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 مقدمة

أُعد التقرير األويل من التفيا عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام  -١
 ١٦، مبوجب املادة    ١٩٩٢يوليه  / متوز ١٤والذي أصبح ملزماً لالتفيا منذ      ) املشار إليه فيما بعد بالعهد     (١٩٦٦

وقد أُعد  . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١ويعرض هذا التقرير األويل املعلومات اخلاصة بفترة زمنية حىت          . من العهد 
هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتويات التقارير األولية كما اعتمدهتا اللجنة املعنية باحلقوق            

 .١٩٩٠ مث نقحتها عام ١٩٧٦عام ) ا بعد باسم اللجنةاملشار إليها فيم(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وقد أُنشئ فريق عامل خاص إلعداد هذا التقرير، يضم وزارة اخلارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية،  -٢
ووزارة الدفاع، ووزارة الرعاية االجتماعية، ووزارة االقتصاد، ووزارة الثقافة، ووزارة التربية والعلم، حتت رئاسة 

متثيل جملس الوزراء أمام املنظمات الدولية "ثل جملس الوزراء أمام املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان اتباعاً للوائح مم
وقدم كل من املكتب الوطين حلقوق اإلنسان، ومعهد حقوق         ". ١٩٩٨مارس  / آذار ١٧حلقـوق اإلنسان بتاريخ     

 ونادي  Apeironsحلكومية املعنية باألشخاص املعوقني     اإلنسان يف كلية احلقوق يف جامعة التفيا، واملنظمات غري ا         
Maja        تعلـيقات عـلى مشروع التقرير الذي وضعه الفريق العامل، مث كان التقرير موضع استعراض من جانب 

 .٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦جملس الوزراء الذي اعتمده يف 

 اجلزء األول

  من العهد١املادة 

 حق تقرير املصري

، CCPR/C/81/Add.1/Rev.1(ن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،         التقرير األويل ع   -٣
 عندما انتخب   ١٩٢٠يقدم معلومات عن حق تقرير املصري الذي مارسه شعب التفيا عام            ) ٦٣-٥٩الفقـرات   

 . الدستور الذي ال يزال ساريا١٩٢٢ًاجلمعية التأسيسية اليت اعتمدت عام 

 :عدم جواز تعديل أي مادة فيه إال باستفتاء عام، وهذا ميس حق تقرير املصريوينص الدستور على  -٤

 ؛"التفيا مجهورية دميقراطية مستقلة" من الدستور على أن ١فتنص املادة  )أ( 

 ؛"شعب التفيا هو صاحب السيادة يف دولة التفيا" من الدستور على أن ٢وتنص املادة  )ب( 

يتألف إقليم دولة التفيا، ضمن احلدود املقررة باتفاقات        "لى أن    من الدستور ع   ٣وتـنص املادة     )ج( 
 ؛"Zemgale، زميغال Kurzeme، كورزميي Latgale، التغاليه Videzmeدولية، من فيدزميي 

ُينَتخب الربملان يف انتخابات عامة مباشرة حبسب مبدأ        " من الدستور على أن      ٦وتـنص املادة     )د( 
 ".سري على أساس التمثيل النسيباملساواة، وبطريق االقتراع ال
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 وقـد جتلـت إرادة شعب التفيا يف ممارسة حق تقرير املصري بصورة ال غموض فيها أثناء انتخابات اجمللس األعلى                    -٥
)Augstaka Padome(  حني ذهبت أغلبية مقاعد اجمللس إىل املرشحني الذين أيدوا إقامة دولة دميقراطية ومستقلة ١٩٩٠عام 

وانتهت فترة االنتقال بعودة األهلية القانونية الدولية إىل التفيا ودخوهلا مرحلة االستقالل حبكم الواقع بسن               . تفياسياسياً يف ال  
 .١٩٩١أغسطس / آب٢١يف " عن وضع مجهورية التفيا بوصفها دولة"القانون الدستوري 

لية عن أي إقليم آخر، وباملثل فليس لدى        ومن زاوية القانون الدويل ال تتحمل التفيا يف الوقت احلاضر بالتزامات دو            -٦
 .ويف الوقت نفسه أعربت التفيا مراراً عن دعمها حلق األمم يف تقرير مصريها. التفيا أي مستعمرات

 استغالل الثروات الطبيعية

 هبا   تكون املوارد الطبيعية يف التفيا هي املكونات املعترف        ١٩٩١أغطس  / آب ٦وفقـاً لقانون محاية البيئة املؤرخ        -٧
. للطبـيعة والـيت هلـا قيمة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وتشمل األراضي والتربة وباطن األرض، والنباتات واحليوانات                  

 .وتدخل املوارد  الطبيعية يف التفيا يف املعامالت املدنية وميكن أن تكون حمالً ملعامالت خاضعة للقانون املدين

 أن كل شخص لـه احلق يف التملك، بشرط عدم استخدام امللكية مبا  من الدستور على١٠٥وتنص املادة  -٨
. وعلى ذلك فقد أصبح حق متلك املوارد الطبيعية مكفوال على املستوى الدستوري           . يـتعارض مع املصاحل العامة    

  وال ميكن إخضاع هذه احلقوق لقيود إال      -كما أن حرية استعمال امللكية مكفولة على املستوى الدستوري أيضاً           
يف الظروف اليت ينص عليها القانون؛ وال يسمح برتع امللكية لألغراض العامة إال يف حاالت استثنائية على أساس                  

ويف التفيا توضع القيود على استعمال األفراد للموارد املوارد الطبيعية وفقاً           . قانون خاص ومقابل تعويض عادل    
وهلذا السبب جيوز للدولة أن . ل جيب استعماهلا ملصلحة اجملتمعملبدأ أن املوارد الطبيعية ليست جمرد ملكية خاصة ب

 .تفرض، بالطريقة اليت ينص عليها القانون، قيوداً على مالكي املوارد الطبيعية

ووفقاً لقانون استخدامات .  وذلك حبسب فئات األراضيملكية األراضيوهناك عدة قوانني ُتنظم احلق يف  -٩
 يعترب جمموع أراضي التفيا صندوقاً عقارياً للدولة، وهي         ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢١األراضـي واستغالهلا املؤرخ     

وأراضي املدن هي   .  أراضي املدن وأراضي الريف    -تـتألف، وفقـاً للتقسـيم اإلداري، من فئتني من األراضي            
ة خارج املدن   وأما بقية أراضي التفيا الواقع    . األراضـي اليت تقع داخل احلدود اإلدارية للمدن الكربى والصغرى         

 .واملدن الصغرى فتعترب أراٍض ريفية

 جيوز لفئات األشخاص   ١٩٩٢يونيه  / حزيران ٩ووفقـاً لقانون خصخصة أراضي املناطق الريفية املؤرخ          -١٠
 :التالية أن تتملك األراضي الزراعية

 مواطنو التفيا؛ الدولة واحلكومات احمللية؛ املؤسسات احلكومية والبلدية؛ )أ( 

ـ  )ب(  يكون أكثر من نصف رأمساهلا     ) أ(ركات املسجلة يف السجل التجاري يف التفيا بشرط أن          الش
املنصوص عليه يف نظامها األساسي مملوكاً ملواطين التفيا أو للدولة أو للبلديات، أو لواحد من تلك الكيانات أو                  

 أو اعتبارية من الدول اليت      أكثر من نصف رأمساهلا املنصوص عليه مملوكاً ألشخاص طبيعية        ) ب(جملموعـة منها؛    
 كانون ٣١أبرمـت التفيا معها اتفاقات دولية عن تنشيط االستثمارات وتبادل محايتها ووافق عليها الربملان حىت   
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وينطبق هذا النص أيضاً على األشخاص الطبيعية أو االعتبارية من الدول اليت أُبرمت معها  (١٩٩٦ديسمرب /األول
 إذا كانت هذه االتفاقات تنص على حق األشخاص         ١٩٩٦ديسمرب  /ن األول  كانو ٣١اتفاقـات دولـية بعـد       

أكثر من نصف رأمساهلا املنصوص عليـه مملوكاً       ) ج(؛  )املسجلني يف التفيا من متلك األراضي يف الدولة األخرى        
كون أن تكون شركات مسامهة عامة وأن ت) د(باالشتراك فيما بينهم؛ ) ب(و) أ(لعدة أشخاص من املذكورين يف 

 أسهمها مقيدة يف سوق األوراق املالية؛

املنظمات الدينية املسجلة يف التفيا، اليت كانت تعمل يف التفيا ملدة ثالث سنوات على األقل منذ  )ج( 
 .تسجيلها

وال جيـوز لبقية األشخاص الطبيعية أو االعتبارية متلك أراضي ريفية يف املناطق احلدودية، وال أراضي يف       -١١
بان احملمية على حبر البلطيق وعلى خليج ريغا ويف احلزام الوقائي يف املسطحات املائية أو اجملاري املائية                 حزام الكث 

العامة األخرى، إال يف احلاالت اليت يكون من املقرر فيها تنفيذ أعمال تشييد على هذه األراضي وفقاً للخطة العامة 
األراضي املستخدمة لألغراض الزراعية واحلرجية وفقاً للخطة       يف املنطقة وكذلك يف األراضي احلكومية احملمية، و       

 .العامة يف املنطقة

وإذا متلـك شخص طبيعي ليس من مواطين التفيا أراٍض نتيجة للمرياث يكون على هذا الشخص خالل                  -١٢
وجيب أن يكون   . شـهر واحد أن حيصل على موافقة على متلك تلك األراضي من رئيس اجمللس البلدي املختص               

فإذا مل يصدر قرار من . الطلب مصحوباً حبكم احملكمة الذي قضى حبقوق اإلرث أو الوصية وبيان تاريخ بدء نفاذه
 .اجمللس البلدي، على أساس وجود قيود على التملك، جيب نزع ملكية األرض خالل سنتني

 على أن   ١٩٩١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠وينص قانون اإلصالح العقاري يف مدن مجهورية التفيا املؤرخ           -١٣
 :فئات األشخاص التالية ميكن أن تتملك أراض يف املدن وفقاً للقانون املدين وبقية القوانني السارية

 مواطنو التفيا؛ )أ( 

 املؤسسات احلكومية والبلدية؛ )ب( 

يكون أكثر من نصف رأمساهلا     ) أ(الشـركات املسجلة يف السجل التجاري يف التفيا بشرط أن            )ج( 
صـوص عليه يف نظامها مملوكاً ملواطين التفيا أو للدولة أو للبلديات، أو لواحد من تلك الكيانات أو جملموعة                   املن

أكثر من نصف رأمساهلا املنصوص عليه مملوكاً ألشخاص طبيعية أو اعتبارية من الدول اليت أبرمت               ) ب(مـنها؛   
 كانون  ٣١يتها ووافق عليها الربملان حىت      التفـيا معهـا اتفاقـات دولـية عن تنشيط االستثمارات وتبادل محا            

وينطبق هذا النص أيضاً على األشخاص الطبيعية أو االعتبارية من الدول اليت أُبرمت معها  (١٩٩٦ديسمرب /األول
 إذا كانت هذه االتفاقات تنص على حق أولئك األشخاص          ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١اتفاقات دولية بعد    

أكثر من نصف رأمساهلا    ) ج(؛  ) املسجلني يف التفيا على متلك األراضي يف الدولة األخرى         الطبيعـية أو االعتبارية   
أن تكون شركات   ) د(باالشتراك فيما بينهم؛    ) ب(و) أ(املنصوص عليه مملوكاً لعدة أشخاص من املذكورين يف         

 مسامهة عامة وأن تكون أسهمها مقيدة يف سوق األوراق املالية؛
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 .١٩٤٠يوليه / متوز٢١ة املسجلة يف التفيا حىت تاريخ املنظمات الديني )د( 

وال جيـوز لبقـية األشـخاص الطبيعية أو االعتبارية متلك أراضي ريفية يف املناطق احلدودية، وال أراضي يف حزام               -١٤
ائية العامة األخرى، إال    الكثبان احملمية على حبر البلطيق وعلى خليج ريغا ويف احلزام الوقائي يف املسطحات املائية أو اجملاري امل                

يف احلـاالت الـيت يكـون من املقرر فيها تنفيذ أعمال تشييد على هذه األراضي وفقاً للخطة العامة يف املنطقة وكذلك يف                       
 .األراضي احلكومية احملمية، واألراضي املستخدمة لألغراض الزراعية واحلرجية وفقاً للخطة العامة يف املنطقة

 من مواطين التفيا ومتلك أرضاً يف املدن بسبب اإلرث خيضع لنفس القيود             وكـل شـخص طبيعي ليس      -١٥
 .املطبقة على األراضي الريفية

ومعظـم القـيود على حرية الشخص يف استخدام أمالكه العقارية ترجع إىل تقرير محاية خاصة لبعض                  -١٦
، جيوز متلك ١٩٩٣مارس / آذار٢يف فوفقـاً ألحكام القانون اخلاص باملناطق الطبيعية احملمية املؤرخ       . األراضـي 

وال . األراضي يف تلك املناطق من جانب الدولة واحلكومات احمللية، ومن جانب األشخاص الطبيعية أو االعتبارية              
جيوز خصخصة األراضي اململوكة للدولة، أو اخلاضعة لوالية الدولة يف احملميات الطبيعية واملناطق احملظورة، أو يف                

وجيوز إعادة حقوق . لطبيعية واملناطق احملظورة يف مناطق حممية أخرى، كما ال جيوز التصرف فيهامناطق احملميات ا
ملكية األراضي يف املناطق احملمية إىل املالك السابقني أو إىل ورثتهم، وجيوز نقل ملكية هذه األراضي إىل أشخاص          

ُنظم املطبقة على األراضي احملمية، وتطبيق هذه       طبيعية أو اعتبارية إذا كان هؤالء األشخاص قد تعهدوا باحترام ال          
 .النظم، واحترام خطة محاية الطبيعة

وهناك قيد على حرية استعمال امللكية العقارية يف املناطق احملمية وهو ينص على أن الدولة هلا احلق األول  -١٧
اعتزامهم بيع أرض واقعة يف مناطق يف الشفعة على هذه األراضي وأن مالكها ملزمون بتبليغ جملس البيئة اإلقليمي ب

 .حممية

كذلك ينص القانون على أنه يف حالة انتهاك النظم اخلاصة حبماية املناطق احملمية وباستعماهلا، ويف حالة                 -١٨
عدم احترام خطط محاية الطبيعة يكون للدولة احلق يف نزع ملكية األراضي من مالكها وفقاً لإلجراءات اليت ينص     

 .عليها القانون

 الواقعة املوارد الطبيعية يكون باطن األرض ومجيع ١٩٩٦مايو / أيار٢ووفقاً لقانون باطن األرض املؤرخ  -١٩
وجيوز للمالك استخدام باطن األرض يف حدود ما يسمح به القانون سالف الذكر             . فـيه ملكاً لصاحب األرض    
 .وغريه من النصوص القانونية

أوالً أن هذا الباطن هو قيمة غري متجددة جيب أن          : دة مبادئ ويقـوم اسـتغالل بـاطن األرض على ع         -٢٠
وثانياً أن قيمة باطن األرض ليست داخلة يف        . يسـتخدم ملصلحة مالك األرض والدولة واجملتمع يف وقت واحد         

واستعمال باطن األرض من جانب املالك أو صاحب حق         . القـيمة الدفترية للعقار وال ختضع للضرائب العقارية       
ومن املسموح به استخدام باطن األرض لألغراض التجارية عند احلصول على الترخيص            .  يكون جماناً  االنـتفاع 

وثالثاً عند استعمال باطن األرض جيب احترام النظم اخلاصة باستعمال املناطق . املطلوب املنصوص عليه يف القانون
ري ذلك من القواعد اليت حتد من استعمال باطن         واألعـيان ذات الطبيعة اخلاصة احملمية، ومحاية اآلثار الثقافية، وغ         
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ورابعـاً، ومن أجل ضمان االستعمال الرشيد ومحاية باطن األرض جيوز للدولة وللحكومات احمللية، يف               . األرض
احلاالت املنصوص عليها يف القانون السالف الذكر وغريه من النصوص القانونية، ومبوجب اإلجراءات املنصوص              

وص، احلد من األنشطة اخلاصة باستعمال باطن األرض من جانب أي شخص طبيعي أو              علـيها يف تلـك النص     
 .اعتباري، أو وقف هذا االستعمال أو إهناؤه

وجيوز استعمال باطن األرض من جانب مالك األرض أو من جانب أي شخص تكون األرض يف حوزته               -٢١
 ذلك األجانب والكيانات القانونية اليت أبرمت بصفة مستدمية أو من جانب أي أشخاص طبيعية أو اعتبارية، مبا يف

 .اتفاقات مع مالك األرض

واالشـتراطات الرئيسية اليت جيب مراعاهتا ووفقاً للقانون املتعلق بباطن األرض جيب على من يستعملون                -٢٢
بيعية عمل حبث دقيق ومتكامل لباطن األرض؛ استخراج املوارد املعدنية الط         : بـاطن األرض، ومـن أجل محايته      

بطـريقة رشيدة، وكذلك استغالل املنتجات الثانوية املوجودة يف الرواسب؛ استعمال باطن األرض مبا ال حيدث                
تأثرياً ضاراً على رواسب املوارد الطبيعية املعدنية وال الكميات املوجودة يف باطن األرض؛ استعمال باطن األرض                

اً إيكولوجية ضارة بسبب مواد خمزونة يف باطن األرض ويف          مبا ال يؤدي إىل تلوثه بواسطة الصرف أو حيدث آثار         
 .اإلنشاءات واملخزونات السطحية؛ تنظيم ورقابة استخدام باطن األرض

 ال ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٥ووفقاً لقانون نزع امللكية العقارية جرباً لألغراض احلكومية أو العامة املؤرخ  -٢٣
. ومية أو عامة إال يف حاالت استثنائية وعلى أساس ما ينص عليه القانونجيوز نزع ملكية العقار جرباً ألغراض حك

وتتقدم احلكومة باقتراح نزع ملكية     . ويـنص هـذا القانون على تقدمي تعويض مايل يف حالة نزع ملكية العقار             
تلك املؤسسة العقـارات بعد اقتراح من جانب اإلدارة احلكومية املختصة أو املؤسسة احمللية املختصة، إذا مل تكن      

وعند صدور القانون برتع امللكية تعرض املؤسسة اليت طلبت نزع . تستطيع احلصول على العقار باالتفاق مع املالك
وعند االتفاق . امللكية على املالك إبرام اتفاق برتع امللكية وتعرض عليه تعويضاً عادالً أو عقاراً آخر بنفس القيمة

فإذا مل يكن التوصل إىل اتفاق . ر بعقار آخر جيب إبرام اتفاق رمسي هبذا املعىن على التعويض أو عند مقايضة العقا     
 .تعرض املسألة على القضاء بطلب من املؤسسة املذكورة

 فينظمه القانون اخلاص بالرصيف القاري الرصيف القاري واملناطق االقتصادية اخلالصةوأما حق استعمال  -٢٤
 الذي ينص على أن املوارد الطبيعية       ١٩٩٣فرباير  / شباط ٢هورية التفيا املؤرخ    واملناطق االقتصادية اخلالصة يف مج    

وال يسمح باستكشاف الرصيف القاري وموارده الطبيعية، أو        . يف الرصيف القاري تكون ملكاً جلمهورية التفيا      
 .باستخراجها إال بترخيص خاص يصدر بذلك

ة جيوز لألشخاص الطبيعية واالعتبارية إجراء البحوث       وعلى الرصيف القاري واملناطق االقتصادية اخلالص      -٢٥
العلمية على املوارد الطبيعية، تنمية املوارد الطبيعية، حصد املوارد الطبيعية احلية، إقامة املنشآت واألجهزة، إنشاء               

). على الرصيف القاري  (جـزر صناعية وتشغيلها؛ ووضع كابالت وخطوط حتت البحر؛ واستخدام املفرقعات،            
ز لألشخاص االعتبارية والطبيعية تنفيذ األشغال سالفة الذكر شريطة احلصول على الترخيص الالزم وإصداره وجيو

وال يسمح حبصد املوارد الطبيعية احلية وجتهيزها على الرصيف القاري . وفقاً لإلجراءات اليت يقررها جملس الوزراء
وال يسمح بأي نشاط علمي من جانب أشخاص        . رواملـناطق االقتصادية اخلالصة إال يف حدود الترخيص الصاد        
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أجنبية، اعتبارية أو طبيعية على الرصيف القاري ويف املناطق االقتصادية اخلالصة إال يف احلاالت اليت يكون ذلك                 
 .الزماً الستكشاف البيئة البحرية لفائدة السالم والبشرية

 ١٥ بتاريخ   ٢١٩ جملس الوزراء رقم     وتتضمن الئحة . اهلواءوال تـنص قوانـني التفـيا عـلى ملكية            -٢٦
 تفاصيل االشتراطات البيئية بشأن جودة اهلواء، وإجراءات تقييم         "جودة اهلواء " واملعنونة   ١٩٩٥يونيه  /حزيـران 

تلوث اهلواء وتدابري محاية اهلواء من أجل جتنب التأثري الضار الذي حيدثه التلوث اهلوائي على الصحة البشرية وعلى 
 .ا التأثريالبيئة، ومنع هذ

 .حقوق ملكية املياه تنقسم إىل حقوق خاصة وعامةوينص القانون املدين على أن  -٢٧

وأما بقية املياه . فاملـياه العامـة تشمل املناطق الشاطئية، وكذلك البحريات واألهنار الوارد ذكرها يف القانون املدين       -٢٨
وعند إدخال مياه خاصة يف قائمة املياه العامة، أو         . ء تشريعي فقط  وجيوز تعديل قائمة املياه العامة ولكن بإجرا      . فتكون خاصة 

عـند نـزع ملكية أجزاء من العقارات، أو وضع قيود على التركيبات القائمة، وعند حدوث ضرر ألحد األشخاص جيوز                    
. كية الدولة واملياه العامة اليت ليست مملوكة ملكية خاصة تكون يف مل         . للمضـرور احلصـول على تعويض عادل من الدولة        

ووفقاً للقانون املدين يكون لكل واحد      . وتكـون املنطقة الشاطئية ملك الدولة يف حدود ما تصل إليه أعلى األمواج البحرية             
 .حق استخدام األهنار العامة بشرط أال حيدث ضرراً للمجتمع وأال يتدخل يف حقوق مالك األرض

من احلقوق على األرض، ولكن املياه املتدفقة ال ميكن أن    واحلقـوق على املياه اخلاصة مستمدة يف التفيا          -٢٩
فملكية أي هنر تعين ملكية قاع النهر واحلق يف استعمال النهر، مبا يف ذلك الطاقة املستمدة . تكون موضعاً للتملك

دود أحد  ومعىن ذلك أن املياه الساكنة بل أيضاً املياه املتدفقة اململوكة ملكية خاصة والواقعة ضمن ح              . من مياهه 
املالك تكون يف ملكيته مع حق استعماهلا وفقاً ملا يراه، ولكن املياه اليت تغطي أجزاء واقعة يف ملكية عدة مالك أو    
مالك متجاورين تكون ملكية مشتركة هلم ويكون لكل واحد منهم احلق يف استعمال اجلزء من املياه الذي يغطي                  

ناك أي قيود على مالك األرض يف إقامة منشآت الستعمال          وليست ه . أرضـه أو يكون مشتركاً مع أرض غريه       
الطاقـة املائـية عندما تكون هذه املنشآت قائمة داخل حدود هذه األرض، وال يترتب عليها أي ضرر للجريان                   

 .أصحاب األراضي الواقعة يف أعلى اجملرى املائي بتعطيل جريان املياه أو اإلضرار هبا

ن لكل شخص حقوق صيد األمساك داخل حدود أمالكه وجيوز للمالك تقييد            ووفقاً للقانون املدين يكو    -٣٠
ولكل مواطن أن يصيد األمساك حبرية يف املياه الشاطئية وفقاً          . حقوق الصيد لآلخرين ضمن ما ينص عليه القانون       
صيد مقررة  ويف املياه اململوكة ملكية مشتركة تكون حقوق ال       . لإلجراءات اليت ينص عليها قانون مصايد األمساك      

وأما حقوق الصيد   . لكل مالك تقع ملكيته على شاطئ املياه يف ذلك اجلزء من املياه الذي يكون أقرب إىل أرضه                
يف األهنار العامة فهي مقررة لكل مالك على الشاطئ على طول تلك احلدود يف جزء املياه الذي يكون أقرب إىل                    

 . واألهنار اليت تكون حقوق الصيد مقررة للدولة وحدهاكما أن القانون املدين ينص على البحريات. أراضيه

. وينص القانون املدين على أن من ميلك حقوق صيد األمساك جيوز لـه أن يستخدم ممراً ألغراض الصيد                 -٣١
 على أن مالك األراضي الواقعة على الشاطئ يكون         ١٩٩٥أبريل  / نيسان ١٢وينص قانون مصايد األمساك املؤرخ      

تخدام ممر ربط إذا مل يكن يف القانون سالف الذكر أو بقية القوانني والنصوص القانونية ما مينع                 هلـم احلق يف اس    
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على طول شواطئ   ) ٢ أمتار؛   ٤ -على طول شواطئ املياه اخلاصة      ) ١: ويكون عرض هذا املمر الطبيعي    . ذلـك 
ملمر معفياً من الرسوم لكل     ويكون استخدام ا  .  متراً ٢٠ -على طول ساحل البحر     ) ٣ أمتار؛   ١٠ -بقـية املياه    

عند تنفيذ تدابري محاية البيئة والسالمة      ) ٤حراسة احلدود؛   ) ٣رصد املوارد السمكية واملياه؛     ) ٢املشاة؛  ) ١: من
وال جيوز فتح ممر إذا كانت املياه اخلاصة بأكملها واألراضي اجلافة اجملاورة هلا مملوكة لنفس املالك                . مـن احلرائق  

 . صيد األمساك يف تلك املياه مملوكة للدولةوإذا مل تكن حقوق

وينظم هذا القانون صيد األمساك واستخدامها وأعمال البحوث والصيانة وتعزيز املوارد السمكية ورصدها  -٣٢
ومبوجب هذا القانون تكون املوارد     . يف املـياه الداخلـية ويف املـياه اإلقليمية واملناطق االقتصادية التابعة لالتفيا            

وينص هذا القانون أيضاً، فيما خيص      .  يف املياه الداخلية ويف املياه اإلقليمية يف التفيا حتت رقابة الدولة           السـمكية 
واليت متلكها ) املذكورة يف القانون املدين(املياه العامة : حقـوق صـيد األمساك، على تقسيم مياه التفيا إىل فئات       

املذكورة (املياه اليت تكون حقوق الصيد فيها مقررة للدولة         الدولة واليت تكون حقوق الصيد فيها مقررة للدولة؛         
؛ واملياه اخلاصة اليت تكون حقوق الصيد فيها ألصحاب تلك املياه وتستعمل وفقاً للنصوص              )يف القـانوين املدين   
 .القانونية السارية

لدول األخرى اليت حصلت    ويف داخل املناطق االقتصادية التابعة لالتفيا، وكذلك يف املياه الدولية ومياه ا            -٣٣
فـيها التفـيا على حصة صيد وفقاً لقرارات منظمات مصايد األمساك الدولية أو مبوجب اتفاقات دولية، تكون                  

وأما يف املياه اإلقليمية لالتفيا ومياه خليج ريغا فتكون حقوق     . حقـوق الصيد يف حدود احلصة املخصصة لالتفيا       
تبارية املسجلني يف التفيا وجيب ممارسة هذه احلقوق وفقاً للنصوص          الصـيد يف يـد األشخاص الطبيعية أو االع        

وتكون حقوق الصيد يف األهنار العامة يف يد كل مالك ألرض على الساحل، ويف جزء املياه                . القانونـية السارية  
ياه وأما حقوق الصيد يف امل    . األقـرب مـا يكون ألرضه، ومتارس تلك احلقوق وفقاً للنصوص القانونية السارية            

فتكون يف يد مالك املياه، وجيب ممارسة ) باستثناء املياه اليت تكون حقوق الصيد فيها مقررة للدولة وحدها(اخلاصة 
وجيوز ممارسة حقوق الصيد التجاري سالفة الذكر إذا مل تكن هناك . هذه احلقوق وفقاً للنصوص القانونية السارية

 حقوق على ذلك اجلزء من معدات الصيد املستخدمة يف الصيد           حدود على املصيد السمكي، أو إذا مل تكن هناك        
 .التجاري، أو إذا مل تكن هناك حقوق على مواقع الصيد التجاري، يف تلك املياه أو يف أجزاء منها

كذلك ينص قانون مصايد األمساك على أن لكل ساكن يف التفيا احلق يف الصيد على سبيل اهلواية يف مجيع  -٣٤
ا كان هذا الصيد غري ممنوع يف تلك املياه، باستثناء البحريات اململوكة ملكية خاصة أو الواقعة ضمن مياه التفيا إذ

 .قطعة أرض لدى مالك لديه حقوق صيد ليست يف يد الدولة

 على إدارة غابات التفيا بطريقة مستدامة،       ٢٠٠٠فرباير  / شباط ٢٤ ينص قانون الغابات املؤرخ      للغاباتوبالنسـبة    -٣٥
ـ    تقرير املسـاواة يف احلقـوق وحصانة حقوق امللكية واستقالل النشاط االقتصادي، وكذلك تنظيم املساواة يف                وذلـك ب
ويف تطبيق هذا القانون تكون الغابة هي أي نظام إيكولوجي يف أي            . وينظم هذا القانون الغابات وأراضي اآلجام     . االلتزامات

ر، وإذا كان ارتفاع تلك األشجار يف أي موقع بعينه يصل على            مـرحلة مـن مراحل تطوره، إذا كانت تغلب عليه األشجا          
وأما .  يف املائة من مساحة الغابة القائمة      ٢٠األقـل إىل سـبعة أمتار وإذا كان غطاؤه التاجي احلاضر أو املتوقع ال يقل عن                 

ك املناطق اجملاورة املتداخلة    اآلجـام فهي كل األراضي املغطاة بأشجار أو األراضي اليت هبا مرافق بنية أساسية حرجية، وكذل               
األراضي ذات الغطاء الشجري خبالف     : وال تعترب من الغابات   . اخلالـية مـن األشـجار أو اليت هبا مستنقعات أو فضاءات           
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 هكتار؛ صفوف األشجار سواء كانت من منشأ اصطناعي أو طبيعي، إذا كان عرضها      ٠,١الغابات، واليت ال جياوز حجمها      
 .لبساتني واملترتهات واملدافن ومشاتل بذور أشجار الغابات متراً؛ ا٢٠يقل عن 

ووفقـاً لقانون الغابات يكون لألشخاص الطبيعية حقوق الدخول والتنقل حبرية ضمن الغابات اململوكة              -٣٦
وال جيوز استخدام وسائل النقل إال      . للدولـة أو للحكومات احمللية، ما مل تنص النصوص القانونية على غري ذلك            

ل عـرب طـرق الغابات، إال يف احلاالت اليت يكون مسموحا هبا بالتنقل داخل الغابة من أجل محاية الغابة                    للتـنق 
وجيـوز فرض قيود على دخول األشخاص الطبيعية وعلى حركتها داخل الغابات األخرى من جانب               . وإدارهتـا 

 الثمار الربية، الفواكه، اجلوزيات، - وجيوز مجع املنتجات احلرجية غري اخلشبية. صاحب الغابة أو حائزها القانوين
 من جانب أي شخص على حنو ما يريد ما مل يكن مالك الغابة أو حائزها القانوين قد                  -الكمأة، النباتات الطبية    

وتنطبق نفس القاعدة على استخدام القيم التروحيية والبيئية        . وضـع قـيوداً عـلى ذلـك وفقاً لقانون الغابات          
 .رها الغابةواإليكولوجية اليت توف

وملا كانت الغابة باعتبارها مورداً طبيعياً ال تقدم خدمات ملالكها فحسب بل أيضا للمجتمع بأكمله فقد      -٣٧
ألصناف أشجار  (فرضـت الدولـة على املالك واجب إعادة إحياء الغابة خالل ثالث سنوات إىل عشر سنوات                 

أو حدوث تأثريات من عوامل أخرى، إذا كانت        ) بعـد إجراء عمليات القطع، مبا يف ذلك سنة القطع         ) معيـنة 
املساحة األساسية للغابة قد أصبحت بسبب هذه التأثريات أصغر من املساحة األساسية اليت تعترب املساحة القاعدية 

ويكون على مالك الغابة أيضاً التزام باختاذ تدابري لتقليل         . احلـرجة، وواجـب صيانة الغابة اليت عادت هلا احلياة         
رر للغابة وتقليل انتشار هذه األضرار، ورصد حالة الغابة، وإبالغ اإلدارة احلرجية احلكومية بالضرر             حـدوث ض  

 .الذي ثبت حدوثه للغابة

 ملكاً للشخص الذي صادها أو قنصها، ما مل يكن هناك نص احليوانات الربيةووفقاً للقانون املدين تكون  -٣٨
يوانات املصيدة أو املقنوصة على أن يكون صيدها أو قنصها قد حدث وال تتوقف ملكية احل. بغري ذلك يف القوانني

وملالك األرض تقييد حقوق األشخاص اآلخرين يف الصيد أو القنص على        . يف أرٍض مملوكة هلذا الشخص أو لغريه      
د ويشترط قانون الصي  . أرضه، ويكون لـه احلق يف حالة خمالفة هذه القيود يف أن يطلب االنتصاف من املعتدي              

 على أن احليوانات الربية من الثدييات أو الطيور اليت تدخل مشتقاهتا اجملهزة يف ١٩٩٥يونيه / حزيران ١املؤرخ يف   
وأما منطقة الصيد فهي تعترب املنطقة املناسبة لتكون موئالً         . دائـرة االقتصـاد القومي تكون من حيوانات الصيد        

 .حليوانات الصيد وتكون مناسبة لعمليات الصيد

وتستخدم موارد الصيد   ). وتكون مسجلة وحممية  (وختضـع موارد الصيد الربي يف التفيا إلدارة الدولة           -٣٩
بطـرق ال ُتحـدث ضرراً لبقية قطاعات االقتصاد، وتضمن الوقاية والصيانة لألصناف اخلاضعة للصيد وجملموعة     

 .جيناهتا وموائلها
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 اجلزء الثاين

  من العهد٢املادة 

 أن لتدابري اليت اختذهتا التفيا لضمان احلقوق املنصوص عليها يف العهد ضماناً موضوعياً ال بد        مـن أجـل تقييم ا      -٤٠
 فقط يف حني أن     حبكم القانون  كانت التفيا مستقلة     ١٩٩٠ و ١٩٤٠يؤخـذ يف االعتبار أنه يف الفترة بني عامي          

 فلم تكن التفيا يف وضع يسمح هلا      وعلى ذلك   . سيطرة االحتاد السوفيايت السابق    حتت   حبكم الواقع أراضـيها كانـت     
 بالسـيطرة عـلى العملـيات االقتصـادية الـيت جـرت على إقليمها الذي كان يف هذه الظروف حتت اقتصاد خمطط              

 .تديره موسكو

وأثـناء فـترة ما قبل احلرب كانت التفيا إىل حد بعيد دولة مستقلة مندجمة يف االقتصاد العاملي وكان                    -٤١
 احتل االحتاد السوفيايت التفيا وأدخل التخطيط       ١٩٤٠ويف عام   . نظام امللكية اخلاصة  اقتصـادها الوطين خيضع ل    

وأُنشئت . وخضعت للتأميم املنشآت الصناعية ومنشآت اخلدمات، واألراضي الزراعية واملعدات الزراعية. املركزي
لفترة كان واحد من كل اثنني وأثناء تلك ا. يف التفيا جممعات صناعية ضخمة عصرية، تعترب من الزاوية السوفياتية

مـن الدراجـات، وواحد من كل مخسة من أجهزة الراديو وواحد من كل مثان غساالت يف االحتاد السوفيايت،                   
 االحتاد  وأثناء فترة البريوسترويكا أدخلت التفيا عدة إصالحات اقتصادية مسحت هبا قوانني          . مصـنوعاً يف التفيا   

 السوفياتية السابقة كانت إحدى منشآت التفيا هي األوىل اليت حصلت على            فمن بني مجيع اجلمهورية   : السوفيايت
ترخـيص للتعامل يف النقد األجنيب، كما أُنشئ يف التفيا أول مصارف خاصة وأول مزارع خاصة وأول منشآت                  

 .صناعية خاصة

اً سوقياً، كان   وعـند عودة االستقالل إىل التفيا أُعيدت هيكلة اقتصاد الوحدات املخطط ليصبح اقتصاد             -٤٢
 الدميقراطية، سيادة القانون، احترام حقوق اإلنسان، التعاون الدويل النشيط هبدف -يستند إىل مبادئ حمددة بدقة 

واحترام املبادئ يضمن االستقرار واألمن لدولة التفيا . االنضمام إىل منظمة حلف مشال األطلسي واالحتاد األورويب
 .مبا ُيعزز مزيداً من التنمية

ومـن العمليات الرئيسية يف مرحلة التحول إىل اقتصاد السوق عملية اخلصخصة اليت جيب تقسيمها إىل                 -٤٣
 .١٩٩٤ عند إنشاء وكالة اخلصخصة عام - مث مركزية ١٩٩٤فقد كانت ال مركزية حىت عام : فترتني

مث وسعت   أمكن خصخصة عدة منشآت كبرية يف التفيا، وجرى حتديثها بعد ذلك             ١٩٩٤وحـىت عام     -٤٤
واستطاع عدد من منشآت التصنيع الغذائي،      . إنتاجها وأصبحت اآلن تتنافس بنجاح يف كل من األسواق احمللية واخلارجية          

وكان من . ، أن جتتذب رأس املال اخلاص  Laimaمبا يف ذلك أكرب منتجي احللويات يف منطقة البحر البلطيقي، وهو مصنع             
 Reademi بواسطة Brocenu sifera kombinats خصخصة ١٩٩٤حىت عام بـني أكـرب مشروعات االستثمار األجنيب   

Group    كما جتدر اإلشارة أيضاً إىل اجتذاب رأس املال اخلاص بواسطة شركات التستيف العاملة يف ميناء               .  مـن أملانـيا
Ventspils. 

  التفيا املؤرخ  ومـن بني خمتلف القوانني اليت نظمت اخلصخصة يف بداية األمر ينبغي ذكر قانون مصرف               -٤٥
؛ فقد أوجد هذا القانون الظروف الالزمة لتطور اجلهاز املايل اخلاص استناداً إىل شبكة ١٩٩٢مايو / أيـار ١٩يف  



E/1990/5/Add.70 
Page 15 

وأُعيد تنظيم البنك املركزي يف التفيا بواسطة صندوق خصخصة املصارف الالتفية الذي            . املصـارف احلكومية  
 قسماً من أقسام مصرف التفيا؛ وبيع منها        ١٥على أساس    والذي أنشأ مثاين شركات مسامهة       ١٩٩٣صدر عام   

، الذي حتول بعد ذلك     Unibanka قسماً يف    ٢١ قسـماً يف مـزادات ألربعة مصارف جتارية يف حني اندمج             ١١
 .بسنتني إىل القطاع اخلاص بواسطة وكالة اخلصخصة

لصغرية نظراً للتوسع يف حتويل  يف العادة بأهنا فترة اخلصخصة ا      ١٩٩٤وتوصـف الفـترة املنتهية يف عام         -٤٦
 ٣ ٥٠٠ويف هذه الفترة باعت البلديات أو أجَّرت حنو         . اخلدمات الصغرية اململوكة للبلديات إىل امللكية اخلاصة      

 . املتاجر واملقاهي وصالونات تصفيف الشعر، وحمالت التنظيف اجلاف وغري ذلك-مشروع صغري 

وأُنشئت وكالة اخلصخصة   . ١٩٩٤ للخصخصة وصدر عام     مث جاء القانون الذي نص على منوذج وحيد        -٤٧
 .، مما كفل أعلى درجة من االستقاللTreuhandوفقاً للنموذج األملاين 

 اتباعاً لتعليمات احلكومة؛ فقد متلكت وكالة       - نقطة حتول يف عملية اخلصخصة       ١٩٩٦وكـان عـام      -٤٨
ن مع االستشاريني من وزارة املالية األملانية       وبالتعاو.  منشأة، منها احتكارات كبرية    ٣٠٠اخلصخصـة أكثر من     

ويف الوقت نفسه وضعت وكالة اخلصخصة برناجماً للخصخصة املفتوحة للجمهور          . ُنظمـت أربعة مزادات دولية    
.  منشأة مقابل شهادات يف مزادات عامة      ٨٥ طُرحت أسهم    ١٩٩٥ومنذ عام   . باسـتعمال شهادات اخلصخصة   

وكانت هذه املنشآت هي أول شركات يف      . شأة يباع يف العادة مقابل الشهادات      يف املائة من أسهم املن     ٢٥وكان  
 .التفيا بيعت يف بورصة أسهم مفتوحة

 شخص، معظمهم من    ١١١ ٠٠٠وبسبب برنامج اخلصخصة باستعمال الشهادات املذكورة أصبح حنو          -٤٩
. ن التفيا أصبحوا من محلة األسهم يف املائة من سكا٤وعلى ذلك فإن حنو     . األفـراد، ميلكـون أسهماً يف التفيا      

 .  مليار دوالر أمريكي يف مزادات عامة١,٧٩١وبيعت شهادات خصخصة جمموع قيمتها 

 ٦٥ من حنو    ٦٠فهناك  . والغالبية العظمى من املنتجات املطروحة يف بورصة التفيا تأيت من عمليات اخلصخصة            -٥٠
 .حت مفتوحة للجمهور من خالل عملية اخلصخصة أصب٢٠٠٠شركة مسامهة كانت مسجلة يف بورصة ريغا عام 

الربيد، السكك احلديدية، :  مل يتبق إال عدد قليل من املنشآت الكبرية مملوكاً للدولة٢٠٠٠ويف ربيع عام  -٥١
ويف الوقـت احلاضر بدأت اخلطوات األولية فحسب يف خصخصة مؤسسات الرعاية االجتماعية         . مطـار ريغـا   

 .واملؤسسات التربوية

وقـد اجتذبت التفيا قدراً كبرياً من االستثمارات األجنبية، فأصبحت واحدة من أكرب الدول الرائدة يف                 -٥٢
وإىل جانب عملية اخلصخصة حتسن . أوروبا الوسطى والشرقية من حيث كمية االستثمارات لكل فرد من السكان

كما . قص االستثمارات يف السنوات املقبلةوال تزال اجلهود التشريعية جارية لتجنب تنا. مناخ االستثمار يف التفيا
لوحظـت سرعة التنمية االقتصادية واالجتاهات اإلجيابية يف التفيا من جانب وحدة معلومات اإليكونومست يف               

. فهذا التقرير يضع تقييماً للدول من زاوية تطبيق سياسات متقدمة أو سياسات غري ذلك            . ٢٠٠١تقريـرها عام    
. األخطار السياسية، األخطار االقتصادية، اهليكل االقتصادي، أخطار التصفية       : يري التالية ويقـوم التقييم على املعا    

 وأصبحت حتتل املركز األول من حيث حتسني        ٢٠٠١وعـلى العمـوم أصبحت التفيا هي الرائد يف تقرير عام            
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األخطار العامة، وأخطار ويعترف التقرير بأن التفيا حققت أكرب جناحات يف استبعاد . مواجهة األخطار االقتصادية
 يف املائة، والسياسة    ٦وأبرز التقرير منو الناتج احمللي اإلمجايل بأكثر من         . السياسـة االقتصـادية، وأخطار القطاع املصريف      

 .الضريبية املقصودة، وربط العملة الوطنية حبقوق السحب اخلاصة، على أهنا أساس التنمية السريعة يف التفيا

فتدل نتائج  .  الكبرية والتنمية االقتصادية فال زال االستقطاب ظاهراً يف اجملتمع يف التفيا           ورغم اإلجنازات  -٥٣
مسح ميزانية األسرة على أن متوسط دخل الفرد يف األسرة يتزايد، ولكن يف نفس الوقت فإن دخل أفقر أعضاء                   

 .اجملتمع مستمر يف التناقص

تب الوطين حلقوق اإلنسان بأن ضآلة املوارد ال تزال تؤثر  ويف التعليقات على مشروع التقرير اعترف املك       -٥٤
ويرى املكتب أن هذا هو السبب يف أن القواعد القانونية املوجودة ال . سلباً يف التمتع باحلقوق االجتماعية يف التفيا

. ت األساسيةتطبق بالكامل وأن الضمانات واملنافع االجتماعية الواجب تطبيقها ال تضمن دائما الوفاء باالحتياجا   
 ١٠٠ كان هناك ٢٠٠١ نصيحة مقدمة عام ٣ ٩٣٩ شكوى مكتوبة تلقاها املكتب ومن بني ٩٦٩فمثالً من بني 

  شكوى مكتوبة١٦٣ نصيحة شفوية تتعلق باحلق يف الضمان االجتماعي، يف حني أن       ٥٨٤شـكوى مكـتوبة و    
 . رأياً كانت تتعلق باحلق يف املسكن٩٣٦و

 حظر التمييز

" حقوق اإلنسان األساسية  " اسُتكمل الدستور بفصل جديد بعنوان       ١٩٩٨أكتوبر  /ين األول  تشر ١٥يف   -٥٥
وعند بدء نفاذ هذه التعديالت الدستورية توقف العمل . فأصبحت حقوق اإلنسان حممية على املستوى الدستوري    

 .١٩٩١ديسمرب /انون األول ك١٠بالقانون الدستوري اخلاص باحلقوق وااللتزامات املقررة للمواطن وللفرد الصادر يف 

تعترف الدولة حبريات اإلنسان األساسية وحتميها مبوجب الدستور " من الدستور على أن ٨٩وتنص املادة  -٥٦
 فتضم كالً من مبدأ حظر التمييز ومبدأ ٩١أما املادة   ". احلايل ومبوجب القوانني واملعاهدات الدولية امللزمة لالتفيا      

وتكون ممارسة حقوق   . مجيع الناس يف التفيا متساوون أمام القانون واحملاكم       " أن   املسـاواة، إذ إهنـا تنص على      
 ".اإلنسان غري خاضعة ألي متييز

 ١جاء يف القانون اجلنائي الذي دخل مرحلة النفاذ يف          " التميـيز العنصري  "وهـناك تفسـري لعـبارة        -٥٧
 )اواة القومية أو العرقية، وتقييد حقوق اإلنسانانتهاك املس( من هذا القانون ٧٨فتنص املادة . ١٩٩٩أبريل /نيسان

تقييد متعمد، مباشر أو غري مباشر، للحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية للشخص أو            "عـلى أن أي فعل يبدو أنه        
 .يكون خاضعاً للمساءلة اجلنائية" يضمن بشكل مباشر أو غري مباشر مزايا لشخص ما بسبب العرق أو اجلنسية

 ٤، الفقرة   ٢٩فتنص املادة   .  تعريف التمييز غري املباشر    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٠ضمن قانون العمل الصادر يف      ويت -٥٨
يكون هناك متييز غري مباشر عندما تؤدي اللوائح أو املعايري أو املمارسات احملايدة يف ظاهرها إىل                "مـن هذا القانون على أن       

ص من نفس اجلنس، إال يف احلاالت اليت تكون فيها هذه اللوائح أو املعايري أو               تأثريات غري مرغوبة على عدد كبري من األشخا       
 من نفس القانون ٥، الفقرة ٢٩كما أن املادة ". املمارسـات مناسـبة وميكن تربيرها بظروف موضوعية ال صلة هلا باجلنس        
 . األصل القوميتربط بني تعريف التمييز غري املباشر واألعمال اليت تستند إىل العرق أو اللون أو
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 من قانون الصحافة وغريها من      ٧فاملادة  . كمـا أن التمييز حمظور يف قوانني أخرى من القوانني السارية           -٥٩
نشر معلومات من أسرار الدولة أو غريها من األسرار احملمية مبوجب           "أشـكال اإلعالم اجلماهريي تنص على أن        

 القائمة أو تدعو إىل احلرب أو إىل القسوة أو إىل السيادة العرقية            القوانني، تدعو إىل العنف وإىل اإلطاحة بالسلطة      
 ".أو القومية أو الدينية أو إىل عدم التسامح أو اليت حترض على ارتكاب جرمية تكون كلها حمظورة

أثناء تلك األحداث " من قانون تنظيم االجتماعات واملسريات واإلضرابات على أنه       ١٠وتـنص املـادة      ٦٠
حيظر املساس باستقالل مجهورية التفيا، أو التعبري عن آراء         ] ت واملسريات يف الشوارع واإلضرابات    االجـتماعا [

لإلطاحـة هبيكل دولة التفيا بواسطة العنف، أو الدعوة إىل عدم االمتثال للقوانني، أو التحريض على العنف أو                  
 الشيوعية، أو شن حرب دعائية، أو اإلشادة الكراهـية العرقـية أو العنصرية، أو األفكار النازية، أو الفاشية، أو       

 ".باجلرائم اجلنائية وغريها من حاالت انتهاك القانون أو الدعوة إىل ارتكاهبا

وقد أعربت التفيا أيضاً عن موقفها حنو عدم قبول التعبري عن أفكار تستند إىل السيادة العرقية أو الكراهية  -٦١
ال متنح جنسية التفيا " من قانون اجلنسية اليت تنص على أن ١١يف املادة العنصرية أو حترض على التمييز العنصري 

 عن أفكار فاشية أو وطنية متطرفة أو اشتراكية وطنية أو          ١٩٩٠مايو  / أيار ٤ألشـخاص يكونون قد أعربوا بعد       
افق بني  شـيوعية أو غـري ذلك من األفكار الشمولية، أو حرضوا على الكراهية القومية أو العرقية أو عدم التو                  

 ".األعراق واألوطان، مىت ثبت ذلك حبكم من احملكمة

 من القانون اجلنائي اليت سلف ذكرها تكون عقوبة األفعال اليت ُتعترب متييزا هي السجن              ٧٨ووفقاً للمادة    -٦٢
م كما جيوز احلك  . ملـدة ال جتـاوز ثالث سنوات أو الغرامة اليت ال جتاوز ستني مرة احلد األدىن لألجر الشهري                 

 سنوات يف حالة ارتكاب األفعال سالفة الذكر بواسطة العنف أو الغش أو التهديد، أو إذا                ١٠بالسـجن ملـدة ال جتاوز       
 . ارتكبت هذه األفعال بواسطة جمموعة أشخاص أو بواسطة موظف حكومي أو أحد أعضاء إدارة منشأة أو منظمة

 أعلن  ١٩٩٠مايو  / أيار ٤ففي  . لية املهمة والتفـيا دولة طرف يف عدد من صكوك حقوق اإلنسان الدو           -٦٣
اجمللـس األعلى للجمهورية أن التفيا تعترف بالطبيعة امللزمة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري                

؛ واتفاقية القضاء على    ١٩٦٠؛ وعلى االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم عام           ١٩٦٦الصادرة عام   
 .؛ وغري ذلك من االتفاقيات واإلعالنات١٩٨٩؛ واتفاقية حقوق الطفل عام ١٩٧٩لتمييز ضد املرأة عام مجيع أشكال ا

 أصبحت االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         ١٩٩٧يونيه  / حزيـران  ٢٧ويف   -٦٤
 الذي أصبح ٦تثناء الربوتوكول رقم باس(، والربوتوكوالت امللحقة هبا، سارية بالنسبة لالتفيا ١٩٥٠الصادرة عام 

 ).١٩٩٧سبتمرب / أيلول١ الذي أصبح سارياً يف ٧، والربوتوكول رقم   ١٩٩٠يونيه  / حزيران ١سـارياً بالنسـبة لالتفيا يف       
كذلك اعترفت التفيا باختصاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بقبول الشكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان 

 وقعت التفيا على الربوتوكول اإلضايف      ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ويف  . يف هذه الشكاوى  يف التفيا، والنظر    
 . امللحق باالتفاقية املذكورة والذي ينص على حظر التمييز باعتباره حقاً مستقالً بذاته١٢رقم 
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 حقوق املعوقني

 الطبية واالجتماعية للمعوقني القانون األساسي الذي يقرر ضمانات اجتماعية للمعوقني هو قانون احلماية -٦٥
وينص هذا القانون على حقوق املعوقني وعلى التزامات الدولة         . ١٩٩٢سبتمرب  / أيلـول  ٢٩الـذي اعـتمد يف      

 .واحلكومات احمللية حنوهم

فكل مؤسسة مسؤولة عن هذه . وليس هناك مؤسسة وحيدة يف التفيا تعاجل مجيع القضايا اخلاصة باملعوقني -٦٦
مفهوم ومن أجل تعزيز مشاركة خمتلف املؤسسات يف إدماج املعوقني وضع           . دود اختصاصها القضـايا ضمن ح   

 ١٩٩٨يونيه / حزيران٣٠وقد اعتمد جملس الوزراء هذا املفهوم يف  . ١٩٩٨ عام    يف الفرص بني اجلميع    ةاملسـاوا 
داء دورهم الفردي   هبـدف بيان األحكام األساسية من أجل إجياد فرص متساوية جلميع أعضاء اجملتمع من أجل أ               

وعلى كل واحد أن حيترم احتياجات وحقوق بقية أعضاء . حبسـب العمر واجلنس والعوامل االجتماعية والثقافية    
وتتوافق األحكام األساسية هلذا املفهوم إىل درجة كبرية مع ما جاء يف اإلعالن اخلاص حبقوق املعوقني                . اجملـتمع 

. النموذجية اليت وضعتها األمم املتحدة لتحقيق الفرص للمعوقني       الـذي صـدر عن األمم املتحدة ومع القواعد          
، وتشترك عدة مؤسسات مركزية وحملية ومنظمات غري        ٢٠١٠واملفـروض أن يطبق هذا املفهوم حىت فترة عام          

ومن أجل تقييم التقدم حنو إدماج املعوقني بعد اعتماد هذا املفهوم أجرت وزارة الرعاية              . حكومـية يف تطبـيقه    
 مسحاً عن إدماج املعوقني وذلك بإرسال استبيانات إىل الوزارات والبلديات املختصة وإىل ٢٠٠١ماعية عام االجت

 .املنظمات غري احلكومية

وتضـمن الدولـة تقـدمي بعض اخلدمات لألشخاص يف خمتلف األوضاع أثناء احلياة، ولكن كمية هذه                  -٦٧
وعلى ذلك فإن نوعية حياة الفرد واستعادة القدرة        . توافرةاخلدمـات ليست دائماً كافية كما أهنا ليست دائماً م         

 .على العمل تعتمد بقدر كبري على مهة الشخص نفسه وعلى املوارد املتوافرة له

ورغم أن قانون احلماية الطبية واالجتماعية للمعوقني مينع التمييز ضدهم يف العمل، ورغم أن قانون العمل  -٦٨
 املعوقني عند إقامة عالقات العمل وأثناء مدة العمل فإن هناك حاالت مل يكن فيها مينع بصورة مباشرة التمييز ضد

 .أصحاب العمل راغبني يف إقامة عالقات عمل مع املعوقني

واملسـاعدة يف قضـايا العمل للمعوقني الذين يعتربون متعطلني وفقاً لقانون دعم املعوقني والباحثني عن              -٦٩
 تأيت من وكالة االستخدام احلكومية اليت توفر هلؤالء األشخاص إمكانية           ٢٠٠٢مايو  / أيار ٩العمـل الصادر يف     

 التدريب املهين، إعادة التدريب ورفع املهارات، تدابري الزيادة     -االشـتراك يف إحـدى تدابري االستخدام الفعلي         
ص، مثالً لالشتراك يف    التنافسـية، العمل يف األشغال العامة بأجر ملدة مؤقتة، تدابري جملموعات خاصة من األشخا             

 .برنامج أماكن العمل املدعومة للمعوقني املتعطلني

ومن بني أسباب عدم    . ولكـن التجربة تدل على اخنفاض معدل اشتراك أصحاب العمل يف هذا الربنامج             -٧٠
 التكاليف اإلضافية اليت جيب حتملها لتكييف أماكن العمل مع          -جتـاوب أصـحاب العمـل ميكن ذكر ما يلي           

ويف . اجات املعوقني؛ عدم وجود حوافز مالية أو إعانات؛ إىل جانب عدم كفاية مقدار املعونة الفنية وتوجهاهتااحتي
 .بعض األحيان ال ميكن النجاح يف إدماج املعوقني يف سوق العمل املفتوحة بسبب تدهور صحتهم
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ليات متاثل مسؤوليات بقية    وتشمل ضمانات املساواة يف الفرص دعم املعوقني لتمكينهم من حتمل مسؤو           -٧١
ومن أجل تعزيز اندماج    . ويف كثري من األحيان ال يكون املعوقون وال اجملتمع نفسه مستعداً لذلك           . أعضاء اجملتمع 

 اجمللس الوطين لشؤون املعوقني، حيث جيتمع ممثلو الوزارات ورابطة بلديات التفيا            ١٩٩٧املعوقني أُنشئ يف عام     
رة على األقل كل ثالثة أشهر لتقييم مشكالت املعوقني يف البلد، ولصياغة مقترحات       واملـنظمات غري احلكومية م    

. إلصدار قوانني وتنفيذها من أجل معاجلة مشكالت خاصة هبؤالء املعوقني يف احلياة االقتصادية والسياسية والثقافية
ك مبقترحات عملية لصياغة    ويضـمن هـذا اجمللس إذاعة املعلومات اخلاصة حباالت اإلعاقة ويوفر فرصة لالشترا            

 .سياسات تضمن إدماج املعوقني يف اجملتمع

 حقوق املسنني

وعلى ذلك فإن إمكانات التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف . ال تنص القوانني القائمة على تعريف املسنني -٧٢
 .العهد دون أي متييز على أساس العمر ستأيت أثناء حتليل تنفيذ خمتلف مواد العهد

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢وكل من وصل إىل سن التقاعد حسب قانون معاشات التقاعد احلكومية املؤرخ              -٧٣
وال يزال  . ، وكان مشاركاً يف مشروع املعاشات التقاعدية، لـه احلق يف احلصول على معاش الشيخوخة             ١٩٩٥

ومن أجل تقليل الفوارق بني     .  نافذا حبسب املبادئ التوجيهية األولية     ١٩٩٦نظـام املعاشـات الذي أُدخل عام        
ومن التدابري األخرية لتحسني نظام املعاشات جيدر بالذكر إعادة احلق يف . املسنني زيد احلد األدىن ملعاش الشيخوخة

 .الضمان االجتماعي ألصحاب املعاشات الذين يعملون، أي احلق يف احلصول على املعاش بالكامل أثناء العمل

يكون لكل شخص يف    " على أن    ١٩٧٢أبريل  / نيسان ١٤ة العمل الصادرة يف      من مدون  ١وتـنص املادة     -٧٤
مجهوريـة التفيا نفس احلقوق يف العمل بصرف النظر عن العرق أو اللون أو اجلنس أو العمر أو اآلراء الدينية أو              

املدونة على  من ١٥وتنص املادة ". السياسية أو غريها، وبصرف النظر عن األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة
عند استخدام شخص ما ال جيوز تطبيق قيود ضمنية أو صرحية على حقوقه وال جيوز التفضيل بطريقة                 "مـا يلي    

صـرحية أو ضمنية بسبب العرق أو لون البشرة، أو العمر أو الديانة أو اآلراء السياسية أو غريها من اآلراء، وال                     
تثناء القيود واالمتيازات اليت تنص عليها القوانني وغريها من         بسبب األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة، باس       

 ".النصوص التشريعية

 منه على حق كل واحد يف ٧ فتنص املادة ٢٠٠٢يونيه / حزيران١وأما قانون العمل الذي بدأ سريانه يف  -٧٥
غري مباشر بصرف   العمل يف ظل ظروف الئقة ومأمونة وصحية، واحلق يف مكافأة عادلة دون أي متييز مباشر أو                 

الـنظر عـن العرق أو اللون أو اجلنس أو العمر أو اإلعاقة أو األفكار الدينية أو السياسية أو غريها من األفكار                      
 ٢٩كما تنص املادة    . وبصرف النظر عن األصل القومي أو االجتماعي، وعن الثروة أو حالة الزواج أو غري ذلك              

االستخدام، وخصوصاً عند الترقية، وعند حتديد شروط العمل، واملكافأة على أنه عند إقامة عالقات العمل، وأثناء 
عن العمل أو التدريب املهين، وعند تقدمي إشعار بإهناء عقد العمل يكون من احملظور التمييز يف املعاملة استناداً إىل  

ن اآلراء، أو األصل القومي أو      العرق أو اللون أو العمر أو حالة اإلعاقة أو اآلراء الدينية أو السياسية أو غريها م               
 .االجتماعي، أو الثروة، أو حالة الزواج أو غري ذلك من أحوال العامل
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  من العهد٣املادة 

موضوع املساواة بني   حقوق اإلنسان األساسية     املعنون   ٨ من الدستور يف الفصل      ٩١تناولـت املـادة      -٧٦
كما ".  يف التفيا متساوون أمام القانون واحملاكم      مجيع الناس "اجلنسـني على املستوى الدستوري فنصت على أن         

وتنطبق هذه املبادئ اليت حتظر التمييز      ". تكون ممارسة حقوق اإلنسان غري خاضعة ألي متييز       "نصـت عـلى أن      
. وتضمن املساواة على ممارسة مجيع احلقوق سواء منها املدنية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية

 جانـب ذلك فإن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أصبحت جزءاً من النظام القانوين يف                   وإىل
 .١٩٩٢مايو / أيار١٤التفيا ألهنا أصبحت سارية بالنسبة لالتفيا يوم 

 التطور التارخيي لفهم املساواة اجلنسانية

ل يف التفيا راجعاً إىل التاريخ والثقافة الوطنية        كان تطور السلوك االجتماعي والثقايف بني النساء والرجا        -٧٧
وكان التأثري األكرب يرجع إىل . اليت تأثرت مبختلف الُنظم السياسية يف التفيا وباألشكال الثقافية اليت كانت سائدة

 الذي كان قائماً الثقافة التقليدية يف التفيا وإىل التقاليد املسيحية وإىل القانون الكنسي، وتقاليد الدميقراطية والنظام
أثناء فترة االستقالل بني احلرب العاملية األوىل واحلرب العاملية الثانية، وإىل ثقافة فترة السوفييت ومركز املرأة يف                 

 .اجملتمع، وإىل الثقافة السياسية واالجتماعية اليت تطورت عقب عودة االستقالل

ويف هذا  . حتت رئاسة األب، وتلعب فيها املرأة دور األم       وثقافـة التفيا تقوم تقليدياً على العائلة الريفية          -٧٨
الصـدد تتمتع املرأة باحترام خاص وهلا امتيازات، ولكن يف النسيج االجتماعي للمجتمع يكون مركز املرأة هو                 

 .املركز الطبيعي يف منوذج أسرة يرأسها األب

 يف اجملتمع على أرض التفيا أساساً إىل تأثري       ويرجع تأثري التقاليد املسيحية والقانون الكنسي يف دور املرأة         -٧٩
ولكن أثناء  . ، ومها أكثر ديانتني شائعتني يف التفيا      Vidzeme و Kyrzemeواللوثرية يف   ) Latgaleيف  (الكاثوليكية  

 .الفترة السوفياتية فقدت هذه التقاليد أكثر تأثرياهتا

رت الدميقراطية واملساواة اجلنسانية بصورة أسرع      وأثناء فترة إدماج التفيا يف اإلمرباطورية الروسية تطو        -٨٠
وميكن النظر إىل نشاط اجلنسني أثناء ثورة عام        . بسـبب ارتفـاع مستوى التعليم ومستوى املعيشة بني السكان         

 وأثناء عملية إقامة جمتمع مدين حىت احلرب العاملية األوىل على أنه أول ما يؤكد أن هذه األفكار أصبحت                   ١٩٠٥
 .تمعراسخة يف اجمل

 حصلت النساء على املساواة يف احلقوق السياسية واملدنية، ومارست هذه ١٩١٨وعند إنشاء الدولة عام  -٨١
 .احلقوق بشكل واسع أثناء فترة الدميقراطية وأثناء فترة النظام السلطوي

 من احلاالت إىل    وأثناء الفترة السوفياتية نشأ مفهوم جامد عن املساواة بني الرجال والنساء أدى يف كثري              -٨٢
املسـاواة بصورة سيئة يف الوظائف االجتماعية دون النظر إىل االحتياجات الفسيولوجية والسيكولوجية اخلاصة              

ورغـم أن هذا املفهوم كان يعتمد على اعتراف عام وتطبيق عام حلقوق النساء فإنه أدى يف كثري من           . بالنسـاء 
 .أة باعتبارها عضواً كامل احلقوق يف اجملتمعاحلاالت إىل عكس املطلوب، إذ أهدر قيمة املر
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وحيصل .  أخذ املوقف حنو املساواة اجلنسانية يف التفيا يتطور ببطء         ١٩٩١ومـنذ عودة االستقالل عام       -٨٣
اجملتمع على معلومات عن احلركة النسوية وعن نشاط منظمات النساء واحلركات النسائية وعن أنشطة األحزاب               

ومجلة القول إن مجيع وسائل اإلعالم تعمل بالتدريج        . لها تتصل بتغيري األمناط السابقة    السياسـية والروابط، وك   
وعند معاجلة قضية املساواة    . وبانـتظام على كشف تغري املواقف النمطية يف الرأي العام حيال املساواة اجلنسانية            
املشكلة تقييماً متساحماً ويأخذ    اجلنسـانية تكـون هناك مناذج متعددة من العالقات املتبادلة ويكون تقييم هذه              

 .االختيار الشخصي من جانب املرأة مغزى تتزايد أمهيته يف كثري من املواقف

 النصوص القانونية اليت تضمن املساواة اجلنسانية، وتطبيقها العملي

رية بل على العكس هناك عدة قوانني ونصوص قانونية سا        . ليس يف التفيا نصوص قانونية متيز ضد املرأة        -٨٤
 تعريف التمييز غري    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١ويتضمن قانون العمل اجلديد الذي أصبح سارياً يف         . متنع هذا التمييز  

يكون هناك متيز غري مباشر عندما تؤدي اللوائح أو         " بأن   ٤ فقرة   ٢٩فتنص املادة   . املباشر، مع النص على حظره    
ات غري مرغوبة على عدد كبري من األشخاص من نفس اجلنس،           املعايري أو املمارسات احملايدة يف ظاهرها إىل تأثري       

إال يف احلاالت اليت تكون فيها هذه اللوائح أو املعايري أو املمارسات مناسبة وميكن تربيرها بظروف موضوعية ال                  
 ".صلة هلا باجلنس

ة واحلياة العامة، وليست كذلك اعتمدت التفيا التدابري الضرورية ملنع التمييز ضد النساء يف احلياة السياسي -٨٥
وعند اختيار مكان التصويت أثناء انتخاب      . هناك أي قيود إجيابية أو سلبية على حقوق التصويت بسبب اجلنس          

الربملان أو احلكومات احمللية ال تكون املرأة مرتبطة باألعضاء الذكور يف األسرة أو مبكان إقامتهم، فمن حق كل                  
وينص قانون انتخاب الربملان على أن لكل شخص        . أي تفرقة بني اجلنسني   شخص أن خيتار مكان التصويت دون       
ويف االنتخابات احمللية جيوز للشخص أن يصوت حبسب اختياره يف إقليم           . أن يصوت يف أي مقر انتخايب يف البلد       

هو منصوص عليه يف احلكومة احمللية اليت يقع هبا حمل إقامته املسجل أو اليت لـه هبا أمالك عقارية مسجلة وفقاً ملا         
وأما الشخص الذي ليس لـه مكان إقامة دائم مسجل يف يوم االنتخابات فله احلق يف أن يصوت يف                  . القـانون 

 .اإلقليم اإلداري الذي كان يوجد به آخر حمل إقامة له

ن وحبسـب البـيانات املقدمـة مـن اهليئة املركزية لالنتخابات عن مشاركة املرأة يف انتخابات الربملا                 -٨٦
 ).انظر اجلدول(واالنتخابات احمللية يتبني أن النساء كانت نشيطة يف ممارسة حق التصويت السليب 

  النساء الرجال

  مرشحات انتخنب مرشحون انتخبوا

 ٧ ٠٩٩ ال معلومات
)٥٩٪( 

 ٤ ٨٤٣ ال معلومات
)٤١٪( 

 ١٩٩٧االنتخاب احمللية عام 

٨٣ 
)٨٣٪( 

٧٩٣ 
)٧٣,٣٦٪( 

١٧ 
)١٧٪( 

٢٨٨ 
)٢٦,٦٤٪( 

 ١٩٩٨انتخاب الربملان السابع عام 

٢ ٥٥١ 
)٥٨,٨٥٪( 

٧ ٦٢٧ 
)٥٦,٢٥٪( 

١ ٧٨٤ 
)٤١,١٥٪( 

٥ ٩٣٣ 
)٤٣,٧٥٪( 

 ٢٠٠١االنتخابات احمللية عام 
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ولـيس يف دسـتور التفـيا ما يقيد اشتراك املرأة يف صياغة السياسة القومية، وتويل املناصب العامة، وأداء مجيع                     -٨٧
رئيس  أصبح أعلى منصب يف البلد وهو منصب         ١٩٩٩أغطس  /ومنذ آب . ستويات اإلدارة الوظائف احلكومية على مجيع م    

 ويالحظ أنه وفقاً لإلحصاءات فإن    . اجلمهورية يف يد سيدة وهي يف الوقت نفسه القائد األعلى للقوات املسلحة           
 ممثلة أيضاً يف اجلهاز الرئيسي واملرأة.  كانـت أكثر السياسيني شعبية يف البلد منذ انتخاهبا Vaira Vike-Freibergaالسـيدة  

 . وليست هناك أي قيود جنسانية على تويل وظائف اخلدمة املدنية-للسلطة التنفيذية يف التفيا أي جملس الوزراء 

فتنص . وحق العمل يف التفيا، وهو حق غري قابل للتصرف، مضمون للنساء بنفس الدرجة كما للرجال               -٨٨
يكون لألشخاص الطبيعية   "على أن   ) ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١نت سارية حىت    كما كا ( من مدونة العمل     ١املادة  

الدخول يف عالقات عمل على قدم املساواة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو اجلنس أو السن أو الرأي الديين                    
 الذي سبقت ونص قانون العمل اجلديد". أو السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة

اإلشـارة إليه على أن كل شخص يتمتع بنفس حقوق العمل يف ظروف عمل سليمة ومأمونة ال تضر بالصحة،                   
وهذه احلقوق مضمونة بدون أي متييز مباشر أو غري مباشر، بصرف النظر عن           . وكذلـك احلق يف األجر املنصف     

ه من أنواع االنتماء، واألصل القومي أو       العـرق واللـون واجلـنس والسن واالنتماء الديين أو السياسي أو غري            
ولضمان هذه احلقوق يكون من احملظور . االجـتماعي والـثروة أو احلالة العائلية للشخص أو أي ظروف أخرى       

توقـيع عقوبـة على العامل بأي شكل مباشر أو غري مباشر تكون لـه آثار غري مقبولة للعامل ألنه ميارس حقه                     
 .ار عالقات العملبالطريقة املسموح هبا ضمن إط

ولكن قانون العمل اجلديد يشمل حظر التمييز       . وال تـنص مدونة العمل على شروط فيما يتعلق مبعايري اختيار العمال            -٨٩
فهناك نص بأن اإلعالن عن وظائف جيب أال يكون موجهاً إىل رجال فقط أو إىل نساء فقط، إال                  . اجلنساين عند اختيار العمال   

 .ن فيها االنتماء إىل جنس معني شرطاً موضوعياً لـه ما يربره ألداء العمل أو املهنة املطلوبةيف احلاالت اليت يكو

والفرص الوظيفية ليست   . ولـيس يف تشريعات التفيا أي تفرقة بني الرجال والنساء يف الترقي الوظيفي             -٩٠
 قانون اخلدمة املدنية فهو يضع      أما. مرتـبطة باجلـنس، وينظمها يف القطاع اخلاص مبدأ حظر التمييز يف املعاملة            

إجـراءات الختبار لياقة املتقدمني لشغل وظائف يف اخلدمة املدنية وحيدد الشروط املطلوبة، وليس من بينها شرط       
وتشمل حقوق املوظفني املدنيني التقدم لاللتحاق بالوظائف اخلالية يف اخلدمة املدنية من أعلى مؤهالت،              . جنساين

وتفيد املعلومات املقدمة من    . كتساب اخلربات واملهارات الالزمة ألداء الواجبات الرمسية      واالشـتراك يف برامج ا    
 أن نسبة الرجال والنساء يف اخلدمة املدنية احلكومية ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٣١جملـس اخلدمة املدنية حىت   

