيز                     

 اجملتمع واحلكومة يقدمان هلم كل املساعدة       وجيب أن يشعر مواطنونا بأن    . صـحة الشـخص وصحة اجملتمع اهلنغاري      
 .املمكنة للحفاظ على صحتهم وبأنه يعود هلم أمر االستفادة بروح املسؤولية من هذه الفرصة

 اإلنفاق املخصص لنظام الرعاية الصحية

وحسب إحصاءات منظمة   .  دوالرات للفرد  ٧٠٥يـبلغ اإلنفـاق املخصص لنظام الرعاية الصحية كله           -٤٧٥
 يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل على        ٧ و ٦,٥ بني   ١٩٩٨-١٩٩٥لعاملية، أنفقت هنغاريا يف الفترة      الصـحة ا  

وعالوة على الدعم الذي تؤمِّنه ميزانية الدولة، جتدر اإلشارة إىل الصناديق املمولة من التربعات              . الرعاية الصحية 
وترد أدناه البيانات   . املنتسبني إليها ارتفاعاً هائالً   وصـناديق التأمني الصحي التعاضدية اليت يرتفع عددها وعدد          

 :املهمة املتعلقة بتلك الصناديق

 ٢٠٠٢اخلدمة يف عام 
)فلورينت هنغاريمليون (

عدد املنتسبني يف عام 
 )األشخاص (٢٠٠٠

٢٠٠٠اخلدمة يف عام 
فلورينت  مليون(

 )هنغاري
عدد املنتسبني يف عام 

 الفئة )األشخاص (٢٠٠٠

٧١ ٦٠٠ ١ ٧٢٨ ١٥٠ ٥٠٠ ٥ ٥١١ 
الصـندوق الصحي   
 املمول من التربعات

 الصندوق التعاضدي ٦٠ ٥٠٠ ٢ ٨٨٧ ٧٦ ١٠٠ ٢ ٥٠٩

 .وزارة املالية: املصدر

 عدد ومعدل املواليد

). ٢٤٣أقل ب   (٢٠٠١املسجل يف عام ، وهو تقريباً نفس العدد ٩٦ ٨٠٤، بلغ عدد املواليد ٢٠٠٢يف عـام    -٤٧٦
واستمر اخنفاض  . ، ومل يتغري باملقارنة مع السنوات السابقة      ٩,٠٥ نسمة   ١ ٠٠٠األحياء لكل   وبلغ معدل املواليد    

غري أن هذا املنحى توقف، ومل يطرأ على معدل         . ١٩٩٥إىل عام   ) غرام٢ ٥٠٠أقل من   (معدل الوالدات املبكرة    
ن هناك يف واقع األمر منحى       لقد كا  -، تغري ُيذكر منذئذ     ١٩٩٥ يف املائة عام     ٨,٢الوالدات املبكرة، الذي بلغ     

 يف  ٨,٥: ٢٠٠٢ يف املائة، ويف عام      ٨,٤: ٢٠٠٠ يف املائة، ويف عام      ٨,٣: ١٩٩٨يف عام   . (تصـاعدي طفيف  
 يف املائة ال جيعل مرتبتها جيدة جداً باملقارنة       ٨إن جتاوز معدل الوالدات املبكرة املسجل يف هنغاريا لنسبة          ). املائة

 .مع دول أخرى
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 واليدعدد ومعدل امل

١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 عدد املواليد األحياء ١٥١ ٨١٩ ١٤٨ ٦٧٣ ١٢٥ ٦٧٩ ٩٧ ٥٩٧ ٩٧ ٠٤٧ ٩٦ ٨٠٤

  شخص١ ٠٠٠نسبته يف كل  ١٤,٧ ١٣,٩ ١٢,١ ٩,٦ ٩,٥ ٩,٥

١٠,٧ ١٠,٤ ٩,٣ ٨,٤ ٨,٥ ٨,٥ 
 ٢ ٥٠٠نسبة املواليد األحياء الذين يقل وزهنم عن        

 )يف املائة(    غرام 

 عدد وفيات األجنة يف املرحلة املتأخرة من احلمل ١ ٥٢٠ ١ ١٥٤ ٦٩٩ ٥٣٨ ٥٥٠ ٥٢٣

 نسبته يف النسبة املئوية جلميع املواليد ١,٠٠ ٠,٧٨ ٠,٥٦ ٠,٥٥ ٠,٥٧ ٠,٥٤

، ١٩٩٩ إىل   ١٩٩٧فحسب إحصاءات األعوام    . وهـناك تبايـنات هائلة يف وفيات الرضع بني األقاليم          -٤٧٧
ومقاطعة ) ١ ٧,٨/٠٠٠(ومقاطعة تولنا   ) ١ ٥,٥/٠٠٠(قاطعة كسورونغراد   ُسـجِّلت أفضـل املؤشرات يف م      

 ومقاطعة فيجري  ) ١ ١١,٨/٠٠٠(وُسـجِّلت أسوأ املؤشرات يف مقاطعة سوموغي        ). ١ ٨,٠/٠٠٠(فيشـربمي   
 ).١ ١١,٤/٠٠٠( برييغ - شامتار -ومقاطعة شابولكس ) ١ ١١,٤/٠٠٠(

 ٢٠٠٢-١٩٧٠وفيات الرضع يف الفترة 

١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 وفيات الرضع ٥ ٤٤٩ ٣ ٤٤٣ ١ ٨٦٣ ٩٠٠ ٧٨٩ ٦٩٣

  مولود حي١ ٠٠٠نسبتها يف كل  ٣٥,٩ ٢٣,٢ ١٤,٨ ٩,٢ ٨,١ ٧,٢

 ) مولود حي١ ٠٠٠لكل (وفيات الرضع حسب الفئات العمرية 

 أقل من يوم واحد ١٣,٦ ٧,٨ ٤,٣ ٢,٣ ١,٨ ١,٨

 يوم إىل ستة أيام ١٠,٩ ٧,٦ ٤,٥ ٢,٣ ٢,١ ١,٩

  يوما٢٧ً إىل ٧ ٣,٩ ٢,٥ ٢,١ ١,٦ ١,٤ ١,٦

  يوماً فما فوق٢٨ ٧,٥ ٥,٣ ٤,٠ ٣,٠ ٢,٨ ١,٩

، بلغ معدل وفيات الرضع يف كل       ٢٠٠١ففي عام   : ولقـد حتسنت اإلحصاءات املتعلقة بوفيات الرضع       -٤٧٨
عدد الرضع  وبلغ  .  يف املائة  ٧,٢ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة، وتراجع بشكل طفيف يف عام         ٨,١ مولـود حي     ١ ٠٠٠

ويف نفس العام،   ). ٢٠٠١ يف عام    ٧٨٩مقابل   (٢٠٠٢ يف عام    ٦٩٣الذين توفوا قبل حلول عيد ميالدهم األول        
 مولود حي ممن هم من نفس اجلنس        ١ ٠٠٠كان عدد الرضع الذين توفوا قبل حلول عيد ميالدهم األول يف كل             

 .٧,٢: ؛ اجملموع٧,٠: ؛ البنات٧,٣: األوالد: كما يلي
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 متوسط العمر املتوقع عند الوالدةحتسني 

، ولكن ميكن مالحظة    ١٩٩٠ و ١٩٨٠اخنفض متوسط عمر الرجال املتوقع عند الوالدة قليالً بني عامي            -٤٧٩
. ١٩٩٠ و ١٩٨٠ونادراً ما تغري متوسط العمر املتوقع يف حالة النساء بني عامي            . ارتفاع منذ منتصف التسعينات   

 ).لالطالع على مزيد من اإلحصاءات، انظر املرفق. (١٩٩٠عام غري أنه ميكن مالحظة ارتفاع منذ 

 ٢٠٠١ و١٩٧٠متوسط العمر املتوقع بني عامي 

 العام عند الوالدة وقت بلوغ سنة واحدة  سنة٤٠وقت بلوغ   سنة٦٠وقت بلوغ 

  ذكورال اإلناث ذكورال اإلناث ذكور اإلناث ذكورال اإلناث

١٩٧٠ ٦٦,٣ ٧٢,١ ٦٨,١ ٧٣,٤ ٣١,٥ ٣٥,٨ ١٥,٢ ١٨,٢ 

١٩٨٠ ٦٥,٥ ٧٢,٧ ٦٦,٢ ٧٣,٢ ٢٩,٦ ٣٥,٥ ١٥,٦ ١٨,٣ 

١٩٨٥ ٦٥,١ ٧٣,١ ٦٦,١ ٧٣,٩ ٢٩,٦ ٣٦,٢ ١٥,١ ١٩,٢ 

١٩٩٠ ٦٥,١ ٧٣,٧ ٦٥,٢ ٧٣,٧ ٢٨,٨ ٣٦,١ ١٤,٧ ١٩,٠ 

١٩٩٥ ٦٥,٣ ٧٤,٥ ٦٥,٠ ٧٤,٢ ٢٨,٣ ٣٦,٤ ١٤,٨ ١٩,٥ 

١٩٩٨ ٦٦,١ ٧٥,٢ ٦٥,٩ ٧٤,٨ ٢٨,٩ ٣٦,٨ ١٥,٠ ١٩,٨ 

١٩٩٩ ٦٦,٣ ٧٥,١ ٦٥,٩ ٧٤,٧ ٢٨,٩ ٣٦,٧ ١٤,٩ ١٩,٦ 

٢٠٠٠ ٦٧,١ ٧٥,٦ ٦٦,٨ ٧٥,٢ ٢٩,٦ ٣٧,٢ ١٥,٣ ٢٠,٠ 

٢٠٠١ ٦٨,٢ ٧٦,٥ ٦٧,٨ ٧٦,٠ ٣٠,٤ ٣٧,٩ ١٦,٠ ٢٠,٧ 

 حالة اإلمداد بالصيدليات

. ٢٠٠٠ يف عام ٢ ٠٤٥وكان عدد صيدليات البيع بالتجزئة . ٠,٢ نسمة ١ ٠٠٠عدد الصيدليات لكل  -٤٨٠
ويف املستوطنات الصغرية جداً حيث ال تستطيع صيدلية     . وُتمـَنح الصيدليات تراخيص العمل على أساس جغرايف       

وحىت يف  .  من مستوطنة أخرى قريبة أن تفتح هلا هناك فرعاً حملياً          مستقلة االستمرار اقتصادياً، جيوز لصيدلية أكرب     
احلـاالت اليت ال يوجد فيها فرع حملي لصيدلية، جيوز لطبيب الرعاية األولية احمللي أن حيصل على رخصة تسيري                   

 بلغ ٢٠٠٠ويف عام . مستوصـف طيب كي يتمكن السكان احملليون من احلصول على أهم األدوية يف مستوطنتهم  
 .٦ ٩٥٨ وعدد مساعدي الصيادلة املمارسني ٤ ٩٠٥عدد الصيادلة املمارسني 

 هيكل نظام الرعاية الصحية

 الرعاية األولية

خدمة الرعاية األولية هي الشق األول من نظام اخلدمات الصحية، وهي تتيح للمرضى اختيار طبيبهم يف                 -٤٨١
لرعاية األولية أن خيدموا منطقة معينة، أي أهنم يكونون         ويتعني على معظم أطباء ا    . جمـال الـرعاية األولية حبرية     

مسـؤولني عن صحة سكان املنطقة وجيب عليهم يف مجيع احلاالت أن يضمنوا تزويد املنطقة باخلدمات يف حال                  
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 يف املائة منهم كأصحاب أعمال حرة أو كأطباء مستقلني يشتغلون ساعات االستشارات             ٩١ويعمل  . تفشي وباء 
ويعيش العديد منهم يف شقق خدمة      . دات ويستخدمون معدات يستعريوهنا باجملان من احلكومة احمللية       الطبية يف عيا  

 .مملوكة للحكومة احمللية ويعملون يف عيادات تكون جماورة هلا

، جيوز ألطباء الرعاية األولية بيع ٢٠٠٠فرباير /ووفقـاً للـنظام اجلديـد الذي حظي باملوافقة يف شباط           -٤٨٢
وهو القانون الثاين الصادر    (ومينح نفس النص التشريعي     . صية ملمارسة املهنة، وجيوز كذلك إرثها     رخصتهم الشخ 

احلرية أكثر من ذي قبل ألطباء الرعاية األولية الذين ميلكون عياداهتم         )  بشأن اخلدمة الطبية املستقلة    ٢٠٠٠عـام   
وتتمثل إحدى  . ملنطقة اليت يتعلق هبا األمر    ويـتعني على احلكومة احمللية أن تربم معهم عقد عمل يف ا           . ومعداهتـم 

وميارس يف  . واجبات احلكومة احمللية يف توفري الرعاية الطبية األولية للسكان القاطنني يف املنطقة اخلاضعة لسلطتها             
 . طبيباً للكبار يف جمال الرعاية األولية٥ ١٢٥البلد حنو 

 بدورهم وفق التوزيع    الرعاية األولية لألطفال  طباء  وعـلى غـرار أطباء الرعاية األولية للكبار، يعمل أ          -٤٨٣
ويوجب . وتشمل واجباهتم، يف إطار عقد يربطهم مبدارس املنطقة، تقدمي اخلدمات الطبية لتلك املدارس            . اجلغرايف

 وهم املسؤولون عن إعطاء احلُقن الضرورية للمواليد واألطفال وعن. قانون التعليم العام تقدمي هذه اخلدمة بانتظام
. وميكن لآلباء أن خيتاروا خدمات الرعاية الصحية األولية اليت يودون احلصول عليها           . إجراء الفحوص الضرورية  

وإذا مل يكن أي طبيب أطفال متخصص يف الرعاية األولية يف منطقة ما، توىل طبيب الرعاية األولية للكبار رعاية                   
فاملعرفة باخلدمات الطبية اخلاصة باألطفال . ملشتركالكـبار واألطفـال على حد سواء من باب ما يسمى اجملال ا       

 .تشكل جزءاً من برنامج تدريب أطباء الرعاية األولية وبرنامج استكمال تدريبهم

 يف إطار نظام الرعاية األولية، وذلك       خدمة املساعدين الطبيني يف جمال رعاية الطفل      كمـا ينبغي توفري      -٤٨٤
التعاون الوثيق مع مقدمي خدمات طب النساء يف إطار يشمل طب األطفال            على أساس التوزيع اجلغرايف أيضاً وب     

 شخص، ٤ ٠٠٠ويعمل غالبية املساعدين الطبيني هؤالء، الذين يتجاوز عددهم . ورعاية احلوامل ومحاية األمهات
ياً لعملية الوضع يف املناطق اليت ُعيِّنوا فيها حيث يتولون رعاية احلوامل ويقدمون هلن استشارات طبية ويعدوهنن بدن

ويهيئوهنن للرضاعة واالعتناء باملولود اجلديد، ويسامهون مع أطباء األطفال يف إجراء الفحوص ورصد منو الطفل               
ويتولون يف إطار الواجبات املنوطة هبم يف املدارس مسؤوليات عديدة يف جمال تدريس املادة اليت . اجلسدي والعقلي

 .تربية الصحيةتسمى الصحة ويف جماالت أخرى من ال

 التابعة للدائرة الوطنية للصحة العامة واملوظفني الطبيني        دائرة محاية األسرة  ويعمـل عدد أصغر منهم يف        -٤٨٥
وينص القانون تسعة . فـيقومون بإعداد النساء للحمل وإرشادهن فيما يتعلق باألمور الوراثية ومحاية حياة اجلنني        

 :ى ما يلي فيما يتعلق بذلك املوضوعني علمحاية حياة اجلنبشأن  ١٩٩٢عام لوسبعون 

تقوم دائرة محاية األسرة، اليت تعمل يف إطار مؤسسات الدائرة الوطنية للصحة العامة ) ٢(الفقرة  -٢"
، بتقدمي اإلرشادات وتساعد يف     )ويف خمتلف مقاطعات بودابست   (واملوظفـني الطبـيني وبإذهنا يف املدن        
ترتيبات لنشر معلومات عن تنظيم األسرة تنضاف إىل ما ُيلَقَّن يف           تسوية ما قد يقع من أزمات وتضع ال       

 .املؤسسات التعليمية
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املشار إليه فيما   (تقدم احلامل شخصياً طلب اإلجهاض إىل ممثل دائرة محاية األسرة           ) ١(الفقرة   -٨
 .ُمرفقاً بشهادة يصدرها طبيب النساء والوالدة الذي شخَّص احلمل) املسؤول: يلي بعبارة

بعد تقدمي املرأة احلامل لطلب اإلجهاض، يقوم املسؤول، يف إطار من االحترام التام             ) ١(الفقرة   -٩
 ملشـاعرها وكرامتها، ويف حضور أب اجلنني، وهذا أمر مستحسن، وسعياً لالحتفاظ باجلنني، بإعالمها              

 : مبا يلي- ٨من الفصل ) ٣(الفقرة  أو إعالم ممثلها يف احملكمة يف احلاالت املذكورة يف -

املساعدة النقدية والعينية اليت ميكن احلصول عليها من مصادر عامة وغري عامة إذا قررت  )أ( 
 االحتفاظ باجلنني؛

الروحي واملايل إذا قررت    /وجود منظمات ومؤسسات ميكن أن تقدم هلا الدعم املعنوي         )ب( 
 االحتفاظ باجلنني؛

 إمكانيات تبّني املولود وشروط ذلك؛ )ج( 

الوسـائل العامة وغري العامة للمساعدة يف حل املشكلة؛ ويعرض املسؤول املساعدة يف              )د( 
 االستفادة من تلك الوسائل؛

احلمل ومنو اجلنني واألخطار املتصلة باإلجهاض وما قد يكون له من آثار على احلمل يف   )ه( 
 املستقبل؛

ورة توجيهية يف محاية    إذا أحلـت على اإلجهاض، أخربها املسؤول بضرورة حضور د          )و( 
  ).ه(إىل ) أ( أيام على األقل من تزويدها باملعلومات الواردة يف الفقرات ٣األسرة عدة مرات بعد 

باستثناء ما يرد يف الفقرة     (إذا تشبثت صاحبة الطلب بقرار اإلجهاض، أخربها املسؤول مبا يلي            )٢(
 ):١(من الفقرة الفرعية ) و(فقرة الفرعية وليس قبل انقضاء املدة املشار إليها يف ال) ٧(الفرعية 

 الشروط القانونية لإلجهاض؛ )أ( 

 شروط اإلجهاض األخرى، وطريقة إجرائه؛ )ب( 

  املؤسسات الطبية اليت جتري اإلجهاض، و )ج( 

ويعرض عليها املسؤول يف نفس     . املساعدة املتاحة يف دائرة محاية األسرة بعد اإلجهاض        )د( 
جمال تنظيم األسرة بالشكل املناسب وذلك بإطالعها على وسائل منع احلمل اليت            الوقـت مساعدته يف     

 ميكن لألشخاص أن يستعملوها بأنفسهم؛

 .طرق احلصول على وسائل منع احلمل املدعومة مالياً من قبل الدولة  )ه( 

وتوقِّعه . جهاض، يثِبت املسؤول كتابياً تلقّي طلب اإل)٢(بعد تقدمي املعلومات الواردة يف الفقرة  )٣(
بعدئـذ صـاحبته ويفضـل أن يوقعه أيضاً أب اجلنني، كما جيري حتديد املؤسسة الطبية اليت اختارهتا                  

 .للقيام بالعملية) اختاراها(
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 .يصدق املسؤول على الطلب ويسلمه لصاحبته )٤(

 ٢٤ يف غضون حييل املسؤول نسخة من الطلب املكتوب املصدَّق عليه إىل املؤسسة الطبية املختارة )٥(
 .ساعة من وقت تسليمه لصاحبته

 ".مجيع املسؤولني املعنيني ملزمون مبراعاة السرية )٦(

وباإلضافة إىل ما ورد ذكره أعاله، يتمثل جانب من نظام الرعاية األولية يف الرعاية األولية لألسنان حيث  -٤٨٦
 طفالً عالج ١ ٥٠٢ ٢١٦وقد تلقّى  .  منه يشـكل الفحص السنوي اإللزامي لألسنان يف املدارس جزءاً ال يتجزأ          

ويعمل معظم أطباء األسنان كأصحاب أعمال حرة يف إطار عقد لتقدمي خدمات الرعاية             . ٢٠٠٠األسنان يف عام    
ومن بني املميزات اخلاصة لنظام عالج األسنان أن . األولية يربطهم باحلكومة احمللية اليت تتوىل مسؤولية تنظيم املهنة

ووقايتها وعالجها يف حاالت الطوارئ يتم باجملان يف إطار نظام التأمني الصحي اإللزامي، وُتقدَّم              فحص األسنان   
 سنة ويدفع جزءاً من تكلفتها من       ١٨خدمـات حفـظ األسنان وتقومي املعوج منها جماناً ملن تقل أعمارهم عن              

 بدورهم جماناً على بعض أنواع      وألغراض الرعاية االجتماعية، حيصل املتقاعدون    . تـتجاوز أعمارهم تلك السن    
 .بدائل األسنان، غري أن أتعاب فنيي األسنان ينبغي دفعها جزئياً أو كلياً

ويف إطـار خدمات عالج األسنان، حيق للمؤمَّنني احلصول جماناً على كافة اخلدمات األولية واملتخصصة             -٤٨٧
 :وفق الشروط التالية) عدا أتعاب الفنيني(

نة، وبعد ذلك خالل الدراسة يف مرحلة التعليم الثانوي، ويف حال التفرغ             س ١٨إىل حني بلوغ     -
 للدراسة يف املدارس املهنية،

  يوماً على الوضع، و٩٠منذ وقت تشخيص احلمل إىل أن متضي فترة  -

 . سنة من العمر٦٠جتاوز  -

 املذكورة أعاله احلصول على  سنة ممن ال ينتمون إىل الفئات١٨ومن حق املؤمَّنني الذين تتجاوز أعمارهم  -٤٨٨
خدمات العالج يف حاالت الطوارئ وجراحة األسنان وإزالة الكلس املترسب حوهلا وعالج تشوهات الفك وفق               

 .العالقة القانونية اليت تربطهم مبؤسسة التأمني الصحي

والفم املتصلة ومن حق املؤمَّنني، بصرف النظر عن سنهم، أن حيصلوا على خدمات عالج أمراض األسنان  -٤٨٩
. باملرض األصلي وأن جيري البحث عن املصدر السّني لنوع خمتلف من املرض بناًء على إحالة من طبيب متخصص

 :واخلدمات التالية متاحة مقابل دفع جزء من مثنها

  سنة،١٨تقومي األسنان املعوجة للمؤمَّنني الذين تقل أعمارهم عن  -

  سنة،١٨ن تتعدى أعمارهم العالج الرامي إىل حفظ األسنان مل -

 .استبدال األسنان بغرض استعادة القدرة على املضغ -
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 . خدمات عالج األسنان بغرض حفظها جمانية٢٠٠١وجعل القانون سبعون الصادر عام  -٤٩٠

. وهناك عيادات متخصصة يف اجلراحة ومؤسسات للرعاية تعمل يف إطار نظام عالج املرضى اخلارجيني              -٤٩١
 .ادات اجلراحة بالتعاون الوثيق مع املستشفى وكجزء منه تقريباًوتعمل بعض عي

 مؤسسة للعناية بصحة    ١٦٢فهناك  . وتشـكل مؤسسات الرعاية شبكة وطنية يف أي من مخسة جماالت           -٤٩٢
 . مركزاً متنقالً للفحص يف إطار الشبكة التقليدية ملكافحة السل٤٨ مركزاً دائماً و١٣٤الرئتني، ويعمل يف البلد 

 يف عام ١٢٤ و٢٠٠٠ يف عام ١٢١وبلغ عدد املؤسسات املتخصصة يف األمراض اجللدية واملنتقلة جنسياً  -٤٩٣
 .وعدا وظائف الرعاية العادية، تساهم هذه املؤسسات يف إجراء الفحوص الطبية اإللزامية للمومسات. ٢٠٠٢

. ٢٠٠٢ يف عام    ١٤٤ و ٢٠٠٠ يف عام    ١٣٩وبلـغ عـدد مؤسسات األمراض النفسية العاملة يف البلد            -٤٩٤
 مؤسسة مستقلة للعالج من إدمان      ١٣٦وهناك  . وكـان العالج من إدمان املواد املخدرة متاحاً أيضاً يف بعضها          

وفيما يشكل توجُّها برز يف السنوات األخرية، بدأت        . املـواد املخدرة يف البلد تعاجل مدمين الكحول واملخدرات        
تتدخل يف حال وقوع األزمات وتقدم خدمات إزالة املواد السامة والعالج مراكز عالج مرضى اإلدمان اخلارجيني 

 مصحة تعمل يف ١٦وهناك . الطويل األمد للمدمنني الذين يفكون ارتباطهم مبصحات العالج من إدمان املخدرات
 .جمال عالج مرضى اإلدمان اخلارجيني

واتُِّخذ قرار رمسي يف وزارة     . لة بالعالج  مركزاً تقدم خدمات هلا ص     ٨٦ويعمل يف شبكة عالج األورام       -٤٩٥
الشـؤون الصحية واالجتماعية واألسرية يقضي باعتماد سياسة إجراء فحوص حمددة ألنواع األورام بغية تعزيز               

 .وجيري حالياً تنسيق مقترح احلكومة ذي الصلة من قبل اهليئات اإلدارية احلكومية املختصة. الصحة العامة

 مؤسسات عالج األمراض النفسية وأمراض النساء واألورام وطوارئ احلوادث وأمراض وميكن التداوي يف -٤٩٦
ويقدم املرسوم احلكومي املتعلق خبدمات التأمني الصحي       . العيون وتلقّي مجيع أشكال الرعاية باجملان ودون إحالة       

 ما عدا ذلك من احلاالت وينبغي يف. قائمة مفصلة بأنواع العالج املتخصص املتاحة للمرضى اخلارجيني دون إحالة
وإذا رغب  . احلصول على إحاالت من أطباء الرعاية األولية أو من عيادة متخصصة أو مستشفى يستقبل املرضى              

املريض يف احلصول دون إحالة على خدمة طبية تستوجب إحالة، تأتى لـه ذلك باجملان، ولكن شركة التأمني ال                  
قد تتقاضى املؤسسة الطبية رمساً تنص القوانني ذات الصلة على          تعوضـه عما يتصل بذلك من تكاليف السفر، و        

 .دفعه نظري احلياد عن اإلجراء العادي املتمثل يف احلصول على إحالة

اخلدمات ووفقاً للقوانني املنطبقة يف الفترة املشمولة هبذا التقرير، ميكن احلصول دون إحالة من طبيب على  -٤٩٧
 :املتخصصة ومرافق الرعاية الطويلة األمدالتالية اليت تقدمها العيادات 

 :اخلدمات اليت تقدمها املرافق املتخصصة للمرضى اخلارجيني مثل 

 عالج األمراض اجللدية، �

 عالج األذن واألنف واحلنجرة، �
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 عالج أمراض النساء، �

 اجلراحة العامة وعالج اجلروح، �

 عالج أمراض العيون، �

 عالج األورام، �

  البولية،عالج املسالك �

 عالج األمراض النفسية، �

والعالج الطيب املتاح يف وحدات عالج أمراض الدماغ واألمراض اجللدية واملنتقلة جنسياً وأمراض الرئتني واألورام 
 .وإدمان املواد املخدرة

، كما أن   عيادات خاصة ويقوم جبزء هام من عمليات التشخيص بالتصوير للمرضى اخلارجيني أصحاب            -٤٩٨
ـ  ومعدل وحدات تصفية الدم    . ثري مـن اهلـياكل األساسـية لتشخيص األمراض موجود يف أيدي اخلواص            الك

وقد . املخصخصـة باملقارنة مع متوسط املوجود منها مرتفع جداً إذ أن ثلثي مجيع املرافق مملوك للقطاع اخلاص                
وبدأت العملية يف البداية . ألوليةبدأت اخلصخصة يف هذا اجملال مطلع الِعقد باملوازاة مع خصخصة قطاع الرعاية ا    

وميكن إنشاء وحدات صحية خاصة وتسيريها      . بتسيري املختربات وجماالت أخرى من خدمات تشخيص األمراض       
 وفق ما تنص عليه بتفصيل القوانني ذات الصلة، غري أن التعديالت املتكررة للتشريعات وتغري               ١٩٨٩مـنذ عام    

 .رعة انتشار هذه الوحدات اخلاصةاملؤشرات االقتصادية مل تساعد على س

وتتـبىن هنغاريا يف جمال خصخصة القطاع الصحي ما تسميه خصخصة الوظائف حيث تبقى املؤسسات      -٤٩٩
وينتمي حنو  . واملـباين واملعدات مملوكة للحكومة احمللية يف حني يقدم اخلدمات شخص مستقل أو مؤسسة جتارية              

. إىل هذه الفئة، يف حني يندر هذا الترتيب يف جمال عالج املرضى اخلارجيني             يف املائة من أطباء الرعاية األولية        ٩٠
وخيـتلف هـذا الـنمط عن اخلصخصة احلقيقية اليت جيري فيها متليك املؤسسة الصحية واملبىن واملعدات كذلك                  

عاً يف وهذا الشكل األخري من اخلصخصة نادر قطْ. للخواص، هذا إن مل ُتنشأ مجيعها يف األصل كممتلكات خاصة
 ).قطاع اخلدمات الطبية العامة(القطاع الذي ُتقدَّم فيه اخلدمات يف إطار نظام التأمني الصحي اإللزامي 

وتعمل األغلبية الساحقة من منظومة رعاية املرضى املقيمني يف مؤسسات مملوكة للحكومات احمللية، وال               -٥٠٠
، يف حني ال تشكل امللكية اخلاصة يف هذا القطاع إالّ            يف املائة من املؤسسات    ٢٠ إىل   ١٥متلك الدولة سوى حنو     

 يف مطلع التسعينيات من القرن املاضي، ولكن حتتم خفضه          ١٠٥ ٠٠٠وناهز عدد األِسرِّة    . نسـبة مئوية حمدودة   
 حىت اآلن بناًء على قرارات للحكومات احمللية باملوازاة مع النمو الذي عرفته             ١٩٩٥بشـكل جـذري منذ عام       

ويشمل جمموع أَسرِّة املستشفيات أسرِّة الشدة حيث ُتعالَج احلاالت اخلطرية          . املرضى اخلارجيني وحـدات عالج    
وأسـرِّة احلـاالت املزمنة وأجنحة املرضى امليؤوس من شفائهم ومراكز العالج باملهدئات واألسرِّة املوجودة يف                

. املستخدمة ألغراض إعادة التأهيلمؤسسـات عـالج املصابني بأمراض نفسية حادة أو مزمنة وأسرِّة املصحات            
ويشمل عدد األسرِّة املخصصة للحاالت .  يف املائة من األسرِّة إليواء من ُيعالَجون من أمراض مزمنة٢٤وُيستخدم 

 .املزمنة األسرِّة املوجودة لدى املؤسسات الطبية اليت يتلقى فيها املرضى الرعاية املتخصصة لفترة أطول



E/C.12/HUN/3 
Page 103 

يد القدرات الطبية على احلكومات احمللية، املسؤولة أيضاً عن االستجابة الحتياجات     وتقـع مسؤولية حتد    -٥٠١
وهناك قدرة حمددة ينص عليها القانون وتكفلها الدولة . السكان احملليني مبقتضى الدستور وقانون احلكومات احمللية

 وختضع مجيع أسرِّة املستشفيات     .ومـتاحة يف إطـار نظام التأمني الصحي وميوهلا نظام التأمني يف مجيعاً حلاالت             
 ٨٥ ٠٠٠واتضح لدى حتديد االحتياجات يف هذا اجملال أن حنو . ووحدات استشارات املرضى اخلارجيني للتفاوض

، بلغ عدد األسرِّة    ٢٠٠١يوليه  / متوز ١ويف  .  يف إطار نظام اخلدمات الطبية     ٢٠٠٠سـرير جرى متويلها يف عام       
ويتمثل الفارق يف احتياطي    .  منها مشموالً بعقود متويل نافذة     ٨٠ ٢٠٠ ، كان ٨١ ٢٥٩املكرسة ألغراض طبية    

 .القدرات املوجود حبوزة مقدمي اخلدمات الطبية الذين مل ُيمَنحوا بعد تراخيص العمل

اإلنقاذ يف حال األزمات وخدمات حاالت الطوارئ ورعاية احلوامل لكل          ويتاح من بني اخلدمات الطبية       -٥٠٢
أن كل مواطن   ونظراً إللزامية التأمني الصحي، ينبغي لدى تقدمي الرعاية الطبية افتراض           . دشـخص يوجد يف البل    

وال جيوز حرمان املواطنني غري اهلنغاريني من العالج يف         . هـنغاري مؤمَّـن، وال جيوز بالتايل حرمانه من العالج         
وإذا كان  . ري السترداد التكاليف  حـاالت الطـوارئ، وإذا طالت فترة العالج أو عندما تنتهي، ينبغي اختاذ تداب             

الشـخص املعين مواطن بلد تقيم معه هنغاريا اتفاقاً دولياً ثنائياً أو متعدد األطراف، بتكفل نظام التأمني الصحي                  
بالـتدابري اإلدارية الواجب أخذها يف االعتبار فيما يتعلق باحلالة بناًء على هذه االتفاقات واالتفاقيات، ويعوض                

وتقوم املؤسسة الصحية باملهام اإلدارية املتصلة      . الصحي ما تكبدته املؤسسة الصحية من تكاليف      مقـدم التأمني    
 .بالعالجات اليت يغطيها نظام تأمني خاص أو يتلقاها الشخص كخدمة خاصة

