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 مقدمة

تتشـرف حكومة مجهورية سلوفينيا بأن تقدم إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التقرير               -١
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        ١٧ و ١٦األويل لسـلوفينيا، الذي أُعد وفقاً للمادتني        

قرير بإجياز اإلجراءات املتخذة والتقدم احملرز يف إعمال        ويعرض الت "). العهد"املشـار إليه فيما يلي ب         (والثقافـية   
وبالنظر إىل  . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١احلقوق املكفولة مبوجب العهد، وُيظهر حالة التشريعات الوطنية حىت          

 . تنفيذ العهدتأخري تقدمي التقرير األويل لبضعة أعوام، ميثل هذا التقرير أيضاً التقرير الدوري الثاين لسلوفينيا بشأن 

وأُعـد الـتقرير بالتعاون بني خمتلف الوزارات التنفيذية ومكاتب حكومة سلوفينيا املسؤولة عن إعمال                -٢
وقد أُرسل التقرير للتداول بشأنه إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة العمل . احلقوق املكفولة مبوجب العهد

واعتمدت احلكومة التقرير يف    . سان، وحكومة مجهورية سلوفينيا   املشـتركة بـني اإلدارات واملعنـية حبقوق اإلن        
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٥اجتماعها العادي الستني املعقود يف 

احتاد النقابات احلرة يف سلوفينيا،     : وأُرسـل التقرير أيضاً إىل الشركاء االجتماعيني التالني لقراءته بعناية          -٣
، واحتاد )االستقالل (NEODVISNOST -نقابات اجلديدة يف سلوفينيا  يف سلوفينيا، واحتاد ال٩٠واحتـاد نقابات    
 . سلوفينيا، ورابطة أصحاب العمل يف سلوفينيا، ورابطة أصحاب األعمال احلرفية يفPERGAM -نقابات سلوفينيا 

 ١املادة 

 احلق يف تقرير املصري

  حق األمم يف تقرير مصريها-ألف 

، ")الدستور"املشار إليه فيما يلي ب  ( ديباجة دستور مجهورية سلوفينيا إن احلق يف تقرير املصري مكفول يف  -٤
 من هذا الدستور، وهي املادة اليت تنص على أن سلوفينيا هي دولة جلميع مواطنيها،               ٣ من املادة    ١ويف الفقـرة    

 .أساسها حق الشعب السلوفيين الدائم وغري القابل للتصرف يف تقرير املصري

لى أن سلوفينيا مجهورية دميقراطية ودولة تستند إىل سيادة القانون ودولة اجتماعية ويـنص الدسـتور ع     -٥
 ). الدستور من١٣٨املادة (وُيماَرس احلكم الذايت احمللي يف البلديات واجملتمعات احمللية األخرى ).  من الدستور٢املادة (

  حرية التصرف يف املوارد الطبيعية-باء 

 ). من الدستور٧٠املادة (وُيحدد القانون شروط استغالل هذه املوارد . لطبيعيةجيوز استغالل املوارد ا -٦

وحيدد القانون شروط إنشاء املؤسسات . مكفولة يف سلوفينيا") املبادرة االقتصادية("وحرية إقامة املشاريع  -٧
 ).ور من الدست٧٤املادة (وال جيوز ممارسة نشاط جتاري يتناىف مع املصلحة العامة . التجارية
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 ٢املادة 

 إعمال احلقوق املعترف هبا

  اإلعمال التدرجيي للحقوق-ألف 

جيـب أن تـتفق القوانـني وغريها من اللوائح مع مبادئ القانون الدويل اليت حتظى بالقبول العام ومع                    -٨
 ).٨املادة ( املعاهدات امللزمة لسلوفينيا، وُتطبَّق املعاهدات اليت يتم التصديق عليها ونشرها تطبيقاً مباشراً

ويدرج الدستور أيضاً يف حقوق اإلنسان واحلريات األساسية احلق يف حرية العمل، والضمان االجتماعي               -٩
ويكفل الدستور كذلك احلق يف     . والـرعاية الصحية، ويوفر احلماية اخلاصة للزواج واألسرة واألطفال واملعوقني         

ؤسسات التعليم العايل، وحرية العلم والفن، واإلبداع، والتعبري        التربية والتعليم، واستقالل اجلامعات وغريها من م      
ويف جمال العالقات االقتصادية واالجتماعية، ينظم      . عـن االنتماء القومي، واستخدام املرء للغته اخلاصة وكتابته        

 . الدستور محاية العمل، واحلرية النقابية، واحلق يف اإلضراب ويف السكن املالئم

 ز عدم التميي-باء 

ينص الدستور على املبدأ العام الذي يقضي باملساواة أمام القانون، ويقضي حبظر التمييز املستند إىل خمتلف  -١٠
تكفل لكل شخص يف سلوفينيا املساواة يف حقوق اإلنسان : " مـن الدستور على ما يلي  ١٤وتـنص املـادة     . العوامـل 

غري  نصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد السياسي أو          واحلـريات األساسية، بصرف النظر عن األصل القومي أو الع         
فاجلميع سواء أمام   . السياسـي أو املركـز املـادي أو املولد أو التعليم أو احلالة االجتماعية أو أي ظرف شخصي آخر                  

 ".القانون

 ٣املادة 

 مبدأ تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل

  اجلوانب الدستورية والتشريعية-ألف 

 من الدستور، جيب أن تتفق القوانني وغريها من اللوائح مع مبادئ القانون الدويل اليت               ٨فقـاً للمادة    و -١١
 من الدستور أيضاً على أن ٨ويف هذا الصدد، تنص املادة   . حتظـى بالقبول العام ومع املعاهدات امللزمة لسلوفينيا       

 .شراًتطبَّق املعاهدات اليت يتم التصديق عليها ونشرها تطبيقاً مبا

اليت صدقت عليها سلوفينيا واليت تتضمن مبدأ املساواة يف املعاملة          ) املعاهدات(وتشمل االتفاقات الدولية     -١٢
 : بني الرجل واملرأة يف إطار ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية ما يلي

 جلمهورية اجلريدة الرمسية   (االتفاقـية األوروبـية حلمايـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية            -
 Ur. 1. RS-M)  وRS 2/1994 ;1/1994 -سلوفينيا 
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 ؛)Ur. 1. RS-MP, 7/99; RS 24/99) (املعدل(امليثاق االجتماعي األورويب  -

اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية     (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        -
 ؛)Ur. 1. SFRJ 7/71 - االشتراكية

 ؛)Ur. 1. SFRJ-MP, 6/1967(فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري االت -

 ؛)Ur. 1 SFRJ-MP, 11/1981(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -

 بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي          ١٠٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       -
 ؛)Ur. 1. RS, 15/92(قيمة متساوية 

 ).Ur. 1. RS, 15/92( بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

  دستور مجهورية سلوفينيا-١

إن مبدأ املساواة أمام القانون أو مبدأ املساواة القانونية مبدأ راسخ يف سلوفينيا يف إطار حقوق اإلنسان                  -١٣
 من الدستور تقضي بأن ُتكفَل لكل شخص املساواة يف حقوق اإلنسان واحلريات             ١٤ فاملادة   .وحرياته األساسية 

األساسية، بصرف النظر عن األصل القومي، أو العنصر، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو املعتقد السياسي أو غري 
 .، أو أي ظرف شخصي آخرالسياسي، أو املركز املادي، أو املولد، أو التعليم، أو احلالة االجتماعية

 مبمارسة حقوق اإلنسان مباشرة ووفقاً للدستور، وتنص على أنه جيوز أن ينظم القانون ١٥وتقضي املادة  -١٤
أسلوب ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف احلاالت اليت ينص فيها الدستور على ذلك أو حينما يكون     

ومحاية احلق يف املساواة أمام القانون      . ن احلقوق أو حرية من احلريات     ذلك ضرورياً حبكم الطبيعة اخلاصة حلق م      
مكفولة لألفراد إما مباشرة أو عن طريق مؤسسة أمني املظامل املعين حبقوق            ) مبـا يف ذلـك املساواة بني اجلنسني       (

 . اإلنسان كهيئة مستقلة

 من  ٤٣ اقتراحاً بتعديل املادة     ، اعتمدت اجلمعية الوطنية جلمهورية سلوفينيا     ٢٠٠٣ويف أواخـر عـام       -١٥
الدستور بإضافة فقرة جديدة تقضي بأن ينص القانون على تدابري تعزيز تكافؤ الفرص بني املرشحني واملرشحات                

 . للمناصب اليت يتم شغلها باالنتخاب يف هيئات الدولة والسلطات احمللية

ص الدستور أيضاً، يف إطار الفرع اخلاص       ، ين ) من الدستور  ٤٩املادة  (وفـيما يـتعلق مببدأ حرية العمل         -١٦
 :حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية على ما يلي

 حرية العمل مكفولة؛ - 
 لكل شخص أن خيتار عمله حبرية؛ - 
 ؛)مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة(تتاح لكل شخص فرصة متساوية لتقلد أي منصب  - 
 .العمل القسري حمظور - 
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 شريعي اإلطار الت-٢

، كان دستور سلوفينيا وتشريعاهتا تقتصر على أحكام منع التمييز بسبب نوع اجلنس،  ٢٠٠٢حـىت عام     -١٧
لكـن التدابري اإلجيابية اليت ميكن أن تكفل تكافؤ الفرص يف التمتع حبقوق اإلنسان ويف حتقيق القدرات الشخصية       

وأظهرت التجارب يف سلوفينيا، كما . اإلطار التشريعيللمسامهة يف التنمية االجتماعية مل تكن قد أُدرجت بعد يف 
يف بلدان أخرى، أنه ال ميكن حتقيق املساواة الفعلية مبجرد منع التمييز بني اجلنسني، وأن حتقيق هذا اهلدف يتطلب            

 . مزيداً من التدابري واجلهود وااللتزامات حلفز املشاركة الكاملة للجنسني يف اجملتمع كله

 يونيه /مهـية ضمان املساواة القانونية والفعلية بني اجلنسني، اعتمدت سلوفينيا، يف حزيران           وإدراكـاً أل   -١٨
 .٢٠٠٢ يوليه/ متوز٢٠وبدأ نفاذ القانون يف ). Ur. 1. RS, 59/2002(، قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل ٢٠٠٢

 قُصد به بصورة رئيسية إزالة الفجوة وهـذا القانون، الذي يهدف إىل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل،      -١٩
كما حيدد القانون التدابري اليت سيجري تنفيذها يف املستقبل         . بـني املسـاواة الرمسية يف القانون واملساواة الفعلية        

والغرض من هذا القانون هو إدخال قاعدة قانونية عامة الختاذ خمتلف التدابري . لتحقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني
مية إىل تعزيز املساواة الفعلية بني اجلنسني وحتقيق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، وصياغة سياسة وطنية يف هذا         الرا

 .اجملال ووضع إجراء خاص ملعاجلة االنتهاكات الفردية ملبدأ املساواة يف املعاملة بني اجلنسني

ملرأة وحتقيق تكافؤ الفرص للمرأة     وهـو يف هذا الصدد قانون عام حيدد األسس املشتركة لتحسني حالة ا             -٢٠
وستوفر . والـرجل يف املـيدان السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتعليمي وغريه من ميادين احلياة يف اجملتمع              

األسـس املشـتركة اليت حددها القانون نقطة بداية لتنظيم تكافؤ الفرص يف التشريع القطاعي، وبصورة رئيسية                 
.  ذات طابع تنظيمي، ولتحديد أشكال حمددة من التمييز القائم على نوع اجلنس واملعاقبة عليها            العتماد تدابري عامة مالئمة   

 بتوفري تعريف عام لعدم     ونظراً لطبيعة هذا القانون، فإنه ال ينص على توقيع جزاءات يف حالة االنتهاكات، لكنه يكتفي              
 القانون يشمل. (لوائح ولتوقيع اجلزاءات يف التشريع القطاعياملساواة يف املعاملة بني اجلنسني، ويوفر بذلك مبدأ توجيهياً ل    

 ).جزاءات بشأن اعتماد التدابري اإلجيابية وتنفيذها على حنو غري مشروع وجزاءات خاصة باألحزاب السياسية

باشر وغري وُيعرِّف القانون مفاهيم مثل املساواة بني اجلنسني، واملساواة يف املعاملة بني اجلنسني، والتمييز امل -٢١
وهتدف التدابري العامة واخلاصة إىل إزالة أو منع عدم املساواة يف املعاملة بني             . املباشـر، والتدابري العامة واخلاصة    

وجيوز أن حيدد القانون تدابري عامة كشكل حمدد للتمييز الذي ُيسمح به، لكن             . اجلنسني وحتقيق املساواة الفعلية   
ري سياسية الطابع ترمي إىل توعية اجلمهور األوسع مبجال تكافؤ الفرص، هـذه الـتدابري قـد تكـون أيضاً تداب      

 . واستراتيجية التنمية، وبرامج األنشطة يف كل جمال من جماالت احلياة العامة

وحيـدد القـانون أيضاً تدابري خاصة تسمح باختالف املعاملة بني املرأة والرجل، ولكن يف احلاالت اليت                  -٢٢
إىل أهداف مشروعة فقط وُتحدد التدابري الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل           ) ختالفهذا اال (يسـتند فـيها     

وهلذا السبب ال يسمح القانون     . معقـوال وتتناسـب مع االختالفات احملددة بصورة موضوعية بني املرأة والرجل           
ني واليت توجد فيها أسباب بتطبيق تدابري خاصة إال يف احلاالت اليت يكون اهلدف فيها هو حتقيق املساواة بني اجلنس

وبالنظر إىل  .  من القانون اجلهات اليت يسمح هلا باعتماد التدابري اخلاصة         ٩وحتدد املادة   . معقولة ومربرة لتطبيقها  
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تباين احلالة بني خمتلف اجملاالت، سيكون على السلطات اليت تقرر اعتماد تدابري خاصة دراسة الظروف واعتماد                 
 . لذلك، يف جماالت التعليم والعمل والترقية والتمثيل يف احلياة العامة وهلم جراالتدابري املناسبة تبعاً

. وتنقسـم الـتدابري اخلاصة إىل ثالث فئات، تشمل التدابري اإلجيابية، والتدابري احلافزة، وتدابري الربامج               -٢٣
 األقل حظا من التمثيل يف جمال معني أو والتدابري اإلجيابية هي تلك التدابري اليت متنح األولوية ملن ينتمون إىل اجلنس

. ونظراً الحتمال إساءة استعمال التدابري اإلجيابية، فإن طريقة تطبيقها حمددة أيضاً بالتفصيل  . األضـعف مركـزاً   
وهليـئات الدولة وهيئات القطاع العام األخرى، والوكالء االقتصاديني، واألحزاب السياسية، ومنظمات اجملتمع             

وميكن أن ُتتخذ هذه التدابري يف جماالت التربية والتعليم، والعمل، واحلياة           . اختاذ التدابري اإلجيابية  املـدين صالحية    
وجيب أن . املهنية، والنشاط العام أو السياسي، ويف شىت ميادين احلياة االجتماعية اليت توجد فيها مربرات الختاذها

ية اليت ينبغي اختاذها وجيب أن تستند هذه اخلطة إىل          يـتم ذلك بعد وضع خطة عمل خاصة تشمل التدابري اإلجياب          
وينبغي أن حتدد خطة العمل أسباب اختاذ التدابري اإلجيابية، واألهداف اليت        . حتليل مراكز اجلنسني يف جمال عملهما     

ب تقدمي وجي. ينبغي حتقيقها، وأن حتدد مواعيد بدء وإهناء تنفيذ التدابري، وحتدد طرق الرصد واإلشراف املتعلقة هبا
 .خطة العمل هذه إىل مكتب تكافؤ الفرص للموافقة عليها موافقة أولية قبل بدء عملية التنفيذ

وعلى غرار وثائق االحتاد األورويب وسياسات تكافؤ الفرص املتبعة يف دول االحتاد األورويب، يرسي قانون  -٢٤
ين إرساء مبدأ املساواة بني اجلنسني أن جيري، يف         ويع. تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل مبدأ املساواة بني اجلنسني        

إطار وضع السياسات والتدابري، تقييم احتياجات اجلنسني، وإبراز االختالفات اليت ينفرد هبا كل جنس، واالهتمام 
بالنسـب بـني املرأة والرجل، وإدراج مسألة النسب بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت املؤثرة على الناس، والتحقق                  

ـ  ووفقاً للقانون املقترح، تقع    . بق مـن خمتلف اآلثار اليت قد حتدثها السياسات والتدابري على املرأة والرجل            املس
مسـؤولية إرساء مبدأ املساواة بني اجلنسني على عاتق احلكومة والوزارات واجملتمعات احمللية، بينما يكون مكتب      

 .والتقنيات املالئمةتكافؤ الفرص مسؤوالً عن تقدمي الدعم املهين لوضع الطرق 

ويـنص القانون على اعتماد برنامج وطين خاص لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل، وفقاً ملا التزمت به                  -٢٥
وسيمتد الربنامج الوطين ). ١٩٩٥املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،  (سلوفينيا مبوجب منهاج عمل بيجني      

تشهد مظاهر عدم مساواة بني اجلنسني، وباإلضافة إىل مشاركة الوزارات ومكتب إىل مجيع اجملاالت الرئيسية اليت      
تكـافؤ الفـرص يف صـياغة الربنامج، سيكون هناك تعاون من املنظمات غري احلكومية والشركاء االجتماعيني                 

امج الوطين، ستعتمد   وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للربن    . واجملتمعات احمللية واألفراد العاملني يف جمال تكافؤ الفرص       
 . احلكومة كل سنتني خطة دورية حتدد أنشطة املكتب والوزارات والعناصر الفاعلة األخرى للفترة اجلارية

ويتمثل جانب هام من القانون يف تطبيق املساواة يف التعليم على مجيع مستويات التعليم، مبا أن ذلك شرط  -٢٦
 ونظام التعليم بالغ األمهية يف القضاء على األفكار املسبقة والقوالب           .أساسـي لنشر الوعي تدرجيياً يف هذا اجملال       

ولكي يدعم نظام التعليم املواطَنة النشطة للجنسني كليهما، جيب         . النمطية املتعلقة بأدوار املرأة والرجل يف اجملتمع      
.  الكايف هبذه املسألة   أن ختلـو الكتب املدرسية من أي قوالب منطية وجيب أن تكون هيئة التدريس واعية بالقدر               

وأشـارت البحوث اليت أجريت يف رياض األطفال إىل أن التمييز يف تربية اجلنسني يتم عن طريق اللهو واللعب                    
املستخدمة، بينما أظهرت التحليالت اليت أجريت لكتب املدارس االبتدائية السلوفينية أن هذه الكتب تسهم أيضاً               

 . بني اجلنسني وأدوارمها يف اجملتمعيف اإلبقاء على التفرقة التقليدية 
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وحيتذي القانون بنمط البلدان األوروبية األخرى يف إنشاء املؤسسة اخلاصة لنصري تكافؤ الفرص بني املرأة         -٢٧
والـرجل، وهي املؤسسة اليت ستتوىل، مببادرة األفراد املؤهلني وغريهم، معاجلة هذه القضايا وإصدار آراء خطية                

واإلجراء الذي  . خص من األشخاص قد عاىن من عدم املساواة يف املعاملة بسبب جنسه           بشـأن مـا إذا كان ش      
سيتخذه نصري تكافؤ الفرص ليس إجراًء قانونياً رمسياً وال يرتب آثاراً رمسية؛ وال ينص القانون على توقيع جزاءات 

 ولكن سيكون يف استطاعة     ولن يكون رأي نصري تكافؤ الفرص ملِزماً،      . يف حالـة عدم التعاون يف هذا اإلجراء       
الطـرفني، قـبل الـنظر يف احلالة وبعده، اللجوء إىل مجيع اإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني األخرى، مثل               

. الشـكوى الدسـتورية، واحلمايـة القضائية، وعرض احلالة على أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان، وهلم جرا                
 الكشف عما قد يوجد من معاملة غري متساوية بني اجلنسني، وتسليط      والغـرض الرئيسي من معاجلة احلاالت هو      

الضـوء بالتايل على هذه املشكلة وعلى جمال حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلمهور بصورة عامة، مما يسهم يف زيادة                   
 .الوعي واإلملام باحلقوق يف هذا اجملال

صة، نظراً ملا يتسم به املستوى احمللي من أمهية         ويقضـي القانون أيضاً بتكليف اجملتمعات احمللية مبهام خا         -٢٨
ولذلك ينص القانون على إمكانية تعيني منسق لتكافؤ الفرص، يتوىل رصد           . بالغـة يف جمال حتقيق تكافؤ الفرص      

اختـاذ القـرارات وآثاره يف اجملتمع احمللي من زاوية نوع اجلنس، واقتراح التدابري واألنشطة يف جمال حتقيق تكافؤ      
 .والقيام بدور استشاري يف صياغة احللولالفرص 

، كان جمال عالقات العمل يف سلوفينيا ينظمه قانونان يرجع تاريخ اعتمادمها إىل عهد              ٢٠٠٢وحىت عام    -٢٩
 ,Ur. 1. SFRJ, 60/89 and 42/90; Ur. 1. RSقانون احلقوق األساسية املترتبة على العمل، (يوغوسالفيا السابقة 