ل والنساء منذ إدخال اخلدمة املدنية  يف املائة على التوايل، وهذا هو أكرب فارق يف النسبة بني الرجا٦٠ و٤٠كانت 
 .إىل البلد

 موجز إحصاءات استخدام النساء والرجال ال يف القطاع العام فقط ولكن أيضاً يف              ١ويـبني اجلـدول      -٩١
 .قطاعات االقتصاد القومي بأكمله ويف التجارة والصناعة واخلدمات
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 )باآلالف(متوسط عدد العاملني يف خمتلف املهن 

 )١()٢٠٠١إىل عام  ١٩٩٥من عام (

  الرجال النساء

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

٤٧٥,

٧ 

٤٦١,

٤ 

٤٦٥,

٦ 

٤٧٤,

٣ 

٤٨٢,

٠ 

٤٥٤,

٧ 

٥١١,

٣ 

٤٨٦,

٤ 

٥٠٢ ٤٧٩,٧,

٩ 

٥١١,

٨ 

٥٠٨,

٣ 

٤٩٤,

٠ 

 العاملون يف مجيع املهن ٥٣٤,٣

الـزراعة وصـيد احليوانات      ١١٨,٧ ٩٨,٠ ١١٧,٩ ١٠٦,١ ٨٩,٧ ٧٧,٥ ٨٧,٧ ٦٩,٥ ٦٠,٧ ٩٠,١ ٧٧,٢ ٦٦,٨ ٥٦,٤ ٥٥,١

 وجتهيز األخشاب

لزراعة وصيد احليوانات ١٠٥,٩ ٨٠,٠ ٩٩,٦ ٨٨,٧ ٧٢,٥ ٦١,٢ ٦٧,٥ ٦٧,٨ ٥٨,٦ ٨٧,٧ ٧٥,٢ ٦٤,٧ ٥٣,٣ ٥٢,٣  ا

 جتهيز األخشاب ١٢,٨ ١٨,٠ ١٨,٣ ١٧,٤ ١٧,٢ ١٦,٣ ٢٠,٢ ١,٧ ٢,١ ٢,٤ ٢,١ ٢,٠ ٣,١ ٢,٧

 صيد األمساك ٤,٥ ٣,٦ ٤,٠ ٣,٥ ٣,٧ ١,٣ ١,٩ ٠,٧ ١,٤ ١,٢ ١,١ ٠,٧ ٠,٨ ٠,٥

 جمموع الصناعة ١١٨,٣ ١٢٣,٠ ١١٩,١ ١٢٢,٥ ١١٧,١ ١١٣,٨ ١٠٥,٨ ٩٥,٤ ٨٤,٠ ٨٥,٢ ٨٥,٧ ٧٦,٠ ٧٩,٢ ٨٠,٥

لتعدين واحملاجر ٢,٢ ١,٩ ٠,٧ ٠,٩ ١,١ ١,٦ ١,١ ٠,٩ ٠,٦ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,٢ ٠,٣  ا

لتحويلية ١٠٢,٧ ١٠٤,٧ ١٠٢,٤ ١٠٤,٧ ١٠٠,٤ ٩٧,٣ ٨٨,٩ ٩٠,٧ ٧٨,٧ ٨٠,٥ ٧٨,٦ ٦٩,٩ ٧٢,٩ ٧٦,٧  الصناعة ا

لغاز واملياه ١٣,٤ ١٦,٤ ١٦,٠ ١٦,٩ ١٥,٥ ١٥,٠ ١٥,٨ ٣,٨ ٤,٨ ٤,٦ ٧,٠ ٦,١ ٦,١ ٣,٥  توزيع الكهرباء وا

 اإلنشاءات ٤٨,١ ٤٣,٥ ٤٥,٥ ٤٨,١ ٥١,٦ ٥١,٠ ٦٢,١ ٨,٣ ٧,٦ ٦,٠ ٥,٩ ٦,٣ ٥,١ ٥,٨

لتجزئة؛     ٥٦,٩ ٥٣,٣ ٥٨,٤ ٦٠,٠ ٦٤,٩ ٦٠,٦ ٦١,٢ ٨٩,٧ ٦٣,٧ ٧٤,١ ٨٤,٩ ٧٧,٠ ٨٤,٧ ٨٩,٦ جتارة اجلملة وجتارة ا

إصالح السيارات والدراجات  

الـبخارية وسلع االستهالك    

 الشخصي واملعدات املرتلية

لفنادق واملطاعم ٥,٨ ٤,٧ ٤,٧ ٣,٩ ٤,٩ ٥,٦ ٥,١ ١٧,٢ ١٠,٩ ١١,٢ ١٣,٦ ١٥,٨ ١٦,٥ ١٧,١  ا

لتخزين واالتصاالت ٦٠,٧ ٥٦,٢ ٥٨,١ ٥٥,٣ ٥٥,٥ ٥٥,٢ ٥٤,١ ٣١,٣ ٢٨,١ ٢٣,٥ ٢٣,٣ ٢٦,١ ٢٣,٥ ٢٤,١ لنقل وا  ا

 الوساطة املالية ٤,٨ ٤,٩ ٣,٦ ٣,٤ ٣,٨ ٤,٧ ٤,٨ ٩,١ ٩,٥ ٧,٠ ٨,٣ ٧,٨ ٧,٦ ٨,٩

عملــيات عقاريــة وتــأجري  ٢٧,٦ ١٨,٢ ١٤,٩ ١٧,٩ ٢١,٤ ٢٣,٥ ٢٢,٠ ٢٢,٦ ١٣,٣ ١١,٥ ١٦,١ ١٩,٣ ٢١,٣ ١٨,٩

 وأنشطة جتارية أخرى

اإلدارة احلكومـية والدفاع؛     ٣٣,٦ ٣٤,٧ ٣٣,٤ ٣٩,١ ٤١,١ ٣٩,٦ ٣٨,٠ ٢٣,٥ ٢٥,٤ ٢٤,٧ ٢٨,٠ ٣٣,١ ٣١,٤ ٢٩,٥

 الضمان االجتماعي

لتعليم ١٨,٩ ٢٠,٢ ١٨,٢ ٢٠,٢ ١٨,٨ ١٨,٥ ١٦,٠ ٧١,٦ ٧٤,٦ ٧٤,١ ٦٣,٩ ٦٨,٢ ٦٨,٢ ٧٢,٣  ا

ل ١٠,٧ ١٠,٦ ٨,٩ ١١,٥ ٩,٩ ٦,٧ ٨,٠ ٥٤,١ ٤٧,٢ ٤٤,٣ ٤٠,٧ ٤٢,٤ ٤١,٣ ٤١,٨  صحة والضمان االجتماعيا

 خدمات أخرى ٢٥,٧ ٢٢,٥ ٢٠,٨ ١٩,٥ ٢٠,٠ ٢٠,٦ ١٨,٧ ١٨,٣ ٢٧,٩ ٢٧,٦ ٢٤,٨ ٢٤,٢ ٢٣,٧ ٣٠,٤

 ال يعتمد االلتحاق بالتعليم على جنس     ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ووفقاً لقانون التعليم الصادر يف       -٩٢
. ، كما ال يوجد عليه نص يف التشريعات السارية        وليس هناك تعليم منفصل للبنات والبنني يف التفيا       . الشـخص 

وهلـذا السبب ال توجد مدارس منفصلة يف التفيا، وللجميع حق متساو يف الدخول إىل أماكن املدرسة واحلصول        
وملا كانت قواعد القبول يف املؤسسات التعليمية ال تشترط أي شرط خاص            . عـلى املعـدات وخدمات املعلمني     
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حاق هبذه املنشآت يقوم على أساس التنافس أو على أساس حمل إقامة التلميذ فإن البنات               باجلـنس وملا كان االلت    
 .يستطعن االلتحاق للتخصص يف مهنة معينة أو االلتحاق بالكليات ومؤسسات التعليم العايل

عدد البنات 
 عدد التالميذ عدد البنات بالنسبة املئوية

 

 ٢٠٠٠/٢٠٠١السنة الدراسية    

 )هنارية(   حضور يف مدارس شاملة  ٣٤٤ ٨٢٢ ١٧٣ ٢٣٨ ٥٠,٢٤

 ١٩٩٩/٢٠٠٠السنة الدراسية    

  يف املدارس الشاملة النهارية٤ إىل ١   عدد التالميذ الذين أهنوا الصفوف من  ١٣٣ ٠٣٩ ٦٤ ٥٤٢ ٤٨,٥١

 النهارية يف املدارس الشاملة ٩ إىل ٥   عدد التالميذ الذين أكملوا الصفوف من  ١٥٩ ٦٠١ ٧٨ ١٢٧ ٤٨,٩٥

  يف املدارس الشاملة النهارية١٢ إىل ١٠   عدد التالميذ الذين أكملوا الصفوف من  ٣٤١ ٧٨٨ ١٧٢ ٥٢٣ ٥٠,٤٨

    عدد املتخرجني يف املدارس الليلية ١١ ٧٦٥ ٥ ٨٤٤ ٤٩,٦٧

 األنشطة اليت نفذت لتعزيز املساواة اجلنسانية

وير السياسة االجتماعية يف وزارة الرعاية االجتماعية هي  أصبحت إدارة تط١٩٩٩يناير /منذ كانون الثاين -٩٣
 أنشئ قسم االندماج يف اجملتمع      ٢٠٠٠ويف عام   . املؤسسـة املختصـة بتنسيق قضايا املساواة اجلنسانية يف البلد         

اة تنسيق قضايا املساو  : واملهـام الرئيسية اليت يؤديها منسق قضايا املساواة اجلنسانية هي         . واملسـاواة اجلنسـانية   
اجلنسانية داخل الوزارة والتعاون مع بقية الوكاالت احلكومية ومع املنظمات غري احلكومية من أجل تنظيم ندوات 
ومجع املواد وتنسيقها عن قضايا املساواة اجلنسانية واجتاهات التطور يف هذا اجملال؛ التعاون مع املنظمات الدولية                

 .نسانية؛ صياغة مقترحات مشروعات متعلقة بالقضايا اجلنسانيةوخربائها يف املسائل املتعلقة باملساواة اجل

ويف الوقت احلاضر جيري وضع مفهوم تطبيق املساواة اجلنسانية الذي سيشمل خمتلف التوجيهات الالزمة               -٩٤
 .لسري األنشطة يف هذا اجملال

فهناك مؤمترات تنظم   . نسانيةوتعمل املرأة يف التفيا بصفة مباشرة وغري مباشرة يف حل قضايا املساواة اجل             -٩٥
 انعقد أول مؤمتر قومي عن املساواة اجلنسانية بتنظيم مشترك          ٢٠٠١مايو  /مثال يف أيار  (للمناقشة يف هذه القضية     

وعندما تتناول النساء الكاتبات أو الفالسفة أو املمثالت  ) بني وزارة الرعاية االجتماعية ورابطة املساواة اجلنسانية      
 أو العامالت يف السياسة هذه املسائل فإهنن يعربن عن آرائهن علناً وعن مواقفهن يف احلياة                أو سـيدات األعمال   

 . ويؤكدن القدرات املهنية للنساء وتنوع اآلراء بشأن قضايا املساواة اجلنسانية

زة الوطنية ويف ومعظم الصحافيني العاملني يف جمال األخبار والربامج الثقافية والفنية والعائلية يف قنايت التلف -٩٦
وتؤكد الربامج العائلية اليت تبثها القناتان التلفزيونيتان أن املسؤولية متساوية . قناتني جتاريتني كبريتني هم من النساء

. بني الرجال والنساء، وتوَجه تلك الربامج إىل األبوين يف العائلة، وتتحدث عن املساواة يف الفرص يف العمل املهين
هناك تعارض يف اآلراء بني الرجال والنساء يف اإلذاعات اليت تقدمها حمطة اإلذاعة احلكومية أو وال ميكن أن يكون 

حمطـات اإلذاعـة الـتجارية، ومن املشاهد أن هناك تأكيداً على اخلصائص املهنية للنساء وعلى تنمية فرصهن                  
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يف القضايا العامة بأن حق النساء يف  ويف كثري من احلاالت تعترف الربامج اإلذاعية عند تنظيم مناقشات           . الوظيفية
 .حرية االختيار هو قيمة من القيم املهمة

 بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عدة قضايا            ١٩٧٩وقد طبقت احملاكم اتفاقية عام       -٩٧
فة الذكر وإىل فمثالً أشارت إحدى احملاكم إىل االتفاقية سال. عـندما كانـت تـنظر يف مسائل التمييز اجلنساين         

الدستور وإىل مدونة العمل عندما أصدرت حكمها بأن رفض تشغيل امرأة يف وظيفة حارس سجن على أساس أن 
املتقدم للوظيفة هو امرأة وأن العمل كحارس سجن ينطوي على صعوبات بدنية وحيتاج إىل اشتراطات خاصة، إذ 

ويف قضية أخرى حكمت . ة اختيار املهنة ومكان العملرأت احملكمة أن ذلك خيالف احلق األساسي للطالبة يف حري
احملكمة بأن دفع أجر أقل للمرأة باملقارنة مع بقية العمال الرجال ال يتفق مع حظر التمييز ومع احلق يف احلصول                    

العمل ويظهر من قضاء احملاكم أن املساواة اجلنسانية يف جمال مهم مثل عالقات             . على مكافأة متساوية عند تساوي العمل     
 .مضمونة ال يف النصوص القانونية وحدها بل أيضاً يف أحكام احملاكم، مما يضمن تطبيق مبدأ املساواة تطبيقاً حقيقياً

  من العهد٥ و٤املادتان 

تعترف الدولة حبقوق اإلنسان األساسية وحتميها مبوجب هذا        " من الدستور على أن      ٨٩تـنص املـادة      -٩٨
 ".ت الدولية امللزمة لالتفياالدستور والقوانني واملعاهدا

 من الدستور على ١١٦فتنص املادة . وال يسمح الدستور بأي قيود على أغلبية احلقوق اليت يضمنها العهد -٩٩
قائمـة احلقوق اليت ميكن تقييدها يف احلاالت املنصوص عليها يف القوانني، إما من أجل محاية حقوق اآلخرين أو                   

ة واألمن واآلداب العامة للجميع، وحق الفرد يف حرمة مسكنه ومراسالته واحلق يف             محاية الدميقراطية، أو السالم   
التنقل حبرية ضمن أراضي الدولة واختيار مكان اإلقامة ومغادرة التفيا بإرادته واحلق يف التعبري عن الرأي واحلق يف 

احلق يف حرية اختيار املهنة     احلصـول بال مقابل على املعلومات وإذاعتها وحق تنظيم اجلمعيات واالجتماعات و           
 .وتنص تلك املادة على أن حرية اجملاهرة بالدين جيوز أيضاً تقييدها على أساس تلك األحكام. واحلق يف االضراب

لكل فرد " من الدستور على قيود حق امللكية فهي تنص على أن ١٠٥ تنص املادة ١١٦وإىل جانب املادة  -١٠٠
وال جيوز تقييد حق التملك إال      . ن استعمال حق امللكية خمالفاً ملصاحل اجملتمع      وال جيب أن يكو   . احلـق يف التملك   
وال جيوز نزع امللكية جرباً للمصلحة العامة إال يف حاالت استثنائية وعلى أساس قانون خاص               . وفقـاً للقـانون   

 ".ومقابل تعويض عادل

 قواعد املساواة القومية أو العرقية أو تقييد         من القانون اجلنائي على املسؤولية عن خمالفة       ٧٨وتنص املادة    -١٠١
ووفقاً هلذه املادة يكون الترويج عمداً للكراهية أو العداء القومي أو العنصري، ويكون فرض قيود . حقوق اإلنسان

مباشرة أو غري مباشرة عن طريق العمد على احلقوق االقتصادية والسياسية واالجتماعية لألفراد، أو إنشاء امتيازات 
طـريقة مباشرة أو غري مباشرة ألشخاص على أساس أصلهم العرقي أو القومي معاقباً عليه بعقوبة مقيدة للحرية    ب

فإذا كانت هذه األعمال .  مرة احلد األدىن الشهري لألجور٦٠ملدة ثالث سنوات على األكثر أو بغرامة مقدارها 
وعة من الناس أو بواسطة موظف حكومي أو        مصـحوبة بالعنف أو الغش أو التهديد، وإذا ارتكبت بواسطة جمم          

 .موظف مسؤول يف شركة أو منظمة ميكن أن تصل العقوبة إىل عشر سنوات
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 اجلزء الثالث

  من العهد٦املادة 

 احلق يف العمل، وحق اختيار املهنة

مكان يتمتع كل شخص باحلق يف اختيار املهنة بإرادته، واختيار          " من الدستور على أن      ١٠٦تنص املادة    -١٠٢
مجيع األفراد " من الدستور على أن  ٩١وجيب اجلمع بني هذه املادة واملادة       ". العمـل وفقـاً لقدراتـه ومؤهالته      

 ".للشخص ممارسة حقوق اإلنسان دون أي متييز من أي نوع"وعلى أن " متساوون أمام القانون واحملاكم

عند استخدام أي شخص ال يسمح بفرض قيود        : "مه من مدونة العمل حقوقاً للعامل عند استخدا       ١٥وتضـمن املادة     -١٠٣
عـلى حقوقه بصفة مباشرة أو غري مباشرة، وال جيوز تقرير مزايا بسبب العرق أو اللون أو السن أو الرأي الديين أو السياسي أو                       

 ".عليها القواننيغريه من اآلراء، أو بسبب األصل القومي أو االجتماعي أو بسبب الثروة، إال القيود واالمتيازات اليت تنص 

 ٧ ونصت املادة    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١ صدر قانون العمل اجلديد الذي بدأ نفاذه يف          ٢٠٠١يونيه  / حزيـران  ٢٠ويف   -١٠٤
 .منه على أن يتمتع كل واحد حبقوق متساوية يف العمل وأن هذه احلقوق مضمونة دون أي متييز مباشر أو غري مباشر

مات إحصائية عن اجتاهات استخدام السكان ومعلومات عن عدد العاطلني مع           وتبني اجلداول التالية معلو    -١٠٥
 كان أكرب عدد ٢٠٠١ووفقاً ملسح القوى العاملة الذي أجرته إدارة اإلحصاء عام . التقسيم حبسب العمر واجلنس

 :راعة ويف الز١٤٩ ٠٠٠:  ويف التجارة١٦٦ ٤٠٠:  هم املتعطلون يف صناعات التجهيز ٢٠٠١من املتعطلني عام    
 .٨٧ ٠٠٠:  ويف التعليم١٤٣ ٠٠٠

 )٢()باآلالف(متوسط عدد السكان العاملني 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 جمموع عدد العاملني ٩٨٦ ٩٦٨ ٩٤١ ٩٦٢
 :ومنهم    
 )٪(   يف القطاع العام  ٣٤ ٣٢ ٣٢ ٣٠
 )٪(   يف القطاع اخلاص  ٦٦ ٦٨ ٦٨ ٧٠
 :وحبسب نوع النشاط    

   الزراعة  ١٨٣ ١٥٦ ١٣٤ ١٤٣
    الصناعة ٢٠٨ ١٩٣ ١٩٣ ١٨٦
    التشييد ٥٤ ٥٨ ٥٦ ٦٨
    التجارة ١٤٥ ١٤٢ ١٤٥ ١٥١
    النقل والتخزين واالتصاالت ٧٩ ٨٢ ٧٩ ٧٨
    الوساطة املالية والعمليات العقارية ٤٦ ٥٢ ٥٧ ٥٥
    اإلدارة احلكومية والتعليم والرعاية الصحية ٢٠٣ ٢١٣ ٢٠٦ ٢٠٦
    قطاعات أخرى ٦٨ ٧٢ ٧١ ٧٦
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 :ويتبني معدل البطالة وحركتها، ومعدالت البطالة بني النساء والشباب واملسنني واملعوقني من األرقام التالية -١٠٦

 معدل البطالة يف التفيا يف هناية فترة التقرير
 )٣()بالنسبة املئوية(

 الشهر ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

١ ٧,٣ ٧,٠ ٩,٤ ٩,١ ٧,٩ 
٢ ٧,٥ ٧,٠ ٩,٨ ٩,١ ٨,٠ 
٣ ٧,٧ ٧,١ ١٠,١ ٩,٠ ٨,١ 
٤ ٧,٨ ٧,١ ١٠,٢ ٩,٠ ٨,٠ 
٥ ٧,٩ ٧,٠ ١٠,١ ٨,٦ ٧,٩ 
٦ ٧,٨ ٧,٢ ١٠,٠ ٨,٤ ٧,٨ 
٧ ٧,٧ ٧,٣ ٩,٩ ٨,٢ ٧,٧ 
٨ ٧,٥ ٧,٤ ٩,٨ ٨,١ ٧,٧ 
٩ ٧,٣ ٧,٦ ٩,٥ ٧,٩ ٧,٦ 
١٠ ٧,١ ٨,٢ ٩,٣ ٧,٨ ٧,٦ 
١١ ٧,٠ ٨,٨ ٩,١ ٧,٨ ٧,٦ 
١٢ ٧,٠ ٩,٢ ٩,١ ٧,٨ ٧,٧ 

 لنساء املتعطالت يف هناية فترة التقريرعدد ا

النسبة املئوية من 
 ٢٠٠١ عدد املتعطلني

النسبة املئوية من 
 ٢٠٠٠ عدد املتعطلني

النسبة املئوية من 
 الشهر ١٩٩٩ عدد املتعطلني

١ ٦٦ ٥١٣ ٥٨,٢ ٦١ ٨١١ ٥٦,٧ ٥٣ ٨٠٥ ٥٧,٣ 
٢ ٦٨ ١٣٢ ٥٨,٠ ٦١ ٤٢٥ ٥٦,٣ ٥٤ ٣٣٠ ٥٦,٧ 
٣ ٦٩ ٥٠٩ ٥٧,٧ ٦٠ ٨٩٠ ٥٦,١ ٥٤ ٦٥٧ ٥٦,٥ 
٤ ٧٠ ٣١٦ ٥٧,٧ ٦٠ ٦٢٦ ٥٦,٣ ٥٤ ٣٥٨ ٥٦,٦ 
٥ ٦٩ ٦٣٢ ٥٧,٦ ٥٨ ١٥٢ ٥٦,٣ ٥٣ ٥٦٤ ٥٦,٥ 
٦ ٦٩ ٦١٣ ٥٧,٩ ٥٧ ١٧٣ ٥٦,٨ ٥٣ ٤٩٨ ٥٧,١ 
٧ ٦٩ ٢٤٧ ٥٨,١ ٥٦ ٦٠٢ ٥٧,٥ ٥٣ ١٩١ ٥٧,٥ 
٨ ٦٨ ٥٢٦ ٥٨,٣ ٥٥ ٨٣١ ٥٧,٦ ٥٣ ١٥٩ ٥٧,٧ 
٩ ٦٦ ٤٥٥ ٥٨,١ ٥٤ ٥١٤ ٥٧,٨ ٥٢ ٦٥٧ ٥٧,٧ 
١٠ ٦٤ ٥٥١ ٥٨,٢ ٥٤ ٠١٨ ٥٨,٢ ٥٢ ٤٧٧ ٥٧,٩ 
١١ ٦٣ ٣٠٨ ٥٧,٩ ٥٣ ٩٤٢ ٥٨,١ ٥٢ ٤٥٥ ٥٧,٧ 
١٢ ٦٢ ٨٣٠ ٥٧,٤ ٥٣ ٧٦٨ ٥٧,٦ ٥٢ ٥٧٣ ٥٧,٤ 
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وجيب االعتراف . وخطة االستخدام القومية السنوية هي اليت تتضمن تنسيق أنشطة حتسني أوضاع العمالة -١٠٧
 قد وضعت على أساس     ٢٠٠١وكانت خطة عام    . بعدم وجود استراتيجية قومية لالستخدام يف التفيا حىت اآلن        
 نتائج حتليل اخلطة السابقة لعام      ، وعلى أساس  ٢٠٠٠املبادئ التوجيهية لالستخدام اليت أقرها جملس أوروبا لعام         

 . واخلربة املستفادة يف تعريف أنشطة االستخدام٢٠٠٠

  سنة٢٤ إىل ١٥عدد املتعطلني من الشباب يف سن 

النسبة املئوية من عدد 
 ٢٠٠١ املتعطلني

النسبة املئوية من 
 ٢٠٠٠ عدد املتعطلني

النسبة املئوية من عدد 
 ١٩٩٩ املتعطلني

١٨ ٣٦٦ ١٦,١ ١٥ ٩٥٦ ١٤,٦ ١٣ ٦١٨ ١٤,٥ 

١٩ ٠٦٩ ١٦,٢ ١٦ ٣٤٢ ١٥,٠ ١٤ ٠٨٩ ١٤,٧ 
١٩ ٧٢٠ ١٦,٤ ١٦ ١٩٩ ١٤,٩ ١٤ ٢٣٠ ١٤,٧ 
١٩ ٥٦٥ ١٦,١ ١٥ ٨٧٢ ١٤,٧ ١٣ ٩٤٣ ١٤,٥ 
١٨ ٩٢٥ ١٥,٧ ١٥ ٠١١ ١٤,٥ ١٣ ٦٢٩ ١٤,٤ 
١٨ ٠٨٦ ١٥,١ ١٤ ٣٠٩ ١٤,٢ ١٣ ٣١٧ ١٤,٤ 
١٨ ٠٢٤ ١٥,٣ ١٤ ٥٧٣ ١٥,٠ ١٣ ٦٢٣ ١٤,٨ 
١٧ ٣٠٦ ١٥,١ ١٤ ٠٥٥ ١٤,٩ ١٣ ٤٧٤ ١٤,٨ 
١٦ ٧٠٠ ١٥,٠ ١٣ ٧٠٧ ١٤,٨ ١٣ ٣٦٥ ١٤,٨ 
١٦ ٣٦٩ ١٥,٠ ١٣ ٧٩٤ ١٤,٩ ١٣ ٦١٢ ١٥,٠ 
١٦ ٢٢٦ ١٤,٨ ١٣ ٧١٣ ١٤,٧ ١٣ ٣٧٤ ١٤,٦ 

  إىل سن التقاعد٥٥ إىل سن التقاعد والرجال من سن ٥٠النساء من سن 
 كما هو منصوص عليه يف قانون املعاشات احلكومية

النسبة املئوية من عدد 
 ٢٠٠١ املتعطلني

النسبة املئوية من 
 ٢٠٠٠ عدد املتعطلني

النسبة املئوية من 
 الشهر ١٩٩٩ عدد املتعطلني

١ ١٥ ٢١٨ ١٣,٣ ١٥ ١٢٠ ١٣,٩ ١٣ ٨٨١ ١٤,٨ 

٢ ١٥ ٥٥٤ ١٣,٢ ١٥ ٢٠٠ ١٣,٩ ١٤ ٠٤١ ١٤,٧ 
٣ ١٥ ٩١٨ ١٣,٢ ١٥ ٣٠٧ ١٤,١ ١٤ ٢٦٥ ١٤,٧ 
٤ ١٦ ٢٨٩ ١٣,٤ ١٥ ٤٢٨ ١٤,٣ ١٤ ٣٢٤ ١٤,٩ 
٥ ١٦ ٣٥٦ ١٣,٥ ١٥ ٠٤٣ ١٤,٦ ١٤ ٢٨٧ ١٥,١ 
٦ ١٦ ٥٣٥ ١٣,٨ ١٤ ٧٩٢ ١٤,٧ ١٤ ١٧٦ ١٥,١ 
٧ ١٦ ٤٧٩ ١٣,٨ ١٤ ٥٣٣ ١٤,٨ ١٤ ٠٤٣ ١٥,٢ 
٨ ١٦ ٢٤٥ ١٣,٨ ١٤ ٢٠٣ ١٤,٧ ١٣ ٩٦٠ ١٥,١ 
٩ ١٥ ٧٤٨ ١٣,٨ ١٣ ٩٤٩ ١٤,٨ ١٣ ٨٦٧ ١٥,٢ 
١٠ ١٥ ٢٥٢ ١٣,٧ ١٣ ٦٧٥ ١٤,٧ ١٣ ٧٨٢ ١٥,٢ 
١١ ١٥ ٠٥٤ ١٣,٨ ١٣ ٦٣٨ ١٤,٧ ١٣ ٧٥٨ ١٥,١ 
١٢ ١٥ ٠٢٥ ١٣,٧ ١٣ ٧٤٥ ١٤,٧ ١٣ ٩٧٧ ١٥,٣ 
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وعند اختيار اإلجراءات اليت تساعد على تنشيط العمالة جيب أن تؤخذ يف االعتبار األولويات االقتصادية              -١٠٨
وتوجه اخلطة أكرب اهتمام لسياسات االستخدام النشيط من أجل زيادة فرص          . واالجتماعـية والسياسية يف التفيا    

وتضمنت اخلطة . ا على تغيري أوضاعهم يف سوق العملالعمل مما يدعم املبادرات الفردية لدى املتعطلني حىت يعملو
 عمالً من النوع الذي كان مقرراً ٤٣ و٣٦ عدداً من أعمال تنشيط االستخدام بلغ  ٢٠٠٠القومـية للعمالة عام     

 ٢٠٠٠ يف املائة أكثر مما كان مقرراً عام         ٩حنو  ( مليون التس التفي     ١٦ وكـان جمموع متويلها      ٢٠٠١لعـام   
 : اجملاالت التالية٢٠٠٠ وتشمل سياسة العمالة عام )إلجراءات مماثلة

 حتسني مستوى القوى العاملة؛ )١( 

 تنشيط استخدام الشباب؛ )٢( 

 تقصري فترة البطالة؛ )٣( 

 إدماج املتعطلني يف سن ما قبل التقاعد يف سوق العمل؛ )٤( 

 .حتسني اخلدمات املقدمة للباحثني عن عمل وللمتعطلني )٥( 

 املتعطلني يف هناية فترة التقريرعدد املعوقني 

النسبة املئوية من عدد 
 ٢٠٠١ املتعطلني

النسبة املئوية من 
 ٢٠٠٠ عدد املتعطلني

النسبة املئوية من 
 الشهر ١٩٩٩ عدد املتعطلني

١ ١ ١٠٨ ١,٠ ١ ٤٥١ ١,٣ ١ ٥٢١ ١,٦ 

٢ ١ ١٧٤ ١,٠ ١ ٥٠٣ ١,٤ ١ ٦١٤ ١,٧ 
٣ ١ ٢٤٠ ١,٠ ١ ٥٤١ ١,٤ ١ ٦٥٣ ١,٧ 
٤ ١ ٢٧٣ ١,٠ ١ ٥٣٠ ١,٤ ١ ٦٥٥ ١,٧ 
٥ ١ ٢٨٠ ١,١ ١ ٤٥٤ ١,٤ ١ ٦١٨ ١,٧ 
٦ ١ ٣١٩ ١,١ ١ ٤٣٩ ١,٤ ١ ٦١٩ ١,٧ 
٧ ١ ٢٨٦ ١,١ ١ ٤١٤ ١,٤ ١ ٦١٥ ١,٧ 
٨ ١ ٢٥٢ ١,١ ١ ٤٠٤ ١,٤ ١ ٦٣٩ ١,٨ 
٩ ١ ٢٣٩ ١,١ ١ ٤٤٢ ١,٥ ١ ٦٧٠ ١,٨ 
١٠ ١ ٢٨٧ ١,٢ ١ ٤٤١ ١,٦ ١ ٧١١ ١,٩ 
١١ ١ ٣٥٠ ١,٢ ١ ٤٧٩ ١,٦ ١ ٧٣٣ ١,٩ 
١٢ ١ ٤٣١ ١,٣ ١ ٥٠٤ ١,٦ ١ ٨٠٤ ٢,٠ 

ويـنص قـانون إعانة املتعطلني والباحثني عن عمل على إمكانية تنظيم وضع سياسات استخدام جديدة          -١٠٩
 سنة، ولألشخاص الذين يثبت أهنم معوقون، ولألشخاص        ٢٥ إىل   ١٥للمتعطلني، وخصوصاً لألشخاص يف سن      

 للتقاعد حبسب ما هو     بعـد انـتهاء إجـازة رعاية األطفال، واألشخاص الذين مل يبق أمامهم إال مخس سنوات               
منصـوص علـيه يف قانون املعاشات احلكومية؛ ولألشخاص الذين سجلوا وظلوا مسجلني يف وكالة االستخدام                

؛ ولألشخاص الذين قضوا مدة احلكم عليهم يف املؤسسات         )املتعطلون لفترة طويلة  (احلكومـية ألكـثر من سنة       
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عند (ية والبلدية بتنشيط االستخدام وتقصري مدة البطالة، وينص القانون على اختصاص املؤسسات احلكوم. العقابية
صياغة وتطبيق اخلطة القومية لالستخدام، وعن مسؤولياهتا يف تنشيط روح املبادرة ويف تنظيم وتنفيذ السياسات               

 ).النشيطة لالستخدام، ويف تقدمي اخلدمات للمتعطلني والباحثني عن عمل

يا يكون للشخص أن يعمل يف نفس الوقت يف عدة أعمال ويف عدة             وحبسـب النصوص القانونية يف التف      -١١٠
ويف كثري من احلاالت يعمل الناس يف عدة أماكن         . أمـاكن عمل، ويكون واحداً منها هو مكان العمل الرئيسي         

عمل إىل جانب مهنتهم األساسية يف املؤسسات التعليمية أو يف البحوث، أو يعملون كخرباء يف جماالت يقل فيها                  
 . املتخصصني يف التفياعدد

  ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٠٠١مايو /أيار

  باآلالف ٪ باآلالف ٪
 جمموع عدد العاملني ٩٦٨,٧  ٩٦٣,٩ 

 جمموع عدد العاملني يف أكثر من موقع عمل واحد ٤٥,١ ٤,٧ ٤٧,٧ ٤,٩

 فرص املتعطلني لرفع مؤهالهتم وإعادة تأهيلهم

يتمتع املتعطل باحلق ) ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٣الصادر يف ( من قانون االستخدام ٧مبوجب املادة  -١١١
وعلـيه الواجب أن يشارك يف سياسات االستخدام النشيطة اليت تنظمها وكالة االستخدام احلكومية، مبا يف ذلك                 

 .التدريب وإعادة التأهيل

الوظائف اخلالية؛  احلصول على معلومات عن     : ومبوجـب هـذا القانون يكون للمتعطل احلقوق التالية         -١١٢
احلصـول عـلى عرض لعمل مناسب؛ االشتراك يف التدريب املهين وإعادة التأهيل؛ احلصول على إعانة البطالة؛                 
احلصول على منحة دراسية أثناء فترة التدريب املهين وإعادة التأهيل؛ االشتراك يف العمل االجتماعي املؤقت مقابل 

يت تنظمها وكالة االستخدام احلكومية؛ التظلم من قرارات الوكالة         أجـر أو يف سياسـات االستخدام النشيطة ال        
 .املذكورة أمام احملاكم

البحث عن عمل مبفرده أو مبساعدة الوكالة احلكومية لالستخدام؛ التردد          : وأما واجبات املتعطل فتشمل    -١١٣
يخ استدعائه؛ املشاركة يف    عـلى الوكالـة املذكورة مرة يف الشهر، التقدم إىل الوكالة خالل يومي عمل من تار               

يف التدريب املهين ودورات إعادة التأهيل، وممارسة العمل مع         (سياسات االستخدام النشيطة اليت تنظمها الوكالة       
صاحب العمل أو مع أخصائي بعد التدريب املهين، واالشتراك يف عمل نادي الباحثني عن عمل، ويف تطبيق خطة                  

، واالشتراك مؤقتاً يف العمل االجتماعي مقابل أجر وفقاً لعقد العمل، ومن            )فردية للعمل وغري ذلك من األنشطة     
واجـب املـتعطلني الذيـن مل يبق أمامهم إال مخس سنوات ليستحقوا معاش الشيخوخة وفقاً لقانون املعاشات                  

: ام احلكوميةاحلكومية أن يشاركوا يف األنشطة اليت هتدف إىل االندماج يف سوق العمل وأن يبلغوا وكالة االستخد
بأي تغري يف مكان    : خالل ثالثة أيام عمل   ) بأي تغري يؤدي إىل فقدان صفة املتعطل؛ ب       : خالل ثالثة أيام عمل   ) أ

 .بفترة املرض اليت جتاوز أسبوعني: خالل ثالثة أسابيع منذ بداية فترة املرض) اإلقامة؛ ج
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 سنة متوله ميزانية    ١٨طل الذي بلغ سن      من قانون االستخدام على أن تدريب املتع       ١٢وتـنص املـادة      -١١٤
 سنة يكون مموالً من امليزانية احلكومية املركزية   ١٨االسـتخدام يف حـني أن تدريب املتعطل الذي يقل سنه عن             

 سنة يتمتع باحلق يف التدريب املهين أو إعادة التأهيل بعد اختياره            ١٨املتعطل الذي بلغ    : "املخصصة للتعليم املهين  
مل جيد عمالً ) ٢(مل جيد عمالً بسبب نقص معارفه املهنية؛ ) ١: (الة احلكومية لالستخدام إذا كانمن جانب الوك  

 .فقد مهاراته املهنية) ٣(يف مهنته السابقة أو ختصصه السابق؛ 

والتدريب املهين وإعادة التأهيل ورفع مؤهالت املتعطلني هو سياسة نشيطة يف االستخدام تساعد املتعطلني  -١١٥
العـودة إىل سـوق العمل بسرعة وذلك برفع قدرهتم على املنافسة، وتنفذ هذه السياسات مبراعاة تطور                 عـلى   

 .الصناعات التحويلية، والتقنيات اجلديدة، وطلب أصحاب العمل على عمال ذوي كفاءة عالية

ت هي فرص وفـرص املـتعطلني يف احلصول على التدريب املهين وإعادة التأهيل أو رفع مستوى املؤهال           -١١٦
 ).انظر اجلدول(توفرها الوكالة احلكومية لالستخدام 

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
ــتهم يف  ١٣ ٨٥٧ ١٦ ٥٨٩ ١٥ ٣٣٧ ٢٤ ٥٤٢ ٢٩ ٣٩٥ ٢٨ ٠٢٥ ٣١ ١٩٢ أعــربوا عــن رغب

الدراسة أو إعادة التأهيل أو     
 رفع مستوى املؤهالت

ــب أو  ٦ ٣٣٩ ٨ ٨٣١ ٧ ٩٥٠ ١٦ ٦٠٢ ٩ ٧٠٤ ١٠ ٢٦٧ ١٠ ٢٦٩ ــلوا إىل التدري أرس
إلعـادة التأهـيل أو لرفع      

 مستوى املؤهالت

 سنة من ميزانية الوكالة يف ١٨ من هذا القانون يكون متويل املتعطلني الذين بلغوا سن ١٢ومبوجب املادة  -١١٧
املخصص  سنة يأيت من ميزانية احلكومة املركزية، من اجلزء          ١٨حـني أن تدريـب املتعطلني الذين مل يبلغوا سن           

 .للتعليم املهين

 فرص املعوقني للحصول على تدريب مهين ودخول سوق العمل

بدأ اجملتمع يوجه اهتماماً    املساواة يف الفرص بني اجلميع       حني تبىن جملس الوزراء مفهوم       ١٩٩٨منذ عام    -١١٨
 .خاصاً إلدماج املعوقني يف اجملتمع

ية خللق فرص عمل متساوية جلميع أعضاء اجملتمع، مبا يف ذلك           ويهـدف هـذا املفهوم إىل بيان املبادئ التوجيه         -١١٩
وينبغي أن  . املعوقون، حىت يشتركوا يف العمليات االجتماعية يف البلد حبسب العمر واجلنس والعوامل االجتماعية والثقافية             

 .حيترم كل فرد احتياجات باقي أعضاء اجملتمع ولكل فرد احلق يف أن تكون احتياجاته موضع احترام

وجيـب الـنظر إىل إعادة التأهيل املهين للمعوقني على أنه من أهم األنشطة اليت تضمن للمعوقني سالمة                   -١٢٠
فهذه األنشطة تتيح هلم فرصة الكتساب مهنة تتناسب مع قدراهتم البدنية والعقلية واالندماج             . وضعهم يف اجملتمع  



E/1990/5/Add.70 
Page 32 

 

تفي على إعادة التأهيل املهين للمعوقني، وأمكن        التس ال  ٦٣٧ ٦٤٩ أُنفق مبلغ    ٢٠٠١ويف عام   . يف سوق العمل  
 . شخصاً يف السنة٢٨٨توفري إعادة التأهيل املهنية لعدد 

واألشـخاص املعوقون بدرجة كبرية، أو الذين ال يستطيعون العمل يف مهنتهم األصلية بسبب املرض أو                 -١٢١
 ١٣٤ خترج ٢٠٠١ويف عام .  التأهيل املهين مهنة خمتلفة يف مراكز إعادة١٣اإلصابات، ميكن أن يتعلموا مهنة من 

 .من املعوقني من تلك املراكز، بعد أن حصلوا على مهارات مهنة ما

إجراءات احلصول على خدمات  عن ٣٨٣ أصدر جملس الوزراء الالئحة رقم ٢٠٠١أغطس / آب٢٨ويف  -١٢٢
ليت تضمنت االشتراطات املطلوبة يف من ، اإعادة التأهيل املهين واالشتراطات املطلوبة يف من يقدمون هذه اخلدمات

 .يقدمون خدمات إعادة التأهيل املهين وإجراءات احلصول على تلك اخلدمات

املركز اجلمهوري إلعادة التأهيل ومركز التدريب : ويف الوقت احلاضر هناك مركزان إلعادة التأهيل املهين -١٢٣
 .املهين وإعادة التأهيل

ويف عام  . لتدريب املهين وخدمات إعادة التأهيل املناسبة لألشخاص املعوقني       ويقـدم املركز اجلمهوري ا     -١٢٤
 قدمت الكلية التابعة للمركز تدريباً مهنياً من املستوى األساسي ومن املستوى الثانوي ومن املستوى املهين ٢٠٠٠
ريقة التعلم عن يف أقسام كانت تعمل إما طوال الوقت أو بعض الوقت أو تعمل على ط            ) مسـتوى الكلية  (األول  

وتفيد بيانات  . ُبعد للشبان وللبالغني، مبراعاة مدى شدة االضطرابات اليت يعانون منها وطبيعة هذه االضطرابات            
ويقدم املركز  .  من خرجييها دخلوا إىل سوق العمل، حبسب املهنة اليت اكتسبوها يف الكلية            ٨٠٥هـذه الكلية أن     
يف االقتصاد واحملاسبة والضرائب، وتعليم ثانوي      )  مستوى الكلية  على(دراسات طوال الوقت    : التدريـب التايل  

 أخصائي تسويق املصنوعات، ميكانيكي يف ُنظم أوتوماتية مربجمة، وكيل جتاري يف قطاع الصناعة؛              -متخصص  
 كهربائي جتميع املعدات اإللكترونية، وكيل جتاري، طاهي، سكرتري؛ ويقدم دراسات -كمـا يقدم تعليماً مهنياً   

ـ   االقتصاد، احملاسبة، الضرائب، التسويق، املبيعات، إدارة املوارد البشرية،         -) على مستوى الكلية  (بعض الوقت   ل
 أخصائي يف الضمان االجتماعي؛ أخصائي تسويق مصنوعات؛ كما         -) تعليم ثانوي متخصص  (والتعليم عن بعد    

ىل جانب هذه الدراسات يقدم املركز مساعدة       وإ. أن املركز يقدم خدمات أيضاً للمعوقني إلثبات لياقتهم املهنية        
 .طبية ونفسانية، وينظم أنشطة رياضية وتروحيية للدارسني فيه

ويف عام  . فهو مؤسسة إلعادة التأهيل املهين تابعة لوزارة الرعاية االجتماعية         Alsvikiوأمـا املركز الثاين      -١٢٥
احلياكة : ويقدم املركز تدريب يف املهن التالية     .  دارساً ٢٨ دارساً وخترج منه     ٩٥ كـان يف هـذا املركز        ٢٠٠١

 .صناعة األحذية) العاملني من املرتل(وخياطة املالبس؛ املساعدة املرتلية؛ العاملني حلساب أنفسهم 

 فيصعب يف الغالب على الدارسني أن جيدوا -وقـد ظهرت أول صعوبات يف عمل مراكز إعادة التأهيل      -١٢٦
وبصرف النظر عن هذه    . ج املركز؛ ويف بعض املهن يصعب العثور على وظيفة        مكانـاً ملمارسـة التدريب خار     

ومن واجب مراكز   . الصـعوبات فإن الشبان من املعوقني يقبلون على االستفادة من الفرص املتاحة هلم لتعلم مهنة مناسبة               
 املعوقني واملنظمات غري إعـادة التدريـب املهين التعاون مع أصحاب العمل ومع وكالة االستخدام احلكومية ومع أقارب         
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 إقليم تلك   احلكومـية الـيت متـثل مصـاحل املعوقني، ومع احلكومات احمللية، إذا كان املعوقون يقيمون إقامة دائمة يف                  
 .احلكومات، وذلك لضمان كفاءة خدمات إعادة التأهيل املهنية وإدخال األشخاص املعنيني إىل سوق العمل

 رابطة املعوقني وأصدقائهم ذكرت الرابطة مثاالً ملبادرة إجيابية هتدف إىل           ويف التعليق على مشروع تقرير     -١٢٧
 وهي جمموعات التدريب اخلاصة للمعوقني اليت نظمتها وكالة االستخدام       -إدخـال املعوقـني يف سـوق العمل         

مات، صناعة التدريب على احلاسوب، تشغيل احلاسوب، املعاجلة احلاسوبية للمعلو: احلكومية يف التخصصات التالية
 THINK inمصنوعات اخلوص، إصالح السقوف، وعمليات النهو الداخلي يف املنازل، إىل جانب تطبيق مشروع 

the Baltic -   من املعوقني مبساعدة من تقنيات املعلومات ٢٠ وضـمن إطـار هذا املشروع من املقرر استخدام 
 ٢٠ شخصاً من املعوقني للحصول على    ١٥٠ وتقدم حىت اآلن     ٢٠٠٢وقد بدأ هذا املشروع عام      . واالتصـاالت 

 .واملقرر أن يستمر هذا املشروع ملدة سنتني. مكاناً شاغراً مما يدل على مدى ارتفاع الطلب على هذا العمل

  من العهد٧املادة 

 احلق يف أجر منصف

يه، على   من الدستور على أن كل عامل لـه احلق يف احلصول، مقابل العمل الذي يؤد              ١٠٧تنص املادة    -١٢٨
 .مكافأة مناسبة ال تقل عن احلد األدىن لألجور

 من مدونة ٧فتنص املادة . وإىل جانب ذلك جيب أال تؤدي شروط عقد العمل إىل اإلضرار مبركز العاملني -١٢٩
شروط عقد العمل، إذا كانت تسيء إىل مركز العامل عند مقارنته مبا جاء يف نصوص تشريعات                "العمل على أن    
 ".هورية التفيا تكون شروطاً غري صحيحةالعمل يف مج

 احلق يف احلد األدىن لألجور

أي (يضع جملس وزراء مجهورية التفيا احلد األدىن لألجور         " من مدونة العمل على أن       ٨٤تـنص املادة     -١٣٠
واألجر الشهري األدىن هو أقل أجر جيب أن يضمنه         ". معدالت األجر للساعة وللشهر واألجر الشهري األساسي      

 ). ساعة يف األسبوع٤٠(مجيع أصحاب العمل لعامليهم مقابل ساعات العمل العادية 

 سواء كانوا يف    -والغـرض مـن تقرير احلد األدىن لألجر هو ضمان احلد األدىن ملعيشة مجيع العاملني                 -١٣١
مله ويكون وعلى ذلك يوضع معدل موحد لألجر الشهري األدىن على مستوى البلد بأك        . القطاع اخلاص أو العام   

وعند وضع األجر الشهري األدىن     . ملـزماً جلميع أصحاب العمل، بصرف النظر عن أوضاعهم وشكل منشآهتم          
 ٨٣وهذا املعيار منصوص عليه يف املادة       . يراعى احلد األدىن الالزم للمعيشة الذي حتدده الدولة يف كل فترة زمنية           

ل الرئيسي ضمن ساعات العمل العادية ال جيب أن يقل عن األجر الشهري األدىن يف مكان العم: "من مدونة العمل
األجور الدنيا ال    "٨٤وكذلك جاء يف املادة     " احلد األدىن الالزم للمعيشة الذي تقرره الدولة يف فترة زمنية معينة          
 ".جيب أن تقل عن احلد األدىن الالزم للمعيشة الذي تقرره الدولة
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ه إدارة اإلحصاء املركزية، حبسب التعليمات من جملس الوزراء، وجيب          واحلد األدىن الالزم للمعيشة حتسب     -١٣٢
ونظراً لقيود امليزانية وضرورة    . وفقـاً ملدونة العمل يف التفيا أن يكون أساساً لتحديد أدىن أجر شهري يف البالد              

لألجور الشهرية عند متويل جزء من املرتبات من امليزانية الوطنية ظل جملس الوزراء لعدة سنوات حيدد احلد األدىن     
 ).انظر اجلدول أدناه(مستوى أقل من املستوى الالزم للمعيشة 

 بشأن األجور الدنيا ١٠٣بالئحة جملس الوزراء رقم    ) املرتب األساسي (ويـتحدد األجر األدىن الشهري       -١٣٣
 ).تس التفي ال٠,٣٥٥واحلد األدىن ألجر الساعة هو ( التس التفي ٦٠وهو ) ٢٠٠١مارس / آذار٦املؤرخة يف (

وقبل زيادة هذا األجر الشهري ). انظر اجلدول(وكـان األجـر األدىن الشهري يزاد على فترات دورية          -١٣٤
بني أصحاب العمل والدولة    (جيب تنسيق هذه العملية بواسطة جملس التعاون الثالثي         ) املرتـب األساسي  (األدىن  

شهري األدىن هو إمكانيات امليزانيات الوطنية اليت ُتحدد        والعنصر األساسي يف حتديد مقدار األجر ال      ). والنقابات
وينبغي أن يالحظ أنه    . مدى الزيادة يف األجر الشهري األدىن للعمال العاملني يف مؤسسات متوهلا امليزانية الوطنية            

ية مع  يف حالـة رفع احلد األدىن لألجر جيب مراجعة جدول األجر الشهري للموظفني املمولني من امليزانية الوطن                
 .زيادته مما يؤدي إىل زيادة كبرية يف املبالغ املطلوبة يف امليزانية

 )٢٠٠١-١٩٩٣(األجور، واملرتب الشهري األدىن واحلد األدىن املطلوب للمعيشة 

متوسط األجر الشهري األدىن 
كنسبة مئوية من أجور العاملني 

 يف االقتصاد الوطين

متوسط األجر الشهري 
األدىن للعاملني يف 

 القتصاد الوطينا

متوسط األجر الشهري 
األدىن كنسبة مئوية من 
 حد املعيشة األدىن

متوسط احلد األدىن 
الالزم للمعيشة يف 
 السنة بالالتس الالتفي

متوسط األجر األدىن 
الشهري يف السنـة 
 السنة بالالتس الالتفي

١٩٩٣ ١٢,٥٠ ٣٧,٥٩ ٣٣,٣ ٤٧,٢٣ ٢٦,٥ 

١٩٩٤ ٢٢,٠٠ ٥١,٥٠ ٤٢,٧ ٧١,٨٧ ٣٠,٦ 

١٩٩٥ ٢٨,٠٠ ٦٣,٨٢ ٤٣,٩ ٨٩,٥٠ ٣١,٣ 
١٩٩٦ ٣٥,٥٠ ٧٣,٧٨ ٤٨,١ ٩٨,٧٣ ٣٦,٠ 
١٩٩٧ ٣٨,٠٠ ٧٨,٧٨ ٤٨,٢ ١٢٠,٠٣ ٣١,٧ 
١٩٩٨ ٤٢,٠٠ ٨٢,١٥ ٥١,١ ١٣٣,٣٠ ٣١,٥ 
١٩٩٩ ٥٠,٠٠ ٨٣,١٨ ٦٠,١ ١٤٠,٩٩ ٣٥,٥ 
٢٠٠٠ ٥٠,٠٠ ٨٤,٤٧ ٥٩,٢ ١٤٩,٥٣ ٣٣,٤ 
٢٠٠١ ٥٥,٠٠ ٨٦,٩٣ ٦٣,٣ ١٥٩,٣٠ ٣٤,٥ 

يوليه / متوز ١ قرر جملس الوزراء زيادة األجر الشهري األدىن ابتداًء من           ٢٠٠٠أغسـطس   /ول آب ويف أ  -١٣٥
املؤرخة ( بشأن األجور الدنيا ١٠٣وكان هذا القرار هو أساس صياغة واعتماد الئحة جملس الوزراء رقم . ٢٠٠١

 ٢٠٠١يوليه / متوز١بتداء من واليت نصت على أن تكون األجور الدنيا الشهرية يف البالد ا) ٢٠٠١مارس / آذار٦
 ). التس التفي٠,٣٥٥واحلد األدىن ألجر الساعة هو ( التس التفي ٦٠هي 

وال جيـوز أن يكون املرتب أقل من األجر األدىن الشهري الذي حددته احلكومة إال إذا كان العامل ال                    -١٣٦
 ٥٢حبسب ما يتحدد وفقاً للمادة ) كأن يكون عامالً لبعض الوقت يومياً أو أسبوعياً      (يؤدي ساعات عمل كاملة     
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إذا اتفق العامل مع صاحب العمل جيوز للعامل عند بداية عمله، أو فيما بعد ذلك، أن يؤدي                 : "من مدونة العمل  
فإذا كان الطالب هو امرأة حامل أو زوج لديه طفل أقل من   . عمالً لبعض الوقت يومياً أو لبعض الوقت أسبوعياً       

والوصي على )  سنة إذا الطفل معوقا١٦ًأو حىت عمر ( سنة ١٤ وحده طفالً حىت عمر  سنة أو والد يريب١٤عمر 
األطفـال الذين جياوزون هذا السن أو من يرعى عضواً مريضاً يف العائلة حبسب الشهادات الطبية جيوز لصاحب                  

جر متناسباً مع وقت ويف هذه احلاالت يكون األ. العمل أن يقرر هلم ساعات عمل لبعض الوقت يومياً أو أسبوعياً
 ".العمل أو حمسوباً حبسب اإلنتاج

وفيما يلي مادتان من مدونة العمل تنصان على حاالت يستطيع فيها العامل أن حيصل على ضمان باحلد                  -١٣٧
 :األدىن لألجر الشهري

ر املطلوب جيب إذا مل يعترب العامل مسؤوالً عن عدم إنتاج القد     : " من مدونة العمل على أنه     ٩٧تـنص املادة     -١  
ويف هذه احلالة ال يكون األجر الشهري أقل من احلد األدىن احملدد            . أن يدفـع لــه األجر كما لو كان يؤدي العمل بالكامل           

 ".لألجور

إذا مل يكن العامل مسؤوالً عن إنتاج منتوجات معيبة فيجب أن يدفع            " من املدونة على أنه      ٩٨وتنص املادة    -٢  
 ".ويف هذه احلالة ال جيب أن يقل األجر الشهري للعامل عن احلد األدىن لألجور. املتوسطلـه أجر يعادل األجر 

 ١٨العاملون الذين مل يصلوا إىل سن : " من املدونة تقرر طريقة مكافأة العمال الشبان١٨٥كما أن املادة  -١٣٨
مل الذي يؤدونه ولكن بشرط أال سنة ويعملون لبعض الوقت يومياً جيب أن تدفع هلم أجور مقابل العمل وفقاً للع

 ".تقل عن احلد األدىن لألجور املقرر يف البلد

، أجرى تفتيش العمل احلكومي بعض األنشطة الوقائية واكتشف أثناءها عدة حاالت            ٢٠٠٠ويف عـام     -١٣٩
ناء وإىل جانب ذلك وأث   . حيـث مل يكـن ثالثون من العمال حيصلون على األجر الشهري األدىن املقرر يف البلد               

 حالة مل يكن أصحاب العمل فيها قد استوفوا         ٢ ٤٥١ اكتشف تفتيش العمل     ٢٠٠٠التفتيش على املنشآت عام     
ويف مجيع هذه احلاالت أصدر مفتشو العمل بيانات تأمر         . اشـتراطات مدونـة العمـل من حيث مكافأة العمل         

صحاب العمل مسؤولني ودفعوا أصـحاب العمل بإصالح هذا الوضع قبل موعد معني؛ ويف حاالت كثرية اعترب أ            
 خمالفات أكثر مما اكتشف يف األعوام السابقة من         ٢٠٠٠ووفقاً لبيانات تفتيش العمل اكتشفت يف عام        . غرامات

 .حيث األجور ألن املفتشني وأصحاب العمل أنفسهم بدأوا يف توجيه مزيد من االهتمام إىل هذه املسألة

 التساوي يف املكافأة

 من الدستور اليت تنص على أن       ١٠٧لتساوي يف املكافأة على املستوى الدستوري يف املادة         ورد احلق يف ا    -١٤٠
 .لكل شخص احلق يف احلصول على مكافأة متناسبة مع العمل الذي يؤديه

وينص قانون العقود، وهو جزء من القانون املدين، على أن صاحب العمل عليه أن يدفع للعامل املكافأة                  -١٤١
 .وجيوز أن تكون املكافأة نقدية أو عينية، أو االثنني معاً.  الذي يؤديهاملقابلة للعمل
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 من ٤١فإذا مل يستجب صاحب العمل للنصوص القانونية السارية جيوز توقيع عقوبات عليه وفقاً للمادة       -١٤٢
كوميني إذا   التس التفي على أصحاب العمل أو املوظفني احل        ٢٥٠توقع غرامة مبقدار    : "مدونة املخالفات اإلدارية  

 (...)".مل حيترموا قوانني العمل أو محاية العمال أو غري ذلك من النصوص القانونية اليت تنظم هذه املسائل 

ومـن أجـل حتسـني التنظيم القانوين يف هذا اجملال، وتعزيز تنفيذ مبدأ تساوي املكافأة مقابل نفس العمل، وضع                     -١٤٣
 وهو يتضمن معياراً مباشراً يصف التزام صاحب        ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٠  مشـروع لقـانون عمل جديد وأقره الربملان يف        

كما . العمل بضمان مكافأة منصفة مقابل عمل الرجال والنساء إذا كانوا يؤدون عمالً من نفس القيمة أو يؤدون نفس العمل                
دفوع للعامل بصفة منتظمة والذي     مكافأة العمل هي األجر امل    ": "مكافأة العمل "أن قانون العمل اجلديد يشرح تفسري عبارة        

يتضمن املرتب وغريه من املدفوعات اإلضافية إىل جانب املكافآت من أي نوع آخر مقابل العمل الذي تنص عليه النصوص                   
كما ينص قانون العمل على تنظيم آخر الستحقاقات هناية اخلدمة حبيث أن            ". القانونية أو االتفاقات اجلماعية أو عقد العمل      

 .ه االستحقاقات يعتمد على طول مدة خدمة العامل لدى صاحب العملمبلغ هذ

 على أن   ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١ من قانون العمل الذي أصبح نافذاً يف         ٦٠وينص اجلزء األول من املادة       -١٤٤
من واجب صاحب العمل حتديد األجر املنصف مقابل عمل كل من الرجال والنساء الذين يؤدون نفس العمل أو                  

إذا مل حيترم صاحب العمل األحكام الواردة يف        " من املادة فينص على أنه       ٢وأما اجلزء   .  من نفس املستوى   عمالً
 من هذه املادة يكون للعامل احلق يف طلب املكافأة اليت يدفعها صاحب العمل يف العادة مقابل نفس العمل ١اجلزء 

 من هذه املادة خالل ٢كمة املنصوص عليها يف اجلزء ويقدم العامل طلباً إىل احمل. أو مقابل عمل من نفس املستوى
 ".شهر واحد من تاريخ اكتشافه خمالفة  هذه املادة، أو من التاريخ الذي يفترض أنه اكتشف فيه هذه املخالفة

أما أجور العاملني يف املنشآت احلكومية والبلدية، ويف املؤسسات واملنظمات، بصرف النظر عن اجلنس،               -١٤٥
من جانب األطراف املتفاوضة ضمن إطار متويل املنشأة أو املؤسسة أو املنظمة مبوجب اتفاقات مجاعية               فهي حتدد   

خيتار صاحب العمل تسميات    "وتنص هذه املادة على أن      ).  من مدونة العمل   ٨٥املادة  (أو مبوجـب عقد عمل      
 فتحدد للموظفني حبسب العمل     ملختلف املواقع واملهن واحلرف والتخصصات وفقاً لتصنيف املهن، أما املؤهالت         

 ".الذي يؤدونه

مثالً قانون السلطة القضائية، قانون الرقابة اإلدارية، قانون مكتب         (وهناك عدة نصوص قانونية يف التفيا        -١٤٦
ويف . وكلها تنظم مكافأة العاملني يف املؤسسات املمولة من امليزانية الوطنية         ) النائـب العام، لوائح جملس الوزراء     

 .حلالة تتحدد مكافأة املوظفني حبسب الوظيفة اليت يشغلوهنا وحبسب فئات املؤهالتهذه ا

ولكن، مبراعاة أن   . وكـل هذه النصوص القانونية تضمن احترام مبدأ تساوي األجر عند تساوي العمل             -١٤٧
صوص قانونية خاصة   مكافأة العاملني الذين يعملون يف مؤسسات خمتلفة، والذين متوهلم امليزانية الوطنية، ختضع لن            

فـإن هـذا املـبدأ لـيس متبعاً دائماً، وتظهر اختالفات يف املكافأة عن عمل من نفس القيمة حبسب اختالف                     
ولكن هذا التمييز ال يرجع إىل اجلنس أو السن أو اجلنسية أو االنتماء الديين للشخص بل إىل وجود                  . املؤسسات

ستعراض املرتبات الرمسية يف هذه النظم ولذلك ظهرت اختالفات          ومل يكن هناك تنسيق ال     -ُنظم خمتلفة للمكافأة    
ومن أجل استبعاد هذه االختالفات     . كـبرية يف املرتبات األساسية وغريها من املدفوعات مقابل عمل من نفس النوع            
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 وحتسـني الوضـع يف جمال األجور بدأت وزارة املالية العمل يف تطبيق إصالح لألجور يشمل وضع نظامني جديدين                  
 .لألجور

أي وضع نظام موحد ألجور املوظفني     : ويف الوقت احلاضر جيري تنفيذ املرحلة األوىل من إصالح األجور          -١٤٨
ووفقاً هلذا النظام اجلديد تتحدد . والعاملني يف وكاالت اإلدارة العامة وهو عنصر من عناصر إصالح اإلدارة العامة

ارة احلكومية مبراعاة فئات املؤهالت يف الوظائف اليت تتحدد         مكافـأة العـاملني املدنيني وموظفي مؤسسات اإلد       
بتقيـيم الوظيفة وفقاً ملنهجية تقييم العمل وفئات مؤهالت املوظفني املدنيني اليت ُتحدد على أساس منهجية تقييم                 

 .الوظائف

لعامل، وعـلى ذلـك ففي نظام األجور اجلديد سيكون العنصر احلاسم هو مسامهة املوظف املدين أو ا                 -١٤٩
ووفقاً ملا سبق قوله حيترم     . وحتسني نوعية اإلجناز؛ وتتحدد مكافأة كل موظف أو عامل مدين على نتائج إجنازاته            

النظام اجلديد مبدأ املساواة بني اجلنسني فمكافأة شخص ما ال تعتمد على العرق أو اللون أو اجلنس أو العمر أو                    
 .ى األصل القومي أو االجتماعي أو الثروةالرأي الديين أو السياسي أو غري ذلك، وال عل

وتفيد اإلحصاءات بأن املساواة بني الرجال والنساء يف األجر مقابل العمل موجودة يف النصوص املعيارية؛  -١٥٠
فاملرأة تواجه إمكانيات غري متكافئة يف احلصول على أجر يف          . ولكـن التوازن االجتماعي بينهما مل يتحقق بعد       

كما أن عدد النساء صاحبات العمل أقل نسبياً من عدد أصحاب العمل من . مما يواجهه الرجالسوق العمل أكثر 
 ).انظر اجلدول، بيانات إدارة اإلحصاء املركزية(الرجال 

 تقسيم عدد العاملني حبسب وضعهم الوظيفي بالنسبة املئوية

أعضاء األسرة أو األقارب 
 الذين يعملون بغري أجر

 عاملون حلساب
 عاملون أصحاب عمل أنفسهم

 

  رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء
١٩٩٥ ٥١,٧ ٤٨,٣ ٧٠,٣ ٢٩,٧ ٦٤,٦ ٣٥,٤ ٤٥,٣ ٥٤,٧ 
١٩٩٦ ٥٠,٩ ٤٩,١ ٧٢,٢ ٢٧,٨ ٦١,٤ ٣٨,٦ ٤٥,٠ ٥٥,٠ 
١٩٩٧ ٥٠,٥ ٤٩,٥ ٧٤,٢ ٢٥,٨ ٥٥,٥ ٤٤,٥ ٤٢,٧ ٥٧,٣ 
١٩٩٨ ٥١,٢ ٤٨,٨ ٦٩,٢ ٣٠,٨ ٥٦,٧ ٤٣,٣ ٤٤,٨ ٥٥,٢ 
١٩٩٩ ٥١,٣ ٤٨,٧ ٦٨,٦ ٣١,٤ ٥٤,٧ ٤٥,٣ ٤٦,٣ ٥٣,٧ 
٢٠٠٠ ٥٠,١ ٤٩,٩ ٧٠,٩ ٢٩,١ ٥٢,٦ ٤٧,٤ ٤٥,٥ ٥٤,٥ 
٢٠٠١ ٤٩,٢ ٥٠,٨ ٧٣,٠ ٢٧,٠ ٥٤,٩ ٤٥,١ ٤٨,٥ ٥١,٥ 

وباملـثل تفيد املعلومات اليت قدمتها اإلدارة املذكورة أن متوسط األجر الشهري اإلمجايل للنساء أقل مما                 -١٥١
 ).انظر اجلدول(ملهن حيصل عليه الرجال يف مجيع ا
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 متوسط األجر الشهري اإلمجايل للرجال والنساء العاملني يف االقتصاد الوطين

أجور النساء مقابل أجور 
  نساء رجال الرجال بالنسبة املئوية

١٩٩٥ ٧٢,٦٤ ٩٢,٨٢ ٧٨,٣ 
١٩٩٦ ٧٩,٠٧ ١٠٠,٧٣ ٧٨,٥ 
١٩٩٧ ٩٧,٩١ ١٢٢,٨٣ ٧٩,٧ 
١٩٩٨ ١٠٩,٢٦ ١٣٧,٧١ ٧٩,٣ 
١٩٩٩ ١١٨,٤٨ ١٤٨,١٠ ٨٠,٠ 
٢٠٠٠ ١٢٦,١٦ ١٦٠,٤٥ ٧٨,٦ 
٢٠٠١ ١٣٣,٣٩ ١٦٦,٤١ ٨٠,٢ 

وتـرجع املشـكالت إىل التفرقة بني اجلنسني يف سوق العمل وتقسيم التوظف إىل ما يسمى صناعات                  -١٥٢
ويف الوقت احلاضر تسود النساء يف قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والرعاية            . للـرجال وصناعات للنساء   

 .جتماعية ومرتباهتن يف املتوسط وفرص النمو الوظيفي أمامهن أقل مما يف القطاعات اليت يسودها الرجالاال

 احلق يف ظروف عمل تكفل السالمة والصحة

تطبـيق هذا النص الوارد يف العهد مضمون يف التفيا بقانون محاية العمال وباللوائح اليت وضعها جملس                  -١٥٣
درها وزارة الرعاية االجتماعية وغري ذلك من النصوص اليت تنص على الشروط الالزمة             الوزراء وباألوامر اليت تص   

ويشرف تفتيش العمل احلكومي على االمتثال هلذه االشتراطات وفقاً لقانون تفتيش العمل واللوائح . لسالمة العمل
 .اليت أصدرها جملس الوزراء بشأن تفتيش العمل احلكومي

ل تتناسق النصوص القانونية يف التفيا مع اشتراطات االحتاد األورويب ألهنا مأخوذة            ويف جمال محاية العما    -١٥٤
 منها  ١٥ توجيهاً من االحتاد األورويب وأصبح       ٤٥ففي جمال سالمة العمل هناك      . مـن توجيهات االحتاد املذكور    

ئح اإلطارية يف االحتاد    كما أن االشتراطـات اليت وضعتهـا اللوا     . جـزءاً من لوائح جملس الوزراء وبدأ تنفيذها       
 Council Directive 89/391/EEC on the( بشأن السالمة والصحة يف مكان العمل EEC/89/391األورويب رقم 

(introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work 
وبدأ سريان هذا   . ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٠لذي اعتمده الربملان يف     قد أدجمت يف القانون اجلديد حلماية العمال ا       

وإىل جانب . ١٩٩٣مايو / أيار٤ وهو حيل حمل قانون محاية العمال املؤرخ ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١القانون يف 
ليت توجـيهات االحتاد األورويب جيري وضع نصوص قانونية وطنية عن السالمة والصحة يف العمل يف القطاعات ا                

تـتزايد فيها األخطار احمليطة بالسالمة والصحة، مثل العمل يف التركيبات الكهربائية أو جتهيز منتجات الغابات                
 .واألخشاب، أو يف صناعة الغاز وغري ذلك

 على أنه ينطبق يف مجيع جماالت       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٠ويـنص قانون محاية العمال الذي اعُتمد يف          -١٥٥
وفيما يتعلق بالعاملني حلساب أنفسهم ينص القانون على أن . تكن هناك قوانني أخرى منطبقةاالسـتخدام إذا مل   

مـن واجـبهم مراعاة السالمة والصحة ألنفسهم أثناء العمل ومراعاة السالمة والصحة ملن يتأثرون أو ميكن أن                  
اية خاصة مبوجب النصوص وإىل جانب ذلك ينص القانون أيضاً على أن املوظفني الذين هلم مح         . يـتأثروا بعملهم  
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 سنة، النساء احلوامل، النساء بعد فترة الوالدة، املعوقون، العاملون املذكورون يف ١٨من يقل سنهم عن (القانونية 
هلم احلق يف فترات راحة إضافية حيددها صاحب العمل         )  من نفس القانون   ٧ من املادة    ٢القوائم الواردة يف اجلزء     
 .عمل، ووفقاً ملا يقرره الطبيببعد تقييم أخطار بيئة ال

 من قانون محاية العمال املبادئ العامة اليت جيب على صاحب العمل أن حيترمها عند اختاذ تدابري محاية                  ٤وتضـع املادة     -١٥٦
 جيب تنظيم بيئة العمل بطريقة تساعد على جتنب أي أخطار وتقلل من تأثري األخطار اليت ال مفر منها                 : وهي كما يلي  . العمـال 

يف بيئة العمل؛ جيب أن يكون العمل يف معظم أجزائه متكيفاً مع العامل فيما يتعلق مبكان العمل ومبعدات العمل وباختيار العمل                     
وطـرق التصـنيع، مع توجيه اهتمام خاص إلمكانية تسهيل األعمال الرتيبة والعمل مبوجب إيقاع ثابت وتقليل تأثرياته السلبية                   

 تطور األجهزة التقنية والصحة والعلوم الطبية؛ وجيب االستعاضة عن العمل اخلطر بعمل مأمون أو               على الصحة؛ وضرورة مراعاة   
أقـل خطورة؛ وجيب وضع جمموعة من تدابري احلماية تكون متناسقة وشاملة؛ ومن األفضل وضع تدابري مجاعية حلماية العمال                   

أخطار بيئة العمل على السالمة والصحة بني العمال الذين تتقرر          بدالً من محاية كل عامل مبفرده؛ مع توجيه اهتمام خاص بتأثري            
هلم محاية خاصة مبوجب النصوص القانونية؛ وإصدار تعليمات للعمال وتدريبهم على احلماية؛ قواعد تنمية التعاون بني العاملني                 

 .وممثليهم يف جمال محاية العمل

وأي .  جنائية يف حالة عدم تطبيق قواعد محاية العمال من القانون اجلنائي على مسؤولية١٤٦وتنص املادة  -١٥٧
خمالفة لالشتراطات املنصوص عليها يف النصوص القانونية اليت تنظم سالمة العمال أو السالمة التقنية، عند ارتكاهبا 
من جانب مدير املنشأة أو املؤسسة أو املنظمة أو أي شخص يكون مسؤوال عن مراعاة تلك القواعد، وإذا أدت                   