 تدابري منع األمراض الوبائية واملتوطنة وغريها من األمراض

وحيدد هنا احلاالت اليت جيوز فيها للهيئة       . ئة يف فصل منفصل   يتناول قانون الصحة املسائل املتصلة باألوب      -٥٠٣
الصحية أن تأمر مجيع السكان أو جزءاً منهم باخلضوع للفحص وللتلقيح أو العالج الطيب يف غضون مهلة قصرية                  

 .وإالّ، أمرت بوضعهم رهن احلجر الصحي

تعلق بالتدابري املتصلة باألوبئة الالزم امل) ٣ -خامساً  (١٨/١٩٩٨ويقدم مرسوم وزير الرعاية االجتماعية  -٥٠٤
اختاذهـا ملنع األمراض واألوبئة، والذي صدر لضمان تنفيذ القانون، قائمة مفصلة مبا ينبغي القيام به باملوازاة مع                  

 .املُعدية إن بعالجها أو الوقاية منها/مكافحة األمراض الوبائية

 قانون معاجلة البيانات الطبية األمراض املعدية اليت ينبغي         وبغية ضمان السالمة الدائمة من األوبئة، حيدد       -٥٠٥
وال جيوز االطالع على بيانات ذلك      . االحـتفاظ مبعلومات عنها يف ملف مفصل يف قاعدة بيانات اهليئة الصحية           

 .امللف إالّ للموظفني الطبيني املعنيني بعالج األمراض وللهيئة الصحية

. وبئة من ميزانية الدولة، وال يبقى بالتايل أي شخص خارج نطاقها لدواع مالية            وُتمـوَّل التدابري املتصلة باأل     -٥٠٦
 يف املائة،   ١٠٠ إىل   ٩٩وهناك نظام للتلقيح اإللزامي يف البلد يعىن بالدرجة األوىل باألطفال، وقد بلغ معدل تلقيحهم               

 .دول األعضاء يف االحتاد األورويبوهو معدل هائل حىت باملقارنة مبتوسط معدالت البلدان األوروبية، مبا فيها ال

 وهو  ١٩٩٩واعُتِمد التلقيح ضد التهاب الكبد من الفئة باء عام          . وجيري حتسني نظام التلقيح باستمرار     -٥٠٧
وتبدأ التلقيحات ضد الرتلة الرتفية عندما يبلغ الوليد        . يضـمن احلمايـة الطويلة األجل للصغار من فئة املراهقني         
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السل، والرتلة الرتفية، والدفترييا، ( أمراض إلزامياً وهي ١٠الوقت الراهن، يعد التلقيح ضد ويف . شهرين من العمر
، واحلصبة األملانية،   )النكاف(ية  النكافوالسـعال الديكـي، والكزاز، وشلل األطفال، واحلصبة، والتهاب الغدة           

 .والتهاب الكبد من الفئة باء

ة التمنيع من أنه مل ُتسجَّل ولو حالة واحدة من الدفترييا منذ عام ويتبني ارتفاع مستوى التلقيحات وفعالي -٥٠٨
، ومل ُتسجَّل سوى حالة أو حالتني       )ألول مرة  (٢٠٠٢ومل حتدث أي إصابات باحلصبة يف البلد يف عام          . ١٩٩٦

 ومنذ أن مت اعتماد التلقيحات، اخنفض عدد حاالت النكاف من عشرات اآلالف إىل. من السعال الديكي كل سنة
 .عدة مئات سنوياً

 سنة األشد عرضة هلا   ٦٥وأصبح التلقيح ضد نزالت الربد احلادة متاحاً باجملان لفئة من تتجاوز أعمارهم              -٥٠٩
والتلقيح اإللزامي متاح باجملان للسكان، وميكن احلصول على . عقب التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية

 . يف املائة من صندوق الضمان االجتماعي٥٠سعر مدعوم بنسبة مجيع التلقيحات االختيارية عموماً ب

وهذه اهليئة مكلفة بالرصد املستمر . وينشر املركز الوطين اإلجراءات السنوية للتلقيح اإللزامي ضد األوبئة -٥١٠
ية، بداً وفضالً عن إجراء حبوث بشأن االنتشار الوبائي لألمراض املعد     . حلالـة األوبـئة ومبراقبة سالمة اللقاحات      

 .املركز منذ ثالث سنوات جيري حبوثاً بشأن األمراض غري املعدية

وأعريت أمهية خاصة مدة عقود حلملة مكافحة داء السل اليت أنشئت يف إطارها، باإلضافة إىل التلقيح اإللزامي  -٥١١
. كتشاف املبكر للمرض  األويل والتلقيح العرضي التكميلي، شبكة من مراكز فحص الصدر باألشعة السينية بغرض اال            

ومل يعد فحص الصدر باألشعة السينية إلزامياً منذ بضع سنوات، لكنه ليس إال واحداً من األنواع املستحسنة للرعاية،                  
 .غري أنه قد يصدر أمر بإجراء فحوص مجاعية للرئتني إذا أصبح الداء أكثر شيوعاً يف منطقة معينة

باألوبئة، عند االقتضاء، يف حالة وصول أجانب إىل هنغاريا، ومعىن هذا           وقد ُتتَّخذ تدابري إلزامية متصلة       -٥١٢
ويسمح قانون مراقبة األجانب برفض منح حق الدخول ملن ثبت أهنم . أهنم قد يؤمرون باخلضوع للفحص والتلقيح

قائمة يعـانون من أمراض معدية خطرية، غري أنه ال يوجد أي إجراء جيعل رفض دخوهلم إلزامياً، كما ال توجد                    
 .باألمراض املعدية اليت يتعلق هبا األمر

وميكن االعتناء باملصابني بفريوس نقص املناعة . وُيصنَّف اإليدز يف هنغاريا من بني األمراض املنتقلة جنسياً -٥١٣
البشرية يف أي مؤسسة صحية، غري أنه، وبغية االمتثال للمتطلبات املهنية وضمان بيئة أفضل للعالج اخلاص، يدير               
مستشـفى بودابسـت املتخصـص يف األمراض املعدية جناحاً منفصالً يقدم الرعاية ملرضى فريوس نقص املناعة                 

 .واجلناح يف نفس الوقت مبثابة مركز للتوجيه املنهجي والفين. اإليدز/البشرية

لفترة ، وانطلقت أول محلة وقائية يف ا      ١٩٨٥وأضـحى فحص مشتقات الدم إلزامياً يف هنغاريا منذ عام            -٥١٤
؛ ويقع واجب التنسيق بني اهليئات املهنية واملنظمات غري احلكومية يف هذا اجملال على اللجنة الوطنية                ٨٦-١٩٨٥

 .ملكافحة اإليدز اليت تعمل حتت إشراف وزارة الصحة بتمويل من امليزانية املركزية
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إلحصاءات املركزي اليت مت نشرها عام      واسـتناداً إىل احلولـية اإلحصائية املتعلقة بالصحة الصادرة عن مكتب ا            -٥١٥
  ،EPINFO 2003عدد خاص، . EPINFO 2002.6( وإىل البـيانات اإلحصـائية للمركز الوطين لدراسة األوبئة   ٢٠٠١
 كان العدد   ٢٠٠١-١٩٨٦يف الفترة   : ، استقينا املعلومات التالية خبصوص مرضى اإليدز يف مجهورية هنغاريا         )٢٠رقـم   
 شخصاً يف كل مليون نسمة، بينما كان العدد التراكمي اإلمجايل يف بلدان ٣٩ز يف هنغاريا  حلاالت اإليدالتراكمي

وباملقابل، بلغ العدد التراكمي حلاالت اإلصابة بفريوس نقص        .  شخصاً يف كل مليون نسمة     ٦٦٣أوروبا الغربية   
سمة بوضع األجانب يف     شخصاً يف كل مليون ن     ٥٤ يف هنغاريا    ٢٠٠١ إىل عام    ١٩٩٤املـناعة البشرية من عام      

 أشخاص يف كل مليون نسمة يف       ٣١٠ شخصاً يف كل مليون نسمة بدون األجانب، باملقارنة مع           ٣٦احلسبان، و 
 .بلدان أوروبا الغربية

 أكثر أسباب اإلصابة    ٢٠٠١ وعام   ١٩٨٦وشـكلت العالقات اجلنسية بني املثليني كل سنة بني عامي            -٥١٦
فقد أصيب هبذه الطريقة    . ملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية على حد سواء       شيوعاً يف أوساط مرضى اإليدز وا     

 ومن مرضى   ٢٠٠١ يف املائـة مـن حاملي فريوس نقص املناعة البشرية الذين مت تشخيصهم حىت هناية عام                  ٧٢
 يف  ١٦ة  وبلغ معدل من أصيبوا عن طريق العالقة اجلنسية الغريية من حاملي فريوس نقص املناعة البشري              . اإليـدز 

 .املائة من جمموع احلاالت يف هنغاريا

ويف .  مصاباً باإليدز يف هنغاريا    ٢٥١، تويف ما جمموعه     ٢٠٠٣ إىل الربع األول من عام       ١٩٨٦ومن عام    -٥١٧
 .السنوات األخرية، اخنفض عدد الوفيات اليت هلا صلة باإليدز يف هنغاريا كنتيجة لفعالية العالج املضاد للفريوس

  األهايل يف ختطيط نظام الرعاية الصحية وتسيريه ومراقبته إىل أقصى درجةرفع مشاركة

لذلك، . وال يزال تعزيز دور اجملتمع املدين يشكل حتدياً       . ليس لدى هنغاريا تقليد قوي يف إشراك األهايل        -٥١٨
ن الصحة من بني     الوطين لعقد م   `يوهان بيال `املتعلق بربنامج   ) -١٦ -رابعاً   (٤٦/٢٠٠٣جيعل مرسوم الربملان    

 .أولويات الربنامج جعل مشاركة األهايل يف احلفاظ على الصحة وتنميتها مشاركة عامة ومنتظمة

 دور املفوض الربملاين يف إعمال حقوق املرضى يف جمال إدارة قطاع الصحة

) مني املظامل أ(تعلقت التحقيقات اليت جرت استجابة للشكاوى املقدمة للمفوض الربملاين للحقوق املدنية             -٥١٩
يف جمال الرعاية الصحية باحلقوق الدستورية املتمثلة يف الضمانة القانونية للمؤمَّن واحلق يف احلياة والكرامة واحلق                

 .يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة اجلسدية والعقلية

وتنظيم اإلطار الالزم إن إنشاء . وتـتعلق الشـكاوى اليت يتكرر تقدميها إىل املفوض بسري خدمة اإلسعاف     -٥٢٠
وكلما عجز اإلسعاف عن أداء     . لتسـيري قطـاع اإلسعاف بطريقة سليمة ومنتظمة ومنسقة من مسؤوليات الدولة           

واجباته املتمثلة يف اإلنقاذ من املوت وما يتصل بذلك بشكل وثيق من التدخالت يف حاالت الطوارئ، يتهدد اخلطر                  
مج الرامية إىل حتسني خدمة اإلسعاف أن تفضي إىل اإلعمال التام للحق يف        ومن شأن الربا  . احلق الدستوري يف احلياة   

وقد أكد املفوض الربملاين أن احلقني الدستوريني املتمثلني يف احترام كرامة           . احلـياة نـيابةً عـن اخلدمات الصحية       
 .من الرعاية الصحيةالشخص ومتتعه بأعلى مستوى ممكن من الصحة اجلسدية والعقلية قد يصبحان يف خطر إذا ُحِرم 
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. وتشكل املظامل اليت يعاين منها السجناء خالل فترة احلبس جماالً خاصاً للشكاوى املتصلة بالرعاية الصحية -٥٢١
إن حق الرتالء يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة اجلسدية والعقلية ال ُينتقص منه خالل فترة احلبس؛ ومن                

وقد توصل النائب العام للمفوض الربملاين      . ة الصحية املناسبة حلالتهم الصحية    حقهـم بالتايل احلصول على الرعاي     
لـلحقوق املدنية إىل أن هناك جتاوزات دستورية تتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة اجلسدية                  

مؤسسة السجن ولكن   والعقلـية يف حالـة مل يكن فيها باإلمكان توفري الرعاية الصحية املناسبة لرتيل إالّ خارج                 
 .املؤسسة مل تبادر إىل تعليق سجنه

فقد استنتجوا من . وحتظى مسألة تكافؤ الفرص بالنسبة للمعوقني باألولوية يف حتقيقات املفوضني الربملانيني -٥٢٢
التحقـيق يف سـبع حـاالت أن احلقوق الدستورية للمواطنني انُتهكت، وخباصة حقوقهم يف الكرامة والضمان                 

وتعلقت الشكاوى بالرعاية املؤسسية ومبختلف املنح املالية، ويف إحدى احلاالت زاد           . ي وتكافؤ الفرص  االجتماع
ووردت شكاوى متكررة بشأن إعانات النقل للمعوقني حركياً يف فترات          . من حدة الشكوى سوء تفسري القانون     

يز ألن قسماً هاماً ممن يعانون من إعاقات وتبني للمفوض الربملاين أن هناك جتاوزات تتعلق حبظر التمي. إبالغ عديدة
 .حادة ويتلقون إعانات اإلعاقة ليسوا وفقاً للقوانني اهلنغارية السارية املفعول مؤهلني للحصول على إعانات النقل

 مؤسسات اإليواء

لقت وتع. ٢٠٠٢مت إعداد ستة تقارير عن حتقيقات يف احلقوق الدستورية لرتالء مؤسسات اإليواء يف عام  -٥٢٣
أغلبـية اإلجـراءات مبتطلـبات الضمانة القانونية املستمدة من سيادة القانون واحلق يف إجراءات عادلة واحلق                 

كما ثبت انتهاك احلق يف الضمان      . الدسـتوري يف التمـتع بأعـلى مستوى ممكن من الصحة اجلسدية والعقلية            
 .االجتماعي وحق امللكية

، على غرار ما حصل يف السنوات السابقة، مردها إىل االختالالت وأظهرت التحقيقات أن معظم املشاكل -٥٢٤
احلاصـلة يف جمال رعاية الصحة العقلية بسبب نقص املوظفني املتخصصني يف املؤسسات وحمدودية املوارد املالية،                

يوت وتزداد احلاجة سنة بعد أخرى إىل جتديد الب       . فضـالً عن اختالالت أخرى تتصل بالرعاية املباشرة للمسنني        
 .املوجودة وعصرنتها بالقدر الالزم لالمتثال للشروط اليت تقتضيها خمتلف األنظمة التقنية

ورغـم التحقـيقات العديدة اليت أجريت بشأن مؤسسات اإليواء ونشر نتائجها، ال تزال مواطن اخللل                 -٥٢٥
. شطة العالج وإعادة التأهيل موجودة    املتصلة بعدم توفر احلد األدىن من العناية الطبية الالزمة وما يرتبط هبا من أن             

ولكـن مـا يدعو إىل التفاؤل هو أن اإلجراءات اليت اختذها املفوض الربملاين تكللت بنجاح تام يف كل حالة مت                     
فقد حظيت التوصيات واملبادرات بالقبول يف كل حالة، ومت تعديل املمارسات وفقاً لذلك أو              . التحقـيق فـيها   

ع السلطات املختصة ومراكز إعداد املنهجيات على صعيد املقاطعات لتشجيع تنفيذ        أُِعدت خطط عمل بالتعاون م    
 .التوصيات يف أقرب وقت ممكن

 تنظيم األسرة

وقد . تنظم دوائر محاية األسرة الرامية إىل تعزيز تنظيم األسرة والرغبة يف إجناب األطفال على الصعيد اإلقليمي           -٥٢٦
. عيد دون اإلقليمي وعلى مستوى املقاطعات البلدية جبانب هيئة الرعاية الصحيةأنشئت على أساس مبدأ العمل على الص
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وهتـدف إىل تقدمي إرشادات خبصوص األمور الوراثية ومعلومات بشأن تنظيم األسرة والتحكم يف النسل وإعداد اآلباء    
أما فيما . هام يف السنوات األخريةولقد قامت هبذه امل. لالعتناء بطفلهم املتوقع وإسداء املشورة بشأن كيفية عالج العقم  

 .سبق، فكان دورها االستشاري يقتصر حصراً على تقدمي اإلرشادات فيما يتعلق باإلجهاض

) ب(٢وعالوة على ذلك، تشمل الوظائف املنوطة بدائرة الرعاية االجتماعية للطفل، وفقاً للفقرة الفرعية  -٥٢٧
فل، أموراً منها تقدمي استشارات بشأن مسائل تنظيم األسرة وعلم           من القانون املتعلق حبماية الط     ٣٩مـن الفقرة    

النفس والتربية والرعاية الصحية والصحة العقلية والوقاية من إدمان املخدرات أو منع احلصول عليها، وذلك بغية               
 . تعزيز صحة الطفل اجلسدية والعقلية وتربيته يف أسرته

ومن بينها  . العامة املتعلقة بالفحوص املتاحة باجملان للمؤمَّنني     ويتضـمن قـانون التأمني الصحي القواعد         -٥٢٨
الفحـوص اإللزامـية الـيت جيريها أطباء األطفال على الفئات العمرية املنوط هبم رعايتها والفحوص املستحسنة                 

العملية على وتركز هذه . وجتري اآلن عملية تتمثل يف حتديث تنظيم وتنفيذ الفحص الطيب املتعلق باألورام. للبالغني
 .حتقيق مستوى أعلى من الكفاءة يف اكتشاف أورام العنق والثدي واجلهاز اهلضمي

ومن بني الشروط القانونية العامة أن الطبيب ملزم، إذا خضع مريض لفحص يعد وسيلة مناسبة للكشف                 -٥٢٩
 .حصعن اعتالل، بأن يكتب رأياً بشأن حالة املريض ينبين على نتائج الكشف يف تقرير الف

اً يسمى     الربنامج الوطين لعقد من الصحة    ويضم   -٥٣٠ َوَضع تدابري خاصة حلماية    " شبيبة معافاة " مشروعاً فرعّي
احلوامـل واألمهات والرضع واألطفال واملراهقني والصحة اإلجنابية بشكل عام، وذلك بغية التشجيع على اختاذ               

وينصب تركيز املشروع الفرعي .  التعاطي مع احلياةقـرارات مسؤولة بإجناب األطفال وتبّني منطلقات سليمة يف       
على حتسني اإلرشاد يف جمال تنظيم األسرة، وذلك بتحسني خدمة رعاية الطفل اليت يقدمها املساعدون الطبيون يف 
املقاطعـات واملدارس ودائرة محاية األسرة، وبإقامة أساس مهين وقائم على منهجيات، وبتنسيق أنشطة منظومة               

 .القائمة وحتسينهااملؤسسات 

وسـيعزز اإلدراك املـبكر لوجود اختالالت جينية ومنع وقوع االختالالت وذلك بالتشجيع على تبّني                -٥٣١
وسيطور خدمة رعاية الطفل اليت يؤديها املساعدون الطبيون وسيحسِّن         . أسلوب حياة سليم وتعزيز التدخل الطيب     

سيوفر جماالً أرحب للتعليم املستمر وسيعمل على حتديد واعتماد عمل املوظفني والسري املوضوعي لإلشراف املهين و
وسيأخذ باملبادئ املوحدة املتمثلة يف توخي الوقاية يف جماالت طب النساء ورعاية األمهات ورعاية . مبادئ موحدة

يع وسيستعمل مج" عيادات التوليد املناسبة لألسر  "وسيشجع  .  سنة ١٨ و ٠األبـناء الذيـن تتراوح أعمارهم بني        
 .الوسائل املتاحة له للترويج للرضاعة مبا جيعل منها األسلوب العام والطبيعي لتغذية الرضع

 ٤ ٨٣١): ٢٠٠١يف عام (عدد املمرضني يف كل مقاطعة  -

 ٩٩ ٠٠٠: عدد احلوامل الالئي استفدن من الرعاية -

  يف املائة٨٦,٩ :عدد احلوامل الالئي استفدن من الرعاية يف النسبة املئوية حلاالت الوضع -

 ٩٥ ٠٠٠: عدد الزيارات الطبية للرضع -
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  يف املائة٩٨,٣: عدد الزيارات الطبية للرضع يف النسبة املئوية للمواليد -

 ٨,٢: عدد جلسات اإلرشاد لكل أم حديثة العهد بالرعاية -

 ١٠,٨:عدد جلسات اإلرشاد املتعلقة بكل رضيع حديث العهد بالرعاية -

 . يف املائة٩٨,٣: ن من الرعاية الطبية املتخصصةالرضع املستفيدو -

 التدابري املتخذة ملكافحة تعاطي التدخني وإدمان الكحول واملخدرات واألمراض املنتقلة جنسياً

يعد احلد من التدخني من بني املهام ذات األولوية يف قطاع الصحة العامة، إذ تدخن نسبة مرتفعة جداً من  -٥٣٢
سيجارة ٢,٣٧٢(لسجائر اليت يدخنها كل فرد سنوياً ضعف املتوسط يف االحتاد األورويب            السكان، ويناهز عدد ا   

 ).١٩٩٩للشخص سنوياً عام 

 وبعض محاية من ال يدخنون بشأن ١٩٩٩وصـادق الـربملان عـلى القانون اثنني وأربعني الصادر عام       -٥٣٣
لذلك اعتماد سلسلة من القيود مماثلة ملا جيري العمل ومت تبعاً . القواعد املتعلقة باستهالك منتجات التبغ واالجتار هبا

ورغم . به يف بلدان االحتاد األورويب، وخباصة يف جمال القواعد املتعلقة بالتدخني يف أماكن العمل واألماكن العامة               
ت مزيداً  أن بعض القيود كانت سارية املفعول يف املرافق الطبية والتعليمية والرياضية واخلاصة بالشباب، فإهنا عرف              

وجيوز لسلطات الصحة العامة أن تغرِّم املخالفني، وُخصصت بعض أموال          . مـن التشديد بفعل القوانني اجلديدة     
 .الغرامات لقطاعي تعزيز الصحة والرعاية الوقائية

 ، تعتمد هنغاريا القوانني ذاهتا اليت يطبقها االحتاد األورويب فيما خيص وضع           مبنتجات التبغ وفـيما يتعلق     -٥٣٤
ويتمثل برنامج السنوات اخلمس املقبلة يف تغيري هيكل إنتاج . العالمـات واإلشارات املتعلقة حبماية الصحة عليها      

وتعتمد هنغاريا يف تقنينها للدعايات     . التبغ يف هنغاريا بغرض تقليص نسبة القطران والنيكوتني يف منتجات التبغ          
 ١٩٩٧ دعاية منتجات التبغ للقانون مثانية ومخسني الصادر عام          وختضع. املـتعلقة بالتبغ، معايري االحتاد األورويب     

 والذي يفرض حظراً عاماً على دعاية       ٢٠٠١بشأن الدعاية التجارية يف صيغته املعدلة بالقانون واحد الصادر عام           
 .منتجات التبغ

. ئمة يف أوروبا  وفـيما يتعلق بعدد األمراض النامجة عن استهالك الكحول، توجد هنغاريا على رأس القا              -٥٣٥
ويـتزايد يف الوقـت الراهن معدل الوفيات الناجتة عن األمراض املرتبطة مباشرة باستهالك الكحول، مبا يف ذلك                  

 .علل الكبد والقلب والشرايني/أمراض

فقد ارتفع عدد املرضى املعالَجني أربع مرات يف الفترة       . كمـا أزداد اسـتهالك املخدرات ازدياداً هائالً        -٥٣٦
ففي حني بلغ عدد املرضى     . ، وهـو ما فرض أعباًء إضافية على خدمات الصحة كماً ونوعاً           ١٩٩٩ىل   إ ١٩٩٤

 يف عام   ١٢ ٧٦٥، وصل عددهم إىل     ٣٥٥٣ يف مؤسسات الرعاية الصحية      ١٩٩٥الذيـن تلقوا العالج يف عام       
لقد عرف . فاًوعلى خالف ذلك، اخنفض عدد املرضى اجلدد اخنفاضاً طفي. ٢٠٠٠ يف عام ١٢ ٧٨٩ وإىل ١٩٩٩

  ١٩٩٩ ارتفاعاً مستمراً، ومل ُيسجَّل اخنفاض طفيف إالّ بني عامي ١٩٩٩ و١٩٩٥عـدد املرضـى بـني عامي     
والربنامج احلكومي املصمَّم ملكافحة    . ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وحـدث ارتفاع طفيف مرة أخرى بني عامي         . ٢٠٠١و
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ويتطلب تنفيذ الربنامج وحتقيق أهدافه     . تاستهالك املخدرات هو االستراتيجية الوطنية للحد من مشكل املخدرا        
 .التعاون والدعم من جانب وزارات عدة ومن جانب اجلماهري

، من بني األولويات الوطنية العشر املسطَّرة يف        "ةبرنامج الصحة العامة من أجل أمة تنعم بالصح       "ويذكر   -٥٣٧
ستهالك الكحول وتعاطي التدخني    اإلفراط يف ا  (، مكافحـة إدمان املواد املخدرة       ٢٠١٠بـرناجمه حـىت عـام       

ويتضمن هذا . الربنامج الوطين لعقد من الصحة) -١٦ -رابعاً  (٤٦/٢٠٠٣واعتمد الربملان بقراره ). واملخدرات
 برناجماً فرعياً يضم كل منها مشاريع فرعية منفصلة تركز على احلد من تعاطي التدخني ومنع إدمان                 ١٩الربنامج  

قاية من اإليدز وعلى تقليص األخطار اليت تتهدد حياة البشر وعلى منع الوفيات             الكحـول واملخدرات وعلى الو    
 .واألمراض واإلعاقات اليت ميكن جتنبها

املتعلق ) -١١ -اثنا عشر  (٩٦/٢٠٠٠، صوت الربملان لصاحل القرار      ٢٠٠٠ديسمرب  /ويف كانون األول   -٥٣٨
 أصوات وامتناع عضوين عن     ٣٠٩ت بأغلبية   بقـبول بـرنامج االسـتراتيجية الوطنية للحد من مشكل املخدرا          

وتتضمن هذه الوثيقة املهام واألهداف على املدى القصري واملتوسط والطويل          . التصـويت ومل يعارضه أي عضو     
وتعاجل االستراتيجية الوطنية يف معظمها مشكل      . وتشـكل خطـة عمل للتغلب على مشكل استهالك املخدرات         

من اجملاالت يستحيل فصلها عن مكافحة تعاطي الكحول والتدخني واحملاليل          املخدرات، ولكن مهامها يف العديد      
 .العضوية وحىت األدوية اليت مل يصفها األطباء

ومتتثل براجمناً اخلاصة بتطوير شبكة اخلدمات وعصرنة التعليم املتعلق مبكافحة إدمان املخدرات لتوصيات              -٥٣٩
 .االحتاد األورويب

. لوطنية للحد من مشكل املخدرات إىل حتقيق أهداف تستند إىل حبوث سليمة           وهتـدف االسـتراتيجية ا     -٥٤٠
وتتواصـل البحوث اجلارية يف إطار املشروع األورويب إلجراء االستقصاءات يف املدارس بشأن استهالك الكحول            

رات واملخدرات استجابةً لطلب وزارة شؤون الشباب والرياضة السابقة للحصول على صورة أوضح حلالة املخد             
. وجيري حالياً دراسة عدة برامج للوقاية من املخدرات لتحديد فعاليتها         . يف هـنغاريا يف ضـوء البيانات الدولية       

وقد مت تصميم عدة استراتيجيات بتنسيق من وزارة شؤون الشباب          . وسيبدأ عما قريب حبث العملية االستراتيجية     
ووزارة ) وزارة املالية (ومكتب اجلمارك واجلبايات    ) ليةوزارة الداخ (ووضعت الشرطة الوطنية    . والرياضة السابقة 

 .الدفاع ووزارة التعليم مجيعها وثائق للمفاهيم املهنية تتقاطع مع االستراتيجية الوطنية للحد من مشكل املخدرات

وُخصص قدر أكرب من ذي قبل من التمويل لربنامج َمدرسي للوقاية من املخدرات والتنمية الصحية متوله        -٥٤١
ويكفل هذا الربنامج الوصول إىل اآلالف من . وزارة شؤون الشباب والرياضة السابقة باالشتراك مع وزارة التعليم

التالمـيذ الذين يتعامل معهم داخل شبكة املدارس وقاعات الدراسة مقدمو خدمات ميلكون الكفاءة املهنية، من                
 .املدرسة اليت يتعلق هبا األمربينهم املدرسون املدربون تدريباً مناسباً ممن يعملون يف 

" أفالم الشبكة "ومن بني أفضلها برنامج     . ومت تصـميم وتطوير عدة مشاريع للوقاية لقيت جناحاً باهراً          -٥٤٢
. دعماً مهنياً للشبان يف قاعات الدراسة     " أفالم الشبكة "ويقدم برنامج   ". التحوالت الوسيطة "واملعـرض املسمى    
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وأما . هن على توسيع نطاق الربنامج ليشمل املدارس الواقعة خارج بودابيست         وتعمـل الـوزارة يف الوقت الرا      
 .وقد عرض عدة سلسالت أجنبية ناجحة. فهو معرض تفاعلي يتلوه أيضاً حوار مع اخلرباء" التحوالت الوسيطة"

عبية اليت تعمل على     فريقاً ملكافحة املخدرات ونالحظ تزايداً يف عدد اهليئات االجتماعية الش          ٦٠وهناك أكثر من     -٥٤٣
 .الصعيد دون اإلقليمي وعلى صعيد املقاطعات واألقاليم على تنسيق اجلهود الرامية إىل احلد من استهالك املخدرات

ويتمثل هدف هذا الربنامج يف وضع برامج للحد        . وال نزال بصدد إنشاء شبكة من أماكن التسلية اآلمنة         -٥٤٤
ا البيانات املتعلقة باستهالك املخدرات أن تعاطي هذه املخدرات يبلغ          مـن األخطـار يف األماكن اليت تظهر فيه        

وستتيح هذه الربامج بيئة صحية ال      . مستويات عالية جداً، مثل األماكن اليت تقام فيها حفالت املوسيقى والرقص          
 .بد منها لتقليص عدد احلوادث اليت تقع يف النوادي املوسيقية

انون العقوبات جعل بإمكان مجيع األشخاص الذين جربوا املخدرات أن خيتاروا نوعاً ومثة تعديل مت إدخاله على ق      -٥٤٥
ويشتمل املرسوم املتعلق بالقانون . مـن العـالج البديل عندما جيري اعتقاهلم كمستهلكي خمدرات وليس كمدمنيها فقط          

 إدمان املخدرات،    املتعلق بتنظيم العالج من    ESZCSM-GYISM) -١٦ -خامسـاً    (٢٦/٢٠٠٣املرسـوم   (املعـدل   
والصادر عن وزارة الصحة )  التثقيفية-واخلـيارات القائمة على بديل يف عالج مستهلكي املخدرات، واخلدمات الوقائية          

ويدعو املرسوم املرفق   . ووزارة الشـباب السابقة على الربوتوكول اخلاص باهليئات املهنية اليت شاركت يف صياغة القانون             
 : ان بشأن مسألة التعود، ومييز بني ثالث فئات من املستفيدين من خيارات العالج البديلإىل إجراء استقصاء باجمل

 جمرب املخدرات، -

 املدمن -

 ).املتعود(املستهلك الذي يطرح تصنيفه مشكلة  -

مصحات العالج من إدمان املخدرات ومراكز إعادة التأهيل وأجنحة (وميكن جلميع مؤسسات الرعاية الصحية  -٥٤٦
أن ) مراكز اخلدمات البسيطة وبرامج الوقاية، وما إىل ذلك       (واليت ال تعمل يف قطاع الرعاية الصحية        ) ين املخدرات مدم

 .تشارك يف تقدمي الرعاية شريطة أن تكون لديها الكفاءة املهنية للمشاركة يف تنفيذ خيارات العالج البديل

فقد ُشِرع مؤخراً يف . وية يف تنفيذ االستراتيجيةوحيظـى تقـدمي الدعـم لربامج احلد من املخاطر باألول        -٥٤٧
وتعتزم الوزارة تطبيق برنامج مؤلف من مخسة مستويات عنوانه         . مـبادرات جديدة تتعلق بتبادل امليثادون واإلبر      

 :وترتبط هذه املستويات املختلفة الواحد باآلخر على النحو التايل". تبادل اإلبر"

 خدمات ُتقدم عند عتبة منخفضة -١

 برامج للتوعية يف الشوارع -٢

 حافالت متنقلة لتبادل اإلبر -٣

 أجهزة آلية لتبادل اإلبر -٤

 .برامج تبادل اإلبر يف الصيدليات -٥
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 على أساس ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥وبدأ يف . ومت حىت اآلن تنفيذ البنود األربعة األوىل من هذا الربنامج -٥٤٨
وتستهدف اخلطط توسيع هذا التدبري من خالل زيادة     . بر يف الشارع  الـتجربة استخدام أول جهاز آيل لتبادل اإل       

 .عدد األجهزة اآللية لتبادل اإلبر

، يتعني على املدارس أن     )٨-سادساً   (١١/١٩٩٤ من مرسوم وزير الثقافة والتعليم رقم        ٦ووفقاً للفقرة    -٥٤٩
ملهنيون يف إعداد برنامج للتثقيف الصحي ويساعد أولئك ا. تستخدم مهنيني للعمل يف جمال محاية األطفال والشباب

ووفقاً . وينص املرسوم على حظر بيع واستهالك املنتجات الضارة بالصحة        . يتضمن الوقاية من تعاطي املخدرات    
 بـاء، يساعد الشخص الذي يقوم بتنظيم أوقات الفراغ، أيضاً، يف تنفيذ أنشطة الوقاية من اإلدمان                 ٦للفقـرة   

 .الذين تعافوا من اإلدمان يف جمتمعاهتموكذلك يف إدماج الطالب 

املتعلق ) ٣-سادساً   (١٨/١٩٩٨ من مرسوم وزير الرفاه االجتماعي رقم        ٢١ و ٢٠وتتـناول الفقرتان     -٥٥٠
، واإلجراء الواجب   منع األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي    باعـتماد تدابري وبائية ملنع األمراض املُعدية واألوبئة،         