وال يتضمن أي من هذين ). UR. 1. RS-old, 14/90, Ur. 1. RS, 65(2000)العمـل،   وقـانون  66/93 ,4/91
ولتوفري احلماية من التمييز يف جمال العمل، خالل هذه الفترة، . القانونني أحكاماً صرحية حتظر التمييز يف جمال العمل

ات منظمة العمل الدولية صدقت     كانت اتفاقيتان من اتفاقي   )  من الدستور  ٨املادة  (اسـتناداً إىل أحكام الدستور      
ومل يعد القانونان   ). ١١١ ورقم   ١٠٠اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم      (علـيهما سـلوفينيا تطـبقان مباشرة        

 ).Ur. 1. RS, 42/2002( وتنفيذه ٢٠٠٢املذكوران ساريني بعد اعتماد قانون العمل اجلديد يف عام 

، بعد صياغة ألحكامه ومداوالت بشأهنا      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٤واعـُتمد قـانون العمـل اجلديد يف          -٣٠
 وشارك فيها متخصصون سلوفينيون يف قوانني العمل وخرباء أجانب يف هذه            -اسـتمرت أكثر من سبع سنوات       

 وبعد تنسيق مكثف بني الشركاء االجتماعيني ومناقشات ومقترحات من نواب احلكومة وأحزاب املعارضة يف               -القوانني  
 . ٢٠٠٣يناير / الثاين كانون١وبدأ نفاذ القانون يف . ية يف املراحل التشريعية الثالث العتماد القانوناجلمعية الوطن

 من القانون ٦فاملادة . وينص قانون العمل اجلديد يف مقدمته على حظر عام للتمييز يف امليدان الذي ينظمه -٣١
ة التوظيف أو العمال يف أثناء عملهم وفيما يتصل يف عملي) املرشحون(متنع أصحاب العمل من معاملة طاليب العمل 

بإهناء خدمتهم معاملة غري متساوية على أساس نوع اجلنس أو العنصر أو لون البشرة أو السن أو احلالة الصحية أو 
 اإلعاقة أو املعتقد الديين أو السياسي أو غريمها من املعتقدات أو العضوية يف نقابة أو األصل القومي واالجتماعي                 

وجيب أن يكفل للمرأة والرجل     . أو احلالـة األسرية أو املركز املادي أو امليل اجلنسي أو أي ظرف شخصي آخر              
تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف جمال العمل والترقية والتدريب والتعليم وإعادة التدريب واألجر وغريه من                

وُيحظر التمييز املباشر   . العمل وإلغاء عقد العمل   مكافـآت العمل والتغيب عن العمل وعالقات العمل وساعات          
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وغـري املباشـر عـلى أساس نوع اجلنس والعنصر والسن واحلالة الصحية أو اإلعاقة واملعتقد الديين أو غريه من                
وينشأ التمييز غري املباشر إذا ما كانت األحكام واملعايري واملمارسات   . املعـتقدات وامليل اجلنسي واألصل القومي     

ـ  ايدة ظاهـرياً ُتضعف مركز األشخاص املنتمني إىل فئة حمددة من نوع اجلنس أو العنصر أو السن أو احلالة                   احمل
الصحية أو اإلعاقة أو املعتقد الديين أو أي معتقد آخر أو امليل اجلنسي أو األصل القومي، ما مل تكن هذه األحكام 

وإذا ما ذكر مرشح أو عامل طرف يف نزاع . مة وضروريةواملعايري واملمارسات مربرة من الناحية املوضوعية ومالئ
وقـائع تؤيـد االشتباه يف انتهاك حظر التمييز بسبب العوامل املذكورة، فإن عبء إثبات أن نوع وطبيعة العمل             

ويف حالة انتهاك حظر التمييز، يلزم أصحاب العمل بدفع         . يربران اختالف املعاملة يقع على عاتق صاحب العمل       
 . لمرشحني أو العمال مبوجب القواعد العامة املنظمة للقانون املدينتعويضات ل

ويف حالـة البحـث عن مرشحني وإبرام عقود العمل، ينص القانون صراحة على أنه ال جيوز ألصحاب            -٣٢
العمل اإلعالن عن وظائف شاغرة للرجال أو للنساء فقط، ما مل يكن تعيني جنس حمدد شرطاً أساسياً من شروط           

وال جيوز أيضاً اإلشارة يف اإلعالنات عن الوظائف إىل تفضيل تعيني جنس حمدد، ما مل يكن                .  املطلـوب  العمـل 
 ). من قانون العمل٥املادة (اجلنس احملدد، كما سبق ذكره، شرطاً أساسياً للعمل املطلوب إجنازه 

مل والرضاعة الطبيعية، كما     من قانون العمل احلماية للعامالت من الفصل يف أثناء احل          ١١٥وتوفر املادة    -٣٣
 االستثناءات من هذا النص، ولكنها تقتصر على حالة الفصل االستثنائي أو            ٣وحتدد الفقرة   . توفر إجازة لألبوين  

) إعادة التنظيم املايل  (ومل يعد فصل املرأة واألبوين يف إطار إعادة اهليكلة          . نتـيجة توقـف نشاط صاحب العمل      
ونظراً ألن النساء كن يشكلن يف املاضي غالبية        . قبل بدء نفاذ قانون العمل اجلديد     مسموحاً به، كما كان احلال      

 . املتأثرين، كقاعدة عامة، فإن الفصل يف إطار إعادة اهليكلة يعين ممارسة التمييز غري املباشر فعلياً

 على أن أصحاب    وفـيما يتعلق باألجر، يرسي القانون مبدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة وينص              -٣٤
العمل ملزمون بدفع أجور متساوية للعمال، بصرف النظر عن نوع اجلنس، لقاء نفس العمل والعمل املتساوي يف                 

وأي شروط يف عقود العمل، واالتفاقات اجلماعية، وأي إجراءات عامة يتخذها أصحاب العمل وتتعارض . القيمة
 ). قانون العمل من١٣٣املادة (مع هذا النص القانوين تعترب باطلة 

ويف حالة اإلبقاء على النظام املعمول به       ". العاملني املسنني " من قانون العمل تعريفاً ل         ٢٠١وتوفر املادة    -٣٥
فهذا النظام يعين،   . متييزاً مباشراً )  عاماً ٥٥(دون تغيري، سريتب تطبيق املساواة بني الرجل واملرأة يف سن التقاعد            

ستفادة غالبية النساء من محاية العاملني املسنني، إذ تشري بيانات معهد إعانات التقاعد             من الناحية العملية، عدم ا    
واإلعاقـة إىل أنه نظراً الشتراط سن وفترة خدمة أقل بالنسبة للمرأة الستحقاق املعاش التقاعدي، فقد بلغ سن                  

 عاماً ٥٨ سن تقاعد الرجل ويف الفترة نفسها بلغ متوسط. ٢٠٠١ عاماً وعشرة شهور يف عام  ٥٤تقـاعد املرأة    
وبذلك كان باستطاعة غالبية العاملني الرجال االستفادة من محاية العاملني املسنني، بينما مل يكن ذلك               . وشهرين

 على حتقيق زيادة تدرجيية يف سن التقاعد بالنسبة         ٢٣٦وهلذا السبب فإن نص املادة      . يف استطاعة غالبية العامالت   
 .، وفقاً لقانون التقاعد، ميثل تدبرياً إجيابيا٢٠٠٤ً عاماً حبلول عام ٥٥ عاماً إىل ٥١للمرأة من 
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  التدابري املتخذة للوفاء مببدأ تكافؤ الفرص-باء 

 )مكتب تكافؤ الفرص( اإلطار املؤسسي -١

كانـت اخلطوة األوىل حنو حتقيق السياسة العامة لتكافؤ الفرص على أعلى مستويات السلطة هي إنشاء                 -٣٦
، بعد أول انتخاب متعدد األحزاب      ١٩٩٠يونيه  /وقد أُنشئت اللجنة يف حزيران    .  الربملانية لسياسات املرأة   اللجنة

كما أن الوعي بضرورة رصد مركز املرأة رصداً منهجياً ومنع التمييز ضدها وهتميشها نتيجة القتصاد               . مباشـرة 
ومببادرة من اللجنة الربملانية، قررت حكومة      . السوق أدى إىل إنشاء هيئة حكومية مستقلة مشتركة بني اإلدارات         

، قررت احلكومة إعادة تسمية مكتب      ٢٠٠١فرباير  / شباط ١٥ويف  . سـلوفينيا إنشـاء مكتـب سياسات املرأة       
 .سياسات املرأة، الذي أصبح مكتب تكافؤ الفرص

واهليئات اإلدارية  وفـيما يلي املهام اليت يضطلع هبا مكتب تكافؤ الفرص، بالتعاون مع خمتلف الوزارات                -٣٧
 :األخرى واملنظمات احلكومية وغري احلكومية الدولية واحمللية واألجنبية

 رصد حالة املرأة والوفاء حبقوقها اليت يكفلها الدستور والقوانني واالتفاقيات الدولية؛ -

التنفيذية، دراسة اللوائح واإلجراءات والتدابري القانونية اليت تعتمدها حكومة سلوفينيا والوزارات  -
 من زاوية حالة املرأة ومبدأ تكافؤ الفرص، وتقدمي آراء ومقترحات قبل اعتمادها؛

التعاون يف صياغة اللوائح واإلجراءات والتدابري األخرى اليت تضعها الوزارات فيما يتعلق حبالة              -
 املرأة وحتقيق تكافؤ الفرص؛

 ا بشأن التدابري املتصلة مبجال عمله؛تقدمي مبادرات ومقترحات إىل حكومة سلوفينيا ووزاراهت -

 إعداد الدراسات التحليلية والتقارير وغري ذلك من املواد؛ -

 تشجيع املساواة بني املرأة والرجل عن طريق اإلعالم والتوعية؛ -

 دراسة مبادرات املنظمات غري احلكومية املتصلة مبجال نشاطه؛ -

 واإلقليمية يف جمال تأمني تكافؤ الفرص، وفقاً للوائح         متثيل حكومة سلوفينيا يف املنظمات الدولية      -
 .وإجراءات سليمة

  التدابري الرامية إىل حتسني حالة املرأة-٢

كانـت سـلوفينيا هـي أول بلـد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية يبدأ األعمال التحضريية لتنفيذ                 -٣٨
، وضع مكتب سياسات املرأة مشروعاً معنوناً       ١٩٩٧ويف عام   . اسـتراتيجية إدخـال مبدأ املساواة بني اجلنسني       

، وهو املشروع الذي اشترك يف      "تعزيـز مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القرارات ووضع السياسات يف سلوفينيا           "
 .ويف إطار هذا املشروع، ركز املكتب على التعليم والتدريب والتوعية. متويله برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

غة قانون يعاجل مسألة تكافؤ الفرص، أُنشئ فريق عامل، لضمان التعاون بني مكتب تكافؤ              وبغـية صيا   -٣٩
الفـرص، ووزارة العدل، ووزارة العمل وشؤون األسرة والشؤون االجتماعية، ووزارة التعليم والعلم والرياضة،              
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ملكتب احلكومي للشؤون   ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة االقتصاد، واملكتب احلكومي للتشريعات، وا         
، )Ur. 1. RS, 59/2002(وأسفر هذا التعاون عن صدور قانون تكافؤ الفرص . األوروبية، ومكتب رئيس الوزراء

وينظم هذا القانون تكافؤ الفرص بني الرجل       . ٢٠٠٢يونيه  /الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية السلوفينية يف حزيران      
وينشئ اجلانب األهم من    . نشأ آليات ملراقبة تطبيق املبدأ من الناحية العملية       واملـرأة يف مجيع ميادين احلياة، وقد أ       

القانون اهليئات واملؤسسات اليت ستتوىل مراقبة تنفيذ القانون، ووضع السياسات يف هذا اجملال واختاذ اإلجراءات يف 
 .حالة وقوع انتهاكات

ففي القانون اجلنائي .  أيضاً تعديل قانون العقوباتوبغية معاجلة مشكلة العنف ضد املرأة معاجلة فعالة، مت -٤٠
السلوفيين، مل يكن العنف املرتيل ميثل فعالً إجرامياً خاصاً، لكنه اعترب من جرائم التشهري والقذف، وتبعاً لطبيعية                 

ماً حبكم  وال يكون املدعي العام ملز    . األضـرار الـنامجة عنه اعترب أيضاً من اجلرائم املرتكبة ضد احلياة واإلنسان            
منصبه، بتحريك الدعوى اجلنائية إال يف حالة اإلصابة البدنية اخلطرية، أما اجلرائم األخرى املتصلة هبذه احلالة فترفع 

ومل تقم غالبية النساء الاليت تعرضن للضرب وطلنب تدخل الشرطة يف           . بشـأهنا الدعاوى مبوجب القانون اخلاص     
برفع دعاوى خاصة ضد ) ألن اإلصابات مل تعترب خطرية(عليها رمسياً، مواجهة أعمال عنف ال متثل جرائم يعاقب       

، أدخلت تعديالت حمددة على     ١٩٩٩غري أنه يف عام     . الشريك الذي مارس العنف، جملموعة متنوعة من األسباب       
وتشمل ).  من قانون العقوبات   ٢٩٩املادة  (مشلت تعديالت على جرمية التصرف بعنف       (أحكام قانون العقوبات    

 .  تلقائياً، الذي حياكم مرتكبه)وبالتايل احلاالت اليت ال تنطوي على إصابة بدنية خطرية(ه اجلرمية حالياً العنف املرتيل هذ

  مستوى متثيل املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة-٣
 ١اجلدول 

 النساء والرجال يف اجلمعية الوطنية جلمهورية سلوفينيا، حبسب احلزب السياسي 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٦ عامي يف

١٩٩٦ ٢٠٠٠ 

 اجملموع النواب النائبات اجملموع النواب النائبات
 
 احلزب

 اجملموع ٩٠ ٨٣ ٧ ٩٠ ٧٨ ١٢
 حزب الدميقراطية الليربالية  ٢٥ ٢٤ ١ ٣٤ ٢٩ ٥
 )SLS(حزب الشعب السلوفيين  ١٩ ١٨ ١ - - -
 احلزب الدميقراطي السلوفيين ١٦ ١٥ ١ ١٤ ١٤ صفر
 )SKD(حزب الشعب السلوفيين  ١٠ ٩ ١ - - -
 القائمة املتحدة للدميقراطيني االجتماعيني لسلوفينيا ٩ ٩ صفر ١١ ٨ ٣
 احلزب الدميقراطي ملتقاعدي سلوفينيا ٥ ٤ ١ ٤ ٤ صفر
 احلزب الوطين السلوفيين ٤ ٣ ١ ٤ ٣ ١
 )SLS+SKD( حزب الشعب السلوفيين -   ٩ ٩ صفر
 الشعب املسيحي حزب -سلوفينيا اجلديدة  -   ٨ ٦ ٢
 حزب شباب سلوفينيا -   ٤ ٤ صفر
 اجلاليتان اهلنغارية واإليطالية  ٢ ١ ١ ٢ ١ ١

 .مكتب تكافؤ الفرص: املصدر 
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 ٢اجلدول 

 النساء والرجال يف اجلمعية الوطنية جلمهورية سلوفينيا حبسب الوظيفة بعد 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٦ و١٩٩٢انتخابات 

١٩٩٢ ١٩٩٦ ٢٠٠٠ 

 اجملموع النساء اجملموع النساء جملموعا النساء
 

 الوظيفة

 النواب ٩٠ ١٣ ٩٠ ٧ ٩٠ ١٢
 )رئيس اجلمعية الوطنية(الرئيس  ١ صفر ١ صفر ١ صفر
 نواب الرئيس ٣ صفر ٣ ١ ٣ ١
 األمني العام ٢ ١ ١ ١ ١ ١
 رؤساء جمموعات النواب  ١٠ صفر ٩ ١ ١٣ ١

 رؤساء اللجان ١١ صفر ١٢ ٢  
 ضياترؤساء املفو ١٤ ٥ ١٣ ٤  

 .مكتب تكافؤ الفرص: املصدر 

 ٣اجلدول 

 الرجال والنساء يف حكومة مجهورية سلوفينيا، حبسب الوظيفة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٠ 

أكتوبر /تشرين األول
٢٠٠٠ 

 
 ١٩٩٩فرباير /شباط

 
١٩٩٢ 

 الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء

 
 الوظيفة

 رئيس الوزراء ١ فرص ١ صفر ١ صفر ١ صفر
 نائب رئيس الوزراء - - ١ صفر - - - -
 األمني العام ١ صفر ١ صفر صفر ١ ١ صفر
 )الوزراء(األعضاء  ١٤ ١ ١٩ صفر ١٦ ١ ١٤ ٣

 .مكتب تكافؤ الفرص: املصدر 

 ٤اجلدول 

 الوحدات اإلدارية

 دالعد ١٩٧٧يوليه /متوز ١٩٩٩يناير /كانون الثاين ٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول
 اجملموع ٥٥ ٥٨ ٥٨
 الرئيسات ١٤ ١٥ ١٥
 الرؤساء ٤١ ٤٣ ٤٣

 .مكتب تكافؤ الفرص: املصدر 
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 احلماية القانونية

  وسائل االنتصاف القانونية -١

 ممارسة احلقوق يف مكان العمل وعملية التحكيم )أ( 

وينص القانون على . ممارسة احلقوق يف مكان العمل). ZDR. Ur. 1. RS, 42/2002(ينظم قانون العمل  -٤١
أنه إذا ما تبني للعامل أن صاحب العمل ال يفي بالتزاماته املترتبة على العمل، أو ينتهك أي حق من حقوق العامل 

ويف حالة عدم . املترتبة على العمل، حيق لـه أن يطلب خطياً من صاحب العمل إزالة االنتهاك أو الوفاء بالتزاماته
 املترتبة على العمل أو عدم قيامه بإزالة االنتهاك، خالل مثانية أيام عمل من تاريخ     وفـاء صاحب العمل بالتزاماته    

 يوماً من انتهاء املهلة املمنوحة لصاحب العمل    ٣٠تسـلمه الطلـب اخلطي من العامل، جيوز للعامل، يف غضون            
 ). من قانون العمل٢٠٤املادة (للوفاء بااللتزامات أو إلزالة االنتهاك، أن يطلب احلماية القضائية من حمكمة العمل 

وينص على أنه جيوز أن حيدد . ويف إطار حل نزاعات العمل الفردية، يتيح القانون أيضاً إمكانية التحكيم         -٤٢
اتفاق مجاعي التحكيم كوسيلة حلل نزاعات العمل الفردية، وعلى أن حيدد االتفاق اجلماعي أيضاً مسألة التشكيل  

وإذا ما كان اتفاق مجاعي ملزم ألصحاب العمل والعاملني . ى اهلامة لعمل احملكمنيواإلجـراءات واملسائل األخر   
يـنص عـلى التحكيم حلل نزاعات العمل الفردية، جيوز للعامل وصاحب العمل أن يتفقا مبوجب عقد عمل، أو         

ت أو إزالة االنتهاك،    خالل فترة ال تتجاوز ثالثني يوماً من انقضاء املهلة املتاحة لصاحب العمل للوفاء بااللتزاما             
ويف حالة عدم توصل التحكيم إىل نتيجة خالل املهلة اليت حيددها االتفاق            . على حل النـزاع عن طريق التحكيم     

 يوماً أخرى أن يطلب احلماية القضائية من        ٣٠ يوماً، جيوز للعامل يف غضون مهلة        ٦٠اجلمـاعي، وحبد أقصى     
 قرارات التحكيم إال يف احلاالت اليت حيددها قانون حماكم العمل   وال جيوز طلب إلغاء قرار من     . حمكمـة العمـل   

 ). من قانون العمل٢٠٥املادة ) (Ur. 1. RS, 19/94, 20/98. (واحملاكم االجتماعية

 احلماية القضائية )ب( 

على أنه جيوز للعاملني أن يطلبوا إىل حمكمة العمل املختصة ) Ur. 1. RS, 42/2002(يـنص قانون العمل   -٤٣
أن حتكم بعدم شرعية إلغاء عقد من عقود العمل، أو األساليب           )  من قانون العمل   ٢٠٤ مـن املادة     ٣الفقـرة   (

 يوماً من ٣٠األخرى املتبعة إلبطال مفعول عقد عمل، أو قرار بشأن املسؤولية اجلزائية ألحد العاملني، يف غضون 
كما يسمح القانون لطالب العمل الذي ال يقع عليه         . تاريخ تلقي القرار أو من تاريخ علم العامل بانتهاك حقوقه         

 يوماً من تلقيه    ٣٠االختـيار ويتبني لـه حدوث خمالفة للحظر القانوين للتمييز يف عملية االختيار بأن يطلب، يف غضون                 
 ). من قانون العمل٢٠٤ من املادة ٥الفقرة (اإلخطار من صاحب العمل، احلماية القضائية من حمكمة العمل املختصة 

أمـا فـيما يـتعلق باملطالبات النقدية املترتبة على العمل، فيمارسها العاملون مباشرة يف حمكمة العمل                  -٤٤
 ). من قانون العمل٢٠٦املادة (وتسقط املطالبات املترتبة على العمل بعد مرور مخسة أعوام . املختصة

حماكم العمل واحملاكم االجتماعية املختصة،     ومتارس احلماية القضائية للحقوق الفردية املرتبطة بالعمل يف          -٤٥
عملها، كما ) Ur. 1. RS, 19/94, 20/98. 42/02, 63/03(الـيت يـنظم قانون حماكم العمل واحملاكم االجتماعية   
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كقانون مكمل أثناء نظر الدعاوى يف ) Ur. 1. RS, 26/99, 96/02, 58/03, 2/04(يسري قانون اإلجراءات املدنية 
). Ur.1.RS, 2/04(، أُقر قانون جديد حملاكم العمل واحملاكم االجتماعية ٢٠٠٣ويف عام ). تخصصةامل(هذه احملاكم 