ـ  ذه املخالفة إىل ضرر بدين خيل بالصحة أو إىل فقد القدرة على العمل بصفة دائمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة                   ه
 مثالً من األجر األدىن الشهري، مع حرمان الشخص         ٤٠للحرية قد تصل إىل سنتني من احلبس، أو بغرامة قدرها           

 .إىل مخس سنواتأو عدم حرمانه من احلق يف العمل يف بعض األنشطة ملدة قد تصل 

وتفتيش العمل احلكومي هو الذي يضمن احترام هذه النصوص القانونية إذ إنه يعمل وفقاً لالئحة جملس                 -١٥٨
 من هذه الالئحة على أن تفتيش العمال ميارس ٢وينص البند  . ١٩٩٥مارس  / آذار ١٤ بتاريخ   ٥٣الـوزراء رقم    

غريها من النصوص اخلاصة مبجال العمال ومحاية العمال        الـرقابة احلكومـية واإلشراف على االمتثال للقوانني و        
كما أن تفتيش العمل يشرف أيضاً على جمال مكافأة العمل، مبا . واالستخدام واإلشراف الفين على املعدات اخلطرة

 .يف ذلك األجور الدنيا

 يف املائة من أصحاب     ٥٥حنو  ويالحظ أن املعلومات اليت أمكن مجعها من املسح الذي أجراه تفتيش العمل تبني أن                -١٥٩
 يف  ٦١وتفيد بيانات املسح أن     . العمـل ليس لديهم يف الوقت احلاضر الفهم الواضح لألعمال املعيارية اخلاصة حبماية العمال             

 يف املائة من أصحاب العمل يضعون تقييماً لألخطار         ٤٥املائة من العمال يف التفيا حيصلون على معدات محاية شخصية، وأن            
ـ    واملشكالت الرئيسية يف  .  يف املائة من املنشآت تتخذ تدابري وقاية مجاعية من األخطار          ٣٥دمي املعدات الوقائية وأن     قـبل تق

تدابـري السالمة والصحة يف املنشآت هي ارتفاع التكاليف، واحلصول على املعلومات، وشراء التكنولوجيا املأمونة، ونقص                
 .كفاية التدريب ومعدات الوقاية الشخصيةاملتخصصني املؤهلني حلماية العمال، وعدم 

 ٤١٣، كان منها    ٢٠٠١ حادثة عمل يف اجملموع عام       ١ ٣١٤وتفـيد بيانات تفتيش العمل عن وقوع         -١٦٠
وباملقارنة مع السنة السابقة يكون جمموع .  حادثة كانت نتيجتها الوفاة٦٨حادثـة شديدة أو متوسطة الشدة، و      
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انظر ( يف املائة، ولكن عدد احلاالت املميتة زاد زيادة كبرية ٧الة أو بنسبة  ح١٠٠حوادث العمل قد تناقص بنحو 
وميكن تفسري الزيادة الكبرية يف عدد حاالت الوفاة بعدم االمتثال الشتراطات تشريع محاية العمال،              ). اجلـدول 

 . أدت إىل وفاة كثري من العمال٢٠٠١وبوقوع حوادث عام 

 تقسيم احلوادث حبسب السنة

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 عدد احلوادث ١ ٣٢٨ ١ ٣٦٤ ١ ٤٢٢ ١ ٤٠٨ ١ ٣١٤
 منها حوادث مميتة ٥٧ ٥٨ ٦٤ ٤٩ ٦٨

 ٣٤(سوء تنظيم العمل    : وبتحليل إحصاءات حوادث العمل ميكن القول بأن معظم أسباب احلوادث هي           -١٦١
 كان معظم أنواع    ٢٠٠١ويف عام   ). ملائة يف ا  ٣٣(، عدم االمتثال للقواعد والتعليمات اخلاصة بالسالمة        )يف املائة 

؛ استخدام ) يف املائة من جمموع احلوادث ٢٢(النشـاط اخلطر حبسب عدد احلوادث ال تزال هي جتهيز األخشاب            
 ). يف املائة٧,٦(، وعمليات البناء ) يف املائة١٠(اآلالت واملعدات 

كما أن .  ما يعملون يف الصناعات اخلطرةويصاب الرجال يف احلوادث أكثر من النساء ألن الرجال غالباً    -١٦٢
مـدة اخلدمة ومدى اخلربة هي عامل مهم أيضاً حبسب اإلحصاءات ألن كثرياً من احلوادث يصيب عاملني ذوي                  

 ٢٦ولكن إذا كانت معظم احلوادث حتدث لعمال يف اجملموعة العمرية من            ). يف حدود سنة واحدة   (خدمة قصرية   
ة فيمكن تفسري ذلك بأن القسم األكرب من العمال يقع يف هاتني الفئتني              سـن  ٥١ إىل   ٤١ سـنة ومـن      ٤٠إىل  

 .ويبني اجلدول التايل تقسيم احلوادث حبسب اجلنس والعمر وطول اخلدمة. العمريتني

 تقسيم بيانات ضحايا احلوادث حبسب اجلنس والعمر وطول مدة اخلدمة

٢٠٠١ ٢٠٠٠  
 حبسب اجلنس  ١ ٣١٤ ١ ٤٠٨
 نساء   ٣٥٦ ٣٨٩
 رجال  ٩٥٨ ١ ٠١٩
 حبسب العمر ١ ٣١٤ ١ ٤٠٨
  سنة١٨أقل من   ٨٢ ١١٥
  سنة٢٥ إىل ١٨من   ٢٤٤ ٢٧٥
  سنة٤٠ إىل ٢٦من   ٤١٤ ٤٥٦
  سنة٥٥ إىل ٤١من   ٤١٨ ٤٢٥
  سنة٦٠ إىل ٥٦من   ١٠٠ ٨٨
  سنة٦٠فوق   ٥٦ ٤٩
 حبسب طول مدة اخلدمة ١ ٣١٤ ١ ٤٠٨
 حىت سنة واحدة  ٤٦٤ ٥١٥
  سنوات٣من سنة إىل   ٣٦٦ ٤٢١
  سنوات١٠ إىل ٤من   ٢٨٦ ٢٩٥
  سنة١٥ إىل ١١من   ٥١ ٤٨
  سنة٢٠ إىل ١٦من   ٣٨ ٣٣
  سنة٢٠أكثر من   ١٠٩ ٩٦
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 احلق يف الترقي بناء على اخلربة والكفاءة

تفيا يكون يف مجهورية ال : " مـن مدونة العمل على القاعدة العامة للمساواة بني العمال كما يلي            ١تـنص املـادة      -١٦٣
لألشـخاص الطبيعـيني احلق يف املساواة يف عالقات العمل بصرف النظر عن العرق أو اللون أو اجلنس أو العمر أو االنتماء                      

ويستفاد من هذا النص أن من ". الديـين أو السياسي أو غري ذلك وبصرف النظر عن األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة              
 .كما ينطبق النص أيضاً على فرص الترقي. على أساس أي واحد من تلك األسباباحملظور التمييز ضد أي عامل 

عند إقامة  " على أنه    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١ من قانون العمل الذي أصبح نافذا يف         ٢٩وتـنص املـادة      -١٦٤
ة عن العمل عالقات العمل وأثناء قيام تلك العالقات،وخصوصاً أثناء ترقية العامل، وحتديد شروط العمل، واملكافأ
ويف حالة  ". أو التدريب املهين وإهناء عقد العمل، يكون من احملظور معاملة أي عامل معاملة خمتلفة بسبب اجلنس               

الـرتاع يكون على العامل أن يبني الظروف اليت كانت هي أساساً للتمييز املباشر أو غري املباشر ضده استناداً إىل      
أن املعاملة املختلفة تقوم على أساس ظروف موضوعية ال صلة هبا    اجلـنس، ويكون على صاحب العمل أن يثبت         

 .جبنس العامل أو أن اجلنس هو شرط موضوعي والزم ألداء العمل املقصود

وتنطبق هذه النصوص أيضاً على حظر اختالف املعاملة استناداً إىل العرق أو اللون أو اجلنس أو العمر أو         -١٦٥
. غري ذلك من االنتماءات، أو استناداً إىل األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة          االنـتماء الديين أو السياسي أو       

وينتج من ذلك أن أي متييز ضد العامل يكون حمظوراً وأن جلميع العمال فرصاً متساوية يف الترقي بدون مراعاة أي 
 .اعتبار آخر غري مدة اخلدمة واملؤهالت

قطاع اخلاص بسبب اجلنس أو أي اعتبار آخر مستمد من مبدأ        وعدم وجود حظر على فرص الترقي يف ال        -١٦٦
وينص قانون اخلدمة املدنية أيضاً على إجراءات اختبار صالحية املرشح ألي وظيفة يف             . حظـر اختالف املعاملة   

يف وللموظف املدين احلق يف التقدم إىل أي وظيفة شاغرة          . اخلدمة املدنية واالشتراطات املطلوبة ليس فيها أي متييز       
 .اخلدمة املدنية من فئة أعلى وحق املشاركة يف برامج التدريب الكتساب املهارات الالزمة ألداء الواجبات الرمسية

 تكون نسبة ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢١ووفقـاً لـلمعلومات اليت قدمها جملس اخلدمة املدنية بتاريخ            -١٦٧
 يف املائة للرجال، وهذا أكرب فارق يف النسبتني منذ          ٤٠اء و  يف املائة للنس   ٦٠النسـاء والرجال يف اخلدمة املدنية       

 .إدخال اخلدمة املدنية إىل البلد

ويتبني من حتليل نسبة الرجال والنساء حبسب الوظائف أن سيادة الرجال يف الوظائف الرئيسية يف اخلدمة      -١٦٨
 ٢١فمثال باملقارنة مع الوضع يف . التزايداملدنية ال تزال مستمرة وإن كانت نسبة النساء يف نفس املناصب متيل إىل 

) ٣( يف املائة    ٢٧ هي   ٢٠٠٠ زادت نسبة النساء يف مناصب الوزراء، فقد كانت عام           ١٩٩٩يناير  /كانون الثاين 
ونسبة النساء يف مناصب نواب الوزراء ظلت بدون تغري تقريبا فكانت  ). ٢( يف املائة    ١٦ كانت   ١٩٩٩ويف عام   

وكان هناك تزايد يف عدد النساء يف       . ١٩٩٩ يف املائة عام     ٣٧وكانت  ) ١٠(املائة   يف   ٣٦ هي   ٢٠٠٠يف عـام    
 كان ٢٠٠٠ويف هناية عام   ). مبا يف ذلك منصب رئيس مكاتب األقاليم      (مناصب رئيس مؤسسات مدنية حكومية      

مر يف هناية عام  يف املائة مما كان عليه األ٦من النساء يرأسون وكاالت أي أكثر بنسبة ) ١٠٩( يف املائة ٥٣هناك 
وينبغي ذكر  .  زاد عدد النساء يف مناصب مدير مؤسسة مرتني ونصف         ١٩٩٧وباملقارنـة مع هناية عام      . ١٩٩٩
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األسباب املهمة وراء نسبة الرجال والنساء واجتاهات التطور اليت ترجع إىل أن النساء جتتذهبن الوظائف املستقرة يف 
وضمانات اجتماعية إضافية يف حني أن تدهور عدد الرجال يف اخلدمة           اخلدمـة املدنية، ملا فيها من دخل منتظم         

 .املدنية ميكن تفسريه باخنفاض املرتبات باملقارنة مع مرتبات القطاع اخلاص

 احلق يف ساعات عمل معقولة

 من  ٤٥ ساعة يف األسبوع، كما تنص عليه املادة         ٤٠بصـفة عامة، ال تتجاوز ساعات العمل يف التفيا           -١٦٩
 من املدونة تكون    ٣٦فبموجب املادة   . وهناك فئات من العاملني تنطبق عليهم ساعات عمل أقل        .  العمل مدونـة 

 ١٦ ساعة يف األسبوع، للعاملني دون سن        ٣٥:  سنة ١٨ إىل   ١٦للعاملني يف سن    : "الساعات املخفضة كما يلي   
 ساعة يف األسبوع؛ وللنساء     ٣٥ال أكثر من    :  ساعة يف األسبوع؛ وللعاملني يف ظروف خطرة أو شاقة         ٢٤: سنة

 ". ساعة يف األسبوع٣٥: أمهات أطفال يف سن الثالثة

وتنطـبق نصوص املدونة على مجيع العاملني وأصحاب العمل بصرف النظر عن أوضاعهم وشكل ملكية                -١٧٠
لعاملني وقد أُدخلت قيود خاصة بالعمل الليلي ل. املنشأة عندما تكون عالقات العمل قد قامت على أساس تعاقدي

 سنة، وللنساء احلوامل، وللنساء الاليت يرعني طفالً دون سن الثالثة، ولآلباء الذين يربون وحدهم               ١٨دون سن   
 .طفالً دون سن الثالثة، ولألوصياء على األطفال يف سنة معينة

ملرأة ومـن ناحية أخرى فإن أيام العمل اجلزئي ميكن االتفاق عليها مع صاحب العمل إذا طلبت ذلك ا                  -١٧١
أو ( سنة   ١٤ سنة من العمر، أو األب الذي يريب طفالً دون سن            ١٤احلامل، أو الزوج الذي لديه طفل أقل من         

، والوصي على طفل يف هذه السن، أو أي شخص يرعى مريضاً من أفراد عائلته               ) سنة ١٦طفل معوق دون سن     
 .مبوجب شهادة طبية

ف دائمة، كما يكون من احملظور حبسب شهادة الطبيب وحيظـر قـانون العمل تشغيل األطفال يف وظائ         -١٧٢
اسـتخدام امرأة حامل وامرأة فيما بعد احلمل ملدة سنة طوال فترة اإلرضاع أو يف حالة املرضعات، إذا ثبت أن                    

 . سنة١٨ويقرر قانون العمل إعفاءاً لألشخاص دون سن . العمل يهدد سالمة األم أو الطفل أو صحتهما

 العمل يقرر صاحب العمل أيام عمل جزئية إذا طلبت ذلك املرأة احلامل، أو املرأة أثناء ما                 ووفقاً لقانون  -١٧٣
 ١٤بعد الوضع ملدة سنة واحدة، أو املرأة املرضعة طوال فترة اإلرضاع، وكذلك العامل الذي لديه طفل دون سن 

الكامل إىل يوم العمل اجلزئي كما أن رفض العامل االنتقال من يوم العمل .  سنة١٦سنة أو طفل معوق دون سن 
وحيظر قانون العمل تشغيل العمال     . أو العكس ال ميكن أن يكون أساساً إلهناء عقده أو لتقييد حقوقه بأي شكل             

 سنة، وكذلك النساء احلوامل والنساء أثناء فترة ما بعد          ١٨ساعات إضافية أو تشغيلهم ليالً إذا كانوا دون سن          
وجيوز تشغيل العامل الذي لديه طفل دون سن        . رضعات أثناء فترة اإلرضاع بأكملها    الوضع ملدة سنة، والنساء امل    

 .الثالثة أثناء الليل بشرط موافقة هذا العامل
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 متوسط عدد ساعات العمل األسبوعي الفعلية اليت يؤديها عاملون لبعض
 الوقت يف نشاطـهم األساسي، مع تقسيمها حبسب اجلنس وجمال النشاط

 )ملتوسط األسبوعيالساعات، ا(

  ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٠٠١مايو /أيار
  اجملموع رجال نساء اجملموع رجال نساء
 جمموع العمل اجلزئي ٢٤,٤ ٢٥,٦ ٢٣,٤ ٢٢,٤ ٢٣,٧ ٢١,٦
 :تقسيمه حبسب جمال النشاط      
 الزراعة ومصايد األمساك  ٢٦,٣ ٢٥,١ ٢٧,٧ ٢٤,٦ ٢٤,٧ ٢٤,٦
 لصناعة التحويلية والتشييدا  ٢٨,١ ٣٠,١ ٢٢,٤ ٢٣,٨ ٢٥,٩ ٢٠,٩
 اخلدمات ٢١,٠ ٢٢,٢ ٢٠,٦ ٢٠,٣ ٢١,١ ٢٠,٠

 احلق يف فترات الراحة

 . من الدستور يكون لكل عامل احلق يف إجازات أسبوعية وعطلة سنوية مدفوعة األجر١٠٧وفقاً للمادة  -١٧٤

ن العمل أثناء العطالت وتنظم مدونة العمل مسائل الراحة ووقت الفراغ ووقت العمل، وكذلك األجر ع    -١٧٤
 من املدونة على أن لكل عامل احلق يف راحة وفقاً للقوانني اخلاصة بساعات العمل وأسابيع ٢فتنص املادة . الرمسية
يكون للعمال فترة   : " من القانون على فترات توقف للراحة ولتناول الطعام        ٦٠ من املادة    ١وينص اجلزء   . العمل

وبصفة . وال تدخل هذه الفترة يف حساب وقت العمل. الطعام ال تتجاوز ساعتنيتوقف عن العمل للراحة وتناول 
 ". ساعات من بداية يوم العمل٤عامة تبدأ فترة الراحة وفترة تناول الطعام بعد ما ال جياوز 

اء  من قانون العمل اجلديد على أن فترة الراحة هي فترة ال يكون فيها العامل ملزماً بأد١٤١وتنص املادة  -١٧٦
وفترة الراحة تغطي حاالت التوقف أثناء يوم العمل، كما تشمل الراحة . واجباته املهنية ويستعملها حبسب ما يراه

 . اليومية واألسبوعية، والعطالت الرمسية واإلجازات

وأما .  ساعة٢٤ ساعة متتالية خالل ١٢وينص قانون العمل على أن فترة الراحة اليومية جيب أال تقل عن  -١٧٧
وجيوز التغاضي عن تطبيق هذه    .  ساعة متتالية خالل فترة سبعة أيام      ٤٢لـراحة األسـبوعية فيجب أال تقل عن         ا

 .األحكام عند وضع جدول موجز لساعات العمل

وفـيما يتعلق حبق الشخص يف التوقف أثناء يوم العمل، ينص قانون العمل على حق كل عامل يف فترة                    -١٧٨
والعامل .  دقيقة ٣٠وجيب أال تقل هذه الفترة عن       .  ساعات ٦ثناء اليوم جتاوز    توقف إذا كانت ساعات العمل أ     

الذي لديه طفل دون سن سنة ونصف تكون لـه فترات توقف إضافية إلطعام الطفل وجيب عليه إبالغ صاحب                  
 .العمل يف الوقت املناسب بضرورة احلصول على هذه الفترات

 من قانون ٦٦لعطالت الرمسية يف حاالت خاصة نصت عليها املادة ومن املسموح به تشغيل العمال أثناء ا -١٧٩
ملنع وقوع كارثة طبيعية أو ختفيف : يسمح بتشغيل بعض العمال أثناء العطالت الرمسية يف احلاالت التالية: "العمل

ات؛ ألداء  آثارها، عند توقف اإلنتاج أو لتصفية آثاره دون تأخري؛ ملنع وقوع حوادث أو أضرار أو تدمري املمتلك                
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أعمال طارئة مستعجلة إذا كان التشغيل املنتظم للمنشأة بأكملها أو للمؤسسة أو للمنظمة أو كياناهتا التابعة هلا                 
يـرهتن بأداء هذه املهام فوراً؛ ألداء عمليات الشحن والتفريغ العاجلة وما يتصل هبا من عمليات النقل مما مينع أو    

 ".قل وتراكم الشحنات يف نقاط اإلرسال ويف نقاط االستقباليقلل من الوقت الضائع يف وسائل الن

ومن واجب صاحب العمل أن يدفع للعامل مقابل العمل أثناء العطالت الرمسية أجراً يعادل ضعف أجر                 -١٨٠
كما أن مدونة العمل تتضمن قاعدة تنص على جواز منح يوم إجازة            . الساعة أو أجر اليوم الذي يتقاضاه العامل      

 .ناء على طلبه مقابل العمل الذي أداه أثناء العطالت الرمسيةللعامل ب

 احلق يف إجازة مدفوعة األجر

 ١٠٦حق العامل يف إجازة سنوية مدفوعة األجر هو حق مضمون مبوجب الدستور الذي ينص يف مادته                  -١٨١
 .على أن لكل فرد احلق يف التمتع بإجازة سنوية مدفوعة األجر

 مدونة العمل هذا احلق مرة أخرى إذ إهنا تنص على أن مجيع العاملني حيصلون على  من٦٩وتضمن املادة  -١٨٢
وال يسمح بدفع مقابل نقدي بدال من       . إجـازات سنوية مع االحتفاظ هلم بالعمل وحصوهلم على متوسط األجر          
 .اإلجازة إال يف حاالت انتهاء عقد عمل العامل الذي مل يستهلك إجازاته

على إجازة سنوية بعد سنة من العمل حبيث ال تقل اإلجازة عن أربعة أسابيع تقوميية، ال وحيصل العاملون  -١٨٣
 سنة فيحصلون على إجازة سنوية تعادل شهراً تقوميياً         ١٨وأما العاملون دون سن     . تدخل فيها العطالت الرمسية   

تتوقف على عدد أيام الشهر     وهي تشمل أيضاً أيام السبت واألحد، وبذلك فإن اإلجازات هلذه اجملموعة            . واحداً
وجيوز منح إجازة ).  يوما على التوايل  ٣١ يوماً أو    ٣٠ يوماً ويف بقية األشهر      ٢٩ أو   ٢٨فرباير  /فتكون يف شباط  (

عـن أول سـنة من العمل إذا كان العامل قد عمل ستة أشهر دون توقف، أو للمرأة قبل إجازة الوضع أو بعد                       
 سنة، ولألشخاص   ١٨ سنة، وللعاملني دون سن      ١٢لديها أطفال دون سن     اإلجازة مباشرة، وكذلك للمرأة اليت      

وأما إجازة السنة الثانية    . الذين خضعوا لقمع سياسي بدون مربر، ويف حاالت أخرى منصوص عليها يف القانون            
. جازاتمن العمل والسنوات التالية هلا فيجوز منحها يف أي وقت خالل سنة العمل وفقاً للجدول املتبع يف منح اإل

 سنة، أو اليت لديها طفل معوق، هلا احلق يف إجازة إضافية            ١٦واملـرأة اليت لديها ثالثة أطفال أو أكثر دون سن           
 .ثالثة أيام عمل

وجيب أال تقل هذه اإلجازة عن      . وينص قانون العمل على حق كل عامل يف إجازة سنوية مدفوعة األجر            -١٨٤
 سنة فلهم إجازة شهراً واحداً      ١٨وأما العاملون دون سن     . لعطالت الرمسية أربعة أسابيع تقوميية، ال يدخل فيها ا      

ويف حاالت استثنائية، إذا كان منح إجازة سنوية كاملة مدفوعة األجر للعامل أثناء سنة              . يف السنة مدفوع األجر   
لسنة املقبلة مبوافقة   ما سيحدث آثاراً سلبية على سري العمل العادي يف املنشأة جيوز ترحيل جزء من اإلجازة إىل ا                

 سنة وعلى النساء احلوامل والنساء أثناء ١٨وال تنطبق هذه األحكام على األشخاص دون سن   . كتابية من العامل  
وال يسمح بدفع مقابل . فترة ما بعد الوضع ملدة سنة واحدة، وعلى النساء املرضعات طوال فترة اإلرضاع بأكملها

االت انتهاء عالقة العمل وإذا كان العامل مل يستهلك إجازاته املدفوعة           نقـدي بـدل اإلجازة السنوية إال يف ح        
وعلى عكس مدونة العمل ينص قانون العمل على ثالثة أيام إجازة إضافية للعاملني الذين لديهم ثالثة                . بالكامل
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جازة سنوية وجيوز للعامل أن يطلب إ.  أو طفل معوق، وذلك بدون متييز بني اجلنسني١٦أطفال أو أكثر دون سن 
ومنح . مدفوعـة عن أول سنة عمل إذا كان صاحب العمل قد استخدمه ملدة ستة شهور على األقل دون توقف                  

ومتنح إجازة سنوية مدفوعة األجر للمرأة قبل إجازة        . اإلجـازة بالكامل هو واجب من واجبات صاحب العمل        
لنظر عن الوقت الذي تكون املرأة قد   احلمـل والوضـع أو بعدها مباشرة، وذلك بناء على طلب منها، بصرف ا             

 .عملته عند صاحب العمل

  من العهد٨املادة 

 حق تكوين النقابات، وحق النقابات يف ممارسة نشاطها حبرية

/  كانون األول١٣وبالفعل يف .  من الدستور على أن الدولة حتمي حرية تكوين النقابات١٠٨تنص املادة  -١٨٥
. ت الذي ينظم إنشاء النقابات وأعماهلا وعالقاهتا مع الوكاالت احلكومية          صـدر قانون النقابا    ١٩٩٠ديسـمرب   

النقابات منظمات غري حكومية مستقلة ُتعّبر عن أعضائها ومتثلهم         " من هذا القانون تكون      ١ومبوجـب املـادة     
وانني السارية يف وتدافع عن احلقوق واملصاحل العمالية وغريها من احلقوق االجتماعية واالقتصادية لألعضاء وفقا للق

التفـيا وللمواثيق النقابية يف التفيا ووفقاً للمبادئ واألحكام املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان                
 ".وغريه من العهود واالتفاقيات الدولية

ومية تكون النقابات مستقلة يف ممارسة نشاطاهتا عن الوكاالت احلك        " من القانون على أن      ٤وتنص املادة    -١٨٦
وتعمل النقابات وفقاً للقوانني السارية يف      . واملؤسسـات اإلدارية وغريها من املنظمات، وتكون هلا نفس احلقوق         

وأي نشاط يهدف إىل إخضاع النقابات بصفة مباشرة أو غري مباشرة ملنظمات أو مؤسسات حكومية أو                . التفيا
 ".نون واملواثيق يكون حمظوراغريها، أو يعرقل النشاط النقايب املنصوص عليه مبوجب القا

. وبعـد إنشـاء الـنقابة ال بد من تسجيلها لدى وزارة العدل اليت تستعرض طلب التسجيل وامليثاق النقايب                   -١٨٧
 عضواً أو الربع على األقل من العاملني يف         ٥٠ومبوجب قانون النقابات تسجل النقابة إذا كان أعضاؤها ال يقلون عن            

ويف حالة خمالفة االشتراطات    . ت أو املنظمات أو الصناعات، وانضموا إىل تلك النقابة        إحـدى املنشـآت أو املؤسسا     
املنصوص عليها يف القانون أو إذا كان ميثاق النقابة ينص على أنشطة ختالف النصوص القانونية السارية يف التفيا يكون   

 .تتظلم من قرار الوزارة أمام احملاكمويف هذه احلالة جيوز للنقابة أن . لوزارة العدل أن ترفض تسجيل النقابة

فالنقابات . وينص قانون النقابات على حقوق واسعة للنقابات يف الدفاع عن مصاحل أعضائها وحقوقهم             -١٨٨
هلـا احلـق يف االشتراك يف صياغة برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، وصياغة القوانني وغريها من النصوص                 

ظروف العمل وعلى املكافآت وعلى تكوين األسعار وعلى التأمينات االجتماعية والرعاية           القانونية اليت تؤثر على     
وللنقابات احلق يف احلصول على املعلومات      . الطبـية وغري ذلك من القضايا املتعلقة بالتنمية العمالية واالجتماعية         

غري هذا الوضع، كما هلا أن تطلب باجملـان من الوكاالت احلكومية عن الوضع االجتماعي واالقتصادي للسكان وعن ت   
مـن احلكومة أن تقرر احلد األدىن للمعيشة على أساس املربرات الكافية، وأن توازن بني األجور واملعاشات التقاعدية                  

 .واملنح الدراسية واالستحقاقات مرة يف السنة على األقل، مبراعاة ارتفاع الرقم الدليلي لألسعار االستهالكية
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احلق يف أن تطلب مساءلة املوظفني الرمسيني الذين ال ميتثلون للنصوص القانونية السارية أو أن               وللنقابات   -١٨٩
وللمؤسسـات املشتركة بني خمتلف النقابات أن تقدم بيانات عن تغري القرارات اليت اختذهتا              . تطلـب فصـلهم   

 ختالف النصوص القانونية    املؤسسـات اإلداريـة واالقتصادية، وأن تطلب وقف العمل هبذه القرارات إذا كانت            
الـواردة يف قانون النقابات، أو إذا كانت تتجاهل احلقوق االجتماعية واالقتصادية للعاملني وتتجاهل مصاحلهم               

 .املشروعة

 من قانون النقابات يكون للنقابات احلق يف االنضمام إىل املنظمات النقابية الدولية، وأن ٤ومبوجب املادة  -١٩٠
 .اهدات معها، ومع النقابات األجنبيةتعقد اتفاقات ومع

وقـد أُنشـئ جملـس التعاون الثالثي الذي يتألف من ممثلني يعينهم جملس الوزراء وممثلني يعينهم احتاد                   -١٩١
واملهمة الرئيسية هلذا اجمللس هي ضمان التعاون بني        . أصـحاب العمـل وآخرين يعينهم احتاد النقابات يف التفيا         

 العمل ومنظمات العمال على املستوى الوطين هبدف ضمان تنسيق معاجلة           احلكومـات ومـنظمات أصـحاب     
مشكالت التنمية االجتماعية واالقتصادية اليت هتم مصاحل اجملتمع والدولة وذلك بوضع استراتيجية وبرامج ونصوص 

سني مستوى  معـيارية، وتنفـيذها يف جمال القضايا االجتماعية واالقتصادية مبا يضمن االستقرار االجتماعي وحت             
املعيشة يف البلد، ويعزز االشتراك يف املسؤولية بني خمتلف الشركاء االجتماعيني يف اختاذ القرارات ووضعها موضع  

 .التنفيذ

كذلك ينص قانون العمل اجلديد على حق العمال وأصحاب العمل يف تشكيل منظمات واالنضمام إىل                -١٩٢
 من  ٨ومبوجب املادة   . حلهم االجتماعية واالقتصادية واملهنية   تلـك املنظمات من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصا        

القانون ال ميكن أن يكون انضمام عامل إىل إحدى تلك املنظمات أو رغبته يف االنضمام إليها سبباً يف رفض إبرام 
 .عقد العمل، أو إهناء عقد العمل، أو املساس حبقوق العامل بأي شكل كان

عترب النقابة شكالً من أشكال متثيل العمال للدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم           ويف تطبـيق قـانون العمل ت       -١٩٣
 :وتكون هلذه النقابات احلقوق التالية

 أن تطلب وأن تتلقى املعلومات من صاحب العمل عن الوضع االقتصادي واالجتماعي للمنشأة؛ -١

قبل أن يتخذ صاحب العمل     أن حتصـل يف الوقت املناسب على املعلومات وأن تتشاور مع صاحب العمل               -٢  
أي قرارات قد تؤثر يف مصاحل العمال، وخصوصاً القرارات اليت قد يكون هلا تأثري كبري على األجور وعلى ظروف العمل وعلى                     

 واملشاورات املقصودة يف هذا القانون هي تبادل اآلراء وإقامة حوار بني ممثلي العمال وصاحب العمل؛. االستخدام يف املنشأة

الشـتراك يف حتديـد األجر مقابل العمل ويف حتسني شروط هذا األجر، ويف حتديد بيئة العمل، وظروف                  ا -٣  
 العمل ووقت العمل، وكذلك يف محاية سالمة العمال وصحتهم؛

 الدخول إىل مقر املنشأة، وكذلك الدخول إىل أماكن العمل؛ -٤  

 تنظيم اجتماعات للعمال يف مكان املنشأة وعلى أرضها؛ -٥  
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مراقـبة االمتثال، ضمن عالقات العمل، للنصوص املعيارية ولالتفاقات اجلماعية وللقواعد الداخليــة يف              -٦  
 .املنشأة 

 صدر قانون منظمات أصحاب العمل واحتاداهتا الذي نظم الوضع القانوين والنظام            ١٩٩٩أبـريل   / نيسـان  ٢٩ويف   -١٩٤
ومبوجب هذا  . اهتا يف عالقاهتا مع النقابات ومع املؤسسات احلكومية والبلدية        القـانوين لتلك املنظمات، وأوضح حقوقها والتزام      

. القانون تكون مهمة منظمات أصحاب العمل متثيل مصاحل أعضائها يف عالقاهتا مع النقابات ومع املؤسسات احلكومية والبلدية                
باشرة أو غري مباشرة حبقوق العمال يف       وينص القانون بوجه خاص على أن منظمات أصحاب العمل ال ينبغي أن متس بصورة م              

 .االنضمام إىل النقابات أو أن تؤثر على سري عملها

 :ومبوجب هذا القانون ميكن أن تتخذ منظمات أصحاب العمل ورابطاهتا شكالً من األشكال التالية -١٩٥

 رابطة منظمات أصحاب العمل يف التفيا؛ -١  

 من الصناعات؛رابطة منظمات أصحاب العمل يف صناعة  -٢  

 .رابطة إقليمية ملنظمات أصحاب العمل -٣  

 من القانون العالقات بني منظمات أصحاب العمل ورابطاهتا مع النقابات مبراعاة            ١١وتتـناول املـادة      -١٩٦
ومبوجب تلك املادة تتوىل رابطة منظمات أصحاب العمل يف التفيا التفاوض مع رابطة             . التصـنيف سالف الذكر   

وعقد االتفاقات بشأن .  التفيا ومع رابطة النقابات املهنية اليت متثل أكثر من نصف العاملني يف البلد        نقابات عمال 
أما منظمات أصحاب العمل يف صناعة ما       . املـبادئ العامـة للـتعاون، والتفاوض على حل األوضاع التنازعية          

اعة والعمل على منع وقوع منازعات      والرابطات اليت تضمها فهي تتوىل التفاوض واالتفاق مع نقابات تلك الصن          
أما منظمات أصحاب العمل يف إقليم ما والرابطات . بسب اإلضرابات وغريها من املنازعات على مستوى الصناعة

الـيت تضـمها فهي تتوىل التفاوض واالتفاق مع املنظمات يف ذلك اإلقليم وتسعى إىل منع املنازعات اليت تسببها       
 .زعات على املستوى اإلقليمياإلضرابات وغريها من املنا

 احلق يف اإلضراب

 من الدستور يكون للعمال حق اإلضراب، وينظم القانون اخلاص باإلضراب الصادر            ١٠٨مبوجب املادة    -١٩٧
 . ممارسة هذا احلق١٩٩٨أبريل / نيسان٢٣يف 

اية مصاحلهم   من القانون املذكور على أن العمال هلم احلق يف اإلضراب من أجل مح             ٣وتـنص املـادة      -١٩٨
االقتصـادية أو املهنية، وعلى أن يستخدم احلق يف  اإلضراب كإجراء أخري إذا مل ميكن التوصل إىل اتفاق أو إىل                     

 من الدستور أن املشاركة يف      ٤وتؤكد املادة   . توفيق يف نزاع عمايل أثناء فترة املفاوضات السابقة على اإلضراب         
 .ل على املشاركة يف اإلضراب كما ال ميكن منعه يف املشاركة فيهاإلضراب هي طوعية وال ميكن إجبار العام

وهذا القانون ينظم بالتفصيل املفاوضات السابقة على اإلضراب، وإجراء إعالن إضراب واإلشراف على              -١٩٩
 .سري اإلضراب، واحلاالت واإلجراءات اليت تربر إعالن أن اإلضراب غري مشروع
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حدث نزاع بني العمال وأصحاب العمل وكان الرتاع جياوز حدود عالقات ومبوجب قانون اإلضراب إذا  -٢٠٠
فإذا كانت إجابة   . العمـل يكون من واجب العمال أو ممثليهم تقدمي مطالبهم إىل صاحب العمل يف صيغة واقعية               

اً صاحب العمل سلبية يكون على طريف الرتاع تنظيم مفاوضات سابقة على اإلضراب تستمر ملدة ال جتاوز أسبوع                
فـإذا مل ميكـن التوصل إىل اتفاق على حل الرتاع أثناء تلك املفاوضات يكون من حق العمال إعالن                   . واحـداً 

 .اإلضراب وفقاً لإلجراء املنصوص عليه يف القانون

ويقدم طلب بتنظيم اإلضراب، يبني مكان وقوعه وزمان وقوعه، وأسبابه، وعدد املضربني ومطالبهم، إىل       -٢٠١
سؤول، وإىل تفتيش العمل احلكومي وإىل اجمللس االستشاري الثالثي املؤلف من أصحاب العمل             صاحب العمل امل  

 .والدولة والنقابات قبل عشرة أيام على األقل من بدء اإلضراب

واحملكمـة هي وحدها اليت تستطيع أن تعلن أن اإلضراب أو طلب اإلضراب غري مشروع إذا مل يكن قد                -٢٠٢
 جاءت يف قانون اإلضراب أو إذا كان اإلضراب قد أُعلن أثناء فترة سريان اتفاق مجاعي                استوىف االشتراطات اليت  

كان قد سبق إبرامه هبدف تعديل شروط هذا االتفاق، مما يعترب خرقاً إلجراء تعديل االتفاق اجلماعي، أو إذا كان  
بشأن التعريفات أو   ( أو تنفيذه    اإلضراب إضراباً تضامنياً وليس لـه صلة بعدم إمكان التوصل إىل اتفاق إطاري           

أو إذا كان اإلضراب مقترحات للتعبري عن مطالب سياسية ) الضمانات العمالية وغريها من الضمانات االجتماعية
كذلك يعترب اإلضراب غري قانوين إذا كان يتناول قضايا سبق          . أو لتقدمي دعم سياسي أو إلظهار اعتراض سياسي       

 .ا بني أطراف الرتاع أثناء املفاوضات السابقة على اإلضرابالتفاوض عليها واالتفاق بشأهن

ويـنص قانون تنظيم اإلضراب على أن اإلجراءات املنصوص عليها تعين أن اقتراح تنظيم إضراب وتقدمي       -٢٠٣
ال طلب تنظيمه واملشاركة فيه ال تعترب انتهاكا لعقد العمل وال لقانون العمل وال ميكن أن تعترب مربراً لفصل العم                  

ويؤكد القانون أن أماكن    . وأن العمال الذين يشتركون يف اإلضراب وفقاً للقانون لن خيضعوا ألي عقوبة تأديبية            
 .العمل جيب أن تظل مفتوحة للعمال الذين يشاركون يف اإلضراب وفقاً لإلجراء الذي نص عليه القانون

لقضاة ورجال النيابة العامة وضباط الشرطة  من القانون يكون اإلضراب حمظوراً على ا١٦ومبوجب املادة  -٢٠٤
ورجـال اإلطفـاء وحراس احلدود وضباط وكاالت األمن القومي واملشرفني على السجون والعاملني يف القوات         

كذلك ينص القانون على أن من واجب صاحب العمل ومن واجب جلنة اإلضراب التأكد من أن العمل       . املسلحة
احلد األدىن من اخلدمات الالزمة للمجتمع إذا كان وقف هذه اخلدمات سيسبب سيستمر أثناء اإلضراب يف حدود 

. هتديداً لألمن القومي أو للسالمة أو للصحة أو حلياة اجملتمع بأكمله أو جملموعة بعينها من السكان أو ألفراد بعينهم
 :ويعدد القانون اخلدمات التالية على أهنا ضرورية للمجتمع

 ساعدة الطبية؛العالج الطيب وامل -١ 

 النقل العام؛ -٢ 

 توزيع مياه الشرب؛ -٣  

 اخلدمات اليت تنتج الطاقة الكهربائية والغاز واليت توزعها؛ -٤ 
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 االتصاالت؛ -٥ 

 الرقابة على النقل اجلوي واإلدارات اليت تقدم خدمات الرقابة على النقل اجلوي مع املعلومات األرصادية؛ -٦ 

 مة حتركات مجيع وسائل النقل؛اخلدمات املتعلقة بسال -٧ 

 خدمات مجع النفايات واملياه املستعملة وتطهريها؛ -٨ 

 ختزين املواد والنفايات املشعة واستخدامها والرقابة عليها؛ -٩ 

 .خدمات الدفاع املدين -١٠ 

م احلق يف التنظي  " بشأن   ١٩٤٩ عام   ٩٨وقـد صـدقت التفـيا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              -٢٠٥
. ٢٠٠١سبتمرب  /وقد أرسل هذا التقرير عن تنفيذ العهد إىل منظمة العمل الدولية يف أيلول            ". واملفاوضة اجلماعية 

 :وقد أُدجمت األحكام القانونية الواردة يف تلك االتفاقية يف النصوص التالية يف التفيا

 دستور مجهورية التفيا؛ -١ 

 ؛١٩٩١مارس /ر آذا٢٦قانون االتفاقات اجلماعية املؤرخ  -٢ 

 ؛١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣قانون النقابات املؤرخ  -٣ 

 مدونة العمل يف التفيا؛ -٤ 

 ؛١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٥قانون املنظمات غري احلكومية ورابطاهتا املؤرخ  -٥ 

 قانون املخالفات اإلدارية يف مجهورية التفيا؛ -٦ 

 ؛١٩٩٨أبريل /ان نيس٢٣قانون تنظيم اإلضراب املؤرخ  -٧ 

 ؛١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩قانون منظمات أصحاب العمل ورابطاهتا املؤرخ  -٨ 

 القانون اجلنائي؛ -٩ 

 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٥القانون بشأن املكتب الوطين حلقوق اإلنسان املؤرخ  -١٠ 

  من العهد٩املادة 

ره يف التفيا مبعزل عن التغريات السياسية اليت       ال ميكـن الـنظر إىل إقامة نظام الضمان االجتماعي وتطو           -٢٠٦
 .وقعت أثناء العشر سنوات األخرية واليت كان هلا تأثري كبري على تطور البلد بأكمله
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فأثناء سنوات النظام السوفيايت كانت الدولة متارس الرقابة على كل جمال من جماالت حياة كل فرد حبيث  -٢٠٧
وكانت النتيجة أن الدولة حتملت أيضاً املسؤولية الكاملة عن إشباع االحتياجات . مل تترك جماالً ألي مبادرة خاصة

ومىت حصل . اليومـية لكل مواطن؛ وإىل جانب ذلك كان لكل شخص مستوى مضمون من الضمان االجتماعي  
الفـرد عـلى هذه الضمانات مل يكن من املطلوب منه أن يبدي أي مبادرة شخصية أو أن يتحمل مسؤولية عن                     

 .وى معيشتهمست

 أصبح موضوع الساعة هو العالقة بني الدولة والفرد يف توفري الضمان      ١٩٩١وعند عودة االستقالل عام      -٢٠٨
وبدأ تطبيق السياسة االجتماعية الليربالية يف التفيا اليت تؤكد على مسؤولية الفرد عن حتسني أوضاعه، . االجتماعي

تماعية حكومية مضمونة ألولئك الذين ال يستطيعون كفالة سبل         وتضع يف الوقت نفسه أساساً لنظام مساعدة اج       
 .عيشهم أو التغلب على الصعوبات اخلاصة يف احلياة عند عدم احلصول على مساعدة كافية من أي شخص آخر

يتمتع كل واحد حبق    " احلقوق والواجبات ألي مواطن أو فرد      "١٩٩١ومبوجب القانون الدستوري عام      -٢٠٩
 يف حاالت الشيخوخة أو املرض أو فقد القدرة على العمل كلياً أو جزئياً، ويف حاالت فقد أحد                  يف مزايا التأمني  

ومل يعد هذا القانون سارياً بعد إدخال تعديالت على الدستور          . األقارب، هذا إىل جانب احلق يف إعانات البطالة       
احد احلق يف الضمان االجتماعي يف لكل و" من الدستور على أن ١٠٩ ويف الوقت احلاضر تنص املادة ١٩٩٨عام 

 ".حالة الشيخوخة أو عدم القدرة على العمل أو التعطل أو غري ذلك من احلاالت املنصوص عليها يف القوانني

 صـدر قـانون الضمان االجتماعي ضمن إطار نظام إصالح الضمان            ١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ٧ويف   -٢١٠
ي وعلى مبادئ تشغيله، وعلى احلقوق واملسؤوليات       االجـتماعي، ونـص عـلى وضع نظام للضمان االجتماع         

وتتضمن . االجتماعية األساسية لألفراد، وعلى الشروط األساسية ملمارستها، كما نظم أنواع اخلدمات االجتماعية
 : من القانون بيان القواعد األساسية لنظام الضمان االجتماعي٢املادة 

اواة بصرف النظر عن اجلنس أو العرق أو اجلنسية أو    تقدمي اخلدمات االجتماعية على أساس املس      -١  
 االنتماء الديين؛

 التضامن؛ -٢ 

 التأمني االجتماعي واملساعدة؛ -٣ 

 الوقاية؛ -٤ 

 احلكم الذايت؛ -٥ 

 .األسلوب الفردي -٦ 

 تشرين  ١ صدر أيضاً قانون املساعدة االجتماعية كما صدر يف          ١٩٩٥أكتوبر  / تشـرين األول   ٢٦ويف   -٢١١
 . قانون جديد عن التأمينات االجتماعية احلكومية يتماشى مع االشتراطات احلديثة١٩٩٧أكتوبر /ولاأل
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 مليون التس التفي ٤٨٩,٥ مبلغ ٢٠٠١وبلغت اإليرادات احلكومية املخصصة للتأمينات االجتماعية عام  -٢١٢
 يف املائة من    ١٠,٤ مليون أو    ٤٩٨,٨ يف املائـة من إمجايل الناتج احمللي يف حني أن املصروفات بلغت              ١٠,٢أو  

 .٢٠٠١ مليون التس التفي عام ٩,٢وعلى ذلك كان عجز هذه امليزانية هو . الناتج احمللي اإلمجايل

 ووصل العجز املتراكم يف هناية عام       ١٩٩٩والعجـز يف ميزانـية التأمينات االجتماعية موجود منذ عام            -٢١٣
ع الوكالة احلكومية للتأمينات االجتماعية أن تقدم مدفوعات        وحىت تستطي .  مليون التس التفي   ٧٣,٨ إىل   ٢٠٠١

، ضمن املبالغ واحلدود الزمنية الواردة يف النصوص، )املعاشات التقاعدية، وبقية االستحقاقات(الضمان االجتماعي 
نت  كا٢٠٠١عام (حصلت على قرض من امليزانية الرئيسية للحكومة املركزية وهي تدفع فائدة مقابل هذا القرض 

 ). يف املائة يف السنة على قرض طويل األجل٩,٣٢٥ يف املائة يف السنة على قرض قصري األجل و٣,٥٥الفائدة هي 

 ميزانية التأمينات االجتماعية

  مليون التس التفي نسبة مئوية من إمجايل الناتج احمللي
  اإليرادات املصروفات اإليرادات املصروفات
١٩٩٨ ٤٣٨,٣ ٤٤٥,٥ ١٢,٢ ١٢,٤ 
١٩٩٩ ٤٦٠,٢ ٥١٧,٨ ١١,٨ ١٣,٣ 
٢٠٠٠ ٤٧٤,٦ ٥٠٣,٨ ١١,٠ ١١,٦ 

وقد أوضح املكتب الوطين حلقوق اإلنسان يف بيانه أن واحدة من أكرب جمموعات الشكاوى اليت يتلقاها                 -٢١٤
هي الشكاوى من أن أصحاب العمل ال يدفعون اشتراكات التأمينات االجتماعية للعمال أو ال يدفعون إال جزءاً                 

١وقد نصت املادة    . ا، أو أن صاحب العمل مير حبالة إعسار وعلى ذلك فال حيصل الشخص على استحقاقاته              منه
من األحكام املؤقتة يف قانون التأمينات االجتماعية على أن الشخص الذي يتمتع هبذه التأمينات هو الشخص الذي 

احب العمل هــذا االلتزام ال يكـون أمام وعلى ذلك فإذا مل حيترم ص. دفعت عنه االشتراكات اإللزامية بالفعل
 استعرضت احملكمة الدستورية    ٢٠٠١فرباير  / شباط ٢٧ويف  . العامل سبيل ملمارسة حقوقه يف الضمان االجتماعي      

 من دستور   ١٠٩ و ١ من األحكام املؤقتة يف قانون التأمينات االجتماعية مع املادتني           ١اتفاق املادة   قضـية بشأن    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي أصدرته          ١ اجلزء   ١١ و ٩ع املادتني   مجهورية التفيا، وم  

ورغم الترحيب حبكم احملكمة    . وأعلنـت أن هذه املادة غري سليمة من تاريخ نشر هذا احلكم           . األمـم املـتحدة   
ال حيل بصورة هنائية مسألة الدسـتورية فإن املكتب الوطين حلقوق اإلنسان ال يزال يعرب عن قلقه من أن احلكم       

حقوق األفراد يف الضمان االجتماعي إذا مل تكن مدفوعات التأمينات االجتماعية قد دفعت عنهم حىت تاريخ نشر 
 .احلكم

 ):املعاشات(ويف الوقت احلاضر يضمن نظام الضمان االجتماعي احلقوق التالية  -٢١٥

 معاش الشيخوخة؛ -١ 

 معاش التقاعد؛ -٢ 

 لورثة؛معاش ا -٣ 
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 إعانات الوالدة؛ -٤ 

 إعانات املرض؛ -٥ 

 إعانات يف حالة إصابة العمل أو املرض املهين؛ -٦ 

 إعانات البطالة؛ -٧ 

 .إعانات العائالت اليت تعول أطفاالً -٨ 

وقـد بـدأ إصـالح التأميـنات االجتماعـية يف منتصف التسعينات وكان خطوة كبرية ال حنو توفري                    -٢١٦
عاشـات فحسـب بل أيضاً يف زيادة موارد العمل واملوارد املالية املتصلة هبا لتوفري ضمانات                االسـتحقاقات وامل  

اجتماعـية للسكان، ويف تنسيق عالقات العمل مثل ربط مبالغ املعاشات واالستحقاقات بدفع االشتراكات من               
مي، وتنظيم إعالن الدخل جانب األشخاص املشمولني بالضمان االجتماعي من أجل تقليل نسبة االقتصاد غري النظا

جمموع كتلة املرتبات   ( ارتفع حساب املرتبات     ١٩٩٨وعلى ذلك ففي عام     . وزيادة اإليرادات يف امليزانية الوطنية    
 يف املائة باملقارنة مع السنة السابقة وكان        ١٢، الذي تدفع منه املسامهات يف الضمان االجتماعي بنسبة          )يف البلد 
 يف املائة مما جياوز ٨,٤ هو ٢٠٠١ يف املائة ويف عام      ٦,٨ هو   ٢٠٠٠ائة ويف عام     يف امل  ١١,٧ هو   ١٩٩٩يف عام   

. متوسـط النمو يف املرتبات ويدل على منو املوارد العمالية يف االقتصاد الرمسي وعلى ارتفاع مبالغ األجور املعلنة                 
 واملسؤولية عن دفع    وكـلما زاد الوعـي الشخصـي باالشتراك يف الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية            

االشتراكات تزيد نسبة الناتج احمللي اإلمجايل اليت تنفق على حتسني رعاية السكان وعلى تراكم األموال لضمان دفع 
 .املعاشات يف املستقبل

 معاش الشيخوخة

. كـان وضع نظام جديد للمعاشات واحداً من العناصر األساسية يف إصالح نظام الضمان االجتماعي               -٢١٧
استناداً ) تتنوع فيه األخطار  (دف من إصالح نظام املعاشات هو إقامة نظام معاشات سليم من الناحية املالية              واهل

إىل دفع االشتراكات من جانب املؤمن عليهم، حبيث يشمل عنصر تضامن األجيال وعنصر التراكم الفعلي لرأس                
 توفري بديل موثوق به للدخل يف األجل        مـال املعاشات يف ظروف تزايد األعمار بسرعة بني السكان حىت ميكن           

وبصرف النظر عن الصعوبات الكبرية يف الفترة االنتقالية هناك اعتراف دويل بأن نظام املعاشات يف التفيا . الطويل
 .واحد من أحدث النظم وأكفئها

ملعاشات على ثالثة   وبالنظر إىل األحوال االجتماعية واالقتصادية والوضع الدميغرايف يف البلد يقوم نظام ا            -٢١٨
القاعدة األوىل هي التضامن اإلجباري بني خمتلف األجيال يف نظام املعاشات؛ القاعدة الثانية هي نظام               : قواعـد 

وبوجود هذه القواعد   . معاشات حكومي إجباري متوله الدولة؛ القاعدة الثالثة نظام املعاشات اخلاص االختياري          
 .الستقرار هلذا النظام يف األجل الطويلالثالثة يف نظام املعاشات ميكن ضمان ا
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والقاعدة األوىل هي نظام معاشات يقوم على مدفوعات التأمني االجتماعي ويعمل وفقاً ملبدأ التضامن بني  -٢١٩
 ١٥فوفقاً لقانون املعاشات احلكومية يشمل هذا النظام مجيع السكان النشطني اقتصادياً الذين بلغوا سن . األجيال

األشخاص (إىل جانب فئات سكانية غري نشيطة اقتصادياً حمددة بالذات ) أو العاملون حلساب أنفسهمالعمال (سنة 
غري القادرين على العمل، األشخاص الذين يتولون رعاية طفل دون سن سنة ونصف، األشخاص الذين حيصلون                

خلاضعني للتأمني االجتماعي وأما غري ا). عـلى إعانـات البطالة أو إعانات املرض أو إعانات األمومة وغري ذلك       
 . سنة فلهم أن ينضموا باختيارهم إىل نظام املعاشات١٥اإلجباري يف التفيا والذين بلغوا سن 

. ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢وتشـغيل نظـام املعاشات ينظمه قانون املعاشات احلكومية الصادر يف             -٢٢٠
 سنوات أن ١٠ مدة اشتراكه يف التأمني ال تقل عن  سنة وكانت٦٢ومبوجب هذا القانون يكون لكل من بلغ سن 

 سنة زيد باملقارنة مع سن التقاعد الذي كان     ٦٢ويالحظ أن سن التقاعد أي      . حيصـل عـلى معاش الشيخوخة     
ويف نفس الوقت حدثت مساواة تدرجيية يف سن التقاعد بني الرجال           . منصوصـا علـيه أثـناء الفترة السوفياتية       

يوليه / متوز ١ سنة، ومنذ    ٥٨سن التقاعد للنساء يف الوقت احلاضر هو        (ة يف سن التقاعد     والنساء، وزيادة تدرجيي  
 ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١كذلك ينص القانون على أنه حىت       ).  سنة للرجال  ٦١ سنة للنساء و   ٥٨,٥ أصـبح    ٢٠٠١

تني من بلوغ السن  أي قبل سن- سنة أن يتقاعدوا مبكراً ٣٠جيوز للرجال والنساء الذين ال تقل مدة تأمينهم على 
 .املنصوص عليها يف القانون

فمبلغ املعاش ُيحسب على أساس رأس املال : ويقوم تشغيل نظام معاشات الفئة األوىل على مبادئ التأمني -٢٢١
االمسـي للمعاش املتراكم أثناء فترة العمل، أي على أساس املدفوعات اليت دفعت لتأمني املعاشات وقسمتها على                 

وملا كان العمر املرتقب للنساء أعلى بكثري مما هو للرجال فإن مبدأ            .  املرتقب يف سن التقاعد    اسـقاطات العمـر   
ورأس . التضامن بني اجلنسني ينطبق وتقوم احلسابات على أساس متوسط العمر املرتقب لكل من الرجال والنساء              

كن على عكس نظام املعاشات املمولة مـال املعاش االمسي يدر فائدة كما يف حالة نظام املعاشات املمولة ذاتيا ول  
ذاتياً، حيث يعتمد منو رأس املال على عائد االستثمارات، فإن منو رأس املال يف الفئة األوىل يعتمد على منو األجور 

ويف هذا النظام يعتمد مبلغ املعاش على مبلغ املسامهات اليت دفعت للتأمينات االجتماعية، وعلى الرقم               . يف الـبلد  
 يف  ٥٠ إىل   ٤٠حنو  (رأس املال وعلى سن التقاعد مبا يضمن للمؤمن عليه جزءاً معلوماً من دخله السابق               الدليلي ل 

 ).املائة حبسب سن التقاعد

 كان مبلغ معاشات الشيخوخة ملن بلغوا سن التقاعد املنصوص          ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحىت   -٢٢٢
مع تطبيق ) ٣٠التس التفي (ينات االجتماعية احلكومية علـيه يف القـانون جيـب أال يقل عن استحقاقات التأم     

 سنة  ٢٠؛ لألشخاص الذين جتاوز مدة تأمينهم       ١,١:  سنة ٢٠إذا كانت فترة التأمني ال جتاوز       : املعامالت التالية 
 كانت  ٢٠٠٢وحىت عام   . ١,٥:  سنة ٣٠؛ إذا كانت فترة التأمني جتاوز       ١,٣:  سنة ٣٠ولكـن ال تصـل إىل       

 حبسب الرقم الدليلي لألسعار االستهالكية وذلك بصفة منتظمة ولكن بعد التغريات يف عام              املعاشـات جمدولـة   
ديسمرب / كانون األول٣١وعلى ذلك فحىت .  سـتدخل األجـور أيضاً يف احلسبان عند جدولة املعاشات    ٢٠٠٢
 جتدول مبراعاة الرقم  إذا كانت املعاشات احلكومية ال جتاوز ثالثة أمثال الضمان االجتماعي احلكومي فإهنا٢٠٠٥

 يف املائة من الزيادة الفعلية يف اشتراكات التأمني يف حني أن املعاشات             ٢٥الدليلي الفعلي لألسعار االستهالكية و    
الـيت جتـاوز ثالثـة أمثال معاش الضمان االجتماعي احلكومي ولكنها ال جتاوز مبلغ يساوي مخسة أمثال هذه                   
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 يطبق  ٢٠١٠ حىت   ٢٠٠٦وأثناء الفترة من عام     . يلي لألسعار االستهالكية  االستحقاقات جتدول حبسب الرقم الدل    
 يف املائة لألجور على مجيع املعاشات اليت ال جتاوز مبلغا يعادل مخسة ٢٥الرقم الدليلي لألسعار االستهالكية ودليل 

لزيادة الفعلية يف    يف املائة ا   ٥٠ فإن   ٢٠١١أمـثال إعانـات الضمان االجتماعي احلكومي، وأما ابتداًء من عام            
 .املسامهة يف التأمني من األجور ستستخدم يف الرقم الدليلي لألسعار االستهالكية واألجور

ويستمر صاحب املعاش الذي يعمل يف دفع . وألصحاب املعاشات احلق يف العمل بصرف النظر عن العمر -٢٢٣
ت يستخدم لزيادة مبلغ املعاش مرة كل ثالث مسامهات للتأمني االجتماعي ويتراكم لـه رأس مال امسي يف املعاشا

امليزانية اخلاصة (ويكون متويل املعاشات املدفوعة بواسطة االشتراكات املدفوعة يف الضمان االجتماعي      . سـنوات 
 ).بالضمان االجتماعي احلكومي

ى مبدأ استثمار   وأما الفئة الثانية يف نظام املعاشات أي نظام املعاشات احلكومي اإلجباري فهي تقوم عل              -٢٢٤
مدفوعـات فـردية يف التأمينات االجتماعية، مما يعين أن جزءاً من املدفوعات اليت يدفعها الشخص مقابل معاش             

وبذلك ميكن احلصول على رأس مال إضايف للتقاعد دون زيادة معدل املدفوعات العامة اليت . الشيخوخة سيستثمر
واالشتراك يف هذه الفئة    . لك ميكن ضمان دخل إضايف عند التقاعد      يدفعها املتقاعدون للتأمينات االجتماعية، وبذ    

يوليه / متوز ١الثانـية مـن نظام املعاشات إجباري جلميع السكان العاملني النشطني اقتصادياً الذين مل يبلغوا يف                 
وبالتدريج .  سنة فيمكنهم االشتراك على أساس طوعي      ٤٩ إىل   ٣٠ سنة، وأما من كانوا يف سن        ٣٠ سن   ٢٠٠١

ـ  وينظم تشغيل هذه الفئة قانون املعاشات املمولة من        . يدخل مجـيع العاملني يف هذه الفئة الثانية من املعاشات         س
وحىت عام  . ٢٠٠١يوليه  / متوز ١ والذي دخل مرحلة التنفيذ يف       ٢٠٠٠فرباير  / شباط ١٧الدولـة الذي صدر يف      

نوات التالية سيكون للمشتركني يف النظام       كانت موارد هذه الفئة تدار من جانب خزانة الدولة مث يف الس            ٢٠٠٣
 إما خزانة الدولة أو أي واحد من مديري الصناديق اخلاصة املرخص هلا من              -فرصـة اختيار مدير لتلك األموال       
 .جانب هيئة األسواق املالية والرأمسالية

خاصة يستطيع كل فرد    والفئة الثالثة من نظام املعاشات هي نظام املعاشات اخلاصة الطوعية أي صناديق              -٢٢٥
 ٥وخيضع تشغيل هذا النظام لقانون      . أن يسـاهم فـيها وأن حيصـل عـلى مـوارد إضافية ملعاش الشيخوخة              

ومبوجب . ١٩٩٨يوليه / متوز١ بشأن صناديق املعاشات اخلاصة، الذي دخل حيز التنفيذ يف ١٩٩٧يونيه /حزيران
 جيوز االشتراك يف الصناديق املغلقة إال لألشخاص        وال. هـذا القانون تكون هناك صناديق مغلقة وأخرى مفتوحة        

 .الذين كانوا يعملون لدى مؤسسي تلك الصناديق

 معاش العجز

 منه على أن  ١٤ينظم قانون املعاشات احلكومية حق الشخص يف احلصول على معاش العجز فتنص املادة               -٢٢٦
 . يف معاش العجز سنوات هلم احلق٣األشخاص املعوقني الذين ال تقل مدة تأمينهم عن 

واألشـخاص املعوقون هم األشخاص الذين يعانون لفترة طويلة من قيود دائمة على قدراهتم البدنية أو                 -٢٢٧
وهناك فحص طيب يف    . العقلـية مما يعوق اندماجهم يف اجملتمع، ويقلل من قدرهتم على العمل إما كلياً أو جزئياً               
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و العقلي لدى الفرد، وتقييم قدرته على االندماج يف اجملتمع،          حـاالت العجز هبدف حتديد درجة العجز البدين أ        
 .وهذا الفحص جيريه خرباء تفتيش الرعاية الطبية وحتديد قدرات العمل

يعتمد على فئة العجز وعلى مدة التأمني ) عجز شديد(ومقدار املعاش للمعوقني من الفئة األوىل أو الثانية          -٢٢٨
 شهراً متتابعة خالل السنوات اخلمس األخرية قبل        ٣٦توسط األجر يف أي     الـيت دفعها الشخص املعّوق وعلى م      

وهناك حد أدىن هلذا املعاش، فللمعوقني من الفئة األوىل والثانية جيب أال يقل املعاش عن               . احلصـول على املعاش   
، ١ من الفئة  للمعوقني١,٦: مع تطبيق املعامالت التالية   )  التس التفي  ٣٠(إعانات الضمان االجتماعي احلكومية     

يكون املعاش مساوياً الستحقاقات    ) عجز خفيف (ويف حالة املعوقني من الفئة الثالثة       . ٢ للمعوقني من الفئة     ١,٤
 . التس التفي يف الشهر٣٠الضمان االجتماعي احلكومية أي 

ويدفـع معـاش العجـز طـوال فترة العجز حىت يصل املستفيد إىل سن التقاعد واحلصول على معاش                    -٢٢٩
وعند بلوغ سن التقاعد يتغري معاش العجز وحيل حمله معاش الشيخوخة حبيث ال يقل عن معاش العجز . الشيخوخة

ومعاشات العجز جمدولة بنفس الطريقة املتبعة يف مجيع املعاشات اليت تدفعها           . الـذي كان يدفع أثناء فترة العجز      
 .الدولة

 سنة ١٥ن الناشطون اقتصادياً الذين جاوزا عمر     ومبوجـب قـانون الـتأمني االجتماعي احلكومي يكو         -٢٣٠
باستثناء من بلغوا سن التقاعد، واملعوقون من الفئتني األوىل والثانية داخلني ) العاملني أو العاملني حلساب أنفسهم(

ويكون زوج الشخص العامل حلساب نفسه الذي ال خيضع للضمان االجتماعي . بصفة إجبارية ضمن تأمني العجز
 يف مجهورية التفيا ومل يصل إىل سن احلصول على معاش الشيخوخة احلكومي حق االنضمام بإرادته إىل   اإلجباري

امليزانية احلكومية  (ويأيت متويل معاشات العجز من مدفوعات املسامهة يف الضمان االجتماعي           . نظام تأمني العجز  
 ).املخصصة للضمان االجتماعي

ة أن حيصلوا على إعانات البطالة وفقاً لقانون الضمان االجتماعي احلكومي وجيوز للمعوقني من الفئة الثالث -٢٣١
 ال يستفيدون من    ٢ و ١الـذي يقضـي بأن يستفيد الشخص من تأمني البطالة، يف حني أن املعوقني من الفئتني                 

لقانونية إعانات البطالة ألن احتمال فقد القدرة على العمل أخذت بالفعل يف االعتبار وعلى ذلك فإن النصوص ا                
 .السارية ال تنص على حقهم يف احلصول على إعانة البطالة

 إعانات األمومة

 جيوز ملن   ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦مبوجب قانون التأمني على األمهات وضد األمراض الصادر يف           -٢٣٢
وينص . ت األمومةانتهت إجازة الوضع بالنسبة هلا أن حتصل على إعانات الضمان االجتماعي احلكومية، أي إعانا

 على أن مجيع العاملني والعاملني      ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ١قـانون التأمني االجتماعي احلكومي الصادر يف        
 .حلساب أنفسهم خيضعون لتأمني األمومة

 من قانون التأمني على األمهات وضد األمراض على أن إعانات األمومة تدفع للمرأة طوال فترة                ٥وتـنص املـادة      -٢٣٣
جازة احلمل والوضع إذا كانت تغيبت عن العمل وبالتايل مل يكن لديها مّرتب أو إذا كانت تعمل حلساب نفسها ولكنها مل                     إ

وجمموع عدد هذه األيام يعين أن إعانة األمومة .  يوما تقومييا  ٥٦وتستمر إجازة احلمل والوضع ملدة      . تعـد حتصل على دخل    
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ص نفس املادة على أنه إذا كانت املرأة قد سجلت نفسها لدى طبيب قبل األسبوع               كذلك تن .  يوماً تقوميياً  ١١٢متـنح ملدة    
 يوما تقومييا وبذلك يكون طول إجازة احلمل        ١٤الـثاين عشـر من احلمل حتصل على إجازة مدفوعة األجر إضافية قدرها              

اعفات أثناء فترة احلمل وأثناء     وباملثل يف حالة حدوث مض    . ٥٦ يوماً تقوميياً بدالً من      ٧٠وفـترة احلصـول على اإلعانات       
 ١٤الوالدة أو يف فترة ما بعد الوالدة، أو يف حالة والدة طفلني أو أكثر، حتصل األم على إجازة مدفوعة األجر إضافية قدرها                 

 . يوماً تقومييا٧٠ً يوما إىل ٥٦يوماً تقوميياً وبذلك متتد فترة إجازة ما بعد الوالدة من 

س القانون على أن اآلباء وغريهم من األشخاص الذين يتولون رعاية الطفل يف املرتل  من نف٦وتنص املادة  -٢٣٤
فعالً والذين فقدوا دخلهم من املرتب ويستفيدون من تأمني األمومة إذا كانت األم قد توفيت أثناء الوالدة أو يف                   

 تتوىل رعاية الطفل أو ترعاه حبسب اليوم الثاين واألربعني من فترة ما بعد الوالدة، أو إذا كانت األم قد رفضت أن
اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون أو إذا كانت غري قادرة على رعاية الطفل حىت اليوم الثاين واألربعني بعد                  

وتنص . الوالدة إما بسبب املرض أو اإلصابة أو بسبب صحي آخر متصل بذلك يكون هلم احلق يف إعانة األمومة                 
ى أنه إذا كانت األسرة قد تبنَّت طفالً مل يكن قد بلغ سن شهرين متنح إعانة األمومة ملدة                   من القانون عل   ٧املادة  
وجيب أال جياوز األجر املتوسط عن اليوم التقوميي الذي يعتمد يف           .  يومـاً تقوميـياً تبدأ من يوم تبين الطفل         ٥٦

ت اإلجبارية يف التأمني االجتماعي  من املبلغ األقصى السنوي للمسامها١/٣٦٥ يف املائة من ٥٠حساب اإلعانات 
 .احلكومي الذي كان سارياً يف تاريخ حدوث الواقعة التأمينية

 يف املائة من األجر الذي      ١٠٠ من القانون على أن إعانات األمومة متنح على أساس           ١٠وتـنص املادة     -٢٣٥
اشتراكات التأمني منصوص   وفترة حساب األجر املتوسط الذي يعتمد يف        . يعـتمد يف حساب اشتراكات التأمني     

فبالنسبة للعاملني تكون الفترة ستة شهور تقوميية تنتهي قبل شهرين تقومييني .  من القانون٣٢ و٣١عليه يف املادتني 
 شهراً تقوميياً تنتهي    ١٢من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة التأمينية؛ وللعاملني حلساب أنفسهم تكون هي فترة              

 .من ربع السنة الذي حدثت فيه الواقعة التأمينيةقبل ثالثة أشهر تقوميية 

ويف التفيا متنح إعانات األمومة جلميع املشمولني بالتأمني االجتماعي الذين يكونون خاضعني عند حدوث  -٢٣٦
مثالً طول مدة اخلدمة أو مدة      (الواقعة التأمينية لتأمني األمومة، وليس هناك مدة معينة الستحقاق تلك اإلعانات            

وأما النساء الاليت فقدن العمل بسبب تصفية مؤسسة أو منشأة أو منظمة            ). شتراكات التأمني االجتماعي  دفـع ا  
 ٢١٠فيحصلن على إعانة األمومة وفقاً لإلجراء العام إذا كان حقهن يف احلصول على إجازة الوضع قد بدأ قبل                   

 .أيام على األقل بعد انتهاء عالقة العمل

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املعايري الدنيا للتأمينات االجتماعية كان مبلغ            من   ٦٧ووفقـاً للمادة     -٢٣٧
 ).انظر اجلدول( جياوز ضعف احلد األدىن املنصوص عليه يف االتفاقية ٢٠٠٢إعانة األمومة عام 
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 التقييم

مقدار اإلعانة حبسب احلد األدىن 
وفقا للنصوص السارية يف التفيا 

 )i(** الشهربالالتس الالتفي يف

مقدار اإلعانة حبسب احلد األدىن 
املنصوص عليه يف اتفاقية منظمة 

 *١٠٢العمل الدولية رقم 

 
 

 نوع اإلعانات
إعانـات األمومـة جتاوز احلد      
األدىن الـذي تنص عليه اتفاقية      

 ١٠٢منظمة العمل الدولية رقم 

 إعانة األمومة  التس التفي٥٤,٤٦  التس التفي١٢٠,٣٧

 من اتفاقية منظمة العمل     ١٠٢ و ٦٧انة األمومة حمسوب مبراعاة الشروط الواردة يف املادتني         مـبلغ إع   * 
). رجل وزوجة وطفالن  ( يف املائة من أجر املستفيد النموذجي من اإلعانة          ٤٥الدولـية، بشرط أن يكون مبلغ اإلعانة        

ص يعمل يف أكرب جمموعة من األنشطة        يكون املستفيد من اإلعانة النموذجي هو شخ       ٦٥ من املادة    ٧ومبوجـب الفقرة    
وتفيد نتائج مسح املهن الذي أجرته إدارة اإلحصاء        . االقتصـادية اليت تضم أكرب جمموعة من الذكور النشطني اقتصادياً         

 أن هذه اجملموعة هي جمموعة العاملني يف صناعات التجهيز الذين يصل متوسط أجرهم اإلمجايل عام   ٢٠٠١املركزية عام   
 . التس التفي يف الشهر١٤٨,٢٦ إىل ٢٠٠١

 مليون التس التفي ٠,٢ يتبني أن املصروفات على إعانات األمومة ارتفعت من ١٩٩١وباملقارنة مع عام  -٢٣٨
 إىل  ١٩٩١ التس التفي عام     ٠,٠٦ارتفع من   ) اليومي( وأن متوسط مبلغ اإلعانة      ٢٠٠١ ملـيون عام     ٥,٧إىل  

توسط إعانات األمومة من جمموع املصروفات من الناتج         كان م  ٢٠٠١ويف عام   . ٢٠٠١ التـس عـام      ٤,٥٢
 . يف املائة٠,١٢اإلمجايل احمللي 