ووفقاً للتشريع، تعود صالحية تتبُّع ومعاجلة املرضى املصابني هبذه األمراض املعدية إىل .  باملرضإتباعه عند اإلصابة
املعهـد الوطـين لألمراض اجللدية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، ومعهد معاجلة اجللد واألمراض املنقولة               

شر سنوات األخرية تسجيل حاالت تقل عن       وتبيِّن اإلحصاءات أنه مت يف هنغاريا خالل الع       . باالتصـال اجلنسي  
وخيول التشريع  .  إصابة مبرض السيالن   ٥ ٠٠٠ و ١ ٢٠٠ إصـابة مبرض السفلس وحاالت تتراوح بني         ١ ٠٠٠

الدائرة الوطنية للصحة العمومية واألطباء وصف العالج لألشخاص الذين ال حيضرون طوعاً عندما يتلقون إخطاراً 
 . األمراض املنقولة باالتصال اجلنسيبذلك من املرفق املعين مبعاجلة

إن املعهـد الوطـين لترويج الصحة واللجنة الوطنية لإليدز يعمالن يف إطار الوزارة، ويقدمان خدمات                 -٥٥١
ويقومان أيضاً بتنسيق عمل املنظمات غري احلكومية       . التثقـيف الصحي إىل املقيمني وإىل اجملموعات خمتلفة منهم        

 .بفضل األموال اليت حيصالن عليها من خالل عمليات تقدمي العروضالعاملة يف هذا اجملال، 

 الوضع الصحي جملموعات ضعيفة معينة

تكافؤ الفرص يف التمتع "الوطين لعقد الصحة، يركِّز الربنامج الفرعي املعنون " يوهان بيال"يف إطار برنامج  -٥٥٢
 :لذين يعيشون يف حالة حرمانعلى محاية صحة األشخاص وجمموعات األشخاص ا" باخلدمات الصحية

احلـد يف األجل القصري من األسباب الكامنة وراء رداءة األوضاع الصحية جملموعات السكان               -
باملقارنة بباقي فئات السكان والقضاء بصورة ) الروما واملعوقون واملشردون(املستبعدة من اجملتمع 

 .تامة على تلك األسباب يف األجل الطويل

ون متييز إىل نظام الرعاية الصحية، وإىل الرعاية نفسها، وبرامج الوقاية اليت            ضـمان الوصول د    -
 .تستهدف اجملموعات االجتماعية املستبَعدة

القضاء على التحيُّز الذي ميارسه املهنيون يف نظام الرعاية الصحية والذي يثري التمييز، والقضاء               -
 .على األسباب األخرى للتمييز
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ى املستويني الثانوي والعايل يف جمال الرعاية الصحية مبعلومات عن الوضع           استكمال التدريب عل   -
-الصحي للمجموعات املستبَعدة اجتماعياً، وال سيما جمموعة الروما، وأوضاعهم االجتماعية           

ووضع برامج .االقتصـادية وخصائصهم الثقافية من خالل برامج تدريبية تعزِّز تقبُّل االختالفات  
 .مجموعات املستبَعدة اجتماعياً يف مرحليت التشخيص وما بعدهلتقدمي الرعاية لل

ويف إطار الربنامج الوطين لعقد الصحة، تتضمن التدابري املدرجة يف املشروع الفرعي لتحسني ومحاية صحة  -٥٥٣
مح الكبار يف السن، حتسني التدريب فيما يتعلق مبشاكل الشيخوخة، وحتليل لألوضاع، يليه إعداد برنامج عمل يس

شبكة لتقدمي الرعاية يف املرتل من جانب "مبعرفة االحتياجات الصحية للكبار يف السن ومحايتهم، والشروع يف بناء 
 ".أشخاص غري مهنيني

وأوضاعهم االقتصادية  .  يف هنغاريا هم اجملموعة اليت تعيش يف أسوأ األحوال املادية والصحية           املشردونو -٥٥٤
وقد أنشأت وزارة الصحة شبكة مستقلة مؤلفة من أطباء مؤهلني لتقدمي           . على صحتهم الرديـئة تؤثر تأثرياً بالغاً      

وتؤمن هذه الشبكة استمرار . الرعاية األولية هلذه اجملموعة باستخدام أموال الرعاية االجتماعية املتاحة هلذا الغرض
دة يف بودابست، فإن الرعاية     ومبا أن اجملموعة األكرب حجماً من املشردين موجو       . عملها من خالل عقود مستقلة    

الصحية اليت تقدمها الشبكة هي خاصة مبدينة بودابست، لكن مجيع فروع الشبكة يف البالد تقدم خدمات مماثلة                 
ويتم توجيه املرضى الذين يسجلون أنفسهم يف هذه الشبكة لتلقي العالج، إىل مراكز             . للـرعاية الصحية األولية   

 وقـد سـاعدت األنشطة اليت تقوم هبا مجعية األعمال اخلريية        . هاتشـخيص مناسـبة ميكـنهم الوصـول إلـي         
)Maltese Charity Service ( واليت تتمشى مع اخلصائص الفريدة هلذه اجملموعة، يف إنشاء مرافق تشخيص متحركة

 .تستخدم يف تشخيص املرضى الذين يعانون من مشكالت حمددة، باإلضافة إىل تقدمي أشكال أخرى من املساعدة

على شرط إنشاء محامات داخل     ) ٣-سادساً   (١٩٩٨ لعام   ١٨ويـنص مرسـوم وزيـر الصحة رقم          -٥٥٥
املستشفيات لتطهري املرضى قبل الدخول إىل املستشفى وذلك لتجنب حرمان املريض الذي حيتاج إىل الدخول إىل                

وصول إليها، وفقاً ألحكام قانون وينبغي معاجلة مسألة تلقي الرعاية وإمكانية ال. املستشفى، ألسباب تتعلق بنظافته
كما أن املؤسسات تؤدي دوراً هاماً يف إجياد حلول ملشاكل الرعاية           . الصحة والقواعد اليت تنظم التأمني الصحي     

 .الصحية هلذه الفئة من السكان

وباإلضـافة للمشردين، فإن األشخاص الذين ظلوا عاطلني عن العمل لفترات طويلة، واألشخاص الذين               -٥٥٦
 يعانون من   - مثل األشخاص الذين يعيشون يف مزارع معزولة         -عيشون بعيداً عن مرافق تقدمي اخلدمات الطبية        ي

 .أوضاع صحية سيئة

 األوضاع الصحية جلماعة الروما

إن مجاعة الروما معّرضة لعوامل متعددة تؤثر بصورة سلبية على أوضاعها الصحية، حىت أن معدل العمر                 -٥٥٧
ويف :  سنوات من معدل العمر املتوقع لألفراد من غري الروما         ١٠تلـك اجلماعة أقل بأكثر من       املـتوقع ألفـراد     

 عاماً ونصف باملقارنة بغريهم من الذكور من الفئات األخرى من        ١٢املتوسـط، يـتوىف الذكور من الروما قبل         
النساء من اجملموعات األخرى  عاماً ونصف العام باملقارنة بغريهن من      ١١السكان، وتتوىف اإلناث من الروما قبل       
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ومعدل وفيات املواليد املبكرة يف هذه اجملموعة ينذر باخلطر ألنه يبلغ حنو ضعف املعدل املسجل على   . من السكان 
ويف هذا الصدد، فإن زيادة     . وحتسني الوضع الصحي لسكان الروما هو هدف غاية يف األمهية         . املسـتوى الوطين  

 .يف جمال التشخيص الوقائي وخدمات التمريض هو أمر بالغ األمهيةفعالية خدمات الرعاية الصحية 

وقـد اختذت احلكومات اليت تعاقبت منذ أواسط التسعينات اخلطوات للتصدي بشكل شامل لألوضاع               -٥٥٨
 الرديئة اليت تعيش فيها مجاعة الروما، وهي اآلن بصدد تنفيذ جمموعة ثالثة من التدابري املتوسطة األجل الرامية إىل                 

، وتوفر هذه   )١٠٢١/٢٠٠٤مرسوم احلكومة رقم    (حتسني مستويات معيشة تلك اجلماعة وأوضاعها االجتماعية        
وترغب وزارة الصحة يف حتسني وتشجيع تدريب املهنيني        . اجملموعـة مـن التدابري إطاراً لعمل الوزارات املنفِّذة        

بيق برامج متعددة الثقافات تعزز مواقف      املـنحدرين مـن الـروما يف جمـال الرعاية الصحية وتيسري إعداد وتط             
وممارسات خالية من التحيز أو التمييز ميكن إدماجها يف برامج التعليم اجلامعي والعايل يف مدارس الطب وغريها من 

ويتمثل هدفنا يف وضع برامج لتدريب الطالب على تقدمي الرعاية          . مؤسسـات التدريب يف جمال الرعاية الصحية      
 .أو دعم انفتاحهم عليها/ا املختلفة لتوعية الطالب بالثقافات األخرى والصحية مبستوياهت

 :وتتضمن التدابري اليت اختذت مؤخراً ما يلي -٥٥٩

املساعدين "شـرع املعهد الوطين للرعاية الصحية األساسية يف تنظيم حلقة دراسية ملا ُيسمى ب                  �
خاص منحدرين من الروما على     ومت يف إطار هذا الربنامج تدريب أش      ". الصـحيني مـن الروما    

ونظراً للنتائج اإلجيابية هلذا الربنامج، مت إضافة موضوع التدريب . مهارات تقدمي الرعاية الصحية   
عـلى املهارات األساسية يف جمال العمل االجتماعي إىل منهج التدريب، ويسمى هذا الربنامج              

 .لوسطاء الرعاية الصحيةحالياً التدريب املقدم 
 اهتمام خاص باملمرضني واملمرضات يف املقاطعات هبدف حتسني الوصول إىل الرعاية            مت إيـالء   �

تعرف طريقة معيشة مجاعة الروما وظروفها      /فاملمرض أو املمرضة يف املقاطعة ال يعرف      . الصحية
إهنا / بل إنه  -ممارستها ألنشطة تقدمي الرعاية إىل األسر       / من خالل ممارسته   -الصـحية فحسب    

تعمل على إقناع أكرب عدد /عالية توزيع املعلومات على عدد أكرب من األسر ويعملتيسر بف/ييسر
وقد قامت الوزارة بتنظيم تدريب للزوار الصحيني       . مـنها باالستفادة من اخلدمات ذات الصلة      

وملوظفي الرعاية الصحية األولية    ) املعنيات بصحة األم والطفل   /املمرضون واملمرضات املعنيون  (
 .ء ينحدرون من الرومامبشاركة أطبا

قدمـت الـوزارة الدعـم ملشاريع متعددة إلجراء حبوث تتعلق جبماعة الروما ومواقف املهنيني             �
دراسة منوذجية  : "ومن األمثلة على ذلك   . (العـاملني يف جمال الرعاية الصحية إزاء تلك اجلماعة        

؛ "لرعاية األساسية لـدى أطباء األسر للكشف عما يظهر من حاالت وآليات متييز عند تقدمي ا             
آليات التمييز يف العالقة بني مجاعة الروما ونظام تقدمي الرعاية االجتماعية، وعدم تكافؤ فرص              "

الوضع االجتماعي لألمهات الشابات من الروما "؛ "حصول مجاعة الروما على الرعاية االجتماعية
 ").ونظام الرعاية االجتماعية
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 يف مخس مستشفيات هبدف حتسني الوصول        أجل الصحة  التسامح من ُشرع يف برنامج بعنوان      �
 .إىل خدمات الرعاية الصحية أيضاً، مع التركيز على مشاكل حمددة تواجهها مجاعة الروما

تشـجع وزارة الصحة أيضاً حتسني األوضاع الصحية جلماعة الروما من خالل توجيه دعوات               �
 لألشخاص  مهارات تنظيم األسرة  لتطوير  ، مت توجيه دعوة     ٢٠٠٣ويف عام   . لـتقدمي العروض  

وتعهدت األطراف الفائزة بتطوير مهارات تنظيم األسرة يف صفوف         . الذيـن يعـانون احلرمان    
الروما، وال سيما الشباب من الروما، يف إطار اجتماعات تتم يف النوادي، ودورات تدريبية عن               

 .ختطيط األسرة ومن خالل تنظيم املخيمات

 : الوطين لعقد الصحة`يوهان بيال`لرئيسية اجلاري تنفيذها يف إطار برنامج وفيما يلي الربامج ا -٥٦٠

 مت التكليف بإجراء أربع دراسات حبثية       .إجـراء حبوث عن األوضاع الصحية جلماعة الروما        )أ(
 :إضافية يف قطاعات حمددة

لألطفال دراسة استقصائية عن األسباب اليت تدفع إىل إرسال أطفال الروما إىل مدارس خمصصة               -
لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن التدابري الرامية . [الذين يعانون من تأخر يف النمو العقلي

إىل إعادة إدماج الطالب الذين يتم بال سبب وجيه ايداعهم يف مدارس خاصة، انظر الفقرات من 
 .]٦٠٥ إىل ٦٠٢

 .حية واالجتماعيةدراسة استقصائية عن العالقة بني مجاعة الروما واألوضاع الص -
 .دراسة استقصائية عن مجاعة الروما وآليات نظام الرعاية الصحية اليت هلا أثر متييزي -
 .النظر يف العالقة بني مجاعة الروما ونظام الرعاية الصحية -

 مت :الروما تقدمي الدعم لربامج معقدة للتنمية الصحية ترمي إىل حتسني الوضع الصحي جلماعة )ب(
 شخصاً  ٩٨٧ و ٢٠٠امج يف ست مستوطنات يشترك يف كل منها عدد يتراوح بني            تنظـيم الرب  

 ٧ ٧٢٠ويتلقى عدد إضايف قدره     .  شخص ٢ ٧٠٠ويشـترك فـيها كلها مباشرة ما جمموعه         
وتشكل املعلومات املتعلقة بالرعاية الصحية والتشخيص      . شخصـاً أيضاً معلومات عن الربامج     

ومن . من مفاهيم هامة ختتلف وفقاً لالحتياجات احمللية      عناصـر مشتركة للربامج الستة اليت تتض      
املؤمـل أن يساعد التدريب على انتهاج أسلوب حياة يراعي الصحة من خالل برامج منوذجية               

 .كهذه يف حتسني األوضاع الصحية جلماعة الروما
 والدعم الفعالني  التعاونطرق  كما ينبغي تعزيزينبغي تعزيز التعاون على املستوى الوطين،: التدريب )ج( 

 هامة تعترب اليت ،اليت مت وضعها للتشجيع على حتسني األوضاع الصحية واالستفادة من خدمات الوقاية
وحتقيقاً هلذا اهلدف، مت تنظيم التدريب يف أربع مؤسسات للتعليم العايل . أيضاً من منظور الصحة العامة

 جانوس روماي كاتوليكوس    يتيسغوستاف، وويسلي، وف    بارسيزي  وأليت ،جامعـة سيميلوايس  (
يف الروما وتقدمي املعلومات مجاعة وتسهم عملية إشراك الطالب يف األعمال امليدانية مع ). بثوتانيتوكي
 طالب بإعداد أوراق ٢٠٠وقد قام قرابة .  خدمات الوقايةالستفادة من على املستوى احمللي واالتعاون

 .  طالباً يف األعمال امليدانية١٩٤حماضرات عن مواضيع تتعلق بالروما وشارك 
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لدى املنظمات  لعاملون ينبغي أن يكون األشخاص ا:حتسـني األوضاع الصحية يف اجملتمعات احمللية     )د( 
 .غري احلكومية ومراكز مجاعة الروما على استعداد للتعاون لتنفيذ خطط تتعلق بتحسني الصحة

 التثقيف من أجل توقّي مشاكل تتعلق بالصحة

 قـانون الصـحة وقانون اخلدمات الطبية يف املدارس وقانون التعليم العام توفري اخلدمات الطبية     يكفـل  -٥٦١
ويساعد العاملون يف جمال محاية الطفل والشباب يف تقييم اخلدمات الطبية           . اإللزامـية يف مؤسسات التعليم العام     
التثقيف الصحي، فإن املدارس ملزمة بتوفري أما فيما يتعلق حبماية الصحة و. ونشر املعلومات وتنظيم أوقات الفراغ

خدمـات الصحة داخل املدرسة حيث تعود مسؤولية املشاورة والتثقيف الصحي أساساً إىل أخصائيني يف محاية                
يتمتع (ويكفل قانون التعليم العايل توفري الرعاية الطبية اإللزامية جلميع الطالب           . الصـحة يعملـون يف املدارس     

ويتم سداد اشتراكات الرعاية الصحية ألولئك األطفال من        ) تأمني ولكن وفقاً لنظام خمتلف    العـاملون أيضـاً بال    
 .ويتم تنظيم خدمات الرعاية الصحية يف مجيع مؤسسات التعليم العايل. اعتمادات امليزانية املركزية

. عليها خالل تعليمهموحيدد املنهج األساسي الوطين املعارف املتعلقة بالصحة اليت ينبغي للطالب احلصول  -٥٦٢
ويـتم إدماج جزء من هذه املعارف يف مواضيع الدراسة اليت تتألف منها املناهج العادية، ولكن ميكن إدراج هذه                   

كما أن علم الصحة هو موضوع أساسي مستقل يتم تدريسه يف معاهد      . املعـارف أيضاً يف موضوع علم الصحة      
ملعاهد، يف الدرجة األوىل، يف إعداد الطالب لألخذ بأمناط معيشية          إعداد املعلمني واملعلمات، وتتمثل مهمة هذه ا      

واملشاكل اليت يسببها التدخني    . صـحية والقـيام بدورهم بتعليم طالهبم كيفية حتمل املسؤولية يف جمال الصحة            
ي يتضمن  وتعاطي املواد الكحولية، والوقاية من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي هي جزء من هذا الربنامج الذ              

 للربنامج الوطين املتعلق    ٢٠٠٣ومت، يف إطار مشاريع عام      . نشر املعلومات وتعلم املهارات الضرورية يف آن واحد       
 ". ممارسة اجلنس بشكل آمن"بعقد الصحة، تنظيم محلة عن 

ول  وفـيما يتعلق بإعداد منسقني مسؤولني عن التثقيف يف جمال تعاطي املخدرات يف املدارس، شرع يف أ                 -٥٦٣
وقد مت إعداد املنسقني للعمل يف املدارس       . ، بتنسيق مع وزارة التعليم    ٢٠٠١دورة تدريبية من هذا النوع يف عام        

 . أخصائي للعمل يف املدارس االبتدائية٢ ٠٠٠ الشروع يف إعداد ٢٠٠٢الثانوية ومت يف عام 

 املخدرات تشمل الصفوف األساسية، مع      ويتعني على املدارس أن تضع استراتيجية للتنمية الصحية ومنع تعاطي          -٥٦٤
 من الفقرة   ٥وهذا هو ما تنص عليه الفقرة الفرعية        . التركـيز على التنمية الصحية اليت ينبغي إدماجها يف املناهج الدراسية          

ينبغي إدماج التثقيف اهلادف إىل تبين منط حياة صحية ومحاية          )" ٢١-تاسعاً   (٢٨/٢٠٠٠ مـن مرسوم وزير التعليم       ١٠
ـ  وتدريس هذه املناهج يف الصفوف األساسية ابتداًء من الصف اخلامس وحىت            حة يف املناهج الدراسية احمللية للمدارس     الص

 . حصص يف السنة الدراسية الواحدة١٠الصف الثاين عشر، على أال يقل عدد احلصص عن 

 ضمان احلق يف بيئة صحية

يئة واملستوطنات مسؤولية التحّري عن العوامل فـيما يـتعلق بالصحة العامة، تتحمل سلطات سالمة الب         -٥٦٥
 .البيئية اليت تضر بالصحة، وحتديد العالقات السببية واختاذ تدابري لتحسني الصحة
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وتقوم مؤسسات الصحة العامة ومحاية البيئة، بصورة منتظمة، بالتحّري عن مستوى تلوث التربة واملياه               -٥٦٦
وهي تقوم بدراسة آثار هذه العوامل على . الطلق واهلواء يف األماكن املغلقةاجلوفية واملياه الصاحلة للشرب واهلواء 

احلالـة الصحية للسكان وكذلك احلالة الراهنة لُنظم اجملارير والنفايات الصلبة والضوضاء واالهتزازات والتلوث              
 .الذي حيدثه الضوء ومدى اآلثار الضارة املترتبة على اإلشعاعات املؤّينة وغري املؤّينة

وقد مت . هناك دائرة حكومية معنية بتقسيم العمل وتوزيع املهام واالختصاصات فيما بني خمتلف الوزارات -٥٦٧
مؤخراً اختاذ عدد من اإلجراءات املشتركة املتعلقة بسالمة البيئة شارك فيها خرباء من خمتلف القطاعات ونود أن                 

وقد ُشرع يف هذا الربنامج مببادرة من منظمة        . البيئيةخنص بالذكر منها إنشاء وتنفيذ برنامج عمل وطين للصحة          
 .الصحة العاملية

على برنامج العمل الوطين للصحة البيئية ويف       ) ٢٦ -تاسعاً  (٨٣/١٩٩٧ووافـق الربملان مبوجب القرار       -٥٦٨
يجية ويستهدف الربنامج وضع استرات   . الوقـت نفسه على برنامج وطين حلماية البيئة، كجزء من الربنامج األول           

ويدرس الربنامج أثر البيئة . فعالـة لسـالمة البيـئة، واحلد من آثار تدهور الصحة ومحاية البيئة وصحة اإلنسان            
مبفهومها العام على صحة اإلنسان ويقيِّم وحيدد املشاكل اليت تواجه سالمة البيئة ويصنفها حسب األولويات ويقدم 

 :ذا الربنامجوفيما يلي أهم أهداف ه. توصيات إلجياد حلول هلا

 حتسني الوضع الصحي للسكان وتعزيز بيئة داعمة للصحة؛ -

حتديـد األولويات املتعلقة بأهم مشاكل سالمة البيئة، ومراجعة احللول املمكنة على املستويات              -
 الوطنية واإلقليمية واحمللية؛

 وضع خطط حمددة ومشاريع ميكن متويلها هبدف إجياد بيئة تكفل محاية الصحة؛ -

 دعم مبادرات حملية تتعلق بسالمة البيئة؛ -

 تقدمي الدعم ألي إجراء يستهدف إجياد منط حياة صحية؛ -

 وضع صكوك مبوجب سياسات الوزارات املعنية تكون ضرورية لتنفيذ الربنامج؛ -

 .تنمية التعاون الدويل يف هذا اجملال -

 :ئةوفيما يلي أهم جماالت برنامج العمل الوطين لسالمة البي -٥٦٩

 تقّصي أثر تلوث اهلواء على الصحة؛ -

 نوعية مياه الشرب واالستحمام، واحليلولة دون أن يؤثر تلوث املاء على صحة اإلنسان؛ -

 اآلثار الضارة على صحة اإلنسان النامجة عن الضوضاء؛ -

 آثار مقالب النفايات وتلوث التربة على سالمة البيئة؛ -

 ؛البيئة املهنية والصحة املهنية -
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 حتسني الوقاية من املخاطر الكيميائية؛ -

 سالمة الطرق؛ -

 سالمة اإلشعاعات؛ -

 سالمة الغذاء؛ -

 .البيئة املبنية -

 انتهاكات احلق يف بيئة صحية

حتدث انتهاكات احلق يف العيش يف بيئة صحية يف املدن فيما يتعلق مبشاريع البناء، بينما حتدث يف القرى                   -٥٧٠
احليوانات ومبشاكل الفيضانات أو صرف املياه السطحية، وحتدث يف مجيع البيئات األخرى فيما          فيما يتعلق بتربية    

وال تزال . يـتعلق بأعمـال الشـركات، ومرافق تقدمي اخلدمات وعملية منح التراخيص لتأسيس مشاريع جتارية        
وعلى الرغم من   . هم إىل العامل  الشكاوى تشري إىل ازدياد وعي املواطنني بالبيئة والتحول اإلجيايب يف قيمهم ورؤيت           

أن مـن الطبـيعي الـيوم أيضاً أن يطالب األفراد يف الشكاوى اليت يقدموهنا بانتصاف قانوين بعد التعدي على                    
مصاحلهم الشخصية الراهنة املتعلقة ببيئتهم املباشرة، فإن معظم الشكاوى اليت تتعلق بإحلاق الضرر باملناطق الطبيعية 

 .ع اجلديدة أو بقطع األشجار تسعى إىل محاية حقوق اآلخرين وحقوق األجيال املقبلةاحملمية أو باملشاري

كمـا تشري الشكاوى اليت تكون فردية يف معظمها إىل الصراع اجلوهري بني احلاجة إىل إحياء االقتصاد                  -٥٧١
من جهة، ومتطلبات   الوطـين وتنمية اهلياكل األساسية ومشاريع االستثمار واملشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم،            

 .ضبط النفس لضمان بيئة مستدامة، من جهة أخرى

. والضوضاء واالهتزازات وتلوث اهلواء الناجم عن استخدام السيارات يشكل مشكلة يف مجيع أحناء البالد -٥٧٢
د  سنة عاجزة عن استيعاب عبء عد١٠٠فشبكات الطرق احلضرية العامة اليت يعود تصميمها أحياناً إىل أكثر من 

وزيادة كثافة املباين ال يسمح بتوسيع الطرق وإعادة بنائها وفقاً الحتياجات حركة السري . السيارات املوجود حالياً
كما أن الشكاوى املقدمة يف هذا الصدد تعترض على العدد الكبري من السيارات اليت تغادر الطرق                . يف الطـرق  

يث تقوم هذه السيارات باستخدام الطرق الرئيسية       السـريعة بسبب تطبيق رسوم على استخدام هذه الطرق، ح         
املوازيـة الـيت متر باملدن، وعلى حركة سري احلافالت الثقيلة، وعلى النقل العام والقضايا املتعلقة بإجياد مواقف                  

وفرض القيود على سري السيارات يف الطرق       . للباصـات، وعلى ما يترتب على ذلك من زيادة العبء على البيئة           
ونظراً إىل العدد الكبري للغاية     . هـو مهمـة ملحة بسبب الزيادة الكبرية يف عدد األشخاص املتضررين           املوازيـة   

لألشخاص املتضررين وإىل جسامة الشكاوى الدستورية اليت يقدموهنا، فإن املفوض الربملاين يؤكد يف توصياته دائماً 
 .على معاجلة هذه الشكاوى بوسائل تشريعية

 الوطين للبيئة أن حتسني نظم الصرف الصحي وتنظيف اجملارير وتطهري املياه املستخدمة يف              ويعترب الربنامج  -٥٧٣
كما أن البيئة . املـناطق اآلهلـة بالسكان ومحاية مستودعات مياه الشرب هي مبثابة أهداف هامة للبيئة احلضرية      

اه اجملارير، وذلك لتجنب إمكانية السليمة وحتسني مؤشرات حالة البيئة يفترضان أيضاً وجود نظام مغلق جلريان مي
وهناك مشكلة تتمثل يف عدم اختاذ التدابري الالزمة للتخلص         . تسرهبا إىل البيئة، وللسماح مبعاجلتها بطريقة حمددة      
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مـن مـياه اجملارير اليت تتسرب إىل الطرق الرئيسية واليت تشكل قلقاً كبرياً بالنسبة للسكان املقيمني واليت ميكن                   
والحظ املفوضون تكرر حدوث مشاكل تتعلق باإلجراءات التنظيمية الطويلة . ها حبلول تقنية حديثةاالستعاضة عن

وانعدام التدابري الفعالة وانعدام السلطة التقديرية املناسبة يف إجراءات منح التراخيص، وعدم التحري على النحو               
 . الواجب يف التقارير املتعلقة باملصلحة العامة

  يف التعليماحلق � ١٣املادة 

تكفل مجهورية  ) ١: "(واو، اليت تنص على ما يلي     /٧٠إن مادة الدستور اليت تغطي هذا احلق هي املادة           -٥٧٤
ُتعمل مجهورية هنغاريا هذا احلق من خالل نشر الثقافة وإتاحة          ) ٢. (هـنغاريا احلـق يف التعليم جلميع مواطنيها       

 اإللزامي اجملاين، وتوفري التعليم الثانوي والعايل جلميع األشخاص إمكانيات الوصول إليها بشكل عام وتوفري التعليم
 التمتع باحلق ١٩٩٣ لعام ٧٩ويكفل القانون ". حبسب قدراهتم، وكذلك من خالل تقدمي الدعم املايل إىل الطالب

كفل القانون  كما ي . يف التعلـيم باالستناد إىل مبدأ املساواة يف الفرص املنصوص عليه يف دستور مجهورية هنغاريا              
حرية الضمري وحرية الدين، وإعمال حق األقليات الوطنية واإلثنية يف التعليم بلغتهم األصلية وإعمال حرية التعلم                

انظر النص املدرج يف    (وينص قانون التعليم العام     . والتعليم يف مجهورية هنغاريا جماين ومتاح للجميع      . والتعلـيم 
 .اين يف املستويني االبتدائي والثانويعلى شروط التعليم العام اجمل) املرفق

  التعليم اإللزامي

وجيب على كل طفل يبلغ     . التعلـيم يف مجهورية هنغاريا إلزامي لكل طفل، مبوجب قانون التعليم العام            -٥٧٥
مستوى النمو املطلوب لاللتحاق باملدرسة أن يلتحق بالتعليم اإللزامي عندما يكون قد بلغ سن السادسة من العمر 

وميكن للطفل أن يلتحق بالتعليم     . مايو من تلك السنة   / أيار ٣١ الفـترة املمتدة من بداية السنة الدراسية وحىت          يف
وميكن لألطفال  . ديسمرب/ كانون األول  ٣١اإللزامي، بطلب من والديه، عندما يبلغ سن السادسة من العمر قبل            

. سطس من السنة الدراسية االلتحاق بالتعليم اإللزاميأغ/ آب٣١الذين يبلغون سن الثامنة من العمر املولودين بعد 
ويستمر التعليم اإللزامي حىت هناية السنة الدراسية   . ومدة التعليم اإللزامي تبدأ منذ اليوم األول من السنة الدراسية         

ات وميكن متديد مدة التعليم اإللزامي بالنسبة للطالب ذوي االحتياج        .  عاماً ١٨الـيت يـبلغ فـيها الطالب سن         
 .التعليمية اخلاصة حىت هناية السنة الدراسية اليت يبلغون فيها سن العشرين عاماً

وميكن لآلباء واألمهات أن خيتاروا ألطفاهلم ألغراض تعليمهم إما االلتحاق باملدارس النظامية أو تلقي التعليم                -٥٧٦
طالب بالوفاء مبتطلبات التعليم اإللزامي أو      وإذا رأى مدير املدرسة أن اخليار الثاين لن يسمح لل         . يف شكل دروس خاصة   

إذا مل يكـن من املتوقع أن يكمل الطفل تعليمه هبذه الطريقة، فإنه ملزم بأن يبلغ بذلك السلطات احمللية يف حمل اإلقامة                      
وإذا كان . ميوميكن للسلطات احمللية أن تقرر الطريقة اليت يتعني بواسطتها أن ُيتم الطالب تعليمه اإللزا. الدائمة للطالب

 .الطالب يعيش يف أوضاع صعبة، يتعني على مدير املدرسة أن حيصل على رأي مؤسسات رعاية الطفل

. وميكن بدء التعليم اإللزامي يف املدارس االبتدائية وإمتامه ابتداًء من الصف اخلامس، يف املدارس الثانوية               -٥٧٧
 . التاسع يف املدارس الثانوية املهنية أو مدارس التدريب املهينوميكن أيضاً إمتام التعليم اإللزامي ابتداًء من الصف
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 مراعاة االختالفات الفردية  

وتوفري التعليم . ينبغي إيالء اهتمام خاص للطالب الذين يتعلمون بصورة أبطأ أو بصورة أسرع من املعدل -٥٧٨
ليم العام واملراسيم الوزارية الصادرة     وقانون التع . للطـالب املعوقني أو للطالب املوهوبني يوجد متطلبات خاصة        

بشـأنه ال ينصـان عـلى التعليم اإللزامي فحسب بل أيضاً على ضمان احلق يف أن يتلقى األطفال الذين حتول                     
ويفترض . خصائصهم التنموية دون الوفاء بصورة طبيعية مبتطلبات التعليم اإللزامي الرعاية اخلاصة وإعادة التأهيل            

وحيدد . ة اخلاصة األخذ بأشكال خمتلفة من اإلعانات الضرورية الالزمة يف جمال التعليم العام            احلق يف تلقي الرعاي   
قانون التعليم العام والقوانني املتعلقة به فئة األطفال الذين يستحقون تلقي إعانات إضافية واملبادئ اليت تقوم عليها 

م القدرة على الدراسة وإعادة التأهيل، ومراكز املشورة وحتدد جلان اخلرباء الوطنية املعنية بتقيي. هذه االستحقاقات
وفضالً عن ذلك، ينص قانون التعليم العام على فئات . يف جمـال التعلـيم، احلق يف احلصول على الرعاية اخلاصة         

. أخـرى من األطفال الذين ال يستحقون رعاية خاصة أو إعادة تأهيل ولكنهم حيتاجون إىل تلقي إعانات إضافية   
 : لفئات هي التاليةوهذه ا

 .الذين حيق هلم التقدم يف التعلم يف الفترة بني الصفني األول والرابع وفقاً لقدراهتم الفرديةالطالب  -

الطـالب الذين تتجاوز أعمارهم األعمار احملددة يف التعليم اإللزامي والذين حيضرون حصصاً              -
 .تعويضية يف الصفني التاسع والعاشر