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١وسيبدأ نفاذ هذا القانون يف 

وخيضع الفصل يف نزاعات العمل الفردية الختصاص حماكم العمل واحملاكم االجتماعية االبتدائية يف أول               -٤٦
انون وسائل االنتصاف القانونية العادية ضد أحكام حماكم العمل واحملاكم االجتماعية االبتدائية، ويكفل الق. درجة

وتقوم حماكم .  يوماً من صدور احلكم١٥ويشمل ذلك دعاوى االستئناف اليت ينبغي أن يرفعها الطرف يف غضون 
الة وسائل االنتصاف القانونية    أما يف ح  . العمـل واحملـاكم االجتماعـية األعلى بالفصل يف دعاوى االستئناف          

وطلب محاية  ) إعادة النظر (االسـتثنائية اليت يسمح باللجوء إليها ضد أحكام حماكم العمل واحملاكم االجتماعية             
 .الشرعية، فالفصل فيها من اختصاص احملكمة العليا جلمهورية سلوفينيا

 احلماية الدستورية )ج( 

 تكفلها إمكانية ممارسة الشكوى الدستورية، اليت ينظمها قانون         إن احلمايـة مبوجب القانون الدستوري      -٤٧
وينص هذا القانون على أنه جيوز ألي شخص أن يرفع شكوى دستورية، ). Ur. 1. RS, 15/94(احملكمة الدستورية 

 من إذا ما تبني لـه أن حقوق اإلنسان أو احلريات األساسية اخلاصة به قد انتهكت بسبب إجراء رمسي اختذته هيئة
. هيئات الدولة أو من هيئات اجملتمع احمللي أو صاحب سلطة عامة، رهناً باستنفاد مجيع وسائل االنتصاف القانونية

وجيوز للمحكمة . وبعد التحقق من صحة الشكوى وقبوهلا، تقوم احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا بالنظر فيها
 لعدم استنادها إىل أساس قانوين، أو أن حتكم لصاحل صاحب          الدستورية أن تصدر حكماً برد الشكوى الدستورية      

. الشكوى بإصدار أمر بإلغاء اإلجراء الفردي كلياً أو جزئياً، أو بإبطال الشكوى وإحالة املسألة إىل هيئة خمتصة                
ورياً ويف حالة إلغاء اإلجراء الفردي، جيوز للمحكمة نفسها أن تبت يف احلق املتنازع عليه، إذا ما كان ذلك ضر                  

 .إللغاء النتائج اليت نشأت فعالً أو إذا كان ضرورة متليها طبيعة احلق الدستوري

  توقيع اجلزاء-٢

 القانون املدين )أ( 

 :على ما يلي) Ur. 1. RS, 42/2002( من قانون العمل ٢٩تنص املادة  -٤٨

 :والر يف احلاالت التاليةيعاقب صاحب العمل إذا كان شخصاً اعتبارياً بغرامة نقدية ال تقل عن مليون د 

 ؛)٦املادة (إذا عامل طالب العمل أو العامل معاملة غري متساوية  -

  من هذا القانون؛٢٥إذا أعلن عن وظيفة شاغرة بأسلوب يتناىف مع املادة  -

 . من هذا القانون٤٥ من املادة ١إذا مل يوفر احلماية من التحرش اجلنسي وفقاً للفقرة  -

 توالر على صاحب العمل إذا كان شخصاً طبيعياً ارتكب ٥٠٠ ٠٠٠ تقل عن وتفرض غرامة ال  
 .جرمية من اجلرائم احملددة يف الفقرة السابقة
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 توالر على املوظف املسؤول لدى شخص اعتباري    ٨٠ ٠٠٠وتفـرض غرامة نقدية ال تقل عن          
و جمتمع حملي، إذا ارتكب    وعـلى املوظف املسؤول يف هيئة من هيئات الدولة، أو منظمة تابعة للدولة، أ             

 . من هذه املادة١جرمية من اجلرائم احملددة يف الفقرة 

 القانون اجلنائي )ب( 

، على العقوبات اخلاصة جبرائم التمييز يف جمال العمل، يف حني )Ur. 1. RS, 63/94, 23/99(ينص قانون العقوبات  -٤٩
 قرار - Ur. 1. RS, 63/94, 66/2000, 111/2001, 32/2002(ة أن اإلجـراءات اجلنائـية يـنظمها قانون اإلجراءات اجلنائي   

 ).٥٦/٢٠٠٣ قرار احملكمة الدستورية - ٤٤/٢٠٠٣احملكمة الدستورية 

 :على ما يلي) اإلخالل باملساواة( من قانون العقوبات ١٤١وتنص املادة  -٥٠

تالف اجلنسية أو العنصر   يعاقب بغرامة أو باحلبس ملدة أقصاها عام كل من يقوم، استناداً إىل اخ             )١(
أو اللون أو الدين أو االنتماء اإلثين أو نوع اجلنس أو اللغة أو املعتقد السياسي أو غري السياسي                  
أو املـيل اجلنسي أو املركز املادي أو املولد أو التعليم أو املركز االجتماعي أو أي ظرف آخر،                  

هبا حلريات األساسية اليت يعترف حبرمان شخص من أي حق من حقوق اإلنسان أو أي حرية من ا
اجملـتمع الـدويل أو املنصـوص عليها يف الدستور أو يف قانون من القوانني، أو يقوم بتقييد حق ذلك                  

 . الشخص أو حريته، أو كل من يقوم استناداً إىل هذا االختالف مبنح حق خاص أو امتياز لشخص

 .ظمة اللتزامهما باملساواة بني الناسوتفرض نفس العقوبة على كل من يضطهد فرداً أو من )٢( 

 من هذه املادة، باستغالل ٢ أو الفقرة ١يعاقب من يرتكب فعالً من األفعال املذكورة يف الفقرة        )٣(
 .منصب رمسي أو بإساءة استعمال حق من احلقوق الرمسية، بالسجن ملدة أقصاها ثالثة أعوام

 :على ما يلي)  احلقوق األساسية للعمالانتهاك( من قانون العقوبات ٢٠٥وتنص املادة  -٥١

يعاقب بغرامة أو باحلبس ملدة أقصاها عام كل من خيالف لوائح التعيني أو إهناء العمل، والدخل                  
الشخصي واملكافأة، وساعات العمل، وساعات الراحة وأيام الراحة، واإلجازات أو التغيب عن العمل،             

ائح اخلاصة مبنع العمل لساعات إضافية أو العمل الليلي ومن مث           ومحاية املرأة، والشباب واملعوقني، واللو    
 .حيرم العمال من حقوقهم أو يقيد هذه احلقوق

 :على ما يلي) انتهاك احلقوق املتصلة بالعمل أو بالبطالة( من قانون العقوبات ٢٠٦وتنص املادة  -٥٢

 وفقاً ملا تنص عليه اللوائح      يعاقب كل من حيرم شخصاً من حقه يف حرية العمل يف ظل املساواة             )١(
 .أو يقيد هذا احلق بغرامة أو باحلبس ملدة أقصاها عام

وُتفرض عقوبة مماثلة على كل من خيالف عمداً اللوائح اخلاصة حبقوق العاطلني عن العمل ومن مث  )٢(
 .حيرم عاطالً عن العمل من حقوقه أو يقيدها
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 ٤املادة 

 تقييد التمتع باحلقوق

 احلقوق املنصوص عليها يف الدستور أو تقييدها بصفة استثنائية يف حالة احلرب أو الطوارئ،               جيوز تعليق  -٥٣
وجيب أن يتم تعليق أو تقييد احلقوق حبيث        . ولكن على أال يتعدى ذلك مدة احلالة واحلد الذي تتطلبه هذه احلالة           

النتماء القومي أو نوع اجلنس أو اللغة أو ال تتسبب التدابري املتخذة يف أي إخالل باملساواة على أساس العنصر أو ا
الدين أو املعتقد السياسي أو غري السياسي أو املركز املادي أو املولد أو التعليم أو املركز االجتماعي أو أي ظرف            

 ). من الدستور١٦ من املادة ١الفقرة (شخصي آخر 

احلق يف : تقييد احلقوق أو املبادئ التاليةوفضالً عن ذلك، ال جيوز، يف حالة احلرب أو الطوارئ، تعليق أو  -٥٤
حـرمة احلياة اإلنسانية، واحلق يف محاية اإلنسان وكرامته، وقرينة الرباءة، ومبدأ الشرعية يف القانون اجلنائي، والضمانات                 

 ). من الدستور١٦ من املادة ٢الفقرة (القانونية يف اإلجراءات اجلنائية، وحرية الوجدان ومنع التعذيب 

 ٥دة املا

 منع إساءة استعمال احلقوق ومبدأ أولوية احلقوق األصلح

يقضـي الدستور بأن تتفق القوانني واللوائح األخرى مع مبادئ القانون الدويل اليت حتظى بالقبول العام                 -٥٥
). ٨املادة  (ومع املعاهدات امللِزمة لسلوفينيا وبأن تطبق املعاهدات اليت يتم التصديق عليها ونشرها تطبيقاً مباشراً               

ويعين التطبيق املباشر أنه جيوز ألي شخص أن يبين شكواه على حق معترف به يف معاهدة، حىت لو كان هذا احلق 
وإذا ما تعارض قانون من القوانني مع االلتزامات املقبولة دولياً، جيوز           . غـري وارد يف التشـريعات السـلوفينية       

 ). من قانون احملكمة الدستورية٤٣املادة ( تاماً أو جزئياً للمحكمة الدستورية أن تلغي هذا القانون إلغاًء

 (Ur. l. SFRJ, 7/71)وصـدَّقت مجهورية سلوفينيا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   -٥٦
 .(Ur. l. RS-MP, 1/1994; RS 2/1994)واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

 ٦ املادة

 احلق يف العمل

  اجلوانب الدستورية والتشريعية�ألف 

 من الدستور بأن تتفق القوانني واللوائح األخرى مع مبادئ القانون الدويل اليت حتظى              ٨وتقضـي املادة     -٥٧
 . وتطبق املعاهدات اليت يتم التصديق عليها ونشرها تطبيقاً مباشراً. بالقبول العام واملعاهدات امللِزمة لسلوفينيا

 :وفيما يلي املعاهدات اليت صدقت عليها سلوفينيا واليت تشمل أحكاماً خاصة باحلق يف العمل -٥٨
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؛ ١٩٩٤مت التصديق عليها يف عام (االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  -
(Ur. l. RS, 33/94-MP, št. 7/94؛ 

 ؛(Ur. l. RS-MP, 7/99; RS 24/99)امليثاق االجتماعي األورويب املنقح  -

، Ur. l. SFRJ, 7/71؛ ١٩٧١مت التصديق عليه يف عام (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -
 ؛) Ur. l. RS, 35/92 - International Treaties, 9/92 -اإلشعار باخلالفة 

 ؛(Ur. l. SFRJ-MP, 6/1967)االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -

 ؛(Ur. l. SFRJ-MP, 11/1981)اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -

 ؛Ur. l. RS, 15/92)( بشأن العمل اجلربي ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92) بشأن تنظم إدارات التوظيف ٨٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي          ١٠٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       -
 ؛(Ur. l. RS, 15/92)قيمة متساوية 

 ؛(Ur. l. RS-MP, 10/97) بشأن إلغاء العمل اجلربي ١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92))  االستخدام واملهنةيف( بشأن التمييز ١١١ رقم الدوليةمنظمة العمل  اتفاقية -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92) بشأن سياسة العمالة ١٢٢ رقم الدوليةمنظمة العمل  اتفاقية -

 ؛(Ur. l. RS, No. 15/92) بشأن تنمية املوارد البشرية ١٤٢ رقم الدوليةمنظمة العمل  اتفاقية -

 ؛ (Ur. l. RS, No. 15/92))املعوقون(ل املهين والعمالة  بشأن التأهي١٥٩ رقم الدوليةمنظمة العمل  اتفاقية -

 (Ur. l. RS-MP, No. 7/2001) بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢ رقم الدوليةمنظمة العمل  اتفاقية -

  سلوفينيامجهورية دستور -١

ريات  من الدستور على منع مجيع أشكال التمييز، وتكفل لكل شخص حقوق إنسان وح             ١٤تنص املادة    -٥٩
أساسية متساوية، بصرف النظر عن األصل القومي أو العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد السياسي أو                   

 .غري السياسي أو املركز املادي أو املولد أو التعليم أو املركز االجتماعي أو أي ظرف شخصي آخر

لدستور احلق يف حرية العمل، وينص على ضمان     ويف الفصل اخلاص حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يكفل ا         -٦٠
كما يقضي الدستور بأن تتاح لكل شخص فرص متساوية         . حرية العمل وعلى أنه جيوز لكل شخص أن خيتار عمله حبرية          

 ).  من الدستور٤٩املادة (ومبنع العمل القسري ) مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة(للحصول على أي عمل 

ل اخلاص بالعالقات االقتصادية واالجتماعية، يؤكد الدستور أيضاً أن من واجب الدولة إتاحة             ويف الفص  -٦١
 ). من الدستور٦٦املادة (فرص االستخدام والعمل وضمان توفري احلماية القانونية هلما 
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دائي إلزامي وميوَّل من    وفيما يتعلق بالتربية والتعليم، ينص الدستور على أن حرية التعليم مكفولة وأن التعليم االبت              -٦٢
 ). من الدستور٥٧املادة (كما يقضي بأن توفر الدولة للمواطنني فرص احلصول على التعليم املالئم . املوارد املالية العامة

وتربز أحكام الدستور بصورة خاصة ضمان احلماية اخلاصة للمعوقني، وتنص على ضرورة منح املعوقني               -٦٣
ولألطفال املعوقني بدنياً أو عقلياً وغريهم من األشخاص الذين يعانون .  وفقاً للقانوناحلماية والتدريب على العمل

وميوَّل هذا النوع من التعليم والتدريب . من إعاقات شديدة احلق يف التعليم والتدريب على ممارسة نشاط يف اجملتمع
 ).  من الدستور٥٢املادة (أيضاً باألموال العامة 

  اإلطار التشريعي-٢

 يف تنظيم احلق يف العمل، مبا يف ذلك احلق يف التمتع سلوفينيافيما يلي القوانني األساسية اليت تعتمد عليها  -٦٤
 : بفرص احلصول على الدخل عن طريق عمل يتم اختياره وقبوله حبرية وخلق فرص العمل

 ؛(Ur. l. RS, 42/2002)قانون العمل  -

 قرار - (Ur. l. RS, 5/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97قـانون العمـل والتأمني ضد البطالة    -
 ؛)٦٧/٠٢ و٦٩/٩٨الدستورية احملكمة 

 ؛(Ur. l. SRS 18/76; Ur. 1. RS-old 8/90)قانون تدريب وتوظيف املعوقني  -

 ؛(Ur. l. RS, 12/96 and 44/00)قانون التعليم املهين والتقين  -

 ؛(Ur. l. RS, 26/01)قانون املؤهالت املهنية الوطنية  -

 .(Ur. l. RS, 12/96)قانون تعليم الكبار  -

 العمل املنظم )أ( 

، الذي حل حمل قانون (ZDR, Ur. l. RS, 42/2002)، اعتمد قانون العمل ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤يف  -٦٥
قانون العمل  و(Ur. l. SFRJ, 60/89 and 42/90; Ur. 1. RS, 4/91, 66/93)احلقوق األساسية املترتبة على العمل 

(Ur. 1. RS-old, 14/90, Ur. l. RS, 65/2000) ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١، وبدأ نفاذ هذا القانون يف. 

والغـرض من هذا القانون هو تنظيم عالقات العمل يف إطار عقود العمل املربمة بني العمال وأصحاب                  -٦٦
 وضمان التنظيم السلس للعمل، وجتنب البطالة، مع وتشمل أهداف القانون إشراك العمال يف تنظيم العمل،. العمل

 .مراعاة حق العمال يف حرية العمل ويف الكرامة يف مكان العمل، وصون مصاحل العمال يف إطار عالقات العمل

ويعرِّف القانون العمل بأنه عالقة تربط بني العامل وصاحب العمل ويشترك مبوجبها العامل طوعاً يف العمل الذي       -٦٧
 . صاحب العمل مقابل أجر، ويؤدي العمل املوكل إليه بنفسه دون عائق حتت توجيه وإشراف صاحب العملينظمه

وعدم إبرام عقد العمل خطياً، أو عدم كتابة العناصر         . ويكتسـب العمـل صفة رمسية بعقد العمل املربم خطياً          -٦٨
 حدوث نزاع بشأن وجود عمل رمسي بني عامل         ويف حالة . القانونية لعقد العمل ال يؤثر على وجود أو صحة عقد العمل          
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وعلى أصحاب العمل الذين يرغبون يف      . وصاحب عمل، تعترب عالقات العمل قائمة إذا ما توافرت عناصر هذه العالقات           
وجيب أن تتضمن اإلعالنات العامة عن الوظائف الشاغرة        . اسـتخدام عمال جدد نشر إعالن عام عن الوظائف الشاغرة         

 . من القانون بوضوح االستثناءات من هذه القاعدة٢٤وحتدد املادة . مل واملوعد النهائي لتقدمي الطلباتشروط أداء الع

وينص القانون كذلك على أن من واجب أصحاب العمل ضمان مكافأة مالئمة للعمال على العمل الذي  -٦٩
كون نقدية دائماً، واألشكال األخرى ووفقاً لعقد العمل، تتألف مكافأة العمل من األجور، اليت جيب أن ت. يؤدونه

وعند حتديد األجور، جيب أن يراعي صاحب العمل احلد         . املمكنة للمكافأة، إذا ما نص اتفاق مجاعي على ذلك        
وأصحاب . األدىن لألجر الذي ينص عليه القانون أو ينص عليه اتفاق مجاعي يكون ملزماً مباشرة لصاحب العمل            

 .وية للعمال عن العمل ذي القيمة املتساوية، بصرف النظر عن جنسهمالعمل ملزمون بدفع أجور متسا

 التوظيف )ب( 

 حكم - (Ur. l. RS, 5/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97يوفر قانون العمل والتأمني ضد البطالة  -٧٠
 .ظيفاألساس القانوين العتماد وتنفيذ السياسة الفعالة للتو) ٦٧/٠٢ و٦٩/٩٨احملكمة الدستورية 

 من هذا القانون، تعتمد اجلمعية الوطنية السلوفينية السياسة العامة للتوظيف وبرنامج            ٣ووفقـاً للمادة     -٧١
تنفيذها واحلجم الالزم من األموال، بناء على اقتراح حكومة سلوفينيا، أما تدابري السياسة الفعالة للتوظيف فتنفذها 

تمدة أو أصحاب العمل، والصناديق اخلاصة بالعمل والوزارة املسؤولة         أو املنظمات املع   سلوفينيادائرة التوظيف يف    
 ).وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية(عن العمل 

وللعـاطلني عـن العمل حق أساسي يف إدراجهم يف برامج السياسة الفعالة للتوظيف اليت تستهدف زيادة فرص         -٧٢
 أو منظمة أخرى معتمدة، يف غضون فترة ال تتجاوز شهرين من            اسلوفينيوجيـب أن تقـوم دائرة التوظيف يف         . العمـل 

 .تسجيل البطالة، بوضع خطة للتوظيف كأساس إلدراج العاطلني عن العمل يف برنامج تدابري السياسة الفعالة للتوظيف

 :وفيما يلي تدابري السياسة الفعالة للتوظيف -٧٣

 التدابري املوجهة إىل أصحاب العمل؛ )أ( 

 بري املوجهة إىل العاطلني عن العمل؛التدا )ب( 

 .التدابري املتصلة بتنظيم األشغال العامة )ج( 

 :وفيما يتعلق بأصحاب العمل، تنفذ التدابري التالية املتصلة بالسياسة الفعالة للتوظيف -٧٤

 املشاركة يف متويل فرص عمل جديدة؛ )أ( 

 دعم جانب من تكاليف احلفاظ على الوظائف؛ )ب( 

 شاركة يف متويل التعليم والتدريب؛امل )ج( 

 املشاركة يف متويل تكييف أماكن العمل وجتهيزاهتا ومعداهتا وفقاً الحتياجات املعوقني؛ )د( 
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 دعم جانب من تكاليف العمال الذين أصبح عملهم زائداً عن احلاجة؛    )ه( 

اقة ورعاية الوالدين   رد اشـتراكات أصـحاب العمل يف املعاشات التقاعدية والتأمني ضد اإلع            )و( 
 .والتأمني الصحي اإلجباري والتأمني ضد البطالة

 :وفيما يتعلق باألشخاص املدرجني يف برامج السياسة الفّعالة للتوظيف، ُتنفذ التدابري التالية -٧٥

 تغطية تكاليف توفري الربامج اإلعالمية واملشورة املهنية؛ )أ( 

 املسامهات النقدية؛ )ب( 

 ليف برامج التعليم وتكاليف التطوير والتدريب؛تغطية تكا )ج( 

 تغطية تكاليف التأمني ضد إصابة العمل واألمراض املهنية؛ )د( 

 دعم أجور فئات حمددة من العاطلني وغريهم من األشخاص؛  )ه( 

 املساعدة يف ممارسة العمل احلر؛ )و( 

 املشاركة يف متويل تكاليف تشجيع مباشرة األعمال احلرة؛ )ز( 

 املشاركة يف متويل تكييف أماكن العمل وجتهيزاهتا ومعداهتا مع احتياجات املعوقني؛ )ح( 