ويف نفـس الوقـت ال تدفـع إعانات األمومة لألمهات الاليت ال يعملن والاليت مل يدفعن االشتراكات                   -٢٣٩
هات الاليت ولدن أطفاالً  يف املائة من مجيع األم٤٧ مل حتصل إال ٢٠٠١اإلجبارية يف الضمان االجتماعي؛ ويف عام 

 .على إعانات األمومة

 إعانات املرض

يف املستشفيات والعيادات اخلارجية، وتشمل     (إعانـات املـرض من الناحية العملية هي الرعاية الطبية            -٢٤٠
ت هي ، ومتوهلا ميزانية الدولة؛ ومن الناحية املالية فإن هذه اإلعانا)املستحضرات الصيدلية وعالج األسنان لألطفال

 مثل عدم القدرة على ممارسة -إعانات من الضمان االجتماعي احلكومي ُتمنح وتدفع بسبب حدوث واقعة تأمينية 
 .عمل مؤقتا حبسب قانون التأمني على األمهات والتأمني ضد املرض

إذا ) سهمالعاملني والعاملني حلساب أنف   (وتدفع هذه اإلعانة لألشخاص املشمولني بالتأمينات االجتماعية         -٢٤١
كانوا مشمولني بالتأمني وفقا لقانون التأمينات االجتماعية احلكومية، وإذا مل يكن يف قدرهتم االلتحاق بعمل أثناء   

العجز عن العمل نتيجة ملرض أو إصابة؛ ضرورة احلصول : فترة العجز أو فقدوا أجرهم لسبب من األسباب التالية
ائية؛ العجز بسبب احلجر الصحي؛ العالج يف مصحة أو منتجع          عـلى مساعدة طبية أو عالج طيب ذي طبيعة وق         

صـحي أثناء فترة النقاهة بعد مرض أو إصابة، إذا كان هذا العالج ضرورياً الستعادة القدرة على العمل حبسب                  
شهادة الطبيب؛ الدخول إىل مؤسسة عالجية لتركيب أطراف صناعية أو ما مياثلها؛ ضرورة رعاية طفل مريض مل     

 . سنة١٤ن يبلغ س
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واحلق يف احلصول على إعانة املرض مقرر لألشخاص الذين يعجزون عن ممارسة العمل خالل شهر بعد                 -٢٤٢
انـتهاء فترة االستخدام إذا كانت مدفوعات االشتراك يف التأمينات االجتماعية قد دفعت ملدة شهرين على األقل            

 .قبل انتهاء فترة االستخدام

 يف املائة من متوسط األجر الشهري الذي يدفع منه الشخص           ٨٠ل دفوعة مساوية   وتكون إعانة املرض امل    -٢٤٣
 يوماً األوىل من العجز عن العمل من جانب صاحب العمل من            ١٤وتدفع إعانات املرض عن     . اشتراكات التأمني 

ترداد القدرة  الصندوق اخلاص به يف حني أن الفترات التالية من العجز حىت الشفاء والعودة إىل العمل أو حىت اس                 
 .على العمل تدفع من جانب الوكالة احلكومية للتأمينات االجتماعية

 أسبوعاً ابتداء من أول يوم عجز عن العمل، إذا ٥٢وال تدفع اإلعانة عن فترة العجز عن العمل اليت جتاوز  -٢٤٤
 ٧٨العمل اليت جتاوز    وباملثل ال تدفع اإلعانة عن فترة العجز عن         . كـان هـذا العجز ظل مستمراً دون انقطاع        

واالستثناء من هذا احلكم هو . أسـبوعاً أثناء الثالث سنوات إذا كان العجز عن العمل متكرراً على فترات معينة     
فمرضى السل حيصلون على اإلعانة إىل حني الشفاء        . حالة العجز عن العمل الذي يرجع إىل اإلصابة مبرض السل         

 .ل أو إىل حني إثبات العجز عن العملمن املرض والقدرة على العودة إىل العم

وإذا كان العجز املؤقت عن العمل راجعاً إىل املرض أو اإلصابة اليت ال تعترب إصابة عمل يكون من واجب  -٢٤٥
 يف املائة من متوسط ٧٥صاحب العمل أن يدفع للعامل إعانات املرض من موارد صاحب العمل حبيث ال تقل عن 

 يف املائة من متوسط أجر      ٨٠ين والثالث من العجز املؤقت عن العمل وحبيث ال جتاوز           أجـر العامل يف اليوم الثا     
 وذلك ابتداء من اليوم الرابع إىل اليوم الرابع عشر من العجز املؤقت عن العمل، عندما يكون العامل قد                  -العامل  

املؤقت عن العمل اليت كان ميكن وتدفع إعانات املرض عن أيام العجز . من قائمة األمراض" ألف"أُدرج يف القائمة 
وال تدفع اإلعانة عن اليوم األول من العجز عن العمل إال . أن يعملها العامل إذا مل يكن قد أصيب بالعجز املؤقت

 .يف احلاالت اليت يكون العجز املؤقت فيها راجعاً إىل إصابة عمل

ون على صاحب العمل، وفقاً لقانون التأمني فإذا كان العجز املؤقت عن العمل راجعاً إىل إصابة عمل فيك -٢٤٦
، أن يدفع إعانة    ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢االجتماعي اإلجباري ضد حوادث العمل واألمراض املهنية بتاريخ         

 يوما تقوميياً األوىل من العجز عن العمل وذلك مبقدار          ١٤ل املرض للعامل من موارد صاحب العمل اخلاصة ملدة ا        
 .ن متوسط األجر الشهري املعتمد يف حساب اشتراكات التأمني االجتماعي يف املائة م٨٠

 يف املائة من    ٨٠ومبوجب قانون التأمني على األمهات وضد األمراض تدفع اإلعانة يف حالة املرض مبقدار               -٢٤٧
 .متوسط األجر الشهري الذي حتسب على أساسه اشتراكات التأمني

 على أساسه اشتراكات التأمني عند حساب االستحقاقات يف حالة املرض           ومتوسـط األجـر الشهري الذي حتسب       -٢٤٨
 وبالنسبة للعمال يكون ذلك ملدة ستة شهور تقوميية تنتهي قبل           -يتحدد على أساس األجر املعتمد يف حساب اشتراكات التأمني          

م فيكون ملدة اثىن عشر شهراً تنتهي قبل        شهرين من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة التأمينية، أما بالنسبة للعاملني حلساب أنفسه            
وجيب أال يزيد متوسط األجر الذي حتسب على أساسه         . ثالثـة أشـهر تقوميية من ربع السنة الذي وقعت فيه الواقعة التأمينية            
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 من احلد األقصى السنوي لالشتراكات اإلجبارية       ١/٣٦٥ يف املائة من     ٥٠اشـتراكات التأمني عند حساب إعانات املرض عن         
 .يف التأمني االجتماعي احلكومي اليت كانت سارية يف تاريخ حدوث الواقعة التأمينية

وال تدفع إعانة املرض إذا كان العامل أثناء فترة املرض قد أدى العمل يف مكان عمله، أو إذا كان العجز                -٢٤٩
 أمام احملكمة، أو إذا عن العمل قد حدث أثناء ارتكاب الشخص جرمية أو حدث كنتيجة لتلك اجلرمية وثبت ذلك

كان الشخص قد أحدث ضرراً بنفسه أو بصحته أو بصحة شخص حتت رعايته عن عمد وقصد، وثبت ذلك من               
جانب األطباء، أو إذا كان الشخص قد حاول احلصول على اإلعانة بطريق الغش وثبت ذلك بواسطة طبيب أو                  

 .بواسطة وكالة التأمينات االجتماعية احلكومية

ف دفع إعانة املرض إذا مل حيترم الشخص أثناء فترة املرض القواعد اليت وضعها الطبيب وذلك بدون ويتوق -٢٥٠
أي سـبب مقـبول، أو إذا مل يتردد على عيادة الطبيب أو يتقدم إىل جلنة اخلرباء الطبيني وذلك بدون أي سبب                      

بإعالة كاملة من جانب احلكومة، أو      مقبول، وكذلك تتوقف اإلعانة أثناء املدة اليت يكون فيها الشخص متمتعاً            
 .فترة احلجز يف احلبس أو السجن

 جتاوز  ٢٠٠١ كانت إعانات املرض عام      ١٠٢ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٦٧ووفقـاً للمادة     -٢٥١
 .احلدود الدنيا اليت نصت عليها االتفاقية

 
 
 التقييم

مقدار اإلعانة حبسب احلد األدىن 
ية يف التفيا وفقا للنصوص السار

 )ii(بالالتس الالتفي يف الشهر

مقدار اإلعانة حبسب احلد األدىن 
املنصوص عليه يف اتفاقية منظمة 

 *١٠٢العمل الدولية رقم 

 
 

 نوع اإلعانات
اإلعانـات جتاوز احلد األدىن     
الذي تنص عليه اتفاقية منظمة 

 ١٠٢العمل الدولية رقم 

 ة املرضإعان  التس التفي٥٤,٤٦  التس التفي٨١,٧٤

 من اتفاقية منظمة العمل     ١٠٢ و ٦٧مـبلغ إعانة املرض حمسوب مبراعاة الشروط الواردة يف املادتني            * 
). رجل وزوجة وطفالن  ( يف املائة من أجر املستفيد النموذجي من اإلعانة          ٤٥الدولـية، بشرط أن يكون مبلغ اإلعانة        

نة النموذجي هو شخص يعمل يف أكرب جمموعة من األنشطة           يكون املستفيد من اإلعا    ٦٥ من املادة    ٧ومبوجـب الفقرة    
وتفيد نتائج مسح املهن الذي أجرته إدارة اإلحصاء        . االقتصـادية اليت تضم أكرب جمموعة من الذكور النشطني اقتصاديا         

يل عام  أن هذه اجملموعة هي جمموعة العاملني يف صناعات التجهيز الذين يصل متوسط أجرهم اإلمجا  ٢٠٠١املركزية عام   
 . التس التفي يف الشهر١٤٨,٢٦ إىل ٢٠٠١

 مليون التس التفي    ٠,٨ يتبني أن املصروفات على إعانات املرض ارتفعت من          ١٩٩١وباملقارنة مع عام     -٢٥٢
 إىل  ١٩٩١ التس التفي عام     ٠,٠٧ارتفع من   ) اليومي( وأن متوسط مبلغ اإلعانة      ٢٠٠١ ملـيون عام     ٩,٦إىل  

 كانت إعانات املرض إىل جمموع املصروفات من الناتج اإلمجايل احمللي ٢٠٠١عام ويف . ٢٠٠١ التس عام    ٣,٦٨
 . التس التفي٨١,٧٤ يف املائة، وكان متوسط مبلغ هذه اإلعانات ٠,٢
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املؤشرات الكمية يف التأمني ضد      ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
 األمراض

باألسعار (الالتس اإلنفاق مباليني   ١٥,٠ ١٣,٦ ٣,١ ٥,٦ ٧,٦ ٨,٤ ٩,٦
 )احلقيقية

عـدد أيـام املـرض املدفوعة        ٣٦٢,٧ ٢٩٨,١ ١٠٥,٧ ١٦٣,٣ ١٧٧,٧ ١٩٠,٧ ٢١٣,١
 )املتوسط الشهري باآلالف(

متوسـط مبالغ إعانات املرض      ٣,٤٦ ٣,٨٢ ٢,٧٠ ٢,٨٧ ٣,٤٨ ٣,٦٤ ٣,٦٨
 املدفوعة يوميا

 اإلعانات يف حالة إصابة العمل أو املرض املهين

/  تشرين الثاين٢ التأمني االجتماعي اإلجباري ضد حوادث العمل واألمراض املهنية الصادر يف ينظم قانون -٢٥٣
 محاية األشخاص الذين يصابون أثناء العمل، وينص على أن املؤمن عليه الذي ُيصاب بإصابة عمل               ١٩٩٥نوفمرب  

 :أو الذي يصاب مبرض مهين لـه احلق يف اإلعانات التالية

حد ( العجز املؤقت عن العمل الراجعة إىل حادث عمل أو إىل مرض مهين إعانـة مـرض لفترة    -١ 
 ؛) أسبوعاً تقومييا٥٢ًأقصى 

تعويـض عن فقد القدرة عن العمل إذا ثبت لدى خرباء تفتيش الرعاية الطبية وقدرات العمل                 -٢ 
 حدوث عجز جزئي أو كلي عن العمل بسبب إصابة عمل أو مرض مهين؛

ميكن تغيريها إىل تعويض عن فقد القدرة عن العمل إذا ثبت لدى التفتيش             إعانـة ملرة واحدة و     -٣ 
  يف املائة؛٢٤ إىل ١٠سالف الذكر حدوث عجز عن العمل مبعدل ما بني 

 العالج وإعادة التأهيل الطيب واملهين، تكاليف النقل إىل مؤسسة          -تعويـض النفقات اإلضافية      -٤ 
يف خدمات شخص مرافق، تكاليف شراء وإصالح األجهزة الفنية         عالجـية طبية أو مؤسسة إعادة تأهيل، تكال       

التكميلـية، تكالـيف رعاية املؤمن عليه إذا كانت هذه التكاليف جتاوز املصروفات اليت يدفعها برنامج الرعاية                 
 أو برنامج الرعاية االجتماعية األساسية من أجل إعادة التأهيل؛/الصحية األساسية و

العالج الطيب،  : تعادة القدرة على العمل واندماج الشخص يف اجملتمع       اخلدمـات الالزمـة الس     -٥ 
 الرعاية، إعادة التأهيل الطبية، إعادة التدريب، إعادة التأهيل املهين؛

تعويض عن فقدان العائل يف حالة وفاة املؤمن عليه إذا كان أفراد أسرته غري قادرين على العمل                  -٦ 
 .اًوكان املتوىف يعوهلم جزئياً أو كلي

متوسط أجر الشخص   (ويعتمد مبلغ اإلعانة النقدية على دخل املؤمن عليه من األجر أثناء الفترة السابقة               -٢٥٤
املعـتمد يف حسـاب اشتراكات التأمني ملدة ستة شهور تنتهي قبل شهرين تقومييني من الشهر الذي حدثت فيه                   

جب قانون التأمني االجتماعي احلكومي يكون مجيع       ومبو. وعلى درجة فقدان القدرة على العمل     ) الواقعة التأمينية 
 . سنة خاضعني للتأمني ضد حوادث العمل واألمراض املهنية١٥العاملني الذين بلغوا سن 
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 إعانات البطالة

وعلى ذلك  . ظهـر أول متعطلني مسجلني رمسياً يف بداية التسعينات بسبب األزمة االقتصادية يف التفيا              -٢٥٥
 كانون  ٢٣وابتداء من   . ية اجتماعية لألشخاص الذين فقدوا دخلهم املستمد من األجر        ظهرت ضرورة توفري محا   

 بدأ سريان القانون اخلاص بالبطالة الذي يهدف إىل التعويض عن فقدان الدخل يف حالة               ١٩٩١ديسـمرب   /األول
الدولة، كما يهدف    يف املائة من األجر األدىن الشهري احملدد بواسطة          ٧٠ يف املائة أو     ٩٠التعطل، وذلك بنسب    

 .إىل رفع مستوى مؤهالت الشخص أو إعادة تأهيله مبا يتجاوب مع الطلب يف السوق

 كانون  ٥وضـمن إطـار إصـالح الـتأمني االجتماعي فيما خيص التأمني ضد البطالة صدر قانون جديد بتاريخ                    -٢٥٦
ى أن إعانات البطالة جيب أن تكون متناسبة مع          بعنوان التأمني االجتماعي اإلجباري ضد البطالة ونص عل        ١٩٩٥ديسمرب  /األول

وأثناء تطوير . أجـر الشـخص اليت حتسب على أساسه االشتراكات، ومع طول مدة التأمني، وطول مدة احلصول على اإلعانة             
 صدر قانون جديد عن التأمني ضد البطالة ونص على          ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١نظـام اخلدمـات يف حالـة البطالة بتاريخ          

لـتعويض عـن فقدان دخل الشخص يف حالة البطالة، وعلى منح إعانة بطالة تتناسب مع اشتراكات التأمني االجتماعي اليت                    ا
وخيضع مجيع العاملني وبعض    . يدفعهـا، ومـع طول مدة التأمني، كما نص على رفع مستوى مؤهالت املتعطل وإعادة تدريبه               

وباملقارنة مع النصوص القانونية السابقة يتبني أن النصوص املطبقة اآلن فيها . الفـئات الضـعيفة من السكان للتأمني ضد البطالة        
فأموال امليزانية اخلاصة إلعانة البطالة أصبحت توزع لتمويل سياسات عمالية إجيابية وسلبية، وبدأ تقدمي إعانة               : حتسـني كـبري   

 .إخل...  هي تكاليف اجلنازة يف حالة وفاة املتعطل -تأمني اجتماعي جديدة 

جيب أن يكون طالب اإلعانة مشموالً بالتأمني       : والستحقاق عالوة البطالة جيب استيفاء الشروط التالية       -٢٥٧
ضـد الـبطالة؛ جيب أن يكون الطالب متعطالً وجيب أن تكون االشتراكات اإلجبارية يف التأمني االجتماعي قد              

 . عشر شهراً السابقةدفعت عن الطالب ملدة تسعة شهور على األقل أثناء فترة االثىن

 شهراً  ١٢فـإذا كان الطالب الذي أصبح عاطالً قد دفع اشتراكات ملدة تسع شهور على األقل خالل                  -٢٥٨
السابقة على تاريخ تقرير صفة املتعطل حيسب مبلغ إعانة البطالة مبا يتناسب مع طول مدة التأمني والدخل الذي                  

 يف املائة من متوسط     ٥٠:  سنوات ٩ إىل   ١ فإذا كانت الفترة     :كانـت تدفع منه اشتراكات التأمني ضد البطالة       
 يف املائة من متوسط األجر      ٥٥:  سنة ١٩ إىل   ١٠األجـر الداخـل يف حساب اشتراك التأمني؛ وإذا كانت من            

 يف املائة من متوسط األجر الداخل يف        ٦٠:  سنة ٢٩ إىل   ٢٠الداخـل يف حسـاب اشتراك التأمني؛ وإذا كانت          
 يف املائة من متوسط األجر الداخل يف حساب اشتراك        ٦٥:  سنة ٣٠تأمني؛ وإذا كانت جتاوز     حسـاب اشتراك ال   

 .التأمني

ويتحدد مبلغ اإلعانة مبراعاة متوسط األجر الذي كانت حتسب على أساسه اشتراكات تأمني البطالة ملدة               -٢٥٩
 .ستة أشهر تقوميية تنتهي قبل شهرين من الشهر الذي تقررت فيه صفة البطالة

فيدفع املبلغ بالكامل أثناء الثالثة الشهور األوىل، وأثناء الثالثة         : وتدفع اإلعانة حبسب طول فترة البطالة      -٢٦٠
 يف املائة من متوسط األجر ٨٠ يف املائة من إعانة البطالة املمنوحة ولكن مبا ال جياوز   ٧٥الشـهور التالـية يدفع      

أما عن الثالثة   ).  التس التفي يف الوقت احلاضر     ٨٠وهو  (بلد  الشـهري الداخل يف حساب اشتراك التأمني يف ال        
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 يف املائة من متوسط  ٤٠ يف املائة من إعانة البطالة املدفوعة ولكن مبا ال جياوز            ٥٠أشـهر األخرية فتكون اإلعانة      
أال وينبغي  ).  التس التفي  ٥٠يف الوقت احلاضر    (األجـر الشهري الداخل يف حساب اشتراكات التأمني يف البلد           

جتـاوز إعانة البطالة املمنوحة شهرياً ضعف مبلغ األجر الشهري الداخل يف حساب اشتراكات التأمني يف البلد                  
 ). التس التفي٢٥٠وهو يف الوقت احلاضر (

مبا ال يقل عن (أمـا املتعطلون الذين كانت تدفع هلم الدولة االشتراكات أثناء االثىن عشر شهراً األخرية              -٢٦١
 يف املائة من ضعف مبلغ اإلعانة احلكومية من التأمني          ٦٠يحصـلون على إعانة بطالة بنسبة       ف) تسـعة شـهور   

إذا كان )  التس التفي٣٥يف الوقت احلاضر (االجتماعي الساري وقت تقدم املتعطل بطلب احلصول على اإلعانة     
شخاص الذين يرعون طفالً دون     األمهات وغريهم من األ   : املتعطل منتميا أثناء فترة التعطل إلحدى الفئات التالية       

 .سن السنة وتسعة شهور؛ األشخاص الذين أحيلوا إىل االستيداع بعد اخلدمة احلكومية

 شهراً السابقة أو الذي دفعت عن االشتراكات        ١٢ل وأما املتعطل الذي مل تدفع عنه االشتراكات خالل ا         -٢٦٢
ملائة من ضعف مبلغ إعانة التأمني االجتماعي        يف ا  ٦٠ شهور فيحصل على إعانة بطالة بنسبة        ٩ملـدة أقـل من      

إذا )  التس التفي٣٥يف الوقت احلاضر (احلكومـية السارية يف تاريخ تقدمه بالطلب للحصول على إعانة البطالة      
الذين استعادوا القدرة على العمل بعد فقدها؛ الذين يتولون         : كان ينتمي يف تلك الفترة إىل إحدى الفئات التالية        

 . سنة١٦ معوق دون سن رعاية طفل

 تكون إعانة البطالة أقل من احلد األدىن اليت ١٠٢ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٦٧ووفقاً للمادة  -٢٦٣
 ).انظر اجلدول(نصت عليه تلك االتفاقية 

 
 
 التقييم

مقدار اإلعانة حبسب احلد األدىن 
وفقاً للنصوص السارية يف التفيا 

 )iii(شهربالالتس الالتفي يف ال

مقدار اإلعانة حبسب احلد األدىن 
املنصوص عليه يف اتفاقية منظمة 

 *١٠٢العمل الدولية رقم 

 
 

 نوع اإلعانات
اإلعانات أقل من احلد األدىن     
الذي تنص عليه اتفاقية منظمة 

 ١٠٢العمل الدولية رقم 

 إعانة البطالة  التس التفي٥٤,٤٦  التس التفي٤٠,٥٥

 من اتفاقية منظمة العمل الدولية،      ١٠٢ و ٦٧مبراعاة الشروط الواردة يف املادتني      مبلغ اإلعانة حمسوب     * 
ومبوجب ). زوج وزوجة وطفالن  ( يف املائة من أجر املستفيد النموذجي من اإلعانة          ٤٥بشـرط أن يكون مبلغ اإلعانة       

وعة من األنشطة االقتصادية     يكون املستفيد من اإلعانة النموذجي هو شخص يعمل يف أكرب جمم           ٦٥ من املادة    ٧الفقرة  
وتفيد نتائج مسح املهن الذي أجرته إدارة اإلحصاء املركزية عام          . اليت تضم أكرب جمموعة من الذكور النشطني اقتصادياً       

 إىل  ٢٠٠١ أن هذه اجملموعة هي جمموعة العاملني يف صناعات التجهيز الذين يصل متوسط أجرهم اإلمجايل عام                 ٢٠٠١
 .يف الشهر التس التفي ١٤٨,٢٦

 يف املائة من إمجايل الناتج      ٠,٣٩ كانت النسبة بني إعانات البطالة وجمموع اإلنفاق هي          ٢٠٠١ويف عام    -٢٦٤
، وكان متوسط ٤٥ ٥٠٠ويف نفس العام كان متوسط عدد احلاصلني على إعانات البطالة يف الشهر هو  . احملـلي 

 ١١٧,٦١ هو ٢٠٠١لى أساسه إعانة البطالة عام األجـر الداخل يف حساب االشتراك يف التأمني الذي حتسب ع       
 ).انظر اجلدول( التس التفي ٤٠,٥٥ هو ٢٠٠١التس التفي وكان متوسط إعانة البطالة املدفوعة عام 
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 املؤشرات الكمية يف التأمني ضد البطالة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
 )باألسعار احلقيقية(التس اإلنفاق مباليني ال ٧,٣ ٩,٦ ١١,٤ ١٤,٧ ٢٧,٥ ٢١,٥ ١٨,٤
 )املتوسط الشهري باآلالف(عدد املستفيدين  ٢٧,٠ ٢٨,٧ ٣٠,٩ ٣٠,٧ ٤٧,٧ ٣٩,٨ ٤٥,٥
٤٠,٥٥ ٤٥,٣٠ ٤٨,٠٧ ٤٠,٠٨ ٣٠,٣٨ ٢٧,٧٧ ٢٣,٢٠  متوسط مبالغ إعانات البطالة املدفوعة يوميا

 إعانة العائالت اليت تعول أطفاال

 ١٩٩١طفال يقرر نظام اإلعانات االجتماعية احلكومية الذي نشأ عام من أجل دعم العائالت اليت لديها أ -٢٦٥
. منحا عائلية لتلك العائالت ومدفوعات إضافية للطفل املعوق، كما يقرر منحة لرعاية الطفل وعند والدة األطفال

عها  إجراء تقرير هذه املنح ودف     ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ويـنظم قـانون املسـاعدة االجتماعية املؤرخ         
 .للعائالت اليت لديها أطفال

وهلذه املنحة صفة عامة إذ إهنا متنح . ومبوجب هذا القانون تدفع اإلعانة العائلية للعائالت اليت لديها أطفال -٢٦٦
وهي إعانة شهرية ويستطيع احلصول عليها املواطنون من التفيا، وغري املواطنني، واألجانب وعدميو . عن كل طفل

وليست هناك مدة خاصة . ملون بطاقة هوية، باستثناء األشخاص الذين لديهم ترخيص إقامة مؤقتةاجلنسية الذين حي
 .الستحقاق تلك اإلعانة

وينص القانون املذكور على أن اإلعانة العائلية تدفع عن كل طفل دون سن اخلامسة عشرة أو فوق سن                   -٢٦٧
ويف احلالة .  سنة٢٠العام ومل يتزوج، حىت يبلغ سن اخلامسة عشرة إذا كان ملتحقاً مبؤسسة من مؤسسات التعليم 

 .األخرية متنح اإلعانة ما دام الطفل ملتحقاً باملدرسة

 سنة حيصل على مدفوعات إضافية إىل جانب اإلعانة ١٦وكل من يعول طفالً معوقاً مل يصل بعد إىل سن  -٢٦٨
ليت ترعى أطفاالً معوقني مبا يعزز اندماجهم يف        واهلدف من هذه املدفوعات اإلضافية هو دعم العائالت ا        . العائلية
 . التس التفي يف الشهر٣٥وإىل جانب اإلعانة احلكومية تكون اإلعانة اإلضافية للطفل املعوق . اجملتمع

 واإلعفاء الضرييب عن الطفل ٢٠٠٠ إمجايل الناتج احمللي لعام ن يف املائة م   ١,٥وعـند حسـاب جمموع       -٢٦٩
 ١٠,١٢ جيب أن يكون مبلغ اإلعانة احلكومية العائلية عن كل طفل ٢٠٠١ومية العائلية عام املعال، واإلعانة احلك

 ):انظر اجلدول(ولكن اإلعانة العائلية احلكومية يف الوقت احلاضر هي كما يلي . التس التفي

 :١٩٩٩يناير / كانون الثاين١عن أطفال ولدوا قبل  :١٩٩٩يناير / كانون الثاين١عن أطفال ولدوا بعد 
  التس التفي٤,٢٥ -عن الطفل األول   التس التفي٦,٠٠-عن الطفل األول 
  التس التفي٥,١٠ -عن الطفل الثاين   التس التفي٧,٢٠ -عن الطفل الثاين 

  التس التفي٦,٨٠ -عن الطفل الثالث   التس التفي٩,٦٠ -عن الطفل الثالث 
  التس التفي٧,٦٥ -لطفل الرابع وما بعده عن ا  التس التفي١٠,٨٠ -عن الطفل الرابع وما بعده 

 :وجمموع اإلعانات العائلية احلكومية واإلعفاءات الضريبية عن الطفل املعال كنسبة من إمجايل الناتج احمللي هي -٢٧٠
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 ١٩٩٣  من إمجايل الناتج احمللي٢,٤٩
 ١٩٩٤  من إمجايل الناتج احمللي٢,٢٠
 ١٩٩٥  من إمجايل الناتج احمللي١,٨٩
 ١٩٩٦  من إمجايل الناتج احمللي١,٦١
 ١٩٩٧  من إمجايل الناتج احمللي١,٤٣
 ١٩٩٨  من إمجايل الناتج احمللي١,٢٧
 ١٩٩٩  من إمجايل الناتج احمللي١,١٨
 ٢٠٠٠  من إمجايل الناتج احمللي١,١٢
 ٢٠٠١  من إمجايل الناتج احمللي٠,٧٣

 تتوقف على عدد األطفال ومتنح للشخص الذي يتوىل         وإعانـة رعاية الطفل هي إعانة شهرية منتظمة ال         -٢٧١
ومبلغ اإلعانة  . رعاية طفل دون سن الثالثة، وليس عامال أو يعمل لبعض الوقت، وال حيصل على إعانات األمومة               

 التس التفي يف الشهر وحيصل األشخاص الذين يتولون رعاية ٣٠عـن الطفل الذي مل يبلغ سن سنة ونصف هو    
 . التس التفي يف الشهر٧,٥٠صف إىل سن ثالث سنوات على إعانة قدرها طفل من سن سنة ون

وتدفع إعانة عن والدة الطفل دفعة واحدة ألحد أبوي الطفل أو للشخص الذي تبىن الطفل أو ملن يفترض  -٢٧٢
 يف املائة من قيمة كسوة الطفل وهي يف         ٥٠ومبلغ هذه اإلعانة هو     . أنـه وصي على طفل دون سن سنة واحدة        

فإذا كانت األم تتردد على طبيب قبل األسبوع الثاين عشر من احلمل وكانت          .  التس التفي  ٩٨وقـت احلاضر    ال
 . التس التفي١٩٦تسري على مجيع التعليمات اليت يصدرها هذا الطبيب تكون اإلعانة 

الدخل ومن أجل دعم العائالت اليت تتحمل مصاريف إضافية بسبب رعاية األطفال ينص قانون ضريبة                -٢٧٣
 -على حوافز إذا كان أحد أولياء األمور يدفع ضريبة الدخل مبقدار نصف احلد األدىن غري اخلاضع للضريبة سنوياً 

 التس  ٢١يف الوقت احلاضر هذا احلد األدىن هو        (اجملمـوع السـنوي للحد األدىن الشهري غري اخلاضع للضريبة           
 وبالنسبة للطفل الذي ما زال يدرس يف الدراسة العامة أو            بالنسبة للطفل الذي مل يبلغ العمر املقرر؛       -) التفـي 

 سنة، وبالنسبة للحفيد أو الطفل اخلاضع للرعاية إذا مل يكن من املمكن احلصول              ٢٤املتخصصة وحىت بلوغه سن     
  سنة؛ وبالنسبة لألخ أو٢٤على نفقة من أبويه وأثناء فترة مواصلته الدراسة العامة أو املتخصصة وحىت بلوغه سن 

 سنة إذا مل يكن األبوان قادرين على العمل، وبالنسبة لبقية املعالني، وبالنسبة             ١٨األخـت اللذيـن مل يبلغا سن        
 ١٠,٥٥وتصل احلوافز إىل . للشخص الذين تدفع له نفقة حبكم من احملكمة، وبالنسبة للشخص اخلاضع للوصاية 

 .التس التفي لكل واحد من األشخاص السالفي الذكر

 ةمعاش الورث

فبموجب هذا القانون إذا كان     . يـنظم قـانون املعاشات احلكومية حق الورثة يف احلصول على معاش            -٢٧٤
املـورث خاضعاً للتأمني االجتماعي يكون ألعضاء عائلته غري القادرين على العمل والذين كان يعوهلم املتوىف أن        

 سنة إذا مل يكن     ١٨ات، األحفاد حىت سن      سنة، األخوة، األخو   ١٨األطفال دون سن    : حيصلوا على تلك اإلعانة   
 سنة إذا كانوا ملتحقني     ٢١ويتمتع هؤالء األشخاص باحلق يف املعاش حىت سن         . األبـوان قـادرين على العمل     

ويف نفس الوقت حيصل األوالد     . مبؤسسـات التعلـيم العـام أو املهين أو كانوا طالب يف اجلامعة طوال الوقت              
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 ١٨ى احلق يف املعاش، بصرف النظر عن السن، إذا أصبحوا معوقني قبل سن              واألخـوات واألخوة واألحفاد عل    
األرمل أو (وال يوجد يف النصوص القانونية يف التفيا ما يقرر احلق يف املعاش للزوج الباقي على قيد احلياة  . سـنة 
 ).األرملة

 الذي كان سيحصل    ويدفع معاش الورثة شهريا، وحيسب مبلغ هذا املعاش على أساس معاش الشيخوخة            -٢٧٥
عليه املورث عند التقاعد بافتراض أنه كان سيستمر يف العمل حىت سن التقاعد املنصوص عليه يف قانون املعاشات              

 يف  ٥٠وقد حتدد معاش الورثة لكل طفل مبقدار        . احلكومية وكان سيستمر يف دفع االشتراكات باملبالغ املذكورة       
 يف املائة، وبالنسبة لثالثة     ٧٥ عليه املورِّث، وبالنسبة للطفلني      املائـة مـن معاش الشيخوخة الذي كان سيحصل        

 . يف املائة من املعاش الذي كان سيحصل عليه املورث٩٠أطفال أو أكثر 

. وحيسـب معـاش الورثة الذين فقدوا األبوين معا مبراعاة املعاش الذي كان سيحصل عليه األبوان معاً                 -٢٧٦
ال يكون املبلغ اإلمجايل للمعاش أقل من اإلعانة اليت يدفعها التأمني           : ما يلي ويـتحدد احلـد األدىن هلذا املعاش ك       

 يف املائة من ٥٠، ويف نفس الوقت جيب أال تكون حصة كل طفل أقل من ) التس التفي٣٠(االجتماعي احلكومي 
عادة جدولته ومبلغ هذا املعاش حمصن ضد التضخم وذلك بإ. اإلعانـة الـيت يدفعها التأمني االجتماعي احلكومي    

، مبراعاة الرقم الدليلي لألسعار االستهالكية وتغرياته، وكذلك مبراعاة جزء من الرقم )مرة كل سنة(بصفة منتظمة 
 .٢٠٠٢الدليلي للمرتبات الداخلة يف حساب اشتراكات التأمني منذ عام 

 عليه املورث فإن    وملا كان معاش الورثة حيسب على أساس معاش الشيخوخة الذي كان ميكن أن حيصل              -٢٧٧
انظر معاشات (نطـاق األشـخاص املسـتفيدين مـنه يـتماثل مع ما هو موجود يف تأمني املعاشات احلكومية               

امليزانية احلكومية اخلاصة بالتأمني    (ومتول معاشات الورثة من االشتراكات يف الضمان االجتماعي         ). الشـيخوخة 
 ).االجتماعي

  من العهد١٠املادة 

. حتمي الدولة وتدعم الزواج واألسرة وحقوق األبوين وحقوق الطفل        : " من الدستور  ١١٠ مبوجـب املادة   -٢٧٨
". وتقدم الدولة دعماً خاصاً لألطفال املعوقني، واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية أو الذين وقعوا ضحية للعنف               

 . ذلك فإن الدولة تضمن احلماية للعائلة على املستوى الدستوريوعلى

 حقوق الطفلمحاية 

 صدر قانون حقوق الطفل؛ واهلدف منه هو النص على احلقوق واحلريات            ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٩يف   -٢٧٩
املقـررة للطفل، ومحاية تلك احلقوق واحلريات مبراعاة أن الطفل هو شخص غري ناضج بدنياً وعقلياً وحيتاج إىل                  

ية املتبعة يف الرقابة على سلوك الطفل ويف حتديد         وباملثل يتضمن القانون النصوص األساس    . محايـة ورعاية خاصة   
مسؤولياته، وينظم القانون احلقوق والواجبات واملسؤوليات الواقعة على اآلباء أو على بقية األشخاص الطبيعيني أو 

 .االعتباريني، وكذلك مسؤولية الدولة واحلكومات احمللية يف احترام حقوق الطفل
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 بصرف  - على أن حتمي الدولة احلقوق واحلريات جلميع األطفال دون متييز             من القانون  ٣وتنص املادة    -٢٨٠
النظر عن العرق أو اجلنسية أو اجلنس أو اللغة أو االنتماء احلزيب، أو اآلراء السياسية أو الدينية، أو األصل الوطين                    

الطفل أو أبويه أو أو العـرقي أو االجـتماعي، وبصـرف النظر عن احلالة املالية والصحية، وعن ظروف والدة              
 .األوصياء عليه أو أعضاء أسرته

 املركز الوطين حلماية حقوق الطفل حتت       ١٩٩٥ومـن أجل تعزيز محاية حقوق األطفال أُنشئ يف عام            -٢٨١
ومهمة هذا املركز هي الرقابة على االمتثال للقوانني والنصوص املتعلقة حبماية حقوق            . رعاية وزارة التربية والعلم   

ـ    ياغة مقـترحات بإدخال التعديالت الالزمة على النصوص املتعلقة حبماية حقوق الطفل، وتنسيق             الطفـل، وص
ويقدم املركز أيضاً تقريراً مرة كل مخس       . األنشطة بني املؤسسات احلكومية والبلدية يف جمال محاية حقوق الطفل         

 .١٩٨٩سنوات عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 

 استعرضت جلنة حقوق الطفل يف األمم املتحدة التقرير األويل من التفيا            ٢٠٠١يناير  /ثاينويف كـانون ال    -٢٨٢
وكان التقييم النهائي من جانب اللجنة تقييماً إجيابياً، من بني مجلة           . ١٩٨٩عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عام       

اقية، والحظت اللجنة بوجه اخلصوص أمور، لألنشطة اليت نفذت لتنسيق النصوص القانونية الوطنية مع مبادئ االتف
ويف الوقت نفسه أعربت اللجنة     . ١٩٩٨التعديالت اليت أُدخلت على قانون اجلنسية واليت اعتمدت باستفتاء عام           

، ومنها مثالً   ١٩٨٩عـن بعـض املقترحات والتوصيات من أجل استكمال تنفيذ املعايري الواردة يف اتفاقية عام                
ياسة تعزيز صحة األطفال والصغار، وتقييم النصوص القانونية السارية وممارسات          استمرار األنشطة ضمن إطار س    

 .تطبيقها بشأن األحداث اجلاحنني، وكذلك بشأن مجيع القّصر املاثلني أمام احملاكم ألي سبب كان

 وقدمـت معلومات عن التوصيات واالقتراحات اليت جاءت من اللجنة املذكورة إىل الربملان وإىل جملس               -٢٨٣
 إىل املركز القومي حلماية حقوق الطفل مبهمة تقدمي املعلومات عن           ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٧الوزراء الذي عهد يف     

 ١٩٨٩تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة عند تقدمي التقرير القادم من التفيا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عام    
 .إىل جملس الوزراء

 وسيتضمن هذا   ١٩٨٩ التقرير القادم من التفيا عن تنفيذ اتفاقية عام          ويف الوقـت احلاضر جيري إعداد      -٢٨٤
 .التقرير معلومات أيضاً عن األنشطة اليت نفذت لتطبيق التوصيات واملقترحات اليت جاءت من جلنة حقوق الطفل

 اليت صدرت عن منظمة العمل الدولية بشأن احلد         ٥ رقم   ١٩١٩كذلك صدقت التفيا على اتفاقية عام        -٢٨٥
 ٧ رقم   ١٩٢٠ بشأن عمل األحداث ليالً، واتفاقية عام        ٦ رقم   ١٩١٩األدىن للسـن يف الصناعة، واتفاقية عام        

وقد أرسل  .  بشأن احلد األدىن للسن    ١٣٨ رقم   ١٩٧٣، واتفاقية عام    )العمل البحري (بتحديد احلد األدىن للسن     
 إىل منظمة العمل ١٣٨ رقم ١٩٧٣ية عام  وعن تنفيذ اتفاق٧ رقم ١٩٢٠الـتقرير اجلاري عن تنفيذ اتفاقية عام        

وعلى وجه العموم تتفق النصوص القانونية السارية يف التفيا مع اشتراطات تلك . ٢٠٠١سبتمرب /الدولية يف أيلول
 .االتفاقيات

ونظراً لتزايد أمهية مشكلة جديدة مل تكن موضع دراسة كبرية حىت اآلن وهي البحث عن تأثري بيئة شبكة  -٢٨٦
 تضمن أيضاً ٢٠٠٤-٢٠٠٠ت على الشبان واألطفال فإن الربنامج القومي ملنع اإلساءة اجلنسية إىل األطفال اإلنترن
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أعمـاالً هتدف إىل تقليل إمكانية إذاعة موضوعات جنسية عن األطفال على اإلنترنت وتقليل احتمال استخدام                
واتباعاً ملبادئ توجيهية من الربنامج     . رنتاألطفال كمادة ألعمال القسوة واألعمال اجلنسية والفاضحة على اإلنت        

 بناء على تعليمات ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦املذكور أُنشئ فريق عامل يف وزارة النقل واالتصاالت بتاريخ        
 .مفهوم محاية حقوق األطفال على اإلنترنترئيس الوزراء وبدأ العمل يف صياغة مشروع 

  يبلغوا السن القانونيةواجب األبوين يف رعاية األطفال الذين مل

 من القانون املدين على أن من واجب اآلباء، حبسب وضعهم           ١٧٩وفقـاً الشتراطات العهد تنص املادة        -٢٨٧
االجـتماعي واملـادي، رعاية احلياة والرفاه لدى األطفال الذين يعتمدون عليهم وأن يوفروا هلم التغذية، أي أن                

ورعاية األطفال حىت . ن يقوموا على رعايتهم وعلى تربيتهم وتعليمهم   يقدمـوا هلـم الطعام واملسكن وامللبس وأ       
 .يستطيعوا أن يعيلوا أنفسهم هي مسؤولية األب واألم مبا يتناسب مع الوضع املايل لكل منهما

 من القانون املدين على واجب اآلباء يف إعداد الطفل ألداء نشاط نافع، مع              ١٨٤وباملـثل تـنص املادة       -٢٨٨
 .اة شخصية الطفل وقدراته وميوله بقدر اإلمكانضرورة مراع

فـإذا أساء األبوان استخدام سلطتهما ومعاملة األطفال بطريقة سيئة جيوز للمحكمة، حبسب ما جاء يف                 -٢٨٩
القانون املدين، أن حترم األب املذنب من سلطته األبوية وأن تعهد باألطفال إىل الوالد اآلخر أو أن تعني وصياً على 

ذا مل يكن يف استطاعة األب اآلخر توفري محاية كافية للطفل من التأثريات الضارة اليت حيدثها األب املذنب الطفل إ
 .أو إذا كان األبوان على خطأ سوياً

ويكون من اختصاص حمكمة شؤون األيتام وحمكمة األبروشية التعرف على العائالت اليت ال تبذل جهداً                -٢٩٠
تنشئته، أو العائالت اليت ال يكون أطفاهلا مؤهلني لنشاط مفيد أو العائالت اليت             كافـياً لضـمان تربية الطفل و      

 .وحتكم هذه احملاكم بإخراج الطفل من السلطة األبوية. يتعسف فيها األبوان يف استخدام سلطتهما األبوية

 أسباب إيداع الطفل يف مؤسسات الرعاية االجتماعية

 مراكز متخصصة يف الرعاية
 املالجئ املخصصة لألطفال ألطفالاالجتماعية ل

 مؤسسات الرعاية االجتماعية
 لألطفال واأليتام

 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 أيتام ٢ ١٢ ٨ ٥ ١١٥ ١٦٥ ١٩٥ ١٩٦ - - - ٣

... ٧ ١ ١٩ ... ٤٥٦ ٤٦٢ ٤٥٣ � أطفال مريضة ٢٥٩ ٢٤١ ٢٤٧ 
٣٢٧ ١ ٤٣٤ ١ ٥٢٢ - - - ١٧ 

١ 
وقـف السـلطة األبوية      ٢٤٠ ٢٥٥ ٢٢٣ ٣٠٦ ١ ٣٢٩

 حبكم حمكمة األيتام
إهناء السلطة األبوية حبكم     ٢٠ ١٣ ٢١ ١٥ ٣٩٩ ٤٢٤ ٤٦٧ ٤٥٢ - - - ٢٩

 من احملكمة 
� � - - � � ٤٣٦ � � � ٩٤ � احلالة االجتماعية 
� - - - � ٣٢ ٤١ ٢٢ � أطفال مهجورون ٩٤ ٦٨ ٨٤ 
 أسباب أخرى لإليداع ١٨٢ ٣٦ ١٥٧ ٣٤٦ ٥٠٤ ٦٢ ٢٧٥ ٣٠٨ - - - ٣٧٠
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  شخصا١ً ٦٩١ حكمـت حماكم شؤون األيتام وحماكم األبروشية بإيقاف السلطة األبوية على   ٢٠٠١ويف عـام     -٢٩١
 وكان هناك .  قضايا ٢٠٧أي يف قضايا تزيد عن قضايا العام السابق مبقدار          )  مـن اآلباء   ٢٣٤ مـن األمهـات و     ١ ٠٥٧(

وأُعيدت السلطة األبوية   ). ٢ ٣٣١يف العام السابق كان عددهم      (تنشئة هؤالء األشخاص     طفـالً حتـت رعاية و      ١ ٩٧٣
 ٤١٣( طفالً   ٣٣٥يرعون  )  من اآلباء  ٥٥ من األمهات و   ٢١٤إىل  ) ( شخصاً يف العام السابق    ٣٣٧( شخصاً   ٢٦٩جملموع  

 طفالً نقلوا   ٣٣٠، وكان منهم     طفالً من مؤسسات طبية إىل مؤسسات رعاية       ٤٣٤ ُنقل   ٢٠٠١ويف عام   ). يف العام السابق  
 .إىل مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام

 محاية العائالت اليت ترعى أطفاال قُصَّر

مـن أجـل توفري محاية ومساعدة أمشل للعائالت اليت تؤدي واجب رعاية أطفال قصر حتصل تلك العائالت على                    -٢٩٢
ناك معايري خاصة تنظم عالقات العمل اليت تنطبق على تلك          الضـمان االجـتماعي وعلى خدمات املساعدة االجتماعية، وه        

 .العائالت

ومدفوعات هذا النظام   . وهناك نظام عام لإلعانات العائلية يف التفيا وهو جزء من نظام الضمان االجتماعي الوطين              -٢٩٣
فينص قانون  . مان االجتماعي واحلق يف احلصول على إعانات حكومية ال يرتبط بدفع اشتراكات الض          . متول من ميزانية الدولة   

املسـاعدة االجتماعـية على أن احلصول على مساعدة اجتماعية حق مقرر ملواطين التفيا وغري املواطنني واألجانب وعدميي                  
 .اجلنسية الذين حصلوا على بطاقة هوية، باستثناء األشخاص الذين لديهم إقامة مؤقتة، وذلك بدون متييز بسبب اجلنس

 كانت اإلعانات العائلية تدفع     ١٩٩٦نظام الضمان االجتماعي املطبق على اإلعانات العائلية منذ عام          وقبل إصالح    -٢٩٤
وفقـاً للوائـح األساسية لتقدمي إعانات الضمان االجتماعي احلكومي اليت أصدرها جملس وزراء االحتاد السوفيايت واجمللس                 

 عن اإلعانات واملنح الدراسية اليت صدرت  ٣٠٤وزراء رقم    والئحة جملس ال   ١٩٨٤فرباير  / شباط ٢٣املركـزي للنقابات يف     
 .١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٤يوم 

 على اإلعانات االجتماعية    ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨وينص قانون املساعدة االجتماعية الذي أصبح نافذاً من          -٢٩٥
 . الوالدة، اإلعانة احلكومية لألسرةإعانة األطفال، إعانة: التالية اليت حتصل عليها العائالت من الدولة

مدفوعات تضاف إىل اإلعانة العائلية     : وتشـمل اإلعانـة العامـة للعائالت اليت تعول أطفاالً املساعدة التالية أيضاً             -٢٩٦
احلكومـية وفقـاً لإلجـراء املنصوص عليه بواسطة جملس الوزراء؛ تقدمي إعانة للوصي من أجل تربية الطفل ومن أجل أداء                   

ـ  بات الوصـاية؛ تقـدمي الرعاية يف املؤسسات، التبين، الوصاية، الرعاية بواسطة العائالت؛ تقدمي إعانات اجتماعية من                 واج
 .البلديات للعائالت الفقرية

وهذه اإلعانات هلا طابع عام     . ومبوجـب هذا القانون متنح اإلعانة العائلية احلكومية لألشخاص الذين يرعون طفالً            -٢٩٧
 سنة إذا كان مقيداً يف مدرسة عامة ومل يكن متزوجاً ولكن            ١٥ سنة أو فوق سن      ١٥ل طفل دون سن     فهـي تدفع عن ك    

 سنة ١٦وإذا كانت هذه اإلعانات قد منحت عن طفل معوق دون سن   .  سنة ٢٠تـتوقف هـذه اإلعانات عند بلوغ سن         
 .فهناك إعانة إضافية تدفع أيضاً يف حدود املبلغ الذي يقرره جملس الوزراء
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 التس التفي عن    ٤,٢٥ هي   ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ١واإلعانـة احلكومية للعائلة اليت تعول أطفاال ولدوا قبل           -٢٩٨
 مرة ١,٦ التس التفي أو أكثر ٦,٨٠ مرة أكثر من السابقة عن الطفل الثاين، و١,٢ التس التفي أي   ٥,١الطفـل األول، و   

وأما اإلعانة عن األطفال    .  مرة عن الطفل الرابع ومن بعده      ١,٨قدار   التس أي أكثر مب    ٧,٦٥عن السابقة عن الطفل الثالث و     
 ١,٢ التس عن الطفل الثاين أو       ٧,٢٠ التس التفي عن الطفل األول و      ٦ فهي   ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ١الذين ولدوا بعد    

 عن الطفل الرابع ومن      التس ١٠,٨ مرة عن السابقة و    ١,٦ التس عن الطفل الثالث أو أكثر        ٩,٦٠مـرة أكثر من السابقة و     
 . مرة عن السابقة١,٨بعده أو أكثر 

ويـنص القانون املذكور على أن إعانة رعاية األطفال هي إعانة منتظمة شهرياً ال تتوقف على عدد األطفال ومتنح                    -٢٩٩
صل على إعانة للشخص الذين يرعى طفالً دون سن الثالثة، والذي ال يكون عامالً أو يكون عامالً بعض الوقت فقط، وال حي               

واإلعانة لألشخاص الذين   .  التس التفي يف الشهر    ٣٠ومـبلغ هذه اإلعانة عن طفل دون سن سنة ونصف هو            . األمومـة 
 . التس التفي يف الشهر٧,٥٠يرعون طفالً بني سن سنة ونصف وثالث سنوات هي 

ووفقاً لقانون املساعدة   . لطفلفتمنح ألحد أبوي ا   ) وهي مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة     (وأمـا إعانـة الـوالدة        -٣٠٠
. االجتماعـية تدفع هذه اإلعانة لواحد من األبوين، أو لشخص تبىن الطفل، أو أصبح وصياً عليه وهو دون سن سنة واحدة                    

فإذا .  التس التفي  ٩٨ يف املائة من قيمة كسوة املولود، وتتحدد يف الوقت احلاضر مببلغ             ٥٠ويكـون مبلغ هذه اإلعانة هو       
قـد سجلت نفسها لدى طبيب قبل األسبوع الثاين عشر من احلمل وكانت تسري على تعليمات هذا الطبيب                  كانـت األم    

 . التس التفي١٩٦يضاعف مبلغ اإلعانة فتصل إىل 

 .وتتوىل الوكالة احلكومية للتأمينات االجتماعية إدارة هذه اإلعانات العائلية ٣٠١

: واألحكام القانونية الواردة فيه تضمن للنساء العامالت ما يلي        . اءوتتضـمن مدونة العمل فصالً خاصاً بعمل النس        -٣٠٢
حظـر استخدام نساء يف بعض الوظائف؛ قيود على تشغيل املرأة أثناء الليل؛ حظر إشراك النساء يف العمل الليلي ويف العمل                     

لاليت لديهم طفل دون سن الثالثة يف       وقـتاً إضافياً وأثناء العطالت والعطالت الرمسية؛ حظر إرسال النساء احلوامل والنساء ا            
 سنة؛ حظر إشراك النساء   ١٤سـفر رمسي؛ حظر الوقت اإلضايف والسفر الرمسي بالنسبة للنساء الاليت لديهن طفل دون سن                

يف العمـل يف نوبـات؛ نقل املرأة احلامل واملرأة اليت لديها طفل دون سن الثالثة إىل أعمال أسهل؛ منح إجازة لفترة احلمل                       
ترة الوالدة، وإجازات لرعاية الطفل دون سن الثالثة؛ احلصول على إجازة سنوية إىل جانب إجازة احلمل والوضع؛ تقرير                  ولف

 سنة؛ بعض اإلعفاءات للمرأة إىل جانب اإلعفاءات املقررة بالنصوص          ١٤إجازة سنوية للنساء الاليت لديهن أطفال دون سن         
طفاالً دون أم؛ فترات توقف عن العمل إلطعام األطفال؛ ضمانات للحوامل           التشـريعية؛ ضمانات لألشخاص الذين يرعون أ      

 . سنة١٤والنساء الاليت لديهن أطفال دون سن 

ويف الوقـت احلاضـر ال تنطبق هذه املعايري إال على األمهات فقط، ولكن هناك استثناًء ميكن مبقتضاه تقرير هذه                     -٣٠٣
الضمانات واإلعفاءات املنصوص   : " من مدونة العمل   ١٧٦ من املادة    ٦ اجلزء   وقد أُدخل هذا النص يف    . احلقوق لوالد الطفل  
 من ١ واجلزء ١٧١ واملادة ١٧٠ واملادة ٧٨ من املادة ١ من اجلزء   ٢، والفقرة   ٥١ واملادة   ٣٥ من املادة    ١علـيها يف الفقرة     

 من املدونة احلالية تنطبق     ١٧٨ املادة    من ٢، ويف اجلزء    ١٧٧، واملادة   ١٧٥، واملادة   ١٧٤ من املادة    ٢ واجلزء   ١٧١املـادة   
وعلى األوصياء  )  سنة ١٦دون سن   ( سنة أو طفل معوق      ١٤أيضـاً على اآلباء الذين يتولون وحدهم تربية أطفال دون سن            

 ".على األطفال يف هذا السن
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للنساء الاليت  ) ١: ليةعند تساوي املؤهالت واإلنتاجية تكون األفض     " من مدونة العمل     ٣٥ووفقـاً ملا جاء يف املادة        -٣٠٤
 ".أو العمال الذين يعولون شخصني أو أكثر)  سنة١٦أو طفل معوق دون سن ( سنة ١٤لديهن طفل دون سن 

 سنوات يف ٣ من مدونة العمل على حظر تشغيل احلوامل والنساء الاليت لديهن طفل دون سن      ١٧٠وتـنص املادة     -٣٠٥
ال يسمح  : "مل أثناء أيام اإلجازات والعطالت الرمسية أو إرساهلن يف سفر رمسي          العمل الليلي أو يف العمل لوقت إضايف أو الع        

 سنوات يف العمل الليلي أو يف العمل لوقت إضايف، أو يف العمل             ٣بتشـغيل املرأة احلامل أو املرأة اليت لديها طفل دون سن            
 .لقاعدة أيضاً على اآلباء واألوصياءوتنطبق هذه ا" أثناء اإلجازات أو العطالت الرمسية أو إرساهلن يف سفر رمسي

 سنة أو طفل معوق     ١٤ من مدونة العمل ال يسمح بتشغيل النساء الاليت لديهن طفل دون سن              ١٧١ووفقاً للمادة    -٣٠٦
 سـنة، وال اآلباء أو األوصياء الذين يتولون وحدهم تربية أطفال، يف عمل لوقت إضايف أو إرساهلم يف سفر              ١٦دون سـن    

افقتهم، أو إشراكهم يف نوبات عمل بعد انتهاء يوم العمل، أو أثناء الليل، أو أثناء اإلجازات والعطالت                 رمسـي بـدون مو    
كما يتمتع هؤالء األشخاص حبق احلصول على إجازة سنوية يف الصيف أو يف أي وقت آخر يناسب العامل، حبسب                   . الرمسية

 عمالية واجتماعية وأسرية على نفقته للعامالت األمهات ومبوجب االتفاق اجلماعي يقدم صاحب العمل خدمات  . مـا يطلبه  
. وكذلـك لآلباء أو األوصياء اليت يتولون وحدهم تربية أطفال، هذا إىل جانب اإلعفاءات املنصوص عليها يف أماكن أخرى                  

 . من مدونة العمل١٧٥وقد وردت هذه القاعدة يف املادة 

ف عن العمل إلطعام الطفل، ويتمتع باحلق يف هذا التوقف األمهات  من املدونة على فترات توق   ١٧٧وتـنص املادة     -٣٠٧
األمهات الاليت لديهن طفل دون سن سنة ونصف هلن احلق يف ساعات توقف إضافية إلطعام : "وكذلـك اآلباء أو األوصياء   

 دقيقة ومتنح على ٣٠ن  وال جيب أن تقل فترة هذا التوقف ع       . الطفل إىل جانب ساعات التوقف املعتادة للراحة وتناول الطعام        
. وعند وجود طفلني أو أكثر دون سن سنة ونصف جيب منح فترة توقف ملدة ساعة على األقل                . األقـل كل ثالث ساعات    

وبـناء على طلب األمهات جيوز إدماج فترات التوقف إلطعام األطفال وإضافتها إىل فترة تناول الطعام أو نقلها إىل هناية يوم            
ويقرر صاحب العمل طول فترات التوقف وإجراء منح هذه         . على التوايل ) النوبة(و تقليل يوم العمل     أ) نوبة العمل (العمـل   

وتدخل فترات التوقف إلطعام الطفل يف وقت العمل        . الفـترات مبـا يتمشى مع االتفاق اجلماعي، مع مراعاة رغبات األم           
 ".ويدفع أجر مقابلها حبسب األجر املتوسط

 من املدونة نصاً حيظر على صاحب العمل فصل النساء احلوامل والنساء الاليت             ١٧٨املادة   من   ٢ويتضـمن اجلزء     -٣٠٨
ووفقاً للمادة  . واالستثناء من ذلك هو حالة التصفية الكاملة للمنشأة أو للمؤسسة أو املنظمة           . لديهـن طفل دون سن الثالثة     

 . من املدونة ينطبق هذا احلكم على األب أو الوصي١٧٦

 على حق والد الطفل وأمه كذلك يف احلصول         ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١نون العمل الذي أصبح نافذاً يف       ويـنص قا   -٣٠٩
وقد أُدجمت هذه القاعدة يف القانون هبدف التنسيق بني الواجبات املهنية والعائلية مما يدفع أيضاً إىل                . على إجازة لرعاية الطفل   

يكون لكل عامل احلق يف إجازة لرعاية األطفال إما عند الوالدة           " على   وتنص هذه القاعدة يف قانون العمل     . استخدام النساء 
ومتنح هذه  . ومتنح هذه اإلجازة لفترة ال تتجاوز سنة ونصف حىت التاريخ الذي يصل فيه الطفل إىل سن الثامنة                . أو عند التبين  

يبلغ صاحب العمل بالكتابة بتاريخ بدء      ويكون على العامل أن     . اإلجازة بناء على طلب العامل إما مرة واحدة أو على أجزاء          
والوقت الذي يقضيه العامل يف إجازة رعاية الطفل        . تلـك اإلجازة ومدهتا أو أجزائها، وذلك قبل شهر من التاريخ املذكور           
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فإذا مل يكن ذلك ممكناً يعرض عليه صاحب        . وحتفظ الوظيفة للعامل أثناء إجازة رعاية الطفل      . يدخل يف حساب مدة خدمته    
 ".عمل عمالً مماثالً أو عمالً من نفس النوعال

 احلق يف الزواج بالتراضي

نظـراً ألن الدسـتور ينص على ممارسة حقوق اإلنسان يف التفيا دون أي متييز فإن املساواة بني الرجال         -٣١٠
وإىل . دستوريوالنسـاء يف املسائل املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية أصبحت معترفاً هبا أيضاً على املستوى ال              

جانـب ذلك يقوم الزواج يف التفيا على رضاء حر من جانب الرجل واملرأة، وعلى التساوي بينهما من الناحية                   
 .القانونية

ويف حاالت .  سنة دون متييز بني اجلنسني١٨وينص القانون املدين على إمكان عقد الزواج ابتداء من سن  -٣١١
سنة أن يتزوج برضاء والديه أو الوصي عليه، إذا كان سيتزوج من             ١٦اسـتثنائية جيوز للشخص الذي بلغ سن        

فإذا مل يقبل اآلباء أو األوصياء ذلك بدون أي سبب مقبول تصدر املوافقة من حمكمة            . شخص بلغ السن القانونية   
ية غري  ويعترب الزواج الذي عقد قبل أن يبلغ الزوجان السن القانون         . شـؤون األيتام يف حمل إقامة األب أو الوصي        

 .ولكنه يعترب صحيحاً إذا أعقبه محل أو إذا بلغ الزوجان السن القانونية وقت صدور حكم احملكمة. صحيح

ويتمتع األشخاص من اجلنسني حبقوق متساوية يف اختيار الزوج، ويكون االختيار مبلء إرادة كل واحد                -٣١٢
ويعترب . ن رغبتهما يف الزواج أثناء جملس عقد الزواجوهذا املبدأ حمترم لكل من الزوجة والزوج اللذين يعلنا. منهما

بـاطالً الزواج الذي يكون فيه أحد الزوجني وقت الزواج ناقص األهلية بسبب مرض عقلي أو عته أو كان يف                    
وضـع ال يسمح بفهم معىن هذا التصرف أو ال يستطيع إدارة شؤونه؛ كذلك يستطيع أحد الزوجني أن يطعن يف   

 .ن قد فرض عليه حتت هتديد يعاقب عليه القانونصحة الزواج إذا كا

وإذا كان اختيار الزوج قد وقع حتت ضغط من الزوج املقبل أو من شخص آخر ميكن أن يعترب هذا العقد  -٣١٣
 .صورياً أي ال ينطوي على رغبة يف إقامة أسرة، وميكن اعتباره باطالً

وهذه . بة هي وعد متبادل بعقد الزواج فيما بعدويف مقصـود النصـوص القانونية يف التفيا تكون اخلط    -٣١٤
النصـوص متنع خطبة األطفال ألن الوعد بالزواج ال ميكن أن يصدر من الوصي على القاصر أو من أي شخص                    

 .آخر

الزواج يعين التزام الزوج والزوجة باإلخالص وبالعيش سوياً " من القانون املدين على أن ٨٤وتنص املادة  -٣١٥
يتمتع كل واحد من الزوجني " تنص على أن ٨٥يف حني أن املادة " تبادلة وبرعاية شؤون األسرة سوياًوبالرعاية امل

وجيوز للزوجني  . ويف حالة التنازع يسعى الزوجان إىل التوصل إىل اتفاق        . حبقوق متساوية يف ترتيب حياة األسرة     
 ".اللجوء إىل احملكمة حلل الرتاع

 احلماية اخلاصة لألمهات

 .ك إجازة مقررة يف التفيا للحمل وللوالدة وأثناء هذه اإلجازة حتصل املرأة على إعاناتهنا -٣١٦
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فتنص مدونة العمل على أن تكون إجازة احلمل ستة ومخسني يوماً تقوميياً وأن تكون إجازة الوضع ستة                  -٣١٧
تقوميياً بصرف النظر عن عدد أيام ومخسني يوماً تقوميياً مع اجلمع بينهما حبيث يكون اجملموع مائة واثىن عشر يوماً 

وللمرأة اليت سجلت نفسها يف معهد طب وقائي قبل األسبوع الثاين           . إجـازة احلمل اليت استخدمت قبل الوالدة      
 يوما ١٤عشر من احلمل واليت استمرت يف ذلك أثناء فترة احلمل بأكملها احلصول على إجازة محل إضافية مدهتا     

فإذا حدثت مضاعفات أثناء    . مل العادية حبيث يصل اجملموع إىل سبعني يوماً تقوميياً        تقومييا، تضاف إىل إجازة احل    
احلمل أو أثناء الوالدة أو يف فترة ما بعد الوالدة، وإذا ولد طفالن أو أكثر من طفلني حتصل املرأة األم على إجازة 

ومتنح األم بناء على طلبها إجازة لرعاية       .  يوماً تقوميياً  ٧٠ يوماً تقوميياً فيصبح اجملموع      ١٤والدة إضـافية مدهتا     
والوقت الذي  . الطفـل حىت يصل إىل سن ثالث سنوات وحتصل على إعانة اجتماعية من الدولة عن تلك الفترة                

 .تقضيه األم يف رعاية الطفل حىت يصل إىل سن ثالث سنوات يدخل يف مدة خدمتها املستمرة وغري املنقطعة

أن حتصل املرأة قبل إجازة احلمل وإجازة الوضع أو بعدها مباشرة على اإلجازة كذلك ينص القانون على  -٣١٨
 .السنوية حبسب طلبها، بصرف النظر عن طول مدة اخلدمة لدى صاحب العمل

وأما نصوص قانون العمل اجلديد اخلاصة بطول مدة إجازة احلمل والوضع وطريقة حساب هذه اإلجازة،  -٣١٩
والوضع، فهي متاثل ما كان موجودا يف مدونة العمل؛ ومبراعاة طول مدة بقاء هذه              واإلجازات اإلضافية للحمل    

النصوص ووضوح معناها أمام اجملتمع فإهنا ال تسبب خطأ يف حساب تلك اإلجازات وتسمح لألم مبعرفة مدة هذه 
 .اإلجازات مقدما

 .سنوية املدفوعة األجرووفقا لقانون العمل ال حتسب إجازات احلمل والوالدة ضمن اإلجازة ال -٣٢٠

وينص قانون العمل على أن لكل عامل بصرف النظر عن اجلنس احلق يف إجازة لرعاية األطفال عند امليالد  -٣٢١
ومتنح هذه  . ومتنح هذه اإلجازة لفترة ال جتاوز سنة ونصف حىت تاريخ بلوغ الطفل سن الثامنة             . أو عـند التبين   

ويكون من واجب العامل أن يبلغ صاحب العمل بالكتابة         . اء حبسب طلبه  اإلجازة للعامل إما كاملة أو على أجز      
وتدخل مدة إجازة رعاية األطفال يف جمموع       . قبل بدء تلك اإلجازات أو قبل بدء أجزائها بتاريخ بدايتها ومبدهتا          

يعرض عليه  وحتفظ للعامل وظيفته أثناء مدة إجازة رعاية األطفال، فإذا مل يكن ذلك ممكنا              . مـدة خدمة العامل   
 .صاحب العمل عمال مماثال أو عمال من نفس النوع

 وهي إعانة أمومة إذا كان -وأثناء إجازة احلمل والوالدة حيصل الشخص على إعانة اجتماعية من الدولة  -٣٢٢
 .الشخص مؤمنا عليه يف الضمان االجتماعي وفقا لقانون التأمينات االجتماعية احلكومي

للوائح ضمان االجتماعي كانت اإلعانات أثناء إجازة احلمل والوالدة متنح وفقا           وقـبل إصـالح نظام ال      -٣٢٣
لتقدمي إعانات الضمان االجتماعي احلكومي اليت أصدرها جملس وزراء االحتاد السوفيايت واجمللس املركزي للنقابات يف               األساسـية   

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢ الدراسية اليت صدرت يوم       عن اإلعانات واملنح   ٣٠٤ والئحة جملس الوزراء رقم      ١٩٨٤فرباير  / شباط ٢٣
 .١٩٩٧يناير / كانون الثاين١ واليت نظمت إجراءات حساب إعانات األمومة ومنح تلك اإلعانات حىت ١٩٨٤
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 بشأن تأمني األمومة والتأمني ضد األمراض الذي ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٦وينظم القانون الصادر يف  -٣٢٤
وبعد نفاذ هذا القانون أصبح     . ، على عملية التأمني على األمهات     ١٩٩٧يناير  /كانون الثاين  ١أصـبح نافذا يف     

 .التعويض عن فقدان الدخل يف حالة األمومة يقدم بالتناسب مع ما دفعته األم يف اشتراكات الضمان االجتماعي

إجازة رعاية األطفال إذا مل   ووفقـا للقانون املذكور تدفع إعانات األمومة عن جمموع فترة احلمل وفترة              -٣٢٥
تعـد األم إىل العمـل وبالتايل خسرت دخلها من املرتب، أو إذا كانت تعمل حلساب نفسها وخسرت مصدر                   

وهدف هذا القانون هو ضمان التعويض عن الدخل الذي تفقده األم مؤقتا بسبب عدم قدرهتا على العمل . دخلها
 .الدة أو الفترة الالحقة عليهاأثناء فترة املرض أو الفترة السابقة على الو

 يف املائة من متوسط األجر الذي حتسب على أساسه          ١٠٠وحبسب نفس القانون تكون إعانات األمومة        -٣٢٦
 كان مبلغ إعانة    ١٠٢ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ٦٧ومبوجب املادة   . اشـتراكات التأمينات االجتماعية   
فيحسب األجر املتوسط الذي    . صت عليه االتفاقية املذكورة بأكثر من الضعف      األمومة جياوز املبلغ األدىن الذي ن     

حتسـب عـلى أساسـه إعانـة األمومة على أساس األجر الداخل يف حساب اشتراكات الشخص يف التأمينات                
 وللعمـال عـن الستة شهور األخرية اليت تنتهي قبل شهرين من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة               -االجتماعـية   

 شهرا تقومييا تنتهي قبل ثالثة أشهر تقوميية من ربع السنة ١٢وأما للعاملني حلساب أنفسهم فتكون املدة . نيةالتأمي
وال يتجاوز متوسط األجر الداخل يف حساب اشتراكات التأمينات االجتماعية          . الذي حدثت فيه الواقعة التأمينية    

 من املبلغ املتوسط السنوي للمسامهة ١/٣٦٥املائة من  يف ٥٠يف اليوم التقوميي الذي حتسب على أساسه اإلعانات 
 .اإلجبارية يف التأمينات االجتماعية احلكومية الذي كان ساريا عند حدوث الواقعة التأمينية

 )٧(املؤشرات الكمية يف تأمني األمومة

 املؤشرات الكمية يف تأمني األمومة ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
باألسعار (اإلنفـاق مباليـني الالتـس        ٢,٥ ٢,٦ ٢,٧ ٣,٩ ٤,٨ ٤,٩ ٥,٧

 )احلقيقية
١٠٦,٧ ١٠٢,١ عـدد أيـام إجـازة األمومة املدفوعة         ٧٠,٢ ٦٣,٧ ٧٤,٣ ٩٥,٣ ٩٦,٠

 )املتوسط الشهري باآلالف(
متوسط مبالغ إعانات األمومة املدفوعة      ٢,٩١ ٣,٣٥ ٢,٩٨ ٣,٤٨ ٤,٠٠ ٤,٠١ ٤,٥٢

 يوميا

.  حصلن على إعانة األمومة    ٢٠٠٠يف املائة من مجيع األمهات الوالدات يف عام          ٤٧وتفيد احلسابات أن     -٣٢٧
ولكن ال تزال .  يف املائة٧وباملقارنة مع السنة السابقة يتبني أن عدد األمهات الاليت طلنب معونة األمومة زاد بنسبة 

مينات االجتماعية وبذلك فال حيق أغلبية األطفال تولد من أمهات ال تعمل وال تدفع االشتراكات اإلجبارية يف التأ
 .هلن احلصول على إعانة األمومة

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 عدد املواليد ١٨ ٨٣٠ ١٨ ٥٤٠ ١٩ ٥٣٠ ٢٠ ٢٤٨ ١٩ ٦٩٠
عـدد األمهـات الاليت حصلن على إعانة         ٦ ٦٣٩ ٨ ٤١٠ ٨ ٨٥٤ ٩ ٤٦٣ ١١ ٨١١

 األمومة
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د املرأة عملها أثناء احلمل أو ال تستطيع أن جتد عمال جديدا ويف األوضاع االقتصادية يف التفيا حيث تفق -٣٢٨
أثناء انتظار الوالدة وتضطر إىل التعطل تصبح القواعد الواردة يف القانون السالف الذكر مهمة بوجه خاص ألهنا                 

عد العامة، إذا توفر للنساء الاليت فقدن العمل بسبب تصفية املؤسسة أو املنشأة أو املنظمة إعانة األمومة وفقا للقوا
 . أيام انتهاء عالقة العمل٢١٠كان احلق يف إجازة الوضع قد حتقق هلا ما قبل ال جياوز 