 .نون من احلرمان على الصعيد االجتماعيالطالب الذين يعا -

 .الطالب الذين يعانون من نقص يف القدرة على التعلم -

 .الطالب الذين حيتاجون إىل صفوف تعويضية -

 .طالب األقليات الوطنية أو اإلثنية -

قدمي وهناك يف بعض احلاالت أسباب متعددة تربر ت      . وهـذه اجملموعات ال ميكن دائماً فصلها عن بعضها         -٥٧٩
 يف - وفقاً للقانون -وينبغي بالنسبة هلذه الفئات إدراج أشكال اإلعانات اإلضافية         . إعانـات إضـافية لألطفال    

احلد من حاالت عدم بلوغ املستوى التعليمي املطلوب        : ويتعلق ذلك مبا يلي   . برامج التعليم يف مؤسسات التعليم    
 . الطالب يف الصفوفوالقضاء على ذلك، وإنشاء صفوف إضافية، واحلد من عدد

 النظام املدرسي

يتضـمن التعليم العام التعليم يف رياض األطفال والتعليم يف املدارس والتعليم يف دور املعلمني والتعليم يف      -٥٨٠
وتعود . ووفقاً لقانون التدريب املهين، ميكن للمدارس أن تسهم يف تنفيذ مهام التدريب املهين            . املدارس الداخلية 

ووفقاً ألحكام قانون التعليم العام، تعترب رياض األطفال واملدارس         . رة نظام التعليم العام إىل الدولة     مسـؤولية إدا  
املرّخص هلا إصدار شهادات التعليم أو التدريب املهين، واملدارس الداخلية ومعاهد تعليم الفنون األولية مؤسسات               

 .تعليمية مستقلة
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 التعليم العام لألطفال يف عمر الثالثة وحىت بلوغهم مستوى النمو           والتعلـيم ما قبل املدرسة هو جزء من        -٥٨١
ويقوم الطفل منذ اليوم األول من دخوله روضة األطفال عند بلوغه سن اخلامسة من . املطلوب لاللتحاق باملدرسة

. ياة املدرسية العمر، بأنشطة ملدة أربع ساعات يومياً وفقاً إلطار التعليم يف رياض األطفال إلعداده لاللتحاق باحل              
وإذا بلغ الطفل مستوى النمو املطلوب لاللتحاق باملدرسة فإنه يصبح ملزماً بااللتحاق بالتعليم اإللزامي عندما يبلغ 

 .سن السادسة كحد أدىن أو سن الثامنة كحد أقصى

ئي التعليم  ويقدم التعليم االبتدا  . ويـتألف التعلـيم االبتدائي، مع بعض االستثناءات، من مثانية صفوف           -٥٨٢
ويتم إعداد التالميذ يف املدارس االبتدائية لكي يتمكنوا من مواصلة تعليمهم يف املدارس الثانوية . األساسي للطالب

 .أو املتخصصة حبسب اهتماماهتم وقدراهتم ومهاراهتم، ومن االندماج يف اجملتمع

. ا ال يقل عن صفني للتدريب املهينويتألف التعليم يف املدارس املتخصصة من تسعة إىل عشرة صفوف ومم -٥٨٣
ويـتم يف الصفني التاسع والعاشر تعليم وتثقيف الطالب إلرساء أسس املعارف العامة، إىل جانب توجيه وإعداد                 

. ويتم بعد الصف العاشر إعداد الطالب لتقدمي امتحان مهين        . الطالـب مهنياً وتوفري التعليم املهين األساسي لـه       
لغوا سن السادسة عشرة دون أن يكملوا الصف الثامن من التعليم االبتدائي املشاركة يف   وميكـن للطالب الذين ب    

. الصـفوف التعويضية ولكن ال ميكنهم االلتحاق مبرحلة التعليم املهين إال بعد اجتياز امتحان املستوى االبتدائي               
 الطالب غري القادرين    وميكـن للمدارس املتخصصة أن تعمل كمدارس متخصصة مستقلة إذا كانت تقوم بإعداد            

عـلى أن حيـرزوا مـثل زمالئهم تقدماً يف التعليم بسبب إعاقتهم، لتقدمي امتحان مهين، أو أن تعمل كمدارس                    
متخصصة مستقلة لتنمية املهارات إذا كانت تعد الطالب الذين يعانون من إعاقة متوسطة اخلطورة للعيش بشكل                

خصصة أن تقتصر على تقدمي التعليم املهين إذا كانت تقوم بإعداد           وميكن للمدارس املت  . مستقل يعتمد على الذات   
 .الطالب الذين أهنوا الصف العاشر للتقدم المتحان مهين

ويـتألف التعلـيم يف املدارس الثانوية املهنية من أربعة صفوف يتم فيها إعداد الطالب للتقدم المتحان                  -٥٨٤
وحيصل الطالب ابتداًء ). ن الصف التاسع حىت الصف الثاين عشرم(املستوى الثانوي، وإرساء أسس املعارف العامة 

مـن الصف التاسع على التوجيه املهين، وعلى التعليم النظري والعملي األساسيني ابتداًء من الصف احلادي عشر                 
وميكن للطالب أن خيتار إما أن يتقدم المتحان        . وذلـك يف إطار جمموعات مهنية وفقاً للسجل الوطين للتدريب         

. ستوى التعليم الثانوي وحده أو أن يتقدم المتحان مستوى التعليم املهين املشابه المتحان مستوى التعليم الثانويم
وال ميكـن لـلمدارس الثانوية املهنية اليت تعد الطالب احلاصل على شهادة التخرج من املستوى الثانوي لتقدمي                  

 . ات تتعلق بالتدريب املهينامتحانات يف التعليم املهين أن تقبل عالمات غري عالم

وتـتألف املدارس الثانوية العامة من أربعة صفوف، مع بعض االستثناءات اليت ينص عليها قانون التعليم                 -٥٨٥
وميكن للمدارس الثانوية العامة أن تتألف . ويبدأ التعليم فيها من الصف التاسع وينتهي يف الصف الثاين عشر. العام

إذا استوفيت الشروط الالزمة لالنتهاء من التعليم اإللزامي وإذا كان قبول الطالب            مـن ستة أو مثانية صفوف،       
ويبدأ التعليم الثانوي   . الذيـن يرغبون يف االلتحاق هبا يف الصف التاسع ممكناً على مستوى العاصمة واملقاطعات             

 من مثانية صفوف يف الصف      العام املؤلف من ستة صفوف، يف الصف السابع، ويبدأ التعليم الثانوي العام املؤلف            
 .اخلامس، وينتهي التعليم يف كلتا احلالتني يف الصف الثاين عشر
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وينطوي التعليم يف املدارس الثانوية العامة على إرساء أسس املعارف العامة وإعداد الطالب المتحانات               -٥٨٦
ابتداًء من الصف احلادي عشر التعليم      وميكن أن تقدم املدارس الثانوية العامة       . املستوى الثانوي والدراسات العليا   

 .النظري والعملي إلعداد الطالب ومساعدته إلجياد عمل

 تعليم األقليات 

توفر مجهورية هنغاريا احلماية لألقليات الوطنية      : " من الدستور على ما يلي     ٦٨ من املادة    ٢تنص الفقرة    -٥٨٧
يز ثقافاهتا واستخدامها للغتها األصلية، وتكفل توفري       واإلثنـية وتكفل مشاركتها اجلماعية يف األمور العامة وتعز        
 الذي هو -ومن املتوقع أن يوفر نظام تعليم األقليات ". التعليم هلا بلغتها األصلية واستخدام األمساء بلغتها األصلية

وفضالً . بأسره مجيع اخلدمات اليت يقدمها بصورة عامة نظام التعليم العام -جزء من نظام التعليم العام يف هنغاريا 
فمن الضروري : عن ذلك، فإن مهمة نظام تعليم األقليات ال تتمثل يف توفري هذه اخلدمات باللغة األصلية فحسب   

 .أيضاً إجياد الظروف للسكان األصليني لدراسة لغتهم األصلية ونقل فهمهم لثقافاهتم وتارخيهم إىل األجيال التالية

ت التقليد املتمثل يف نقل اللغة من جيل إىل آخر حىت أصبحت اللغة             لقـد توقـف يف أغلبية أسر األقليا        -٥٨٨
واللهجات املختلفة اليت تستخدمها األقليات ال تسمح بعملية جتديد منتظمة، ولذلك           . اهلنغارية هي اللغة السائدة   

 األصلية مجيعها   وهذا يزيد من أمهية دور املدرسة يف نقل اللغات        . فقد اخنفض دورها يف االتصال بني أفراد اجملتمع       
 .؛ بل ّحيمل مؤسسات التعليم مسؤولية أكربةإىل األجيال املتتالي

وال تقوم احلكومة البلدية احمللية بتنظيم دورات لتعليم لغة األقليات إال مببادرة من والدي أطفال األقليات،  -٥٨٩
كفي أن يطلب آباء وأمهات مثانية ووفقاً للقانون، ي. وذلك ألن االنتماء إىل األقليات يشكل مسألة خاصة حساسة

ويف هذه احلالة، . طالب ينتمون لنفس األقلية لكي تكون البلدية ملزمة بتنظيم صف لتقدمي التعليم بلغة هذه األقلية
 .يكون اإلعالن عن هوية الشخص أمراً طوعياً وهو يساعد الفرد على االنتفاع من حق إضايف

ألقليات إىل مشاكل، وال سيما على مستوى املدارس الثانوية، ألن عدد           وميكـن أن يؤدي التشتت اجلغرايف ل       -٥٩٠
الطالب الراغبني بااللتحاق بالتعليم الثانوي املخصص لألقليات قد ال يكون كافياً يف مستوطنة واحدة لكي يتم إنشاء                 

التعليم هلذه األقلية إذا تقدم     ومع ذلك، تكون الدولة، يف هذه احلالة أيضاً، ملزمة بتوفري           . مدرسة ثانوية أو صف لألقلية    
وقد ينجم عن ذلك تأسيس مدرسة ثانوية داخلية واحدة أو اثنني تستقبل . آباء وأمهات مثانية طالب بطلب هلذا الغرض

 مدرسة تقنية أو مركز     ١٤ مدرسة ثانوية داخلية عامة و     ٢٦وهناك  . الطالب من منطقة معينة أو من مجيع أحناء البالد        
 .قدم التعليم بلغة األقليات أو توفر التدريس بلغة واحدة من لغات األقلياتللتدريب املهين ت

ويتيح قانون التعليم العام إمكانية أخرى توفر حالً جيداً يف حال عدم توفر مثانية طالب من أقلية ما يف                    -٥٩١
 باملشاركة يف التعليم    وهذا احلل يتخذ شكالً جديداً يسمى التعليم املكمِّل لألقليات ويسمح أيضاً          . مسـتوطنة ما  

) بعد الظهر (ويف هذه احلالة، يتم تنظيم صفوف إضافية خاصة         . بلغـة األقلـيات اليت ال متلك مدرسة خاصة هبا         
وُيعترف هبذا الشكل من    . للطـالب امللتحقني بالتعليم العادي يف أماكن أخرى، لدراسة لغتهم وثقافتهم األصلية           

 العادي، كما أن الشهادات اليت حيصل عليها الطالب بعد حضور هذه            التعلـيم عـلى أنه جزء من نظام التعليم        
 .الصفوف تؤهلهم للنجاح يف ما يسمى بامتحان املستوى الثانوي يف املوضوع املعين وااللتحاق بالتعليم العايل
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لية، إىل   أق ١٣وفـيما يتعلق بتعليم األقليات، ميكن تقسيم األقليات اليت تعيش يف هنغاريا، البالغ عددها                -٥٩٢
تتألف من أملان وكروات وسلوفاك وصرب وسلوفان        ( أكرب اجملموعات  واجملموعة األوىل، هي  . ثـالث جمموعات  

ومن .  تتألف من مدارس حكومية ومدارس لرياض األطفال وهلا منذ عقود نظام مستقر ملؤسسات تعليم،)ورومان
مبوجب اجلزء الثالث من امليثاق األورويب للغات       الواضح أن اللغات املذكورة هي لغات تعهدت هنغاريا بتوفريها          

 .اإلقليمية أو لغات األقليات

وفـيما يتعلق بالعوامل املختلفة املتمثلة يف االستيعاب اللغوي والتشتت اجلغرايف وحجم اجملموعات اخل،               -٥٩٣
شيوعاً من مدارس يتم    ويتألف أكثر األنواع    . ثالثة أنواع من مدارس األقليات    أنشأت هنغاريا نظاماً مؤلفاً من      

ويتألف . فـيها تعليم لغة األقليات كلغة ثانية يف عدد من احلصص ال يقل عن أربع أو مخس حصص يف األسبوع               
من املواضيع بلغة   )  يف املائة  ٥٠ما ال يقل عن     (النوع الثاين من املدارس ثنائية اللغة اليت يتم فيها تعليم اجلزء اهلام             

 تقدم التعليم بلغة األقلية جلميع املواضيع هو قليل نوعاً ما النعدام املعلمني واملعلمات              وعدد املدارس اليت  . األقلية
 .املؤهلني ولقلة عدد األطفال الذين يرغبون يف االلتحاق هبا

ووفقاً لألنظمة، حيق لكل من إدارات احلكم الذايت على املستويني احمللي والوطين إدارة مدرسة حملية لألقليات                 -٥٩٤
وإذا أرادت إدارة وطنية    . بـرام اتفاق مع جملس البلدية احمللي الذي يقوم، كقاعدة، بإدارة املؤسسات التعليمية            بعـد إ  

وهبذه . لـلحكم الذايت ألقلية ما أن تتسلم مدرسة إقليمية أو وطنية، فينبغي أن تربم اتفاقاً هبذا الشأن مع وزير التعليم                   
وميكن هلا أن حتصل على نفس أشكال ومبالغ  .  هي صاحبة هذه املدرسة    الطـريقة، تصـبح إدارة احلكم الذايت لألقلية       

اإلعانـات احلكومية املقدمة إىل البلديات، وحيق هلا تقدمي مشاريع مقترحات إىل وكاالت التمويل وفقاً لنفس الشروط     
قليات الوطنية الكرواتية   وحىت اآلن، تسلمت إدارات احلكم الذايت لأل      . الـيت ينبغي أن تستوفيها جمالس البلديات احمللية       

وحتاول مجهورية هنغاريا، . والسلوفاكية واألملانية مدرسة كرواتية واحدة ومدرسة سلوفاكية واحدة ومدرستني أملانيتني      
من خالل تقدمي الدعم املايل هلذه املدارس، تنفيذ توصية جلنة وزراء جملس أوروبا، إذ يتعني على هنغاريا، مبوجب هذه                   

واصل تطوير نظام إدارات احلكم الذايت لألقليات، وذلك بصفة خاصة من خالل حتسني ظروف نقل               ت"التوصـية، أن    
 ".اهليئات واملؤسسات التعليمية والثقافية إىل إدارات احلكم الذايت لألقليات

 تدريب فهي تقتصر على. وال تستطيع هنغاريا توفري التعليم العايل بلغات األقليات يف مجيع امليادين العلمية -٥٩٥
املدرسـني واملدرسات على لغات وآداب األقليات دون أن تكون هناك صفوف بلغات األقليات للطالب لتعلم                

لضمان تدريب طالب   " الدول األم "ومع ذلك، أبرمت هنغاريا اتفاقات ثنائية مع        . مواضيع أو ختصصات أخرى   
. وال الوقت أو لبعض الوقت بلغتهم األصلية      األقلـيات غري املتخرجني من اجلامعة أو طالب الدكتوراه تدريباً لط          

ومثة حل أخر ملشكلة عدم كفاية عدد       . مقبولة يف هنغاريا  " الدول األم "والشهادات اليت حيصل عليها الطالب من       
 .املدرسني من بلدان اللغة األصلية" استرياد"املدرسني املؤهلني لتدريس العلوم بلغات األقليات هو 

، بل متلك مدرسة واحدة أو ال       األقليات الصغرية اليت ال متلك شبكة مدارس      لثانية من   وتتألف اجملموعة ا   -٥٩٦
ويتم تدريس اللغة األصلية هلذه األقليات،خارج املناهج الدراسية، يف ما يسمى مبدرسة يوم             . متلـك أي مدرسة   

وبوجه عام،  . م املدرسي األحد، اليت تتخذ شكالً خاصاً من أشكال تعليم األقليات واليت تنظم خارج إطار النظا             
تكـون اجلهـات اليت تنظم هذا النوع من التعليم هي إدارة احلكم الذايت لألقليات الوطنية، وحتصل اإلدارة على           

 طالب املطالبة بتنظيم صفوف بلغة هذه األقليات ٨وبالطبع، ميكن أيضاً آلباء وأمهات . التمويل من وزارة التعليم
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اجلاليات البلغارية واليونانية والبولندية بإنشاء أول مؤسسة تعليمية هلا يف شكل           ، قامت   ٢٠٠٤ويف عام   . الصغرية
 .التعليم املكمل لألقليات املشار إليه أعاله

وهنا ال تكمن املشكلة األساسية يف توفري التعليم باللغة األصلية          . أقلية الروما وتتألف اجملموعة الثالثة من      -٥٩٧
اعة الروما مل يعودوا يستخدمون لغتهم األصلية منذ قرون مضت وال ينطقون اآلن              يف املائة من أفراد مج     ٨٥ألن  

ويكمن اهلدف الرئيسي لوزارة التعليم يف مكافحة عزل هذه اجلماعة يف املدارس من خالل العمل               . بغري اهلنغارية 
 . على إدماجها يف التعليم وتقدمي الدعم املايل يف هذا الشأن

، ُيتم مجيع أطفال الروما تقريباً صفوف       ٢٠٠٠صائية أجرهتا وزارة التعليم يف عام       ووفقـاً لدارسة استق    -٥٩٨
ويعترب ذلك حتسناً ملحوظاً ألن هذه النسبة مل تبلغ يف بداية السبعينات والتسعينات إال       . املدرسة االبتدائية الثمانية  

 أطفال الروما ال يتمون دراستهم االبتدائية ومع ذلك، فإن عدداً كبرياً من.  يف املائة على التوايل٧٥ يف املائة و٢٦
كما أن دراستهم يف مدارس التعليم الثانوي أو املهين ال تبعث على الرضى ال              . إال بعد بلوغ سن التعليم اإللزامي     

 يف املائة من أطفال الروما ممن أمتوا الدراسة االبتدائية تعليمهم ٨٥ و٨٤ويواصل ما بني . من حيث الكم وال النوع
 املدارس الثانوية لكن نسبة ال تتجاوز مخس هذا العدد ختتار االلتحاق مبدارس متنح شهادات خترج من املرحلة                  يف

وغالبية طالب الروما يف املرحلة الثانوية يتأهلون يف جماالت ال تتيح . الثانوية تسمح مبواصلة التعليم يف مرحلة أعلى
وتنظم .  يف املائة ١ما على شهادة التعليم العايل تقل عن        ونسبة حصول طالب الرو   . هلم سوى فرص عمل حمدودة    

يف معـاهد متعددة للتعليم العايل صفوف إعدادية لتحسني فرص الشباب من الروما وتوفري التعليم هلم ابتداًء من                  
وهناك نظام للمنح الدراسية لطالب الروما معمول به منذ سبع سنوات           . الصـفر، وذلك بدعم من وزارة التعليم      

وبلغ عدد املنح املقدمة يف إطار النظام       . د بفعالية على حفز الشباب على االلتحاق بالتعليم الثانوي والعايل         سـاع 
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥ منحة يف الفصل األول من السنة الدراسية ٢٦ ٦٠٠املذكور قرابة 

اعة الروما يعتمد   إن جناح التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة ومرحلة املدرسة يف إتاحة فرص متكافئة جلم               -٥٩٩
وبدعم من وزارة التعليم، . إىل حد كبري على النوعية املهنية لتدريب املدرسني واملدرسات وعلى دعم هذا التدريب

 - يف إطار برامج األقسام أو برامج خاصة للكليات أو برامج مستقلة             -قامـت مؤسسات متعددة للتعليم العايل       
 . طالب وزيادة وعيهمبإنشاء دراسات عن الروما لتحسني فهم ال

وقام املفوض الوزاري املعين بشؤون الروما يف وزارة التعليم بالترويج إلنشاء شبكة وطنية للتعليم املتكامل  -٦٠٠
وسامهت هذه الشبكة ". الدعم املعياري لالندماج"وشرع يف تقدمي إعانة جديدة مالية للتعليم تقدم لكل فرد تدعى 

 برناجماً يستهدف تعزيز إدماج األطفال      ٥٠، يف البدء بقرابة     ٢٠٠٣يناير  /ون الثاين اليت شرع يف تشغيلها منذ كان     
ترد أدناه معلومات إضافية عن هذا املوضوع يف إطار الفرع املتعلق بتدابري            . (احملـرومني اجتماعياً وأطفال الروما    

 ).اعتمدت لزيادة فرص األطفال احملرومني أو الذين هم حباجة إىل تعليم خاص

وإذا مـا أردنـا التشجيع على التسامح والدميقراطية يف اجملتمع، فمن املهم للغاية أن يوفر نظام التعليم                   -٦٠١
وهلذا السبب، تنص املناهج األساسية الوطنية على . االبتدائي لكل شخص اإلمكانيات لتعلم ثقافة وتاريخ األقليات
وباملثل، مت إدراج   ". قافة وتاريخ األقليات يف البلد    أنـه ينبغي يف كل مرحلة من مراحل التعليم تعليم كل طفل ث            

عناصـر تتعلق بثقافة وتاريخ الروما ضمن شروط النجاح يف امتحان التخرج يف مواضيع التاريخ واللغة واآلداب                 
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يف ويتم أوالً تعليم ثقافة الروما يف املدارس االبتدائية ومن مث يعاد تعليمها يف املراحل األعلى وكذلك                 . اهلـنغارية 
ونأمل أن ميكّن األخذُ مبضمون متعدد الثقافات يف املناهج اإللزامية الطالب يف غالبية اجملتمع من               . املدارس الثانوية 

احلصول على معلومات يف وقت مبكر عن ثقافة أقراهنم من األقليات وتقليص املسافة بينهم، وهي مسافة نامجة عن 
 . املماثل هو تعليم لغات الروما يف نظام التعليم العاموالتغيري اهلام. التحيز أو األفكار السبقية

 املهاجرون

ازداد عـدد األجانـب املـتواجدين يف البالد بصورة قانونية ولفترات أطول ازدياداً ملحوظاً، بصورة                 -٦٠٢
 ومع ذلك فإن لغة التعليم يف معظم املدارس اليت ميكن         . مـلحوظة، بعـد الـتغري يف النظام السياسي يف هنغاريا          

فاللغة اهلنغارية هي اللغة الوحيدة اليت يتم تعليمها كلغة أصلية يف           . لألجانـب االلـتحاق هبا هي اللغة اهلنغارية       
ولذلك، حيدث يف أحيان كثرية     . املدارس اليت تقوم بإدارهتا السلطات الوطنية، وهذا ال يفي باحتياجات األجانب          

. لصف ملدة سنتني أو أنه ال يتم قبوله إال يف صف أدىن يف نفس ا- ألسباب لغوية -أن يظـل الطالـب األجنيب    
والطالب الذين هم يف وضع أفضل هم أولئك        . ومعظـم املدارس ال تتيح الفرص لألجانب لتعلم لغتهم األصلية         

. الذيـن تكون لغتهم األصلية واحدة من اللغات املستخدمة يف مجيع أحناء العامل أو لغة ميكن تعلمها يف هنغاريا                   
 . دارس األقليات الوطنية أو املدارس الثنائية اللغة ألولئك الطالب فرصة للتعلموتقدم م

 السلطات احمللية/مؤسسات التعليم العام اليت ال تقوم بإدارهتا سلطات الدولة

املدارس الدينية أو املذهبية،    : هناك يف هنغاريا نوعان من املؤسسات اليت ال تقوم بإدارهتا السلطات احمللية            -٦٠٣
والوضع القانوين لكلتا اجملموعتني من املدارس متماثل، لكن طرق تأسيس هذه املدارس وأهدافها . املدارس اخلاصةو

فاملدارس اخلاصة تتمتع . التربوية وطرق إدارهتا أو قواعدها االجتماعية ونوع الدعم الذي تتلقاه من الدولة، خمتلفة
لة مبوجب القانون تعمل بشكل مستقل عن نظام التعليم الذي          باسـتقاللية يف اإلدارة ألهنا تعترب مؤسسات مستق       

وبإمكان هذه . ومع ذلك، فإن الدولة هي اليت تنظم طرق متويلها وأنشطتها التعليمية. تقوم بإدارته السلطات احمللية
والتثقيفية حبرية املدارس أن ختتار بصورة مستقلة الشكل القانوين ملدرائها وطريقة إدارهتا وأن تضع براجمها التعليمية 

ويف هذه احلالة، تقوم بإبرام اتفاق للتعليم .  يف أداء مهام السلطات احمللية- كشريك -وبإمكاهنا املشاركة . كاملة
العـام مع إدارة احلكم الذايت احمللي أو الوطين، أو مع وزير التعليم إذا كانت مؤسسة التعليم ستقوم بأداء مهمة                    

وتقدم الدولة  . يل املدارس اخلاصة من ميزانية الدولة ومن اجلهة اليت قامت بتأسيسها          ويتم متو . إقليمـية أو وطنية   
وميكن للدولة أو   .  نفس الدعم الرمسي املقدم إىل السلطات احمللية       - على أساس احلياد القطاعي      -هلـذه املدارس    

 تقوم بأداء مهام    - التفاق تعليم عام      وفقاً -للسلطة احمللية أن تقدم دعماً مالياً إضافياً إذا كانت املدرسة اخلاصة            
 .للدولة أو إلدارة احلكم الذايت

وحيـق للكنيسـة، بوصفها شخصية قانونية، تلقي الدعم الرمسي من امليزانية للوفاء باحتياجات الطالب                -٦٠٤
هورية هنغاريا  وهو اتفاق بني مج   (ووفقاً التفاق الفاتيكان    . والتالميذ الذين يلتحقون باملدارس اليت تقوم بإدارهتا      

 بشأن متويل اخلدمة العامة واألنشطة الدينية       ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢٠والكرسـي الرسـويل مت التوقيع عليه يف         
تتلقى املدارس اليت تقوم بإدارهتا الكنيسة الكاثوليكية الرومانية دعماً  ) للكنيسـة الكاثوليكية الرومانية يف هنغاريا     

 .مالياً إضافياً أيضاً
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فمؤسسات . ليم الذي توفره جهات فاعلة غري احلكومة يتم يف معظمه على املستويني الثانوي والعايلوالتع -٦٠٥
التعليم اليت تقوم بإدارهتا الكنيسة هي، يف الغالب، مدارس للتعليم الثانوي العام، بينما تقوم معظم املدارس اخلاصة 

 . بتقدمي التدريب املهين

  وترك الدراسة، وسبل اإلصالحالوصول إىل التعليم، واالستبدال، 

.  يف املائة من األطفال الذين يبلغون سن اخلامسة من العمر       ٩٥تـتجاوز نسبة االلتحاق برياض األطفال        -٦٠٦
وقـد ظهر توافق يف اآلراء يف أوساط اخلرباء بشأن الدور اإلجيايب لرياض األطفال يف تعزيز التكامل االجتماعي                  

 عدد األطفال، فقد ٢٠٠٠ من أن عدد األماكن يف رياض األطفال جتاوز منذ عام وعلى الرغم. واإلعداد للمدرسة
 إىل أهنم اضطروا إىل رفض طلبات االلتحاق برياض         ٢٠٠١ رياض األطفال يف عام      ء يف املائة من مدرا    ٢٥أشار  

 .األطفال النعدام األماكن فيها

. ، أن يعيد صفه يف كل مرحلة      )٢٠٠٣(م  وكـان بإمكان الطالب، حىت آخر تعديل لقانون التعليم العا          -٦٠٧
، ال جيوز للطالب إعادة الصفوف الثالثة األوىل إال مبوافقة والديه، وتتم عملية تقييم أداء               ٢٠٠٤وابتداًء من عام    

وتكون حاالت الرسوب أكثر   . الطفل وفقاً لنصوص خيتار منها احلل الصحيح ال وفقاً للعالمات اليت حيصل عليها            
 يف  ٩٥، أمت   ٢٠٠٠ويف عام   . فوف األول واخلامس والسادس وتكون نادرة للغاية يف الصف الثامن         تواتراً يف الص  

 . عاماً دراستهم االبتدائية١٦املائة من الطالب الذين بلغوا سن 

وااللـتحاق باملدارس االبتدائية يف هنغاريا مفتوح للجميع حيث إن املدارس االبتدائية ال ترفض الطالب                -٦٠٨
أما يف املرحلتني الثانوية والعليا فإن إمكانيات ). التعليم بلغتني وفرع الرياضة البدنية(يف حاالت استثنائية اجلدد إال 

ومبا أن املدارس تتلقى الدعم من امليزانية وفقاً لعدد الطالب امللتحقني . االنتقال من مرحلة إىل أخرى تكون أضيق     
ووفقاً . ؤسسات التعليمية هبدف زيادة عدد الطالب امللتحقني هبا       هبا فإهنا حتاول سد الفجوة بني برامج خمتلف امل        

، ميكن لطالب واحد من بني طالبني اثنني يف املدارس املتخصصة أن ينتقل إىل              ٢٠٠١لدراسـة أُجريـت يف عام       
مستوى أعلى من التعليم العام دون أن خيسر سنة دراسية وميكن لثلث الطالب القيام بذلك ولكن مع خسارة سنة 

وهناك أيضاً أمثلة عن طالب استطاعوا االنتقال من الصفني التاسع والعاشر من املدارس املتخصصة إىل               . دراسية
 . دون أن خيسروا يف معظم احلاالت سنة دراسية-مدارس ثانوية أخرى 

سبة ون. وبـدأ حجـم تعلـيم الكبار يف املستوى االبتدائي باالنكماش شيئاً فشيئاً يف السنوات األخرية                -٦٠٩
األشخاص امللتحقني مبناهج تعليم الكبار يف املستوى الثانوي هي نفسها تقريباً يف املدارس الثانوية العامة واملدارس 

 يف  ٣(لكن هذه النسبة تقل إىل درجة كبرية يف حالة االلتحاق مبدارس متخصصة             )  يف املائة  ١٨(الـثانوية املهنية    
. بأكرب نسبة من تعليم الكبار    )  عاماً ٢٢ و ١٨ذين تتراوح أعمارهم بني     الطالب ال (ويستأثر اجليل الشاب    ). املائة

 دور تعليم الكبار وال يقتصر على منحه مهمة اإلصالح بل ٢٠٠١ويوسع قانون تعليم الكبار الذي اعُتمد يف عام 
 ".التعليم مدى احلياة"مينحه أيضاً مهمة تأمني 

، ١٩٩٠ العايل مبقدار ثالثة أمثال باملقارنة مع عدده يف عام  عدد الطالب يف التعليم٢٠٠٢وازداد يف عام  -٦١٠
وقد ازداد يف العقد املاضي عدد . بيـنما مل يزدد عدد الطالب الذين جنحوا يف امتحان البكالوريا إال بنسبة الثلث       
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املائة وازداد  يف ٨٥ لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل بنسبة - يف سنة تقدمي امتحان البكالوريا -مقدمي الطلبات 
 وُيقدر عدد الطالب امللتحقني بالتعليم يف املدارس النهارية        .  يف املائـة   ١٢٢عـدد الطلـبات املقـبولة بنسـبة         

وقد ازداد عدد الطالب املقبولني يف مدارس متوهلا الدولة، يف الفترة           .  طالب منذ منتصف التسعينات    ٨٠ ٠٠٠ب    
 وازداد عدد الطالب يف مؤسسات التعليم العايل اليت يتم           يف املائة  ٨,٤٥، بنسبة   ٢٠٠١ و ٢٠٠٠بـني عـامي     

 . يف املائة٢٣,٧٤االلتحاق هبا مقابل أجر بنسبة 

 التدابري الرامية إىل زيادة فرص األطفال احملرومني أو الذين هم حباجة إىل تعليم خاص 

ما يتعلق باألعداد الكبرية يف     اختـذت وزارة التعليم تدابري كثرية ملعاجلة املخاوف اجلدية املعرب عنها في            -٦١١
معظم األحيان من أطفال الروما الذين يضعون يف ما يسمى باملدارس اخلاصة باألطفال الذين يعانون من مشاكل                 
عقلية وصعوبة يف التعلم، وهي مدارس تطبق مناهج دراسية مبسطة يقوم بتدريسها معلمون ال ميلكون اخلربة، مما                 

 . صفوف معزولةيؤدي حبكم الواقع إىل تواجد 

ومت التسليم بأن أحد أهم األسباب وراء إيداع األطفال يف هذه املدارس أو الصفوف هو عدم إملام الطفل   -٦١٢
مثال ذلك كيفية   (بـبعض املفاهيم ومبادئ اللغة، اليت يعتربها الشخص الذي يقوم بامتحان الطفل أموراً بديهية               

ذه املهارات ميكن تفسريه على أنه يعود إىل خلفيته األسرية، وأنه ال بيد أن عدم إملام الطفل هب). اإلمسـاك بالقلم  
ومهمة . ولذلك، ينبغي أن حيتل تعليم األطفال ما قبل املدرسة، مكان األولوية          . يشكل، يف حد ذاته، إعاقة فعلية     

ناهج الدراسية العادية، العـثور على األطفال الذين مت نعتهم دون مربر باملعوقني، وإعادهتم إىل املدارس ليتابعوا امل         
 .تتسم بأمهية بالغة

 احلد من حاالت عزل األطفال احملرومني الذين مت بدون          "من الصف األخري  "ويستهدف الربنامج املعنون     -٦١٣
ويف إطار هذا ". وضع حد هلذا النوع من العزل"مربر نعتهم باملعاقني يف املدارس؛ ويتمثل اهلدف الطويل األجل يف 