 .األشغال العامة )ط( 

ويقصد باألشغال العامة برامج التوظيف احمللية أو الوطنية اليت تستهدف تشجيع خلق فرص عمل جديدة                -٧٦
 يف إطار برامج احلماية االجتماعية والتعليم والثقافة واحلفاظ على القدرات املهنية للعاطلني أو تطويرها، واليت تنفذ

ومحاية الطبيعة والربامج احمللية والزراعية وغريها من الربامج، إال فيما يتعلق باألنشطة اليت تستهدف الربح أو يف                  
 .احلاالت اليت ميكن أن ختلق فيها منافسة غري مشروعة يف السوق

خاص الذين سيستفيدون من متويل هذا الربنامج حيددان يف إطار          وبـرنامج األشـغال العامة وعدد األش       -٧٧
برنامج تدابري السياسة الفعالة للتوظيف للفترة املالية من جانب حكومة سلوفينيا، أو من جانب إحدى البلديات يف 

 .حدود حتملها بالكامل لتكاليف التنفيذ

 أو مالئم هلم االلتحاق بالتعليم وفقاً لالئحة        وجيوز للعاطلني عن العمل الذين ال يتسىن توفري عمل كافٍ          -٧٨
 .املنظمة لذلك اجملال، بغية حتسني مركزهم يف سوق العمل، واستناداً إىل خطة التوظيف

وتتوىل الوزارة املسؤولة عن العمل والوزارة املسؤولة عن التعليم وضع الربنامج التعليمي اخلاص بالعاطلني  -٧٩
وحيدد الربنامج التعليمي للعاطلني أنواع وعدد      . تمد حكومة سلوفينيا هذا الربنامج    عن العمل للعام الدراسي، وتع    

 .األماكن اليت سيجري توفريها، وشروط إدراج العاطلني وأسلوب التمويل
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ويستكمل احلكم املتعلق بتعليم العاطلني عن العمل من قانون العمل والتأمني ضد البطالة بقانون التعليم                -٨٠
، الذي ينظم اكتساب واستكمال املؤهالت املهنية والتقنية اليت حتظى (Ur. 1. RS, 12/96, 44/2000) املهين والتقين

 .باالعتراف العام على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي والعايل

 تدريب وتوظيف (Ur. 1. SRS 18/76; Ur. 1. RS-old 8/90)ويـنظم قانون تدريب وتوظيف املعوقني   -٨١
ذيـن حيـتاجون إىل مساعدة مهنية خاصة يف جمال التدريب والتوظيف والذين حيق هلم احلصول على محاية                  املعوقـني ال  

 .اجتماعية خاصة، بسبب إعاقتهم البدنية أو العقلية، لكنهم ال يتمتعون باحلماية اليت توفرها اللوائح األخرى للمعوقني

 ٤٥على العمل بأنه الشخص الذي تقل سنه عن ويعرِّف هذا القانون الشخص املعوق الذي ميكن تدريبه  -٨٢
عاماً وال يستطيع ضمان عمل مناسب بدون تدريب بسبب إعاقته، لكنه يفتقر إىل خصائص املعوق الذي حيق لـه 

غري أنه بصرف النظر عن السن، ُتمنح صفة الشخص املعوق أيضاً للشخص الذي             . التدريب مبوجب لوائح أخرى   
ين والعام، وما تبقى لـه من قدرة على العمل، وسنه وحالته الصحية، أن ينجز سريعاً  ُيرجح، يف ضوء تعليمه امله    

 .التدريب الكايف ألداء عمل آخر مالئم، حبيث يتسىن لـه العمل لفترة ال تقل عن نصف ساعات العمل العادية

ئرة التوظيف الوطنية،   ومعـايري وإجراءات حتديد خصائص الشخص املعوق واالعتراف هبا حتدد باالتفاق بني دا             -٨٣
ويف إجراءات تدريب وتوظيف املعوقني،     . ومعهـد الـتأمني ضد الشيخوخة والتأمني ضد اإلعاقة ومعهد التأمني الصحي           

 .(Ur. 1. SRS, 17/78)يسري االتفاق املستقل اخلاص مبعايري وإجراءات حتديد خصائص الشخص املعوق 

 توجيه املهينالتعليم والتطوير والتدريب املهنيني وال )ج( 

 التعليم من أجل اكتساب واستكمال (Ur. 1. RS, 12/96 and 44/00)ينظم قانون التعليم املهين والتقين  -٨٤
 .املؤهالت املهنية والتقنية اليت حتظى باالعتراف العام على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي والعايل

 :ليويهدف التعليم املهين والتقين إىل حتقيق ما ي -٨٥

 نشر املعرفة واملهارات واخلربة الفنية ألداء وظيفة من الوظائف، على مستوى قابل للمقارنة دوليا؛ -

 تنمية حس نقدي مستقل وسلوك يتسم باملسؤولية؛ -

تنمية القدرة على الفهم وإعداد التقارير باللغة السلوفينية، ويف املناطق اليت تعترب مناطق خمتلطة               -
  اإليطالية واهلنغارية أيضاً؛اجلنسية، باللغتني

 التوعية بسالمة الفرد؛ -

 تنمية الوعي باالنتماء الوطين واهلوية الوطنية، واإلملام بتاريخ سلوفينيا وثقافتها؛ -

 تدريب الناس على حتمل مسؤولية صون احلرية والتعايش السلمي القائم على التسامح واحترام اآلخرين؛ -

 افية اخلاصة واطالع السلوفينيني على الثقافات واحلضارات األخرى؛تنمية وصون تقاليدنا الثق -

 تنمية الرغبة يف إقامة دولة دميقراطية حرة يسودها العدل االجتماعي؛ -
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 زيادة وعي الفرد مبسؤوليته عن البيئة الطبيعية وعن صحته؛ -

 تنمية الوعي حبقوق ومسؤوليات األفراد واملواطنني؛ -

 درة على تذوق األعمال الفنية والتعبري الفين؛تنمية املواهب والق -

 .التمكني من اختيار املهنة واإلعداد ملمارسة مهنة -

 .املتدربون وطالب املدارس واجلامعات والبالغون: أما الفئات اليت يستهدفها القانون فهي -٨٦

يف إطار نظام ثنائي، يشارك     (ج  وحيدد القانون أهداف التعليم املهين والتقين، واجلهات املقدمة هلذه الربام          -٨٧
، وتكييف التعليم )فيه معهد التدريب املهين، ويتوىل فيه تنفيذ الربنامج شركات جتارية أو منظم مشروع أو مؤسسة

 .وفقاً الحتياجات املتدربني والطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة، وشروط تعليم املواطنني األجانب

كان وغريها من الشروط الالزمة لتوفري التعليم، وشروط اإلدراج يف الربامج وحيدد القانون أيضاً شروط امل -٨٨
كما أنه يشترط إشراك اهليئات املهنية وغريها من اهليئات يف صياغة معايري املعرفة             . التعليمية، ومعايري االختيار، وغري ذلك    

بارات النهائية للمتدربني، وأداء االختبارات     العملـية، وتنظـيم تنفيذ اجلانب العملي للربامج وأداء اجلانب العملي لالخت           
اخلاصـة مبهـن حمـددة؛ وتعني هذه اهليئات أعضاءها يف جلان االختبارات على مستوى معاهد التدريب املهين االبتدائية             

 .والثانوية، وجتري عمليات التحقق، ومتسك سجالت ألماكن الدراسة املتاحة للمتدربني وتدرس العقود املربمة

 .د القانون أيضاً عالقات املتدربني وحقوق وواجبات العاملني واملتدربني املترتبة على هذه العالقاتوحيد -٨٩

ويف إطار الفصل السابع، يعّرف القانون بالتفصيل تعليم الكبار، فيعّرف الشخص الذي حيق لـه احلصول  -٩٠
مل يعد طالباً باملدرسة أو اجلامعة، أو       عـلى تعليم مهين للكبار بأنه الشخص العامل أو العاطل عن العمل، الذي              

 . عاماً أو أكثر١٦الذي مل يكمل تعليمه االبتدائي، أو البالغ من العمر 

 اإلجراءات واهليئات واملنظمات املختصة (Ur. 1. RS, 83/00, 26/01)ويـنظم قـانون املؤهالت املهنية الوطنية    -٩١
 .ات املهنية وشروط وإجراءات احلصول على املؤهالت املهنية الوطنيةباعتماد قوائم املعايري اخلاصة باملعارف واملهار

 :وفيما يلي أهداف القانون -٩٢

إتاحة احلصول، يف إطار نظام الشهادات، على إثبات للمؤهالت املهنية القابلة للنقل إىل خمتلف               -
 األنشطة بيـئات العمـل، والسماح بالتايل بزيادة قدرة العمال على التنقل بني الشركات وبني             

 وعلى الصعيد الدويل؛

إتاحـة التقييم واالعتراف الرمسيني باملعارف واملهارات املكتسبة خارج نظام التعليم النظامي،             -
 واالعتراف هبذه املمارسات على املستويني االقتصادي واالجتماعي؛

 زيادة املرونة الوظيفية للعاملني وتعزيز مستوى متعادل من التعليم؛ -

 حلصول على تعليم مهين مقّسم إىل أجزاء أو وحدات؛إتاحة ا -
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 زيادة تكييف برامج تعليم الكبار مع احتياجات سوق العمل؛ -

 .التشجيع على حتسني نوعية الربامج التعليمية خلدمة سوق العمل -

وفوا  تثقيف وتطوير وتدريب وتعليم األشخاص الذين است(Ur. 1. RS, 12/96)وينظم قانون تعليم الكبار  -٩٣
شروط التعليم االبتدائي ويرغبون يف اكتساب معارف وتطوير معارفهم وزيادهتا وحتسينها، لكنهم ليسوا من طلبة  

 .املدارس أو اجلامعات

وتعلـيم الكـبار يف إطار برامج التعليم االبتدائي واملهين والثانوي املتخصص واملدارس واملعاهد النظرية                -٩٤
أما تعليم الكبار على املستوى اجلامعي      . ت التعليم هذه كما ينظمه هذا القانون      خيضـع للقوانـني املنظمة جملاال     

 .فيخضع للقانون املنظم جملال التعليم اجلامعي

 :وفيما يلي القوانني األخرى اهلامة املنظمة جملال التعليم يف سلوفينيا -٩٥

 قبل املدرسة يف رياض ينظم هذا القانون تعليم ما: (Ur. 1. RS, 12/96)قانون رياض األطفال  -
 األطفال ويف أقسام تعليم األطفال يف سن ما قبل املدرسة داخل املدارس االبتدائية؛

ينظم هذا القانون جمال التعليم يف : (Ur. 1. RS, 12/96, 33/97 and 59/01)قـانون املدارس االبتدائية   -
 االبتدائي الذي تصل مدته إىل تسعة أعوام؛املدارس االبتدائية، كما ينظم التطبيق التدرجيي لنظام التعليم 

 ينظم هذا القانون جمال التعليم الثانوي العام؛: (Ur. 1. RS, 12/96 and 59/01)قانون املدارس الثانوية  -

 ,U-I-22/94-15: ، قرارات احملكمة الدستوريةUr. 1. RS, 67/93, 39/95(قانون التعليم العايل  -

18/98, U-II-34/98i, 35/98, U-I-243/95-13, 99/99, 64/01 :( حيدد هذا القانون دور ومركز
ويعرِّف . اجلامعات والكليات وأكادمييات الفنون ومؤسسات التعليم املهين على املستوى اجلامعي

كما حيدد القانون   . اجلامعة بأهنا جمتمع أكادميي وينص على استقالل التعليم اجلامعي بشكل عام          
 الدراسة والبحث وبرامج الشهادات الوطنية وهيئات التدريس والطلبة         اهليئات اجلامعية وبرامج  

 ومتويل التعليم اجلامعي والرقابة عليه؛

حيدد هذا القانون اهليئات اليت تتوىل التفتيش على : (Ur. 1. RS, 29/96)قانون التفتيش املدرسي  -
 املدارس وطرق إجراء هذا التفتيش؛

ناء اجملتمعات اإلثنية اإليطالية واهلنغارية فيما يتعلق بالتعليم        قـانون إعمـال احلقوق اخلاصة ألب       -
يسري هذا القانون يف املنطقتني اللتني توجد هبما جنسيات : (Ur. 1. RS, 35/01)والتدريـب  

ويدرس أعضاء اجملموعة اإلثنية ). املنطقة السلوفينية اإليطالية واملنطقة السلوفينية اهلنغارية(خمتلطة 
ويعدل املنهج الدراسي للتاريخ    . غلبية يف هاتني املنطقتني لغة األقلية يف املدرسة       الـيت تشكل األ   

. واجلغرافيا واألدب والفنون حبيث يشمل املعلومات األساسية عن تاريخ وجغرافيا وثقافة األقلية           
 ويوجِّه اهتمام خاص إىل تدريب املعلمني يف هذا اجملال؛

ُينظم هذا القانون : (Ur. 1. RS, 54/00)ت اخلاصة على املدارس قانون توزيع األطفال ذوي االحتياجا -
 توجيه األطفال واملراهقني والشباب من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة ويوفر طرق وصيغ التعليم؛
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، الذي حيدد (Ur. 1. RS, 96/02)القانون اخلاص بربامج التطوير الرئيسية يف جمال التعليم والعلم  -
 .ير ذات األولوية يف ميدان التعليم والعلمجماالت التطو

ويشمل . ويـرد تعريف التوجيه املهين يف قانون العمل والتأمني ضد البطالة وقانون تنظيم ومتويل التعليم               -٩٦
هذا التوجيه جمموعة من األنشطة املختلفة اليت هتدف إىل مساعدة الشباب والكبار يف اختاذ القرارات بشأن مواصلة 

واجلهات املسؤولة عن تنفيذ التوجيه املهين . املهنة، والعمل، وغري ذلك من القضايا املتصلة باحلياة املهنيةالتعليم، و 
 .ودائرة التوظيف الوطنية) املدارس ومراكز التعليم واملعاهد العامة وهلم جرا(هي املؤسسات التعليمية 

  حظر العمل القسري-٣

 نظرة عامة )أ( 

 ). من الدستور٤٩املادة (ينيا على حظر العمل القسري ينص الدستور يف سلوف -٩٧

 من القانون اجلنائي يف مجهورية سلوفينيا يعّد فعالً إجرامياً          ٣٧٤ من املادة    ١وعلى حنو ما يرد يف الفقرة        -٩٨
 يندرج ضمن فئة اجلرائم اليت ترتكب يف حق السكان املدنيني، اإلخضاع للعمل القسري إذا أُمر به أو اُرتكب يف                  

 . حق السكان املدنيني زمن احلرب أو النـزاع املسلح أو االحتالل وعلى حنو يتناىف مع القانون الدويل

وفـيما يتصل بتعليق احلقوق وتقييدها بصورة مؤقتة، حيدد الدستور احلاالت اليت جيوز فيها، على سبيل                 -٩٩
ة مؤقتة يف حالة احلرب أو الطوارئ، ولكن     االستثناء، تعليق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو تقييدها بصور        

فقط يف حدود الفترة اليت تدومها تلك احلالة ويف النطاق الذي تقتضيه، وعلى حنو يكفل أال تفضي التدابري املتخذة 
إىل أي وجه من أوجه عدم املساواة بسبب العرق أو األصل القومي أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي 

لسياسـي أو احلالة املادية أو النسب أو املستوى التعليمي أو املركز االجتماعي أو أي ظروف شخصية    أو غـري ا   
 ).  من الدستور١٦املادة (أخرى 

 على أنه جيب على أصحاب العمل أن يسندوا ملوظفيهم (Ur. 1.RS, 42/2002)ويـنص قـانون العمل    -١٠٠
ويف حال حدوث كارثة طبيعية أو غريها، أو إذا كان حدوث        . فالوظيفة اليت اتفق عليها اجلانبان يف عقد التوظي       

الكارثة وشيكاً، يكون العامل ملزماً بأداء عمله بعد ساعات التفرغ الكامل أو عدد الساعات املتفق عليه يف مكان 
رورية وال يدوم هذا العمل إال للفترة اليت تعد ض        . عمله، أو أي عمل آخر يتصل بإزالة عواقب الكارثة أو منعها          

 . إلنقاذ األرواح البشرية ومحاية صحة الناس أو منع حصول أضرار مادية

وفيما يتعلق بنشر العمال يف احلاالت االستثنائية، تنص االتفاقية اجلماعية العامة اخلاصة بالقطاع التجاري  -١٠١
(Ur. 1.RS, 40/97; 64/2000)وا بصورة مؤقتة عمالً ال ، على غرار قانون العمل، على أن العمال ملزمون بأن يؤد

الكوارث الطبيعية وسائر   (يتناسـب مـع نـوع ومستوى تأهيلهم املهين وقدرهتم املهنية يف حالة القوة القاهرة                
، مبا يضمن صون احلياة والصحة )الكـوارث األخـرى اليت تعرض فيها حياة وصحة البشر أو املمتلكات للخطر       

املواد اخلام وسائر املواد األخرى يسبب الوقف الكامل أو اجلزئي          البشرية، ويف حالة حصول تلف غري متوقع يف         
وحيصل . لعملـية العمل، ويف احلاالت اليت يتغيب فيها عامل آخر لفترة وجيزة إثر تعطل آالت العمل وجتهيزاته                
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اه العـامل، يف مجـيع هذه احلاالت اليت ينقل فيها بصورة مؤقتة إىل وظيفة أخرى، على نفس األجر الذي يتقاض              
 .مقابل العمل يف مكان عمله العادي، أو أنسبهما له

 تعريف حالة الطوارئ )ب( 

خيضع تنظيم حالة الطوارئ فيما يتصل بالعمل االضطراري أو اإللزامي، وكذلك يف هذا السياق الترتيبات  -١٠٢
، وأمههما القوانني   اخلاصـة بأداء اخلدمة العسكرية الوطنية، ألحكام الدستور وسائر النصوص القانونية األخرى           

 :الواردة فيما يلي

 ؛(Ur. 1. RS, 82/94; 33/2000)قانون الدفاع  - 

 ؛(Ur. 1 RS-old, 18/91; Ur. 1. RS, 74/95)القانون املتعلق باخلدمة العسكرية  - 

لطبيعيـة وسـائر الكوارث األخـرى          -  ملتعلـق باحلمايـة مـن الكوارث ا لقانون ا ا
(Ur. 1 .  RS, 64/94 ;  33 /2000). 