ومبوجب قانون التأمينات االجتماعية احلكومية وقانون الضمان االجتماعي وقانون الضرائب االجتماعية            -٣٢٩
البطالة وقانون التأمني ضد حوادث العمل وقـانون املعاشات احلكومية وقانون التأمني االجتماعي اإلجباري ضد         

واألمراض املهنية ال يؤدي احلصول على إعانات األمومة إىل حرمان األم من احلصول على أي إعانات أخرى أو                  
 .أي خدمات اجتماعية أخرى

ن كما أ. ومبوجـب قـانون التأمينات االجتماعية يكون التأمني إجباريا أيضا ملن يتلقى إعانات األمومة      -٣٣٠
وتأيت . األشـخاص الذيـن يتولون رعاية طفل دون سن سنة ونصف خيضعون هلذا التأمني وللتأمني ضد البطالة                

وهذه املدفوعات تغطي ميزانية التأمني ضد العجز       . مدفوعات التأمينات االجتماعية من امليزانية احلكومية املركزية      
 .وتأمني األمومة والتأمني ضد األمراض

 من قانون تأمني األمومة والتأمني ضد األمراض على أن احلق يف إعانة األمومة لآلباء أو        ٦وتـنص املادة     -٣٣١
إذا ) ١: لكل من يتوىل رعاية طفل يف املرتل تكون مشروطة باالشتراك يف تأمني األمومة وبفقد الدخل من املرتب                

إذا رفضت األم رعاية ) ٢ة بعد الوالدة؛ كانت األم قد توفيت أثناء الوالدة أو حبلول اليوم الثاين واألربعني من فتر
إذا مل يكن يف استطاعة األم أن تتوىل رعاية         ) ٣الطفـل وتربيته بعد اإلجراءات املذكورة يف النصوص القانونية؛          

 .الطفل يف اليوم الثاين واألربعني بعد الوالدة بسبب مرض أو إصابة أو أي أسباب صحية أخرى

وحساهبا ودفعها من جانب وكالة التأمينات االجتماعية احلكومية وفقا         ويكـون مـنح إعانات األمومة        -٣٣٢
 عن إجراءات حساب متوسط األجر الداخل يف حساب التأمني وإجراءات منح            ٢٧٠لالئحة جملس الوزراء رقم     

. ١٩٩٨يوليه  / متوز ٢٨إعانات التأمينات االجتماعية احلكومية وحساهبا ودفعها، وهي الالئحة اليت صدرت يوم            
 .متنح اإلعانة خالل عشرة أيام بعد أن تتلقى الوكالة املذكورة املستندات املطلوبةو

يناير / كانون الثاين  ١٢ عن متويل الرعاية الطبية اليت صدرت يف         ١٣وأمـا الئحة جملس الوزراء رقـم        -٣٣٣
ة، أي أن النساء ، فتـنص عـلى أن حتصل مجيع النساء على مساعدة طبية جمانية أثناء فترة احلمل والوالد   ١٩٩٩

احلوامل حىت اليوم الثاين واألربعني مث بعد الوالدة تكون معفاة من دفع الرسوم اليت يدفعها املريض إذا كن حيصلن           
 .على اخلدمات الطبية املتعلقة باحلمل والرقابة بعد الوالدة وأثناء تقدم احلمل

 محاية الصغار والشبان من التمييز بسبب النسب

 من الدستور تنص على أن مجيع الناس يف التفيا متساوون أمام القانون وأمام احملاكم               ٩١املادة  نظراً ألن    -٣٣٤
 .وأن حقوق اإلنسان متارس دون أي متييز فقد حظرت الدولة التمييز ضد األطفال واملراهقني على أساس النسب
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ولودين خارج الزوجية يف حقوق      من القانون املدين على املساواة املدنية لألطفال امل        ٤٠٠وتـنص املادة     -٣٣٥
اإلرث إذ تـنص على أن األطفال املولودين ألبوين مل يكونا مرتبطني بالزواج، إذا ثبت انتماؤهم إىل األم واألب                   

 .حبسب اإلجراء الذي ينص عليه القانون، يكون هلم نفس احلق يف اإلرث كما للمولودين من زواج رمسي

ين خارج الزوجية ميكن االعتراف هبا باتفاق متبادل بني األبوين فإن العامل ورغم أن أبوة األطفال املولود -٣٣٦
وليس للمرأة احلق يف أن تقرر مبفردها من هو أب          . احلاسم هو رغبة األب االعتراف بالبنوة أو عدم االعتراف هبا         

وهذه . بة إثبات األبوةالطفـل، ويف هـذه احلالة تسوى املسألة أمام احملكمة إذ تتقدم األم بطلب إىل احملكمة طال               
انظر (القـاعدة التشـريعية مهمـة بوجه خاص نظرا لتزايد عدد األطفال الذين يولدون من عالقة غري مسجلة                   

 ).اجلدول

 األطفال املولدون من عالقة غري مسجلة

 السنة النسبة املئوية
١٩٩٣ ٢٣,٠ 
١٩٩٤ ٢٦,٤ 
١٩٩٥ ٢٩,٩ 
١٩٩٦ ٣٣,١ 
١٩٩٧ ٣٤,٨ 
١٩٩٨ ٣٧,١ 
١٩٩٩ ٣٩,١ 
٢٠٠٠ ٤٠,٣ 
٢٠٠١ ٤٢,١ 

 محاية األطفال والشبان من االستغالل االقتصادي واالجتماعي

مساويا للبالغني يف جمال احلماية العمالية، وساعات       )  سنة ١٨أقل من   (يف عالقات العمل يكون القاصر       -٣٣٧
مل أو يف قانون العمل     العمـل، واإلجازات وبقية شروط العمل اليت تقرر إعفاءات منصوص عليها يف مدونة الع             

 .، وغري ذلك من النصوص القانونية يف التفيا٢٠٠٢يونيه / حزيران١الذي صار نافذا يف 

 من قانون العمل اليت تنص على مساواة العمال يف التفيا           ٧ من مدونة العمل واملادة      ١ومبوجـب املادة     -٣٣٨
ق أو اللون أو اجلنس أو السن أو االنتماء الديين          يتمتع األطفال باملساواة يف عالقات العمل بصرف النظر عن العر         

أو السياسي أو غري ذلك من أنواع االنتماء، أو األصل القومي أو االجتماعي، وبصرف النظر عن الوضع العائلي                  
 .وغري ذلك من الظروف

االت ويف ح.  سنة يف عمل دائم١٥ من مدونة العمل استخدام من كانت سنه أقل من ١٦٠وحتظر املادة  -٣٣٩
 سنة يف أعمال سهلة ال تضر بالصحة وال باألخالق أثناء الوقت خارج ١٣استثنائية جيوز استخدام أطفال يف عمر 

ويعتمد جملس الوزراء قائمة باألعمال . املدرسـة وذلك مبوافقة األبوين أو من حيل حمل األبوين، وبعد فحص طيب  
 . سنة١٥احملظور تشغيل أطفال املدارس فيها قبل سن 
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 سنة من العمر ١٥ من قانون العمل اليت حتظر استخدام أشخاص أقل من ٣٧وهناك أحكام مماثلة يف املادة  -٣٤٠
ويف حاالت استثنائية .  سنة١٨استخداما دائما إذا كانوا ال يزالون يف مرحلة التعليم االبتدائي ومل يبلغوا بعد سن 

ق تفتيش العمل احلكومي ميكن استخدام الطفل يف أداء      موافقة كتابية وواف  ) أو الوصي (إذا وافـق أحـد األبوين       
أعمال ثقافية أو فنية أو رياضية أو إعالنية إذا مل تكن هذه األعمال مضرة بسالمة الطفل أو صحته أو أخالقه أو                     

 ويضع جملس الوزراء إجراءات إصدار إذن باستخدام أطفال ألداء أعمال ثقافية أو فنية أو. منوه، وال تعوق تعليمه
وأما . رياضية أو إعالنية، والقيود اليت ميكن فرضها على هذا اإلذن من حيث ظروف العمل وشروط االستخدام               

 سنة فيجوز استخدامهم يف أعمال سهلة ال تعرض للخطر سالمة الطفل أو صحته أو أخالقه ١٣األطفال دون سن 
. موافقة كتابية) أو الوصي(وافق أحد األبوين أو منوه وذلك يف حاالت استثنائية وأثناء الوقت خارج املدرسة إذا    

 . سنة١٣ويضع جملس الوزراء قائمة باألعمال اليت جيوز فيها استخدام أطفال دون سن 

 سنة يف أعمال شاقة     ١٨ من مدونة العمل يكون من احملظور استخدام أشخاص دون           ١٨٢ووفقا للمادة    -٣٤١
ويضع جملس الوزراء قائمة باألعمال الشاقة .  أو أخالقهمأو إذا كانت ظروف العمل تعرض للخطر صحة الشبان    

وال يسمح للقصر حبمل أثقال أو حتريكها إذا كانت جتاوز احلد . واألعمال اليت تعترب خطرية ومضرة بصحة الشبان
 .األقصى املنصوص عليه يف النصوص القانونية السارية

 إىل سن   ١٥دام املراهقني أي األشخاص من سن        من قانون العمل فهي تؤكد حظر استخ       ٣٧وأما املادة    -٣٤٢
ويضع جملس الوزراء .  سنة، يف ظروف يكون فيها خطر كبري على سالمتهم أو صحتهم أو أخالقهم أو منوهم١٨

 . قائمة باألعمال اليت يكون تشغيل املراهقني حمظورا فيها، واالستثناءات يف احلاالت املتعلقة بالتدريب املهين

 من نفس القانون على أن من واجب صاحب العمل، قبل إبرام عقد العمل، أن               ٣٧ملادة  كذلـك تنص ا    -٣٤٣
فإذا . بتقييم أخطار بيئة العمل وتدابري احلماية املوجودة يف مكان العمل         ) أو الوصي (يبلغ أبوي الطفل أو املراهق      

ه مرة كل سنة حىت  سنة فال جيوز استخدامه إال بعد فحص طيب وجيب إجراء فحص ل١٨كان الشخص دون سن 
 . سنة١٨يصل إىل سن 

 ١٦ ففي عمر - سنة ١٨ من مدونة العمل جيب ختفيض وقت العمل لكل من مل يبلغ ٤٦ومبوجب املادة  -٣٤٤
 فتكون ساعات العمل    ١٦ ساعة يف األسبوع، أما من كان دون سن          ٣٥ سـنة تكـون ساعات العمل        ١٨إىل  

 سنة ال جيوز استخدامه يف العمل الليلي وال يف الوقت ١٨يبلغ سن وكل من مل .  ساعة يف األسبوع٢٤بالنسبة له 
 .اإلضايف وال أثناء العطالت الرمسية

 سنة، إذ تنص على     ١٣ من قانون العمل على ساعات عمل أقصر ملن كانوا يف سن             ١٣٢وتـنص املادة     -٣٤٥
سبوع إذا كان العمل سيؤدى      ساعات يف األ   ١٠عدم جواز استخدامهم ألكثر من ساعتني يف اليوم أو ألكثر من            

 ساعة يف األسبوع إذا كان العمل سيؤدى        ٢٠ ساعات يف اليوم أو أكثر من        ٤أثناء السنة الدراسية، أو أكثر من       
 سنة ألكثر من سبع ساعات      ١٨ و ١٥وال جيوز استخدام املراهقني، أي بني سن        . أثناء عطالت املؤسسة التعليمية   

 سنة يف   ١٨كذلك حيظر قانون العمل استخدام أشخاص دون سن         . سبوع ساعة يف األ   ٣٥يف الـيوم وأكثر من      
 .العمل الليلي أو العمل يف الوقت اإلضايف أو أثناء العطالت الرمسية
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فيما يتعلق بتشغيل األطفال يكون لتفتيش ) قانون العمل(فإذا خالف صاحب العمل أحكام مدونة العمل      -٣٤٦
يعاقب : " من مدونة املخالفات اإلدارية    ١، اجلزء   ٤١داري وفقا للمادة    العمل احلكومي فرض عقوبة بالطريق اإل     

 التس التفي عند خمالفة قانون العمل أو قانون محاية العمال أو غري ذلك              ٢٥٠صاحب العمل أو املسؤول بغرامة      
 ".من النصوص القانونية السارية

 ١الذي أصبح نافذا يف     (انب قانون العمل    وتنظم مدونة العمل محاية األطفال يف جمال العمل، هذا إىل ج           -٣٤٧
 عن األعمال اليت    ١٩٩٣يوليه  / متوز ٢٤ الصادرة بتاريخ    ٢٩١والئحة جملس الوزراء رقم     ) ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

يوليه / متوز٢٤ املؤرخ ٢٨٩حيظر فيها تشغيل أطفال املدارس دون سن اخلامسة عشرة، والئحة جملس الوزراء رقم 
 ٨ بتاريخ   ١٠ثقال أو نقلها املطبقة على النساء والصغار، والئحة جملس الوزراء رقم             عن قواعد محل األ    ١٩٩٢

 سنة، والئحة جملس الوزراء     ١٣ عن الوظائف اليت حيظر فيها تشغيل األطفال دون سن           ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاين 
يف األداء الفين يف  للعمل - عن إجراءات إصدار ترخيص بتشغيل األطفال ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ بتاريخ ٢٠٥رقم 

األحداث الثقافية والفنية والرياضية واإلعالنية والقيود اليت ميكن اشتراطها يف اإلذن بذلك؛ والئحة جملس الوزراء               
 عن األعمال اليت حيظر فيها تشغيل أشخاص دون سن معينة واالستثناءات ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ بتاريخ ٢٠٦رقم 

 .دريب املهين للشباناليت يسمح هبا يف ذلك مبناسبة الت

 مسائل خاصة بتشغيل    ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٩كذلـك يـنظم قانون محاية حقوق الطفل الصادر يف            -٣٤٨
 احلقوق واحلريات اليت - من هذا القانون على مبدأ املساواة يف حقوق األطفال    ٢، اجلزء   ٣فتنص املادة   . األطفال

طفال بدون أي متييز بسبب العرق أو اجلنسية أو اجلنس أو اللغة أو             يتمتع هبا الطفل واليت تقدمها الدولة جلميع األ       
االنتماء احلزيب أو الرأي السياسي أو الديين أو األصل القومي أو االجتماعي، أو حمل اإلقامة، وبصرف النظر عن                  

أعضاء الرفاهـية والصحة، واملولد وغري ذلك من الظروف وبصرف النظر عن أبوي الطفل أو األوصياء عليه أو                  
 .أسرته

 من هذا القانون على محاية األطفال من االستغالل ومن العمل يف ظروف             ١، اجلزء   ١٥وتـنص املـادة      -٣٤٩
خطرية أو يف ظروف تضر بصحة الطفل أو سالمته البدنية أو النفسانية أو األخالقية أو بنموه، أو تشغيله يف عمل       

ومن املقرر حظر تشغيل األطفال يف أعمال تتصل بصناعة         . ليـلي أو يف أوقـات تعطل العملية التعليمية للطفل         
 .املشروبات الكحولية أو منتجات التبغ، أو بتجارهتا أو اإلعالن عنها

  من العهد١١املادة 

 رمست التفيا، كمعظم البلدان اليت كانت حتت الديكتاتورية الشيوعية،          ١٩٩١بعد عودة االستقالل عام      -٣٥٠
وكما يف بقية البلدان بعد املرحلة      . ع اقتصاد السوق الدميقراطي القائم على القانون      هدفـا لنفسها هو إقامة جمتم     

الشـوعية أتت بعد هذا التحول الكبري يف اجملتمع مرحلة من األزمة االقتصادية اخنفض معها الناتج القومي احمللي                  
وإىل جانب . ب أرقاما فلكيةبدرجة كبرية، وخصوصا يف الصناعة التحويلية، وكان التضخم يف بعض احلاالت يقار
 .اخلصخصة ورفع التأميم عن امللكيات بدأ تأثري القطاع اخلاص يتسع بصورة كبرية
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 وإعادة إحياء الدميقراطية واقتصاد السوق سببا يويف التفيا كما يف بقية البلدان كان اهنيار النظام الشيوع -٣٥١
ولكن منو هذه الفرص كان مصحوبا      .افية أمام السكان  يف توسـع كبري يف الفرص االجتماعية واالقتصادية والثق        

وأثناء سنوات احلكم السوفيايت كانت الدولة تسيطر على كل جمال من جماالت احلياة             . بتزايد الضعف االجتماعي  
وكانت النتيجة هي أن الدولة حتملت أيضاً املسؤولية بالكامل عن          . الفردية، وال تترك أي جمال للمبادرة اخلاصة      

ومل يكن مطلوبا من الفرد إظهار . احلاجات اليومية لكل مواطن؛ وكان الضمان االجتماعي مقرراً لكل فردإشباع 
وعند اهنيار االحتاد السوفيايت بدأت التفيا يف تطبيق        . أي مبادرة خاصة أو حتمل أي مسؤولية عن مستوى معيشته         
 .أشكال خمتلفة متاما من اإلدارة، مع التحول إىل اقتصاد السوق

 التغريات يف نظام الضمان االجتماعي

ولكن هذا التغري مل يكن مرتبطاً يف . أيدت أغلبية السكان تغيري النظام السياسي وشكل اإلدارة االقتصادية -٣٥٢
نظر الشعب بتغيري نظام الضمان االجتماعي وخمتلف الضمانات، فكان من املتوقع أن تستمر الضمانات اليت كانت 

إخل تطلبت  ... ولكن االهنيار السريع يف االقتصاد، ومعدل التضخم، وأزمة املصارف          . سابققائمـة يف النظام ال    
إعـادة النظر يف النظام ويف آلية ضمان احلقوق االجتماعية ألن التفيا مل تكن تستطيع أن توفر نفس الضمانات                   

ول ومناذج أخرى لتوزيع واضطرت احلكومة إىل البحث عن حل. االجتماعـية كمـا يف االحتاد السوفيايت السابق    
 .املسؤوليات

وواجه السكان  . وبعـد عـودة االسـتقالل إىل التفيا أعلنت الدولة مسؤولية الفرد عن حتسني أحواله               -٣٥٣
 البطالة، عدم حتقيق دخل كاٍف، مما أدى إىل خسارات مالية ومعنوية أو مادية              -صـعوبات اجتماعـية جديدة      

دة االجتماعية، سواء كانت مادية أم اجتماعية ونفسانية للسكان الذين          وثارت مشكلة هي توفري املساع    . للفـرد 
عجزوا عن توفري ذلك ألنفسهم أو الذين كان عليهم أن يتغلبوا على صعوبات اقتصادية خاصة يف احلياة دون أن                   

م وعلى هذه األسس بدأت إقامة نظام للضمان االجتماعي، يشمل نظا         . حيصلوا على مساعدة كافية من أي أحد      
 .املساعدة االجتماعية

ونظـام الضـمان االجتماعي هو نظام اجتماعي يدعمه القانون وحيمي أعضاء اجملتمع يف حالة التعرض                 -٣٥٤
واملبادئ الرئيسية يف تشغيل هذا النظام هي اليت  . ألخطار اجتماعية ويوفر وسائل العيش لغري القادرين على العمل        

قضايا املتعلقة باملساعدة االجتماعية ينظمها قانون املساعدة االجتماعية        فال. جاءت يف قانون الضمان االجتماعي    
 ١٩٩٥وقد صدر هذا القانون عام . وغـريه مـن النصوص القانونية اليت تتناول قضايا هتم خمتلف فئات السكان     

 .ضمن إطار إصالح نظام الضمان االجتماعي

يونيه من نفس العام وقعت     /ويف حزيران .  التفيا  انتهى وضع نظام الرعاية االجتماعية يف      ١٩٩٧ويف عام    -٣٥٥
 البالد على اتفاق على قرض مع البنك الدويل؛ وكانت النتيجة هي أن البلد حصل على قرض من هذا البنك مببلغ       

 . مارك أملاين لتنفيذ ذلك املشروع الواسع النطاق٣٠ ٤٠٠ ٠٠٠
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 ومشل  ٢٠٠٢ حىت عام    ١٩٩٧ التفيا من عام     واستمر تنفيذ مشروع إصالح نظام الرعاية االجتماعية يف        -٣٥٦
عدة جماالت من الرعاية هبدف إقامة نظام رعاية اجتماعية أكفأ وأكثر اقتصادا وقادر على أن يوفر محاية احلقوق                  

 .االقتصادية والصحة لكل فرد

ية التأمينات  حتقيق توازن ميزان  : والنتـيجة هـي إدخال التحسينات التالية على نظام الرعاية االجتماعية           -٣٥٧
االجتماعية؛ وإدارة صندوق التأمينات االجتماعية؛ خدمة عمالء التأمينات االجتماعية؛ جودة الصياغة والتحليل            
عند وضع السياسة االقتصادية؛ توفري املعلومات للربملان وللحكومة وللسكان عن تطورات السياسة االجتماعية يف    

شراف املهين على تشغيل صندوق املعاشات اخلاصة وأمكن توفري         وبسبب هذا اإلصالح أمكن إدخال اإل     . الـبلد 
 .خدمات املساعدة االجتماعية بطريقة اقتصادية سليمة

 إصالح التأمينات االجتماعية

بـدأ إصالح التأمينات االجتماعية يف منتصف التسعينات وكان خطوة مهمة ال يف سبيل توفري اإلعانات    -٣٥٨
يادة املوارد العمالية وما يتصل هبا من موارد مالية مبا يقدم الضمانات االجتماعية واملعاشات فحسب بل أيضا حنو ز

للسـكان، وحنو تيسري عالقات العمل مثل ربط مبالغ املعاشات واإلعانات مع االشتراكات املدفوعة اليت يقدمها                
ن عن الدخل وزيادة    األشـخاص املؤمن عليهم مما يضمن تناقص نسبة اقتصاد الظل ويبعث على الدقة يف اإلعال              

الذي تدفع منه   ) كتلة األجور يف البلد    (١٩٩٨وعلى ذلك ارتفع مبلغ األجور عام       . إيـرادات امليزانية احلكومية   
 يف املائة   ١١,٧ بنسبة   ١٩٩٩ يف املائة مقابل السنة السابقة، ففي عام         ١٢مدفوعات التأمينات االجتماعية بنسبة     

 يف املائة مما جياوز معدل الزيادة يف األجور         ٨,٤ بنسبة   ٢٠٠١ويف عام    يف املائة    ٦,٨ بنسـبة    ٢٠٠٠ويف عـام    
ومع تزايد الوعي باملشاركة    . ويشهد على منو موارد العمل يف االقتصاد النظامي وعلى زيادة مبالغ األجور املعلنة            

اإلمجايل اليت تنفق الشخصـية واملسؤولية عن الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية زادت نسبة الناتج احمللي   
 .على حتسني رفاهية السكان وعلى تراكم األموال اليت تضمن دفع املعاشات يف املستقبل

وكـان اهلدف من إصالح نظام التأمينات االجتماعية هو إقامة نظام مستقر ومستدام يستند إىل املبادئ                 -٣٥٩
حبيث يستند إىل حجم    ). الة، إعانة املرض، إخل   املعاش، إعانة البط  (مستوى اخلدمات اليت يقدمها النظام      : التالـية 

 فالنظام يدفع مبالغ    -االشتراكات املدفوعة؛ التضامن بني خمتلف املشتركني واملستفيدين من املسامهات يف النظام            
 .ألكثر الناس احتياجا إليها يف فترة زمنية معينة

ة التأمينات االجتماعية تتألف من ما      فأصبحت ميزاني .  أدخل نظام الضرائب االجتماعية    ١٩٩١ويف عام    -٣٦٠
يدفعـه أصحاب العمل والعمال والعاملون حلساب أنفسهم ومن املوارد واإليرادات اليت تدفعها امليزانية القومية،               

 .وغري ذلك من اإليرادات

 أدخـل نظام السجالت الشخصية للضرائب االجتماعية أي فتح حساب تأمني لكل             ١٩٩٦ويف عـام     -٣٦١
 .ليه اجتماعيا من أجل تسجيل مدفوعات الضرائب االجتماعيةشخص مؤمن ع

 كان نظام التأمينات االجتماعية على العمال تتحمله املنشآت واملؤسسات واملنظمات           ١٩٩٧وحىت عام    -٣٦٢
وعلى ذلك  . دون أي خصم من أجور العمال للمسامهة يف تكاليف النظام اليت كانت تضاف إىل تكاليف اإلنتاج               
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وكان .  كل عامل غري مرتبطة مبستوى خدمات التأمينات االجتماعية ومل يكن للعامل أي اهتمام هباكانت مسامهة
الـتحول إىل اقتصاد السوق يتطلب إدخال تغيريات على نظام التأمينات االجتماعية وكان ال بد من إجياد مصدر      

 .جديد للتمويل إلقامة نظام مستقل

لتأمينات االجتماعية احلكومية الذي أدخل تغيريات يف جمال متويل التأمينات           بـدأ العمـل بقانون ا      ١٩٩٨ويف عـام     -٣٦٣
فحل تعبري الضرائب االجتماعية حمل تعبري املسامهات يف التأمينات االجتماعية، وذلك للتأكيد على مبدأ التأمينات               . االجتماعـية 
نظام التأمينات االجتماعية؛ ويف الوقت نفسه      وأدخلـت تكاليف التأمينات االجتماعية كمدفوعات إجبارية يف         . االجتماعـية 

 .توافرت لفئة معينة من السكان إمكانية دفع مسامهات طوعية لضمان احلصول على معاش

فقد وضع نظاما ملختلف فئات . وأدخـل القانون سالف الذكر عدة تغريات كبرية يف جمال متويل التأمينات االجتماعية     -٣٦٤
 أشخاص خاضعون للتأمينات    -ا أي األشخاص الذين خيضعون للتأمينات االجتماعية يف فئتني          األشخاص املؤمن عليهم اجتماعي   

ووضع القانون اثنني من املعدالت لدفع اشتراكات       . االجتماعـية اإلجـبارية وأشخاص يشتركون يف هذا النظام بصفة طوعية          
ت اجتماعية ملواجهة األخطار اليت قد حتدث يف        التأميـنات االجتماعية أي أن األشخاص أصبحت تتمتع بالتأمني وتدفع مسامها          

وأمكن تنسيق اهلدف من مسامهات العمال يف التأمينات االجتماعية مع اهلدف من الضرائب االجتماعية اليت               . احلـياة العملـية   
لعاملون وحتدد هدف الشتراكات التأمينات االجتماعية ووضع حد أقصى وحد أدىن لالشتراكات اليت يدفعها ا             . يدفعهـا الفرد  

وأُنشئت أربع ميزانيات مستقلة يف ميزانية      . حلسـاب أنفسهم واليت يدفعها من ينضمون إىل تأمني الشيخوخة من تلقاء أنفسهم            
التأميـنات االجتماعـية احلكومية هي امليزانية اخلاصة باملعاشات احلكومية، وامليزانية اخلاصة بالبطالة، وامليزانية اخلاصة حبوادث                

 .انية اخلاصة باألمراض وحاالت العجز والوالدةالعمل، وامليز

 أنشـئ الصندوق احلكومي للتأمينات االجتماعية ليدير الضرائب االجتماعية وليقدم           ١٩٩٤ويف عـام     -٣٦٥
اخلدمات االجتماعية، مث حتول إىل منظمة ال هتدف إىل الربح هي الوكالة احلكومية للتأمينات االجتماعية يف شكل 

وكان إنشاء هذه الوكالة ضرورياً أيضا من أجل فصل الوظائف التنفيذية عن مهمة             . ١٩٩٨شركة مسامهة عام    
 .تنمية سياسة القطاع اليت تتوالها مصلحة التأمينات االجتماعية يف وزارة الرعاية االجتماعية

 نظام التأمينات االجتماعية

نه يضمن لكل من يدفع االشتراكات دخال       هذا النظام حيقق االستقرار واألمن االجتماعي يف اجملتمع إذ إ          -٣٦٦
بديـال بالتناسب مع ما يدفعه الشخص وذلك حني يفقد هذا الشخص دخله اجلاري أو عندما يصبح عاطال أو                   

. يكون يف إجازة أمومة أو يصاب مبرض أو يصبح معوقا أو يتقاعد أو يعاين من حادثة عمل أو يفقد عائل األسرة  
 . من العهد٩حق يف احلصول على تلك اخلدمات عند احلديث عن املادة وقد ورد حتليل أكثر تفصيال لل

 إصالح نظام املساعدة االجتماعية

 كانت الضمانات االجتماعية ملختلف فئات السكان منصوصاً عليها يف عدة قوانني        ١٩٩٥حـىت عـام      -٣٦٧
زءاً يسمح باحلصول على بعض   ويف الوقت نفسه برزت املساعدة االجتماعية باعتبارها ج       . خمـتلفة وال صلة بينها    

 .اخلدمات أو على دفع مقابل بعض اخلدمات
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كانت خدمات املساعدة : وكـان نظـام املسـاعدة االجتماعـية أثناء الفترة السابقة لإلصالح يتميز باخلصائص التالية               -٣٦٨
تمع بصورة تدرجيية؛ إمكانيات    االجتماعـية تـتركز يف معظمها على الرعاية داخل املؤسسات ال على إعادة إدماج السكان يف اجمل                

تعويـض اخنفـاض الدخـل كانت متاحة أساسا جملموعات السكان اليت مل يكن هلا عمل دائم أو اليت كانت تواجه أكرب أخطار                       
ن، املتقاعدون، املعوقو(الوقـوع يف هـوة الفقـر أو البطالة؛ اإلعانات البلدية كانت متنح أساسا ملن ينتمون إىل فئة اجتماعية معينة      

 .ولكن على أساس تقييم إمكانيات الشخص واحتياجاته) إخل... املسنون الذين يعيشون مبفردهم 

 عن إجراءات التعرف على     ١٩٩٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨وكانـت الئحـة جملـس الوزراء املؤرخة          -٣٦٩
نخفض هي، أول حماولة العائالت الفقرية، وتوصية جملس الوزراء عن منح إعانات السكن للعائالت ذات الدخل امل

 .جلعل حق الشخص يف اإلعانات االجتماعية البلدية مرهتنا مبستوى دخله ال بانتمائه إىل جمموعة اجتماعية بعينها

 صـدرت عدة قوانني يف جمال الضمان االجتماعي، ووضعت نظاما موحدا للضمان             ١٩٩٥ويف عـام     -٣٧٠
ة الذي جعل من تلك املساعدة أمرا هادفا يتفق مع          فصـدر قانون مؤسسات املساعدة االجتماعي     . االجـتماعي 

ومييز هذا القانون بني وظائف الدولة واحلكومات احمللية . احتياجات اجملتمع احمللي وأفكاره عن املساعدة االجتماعية
ام يف تقدمي املساعدة االجتماعية، ويواصل عملية ال مركزية تنظيم تلك اخلدمات وال مركزية تقدميها اليت بدأت ع   

١٩٩٤. 

وكانت الوثيقة األساسية اليت حددت     .  يعترب بداية إصالح نظام املساعدة االجتماعية      ١٩٩٦ولكن عام    -٣٧١
واتفاقا مع اإلصالح . األهـداف وجماالت هذا اإلصالح هي الكتاب األبيض عن تطور نظام املساعدة االجتماعية    

وإىل . ألشخاص يف احلياة االجتماعية واالقتصادية    سـالف الذكر أقيم نظام للمساعدة االجتماعية يضمن إدماج ا         
جانـب ذلك كان ال بد من ختويل املستفيدين فرصة للحصول على خدمات املساعدة االجتماعية وإعادة التأهيل    

وحىت يستطيع اإلصالح بلوغ األهداف املرسومة . بأنسب األشكال الحتياجاهتم وبأقرب ما يكون إىل حمل إقامتهم
تبسيط احلصول على اإلعانات االجتماعية يف      :  االجتماعية وضعت أُسس قانونية يف عدة اجتاهات       لنظام املساعدة 

 .النظام؛ تقدمي اخلدمات اليت تتناسب مع احتياجات املستفيد، توفري املعلومات للسكان عن حقوقهم وواجباهتم

فس األغراض وبالتأكد من تقدمي املزايا االجتماعية       وأمكن تبسيط نظام املزايا االجتماعية باجلمع بني املزايا اليت هلا ن           -٣٧٢
ونص القانون على تغيري اإلعانات االجتماعية األربع اليت كانت         . الـبلدية إىل أفقر السكان بواسطة احلكومة احمللية املختصة        

ان اهلدف من   وك.  هي ضمان حد أدىن من الدخل      -تقدمهـا البلديات حبسب قانون املساعدة االجتماعية إىل إعانة واحدة           
وأدخلت . اإلعانـة اجلديدة هو تقدمي املساعدة ألفقر العائالت دون أن تصبح هذه العائالت معتمدة على اإلعانة االجتماعية                

 .التعديالت الالزمة على قانون املساعدة االجتماعية وقدمت إىل الربملان الستعراضها

مع احتياجات املستفيدين من املقرر إدخال      ومـن أجل إدخال خدمات مساعدة اجتماعية جيدة تتوافق           -٣٧٣
تغـيريات على نظام متويل املساعدة االجتماعية لتنشيط اهتمام احلكومات احمللية بوضع أشكال خلدمات املساعدة      

ومن القضايا ذات   . االجتماعـية أقـرب ما تكون إىل حمل إقامة املستفيدين بدال من تقدمي الرعاية يف مؤسسات               
 . بديلة لرعاية األطفال احملرومني من الرعاية األبويةاألولوية وضع أشكال
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وملا كان من حق كل مواطن أن حيصل على معلومات عن إمكانيات احلصول على املساعدة يف األوضاع     -٣٧٤
وطبقت " إعالم اجملتمع عن املساعدة االجتماعية"املعيشية الصعبة، ومعلومات عن واجباته فقد وضعت استراتيجية 

، ومبوجب هذه االستراتيجية صدرت كتّيبات ٢٠٠٢يوليه / حىت متوز٢٠٠١ديسمرب /كانون األولابـتداء مـن     
 .وعرضت أفالم فيديو وأُذيعت برامج إذاعية وغريها من األنشطة اإلعالمية

وعلى ذلك أُنشئ يف عام . ومشلت التغريات اجلديدة تغيري املؤسسات العاملة يف نظام املساعدة االجتماعية  -٣٧٥
 صـندوق املساعدة االجتماعية لتسيري األعمال اإلدارية واملالية يف اجلهات اليت تقدم املساعدة االجتماعية               ١٩٩٦

ويف الوقت نفسه أصبح تطوير سياسة املساعدة االجتماعية وتنفيذها هو          . وتوفري املعلومات عن اخلدمات املقدمة    
 .لرعاية االجتماعية أثناء ذلك اإلصالحاملهمة األساسية يف مصلحة املساعدة االجتماعية يف وزارة ا

 نظام املساعدة االجتماعية

هدف املساعدة االجتماعية هو ضمان احلق للشخص غري القادر على توفري االحتياجات لنفسه أو التغلب  -٣٧٦
عـلى صـعوبات معيشـية خاصة أو الذي ال حيصل على مساعدة كافية من أي شخص آخر يف أن حيصل على        

ومادية تتوافق مع احتياجاته، وأن تتاح له فرص املساعدة الذاتية وتنشيط اندماجه يف حياة  مسـاعدة شخصـية   
واملساعدة االجتماعية تقدم الدعم للسكان، مبا يرفع من قدرهتم على مساعدة أنفسهم ويسهل اندماجهم              . اجملتمع

ة يف التفيا ينبغي أن يؤدي املهام   ونظـام املساعدة االجتماعية كعنصر من نظام التأمينات االجتماعي        . يف اجملـتمع  
ضمان األمن االجتماعي واحلماية لسكان البلد الذين ال حيصلون على الدعم الالزم من نظام التأمينات               : التالـية 

االجتماعـية؛ وضع منوذج واقعي لنظام يتوافق ويتماشى مع أهداف وقواعد الضمان االجتماعي يف بلدان أوروبا    
جتماعية للسكان وضمان تشغيلهم مبا خيلق شعورا باألمن يف األوضاع املعيشية املعقدة، الغربية؛ ضمان احلقوق اال 

 .ويف الوقت نفسه حفز الفرد على النشاط من تلقاء نفسه

وحق احلصول على املساعدة االجتماعية مقرر ملواطين التفيا، وغري املواطنني، ولألجانب ولعدميي اجلنسية  -٣٧٧
وال يعتمد حق   . هوية، باستثناء األشخاص احلاصلني على إذن باإلقامة املؤقتة فقط        الذيـن حصـلوا على بطاقة       

 .احلصول على املساعدة االجتماعية على دفع اشتراكات من جانب املستفيدين

واملسؤولية عن تقدمي املساعدة االجتماعية مقسمة بني احلكومة املركزية واحلكومات احمللية حبسب فئات              -٣٧٨
فاخلدمات اليت تقدمها عدة جهات اجتماعية تكون جزءا من نظام      . نوع اخلدمة اليت ستقدم   السـكان وحبسـب     
املساعدة املالية، إعادة التأهيل االجتماعي،     : وخلدمات املساعدة االجتماعية ثالثة اجتاهات    . اخلدمات االجتماعية 
 .الرعاية االجتماعية

 املساعدة املالية

ونظام املساعدة . إلعانات االجتماعية احلكومية واإلعانات االجتماعية البلديةاملساعدة املالية تشمل نظام ا -٣٧٩
االجتماعية احلكومية هو آلية لتقدمي دعم مادي لألشخاص الذين يوجدون يف ظروف خاصة بسبب زيادة ال مفر                 

عات مـنها يف اإلنفـاق أو عدم القدرة على اكتساب دخل، والذين ال يستطيعون التعويض عن ذلك من مدفو                  
وأما نظام املساعدة االجتماعية البلدية فهو شبكة أمان لألشخاص الذين يقعون يف هوة             . التأميـنات االجتماعية  
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الفقـر أو يف أي وضـع اجتماعي خطري بأي شكل وال حيصلون على دخل كاٍف من العمل وال من مدفوعات                     
وتقوم اإلعانات  . ؤدون الواجبات املقررة  التأميـنات االجتماعـية وال من اإلعانات احلكومية املركزية والذين ي          

 .االجتماعية البلدية على تقييم حالة الشخص ومستوى دخله

إعانة من  : ويعـدد قـانون املسـاعدة االجتماعية أنواع اإلعانات االجتماعية اليت تدفع بصفة منتظمة              -٣٨٠
ة؛ إعانة للوصي لرعاية الطفل؛ إعانة   التأميـنات االجتماعية احلكومية؛ إعانة رعاية األطفال؛ إعانة عائلية حكومي         

ألداء واجبات الوصي؛ إعانة لتعويض مصروفات االنتقال لألشخاص الذين يعانون من مشكالت يف التنقل؛ إعانة          
 .ألداء واجبات الرعاية من جانب األسرة الراعية

 .ال، وإعانة مصروفات اجلنازةإعانة والدة األطف: وتدفع إعانة اجتماعية من الدولة بشكل مبلغ مقطوع كما يلي -٣٨١

ويعتمد حق الشخص يف احلصول على اإلعانات االجتماعية احلكومية على اجملموعة االجتماعية اليت ينتمي  -٣٨٢
وال يرتبط مبلغ اإلعانة االجتماعية . إليها ولكنه يتصل أيضا بالوضع املايل للشخص أثناء فترة احلصول على اإلعانة

وقد كانت املصروفات على اإلعانات احلكومية الدولية تتزايد كل سنة          . الدخلاحلكومـية بـأي مسـتوى من        
 ٥٧,٢٣ أنفق مبلغ ١٩٩٩ففي عام . وأصبحت هي السائدة يف مصروفات املساعدة االجتماعية يف ميزانية الدولة       

ذا املبلغ   يف املائة من إمجايل الناتج احمللي هلذا الغرض وخصصت أكرب نسبة من ه             ١,٥ملـيون التـس التفي أي       
وأُجريت .  يف املائة من إمجايل الناتج احمللي      ٠,٨ مليون التس أو     ٣٠,١لإلعانـات احلكومية للعائالت أي مبلغ       

 وتبني أنه مهما    ١٩٩٩عملية مسح ملدى توافر خدمات املساعدة االجتماعية للعائالت يف احلكومات احمللية عام             
 مليون التس أو    ٥٨,٦ أُنفق مبلغ    ٢٠٠٠ويف عام   . ة مفيدة جدا  كـان املبلغ صغريا فإن العائالت تعترب أن اإلعان        

 . يف املائة من إمجايل الناتج احمللي على اإلعانات االجتماعية احلكومية١,٣٥

مساعدة اجتماعية  : ويعـدد قـانون املساعدة االجتماعية أنواع املساعدات االجتماعية البلدية كما يلي            -٣٨٣
دخل العائلة عند مستوى معني؛ إعانة السكن وهي إعانة للعائالت لدفع أجرة        للعـائالت الفقرية من أجل تثبيت       

السكن وخدمات املرافق وتغطية تكاليف الوقود؛ إعانة الرعاية من أجل رعاية شخص يف سن التقاعد أو شخص                 
ة معـوق أو طفل معوق إذا كان هؤالء األشخاص حيتاجون إىل الرعاية مبوجب شهادة طبية وإذا كانت احلكوم                 

قادرة على توفري تلك اخلدمة للشخص؛ مصروفات اجلنازة لتغطية احلد األدىن من مصروفات الدفن إذا كان                احمللـية غـري     
حىت هناية عام   (املسـتفيد غـري مؤهـل للحصول على أي مدفوعات أخرى للجنازة؛ إعانات للمتقاعد الذي يعيش مبفرده                  

١٩٩٩.( 

. القانون متنح احلكومات احمللية إعانات أخرى ضمن حدود ميزانياهتا        وباإلضافة إىل اإلعانات اليت عددها       -٣٨٤
وهذه تغطي وجبات الطفل يف املدرسة أو يف        . إعانات للطعام والوجبات  : وأكثر أنواع هذه املعونات شيوعا هي     

ملطلوبة ريـاض األطفال؛ إعانة تربية الطفل وتعليمه حيث تقدم إعانة لألسرة لتمكينها من تزويد الطفل باملواد ا                
 .وضمان منوه بصفة عامة؛ إعانة لتغطية تكاليف اخلدمات الطبية. إخل... للمدرسة وباملالبس 
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وتـؤدي إعانات املساعدة االجتماعية غرضا هو تقدمي دعم قصري األجل، وهي شكل واحد من أشكال                 -٣٨٥
اإلنفاق من امليزانيات احمللية على ولكن إعانات املساعدة االجتماعية تستأثر بأكرب حصة من . املساعدة االجتماعية

 ).انظر اجلدول(أنشطة املساعدة االجتماعية 

 األموال اليت تنفق من ميزانيات األبروشيات واملدن على خمتلف أنشطة املساعدة االجتماعية البلدية،
 بآالف الالتس

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 الرعاية يف مؤسسات ٣ ٥٦٤,٥ ٣ ٤٨٦,٢ ٤ ٥٦٧,٩ ٥ ١٧٥,١ ٤ ٩٧٤,٩ ٦ ٠٦٠,٢

 الرعاية يف املنازل ٦٤٦,٧ ١٠٩,٢ ٨٢٥,٧ ٨٣٨,٩ ١ ٠١٤    ١ ٠٧٨   
١٣ ٦٦٤,٧ ١٤ ٢٥٩,٩ ١٥ ٤١٠,٩  اإلعانات ١٤ ٢٤٢,٥ ١ ٣٥٣,٣ ١٣ ٦٩٣,٥

 مليون التس على إعانات املساعدة االجتماعية البلدية؛        ١٥,٤ أنفقت احلكومات احمللية     ٢٠٠١ويف عام    -٣٨٦
وإذا مل تكن مبالغ    .  مليون التس  ١,١٥ زاد املبلغ املخصص لتلك اإلعانات بنحو        ٢٠٠٠ مـع عام     وباملقارنـة 

اإلعانات االجتماعية البلدية اليت نص عليها قانون املساعدة االجتماعية قد زادت كثريا يف السنوات األخرية فإن                
 ).انظر اجلدول(ليست مذكورة يف القوانني مزيدا من األموال خيصص كل سنة من امليزانيات احمللية إلعانات خمتلفة 

 أموال أُنفقت على أهم اإلعانات االجتماعية البلدية، بآالف الالتس

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
ــية ملســاعدة  ٤ ٢٩١,٥ ١ ٢٢٩,٤ ١ ١٩٧,٨ ١ ٠٧٤,٩ ١ ٠٦٥,٤ ١ ٠٦٣,٦ ــات اجتماع إعان

 العائالت الفقرية
٥ ٠١٥,٦ ٤ ٥٤٩,٢ ٤ ٧٨٩,٨  إعانات السكن ٦ ١٩٩,٣ ٥ ٤٦٦,٥ ٥ ٨٤٩,٧
 إعانات الرعاية ٣٤,٧ ٤٠,٦ ٧٢    ٩٩,٢ ٢١٢,٣ ٣٧٦,٣
١ ٩٤٣,١ ٢ ٢٥٦,٦ ٢ ٣٠٢,٦ إعانـات الوجـبات يف املدارس       ٢ ١٤٢,٥ ٢ ٣٤٢,٣ ٢ ١٠٧,٢

 ورياض األطفال
١ ٢٢٧,٩ ١ ٥٠٣,٦ ٢ ٠٦١,٣  مدفوعات للخدمات الطبية ٤٠٠,١ ١ ١٤٨,١ ١ ١٦٨,٥
١ ٠٣٠,٥ ١ ١٨٤,٧ ٥٨١,٦  إعانات لتنشئة الطفل وتعليمه - - ٩٩٣,٤

ولضـمان تركيز نظام املساعدة االجتماعية البلدية على أفقر السكان يف مواقع احلكومات احمللية، وملنع                -٣٨٧
 يف تغيري نظام    ١٩٩٩االنقسـام الطبقي وملنع االستبعاد االجتماعي وتوريث الفقر لألجيال املقبلة بدأ العمل عام              

 ٨ووضع مفهوم ضمان أدىن مستوى من الدخل ألفقر السكان، واعتمد يف            . ساعدة االجتماعية البلدية  إعانات امل 
 استخدم هذا املفهوم كأساس لصياغة تعديالت على قانون املساعدة  ٢٠٠٠ويف عـام    . ٢٠٠٠فـرباير   /شـباط 

فبعد توفري  . من املوارد االجتماعـية، وهي تعديالت تنص على تقدمي مساعدة اجتماعية بلدية واحدة بعد التأكد              
مستوى الدخل األدىن جلميع السكان الذين يستحقون اإلعانة يكون للحكومات احمللية، على النحو السابق وضمن 

ديسمرب / كانون األول٣١يوليه حىت / متوز١ أي من ٢٠٠٠ويف عام . امليزانية، دفع إعانات ألغراض أخرى كذلك
ويف . املشروع النموذجي لتطبيق إعانة ضمان احلد األدىن من الدخل         حكومة حملية يف     ٢٠اشتركت  ) ستة شهور (

 .الوقت احلاضر يستعرض الربملان التعديالت املقترحة على قانون املساعدة االجتماعية
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وهناك عدة  . وحبسـب هذا القانون جيب على مجيع احلكومات احمللية إقامة خدمات للمساعدة االجتماعية يف إقليمها               -٣٨٨
وفيما يلي هذه   . د إمكانية حصول السكان على خدمات املساعدة االجتماعية اليت تتماشى مع احتياجاهتم اخلاصة            عوامـل حتد  

اإلمكانـات املالـية لدى احلكومة احمللية؛ فهم معىن املساعدة االجتماعية من جانب رئيس احلكومة احمللية؛ احترافية                 : العوامـل 
 .؛ املعلومات عن خدمات املساعدة االجتماعيةالعاملني االجتماعيني يف احلكومات احمللية

ويف الوقـت احلاضـر اعـتمد جملـس الوزراء بالفعل إجراءاً وحيداً للحصول على خدمات املساعدة                  -٣٨٩
ومن أجل ضمان توحيد نوعية     . االجتماعـية يف البلد، وتقدمي اخلدمات اليت تليب احتياجات معينة لدى الشخص           

مله، بصرف النظر عن االنتماء أو بصرف النظر عن اجلهة اليت تقدم اخلدمات، ومن              اخلدمات املقدمة يف البلد بأك    
أجـل توحيد فهم حمتوى خدمات املساعدة االجتماعية ونوعيتها بني مجيع من يقدمون تلك اخلدمات، وضعت                

 تنظم وهذه االشتراطات. ٢٠٠٠اشتراطات موحدة مطلوبة يف مقدمي تلك اخلدمات واعتمدها جملس الوزراء عام 
حمتوى اخلدمات اليت جيب تقدميها وتضع تعريفا ملفهوم تلك اخلدمات عمليا أي تقدمي اخلدمات من خمتلف األنواع 

 .والتخصصات

ومـن أجل حتسني إدارة املهام احلكومية يف جمال املساعدة االجتماعية والتركيز على املستفيدين من تلك             -٣٩٠
املساعدة االجتماعية الذي ينظم مناقصات شراء مفتوحة كل سنة         اخلدمات أُنشئت وكالة حكومية هي صندوق       

 عقدت مناقصات لتوفري    ٢٠٠٠ويف عام   . للحصول على خدمات املساعدة االجتماعية من األشخاص االعتباريني       
احلـق يف توفـري الرعاية االجتماعية لألطفال؛ احلق يف توفري الرعاية االجتماعية للمصابني              : اخلدمـات التالـية   

رابات عقلـية؛ احلـق يف توفري خدمات إعادة التأهيل االجتماعي يف املؤسسات لألطفال الذين خضعوا                باضـط 
الستغالل؛ واحلق يف تقدمي خدمات إعادة التأهيل االجتماعي لألشخاص الذين يعانون من ضعف البصر؛ واحلق يف 

هيل املهين؛ واحلق يف توفري خدمات      توفـري خدمات إعادة التأهيل االجتماعي؛ واحلق يف توفري خدمات إعادة التأ           
 .إعادة التأهيل االجتماعي ملن يعانون من ضعف السمع

 الرعاية االجتماعية

خدمـات الرعاية االجتماعية هي مساعدة تقدم لألشخاص لتلبية احتياجاهتم األساسية يف احلاالت اليت               -٣٩١
وهذه الرعاية تشمل الرعاية يف     .  جزئية يعجـز فيها الشخص عن توفري تلك االحتياجات لنفسه بصورة كلية أو           

 .املؤسسات والرعاية بطرق أخرى

ويف السنوات األخرية مر نظام . ومتـول خدمات الرعاية االجتماعية يف التفيا من امليزانية القومية، ومن امليزانيات احمللية         -٣٩٢
 مثل مراكز الرعاية النهارية، والشقق      -ات  املسـاعدة االجتماعـية يف التفيا بتطورات سريعة وظهرت أنواع جديدة من اخلدم            

 فإىل جانب املؤسسات    -وغري ذلك؛ ودخل إىل سوق اخلدمات أنواع جديدة من مقدمي اخلدمات            ... املخصصـة للخدمات    
 .التقليدية التابعة للدولة وللبلديات أصبحت هناك منظمات غري حكومية تقدم خدمات جيدة

 مفهوما يهدف إىل إجياد حل      ٢٠٠٠ة الرعاية االجتماعية يف عام      ولـتعزيز تلك األنشطة وضعت وزار      -٣٩٣
لتطوير خدمات رعاية اجتماعية كفؤة تليب احتياجات املستفيدين، وذلك بتحويل املسؤولية إىل احلكومات احمللية              
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قوم الختيار أفضل نوع من الرعاية االجتماعية ومتويل تلك اخلدمات، ووضع نظام لتقدمي اخلدمات االجتماعية ي              
 .على أسس السوق ويسّهل إقامة خدمات رعاية اجتماعية ذات نوعية جيدة وبدون تكاليف باهظة

 خدمات املساعدة االجتماعية لألطفال

املهـام األساسية املقصودة من املساعدة االجتماعية لألطفال هي هتيئة الظروف اليت تكون بقدر اإلمكان      -٣٩٤
وتقدم هذه اخلدمات لأليتام واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية، ولألطفال . ةمماثلة لظروف املرتل وللبيئة العائلي

وتشمل هذه اخلدمات إيداع الطفل لدى عائلة ترعاه، أو إيداعه          . املعوقني حبسب حالتهم واحتياجاهتم الشخصية    
 .لدى عائلة الوصي عليه أو يف إحدى مؤسسات الرعاية والتعليم

أسر مدربة تدريبا خاصا لتقدمي الرعاية لفترة قد تصل إىل سنة واحدة لطفل ال يستطيع واألسر الراعية هي  -٣٩٥
 التس ٣٨وحتصل عائالت الرعاية على مكافأة من امليزانية القومية مبقدار  . ألسـباب خمـتلفة أن يبقى مع عائلته       

يف رعاية الطفل من ميزانياهتا     التفي يف الشهر ألداء الواجبات املطلوبة يف حني أن احلكومات احمللية تتحمل تكال            
 .احمللية

وصيا على الطفل الذي أصبح يتيما أو حمروما من الرعاية ) حمكمة األبروشية(وتعني حمكمة شؤون األيتام   -٣٩٦
ومهمة الوصي هي رعاية الطفل وتربيته حىت تعود السلطة األبوية أو حىت يبلغ . األبوية؛ وحيل الوصي حمل األبوين    

. وحيصل األوصياء على إعانة من ميزانية الدولة ألداء تلك الواجبات وعلى إعانة إلعالة الطفل    . الطفل سن الرشد  
.  التس التفي وتتوقف على عدد األطفال املوضوعني حتت وصايته         ٣٨واإلعانة اخلاصة بأداء واجبات الوصي هي       

الوصي حيصل على معاش من وإذا كان .  التس لكل طفل حتت وصايته٣٢كما حيصل الوصي على إعانة مقدارها 
مورث الطفل فإن اإلعانة االجتماعية احلكومية اليت كانت تقدم بسبب فقدان العائل، أو اإلعانة العائلية احلكومية، 
أو إعانـة رعايـة الطفل ختفض مبقدار املعاش املذكور، ومبقدار إعانة التأمينات االجتماعية احلكومية أو اإلعانة                 

 ). سنة١٦باستثناء مدفوعات إضافية للطفل املعوق الذي مل يبلغ سن (التوايل العائلية احلكومية على 

فإذا مل تستطع احملكمة إجياد بيئة عائلية لرعاية اليتيم أو الطفل احملروم من الرعاية األبوية فإهنا تتخذ قرارا                   -٣٩٧
االجتماعية يف مراكز األيتام    وحيصل األطفال على خدمات الرعاية      . بإيداع الطفل يف مؤسسات الرعاية والتعليم     

ويف مراكـز الـرعاية االجتماعية املتخصصة لألطفال ويف دور األطفال أو املالجئ حبسب احلالة الصحية وعمر                 
ومتول مراكز رعاية األيتام من ميزانية الدولة وتقدم الرعاية لألطفال دون سن السنتني ولألطفال املعوقني               . الطفل

راكز الرعاية االجتماعية املتخصصة فهي متول أيضا من ميزانية الدولة وتقدم الرعاية وأما م. دون سن أربع سنوات
وأما دور األيتام فتمول من امليزانيات احمللية وتقدم الرعاية لألطفال          . لألطفال املعوقني باضطرابات عقلية شديدة    

 ).دول التايلانظر توزيع األطفال على خمتلف مؤسسات الرعاية يف اجل( سنة ١٨ إىل ٢من سن 

 عدد األشخاص الذين أدخلوا إىل مؤسسات رعاية األطفال والذين خرجوا منها يف السنوات املذكورة

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١   
 مراكز رعاية األيتام أُدخلوا ٤٨٢ ٥٥٨ ٤٦٣ ٣٨٢ ٣٦٥
  خرجوا ٤٩٠ ٥٢١ ٥٤١ ٣٦١ ٤٣٣



E/1990/5/Add.70 
Page 87 

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١   
 مالجئ األيتام أُدخلوا ٦٢٥ ٨٩٠ ٧٥٦ ٦٤٦ ٦٣١
  خرجوا ٤٦٦ ٦٣٥ ٦٤٤ ٦٧٢ ٥٧٥
مراكــز متخصصــة لــرعاية  أُدخلوا ٨٢ ٤٢ ٨٠ ٣٨ ٣١

 األطفال
 مراكز الرعاية خرجوا ٧٣ ٣٤ ٧٤ ٤٧ ٦٥

 خدمات الرعاية االجتماعية للبالغني

تكون هذه املراكز تابعة للدولة أو للحكومات احمللية حبسب اجملموعة اليت ينتمي إليها من حيصلون على                  -٣٩٨
وواجب الدولة هو تقدمي خدمات الرعاية االجتماعية يف املؤسسات لألشخاص          .  نوع اخلدمة  اخلدمـات وحبسب  

 .الذين يعانون من اضطرابات عقلية ولذوي االحتياجات اخلاصة

والـرعاية يف املرتل هي خدمة رعاية اجتماعية تقدمها احلكومات املالية لتمكني من ال يستطيعون رعاية                 -٣٩٩
وحيق لألشخاص التالية احلصول على تلك      . هلـم ويف نظام احلياة الذي اعتادوا عليه       أنفسـهم أن يـبقوا يف مرت      

أشخاص ال يستطيعون بسبب السن أو االضطرابات الصحية رعاية أنفسهم وال أداء األعمال املرتلية              : اخلدمـات 
ألسرة غري قادرين ألسباب اليومية، األطفال املعوقون والكبار املصابون باضطرابات عقلية أو بدنية إذا كان أعضاء ا

 شخصا ٦ ٦٨٧ كانت الرعاية يف املرتل مقدمة لعدد ٢٠٠١ويف عام . موضوعية على توفري الرعاية الضرورية هلم
 ).٢٠٠٠ عام ٦ ٨١٨(

وهذه املراكز تقدم الرعاية وتعمل على تطوير       . وهناك مراكز خدمة هنارية تابعة للحكومات احمللية أيضا        -٤٠٠
) إخل.. املسنون، املصابون باضطرابات عقلية     (نشطة تربوية وتروحيية جملموعات خمتلفة من الناس        املهارات وتنظم أ  

 قدمت مراكز الرعاية خدمات ألشخاص مصابني ٢٠٠١ويف عام . وتقدم هلم يف نفس الوقت دعما ألفراد عائلتهم
 شخصا ويف بقية املراكز     ٢٨١بلغ عددهم   ) تساهم الدولة يف متويل املراكز من ميزانيتها      (باضـطرابات عقلـية     
 ).إخل.. املسنني واملعوقني ( شخصا ١٨ ٢٣٨ألشخاص بلغ عددهم 

أمـا مراكز رعاية البالغني فهي تقدم الرعاية االجتماعية والطبية وإعادة التأهيل، وهي متول من ميزانية                 -٤٠١
 .الدولة ومن امليزانيات احمللية

 باضطرابات عقلية ومراكز الرعاية االجتماعية املتخصصة متول        ومؤسسات الرعاية االجتماعية للمصابني    -٤٠٢
ألشخاص ) تسمى دور ( مؤسسة رعاية اجتماعية متخصصة      ٢٧ كان هناك    ٢٠٠١ويف عام   . مـن ميزانية الدولة   

ذوي اضـطرابات عقلـية، إىل جانب مؤسسة واحدة للرعاية االجتماعية وإعادة التأهيل ملن يعانون من ضعف                 
وهناك طلب كبري على الرعاية االجتماعية اليت متوهلا . دد املقيمني يف تلك املؤسسات يف كل سنةويتزايد ع. البصر

 .الدولة حبيث ال توجد أماكن خالية وتقيد األمساء على قائمة االنتظار من أجل دخول تلك املؤسسات

ين يعانون من    كانـت الرعاية االجتماعية لألشخاص يف سن التقاعد ولألشخاص الذ          ٢٠٠١ويف عـام     -٤٠٣
 منهم  ،٤ ٥١٣ ملجأً للمسنني بتمويل من احلكومات احمللية، وكان عدد املقيمني فيها            ٦٠اضطرابات بدنية تقدم من جانب      

 . يف املائة أشخاص معوقون٢٤
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ويف السنوات األخرية كانت مؤسسات الرعاية االجتماعية للكبار ولألطفال تركز اهتمامها على حتسني              -٤٠٤
وكانت جماالت العمل الرئيسية اليت     .  للرتالء وعلى توفري اخليارات لالشتراك يف األنشطة التروحيية        ظروف املعيشة 

أمكـن التعرف عليها هي تقوية املهارات املرتلية لدى الرتالء وتطويرها هبدف عودة الشخص إىل احلياة املستقلة                 
 .خارج املؤسسة

 إعادة التأهيل االجتماعي

طة اليت تتركز على إعادة القدرة على العمل، أو تثبيت هذه القدرة بعد أن يسترد               هي جمموعة من األنش    -٤٠٥
 .الشخص مكانته االجتماعية ويندمج يف اجملتمع

ونظـرا ألن القسم األكرب من عمل إعادة التأهيل االجتماعي جيري يف مكان إقامة الشخص، ونظرا ألنه                -٤٠٦
ابعة للحكومة احمللية فيالحظ أن جزءاً كبريا من هذه اخلدمات ميول           يقدم من جانب إدارة املساعدة االجتماعية الت      

 مولت الدولة برنامج إعادة التأهيل االجتماعي لألطفال الذين         ٢٠٠٠أيضـاً مـن ميزانية الدولة، فمثالً يف عام          
 النفسيني كما أن الدولة مولت دورة تدريبية خاصة لألخصائيني. خضعوا الستغالل وكان برناجما جديدا يف التفيا

وهناك أيضاً برامج إعادة    . وأخصـائي العالج النفساين والعاملني االجتماعيني الذين يقدمون املساعدة لألطفال         
 .التأهيل االجتماعي ممولة من الدولة ملن يعانون من ضعف السمع والبصر، وإعادة التأهيل االجتماعي للمعوقني

كبريا لوضع أساس قانوين للشؤون اليت هتم ذوي االحتياجات وقد بذلت وزارة الرعاية االجتماعية جهدا     -٤٠٧
 واعتمده جملس   تساوي الفرص للجميع  ومن أجل تسهيل اندماج هؤالء الناس يف اجملتمع وضع مفهوم           . اخلاصـة 

وأُنشئ اجمللس القومي لشؤون املعوقني، الذي يضم       . ٢٠١٠الـوزراء إىل جانـب خطة أنشطة للفترة حىت عام           
ويشرف اجمللس على تنفيذ  . مية تعىن باملعوقني، وممثلني من مؤسسات أخرى حكومية وبلدية        مـنظمات غري حكو   
 .كما جيري تطبيق نظام املعينات الفنية لتوفري معينات فنية جيدة للمعوقني. املفهوم سالف الذكر

ل يف مراكز   ومـن أجل تعزيز اندماج من يعانون من اضطرابات عقلية يف اجملتمع تشارك الدولة بالتموي               -٤٠٨
وتؤدي املنظمات غري احلكومية دورا كبرياً يف إقامة تلك املراكز إذ إهنا تتعاون             . رعايـة هنارية هلؤالء األشخاص    

بنجاح مع اجلهات املاحنة األجنبية ومع احلكومات احمللية، وتستطيع أن تقدم خدمة جيدة إىل أشخاص مستهدفني                
 . بالذات

 يا االستغاللخدمات إعادة التأهيل لألطفال ضحا

 أصبح األطفال الذين وقعوا ضحية أعمال غري مشروعة حيصلون على مساعدة ممولة من              ٢٠٠٠منذ عام    -٤٠٩
 .ميزانية الدولة، وهي مساعدة حيتاجون إليها الستعادة صحتهم البدنية والعقلية واالندماج يف اجملتمع

 طفالً وقعوا ضحية    ٦٩٠حمل اإلقامة لعدد     كانـت إعانة الرعاية االجتماعية تقدم يف         ٢٠٠١ويف عـام     -٤١٠
فإذا قرر األخصائيون أن    . ٤٩١وكانت إعانة الرعاية االجتماعية تقدم يف مؤسسات ألطفال بلغ عددهم           . العنف

أحد أعضاء األسرة أو أحد األشخاص الذين يرعون الطفل جيب أن يبقى إىل جانبه يف مؤسسة إعادة التأهيل تدفع 
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 ٨٣ دفعت مدفوعات إلقامة     ٢٠٠١ويف عام   . هذا الشخص من موارد امليزانية احلكومية     املؤسسـة نفقات إقامة     
 .شخصا مصاحبا يف مؤسسات إعادة التأهيل

 أخصائيا على تدريب، كان من بينهم عاملون اجتماعيون وأخصائيون يف علم ٦٠ حصل ٢٠٠١ويف عام  -٤١١
أهيل بواسطة احلكومات احمللية لألطفال الذين عانوا من النفس ويف العالج النفساين وذلك لتقدمي خدمات إعادة الت

 .أعمال غري مشروعة

  من العهد١٢املادة 

 الصحة العامة

ويف عام .  للنساء٧٦,٠ سنوات للرجال و٦٤,٩ هو ٢٠٠٠كـان متوسط العمر املرتقب يف التفيا عام        -٤١٢
ر يف جزء منه على عوامل بيولوجية ويعتمد ارتقاب العم.  للنساء٧٦,٦ سنة للرجال و٦٥,٢ ارتفـع إىل   ٢٠٠١

وينبغي أيضا . ولكن هناك عامالً ثابتاً يف هذا اجملال هو طريقة حتمل خمتلف أنواع االضطرابات من جانب اجلنسني
ويف السنوات األخرية أخذ معدل . إخل.. مراعاة عوامل اخلطر مثل التدخني واملشروبات الكحولية والسمنة املفرطة 

 .ا يف االخنفاض ببطء، وارتفع ارتقاب العمرالوفيات يف التفي

فأشيع أسباب الوفاة هي    . ومل يتغري هيكل أسباب الوفاة تغريا كبريا يف التفيا يف السنوات العشر األخرية             -٤١٣
أمراض الدورة الدموية وتأيت بعدها األمراض املتصلة باألورام وأما السبب الثالث فهو يرجع إىل عوامل خارجية                

 .السيارات أو االنتحار أو القتل أو الغرقمثل حوادث 

ويتبني من حتليل الوضع يف التفيا أن عدد املتوفني ألسباب خارجية آخذ يف التناقص ولكن أكرب عدد من                   -٤١٤
ويف هذه اجملموعة العمرية كان هناك تزايد ).  سنة٥٩ إىل ١٥(هـذه احلاالت حيدث بني أشخاص يف سن العمل        

 .لذين ميوتون من التسمم الكحويلأيضا يف عدد األشخاص ا

 ١,١ففي السنوات الثالث األخرية كانت وفيات الرجال أعلى مبقدار            . وهناك اختالفات بني اجلنسني يف معدل الوفيات       -٤١٥
 هناك سبعة   ١ ٠٠٠ومن كل   . وعدد من ميوتون يف سن العمل أكرب بني الرجال منه بني النساء           .  مـرة من وفيات النساء     ١,٢إىل  
 . نساء٢,٥ رجال و٨,٥ كانت األرقام ٢٠٠١ ويف عام ٢٠٠٢ امرأة من املتوفني يف سن العمل عام ٣,٢ل ورجا

وأيضا باألمراض ) الدفتريا والسل واإليدز(وال تزال هناك نسبة عالية من اإلصابة ببعض األمراض املعدية         -٤١٦
 يف السنة السابقة    ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ٧٠,٥ ارتفع انتشار مجيع أنواع السل من        ٢٠٠١ففي عام   . غري املعدية 

 ٢٠٠٠ فقد تضاعف عدد احلاالت تقريبا بني عامي -كما أن مرض اإليدز آخذ يف االنتشار     .  حالـة  ٧٢,٩إىل  
 حالة جديدة من اإلصابة باإليدز عام       ٤٢ حاالت جديـدة من اإلصابة بالفريوس و      ٨٠٦وسـجلت   . ٢٠٠١و

.  منهم قد توفوا بعد أن أصيبوا باإليدز       ٦ه اإلصابة وكان     شخصا بسبب هذ   ١٣ تويف   ٢٠٠١ويف عام   . ٢٠٠١
ومن بني األشخاص الذين أصبحوا معوقني كانت       . وال تـزال هـناك نسـبة كبرية من اإلصابة باألورام اخلبيثة           

 .االضطرابات الراجعة إىل اإلصابة بأورام هي السبب األول منذ بعض الوقت حىت اآلن
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 الصحة البيئية

 البيئية وتقليل التأثريات البيئية الضارة وعوامل اخلطر على صحة اإلنسان هي القضايا اليت              حتسني الصحة  -٤١٧
 والذي وضع قواعد السالمة البيئية ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١ينظمها قانون السالمة الوبائية الذي صدر يف 

لية واألفراد واألشخاص االعتبارية وهو ينص على حقوق والتزامات املؤسسات احلكومية واحلكومات احمل. يف التفيا
وقد اعتمدت التفيا سلسلة من النصوص القانونية لتنظيم . يف هذا اجملال، ويعاجل قضية املسؤولية عند خمالفة القانون

مثال سالمة مستحضرات التجميل واملستحضرات الكيميائية (طـريقة محاية الناس من عوامل اخلطر البيئية املضرة       
 ).واللُعب

وفيما يتعلق بقانون السالمة الوبائية أصدر جملس الوزراء عدة لوائح لتفصيل االشتراطات الصحية املتعلقة  -٤١٨
، ومحامـات )٩(، ويف صالونات التجميل)٨(بـتقدمي خدمـات مأمونـة وغري مضرة يف صالونات تصفيف الشعر      

وهناك لوائح حتظر   . )١٣(السباحة العامة ، ومحامات   )١٢(، ومؤسسات الرعاية االجتماعية   )١١(، والفنادق )١٠(الساونا
 .)١٤(إحداث أي تدهور يف األحوال الصحية يف األماكن القريبة من املقابر

وملنع انتشار أمراض معدية فإن األشخاص الذين يثبت بشهادة أخصائيني أهنم مصابون هبذه األمراض أو                -٤١٩
 جيوز هلم أن يشتركوا يف التدريب على هـذه          يف إصـابتهم هبا ال جيوز تشغيلهم يف بعض األعمال وال           هيشـتب 
 .)١٥(األعمال

ومن أجل محاية مصاحل املستهلكني وصحتهم وضمان حق الفرد يف تناول أطعمة مأمونة وصحية أصدر                -٤٢٠
لبيان االشتراطات  ) ١٩٩٨فرباير  / شباط ١٩(جملـس الوزراء لوائح تنفيذا لقانون اإلشراف على تداول األغذية           

وهناك اشتراطات عن خلو األغذية من العوامل املضرة، ومن بني          . يع مراحل جتهيز األغذية املتداولة    الصحية يف مج  
 .)١٦(هذه األغذية املياه املعدنية والكائنات املعدلة وراثيا، واملشروبات الكحولية، إخل

رام االشتراطات ويشـرف تفتيش الصحة القومي، وهو وكالة تابعة لوزارة الرعاية االجتماعية، على احت       -٤٢١
 .)١٧(الصحية املقاومة لألوبئة، وله احلق يف إجراء عمليات تفتيش يف أي مكان يف التفيا

 سياسات الصحة العامة

. تضـع وزارة الـرعاية االجتماعـية سياسات واستراتيجيات وتطبقها يف خمتلف جماالت الصحة العامة               -٤٢٢
 استراتيجية ٢٠٠٠وقد وضعت التفيا عام    . حية ألبناء البلد  والصحة العامة هي أول مرحلة يف حتسني الرعاية الص        

وتصف هذه الوثيقة أوضاع الصحة العامة . ٢٠٠١مارس / آذار٦قومية للصحة العامة واعتمدها جملس الوزراء يف 
 برنامج أنشطة يف هذه     ٢٠٠٢وقد وضع عام    . يف التفـيا وتشـري إىل املشـكالت الرئيسـية واحللول املمكنة           

 . يبني املوارد املطلوبة لبلوغ األهداف املرسومة، وحيدد املؤسسات املسؤولة عن هذه العمليةاالستراتيجية

وهي تشمل الرعاية من جانب األطباء      . والـرعاية الصحية هي من املكونات األساسية يف الصحة العامة          -٤٢٣
وهناك ثالث مراحل . عيةوالصـيادلة وهتـدف إىل ضمان صحة الشعب واحلفاظ عليها وإعادهتا إىل حالتها الطبي       

. فالرعاية الصحية األولية هي العنصر األساسي يف نظام الرعاية الصحية الوطين          . واضحة يف نظام الرعاية الصحية    
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وهي املستوى األوىل للرعاية الصحية وتتألف من عدة مكونات مثل تقدمي اخلدمات للمرضى من جانب أخصائيني 
وأما الرعاية الصحية الثانوية فهي . ء العائلة واألطباء املقيمون أو أطباء األطفاليف الرعاية الصحية األولية وهم أطبا