وفضالً عن ذلك، قام خرباء . خلت الوزارة تغيريات على التشريع كما اختذت تدابري مركزية أخرى       الـربنامج، أد  
.  بإعادة تقييم مستوى منو أطفال الصف الثاين املنعوتني باملعاقني         ٢٠٠٤-٢٠٠٣مسـتقلون، يف السنة الدراسية      

. ية ولذلك، مت اقتراح عودهتم إليها      يف املائة من أولئك األطفال مؤهلون لاللتحاق باملدارس العاد         ١١ووجدوا أن   
ووفقاً ملبدأ متابعة الرعاية، ينبغي  . وأضـيف إىل امليزانية معيار جديد لألطفال الذين مت إعادهتم إىل النظام العادي            

مسـاعدة األطفال الذين أعيدوا إىل النظام العادي، على التكيف من جديد دون مشكالت ويف حينه، باستخدام                 
 .ر املهاراتنظام تربوي لتطوي

 التابع لوزارة التعليم باجلهود الرامية      مكتب املفوض املعين باألطفال احملرومني وأطفال الروما      ويضطلع   -٦١٤
وقد مت تطبيق برنامج للتدريب على حتسني املهارات يستهدف تقدمي الدعم الفردي إىل             . إىل حتقـيق االندمـاج    

 لتحسني منوهم بشكل يراعي مهارهتم الفردية القائمة ويرمي         األطفال الذين يعانون من حرمان من نواٍح عديدة،       
كما أنه يرمي إىل حتسني تعلم أولئك األطفال وزيادة         . إىل بـناء مهـارات أخرى تستند إىل املهارات املوجودة         

ثل وميكن املطالبة بتقدمي دعم رمسي خاص لتنظيم م       . اإلمكانيات التربوية املتاحة أمامهم واالستفادة من مهاراهتم      
وإذا قررت مؤسسة التعليم تنظيم مثل هذا التدريب يف شكل متكامل، فبإمكاهنا أن تقدم              . بـرامج التدريب هذه   

ويؤكد نظام  . طلـباً لرفع مقدار الدعم الرمسي، الذي يبلغ عندئذ ثالثة أضعاف الدعم املقدم يف األحوال العادية               
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 ينبغي توفري نفس مستوى التعليم لألطفال املنتمني لبيئات         االندماج التربوي أن االندماج يف التعليم هو احلل وأنه        
ويتم تنظيم هذين الشكلني من التدريب وفقاً لنظام تنمية املهارات والتعليم املتكامل            . اجتماعـية وثقافية خمتلفة   

تقلة ويستند جوهر هذه الربامج إىل أهنا تراعي الشخصية املس        . الذي قام بوضعه وزير التعليم    ) بـرامج التدريب  (
 .للطفل وكذلك خصائص بيئة الطفل

، الدعم املهين للمؤسسات لتطبيق     ٢٠٠٣ اليت مت إنشاؤها يف عام       الشبكة الوطنية لالندماج يف التعليم    وتقدم   -٦١٥
وهذه الشبكة منظمة على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، وال تقتصر . وتنفيذ دورات تدريبية تساعد على االندماج   

 . توفري الدعم املهين للمؤسسات بل تتعداه أيضاً إىل مجع املمارسات احلميدة وتعزيزهامهمتها على

، أنشأ مكتب املفوض املسؤول عن األطفال       ٢٠٠٥يف عام   : نظـام اإلنذار الرامي إىل مكافحة التمييز       -٦١٦
وقد ُشرع يف   .  جمال التعليم  احملـرومني وأطفال الروما، التابع للوزارة نظاماً لإلنذار يرمي إىل مكافحة التمييز يف            

فهو يقدم املشورة القانونية    : وهدف نظام اإلنذار ثنائي   .  مشارك ٦٠٠املـرحلة األوىل من هذا الربنامج بتدريب        
لألشخاص املتأثرين بالتمييز القائم على األصل اإلثين أو غريه من أنواع التمييز، ويقوم أيضاً بتنسيق العمليات اليت 

كما أنه يسمح . ملساعدة القانونية؛ فهو يعمل يف شكل ما كهيئة لتقدمي املساعدة القانونية         تـتعلق بصفة خاصة با    
وهذا يعين أنه   . بتحلـيل آثار تدابري االندماج املركزية، باستخدام قدرته على مجع ردود فعل األشخاص املعنيني             

 .يعمل أيضاً كمؤشر يساعد اهليئات السياسية

، وميكن رفع هذه السن      عاماً ١٨ رفع سن التعليم اإللزامي إىل       ،٢٠٠٥مرب  سبت/ومت ابـتداًء من أيلول     -٦١٧
أكـثر يف حالـة الطـالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، حىت هناية السنة الدراسية اليت يبلغون فيها سن                   

 الذين يعانون   وهلذا اإلجراء أمهية خاصة إذا ما اعتربنا أن إحدى أكرب املشكالت اليت يواجهها األطفال             . العشرين
وتتمثل سياسة  . وأرقام املتعلمني من مجاعة الروما قليلة     . احلرمان هي أهنم يغادرون املدارس يف وقت مبكر للغاية        

وزارة التعلـيم يف إجياد فرص متكّن األطفال الذين يعانون من حرمان خطري من التعويض عن تأخرهم يف التعليم                   
 .بدالً من مغادرة نظام التعليم

 :تدابري الرامية إىل املساعدة على مواصلة الدراسة، حسب االحتياجات االجتماعيةال -٦١٨

يكتسي هذا اإلجراء أمهية    . ال جيـوز لـرياض األطفال رفض طلب طفل من الفئات احملرومة            )أ( 
ياض خاصة مبا أن إحدى ضمانات النجاح يف الدراسة لألطفال املنتمني إىل الفئات احملرومة تتمثل يف ارتيادهم ر                

 .األطفال مدة ثالث سنوات

حيصل األطفال املنتمون إىل الفئات احملرومة على وجبات . الوجـبات اجملانية يف رياض األطفال    )ب( 
وال خيدم هذا اإلجراء أهدافاً اجتماعية فحسب بل كذلك أهدافاً تتصل بالسياسة            . جمانـية يف ريـاض األطفال     

وهلا أمهية أكرب يف حالة     .  إعداد األطفال للحياة الدراسية ومتطلباهتا     فلرياض األطفال دور مهم جداً يف     . التعليمية
 .األطفال ذوي اخللفيات االجتماعية والثقافية املختلفة

 يف املائة وبالشروط ذاهتا     ٥٠ و ٣٠ اليت تدعم الدولة تكلفتها بنسبة تتراوح بني         وجـبة الغداء،   )ج( 
 .السارية يف حالة الكتب املدرسية اجملانية
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توفر املدارس الكتب املدرسية باجملان لألسر اليت لديها ثالثة أطفال          . الكتـب املدرسية اجملانية    )د( 
ولألسـر الـيت يرعاها والد وحيد وملن لديهم أطفال يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات وملن حيتاجون بشكل                   

 .متكرر للدعم االجتماعي

يتمثل أهم تعديل يف إدخال عدة ضوابط يف         .القيود املفروضة على اكتساب صفة طالب حر        )ه( 
ففيما يتعلق باألطفال احملرومني، تشمل عملية منح شخص صفة الطالب احلر اآلن وسائل للتحقق من أن                . النظام

ويتمثل الدافع الرئيسي هلذه التعديالت يف الرغبة يف عدم حتول هذا اخليار إىل شكل              . احلالـة تستحق ذلك فعالً    
وحسب . يستحيل معه تتبُّع املسار الدراسي للطالب فينتهي به املطاف إىل التوقف عن الدراسة            جديد من التمييز    

حبوث علم االجتماع، يتضاعف احتمال حصول أطفال الغجر على اإلعفاء من الذهاب إىل املدارس مثاين مرات،                
 .ة يف الوقت الراهن سن١٥ و١٤ يف املائة من السكان الغجر الذين تتراوح أعمارهم بني ١٠وهو ما ميثل 

مببادرة من وزارة التعليم، ُيعامل الطالب : الـتدابري الرامية إىل حتسني إمكانية مواصلة التعليم        )و( 
ومعىن هذا أهنم .  معاملة تفضيلية يف االلتحاق بالتعليم العايل٢٠٠٥سبتمرب /املنتمون إىل الفئات احملرومة منذ أيلول
يت خيتاروهنا إذا حصلوا على املستوى املطلوب ممن يتحملون بأنفسهم تكلفة           ُيقـبلون يف الكلـية أو اجلامعـة ال        

 يف املائة بغرض استيعاب     ٣وتـرفع املؤسسات احلد األقصى لعدد الطالب اليت ميكنها قبوهلم بنسبة            . تعلـيمهم 
 .الطالب املنتمني إىل الفئات احملرومة الذين يلتحقون بالتعليم العايل هبذه الطريقة

 إن مؤسسات التعليم العام وال سيما املدارس االبتدائية يف هنغاريا يف .اكل األساسية العصريةاهلي )ز( 
وينطبق هذا األمر بصفة خاصة على مدارس القرى حيث يؤثر          . حالـة سيئة إىل حد ما من الناحية التكنولوجية        

 تقدمي الدعم يف جمايل تكنولوجيا ولذا، قررت الوزارة  . نقص اهلياكل األساسية الالئقة سلباً على مستوى التدريس       
االستثمار يف القرن احلادي  "املعلومـات وترمـيم املـباين إىل القـرى اليت تعاين من هذه احلالة يف إطار برنامج                  

 .اخلاص باملناقصات" والعشرين

، توىل عناية خاصة ملسألة منح )From the last row" (من الصف األخري"يف إطـار برنامج   )ح( 
ويتمثل هدف املشاريع التعليمية التجريبية اليت      . ملنتمني إىل الفئات احملرومة إمكانية تعلُّم اللغات األجنبية       األطفال ا 

يف تنمية برامج التدريب على اللغات الرامية إىل حتسني املهارات ) From the last row(تـندرج يف إطار برنامج  
على حتسني مهاراهتم يف اللغات األجنبية واللحاق بأقراهنم يف         والـيت تساعد األطفال املنتمني إىل الفئات احملرومة         

كما يضم الربنامج برامج لتدريب املدرسني تقدم املساعدة للعاملني منهم يف املدارس اليت لديها       . حـال ختلفهـم   
 .برامج تدريس متكاملة

 : على النجاح يف الدراسةالربامج والتدابري األخرى اليت تساعد الطالب املنتمني إىل الفئات احملرومة -٦١٩

 املساعدة إىل الطالب املنتمني إىل      ٢٠٠٥سبتمرب  / الذي انطلق يف أيلول    برنامج املوجهني يقـدم    �
الفئات احملرومة ممن التحقوا بالتعليم العايل بفضل التدابري املتخذة لفائدة تلك الفئة من الطالب              

 الطالب من التغلب على املشاكل اليت       ولتمكني هؤالء )). و(٦٠٢انظر الفقرة الفرعية السابقة     (
يواجهوهنا يف البداية من مواصلة الدراسة بنجاح فيما بعد، فإهنم يتلقون املساعدة من أقراهنم من       
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. طالب املستويات األعلى الذين حققوا نتائج باهرة والذين لديهم استعداد لتقدمي مساعدة فعالة           
 . عملهموحيصل هؤالء الطالب املوجهون على ِمنح مقابل

 الذي خضع لإلصالح بدوره الطالب املنتمني إىل الفئات احملرومة من نظام اِملنح الدراسيةومكَّن  �
جبميع فئاته األربع   ") من أجل الطريق  ("ويعيِّن النظام الوطين للِمنح     . احلصول على منح إضافية   

ن بلوغه اهلدف املتوخى مدرساً موجهاً ملساعدة الطالب من الفئات احملرومة املتلقي للمنحة لضما
االلتحاق مبدرسة ثانوية بغرض نيل شهادة إمتام التعليم الثانوي، واحلصول على هذه الشهادة،             (

منحة الطريق إىل   : وأنواع املنحة األربعة هي   ). وتعلُّم مهنة قابلة للتسويق، والنجاح يف الدراسة      
ومنحة الطريق إىل تعلم مهنة ومنحة املدرسـة الثانوية ومنحة الطريق إىل شهادة التعليم الثانوي      

 .الطريق إىل العلم

حتسني مستوى املدارس اليت توفر التعليم ألطفال   "الرامية إىل   ) .HEFOP/2005/2.1.8(منحة   �
وتتمثل . "الفـئات الشـديدة احلرمان يف املستوطنات اليت ال يوجد هبا سوى مدرسة واحدة             

األساليب التربوية وعصرنة بيئة الطالب يف      حتسني املؤسسات و  : أهـداف الـربنامج فيما يلي     
مسـتوطنات الفئات احملرومة وتوفري اهلياكل األساسية الستخدام األساليب التربوية االبتكارية           

 .وحتسني املعرفة الرقمية لدى املدرسني والطالب يف مدارس مستوطنات الفئات احملرومة

. "ليم املتكامل ألطفال الفئات احملرومة    توفري التع "الرامية إىل   ) .HEFOP/2005/2.1.5(منحة   �
وال بد من وضع حد     . حتسني املؤسسات واملنهجية التربوية   : تتمـثل أهداف الربنامج فيما يلي     

. للتعلـيم القائم على أساس العزل يف أكرب عدد ممكن من املدارس ومن اعتماد التعليم املتكامل               
 .تية للطالبوينبغي خلق بيئة للتعلم مالئمة للعمل اجلماعي وموا

يتمثل هدف املشروع يف    . "احلد من الفصل يف املدارس    "الرامية إىل   ) .HEFOP/2005/2.1.7(منحة   �
دعم املشاريع احمللية اليت تتوخى احلد من العزل الدراسي ألطفال الفئات الشديدة احلرمان يف مستوطنة               

 .ليت ترعاهاأو شبكة من املستوطنات من خالل التعاون بني مدارس عدة واجلهات ا

يتمثل أجنع  . "دعم األنشطة اخلارجة عن املناهج الدراسية     ) ".HEFOP/2005/2.1.4.B(منحة   �
إذ " Tonada) "جمموعات الدراسة(شكل من أشكال النشاط خارج نطاق النظام املدرسي يف برنامج 

.  قصرية ة زمنية يـرفع معدل النجاح الدراسي يف أوساط الطالب املنتمني إىل الفئات احملرومة يف فتر             
وقد ساعد تعديل قانون التعليم العايل أيضاً يف إدخال هذا النظام املألوف على نطاق واسع داخل 

 .االحتاد األوريب

 املركزي التعليم التمكامل ونظم HEFOP 2.1.1وتشـجع التطورات احلاصلة يف إطار برنامج   �
ل إعداد اخلرباء ووضع الربامج املتعلقة الـتعاون الالزمـة وتوفري املوارد البشرية املدربة من خال        

وتتيح . بالطالب املنتمني إىل الفئات احملرومة، وخباصة الغجر، والطالب ذوو االحتياجات اخلاصة
الدورات التدريبية واملصرف   (الـتطورات اليت عرفتها الربامج املركزية خدمات مركبة من قبيل           

للمؤسسات احلائزة على املنح اليت لديها      ) ماتاملركـزي للبيانات املنهجية وجمموعة برامج اخلد      
 .القدرة على دعم مجيع األطراف اليت هلا مصلحة يف عملية التكامل
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لرعاية املواهب دعم األطفال املوهوبني الذين يعيشون أوضاعاً " János Arany"ويتوخى برنامج  �
يشمل الربنامج ضمان   و. اجتماعـية صعبة يف قرى صغرية بغرض إعدادهم ملرحلة التعليم العايل          

اخلدمات املهنية املالئمة وتنظيم التدريب التكميلي الالزم والتشغيل الدائم لنظام القياس والتقييم            
ويستمر الربنامج  . املكـيف حسب متطلبات الربنامج وتقدمي اِملنح الدراسية ومتويل املؤسسات         

وتتمثل .  سنة حتضريية  ذلك أن سنوات مرحلة التعليم الثانوي األربع تسبقها       . مخـس سـنوات   
التعليم االستدراكي والدعم النفسي وتنمية روح اإلبداع       : أهـداف السنة التحضريية فيما يلي     

وتقدم احلكومات احمللية   . وتعليم اللغة اإلنكليزية وعلم تكنولوجيا املعلومات على سبيل األولوية        
فلوران هنغاري شهرياً لكل  ٥ ٠٠٠الـيت تبعث طالباً إىل هذا الربنامج منحة دراسية مقدارها           

وتتلقى املدارس الثانوية ومدارس الطلبة الداخليني املشاِركة يف الربنامج من احلكومة           . طالـب 
 ٢٠٠١واستكمل الربنامج منذ عام     . ِضـعف الدعـم املايل الذي حتصل عليه املدارس األخرى         

 طالباً سنوياً   ٥٠  ويف ثالث مدارس للطالب الداخليني الغجر أتيح ل       . بـربنامج فرعي للغجفر   
 يف  ٢٠٠٢ طالباً يشاركون يف عام      ١ ٠٢٧وقد كان   . بــدء التحضـري ملرحلة التعليم العايل      

 .لرعاية املواهب" János Arany"برنامج 

وبدأت مؤسسة بودابيست العامة لتطوير التعليم العام برنامج موجهني ملساعدة أطفال الغجر على مواصلة  -٦٢٠
 .ربنامج إىل دعم الطالب الغجر يف الصفني السابع والثامن كي يواصلوا دراستهمويهدف هذا ال. دراستهم

ويضـطلع برناجما سقراط وليوناردو دافينشي التابعان لالحتاد األورويب بدور هام يف التعاون والتنمية يف                -٦٢١
يف إطار برنامج العمل من ودعم االحتاد األورويب . ١٩٩٧وتشارك هنغاريا يف الربناجمني منذ عام       . املـيدان املهين  

عملية تطوير التعليم العام يف هنغاريا، وذلك باألساس يف مسعى          بولندا وهنغاريا   أجـل الـتحول االقتصادي يف       
 يف إطار برنامج ١٩٩٩ويهدف برنامج بدأ يف عام . لإلدمـاج االجـتماعي للمجموعات اليت تعاين من احلرمان        

 وال سيما -ليم لعملية اإلدماج االجتماعي بطريقة تدرجيية للشباب العمـل هـذا إىل تقدمي الدعم عن طريق التع    
ويدعم هذا الربنامج عملية تطوير وإنشاء الربامج الرامية إىل حتسني          .  الذين يعانون من احلرمان    -شـباب الغجر    

 .فرص شباب الغجر حديثي التخرج من املدارس إلجياد عمل

وكان ذلك األمر من أحد أسباب االحتفال الرمسي ببدء         . قني سنة للمعو  ٢٠٠٣وأعلن جملس أوروبا عام      -٦٢٢
واستحدثت وزارة التعليم برنامج املدارس املفتوحة الذي تقوم        . السـنة الدراسـية يف مدرسة الطالب املكفوفني       

ويشارك الطالب سوياً يف برامج     . مبوجـبه املدارس املشاركة يفتح أبواب مؤسساهتا بضعة أيام لألطفال املعوقني          
كمـا أن مؤسسات تعليم األطفال املعوقني توجه الدعوة إىل األطفال غري املعوقني للدراسة              . صـول خمـتلفة   وف

 .واملشاركة يف خمتلف الربامج

 املفوض املعين باحلقوق املتعلقة بالتعليم

األطفال يساهم املفوض الذي يتبع مباشرةً وحصراً وزير التعليم يف تعزيز حقوق املواطنني يف جمال تعليم                 -٦٢٣
وجيوز ألي طفل أو تلميذ أو أب أو مربٍّ أو          . والتالميذ والطالب والباحثني واملربني واملدرسني واآلباء ومجعياهتم      

طالـب أو باحـث أو مدرس أو جلمعياهتم تقدمي تظلُّم يف حاالت فردية إذا تبني لـه أن احلقوق املكفولة لـه                     



E/C.12/HUN/3 
Page 131 

هذا االنتهاك، حىت استنفد مجيع سبل االنتصاف القانوين املتاحة         انُتِهكـت أو أن هـناك احتماالً مباشراً لوقوع          
وميكن أن  . باستثناء إجراءات احملاكم، أو إذا اعُتِمد املرسوم أو اإلجراء الذي يود تقدمي شكوى بشأنه خالل عام               

يم أو التدابري اليت    تتعلق التظلمات باملراسيم أو التدابري املعتمدة أو املتخذة يف حاالت فردية وكذلك بإغفال املراس             
تنتهك احلقوق املكفولة أو تشكل هتديداً مباشراً بانتهاك تلك احلقوق اليت يضمنها القانون ألي مجعية من مجعيات 
األطفال والتالميذ واآلباء واملربني والطالب والباحثني واملدرسني يف أن حتظى احلقوق الفردية ألعضائها باحلماية              

 .على قدم املساواة

وإذا مل حيصل التوافق بني . إذا كـان التظـلم يسـتند إىل أسس قوية، يبادر املفوض إىل عقد املصاحلة     و -٦٢٤
وإذا مل تضع املؤسسة أو الشخص حداً النتهاك احلقوق . الطرفني، جيوز للمفوض أن يشرع يف الوساطة الشخصية   

 وإذا تبني للمفوض أن املبادرة مل تفِض        .املكفولة، يبادر املفوض إىل وضع حد لالنتهاك أو خطر االنتهاك املباشر          
وجيوز للمفوض أن يبادر إىل اختاذ إجراءات حبكم . إىل التوافق، فإنه يعد توصية إىل املؤسسة أو اهليئة املشرفة عليها

منصـبه إذا تبني لـه أن اعتماد أو إلغاء قانون أو تدبري قد يتسبب يف انتهاك خطري أو قد ينتهك حقوق جمموعة        
 الصادر عن وزير التعليم بشأن مهام وعمل مكتب املفوض املعين           ٤٠/١٩٩٩املرسوم رقم   ( املواطنني   أكـرب من  

 .باحلقوق املتعلقة بالتعليم

 مرتب املوظفني العاملني يف قطاع التعليم العام

على  يف املائة من متوسط الدخل ٨ أدىن بنسبة ١٩٩٢كان مرتب املوظفني يف قطاع التعليم العام يف عام  -٦٢٥
 يف ١٠ بنسبة ١٩٩٦ و١٩٩٢وتدهورت احلالة النسبية ملرتبات العاملني يف هذا القطاع بني عامي . الصعيد الوطين
).  يف املائة يف حالة العاملني يف التعليم االبتدائي٧ يف املائة يف حالة العاملني يف التعليم الثانوي و        ٢١(املائة إضافية   

 يف املائة من متوسط ٨٠ل اإلمجايل للعاملني يف قطاع التعليم العام نسبة ، مل يتجاوز متوسط الدخ٢٠٠١ويف عام 
. وُسجِّلت أكرب الفوارق فيما يتعلق مبرتب املدرسني احلاصلني على تعليم جامعي          . الدخـل على الصعيد الوطين    

يف بداية  فدخـل خريج اجلامعة يف بداية حياته الوظيفية يتجاوز ضعف مرتب املدرس احلاصل على تعليم جامعي                 
عندما (ويتضاعف هذا الفرق يف املرتب ثالث مرات حبلول السنة العاشرة من احلياة الوظيفية              . حـياته الوظيفية  

ويسجل املدرسون من خرجيي الكليات والذين عملوا أكثر من عشر سنوات أقل            ).  سنة ٣٥يناهز عمر املوظف    
يس، مثل االستقرار الوظيفي وطول اإلجازة الصيفية       خسـارة باملرتبات، وال سيما بالنظر إىل مزايا وظيفة التدر         

 .واالمتيازات األخرى املمنوحة ملوظفي احلكومة

، اخنفض الفرق يف املرتبات بني معلمي املدارس الثانوية ومعلمي ٢٠٠١ و١٩٩٢ويف الفترة ما بني عامي       -٦٢٦
وام فرق يف مرتبات املدرسني تبعاً حلجم وهناك على الد.  يف املائة١٠ يف املائة إىل ٢٧املـدارس االبتدائـية، من    
 يف املائة ٧، كانت مرتبات املدرسني العاملني يف العاصمة أعلى بنسبة ٢٠٠٠ففي عام . املستوطنة الراعية للمدرسة

) املدرسون، األطباء (، مت رفع مرتبات موظفي احلكومة       ٢٠٠٢ويف عام   . من مرتبات نظرائهم العاملني يف القرى     
 .ائة، وذلك هبدف حتسني الوضع املايل للمدرسني يف امل٥٠بنسبة 
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 نفقات امليزانية على قطاع التعليم العام

 مليار فلوران هنغاري لقطاع التعليم حظي منه        ٧٧١ مبلغاً ناهز    ٢٠٠١رصدت امليزانية الوطنية يف عام       -٦٢٧
ت، كانت نسبة الزيادة يف اإلنفاق      ويف النصف الثاين من التسعينا    .  مليار فلوران هنغاري   ٥١٦التعليم العام مببلغ    

 أعلى من ٢٠٠٠غري أن معدل التضخم صار يف عام . على قطاع التعليم العام أعلى بصفة عامة من معدل التضخم
 مل ٢٠٠١ و١٩٩٩وبالتايل، فإن نسبة الزيادة يف اإلنفاق على قطاع التعليم العام بني عامي      . نسبة زيادة النفقات  

 .يث قيمتها احلقيقية يف املائة من ح٤تتجاوز 

 فلوران هنغاري على كل طالب يف مرحلة التعليم االبتدائي ٢٩٠ ٠٠٠، أنفقت هنغاريا ٢٠٠١ويف عام  -٦٢٨
وهي أدىن بقليل من    .  يف املائة من متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل          ١٩,٩والـثانوي، أي ما ميثل      

. لناتج احمللي اإلمجايل كان أسرع من زيادة اإلنفاق على الطالب         ، ومعىن ذلك أن ارتفاع ا     ١٩٩٨النسبة يف عام    
 يف املائة مما كان عليه يف  ١٥ فلوران هنغاري املخصص لإلنفاق على كل طالب أعلى بنسبة           ٢٩٠ ٠٠٠ومـبلغ   

ويشري ارتفاع مستوى اإلنفاق على كل طالب مبعدل . ١٩٩٨ يف املائة مما أُنِفق يف عام        ٤٢٥ وبنسبة   ٢٠٠٠عام  
ـ  إىل تدهور  ) ٢٠٠١ و ١٩٨٩ يف املائة بني عامي      ٣٩بلغ  (رب مـن اإلنفاق اإلمجايل على قطاع التعليم العام          أك

وينبغي اإلشارة إىل أن اإلنفاق على كل طالب قياساً إىل الناتج احمللي اإلمجايل      . الكفاءة املالية لقطاع التعليم العام    
ن إنفاق البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان          فيما يتعلق بالتعليم يف رياض األطفال أعلى بقليل م        

 يف املائة يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان            ١٨ يف املائة يف هنغاريا مقابل       ٢١(االقتصادي  
كن يزيد الفرق   وال يوجد فرق ُيذكر على صعيد الصفوف األربع األوىل من التعليم االبتدائي، ول            ). االقتصـادي 

 يف املائة يف  ٢٣ يف املائة يف هنغاريا مقابل متوسط يبلغ         ١٨(فيما يتعلق بالصفوف األربع الثانية وبالتعليم الثانوي        
 يف البلدان   ٢٨ يف املائة يف هنغاريا مقابل       ٢٤البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، و         

 ).ن والتنمية يف امليدان االقتصادياألعضاء يف منظمة التعاو

 التعليم العايل

 إمكانية االلتحاق به

توفـر مؤسسات التعليم العايل التعليم األكادميي العايل والتعليم املهين العايل املعتمدين بتمويل من الدولة                -٦٢٩
وو اجلنسية اهلنغارية أو     الذي يستفيد منه الطالب ذ     -والتعليم العايل   . وفقـاً لعدد الطالب الذي حتدده احلكومة      

 يتم وفقاً   -الطـالب األجانب املستوفون لنفس شروط االلتحاق به وفقاً لالتفاقات الدولية أو األنظمة القانونية               
لـربنامج تفرغ ويتخذ شكل التدريب األساسي والتدريب التكميلي األساسي والتدريب املهين العايل والتدريب              

 .راهالتكميلي املتخصص ودراسات الدكتو

انظر ( املتعلق بالتعليم العايل     ١٩٩٣ لعام   ٨٠ من القانون    ٨٣وحيـق لكل مواطن هنغاري، وفقاً للمادة         -٦٣٠
أن يتابع الدراسة يف مؤسسة التعليم العايل وفرع التخصص اللذين خيتارمها وأن ) نص هذا القانون الوارد يف املرفق

 .دِّدا ترتيبهايقدم طلب القبول إىل عدة مؤسسات للتعليم العايل حم

 :وجيوز تقدمي طلب القبول إىل اجلهات التالية -٦٣١
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كلية للدراسات العليا أو مؤسسة للتعليم املهين العايل املعتمد للحائزين لشهادة اجتياز االختبار النهائي أو  )ألف(
 ما يعادل شهادة إهناء التعليم الثانوي أو دبلوم مؤسسة للتعليم العايل،

 صصة أو كلية للتعليم العايل للحائزين لدبلوم جامعة أو كلية،جامعة متخ )باء(

 .دراسات الدكتوراه للحائزين لدبلوم جامعي أو ما يعادله )جيم(

 اإلعفاء من رسوم الدراسة

حيق مبقتضى القانون للطالب يف التعليم العايل الذي متوله الدولة أن يستفيد من اإلعفاء من رسوم الدراسة  -٦٣٢
 :التاليةيف احلاالت 

إذا كان يدرس بالتعليم اجلامعي أو التعليم اجلامعي التكميلي األول وأمت دراسته وفقاً للشروط               )أ( 
 احملددة يف املرسوم احلكومي،

إذا كـان يـتابع دراسـات الدكتوراه األوىل، خالل السنتني األكادمييتني األوليني وكان يقوم                )ب( 
 كومي، وخالل السنة األكادميية الثالثة،بالنشاط الدراسي احملدد يف املرسوم احل

 .يف احلاالت األخرى احملددة يف املرسوم احلكومي )ج( 

وال حيق هلؤالء الطالب أن يستفيدوا من اإلعفاء من رسوم الدراسة إالّ يف مؤسسة واحدة للتعليم العايل                  -٦٣٣
 املسؤولية اجلنائية والتأديبية مؤسسة ويتعني على الطالب أن حيددوا وقت التسجيل حتت). فرع التخصص، الكلية(

التعليم العايل اليت يودون أن يستفيدوا فيها من اإلعفاء من رسوم الدراسة وعدد الفصول الدراسية اليت شرعوا فيها 
 .مبؤسسات التعليم العايل األخرى يف إطار التعليم العايل الذي متوله الدولة

 كفالة حرية البحث

حيق جلامعة أن توفر دراسات الدكتوراه ومتنح       "من القانون املتعلق بالتعليم العايل،      ) ١(٩١مبقتضى املادة    -٦٣٤
 ".شهادة الدكتوراه يف امليادين وفروع العلوم اليت تعترف جلنة االعتماد اهلنغارية باستيفائها للشروط املطلوبة

 متابعة املواطنني اهلنغاريني للدراسة يف اخلارج

وميكن . غاريني متابعة الدراسة يف جمال التعليم العايل يف اخلارج دون إذن رمسي           جيـوز للمواطـنني اهلـن      -٦٣٥
 .احلصول على منحة من الدولة ملتابعة الدراسة يف مؤسسات التعليم العايل األجنبية على أساس مسابقة

 متابعة األجانب للدراسة يف هنغاريا

م يف مؤسسات التعليم العايل اهلنغارية، ينبغي فـيما يـتعلق بقبول األجانب ومركزهم القانوين ودراسته     -٦٣٦
وحتدد مؤسسة . تطبيق أحكام القانون املتعلق بالتعليم العايل ما مل ينص القانون أو اتفاق دويل على ما خيالف ذلك

ن ويقوم الطالب األجانب، ما مل ينص القانو. التعليم العايل يف الئحتها األنظمة املفصلة املتعلقة بالطالب األجانب
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 من ٣١أو اتفـاق دويل على خالف ذلك، بدفع رسوم الدراسة واملصروفات وغري ذلك من الرسوم وفقاً للمادة          
 .القانون املتعلق بالتعليم العايل

 االعتراف بالشهادات األجنبية يف هنغاريا

بشكل (املتخصصة  جيوز ملؤسسة أجنبية للتعليم العايل أن توفر التعليم اجلامعي العادي والدراسات العليا              -٦٣٧
 وأن متنح شهادات أجنبية يف احلاالت التالية) مستقل أو يف إطار هيئة أخرى أو بالتعاون معها

إذا كانـت حتظـى باالعتراف الرمسي كمؤسسة للتعليم العايل يف البلد الذي يوجد فيه مقرها،            )أ( 
 ايل، وأثبتت هذا األمر بشكل مقنع؛وكانت الشهادة اليت متنحها معترفاً هبا كشهادة من شهادات التعليم الع

 .إذا أجاز وزير التعليم عمل تلك املؤسسة آخذاً يف االعتبار رأي جلنة االعتماد اهلنغارية )ب( 

وجيوز ملؤسسة هنغارية للتعليم العايل أن تقيم برناجماً مشتركاً للتعليم اجلامعي والدراسات العليا املتخصصة  -٦٣٨
ة أجنبية للتعليم العايل شريطة أن تستويف املؤسسة األجنبية اليت جيري التعاون معها ودراسات الدكتوراه مع مؤسس

 .وينبغي إبالغ وزير التعليم هبذا التعاون. الشروط املذكورة أعاله

 البحث العلمي

يئة تكفل مؤسسات التعليم العايل طبقاً ألحكام القانون املتعلق بالتعليم العايل حرية النشاط األكادميي هل              -٦٣٩
وتوفر هذه املؤسسات املوارد الالزمة     . الـتدريس هبـا وللباحثني والطالب وتدعم تطبيق الشروط املالئمة لذلك          

 .للبحث العلمي، وتنشئ وتصون املكتبات وخمزوناً من املعدات، وتكفل إمكانية االستفادة منها