وينص الدستور على أنه جيوز تعليق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو تقييدها بصورة مؤقتة يف حالة  -١٠٣
واجلمعية الوطنية السلوفينية هي اليت تعلن حالة احلرب أو الطوارئ بناًء على            ). ١٦املادة  (احلـرب أو الطوارئ     

 ).١٠٨املادة ( حمل اجلمعية الوطنية إذا تعذر عليها االنعقاد ، أو يعلنها الرئيس)٩٢املادة (اقتراح من احلكومة 

وعمالً بأحكام قانون الدفاع، ُتعلن حالة الطوارئ يف حال قيام خطر بارز أو كبري يهدد البلد أو هتديد                   -١٠٤
وُتعلن حالة احلرب عقب تعرض البلد العتداء مباشر  . واضـح باالعـتداء عـلى البلد أو هتديد عسكري مباشر          

ـ  ويـنص القـانون، يف فصله اخلاص بواجبات املواطنني وحقوقهم فيما يتعلق بالدفاع عن البلد، على                . يقيحق
الواجـبات الـيت جيب على املواطنني الوفاء هبا وذلك بأداء ما يلزم من عمل لتموين القوات املسلحة السلوفينية                   

. ية وتلبية سائر احتياجات الدفاع األخرى     والسـكان، وضمان سري اهليئات احلكومية، وهيئات احلكم الذايت احملل         
وجيوز بالتايل إنفاذ واجب العمل يف حالة احلرب أو الطوارئ، شرط أن تقرر ذلك اجلمعية الوطنية، وأن يقتصر                  

بالنسبة ( عاماً ٦٣ عاماً على األقل والذين ال تتجاوز أعمارهم ١٨هـذا الواجب على املواطنني الذين بلغوا سن       
 . ، وشرط أن يكونوا مؤهلني صحياً ألداء العمل املطلوب)بالنسبة للنساء(اماً  ع٥٥أو ) للرجال

كمـا يتضمن قانون الدفاع هدفاً أساسياً يتمثل يف التصدي ألي اعتداء على البلد والدفاع عن استقالل    -١٠٥
ع العسكري قوات ويشمل الدفاع عن الدولة اجلانبني العسكري واملدين، وتؤمن الدفا     . الدولة وحرمتها وسالمتها  

ويعدد القانون بني ). وحدات منظمة وتشكيالت مهنية أخرى   (الدفاع اليت تتكون من القوات املسلحة السلوفينية        
املهام املنوطة بعهدة القوات العسكرية السلوفينية، املشاركة يف عمليات احلماية واإلنقاذ يف حالة الكوارث الطبيعية 

واحلكومة هي اليت تقرر شكل التعاون املطلوب . ظر لقدراهتا التنظيمية والتقنيةوسائر الكوارث األخرى، وذلك بالن
إال أن القرار يؤول يف احلاالت املستعجلة إىل وزير الدفاع الذي يقرر بناًء على اقتراح من           . مـن القوة العسكرية   

 املتعلق باحلماية من الكوارث     ويف هذا الصدد، جيب أن تراعى هنا أحكام القانون        . قائد الدفاع املدين يف سلوفينيا    
الطبيعية وسائر الكوارث األخرى الذي ينص على أنه ميكن استخدام القوات املسلحة ونظام الدفاع ألجل احلماية 
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واإلنقاذ واملساعدة إذا تبّين أن القوات والوسائل املتاحة غري كافية لتوفري خدمات اإلنقاذ واملساعدة املستعجلة،               
 . رورة تعبئة القوات املسلحة على وجه االستعجال ألداء مهام دفاعيةوشرط أال تقتضي الض

 العمل يف السجون )ج( 

 .(Ur. 1.RS, 22/2000)خيضع العمل يف السجون للقانون املتعلق بإنفاذ األحكام اجلنائية  -١٠٦

يئة تابعة لوزارة تـنفذ العقوبات اجلنائية يف سلوفينيا بإشراف إدارة السجون جلمهورية سلوفينيا، وهي ه   -١٠٧
وُينفَذُ احلكم بالسجن يف مرافق منعزلة متثل وحدات داخلية تابعة إلدارة السجن، علماً أن خمتلف املرافق                . العدل

 . ميكن أن تكون هلا إدارهتا اخلاصة

اطنو يتمـتع املدانون خالل قضاء مدة العقوبة اجلنائية احملكوم هبا عليهم بكافة احلقوق اليت يتمتع هبا مو                 -١٠٨
كما ينص القانون على . مجهورية سلوفينيا، باستثناء تلك احلقوق اليت ينص القانون صراحة على نزعها أو تقييدها

أن تـتاح للمدانني القادرين على العمل والراغبني يف ذلك فرصة العمل حسب اإلمكانات املتاحة يف املنشأة اليت                  
ستطاع، عالجاً بواسطة العمل للمدانني الذين ال يقدرون   وجيب لسلطات السجن أن توفر، قدر امل      . يوجدون فيها 

وجيب أن ينظم العمل    . ويستتبع هذا أن املدانني ال يرغمون على أداء عمل إلزامي         . على أداء عمل بشكل منتظم    
الـذي يضطلع به املدانون يف السجون وفقاً للتكنولوجيا وسائر اإلجراءات احلديثة اليت تستخدم خارج السجن                

 . نفس العمل أو عمل مشابهألداء 

وجيب أن ُتضمن لصاحل املدانني الذين يعملون على أساس التفرغ الكامل خالل قضاء مدة السجن احملكوم  -١٠٩
هبا عليهم وال يتغيبون عن مكان العمل ملدة تشكل سبباً إلهناء الوظيفة مبوجب اللوائح التنظيمية العامة، أو الذين                  

رة بالثناء قياساً بقدراهتم، مجيع احلقوق اليت تنشأ عن العمل مبوجب اللوائح التنظيمية حيققون يف عملهم نتائج جدي
 ينص على قواعد Ur. 1.RS, 42/2002)(ويعترب أن قانون العمل . العامـة، ما مل تنص القوانني على خالف ذلك 

سدية واإلمكانات املتاحة يف    وحيدد العمل الذي يسند للمدانني وفقاً لقدراهتم العقلية واجل        . عامـة يف هذا الصدد    
وجيوز ملدير املنشأة أن . كما تراعى، قدر املستطاع، رغبات السجني فيما يتعلق بنوع العمل الذي يبتغيه           . السجن

خيفـض من ساعات العمل ويقر حبقوق أخرى فيما يتعلق بالتعليم املستمر لصاحل املدانني الذين يتابعون برنامج                  
وإىل جانب ساعات العمل العادية، جيوز استخدام       . ة اكتساب مستوى تعليمي حمدد    دراسة ميكن التحقق منه بغي    

املدانني مدة أقصاها ساعتان يومياً لالضطالع مبا يلزم من أعمال حلفظ النظافة والنظام مبا يكفل نوعية حياة مناسبة 
 .يف السجن

اجلزء الثاين، بالتفصيل عمل املدانني حتت ويتناول القانون، يف الفصل اخلاص باألنشطة التجارية الوارد يف  -١١٠
وحرصـاً من اإلدارة على ضمان إمكانية العمل للمدانني خالل املدة اليت يقضوهنا يف              . إشـراف إدارة السـجن    

 . السجن، تنظم أنشطة جتارية مناسبة ُيْضطَلُع هبا خدمة للصاحل العام

 :ل التاليةوتتخذ األنشطة التجارية اليت تنظمها اإلدارة األشكا -١١١
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حلقـات عمـل عالجية وتعليمية داخل املرافق اليت حتتاج لذلك بغية تقدمي األنشطة التعليمية                -
 واإلصالحية للمدانني؛

أعمال جتارية حكومية داخل السجون يتم فيها إشراك املدانني يف صنع املنتجات وتزويد اخلدمات  -
 سبيل توفري املزيد من فرص العمل       الـيت حتـتاجها اإلدارة وسـائر اهليئات األخرى، وذلك يف          

 .للمدانني

وعلى حنو ما ورد سابقاً، يعمل املدانون عموماً يف وحدات اإلنتاج التجاري التابعة للسجن ويضطلعون                -١١٢
ويسمح . باألعمـال الالزمـة لضمان حسن سري املنشأة، إال أن القانون يسمح هلم أيضاً بالعمل خارج السجن                

ل خارج السجن خالل الشهور الستة األخرية من مدة السجن احملكوم هبا عليهم، غري أنه               للسـجناء عموماً بالعم   
جيوز هلم بصفة استثنائية العمل خارج السجن مباشرة يف بداية مدة السجن أو يف وسطها إذا كان هذا متفقاً مع                    

إدارة السجن وصاحب   وخيضع العمل الذي ينجزه املدانون خارج السجن لعقد عمل يربم بني            . بـرنامج العالج  
 . العمل، وحيدد العقد بالتفصيل شروط العمل واحلقوق والواجبات الناشئة لكال الطرفني

  القضاء على مجيع أشكال التمييز يف العمل-٤

ويضمن . ُيمـارس مبدأ املساواة أمام القانون يف سلوفينيا كجزء من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية              -١١٣
 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع األفراد، بصرف النظر عن األصل القومي أو العرق الدستور املساواة يف

أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو احلالة املادية أو النسب أو املستوى التعليمي أو      
 ).١٤املادة (املركز االجتماعي أو أي ظرف شخصي آخر 

على أنه ال جيوز ألصحاب العمل أن مييزوا ) Ur.1.RS, 42/2002( العمل يف بابه التمهيدي وينص قانون -١١٤
يف أثناء عملية التوظيف، أو بني العمال الذين يستخِدمون خالل مدة           ) املترشحني للعمل (بـني ملتمسـي العمل      

مر أو احلالة الصحية أو اإلعاقة التوظيف أو فيما يتصل بإهناء الوظيفة بسبب اجلنس أو العرق أو لون البشرة أو الع
أو املعتقد الديين أو السياسي أو غري السياسي أو العضوية يف إحدى نقابات العمال أو األصل القومي واالجتماعي 

وجيب أن يتمتع الرجال والنساء     . أو املركـز العائلي أو احلالة املادية أو امليل اجلنسي أو أي ظرف شخصي آخر              
املعاملـة يف العمل والترقية والتدريب والتثقيف وإعادة التدريب واألجر وسائر أشكال        باملسـاواة يف الفـرص و     

. التعويض األخرى الناشئة عن الوظيفة والتغيُّب عن العمل وعالقات العمل وساعات العمل وإبطال عقد الوظيفة              
 أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو وُيحظر التمييز املباشر وكذلك التمييز غري املباشر بسبب اجلنس أو العرق أو العمر

ويثبت وجود متييز غري مباشر إذا أفضت أحكام . املعتقدات الدينية أو غري الدينية أو امليل اجلنسي أو األصل القومي
أو معـايري أو ممارسـات تبدو حمايدة يف الظاهر إىل إحلاق الضرر بأشخاص معينني بسبب اجلنس، أو العرق، أو                    

لصحية أو اإلعاقة، أو القناعات الدينية أو غري الدينية، أو امليل اجلنسي أو األصل القومي، عدا إذا العمر، أو احلالة ا
وإذا استشهد  . كانـت هـذه األحكام واملعايري واملمارسات مناسبة وضرورية وهلا أسباهبا املوضوعية اليت تربرها             

 انتهاك حظر التمييز بالنظر للظروف الواردة       مترشـح للعمل أو عامل، يف إطار نزاع ما، بوقائع تثري االشتباه يف            
ويف حالة انتهاك . أعاله، يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات أن نوع العمل وطبيعته يقتضيان معاملة خمتلفة
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حظر التمييز، جيب على صاحب العمل أن يدفع لصاحل املترشح أو العامل تعويضاً عن الضرر وفقاً للقواعد العامة               
 ). من القانون٦املادة (دين للقانون امل

وينص القانون صراحة على أنه ال جيوز لصاحب العمل، يف إطار سعيه إىل توظيف العمال وإبرام عقود                  -١١٥
العمل، أن يعلن عن وظائف شاغرة خمصصة للرجال فقط أو للنساء فقط، إال إذا كان أداء العمل املتوخى متوقفاً                   

وز لصاحب العمل أن يذكر يف اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة أنه           كما ال جي  . على جنس حمدد دون اآلخر    
سيعطي األولوية لتوظيف جنس حمدد، إال إذا كان االنتماء إىل جنس حمدد، على حنو ما ورد أعاله، شرطاً أساسياً 

 ).٢٥املادة (للقيام بالعمل املتوخى 

، على مبدأ املساواة يف األجر بني النساء والرجال،         ويـنص القانون، يف حالة األجر مقابل العمل املنجز         -١١٦
ويضع على عاتق أصحاب العمل التزاماً بأن يدفعوا للعمال، بصرف النظر عن اجلنس، أجراً متساوياً عن العمل                  

وُتعترب باطلة والغية كل األحكام الواردة يف عقود التوظيف، واالتفاقيات          . املتسـاوي وذي القـيمة املتسـاوية      
 ).١٣٣املادة ( واإلجراءات العامة اليت يتخذها أصحاب العمل بشكل ال يتفق مع هذه القاعدة القانونية اجلماعية

ويف حالة إهناء الوظيفة، يعترب القانون أن اإلهناء غري قائم على أسس صحيحة إذا كان سببه العرق، أو لون  -١١٧
، أو االلتزامات العائلية، أو احلمل، أو القناعات الدينية البشرة، أو اجلنس، أو العمر، أو اإلعاقة، أو احلالة الزوجية

 ).٨٩املادة (أو السياسية، أو األصل القومي أو االجتماعي 

  سوق العمل�باء 

  وضع االقتصاد الكلي الراهن-١

 يتسم وضع االقتصاد الكلي يف سلوفينيا عموماً باالستقرار، رغم تباطؤ النمو االقتصادي الذي اخنفض إىل -١١٨
 بعد فترة بلغ خالهلا الناتج احمللي اإلمجايل ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٢,٩ مقـابل    ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٣,٢

 بنمو معتدل يف الطلب احمللي الذي بلغ  ٢٠٠١ومتيز عام   ).  يف املائة  ٥ يف املائة إىل     ٤(معـدالت منو أكثر نشاطاً      
 يف املائة   ١,٧مو البطيء لالستهالك اخلاص الذي مل يتجاوز         يف املائة، ويؤول ذلك إىل حد بعيد إىل الن         ٠,٥نسبة  

 يف  ٦,٢(وقد اقترن هذا، من جانب آخر، بالنمو السريع للصادرات          .  يف املائة  ١,٩واخنفـاض االستثمار بنسبة     
 ٢٠٠٢وبعد تراجع خالل الشهور الثالثة األوىل من عام         ).  يف املائة  ٢,١(الذي جتاوز معدل منو الواردات      ) املائة

بسبب التباطؤ العاملي، سجل النمو انتعاشاً خالل الفصول املوالية من السنة، ويشري تقدير أول ُنشر مؤخراً إىل أن   
 . يف املائة٣,٢معدل النمو السنوي بلغ 

وشكَّل ضعف الطلب الداخلي عامالً مؤثراً يف تباطؤ النمو االقتصادي، يف حني أن النمو الديناميكي يف                 -١١٩
ويعزى تباطؤ النمو االقتصادي قبل كل شيء إىل هبوط نشاط      . جي أدى إىل إنعاش النمو االقتصادي     الطلب اخلار 

يف حني تباطأ منو )  يف املائة١,٩(وسجل االستهالك العام لألسر املعيشية منواً معتدالً ).  يف املائة٣,٧-(االستثمار 
 يف املائة   ٣,٧ن جديد، حيث سجل منواً بنسبة       وانتعش نشاط االستثمار م   ).  يف املائة  ٢,٧(االستهالك احلكومي   
ورغم تباطؤ النمو االقتصادي على الصعيد العاملي، تواصل        .  يف املائة يف السنة السابقة     ٤,٦بعـد اخنفاض بنسبة     

)  يف املائة٤,٨(يف حني تباطأ منو الواردات )  يف املائة٦,١(النمو السريع لصادرات سلوفينيا من السلع واخلدمات 
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، وهكذا شكل الطلب اخلارجي احملرك الرئيسي )االستثمارات باخلصوص(لنمو البطيء يف الطلب الداخلي بسبب ا
 ويرتبط النمو اإلجيايب للصادرات ارتباطاً وثيقاً بالنمو الديناميكي يف القيمة املضافة يف الصناعة             . للنمو االقتصادي 

ومع ذلك، شهدت كل األنشطة اجتاهاً إجيابياً،       ).  املائة  يف ٢,٨(، يف حني ظل منو اخلدمات بطيئاً        ) يف املائة  ٤,٦(
 ، يف حني سجلت أبطأ نسبة منـو فـي قطاع النقـل          ) يف املائة  ٩,٣(وسجلت اخلدمات املالية أسرع نسبة منو       

 ).  يف املائة٠,٨(

ي اإلمجايل للفرد   وبفضل النمو االقتصادي السريع، ارتفع مستوى التنمية يف سلوفينيا، مقدراً بالناتج احملل            -١٢٠
 ٧٠ إىل ١٩٩٨ يف املائة من متوسط معدل االحتاد األورويب يف عام ٦٧الواحد كما يتمثل يف القدرة الشرائية، من 

وحسب آخر البيانات الصادرة عن املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بشأن الناتج       . ٢٠٠٢يف املائة يف عام     
، فإن سلوفينيا ال تأيت فحسب، من حيث مستوى         ٢٠٠٠ية بالنسبة لعام    احملـلي اإلمجـايل مقدراً بالقدرة الشرائ      

التنمـية االقتصادية، يف طليعة البلدان املرشحة لالنضمام إىل االحتاد األورويب مستقبالً، بل هي تتقدم أيضاً على                 
 . اليونان وتضاهي الربتغال

ىل حد كبري يف النمو االقتصادي على املدى        وقد أسهم النمو الديناميكي يف إنتاجية العمل يف سلوفينيا إ          -١٢١
وتشـري البيانات األولية الصادرة عن املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بشأن اإلنتاجية يف عام              . الطويـل 
 وحدة من   ٣١ ٠٠٠(، أن سـلوفينيا متتلك أعلى مستوى بني البلدان املرشحة لعضوية االحتاد األورويب              ٢٠٠٠

 يف املائة باألرقام    ٢٣حيث بلغ ارتفاع اإلنتاجية اإلمجايل نسبة       ) ائية للفرد الواحد  وحـدات قـياس القدرة الشر     
 يف املائة من متوسط     ٧٠,٥وقد ارتفعت إنتاجية العمل يف سلوفينيا من        . ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٥احلقيقـية بني عام     

 .  يف املائة٧٣,٦ لتصل إىل ٢٠٠٠إنتاجية بلدان االحتاد األورويب اخلمسة عشر يف عام 

 ، كان عدد السكان فيها     ٢٠٠٢ففي منتصف عام    . سـلوفينيا بلـد صـغري مـن حيـث عدد سكانه            -١٢٢
وعلى الرغم .  يف املائة٠,٢ نسمة، أو مبعدل ٣ ٦٨٣وقد ارتفع هذا العدد يف سنة واحدة ب  .  نسمة١ ٩٩٥ ٧١٨

 ٢ل من جديد إىل مستوى ، إال أنه مل يص  ١٩٩٩مـن أن عـدد السكان يف سلوفينيا يشهد منواً مطرداً منذ عام              
وكانت الزيادة الطبيعية للسكان سلبية  .  نسمة ٦ ٠٥٠أي أن الفارق ال يزال يقدر ب          . ١٩٩١مليون ساكن لعام    

وهكذا، فإن النمو السكاين يعزى إىل االجتاه اإلجيايب        ). أي أن الوفيات تفوق النمو الطبيعي      (١٩٩٦مـنذ عام    
 مواطناً،  ١ ٩٤٩ ٤١٩باإلضافة إىل مواطين مجهورية سلوفينيا، وعددهم       و.  أي تدفق املهاجرين   �حلركة اهلجرة   

 من األجانب احلائزين على ٢٨ ٦٨٢ من األجانب احلائزين على تصريح إقامة دائمة و١٥ ٢٨٥يعيش يف سلوفينيا 
، بلغ عدد   ٢٠٠١ويف عام   .  من األشخاص الذين يتمتعون باحلماية املؤقتة      ٢ ٣٣٢إذن إقامـة بصـورة مؤقتة و      

 من األشخاص، يف حني بلغ عدد األشخاص الذين غادروا البلد ٧ ٨٠٣املهاجرين الوافدين من خمتلف دول العامل 
، ويتمثل جزؤها األكرب يف     ) شخصاً ٣٠ ٩٦٧(وتبقى حركات اهلجرة الداخلية أكثر انتشاراً       .  شخصـاً  ٤ ٨١١

 ). شخصا٢٠ً ٤٥٠(حركات هجرة بني البلديات 

دميغرافية الراهنة إىل أن التقدم يف السن ميثل السمة الرئيسية اليت يتسم هبا سكان              وتشـري االجتاهـات ال     -١٢٣
وينعكس تقدم أفراد اجملتمع يف السن   . سـلوفينيا، وذلك على غرار ما تشهده الدول األعضاء يف االحتاد األورويب           

لذلك، جيب أن تتكيف . اعدبالضـرورة على القوة العاملة، وتشري التوقعات إىل أنه ال مناص من تأجيل سن التق        
 .سياسة العمل اجلديدة حسب مقتضيات احلالة اجلديدة
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 ٥اجلدول 

 متوسط النمو السنوي بالنسبة املئوية

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 *الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ٣,٨   ٥,٢    ٤,٦    ٢,٩    ٣,٢   

 )* احلسابات القوميةنظام(العمالة  ٠,٠   ١,٢    ١,١    ٠,٦    ٠,١- 
 )حسب دراسة استقصائية بشأن العمالة(العمالة  ٠,٢   ١,٨    ١,٢    ١,٥    ٠,٦   

 **إنتاجية العمل الظاهرة ٣,٦   ٣,٤    ٤,٠    ٢,٥       ..

 تكاليف العمل احلقيقية حسب الوحدة   .. ٠,٧-  ١,٩-  ٠,٤-     ..
 )املتوسط(لتضخم ا  ٧,٩   ٦,١    ٨,٩    ٨,٤    ٧,٥   

احلسابات القومية، دراسة استقصائية بشأن العمالة؛ معهد : املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا :املصدر
 ). اإلنتاجية(التحاليل املتعلقة باالقتصاد الكلي والتنمية 

 .٢٠٠٢ من عام ٣ الفصل �١الفصل  * 

 ).نظام احلسابات القومية(واحد الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة للعامل ال ** 

  اجتاهات سوق العمل-٢

 يف ٠,٥ يف املائة، واخنفض معدل التشغيل بنسبة        ٠,٦ منواً طفيفاً بنسبة     ٢٠٠٢سـجلت العمالة يف عام       -١٢٤
ومعدل تشغيل  )  يف املائة  ٦٨,٢(وقد مشل االخنفاض كُالً من معدل تشغيل الذكور         .  يف املائة  ٦٣,٤املائـة ليبلغ    

 يف املائة يف حني ارتفع ١، اخنفض معدل تشغيل الذكور بنسبة ١٩٩٨وباملقارنة مع عام ).  يف املائة٥٨,٦ (اإلناث
ويبني رصد معدالت التشغيل حسب الفئات العمرية اجتاهاً حنو         .  يف املائة  ٠,٩معـدل تشـغيل اإلنـاث بنسبة        

 ٦٤-٥٥ على الذكور بالنسبة للفئة العمرية  عاماً، ويقتصر٥٤-٢٥االرتفاع يشمل اجلنسني بالنسبة للفئة العمرية 
يف االخنفاض، وذلك إىل حد بعيد نتيجة ارتفاع )  عاما٢٤ً-١٥الفئة العمرية (وأخذ معدل تشغيل الشباب  . عاماً

ويف األثناء سجلت معدالت تشغيل املتقدمني يف السن        . نسـبة االلـتحاق بالتعليم يف مرحلتيه الثانوية واجلامعية        
وقد بلغت الزيادة يف العمالة، حمسوبة      . ة التنفيذ التدرجيي للتدابري املتعلقة بإصالح نظام املعاشات       ارتفاعـاً نتيج  

 يف املائة، مما يعين أن متوسط مدة العمل للعامل الواحد ارتفع مقارنة مبا              ١,٣مبكافئ العمل على أساس التفرغ،      
 .كان عليه يف العام املاضي