رعايـة صحية متخصصة سواء يف العيادات اخلارجية أو الداخلية وتعين تقدمي معونة طبية يف احلاالت الطارئة أو                  
 وإعادة التأهيل، واهلدف  والتشخيص بسرعة وبدرجة عالية، إىل جانب العالج املكثف  -احلادة أو املخططة سلفا     

هو ضمان إبالل املريض بأسرع ما ميكن وتقليل أعراض املرض إىل املستوى الذي ميكن معه تقدمي مزيد من العالج 
وأما الرعاية الصحية يف املستوى الثالث فهي تقدم خدمات طبية متخصصة           . على مستوى الرعاية الصحية األولية    

 من جانب متخصصني مؤهلني يف فرع أو أكثر من فرع من فروع             يف مراكـز أو مؤسسـات عالجية متخصصة       
 .ويشمل ذلك استخدام معدات تقنية متنوعة ومعقدة يف التشخيص والعالج. الطب

وبعض هذه األدوية ال يصرف إال      . وأما اخلدمات الصيدلية فهي تقدم األدوية املطلوبة للوقاية أو للعالج          -٤٢٤
ويؤدي الصيدالنيون دورا أساسيا يف إعالم املرضى       . ر ال حيتاج إىل ذلك    بـناء عـلى أمر الطبيب والبعض اآلخ       

 .بضرورة استشارة الطبيب

وتتضمن القوانني واللوائح اخلاصة بالرعاية الصحية والرعاية االجتماعية أحكاما تنص على مبدأ املساواة              -٤٢٥
رعاية الصحية احملدودة لكل شخص     ولكن لألسف ال تسمح ميزانية ال     . يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية     
 .يف التفيا باحلصول على اخلدمات الكافية

 متويل الرعاية الصحية

 على أن كل شخص له احلق يف احلصول  ١٩٩٧يونيه / حزيران١٢ينص قانون العالج الطيب الصادر يف  -٤٢٦
 املعونة الطبية املضمونة من الدولة وقد بني جملس الوزراء اإلجراءات لتقدمي. على الرعاية الطبية يف احلاالت العاجلة

للمواطـنني وغري املواطنني واألجانب وعدميي اجلنسية اللذين حيملون بطاقة إقامة واملسجلني يف سجل السكان،               
أما األجانب وعدميو اجلنسية   . وتقدم املعونة حيثما تكون ضرورية    . وكذلـك للمسجونني واحملبوسني أو املعتقلني     

خصي وغري املقيدين يف سجل السكان فيمكن أن حيصلوا على الرعاية الطبية مقابل رسم              الذيـن ليس هلم رقم ش     
 .شريطة أن تكون إقامتهم يف التفيا إقامة شرعية

، وبعد صدور قانون العالج الطيب أصدر جملس الوزراء الالئحة رقم           ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ١٢ويف   -٤٢٧
لالئحة على إجراءات لتمويل الرعاية الصحية وعلى طريقة تلقي         فتنص هذه ا  .  عـن متويـل الرعاية الصحية      ١٣

األموال واستخدامها من جانب نظام التأمني الصحي اإلجباري وعلى جوانب أخرى من جوانب الرعاية الصحية، 
وعلى مدى متويل اخلدمات الطبية من امليزانية القومية األساسية ومن ميزانيات خاصة، وعلى موارد من حيصلون                

 .وتوضح الالئحة أيضاً خدمات الرعاية الصحية اليت ال تتحملها الدولة من ميزانيتها.  تلك اخلدماتعلى

وتكاليف الرعاية الصحية وخدمات التشريح اليت تقدم يف التفيا إىل األجانب وعدميي اجلنسية الذين ليس  -٤٢٨
 جيب أن يدفعها األجنيب أو عدمي اجلنسية        لديهم إذن إقامة والذين مل يدفعوا ضريبة الدخل ملدة ستة شهور سابقة           

نفسه، أو شركات التأمني املعنية، ما مل تكن هناك اتفاقات دولية تنص على إجراءات أخرى وما مل يكن الشخص 
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االعتـباري الـذي وقّع الدعوة اليت مسحت لألجنيب باحلصول على تأشرية دخول وإذن إقامة لديه غطاء يشمل                  
 .للشخص األجنيب أو عدميي اجلنسيةمصروفات الرعاية الصحية 

وحتصِّـل املؤسسات الطبية رسوما من املرضى، وهي مدفوعات مباشرة مقابل اخلدمات الطبية وحتصلها               -٤٢٩
وال جيوز أن جياوز جمموع الرسوم اليت يدفعها . املؤسسة الطبية ضمن إطار خدمات الرعاية الصحية الدنيا للمرضى

 سنة؛ وجلميع املقيمني  ١٨وليست هناك رسوم ملن كانت سنه دون سن         . تس التفي  ال ٨٠املريض يف سنة تقوميية     
 يوما من   ٤٢الذين حيصلون على رعاية وقائية وفقا إلجراءات وزارة الرعاية االجتماعية، وللحوامل والنساء بعد              

للمقيمني الذين والدة الطفـل إذا كانـت اخلدمات الطبية هتدف إىل منع مضاعفات أثناء احلمل وبعد الوالدة، و      
حيصـلون على التحصني وفقا للقواعد السارية أو الذين حيصلون على عالج حتصيين سليب؛ ولألشخاص املصنفني               
عـلى أهنم خاضعون لقمع سياسي؛ وملن يعانون من مشكالت صحية نتيجة حادثة نووية يف مصنع تشرينوبيل؛                 

 السل واخلاضعني لفحوص خاصة مبرض السل؛       وللفقـراء الذيـن جاء ذكرهم يف الئحة جملس الوزراء وملرضى          
وللذين يتلقون عالجا من أمراض معدية إذا تأكد وجودها من حتليل خمربي وسجلت وفقا لالئحة جملس الوزراء                 

معونة طبية أولية عاجلة يف فترة ما (يف سجل األمراض املعدية، ولألشخاص الذين حيصلون على معونة طبية عاجلة 
 طيب أويل أو ثانوي طارئ للمرضى الداخليني طوال أول يومني بعد دخول املستشفى،              قـبل املستشفى، وعالج   

ولألشخاص الذين أدخلوا إىل مراكز رعاية اجتماعية متخصصة وإىل مراكز          ). وكذلـك الرعاية املكثفة الداخلية    
 .الرعاية االجتماعية التابعة للحكومات احمللية

 يف املائة من إمجايل الناتج      ٦ و ٣وات العشر األخرية إىل ما بني       ووصـل متويـل الرعاية الصحية يف السن        -٤٣٠
 .احمللي

 ٢٠٠١-١٩٩٥ من إمجايل الناتج احمللي، )١٨(احلكومي للرعاية الصحية كنسبة مئويةالتمويل 
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 إصالح نظام الرعاية الصحية

 نظام يتركز على     وكان اهلدف األساسي منه إدخال     ١٩٩٣بـدأ إصالح الرعاية الصحية يف التفيا عام          -٤٣١
املقـيمني احمللـيني ويكون نظاما سليما وخدماته سهلة، وقد أدخلت الالمركزية بني اجلهات اليت تقدم خدمات                 

 :ولبلوغ تلك األهداف حددت عدة مهام أولية يف البداية. الرعاية الصحية

 إصالح متويل الرعاية الصحية؛ -١ 

 عاية الصحية؛إقامة هيكل فعال من جهات تقدمي خدمات الر -٢ 

 .وضع سياسات للصحة العامة، وتنفيذ هذه السياسات -٣ 

 أعدت حكومة التفيا بالتعاون مع البنك الدويل مشروعا عن إصالح الرعاية الصحية             ١٩٩٧ويف عـام     -٤٣٢
 كان املقرر ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١وحبلول . ووقعت عقدا بقرض مع البنك الدويل لتنفيذ ذلك املشروع

ل التغيريات الضرورية على هيكل نظام الرعاية الصحية وتدريب األخصائيني ووضع خطة أساسية لإلصالح، إدخا
 .وإنتاج مناذج للسياسات واستراتيجيات ومفاهيم وآليات لتطبيقها واإلشراف عليها

 وفيات األطفال

 باملقارنة مع عام    ٢٠٠١ فإهنا ارتفعت بدرجة طفيفة عام       ١٩٩٦رغـم تناقص وفيات األطفال منذ عام         -٤٣٣
 ).انظر اجلدول الذي يضم بيانات من وكالة اإلحصاءات الصحية والتكنولوجيا الطبية (٢٠٠٠

 وفيات األطفال

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 عدد احلاالت  ٣١٥ ٢٨٩ ٢٧٦ ٢١٩ ٢١٠ ٢١٧
  مولود حي١ ٠٠٠يف كل  ١٥,٨ ١٥,٢ ١٤,٩ ١١,٤ ١٠,٤ ١١,٠

 يف املائة بسبب أمراض قبل الوالدة؛ ٤٦,٢: انت وفيات األطفال ترجع إىل عدة عوامل ك٢٠٠٠ويف عام  -٤٣٤
 يف املائة أمراض معدية أو ١,٩ يف املائة إصابات وتسمم وعوامل خارجية أخرى؛ ٥,٢ يف املائة شذوذ ِخلقْي؛ ٣٢

 يتبني أن   ١٩٩٩يانات عام   وعند مقارنة هذه املؤشرات مع ب     .  يف املائة مشكالت يف اجلهاز التنفسي      ١,٤طفيلية؛  
حتسينات نوعية الرعاية الطبية والتقنيات املتبعة أدت إىل تناقص انتشار األمراض السابقة على الوالدة بني وفيات                

وزاد انتشار وفيات األطفال    . األطفـال، ومدى وفاة األطفال من أمراض معدية أو طفيلية أو مشكالت تنفسية            
الوفيات بسبب اإلصابات أو    (نسبة ما يسمى الوفيات اليت كـان ميكن منعها         وأما  . الـراجعة إىل شذوذ ِخلقْي    

 يف املائة من وفيات     ٤١,٥ كانت نسبة    ٢٠٠١ويف عام   . فال تزال نسبة عالية   ) التسمم أو أسباب خارجية أخرى    
بات أو   يف املائة بسبب إصا    ٥,١ يف املائة بسبب شذوذ خلقي و      ٣٤,٥األطفال سببها أمراض سابقة على الوالدة       

 يف املائة بسبب أمراض اجلهاز ٣,٢ يف املائة بسبب أمراض معدية وطفيلية و  ٢,٣تسمم وأسباب خارجية أخرى و    
 يتبني أن نسبة الوفيات الراجعة إىل أمراض سابقة على          ٢٠٠٠وعند مقارنة هذه البيانات ببيانات عام       . التنفسي
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ذ ِخلقْي أو بسبب أمراض معدية وطفيلية وبسبب  الـوالدة آخـذة يف التناقص، يف حني أن الوفيات بسبب شذو           
وحدثت تغريات إجيابية من حيث تقليل انتشار وفيات األطفال نتيجة للخطوات اليت            . مشكالت تنفسية تزايدت  

اختذت يف السنوات األخرية لتشجيع النساء على البدء يف الفحص الطيب والعالج يف األسبوع الثاين عشر من احلمل 
 .على أكثر تقدير

 ارتفعت وفيات األطفال الناجتة عن مشكالت سابقة على الوالدة ألول مرة منذ عام              ٢٠٠١ويف عـام     -٤٣٥
وتناقص عدد املواليد األحياء وزاد عدد املواليد الذين توفوا بني الوالدة وستة أيام بعد الوالدة باملقارنة مع . ١٩٩٥

انظر اجلدول الذي يضم بيانات من (ملولودين متوفني واالخنفاض الوحيد حدث يف عدد ا. ٢٠٠٠ما كان عليه عام 
 ).وكالة اإلحصاءات الصحية والتكنولوجيا الطبية

 

 وفيات من صفر إىل ستة أيام
 

 مواليد متوفون
 

 مواليد أحياء
 

 الوزن بالغرام
  األرقام املطلقة النسبة األرقام املطلقة النسبة األرقام املطلقة النسبة

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 ٥٠٠أقل من  ٢ ١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٢ ٢ ١,٣ ١,٤ ٢ ١ ٢,٢ ١,٠

٩٠٠٠-٥٠٠ ٥٣ ٥١ ٠,٣ ٠,٣ ٣٤ ٣٩ ٢١,٥ ٢٨,٣ ٢١ ٢٨ ٢٢,٦ ٢٦,٧ 

١ ٤٩٩-١ ٠٠٠ ١٠٩ ٨٨ ٠,٥ ٠,٤ ٢٣ ١٤ ١٤,٦ ١٠,١ ١٤ ٨ ١٥,١ ٧,٦ 

١ ٩٩٩-١ ٥٠٠ ٢٣٠ ٢٢١ ١,١ ١,١ ٢٠ ١٧ ١٢,٧ ١٢,٣ ٦ ٨ ٦,٥ ٧,٦ 

٢ ٤٩٩-٢ ٠٠٠ ٦٨٧ ٦٥١ ٣,٤ ٣,٣ ٢٠ ٢٢ ١٢,٧ ١٥,٩ ٤ ٩ ٤,٣ ٨,٦ 

٢ ٩٩٩-٢ ٥٠٠ ٢ ٦٣٤ ٢ ٥٦٥ ١٣,٠ ١٣,٠ ١٨ ١٧ ١١,٤ ١٢,٣ ٦ ١٢ ٦,٥ ١١,٤ 

٣ ٤٩٩-٣ ٠٠٠ ٦ ٨٨٩ ٦ ٨٣٦ ٣٤,١ ٣٤,٨ ١٩ ١٢ ١٢,٠ ٨,٧ ١٥ ٢٥ ١٦,١ ٢٣,٨ 

٣ ٩٩٩-٣ ٥٠٠ ٦ ٨٩١ ٦ ٦٢٥ ٣٤,١ ٣٣,٧ ١٥ ١٢ ٩,٥ ٨,٧ ١٧ ٩ ١٨,٣ ٨,٦ 

  فما فوق٤ ٠٠٠ ٢ ٦٩١ ٢ ٦٢٠ ١٣,٣ ١٣,٣ ٥ ٣ ٣,٢ ٢,٢ ٨ ٥ ٨,٦ ٤,٨

 وزن غري مذكور     ٢ ١,٣      

 اجملموع ٢٠ ١٨٦ ١٩ ٦٥٨ ١٠٠ ١٠٠ ١٥٨ ١٣٨ ١٠٠ ١٠٠ ٩٣ ١٠٥ ١٠٠ ١٠٠

 نوعية مياه الشرب

واهلدف من رصد نوعية مياه الشرب . تشـرف وكالـة الصحة العامة على نوعية مياه الشرب يف التفيا    -٤٣٦
وهناك هدف آخر هو تقدمي     .  ومحاية الناس من نتائج تلوث املياه      التعرف على حاالت التلوث يف الوقت املناسب      

 .املعلومات للجمهور عن نوعية مياه الشرب

وتأيت معظم مياه الشرب يف التفيا من جداول يف باطن األرض، حيث تكون نوعية املياه جيدة وال تتعرض  -٤٣٧
 .تأثرولكن نظرا ألن شبكات التوزيع قدمية فإن مستوى النوعية ي. لتغري

 يف املائة من مياه الشرب يف التفيا ال يتفق مع معايري اجلودة من         ٥٨,٣ كان ما متوسطه     ٢٠٠٠ويف عام    -٤٣٨
ويرجع ذلك بدرجة كبرية إىل ارتفاع مستوى       ) ١٩٩٩ يف املائة عام     ٥١كان الرقم   (حيث املؤشرات الكيميائية    

وأفضل خصائص كيميائية يف مياه الشرب توجد يف . سان وهو ال يعترب ضررا مباشراً بصحة اإلن-احلديد يف املياه 
 .Rezekneمنطقة ريغا يف حني أسوأها يوجد يف منطقة 
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 يف املائة من مياه الشرب يف التفيا ال يتفق مع معايري اجلودة من              ٦,٤ كان ما متوسطه     ٢٠٠٠ويف عام    -٤٣٩
 Tukumsوجد أسوأ املشكالت يف مناطق وت). ١٩٩٩ يف املائة عام ١٤,١كان (حيث املؤشرات امليكروبيولوجية 

، ومل يتـبني أبداً وجود تلوث ميكروبيولوجي يف اجلداول املوجودة يف باطن األرض يف               Gulbene و Ventspilsو
 .Jelgava وRigaمنطقي 

 مكافحة األمراض املعدية

ن األمراض  بفضل عدة سنوات من حتصني األطفال وحبسب اخلطة املوضوعة لذلك تناقص انتشار عدد م              -٤٤٠
وأمكن القضاء متاماً على مرض شلل األطفال       .  يف املائة باملقارنة مع احلالة قبل فترة التحصني        ٩٩املعديـة بنسبة    

ويف عام  . فالدفتريا ال تزال موجودة يف التفيا رغم زيادة عمليات التحصني         . ولكـن املشـكالت ال تزال قائمة      
 زاد انتشار   ٢٠٠١ف الوبائي بني األطفال واملراهقني ويف عام         واجه األطباء زيادة يف انتشار مرض النكا       ٢٠٠٠

.  شخص ١٠٠ ٠٠٠ حالة بني كل     ٢٨٨,٨ باملقارنة مع السنة السابقة، فوصل إىل مستوى         ٣,٥املـرض مبعامل    
مما يعرقل برامج حتصني التالميذ ال جيري بصفة منتظمة يف مجيع .  يف املائة من هذه احلاالت بني األطفال٧٢وكان 

ـ   ٢٠٠١ يف املائة فقط من األطفال حصلوا  على التحصني ضد هذا املرض عام               ٩٥والنتـيجة هي أن     . دارسامل
 . يف املائة فقط حصلوا على التحصني ضد الدفتريا٩٣,٨و

وتناقص عدد .  أمكن منع حدوث انتشار كبري للدفتريا١٩٩٥ و١٩٩٤وبسبب محلة حتصني الكبار عامي  -٤٤١
 ارتفع انتشار الدفتريا مرة أخرى      ١٩٩٨ولكن يف عام    . ١٩٩٧ فقط عام    ٤٢إىل   ١٩٩٥ عام   ٣٦٩املرضى من   

 مرة  ٣,٢ أو   ٢٦٤ ارتفع إىل    ٢٠٠٠، ويف عام    ٨١ وصل العدد إىل     ١٩٩٩ويف عام   .  حالة مرض  ٦٧وسجلت  
 تناقص انتشار الدفتريا مرة أخرى      ٢٠٠١ويف عام   .  من هؤالء املرضى   ١٠ ومات   ١٩٩٩أكثر مما كان عليه عام      

 أشخاص أي أقل    ٥وقد تويف   .  املصابني هبذا املرض هم من الكبار      ن يف  املائة م    ٨٢ونسبة  .  مريضا فقط  ٩١ إىل
ويتبني من حتليل انتشار الدفتريا حبسب اجملموعات العمرية أن أكرب نسبة من املرضى . من رقم السنة السابقة باثنني

وتتفاقم .  سنة أو أكثر   ٥٠سنة مث يف جمموعة      ٢٩ إىل سن    ١٩ كانت يف اجملموعة العمرية من سن        ٢٠٠٠عـام   
 ١٢ كانت الدفتريا موجودة يف      ٢٠٠٠ويف عام   . املشـكلة بأن كثريا من مرضى الدفتريا يصابون إصابة خطرية         

  لكل٢٨,١ وكان أكرب عدد من احلاالت أو ٢٠٠١ مقاطعات عام   ٥مقاطعـة إداريـة يف التفـيا باملقارنة مع          
وقد أوصت منظمة الصحة العاملية   . Liepaja يف   ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ٢٥,٧ شخص يف ريغــا و    ١٠٠ ٠٠٠

 يف املائة على األقل من سكان أي إقليم ضد الدفتريا ولكن مل ميكن الوصول إىل هذه النسبة                  ٩٠بضرورة حتصني   
 Valka و Saldus وأمكـن االقـتراب مـن هـذا املستوى يف مقاطعات             Rezekne و Ludza و Aluksneإال يف   

 .Ventspilsو

 ظهر اجتاه إجيايب هو تناقص انتشار السعال الديكي ولكن يف السنتني األخريتني كان              ١٩٩٧ومـنذ عام     -٤٤٢
 ٢٠٠٠ويف عامي   . ٢٠٠١ عام   ١٠٠ ٠٠٠ مريض لكل    ٦,٨عدد احلاالت آخذاً يف التزايد فوصل إىل مستوى         

 أي أعلى   - ١٠٠ ٠٠٠كل   ل ٣٤,٩ حيث عدد احلاالت     Daugavpils كان أكرب انتشار هلذا املرض يف        ٢٠٠١و
 .٢٠٠١ عام ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل ٣٥,٩، و٢٠٠٠ عام -بكثري من املتوسط القومي 
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 ولكن كان هناك طفل واحد من       ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وليسـت هناك حاالت مسجلة عن احلصبة يف عامي           -٤٤٣
رعة منذ عام   وقد تناقص انتشار احلصبة بس    . ٢٠٠١اجملموعـة العمرية من سنة إىل ست سنوات عاىن منها عام            

 عن املعدل   ١٩٩٧وقد ارتفع معدل التحصني منذ عام       . ١٠٠ ٠٠٠ حاالت لكل    ٩,٣ حني كانت هناك     ١٩٩٢
 . يف املائة جلميع السكان٩٥الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية وهو 

ارية يف   ارتفع انتشار النكاف الوبائي بدرجة كبرية يف عدة أقاليم إد          ١٩٩٩نوفمرب  /ومـنذ تشرين الثاين    -٤٤٤
ويف السنوات العشر األخرية ظهر أكرب انتشار . التفيا ووصلت اإلصابة إىل املدارس وغريها من التجمعات النظامية

، ومعظمها بني تالميذ    Daugavpils يف   ٣٣٠ وكان جمموع احلاالت     ١٩٩٧ و ١٩٩٦هلـذا املـرض يف عـامي        
 .املدارس

 من  ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ٨٠,٤ (٢٠٠٠ و ١٩٩٩ي   مرة بني عام   ٤٧,٢وزاد انتشار النكاف الوبائي      -٤٤٥
كما سجلت زيادة كبرية يف انتشار      ). ١٩٩٩ عام   ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ١,٧ باملقارنة مع    ٢٠٠٠السكان عام   

 يف املائة من    ٧٢وكان  . ٢٠٠٠ مرات عن مستوى عام      ٣,٥ وهي زيادة مبقدار     - أيضاً   ٢٠٠١هذا املرض عام    
.  حاالت انتشار هذا املرض بني أطفال املدارس ورجال القوات املسلحة          وسجلت أكرب . املرضى هم من األطفال   

 سنوات أو ١٠ شهرا مث مرت على ذلك ١٥وظهرت معظم احلاالت على أشخاص حصلوا على التحصني يف سن 
ة  يف املائ٣٤ سنة و١٥ إىل ٧ يف املائة من اجملموعة العمرية من    ٣٢وكان من بني مجيع املصابني هبذا املرض        . أكثر
 . سنة٣٠ و١٨ يف املائة بني ٢٣ سنة و١٨ و١٥بني 

 عدم كفاية التحصني بني تالميذ املدارس الذين    -وكان هناك عدة أسباب لزيادة انتشار النكاف الوبائي          -٤٤٦
 سنوات أو أكثر، ونقص التحصني بني الشبان الذي ولدوا بعد بداية التحصني عام ١٠حصلوا على التحصني قبل 

ـ   ١٩٨٣ وعلى ذلك مل حيصل على احلقنة الثانية عام        . ب اخنفاض مستوى التحصني بني بعض األطفال      ، إىل جان
واملستوى الذي .  يف املائـة فقط من األطفال الذين كان مفروضا أن حيصلوا عليها يف سن الثامنة               ٩٢ إال   ٢٠٠٠

ة املذكورة بأن التحصني    وتوصي املنظم . ٢٠٠١توصي به منظمة الصحة العاملية للتحصني مل ميكن بلوغه إال عام            
 . يف املائة على األقل من األطفال٩٥اجلماعي لن يتحقق على املستوى الذي يوقف حركة الفريوس إال بعد حتصني 

 ارتفع االنتشار   ٢٠٠٠ولكن يف عام    . ١٩٩٣وقد تناقص انتشار احلصبة األملانية بدرجة كبرية منذ بدء التحصني عام             -٤٤٧
 . مرات٦ أي زيادة بنحو ٢٠٠٠ حالة عام ١٥,١ إىل ٢٠٠٠ عام ١٠٠ ٠٠٠ لكل  حالة٢,٦بدرجة كبرية من 

، وكانت أكرب إصابة يف     ٢٠٠٠ من األقاليم اإلدارية يف التفيا عام        ١٢ووجـدت احلصـبة األملانية يف        -٤٤٨
 سجل املرض ٢٠٠١ويف عام ).  حالة٢٠,٣ (Valkaومقاطعة ) ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل ٢١,٩ (Tukumsمقاطعة 

 ١٢٥,٣ Aluksne ويف مقاطعة    ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ٣٠٧ Rezekneإقليمـيا إداريا وكانت يف مدينة        ١٧يف  
وغالباً ما يصاب   .  من السكان  ١٠٠ ٠٠٠ حالة من احلصبة األملانية لكل       ١٢٣,٥ Rezekneحالـة ويف مقاطعة     

 سن التحصني، ولكن يف عام      األطفال باحلصبة األملانية يف السنة األوىل من العمر عندما ال يكونون قد وصلوا إىل             
 سنة وحاالت أقل من ذلك بقليل يف ٢٩ إىل ١٨ كـان أكـرب عدد من احلاالت يوجد يف جمموعة العمر     ٢٠٠١

 . سنة١٤ إىل ٧جمموعة 
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 يف  ٩٥ووصل حتصني األطفال حىت سن الثانية إىل املستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية وهو                 -٤٤٩
 سنة ليس لديهن حتصني كايف، وهذا األمر يتطلب اهتماما خاصاً من أجل             ١٢نات يف سن    وقد تبني أن الب   . املائة

 .تقليل انتقال احلصبة األملانية الوراثية

 حتصني األطفال

 ١١ينظم قانون السالمة الوبائية يف التفيا مسألة السالمة من اإلصابة باألوبئة وخاصة القانون الصادر يف    -٤٥٠
ومن واجب الدولة أن تضمن     . ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ١٣ والذي بدأ نفاذه يف      ١٩٩٧ديسمرب  /كانون األول 

 يف املائة على األقل من األطفال يف مجيع الفئات العمرية ضد األمراض املعدية اليت ميكن الوقاية منها                 ٩٥حتصـني   
ما تناقص انتشار عدد    وبفضل عدد من السنوات اليت شهدت حتصني األطفال بطريقة هادفة متا          . بواسطة التحصني 

 يف املائة يف التفيا باملقارنة مع فترة ما قبل          ٩٩مـن األمراض املعدية اليت ميكن وقايتها بالتحصني بنسبة أكثر من            
ولكن ال تزال هناك بعض املشكالت املتبقية ومنها أن         . فقـد أمكـن استئصال شلل األطفال كلية       . التحصـني 

. مجيع املدارس مما جيعل من الصعب السري على جدول التحصني املطلوب          التحصـني املنتظم لألطفال ال جيري يف        
ومن الصحيح أيضا أنه إذا أُريد ختفيض انتشار األمراض املعدية اليت ميكن التحصني ضدها فإن األخصائيني الطبيني 

 .وأخصائيي الوبائيات جيب أن يعملوا سويا مبا يضمن حتصني عدد كاف من السكان، مبن فيهم األطفال

 )بيانات وكالة اإلحصاءات الصحية والتكنولوجيا الطبية(حالة التحصني يف التفيا 

 مستوى التحصني 
١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

عدد مرات 
 احلقن

 املرض العمر

١ ٣ ٩٢,٨ ٩١,٧ ٩٣,٦ ٩٥,٣ ٩٥,٩ ٩٧,٢ 
٢ ٤ ٨٥,٧ ٨٧,٣ ٨٧,٧ ٩٠,٦ ٩١,٥ ٩٢,٦ 

 الدفتريا

٧ ٥ ٨٩,٩ ٩٤,٧ ٩٤,٧ ٩٠,٥ ٨٥,٧ ٨٦,٩ 
٨ ٥     ٩٢,٣ ٩٣,٩ 
١٤ ٦     ٨٢,٢ ٨٥,١ 
١٥ ٦ ٨٣,٩ ٨٩,١ ٩٤,٥ ٩٠,٩ ٩١,٦ ٩٣,٨ 

 التيتانوس

١ ٣ ٧٩,٨ ٨٩,١ ٩٠,٨ ٩٤,١ ٩٥,٦ ٩٦,٩ 
٢ ٤ ٨٢,٣ ٨٥,٥ ٨٥,٧ ٨٩,٣ ٨٩,٧ ٩٢,٣ 

 السعال الديكي

١ ٣ ٩٢,٨ ٩١,٦ ٩٤,٠ ٩٥,٢ ٩٥,٨ ٩٧,٣ 
٢ ٤ ٨٥,٩ ٨٨,١ ٨٨,٤ ٩١,١ ٩١,٦ ٩٢,٧ 
٧ ٥ ٨٩,٥ ٩٣,٥ ٩١,٢ ٩٢,٤ ٨٥,١ ٨٧,٤ 
٨ ٥     ٩٣,٠ ٩٤,٠ 
١٤ ٦     ٨٤,١ ٨٧,٤ 
١٥ ٦ ٩١,٩ ٩٤,٨ ٩٦,٤ ٩٣,٩ ٩٣,٢ ٩٥,٥ 

 شلل األطفال

٢ ١ ٩٥,٧ ٩٦,٦ ٩٦,٩ ٩٧,٢ ٩٦,٩ ٩٧,٩ 
٧ ٢ - - ٨٤,٢ ٩١,٦ ٨٦,٧ ٨٨,٥ 
٨ ٢     ٩٣,١ ٩٤,٨ 

  ١٢ ٢ ٨٤,٠ ٨٦,٩ ٩٥,٠ ٩٦,٤ 

 احلصبة

 احلصبة ٢ ١ ٩٤,٦ ٩٦,٠ ٩٦,٥ ٩٥,٦ ٩٦,٦ ٩٧,٩
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 مستوى التحصني 
١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

عدد مرات 
 احلقن

 املرض العمر

١٢ ٢ ٧٨,٢ ٩٦,٦ ٨٨,٥ ٨٩,٠ ٩٣,٠ ٩٥,٠*  
٢ ١ ٩٥,٦ ٩٦,٣ ٩٦,٩ ٩٤,٢ ٩٦,٩ ٩٧,٩ 
٧ ٢ - - ٦٩,٥ ٨٨,٤ ٨٩,٨ ٨٨,٣ 
٨ ٢     ٩٢,١ ٩٥,٠ 

 النكاف الوبائي

 السل ١ ١ ٩٩,٧ ٩٩,٦ ٩٩,٩ ٩٩,٨ ٩٩,٩ ٩٩,٩
 االلتهاب الكبدي باء ١ ٣ - - - ٩٤,٢ ٩٥,٠ ٩٦,١

 .فتيات*   

 انتشار السل

ويف عام  . ١٩٩٠ألسـباب اجتماعـية واقتصادية وسياسية كثرية بدأ انتشار السل يتزايد يف التفيا عام                -٤٥١
 .ويف السنوات التالية أصبح الوضع أكثر استقرارا.  مرات٢,١ كانت قد تزايد مبقدار ١٩٩٨

ألحوال املعيشية وأسلوب احلياة والعادات اليت      واملعـتاد أن تظهر حاالت السل يف ظروف الفقر وسوء ا           -٤٥٢
وحنو ربع مرضى السل يف التفيا هم من الطبقات اليت توصف بأهنا الطبقات احملرومة              . تعـرض اإلنسـان للخطر    

وهم أشخاص ال سكن هلم، أو يعانون من إدمان املخدرات أو الكحول أو كانوا من املسجونني من                 . اجتماعـيا 
ويف . يضاً إن كثريا من املتقاعدين واملتعطلني يعيشون يف ظروف تسهل انتشار مرض السل            وميكن أن ُيقال أ   . قبل

 ٤,٣السـنوات القلـيلة األخرية زاد انتشار املرض بني األشخاص يف سن العمل الذين يعانون من البطالة مبقدار               
 .مرات

 :ألخريةوكانت هناك عدة جمموعات من مرضى السل يف التفيا يف السنوات األربع ا -٤٥٣

تناقص انتشار  ( يف املائة    ١٠,٦ يف املائة إىل     ١٣,٦أشخاص أصيبوا باملرض يف السجن ونسبتهم        -١ 
 ؛)السل يف السجون يف السنتني األخريتني

  يف املائة؛٣٧ يف املائة و٤٥املتعطلون، ما بني  -٢ 

  يف املائة؛٣١ إىل ٣٦مدمنو الكحول من  -٣ 

  يف املائة؛٣٤ إىل ٣٢ ملدة طويلة، من أشخاص مل ميروا بأي فحص طيب -٤ 

 . يف املائة٢٠ إىل ٢٢أشخاص خيتلطون مبرضى السل من  -٥ 

انظر ( من السكان ١٠٠ ٠٠٠ حاالت من خمتلف أنواع السل بني كل ٧٢,٩ كان هناك ٢٠٠١ويف عام  -٤٥٤
 ).اجلدول
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 ن السكان م١٠٠ ٠٠٠انتشار مجيع أنواع السل يف خمتلف اجملموعات العمرية، بني كل 

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 اجملموع ٢٨,٧ ٢٩,٠ ٣٣,٣ ٤٤,١ ٥٠,٤ ٥٩,٠ ٦٨,٤ ٧٤,٠ ٦٨,٣ ٧٠,٥ ٧٢,٩
 البالغون ٣٤,٣ ٣٤,٥ ٤١,٢ ٥٥,٤ ٦٢,٩ ٧٢,٦ ٨٣,٦ ٨٨,٦ ٨٠,٨ ٨١,٩ ٨٢,٩
 ناملراهقو ٥,٧ ١٤,٤ ٦,٩ ١٢,٠ ١١,٢ ١٥,٠ ٢٢,٧ ٢٣,١ ٢٣,٦ ٢٨,١ ٣٤,١
 األطفال ٧,٥ ٦,١ ٧,٨ ٩,٥ ١٢,٠ ١٦,٩ ١٨,١ ٢٦,٤ ٢٧,٩ ٣٢,٦ ٣٨,٩

ويعاين ). انظر اجلدول أدناه(ولكن الرجال هم أغلبية املرضى . وقد زاد انتشار السل بني الرجال والنساء -٤٥٥
ل بني  ويتزايد انتشار الس  . من السل أكثر من بقية الفئات العمرية      )  سنة ٥٤ إىل   ١٨(األشـخاص يف سن العمل      

  يف كل  ٧٤ويف التسعينات تناقص عدد األشخاص الذين أصيبوا بالسل ألول مرة وذلك إىل مستوى              . األطفـال 
 كان هناك ٢٠٠١ويف عام .  حاالت٧٢,٩ كان العدد هو ٢٠٠١ويف عام . ١٩٩٨ من السكان عام ١٠٠ ٠٠٠
ؤالء األطفال هم يف أغلب     وه. ١٩٩٩ عام   ١٢٩ طفـال يعـانون من أنواع خمتلفة من السل باملقارنة مع             ١٦٢

 .احلاالت من جمموعات اجتماعية معرضة للخطر حيث ينتشر املرض بأكرب مستوى

 انتشار مرض السل بني الرجال والنساء

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 رجال ٤٢,١ ٤٢,٣ ٤٧,٧ ٦٥,٧ ٧٢,٢ ٨٤,٥ ١٠٣,٨ ١١٣,٦ ١٠٤,٢ ١٠٨,١ ١١٠,٢
 نساء ١٧,٢ ١٨,٦ ٢٠,٨ ٢٥,٤ ٣١,٥ ٣٧,٠ ٣٧,٣ ٣٩,٩ ٣٧,٣ ٣٨,١ ٤١,٠

وممـا يبعـث على القلق أن كثريا من املرضى يتأخرون يف الذهاب إىل الطبيب مما يعين أن كثريا منهم                     -٤٥٦
وهذا واضح عند النظر إىل عدد األشخاص الذين توفوا يف السنة األوىل            . يتركون املرض يتطور إىل مستوى أخطر     

وينبغي أن يقال إن    . ٢٠٠١يف عام   )  يف املائة  ٣٠,٥ (٩٢ و ٢٠٠٠عام  )  يف املائة  ٣٨,٥ (٨٠: لتشخيصبعـد ا  
 يف املائـة من مرضى السل الذين ينشرون البكتريا الدقيقة يكونون مقاومني الثنني من األدوية أو ألكثر من                   ٥٠

 .تاثنني، وأن هذا واحد من األسباب الرئيسية يف فشل العالج يف بعض احلاال

 .ومن العوامل اإلجيابية أن عدد مرضى السل الذين كانوا يتجنبون العالج تناقص يف السنوات األخرية -٤٥٧

. وكان هناك تزايد كبري يف عدد األشخاص الذين جرى فحصهم من أجل اختاذ تدابري وقائية ضد السل                 -٤٥٨
 .٢٠٠١ عام ٤٨١فع إىل  مث ارت١٩٩٩ يف عام ١ ٠٠٠ من كل ٢٩٢فقد كان عددهم يف املتوسط هو 

 وضعت التفيا برناجما قوميا ملكافحة السل على أساس االستراتيجيات والسياسات اليت            ١٩٩٤ويف عام    -٤٥٩
وبذلك أمكن وضع مناهج للكشف املبكر عن املرض وعالجه والوقاية منه، مبا            . أوصت هبا منظمة الصحة العاملية    

دأت التفيا استراتيجية العالج قصري األجل حتت الرقابة املباشرة، وهو           ب ١٩٩٥ويف عام   . يتفق مع املعايري العاملية   
وقد أدخلت هذه االستراتيجية على     . عالج يضمن تناول األدوية حتت إشراف دقيق ومباشر من املوظفني الطبيني          

من ويقدم عالج ملرضى السل الذين يعتربون خطريين        . ، ومشلت مواقع السجون   ١٩٩٧مستوى البلد بأكمله عام     
وهنـاك . الوبائية يف ظروف العالج الداخلي، ومىت استبعدت اجلراثيم اخلطرية يستمر العالج يف العيادة اخلارجية             الناحـية   
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 عندما كان املوقف    ١٩٩٢يف عام   ( سريرا لعالج األطفال داخليا      ٥٣ سرير لعالج مرضى السل الكبار و      ١ ٢٠٤
 ).٥ ٥٣٥الوبائي مماثال كان عدد األسّرة 

 :ن أجل حتسني نظام رعاية مرضى السل الذين تظهر عليهم مقاومةوم -٤٦٠

 كانت هناك عملية تسجيل دقيقة هلؤالء املرضى؛ -١ 

 أُنشئت هيئة من األطباء لإلشراف على عالج هؤالء املرضى؛ -٢ 

 .إخضاع مجيع هؤالء املرضى للرقابة مع رصد تطور احلالة وخطة العالج ووصف األدوية -٣ 

. لد بأكمله يتوافر للناس إمكان تشخيص السل باجملان واحلصول على عالج خاضع لرقابة مباشرة             ويف الب  -٤٦١
 :وهناك عدة خيارات للعالج

للمرضى الذين حيملون العدوى هناك مرحلة عالج مكثفة داخل املستشفيات مث تطبق استراتيجية  -١ 
 ؛العالج قصري األجل حتت الرقابة املباشرة يف العيادة اخلارجية

يستمر تطبيق  ) أسبوعني إىل ثالثة أسابيع الستئصال اجلراثيم     (بعـد فـترة قصرية يف املستشفى         -٢ 
 االستراتيجية سالفة الذكر يف العيادة اخلارجية؛

 .عند الضرورة تطبق دورة كاملة من العالج يف املستشفيات -٣ 

ضوعهم للمراقبة املباشرة يف العيادة وتقـدم اخلدمـات االجتماعية معونة اجتماعية ملرضى السل أثناء خ         -٤٦٢
 .اخلارجية

 : كان هناك حتليل جملموعة نتائج العالج، ومعىن هذا وجود بيانات قابلة للمقارنة عن١٩٩٧ومنذ عام  -٤٦٣

النسـبة املئوية للمرضى الذين أصيبوا بالسل ألول مرة والذين توقفوا عن العالج قبل استكماله                -١ 
  يف املائة؛٤,٥ة إىل  يف املائ١٠,٥تناقصت من 

يف السنوات الثالث األخرية زادت نسبة املرضى الذين أمكن شفاؤهم بعد اإلصابة بالسل ألول               -٢ 
 يف املائة ولكن بني من أصيبوا باملرض أكثر من مرة اخنفضت نسبة الشفاء من               ٧٧,٩ يف املائة إىل     ٧٠مـرة من    

 .دل الوفيات من املرض يف املائة بسبب ارتفاع مع٤٢,٢ يف املائة إىل ٥٠,٥

 اخلدمات الطبية للنساء احلوامل

)  امرأة يف سن اإلخصاب١ ٠٠٠أي عدد النساء احلوامل يف كل (ظلت نسبة اخلصوبة اإلمجالية يف التفيا  -٤٦٤
 وذلك أساسا ٧٩,٨ يف السنة السابقة إىل ٨٤,٥ من ٢٠٠١بدون تغري لعدة سنوات وإن كانت قد تناقصت عام 

 مث ٢٠٠٠ و١٩٩٩ يف املائة بني عامي ٤,٥وارتفع عدد املواليد األحياء بنسبة   . ت اإلجهاض بسـبب قلـة حاال    
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وتناقص عدد حاالت اإلجهاض املقصودة عام      . ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٢,٧اخنفـض بعـد ذلك مرة أخرى بنسبة         
ا يعين التوسع   ، مم )٢٠٠٠ و ١٩٩٩ بني عامي    ٤,٤وبنسبة   (٢٠٠٠ يف املائة باملقارنة مع عام       ٩,٢ بنسبة   ٢٠٠١

 وللسنة الثالثة على التوايل مل يتجاوز عدد حاالت اإلجهاض املقصودة         ٢٠٠١ويف عام   . يف استخدام موانع احلمل   
ويف عام  ). ١٩٩٩ عام   ٩٣ و ٢٠٠٠ عام   ٨٥( من كل مولود حي      ١٠٠ إىل   ٨٠ -عدد حاالت املواليد األحياء     

 عام  ٢ ٣٧٢ مقابل   ٢ ٢٨٩ إذ بلغ    ٢٠٠٠ليه عام    كـان عدد حاالت احلمل اليت أُهنيت أقل مما كان ع           ٢٠٠١
٢٠٠٠. 

ويف .  مولود حي  ١ ٠٠٠ يف كل    ٣٤,٣ أي   - حالة محل خارج الرحم      ٦٩٢ سجلت   ٢٠٠٠ويف عام    -٤٦٥
وكانت هذه النسبة تتناقص ولكن     ).  مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل   ٣١,٣( حالة   ٦١٥ اخنفض العدد إىل     ٢٠٠١عام  

 .دة حاالت التهابات الرحموهذا يعين زيا. العدد ال يزال مرتفعا

 يف املائة من    ٠,٠٢ إىل مستوى    ٢٠٠١ سنة الاليت ولدن أطفاال عام       ١٤وزاد عـدد الفتيات دون سن        -٤٦٦
 ولكن هذه النسبة منخفضة جداً إذ تغريت يف السنوات ٢٠٠٠ يف املائة عام ٠,٠٠٥مجيع املواليد األحياء، مقابل 

 ٣٥وكان عدد املواليد من نساء جاوزن       ). ١٩٩٨ يف املائة عام     ٠,٠٤ و ١٩٩٩ يف املائة عام     ٠,٠٢(األخيـرة  
 يف املائة عام    ٩ و ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٩,٨ مقابل   ٢٠٠١ يف املائة من مجيع املواليد عام        ١٠,٣سنة يتزايد، فبلغ    

١٩٩٩. 

الرعاية وقد خطت التفيا عدة خطوات يف السنوات األخرية لتشجيع النساء على البدء يف احلصول على                 -٤٦٧
 يف املائة من احلوامل العالج      ٩١,٣ بدأت نسبة    ٢٠٠١ففي عام   . الطبـية قـبل األسبوع الثاين عشر من احلمل        

:  وهي نسبة أعلى بقليل من نسب السنوات السابقة        -السـابق على الوالدة قبل األسبوع الثاين عشر من احلمل           
صت نسبة النساء الاليت أجرين اختبارا صوتيا       وتناق. ١٩٩٩ يف املائة عام     ٨٩,٣ و ٢٠٠٠ يف املائـة عام      ٩٠,٩

 يف املائة   ٨٦,٤ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة من مجيع احلوامل عام        ٨٩,٥وضوئيا قبل األسبوع الثاين عشر من احلمل من         
 بعد ٢٠٠١ يف املائة عام ٣,٣وتناقصت نسبة النساء الاليت وضعن مولوداً دون أي رعاية سابقة إىل . ٢٠٠١عام 

 . على التوايل١٩٩٩ و٢٠٠٠ يف املائة عامي ٤,١٥ املائة و يف٣,٢أن كانت 

 يف املائة من مجيع احلوامل اخلاضعات للرعاية من مضاعفات أثناء           ٤٤,٩٧ عانت نسبة    ٢٠٠١ويف عام    -٤٦٨
. ١٩٩٩ يف املائة عام     ٤٧,١ و ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٤٥,٨احلمل ومن أمراض خارج جهاز احلمل، مقابل نسبة         

 يف املائـة ١٧,٥ و ٢٠٠١ يف املائة عام     ١٧,٦(ه املشكالت احتمال حدوث إجهاض عفوي       وكـان من بني هذ    
 يف املائة عام ٧,٢، ٢٠٠١ يف املائة عام ٥,٧(، أو من أمراض معدية أو طفيلية )١٩٩٩ عام ١٧,٧ و٢٠٠٢عام 

 يف  ٥,٢يف املائة، و   ٦,١ يف املائة،    ٥(، مبا يف ذلك األمراض املنقولة جنسيا        )١٩٩٩ يف املائة عام     ٦,٤ و ٢٠٠٠
 فإن انتشار الزهري والسيالن ظال ٢٠٠١ورغم تناقص انتشار األمراض املعدية والطفيلية عام ). املائة على التوايل 

 . يف املائة يف مجيع احلوامل على التوايل٠,١٩ يف املائة و٠,٩ -بدون تغري 

ستطيع املرأة أن حتملهم أثناء حياهتا عند       أي متوسط عدد األطفال الذين ت     (وأما املعامل الكلي للخصوبة      -٤٦٩
 ١,٢٤ و١٩٩٩ عام ١,١٨ (٢٠٠٠ و١٩٩٨فقد ارتفع قليال بني عامي ) استمرار معدل املواليد احلايل على حاله

 وهذا يعين أن عدد املواليد ١,٢١ مرة ثانية إىل ٢٠٠١ولكنه تناقص عام ) ١٩٨٨ عام ١,١١ مقابل   ٢٠٠٠عام  
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وتناقصت نسبة وفاة النساء أثناء الوضع من       . ٢٠٠٠ عام كان عليه عام      ٢٠٠١ عام   ٥٨٤األحياء تناقص مبقدار    
ويف عام  . ١٩٩٩ مولود حي عام     ١٠ ٠٠٠ لكل   ٤١,٥ إىل   ١٩٩٨ مولـود حي عام      ١٠ ٠٠٠ لكـل    ٤٣,٢
، ٢٠٠٠، كما يف عام     ٢٠٠١ويف عام   .  مما يعين حتسن احلالة    ١٠ ٠٠٠ لكل   ٢٤,٨ مل يكن الرقم جياوز      ٢٠٠٠
 ١٠ ٠٠٠ لكل   ٢٥,٤ساء بسبب مضاعفات أثناء احلمل أو بعد الوضع ولكن املؤشر العام ارتفع إىل               ن ٥توفيت  

 . كان أقل٢٠٠١مولود حي ألن عدد األطفال الذين ولدوا عام 

وليسـت هـناك بيانات توضح الفوارق يف توافر اخلدمات الطبية للنساء من خمتلف مستويات املعيشة                 -٤٧٠
 على أن زيادة االجتاه     ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وتدل بيانات بعض الدراسات عامي      . فية واحلضرية وللنساء يف املناطق الري   

بـني نسـاء الريف، إىل العزوف عن اخلدمات الطبية ترجع إىل قلة املال الالزم لدفع مصاريف العالج أو بسبب    
 .التخوف من تكاليف هذه العملية بأكملها

 انتشار السرطان

خلبيثة مرتفعا يف التفيا مع قلة احلاالت اليت ميكن تشخيصها أثناء فترة العالج             ال يـزال انتشار األورام ا      -٤٧١
وتدل مؤشرات السرطان بصفة عامة على أن نوعية العالج ال تضمن التشخيص يف الوقت ). انظر اجلدول(الوقائي 

مرة عام   مرضى ألول    ٨ ٥٦٧( كانت حاالت األورام اخلبيثة تتناقص       ١٩٩٨ورغم ذلك فمنذ عام     . املطلـوب 
 يف ٩,٦، ولكن يف العشر سنوات األخرية زاد انتشار هذه األورام مبا جمموعه )٢٠٠٠ عام ٨ ٦٨٥ مقابل ٢٠٠١
 ترجع إىل تناقص عدد السكان حبسب تعداد        ٢٠٠١وكانت زيادة املؤشرات يف عام      ). انظـر اجلـدول   (املائـة   
 .السكان

وسرطان الرئة هو أول . تغري كبري يف السنوات األخريةويتبني من حتليل هيكل األورام اخلبيثة عدم حدوث  -٤٧٢
 .نوع من أنواع السرطان مث يأيت بعده سرطان الثدي وسرطان اجللد وسرطان املعدة وسرطان الربوستاتة

 )البيانات من وكالة اإلحصاءات الصحية والتكنولوجيا الطبية(املؤشرات الرئيسية عن السرطان 

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
  من السكان١٠٠ ٠٠٠انتشار األورام اخلبيثة بني كل  ٣٣٤,٥ ٣٤٢,٢ ٣٧٢,٢ ٣٦٨,٩ ٣٥٨,٣ ٣٦٢,١
 ١٠٠ ٠٠٠الوفاة بسبب أمراض خبيثة بني كل  ٢١٣,٨ ٢١٠,٥ ٢٠٩,٧ ٢١٥,٥ ٢١٣,١ ٢٤٦,٤
 )٪(مرضى يعيشون ملدة مخس سنوات بعد التشخيص  ٥٦,٩ ٥٧,٦ ٥٦,٦ ٥٦,٥ ٥٦,٩ ٥٧,٩
 ١يف (الوفـاة يف السنة األوىل بعد تشخيص السرطان    ٤٠,١ ٣٤,٨ ٣٧,١ ٣٧,١ ٣٦,٢ ٣٦,٥

 )يناير من السنة/كانون الثاين
نسبة مرضى سرطان املرحلة الرابعة بني مجيع مرضى         ٢٦,٩ ٢٦,٢ ٢٥,٣ ٢٤,٢ ٢٤,٤ ٢٦,٠

 )٪(السرطان 
تشـخيص األمراض املتصلة بالسرطان أثناء الفحص        ٣,١ ١,٩ ٢,٠ ١,٥ ١,٥ ١,٢

 )٪(الوقائي 

 فمثال بدأ -وقد خطت التفيا عدة خطوات لتقليل انتشار السرطان فأدخلت أساليب جديدة للتشخيص             -٤٧٣
 .ويف مركز السرطان متر النساء فوق سن أربعني هبذا الفرز. ١٩٩٧فرز سرطان الثدي يف التفيا عام 
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 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
٤ ٣٨٤ ٥ ٩٦٩ ٥ ٤٣٩ ٢ ٤٠٨ ٧ ٧٤٧ ء الاليت خضعن للفحصعدد النسا

 . بدأ فرز أنتيجني الربوستاتة١٩٩٨ويف عام  -٤٧٤

 السنة ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
٦ ٥٤٤ ٢ ٤١١ ٢ ٤٦٩  عدد الرجال الذين خضعوا للفحص ٥ ١٧٧

ال توجد بيانات ٢٣,٣ ٪٣٠,٥٪ نسبة احلاالت اليت أمكن فيها تشخيص أمراض ٪٢٧

وكاالت التأمني الطيب يف التفيا أطباء من مركز السرطان إللقاء  دعت عدة وكاالت من ٢٠٠١ويف عام  -٤٧٥
حماضـرات عن أورام الثدي احلميدة واخلبيثة، وعن االضطرابات النسائية املتصلة بالسرطان وعن أمراض الرأس               

 يف  والرقـبة، وعن األخطار اليت تؤدي إىل السرطان، وعن املساعدة اليت ميكن أن يقدمها طبيب العائلة واألطباء                
وكان بعض األخصائيني يف السرطان من األقاليم اإلدارية نشيطني يف إعالم السكان احملليني   . املستشفيات اإلقليمية 

 .عن السرطان وهم يظهرون على التلفزة ويتحدثون يف اإلذاعة وينشرون مقاالت يف الصحف احمللية

ال من جماالت التخصص وذلك بعقد ندوات       والعمل مستمر أيضاً يف تدريب املوظفني الطبيني يف هذا اجمل          -٤٧٦
 .أو مؤمترات لألطباء، ولقاءات للموظفني الطبيني احلاصلني على تعليم ثانوي طيب

ويالحظ أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عينت مركز السرطان يف التفيا باعتباره مؤسسة ذات أمهية       -٤٧٧
وهذا املركز هو يف الوقت احلاضر املؤسسة       (لعالج باإلشعاع   أوروبـية من حيث االختصاص اإلقليمي يف جمال ا        

 ).الطبية الوحيدة اليت تقدم عالجا باإلشعاع يف التفيا وبلدان حبر البلطيق

 ارتقاب العمر

 ).البيانات من إدارة اإلحصاء املركزية(يبني اجلدول التايل ارتقاب العمر بني املواليد اجلدد  -٤٧٨

 السنة التفيا  احلضريةاملناطق املناطق الريفية
  اجملموع  رجال نساء اجملموع رجال نساء اجملموع رجال نساء

١٩٩١ ٦٩,٤٥ ٦٣,٨٥ ٧٤,٧٥ ٧٠,٠٦ ٦٥,٠٥ ٧٥,١٢ ٦٧,٩٩ ٦٢,١٢ ٧٣,١٢ 
١٩٩٢ ٦٨,٧٤ ٦٣,٢٥ ٧٤,٨٣ ٦٩,٤٦ ٦٣,٨٧ ٧٤,٩٥ ٦٧,٩٧ ٦٠,٩٥ ٧٤,١٧ 
١٩٩٣ ٦٧,٢٤ ٦١,٦١ ٧٣,٨٤ ٦٨,٣٥ ٦٠,٢٣ ٧٤,١٧ ٦٥,٩٦ ٥٩,٨٢ ٧٣,٢٠ 
١٩٩٤ ٦٦,٣٨ ٦٠,٧٢ ٧٢,٨٧ ٦٦,١٧ ٦٠,١٥ ٧٣,٣٥ ٦٥,٠٣ ٥٩,٥١ ٧٢,٨٧ 
١٩٩٥ ٦٦,٧٢ ٦٠,٧٦ ٧٣,١٠ ٦٧,٢١ ٦٠,٩٩ ٧٣,٨٢ ٦٥,٨٥ ٥٩,٥٧ ٧٢,٧٤ 
١٩٩٦ ٦٩,٢٩ ٦٣,٩٤ ٧٥,٦٢ ٧٠,٢٦ ٦٤,٢٥ ٧٥,٩٧ ٦٧,٧٣ ٦١,٤٢ ٧٤,٩٣ 
١٩٩٧ ٦٩,٩٩ ٦٤,٢١ ٧٥,٨٨ ٧٠,٦٤ ٦٥,٢١ ٧٦,٠٥ ٦٨,٦٧ ٦٢,٨٥ ٧٥,٣٦ 
١٩٩٨ ٦٩,٩٠ ٦٤,٠٨ ٧٥,٥٤ ٧٠,٧٥ ٦٥,١٧ ٧٥,٨٨ ٦٨,٠٦ ٦٢,١٦ ٧٤,٨٧ 
١٩٩٩ ٧٠,٤١ ٦٤,٨٩ ٧٦,٢٠ ٧١,٠١ ٦٥,٧٠ ٧٦,٢٤ ٦٩,١٣ ٦٣,٦٧ ٧٥,٩٣ 
٢٠٠٠ ٧٠,٧٤ ٦٤,٩٣ ٧٥,٩٨ ٧١,٥٣ ٦٥,٩٩ ٧٦,٦٤ ٦٩,١٧ ٦٣,٤٦ ٧٥,٧٦ 
٢٠٠١ ٧٠,٧١ ٦٥,١٨ ٧٦,٦٢ ٧١,٠١ ٦٥,٦٠ ٧٧,٨٩ ٦٩,٩٧ ٦٤,٢٤ ٧٥,٨٥ 
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البيانات من  ( سنة يف التفيا     ٦٠ويوضـح اجلدول التايل ارتقاب العمر املتبقي املتوقع ألشخاص يف سن             -٤٧٩
 ).إدارة اإلحصاء املركزية

٢٠٠١ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  
١٤,٨٢ ١٥,٤ ١٤,١٢ ١٤,٣٠ ١٤,١٧ ١٤,٨٣ ١٤,١٩ ١٤,٧٥ ١٤,٨٣ ١٤,٤٩ ١٨,٢٤  رجال
٢١,٣٠ ٢١,٥ ٢١,٤٩ ٢٠,٩٢ ٢١,٢٧ ٢١,٢٢ ١٩,٣٣ ٢٠,٠٠ ٢٠,٥٧ ٢٠,١١ ١٩,٧١  نساء

 تعليم املوضوعات الطبية

 :هناك عدة مؤسسات للتعليم الطيب يف التفيا -٤٨٠

 جامعة التفيا -١ 

 األكادميية الطبية -٢ 

 Daugavpilsجامعة  -٣ 

  يف ريغا١مدرسة الطب رقم  -٤ 

  ريغا يف٢ رقم Pauls Stradinsمدرسة  -٥ 

 مدرسة الطب التابعة للصليب األمحر يف ريغا -٦ 

  يف ريغا٥مدرسة الطب رقم  -٧ 

 Liepajaمدرسة الطب يف  -٨ 

 Daugavpilsمدرسة الطب يف  -٩ 

 مدرسة التجميل يف ريغا -١٠ 

 .مركز التعليم الطيب املهين -١١ 

 :ني من مؤسسات التعليم الطيبويقدم اجلدول التايل معلومات عن عدد املقبولني وعدد املتخرج -٤٨١

املتوسط 

 القومي

مدرسة الطب يف 

Daugavpils 

مدرسة الطب يف 

Liepaja 

مدرسة الطب 

  يف ريغا٥رقم 

مدرسة الطب التابعة 

 للصليب األمحر

مدرسة الطب 

  يف ريغا٢رقم 

مدرسة الطب 

  يف ريغا١رقم 

 

 ١٩٩٤/٩٥ مقبولون ٥٤ ٥٢ ٨١ ١٢٤ ٥٠ ٢٤ 

 ١٩٩٧ متخرجون ٢٥ ٥٣ ٢٤ ٥٦ ٣٤ ١٢ 

  ممارسون ٩ ٢٧ ١١ ٣٤ ١٠ ٤ 

 نسبة املقبولني الذين خترجوا ٪٤٦,٣ ٪١٠١,٩ ٪٢٩,٦ ٪٤٥,٢ ٪٦٨,٠ ٪٥٠,٠ ٪٥٦,٨
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املتوسط 

 القومي

مدرسة الطب يف 

Daugavpils 

مدرسة الطب يف 

Liepaja 

مدرسة الطب 

  يف ريغا٥رقم 

مدرسة الطب التابعة 

 للصليب األمحر

مدرسة الطب 

  يف ريغا٢رقم 

مدرسة الطب 

  يف ريغا١رقم 

 

نسـبة املقـبولني يف دراسة التمريض الذين         ٪١٦,٧ ٪٥١,٩ ٪١٣,٦ ٪٢٧,٤ ٪٢٠,٠ ٪١٦,٧ ٪٢٤,٤

 دخلوا املهنة

 خرجي التمريض الذين دخلوا املهنةنسبة مت ٪٣٦,٠ ٪٥٠,٩ ٪٤٥,٨ ٪٦٠,٧ ٪٢٩,٤ ٪٣٣,٣ ٪٤٢,٧

 ١٩٩٥/٩٦ مقبولون ٤٥ ٥٤ ٨٥ ٩٧ ٥٠ ١٨ 

 ١٩٩٨ متخرجون ٢٤ ٣٦ ٣٨ ٧٨ ٢٤ ١٣ 

  ممارسون ١٤ ١٥ ١٩ ٣٤ ١٠ ٥ 

 نسبة املقبولني الذين خترجوا ٪٥٣,٣ ٪٦٦,٧ ٪٤٤,٧ ٪٨٠,٤ ٪٤٨,٠ ٪٧٢,٢ ٪٦٠,٩

 يف دراسة التمريض الذين     نسـبة املقـبولني    ٪٣١,١ ٪٢٧,٨ ٪٢٢,٤ ٪٣٥,١ ٪٢٠,٠ ٪٢٧,٨ ٪٢٧,٣

 دخلوا املهنة

 نسبة متخرجي التمريض الذين دخلوا املهنة ٪٥٨,٣ ٪٤١,٧ ٪٥٠,٠ ٪٤٣,٦ ٪٤١,٧ ٪٣٨,٥ ٪٤٥,٦

 ١٩٩٦/٩٧ مقبولون - ٧٦ ١٤٨ ١٦١ ٥٢ ٢٨ 

 ١٩٩٩ متخرجون - ٢٢ ٦٥ ٧٧ ١٩ ١٦ 

  ممارسون - ٣ ٣٣ ٢٦ ٨ ٦ 

 ة املقبولني الذين خترجوانسب - ٪٢٨,٩ ٪٤٣,٩ ٪٤٧,٨ ٪٣٦,٥ ٪٥٧,١ ٪٤٢,٩

نسـبة املقـبولني يف دراسة التمريض الذين         - ٪٣,٩ ٪٢٢,٣ ٪١٦,١ ٪١٥,٤ ٪٢١,٤ ٪١٥,٨

 دخلوا املهنة

 نسبة متخرجي التمريض الذين دخلوا املهنة - ٪١٣,٦ ٪٥٠,٨ ٪٣٣,٨ ٪٤٢,١ ٪٣٧,٥ ٪٣٥,٦

 ١٩٩٧/٩٨ مقبولون - ٦٣ ١٥٠ ١٢٥ ٥١ ٣١ 

 ٢٠٠٠ متخرجون - ٢٨ ٤٤ ٥٢ ٢٠ ٢٠ 

  ممارسون - ١٠ ١٢ ٣١ ١ ٣ 

 نسبة املقبولني الذين خترجوا - ٪٤٤,٤ ٪٢٩,٣ ٪٤١,٦ ٪٣٩,٢ ٪٦٤,٥ ٪٤٣,٨

نسـبة املقـبولني يف دراسة التمريض الذين         - ٪١٥,٩ ٪٨,٠ ٪٢٤,٨ ٪٢,٠ ٪٩,٧ ٪١٢,١

 دخلوا املهنة

 ملهنةنسبة متخرجي التمريض الذين دخلوا ا - ٪٣٥,٧ ٪٢٧,٣ ٪٥٩,٦ ٪٥,٠ ٪١٥,٠ ٪٢٨,٥

 ١٩٩٨/٩٩ مقبولون - ٥٥ ١٠٩ ١٣٦ ٦٧ ٣١ 

 ٢٠٠١ متخرجون - ١٩ ٣٣ ٥٥ ٣٦ ١٩ 

نسـبة املقـبولني يف دراسة التمريض الذين         - ٪٣٤,٥ ٪٣٠,٣ ٪٤٠,٤ ٪٥٣,٧ ٪٦١,٣ ٪٤٤,٠

 دخلوا املهنة

حتليل  بعنوان ١٩٩٩وقـد أجـرى املرصد الوطين يف التفيا وهو مركز املعلومات األكادميية دراسة عام      -٤٨٢
وتبني أن املهنة الطبية تأيت يف املرتبة اخلامسة تطـابق نظام التعليم املهين يف التفيا مع الظروف االقتصادية اجلديدة     

 .والتاسعة من حيث اإلقبال عليها بني متخرجي املدارس الثانوية

 مصاريف التعليم ٢٠٠١/٢٠٠٢ووافـق جملس التعليم العايل على أن تدفع الدولة يف السنتني اجلامعيتني            -٤٨٣
 يف املائة من    ٥,٦الصحة والرعاية الصحية واالجتماعية اليت كانت متثل        :  طالبا يف اجملموعة احملورية    ٤٥٠لعـدد   

 ).٧ ١٨٢كان اجملموع (مجيع املصروفات التعليمية اليت تدفعها الدولة يف مؤسسات التعليم العايل يف التفيا 
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 توافر الرعاية الصحية

 بدأت احلكومة إعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية يف التفيا، هبدف             ١٩٩٦يف عـام     -٤٨٤
حتسني الصحة العامة مبا يضمن حصول السكان على خدمات رعاية صحية حتقق فاعلية التكاليف وتكون أقرب ما 

وقد بدأ السكان يف التسجيل . ئلةوتقوم الرعاية الصحية األولية يف التفيا على مفهوم طبيب العا. ميكن إىل منازهلم
وطبيب العائلة، خبالف غريه من املعاجلني وأطباء األطفال، يستطيع معاجلة معظم           . ١٩٩٧لدى طبيب العائلة عام     

 من معاجلة وقائية، وجراحات بسيطة، واستشارات عن ختطيط األسرة، -االحتياجات الصحية جلميع أفراد األسرة 
 والواجب الرئيسي على طبيب العائلة هو أن يطمأن إىل أن أفراد العائلة لن تصاب               .ورصد حاالت احلمل العادية   

فإذا أصيبوا باملرض جيب    . وعلى هذا الطبيب تقييم احلالة الصحية لألشخاص والتوصية بالربامج الوقائية         . بأمراض
وعند . تأهيلهم بعد العالج  عليه أن يتأكد من حصوهلم على العالج الطيب املتوافر واألكثر فعالية، وكذلك إعادة              

 يف املائة من سكان التفيا بأهنم سجلوا ٨٨,٦٥وأفاد . الضرورة يستطيع هذا الطبيب أن حييل املريض إىل أخصائي
ومن أجل حتسني توافر خدمات الرعاية الصحية لسكان التفيا جيري العمل أيضاً على حتسني              . لدى طبيب العائلة  

واهلدف هو تعظيم هيكل مقدمي اخلدمات، وخصوصا بالتركيز على طرق حتسني           . نظام الرعاية الصحية الثانوية   
ويعترب تطوير نظام املساعدة . التنسيق بني نظام الرعاية الصحية األويل والثانوي مبا يضمن التتابع يف تقدمي اخلدمات

 .ر اخلدماتالطبية يف حاالت الطوارئ ضمن إصالحات الرعاية الصحية عامال آخر من عوامل حتسني تواف

 )البيانات من وكالة اإلحصاءات الصحية والتكنولوجيا الطبية(عدد أطباء العائلة 

١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 عدد أطباء العائلة ٤٥ ٦٨ ١٤١ ٣٠٢ ٣٩١ ٤٨٨ ٨٠١ ٩٦٦ ٩٧٠
  من السكان١٠ ٠٠٠لكل  ٠,٢ ٠,٣ ٠,٦ ١,٢ ١,٦ ٢,٠ ٣,٣ ٤,١ ٤,١

ثابتا منذ عام ) األطباء املقيمون، أطباء العائلة، أطباء األطفال(عدد أطباء الرعاية الصحية األولية وقد ظل  -٤٨٥
. وهذا يعين أن نظام الرعاية الصحية األولية أصبح أكثر استقرارا         .  يف املائة من مجيع األطباء     ٢٤ عند حنو    ١٩٩٦

 كانت نسبة أطباء    ١٩٩٩ويف عام   . حوا أطباء للعائلة  وال يزال أطباء الرعاية الصحية األولية يتلقون تدريبا ليصب        
 ارتفعت النسبة إىل    ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ يف املائة من مجيع أطباء الرعاية الصحية األولية، ولكن يف عامي             ٤٢العائلة  
 . يف املائة على التوايل يف هناية السنة٥١,٦ يف املائــة و٤٩

 )اإلحصاءات الصحية والتكنولوجيا الطبيةالبيانات من وكالة (الرعاية يف العيادات اخلارجية 

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 *زيارات لألطباء، باملليون ١١,٠ ١١,٣ ١١,٨ ١١,٤ ١١,٣
 لكل فرد ٤,٥ ٤,٦ ٤,٨ ٤,٨ ٤,٨

زيـارات ملرافق الرعاية الصحية املؤلفة من        ٩٢٠,٢ ٨٢٣,٤ ٦١٠,٢ ٧٤٨,٦ ٥٥٢,٥
 )باآلالف(ممرضات وقابالت 

 لكل فرد ٠,٤ ٠,٣ ٠,٢٥ ٠,٣ ٠,٢٣
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١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
عـدد األشـخاص الذين عوجلوا يف مرافق       ٥٤٥,٠ ٥٤٢,٣ ٥١٤,٣ ٥٠٥,٨ ٥٠٥,٧

املعونــة الطارئــة ويف خمــتلف األقســام 
 )باآلالف(واملستشفيات 

 لكل فرد ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢
عدد األشخاص الذين عوجلوا خبدمات طبية       ٣٩,٢ ٤١,٩ ٣٨,٤ ٣٥,٧ ٢٨,٤

 )الفباآل(طارئة يف عيادات خارجية 
 لكل فرد ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠١٢
 العالج يف العيادة اخلارجية ١٣١ ٩٨٠ ١١٣ ٢٣٨ ١١١ ٠٦٩ ١١١ ٢٨٥ ١١٥ ٥٥٧
 عدد مرضى العيادات اخلارجية ١٠٧ ٠٦٠ ١٠٤ ١٢٢ ١٠٠ ١٠٢ ١٠٣ ٨٥٤ ١٠٨ ٢٠٢

 .ال تشمل زيارات ألطباء األسنان * 

ليد لتصبح مرافق للعالج الكامل، وقد تناقص عددها بني  ويعـاد تنظـيم كثري من مرافق التمريض والتو         -٤٨٦
وال يزال توزيع مرافق الرعاية الصحية غري كاٍف يف التفيا ألن هناك . ٣٠٣ إىل ما جمموعه ٢٠٠١ و١٩٩٩عامي 

ومعىن هذا  . مقاطعات وأبرشيات هبا نقص يف املوظفني الطبيني حىت من كان حاصالً على تعليم ثانوي طيب فقط               
وهذا يعين بدوره أن املصابني بأمراض مزمنة جيب عليهم أن يدفعوا ماالً . ات الطبية ليست متوافرة للناسأن اخلدم

 .أكثر للعالج كلما زادت خطورة احلالة

 ١١١ ٢٨٥ إىل ١٩٩٩ عام ١١١ ٠٦٩وال تزال حاالت العالج يف العيادة اخلارجية آخذة يف التزايد من  -٤٨٧
وكانت هناك مزيد   . ١٠٨ ٢٠٢ إىل   ٢٠٠١وقد زاد العدد يف عام      .  يف املائة  ٠,٢ وهي زيادة بنسبة     ٢٠٠٠عام  

من العالجات تناولت العيون والعظام واجلهاز العضلي وجهاز الدورة الدموية، واألذن واحلنجرة واألنف والبطن              
  ولكن كانت هناك حاالت أقل من اإلجهاض وحاالت تتناول األعضاء          ١٩٩٩ أكثر مما كان عام      ٢٠٠٠عـام   

 زاد عدد احلاالت اليت تناولت العيون وجهاز الدورة الدموية وأجهزة           ٢٠٠١ولكن يف عام    . التناسـلية النسائية  
وكما كان احلال يف    ) ومعظم احلاالت ختص اجللد واألنسجة حتت اجللدية      (البطن، واجللد واألنسجة حتت اجللدية      

سلية النسائية كما تناقصت حاالت عالج األذن       العام السابق تناقصت حاالت اإلجهاض وعالجات األجهزة التنا       
 .واألنف واحلنجرة والعظام واجلهاز العضلي، والغدد الصدرية

 يف ١٧,٧ (٤ ١٤٢ مريضا يف عالج يف العيادات اخلارجية، ومنهم ٢٣ ٣٦٨ كان هناك ٢٠٠٠ويف عام  -٤٨٨
من مدمين  )  يف املائة  ١٣,٦ (٣ ٨٣٣ منهم   ٢٨ ١٧٢ كان العدد    ٢٠٠١ويف عام   . من مدمين املخدرات  ) املائـة 