اله وذلك ببدء ومتويل الربامج الفردية      وتساعد مؤسسات التعليم العايل يف تنفيذ األحكام املشار إليها أع          -٦٤٠
واجلماعـية واملؤسسية؛ وتنظيم املناسبات العلمية وإقامة االتصاالت العلمية واحلفاظ عليها يف الداخل واخلارج؛              

 .ونشر األحباث العلمية وبطرق أخرى) فيما يتعلق باجلامعات(وتوفري دراسات الدكتوراه 

 أنظمتها كيفية وشروط استخدام املعدات املخصصة لألغراض العلمية         وحتدد مؤسسات التعليم العايل يف     -٦٤١
وجيوز ملؤسسات التعليم . أو معدات وحدة هيئة التدريس أو وحدة البحث العلمي       /وغريها من معدات املؤسسة و    

العـايل منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى، أن جتري البحث العلمي أو تنشئ املعاهد واجملمعات الصناعية                 
 .واملؤسسات االستشارية املهنية بغرض حتقيق أهدافها يف جمال التنمية

ملؤسسات التعليم العايل ) اإلبداعي( يف املائة من املبلغ املخصص لدعم النشاط العلمي ٥٠وتـوزع نسبة     -٦٤٢
احلصة وميكن احلصول على . فيما بني هذه املؤسسات على أساس مؤشرات أدائها يف جمال أنشطة البحث والتطوير

املتبقية، على أساس التنافس، لدعم أنشطة البحث والتطوير اليت تعد بنتائج علمية متميزة ووضعها بسرعة موضع                
 .التطبيق وفقاً للمنظور االستراتيجي الذي حيدده جملس التعليم العايل والبحوث
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 التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي -١٤املادة 

ئي اإللزامي مضمون باجملان يف مجهورية هنغاريا، مل تكن هناك حاجة إىل اعتماد خطة مبا أن التعليم االبتدا -٦٤٣
 .عمل مفصلة مبوجب هذه املادة

احلـق يف املشاركة يف احلياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي واإلفادة من محاية               -١٥املادة 
 نون حقوق التأليف والنشراملصاحل املعنوية واملادية النامجة عن األعمال احملمية بقا

حتترم مجهورية هنغاريا وتدعم حرية   ) ١"(زاي من الدستور على أن      /٧٠تنص املادة   : التنظـيم القانوين   -٦٤٤
ال حيق سوى للعلماء الفصل يف مسائل احلقيقة العلمية وحتديد ) ٢. (التعبري العلمي والفين وحرية التعلم والتدريس

 ".القيمة العلمية للبحوث

 املشاركة يف احلياة الثقافية )أ( 

 املتعلق بصون الثروات الثقافية ومؤسسات املتاحف ١٩٩٧ لعام ١٤٠ يضع القانون :اخللفية القانونية -٦٤٥
املبادئ األساسية لالستفادة من خدمات املكتبات العامة واملتاحف        وتوفـري املكتـبات العامة والتربية الثقافية        

الثروات اليت يضمها تراثنا الثقايف هي مصادر ال ِعوض "إذ تنص ديباجته على أن . وخدمات التربية الثقافية العامة
عنها ملعرفة ماضينا وحاضرنا وهي جزء ال يتجزأ من التراث الثقايف الوطين والعاملي؛ وملا كان العلم هبذه الثروات                  

اية اخلاصة هلذه الثروات وختزينها حق أساسي جلميع البشر؛ وملا كان على اجملتمع التزام مستمر بتوفري وسائل احلم      
وملا كان أحد العناصر األساسية يف أداء جمتمع        "؛  "وحفظها وإتاحتها للجمهور على نطاق واسع وبشكل متساو       

املعلومات والدولة الدميقراطية هو نظام املكتبات الذي جيعل املعلومات متاحة باجملان جلميع األشخاص؛ وملا كان               
ملكتبات أمراً ضرورياً من وجهة نظر املواطنني واجملتمع ككل وملا كان دعم الدولة             أن دعـم وتطويـر خدمات ا      

خلدمـات اإلعـالم واملكتـبات ذا أمهية استراتيجية؛ وملا كان من الضروري أن خيدم نظام املكتبات احتياجات                  
ية واإلثنية وممارستها، وحتسني فإن تشجيع احلفاظ على التقاليد الثقافية الوطنية وتقاليد األقليات القوم"؛ "املواطنني

األساس البشري والفكري واالقتصادي للتربية الثقافية لألفراد واجملتمع واألنشطة اليت حتسِّن نوعية حياة املواطنني              
 ".وتنقل القيم وتسيري املؤسسات واهليئات املنشأة لتحقيق هذه األهداف أمور ختدم املصلحة املشتركة للمجتمع

 حيق جلميع األشخاص" من القانون على أنه ٤ وتنص املادة -٦٤٦

أن يلموا بثروات التراث الثقايف وأن يطلعوا على أمهيتها التارخيية وعلى مكونات اهلوية الوطنية               )أ( 
وهويـة األقلـيات القومية واإلثنية واملعلومات املتعلقة حبماية هذه الثروات من خالل أنشطة مؤسسات املتاحف          

 تعليم والتربية الثقافية ونشر املعرفة والصحافة ووسائط اإلعالم،وخدمات املكتبات وال

 أن يستفيدوا من خدمات نظام املكتبات العامة ومؤسسات املتاحف والتربية الثقافية، )ب( 

أن ينمُّوا ويوسعوا ثقافتهم ومعارفهم يف مجيع مراحل حياهتم وأن ينشئوا جمموعات ختدم حقهم               )ج( 
 .، إخل"يؤسسوا ويديروا منظمات وفقاً ألحكام القوانني األخرىيف التربية الثقافية و
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ومؤسسـات الثقافة العامة واملنظمات املدنية للمجتمعات احمللية هي وديعة مهمة لقيمنا الثقافية وللتراث         -٦٤٧
ظة على  وتؤدي الثقافة العامة دورها جبعل الثقافة يف املتناول واملشاركة يف احملاف          . الفكـري للـتجمعات البشرية    

وحسب البيانات اإلحصائية الوطنية، يتردد . التقالـيد احمللية ودعم فنون اهلواة والفنون البديلة واملبادرات الثقافية  
ثلث البالغني ونصف الشباب واملسنني بانتظام على مؤسسات الثقافة العامة ويشاركون يف نوع من الربامج الثقافية 

وتتفاوت حالة املباين واألمان املخصصة     .  األسر واجملتمعات احمللية يف املؤسسات     أو يف املناسبات اليت ُتنظَّم لفائدة     
 .للثقافة العامة تفاوتاً كبرياً تبعاً للحالة املالية للحكومات احمللية وخمططاهتا االستثمارية

 أشكال   ظهر للمرة األوىل شكل من     ١٩٩٩ويف عام   .  يف املائة من املباين    ٩٥ومتلـك احلكومات احمللية      -٦٤٨
الدعم للمساعدة يف جتديد وتشغيل مؤسسات الثقافة العامة يف باب امليزانية اخلاضع إلشراف وزارة التراث الثقايف 

، كانت الوزارة قد    ٢٠٠٣ويف عام   .  مليون فلوران هنغاري   ١٠٠والبالغ  " متويل املهام الثقافية  "الوطين واملعنون   
ة على عملية التطوير والتوسيع والتجديد وعلى حتسني ظروف          مليون فلوران هنغاري بطريقة مركز     ٨٠٠أنفقت  

عمل مؤسسات الثقافة العامة ومواقع وأماكن التجمع الالزمة للحياة الثقافية والتربوية للمجتمعات وأنشطة اجملتمع 
 .احمللي وذلك بإعالن برنامج تطوير شبكة الثقافة العامة واملكتبات الوطنية

 قدمت احلكومات احمللية سنوياً عدداً متزايداً من        ٢٠٠٣ و ١٩٩٩الفترة بني عامي    وميكن القول بأنه يف      -٦٤٩
الطلـبات املـتعلقة باالستثمارات املعلن عنها بشكل مستمر، وبأن حجم اإلعانات املالية املطلوبة ارتفع بدوره                

لغ املطلوب يف عام كان املب (١٩٩٩ مخسة أمثال ما كان عليه يف عام ٢٠٠٣ارتفاعـاً مستمراً حيث بلغ يف عام    
 ٢٠٠٣ مليون فلوران هنغاري، بينما أعلنت احلكومات احمللية اليت قدمت طلبات يف عام ٢ ٠٠٠ يصل إىل ١٩٩٩

 مستوطنة يف املتوسط إعانات من الدولة لتجديد        ٦٥وتلقت  ).  مليون فلوران هنغاري   ١٠ ٠٠٠عن حاجتها إىل    
وفضالً عن الدعم املباشر الذي متنحه . يد مبان جديدة لنفس الغرضاملباين املستخدمة ألغراض الثقافة العامة أو تشي

الوزارة، استخدمت احلكومات احمللية كذلك إعانات حمددة وموجهة بغية احلصول على موارد إضافية من الدولة               
 .الستخدامها يف جتديد وصيانة املباين املخصصة لألغراض الثقافية

 تعزيز اهلوية الثقافية وتنميتها

 .إن شبكة مؤسسات الثقافة العامة هي إحدى أهم الشبكات احمللية لتعزيز اهلوية الثقافية وتنميتها -٦٥٠

.  فرصة التعبري الفين واملتعة لدوائر من الناس أوسع بكثري من دوائر الفنانني احملترفني             وتتـيح أنشـطة اهلواة الفنية      -٦٥١
وحتظى . ت اهلواة الفنية وارتفع أيضاً عدد املشاركني فيها       وخـالل السنوات اخلمس األخرية، اتسع نطاق أنشطة جمموعا        

. املناسبات احمللية اليت تتخذ شكل زيارات اجلريان واملهرجانات وتبادل اخلربات واللقاءات بقدر هائل من اإلقبال والشعبية               
 .ة بأنفسهموتوافرت موارد جديدة خالل السنوات اخلمس األخرية لدعم اجملموعات الفنية اليت ينشئها اهلوا

وأهم األشكال املميزة لنشاط املؤسسات املشاركة يف جمال الثقافة العامة هي اجملموعات الثقافية اإلبداعية،  -٦٥٢
كما أن األنشطة الثقافية    . ونشـر املعرفة والدورات الدراسية والدورات التدريبية والنوادي واملناسبات الرئيسية         

ولألنشطة . وم هبا أجهزة خارجية يف املباين املخصصة للثقافة العامة مهمة أيضاًوغريها من األنشطة اجملتمعية اليت تق
وبلغ عدد  . الدولـية ملـوردي البـيانات واستخدام اإلنترنت دور متناٍم يف أداء املهمات املتصلة بالثقافة العامة               
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 ٧,٣، بنسبة زيادة ٢٠٠٢ جمموعة يف عام ٩ ١١٢ و٢٠٠١ جمموعة يف عام ٨ ٤٩٣ اجملموعات الثقافية اإلبداعية
 نسبة ٢٠٠١ومشلت هذه الفئة يف عام . يف املائة، وبالتايل فإن هذا الشكل من أشكال الثقافة العامة هو شكل ينمو

 يف املائة من ٤,٢ يف املائة من جمموعات الفنون الشعبية و٢٩,٤ يف املائـة مـن جمموعـات فنون اهلواة و    ٥٦,٤
 يف املائة من جمموعات فنون اهلواة ٥٥,٣: ، كانت الِنسب كما يلي٢٠٠٢ويف عام . جمموعات الصناعات احلرفية

، ٢٠٠١ويف عام .  يف املائة من جمموعات الصناعات احلرفية١٤,٥ يف املائة من جمموعات الفنون الشعبية و٣٠,٢و
ام ويف ع .  عضواً ١٩ ألف عضو، وبلغ متوسط أعضاء كل جمموعة         ١٦٤كانت اجملموعات الفنية اإلبداعية تضم      

 .  شخصا١٩ً، وظل متوسط أعضاء كل جمموعة ١٧٧ ٠٠٠، بلغ جمموع األعضاء ٢٠٠٢

 تنمية مراكز إبداع الفن الشعيب واحلفاظ على التقاليد احمللية

، بـدأ تقدمي مساعدة حكومية هامة يف جمال احلرف اليدوية الشعبية قصدت هبا وزارة التراث                ١٩٩٩يف عـام     -٦٥٣
. هيز التقين املوضوعي ملراكز احلرف اليدوية الشعبية اليت تعمل على الصعيد الوطين أو اإلقليمي             الـثقايف الوطين تعزيز التج    

وتقدم املساعدةَ إىل احلكومات احمللية واملؤسسات واملنظمات اليت تعترب أن مهمتها هي احلفاظ على التقاليد ونقل قيم الفن                  
داعية واحلفاظ على اخلصائص املميزة لألقاليم على الصعد الوطنية         الشعيب واحلرف اليدوية وتساهم يف ممارسة األنشطة اإلب       

 .ةبرعاية ُدور اإلبداع اخلاصة بالفن الشعيب وورشات احلرف اليدويواإلقليمية واحمللية وذلك 

 إىل ثالث   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١ اليت أنشأها وزير الثقافة يف       لدار التراث وتنقسم األنشطة املهنية     -٦٥٤
 : وهيوحدات

 ،)MANE(اجملموعة الفنية املسماة اجملموعة الشعبية للدولة اهلنغارية  -

 وهي حلقة العمل اخلاصة باحلفاظ على التراث، " László Lajtha"اجملموعة العامة املسماة  -

 .جمموعة أعمال الثقافة العامة اليت حتمل اسم حلقة العمل اخلاصة بالفن الشعيب -

، ٢٠٠١ويف عام . ساسية لدار التراث التدريب املهين وخباصة يف جمال احلرف اليدويةوتشمل املهمات األ -٦٥٥
.  شخصاً يف التدريب يف ثالثة أشكال، ومت إعداد مخسة منشورات متخصصة           ١٨٥عـلى سـبيل املثال، شارك       

وسينطلق عما  ". تنظيم احلركات "ونفـذت دار التراث برناجماً على قدر كبري من الثراء يف جمال ما ُيعرف باسم                
قريب نظام إلعداد الربامج ومتويلها يتيح نقل برامج الثقافة الشعبية احلية اليت جيري العمل هبا حىت اآلن يف املناطق                   

 .وقد بدأت عملية إنشاء هيئة وطنية لتنفيذ هذا الربنامج. اليت تعاين من احلرمان إىل املراكز الريفية

 احلفاظ على ثقافة لغتنا األم وعصرنتها

ُيدعـى سـنوياً إىل تقدمي طلبات تتعلق حبماية وتطوير اللغة األم يف إطار موضوع محاية اللغة اهلنغارية                   -٦٥٦
ودعمت احلكومة مالياً   . ودعمنا عقد مؤمترات حملية وسلسلة من احملاضرات بشأن ترسيخ اللغة األم          . وعصـرنتها 

رامج وأنشطة وخميمات لترسيخ اللغة والتعريف      نشـر املـواد الرامـية إىل حتسني نوعية اخلطاب العام وتنظيم ب            
 .باملشجعني البارزين للغة األم
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 النتائج اإلجيابية والصعوبات، مع توجيه اجتماع خاص إىل الفئات احملرومة

تقوم مؤسسات الثقافة العامة مبهام غاية يف األمهية يف ميدان توفري الثقافة العامة وضمان االستفادة منها                 -٦٥٧
وارق يف الفرص املتاحة يف جمال الثقافة العامة، نظراً ألن املراكز الثقافية واملكتبات احمللية هي األقرب                وتقليص الف 

 .إىل الفئات السكانية اليت تعاين من احلرمان

إن املوقع املركزي للمراكز والنوادي الثقافية والشبابية جيعلها مؤهلة لتوجيه االجتماع الكايف إىل الفئات               -٦٥٨
وهناك لألسف . عاين من احلرمان، وهي يف كثري من األحيان فئات املسنني وصغار السن من األسر والسكان         اليت ت 

ذلك أن إمكانية الوصول ليست دائماً مؤمَّنة       . مشـاكل خطـرية فيما يتعلق باهلياكل األساسية للنظام املؤسسي         
 .للمعوقني حىت يف حالة املؤسسات اجلديدة

 تنهض مبهام الثقافة العامة رائعة أيضاً يف جمال الثقافة العامة لألقليات القومية             ومشـاركة اجلهـات اليت     -٦٥٩
، ٢٠٠٢ مركز ثقايف ومنظمة مدنية إىل قيامها هبذا الدور يف عام            ٧٠٠واإلثنية، فقد أشار ما يقارب يف اجملموع        

غري أن هذا األمر . اك معها مؤسسة منها لصاحل أقلية الغجر أو قدمت خدمات ثقافية باالشتر٤٠٠وعمل ما يناهز 
 مؤسسة تديرها احلكومات احمللية أو املنظمات ٣ ٣٥٨ يف املائة تقريباً من املؤسسات البالغ عددها ١٠اقتصر على 

 .املدنية اليت تنهض مبهام الثقافة العامة، وهو ما ال ميكن اعتباره يف الظرف الراهن نتيجة مطمئنة

أرقام دقيقة خبصوص العمل املنجز فيما يتعلق بالثقافة العامة يف أوساط وال توجـد يف الوقت الراهن أي       -٦٦٠
وميكـن أيضـاً االضـطالع باألنشطة الثقافية واالجتماعية إىل جانب املهام الرئيسية إذا كانت ختدم               . الفقـراء 

القرى وأحناء وينبغي أن يكون اهلدف هو قيام املؤسسات العامة يف . احتياجات الفئة األفقر من سكان قرية صغرية
املـدن مبنح الفئات الفقرية من السكان فرصة االختيار الثقايف، كما يتعني أن تتواصل هذه اجملموعات مع الفئات                  

ومع أن عدة مؤسسات تنظم دورات دراسية وبرامج إعادة تدريب . اليت ختدمها وأن تشارك يف أنشطتها اإلعالمية
 .ا ينبغي أن يرتفعللعاطلني والسكان حمدودي التعليم، فإن عدده

 التباينات بني األقاليم ومواطن ضعفها يف ميدان اخلدمات الثقافية

ميكن مالحظة فرق هام يف ميدان املعروض الثقايف املتاح والتغطية املؤسسية بني بودابست وغريها من مدن  -٦٦١
 لنطاق تغطية املؤسسات وجتري يف الوقت الراهن دراسات استقصائية سوسيولوجية هتدف إىل وضع خريطة. البلد

وبصرف النظر عن هذه الدراسات االستقصائية، فإن املشكلة مألوفة . الثقافية للبالد من زاوية التوازن بني األقاليم
ولذلك، تقدم مجيع املساعدات املمكنة لتنفيذ . على نطاق واسع يف كل ميدان من ميادين شبكة املؤسسات الثقافية

 والذي يقضي بأن يوجد يف كل مستوطنة مؤسسة للثقافة العامة أو            ١٩٩٧ لعام   ١٤٠الـنص الوارد يف القانون      
 .مركز اجتماعي أو على األقل فضاء جمتمعي مالئم ألداء مهام الثقافة العامة

 :وتشمل املهام األخرى يف ميدان حتقيق تكافؤ الفرص ما يلي -٦٦٢

يب احتياجات أكرب الفئات املستهدفة     مواصـلة تطوير بنية برامج مؤسسات الثقافة العامة اليت تل          -
 .والشرائح االجتماعية املهمشة) الشباب، املسنون(

 . القيام بعصرنة عامة للهياكل األساسية ملؤسسات الثقافة العامة وكفالة وصول املعوقني إليها -
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 ية عنه يف نفوس سكان البلدمحاية التراث الثقايف احمللي وترسيخه ونقله لألجيال القادمة وتعزيز االلتزام به واملسؤول

ويسرنا أن نقول إن مؤسسات الثقافة العامة تعمل يف         . إن الـتراث الـثقايف احمللي هو عنصر داعم قوي          -٦٦٣
 مبىن من العامل التارخيية بينما تعمل مؤسسات أخرى يف مباٍن ختضع حلماية احلكومات              ١٨٨الوقـت الراهن يف     

باين وكذلك الدور األخرى اليت تقع وسط املستوطنات واليت تفيد يف           وصون هذه امل  .  مستوطنة ٤٣٩احمللـية يف    
 .حتسني صورة املكان ومواصلة األنشطة الرامية إىل صون التراث من املهام اهلامة يف هذا اجملال

د إن إجنازات جمال الثقافة العامة األقوى تقليدياً وحركة اهلواة الفنية واجملموعات اإلبداعية معروفة إىل ح               -٦٦٤
وتتمـثل العناصـر اهلامة للمخزون احمللي من القيم الثقافية يف اجلوقات احمللية وفرق الرقص واجملموعات             . كـبري 

ويف هذا امليدان أيضاً، ينبغي مواصلة تعزيز تكافؤ الفرص بإشراك متعمد           . اإلبداعـية وأعدادها ونوعية أنشطتها    
 .للفئات احملرومة من السكان

 ات املدنيةأشكال التعاون مع املنظم

وقد تلقت املنظمات النشيطة يف ميدان . تتلقى املنظمات املدنية الوطنية للثقافة العامة إعانات للقيام بعملها -٦٦٥
.  مليون فلوران هنغاري   ٤٥ و ٣٥الـثقافة العامـة إعانـات من امليزانية السنوية لعملياهتا تراوحت قيمتها بني              

وتظهر التجربة فيما يتعلق باستخدام     .  منظمة مدنية وطنية   ٤٠و  وُتخصـص سـنوياً من ذلك املبلغ إعانات لنح        
اإلعانات أن مراكز املنظمات املدنية الوطنية تقع يف الغالب يف بودابست، ولكنها تستخدم املبالغ املخصصة هلا يف         

 على الربامج احمللية    فهي حتول جزءاً من اإلعانة اليت تتلقاها لتعزيز منظماهتا اإلقليمية أو تنفقه           . مجيع أرجاء البالد  
 .وترد أدناه أمساء املنظمات املدنية اليت تلقت إعانات يف شكل مبلغ مرصود خصيصاً يف امليزانية. واإلقليمية

يدعم االعتماد املخصص عملية صيانة وتشغيل املؤسسات الثقافية اليت : رابطة املؤسسات الثقافية اإلقليمية -٦٦٦
 عمالية وأماكن العمل وتؤدي خدمات الثقافة العامة املقدمة للسكان واليت          كانـت تديـرها سـابقاً النقابات ال       

 كيان يقدم خدمات الثقافة العامة حنو       ١٠٠وقد تلقت الرابطة اليت تضم أكثر من        . ال تـرعاها احلكومات احمللية    
 . مليون فلوران هنغاري من اإلعانات سنويا٤٠٠ً

 مليون فلوران هنغاري كإعانة لدعم عملية تشغيل        ٩٠بطة سنوياً   تتلقى الرا : رابطة نشر املعارف العلمية    -٦٦٧
 .منظماهتا املركزية واإلقليمية وتطوير أنشطتها يف جمال نشر املعارف

. وجيـوز لالحتاد الوطين للجامعات األهلية أن يطلب إعانات من امليزانية لدعم حركة اجلامعات األهلية               -٦٦٨
ليون فلوران هنغاري سنوياً خالل السنوات اخلمس األخرية مت حتويل أكثر  م٤٠وبلغت تلك اإلعانات يف املتوسط 

ومينح املعهد األورويب للفنون الشعبية، الذي أنشأته رابطة املركز         . من نصفها إىل اجلامعات األهلية احمللية مباشرةً      
اً ملعهد الفلكلور األورويب     ماليني فلوران هنغاري سنوي    ١٠األورويب للفـنون الشعبية اليت تتلقى اعتماداً خاصاً،         

كما أن اليونسكو . الذي جيري حبوثاً بشأن التقاليد الفلكلورية اهلنغارية واألوروبية وينشر نتائجها وينظم املؤمترات
 .تقدم الدعم للمعهد األورويب للفنون الشعبية
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وهتدف أنشطتها إىل احلفاظ على اللغة      . نويةوتتلقى الرابطة الدولية للغة والثقافة اهلنغاريتني إعانة من امليزانية الس          -٦٦٩
وهلذا الغرض، تنظم مؤمترات أكادميية . األم والتقالـيد الثقافية وتنميتها لدى اهلنغاريني الذين يعيشون خارج حدود الدولة         

 .ودورات تدريبية تكميلية وخميمات، وتضطلع كذلك بأنشطة هامة يف جمال النشر تركز على األقلية اهلنغارية

 جتاهات اجلديدة يف جمال أداء املهام املتصلة بالثقافة العامةاال

يشري استقصاء أجري يف عام     : تعزيـز املؤسسات املتعددة الوظائف اليت تقدم اخلدمات الثقافية األساسية          -٦٧٠
فة  يف املائـة مـن جمموع املؤسسات اليت ترعاها احلكومات احمللية وتؤدي مهاماً يف جمال الثقا      ٣٤ إىل أن    ١٩٩٩

لدى إجراء استقصاء بشأن االجتاهات اجلديدة، ال بد من مالحظة          . العامـة مؤسسات مركَّبة اندجمت فيما بينها      
 :التغريات الرئيسية التالية

 من القانون املتعلق بالتعليم أداء املهام األساسية املتعلقة ٣٣يسَّرت املادة : ازدياد عدد مراكز الثقافة العامة -٦٧١
افة العامني يف إطار املؤسسات املندجمة املتعددة الوظائف يف مستوطنة معينة ختضع لسلطة اجلهة              بالتعلـيم والـثق   

ويـندرج ضمن هذه الفئة املركز الثقايف العام حيث يتسىن االضطالع املنسَّق باملهام التعليمية والثقافية         . الراعـية 
اهتا، توجد أيضاً شبكة تعد، طبقاً للقانون، مؤسسة وفضالً عن مؤسسات الثقافة العامة املستقلة والقائمة بذ. العامة

. للتعلـيم العـام، ولكن توفري خدمات الثقافة العامة يتم أيضاً من خالل وحدات أو أنشطة تنظيمية قائمة بذاهتا     
وتتسـم النـتائج اليت حققتها هذه املؤسسات بالتباين؛ وميكن وصف هياكلها األساسية عموماً بأهنا من الطراز                 

 . يف املائة٣٠ وُتقدَّر املؤسسات احمللية اليت تعمل بالكاد بنسبة .القدمي

ينتمي ثلثا رواد مؤسسات الثقافة العامة الدائمني إىل الفئات اليت : تغري عدد الرواد وتركيبتهم االجتماعية -٦٧٢
 باألطفال ذلك أن الفئات املستهدفة تتشكل من نوادي املتقاعدين والتظاهرات اخلاصة        . حتـتاج إىل دعـم خاص     

 .واملستفيدين من الدورات الدراسية وأعضاء جمموعات احلفاظ على التراث

وتعمـل مكاتـب ودوائر الشباب اإلعالمية اليت تنظم برامج تبادل دولية لفائدة الشباب يف عدة مراكز               -٦٧٣
ات لألطفال والشباب كما أن تلك الشبكة املؤسسية بوصفها كياناً يقدم خدمات الثقافة العامة تنظم خميم. ثقافية

 .ويشارك خرباء الثقافة العامة بنشاط يف دعم هذه الفئة املستهدفة. وبرامج سياحية

وتنظم عدة مؤسسات للثقافة العامة مهرجانات ودورات   . وبـدأت عملية تطوير مراكز جمتمعات الغجر       -٦٧٤
 .دراسية مبشاركة السكان الغجر

 اخلطوات العملية األخرى

 ) فصاعدا٢٠٠٤ًاعتباراً من عام (شود للتنمية الالمركزية لقطاع الثقافة العامة النظام املن -٦٧٥

 تطوير وتنسيق ما ُيقدم من اخلدمات األساسية يف جمال الثقافة العامة للمناطق الصغرية -١

ق حتديد مهام الثقافة العامة يف املناطق الصغرية؛ وتطوير هيكل األنشطة املتعلقة بإجناز مهام املناط      `١`
مبا يتوافق وبرنامج إصالح اإلدارة العامة والتنمية اإلقليمية، بالنظر إىل . (الصغرية يف املستوطنات  

 ). مؤسسة إقليمية صغرية للثقافة العامة١٦٨وجود 
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تغـيري املهـام املنوطة جبميع املؤسسات احلضرية وتلك اليت تقع يف أطراف املدن واليت هلا صلة                  `٢`
 . األقاليم الصغريةباملهام املضطلَع هبا يف

حتديـد مفصل ألوضاع اهلياكل األساسية والنتائج املالية للمهام اليت سيجري االضطالع هبا يف               `٣`
 .املناطق الصغرية

 تطوير أداء مهام الثقافة العامة على الصعيد اإلقليمي -٢

حسب املناطق  . (يط األنشطة حتديد املهام املنوطة باألقاليم يف جمال الثقافة العامة، وتنسيق عملية ختط           `٤`
 ).اإلحصائية السبع، على أساس أداء مراكز الثقافة واخلدمات العامة على صعيد البلدات للمهام

 .املالية لألداء اإلقليمي للمهامنتائج الد مفصل ألوضاع اهلياكل األساسية وحتدي `٥`

 إقرار مبدأ تكافؤ الفرص يف مجيع مؤسسات الثقافة العامة -٣

ـ  `٦` لة تطويـر هيكل للربامج يستجيب على حنو أفضل الحتياجات فئات الرواد الرئيسية يف      مواص
 .، واحتياجات الشرائح االجتماعية املهمشة)الشباب، املسنون(مؤسسات الثقافة العامة 

 .جعل اهلياكل األساسية ملؤسسات الثقافة العامة خالية من العوائق ومالئمة للمعوقني `٧`

 .هنية يف قطاع الثقافة العامة الذي يستهدف فئات األقليات واملهمشنيخلق ظروف عمل م `٨`

 مراكز االتصاالت احمللية

خالل العقد  ) telecottages) "teleház"يف هـنغاريا، تطـورت مراكز االتصاالت احمللية املعروفة باسم            -٦٧٦
 اجملتمع املدين واملنظمات غري     وقد بدأت هذه احلركة وتتواصل كمبادرة جمتمعية تعاضدت فيها منظمات         . األخري

اهلاتف، الفاكس، آالت   (احلكومـية مـن أجل إتاحة وصول اجلمهور إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف              
النسـخ، احلواسـب، خدمة اإلنترنت، توفري العناوين اإللكترونية للمواطنني، شبكة تربط بني مراكز االتصاالت        

فضالً عن العديد من األشكال التقليدية   ) بيانات، حواسب للعمل عن بعد    احمللـية، صفحة تضم وصالت قواعد ال      
وتتميز هنغاريا بوجود   . األخـرى من وسائل احلصول على املعلومات، بدءاً بالكتب وانتهاًء بلوحات اإلعالنات           

من  قرية أقل    ٢ ٥٠٠ نسمة ويف    ١ ٣٠٠ قرية أقل من     ١ ٨٠٠يعيش يف حنو    (عدد كبري من القرى الصغرية جداً       
وتضطلع مراكز االتصاالت احمللية بالتايل بدور مهم يف جعل املعلومات يف متناول من يعيشون يف )  شخص٣ ٠٠٠

 .هذه القرى الصغرية املعزولة

 يف إطار برنامج تنمية اجملتمع احمللي يف بلدة جبلية          ١٩٩٣وأنشـئ أول مركز حملي لالتصاالت يف عام          -٦٧٧
لنشطاء احملليني، وتلقى الدعم املايل من احلكومة اهلنغارية واملنظمات غري احلكومية وانطلق الربنامج بفضل ا. صغرية

وكل مركز حملي لالتصاالت    . واملـاحنني الدولـيني مثل وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة األمريكية           
احمللية يف العادة املكان واملوظفني     وتوفر احلكومات   . مستقل بذاته ومتلك األصولَ عادةً منظمة غري حكومية حملية        

مكتبة أو مدرسة أو مركز     (وكثرياً ما تكون املؤسسة املستضيفة نفسها كياناً تابعاً للحكومة احمللية           . والدعم املايل 
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 يف ٣٠وليست املراكز احمللية لالتصاالت بعد قادرة على االعتماد على ذاهتا كلياً، فهي حتصل على حنو ). اجتماعي
ومن جهة أخرى، . من تكاليف التشغيل من العائدات احمللية، بينما توفر الدولة واجلهات املاحنة ما تبقّى منهااملائة 

باملقارنة مع معدالت الفشل األعلى كثرياً اليت تسجلها مشاريع      )  يف املائة  ٣أقل من   (كانت حاالت الفشل ضئيلة     
 احلركة املتنامية على هنغاريا جبميع أرجائها، حيث        ومل يقتصر انتشار هذه   . مراكـز االتصاالت يف بلدان أخرى     
 . مدينة وقرية على األقل، بل مشل كذلك البلدان اجملاورة٥٠٠توجد املراكز احمللية لالتصاالت يف 

دعم إنشاء  : وحتدد النظم األساسية للرابطة اهلنغارية للمراكز احمللية لالتصاالت أهداف الرابطة فيما يلي            -٦٧٨
 احمللـية لالتصاالت اليت تقوم على أساس املبادرة املدنية وهتدف إىل ضمان التنمية االقتصادية               وعمـل املراكـز   

وتوفر املراكز . واالجتماعية والثقافية للمستوطنات واألقاليم الصغرى وحلاقها بركب التطور وحتقيق تكافؤ الفرص
، جلميع املهتمني دون قيد أو شرط إمكانية        اليت يديرها أعضاء الرابطة، بوصفها مراكز عامة مفتوحة أمام األهايل         

ويضطلع موظفوها . استخدام تكنولوجيا املعلومات، ومعرفة ما يلزم الستخدامها، وبالتايل احلصول على املعلومات
املؤهلـون الذيـن حيظون بالقبول لدى اجملتمعات الصغرية دوراً هاماً يف حتقيق تكافؤ الفرص يف امليدان الرقمي                  