اعات النشاط إىل ارتفاع نسيب تدرجيي يف قطاع اخلدمات، الذي          ويشـري توزيـع الوظائف حسب قط       -١٢٥
أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، فقد توقف .  يف املائة من العمال، يقابله اخنفاض نسيب يف الزراعة٥٠,٦يستخدم 
 ، أخذ التشغيل يف   ٢٠٠١ومنذ عام   .  االجتاه حنو االخنفاض الذي سجله التشغيل يف هذا القطاع         ٢٠٠٠يف عـام    

. قطـاع التصنيع يف االرتفاع، وُسِجلَ أسرع معدل ارتفاع يف صنع املنتجات واملعدات الكهربائية واإللكترونية              
وشهدت اخلدمات املالية واملتعلقة باألعمال أسرع ارتفاع يف عدد الوظائف سجله قطاع اخلدمات، يف حني ارتفع 

وبالنسبة للقطاع العام، فقد شهد التوظيف يف اإلدارة        . عـدد الوظائف على حنو أكثر اعتداالً يف التجارة والنقل         
 .والتعليم أيضاً ارتفاعاً تدرجيياً
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وتـبني مؤشـرات التشغيل يف قطاع األعمال حسب حجم الشركات اجتاهاً إجيابياً جداً يف الشركات                 -١٢٦
فاضاً يف الشركات املتوسطة واخن)  سنوات٥  يف املائة خالل فترة ال  ٥متوسط منو سنوي ب  (الصغرية والصغرية جداً 

ويشهد معدل البطالة، كما تبينه دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة وفقاً           ).  يف املائة  ١,٢-(والكبرية احلجم   
 يف املائة يف    ٦,٤ إىل   ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ٧,٩ من   �ملعـايري منظمة العمل الدولية، اخنفاضاً من سنة ُألخرى          

حيث اخنفض من ( يف املائة ١,٨فض معدل البطالة السنوي يف صفوف الذكور بنسبة واخن. ٢٠٠٢ و٢٠٠١عامي 
 يف املائة   ١,٣: ، يف حني أن اخنفاض معدل البطالة يف صفوف اإلناث كان بطيئاً           ) يف املائة  ٥,٩ يف املائة إىل     ٧,٧

فاض خالل الشهور الثالثة وقد توقف اجتاه البطالة حنو االخن).  يف املائة٦,٨ يف املائة إىل     ٨,١إذ اخنفـض مـن      (
، بقي معدل البطالة السنوي     ٢٠٠٢ويف عام   .  يف املائة  ٧,١ ملا ارتفع معدل البطالة إىل       ٢٠٠١األخـرية من عام     

مث ارتفاع  )  يف املائة  ٥,٩(، والفصل الثاين    ) يف املائة  ٦,٩(دون تغـيري، رغم اخنفاض طفيف خالل الفصل األول          
 وظل معدل البطالة يف صفوف اإلناث      ).  يف املائة  ٦,٥(والفصل الرابع   ) ملائة يف ا  ٦(طفيف خالل الفصل الثالث     

، وازداد الفارق خالل الفصل الرابع من       ) يف املائة  ٥,٩(يفوق معدل البطالة يف صفوف الذكور       )  يف املائة  ٦,٨(
ومن ). إلناث يف املائة يف صفوف ا     ٧,٢ يف املائة يف صفوف الذكور و      ٥,٩حيث بلغ معدل البطالة      (٢٠٠٢عام  

فمعدل البطالة يف صفوف    . ناحـية أخرى، جتدر اإلشارة إىل بعض التغريات اهليكلية اإلجيابية فيما يتعلق بالبطالة            
، واخنفض معدل البطالة يف     ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٦,٧ إىل   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ١٨,١الشباب اخنفض من    

واخنفض معدل البطالة يف    ).  يف املائة  ١٨,٧ املائة إىل     يف ٢٠,٩حيث تعدى من    (صـفوف اإلنـاث بنسبة أكرب       
كما شهدت البطالة الطويلة األمد اجتاهاً حنو       .  يف املائة  ٣بشكل ملحوظ ليبلغ    )  عاماً ٦٥-٥٥(صفوف املسنني   

وخالل الفصل  .  يف املائة من العاطلني عن العمل ظلوا دون عمل لفترة تزيد على السنة             ٥٧,٧االخنفاض رغم أن    
 ٦٣ ٠٠٠، بلغ عدد العاطلني عن العمل، حسب دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة،      ٢٠٠٢بع من عام    الـرا 

 .شخصاً موزعني بالتساوي بني إناث وذكور

 ٦اجلدول 

 متوسط النمو السنوي بالنسبة املئوية

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 * احلقيقيالناتج احمللي اإلمجايل ٣,٨   ٥,٢    ٤,٦    ٢,٩    ٣,٢   

 )*نظام احلسابات القومية(العمالة  ٠,٠   ١,٢    ١,١    ٠,٦    ٠,١- 
 )حسب دراسة استقصائية بشأن العمالة(العمالة  ٠,٢   ١,٨    ١,٢    ١,٥    ٠,٦   

 **إنتاجية العمل الظاهرة ٣,٦   ٣,٤    ٤,٠    ٢,٥       ..

  احلقيقية حسب الوحدةتكاليف العمل   .. ٠,٧-  ١,٩-  ٠,٤-     ..
 متوسط التضخم ٧,٩   ٦,١    ٨,٩    ٨,٤    ٧,٥   

احلسابات القومية، دراسة استقصائية بشأن العمالة؛ معهد : املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا :املصدر
 ).اإلنتاجية(التحاليل املتعلقة باالقتصاد الكلي والتنمية 

 .٢٠٠٢ من عام ٣ الفصل �١الفصل  * 

 ).نظام احلسابات القومية(الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة للعامل الواحد  ** 
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 ٧اجلدول 

 العمالة حسب القطاع كنسبة مئوية من جمموع العمالة

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 الزراعة ١١,٥ ١٠,٢ ٩,٩ ١٠,٣ ٩,٢
 الصناعة ٣٩,٢ ٣٨,٢ ٣٧,٨ ٣٨,٢ ٣٨,٤
 اخلدمات ٤٨,٩ ٥١,٣ ٥١,٤ ٥٠,٦ ٥٠,٦
 اجملموع ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

 ٨اجلدول 

 العاملون حلساهبم اخلاص كنسبة مئوية من جمموع العمالة حسب القطاعات

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 الزراعة ٣٩,١ ٤١,٧ ٣٦,٧ ٣٧,٨ ٣٨,٤
 الصناعة ٦,٩ ٧,٢ ٦,٩ ٧,٥ ٧,٢
 اخلدمات ١٠,٢ ٩,٩ ٨,٧ ٩,٣ ٩,٢
 متوسط نسبة العاملني حلساهبم اخلاص ١٢,٢ ١٢,١ ١٠,٨ ١١,٥ ١١,١

 ٩اجلدول 

 معدل النشاط حسب الفئات العمرية واجلنس

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 اجملموع     

 )٦٤-١٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٦٨,٨ ٦٧,٧ ٦٧,٨ ٦٨,٣ ٦٧,٨
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٤٥,٣ ٤١,٨ ٤٠,٤ ٣٨,٣ ٣٦,٧
 )٥٤-٢٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٨٧,٩ ٨٧,٥ ٨٧,٦ ٨٨,١ ٨٨,١
 )٦٤-٥٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٢٥,٣ ٢٣,٢ ٢٣,٧ ٢٦,١ ٢٥,١
 ) وما فوق٦٥(معدل النشاط   ٩,٤ ٨,١ ٨,٣ ٨,٢ ٧,٢

 الذكور     

 )٦٤-١٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٧٥,١ ٧٢,٣ ٧٢,٢ ٧٣,١ ٧٢,٥
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٤٨,٦ ٤٣,٦ ٤٣,١ ٤١,٦ ٤٠,٦
 )٥٤-٢٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٩١,٦ ٩١,١ ٩٠,٩ ٩١,٣ ٩١,٢
 )٦٤-٥٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٣٣,٧ ٣٣,٦ ٣٤,٠ ٣٦,٨ ٣٦,٧
 ) وما فوق٦٥(معدل النشاط   ١٣,٥ ١١,٣ ١١,٥ ١١,٣ ٩,٦

 اإلناث     
 )٦٤-١٥الفئة العمرية (النشاط معدل   ٦٢,٧ ٦٣,٠ ٦٣,٢ ٦٣,٥ ٦٣,٠
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٤١,٨ ٤٠,١ ٣٧,٥ ٣٤,٩ ٣٢,٥
 )٥٤-٢٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ٨٤,١ ٨٣,٨ ٨٤,٣ ٨٤,٧ ٨٤,٩
 )٦٤-٥٥الفئة العمرية (معدل النشاط   ١٧,٣ ١٣,٥ ١٤,١ ١٦,٠ ١٤,٣
 )ق وما فو٦٥(معدل النشاط   ٧,١ ٦,٣ ٦,٤ ٦,٤ ٥,٧

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 
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 ١٠اجلدول 

 معدل التشغيل حسب الفئات العمرية واجلنس

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 اجملموع     

 )٦٤-١٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٦٣,٣ ٦٢,٥ ٦٢,٩ ٦٣,٩ ٦٣,٤
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٣٦,٩ ٣٤,٣ ٣٣,٦ ٣١,٤ ٣٠,٦
 )٥٤-٢٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٨٢,٢ ٨٢,٠ ٨٢,٦ ٨٣,٦ ٨٣,٤
 )٦٤-٥٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٢٤,٢ ٢٢,٢ ٢٢,٥ ٢٥,٠ ٢٤,٤
 ) وما فوق٦٥(معدل التشغيل  ٩,٤ ٨,١ ٨,٣ ٨,٢ ٧,٢

 الذكور     

 )٦٤-١٥الفئة العمرية (لتشغيل معدل ا ٦٩,٢ ٦٦,٩ ٦٧,٢ ٦٨,٧ ٦٨,٢
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٤٠,٠ ٣٦,٠ ٣٦,٦ ٣٥,٠ ٣٤,٤
 )٥٤-٢٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٨٥,٩ ٨٥,٦ ٨٥,٨ ٨٧,٠ ٨٦,٧
 )٦٤-٥٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٣٢,١ ٣١,٧ ٣١,٨ ٣٥,١ ٣٥,٤
 )ا فوق وم٦٥(معدل التشغيل  ١٣,٤ ١١,٢ ١١,٥ ١١,٣ ٩,٦

 اإلناث     

 )٦٤-١٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٥٧,٥ ٥٧,٩ ٥٨,٥ ٥٨,٩ ٥٨,٦
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٣٣,٦ ٣٢,٥ ٣٠,٥ ٢٧,٦ ٢٦,٥
 )٥٤-٢٥الفئة العمرية (معدل التشغيل  ٧٨,٥ ٧٨,٣ ٧٩,٢ ٨٠,٠ ٨٠,٠
 )٦٤-٥٥ الفئة العمرية(معدل التشغيل  ١٦,٨ ١٣,٢ ١٣,٨ ١٥,٦ ١٤,٠
 ) وما فوق٦٥(معدل التشغيل  ٧,١ ٦,٣ ٦,٤ ٦,٤ ٥,٧

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 

 ١١اجلدول 

 معدل البطالة حسب اجلنس

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 معدل البطالة اإلمجايل ٧,٩ ٧,٦ ٧,٠ ٦,٤ ٦,٤
 معدل البطالة يف صفوف الذكور ٧,٧ ٧,٣ ٦,٨ ٥,٩ ٥,٩
 معدل البطالة يف صفوف اإلناث ٨,١ ٧,٩ ٧,٣ ٧,٠ ٦,٨

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 
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 ١٢اجلدول 

 ٦٤-٥٥معدل البطالة يف صفوف الفئة العمرية 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 معدل البطالة اإلمجايل )٤,٣( )٤,٧( )٥,٤( )٤,٠( )٣,٠(

 معدل البطالة يف صفوف الرجال )٥,٠( )٥,٧( )٦,٧( )٤,٥( )٣,٦(

 معدل البطالة يف صفوف النساء ))٣,٠(( .  . ))٢,٨(( . 

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 

 .تقدير غري دقيق باملرة. غري دقيقة،  ((  )) أقل دقة،: (  ) مالحظة

 ١٣اجلدول 

 معدل البطالة يف صفوف الشباب حسب الفئات العمرية واجلنس

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 اجملموع     

 )١٩-١٥الفئة العمرية (معدل البطالة  ٢٧,٣ ٢٨,٢ ٢٤,٧ ٢٤,٢ )٢٣,٨(
 )٢٤-٢٠ العمرية الفئة(معدل البطالة  ١٦,١ ١٥,٨ ١٥,٠ ١٦,٨ ١٥,٤
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل البطالة  ١٨,٦ ١٨,١ ١٦,٨ ١٨,١ ١٦,٧
 الذكور     

 )١٩-١٥الفئة العمرية (معدل البطالة  ٢٦,٦ )٢٥,٨( )٢٢,١( )٢٠,٨( )٢٠,٧(
 )٢٤-٢٠الفئة العمرية (معدل البطالة  ١٥,٠ ١٥,٦ ١٣,٦ ١٤,٧ ١٤,٢
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (لة معدل البطا ١٧,٦ ١٧,٤ ١٥,٢ ١٥,٩ ١٥,٢
 اإلناث     

 )١٩-١٥الفئة العمرية (معدل البطالة  )٢٨,٣( )٣٠,٨( )٢٧,٩( )٢٩,٠( )٢٨,١(
 )٢٤-٢٠الفئة العمرية (معدل البطالة  ١٧,٥ ١٦,٠ ١٦,٦ ١٩,٣ ١٧,٠
 )٢٤-١٥الفئة العمرية (معدل البطالة  ١٩,٧ ١٨,٨ ١٨,٧ ٢٠,٩ ١٨,٧

 . جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملةاملكتب اإلحصائي :املصدر 

 .تقدير غري دقيق باملرة. غري دقيقة، ((  )) أقل دقة، : (  ) مالحظة
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 ١٤اجلدول 

 توزيع البطالة الطويلة األمد حسب اجلنس

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 األمداملعدل اإلمجايل للبطالة الطويلة  ٥٧,٧ ٥٨,٠ ٦٢,٦ ٦١,٤ ٥٧,٧
 نسبة الذكور ٥٨,٠ ٦١,٥ ٦٣,٨ ٦٣,١ ٦٠,٦
 نسبة اإلناث ٥٧,٤ ٥٣,٥ ٦١,٣ ٥٩,٧ ٥٤,٨

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة :املصدر 

 ١٥اجلدول 

 حسب اجلنس)  عاما٦٥ً-١٥(توزيع عقود التوظيف لفترة حمّددة كنسبة من جمموع الوظائف 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 جمموع عقود التوظيف لفترة حمددة ١١,٨ ١١,٢ ١١,٥ ١٠,٨ ١٢,٠

 نسبة الذكور  ١٠,٧ ١٠,٣ ١٠,٤ ٩,٧ ١٠,٢

 نسبة اإلناث ١٣,٠ ١٢,٢ ١٢,٨ ١٢,١ ١٤,١

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 

 .تقدير غري دقيق باملرة. غري دقيقة، ((  ))  دقة، أقل: (  ) مالحظة

 ١٦اجلدول 

 توزيع الوظائف على أساس عدم التفرُّغ كنسبة من جمموع الوظائف 
 حسب اجلنس)  عاما٦٥ً-١٥(

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 جمموع الوظائف على أساس عدم التفرغ  ٦,٤ ٥,٥ ٥,٧ ٥,٤ ٥,٧
 رنسبة الذكو ٥,٣ ٤,٥ ٤,٥ ٤,٦ ٤,٤
 نسبة اإلناث ٧,٨ ٦,٧ ٧,٠ ٦,٦ ٧,٢

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 
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 ١٧اجلدول 

 معدل التشغيل اإلمجايل، مكافئات العمل على أساس التفرغ الكامل

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 معدل التشغيل اإلمجايل ٥٩,٣ ٥٩,٦ ٦٠,٠ 

 مكافئات التشغيل على أساس التفرغ الكامل ٨٤٤ ٨٦٠ ٨٧٤ ٨٨٥

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة :املصدر 

 ١٨اجلدول 

 *عدد العاطلني عن العمل املسجلني حسب اجلنس

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 )املتوسط( العاطلني عن العمل املسجلني جمموع ١٢٦ ٠٨٠ ١١٨ ٩٥١ ١٠٦ ٦٠١ ١٠١ ٨٥٧ ١٠٢ ٦٣٥
 الذكور ٦٣ ٢٠٣ ٥٨ ٧٤٩ ٥٢ ٥٠٧ ٥٠ ١٦٤ ٥٠ ١٠٧
 اإلناث ٦٢ ٨٧٧ ٦٠ ٢٠٢ ٥٤ ٠٩٤ ٥١ ٦٩٣ ٥٢ ٥٢٨
 )هناية السنة(جمموع العاطلني عن العمل املسجلني  ١٢٦ ٦٢٥ ١١٤ ٣٤٨ ١٠٤ ٥٨٣ ١٠٤ ٣١٦ ٩٩ ٦٠٧

 .دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملةاملكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، : املصدر 

 .دراسة استقصائية بشأن العمالة * 

 ١٩اجلدول 

 *معدل البطالة املسجلة حسب اجلنس

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 معدل البطالة املسجلة اإلمجايل ١٤,٥ ١٣,٦ ١٢,٢ ١١,٦ ١١,٦

 الذكور ١٣,٤ ١٢,٤ ١١,١ ١٠,٤ ١٠,٤

 ناثاإل ١٥,٧ ١٥,٠ ١٣,٥ ١٣,٢ ١٣,١

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 

 .دراسة استقصائية بشأن العمالة * 
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 ٢٠اجلدول 

 *معدالت البطالة املسجلة حسب اإلقليم

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 إقليم وسط سلوفينيا ١٠,٥ ١٠,١ ٩,٢ ٨,٣ ٧,٩
  كراسكا�إقليم أوبالنو  ١٠,٦ ١٠,١ ٩,٢ ٩,٠ ٨,٦
 إقليم غورجنيسكا ١٢,٦ ١١,٩ ١٠,١ ٩,٠ ٨,٥
 إقليم غوريسكا ٩,٢ ٧,٧ ٦,٢ ٥,٨ ٦,٣
 إقليم سافينسكا ١٦,٧ ١٥,٣ ١٣,٦ ١٣,٥ ١٤,٠
 إقليم جنوب شرق سلوفينيا ١٢,٠ ١١,٧ ١٠,٨ ٩,٩ ٩,٩
 إقليم بومورسكا ١٨,٧ ١٨,٢ ١٧,٢ ١٦,٧ ١٧,٦
  كراسكا-قليم نوترانيجسكو إ ١٢,٥ ١٢,٢ ١٠,٨ ٩,٧ ٩,١
 إقليم بودرافسكا ٢٢,٠ ٢٠,٦ ١٨,٧ ١٧,٩ ١٧,٦
 إقليم كوروسكا ١٣,٠ ١١,٧ ١٠,٣ ١٠,٢ ١١,٦
 إقليم سبودجنيفوسافسكا ١٥,٩ ١٤,٩ ١٣,٩ ١٤,٣ ١٤,٤
 إقليم سازافسكا ١٩,٢ ١٧,٥ ١٥,٥ ١٤,٧ ١٥,٣

 .ة تتعلق بالقوة العاملةاملكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائي: املصدر 
 .دراسة استقصائية بشأن العمالة * 

 ٢١اجلدول 
 )*متوسط عدد الوظائف السنوي(العمالة حسب النشاط 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 الزراعة ٤٩ ٨٣٢ ٤٥ ٤٣٩ ٤٣ ٠٦٩ ٤١ ٦٥٨ ٤٢ ٩٧٢
 الصيد البحري ٢٥١ ٢٤٧ ٢١٠ ٢٠١ ١٩٨
  وقلع األحجارالتعدين ٧ ٤٢٦ ٧ ٠١٠ ٥ ٧٤٦ ٥ ٤٤٤ ٥ ٠٩٢
 الصنع ٢٣٧ ٨٢١ ٢٣٤ ٠٥٧ ٢٣٣ ٩٦٧ ٢٣٦ ٠٦٦ ٢٣٨ ٤١٢
 تزويد الكهرباء والغاز واملاء ١١ ٥٧٢ ١١ ٦٣٨ ١١ ٣٧٩ ١١ ٢٨٦ ١١ ٥٤١
 البناء ٥٢ ٩٣٤ ٥٥ ٠٩٩ ٥٧ ٣٥١ ٥٦ ٨٣٤ ٥٧ ٠٥٦
 التجارة ٩١ ١٠٠ ٩٤ ١٨٤ ٩٧ ٣٥٧ ٩٩ ٢١١ ١٠٠ ٥٣٧
 ق واملطاعمالفناد ٢٦ ٢٤١ ٢٨ ٠٦٦ ٢٨ ٨٩٩ ٢٩ ٠٤١ ٢٩ ١٢٠
 النقل واالتصال ٤٤ ٨٩٣ ٤٧ ٠٦٩ ٤٧ ٥٥٨ ٤٨ ٤٩٢ ٤٩ ٤٩٧
 الوساطة املالية ١٧ ٠٨٦ ١٨ ٦٢٤ ١٩ ٢٩٤ ١٩ ٨٥٠ ٢٠ ٣٢٠
 خدمات األعمال ٤١ ٩٨٤ ٤٤ ٦٢١ ٤٥ ٩٩٥ ٤٨ ٨١٣ ٥٢ ٦٩٦
 اإلدارة العامة ٤١ ٦٥٩ ٤٢ ٧٨١ ٤٤ ١٤٩ ٤٥ ٨١٢ ٤٦ ٨٥٦
 يمالتعل ٥١ ٣٤٧ ٥٢ ١٦١ ٥٣ ٠٥٣ ٥٤ ١٠٧ ٥٥ ٠٩٥
 الصحة والعمل االجتماعي ٤٧ ٨٧٣ ٥٢ ٤٢١ ٥٤ ١٦٥ ٥٥ ٦٥٦ ٤٧ ١٥٠
 سائر اخلدمات األخرى ٢٢ ٥١٢ ٢٤ ٣٤٥ ٢٥ ٢١٥ ٢٥ ٧١٤ ٢٦ ٢١٨
 جمموع العاملني ٧٤٥ ١٧٠ ٧٥٨ ٤٧٤ ٧٦٨ ١٧٢ ٧٧٩ ٠٤١ ٧٨٣ ٤٩٩
 العاملون منهم حلساهبم اخلاص ٩٢ ٦٨٨ ٨٧ ٥٠٣ ٨٥ ١٣٠ ٨٤ ٢٢٤ ٨٥ ٦٤٩