عام ) املتصلة باملخدرات وباألمراض النفسية   (وتراجعت أنشطة مرافق العيادات اخلارجية املتخصصة       . املخـدرات 
، مما يعين معاجلة عدد كبري من       ١٩٩٩فكان عدد املرضى بسبب املخدرات وباألمراض النفسية أقل عام          . ٢٠٠٠

، ٢٠٠١وظهر اجتاه مماثل عام     . ستشفيات ويف مؤسسات العالج اخلارجي    املرضـى يف مرافق داخلية عامة ويف امل       
 .باستثناء زيادة عدد املرضى يف العيادات اخلارجية النفسانية

وكمـا هـو احلال يف جمموع نظام الرعاية الصحية يعاين جمال الرعاية الصحية األولية من عدم كفاية املوظفني                    -٤٨٩
من املستوى الثانوي وهذه املشكلة آخذة يف التفاقم فقد كان عدد هؤالء األشخاص             الطبـيني احلاصلني على تعليم طيب       

 ٢٠٠١ويف عام   .  يف املائة أقل   ٢,٧ أي بنسبة    ١٤ ٩٣٤ مل يكن هناك إال      ٢٠٠٠ ولكن يف عام     ١٩٩٩ عام   ١٥ ٣٤٤
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)  يف املائة  ٠,٩ (٢٠٠٠ عام   ٩٣وتناقص عدد العاملني يف التمريض مبقدار       . ١٤ ٦٣٣تـناقص العـدد مرة أخرى إىل        
 من ممرضي العيادة    ٢ ٤٨٧ يف املائة أو     ٢٥,١ كان   ٢٠٠٠ويف عام   . ٢٠٠١عـام   )  يف املائـة   ٢,٥ (٢٤٧ومبقـدار   

 ٢ ٦٠٧ يف املائة، ٢٦,٩ كانت األرقام هي ٢٠٠١ويف عام .  فقط محلة شهادات  ١ ٥٩٧اخلارجـية، ولكن كان منهم      
 ). بيانات من وكالة اإلحصاءات الصحية والتكنولوجيا الطبيةانظر اجلدول التايل الذي يقدم( على التوايل ١ ٦٢٧و

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

عدد املوظفني الطبيني احلاصلني على  ٢,٢ ٢,٢ ٢,٤ ٢,٢ ٢,٢ ٢,١ ٢,٠ ٢,٠ ١,٩ ١,٨ ١,٩
 تعليم طيب ثانوي مقابل كل طبيب

 عدد السكان لكل طبيب ٢١٩    ٢٤٨    ٢٧٦    ٢٩٦    ٣٠٤    ٢٩٠    ٣٠٠    ٣٠٦    ٣٠١    ٢٩٨    ٣٠٣   

عـدد السكان مقابل كل موظف       ٩٧    ١١٢    ١١٨    ١٣٢    ١٣٥    ١٤٠    ١٤٧    ١٥٦    ١٥٩    ١٥٩    ١٦١   
 حاصل على تعليم ثانوي طيب

 موارد الرعاية الصحية يف التفيا

 مؤسسات  ٢ ٠٨٣ مستشفى و  ١٤٠ الصحية يف التفيا متوافرة يف        كان خدمات الرعاية   ٢٠٠١يف عام    -٤٩٠
 . مرافق هبا ممرضات وقابالت٣٠٣للعالج اخلارجي و

وقد أدت سياسات الرعاية الصحية األولية يف البلد إىل تقليل عدد املرافق اليت هبا ممرضات وقابالت، ويف            -٤٩١
وارتفع .  ذلك إىل زيادة يف عدد مرافق العالج اخلارجيةوأدى. الوقت نفسه تزايد عدد مرافق العالج الطيب الدائمة

 .٢٠٠١ و٢٠٠٠ بني عامي ٥٤٨عدد عيادات األطباء مبقدار 

ولكن عدد أطباء الرعاية الصحية     . ٢٠٠٠ عنه يف عام     ٣٩٠ أقل مبقدار    ٢٠٠١وكان عدد األطباء عام      -٤٩٢
 يف  ٢٠ فكان   -يتغري تغرياً كبرياً يف السنوات األخرية       مل  ) األطباء املقيمون وأطباء العائلة وأطباء األطفال     (األولية  

 .٢٠٠١املائة من مجيع األطباء عام 

:  إال يف جمالني اثنني يف طب األسنان       ١٩٩٧واخنفـض عـدد احلاصلني على تعليم ثانوي طيب منذ عام             -٤٩٣
 .املمرضون واملساعدون الصحيون

املوظفني الطبيني يف التفيا هي نسبة املمرضني وهم        وكمـا يف مجـيع أحناء أوروبا تكون أكرب نسبة من             -٤٩٤
 يف املائة من مجيع املوظفني      ٣٨,١ هو   ٢٠٠٠يقدمـون الرعاية الصحية على مجيع املستويات وكان عددهم عام           

 .الطبيني يف نظام الرعاية الصحية يف التفيا

  من العهد١٣املادة 

. ييز يف التفيا مضمون على املستوى الدستوري      حـق كـل فرد يف احلصول على التربية والتعليم دون مت            -٤٩٥
فالدستور ينص على أن يتمتع كل فرد باحلق يف التعليم وأن الدولة تضمن حق كل شخص يف احلصول على التعليم 

 .ووفقاً للدستور يكون التعليم االبتدائي إلزامياً. االبتدائي والثانوي دون مقابل
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 ١ والذي بدأ نفاذه يف      ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ادر يف   ويـنص قـانون التعلـيم االبتدائي الص        -٤٩٦
 عـلى أن كـل مواطن يف التفيا وكل شخص لـه حق احلصول على جواز سفر تصدره            ١٩٩٩يولـيه   /متـوز 

اجلمهوريـة لغري املواطنني أو حصل على إقامة دائمة، وكذلك مواطين الدول األعضاء يف االحتاد األورويب الذين                 
مؤقتة، كل هؤالء يتمتعون هم وأطفاهلم حبقوق متساوية يف احلصول على التعليم بصرف النظر           حصلوا على إقامة    

عن حالتهم املالية أو االجتماعية أو العرق أو اجلنسية أو اجلنس أو اآلراء الدينية أو السياسية أو احلالة الصحية أو                
ن واجب كل حكومة حملية أن توفر الفرصة  من هذا القانون على أن م١٧وتنص املادة   . املهـنة أو مكان اإلقامة    

لألطفال املقيمني يف إقليمها للحصول على التعليم السابق على املدرسة والتعليم االبتدائي يف منشآت تعليمية تكون 
أقرب ما ميكن إىل مكان إقامة الطفل، وأن تفتح أمام الشبان فرصة احلصول على التعليم الثانوي، وأن توفر فرصة 

 .ية ودعم األنشطة اليت متارس خارج املدرسة، وكذلك معسكرات لألطفالتعلّم هوا

إعطاء من يقيم يف التفيا فرصة إلمناء قدراته العقلية والبدنية حىت يصبح مستقالً "وهدف قانون التعليم هو  -٤٩٧
 ".وذا شخصية نامية وعضواً يف دولة التفيا الدميقراطية ويف اجملتمع

 إصالح التعليم

هناية القرن التاسع عشر كان لدى التفيا تعليم من مستوى عاٍل وكان السكان ينظرون إىل التعليم  مـنذ    -٤٩٨
وقبل االحتالل السوفيايت كانت التفيا من البلدان الرائدة يف أوروبا . على أنه من أهم مؤشرات التقدم االجتماعي

 .من حيث عدد احلاصلني على شهادات جامعية

. ل كان النظام التعليمي يف التفيا جزءاً من نظام التعليم الوحيد يف االحتاد السوفيايت           وحىت عودة االستقال   -٤٩٩
وبسبب نوعية مناهج التدريس يف التفيا كانت نسبة املعرفة مرتفعة، وخصوصاً يف العلوم الدقيقة أي الرياضيات                

 األجنبية كانت خاضعة العتبارات ولكن موضوعات مثل التاريخ والعلوم االجتماعية واللغات. والكيمياء والفيزياء
فكانت دراسة تاريخ احلزب الشيوعي يف االحتاد السوفيايت أو دراسة الفلسفة املاركسية اللينينية ودراسة              . سياسية

وباملثل كانت مناهج التعليم    . االقتصـاد السياسـي والشيوعية العلمية مواد إجبارية يف مؤسسات التعليم العايل           
 على مجيع املدارس أن تسري على نفس املناهج وكان هناك كتاب واحد معتمد رمسياً لكل          موحدة وعقائدية فكان  

 .وكانت مناهج التعليم العايل تصدر من موسكو. مادة

وبدأت تغريات نظام التعليم يف التفيا منذ بداية الثمانينات حني استبعد التدريب العسكري السوفيايت من     -٥٠٠
 .املدارس ومن اجلامعات

 وضع الشروط الالزمة إلدخال مزيد من التقدم على         ١٩٩١يونيه  /وملـا صدر قانون التعليم يف حزيران       -٥٠١
إصـالح نظـام التعليم فنص على تساوي احلقوق بني مجيع سكان التفيا يف احلصول على التعليم، وعلى حرية                   

ــع بعض التعديالت   وظل هذا، م  . املـدارس يف تنظـيم عملـية التدريس واستقالل مؤسسات التعليم العايل           
 . حني بدأ سريان قانون التعليم اجلديد١٩٩٩يونيه / حزيران١والتغيريات، سارياً حىت 
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وأثـناء تنفـيذ إصـالح النظام التعليمي يف التفيا تركز االهتمام بوجه خاص على تنسيق هيكل النظام         -٥٠٢
ات الدولية امللزمة للبلد، وحتسني نوعية التعليم التربوي وتنسيقه مع تطور االجتاهات التربوية يف العامل ومع املعاهد 

 .مبا يضمن منو القدرة على التنافس

 األساس القانوين لنظام التعليم

ويصدر جملس الوزراء   . يضـع الربملان القوانني الالزمة يف جمال التربية ويوافق على امليزانية املخصصة هلا             -٥٠٣
وعلى أساس التفويض الذي نص عليه . شكل لوائح جملس الوزراء   نصوصـاً هلـا طابع قانوين يف جمال التعليم يف           

 .قانون التعليم تضع وزارة التربية والعلم نصوصاً يف جمال التربية والتعليم وتعدل هذه النصوص من حني إىل آخر

  ظهر مفهوم التربية الذي وضع استراتيجية١٩٩٥ويف عام .  صدر قانون التعليم يف التفيا١٩٩١ويف عام  -٥٠٤
 صدر قانون التعليم اجلديد الذي نظم التعليم   ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ويف  . للتغريات املقبلة يف هذا اجملال    

 .بأكمله، ونص على أنواع التعليم ومستوياهتا وعلى مؤسسات التعليم

يت يف إدارهتا  صدر قانون مؤسسات التعليم العايل اليت تتمتع بقدر كبري من االستقالل الذا١٩٩٥ويف عام  -٥٠٥
 .واليت حتصل على التمويل من ميزانية الدولة

والغرض من  .  وافق الربملان على قانون التعليم العام وقانون التعليم املهين         ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٠ويف   -٥٠٦
خاص قانون التعليم العام هو تنظيم أنشطة املؤسسات العامة واملؤسسات التعليمية احلكومية والبلدية وكذلك األش

وأما قانون التعليم املهين فينظم التعليم املهين االبتدائي . العاملني يف تقدمي التعليم العام، وبيان حقوقهم ومسؤولياهتم
ويتناول . والـثانوي والتعليم املهين العايل على أول مستوى، كما ينص على منح املؤهالت املهنية يف كل مرحلة                

جانب نصوص أخرى، تنظيم التعليم املهين العايل من املستوى الثاين وإصدار           قانون التعليم العايل املؤسسات، إىل      
 .الشهادات

 السياسة التعليمية وإدارهتا، والرقابة على التعليم

 بشأن التعليم تطبق وزارة التربية والعلم سياسة قومية         ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩وفقـاً لقـانون      -٥٠٧
 . التربية والتعليمموحدة واستراتيجية تنموية يف جمال

وعلى املستوى القومي يقرر جملس الوزراء توزيع املوارد املالية بني مجيع املؤسسات التعليمية، كما يقرر                -٥٠٨
ويعتمد جملس الوزراء مناذج الترخيص واعتماد . األجـور الدنـيا وظـروف مكافأة العاملني يف تلك املؤسسات        

هذا الترخيص، وكذلك مناذج الشهادات، ويتخذ القرارات املتعلقة        املؤسسات التربوية، وإجراءات احلصول على      
وتصدر . بإعادة تنظيم مؤسسات التعليم العايل ومراكز البحوث وغريها من املؤسسات اخلاضعة للدولة، وإغالقها          

 الوزارة كما أن. الوزارة التراخيص وأوامر االعتماد املطلوبة من أجل فتح مؤسسة تربوية أو تغيري وضعها القانوين
هي اليت تضع قواعد التعليم وحمتوى التعليم واإلجراءات اليت يتبعها املعلمون وتتوىل شؤون اتفاقات التعاون الدويل 

 .يف اجملال التربوي
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وهناك وزارات ومصاحل أخرى، مثل وزارة الزراعة ووزارة الرعاية االجتماعية ووزارة الثقافة ميكن هلا أن  -٥٠٩
وتتوىل هي وضع حمتوى التعليم وتعتمده، كما تدير هذه املؤسسات وتضمن           .  أيضاً تنشـئ مؤسسـات تربوية    

وبالـتعاون مع وزارة التربية والعلم ميكن هلذه اجلهات أن تنظم الترخيص للمنشآت واعتماد الربامج               . متويـلها 
 .التربوية يف املنشآت اخلاضعة هلا

 املدن الكبرية والصغرية ويف املناطق إقامة املنشآت        وعـلى مسـتوى البلديات تتوىل احلكومات احمللية يف         -٥١٠
وتكون ) باستثناء املدارس اخلاصة ومدارس احلكومة    (السـابقة على املدرسة واملدارس االبتدائية والثانوية العامة         

وجيب على املؤسسات اإلدارية املسؤولة أن تضمن وجود عدد أدىن من املدارس اليت . مسؤولة عن هذه املؤسسات
وتتوىل احلكومات احمللية تسجيل األطفال الذين     . عليها وزارة التربية والعلم، وإدارهتا وإخضاعها لسلطتها      تـنص   

وعلى ذلك فإن إقامة تلك املؤسسات وإعادة تنظيمها أو         . بلغـوا سـن اإللزام قبل دخوهلم املؤسسات التعليمية        
، وامتثاهلا للقوانني، هو من اختصاص احلكومة       )أو أي وزارة أخرى   (إغالقهـا بالتعاون مع وزارة التربية والعلم        

وتعتمد وزارة  . كما أن احلكومات احمللية تتبادل تقدمي اخلدمات فيما بينها لتحسني التعاون شبكة املدارس            . احمللية
رات التربية والعلم أمساء نظار املدارس املعينني أو املفصولني من احلكومات احمللية، كما تقدم دعماً تنظيمياً مبنشو               

 .عن املناهج وغري ذلك

إىل جانب املوظفني اإلداريني  .) إخل... ناظر املدرسة أو رئيس اجلامعة      (ويديـر أي منظمة تعليمية مدير        -٥١١
واملؤسسات مستقلة نسبياً يف تنظيم عملها، ويف وضع قواعدها         . وفقاً للنصوص السارية يف جمال التربية والتعليم      

 . ويف استخدام املواردالداخلية، ويف تعيني املعلمني

ومؤسس أي مؤسسة تربوية قد يكون هو الدولة أو إحدى احلكومات احمللية أو أي شخص اعتباري أو                  -٥١٢
وعلى هذا املؤسس إجياد املوارد املالية إلدارة املؤسسة مبا يف ذلك دفع مرتبات املعلمني وفقاً للوائح                . طبيعي آخر 

املؤسسة جمالس مبوجب قواعدها الداخلية لتقدمي املساعدة يف إدارة العملية          وتنشأ يف   . الـيت يضعها جملس الوزراء    
 .التعليمية ويف إدارة املوارد املالية أيضاً

ولكن جيب  . وأما رئيس إحدى مؤسسات التعليم العايل فينتخب وفقاً للنظام األساسي يف تلك املؤسسة             -٥١٣
 . من الربملاناملوافقة على شغل املنصب أوالً من جملس الوزراء مث

أشخاص (ويف املـدارس اخلاصـة يكون تعيني مديري املؤسسات التعليمية وفصلهم بواسطة املؤسسني               -٥١٤
 .وفقاً للنظام األساسي يف املؤسسة) اعتبارية أو أشخاص طبيعية

ماد بإصدار تراخيص للمؤسسات التعليمية وباعت    : وتشرف الدولة على نوعية النظام التربوي من ناحيتني        -٥١٥
 .الربامج التعليمية، وأيضاً بتقييم نتائج عملية التعلّم
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 النظام التعليمي احلايل

التعليم قبل املدرسة؛ التعليم االبتدائي؛     : يـنص قانون التعليم الساري اآلن على مستويات التعليم التالية          -٥١٦
التعليم يف كل مرحلة تالية واالنتقال من       ويتمتع الدارسون باحلق يف احلصول على       . التعليم الثانوي؛ التعليم العايل   
 .مستوى إىل املستوى التايل لـه

ومن املمكن اختيار . التعليم العام، التعليم املهين، التعليم اجلامعي: وهناك ثالثة أنواع من التعليم يف التفيا -٥١٧
عد واحد من أنواع    التعلم عن بُ  (عـدة أشـكال من الدراسات إما دراسات طوال الوقت أو دراسات باملراسلة              

 .، والتعلم الذايت والتعلم ضمن العائلة)الدراسات باملراسلة

هلا درجة كبرية من االستقالل الذايت من الدولة فيما يتعلق بوضع           ) مؤسسات التعليم العايل  (واجلامعات   -٥١٨
ويتوىل جملس تنسيق . يةنظـام املعـايري وضمان اجلودة، وتنفيذ هذا النظام، ويف سياسة التوظيف ويف األمور املال           

 .ودوره دور استشاري على األكثر. التعليم العايل تنسيق هذا املستوى من التعليم وضمان جودته

 .ويبني اجلدول التايل معلومات عن املؤسسات التعليمية يف التفيا -٥١٩

  مؤسسات التعليم قبل املدرسي-التعليم العام 
 )املعلومات من إدارة اإلحصاء املركزية(

٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩  
  اجملموع-مؤسسات التعليم قبل املدرسة  ٥٥٢ ٥٦١ ٥٧٣
 مؤسسات حكومية وبلدية : ومنها ٥٤٠ ٥٤٩ ٥٦١
 مؤسسات خاصة  ١٢ ١٢ ١٢
 جمموع عدد التالميذ يف املؤسسات واجملموعات التعليمية قبل املدرسة ٦١ ٤٥١ ٦١ ٧٥٩ ٦٥ ٠٩٧
 ية وبلديةؤسسات حكومم :منها ٦٠ ٥٧٨ ٦٠ ٩٠١ ٦٤ ٤٦١
 مؤسسات خاصة  ٨٧٣ ٨٥٨ ٦٣٦

تقسـيم عدد التالميذ يف املؤسسات التعليمية قبل املدرسة حبسب لغة التدريس                
 ):بالنسبة املئوية(

   لغة التعليم هي الالتفية ٧٢,٥ ٧٢,٥ ٧٢,٤
   لغة التعليم هي الروسية ٢٢,٧ ٢٢,٨ ٢٣,٤
 ة وغريها من اللغات  جمموعات تتعلم باللغة البولندي ٠,٣ ٠,٢ ٠,٢
   تعليم خمتلط بالالتفية والروسية ٤,٥ ٤,٥ ٤,٠
 املوظفون البيداغوجيون يف مؤسسات التعليم قبل املدرسة ٨ ١٥٧ ٨ ٢٤٥ ٨ ٤٦٠
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  مؤسسات التعليم االبتدائي، مؤسسات التعليم الثانوي العام-التعليم العام 
 )حصاء املركزيةاملعلومات من إدارة اإل(مؤسسات التعليم املتخصص 

السنة الدراسية 
١٩٩٩/٢٠٠٠ 

السنة الدراسية 
٢٠٠٠/٢٠٠١ 

السنة الدراسية 
٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 

 مؤسسات التعليم العام ١ ٠٦٦ ١ ٠٧٤ ١ ٠٩٥
 مدارس تعليم عام هنارية :ومنها ٩٦٥ ٩٧٣ ١ ٠٠١
 )بعض الوقت أو يف نوبات(مدارس تعليم عام ليلية   ٣٧ ٣٧ ٣٨
 مدارس متخصصة  ٦٤ ٦٤ ٥٦
 عدد التالميذ يف مؤسسات التعليم العام ٣٥١ ٩٨٩ ٣٥٩ ٨١٨ ٣٦١ ٤٣٢
 يف مدارس التعليم العام النهارية :ومنهم ٣٢٦ ٧٧٢ ٣٣٤ ٥٧٢ ٣٣٨ ٥٧٧
 )يف بعض الوقت أو يف نوبات(يف مدارس التعليم العام الليلية   ١٥ ٠٤٨ ١٤ ٩٩٦ ١٤ ٣٨٠
 صةويف املدارس والصفوف املتخص  ١٠ ١٦٩ ١٠ ٢٥٠ ٨ ٤٧٥

 :تقسيم التالميذ حبسب مستوى التعليم   
   يف أول مرحلة من التعليم االبتدائي

 ٤-١الصفوف   ١١٣ ٩٢٣ ١٢٥ ٦٣٤ ١٣٤ ٩١٩
 ٦-٥الصفوف   ٧٠ ٢٣٦ ٧١ ٧٨١ ٧٣ ٠٧٥

   يف املرحلة الثانية من التعليم االبتدائي   
 ٩-٧الصفوف   ١٠٦ ٥٩٦ ٩٩ ١٧٢ ٩١ ٠٢٧

 انوي  يف مرحلة التعليم الث   
 ١٢-١٠الصفوف   ٦١ ٢٣٤ ٦٣ ٢٣١ ٦٢ ٤١١

 :تقسيم املدارس العامة واملتخصصة حبسب نوع التدريس   
   التدريس باللغة الالتفية ٧٣٥ ٧٣٤ ٧٣٧
   التدريس باللغتني الالتفية والروسية ١٤٩ ١٥٤ ١٦٠
   مدارس باللغة الروسية ١٧٥ ١٧٩ ١٩٠
   مدارس باللغة البولندية ٥ ٥ ٥
   مدارس باللغة األوكرانية ١ ١ ١
 وتشمل املدارس الليتوانية/*   مدارس بلغة بيالروس ١ ١ *٢
 :عدد التالميذ يف املدارس العامة املتخصصة حبسب لغة التدريس   

   الالتفية ٢٤٢ ١٨٣ ٢٤٢ ٤٧٥ ٢٣٩ ١٦٣
  الروسية ١٠٨ ٤٥٤ ١١٦ ٠٠٩ ١٢٠ ٩٢٥
  البولندية ٩٧٨ ٩٥١ ٩٠٥
 ألوكرانية والبيالروسية والليتوانية  ا ٣٧٤ ٣٨٣ ٤٣٩
 عدد املوظفني البيداغوجيني يف املؤسسات العامة ٣٣ ٧٣٩ ٣٤ ٠٤٢ ٣٤ ٧٦١
 عدد املعلمني: ومنهم ٢٨ ٨١٩ ٢٩ ٢٦٢ ٣٠ ٢٠٨
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 )املعلومات من إدارة اإلحصاء املركزية( مؤسسات التعليم املهين -التعليم املهين 

  ٢٠٠٠/٢٠٠١لدراسية السنة ا ١٩٩٩/٢٠٠٠السنة الدراسية 
 عدد مؤسسات التعليم املهين ١٢٤  ١٢١ 
 خاضعة لوزارة التربية والعلم :ومنها ٤٩  ٥٢ 
 خاضعة لوزارة الزراعة  ٣٦  ٣٨ 
 خاضعة لوزارة الرعاية االجتماعية  ٧  ٦ 
 خاضعة لوزارة الثقافة  ١٥  ١٥ 

 خاضعة لوزارة الداخلية  ١  
 ليةخاضعة للحكومات احمل  ٧  ٥ 
 مدارس خاصة  ٩  ٥ 
 عدد تالميذ مؤسسات التعليم املهين ٤٨ ٦٢٥  ٤٧ ٧٠٣ 

 :النسبة املئوية ملختلف الدراسات حبسب تصنيف التعليم يف التفيا  
   دراسات عامة ١,٤         ١,٥        
   العلوم اإلنسانية واآلداب ٦,٠         ٦,٢        
   العلوم االجتماعية، إدارة األعمال، القانون ١٧,٥         ١٦,٥        
   العلوم الطبيعية والرياضيات ٢,٢         ١,٧        
   علوم اهلندسة والتكنولوجيا ٤٣,٠         ٤٣,٨        
   الزراعة  ٣,٥         ٤,٩        
   الرعاية الصحية واالجتماعية ٤,٥         ٤,٠        
   اخلدمات ٢١,٩         ٢١,٤        

 عدد املوظفني البيداغوجيني العاملني يف مؤسسات التعليم املهين ٥ ٤٣٩  ٥ ٣٨٠ 

 )املعلومات من وزارة التربية والعلم(مؤسسات التعليم العايل 

  ٢٠٠٠/٢٠٠١السنة الدراسية  ١٩٩٩/٢٠٠٠السنة الدراسية 
 عدد مؤسسات التعليم العايل يف التفيا ٣٤ ٣٣
 مؤسسات التعليم العايل احلكومية :ومنها ٢٠ ١٩
 أشخاص اعتباريةمؤسسات التعليم العايل املنشأة بواسطة   ١٤ ١٤
 عدد طالب مؤسسات التعليم العايل ١٠١ ٢٧٠ ٨٩ ٥٠٩
 يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية :ومنهم ٨٧ ٢٠٧ ٧٨ ١٥٦
 اعتبارية أشخاص مؤسسات التعليم العايل املنشأة بواسطة  ١٤ ٠٦٣ ١١ ٣٥٣

 التعليم قبل املدرسة

وفقاً لقانون التعليم يكون التعليم قبل املدرسة هو مستوى تعليمي إلمناء شخصية الطفل يف عدة جماالت                 -٥٢٠
وتضمن الربامج التعليمية يف هذه املرحلة أن يكون الطفل مستعداً          . ولـتقوية صـحته وإعداده للتعليم االبتدائي      

تنمية الشخصية؛ تنمية قدراته العقلية والبدنية واالجتماعية؛ تقوية روح         : بتدائي الذي يضم  الكتساب التعليم اال  
املـبادرة والفضـول العـلمي واالستقالل واإلبداع؛ تقوية الصحة؛ االستعداد النفساين لبدء الدراسة االبتدائية؛               

 .اكتساب املهارات األساسية يف استخدام اللغة الرمسية
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 بشأن التعليم العام على أن برامج التعليم قبل املدرسة تشمل ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠ويـنص قـانون     -٥٢١
 أصبح من اإلجباري إعداد األطفال يف سن        ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١وابتداًء من   . األطفال حىت سن سبع سنوات    

درسة أويف املدرسة   وميكن أن جيري هذا اإلعداد يف منشأة تعليمية قبل امل         . اخلامسـة أو السادسة لدخول املدرسة     
وحتدد الدولة حمتوى برامج إعداد أطفال سن اخلامسة والسادسة لدخول املدرسة وتضمن . نفسها أو داخل العائلة

وحبسب االستعداد الصحي والنفساين جيوز إطالة . مرتبات املعلمني إذا كان الربنامج سيطبق يف منشأة قبل املدرسة
 .قدار سنة واحدة إذا رغب األبوان يف ذلك، وبعد توصية من جلنة طبيةمدة برنامج قبل املدرسة أو ختفيضه مب

ويكون التحاق التالميذ مبؤسسات التعليم العام قبل املدرسة التابعة للبلديات وفقاً ألولوية تقدمي الطلبات      -٥٢٢
 حبسب ما يقرره    وأما املؤسسات اخلاصة للتعليم قبل املدرسة فيكون االلتحاق هبا        . حبسـب أحكام قانون التعليم    

ويف الوقت نفسه جيوز إحلاق الطفل . وال تعقد امتحانات للدخول يف تلك املؤسسات. مؤسسـو تلـك املؤسسة   
مبجموعة تعليمية متخصصة قبل املدرسة لتطبيق تعليم متخصص قبل املدرسة استناداً إىل الطلب املقدم من األبوين          

 .ة للدولة أو للحكومة احملليةولرأي جلنة بيداغوجية وطبية تابع) أو من الوصي(

 التعليم االبتدائي

 . سنة إجباري يف التفيا١٨التعليم االبتدائي أو احلصول على التعليم االبتدائي قبل سن  -٥٢٣

النسبة املئوية للسكان الذين يدرسون يف برامج التعليم األساسي أو           
الثانية ويف التعليم االبتدائي من املرحلة      ) املستوى األول (االبـتدائي   

 البيانات من ( سنة ١٥ إىل ٧، يف اجملموعة العمرية من )املستوى الثاين(
 )                         إدارة اإلحصاء املركزية

١٩٩٣ ٨٩,٣ 
١٩٩٤ ٨٨,٨ 
١٩٩٥ ٨٩,٣ 
١٩٩٦ ٩٠,٩ 
١٩٩٧ ٩١,٧ 
١٩٩٨ ٩٢,٤ 
١٩٩٩ ٩٣,٣ 
٢٠٠٠ ٩٦,٥ 
٢٠٠١ ٩٩,٤ 

 ١٩٩٨ حىت عام    ١٩٩٠ففي الفترة من    . ن يف سن املدرسة تناقصاً سريعاً     ويف التفيا يتناقص عدد السكا     -٥٢٤
 ١٨ ٤١٠ إىل ١٩٩٠ عام ٣٧ ٩١٨ يف املائة من ٥٢كان عدد األطفال املولودين يف سنة واحدة قد تناقص بنسبة 

 على  وعدد امللتحقني باملدارس يعكس هذه النتيجة وسيستمر عدد تالميذ املرحلة األوىل يف التناقص            . ١٩٩٨عام  
 ). يف املائة٤٨ (١٩٩٨ حني يصبح أقل نصف مستواه عام ٢٠٠٣األقل حىت عام 
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 جيوز تلقي التعليم االبتدائي يف مؤسسة ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠ووفقـاً لقانون التعليم العام املؤرخ يف    -٥٢٥
متخصص؛ مدارس  مؤسسة تعليم ابتدائي، أو مؤسسة تعليم ثانوي، مؤسسة تعليم مهين، مؤسسة تعليم             (تعليمية  

واملؤسسات التعليمية  ). تدريـس يف نوبات، مدارس داخلية، مؤسسة أو صف للتقومي االجتماعي أو البيداغوجي            
 .اليت تطبق برامج التعليم االبتدائي ال تنظم امتحانات لاللتحاق هبا يف أي مستوى من مستويات التعليم االبتدائي

لتعليم االبتدائي يبدأ يف السنة التقوميية اليت يصل فيها الطفل إىل سن            ويـنص القانون املذكور على أن اكتساب ا        -٥٢٦
وحبسب االستعداد الصحي والنفساين جيوز أن يبدأ الطفل التعليم االبتدائي قبل ذلك بسنة أو بعد ذلك بسنة . سبع سنوات

 سنة عيشة   ١٨ا تالميذ دون سن     كما أن املؤسسات اليت يعيش فيه     . وفقـاً لرغبة األبوين وبناء على توصية من جلنة طبية         
ومن . توفر إمكانية احلصول على التعليم االبتدائي     ) مثل مالجئ األطفال، واملؤسسات الطبية، واملؤسسات العقابية      (دائمة  

املسموح به استبعاد تلميذ يتلقى التعليم االبتدائي يف مؤسسة حكومية أو بلدية من قائمة التالميذ يف مؤسسة معينة ولكن                   
 .تنسيق هذا القرار مع احلكومة احمللية اليت هبا حمل إقامة التلميذ مبا يضمن استمرار التعليم يف مؤسسة تعليمية أخرىبشرط 

 أبرشية وسبع مدن أكرب من ذلك أن تضمن         ٤٨٣ مقاطعة أو    ٢٦ومـن واجـب كل حكومة حملية هبا          -٥٢٧
 املدرسة وعلى التعليم االبتدائي يف مؤسسة تعليمية        للتالميذ املقيمني يف إقليمها إمكانية احلصول على التعليم قبل        

 .تكون أقرب ما ميكن إىل حمل إقامتهم

 التعليم الثانوي العام

 يتألف التعليم الثانوي العام من املؤسسات       ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٠وفقـاً لقانون التعليم العام املؤرخ        -٥٢٨
مدارس ثانوية، مدارس تعليم يف نوبات، مدارس       : لدراسةالتالـية حبسب هيكل املؤسسة التعليمية وتنظيم عملية ا        

 .ثانوية متقدمة

ووفقاً هلذا القانون يكون للشخص يف أي عمر احلق يف بدء التعليم الثانوي العام بشرط أن يكون حاصالً  -٥٢٩
احلكومية أو  وعند قبول التالميذ يف الصف العاشر يكون ملؤسسات التعليم الشامل           . على شهادة التعليم االبتدائي   

وليس من حق مؤسسات التعليم     . البلدية أن تنظم امتحانات دخول مبا يتفق مع املستوى القومي للتعليم االبتدائي           
 .الثانوي العام أن تنظم امتحانات للدخول يف املواد اليت حصل فيها التالميذ على شهادة التعليم االبتدائي

من إمجايل ) املستوى الثالث(لثانوي النسبة املئوية للدارسني يف برامج التعليم ا
 )البيانات من إدارة اإلحصاء املركزية( سنة ١٨-١٦اجملموعة العمرية من 

١٩٩٣ ٨٢,٩ 
١٩٩٤ ٨٢,٢ 
١٩٩٥ ٨٢,٦ 
١٩٩٦ ٨٤,٥ 
١٩٩٧ ٨٥,٩ 
١٩٩٨ ٨٩,٠ 
١٩٩٩ ٩٤,٨ 
٢٠٠٠ ٩٣,٥ 
٢٠٠١ ٩٠,٣ 
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يف جمال التعليم الشامل    : عام يف اجملاالت التالية   وللمؤسسـات التعليمية أن تضع برامج التعليم الثانوي ال         -٥٣٠
الـذي يـتحدد حبسب جمموعات برامج تعليمية دون تركيز خاص على موضوعات معينة؛ جمال العلوم اإلنسانية     
والعلوم االجتماعية الذي يتحدد مبجموعة من الربامج التعليمية مع تركيز خاص على اإلنسانيات واالجتماعيات؛              

 والعلوم الطبيعية والتقنية الذي يتحدد مبجموعة من الربامج التدريبية ذات تركيز خاص على              جمـال الرياضـيات   
موضوعات الرياضيات والعلوم الطبيعية والعلوم التقنية؛ اجملال املهين الذي يتحدد مبجموعة من الربامج التعليمية مع 

لعام يف كل جمال مع برامج تعليم األقليات اليت وجيوز مجع برامج التعليم الثانوي ا. تركيز خاص على اجلانب املهين
 .تشمل لغة تلك األقليات ودراسات يكون حمتواها متصالً هبوية األقليات اإلثنية واالندماج يف جمتمع التفيا

 التعليم املتخصص

 من  تطبق الربامج التعليمية املتخصصة إلكساب مهارات تطبيقية على العمل وتعليم مهين لتالميذ يعانون             -٥٣١
وهذه الربامج توفر فرص وختلق الظروف أمام       . اضطرابات عقلية أو بدنية أو لذوي االحتياجات اخلاصة األخرى        

التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة للحصول على تعليم يتناسب مع حالتهم الصحية وقدرهتم ومستوى منوهم يف               
 . والطيب وتعدهم للعمل واحلياة يف اجملتمعأي مؤسسة تعليمية توفر للتالميذ التقومي البيداغوجي والنفساين

وتطـبق الربامج املتخصصة وفقاً لنوع االضطراب الذي يعاين منه التلميذ وقدراته وحالته الصحية كما                -٥٣٢
وهناك برامج تعليمية متخصصة وفردية تكون مدهتا تسع سنوات للتالميذ الذين     . حتددهـا جلنة بيداغوجية وطبية    

وحبسب احلالة الصحية للتالميذ    . ي شديد أو أي نوع من االضطرابات الشديدة األخرى        يعـانون من ختلف عقل    
 ١٢وإمكانـية املؤسسة التعليمية ميكن أن يستمر تطبيق الربنامج التعليمي الفردي الكتساب مهارات عملية ملدة                

.  سنوات ٩عقلية ملدة   واملفروض أن تستمر برامج التعليم املتخصص للتالميذ الذين يعانون من اضطرابات            . سنة
فإذا كان لدى املنشأة اليت تطبق الربنامج قدرة على تقدمي تعليم مهين أو عام جيوز مد الربنامج لفترة أطول حبيث                    

وأما الربامج املتخصصة للتالميذ الذين يعانون من ضعف السمع والبصر والتالميذ املكفويف            .  سنة ١٢ال جتـاوز    
.  سنوات للحصول على التعليم الثانوي العام   ٣لى التعليم االبتدائي العام مث       سنوات للحصول ع   ١٠البصر فمدهتا   

  سنة الكتساب التعليم االبتدائي العام      ١١وهناك برامج متخصصة للطالب الذين يعانون من الصمم قد تصل إىل            
يعانون من ختلف كما أن هناك برامج تعليم متخصص للتالميذ الذين .  سنوات الكتساب التعليم الثانوي العام٣و

 سنوات الكتساب التعليم    ١٠نفسـاين أو من صعوبات يف التعلم أو من عوائق شديدة يف التكلم وتكون مدهتا                
 .االبتدائي العام

وقـد بـدأ إدماج التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة يف مؤسسات وفصول التعليم العام مبا يضمن هلم                  -٥٣٣
 . ويعزز اندماجهم يف اجملتمعاحلصول على تلقي برامج تعليمية متخصصة

 التعليم املهين

 كان نظام مؤسسات وبرامج التعليم املهين قد نشأ وفقاً لسياسة ١٩٩١-١٩٩٠حىت عودة االستقالل يف  -٥٣٤
وكانت املدارس املهنية مرتبطة ارتباطاً كبرياً باملنشآت الصناعية الكربى         . املركـزية الشديدة يف االحتاد السوفيايت     
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وكانت شبكة مؤسسات هذا التعليم تتميز بدرجة عالية من التخصص وبوجود عدد كبري من .  اجلماعيةوبالزراعة
 .املدارس الصغرية األحادية اجلانب

 مؤثراً يف التعليم املهين من أساسه       ١٩٩٠وكان اهنيار االقتصاد املركزي والتغريات اليت وقعت بعد عام           -٥٣٥
.  ذات تعريف أوسع بكثري    ٣٢٩ أثناء الفترة السوفياتية إىل      ١ ٠٠٠من  فتناقص عدد املهن والتخصصات     . أصالً

وحدث تغري يف التركيز وما زال جارياً من حيث الربامج ومن حيث قبول التالميذ وذلك باالبتعاد عن خصائص                  
ال اقتصاد املرحلة السابقة مبا يضمن أن تتناسب الدراسات مع الطلب يف سوق العمل، وتشمل جمال إدارة األعم                

 .والتجارة واخلدمات والنقل واالتصاالت

 تناقص عدد املدارس املهنية ومؤسسات التعليم الثانوي املتخصص         ١٩٩٠/١٩٩١ومنذ السنة الدراسية     -٥٣٦
 حني حّولت املدارس الثانوية البيداغوجية ١٩٩٣ يف املائة وظهرت هذه التغريات بعد إعادة التنظيم عام ١٤بنسبة 

للتعليم العايل يف حني أن املدارس األصغر املتخصصة يف جوانب معينة أُدجمت فيما بينها،              املتخصصة إىل منشآت    
 .كذلك أُنشئت مؤسسات تعليمية بواسطة القطاع اخلاص

ويف ظروف االقتصاد السوفيايت واإلدارة املركزية كان التعليم املهين خاضعاً للقطاعات الصناعية يف البلد               -٥٣٧
أي مدى الدورات واملهارات (وأما يف نظام اقتصاد السوق فإن التعليم املهين . ك القطاعاتوللوزارات املختصة بتل

 .، فيتحدد حبسب طلب القطاع اخلاص)اليت جيب امتالكها

تعليم مهين ابتدائي، تعليم مهين     : وفيما يلي مستويات التعليم املهين املوجودة يف النظام التعليمي يف التفيا           -٥٣٨
 .ين عالثانوي، تعليم مه

 . إمكانية احلصول على هذا التعليم يف التفيا١٩٩٩يونيه / حزيران١٠وينظم قانون التعليم املهين الصادر يف  -٥٣٩

فيجوز االلتحاق بربامج التعليم املهين االبتدائي والتعليم املهين بدون أي قيود بالنسبة للتعليم السابق وأثناء  -٥٤٠
ويلحق التلميذ بربامج التعليم املهين     .  سنة وليس قبل ذلك    ١٥تلميذ إىل سن    السـنة التقوميـية اليت يصل فيها ال       

وليس هناك ما ينظم القيد يف      . الـثانوي بعد أن يكون قد أهنى التعليم االبتدائي العام أو التعليم االبتدائي املهين             
فرباير / شباط ٢هن الصادر يف    وينظم قانون التعليم املهين السالف الذكر وقانون امل       . بـرامج رفع املهارات املهنية    

. أثناء دراسة برامج تعليم مهين) املتدربون( وغريمها من النصوص القانونية اإلجراءات اليت يتبعها املوظفون ١٩٩٣
فالشخص يلتحق هبذه الربامج للحصول على مزيد من التعليم املهين مما يسمح بإمتام املستوى الثاين من املؤهالت                 

ويلتحق الشخص بربامج التعليم املهين املتقدم اليت تسمح باحلصول على          . أي تعليم سابق  املهنـية بدون اشتراط     
ويلتحق الشخص  . املستوى الثالث من املؤهالت املهنية بعد أن يكون قد حصل على تعليم مهين أو تعليم ثانوي               

هالت املهنية واليت تعرضها بـربامج التعليم املهين األخرى املتقدمة اليت تسمح باحلصول على مستوى رابع من املؤ      
وشروط . الكليات أو مؤسسات التعليم العايل إذا كان قد حصل على األقل على تعليم مهين من املستوى األول                

 .االلتحاق بربامج التعليم املهين توضع بواسطة تلك الربامج
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 التعليم العايل

 على توفري   ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ ينص قانون التعليم وقانون مؤسسات التعليم العايل الصادر يف         -٥٤١
وهذا االستقالل يشمل احلق يف حتديد حمتوى الدراسات        . اسـتقالل كـبري عـن الدولة ملؤسسات التعليم العايل         

وشـكلها، ووضـع شروط إضافية اللتحاق الطالب، وحتديد اخلطوط األساسية ألعمال البحوث، إىل جانب ما       
وضمن قانون مؤسسات التعليم العايل يكون لتلك املؤسسات احلق يف تعيني           . يتصـل باهليكل لتنظيمي واإلداري    

 .العاملني فيها وحتديد مكافآهتم

ويوافق . وتتمـتع مؤسسات التعليم العايل بالشخصية القانونية وتدير نفسها بنفسها وفقاً مليثاق إنشائها             -٥٤٢
 .التعليم العايل األخرى يوافق عليه جملس الوزراءالربملان على قوانني إنشاء اجلامعات يف حني أن إنشاء مؤسسات 

 .وجيوز جمللس الوزراء أن يصدر قراراً بإغالق إحدى املؤسسات التعليم العايل -٥٤٣

. تنقسم مؤسسات التعليم يف التفيا إىل مؤسسات من النوع اجلامعي ومؤسسات من غري النوع اجلامعي               -٥٤٤
عايل تشمل جماالً أو عدة جماالت من العلم والبحث، وهلا احلق يف منح             وتعرف اجلامعات بأهنا مؤسسات للتعليم ال     

. وهناك مخسة من مؤسسات التعليم العايل يف التفيا هلا صفة اجلامعات       . درجـات علمـية حىت درجة الدكتوراه      
ع وتستطي.  مؤسسة أخرى للتعليم العايل ليس هلا صفة اجلامعات وهي تتخصص يف جمال أو عدة جماالت١٤وهناك 

 .ستة من هذه املؤسسات أن متنح درجات حىت درجة الدكتوراه من املستوى األول

وميكن تقسيمها حبسب القانون إىل مؤسسات . ومن فترة قريبة نشأت عدة مؤسسات خاصة للتعليم العايل -٥٤٥
عتماد تلك  وتكون وزارة التربية والعلم هي املسؤولة عن إصدار التراخيص وا         . تعلـيم عايل مرخص هلا ومعتمدة     

وتعتمد تلك املؤسسات على أساس إجراءات حمددة لتقييمها . املؤسسـات وفقاً للوائح اليت يضعها جملس الوزراء      
 .ومىت اعتمدت املؤسسة جيوز هلا أن تصدر دبلومات وأن متنح درجات تعترف هبا الدولة. بصفة منتظمة

ؤسسات التعليم العايل أن تقدم تعليماً مهنياً ملدة ويسمح قانون مؤسسات التعليم العايل للكليات التابعة مل -٥٤٦
 .زمنية تقل عن أربع سنوات

واكتساب التعليم العايل يف التفيا حمكوم بقانون مؤسسات التعليم العايل الذي ينص على أن من حق كل     -٥٤٧
ويكون . مواطـن، وكذلـك من حق احلاصلني على إقامة دائمة، أن يدرسوا يف إحدى مؤسسات التعليم العايل                

كما ينص القانون على أن من املمكن       . القبول يف تلك املؤسسات على أساس التنافس ونتائج امتحانات مركزية         
بـدء الدراسـة يف مراحل متأخرة من الدراسات إذا اجتاز الطالب امتحانات املراحل السابقة يف نفس الفرع يف                 

. ك الدراسات بصفة إضافية يف مؤسسة التعليم العايل       مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العايل أو إذا التحق بتل         
وجيوز إحلاق األجانب مبؤسسات التعليم العايل بشرط أن تكون شهادات التعليم الثانوي لديهم متفقة مع معايري                
التفـيا، وبعـد اختـبار معارفهم مبوجب اإلجراء العام حبيث تستويف االشتراطات الواردة يف شروط القبول يف                  

وأما األجانب الذين . عليم العايل، وجيب أن يكون لديهم معرفة كافية باللغات املستخدمة يف الدراسةمؤسسات الت
مل حيصلوا على إقامة دائمة فلهم أن يشتركوا يف برامج مؤسسات التعليم العايل حبسب االتفاقات الدولية لتبادل                 
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بني مؤسسات التعليم العايل ووفقاً لشروط      الطـالب بني مؤسسات التعليم العايل، أو ضمن إطار برامج التعاون            
 .القبول

  برناجما دراسيا خمتلفا    ٤٦٤ كانت مؤسسات التعليم العايل تعرض       ٢٠٠٠/٢٠٠١ويف السـنة اجلامعية      -٥٤٨
وعند مراعاة أن بعض الربامج .  برنامج دراسة للدكتواره٥١ برنامج دراسة مهنية و٢٤٧ برناجما أكادمييا و١٦٦و

 منها  ٥٥٦تماثلة ولكن مطبقة يف مؤسسات خمتلفة فإن جمموع عدد برامج الدراسة يصل إىل              الدراسـية تكون م   
 يف مؤسسات التعليم العايل اليت ٥٧ من الربامج سالفة الذكر اليت تعرضها مؤسسات التعليم العايل احلكومية و٤٩٩

 .أنشاهتا أشخاص اعتبارية

عليم العايل زيادة كبرية باملقارنة مع هبوط عدد        ويف السـنوات األخـرية زاد عدد طالب مؤسسات الت          -٥٤٩
. وكانت هذه الزيادة يف عدد الطالب ممولة بقدر كبري من جانب الطالب أنفسهم            . الطالب فور عودة االستقالل   

وترجع الزيادة يف عدد الطالب أوالً إىل التغريات الكبرية اليت حدثت يف سوق العمل كما أهنا تعكس تغري جمموعة 
وكما يف بلدان أخرى يف املنطقة يوفر التعليم العايل خيارات لقسم كبري من السكان هم الشبان                .  التفيا القيم يف 

فاحلصول على درجة من درجات التعليم العايل يرفع فرص احلصول على عمل ويهيئ             . الذيـن ال جيـدون عمالً     
ويف الوقت  .  احلياة الشخصية نفسها   الشـخص بطريقة أفضل لالندماج يف احلياة العامة واحلياة املهنية مع حتسني           

 . سنة على شكل من أشكال تعليم املرحلة الثالثة٢٣ و١٩ يف املائة من الشبان بني سن ٤٠احلاضر حيصل حنو 

أيضاً يف عدد الطالب الذين ال يدرسون طوال الوقت، وكانت أكرب           )  يف املائة  ٣٤(وكانت هناك زيادة     -٥٥٠
ويف أقسام الدراسة   ) بعض الوقت (والدراسة الليلية   . يف عدد الدارسني باملراسلة   زيادة يف عدد هؤالء الطالب هي       

للطالب كبار السن، وتوفر أيضاً إمكانية احلصول على        " فرصة ثانية "توفر  ) على أساس بعض الوقت   (باملراسـلة   
 .التعليم ملن يريدون أن حيسنوا الفرص أمامهم

ففي . ايد عدد الطالب الذين يدرسون يف برامج دراسات مهنية        ويف السـنوات األخرية ظهر اجتاه حنو تز        -٥٥١
.  يف املائة من جمموع األشخاص الذين حصلوا على مؤهل أو على إجازة مؤهالت مهنية              ٤٤ حصل   ٢٠٠٠عام  

ويـتزايد كذلك عدد األشخاص الذين حيصلون على درجة املاجستري وعلى مؤهالت مهنية بعد الدراسات على                
 .أعلى مستوى

 يف  ٥٠(يف التفيا كما يف بقية البلدان الشيوعية السابقة كان اجملال الرئيسي للتعليم هو العلوم اهلندسية                و -٥٥٢
ويف .  يف املائة١٠يف حني أن عدد الدارسني يف العلوم االجتماعية كان أقل من       ) املائة يف االحتاد السوفيايت السابق    

ففي . يف تغيري عدد الطالب وهو ما ظهر يف العلوم اهلندسيةالنصف األول من التسعينات سامهت تغريات االقتصاد 
وشوهدت تغريات أيضاً يف جماالت .  يف املائة وهي نسبة شائعة يف البلدان الصناعية١٨ بلغت نسبتهم ١٩٩٨عام 

كما زاد عدد من    . الدراسـة فحـدث تناقص تناسيب يف عدد دارسي الزراعة والعلوم الطبيعية والرعاية الصحية             
 .ن البيداغوجيا بعد أن كان مرتفعاً أصالًيدرسو
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 تعليم الكبار

فإجراء تنفيذ برامج نظامية للكبار . يف تعليم الكبار جيب التمييز بني التعليم النظامي والتعليم غري النظامي -٥٥٣
وأما . نيةمنصوص عليها يف قانون التعليم املهين ويف قانون مؤسسات التعليم العايل وغري ذلك من النصوص القانو               

الربامج غري النظامية لتعليم الكبار فهي حتدد حمتوى هذا التعليم وما مياثله استناداً إىل املصلحة اليت تبديها الدولة                  
وأصحاب العمل، والعمل على إمناء الشخصية؛ فللكبار احلق يف دراسة تلك الربامج أثناء حياهتم بصرف النظر عن 

وتوضع برامج التعليم غري النظامي والدورات الدراسية للكبار وتنفذ .  من قبل التعليم الذي كانوا قد حصلوا عليه     
من جانب مؤسسات تربوية ومن جانب أشخاص اعتبارية أخرى أو أشخاص طبيعية بواسطة املؤسسات نفسها أو 

ذ برامج تعليمية غري وللمنشآت التربوية اليت أنشأهتا الدولة واحلكومات احمللية احلق يف تنفي. بالتعاون مع املستفيدين
نظامـية للكـبار بدون ترخيص أما بقية األشخاص االعتبارية والطبيعية فال تستطيع ذلك إال بعد احلصول على                  

 .ترخيص من احلكومة احمللية

وميكن متويل تعليم الكبار إما من ميزانية الدولة أو من امليزانيات احمللية أو من موارد أصحاب العمل أو                   -٥٥٤
 .الدارسني أنفسهم أو من اهلبات واملنح وأي نوع آخر من أنواع املواردمن أموال 

 مؤسسات التعليم اخلاص

يف التفيا يكون لألشخاص االعتبارية والطبيعية احلق يف إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة ويف إعادة تنظيمها  -٥٥٥
ات املتبعة بالنسبة املؤسسات    وخيضـع إنشاء هذه املؤسسات وتسجيلها واعتمادها لنفس اإلجراء        . أو تصـفيتها  

 . التعليمية احلكومية والبلدية، أي اإلجراء الذي نص عليه قانون التعليم

وجيـوز ملؤسسـات التعليم اخلاص تطبيق برامج مرحلة ما قبل املدرسة أو مرحلة الدراسة االبتدائية أو                  -٥٥٦
 .الثانوية أو التعليم العايل

مصاريف الدراسة الالزم دفعها للحصول على التعليم لدى تلك         وهلـذه املؤسسـات احلـق يف حتديد          -٥٥٧
 .املؤسسات

 متويل التعليم

 من الدستور وقانون التعليم العام تتيح الدولة إمكانية احلصول على التعليم االبتدائي   ١١٢وفقـاً للمادة     -٥٥٨
 .والثانوي باجملان

ية تكاليف التعليم قبل املدرسة والتعليم االبتدائي       ومبوجب قانون التعليم تتحمل الدولة أو احلكومات احملل        -٥٥٩
والتعليم الثانوي يف املؤسسات اليت أنشأهتا الدولة أو احلكومات احمللية وذلك من ميزانية الدولة أو من امليزانيات                 

ت اخلاصة وتشارك الدولة واحلكومات احمللية يف متويل املؤسسا. احمللية وفقاً لإلجراء الذي ينص عليه جملس الوزراء
 .يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي
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وهـذه احلقوق اليت يتمتع هبا السكان مقررة أيضاً يف قانون التعليم العام الذي ينص على أن مؤسسات                   -٥٦٠
التعلـيم االبـتدائي والتعليم الثانوي العام سواء كانت حكومية أم بلدية ال يسمح هلا بفرض رسوم لتلقي برامج         

 .وأما مؤسسات التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي العام فلها احلق يف فرض رسوم. بتدائيالتعليم اال

ومبوجـب قـانون التعلـيم يكون اكتساب التعليم قبل املدرسة والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي يف                 -٥٦١
الدولة أو من امليزانيات احمللية وفقاً      املؤسسـات التعليمية اليت أنشأهتا الدولة واحلكومات احمللية مموالً من ميزانية            

 .لإلجراء الذي يضعه جملس الوزراء

ويف برامج التعليم العايل تغطي الدولة مدفوعات تلقي التعليم لعدد من الطالب وفقاً للترتيب الذي تضعه  -٥٦٢
طالب احلصول على   وجيوز لل . الدولة يف كل سنة؛ وأما بقية مؤسسات التعليم العايل فيجوز هلا أن تفرض رسوماً             

 .وجيب رد هذا القرض أو اإلعفاء منه وفقاً لإلجراء الذي يضعه جملس الوزراء. قرض أثناء مرحلة التعليم العايل

 ٢٠٠٠/٢٠٠١ويف السنة اجلامعية    . وال جيوز للشخص أن يدرس على نفقة الدولة إال مرة واحدة فقط            -٥٦٣
 يف املائة من اجملموع يدرسون من       ٦٧على حساب الدولة، و    يف املائة من جمموع طالب التفيا يدرسون         ٣٣كان  

 .وهناك اجتاه حنو تزايد عدد الطالب الذين يدفعون املصروفات. أموال أشخاص اعتبارية أو طبيعية

وختتلف رسوم .  يف املائة من متويل مؤسسات التعليم العايل٢١ كانت رسوم التعليم متثل ١٩٩٩ويف عام  -٥٦٤
 .ؤسسة أو برنامج يف التعليم العايلالتعليم حبسب كل م

 الرسوم الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل يف التفيا يف السنة اجلامعية
 )بالالتس الالتفي (٢٠٠٠/٢٠٠١

  برنامج احلصول على شهادة جامعية برنامج املاجستري الربنامج املهين
 ) من الدراسةأول سنة(أقسام تعمل طوال الوقت  ١ ٨٠٢-١٠٠ ١ ٢٠٠-٢٠٠ ١ ٨٠٢-٥٠

 أقسام تعمل بعض الوقت ٤١٣-٣٨٠ ٩٠٠-٦٠ ٩٩٠-١٦٠
 أقسام تعمل باملراسلة ٦٠٠-١٢٠ ٦٠٠-٢٠٠ ٦٠٠-٥٠

وبالنسبة ملواطين . ويدفع األجنيب أو عدمي اجلنسية الرسوم وفقاً للعقد الذي وقّعه مع مؤسسة التعليم العايل -٥٦٥
م يف التفيا تتحدد رسوم التعليم وتدفع وفقاً لإلجراء املتبع مع مواطين االحتاد األورويب وأبنائهم الذين يتلقون التعلي

 .التفيا واملقيمني الدائمني فيها

وتقدم الدولة واحلكومات احمللية التمويل ملؤسسات ما قبل املدرسة وملؤسسات التعليم االبتدائي والتعليم              -٥٦٦
ارس املهنية ومؤسسات التعليم املهين الثانوي واملدارس       ومتارس الدولة إشرافاً مباشراً على املد     . الـثانوي العـام   

املتخصصـة وبـرامج التعلـيم الوطين والتعليم املتخصص والربامج التربوية للتقومي اخلاص، وتقدم التمويل هلذه                
 بدأ مشروع نظام املعلومات يف التفيا ضمن إطار الربنامج القومي لالستثمار؛            ١٩٩٧ويف عام   . املؤسسات مجيعاً 

ومبوجب هذا املشروع حتصل    ". املعدات واالستعمال من أجل تدريب املستعملني     "دأ هـذا املشـروع هو       ومـب 
مؤسسـات التعلـيم يف التفيا على تكنولوجيا املعلومات وتضع مواد منهجية وجيري تدريب املعلمني وتركيب                
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 أمكن بلوغ أحد ٢٠٠٠ويف عام . ُبعداألجهزة التقنية، وتنفيذ برامج لتحسني التعلّم يف التعليم العايل وللتعلم عن 
 صدر  ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف  . أهـداف املشروع إذ أصبحت كل مدرسة ثانوية مرتبطة باإلنترنت         

 ماليني التس ضمن إطار برنامج االستثمار القومي لتنفيذ         ٣ ونص على ختصيص     ٢٠٠٢قـانون امليزانـية لعام      
 .املشروع سالف الذكر

ت املعلمني من منح ألغراض خاصة من ميزانية الدولة وفقاً لإلجراء الذي ينص يضعه جملس               ومتول مرتبا  -٥٦٧
كما أن الدولة تقدم التمويل للكتب املدرسية وهذا التمويل جزء من ميزانية وزارة التربية والعلم كبند                . الوزراء

 .منفصل ويصل إىل إدارات املدارس على أساس املقدار املخصص لكل تلميذ

وتقـدم احلكومات احمللية متويالً للمواد الدراسية ولصيانة أبنية املدارس وإصالحها وللموظفني الفنيني يف              -٥٦٨
 .وحيدد جملس الوزراء املستوى األدىن للتمويل الذي تقدمه احلكومات احمللية. املدارس ولوجبات التالميذ واملرافق

 قروض الدراسة

ولكن عدد الطالب كان خمططاً بدقة شديدة       . لتعليم العايل باجملان  أثـناء فـترة النظام السوفيايت كان ا        -٥٦٩
ويف الوقت احلاضر فإن عدم كفاية موارد امليزانية والتزايد املستمر يف عدد الراغبني يف الدراسة أدى إىل                 . وحمدوداً

يا أن حيصلوا   ويستطيع الطالب يف التف   . ظهور مزيج غري معتاد من دراسات متوهلا الدولة ودراسات مقابل رسوم          
 .على قرض للدراسة وقرض للطالب

. وقـروض الطالـب مقصود منها سد احتياجاته االجتماعية يف حني أن قروض الدراسة تغطي رسوم الدراسة                 -٥٧٠
إجراء منح قروض الدراسة وقروض الطالب من       وإجراء منح هذه القروض منصوص عليه يف الئحة جملس الوزراء املعنونة            

ومتنح املؤسسة االئتمانية   . انية مع ضمانات من احلكومة، وإجراءات رد هذه القروض واإلعفاء منها          مـوارد مؤسسة ائتم   
 .قرضاً للطالب من العائالت الفقرية بعد أن حتصل على ضمان من احلكومة احمللية املختصة

 جيوز للطالب ٢٠٠١يوليه / متوز١١ووفقاً لالئحة جملس الوزراء اليت سبق ذكرها واليت أصبحت نافذة يف  -٥٧١
أن يتقدموا بطلب قرض إذا كانوا من مواطين مجهورية التفيا أو إذا كانوا حيملون جواز سفر لغري مواطين مجهورية 

 .التفيا وإذا كان سجلهم الدراسي ناجحاً يف الربامج الدراسية اليت تعتمدها الدولة

وحتدد وزارة التربية والعلم احلد . دراسةوال يـتجاوز مـبلغ القرض لكل طالب رسوم التعليم املقررة لل            -٥٧٢
ويبدأ حساب الفوائد   . وأثناء فترة الدراسة يكون القرض بدون فوائد      . األقصى ملبلغ القرض لكل برنامج دراسي     

.  يف املائة سنويا٥ًمن الشهر الثاين عشر بعد انتهاء الدراسة أو يف الشهر الثالث بعد الدراسة وتكون نسبة الفائدة 
 .ائدة شهرياً على املتبقي من مبلغ القرضوحتسب الف

 تعليم األقليات

ووفقاً لقانون التعليم تضع . يف املمكن يف التفيا احلصول على التعليم بالدراسة يف برامج تعليمية لألقليات -٥٧٣
ذه الربامج  املؤسسات التعليمية برامج تعليمية لألقليات حبسب املعايري القومية املطبقة يف التعليم، ويكون أساس ه             
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كما أن هذه الربامج تضم احملتوى      . هـو مناذج من برامج التعليم الشامل اليت وافقت عليها وزارة التربية والعلم            
وحتدد . الـالزم لتعريف الطالب بالثقافة اإلثنية اليت ينتمي إليها ولالندماج مع األقليات اإلثنية األخرى يف التفيا               

 مدرسة لألقليات يف    ٢٠٠ويف الوقت احلاضر هناك أكثر من       . ا بلغة الدولة  الوزارة املوضوعات اليت جيب دراسته    
 مدارس بولندية، مدرستان يهوديتان، مدرسة أوكرانية، مدرسة إستونية، مدرسة ٦ مدرسة روسية، ١٧٩ -التفيا 

 .ليتوانية ومدرسة ألبناء بيالروس، كما توجد صفوف لدراسة الكاثوليكية يف عدة مدارس

انون التعليم العام جيوز اجلمع بني برامج التعليم االبتدائي وبرنامج لألقليات يشمل لغة هذه              وحبسـب ق   -٥٧٤
وتنطبق نفس الشروط على    . األقلية واحملتوى الدراسي الذي يتصل هبوية األقلية اإلثنية وباالندماج يف جمتمع التفيا           

 .برامج التعليم الثانوي العام يف هذا اجملال

 لغة التدريس

فهذا القانون ينص على    . عمل الدولة على أن يكون نظام التعليم متفقاً مع ما جاء يف قانون لغة الدولة              ت -٥٧٥
وقد نشأ هذا الوضع بسبب وجود نظامني تعليميني مستقلني أثناء االحتالل           . أن اللغـة الالتفـية هي لغة الدولة       

 لكل واحد منهما مناهج مستقلة مع اختالف        السـوفيايت مها نظام التعليم الالتفي ونظام التعليم الروسي، وكان         
 .طول مدة الدراسة ولغة التدريس

 أُدخلت اللغة الروسية يف مجيع مؤسسات التعليم العايل ١٩٤٥ومنذ إدماج التفيا يف االحتاد السوفيايت عام  -٥٧٦
 .ويف كل مدرسة كان هبا أطفال روس، وفتحت فصول لتدريس اللغة الروسية

فأوالً كانت  . ت التعليمية اليت تدرس بلغة التفيا ختتلف عن مؤسسات اللغات الروسية          وكانت املؤسسا  -٥٧٧
 سنوات يف حني ١٠ ففي مدارس اللغة الروسية كان الربنامج -برامج الدراسة خمتلفة وكانت مدة الدراسة خمتلفة 

ن الطالب يف مدارس اللغة  سنة وكان املربر هو أ١١أن مدارس اللغة الالتفية كانت تعمل وفق خطة دراسة طوهلا 
وكانت برامج الدراسة يف مدارس اللغة الالتفية تنص على أن . الالتفية جيب عليهم أن يتعلموا اللغة الروسية أيضاً 

 سنوات يف حني أن مدارس اللغة الروسية        ١٠ حصص يف األسبوع خالل      ٤دراسة اللغة الروسية إجبارية ومدهتا      
ومل يكن هناك اهتمام كاف جبودة .  سنوات أي بواقع حصتني يف األسبوع     ٩كانـت تـدرس اللغة الالتفية ملدة        

 .دروس اللغة الالتفية يف مدارس اللغة الروسية مما كان يرجع إىل الوضع السياسي يف البلد

 حني بدأت دروس اللغة الالتفية تتزايد ١٩٨٨/١٩٨٩ومل تبدأ خطة الدراسة تتغري إال يف السنة الدراسية  -٥٧٨
 .ارس اليت تدرس باللغة الروسيةيف املد

ويـنص قانون التعليم الساري اآلن على أن التعليم يف املؤسسات التعليمية احلكومية والبلدية يكون بلغة            -٥٧٩
وجيوز احلصول على تعليم بلغة خمتلفة يف مؤسسات تعليمية خاصة، ويف مؤسسات الدولة والبلديات اليت               . الدولة

 أصبحت  ١٩٩٩سبتمرب  /ومنذ أول أيلول  . ت أي حيث ميكن اكتساب التعليم بلغتني      تطـبق برامج لتعليم األقليا    
 ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١وينص القانون املذكور على أنه ابتداء من        . الدراسة يف منشآت التعليم العايل بلغة الدولة      

ك يف السنة األوىل من تكو الدراسة يف الصف العاشر من مؤسسات التعليم الثانوي العام احلكومية والبلدية، وكذل
 .مؤسسات التعليم املهين احلكومية والبلدية بلغة الدولة وحدها
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ومن أجل احلصول على التعليم االبتدائي أو الثانوي يدرس كل تلميذ لغة الدولة وجيتاز امتحانات الطالقة  -٥٨٠
جتري االمتحانات بلغة الدولة    و. يف تلـك اللغة حبسب املستوى ووفقاً لإلجراء الذي تضعه وزارة التربية والعلم            

أو درجة  ) الشهادة األوىل أو شهادة املاجستري    (وأمـا البحوث الالزمة للحصول على درجة جامعية         . وحدهـا 
كما أن . الدكتوراه فيجب أن تكون مكتوبة ومعروضة بلغة الدولة، إال يف احلاالت اليت تنص عليها قوانني أخرى            

 . الذي متوله ميزانية الدولة وامليزانيات احمللية جيري بلغة الدولةرفع مستوى املهارات وإعادة التدريب

 حق اآلباء يف اختيار مؤسسات تعليم أوالدهم

وفقاً لقانون التعليم يكون لآلباء يف التفيا، أو ملن ميارس السلطة األبوية، احلق يف اختيار مؤسسات التعليم  -٥٨١
 . يتلقى التلميذ العلم فيها، مع مراعاة رغبات الطفل نفسهقبل املدرسة ومؤسسات التعليم االبتدائي اليت

 املساواة اجلنسانية يف احلصول على التعليم

وفقـاً للدسـتور وقانون التعليم ال جيوز املساس حبق الفرد يف احلصول على تعليم بأي شكل كان على                    -٥٨٢
 .أساس اجلنس

والنتيجة . وليس هناك ما ينص على ذلك يف القوانني       وليس هناك تعليم مستقل للبنات وللبنني يف التفيا،          -٥٨٣
فهناك مساواة بني البنني والبنات يف الدخول إىل أماكن         : هـي أنـه ال توجد يف التفيا مدارس من نوعية خمتلفة           

وملا كانت شروط االلتحاق مبؤسسات التعليم ال تضع أي         . املدرسـة واستعمال مرافقها واالستفادة من املعلمني      
اجلنس وملا كان دخول املؤسسات التعليمية يقوم على نتائج املنافسة بني املتقدمني أو حبسب حمل إقامة قيود حبسب 

 .التلميذ فإن البنات هلن اكتساب أي ختصص يف مراكز التعليم املهين ويف الكليات ويف مؤسسات التعليم العايل

ة وبدنية ألن ذلك منصوص عليه يف الربامج اليت ويتساوى اجلميع يف التفيا يف إمكانية القيام بأنشطة رياضي -٥٨٤
ووفقاً لالئحة جملس الوزراء تكون الرياضة مادة إجبارية يف املدارس االبتدائية احلكومية . تطبقها املؤسسة التعليمية

ون وال يتضمن مشروع قان. ومدارس التعليم الثانوي العام احلكومية ويف مدارس التعليم املهين على مجيع املستويات
 . أي قيود جنسانية٢٠٠١يونيه / حزيران٥الرياضة الذي اجتمع جملس الوزراء يوم 

وكل من ترك املدرسة قبل التخرج أو هجر الدراسة أو أوقفها يكون لـه احلق يف احلصول على التعليم                   -٥٨٥
 .االبتدائي أو استكماله، أو احلصول على تعليم ثانوي يف املدارس الليلية

 ؤسسات التعليميةالعاملون يف امل

وفقـاً لقـانون التعليم يكون للحاصلني على تعليم بيداغوجي، أو من هم يف سبيل احلصول على تعليم                   -٥٨٦
ومن أجل فتح . بيداغوجي يتماثل مع اشتراطات املؤهالت اليت نص عليها جملس الوزراء، احلق يف العمل كمعلمني

ومجيع املعلمني العاملني يف مؤسسات     . التربية والعلم مدرسـة خاصـة ال بد من احلصول على شهادة من وزارة             
 .تعليمية أو يف مؤسسات خاصة جيب تسجيلهم يف سجل املعلمني
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. وحيصـل املعـلمون على التعليم الالزم هلم يف مؤسسات تعليمية تقدم الربامج املعتمدة مهنياً وأكادميياً                -٥٨٧
وجيب رفع مستوى   . بيداغوجي العايل أو شهادة مماثلة    وتثبـت مؤهـالت املعلّم مىت حصل على إجازة التعليم ال          

 .مؤهالت املعلم إما بالتعلّم الذايت أو يف مؤسسات تطبق برامج من هذا النوع

وال يسمح يف التفيا بالعمل كمعلمني ملن حكم عليه يف جرمية عمدية ومل حيصل على رد اعتباره، أو من                    -٥٨٨
النصوص القانونية؛ ويف مؤسسات التعليم اليت أنشأهتا الدولة أو احلكومات كانت أهليته حمدودة وفقاً ملا تنص عليه 

احمللـية ال جيـوز تشغيل معلم إذا مل تكن لديه إجازة وفقاً لإلجراء الذي نص عليه جملس الوزراء تشهد بأعلى                     
يف تنفيذ برامج   مستوى من معرفة لغة الدولة، باستثناء مواطين البلدان األخرى وعدميي اجلنسية الذين يشاركون              

تعليمـية معينة على أساس اتفاق دويل يف مؤسسات التعليم العايل، واملعلمني العاملني يف مؤسسة علمية أنشأهتا                 
بلـدان أجنبـية أو يف فروع تلك املؤسسة؛ وكذلك ال جيوز أن يعمل يف التعليم الشخص الذي ُحرم من سلطته                  

 .األبوية مبوجب حكم قضائي

 االشتراك يف إدارة املؤسسة التعليمية، ويف احلصول على إجازة سنوية مدفوعة األجر             وللمعـلم احلق يف    -٥٨٩
 شهور وفقاً لإلجراء الذي يضعه ٣ أسابيع، واحلصول على إجازة دراسية بأجر ملدة ٨ومضمونة من احلكومة ملدة 

 ٣٠راسية، ولـه احلق يف      شهور على أساس اتفاق لتطوير املعينات الد       ٦جملس الوزراء، أو إجازة بغري أجر حىت        
يومـاً تقوميياً كل ثالث سنوات لرفع مستواه املهين مع احتفاظه مبرتبه يف املؤسسة التعليمية اليت يعمل هبا طوال                   

 .الوقت، وأن حيصل على الدعم املايل الالزم للعمل التربوي

 مكافآت املعلمني

ته املهنية، وحبسب طول مدة خدمته، وعبء العمل وفقاً لقانون التعليم تتحدد مكافأة املعلم حبسب مؤهال -٥٩٠
 .وال يقل أدىن مرتب ملعلم لديه أدىن مؤهالت مهنية عن مبلغ يعادل مرتب شهرين من األجر األدىن. الذي يتحمله