. وتساهم املراكز احمللية لالتصاالت بشكل فعال يف تنظيم املناسبات احمللية. ة احلياة على الصعيد احملليوحتسني نوعي
 :وتسعى الرابطة اهلنغارية للمراكز احمللية لالتصاالت إىل القيام باألنشطة التالية اليت ختدم املصلحة العامة

 األنشطة االجتماعية ودعم األسر واملسنني، �

 تنمية املهارات وتبسيط العلوم،التعليم و �

 محاية البيئة، �

حتقيق تكافؤ الفرص للفئات احملرومة، مبا يف ذلك من خالل التدريب املتخصص ملوظفي املراكز               �
 احمللية لالتصاالت،

 محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التدريب، �

 على الصحة والوقاية من تشجيع تدريب الفئات احملرومة ومنحها فرصة يف سوق العمل واحلفاظ  �
األمراض وعالجها وإعادة التأهيل؛ واألنشطة العلمية وإجراء البحوث؛ واألنشطة الثقافية؛ ومحاية 
الـتراث الـثقايف؛ ومحاية التراث املبين؛ ومحاية البيئة ومحاية احليوانات؛ ومحاية مصاحل األطفال        

ة واإلثنية اليت تعيش يف هنغاريا واهلنغاريني والشباب ومتثيلهم؛ واألنشطة املتعلقة باألقليات القومي
الذيـن يعيشـون يف البلدان اجملاورة؛ والتوظيف كأسلوب إلعادة التأهيل؛ ومحاية املستهلكني؛             

 .وتعزيز اندماج هنغاريا يف االحتاد األورويب واحللف األطلسي؛ إخل

 التنوع الثقايف

زام الدولة برعاية ثقافات األقليات القومية واإلثنية اليت         من الدستور على الت    ٦٨ من املادة    ٢تنص الفقرة    -٦٧٩
وانضمت هنغاريا إىل االتفاقية اإلطارية األوروبية حلماية األقليات القومية وامليثاق األورويب           . تعيش على أراضيها  

ثقايف، ندرج  ولتوفري معلومات مفصلة بشأن سياسة هنغاريا يف جمال التنوع ال         . للغات اإلقليمية أو لغات األقليات    
 .٢٠٠٢ تقريراً حديثاً مت إعداده جمللس أوروبا يف عام ١٣يف املرفق 
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 محاية التراث الثقايف غري املنقول

 لتغيريات رئيسية أفضت    ١٩٩٨خضع اهليكل التنظيمي للشؤون الثقافية يف هنغاريا يف النصف الثاين من عام              -٦٨٠
لقد . تغيريات كذلك ميدان احلفاظ على التراث الثقايف غري املنقول        ومست ال . إىل إنشـاء وزارة التراث الثقايف الوطين      

فقد كانت محاية املعامل التارخيية من . كانت املسؤولية عن القضايا املتعلقة بالتراث الثقايف سابقاً منوطة بوزارتني خمتلفتني
 .قايف غري املنقولصالحيات وزارة البيئة، بينما كانت وزارة الثقافة مسؤولة عن اآلثار والتراث الث

 األساس املؤسسي للحفاظ على التراث الثقايف واملبين واألثري غري املنقول يف هنغاريا

 من  ٢ووفقاً لألحكام املنصوص عليها يف املادة       . ١٩٩٨أنشـئت وزارة الـتراث الثقايف الوطين يف عام           -٦٨١
 ونطاق سلطتها، أصبحت مجيع املسائل       املتعلق مبسؤوليات هذه الوزارة اجلديدة     ١٦١/١٩٩٨املرسوم احلكومي   

وبالتايل، أنشئت وحدة جديدة متاماً،     . الثقافـية، مبا يف ذلك محاية التراث الثقايف غري املنقول، ختضع ملسؤوليتها           
وتضم هذه . وهي إدارة املعامل التارخيية، لتويل املسؤوليات املنوطة باحلكومة فيما يتعلق بالتراث الثقايف غري املنقول

 وشعبة محاية املعامل    - وهي مكلفة باحلفريات واملواقع األثرية وأماكن العرض         -شعبة اآلثار   : دارة قسمني مها  اإل
. التارخيية اليت تعىن أساساً باملعامل واملواقع احملمية والتجهيزات والتركيبات وما يرتبط هبا مباشرةً من املنافع الثقافية

 .األمهية املتزايدة للتراث الثقايف غري املنقول على الصعيد احلكوميويعكس إنشاء إدارة املعامل التارخيية 

تـؤدي وزارة اآلثار واجباهتا ضمن إطار العمل املفاهيمي املوضوع من أجل خدمة قضية التراث الثقايف                 -٦٨٢
 تليب ما هلذا    على أحسن وجه وهي تلتزم التزاماً تاماً بالصكوك القانونية الوطنية والدولية روحاً ونصاً، كما أهنا              

 :وتشكل املبادئ املذكورة أدناه أساس إطار العمل املفاهيمي. امليدان من احتياجات ومتطلبات

 تيسري صيانة قيم التراث الثقايف غري املنقول واستعماهلا على املدى الطويل؛ )أ(

 التدابري الضرورية لتحقيق ذلك؛اختاذ اإلمكانيات وتوفري  ضمان )ب(

 . يف السياسات الوطنية لإلمناء االقتصاديلكات التراث الثقايف غري املنقولحتديد دور ممت )ج(

وأُنشئ . ويقوم املكتب الوطين للتراث الثقايف يومياً مبهام تنفيذية نابعة من محاية التراث الثقايف غري املنقول -٦٨٣
ق مها مكتب صيانة اآلثار      إثر اندماج مؤسستني كانتا مستقلتني يف الساب       ٢٠٠١املكتـب بشكله احلايل يف عام       
وكان القصد من إنشاء هذه املؤسسة اجلديدة تكليف منظمة واحدة فقط مبهام            . التارخيية ومديرية التراث الثقايف   

 .علم اآلثار والّتحف الثقافية ومحاية اآلثار اليت كانت موزعة يف السابق بني مؤسستني

ن طريق مكتبه الرئيس الذي يوجد مقره يف العاصمة وعن وينجز املكتب الوطين للتراث الثقايف واجباته ع -٦٨٤
وإىل جانب ذلك، يعتمد املكتب بشكل كبري . طريق مديرياته التسع اإلقليمية اليت تشمل أنشطتها مجيع أحناء البالد

 بناية تارخيية كربى    ١٨على خدمات مؤسساته املتخصصة الثالث وهي جملس األمناء اهلنغاري وهو مؤسسة تدير             
ها الدولة؛ وشركة التجديد والترميم اليت تقوم أساساً بتجديد اآلثار احملمية ومتحف اهلندسة املعمارية املرتبط               متلك

 .باآلثار التارخيية ملا حيتوي عليه من جمموعة غنية من الوثائق التارخيية
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 محاية املمتلكات غري املنقولة اليت هي جزء من التراث الثقايف

ويطبَّق نظام . ستقلة على محاية التراث املعماري واملمتلكات األثرية الثقافيةأنظمة م  تسري   يف هـنغاريا،   -٦٨٥
 .محاية من مستويني على املمتلكات اليت هي جزء من التراث األثري التارخيي

واملواقع ذات األمهية البارزة على الصعيد الوطين باحلماية مبقتضى مرسوم          ين  ااملبمن  وتتمـتع املمتلكات     -٦٨٦
أما املمتلكات اليت جتسد قيماً هتم فقط . ري، وهي مدرجة يف قائمة اآلثار الوطنية فاكتسبت بذلك مرتبة اآلثاروزا

ويقع عدد اآلثار احملمية حىت يومنا هذا يف حدود         . جالـية أصغر فإهنا ختضع آلليات احلماية التابعة للسلطة احمللية         
ر أمهية حبماية قانونية خاصة ويعين ذلك أنه ال جيوز مبوجب            أثراً من اآلثار األكث    ٢٨١ أثر حيظى منها     ١٠ ٥٠٠

 أثر آخر ال حيظى حبماية خاصة ٢ ٥٠٠باإلضافة إىل ذلك، هناك . القانون بيعها، وينبغي أن تظل يف حيازة الدولة
حمللية وتذهب التقديرات إىل أن العدد اإلمجايل للممتلكات احملمية من قبل السلطات ا. ولكنه مؤهل للتصنيف كأثر

 .٢٥٠ ٠٠٠يبلغ حنو 

غري أن املواقع ذات الشهرة البالغة العلمية أو        . وحتظـى مجيع املواقع األثرية حبماية عامة مبقتضى القانون         -٦٨٧
الدولية أو الوطنية، واملواقع ذات األمهية الكربى، مصنفة بواسطة مرسوم وزاري خاص بصفتها مواقع حتظى حبماية 

وقد حيدد املرسوم ذاته منطقة عازلة للحد من اآلثار السيئة          .  حبماية شديدة، على التوايل    استثنائية أو مواقع حتظى   
 موقع  ٣٠ ٠٠٠ موقعاً أثرياً حممياً يف هنغاريا وحنو        ٧٥٠وهناك يف اجملموع    . اليت قد تعرض للخطر املواقع احملمية     

 .يعرف أنه قائم على أطالل أثرية مدفونة

 والوثائق ذات القيمة    احملفوظاتتاحف أو   املالثقافية املخزونة يف    التُّحف  يع  وحتظـى حبمايـة القانون مج      -٦٨٨
وتوضع السلع الثقافية الفريدة وكذلك اجملموعات والتُّحف الثقافية ذات امليزة     . كتباتاملالتارخيـية احملفوظـة يف      

 .واملكانة البارزة يف التاريخ حتت محاية خاصة مبوجب مرسوم وزاري

 يع إىل التراث الثقايف غري املنقولتيسري وصول اجلم

الوصول ضمان  ل حق كل فرد يف املسامهة يف احلياة الثقافية يف جمال التراث الثقايف غري املنقول عن طريق                  ُيعَم -٦٨٩
. لتراث وعن طريق توعية الناس بقيمتها وتشجيعهم على املشاركة يف صيانة املمتلكات املوجودة يف حميطهم              إىل مواقع ا  
 املتعلق حبماية التراث الثقايف     ٦٤ من القانون    ٨٠ إىل   ٧٦صـول إىل مواقع التراث يف هنغاريا تضمنه املواد          وحـق الو  

وحيدد القانون أيضاً اخلطوات الواجب اتباعها بالترتيب من أجل تسهيل وصول األشخاص            . ٢٠٠١الصـادر يف عام     
 : اخلطوات من خالل عدد من التدابريوتتحقق تلك. املعوقني إىل ممتلكات التراث الثقايف غري املنقول

ُتنشأ احلدائق األثرية اخلاصة أو مواقع العرض يف األماكن اليت شهدت أهم أعمال احلفر من أجل  )أ( 
 موقعاً يف مجيع أحناء البالد، دور    ٥٠وتؤدي هذه املواقع، اليت يبلغ عددها حنو        . عرض البقايا واملكَتشفات املصانة   

 .ري من السياح يف كل عاماملتاحف ويؤمها عدد كب

 .توجد لوحات إعالمية خاصة على طول الطرق إلرشاد الزوار إىل مواقع التراث الثقايف )ب( 

 .القالع والبيوت التارخيية اليت جتذب مجهوراً عريضاً تارخيية مواضيعية يف تظاهراتتنظَّم  )ج( 
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األيام األوروبية إلحياء التراث، وهي مبادرة      ل   الوسائل لتعزيز التراث الثقايف غري املنقو      عومـن بني أجن    -٦٩٠
وهذه الفعاليات اليت تعم أحناء البالد تتيح يف كل عام لعشرات           . مشـتركة بـني جملس أوروبا واالحتاد األورويب       

اآلالف من األشخاص فرصة الوصول إىل مواقع التراث الثقايف غري املنقول، مبا فيها تلك اليت ال تكون مفتوحة أمام 
فقامت على  . ١٩٩٨وانضمت وزارة التراث الثقايف الوطين إىل تنظيم الفعاليات يف عام           . هور يف سائر األيام   اجلم

. تنسـيقها بواسـطة املكتب الوطين للتراث الثقايف، وهو مؤسسة تابعة هلا وال تفتأ تدعمها مالياً منذ ذلك احلني         
 .م األوروبية إلحياء التراث يف هنغارياواألرقام الواردة أدناه دليل على النجاح الذي حتققه األيا

الدعم املايل الذي تقدمه وزارة التراث الثقايف 
 )فورنت اهلنغاريبال(الوطين 

إمجايل عدد 
 املدن املشاركة الزوار

املواقع 
 األعوام املشاركة

    ١٩٩٨ 

١٩٩٩ ٢٧٩  ٦٦ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠٠ ٢٥٠  ٧٢ ٠٠٠ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠١ ٣٣٦  ٧٥ ٠٠٠ ٣ ٧٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠٢ ٤٤٠ ١٦٠ ١١٠ ٠٠٠ ٣ ٧٠٠ ٠٠٠ 

٢٠٠٣ ٣٥٠ ١٦٣ ١٢٠ ٠٠٠ ٤ ١٠٠ ٠٠٠ 

 اجملموع ١ ٦٥٥ ٣٢٣ ٤٤٣ ٠٠٠ ١٣ ٨٠٠ ٠٠٠

محلة من أجل   : أوروبا"وأخذت الوزارة على عاتقها أيضاً تنسيق ومتويل تنظيم احلملة اليت كان عنواهنا              -٦٩١
سبتمرب / إىل أيلول  ١٩٩٩سبتمرب  /وبا واستمرت من أيلول   طيلة عام كامل، اليت أطلقها جملس أور      " تراث مشترك 

فُنظمت جمموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والربامج يف . وكانت هنغاريا من أنشط البلدان طوال احلملة. ٢٠٠٠
هائالً من الناس فسامهت بذلك إ        . مجيع أحناء البالد جتاوز الكثري منها حدود البالد        ىل وخاطبت هذه الربامج عدداً 

ويف كل عام خصصت وزارة التراث   . حـد كـبري يف توعية الناس مبمتلكات التراث الثقايف املوجودة يف حميطهم            
ويقدر املبلغ  . الـثقايف الوطـين مـوارد من امليزانية ألغراض تيسري تنظيم تظاهرات ثقافية تتعلق بالتراث الثقايف               

 . ماليني فورنت هنغاري١٠املخصص سنوياً هلذا الغرض بنحو 

 متويل صيانة التراث الثقايف غري املنقول

كشـف استقصـاء للرأي أجراه معهد غاالب يف هنغاريا عن أن عامة الناس على وعي تام بأمهية إيالء                    -٦٩٢
 وتعترب غالبية ساحقة   . اهـتمام خاص لألشياء ذات القيمة التارخيية العالية بغية صيانتها من أجل األجيال القادمة             

 يف املائة منهم يف الوقت ذاته ٤٢بينما يعترب . ن مشلهم االستقصاء أن اآلثار عموماً صارت خراباً       مم)  يف املائة  ٧٢(
 .أنه من مسؤولية الدولة توفري املوارد الضرورية لصيانة وترميم املمتلكات احملمية

وختصَّص .  املنقوليقدَّم من خالهلا التمويل احلكومي من أجل صيانة التراث الثقايف غريمثة قنوات خمتلفة و -٦٩٣
املـوارد الضرورية لصيانة ممتلكات الدولة من التراث الثقايف غري املنقول عن طريق مديرية ممتلكات اخلزينة اليت                 
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. متارس حقوق امللكية نيابة عن الدولة أو شركة أمناء الدولة اليت تستأجر أكرب البيوت التارخيية اليت متلكها الدولة         
 .لوزارة التراث الثقايف الوطين، هناك أيضاً أموال خمصصة حلماية التراث الثقايف غري املنقولويف امليزانية السنوية 

كان الغرض منه   " برنامج التراث الوطين  "أطلقت الوزارة مشروعاً كبرياً حيمل اسم       ،  ١٩٩٩ويف عـام     -٦٩٤
ول من أجل تيسري مبادرات الصيانة      تقدمي الدعم املايل ألصحاب املمتلكات اليت تعترب من التراث الثقايف غري املنق           

وضمن إطار هذا الربنامج املُدار سنوياً، ميكن ألصحاب أو أمناء خمتلف أنواع اآلثار والبيوت أو احلدائق . والترميم
أو املقابر التارخيية أن يطلبوا احلصول على مبلغ يعادل ضعف املبلغ الذي ُوضع حتت تصرفهم ألغراض الترميم وأن 

 .تسجيل مواقع أثرية والتنقيب واحلفر فيهايطلبوا كذلك 

.  جزء من أموال برنامج التراث الوطين من أجل جتديد املمتلكات اليت تقع يف األقاليم األقل منواً           وُخصص -٦٩٥
 .ويبني اجلدول أدناه الدعم املقدم لكل إقليم من األقاليم املعنية

 اجملموع
مبالييـن 
 الفورنتات

٢٠٠٣ 
مبالييـن 
 الفورنتات

٢٠٠٢ 
مبالييـن 
 الفورنتات

٢٠٠١ 
مبالييـن 
 الفورنتات

٢٠٠٠ 
مبالييـن 
 الفورنتات

١٩٩٩ 
مبالييـن 
 اإلقليم الفورنتات

 بيكيس - ٢٤ ٢٦,٤ ٢٩ ١٥,٧ ٧٩,٤

  أباؤورج زميلبني-بورسود  ١٥٦ ٧٢ ٧٩,٢ ٨٧٠١ ٢٨,٨ ٣٩٤,٣

 نوغراد ٥٥ ٣٦ ٣٩,٦ ٤٣,٦ ١٠,٥ ١٧٤,٢

 صوموجي - ٣٦ ٣٩,٦ ٤٣,٦ ١٣,١ ١١٩,٢

  برييغ- زامتار -زابولكش  ١٤٠ ٧٢ ٧٩,٢ ٨٧,١ ٢٧,٥ ٣٧٨,٣

  كيسكون-باكش  - - - - ١٩,٧ 

  زولنوك- ناجيكون -ياز  - - - - ١٥,٧ 
 اجملموع ٣٥١ ٢٤٠ ٢٠٩,٦ ٢٦٤ ١٣١ ١ ١٩٥,٦

ات التراث وباإلضافة إىل ذلك، ُخصصت أموال طائلة من ميزانية الوزارة املخصصة لصيانة وترميم أنفَس ممتلك -٦٩٦
ومـن بني تلك املمتلكات، جتدر اإلشارة إىل استثمار األلفية واملدن امللكية والكنائس اليت تعود إىل القرون                 . الـثقايف 

وكان مشروع املدن امللكية مبادرة ترمي إىل صيانة     . الوسـطى، ومشـاريع إعـادة بناء املتاحف أو جتديد أهم املباين           
 من ٥١ومت جتديد . وتعلق األمر خبمس مدن كبرية. سطى من البحريات امللكية السابقةاألطالل اليت تعود إىل القرون الو

أقدم الكنائس الصغرية اليت تعود إىل القرون الوسطى بفضل املوارد املالية املمنوحة ضمن إطار مشروع كنائس القرون                 
 .ن األبنيةوباملثل، ُخصصت موارد وفرية لتجديد أبرز املتاحف والكنائس وغريها م. الوسطى

 ذات األصل    مواقع التراث الثقايف غري املنقول     ةوتسـاهم وزارة الـتراث الـثقايف الوطين أيضاً يف صيان           -٦٩٧
ويتم توصيل هذه املسامهة عن طريق برنامج . احلفاظ عليها والبحث عنهايف واهلنغاري املوجودة يف بلدان جماورة، 

 . مليون فورنت هنغاري١٤٠ إىل ١٣٠ه بنحو التراث الوطين ويقدر املبلغ السنوي املخصص لـ



E/C.12/HUN/3 
Page 147 

وُتتاح مسامهة الدولة يف ترميم املمتلكات احملمية من قبل السلطات احمللية للمالكني عن طريق السلطات                -٦٩٨
 .احمللية أو البلديات وكذلك من خالل املشاريع اليت تطلقها وزارة الداخلية

 محاية وعرض تراث البشرية الثقايف غري املنقول 

 مواقع التراث العاملي

. ، كانت املسائل املتصلة مبمتلكات التراث العاملي تقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة البيئة          ١٩٩٨قبل عام    -٦٩٩
. ، ُنقلت هذه املسائل إىل وزارة التراث الثقايف الوطين املنشأة حديثاً حيث لقيت اهتماماً متميزاً              ١٩٩٨ويف عام   

 : العاملية يف هنغاريا املدرجة يف قائمة التراث العاملي، مثانية أماكن ومواقعويبلغ عدد املمتلكات ذات القيمة

 :أحدها موقع طبيعي هو -

 مغارات آغتيليك كارست وسلوفاك كارست،  

 :وأربعة منها مواقع ثقافية هي -

 بودابست، ضفتا هنر الدانوب، حي قلعة بودا وشارع آندراسي،  

 ،قرية هولوكو العتيقة وما جاورها  

 دير البنيديكتيني يف بانوهناملا، الذي مّر عليه ألف عام، وحميطه الطبيعي،  

 مدينة األموات املسيحية األوىل يف بيكش

 :وثالثة منها من املناظر الثقافية -

  البوزتا-حديقة هورتوباجي الوطنية 

 نويسيدلريزي الثقايف/منظر فريتو

 منظر منطقة توكاج واين التارخيي الثقايف

 :ثنان من هذه املواقع ملك مشتركوا -

  مغارات آغتيليك كارست وسلوفاك كارست-مع سلوفاكيا 

 .نويسيدلريزي الثقايف/ منظر فريتو-مع النمسا 

وتؤخـذ مـوارد الدولة املخصصة لصيانة هذه املواقع واحملافظة عليها والبحث والتوثيق املتعلقني هبا من                 -٧٠٠
 . مليون فلورنت هنغاري تقريبا٥٠ًوُيخصَّص هلذا الغرض سنوياً مبلغ . طينميزانية وزارة التراث الثقايف الو
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 التعليم والتدريب املهين يف جمال التراث الثقايف غري املنقول

تلقُني األجيال الشابة مهارات احلفاظ على التراث هو من اختصاص وزارة التراث الثقايف الوطين، خاصة                -٧٠١
وهناك ثالث مهارات يف جمال التراث الثقايف معترف هبا . لدراسية ومعايري االمتحانما يتعلق منه بوضع املقررات ا  

 .رمسياً تدرَّس يف املؤسسات التعليمية يف هنغاريا

 تدابري دعم اجلمعيات العلمية واجلمعيات املتخصصة وغريها من املؤسسات واجلمعيات املهنية والثقافية 

 أمهية كبرية على رعاية أنشطة املنظمات الثقافية غري احلكومية، مبا فيها            تعلق وزارة التراث الثقايف الوطين     -٧٠٢
املنظمات اليت تعمل يف جمال التراث غري املنقول، وعلى تشجيعها على أداء دور أكرب يف صيانة املمتلكات التراثية                  

 غري احلكومية ذات الشأن وهلذا السبب، توفر الوزارة يف كل عام أمواالً خمصصة لدعم املنظمات          . وتعزيز مكانتها 
 .على الصعيد الوطين

وترد يف اجلدول أدناه املوارد املالية املوفَّرة للمنظمات غري احلكومية لتمكينها من إجناز أنشطتها يف جمال                 -٧٠٣
 :التراث الثقايف غري املنقول

املـوارد املخصصة للمنظمات غري      ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ اجملموع
 )ورنت اهلنغاريبالفل(احلكومية 

 من ٣٧,٣
 املاليني

 من ٧,٥
 املاليني

 من ٧,٤
 املاليني

 من ٦,٤  ماليني٨  ماليني٨
 املاليني

 

 األساس التشريعي لصيانة التراث الثقايف

فلدى كل قطاع من قطاعات احلقل الثقايف املختلفة . ال يوجـد يف هـنغاريا قانون شامل يتعلق بالثقافة       -٧٠٤
، كان هناك قانونان منفصالن يسريان على حقل التراث         ١٩٩٨ويف مطلع عام    . اصة به الصـكوك القانونية اخل   

 كان يطبق على محاية اآلثار بينما كان التراث األثري والسلع الثقافية ١٩٩٧ الصادر يف عام ٥٤فالقانون . الثقايف
ثقافية الوطنية، مبا فيها وقد فرضت إعادة حتديد السياسة ال. ١٩٩٧ الصادر يف عام ١٤٠تقع ضمن نطاق القانون 

صـيانة التراث الثقايف، من قبل وزارة التراث الثقايف الوطين احلديثة النشأة تغيري إطار العمل القانوين املتعلق هبذا                  
 قانون جديد حدد املبادئ     ٢٠٠١ونتـيجة للعملية التشريعية اليت استغرقت عامني، صيغ وُسنَّ يف عام            . اجملـال 

وبالتايل فقد تلت صدوره سلسلة من القوانني       . اية التراث األثري واملعماري والسلع الثقافية     األساسية املتعلقة حبم  
 .التنفيذية اليت وضعت اخلطوط التوجيهية الواجب اتباعها يف تنفيذ املبادئ اجملّسدة يف القانون

 املعاهدات واالتفاقيات الدولية

 التوصيات -ولية وهي تتقيد بتشريعات ثانوية أخرى أو صدقت على أهم املعاهدات الد/وقّعت هنغاريا و -٧٠٥
 :وتلك التشريعات هي كالتايل.  تتعلق حبماية التراث الثقايف-. والقرارات، إخل
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الذي وافق عليه املؤمتر     ،ريةثألوترميم اآلثار واملواقع ا    الدويل لصيانة    امليثاق -ميـثاق البندقية     -
قنيني املتخصصني يف اآلثار التارخيية الذي انعقد يف البندقية الدويل الثاين للمهندسني املعماريني والت

 .١٩٦٤يف عام 

اتفاقـية محاية التراث احلضاري والطبيعي العاملي اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو يف               -
 .١٩٨٥ وصدقت عليها هنغاريا يف عام - ١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين١٧باريس يف 

 .١٩٨٥ا، غرناطة، عام وبا حلماية التراث املعماري ألوروباتفاقية جملس أور -

، وصدقت  ١٩٩٢ املعتمدة يف فاليتا يف عام       ،االتفاقـية األوروبية حلماية التراث األثري ألوروبا       -
 .٢٠٠٠عليها هنغاريا يف عام 

، ٢٠٠١يف عام  اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو -اتفاقية محاية التراث الثقايف املغمور باملياه  -
 .باريس

ملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصّدرة بطرق غري       ااتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص ب       -
 .١٩٩٨، اليت صدقت عليها هنغاريا يف عام مشروعة

 ،عوشرمغري  على حنو   ملمتلكات الثقافية   اوسائل منع استرياد وتصدير ونقل      املتعلقة ب تفاقـية   الا -
 .١٩٨٧، اليت صدقت عليها هنغاريا يف عام ١٩٧٠ باريس،

، اليت صدقت عليها    ١٩٥٤اتفاقـية محايـة املمتلكات الثقافية يف حالة الرتاع املسلح، الهاي،             -
 .١٩٥٦هنغاريا يف عام 

 تعزيز العالقات الثقافية الدولية

الثقايف والعلمي والتعليمي طورهتا كان هلنغاريا، منذ عشرينات القرن املاضي، أنشطة تعاون دويل يف اجملال  -٧٠٦
وتدير الوزارات اخلاصة بكل قطاع، بالتعاون مع وزارة الشؤون         . عـن وعي وإدراك ومولتها من ميزانية الدولة       

 .اخلارجية، التعاون يف خمتلف نواحي احلياة الثقافية

رج يف معظمه ضمن إطار اتفاقات وال يـزال الـتعاون الدويل مستمراً يف جماالت العلوم والتعليم والثقافة يند            -٧٠٧
أي (وتدَمج هذه الوثائق يف النظام القانوين اهلنغاري يف شكل قوانني           . حكومـية ثنائـية وخطط عمل لتنفيذها عملياً       

ويف شكل  ) االتفاقـات واالتفاقيات اليت تصدق عليها اجلمعية الوطنية اهلنغارية، النصوص املنشورة يف اجلريدة الرمسية             
أي مراسيم وزارية يف حاالت خطط العمل والنصوص املنشورة يف اجلرائد الرمسية التابعة للوزارات              (جة  لوائح أدىن در  

وتربط هنغاريا عالقات تعاون . وبذلك يكون تنفيذ حمتوى هذه الوثائق لزاماً على اهليئات احلكومية املعنية ). القطاعـية 
روط الوارد تفصيلها يف تلك الوثائق بانتظام وجتدَّد عند         وجتري مراجعة الش  . ثقـايف منتظمة مع أكثر من مخسني بلداً       

 . خطة عمل ثقافية ثنائية١٦ أُبرمت مثاين اتفاقات ثقافية ثنائية و٢٠٠٣ و١٩٩٨وما بني عامي . الضرورة

، كانت  ٢٠٠٣ففي عام   . وتشـرف احلكومة أيضاً على بقاء وعمل املراكز الثقافية اهلنغارية يف اخلارج            -٧٠٨
  ١١/٢٠٠٠وقد نص املرسوم احلكومي   .  مدينة يف أوروبا ويف ما وراء البحار       ١٦ موجـودة يف     تلـك املراكـز   
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عالوة على ذلك، ميكن إدارة كل مركز       . على تنظيم جديد إلدارة املراكز الثقافية اهلنغارية يف اخلارج        ) ٨-ثانياً  (
وتؤدي . اتفاقات خاصة تربم هلذا الغرضمن املراكز الثقافية على أساس أحادي أو تباديل مع البلد املضيف مبقتضى 

املراكز الثقافية اهلنغارية يف اخلارج دوراً هاماً يف تعزيز حقوق وإمكانيات الفنانني اهلنغاريني يف البلدان اليت توجد                 
 .فيها عن طريق تقدميهم للجمهور يف خمتلف أحناء العامل

 مت تطويره حديثاً ويتمثل يف التعاون الثقايف بني بلدان        أما فيما يتعلق بالتعاون اإلقليمي، فإن هناك عنصراً        -٧٠٩
وترد تفاصيل وشروط هذا التعاون يف      ). هـنغاريا وبولندا واجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا     (فـيزغراد األربعـة     

ويعترب الطرف اهلنغاري أن هذه الوثائق تعادل خطط عمل         . البالغات اخلتامية الصادرة عن االجتماعات الوزارية     
، ١٩٩٩وُيعقد، منذ عام . فية حكومية دولية، أي أن تنفيذ حمتواها إلزامي بالنسبة لوزارة التراث الثقايف الوطينثقا

 .اجتماعان وزاريان يف كل سنة

وقـد صدقت هنغاريا على أهم اتفاقيات جملس أوروبا يف ميادين الثقافة والتراث الثقايف قبل الفترة اليت                  -٧١٠
وهي . ٢٠٠٣ووقعت هنغاريا على االتفاقية األوروبية حلماية التراث السمعي البصري يف عام . يتناوهلا هذا التقرير

ونتيجة النضمام هنغاريا إىل االتفاقية، ستتعزز حقوق الوصول جماناً إىل التراث        . اآلن يف طـور التصـديق عليها      
 .السمعي البصري والبحث فيه

. رويب، نفذت حكومة هنغاريا برناجماً شامالً هبدف تنسيق القواننيويف إطـار عملية االنضمام إىل االحتاد األو    -٧١١
 .وكجزء من هذا الربنامج، مت تعديل القانون الوطين املتعلق بتصدير واسترياد السلع الثقافية وبوسائط اإلعالم

تصال الثقايف عالوة على ذلك ومتاشياً مع توقعات االحتاد األورويب، أنشأت وزارة التراث الثقايف مركز اال -٧١٢
 ٢٠٠٠وتتلخص مهمة هذا املركز يف مساعدة طاليب املشاركة يف الربنامج الثقايف لعام . ٢٠٠٠أبريل / نيسان١يف 

وهبذه الطريقة  . الـتابع لالحتاد األورويب عن طريق إسداء النصح والتنسيق وتقدمي املعلومات بشأن ذاك الربنامج             
 ويعاجل  ٢٠٠٠عالية للمواطنني اهلنغاريني يف الربنامج الثقايف لعام        يشـجع مركز االتصال الثقايف مشاركة أكثر ف       

 .مسائل التنسيق على الصعيد الوطين ذات الصلة بالربنامج

ولعـل مـن أهم مسات التعاون الثقايف الدويل يف هنغاريا أن عدد الطلبات املقدمة من الشركاء املرسلني        -٧١٣
سألة األساس ال تكمن يف استغالل اإلمكانيات بقدر ما هي مسألة توفري وهكذا فإن امل. واملتلقني يف ازدياد مستمر

 .شروط مالئمة تستجيب للطلبات املختلفة وضمان توفري اهليئات احلكومية وغري احلكومية للموارد املالية الضرورية

فية الدولية تتعادل   تكاد األنشطة احلكومية وغري احلكومية الرامية إىل إعمال العالقات الثقا         يف هنغاريا،   و -٧١٤
 .إال أن معظم اإلمكانيات املالية ال تزال تكفلها موارد امليزانية احلكومية

 عن  -وتركـز جهود احلكومة الثقافية يف هنغاريا على اخلدمة اإلعالمية واالستشارة على نطاق واسع                -٧١٥
ل تشجيع مشاركة األفراد  من أج-طـريق إنشـاء مكاتـب إعالمـية مستقلة يف حالة برامج االحتاد األورويب         

ويعين هذا أوالً وقبل كل شيء أهنم يتلقون املساعدة يف          . واملؤسسات واملنظمات املدنية يف التعاون الثقايف الدويل      
 .استخدام حقوقهم يف هذا اجملال بصورة أقوى وأكثر فعالية
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 الفنون

ساسية بالنسبة للفن يف هنغاريا يتلخص يف بعد انضمام هنغاريا إىل االحتاد األورويب، كان أحد األسئلة األ -٧١٦
وجيب دائماً  . ما إذا كان الفن يستطيع مواجهة التحديات اليت ميثلها احلفاظ على التراث الثقايف ورعايته وإثراؤه              

إعادة التفكري يف األنشطة الثقافية اليت ميكن فيها االستغناء عن دور الدولة والنطاق الذي ينبغي أال يتعداه وشكل                  
 .مويل الذي ميكن أن يتخذهالت