 .دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: إلحصائي جلمهورية سلوفينيااملكتب ا :املصدر 

 .دراسة استقصائية بشأن العمالة * 
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 ٢٢اجلدول 

 تعزيز بيئة مناسبة للتشغيل

 األجور ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 األجر األدىن نسبةً إىل متوسط األجور ٤٠,٠  ٤٠,٨  ٤٠,٣  ٤٠,٩  ٤١,٥ 
 *جر األدىن نسبة إىل متوسط األجور يف الصناعةاأل   ٥٣,٣  ٥٤,١  ٥٤,٨ 
 باألرقام احلقيقية) اخلام(منو األجر  ١,٦  ٣,٣  ١,٦  ٣,٢  ٢,١ 
 باألرقام احلقيقية) الصايف(منو األجر  ١,٦  ٣,٣  ١,٤  ٣,٠  
 نسبة املوظفني الذين يتقاضون األجر األدىن  ٢,٤  ٢,٨  ٣,٢  ٣,١ 

 .مهورية سلوفينيا، املواد الداخلية؛ وكالة املدفوعاتاملعهد اإلحصائي جل :املصدر 
تدبري (مقارنـة األجـر األدىن مبتوسط األجر كما حتدده االتفاقات اجلماعية اخلاصة بالصناعة               * 

 ).االتفاق االجتماعي
 ٢٣اجلدول 

 )نسبة مئوية(الضريبة ونظام االستحقاقات 
١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 راكات اليت يدفعها األجري للصناديق االجتماعيةاالشت ٢٢,١ ٢٢,١ ٢٢,١ ٢٢,١
  ومنها لصندوق املعاشات-    ١٥,٥

  ومنها لصندوق التأمني الصحي-    ٦,٣٦   
 االشتراكات اليت يدفعها صاحب العمل للصناديق االجتماعية ١٥,٩ ١٥,٩ ١٥,٩ ١٥,٩

  ومنها لصندوق املعاشات-    ٨,٨٥   
  التأمني الصحي ومنها لصندوق-    ٦,٥٦   
 الضريبة على الدخل الشخصي    ٥٠-١٧ 

 الضريبة على األجور    ١٤,٨-٣,٨
الضرائب (معـدل الضـريبة عـلى األجـور الضعيفة           ٤٤,٢ ٤٤,٢ ٤٤,٢ ٤٣,٦

 )*واالشتراكات االجتماعية
متوسـط الفـروق الضريبية بالنسبة لشخص واحد يتقاضى             ٣٣,٧

 ) اجتماعيةضرائب واشتراكات (أجراً ضعيفاً 
 ** لـه طفالن-

متوسط الفروق الضريبية بالنسبة لشخص واحد يتقاضى أجراً            ٤١,٠
 ) الضرائب واالشتراكات االجتماعية(ضعيفاً 

 ** دون أطفال-
متوسط الفروق الضريبية لزوجني يتقاضيان أجراً ضعيفاً           ٣٨,١

 )**الضرائب واالشتراكات االجتماعية(
 .املتعلق باالشتراكات االجتماعيةالقانون : املصادر 
 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا * 
 .وزارة املالية ** 



E/1990/5/Add.62 
Page 39 

 ٢٤اجلدول 

 املستفيدون باستحقاقات البطالة واملساعدة االجتماعية

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 استحقاقات البطالة     

 عدد املستفيدين ٣٦ ٠٨٢ ٣١ ٢٢٧ ٢٣ ٠٩١ ١٩ ٤٨٩ ١٧ ٦٠١
 املستفيدون نسبة إىل جمموع العاطلني عن       - ٢٨,٦ ٢٦,٣ ٢١,٧ ١٩,١ ١٧,١

 )نسبة مئوية(العمل 
 * متوسط مبلغ استحقاقات البطالة- ٧٠ ٦١٤ ٧٦ ١٤٥ ٨٢ ٠٣٣ ٨٦ ٨٤٥ ٩٢ ١٧٤
 )بالشهور( متوسط مدة االنتفاع - ١٤,٣ ١٧,٨ ٢٢,٣ ٢٠,٦ ١٤,٦

 املساعدة االجتماعية     
 عدد املستفيدين ٢ ٨١٨ ٣ ٢٨٣ ٣ ٧٥٤ ٤ ٥١٦ ٥ ٦٦٤
 املسـتفيدون نسبة إىل عدد العاطلني عن        - ٢,٢ ٢,٨ ٣,٥ ٤,٤ ٥,٥

 )نسبة مئوية(العمل 
 * متوسط مبلغ املساعدة االجتماعية- ٢٢ ٣٠٣ ٢٤ ٧٨٨ ٢٥ ٨٣٨ ٢٨ ٠٥٧ ٣٠ ٦٣٨
 )بالشهور( متوسط مدة االنتفاع - ٣,٧ ٣,٩ ٦,٩ ٨,٠ ٨,٥
حقاقات البطالة نسبة إىل متوسط     متوسـط است   ٤٤,٧ ٤٤,٠ ٤٢,٨ ٤٠,٥ ٣٩,١

 )نسبة مئوية(األجر اخلام 
متوسط املساعدة االجتماعية نسبة إىل متوسط       ٢٢,٣ ٢٢,٧ ٢١,٤ ٢٠,٨ ١٩,٥

 )نسبة مئوية(األجر الصايف 
 .٢٠٠٢-١٩٩٨الوكالة السلوفينية للتشغيل، التقارير السنوية : املصدر 
 .يف هناية السنة، بالتوالرات السلوفينية * 

 ٢٥اجلدول 
 املعاشات التقاعدية 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 عدد املتقاعدين ٤٥٤ ٦٢٦ ٤٦٠ ٢٨٠ ٤٦٧ ٤٤٨ ٤٧٤ ٥٠٧ ٤٨٣ ٨٩٨
  الشيخوخة - ٢٧١ ٤٩٠ ٢٧٦ ٢٥٥ ٢٨٢ ٠٠٥ ٢٨٧ ٩٢٦ ٢٩٥ ٣٠٤
  العجز- ٩٧ ٤٩٨ ٩٧ ٣٨٢ ٩٧ ٨٠٤ ٩٧ ٧٠٤ ٩٧ ٦٢١
 األسر األرامل و- ٨٥ ٦٣٨ ٨٦ ٦٤٣ ٨٧ ٦٣٩ ٨٨ ٨٧٧ ٩٠ ٩٧٣
يف إطار خمتلف   * معـدالت االسـتبدال     ٦٨,٥ ٦٨,١ ٦٦,٧ ٦٧,١

 املخططات
  الشيخوخة-  ٧٥,٨ ٧٥,٣ ٧٣,٧ ٧٠,٠
  العجز-    ٥٩,٨ ٦٠,١
  األرامل واألسر-    ٥١,٧ ٥٢,٠

 متوسط سن التقاعد    ش٧ س، ٥٦  ش٢ س، ٥٧  ش٢ س، ٥٧ ..

  الذكور-   ش٢ س، ٥٨  ش٢ س، ٥٩  ش٣ س، ٥٩ ..

  اإلناث-   ش١٠ س، ٥٤  ش٥ س، ٥٥  ش٥ س، ٥٥ ..
، االستعراض اإلحصائي الشهري  الصـندوق العـام للمعاشات التقاعدية يف مجهورية سلوفينيا،           :املصدر

 .االستثمار يف املوارد البشرية ومعاجلة الفجوة يف املهارات
 .جرمعدل االستبدال هي النسبة املئوية ملتوسط معاش التقاعد من متوسط األ * 
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 ٢٦اجلدول 

 )باآلالف(القوة العاملة حسب املستوى التعليمي 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
التصنيف الدويل املقنن   (مسـتوى التعليم األساسي          

 )٢ -للتعليم صفر 
  اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ٢٠٨ ١٨٩ ١٨٤ ١٨٥ ١٦٨
  الذكور-  ١٠٤ ٩٣ ٩١ ٩٣ ٨٥
 اثاإلن -  ١٠٣ ٩٦ ٩٤ ٩٢ ٨٣
  اجملموع- ٢٤-١٥الفئة العمرية  ٢٨ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٥
  الذكور-   ١٧ ١٣ ١٣ ١٣ ١٠
 اإلناث -   ١٠ ٩ ٨ ٧ ٥
  اجملموع- ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ١٨ ١٦ ١٤ ١٥ ١٢
  الذكور-  ١٠ ١٠ ٨ ٩ ٧
 اإلناث -  ٧ ٧ ٦ ٦ ٥
 )٣التصنيف الدويل املقنَّن للتعليم (التعليم الثانوي      

  اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ٥٩٦ ٥٩٤ ٦٠٤ ٦١٠ ٦١٣
  الذكور-  ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٩ ٣٥٥ ٣٥٥
 اإلناث -  ٢٥٤ ٢٥١ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٧
  اجملموع- ٢٤-١٥الفئة العمرية  ١٠٤ ٩٧ ٩٤ ٨٧ ٨٧
  الذكور-  ٥٧ ٥٢ ٥١ ٤٨ ٤٩
 اإلناث -  ٤٧ ٤٦ ٤٣ ٤٠ ٣٨
  اجملموع- ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ٨٣ ٨٥ ٨٥ ٨٧ ٨٤
  الذكور-  ٤٦ ٥٠ ٤٩ ٥١ ٤٨
 اإلناث -  ٣٧ ٣٥ ٣٦ ٣٦ ٣٦
التصنيف الدويل املقنَّن   (التعلـيم مـا بعد الثانوي            

 )٦-٤للتعليم 

  اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ١٤٩ ١٥٤ ١٥٧ ١٦١ ١٧٠
  الذكور-  ٦٧ ٧٠ ٧١ ٧٠ ٧٥
 اإلناث -  ٨٢ ٨٤ ٨٧ ٩١ ٩٥

 ع اجملمو� ٢٤-١٥الفئة العمرية  ٥ ٥ ٤ ٣ )٣(
  الذكور-  ١ ١ ١ ١ )١(
 اإلناث -  ٤ ٤ ٢ ٢ )٢(

  اجملموع� ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ٢٣ ٢٦ ٢٧ ٢٦ ٢٩
  الذكور-  ٨ ٩ ٩ ٩ ١٠
 اإلناث -  ١٦ ١٧ ١٨ ١٧ ١٩

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة :املصدر 
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 ٢٧اجلدول 

 )باآلالف(ستوى التعليمي تصنيف السكان حسب امل

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
التصنيف الدويل املقنن للتعليم    (مستوى التعليم األساسي         

 )٢ �صفر 
  اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ٤٢٩ ٤١٩ ٣٩٧ ٣٨٣ ٣٦٥
  الذكور-  ١٩٢ ١٨٥ ١٧٨ ١٧٢ ١٦٧
 اإلناث -  ٢٣٧ ٢٣٤ ٢١٩ ٢١٠ ١٩٨
  اجملموع- ٢٤-١٥ة العمرية الفئ ١٣١ ١٣٢ ١٢٤ ١١٩ ١١٤
  الذكور-   ٧٠ ٦٩ ٦٦ ٦٣ ٦١
 اإلناث -   ٦٢ ٦٣ ٥٨ ٥٦ ٥٣
  اجملموع- ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ٢١ ١٩ ١٧ ١٧ ١٦
  الذكور-  ١٢ ١١ ١٠ ١٠ ٩
 اإلناث -  ٩ ٨ ٧ ٧ ٦
 )٣التصنيف الدويل املقنَّن للتعليم (التعليم الثانوي      

  اجملموع- ٦٤-١٥ العمرية الفئة ٧٨٤ ٧٨٩ ٨١٨ ٨٣١ ٨٤٣
  الذكور-  ٤٣١ ٤٣٥ ٤٤٨ ٤٥٦ ٤٥٨
 اإلناث -  ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٧٠ ٣٧٦ ٣٨٥
  اجملموع- ٢٤-١٥الفئة العمرية  ١٦٤ ١٥٩ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٩
  الذكور-  ٨٤ ٨٠ ٨٤ ٨٢ ٨٦
 اإلناث -  ٨٠ ٧٩ ٨١ ٨٣ ٨٣
  اجملموع- ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ٩١ ٩٣ ٩٧ ١٠٠ ٩٧
 الذكور -  ٥٠ ٥٣ ٥٤ ٥٦ ٥٣
 اإلناث -  ٤١ ٣٩ ٤٣ ٤٤ ٤٤
 )٦-٤التصنيف الدويل املقنَّن للتعليم (التعليم ما بعد الثانوي      

  اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ١٧٢ ١٧٥ ١٨٠ ١٨٤ ١٩٣
  الذكور-  ٧٧ ٨٠ ٨١ ٨١ ٨٥
 اإلناث -  ٩٥ ٩٦ ٩٩ ١٠٤ ١٠٨

  اجملموع- ٢٤-١٥الفئة العمرية  ٧ ٦ ٥ ٤ )٤(
  الذكور-  ١ ١ ٢ ١ )١(
 اإلناث -  ٥ ٥ ٣ ٣ )٢(

  اجملموع- ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ٢٥ ٢٧ ٢٩ ٢٨ ٣١
  الذكور-  ٨ ٩ ١٠ ١١ ١١
 اإلناث -  ١٨ ١٨ ١٩ ١٨ ٢٠

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة :املصدر 
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 ٢٨اجلدول 
 تعليم الشباب

 السنوات الدراسية ١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢
 اجلامعة

 ) سنة٢٣-١٩(الطالب     
   اجملموع- ٥٠ ٢٧٦ ٥٤ ٣٦٨ ٥٦ ٧٣٩ ٦٠ ١٨٨
   الذكور- ٢٠ ٦٣٩ ٢٢ ٧٢٠ ٢٣ ٧٨٠ ٢٤ ٥٠٤
   اإلناث- ٢٩ ٦٣٧ ٣١ ٦٤٨ ٣٢ ٩٥٩ ٣٥ ٦٨٤

 )السكان/الطالب) (نسبة مئوية(نسبة االلتحاق     
   اجملموع- .. .. .. ٤٠,٢
   الذكور- .. .. .. ٣١,٧
   اإلناث- .. .. .. ٤٩,٣

 )مجيع الفئات العمرية(عدد املتخرجني من اجلامعات     

   اجملموع- ٨ ٧٦٣ ٩ ٥١٥ ١٠ ٤٤٧ ١٠ ٧٨٨
   الذكور- ٣ ٧٠٠ ٣ ٩٩٢ ٤ ٣٥٢ ٤ ٢٧٠
   اإلناث- ٥ ٠٦٣ ٥ ٥٢٣ ٦ ٠٩٥ ٦ ٥١٨

 )الطالب/تخرجونامل) (نسبة مئوية(معدل التخرج     

   اجملموع- ١٧,٤ ١٧,٥ ١٨,٤ ١٧,٩
   الذكور- ١٧,٩ ١٧,٦ ١٨,٣ ١٧,٤
   اإلناث- ١٧,١ ١٧,٥ ١٨,٥ ١٨,٣

 املدارس الثانوية

 )سنة١٨-١٥(تالميذ املدارس الثانوية     
   اجملموع- ١٠٦ ٥٥٨ ١٠٥ ٩٣٤ ١٠٤ ٥٠٨ ١٠٣ ٢٣٠
   الذكور- ٥٣ ٢١٦ ٥٣ ١٤٣ ٥٢ ٦٥٩ ٥٢ ٠٣٣
   اإلناث- ٥٣ ٣٤٢ ٥٢ ٧٩١ ٥١ ٨٤٩ ٥١ ١٩٧

 )السكان/التالميذ) (نسبة مئوية(نسبة االلتحاق     
   اجملموع- .. .. .. ٩٧,٩
   الذكور- .. .. .. ٩٦,٦
   اإلناث- .. .. .. ٩٩,٣

 عدد التالميذ الذين يكملون تعليمهم الثانوي    
   اجملموع- ٢٥ ٠٢٣ ٢٤ ٧٧٥ .. ..
   الذكور- ١٢ ٠٠٣ ١١ ٧٦٣ .. ..
   اإلناث- ١٣ ٠٢٠ ١٣ ٠١٢ .. ..
 )التالميذ/املتخرجون) (نسبة مئوية(معدل التخرج     
   اجملموع- ٢٣,٥ ٢٣,٤ .. ..
   الذكور- ٢٢,٦ ٢٢,١ .. ..
   اإلناث- ٢٤,٤ ٢٤,٦ .. ..

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، املصادر الداخلية: املصدر 
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 ٢٩اجلدول 
 لوصول إىل احلواسيب ونسبة تغطية اإلنترنت يف املدارسنسبة ا

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 *الوصول إىل احلواسيب    
   املدارس االبتدائية-  ٤,٠ ٤,٥ ٣,٥
   املدارس الثانوية-  ٤,٠ ٤,١ ٤,٧
 **نسبة تغطية اإلنترنت يف املدارس    
   املدارس االبتدائية-   ٢,٢ ٣,٥
 دارس الثانوية  امل-   ٢,٦ ٣,٥

 .si.gov.mid://httpوزارة شؤون جمتمع املعلومات، : املصدر 
 . تلميذ١٠٠عدد احلواسيب لكل  * 
 . تلميذ١٠٠عدد احلواسيب اليت تتيح الوصول إىل شبكة اإلنترنت لكل  ** 

 ٣٠اجلدول 
 )نسبة مئوية( معدل التحصيل العلمي �تعليم الكبار 

 لعايل من التعليم الثانوياملستوى ا ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
 القوة العاملة    

   اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ٧٨,٢ ٧٩,٨ ٨٠,٥ ٨٠,٦
 الذكور  -    ٧٩,٧ ٨١,٧ ٨٢,٢ ٨٢,١
   اإلناث-    ٧٦,٤ ٧٧,٧ ٧٨,٥ ٧٨,٩
   اجملموع- ٢٤-١٥الفئة العمرية  ٧٩,٨ ٨٢,٥ ٨٢,٤ ٨١,٨
   الذكور-    ٧٧,١ ٨٠,٧ ٨٠,١ ٧٨,٨
   اإلناث-    ٨٣,٢ ٨٤,٥ ٨٥,٢ ٨٥,٥
   اجملموع-   ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ٨٥,٣ ٨٧,٢ ٨٩,٠ ٨٨,٦
   الذكور-    ٨٢,٧ ٨٥,٨ ٨٧,٤ ٨٧,٢
   اإلناث-    ٨٨,٠ ٨٨,٧ ٩٠,٨ ٩٠,٣
 جمموع السكان    

   اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ٦٩,٠ ٦٩,٧ ٧١,٥ ٧٢,٦
   الذكور-    ٧٢,٦ ٧٣,٦ ٧٤,٨ ٧٥,٧
   اإلناث-    ٦٥,٤ ٦٥,٧ ٦٨,٢ ٦٩,٥
   اجملموع- ٢٤-١٥الفئة العمرية  ٥٦,٥ ٥٥,٦ ٥٧,٩ ٥٨,٨
   الذكور-    ٥٥,٠ ٥٤,٠ ٥٦,٦ ٥٦,٩
   اإلناث-    ٥٨,١ ٥٧,٣ ٥٩,٣ ٦٠,٨
   اجملموع- ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ٨٤,٧ ٨٦,٣ ٨٨,٢ ٨٨,٢
   الذكور-    ٨٢,٧ ٨٥,٤ ٨٦,٤ ٨٦,٩
  اإلناث-    ٨٦,٣ ٨٧,٤ ٩٠,١ ٨٩,٧

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 
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 ٣١اجلدول 
 املستوى اجلامعي

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 القوة العامة    

    اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ١٥,٦ ١٦,٤ ١٦,٦ ١٦,٨

    الذكور-    ١٣,١ ١٣,٨ ١٣,٩ ١٣,٦

    اإلناث-    ١٨,٦ ١٩,٤ ١٩,٩ ٢٠,٧

    اجملموع- ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ١٨,٧ ٢٠,٥ ٢١,٦ ٢٠,٤
    الذكور-    ١١,٨ ١٢,٧ ١٣,٥ ١٣,٨
  اإلناث  -    ٢٦,٣ ٢٩,٥ ٣٠,٤ ٢٨,٢
 جمموع السكان    