 تدفع مرتبات املعلمني يف املؤسسات التعليمية احلكومية والبلدية، مبا          ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١وابتداًء من    -٥٩١
أما مرتبات . من ُيدرِّسون ألطفال دون سن اخلامسة أو السادسة من ميزانية الدولة ومن ميزانيات خمصصةيف ذلك 

 .بقية املعلمني يف املؤسسات التعليمية قبل املدرسة والتابعة للبلديات فتدفع من امليزانية احمللية

. فية للمعلمني إىل جانب املرتبات  وقد أدخلت احلكومات احمللية يف بعض املدن نظماً لدفع مدفوعات إضا           -٥٩٢
. ١٩٩٩ يف املائة عام     ٣٠ وبنسبة   ١٩٩٨ يف املائة عام     ٢٥فمـثالً اعتمد جملس مدرسة ريغا رفع املرتبات بنسبة          

ولكن ذلك يؤدي إىل فوارق بني احلكومات       . وعـلى ذلك فإن نظار املدارس يستطيعون اجتذاب معلمني مهرة         
ويف العادة تكون املوارد    . عات إضافية، وتلك اليت ليست لديها مثل هذه املوارد        احمللية اليت تستطيع أن تقدم مدفو     

املالـية أحسن يف املدن الكبرية والصغرية وتستطيع اجتذاب مدرسني أكثر مما تفعله احلكومات احمللية ذات املوارد        
 .احملدودة

ملائة من متوسط األجور الشهرية يف       يف ا  ٧٥وحيصـل املعلمون يف املدارس االبتدائية والثانوية على حنو           -٥٩٣
ومبراعاة تكاليف املعيشة يف وسط     . وأما يف مؤسسات التعليم العايل فيحصلون على مرتبات أعلى بقليل         . الـبلد 
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املدن بوجه خاص يتعني على املعلمني البحث عن مصادر دخل إضافية خارج املدرسة أو أن يتحملوا عبء عمل                  
 .أكرب يف املدرسة

وحبسب املؤهالت املهنية   .  درساً يف األسبوع   ٢١ املعلمني حتدد باملرتب األساسي أي مقابل        ومكافـآت  -٥٩٤
 درساً يزاد   ٢١فإذا كان عبء العمل جياوز      .  التس التفي  ١٣٠ إىل   ٩٠واخلربة السابقة يكون املرتب يف حدود       

ء العمل األساسي ومعىن     من عب  ١,٣ومتوسط عبء عمل املعلمني يف التفيا هو        . املرتب مبا يتناسب مع العبء    
.  فقط٣٧ ٠٠٠ معلم يعملون يف حني أن العدد احلقيقي للمعلمني هو      ٤١ ٠٠٠ذلـك بالطريقة حسابياً أن حنو       

 . درساً يف األسبوع٢٧ درساً إىل ٢١وعلى ذلك فإن املعلمني يعملون على زيادة مرتباهتم بزيادة عبء العمل من 

 يؤثر يف النظام التعليمي ويعترب قضية من أهم قضايا سياسة التعليم            وعدم كفاية مستوى مرتبات املعلمني     -٥٩٥
 .يف التفيا عند حماولة إدخال إصالحات

فالشبان ال خيتارون مهنة املعلم، وليس هناك ما . واخنفاض مستوى مرتبات املعلمني يؤثر يف نوعية التعليم -٥٩٦
 املؤسسات التعليمية وخصوصاً إذا كانوا قد تعلموا يشجع اخلرجيني احلاصلني على تعليم بيداغوجي على العمل يف

لغـات أجنبـية أو تعلموا التكنولوجيا اجلديدة، كما أن اخنفاض املرتبات يؤثر أيضاً يف مكانة املهنة ومعنويات                  
 .ومييل املعلمون الشبان إىل اختيار عمل أحسن أجراً. القائمني هبا

وليس هناك ما يكفي من     . وكثري منهم يقتربون من سن التقاعد     والعاملون يف التعليم متقدمون يف السن        -٥٩٧
 .املعلمني الشباب الذين تدربوا على أساليب التدريس احلديثة ليحلوا حمل اآلخرين

ويف . ويف التفيا يستوعب القطاع اخلاص حنو نصف املتخرجني من مؤسسات التعليم العايل البيداغوجي             -٥٩٨
الذي حصل عليه املعلمون ذا قيمة عالية وغالباً ما يفقد النظام التعليمي هؤالء             سـوق العمل يكون التعليم املهين       

ومن الصعب بوجه خاص اجتذاب     . الـناس الذيـن يتمتعون بقدرات اإلدارة اجليدة وباألسلوب املبتكر واخلالق          
ض عليهم مرتبات قد    مدرسي اللغة اإلنكليزية واألملانية واملهارات احلاسوبية إىل املدارس ألن قطاع األعمال يعر           

 .تصل إىل الضعف أو حىت إىل أربعة أمثال كما أن فرص الترقي أوسع واملكانة االجتماعية أعلى

 ٢٢ومـن أجل التخلص تدرجيياً من النتائج الناشئة عن اخنفاض مستوى املعلمني وافق جملس الوزراء يف                  -٥٩٩
ون التس التفي يف امليزانية لتلك الزيادة        ملي ٣,٣١ على جدول لرفع هذه املرتبات مع رصد         ٢٠٠٠أغطس  /آب

 كانون ١ابتداء من  ( مليون التس    ١٠,٩٠، و ٢٠٠١يف ميزانية الدولة لعام     ) ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ١مـن   (
يف ) ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١ابتداء من   ( مليون التس    ٤,٩٤ و ٢٠٠٢يف ميزانية الدولة لعام     ) ٢٠٠٢يناير  /الثاين

يف ميزانيات وزارة التربية ) ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١ابتداء من ( مليون التس ٤,٤٣و ٢٠٠٣ميزانيـة الدولة لعام 
واملوارد . والعـلم ووزارة الزراعة ووزارة الرعاية االجتماعية، كما رصد أمواالً للمنح اخلاصة باحلكومات احمللية             

زارة العدل ووزارة الرعاية املالـية الـيت اسـتطاعت وزارات التربـية والعلم ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة وو          
سبتمرب / أيلول ١االجتماعـية أن تدخـرها من إصالح نظام التعليم ستوجه حنو رفع مرتبات املعلمني ابتداًء من                 

 سريتفع  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١وعـلى ذلـك فوفقاً للجدول املعتمد لرفع مرتبات املعلمني ابتداء من             . ٢٠٠٠
 ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١، وابتداء من    ١٩٩٩تفي باملقارنة مع عام      التس ال  ١٠املرتـب الشـهري للمعلم مببلغ       
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 ١ التس ابتداء من     ٣مبا يف ذلك رفع املرتب الشهري مبقدار         (٢٠٠٠ التس باملقارنة مع عام      ١٣سريتفع مبقدار   
 فسريتفع ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١وأما ابتداء من ).  وفقاً للزيادة العامة يف األجور الدنيا يف البلد٢٠٠١يوليه /متوز

 .٢٠٠١ التس باملقارنة مع عام ١٧مبقدار 

 مؤهالت املعلمني

حنـو ثلـث املعـلمني يف املـدارس االبتدائية والثانوية ليس لديهم املؤهالت املطلوبة أو أهنم يدرِّسون                   -٦٠٠
علمني جيداً فنقص املرتبات ونقص املكانة االجتماعية وعدم رغبة اخلرجيني املت. موضوعات ليسوا مؤهلني لتدريسها

 .يف العمل يف مهنة التدريس كل هذا أدى إىل نقص املعلمني املؤهلني وخصوصاً يف بعض املوضوعات ويف األقاليم

ويف التفـيا هناك عدة مؤسسات للتعليم العايل البيداغوجي وهي مؤسسات مستقلة تعرض برامج لرفع                -٦٠١
 .ن يف حتسني قدرهتم باحلصول على درجة ماجستريوكثري من املعلمني راغبو. مستوى املؤهالت البيداغوجية

 كانت إمكانيات رفع مؤهالت املعلمني مركزة كلها يف مؤسسة واحدة تشرف عليها ١٩٩٩٠وحىت عام  -٦٠٢
وكان على املعلمني أن يلتحقوا بتلك الدورات اإلجبارية اليت متوهلا الدولة مرة واحدة على              . وزارة التربية والعلم  

.  أُلغي هذا الشرط وقسِّم التمويل بني عدة جهات بعد مناقصة عامة           ١٩٩٠ويف عام   . نواتاألقـل كل مخس س    
ويف الوقت احلاضر تدفع احلكومات احمللية التكاليف املطلوبة لرفع . وبـدأ عـدد من املنظمات يف تقدمي التدريب       

 .مستوى املؤهالت، أو يتحملها املعلمون أنفسهم إذا كان يف وسعهم ذلك

 من العهد ١٤املادة 

 . من الدستور توفر الدولة باجملان تعليماً ابتدائياً إلزامياً وكذلك التعليم الثانوي١١٢وفقاً للمادة  -٦٠٣

  من العهد١٥املادة 

تعترف الدولة حبرية البحث العلمي والفين والنشاط اإلبداعي        " من الدستور على أن      ١١٣تـنص املادة     -٦٠٤
كل من ينتمي إىل أقليات إثنية يكون لـه " على أن ١١٤وتنص املادة . ختراعوحتمي حقوق املؤلفني وبراءات اال

 اليت تؤكد   ٩١وجيب قراءة هاتني املادتني إىل جانب املادة        ". احلق يف صيانة لغته وهويته اإلثنية والثقافية وإمنائها       
 .احلق يف املساواة وحظر التمييز

 الثقافة

ساس القانوين وتثبيته واحداً من األولويات يف السياسة الثقافية يف          مع عودة االستقالل أصبحت تقوية األ      -٦٠٥
. التفيا إذ كان من الضروري إقامة نظام جديد واملرور مبرحلة انتقال من نظام مشويل إىل جمتمع ذي قيم دميقراطية             

 .محايتهاوأثناء فترة االنتقال كان أكرب اختبار هو ضرورة احلفاظ على قيم الثقافة واهلوية الوطنية و

 صدرت عدة نصوص قانونية تنظم جمال الثقافة، وجيري إعداد عدة قوانني جديدة             ١٩٩١ومـنذ عـام      -٦٠٦
وانضمت التفيا إىل عدة اتفاقات دولية يف . إخل... قانون بشأن األفالم، قانون بشأن اإلبداع الفين وتنظيمه: أخرى
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، ١٩٥٤ألدبية والفنية، االتفاقية األوروبية للثقافة عام        حلماية األعمال ا   ١٨٨٦ اتفاقية برن عام     -جمـال الثقافة    
 حلماية منتجي   ١٩٧١ حلماية فناين األداء واملنتجني ومنظمات اإلذاعة؛ اتفاقية عام          ١٩٦١اتفاقـية رومـا عام      

ايف  بشأن محاية التراث الثق    ١٩٧٢؛ اتفاقية عام    )االتفاقية العاملية حلقوق املؤلف   (الفونوغرام من إساءة استخدامه     
 لالشتراك يف اإلنتاج    ١٩٩٢والطبيعي العاملي؛ االتفاقية األوروبية للتلفزيون بدون حدود؛ االتفاقية األوروبية عام           

 .السينمائي، إخل

 اعتمد الربملان املبادئ التوجيهية الرئيسية للسياسة الثقافية يف التفيا اليت وضعت األسس             ١٩٩٥ويف عام    -٦٠٧
سياسة واملهام اليت تؤديها، واليت صيغت وفقاً للمبادئ األساسية للسياسة الثقافية اليت            الرئيسية واألهداف هلذه ال   

وتؤكد هذه املبادئ التوجيهية أن لُب السياسة الثقافية الوطنية يف التفيا  . تضمنتها وثائق اليونسكو وجملس أوروبا    
املالئمة واملوارد الضرورية لتقدم العملية هو عدم التدخل يف تنظيم عملية اإلبداع، ويف الوقت نفسه توفري الظروف 

الثقافية، ولتعزيز املبادرات اإلبداعية اإلجيابية لدى األطفال والشعب، وحسن سري البنية األساسية الثقافية، واهلدف 
األساسي من السياسة الثقافية هو خلق شخصية حرة ونشيطة يف اإلبداع وتكون ثرية خلقياً وإنسانياً واثقة بنفسها 

 .بوطنها يف جمتمع يقوم على اإلنسانية واألخالق الفاضلة يف داخل دولة دميقراطية وطنيةو

 متويل الثقافة

 يف إدخال   - وهي شركة مسامهة ال تسعى إىل الربح         - بدأت مؤسسة رأس املال الثقايف       ١٩٩٨يف عام    -٦٠٨
ى أساس التنافس بني خمتلف واضعي       وهي توزيع فوائض امليزانية الوطنية عل      -فلسـفة جديـدة يف متويل الثقافة        

وينص قانون إنشاء هذه املؤسسة الذي صدر . القرارات من اخلرباء املختارين بطريقة دميقراطية من خمتلف اجملاالت
 على أن هدفها هو تقدمي الدعم املايل وتعزيز تنمية اإلبداع يف مجيع جماالت الثقافة والفنون وصون                 ١٩٩٧عـام   

أجل بلوغ هذا اهلدف ُتعزز املؤسسة تطوير االتصاالت الدولية واإلعالن عن الثقافة والفنون             ومن  . التراث الثقايف 
 ومتول املشروعات اإلبداعية والبحثية اليت تقوم هبا أشخاص طبيعية أو اعتبارية يف جمال              -الالتفـية خارج البالد     

 .الثقافة، وتنشط إذاعة القيم الثقافية اجلديدة وإتاحتها للجمهور العام

ويكون احلصول على املوارد املالية من املؤسسة قائماً على أساس التنافس ويستطيع أي شخص طبيعي أو    -٦٠٩
مبا يتفق مع الئحة املنافسة يف تلك (اعتـباري أن يشارك يف هذا التنافس بتقدمي طلب تنفيذ مشروع مع املربرات            

هلوية الثقافية باعتبارها عامالً يف تنشيط التفاهم      وكـثري من املشروعات اليت تدعمها املؤسسة تعزز ا        ). املؤسسـة 
هناك سبعة جمالس حبسب    (وتضم املؤسسة جمالس قطاعية     . املتبادل وتنشيط الوعي وإذاعة التراث الثقايف لألقليات      

القانون هي جملس اآلداب، جملس املوسيقى والرقص، جملس املسرح، جملس السينما، جملس الفنون املرئية والتصوير       
وهي جمالس تعمل على تقدمي األموال ملختلف       ) وتوغـرايف، جملـس الـتراث الثقايف، جملس الثقافة التقليدية         الف

كذلك تقدم املؤسسة دعماً للحصول على      . املشـروعات اليت تضمن استمرار التراث الثقايف يف القطاع املقصود         
 .شطة اهلادفة إىل صون الثقافة وتطويرها وإذاعتهاالتعليم املهين يف خمتلف جماالت الثقافة والفنون وخمتلف أنواع األن

وهناك عدة مؤسسات أخرى تعمل يف التفيا وميكن احلصول منها على دعم للمشروعات الثقافية، وهي                -٦١٠
 .إخل... صندوق الثقافة، ومؤسسة سورس يف التفيا، وصندوق اإلبداع
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 هيكل املؤسسات الثقافية

التفيا تسيطر املسارح اليت تدعمها الدولة واحلكومات احمللية ويتردد عليها          يف جمال املسرح االحترايف يف       -٦١١
ومجيع املسارح املدعومة من الدولة واحلكومات احمللية لديها فرق حمترفة .  يف املائة من مجيع رواد املسارح     ٩٠حنو  

 . من الريربتوار املسجل لديهاتدائمة تقدم مسرحيا

وأما التمويل الذي .  يف املائة يف املتوسط٣٥ ميزانية املسارح احلكومية حنو وتبلغ حصة املنح احلكومية يف -٦١٢
ويف الوقت احلاضر ال تساهم إال عدة حكومات حملية قليلة لديها .  يف املائة٥تقدمه احلكومات احمللية فهو أقل من 

سرح املوجود هبا، وحتملت     امل Liepajaوقد متلكت مدينة    . مسارح احترافية مبنح مباشرة يف تشغيل تلك املسارح       
 يف املائة من ميزانية املسرح عام       ٣٣,٧ -تكالـيف صيانة األماكن وجزءاً من التكاليف الالزمة لتشغيل اإلدارة           

 يف  ٢٢,٢( دعماً للمسرح مبخصصات سنوية      Valmiera و Daugavpilsوتقـدم احلكومتان احملليتان يف      . ١٩٩٨
وال ختضع هذه املبالغ وال شروط ختصيصها       . ١٩٩٨يزانية املسرحني عام     يف املائة على التوايل من م      ٢,٤املائـة و  

ويربم بعض احلكومات احمللية اتفاقات مع املسارح بشأن الدعم أثناء تقدمي عروض من فرق . ألي عالقات تعاقدية
 يف إقليم   Valmieraويلجأ إىل هذا األسلوب بوجه خاص كل من مسرح          . زائـرة يف أقالـيم تلـك احلكومات       

Vidzeme و Latgale      مسرح  ( وكذلك املسارح غري احلكوميةLiepaja  وقد وقع جملس مدينة    ).  املتنقل للعرائس
ومنذ . ريغا اتفاقاً للتعاون الثالثي مع جملس الوزراء واملسرح الفين من أجل االشتراك تدرجيياً يف متويل هذا املسرح

وتقدم . اً يف متويل املسارح االحترافية يف التفيا       بـدأت مؤسسة رأس املال الثقايف تؤدي دوراً كبري         ١٩٩٨عـام   
املؤسسـة منحاً تغطي جزءا من املوارد الالزمة لربامج األداءات اجلديدة يف املسارح االحترافية، ولدراسات مهنة                
املسـرح والتدريـب أثناء اخلدمة يف اخلارج والشتراك املسارح يف األحداث الدولية، ولتنظيم مهرجانات داخل                

 .االتفي

وأما املسارح غري احلكومية اليت تعمل بشكل شركات ذات مسؤولية حمدودة أو شركات ذات مسؤولية                -٦١٣
حمـدودة ال هتـدف إىل الـربح أو يف شكل منظمات غري حكومية فنادراً ما حتصل على التمويل من الدولة أو                      

أس املال الثقايف أُتيحت لتلك  عندما نشأت مؤسسة ر١٩٩٨ومنذ عام . احلكومات احمللية يف شكل تكليف خاص
املسـارح فرصـة لطلـب احلصول على موارد من ميزانية الدولة ضمن إطار املنح اليت تقدمها املؤسسة، ولكن                   
للحصول على تلك املوارد جيب عليها أن تنجح يف التنافس الشديد مع املسارح احلكومية والبلدية اليت تتقدم أيضاً 

 .سة واليت تكون يف مركز أقوى بكثري من حيث املوارد البشريةبطلب للحصول على منح من املؤس

وهناك مسارح يف بعض مدن األقاليم ولكن طول املسافات . ويالحظ أن النشاط املسرحي يتركز يف ريغا -٦١٤
 وامليزانية املخصصة لتلك املسارح ال. جيعل من الصعب أمام سكان املناطق الريفية أن يصلوا إىل العروض املسرحية

تسـمح هلا بتنظيم جوالت وهلذا فمن املطلوب تقدمي مزيد من الدعم احلكومي وبرامج الدعم اليت تقدم إعانات                  
 .إضافية للعروض املسرحية

وهناك مشاهدون يف خمتلف املناطق . واملسـرح االحـترايف موزع توزيعاً غري متساو على أراضي الدولة        -٦١٥
ولكن يف الوقت نفسه هناك     .  يهتمون بأحدث العروض املسرحية    يوجـد من ميكن أن يترددوا على املسرح ومن        

 مسرح -عـروض تفـتقر إىل اجلمهور يف املسارح االحترافية اخلمسة يف ريغا ويف بعض مسارح األقاليم الثالثة                  
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Daugavpils    ومسـرح Liepaja   ومسرح Valmiera .        وكان عدد اجلوالت املسرحية يتناقص كل سنة، فبيانات
 عرضاً يف األقاليم    ٧٢٤ قدمت عروض مسرحية عددها      ١٩٩٧ للفنون الشعبية تفيد بأنه يف عام        املركـز القومي  

، وأثناء تلك السنوات تناقص عدد ٤٩٤ تناقص إىل ١٩٩٩ ويف عام    ٥٦٥ فكان عددها    ١٩٩٨وأمـا يف عـام      
 .١٩٩٩ يف عام ٧٣ ٤٥٨ إىل ١٩٩٧ عام ١٢٥ ٩١٩املترددين على املسرح من 

  Liepajaوخصوصاً يف املسارح اإلقليمية يف      (ي عـروض املسارح االحترافية      ويصـل عـدد مشـاهد      -٦١٦
والعروض ال تقدم بالتواتر املمكن .  يف املائـة من جمموع مقاعد القاعة   ٧٠-٣٠إىل  ) Daugavpils و Valmieraو

ق مجيع ورغم أن تسوي. حبسب قدرات الفرق ومبا يضمن أن تغطي عوائدها االستثمارات اليت أُنفقت على العرض 
 آخذة يف التطور فإن املشاهدين الذين ميكن أن -إخل ...  اإلعالم وسياسة ختفيض األسعار-املسـارح االحترافية   

يترددوا على املسرح يف األقاليم والذين لديهم قدرة شرائية حمدودة ال يستطيعون أن يتحملوا تكاليف التردد على                 
 .املسارح

وفقاً ( شخٍص ميكن أن يترددوا على املسارح        ١٩١ ٠٠٠ هناك حنو     يف التفـيا   ٢٦ل ويف املقاطعـات ا    -٦١٧
ال ) ١٩٩٩لبـيانات املركز القومي للفنون الشعبية عن املترددين على العروض املسرحية على مسارح اهلواة عام                

 يف التغال عام Baltic Dataووفقاً للدراسات اليت أجراها . حيصـلون عـلى أي معلومات عن املسرح االحترايف  
واألسباب الرئيسية  .  يف املائة من السكان ملشاهدة عرض مسرحي واحد        ٣٣ مل تكـن هناك فرصة لنسبة        ١٩٩٨

 .لتناقص أعداد املترددين على املسرح هي ضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف اجلوالت املسرحية

ويتحقق . خمتلف الندوات وفـيما يـتعلق بالبحث العلمي ُيقدَّم الدعم للجوالت العلمية واالشتراك يف              -٦١٨
 ومعهد املسرح اجلديد، ومن االشتراك يف       ITIاالشتراك يف احلياة املسرحية األوروبية يف أكثره مبساعدة من مركز           

:  هي كما يلي٢٠٠٠وكانت املشروعات املشتركة عام . ITI, ASSITEJخمـتلف املـنظمات املسرحية الدولية   
، ومنذ Snakeج معهد املسرح اجلديد يف التفيا عرض خالله مسرحية  الذي أنتHotel Europeاملشروع األورويب 

 ٢٠٠١ويف عام .  اإلنسـان اجلديد ُيعقد مرة كل سنتنيHomo Novus كان مهرجان املسرح اجلديد ١٩٩٥عام 
وحيصل مديرو املسارح على تدريب طويل األجل بالتعاون        . جاء هذا املهرجان أثناء إطار شهر الثقافة األوروبية       

ـ  وباملثل تنظم ندوات ملصممي املناظر املسرحية، وألخصائيي اإلضاءة، كما تنظم          . ع رابطـة اإلدارة اهلولندية    م
 .مؤمترات وزيارات منتظمة لألخصائيني، إىل جانب التعاون مع املنتجني األجانب

ات يف التفيا ويضع  العالقات العامة يف جمال املكتب١٩٩٨مايو / أيار٢١وينظم قانون املكتبات الصادر يف  -٦١٩
األسـس الرئيسـية يف تشغيل املكتبات ويبني املهام واحلقوق والواجبات والتمويل يف شبكة املكتبات والعالقات            

وتضم املكتبات نسخاً مطبوعة    . املتـبادلة واحلقـوق وااللتزامات جانب املستفيدين من املكتبات والعاملني فيها          
لوثائق يف جمموعاهتا، بصرف النظر عن االنتماء السياسي أو العقائدي          ونسخاً إلكترونية وخمطوطات وغريها من ا     

أو الديـين لـلمؤلف، وبصـرف النظر عن املعلومات الواردة يف داخلها، وكلها مفتوحة أمام كل شخص وفقاً         
ية وال جيب أن ختضع لبواعث سياسية أو عقائد       . واملكتبات حرة يف تكوين جمموعاهتا    . لإلجراء الذي تضعه املكتبة   

 .أو دينية، وال جيوز فرض أي قيود على تكوين جمموعات املكتبات إال حبسب القانون
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ومـن واجب كل مكتبة توفري فرصة الوصول إىل جمموعة املكتبة الوطنية ومواردها املعلوماتية مبا يضمن                 -٦٢٠
ين الستخدام خدمات   تقدمي خدمة كفؤة وجيدة للمستفيدين من املكتبات؛ ومن واجبها توفري إمكانية للمستفيد           

املكتـبة بصرف النظر عن العرق أو العمر أو العنصر أو اجلنسية أو احلالة املدنية أو مكان اإلقامة أو أي عوامل                     
أخرى، ومن واجبها إقامة معدات مكتبية سليمة لألشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التنقل أو من صعوبات  

البلدية أن تضع حتت أنظار املستفيدين من املكتبات املعلومات اليت          ومن واجب املكتبات احلكومية و    . يف البصـر  
ومن واجب املكتبات اليت تقدم خدمات لألطفال والصغار أن توجه . تعدها وتنشرها املؤسسات احلكومية والبلدية

فال والشبان االنتباه اخلاص إىل حتسني نوعية جمموعات املكتبة بإدخال تقنيات املعلومات اجليدة من أجل حفز األط
وتكون خدمات املكتبات   . عـلى القـراءة وتطويـر مهاراهتم يف استخدام تقنيات املعلومات واملعدات اجلديدة            

وحتدد اللوائح أنواع اخلدمات اليت جيب دفع . احلكومية والبلدية، واستخدام نظم املعلومات لديها، بدون أي رسوم
 .املكتباتمقابلها حبسب قواعد املكتبة وقواعد التردد على 

منها ( مكتبة عامة    ٩٦٢املكتبة الوطنية، املكتبة األكادميية، إىل جانب       : وتعمل يف التفيا املكتبات التالية     -٦٢١
 مكتبة يف   ٦٣ مكتبة يف املدارس الشاملة و       ١ ٠٦٠( مكتبة مدرسية    ١ ١٢٣و)  مكتـبة بلديـة وحكومية     ٩١٠

 . يف مؤسسات التعليم العايل مكتبة٢٠ مكتبة متخصصة و٤٠و) مؤسسات التعليم املهين

 يف املائة من ٤٤وتشـمل خدمات املكتبات مجيع جماالت النشاط ومجيع اجملموعات العمرية، وهناك حنو         -٦٢٢
 مرة يف السنة يف     ١٣وكل مستفيد زار املكتبة     . جمموع سكان التفيا مسجلون على أهنم مستفيدون من املكتبات        

 من السكان ويتوافر    ٢ ٢٠٠وهناك مكتبة واحدة لكل     . اً يف املتوسط   كتاباً أو مطبوع   ٤٢املتوسط وحصل على    
 . كتاباً وغريها من املطبوعات حتت تصرف كل واحد من السكان٢٦حنو 

 يف املكتبات احلكومية ويف عدد      -وال تستخدم تقنيات املعلومات اجلديدة إال يف عدد قليل من املكتبات             -٦٢٣
ومعىن هذا أن املترددين على املكتبات األخرى جيب أن يكتفوا مبوارد           . قلـيل مـن املكتـبات العامة واملدرسية       

املكتـبات احمللية وهبذا يكونون بعيداً عن موارد املعلومات املوجودة يف املكتبات األخرى يف التفيا ويف العامل مما                  
البلد بأكمله  ومن أجل حتسني هذا الوضع جيب بذل جهود على مستوى           . ميكـن الوصول إليه بواسطة اإلنترنت     

وبسبب ذلك نص قانون    . إلقامـة شبكة اتصاالت وحيدة تليب احتياجات احلكومات احمللية واملدارس واملكتبات          
 على متويـل مبقدار ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ الذي وافـق عليـه الربملـان يف ٢٠٠٢ميزانية الدولة لعام 

إقامة شبكة مكتبات العامة يف التفيا وهذا املشروع يسمى  التس التفي إلقامة نظام معلومات وحيد لل٣٥٨ ٠٠٠
 ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ويف  . من املكتبات األكادميية واملكتبات احمللية ومكتبات املدن، وتبادل املعلومات        

 .اعتمد جملس الوزراء مفهوم إنشاء شبكة معلومات وطنية تضم خمتلف املكتبات

 إقليماً إدارياً ٥٦٠وهناك . لبلدية هي أوسع الشبكات وأسهلها يف الوصول إليهاوشبكة املكتبات العامة ا -٦٢٤
.  شخصا٢ً ٦٦٣ أي مبتوسط مكتبة واحدة لكل - مكتبة عامة بلدية ٩١٠تتبع احلكومات احمللية يف التفيا ولديها 

ستفيدون من  يف املائة من جمموع السكان أنفسهم على أهنم م٢١ أي ٥١٧,٦وقـد سجل مواطنون بلغ عددهم     
 ٢٠٠٠ويف عام   .  مليون كتاب وغريها من الوثائق     ١٣وتضم املكتبات العامة البلدية أكثر من       . تلـك املكتبات  

وتقدم اخلدمات األساسية من املكتبات العامة احمللية       .  مليون كتاب وغريها من الوثائق     ١٩,٦استعار املستفيدون   
 .لتشغيل عمليات املكتبات)  مليون يورو٩( التس التفي  مليون٥,١ أُنفق مبلغ ٢٠٠٠بدون مقابل، ويف عام 
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وقد أُنشئت مكتبة التفيا ملكفويف البصر يف ريغا وأُنشئت هلا سبعة فروع إقليمية خلدمة مكفويف البصر أو  -٦٢٥
مـن يعـانون من ضعف البصر، وتقدم هذه املكتبات مطبوعات بطريقة برايل والكتب املسموعة يف إقليم البلد                  

واملفروض أن تتوسع هذه املكتبة يف تأثرياهتا االجتماعية        .  ويأيت متويل هذه املكتبة من امليزانية احلكومية       .بأكملـه 
 مثل املسنني   -ألهنا املكتبة العامة الوحيدة من هذا النوع اليت تستطيع أن تضم جمموعة واسعة من ضعاف البصر                 

وعلى هذه املكتبة وفروعها أن . مطبوعة حبروف كبريةومن يعانون اضطرابات مؤقتة يف البصر وحيتاجون إىل كتب 
جتـدد أماكـنها وأن ترفع مستواها مبا يتفق مع الطلبات احلديثة وأن تستطيع أن تكون مراكز للثقافة والتعليم                   

 .واملعلومات واملساعدة االجتماعية واالتصاالت للمكفوفني ومن يعانون من ضعف البصر

ـ        -٦٢٦ االت ميكن فيها تطوير اتصاالت دولية جيدة واالستفادة من هذه          وتعمـل املكتـبات كمراكـز اتص
االتصـاالت يف تلبـية احتياجات القراءة واالحتياجات الثقافية لدى األقليات اإلثنية؛ وإجراء دراسات منتظمة               
وشـاملة عـن لغة التفيا وثقافتها إما على أساس فردي أو مبناسبة أحداث خمتلفة أو بني جمموعات ذات اهتمام                    

؛ والوصول إىل مصادر املعلومات على اإلنترنت عن الوطن األصلي          )املكتبات تقدم دروساً يف لغة التفيا     (مشترك  
ألي أقلـية إثنـية؛ واالشتراك يف مطبوعات من مكتبات الوطن األصلي لألقليات باستخدام االتصاالت الدولية                

 .لالشتراك بني املكتبات

 كبري من اجملتمع استخدام خدمات املكتبات، وهم األشخاص الذين          ويف الوقت احلاضر ال يستطيع جزء      -٦٢٧
وقد عدلت مداخل مباين املكتبات ومقارها واألبواب والسالمل        . يعـانون من اضطرابات يف القدرة على احلركة       

بطـريقة تسـمح للشخص الذي جيلس يف مقعد متحرك أن يدخل املكتبة بغري مساعدة وأن يستفيد من خدماهتا                
تـنص املبادئ التوجيهية الدولية عن عمل املكتبات، كما ينص قانون املكتبات يف التفيا، على أن من    و. بنفسـه 

واجب املكتبة إجياد اإلمكانيات لالستفادة من خدماهتا بصرف النظر عن أي اختالفات قد يعاين منها الناس وأن                 
ولألسف مل ميكن بسبب . تفيدوا منهاتضع معدات املكتبة بشكل يسمح ملن يعانون من صعوبات يف احلركة أن يس

القيود املالية تركيب تلك الترتيبات يف مجيع املكتبات وال املصاعد وال إجراء أعمال التجديد الالزمة لتمكني من                 
 .يعانون من صعوبات يف احلركة من الدخول إىل املكتبات

 أنشئت شبكة من    ١٩١٨فيا عام   وبعد إعالن استقالل الت   . ١٨ونشأت أول متاحف يف التفيا يف القرن         -٦٢٨
ومتيزت فترة ما بني احلربني بنشأة شبكة من املتاحف احلكومية          . املتاحف العامة كانت تغطي معظم املناطق املهمة      

والبلدية، واتباع سياسة قومية هادفة حنو مجع القطع األثرية واملواد اإلثنوغرافية والتارخيية ودعم دراسات التاريخ               
وكان مبدأ املركزية الذي   . وكان تشغيل كل متحف حكومي خيضع لقانون منفصل       . شعور الوطين احمللي لتعزيز ال  

ويف الوقت  . تتميز به البلدان االسكندنافية هو السائد فكانت فروع املتحف التارخيي القومي تشمل البلد بأكمله             
يبدو أن هذا األسلوب سيقوى يف      احلاضـر بدأ اجتاه حنو تقريب املتاحف من خمتلف األقاليم وزيادة استقالهلا، و            

 .املستقبل

وكان مبدأ املركزية هو . وبعد احلرب العاملية الثانية حتولت شبكة املتاحف وفقاً لقواعد االحتاد السوفيايت        -٦٢٩
مما مسح مبمارسة رقابة سياسية     ) فمثالً كانت هناك رابطة ملتاحف التاريخ ورابطة ملتاحف الفن        (السائد يف إدارهتا    

وبصرف النظر عن القيود العقائدية كانت . عمال املتاحف وإخضاعها للتنظيم من الناحيتني املهنية واملالية عـلى أ  
ولكن االجتاه .  تتوسع وتغطي مجيع مراكز التفيا وتشمل مالمح متنوعة١٩٩١شبكة املتاحف حىت االستقالل عام 
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توحيد طريقة عرض التاريخ والتاريخ احمللي يف      العقـائدي والتعليمات الشديدة يف عرض التاريخ الثقايف أدت إىل           
 .مجيع املتاحف

 فانتهى  -ويف بدايـة التسـعينات انعكست العمليات االجتماعية والسياسية على شبكة املتاحف أيضاً               -٦٣٠
تشغيل املتاحف وفقاً الجتاه عقائدي مشويل، وتغريت صفة املتاحف احلكومية السابقة إىل متاحف خاصة وبدأت               

 .ت احمللية يف املدن واملدن الصغرية ويف خمتلف األبرشيات مبادرات حنو إنشاء متاحف جديدةاحلكوما

 صدر قانون املتاحف الذي حدد العالقات بني الدولة واجملتمع يف جمال            ١٩٩٧يونيه  / حزيـران  ١٨ويف   -٦٣١
ئحة املنصوص عليها يف  أُنشئ اجمللس القومي للمتاحف ووافق جملس الوزراء على الال   ١٩٩٨ويف عام   . املـتاحف 
فاملتاحف احلكومية تعمل حتت إشراف خمتلف . ويصف القانون شبكة املتاحف يف التفيا ومصادر متويلها      . القانون

وأكرب عدد من املتاحف احلكومية هو عبارة عن مؤسسات . الوزارات وحتصل على خمصصات من امليزانية احلكومية
وهناك متاحف حكومية أخرى ختتص . اء متاحف لتاريخ الثقافة والفنونوتوجد يف معظم األحن. تتبع جملس الوزراء

مبحاور نوعية وهي ختضع إلشراف الوزارات املسؤولة عن تلك النواحي النوعية مما يضمن لتلك املتاحف التفاعل                
 شبكة وتشغيل. يف عمـلها مـع احتياجات اجلزء املقصود من اجملتمع وتطبيق مبدأ ال مركزية املؤسسات الثقافية       

 .متاحف ال مركزية أمر يتواله اجمللس القومي للمتاحف الذي لـه اإلشراف والتنسيق بني مجيع املتاحف

فتموهلا امليزانيات  ) املتاحف يف مراكز ويف املدن الصغري ة والكبرية ويف األبرشيات         (وأما املتاحف البلدية     -٦٣٢
 وهناك متاحف تركز على     -احف يف مجيع مناطق التفيا      ويف منتصف الثمانينات كان قد انتهى إنشاء مت       . احمللية

وملا كانت وظائف   . مما يغطي جمموع إقليم تلك املنطقة     ) وأيضاً متاحف فنية يف بعض األحوال     (الـتاريخ احمللي    
احلكومـات احمللية يف املراكز ال تشمل صيانة املتاحف فقد حوِّل جزء من متاحف املراكز من النصف الثاين من                   

ت إىل إشراف املدن الكربى أو الصغرى وتركت أنشطة املتاحف اليت كانت تغطي إقليم املنطقة بأكملها                التسعينا
 .وميكن حل هذه املشكلة بتنفيذ اإلصالح اإلقليمي يف التفيا. دون أي متويل

 ى  متحفاً تابعة لوزارات أخر    ١٢ متحفاً حكومياً تدعمها وزارة الثقافة و      ٢٦ويف الوقـت احلاضر هناك       -٦٣٣
 . متحفاً خاصا١٢٨ً متاحف بلدية و١٠٤و

 عدد زوار املتاحف يف التفيا

 الزوار ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
    اجملموع ١ ٥١٣ ٤٦٢ ١ ٤٨١ ٨٤٨ ١ ٥٣٣ ٩٠١
٦٢ (٩٥١ ٢٧٧٪( 
٣٨ (٥٨٢ ٦٢٤٪( 

٦٢,٢ (٩٢٢ ٢٩٨٪( 
٣٧,٨ (٥٥٩ ٥٥٠٪( 

٦٢,٤ (٩٤٥ ١٥١٪( 
٣٧,٦ (٥٦٨ ٣١١٪( 

 املتاحف احلكومية
 املتاحف البلدية

ففي املتاحف :  يف املائة٣,٤ زائراً أي ٥٢ ٠٥٣ زاد عدد زوار املتاحف مبقدار ٢٠٠٠وباملقارنة مع عام  -٦٣٤
.  يف املائة  ٤ زائراً أي    ٢٣ ٠٧٤ يف املائة ويف املتاحف البلدية مبقدار        ٣ زائراً أي    ٢٨ ٩٧٩احلكومية، زاد مبقدار    

نظيم عدة معارض بارزة فإن العامل احلاسم بالنسبة ملتاحف         وإذا كانت الزيادة يف املتاحف احلكومية ترجع إىل ت        
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 متحفاً كانت   ١١ ترجع إىل    ٢٢ ١١٣وكانت زيادة الزوار مبقدار     . الـبلديات هـو زيادة عدد املتاحف نفسها       
 .٢٠٠١قدمت تقاريرها اإلحصائية للمرة األوىل عام 

يف ) الزيارات املنظمة واحملاضرات  ( أي   ويف األعمـال التربوية للمتاحف تستمر حصة األشكال التقليدية         -٦٣٥
التناقص يف حني أصبحت الربامج البيداغوجية أكثر شيوعاً وتنوعاً، فهذه الربامج تسمح لزوار املتحف باكتساب               

ماذا نعرف عن وجودنا يف الطبيعة؟ ثقافة       مثالً  (معارف ومهارات جديدة ضمن احملاور اليت يعرضها كل متحف          
 ). برنامج تربوي عن البيئة، أوالسلوك عرب القرون

 دور وسائل اإلعالم يف ترويج الثقافة

 على أن توافق هيئة اإلذاعة والتلفزة يف ١٩٩٥أغطس / آب٢٤يـنص قانون اإلذاعة والتلفزة الصادر يف     -٦٣٦
ن ضمان إذاعة معلومات شاملة عن التفيا وع     : كـل سنة على جمموعة الربامج واإلذاعات اليت تؤدي املهام التالية          

اخلارج؛ ضمان تطوير اللغة والثقافة الالتفية؛ تلبية احتياجات اجملتمع إىل برامج تربوية وبرامج موجهة حنو التعليم                
؛ )مع الترمجة للصم أيضاً   (الديـين والثقافة والعلم والترفيه، وحنو األطفال، وحنو الرياضة وغري ذلك من الربامج              

 . بني األقليات العرقية يف التفياوتنشيط تنمية اإلذاعات عن احلياة والثقافة

 التعليم الثقايف

 على هدف هذا الربنامج     الثقافة يف الربنامج القومي املعنون      التعليم الثقايف يؤكد الربنامج الفرعي املعنون      -٦٣٧
وهو توفري الظروف لتنمية الشخصية وقدرة اإلبداع عند كل فرد، وتوفري الفرصة جلميع السكان، بصرف النظر                

ل إقامتهم أو األصل العرقي أو االنتماء الديين، وبصرف النظر عن احلالة الصحية والعمر واجلنس، والوضع                عن حم 
 .املادي وغريه من الظروف، لتنمية اهتماماهتم وقدراهتم اخلالقة، واكتساب معارف ومهارات مهنية طوال احلياة

فالنصوص القانونية اليت كانت سارية يف       -ولدى صياغة الربنامج الفرعي املذكور ظهرت عدة مشاكل          -٦٣٨
تلك الوقت مل تكن تعكس بدرجة كافية خصوصيات التعليم الثقايف، وخصوصاً على مستوى التعليم االبتدائي؛               

ومن أجل حل هذه    . ومل تكـن هناك صلة كافية مع سوق العمل؛ وكان املعلمون يفتقرون إىل مزيد من التعليم               
 متاماً وضع الربنامج الفرعي املذكور باعتباره خطة من أنشطة مركبة تسمح بتحسني املشكالت، ويف املرحلة األوىل

 .الوضع يف هذا القطاع الفرعي، وتوقف التدهور واالخنفاض يف املستقبل

٧٩ومن هذه املؤسسات هناك     .  طالباً ١٨ ٥٩٣ مؤسسة بلدية للتعليم الثقايف هبا       ١٣٦ويف التفيا توجد     -٦٣٩
 مدرسة آداب هبا    ٢٣ طالباً، و  ٣ ٤٢٦ مدرسة فنون هبا     ٣٢ طالباً، و  ١١ ٩٧٦قى هبا   مؤسسة هي مدارس موسي   

 ومدرسة الفنون الثانوية    Daugavpils يف   مدرسة الشمس  مها   - طالباً ومدرستان مهنيتان لتعليم الفنون       ٢ ٨٩٠
 . طالب٣٠١ وهبما Valmieraيف 

 طالباً يدرسون برامج    ١ ٩٢٣ليم الثقايف هبا     مدرسة مهنية ثانوية للتع    ١٥وتشـرف وزارة الثقافة على       -٦٤٠
كما أن وزارة   .  طالب يدرسون برامج يف املوسيقى والفنون وتصميم الرقصات        ٢ ٥٠٩التعلـيم املهين الثانوي و    
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 Jãzeps Vítols أكادميية الثقافة، أكادميية الفنون، وأكادميية - مؤسسات تربوية عليا ٣الـثقافة مسـؤولة عن   
 . طالبا١ً ٦٣٥موع طالب هذه األكادمييات الثالث للموسيقى، ويبلغ جم

ويـتوىل املركز القومي للتعليم الثقايف تطبيق السياسة القومية يف هذا اجملال، وهو خاضع إلشراف وزارة                 -٦٤١
ومهام هذا املركز هي تنسيق إدارة املراكز وتنسيق العمل البيداغوجي واملنهاجي يف مجيع مؤسسات التعليم . الثقافة

ـ  ثقايف، وتنسيق تطوير التعليم الثقايف خمتلف األقاليم، وتنسيق تقدمي الدعم من الدولة لدراسات احلصول على               ال
 .تعليم يف جمال الفنون والثقافة يف خارج البالد

ومن خالل مؤسسة رأس املال الثقايف قدمت الدولة متويالً مشتركاً ملشروعات مشتركة يف الربامج التربوية  -٦٤٢
ة يف االحتاد األورويب كما تدعم اشتراك املؤسسات التعليمية يف املنظمات املهنية الدولية، ومشاركة الطالب والثقافي

 .يف املباريات واملعارض والعروض الدولية

 فرص املعوقني والفقراء للمشاركة يف األحداث الثقافية

انظر (مان حقوق املعوقني     وضـع مفهوم املساواة يف الفرص للجميع واعتمد هبدف ض          ١٩٩٨يف عـام     -٦٤٣
ضمان حق املعوقني يف بيئة تتفق مع أحواهلم بصرف النظر عن "؛ وتتضمن خطة عمله مهمة ) من التقرير٦٤الفقرة 

الظـروف البدنية اليت تعوق حرية حركتهم، وتوفر هلم إمكانيات االتصال واحلق يف املعلومات، كما تضمن هلم                 
 ".  التروحيية والرياضيةتساوي الفرص يف املشاركة يف األنشطة

، وأثـناء تطبيق خطة عمل هذا املفهوم، وضع مصعد أثناء عمليات إصالح الدرج يف         ٢٠٠٠ويف عـام     -٦٤٤
وأُقيمت دورة مياه خاصة للمعوقني     . املتحف القومي للفنون حبيث يستطيع املعوقون أن يترددوا على هذا املتحف          

كذلك أصلح  .  يستطيع املعوقون أن يدخلوا إىل قاعة العرض       يف املتحف املذكور،   Arsenālsيف قاعـة العـرض      
وأثناء . متحف السيارات يف ريغا الدرج املوجود يف املبىن ويف الوقت نفسه عدله ليتناسب مع احتياجات املعوقني               

 مصعداً وأضاف دورة مياه للمعوقني وشبكة من السيور املتحركة Tukums ركب متحف  Durbeإعادة بناء قلعة    
 الذي نقل   ٢٠٠١ عام   Ventspilsوأما مشروع إعادة بناء متحف التاريخ والفنون يف منطقة          . عات العرض يف قا 

وقد بنيت سالمل خاصة للصعود .  فهو يشمل أيضاً تركيب مصعد وإدخال دورة مياه للمعوقنيVentspilsإىل قلعة 
 . ومسرح الفنونValmieraيف مسرح العرائس ويف مسرح 

 ٢٠٠٢ففي عام   . عات كثرية أخرى ضمن إطار مفهوم املساواة يف الفرص للجميع         وقـد نفذت مشرو    -٦٤٥
ضمن إطار  ) عن األدب يف التفيا وعن األدب لألطفال وعن املراجع األدبية         ( كتـب بطـريقة برايل       ٧نشـرت   

 بطريق  وتضم هيئة النشر اليت أُنشئت لتوزيع املوارد من ميزانية الدولة من أجل نشر الكتب             . املناقصـات العامة  
 ٢٠٠٠وباملثل قدمت مؤسسة التراث الثقايف عام . بـرايل ممثلني من مكتبة مكفويف البصر ورابطة مكفويف البصر        

 أي جولة موسيقية من موسيقيني معوقني موسيقى واحدة للجميع للرعاية املعنون Sauleدعماً مالياً ملشروع مركز 
وكان من مشروعات يف جمال الفنون املرئية التعاون مع . تفيامن التفيا والنرويج يف مؤسسات الرعاية الصحية يف ال

اشترك فيها معوقون من التفيا والنرويج      ( وتنظيم معسكرات صيفية للمبدعني من املعوقني        Sauleمركـز الرعاية    
 ).والسويد
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رض يعرض متحف وهلذا الغ. ويتجه االهتمام بوجه خاص إىل إشراك الصبيان املعوقني يف العمل الفين اإلبداعي -٦٤٦
Tukums   وهناك فرص  .  دروساً لألطفال املعوقني يف الرسم والتصوير يف مقر املتحف         رعاية الطفل  ة بالتعاون مع مؤسس

 للموسيقى  ٥ للفنون ومدرسة ريغا     Ogre مدرسة   -لألطفـال املعوقني للدراسة يف مدارس املوسيقى ومدارس الفنون          
دروس املوسيقى لألطفال ذوي االضطرابات الصحية      وضع مشروع بعنوان    وقد  . ومدرسة بالدون االبتدائية للموسيقى   

 . يف التفياواالحتياجات اخلاصة هبدف تنشيط العالج باملوسيقى

 املسارح -ويف الوقت نفسه ال بد من االعتراف بأن عدم كفاية التمويل ال يسمح بفتح مجيع املؤسسات الثقافية               -٦٤٧
 يف أوبرا التفيا فمثالً أُدخل مصعد.  يف مجيع األوقات أمام كل املعوقني-وسيقى واملـتاحف وقاعات العرض وقاعات امل   

لـتمكني املعوقـني من دخول القاعة، ولكن هناك نقصاً يف التمويل لتنفيذ احللول الفنية اليت متكن املعوقني من                   
بناء أي أبنية جديدة أو     ورغم أن هناك شرطاً إجبارياً يف       . الوصـول إىل مقاعدهم يف أي مكان من دار األوبرا         

جتديد األبنية القدمية بضرورة التأكد من سهولة وصول من يعانون من صعوبة احلركة إىل مجيع األماكن فال يزال                  
وعلى ذلك فقد تأجل مشروع تزويد . اسـتيفاء هـذا الشـرط حمـدوداً أي يعتمد على مدى ختصيص األموال          

 .ه أو مبعلومات مكتوبة على طريقة برايلاملؤسسات الثقافية بأدلة يستعملها الشخص بنفس

ويف السـنوات األخرية اجته االهتمام إىل توفري إمكانية االشتراك يف احلياة الثقافية حملدودي الدخل وعلى                 -٦٤٨
ذلـك فإن إدارة الكونسرفتوار يف التفيا تتعاون مع جملس موسيقى الغرفة ومع مؤسسات موسيقية مستقلة ومع                 

تطبيق برنامج ذي غرض خاص بعنوان موسيقى الغرفة يهدف إىل توفري فرصة حملدودي الدخل              موسيقيني أفراد يف    
 حصل هذا الربنامج على ٢٠٠١ويف عام . حلضور احلفالت املوسيقية بالقرب من مكان إقامتهم مقابل مبلغ بسيط

ويف كل سنة   . ٢٠٠٠ التس عما كان عليه يف عام        ١٠ ٠٠٠ التس التفي أي أكثر مبقدار       ٥٠ ٠٠٠متويل مببلغ   
ينظم األوركسترا السيمفوين القومي حفالت خريية، وتقدم دار األوبرا بطاقات دخول بأسعار خمفضة، بقدر ما               

 .ميكن

 محاية ثقافة األقليات

 قانون حرية تنمية األقليات القومية      ١٩٩١مارس  / آذار ١٩مـن أجـل محاية ثقافة األقليات صدر منذ           -٦٤٩
ا يف االستقالل الثقايف، وذلك هبدف ضمان احلق جلميع هذه األقليات يف االستقالل الثقايف واإلثنية يف التفيا وحقه
 .وإدارة ثقافتها بنفسها

وينص القانون على أن املؤسسات العامة يف التفيا جيب أن تشجع على تنمية التعليم والثقافة واللغة لدى                  -٦٥٠
فيا، وأن ختصص هلذا الغرض موارد من امليزانية القومية، وعلى اجملموعات القومية واإلثنية اليت تعيش على أرض الت

ووفقاً هلذا القانون يكون جلميع     . أن حتمـي مجـيع اآلثار واألعيان التارخيية والثقافية القومية على أراضي التفيا            
ية واستخدام املقـيمني إقامة دائمة يف التفيا احلق يف تشكيل مجعيات وطنية خاصة هبم ويف احترام تقاليدهم الوطن        

وباملثل ينص القانون على أن مجيع اجملموعات الوطنية واإلثنية هلا          . الـرموز الوطنية واالحتفال بالعطالت الوطنية     
 .احلق يف حرية تطوير الفنون على مستوى االحتراف واهلواية
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وبه ) قايفيف كل قطاع ث   ( برامج فرعية    ١٠ واعتمد وهو يضم     الثقافةوقـد وضع برنامج قومي بعنوان        -٦٥١
 يهدف إىل تنفيذ جمموعة من أنشطة تعزيز التراث الثقايف بني خمتلف القوميات املوجودة يف تكامل اجملتمعفصل عن 

 .التفيا مما يساعد على التفاهم املتبادل وتكامل اجملتمع بصفة عامة

ة أنشطة تساعد على  قدمت املؤسسة دعماً مالياً لعد١٩٩٨ومـنذ إنشاء مؤسسة رأس املال الثقايف عام    -٦٥٢
 مثل كتابة عدة نصوص نثرية بواسطة كتاب معاصرين مث ترمجتها إىل اللغة الروسية، وترمجة         -تكـامل اجملـتمع     

أشعار شعراء التفيا إىل األوكرانية وإصدار عدة كتب باللغات الالتفية واإلستونية والليتوانية واألملانية والبولندية              
ءا من التمويل لعدة مشروعات يف مراكز ثقافية وتقدم الدعم بصفة منتظمة            وقدمـت الدولة جز   . والبيالروسـية 

 .اليت تنشر باللغة الروسية Shpiljو Orbitو Daugavaللمجالت األدبية 

وباملثل تقدم الدولة دعما ملهرجان األغاين حيث تشارك جمموعات من اهلواة من خمتلف األقليات اإلثنية                -٦٥٣
 شخص من ٦٠٠يشارك حنو  Wreath of Latviaرجان الثقايف لألقليات اإلثنية املعنون  ففي امله-بربنامج منفصل 

من أوزبكستان ومن واليونان ومولدوفيا وروسيا وأوكرانيا ومجاعات من اهلواة من : التفـيا ومـن بلدان أجنبية   
) اإلثنية(الثقافة التقليدية مهرجانات : كذلك قدم دعم مايل من الدولة لألحداث السينمائية املهمة الدولية. البشكري

Sudmalinas, Balticaاليت هلا أمهية خاصة ،. 

 هي أهم مسارح تقدم فيها فنون       Daugapilsومسرح الدراما الروسية يف ريغا ومسرح القومي ومسرح          -٦٥٤
 .األداء باللغة الروسية، وهي مؤسسات حكومية حتت إشراف وزارة الثقافة

ول دائماً أن تضم يف جمموعاهتا كتباً ومطبوعات بلغات األقليات اإلثنية يف            وكانـت مكتبات التفيا حتا     -٦٥٥
 إىل ٤٠(وكانت تعمل دائماً على أن توجد إىل جانب األعمال املنشورة بلغة التفيا أعمال باللغة الروسية               . التفيا
وافر بدرجة كبرية كتب    ويف مكتبات املقاطعات القريبة من حدود ليتوانيا تت       )  يف املائـة من جمموع املكتبات      ٤٥

باللغـة الليتوانـية، ويف تلك القريب من حدود إستونيا تتوافر كتب باللغة االستونية، وتلك القريبة من احلدود                  
وهناك مطبوعات بلغات أخرى معروضة أمام السكان ريغا من جانب          . الروسـية تـتوافر كتب باللغة الروسية      

وتتركز .  األجنبية يف قاعة جملس الشيوخ، مكتبة اآلداب النوردية         مكتبة اللغات  -املكتبات احلكومية املتخصصة    
اإلنكليزية، (وأما الكتب باللغات األخرى     . الكتـب املكـتوبة باللغة العربية يف مكتبة الطائفة اليهودية يف ريغا           

دى املكتبات من    يف املائة من جمموع ما ل      ١٠فهي متثل حنو    .) إخل... األملانـية، الفرنسية، السويدية، الدامنركية      
 .كتب

 . مجعية ثقافية قومية عاملة يف التفيا١٥٠ويف الوقت احلاضر توجد أكثر من  -٦٥٦

 محاية التراث الثقايف

 هو أول قانون حيمي التراث  ١٩٩٩فرباير  / شباط ١٢كـان قـانون محاية اآلثار الثقافية الذي صدر يف            -٦٥٧
ة التراث الثقايف هي جمموعة من األنشطة اليت تضمن صون          وهو ينص على أن محاي    . الـثقايف يف أوروبـا الشرقية     

التراث الثقايف وتشمل تسجيل ذلك التراث والبحث فيه والتخزين العملي ملا يتألف منه التراث، واستخدام اآلثار                
 -تاريخ ووفقاً للتعريف الذي جاء يف القانون تكون اآلثار الثقافية جزءاً من التراث الثقايف ال   . الثقافـية وتعزيزها  
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مثل أماكن الدفن القدمية، واملدافن واملترتهات ومواقع (وهـي تضـم املـناظر التارخيية الثقافية واملناطق املعزولة         
إىل جانب مقابر حمددة بعينها، وجمموعات من املباين أو مبان ) األحداث التارخيية ومواقع عمل األشخاص البارزين

ت ذات القيمة التارخيية أو العلمية أو الفنية أو أي قيمة ثقافية أخرى جيب منفصلة، والقطع الفنية واملعدات واألدوا
 .صوهنا لألجيال املقبلة من أجل مصلحة الدولة واألمة، ومصلحة اجملتمع الدويل

وال جيوز نقل اآلثار التارخيية العقارية أو . حيظر تدمري اآلثار التارخيية" من القانون على أن ٣وتنص املادة  -٦٥٨
وال يسمح بتحويل أثر ثقايف أو بتغيري أجزائه . يلها إال يف حاالت استثنائية بإذن من تفتيش محاية التراث الثقايفحتو

األصـلية بوضع أجزاء جديدة إال عندما يثبت أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لصون األثر وبشرط أال يؤدي هذا                   
وينص القانون على حظر إخراج اآلثار الثقافية خارج التفيا ". رالتحويل إىل تقليل القيمة التارخيية الثقافية هلذا األث

كما يضع القانون   . وميكـن نقـل أحـد اآلثار مؤقتاً إىل خارج البلد بشرط موافقة تفتيش محاية التراث الثقايف                
 .بالتفصيل نظاماً لبيان األنشطة االقتصادية املسموح هبا يف اآلثار الثقافية

وملدة ست سنوات كانت التفيا تشارك يف أيام . ويج التراث الثقايف التفيا ويف اخلارجويتزايد االهتمام بتر -٦٥٩
ويف . الـتراث الـثقايف األورويب، وكـان تفتيش محاية التراث الثقايف هو الذي يتوىل تنظيم هذه األيام يف التفيا            

الستحكامات القالع  السـنوات السـابقة كانـت هذه األيام خمصصة للتراث اخلشيب، ولالقطاعيات والقالع و             
 كان احملور يف التفيا هو املناظر الطبيعية الريفية اليت هي جزء من التراث الثقايف يف                ٢٠٠٠ويف عام   . وللكـنائس 

وأثـناء أيام التراث الثقايف كان هناك تأكيد على تلك املناطق الريفية مع توعية سكاهنا بالقيمة اجلمالية       . التفـيا 
 . التارخيية الثقافية اليت جيري االحتفال هباوالتجارية للمناظر الطبيعية

وتوجد يف حمفوظات   . وتضم جمموعة أنشطة محاية التراث الثقايف التارخيي جتميع املعلومات يف حمفوظات           -٦٦٠
التفـيا وثائق وكاالت إدارة املؤسسات الثقافية واملسارح واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املهنية ومنظمات              

. جانب حمفوظات شخصية من رجال الثقافة والفن واملعمار واملمثلني وبقية العاملني يف املهن اإلبداعيةاإلبداع إىل 
واحملفوظات الوطنية يف التفيا تواصل احلصول على احملفوظات الشخصية من العاملني يف جمال الثقافة، ويف العشر                

ص كان يعملون يف الشؤون العامة والشؤون       سنوات األخرية تضخمت هذه اجملموعة من الوثائق بوثائق من أشخا         
وينبغي التنويه بأن هناك جمموعة فريدة من الوثائق املسموعة واملرئية والوثائق           . الثقافـية وأبـناء التفيا يف املنفى      

الصوتية والصور اليت مجعتها حمفوظات التفيا الوطنية من السينما والتصوير والفونوغراف باعتبارها جزءاً مهماً من 
 .تراث الثقايف يف التفياال

فقـد نشـرت رسوم   . وكثرياً ما تعرض حمفوظات التفيا على اجملتمع املعلومـات املوجـودة لديهـا          -٦٦١
Kārlis Miensieks - وهذه الرسوم حمفوظة يف مقر احملفوظات؛ كذلك نشر - وهو من أشهر الرسامني يف التفيا 

: ، وقدمت عدة عروض من الوثائق      يف املكتبات واملتاحف يف التفيا     الوثائق الثقافية يف احملفوظات   كـتاب بعنوان    
Kurzeme Society of Literature and Art - 180 ) مع تنظيم حماضــرة باالشتراك مع متحف التاريخ والفن

Jelgava G. Eliass ؛ وتنظيم أيام لألغاينThe World Free Latvian Days of Song in Visby, 197واملعارض ؛ 
وضمن .  وغريهم، وتاريخ التصوير الفوتوغرايف والسينماT. Ūders وP. Upītis وJ. Straumeخصصة للفنانني امل

إطار االتفاقيات الدولية بشأن احملفوظات أمكن عرض التراث الوثائقي احملفوظ يف حمفوظات التفيا يف بلدان مثل                
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ريغا يف  Art Nouveauلرسوم األصلية لتصميم مباين أملانيا وفنلندا واجلمهورية التشيكية، وكان من بينها عرض ا
 .يف كل من بريطانيا وبلجيكا والدامنرك وإستونيا

 العلم

 صدر قانون النشاط العلمي الذي يهدف إىل تعزيز االهتمام الذي           ١٩٩٢نوفمرب  / تشـرين الثاين   ١٠يف   -٦٦٢
ص القانون على وحدة علوم التعليم العايل، وعلى وين. توجهه الدولة للعلم باعتباره شرطاً أساسياً يف تنمية اجملتمع

احلقوق واملسؤوليات واالستقالل واحلرية األكادميية ألفراد اجملتمع العلمي وعلى ضمانات مهنية واجتماعية وعلى             
 .اختصاص الوكاالت احلكومية بضمان النشاط الثقايف والتزامها بذلك

 شخص باحلق يف العمل يف نشاط علمي، بصرف النظر عن  من القانون على أن يتمتع كل٣وتنص املادة  -٦٦٣
العرق أو اجلنسية أو اجلنس أو اللغة أو االنتماء احلزيب أو اآلراء السياسية أو الدينية، وبصرف النظر عن املركز أو   

 .األصل االجتماعي أو املادي أو الرمسي

 البحوث، كما جتري البحوث أيضاً يف       وجتـري الـبحوث يف أكادميية العلوم يف التفيا اليت تنسق معظم            -٦٦٤
وقد أصبح كثري من املؤسسات . مؤسسات التعليم العايل ويف املؤسسات القطاعية واملتاحف واملكتبات واحملفوظات

 عقد ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١وعلى ذلك ففي . القطاعية مراكز للبحث العلمي ذات أمهية أوروبية وعاملية
إنشاء معهد الفيزياء مة للبحوث يف املفوضية األوروبية ومعهد الفيزياء يف جامعة التفيا بشأن اتفاق بني املديرية العا

وهذا مشروع واحد   . يف جامعة التفيا وحتويله إىل مركز ذي أمهية أوروبية لبحوث املغناطيسية واهليدروديناميك           
ث والتكنولوجيا املعنون النمو التنافسي     من مشروعات الربنامج اإلطاري اخلامس يف االحتاد األورويب لتنمية البحو         
ومبراعاة اإلجنازات العلمية اليت جنح فيها . واملتوازن والذي يهدف إىل تطوير تكنولوجيات عالية اعتمادا على النمو

 قانون حبوث اجلينوم اإلنساين الذي أنشأ ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣علماء التفيا يف جمال البحوث الوراثية صدر يف 
ـ    يانات وحيدة عن جينوم سكان البلد لتنشيط استخدام نتائج البحوث الوراثية يف حتسني صحة األفراد      قـاعدة ب

 .واجملتمع، وتنشيط رفع مستوى الصناعة الصيدلية وصناعة التكنولوجيا البيولوجية يف التفيا

 محاية املصاحل املعنوية واملادية

 على محاية حقوق املؤلف واحلقوق ٢٠٠٠أبريل /نيسان ٦يف التفيا ينص قانون حقوق املؤلف الصادر يف  -٦٦٥
ويتفق .  بشأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة     ١٩٩٣مايو  / أيار ١١اجملـاورة، وقد حل هذا القانون حمل قانون         

القانون اجلديد مع مجيع توجيهات االحتاد األورويب واالتفاقات الدولية السارية حىت اآلن، كما أنه يتناسق جزئياً                
 .تفاق حقوق املؤلف واتفاق األداء والفونوغرام الذي أبرمته املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكريةمع ا

وينص قانون حق املؤلف على محاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لكل من املؤلفني وفناين األداء ومنتجي               -٦٦٦
 .الفونوغرام ومنتجي األفالم ومنظمات اإلذاعة

ة هي املسؤولة عن القضايا املتصلة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف التفيا؛ ووفقاً هلذا              ووزارة الـثقاف   -٦٦٧
القانون جيب أن متارس الوزارة اإلشراف على مجعيات حتصيل الرسوم، مع االهتمام بوجه خاص بأن تكون شروط 
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ن توزيع ودفع مقابل األداء ينفذ وفقاً التحصيل والتوزيع عادلة؛ والتأكد من أن التكاليف اإلدارية هلا ما يربرها، وأ
وتصدر الوزارة توجيهات   . لإلجـراء املنصـوص علـيه؛ وأن إصدار التراخيص ال يتأخر بدون أي مربر مقبول              

فإذا مل تنفذ اجلمعية . الستبعاد احلاالت اليت ميكن التعرف فيها على الفشل يف حتصيل الرسوم من جانب اجلمعيات
يف تلك ) أو فصل أحد املسؤولني(ارة أن تتقدم إىل احملكمة بطلب حل اجلهاز التنفيذي تلك التوجيهات يكون للوز

 .وهذا اإلشراف موجه إىل محاية مصاحل أصحاب احلقوق أي املؤلفني وفناين األداء واملنتجني. املنظمة

 اليت متثل LaIPA اليت متثل املؤلفني وAKKA/LAAوتوجد يف التفيا مجعيتان لتحصيل حقوق املؤلفني ومها  -٦٦٨
 .فناين األداء واملنتجني

) (AKKA/LAA، Copyright and Communication Consulting agency/Latvian Copyright Agencyومجعية  -٦٦٩
 األجنبية  وهي منظمة ال هتدف إىل الربح وتربم اتفاقات ترخيص مع املؤلفني من التفيا واملنظمات١٩٩٥أنشئت عام 

وهذه املنظمة  .  منظمة أجنبية حلقوق املؤلف    ٨٠ من املؤلفني يف التفيا وأعضاء من حنو         ٢ ٠٠٠ومتـثل أكثر من     
 ٢٠٠٠وتفيد املعلومات الواردة من حمكمة ريغا أن الدعاوى اليت تقدمت هبا تلك املنظمة عام . CISACعضو يف   

ربع حصلت املنظمة على ومن هذه املطالبات األ. كانت أربع دعاوى ختص حتصيل األتاوات من عدة حمطات إذاعة
 .حكم ملصلحتها، يف حني أن اإلجراءات يف احلالة الرابعة أُهنيت

رابطة  (MCand AEPO أُنشـئت رابطة فناين األداء واملنتجني بدعم من  ١٩٩٩يولـيه  / متـوز ٢٠ويف  -٦٧٠
. اء واملنتجني يف التفيا   وهذه الرابطة هي مجعية للتحصيل تدير حقوق فناين األد        ) املنظمات األوروبية لفناين األداء   

وقد بدأت هذه املنظمة عملها من فترة قصرية وجيري وضع مشروع خطة العمل، كما أهنا أقامت مكتباً إدارياً هلا، 
 .ووقعت عقوداً مع أصحاب حقوق املؤلف، مع رسم استراتيجية للتفاوض مع املستفيدين

وقد وضع  . ية الفعالة حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة     ويف السـنوات األخرية زادت جهود الدولة لضمان احلما         -٦٧١
، وضمن  ٢٠٠٥-٢٠٠٠مشروع برنامج لتنمية حقوق امللكية الفكرية وللتنمية االستراتيجية اليت تضمن محايتها يف فترة              

 ٢٠٠١هذا الربنامج وضعت وزارة الثقافة خطة نشاط جيب تنفيذها لضمان محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة عامي                 
ويف الوقـت نفسـه جيـري إنشاء جملس إشراف على حقوق امللكية الفكرية ليتوىل مهمة اإلشراف وتنسيق                  . ٢٠٠٢و

العملـيات اجلاريـة يف جمـال حقوق امللكية الفكرية يف البلد، ويضع استراتيجية موحدة حلماية تلك احلقوق، ويصدر                   
 .التوجيهات للمؤسسات املختصة

 قافة والبحثالتعاون الدويل يف جمال الث

باإلضافة إىل االتفاقات املتعددة األطراف الدولية اليت سبق ذكرها أبرمت التفيا اتفاقات ثنائية للتعاون يف  -٦٧٢
البحـث والثقافة مع كل من الواليات املتحدة األمريكية، اجلمهورية التشيكية، مصر، فرنسا، اليونان، كرواتيا،               

يزستان، الصني، اململكة املتحدة، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فنلندا، إسبانيا، اهلند، إيطاليا، إسرائيل، قربص، قريغ
 .أوكرانيا، هنغاريا، أوزبكستان، أملانيا، فييت نام
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 احلواشي

 
 .البيانات من إدارة اإلحصاء املركزية )١(

 .البيانات من إدارة اإلحصاء املركزية )٢(

 .البيانات من إدارة اإلحصاء املركزية )٣(
 .٢٠٠١بيانات من وكالة التأمينات االجتماعية احلكومية عن املبالغ الفعلية لإلعانات عام  )٤(
 .٢٠٠١احلكومية عن املبالغ الفعلية لإلعانات عام بيانات من وكالة التأمينات االجتماعية  )٥(
 .٢٠٠١بيانات من وكالة التأمينات االجتماعية احلكومية عن املبالغ الفعلية لإلعانات عام  )٦(
 حتسب إعانة األمومة على أساس األيام التقوميية ال على أساس أيام العمل كما              ١٩٩٧ابتداء من عام     )٧(

 .كان متبعاً من قبل
الئحة االشتراطات الصحية يف صالونات  ٢٥ الئحة جملس الوزراء رقم ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين  ١٨ )٨(

 .تصفيف الشعر
الئحة االشتراطات الصحية يف صالونات ، ٢٢ الئحة جملس الوزراء رقم ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٦ )٩(

 .التجميل
 يف محامات    االشتراطات الصحية  ،  ٤٣٩ الئحة جملس الوزراء رقم      ٢٠٠٠ديسمرب  / كـانون األول   ٩ )١٠(

 .الساونا العامة
الئحة االشتراطات الصحية يف فنادق     ،  ١٣٧ الئحة جملس الوزراء رقم      ٢٠٠٠أبـريل   / نيسـان  ١١ )١١(

 .اإلقامة
الئحة االشتراطات الصحية يف    ،  ٤٣١، الئحة جملس الوزراء رقم      ٢٠٠٠ديسمرب  / كـانون األول   ١٢ )١٢(

 .مؤسسات الرعاية االجتماعية
الئحة االشتراطات الصحية يف مرافق     ،  ٣٠٠وزراء رقم    الئحـة جملـس ال     ١٩٩٨أغطـس   / آب ١١ )١٣(

 .السباحة
منهجية إقامة مناطق حممية حول     ،  ٥٠٢ الئحة جملس الوزراء رقم      ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩ )١٤(
 .املقابر
، الئحة األمراض املعدية غري املسموح ٣٥٩ الئحة جملس الوزراء رقم ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٨ )١٥(

 .هنيةهبا يف األنشطة امل
 .االشتراطات الصحية يف تداول األغذية، ١٣٠ الئحة جملس الوزراء رقم ١٩٩٨أبريل / نيسان١٤ )١٦(
 .النظام األساسي ملديرية التفتيش على األغذية، ٢٦١ الئحة جملس الوزراء رقم ١٩٩٧يوليه / متوز٢٩ )١٧(
 .البيانات من إدارة اإلحصاء املركزية )١٨(