 طبيعة البنية التحتية املؤسسية والتغيريات اليت تطرأ عليها

جمموعة املهام والظروف اليت تعيشها مؤسسات الفنون والشركات        كـان من الضروري إعادة النظر يف         -٧١٧
ة، اخنفض بشكل كبري عدد فخالل السنوات األخري. التجارية اليت تتوىل وزارة التراث الثقايف اإلنفاق عليها مباشرة

املؤسسات املمولة من ميزانية الدولة، وقد حدث ذلك خصوصاً بسبب حتويل تلك املؤسسات إىل شركات هتدف          
 .إىل خدمة املصلحة العامة تتخذ شكل شركات جتارية

 ملسرح  بإنشاء بنية حتتية سنوات طويلةي يعود إىلذال نيطلب الراقص  ٢٠٠١يونيه  /حتقق يف حزيران  وقد   -٧١٨
راقص يتيح فرصة دائمة ألداء خمتلف ألوان الرقص على يد مؤسسة مسرح الرقص الوطين، وهي شركة هتدف إىل               

 .خدمة املصلحة العامة

. كما مت تعديل صك إنشاء رواق العروض إذ انفصل عن تلك املؤسسة متحف إرنست وصالة العرض دوروتيا -٧١٩
ذاهتا بصفتها مؤسسة عرض مستقلة حتت اسم مؤسسة متحف إرنست          وبـدأت الوحدة اجلديدة عملها معتمدة على        
 .، وهي ما انفكت تنجز مهمتها دون أي صعوبات٢٠٠٠خلدمة املصلحة العامة يف النصف الثاين من عام 

وقـد أوجدت احلكومة يف غضون سنوات قليلة الظروف املالئمة لكي تصبح دار األوبرا الوطنية أحد أفضل                  -٧٢٠
يقية يف أوروبا تعمل مع ضيوف من الفنانني البارزين، فاستعادت بذلك مكانتها السابقة يف العامل          عشـرة مسارح موس   

 ١وكخطوة أوىل، عدلت الوزارة صك إنشاء دار أوبرا الدولة اهلنغارية يف            . واجتذبـت النخبة العاملية من فناين األوبرا      
ملدير العام لتلك املؤسسة مسؤول عن العمليات       وا.  وأحدثت منصب قائد فرقة موسيقية     ٢٠٠١يناير  /كـانون الـثاين   

بصفة عامة، لذلك عني الوزير يف ذلك املنصب خبرياً حمنكاً يف جمال إدارة األزمات ميلك مؤهالت يف االقتصاد ودراية                   
 .وسيقيةأما تطوير الصورة الفنية لألوبرا فهو من مهام قائد الفرقة امل. بتنظيم املؤسسات مبا ميكِّنها من القيام بعملها

). ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٥(واالنتهاء من بناء املسرح الوطين اجلديد       الشركة املسامهة للمسرح الوطين     مت إنشاء   و -٧٢١
 .وبعد انتظار دام قرناً ونصف، حصل الفن املسرحي الوطين لدينا على بيته اجلديد املبين خصيصاً هلذا الغرض

ت دائرة املؤسسات الوطنية    ، اغتن ٢٠٠١رع فيه يف مطلع عام      ومـع إعادة بناء سينما أورانيا، الذي شُ        -٧٢٢
وتتمثل املهمة األساسية لتلك الشركة يف عرض . بشـركة السـينما الوطنية اليت هتدف إىل خدمة املصلحة العامة      

بغض النظر األفالم الوطنية ابتداًء من األفالم الصامتة اليت تربجمها باستمرار وحىت األفالم املنَتجة يف الوقت احلاضر        
 .عن الشكل والطول وتقنية اإلنتاج
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 دعم احلكومات احمللية

إن سياسـة احلكومـة احلالية يف اجملال الثقايف تتحقق بالتأكيد من خالل جمموعة املؤسسات اليت تديرها                  -٧٢٣
لة فاحلكومات احمللية تنفق على عدد كبري من املؤسسات الوطنية، وهي مؤه  . احلكومـات احمللـية وتـنفق عليها      

 .للحصول على إعانات مالية من امليزانية املركزية

 يف املائة   ٥٩ بنسبة   ٢٠٠٣يف عام    احلكومات احمللية لدعم املسارح      هصّصذي خت املبلغ الرئيس ال  ارتفـع   و -٧٢٤
وباإلضافة إىل صيانة املسارح التقليدية، اعُترب أيضاً أن دعم ورشات          . ٢٠٠٢مقارنة باملبلغ املخصص هلا يف عام       

 مليون فورنت  ٢٩٠، ُوزع مبلغ    ٢٠٠٣ويف عام   . اول لونـاً مبتكراً وبديالً من الفن املسرحي مهمة خاصة         تتـن 
 .هنغاري على ورشات املسرح البديل والرقص واحلركة البديلني

ويعين ذلك يف تفصيل امليزانية أن الزيادة يف املبالغ اإلطارية املخصصة لدعم ورشات املسرح املقدمة بناء                 -٧٢٥
 : كالتايل٢٠٠٣ الطلب ارتفعت يف عام على

  يف املائة٣٣: مسارح اهلواء الطلق ○

  يف املائة ٤٢: مسارح األقليات الوطنية ○

  يف املائة٩٦: الفرق املسرحية وورشات املسرح البديل ○

 . يف املائة٢٢: ورشات الرقص واحلركة البديلة ○

حمللية، ينبغي دعم إعادة بناء وعصرنة املباين العامة اليت         ويف إطار اإلعانات املالية املخصصة للحكومات ا       -٧٢٦
وحىت عام  . حتتضـن الورشات الفنية احملترفة مبنح خمصصات من امليزانية املركزية أكرب من تلك اليت سبق رصدها               

 .، كانت املبالغ ُتخصص سنوياً إلعادة بناء مسرح٢٠٠٣

 اليت حتتضن الورشات الفنية احملترفة مهمة حتظى بأمهية خاصة وقد اعتربنا إعادة بناء وعصرنة املباين العامة -٧٢٧
واستمر العمل يف برنامج إعادة بناء املسارح بشكل        . يف إطار اإلعانات املالية احملددة املخصصة للحكومات احمللية       

كـامل إذ اكـتمل جتديـد وتوسيع مسرح ماداش ومسرح األوبرييت يف بودابست ومسارح زاالغريزيغ وإيغر                 
 .أما مسرحا الدمى يف كيكسكيميت وديربيسني فقد حصال على مقار جديدة وعصرية. يغيهازاونري

، مبا تستطيع احلكومات     وينـبغي توسيع نطاق نظام اإلعانات املالية ليشمل أكرب عدد ممكن من املناطق             -٧٢٨
يل املثال، تقدمي اإلعانة املالية     فينبغي، على سب  . احمللية يف إطاره احلصول على املوارد املركزية كجزء من مسامهتها         
 .لنوادي موسيقى اجلاز واملنشآت اإلبداعية وخميمات ودور اإلبداع

 املتاحة عن طريق تقدمي طلبات إعانة أعمال الفنون اجلميلة والتطبيقية يف ُدراملوامـن املفـترض أن تكمِّـل      و -٧٢٩
 .تستهدف الربح املخصصة إلقامة متاثيل يف الساحات العامةموارَد احلكومات احمللية واملنظمات اليت ال األماكن العامة 
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واحلكومات احمللية اليت تنفق على فرق موسيقية وجوقات غنائية أو تدعمها مؤهلة للحصول على اإلعانة                -٧٣٠
وتعكس خمصصات اإلعانات املركزية نسب املسامهات . املركزية التكميلية لتغطية تكلفة عمل اجملموعات املوسيقية

 .يت تقدمها احلكومات احمللية أيضاًال

واإلعانات املالية متاحة ليس للفرق املوسيقية احملترفة اليت تنفق عليها احلكومات احمللية أو شركات املنفعة          -٧٣١
العامة املؤسسة من قبل تلك احلكومات فحسب وإمنا للمجموعات املوسيقية احملترفة اليت أبرمت عقداً طويل املدى 

، زيد املبلغ حىت ٢٠٠٣ويف عام . وات على األقل من اخلدمة العامة مع احلكومات احمللية اليت تدعمهاملدة مخس سن
 مليون فورنت هنغاري وهكذا استطاعت اجملموعات املوسيقية املمولة من قبل احلكومات احمللية احلصول ٩٩٠بلغ 

 . يف املائة١٠٠على زيادة كادت تبلغ 

قايف الوطين بانتظام يف إغناء رصيد املتاحف من األعمال الفنية املعاصرة بواسطة وتساعد وزارة التراث الث -٧٣٢
وتوزع جلنة مهنية املبلغ املايل املخصص بناء على طلبات         . أنشطة مجع األعمال الوطنية عن طريق شراء قطع فنية        

مة على إعانات مالية    وحتصل حنو عشرين جمموعة ها    . املـتاحف يف إطـار الطلبات اليت متت الدعوة إىل تقدميها          
ومن غري املألوف أن جمموعة عامة موجودة يف اخلارج أدرجت أيضاً ضمن اجملموعات اليت تتلقى إعانات                . سنوياً

 . وحىت يومنا هذا١٩٩٨مالية منذ عام 

 أهم الفعاليات واملهرجانات الفنية

 :األهداف االستراتيجية -٧٣٣

 .ليت تقام يف البالد وتصنيفها إىل فئاتينبغي تسجيل أهم الفعاليات واملهرجانات ا ↕

 .ينبغي أن يكفل الرصد املستمر إمكانية التنقل بني الفئات ↕

 .ينبغي للوزارة، إذا أمكن، أال تظهر مبظهر املنظِّم بل أن تقوم بدور الراعي والكفيل ↕

ع الفن على   ينبغي للوزارة أن ترعى املهرجانات والتظاهرات والنشاطات اليت متثل فرعاً من فرو            ↕
 .حنو شامل، وينبغي هلا، بصفتها راعياً مهماً، أن تضمن متويل تنظيم هذه التظاهرات والنشاطات

 .ينبغي للوزارة أن تقدم الدعم للمهام املتعلقة بالتظاهرات التقليدية ذات القيمة الفنية الكبرية ↕

 .ق تقدمي جوائزينبغي للوزارة أن تساهم يف التظاهرات اإلقليمية واحمللية عن طري ↕

 ملنظمات االجتماعية املهتمة بالفنون وأنشطة اخلرباءا

ختصص وزارة التراث الثقايف الوطين بانتظام إعانات مالية بناء على طلبات اهليئات املهنية يف خمتلف فروع  -٧٣٤
املهنية وتؤدي مهام اإلدارة    ولوال تلك اإلعانات املالية ملا متكنت املنظمات املهنية، اليت متثل مصاحل الفنانني             . الفن

 .الذاتية واملهام اليت تكلفها هبا الدولة، من العمل ومن أداء جمموعة املهام املهمة يف احلياة العامة للفنون
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وقد مت استيفاء قائمة اخلرباء املتعاونني يف تقييم قطع الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية وفّن التصوير ونشرها يف                  -٧٣٥
ويف الوقت نفسه، ينص أحد املعايري القانونية على أن احلصول على جائزة يف جمال من جماالت الفن قد . قافيةاجلريدة الث

 .وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمشاركة يف التدريب املتخصص يف الفنون. حيل حمل شهادة اخلبري وإجازته

 جلوائز والزماالتا

يف الفنون اجلميلة والفنون    ( االنطالق يف مشوارهم املهين       على  الفنانني الشباب  لقـد احتلـت مساعدة     -٧٣٦
الصدارة يف جمموعة القيم اليت ) التطبيقية وفن التصوير وتاريخ الفن والتأليف والدراما واملسرح واملوسيقى والرقص

اس أنفسهم وبسبب احلماية اليت حتيط حبياة طالب الفنون يف التعليم العايل، جيد العديد من الن  . تثمـنها الـوزارة   
 .دون احلصول على عمل مضمون أو دخل منتظم" سوق الثقافة"مضطرين إىل إجياد مكان هلم يف 

وليس نظام الطلبات النظام    . ومت توسـيع دائـرة الزماالت املمنوحة للفنانني من أجل حتسني أوضاعهم            -٧٣٧
الزماالت حىت يقدموا ترشيحاهتم    الوحـيد املطـبق سنوياً فنحن نكفل أيضاً إصدار نشرة متثيلية بأمساء أصحاب              

 .ويغتنموا الفرصة للتعريف بأنفسهم يف املهرجانات

وقـد أُنشـئ نظام الزماالت الذي وضعته الوزارة لدعم الفنانني الشباب املبدعني على مراحل منذ عام                  -٧٣٨
ون اجلميلة والتطبيقية  برنامج زمالة خمتلفاً يف جماالت األدب واملوسيقى والفن١١وهناك يف الوقت احلاضر . ١٩٥٥

 .وفن التصوير واملسرح والرقص ألكثر من مائة شخص سنوياً

 املكتبات

 على سياسة املكتبات،    ١٩٩٠-١٩٨٩أثـرت عمليات التغيري اليت شهدها اجملتمع اهلنغاري منذ الفترة            -٧٣٩
 ١٩٧٦حكام قانون عام    وشهدت هذه البىن اليت أملتها أ     . وعرف نظام املكتبات تغيريات جذرية يف سنوات قليلة       

وصار من الواضح أكثر فأكثر أن هناك حاجة إىل نظام . هنايتها يف البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية املتغرية
. ، ُوضع مفهوم نظام قانوين ممكن، قانون جديد يتعلق باملكتبات         ١٩٩٦ويف عام   . قـانوين يالئـم البيئة اجلديدة     
 .اتباع هنج جديد متاماًوصيغ إطار النظام القانوين ب

قيامه على الفكرة اليت تفيد بأن استعمال املكتبات حق للجميع وأن ومـن العناصـر احملورية يف القانون      -٧٤٠
ونظام املكتبات العمومية ككل، ال املؤسسات      . تـزويد املكتبات مبا يلزم من اختصاص نظام للمكتبات العمومية         

كِّن مستعملي املكتبات من الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجوهنا يف أي عنصر الفردية، هو الذي جتب مالءمته مبا مي
ومشلت هذه الفكرة احلاجة إىل إنشاء عالقة تعاون على مستوى . من عناصر النظام واحلصول على الوثائق املطلوبة

 :وأُخذت منها مهمتان لصاحل احملفظة الثقافية مها. عال بني املؤسسات

ونظراً للموارد املتاحة   . جيب تزويد كل مكتبة بشبكة اتصال ومبحتوى      : جـيا املعلومات  تطويـر تكنولو   -٧٤١
إلدارة الفرع، كان جيب تقدمي املساعدة الضرورية للتعاون من أجل االنضمام إىل روابط الشبكة يف منطقة واسعة؛ 

 تطوير أنظمتها وخدماهتا وعالوة على ذلك، كان جيب تقدمي املساعدة للمؤسسات اليت تشكل جزءاً من النظام يف
الشبكات احمللية واألنظمة املتكاملة ووسائل تكنولوجيا املعلومات احملدَّثة والتحويل إىل بيانات (احمللية اعتماداً عليها 
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وخالل السنوات اخلمس املاضية، مت تطوير روابط اإلنترنت لتكون على مستوى           ). رقمـية خدمة لتوفري احملتوى    
وهكذا صار بإمكان املواطنني االستفادة بصورة فعلية من خدمات املكتبات وغريها من . غاريامكتبات املدن يف هن

 .مصادر املعلومات اليت يتيحها اإلنترنت

من أجل مساعدة مستخدمي املكتبات يف احلصول على وثائق : الـنظام الوطـين إلتاحة الوثائق   إنشـاء    -٧٤٢
تصار عليها، طورت وزارة التراث الثقايف الوطين النظام الوطين إلتاحة املكتبات الواقعة يف حمالت إقامتهم دون االق

وهو نظام خدمات يكفل الوصول إىل الوثائق عن طريق املكتبات باستعمال سجل وطين لتحديد مكان               . الوثائق
 ومكتبة  املكتبة الوطنية واملكتبات اإلقليمية   ( مكتبة   ٥٥ويقـوم ذلك النظام بتنسيق ودعم التعاون بني         . الوثـائق 

ويشمل خمزوهنا من الوثائق تقريباً قاعدة      ) إيـرفني زابو البلدية واملكتبات اجلامعية واملكتبات الوطنية املتخصصة        
وتستطيع أي مكتبة عمومية أو غري . وتسمى باملكتبات املرِسلة واملتلقية للوثائق. الوثائق احلالية املوجودة يف البالد 

وقد قُلصت أغلب الفوارق . ول على خدمات عرب نظام إتاحة الوثائق الوطينعمومية، وهي مكتبات متلقية، احلص
يف الوصـول إىل املعلومات بفضل تشغيل ذلك النظام وحتسَّن تكافؤ الفرص بشكل كبري بالنسبة ملن يعيشون يف                  

ام إطار العمل التنظيمي لتمويل تشغيل نظ     ) ٢٨ -رابعاً   (٧٣/٢٠٠٣ووضع املرسوم احلكومي رقم     . األريـاف 
 .إتاحة الوثائق الوطين

 احملفوظات العمومية

 املتعلق بالوثائق واحملفوظات العامة عمل واختصاص واستخدام        ١٩٩٥ الصادر يف عام     ٦٤ينظم القانون    -٧٤٣
 املتعلقة  ١٣) ٢٠٠٠(وتتماشى أحكام هذا القانون متاماً مع التوصية رقم ص          . املـواد املتعلقة باحملفوظات العامة    

ل األساسية األوروبية عن طريق البحث إىل وثائق احملفوظات اليت وافقت عليها اللجنة الوزارية جمللس مببادئ الوصو
 .٢٠٠٠يوليه / متوز١٣أوروبا يف 

وأهـم تطـور حصل يف هذه البنية األساسية يتمثل يف بناء قاعات خمصصة حلفظ الوثائق وختزينها تليب                   -٧٤٤
 بنيت قاعات أرشيفات جديدة يف إقليم بيست ويف         ٢٠٠٣ و ١٩٩٨مي  فخالل الفترة ما بني عا    . متطلبات العصر 

 برييغ، فقد ُوفرت للمحفوظات ظروف مالئمة أكثر عن طريق إعادة - زامتار -أما يف إقليم زابولكش . إقليم فاس
طريق  إيسترغوم ونوغراد عن -ومت توسيع قاعات احملفوظات يف قاعات هيفيس وكوماروم . بناء املبىن القدمي برمته

وأوشك املبىن اجلديد للمحفوظات يف العاصمة بودابست على االكتمال، فيما بدأ بناء قاعة             . زيادة سعة التخزين  
 .األرشيفات يف إقليم فيزبرمي

 ال تكلفان كثرياً إال أهنما leveltar.lap.huومع أن الربط بشبكة اإلنترنت والصفحة الرئيسية اليت عنواهنا  -٧٤٥
ومن السهل الوصول إليهما كما أنه باستطاعة البوابة االستجابة لطلبات . سبة لألشخاص املعنينيأمران مهمان بالن

وقد جرى باستمرار توسيع نطاق الوصول إىل قاعدة بيانات خمتلَف املؤسسات اليت تسعى إىل اجتذاب               . الباحثني
 .ات احملفوظاتاهتمام اجلمهور األوسع وتيسري البحث أو بدأ العمل على تطويره يف بعض قاع
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 وسائط اإلعالم واألفالم

ومن بني األهداف الرئيسية املدرجة يف ذلك القانون        . ٢٠٠٣وافـق الربملان على قانون السينما يف عام          -٧٤٦
ضمان إنتاج عدد كبري من األفالم الوطنية واألفالم اليت تشارك يف إنتاجها بلدان أخرى، وتشجيع إتاحة مشاهدة                 

.  البصري الوطين والدويل   -اق واسع حىت تزداد حصة تلك اإلنتاجات من السوق السمعي           تلك األفالم على نط   
 البصرية، ال سيما تلك اليت متثل التنوع الثقايف         -وحيدد القانون عدة تدابري لدعم إنتاج وتوزيع األعمال السمعية          

 ).االدعم العام لتوزيع فن األفالم والسينم(األورويب والعاملي والنوعية اجليدة 

أشكال الدعم املباشرة وغري    (وحيـدد قـانون السينما املوارد املالية اليت ختدم أهداف اإلنتاج والتوزيع              -٧٤٧
وينشئ القانون أيضاً هيئات جديدة كمكتب الفيلم الوطين        ). املباشـرة، مبـا فيها خطة جديدة للخصم الضرييب        

، )ن للفيلم مركزاً وطنياً أو أن األفالم من إنتاج مشتركالذي يدير تسجيل األفالم الوطين ونظام التقييم ويشهد بأ(
الذي ينسق بني خمتلف اهليئات واملنظمات اليت ختصص موارد لقطاع صناعة (وجملـس التنسـيق اخلاص بالسينما     

 ).األفالم مبا يف ذلك القنوات التلفزيونية الوطنية

، الذي جعل القانون الوطين    ٢٠٠٢لتلفزيون يف عام    ووافق الربملان على تعديل القانون املتعلق باإلذاعة وا        -٧٤٨
وينص التعديل على أنه يتعني على قنوات التلفزيون الوطنية واإلقليمية أن           . يتماشـى مع لوائح االحتاد األورويب     

ختصص حصة معينة من زمن البث ومن ميزانية براجمها لألعمال األوروبية عموماً ولألعمال األوروبية اليت ينتجها              
 .ون مستقلونمنتج

وجيب . ٢٠٠٣ووقعت هنغاريا على االتفاقية األوروبية املتعلقة حبماية التراث السمعي البصري يف عام              -٧٤٩
تسجيل األفالم بالتقنية الرقمية يف     (حتقـيق األهـداف احملددة يف االتفاقية من خالل عدة معايري قانونية وبرامج              

 ). البصرية-مال السمعية أرشيف الفيلم الوطين وإنشاء أرشيف وطين لألع

ومنذ ذلك احلني   . ١٩٩٨نفـذت هـنغاريا االتفاقية األوروبية املتعلقة باإلنتاج املشترك لألفالم يف عام              -٧٥٠
واحلكومـة اهلنغارية تعزز يف جمال الثقافة أنشطة اإلنتاج املشترك مع بلدان أخرى عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية                  

 .٢٠٠٤ابتداًء من عام 

 لتمتع مبنافع التقدم العلمي وتطبيقاتها )ب( 

، ١٨٢٥وقد كان لألكادميية اهلنغارية للعلوم، منذ عام    . هلـنغاريا تقاليد عريقة يف جمال العلوم واألحباث        -٧٥١
وقد أحرزت مبادرة حديثة برعاية األكادميية جناحاً غري مسبوق وسامهت أميا مسامهة . دور حاسم يف تشجيع العلم

 . بإجنازات البحث العلمييف توعية الناس

 على يد األكادميية اهلنغارية ٢٠٠٢عملها يف عام  (Mindentudás Egyeteme) جامعة املعارفبدأت  -٧٥٢
 أونالين يف شكل سلسلة من احملاضرات تبث عرب وسائط          -ويت  ) ماغيار تيليكوم (للعلـوم وواتصـالت اجملـر       

 فروع العلم هبدف إحياء املستويات الرفيعة للتعليم العلمي يف          تكنولوجيا املعلومات تناولت قضايا راهنة يف مجيع      
وقد كان الربنامج الفرنسي املسمى جامعة كافة املعارف        . هـنغاريا والـتعريف بالعـلماء الوطنـيني البارزين        
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(L`Université de tous les savoirs) بينما ( مصدر إهلام، ولكن جرى تعديله لكي يستجيب للمعايري اهلنغارية
ـ  ويف اخلتام، ُوضع برنامج خمتلف لـه منطقه       ). افظ امسـه اهلنغاري على سخائه الفرنسي وعلى زمخه العاملي         ح

حتويل املعارف املوسوعية إىل    (فقد حازت فكرة إنكومباس     . اخلـاص وأيضاً رسالته ومفاهيمه األساسية وتنظيمه      
ة لتطوير أسلوب إدارة للمعارف العلمية على دعم شخصيات بارزة يف األكادميية بوصفها فرصة ساحن) ُملك شعيب

وهذه . عـن طـريق اإلنترنت والوسائط اإللكترونية ولتطوير التنظيم والبحث والتقدمي املتعلق بالعلم يف هنغاريا              
املـبادرة، اليت تنفَّذ من خالل اجلمع بني مكونات تعتمد على االتصال املباشر بشبكة اإلنترنت وبني التعاون مع                  

ة والتلفزيون وكذلك الصحف، تضع يف احلسبان تراث هنغاريا العريق واملرموق من العلم الدويل              شبكات اإلذاع 
ورأت هذه املبادرة النور برعاية الشراكة بني       . واهلـنغاري مع ابتعادها عن األساليب التقليدية يف التعليم والتعلّم         

ة للعلوم وبرعاية برامج املسؤولية االجتماعية      القطـاعني العام واخلاص مع اإلشراف األكادميي لألكادميية اهلنغاري        
ويف إطار هذا التعاون، تقدم هاتان األخريتان إدارة        .  أونالين -للشركات اليت تنفذها شركتا اتصاالت اجملر ويت        

ضعها أما املبادئ الثالثة اليت و    . املشروع والدراية الفنية يف إيصال املعلومات والبنية األساسية والدعم املايل الكبري          
املؤسسون فتتلخص يف جعل العلم حيتل مركزاً تنافسياً يف عامل وسائط اإلعالم وإكساب العلماء اهلنغاريني شعبية                

ووجدت جامعة املعارف أيضاً امساً جديداً تعزِّز من خالله براجمها يف . وإثراء ثقافة اللغة اهلنغارية على أساس قيمي
وقد دشنت موقعها اجلديد على شبكة اإلنترنت    ) وسوعية إىل ُملك شعيب   حتويل املعارف امل  (اخلارج هو إنكومباس    

يصف بدقة عملية إنشاء احملتوى يف جامعة املعارف اليت بواسطتها تؤخذ األفكار            " إنكومباس"واسم  . بلغة أجنبية 
ساعدة واملواضـيع الـيت حيتمل أن تكون موضع اهتمام من عامل العلم السامي وتتم مشاطرهتا مع عامة الناس مب                  

 .وسائط اإلعالم املتعددة العصرية بشكل من شأنه أن جيمع بني اإلمتاع واإلخبار

فإنكومباس يتضمن حماضرة   . ويـرمي املشـروع إىل توعية عامة الناس وتيسري احلوار بني العلم واجملتمع             -٧٥٣
ترنت إىل جانب العناصر التفاعلية مباشـرة وبرناجماً تلفزيونياً وبثاً إذاعياً وصحيفة وكتاباً وموقعاً على شبكة اإلن         

اتصااليت جيمع بني خمتلف قنوات االتصال بصورة " مزيج"وعلى املستوى االجتماعي، هذا أول . اليت حتفز املشاركة
وقد سجل الربنامج حضوراً تاماً يف وسائط اإلعالم باملعايري احلالية بفضل ظهوره على قناة تلفزيونية               . مقصـودة 

فالقنوات التلفزيونية العامة الثالث تعرض كل حماضرة مخس مرات .  أي يوم من أيام األسبوعواحدة على األقل يف
كما ُتبث احملاضرات بانتظام على حمطات      . يف اجملموع توجَّه إحداها باخلصوص إىل مشاهدي قناة دونا يف اخلارج          

وباستطاعة قّراء مجيع   . إلذاعة التجارية التلفزيون احمللية إىل جانب شبكة اإلذاعة العامة اهلنغارية وإحدى حمطات ا          
الصـحف الوطنـية وثلـثي الصحف اإلقليمية االطالع على النسخة املكتوبة من احملاضرات وعلى السري الذاتية                 

ومن خالل الصحف واملنشورات األسبوعية تصل هذه املعلومات العلمية إىل مليون ونصف املليون             . للمحاضرين
تناول الربامج واملناقشات التلفزيونية التعليمية املواضيع مع اإلشارة إىل احملاضرات بل وت. من األفراد يف كل أسبوع

وحسب أحد استقصاءات الرأي التمثيلية، انتهى خرب إنكومباس إىل مسامع          . االستشهاد مبقتطفات من كل حلقة    
حملاضرات على شاشة   حنـو ثلـث السكان الراشدين بينما شاهد مخسا السكان الراشدين واحدة على األقل من ا               

 . يف املائة منهم يعلقون أمهية كبرية على احلوار بني الباحثني واملهتمني بالعلوم٨٠التلفزيون وما يزيد على 

يشرك املنظمون أشخاصاً معوقني وشباباً من      : حتسـني تعلم العلوم والفنون يف صفوف السكان املعوزين         -٧٥٤
وقد شارك تالميذ من الروما يف مدارس بودابست إىل .  يف التوسع باطّرادالروما واألسر الكبرية يف براجمهم اآلخذة

جانـب أطفـال معوقني جسدياً من معهد بيتو يف مناقشات النادي ويف الزيارات اليت ُنظمت للمتحف اهلنغاري       
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يف فعاليات وبرعاية مراكز مساعدة األسر، تزور األسر املعوزة بانتظام املتحف وتشارك     . لـتاريخ العلوم الطبيعية   
ويـتحمل برنامج إنكومباس نفقات السفر عن جمموعات املعوقني وعن اجملموعات الوافدة من خارج              . الـنادي 

ويف كل منتصف سنة يقدم املنظمون ملكتبة اجلمعية الوطنية للمكفوفني وضعاف           . بودابسـت حلضور الفعاليات   
وو اإلعاقات السمعية من املدارس الثانوية فيحضرون أما الطالب ذ. البصر اهلنغاريني النسخ الصوتية من احملاضرات

 .احملاضرات بانتظام حيث توفر هلم خدمة الترمجة الفورية بلغة اإلشارات

 .٦٤٢ إىل ٦٣٩التعليم العايل يف البحث، انظر الفقرات فيما يتعلق بدور مؤسسات  -٧٥٥

 أو األديب أو الفينمحاية املصاحل األدبية واملادية الناجتة عن اإلنتاج العلمي  )ج( 

على مجيع املعاهدات   ) ٣(أو وقعت   ) ١٩(هنغاريا عضو يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية وقد صدقت           -٧٥٦
 املتعلق حبقوق النشر والتأليف على ١٩٩٩ الصادر يف عام ٧٦وينص القانون . الدولية املربمة يف إطار تلك املنظمة
جيب (...) أي الئحة تتعلق حبقوق التأليف والنشر ": الفنية وجاء يف ديباجته أنمحاية اإلبداعات األدبية والعلمية و

أن تكون مواِكبة لتطور التكنولوجيا حىت يكون هلا أثر فعلي على حتفيز اإلبداع الفكري واحملافظة على قيم الثقافة 
قوق وبني مصاحل املستخدمني    الوطنية والعاملية وحىت تستطيع حتقيق توازن بني مصاحل املؤلف وغريه من ذوي احل            

وعامة اجلمهور واحملافظة على ذلك التوازن، آخذة بعني االعتبار يف هذا الشأن متطلبات التعليم والثقافة والبحث                
العـلمي وحرية الوصول إىل املعلومات، وحىت تستطيع إنفاذ حقوق التأليف والنشر واحلقوق املشاهبة ذات الصلة      

ومحايـة أشكال أخرى من امللكية الفكرية أمر يتماشى متاماً مع التشريعات الدولية             . "إنفـاذاً شـامالً وفعـاالً     
وللمزيد من املعلومات بشأن التشريعات ذات الصلة، ميكن الرجوع . وباخلصوص مع توجيهات اجلماعة األوروبية
 ).sjogforra/English/hu.mszh.www://http/: (إىل مكتب الرباءات اهلنغاري على املوقع التايل
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 قائمة امللحقات

 البيانات اإلحصائية -١

 . مجهورية هنغاريادستور املتعلق ب١٩٤٩ الصادر يف عام ٢٠القانون  -٢

  املتعلق باملساواة يف املعاملة وبتعزيز تكافؤ الفرص٢٠٠٣ الصادر يف عام ١٢٥القانون  -٣

  املتعلق بقانون العمل١٩٩٢ الصادر يف عام ٢٢القانون  -٤

 و١٤صدرت حديثاً عن حكومة مجهورية هنغاريا بشأن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية         تقاريـر    -٥
 ١٣٢ و١٠٠ و٩٨ و٨٧

زايا الضمان االجتماعي خّولني للتمتع مب املتعلق باألشخاص امل١٩٩٧ الصـادر يف عـام       ٨٠القـانون    -٦
  إىل جانب تغطية تلك اخلدمات،اخلواصمن واألشخاص 

  املتعلق مبعاش التأمني االجتماعي ١٩٩٧ يف عام  الصادر٨١قانون ال -٧

 معاشات التقاعد اخلاصة املتعلق بصناديق ١٩٩٧ الصادر يف عام ٨٢القانون  -٨

  املتعلق بإعانة األسر١٩٩٨ الصادر يف عام ٨٤القانون  -٩

  املتعلق بالصحة١٩٩٧ الصادر يف عام ١٥٤القانون  -١٠

 ملتعلق بالتعليم العام ا١٩٩٣ الصادر يف عام ٧٩القانون  -١١

  املتعلق بالتعليم العايل١٩٩٣ الصادر يف عام ٨٠القانون  -١٢

 السياسة الثقافية والتنوع الثقايف): ٢٠٠٢( جملس أوروبا إىلالتقرير الوطين اهلنغاري  -١٣

 اصةفوظات العامة، وحبماية األرشيفات اخلاحملالسجالت و املتعلق ب١٩٩٥ الصادر يف عام ٦٦القانون  -١٤

  املتعلق بالسينما٢٠٠٤ الصادر يف عام ٢القانون  -١٥

صحيفة الوقائع املتعلقة باألقليات الوطنية والعرقية اليت تعيش يف هنغاريا، أعدها مكتب األقليات الوطنية               -١٦
 ).٢٠٠٥يونيه /حزيران(والعرقية 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