    اجملموع- ٦٤-١٥الفئة العمرية  ١٢,٤ ١٢,٧ ١٢,٩ ١٣,٢
 ور   الذك-    ١١,٠ ١١,٤ ١١,٤ ١١,٤
    اإلناث-    ١٣,٨ ١٤,٠ ١٤,٤ ١٥,٠
    اجملموع- ٢٩-٢٥الفئة العمرية  ١٨,١ ١٩,٧ ٢٠,٤ ١٩,٤
    الذكور-    ١١,٦ ١٢,٦ ١٣,٢ ١٣,٨
    اإلناث-    ٢٤,٩ ٢٧,٦ ٢٨,٠ ٢٥,٧

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة: املصدر 

 ٣٢اجلدول 
 اركة الكبار يف التعليم والتدريبمش

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  

 "التعليم"عدد املؤسسات اليت توفر   ٤ ٩٣٦ 

 )نسبة مئوية" (التعليم"نسبة املؤسسات اليت توفر   ٤٨,٣ 

 عدد املستخدمني الذين يتابعون برنامج تعليم وتدريب   ١٣٦ ١٩٥ 

 )نسبة مئوية( وتدريب نسبة املستخدمني الذين يتابعون برنامج تعليم  ٣٢,٤ 

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، اإلحصاءات اخلاصة بالتعليم: املصدر 
 .٢٠٠٢مل تتوفر بعد املؤشرات املتعلقة بالتعلم املستمر بالنسبة لعام : مالحظة 
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 ٣٣اجلدول 
 مؤشرات تتعلق خبدمة التشغيل العامة

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 )وظيفة دائمة(عدد األشخاص الذين حصلوا على وظيفة عن طريق اخلدمة  ٦٢ ٣٥٠ ٦٠ ١٩١ ٥٢ ٦٦٤ ٥٢ ١٧٨
 متوسط عدد احلاالت الفردية اليت جيهزها موظف واحد باخلدمة ١٤٣ ١٢٥ ١١٨ ١٢٢

 تدابري التدريب لصاحل املوظفني    
 *حتسني املهارات واملعارف ألجل التعامل مع طاليب اخلدمة ٣٤٦ ٥٠٢ ٣٤٦ ٧٩٧
التصنيف الوطين باالستناد إىل    (كيفية استخدام التصنيف املوحد للمهن       ٣٥٢ ٦٧ ٥٢ ١٨

 )٨٨ �   التصنيف الدويل املوحد للمهن 
 ) واإلنترنت، وغري ذلكMS Officeبرجميات (دروس يف اإلعالمية  ٢٤٤ ٢٦٧ **٨٣ **٦٩
 قانون اإلجراءات اإلدارية ٢٣٣ ٦٣ ٣٧ ١
 وص عليها يف قانون العمل والتأمني ضد البطالةاالختبارات املنص ١٤٢ ٤٠٦ ٣٠ ٦٩
 دورات تعليم اللغات  ١٣ ٦٥ ٦٤ ٦٨

 .الوكالة السلوفينية للتشغيل: املصدر 

اتصاالت ومقابالت، وإقامة عالقات مع أصحاب العمل، والتوجيه املهين للكبار، وتقدمي املشورة خالل إعداد         * 
 . فيز على البحث عن وظيفةخمططات إعادة اإلدماج املهين، ومناهج التح

 موظفاً  ٢٦٦التحق بدورات جتديد املعارف اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات، ومدهتا ساعة واحدة لكل دورة،              ** 
 . ٢٠٠٢ يف عام ١٦٩ و٢٠٠١إضافياً يف عام 

 ٣٤اجلدول 
 بنية العاطلني عن العمل املسجلني

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 )املتوسط السنوي(عدد العاطلني عن العمل املسجلني  ١٢٦ ٠٨٠ ١١٨ ٩٥١ ١٠٦ ٦٠١ ١٠١ ٨٥٧ ١٠٢ ٦٣٥

 )نسبة مئوية(بنية البطالة      

  سنة٢٦   من تصل أعمارهم إىل - ٢٦,٣ ٢٥,٨ ٢٣,٤ ٢٤,١ ٢٤,٠

    الباحثون عن أول وظيفة هلم- ١٨,١ ١٨,٧ ١٧,٩ ١٨,٨ ١٩,٦

    اإلناث- ٤٩,٩ ٥٠,٦ ٥٠,٧ ٥٠,٨ ٥١,٢

    العاطلون عن العمل ألمد طويل- ٦٢,٤ ٦٢,٩ ٦١,٤ ٥٤,٧ ٥٢,٢

    عمال غري مهرة- ٤٦,٩ ٤٧,٥ ٤٧,٢ ٤٧,٠ ٤٧,٠

  سنة٤٠   من تزيد أعمارهم على - ٤٦,٧ ٥٠,٥ ٥٠,٧ ٤٨,٩ ٤٦,٤

 .الوكالة السلوفينية للتشغيل: املصدر 
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 ٣٥اجلدول 
 )ري املكافحة وخطط العمل الفرديةتداب (٢٠٠٢ و٢٠٠١املتغريات املتعلقة بتدابري مكافحة البطالة، 

٢٠٠٢ 
٪ 

٢٠٠١ 
٪ 

 

 النسبة املئوية للعاطلني عن العمل الذين تشملهم خطة عمل فردية  
٨٨ 
١٢ 

٧٥ 
٢٥ 

   يف غضون شهرين-  
  شهور٦  من شهرين إىل -  

 
١٠٠ 

 
١٠٠ 

 مؤشرات املشاركة
  من البطالة٦/١٢ قبل بلوغ الشهر نسبة العاطلني عن العمل الذين استهلوا خطة عمل فردية: مؤشر اجلهد

 مؤشرات النتائج   
 :معدل البطالة الطويلة األمد  

 ٦+ ممن ال يزالون عاطلني عن العمل يف هناية الشهر س)  سنة٢٥أقل من (  الشباب -   ١٢,٨ ١٣,٤
 ١٢+ممن ال يزالون عاطلني عن العمل يف هناية الشهر س)  سنة٢٥أقل من (  الشباب -   ٢٧,٧ ٣١,٤
 ٦+ممن ال يزالون عاطلني عن العمل يف هناية الشهر س)  سنة٢٥فوق (  الكبار -   ١١,٧ ١٤,٨
 ١٢+ممن ال يزالون عاطلني عن العمل يف هناية الشهر س)  سنة٢٥فوق (  الكبار -   ٦٢,٥ ٥٨,٢

 .الوكالة السلوفينية للتشغيل: املصدر 

 ٣٦اجلدول 
 )ضعية اإلناث نسبة إىل الذكور، بالنسبة املئويةو(مؤشرات تكافؤ الفرص بني اجلنسني 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 ) سنة٦٤-١٥(الفارق يف معدل النشاط بني اجلنسني  ١٢,٤- ٩,٣- ٩,٠- ٩,٦- ٩,٥-
 ) سنة٦٤-١٥(الفارق يف معدل التشغيل بني اجلنسني  ١١,٧- ٩,٠- ٨,٧- ٩,٨- ٩,٦-
  يف معدل البطالة بني اجلنسنيالفارق ٠,٤   ٠,٦   ٠,٥   ١,١   ٠,٩  

 الفارق يف األجور بني اجلنسني ١١,١- ١٣,٥ ١٢,٢- ١٠,٨- ..

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية تتعلق بالقوة العاملة ومسح لألجور: املصدر 

 ٣٧اجلدول 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠تشغيل اإلناث حسب النشاط، 

 )ناث من جمموع العمالة، وتوزيع اإلناث املستخدمات حسب النشاطالنسبة املئوية اليت متثلها اإل(
 ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 الزراعة والصيد واحلراجة ٣٧,٧   ٣٦,٢  ٠,٨  
 التعدين وقلع األحجار ٨,٣   ٨,٦  ٠,١  
 التصنيع ٤١,٨   ٤١,٠  ٢٧,٩  
   صنع املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ ٤٣,٩   ٤٣,٧  ٢,٦  
   صنع املنسوجات ومنتجات النسيج ٧٨,٨   ٧٨,٣  ٦,٨  
   صنع اجللد ومنتجاته ٦٨,٥   ٦٩,٢  ١,٥  
   صنع اخلشب ومنتجاته ٣٠,٤   ٢٩,٩  ٠,٩  
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 ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
   صنع اللباب والورق واملنتجات الورقية؛ والنشر والطباعة ٤٠,٤   ٣٩,٩  ١,٨  
 وقود النووي   التكويك وتكرير املنتجات البترولية وال ١٦,٧   ١٦,٧  ٠,٠  
   صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية واأللياف االصطناعية ٤٣,٣   ٤٣,٢  ١,٦  
   صنع املطاط واملنتجات البالستيكية ٣١,٢   ٣١,٦  ١,٦  
   صنع املنتجات املعدنية األخرى غري الفلزية  ٢٧,٩   ٢٧,٥  ٠,٩  
 سية وجتهيز املنتجات الفلزية  صنع املعادن األسا ٢١,٥   ٢٠,٨  ٢,١  
   صنع اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر ٣١,٨   ٣١,١  ٢,٢  
   صنع املعدات الكهربائية والبصرية ٤٧,٦   ٤٧,١  ٤,١  
   صنع معدات النقل ٢٣,٤   ٢٢,٧  ٠,٧  
   الصناعات التحويلية غري املصنفة يف موضع آخر ٣٩,٣   ٣٩,٠  ١,٦  
 التزويد بالكهرباء والغاز واملاء ١٩,٤   ١٩,٦  ٠,٧  
 البناء ١٠,٥   ١٠,٤  ١,٤  
 جتارة اجلملة والتقسيط؛ واإلصالح ٥٣,٤   ٥٣,٤  ١٥,٢  
 الفنادق واملطاعم ٦٤,٦   ٦٤,٠  ٣,٣  
 النقل والتخزين واالتصاالت ٢٧,٨   ٢٧,٩  ٣,٤  
 خدمات الوساطة املالية  ٧٠,٠   ٦٩,٤  ٤,٥  
 اخلدمات العقارية واملتعلقة باإلجيار واألعمال ٤٣,٥   ٤٣,٦  ٦,٣  
 اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي ٤٩,٠   ٤٩,٠  ٧,٢  
 التعليم  ٧٧,٦   ٧٧,٧  ١٣,٦  
 الصحة والعمل االجتماعي ٧٣,٨   ٧٣,٥  ١٢,٨  
 االجتماعية والشخصيةسائر أنشطة اخلدمات اجلماعية و ٤٧,٨   ٤٨,٠  ٢,٨  
 اجملموع  ٤٧,٦   ٤٧,٤  ١٠٠,٠  

 ٣٨اجلدول 
 )نسبة مئوية (٢٠٠١تشغيل اإلناث وفارق األجر بني اجلنسني حسب املستوى املهين، 

فارق األجر بني 
 )نسبة مئوية(اجلنسني 

نسبة الوظائف اليت تشغلها 
 )نسبة مئوية(اإلناث 

بنية العمالة 
 )نسبة مئوية(

 

 شهادة جامعية ١٣,٦     ٤٩,٥ ٢٠,٣-     
 شهادة املرحلة األوىل من التعليم العايل ١١,٨     ٥٩,١ ٩,٥-     
 مستوى التعليم الثانوي ٣٢,٧     ٥٦,١ ١١,٥-     
 السلك األدىن من التعليم الثانوي ١,٢     ٥٨,٨ ٩,٣-     
 عامالت ذوات مهارات عالية ٠,٦     ٢٣,٣ ١٨,٢-     
 عامالت ماهرات ٢٠,٢     ٣٣,٨ ١٩,٧-     
 عامالت ذوات املهارات املتوسطة ٦,٤     ٥١,١ ١١,١-     
 عامالت دون مهارات ١٢,٨     ٤٨,٤ ١٥,١-     
 اجملموع  ١٠٠,٠     ٤٧,٤ ١٠,٨-     

 .املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، دراسة استقصائية بشأن العمالة: املصدر 
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 نشطة يف جمال التشغيل السياسة ال�جيم 

  حملة عامة-١

ترد فيما يلي الوثائق االستراتيجية اخلاصة بالسياسة النشطة يف جمال التشغيل بالنسبة لفترة السنوات القليلة  -١٢٧
 :املاضية

بـرنامج يـنص على التدابري اليت تندرج يف إطار سياسة التشغيل النشيط يف مجهورية سلوفينيا                 -
 ؛١٩٩٩بالنسبة لعام 

 ؛٢٠٠١ و٢٠٠٠برنامج العمل املتعلق بالتشغيل بالنسبة لعامي  -

 ؛(Ur. 1. RS, 92/2001) ٢٠٠٦الربنامج الوطين لتنمية سوق العمل والتشغيل حبلول عام  -

 ؛٢٠٠٣ و٢٠٠٢املبادئ التوجيهية من أجل سياسة التشغيل النشيط بالنسبة لعامي  -

 .٢٠٠٢برنامج سياسة التشغيل النشيط بالنسبة لعام  -

الـربنامج الـذي ينص على التدابري املندرجة يف إطار سياسة التشغيل النشيط يف مجهورية                )أ(
 ١٩٩٩سلوفينيا بالنسبة لعام 

 :تأثرت أوضاع سوق العمل يف منتصف التسعينات إىل حد بعيد بالعوامل التالية -١٢٨

 عمليات االنتقال؛ -

 خصخصة املمتلكات العامة؛ -

انات االقتصادية، مما أدى إىل ارتفاع عدد املؤسسات التجارية الصغرية          إعـادة هـيكلة الكـي      -
 واملتوسطة احلجم؛

ترشـيد الشركات من حيث التنظيم والتكنولوجيا هبدف خفض تكاليف اإلنتاج وزيادة القدرة        -
 على املنافسة؛

ة الزراعية إعادة هيكلة قطاعات األنشطة التجارية اليت اتسمت باخنفاض تدرجيي يف حصة األنشط -
 .والصناعية لصاحل اخلدمات

 .وأسفرت هذه العمليات االقتصادية عن تغيريات يف ديناميات سوق العمل وارتفاع البطالة

 :١٩٩٩وترد فيما يلي األهداف العامة لسياسة التشغيل النشيط بالنسبة لعام  -١٢٩

التكيف دون معوقات مع ضمان مرونة سوق العمل وقدرهتا على التكيف، مبا ميكن االقتصاد من  -
 التغريات اليت تشهدها األسواق العاملية؛
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توفري فرص جديدة لتشغيل العاطلني عن العمل، وذلك باالستناد أساساً إىل تشجيع املبادرة ببعث  -
 املشاريع؛

تشـجيع أصـحاب العمل على وضع أشكال جديدة ملساعدة املستخدمني، وال سيما يف جمال                -
 قين والتثقيف بغية تعزيز قدرهتم على التكيف؛التدريب املهين والت

 ضمان اإلدماج االجتماعي للعاطلني عن العمل؛ -

 .احلد من العواقب السلبية للبطالة الطويلة األمد -

وتعتمد سياسة التشغيل النشيط على استباق اجتاهات سوق العمل، وتشمل تدابري تستهدف اجملموعات              -١٣٠
 :الرئيسية األربع التالية

العاطلون عن العمل، بغية حتسني آفاق توظيفهم عن طريق توفري العمل والتعليم واملشورة وسائر           -
: أشكال التدريب األخرى، مع التركيز بصورة خاصة على معاجلة القضايا اليت هتم الفئات التالية

ية، أو  العـاطلون عن العمل، وال سيما الشباب، ممن يفتقرون إىل املؤهالت املهنية أو التقن             ) أ(
الشباب الذين ينقطعون عن الدراسة يف مرحلة مبكرة؛  ) ب(تنقصـهم املهارات املهنية الكافية؛      

الشـباب والكبار من ذوي املستويات التعليمية الضعيفة، واملعوقون         (الفـئات احملـرومة     ) ج(
 ؛ )واجملموعات اإلثنية

غية احلفاظ على أهليتهم للعمل     مستخَدمو الشركات العاملة يف القطاعات كثيفة اليد العاملة، ب         -
 وتعزيز مرونتهم؛

الشـركات احمللـية للتنمية االجتماعية، بغية تزويد املساعدة يف تنظيم وتنفيذ املشاريع املتعلقة               -
مببادرات التشغيل احمللي وإدماج األشخاص الذين تشملهم البطالة الطويلة األمد يف برامج متنوعة 

 .للتدريب والتشغيل

، حظيت الفئات التالية باألولوية يف املعاملة ألجل إدماجها يف برامج سياسة التشغيل             ١٩٩٩م  ويف عـا   -١٣١
 :النشيط

 ؛) سنة٢٦ و١٥بني (الشباب العاطلون عن العمل  -

 ؛) سنة٥٠فوق (الكبار العاطلون عن العمل  -

 العاطلون عن العمل من ذوي املستوى التعليمي الضعيف؛ -

 ؛)أكثر من سنتني(أمد طويل العاطلون عن العمل منذ  -

استحقاقات أو مساعدات أو  (العاطلون عن العمل املستفيدون باستحقاقات الضمان االجتماعي         -
 ؛)عالوات مالية
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املسـتخدمون يف القطاعات التجارية اليت تشملها إعادة اهليكلة والزائدون من العمال، إن كان               -
 .ذلك منذ أمد طويل أو بصورة ظرفية

 تندرج يف إطار سياسة تشغيل تقوم على أربع ١٩٩٩ برامج سياسة التشغيل النشيط بالنسبة لعام وكانت -١٣٢
 :ركائز وموجهة حنو حتقيق األهداف التالية

 تعزيز األهلية للعمل؛ -

 تشجيع املبادرة ببعث املشاريع؛ -

 تعزيز قدرة الشركات واملستخدمني على التكيف؛ -

 .حتقيق املساواة يف الفرص -

، وبرنامج العمل املتعلق    ٢٠٠٦الـربنامج الوطين لتنمية سوق العمل والتشغيل حبلول عام           )ب(
 ٢٠٠١ و٢٠٠٠بالتشغيل بالنسبة لعامي 

 وثيقتني جتسدان التوجهات والتدابري املتعلقة      ١٩٩٩نوفمرب  /اعـتمدت حكومة سلوفينيا يف تشرين الثاين       -١٣٣
، وبرنامج  ٢٠٠٦ج الوطين لتنمية سوق العمل والتشغيل حبلول عام         وتتمثل الوثيقتان يف الربنام   . بسياسة التشغيل 

 .٢٠٠١ و٢٠٠٠العمل املتعلق بالتشغيل بالنسبة لعامي 

 على هنج متكامل إزاء احلد من       ٢٠٠٦يقـوم الربنامج الوطين لتنمية سوق العمل والتشغيل حبلول عام            -١٣٤
وحيدد الربنامج . جمرد برامج سياسات التشغيل التقليديةالـبطالة وتعزيز العمالة، هنج ال حيصر سياسة التشغيل يف           
 :٢٠٠٦األهداف االستراتيجية التالية ألجل تنمية سوق العمل حىت 

 النهوض باملستوى التعليمي للقوة العاملة؛ -

احلد من البطالة االفتراضية والتغريات اهليكلية، وهو ما شأنه أن يفضي إىل اخنفاض نسبة البطالة                -
ويف نسبة العاطلني عن العمل ممن مل حيصلوا على تدريب       )  يف املائة  ٤٠إىل حنو   (ألمد  الطويلـة ا  

 ؛) يف املائة٢٥إىل زهاء (مهين أساسي 

ضمان إشراك مجيع العاطلني عن العمل، الذين مل يتوصلوا إىل احلصول على وظيفة جديدة بعد                -
 انقضاء ستة شهور من بداية بطالتهم، يف برامج نشطة؛

 من الفروق اإلقليمية يف سوق العمل؛احلد  -

 إىل  ٢٠٠٠ يف املائة سنوياً خالل الفترة من        ١حتقيق منو يف التشغيل بنسبة تزيد يف املتوسط على           -
 يف  ٦، إىل جانـب زيادة النمو االقتصادي، مبا ميكّن من خفض مستوى البطالة إىل حنو                ٢٠٠٦

 ؛٢٠٠٦ يف املائة حبلول عام ٩بنحو املائة حسب املنهجية الدولية، أو إىل نسبة حقيقية 

 .احلد من نطاق أشكال العمل والتوظيف غري املصرح هبا وغري الشرعية -
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، توجه السياسة األوروبية املشتركة     ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ويتبع برنامج العمل املتعلق بالتشغيل بالنسبة لعامي         -١٣٥
. التدابري الالزمة لتحقيق األهداف االستراتيجية    يف جمـال التشـغيل، مع مراعاة احلالة الداخلية، وحيدد الربامج و           

 :وميكن أن تندمج هذه التدابري، حسب حمتواها، يف احملاور األربعة التالية

 تعزيز أهلية السكان للعمل؛ -

 تشجيع املبادرة ببعث املشاريع؛ -

 تعزيز قدرة الشركات واألفراد على التكيف؛ -

 .غيلحتقيق املساواة يف الفرص يف جمال التش -

 تنمية اهلياكل األساسية    ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ويـتوخى بـرنامج العمـل املـتعلق بالتشغيل بالنسبة لعامي             -١٣٦
 .٢٠٠١ و٢٠٠٠واملؤسسات بغية تنفيذ الربنامج، وزيادة املوارد املتاحة لتحقيق األنشطة املقرر تنفيذها يف عامي 

، التعاون النشط واملنسق جلميع     ٢٠٠٦لول عام   ويستلزم الربنامج الوطين لتنمية سوق العمل والتشغيل حب        -١٣٧
ويقتضي الربنامج أيضاً . الـوزارات الـيت تؤثـر تدابريها بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف أوضاع سوق العمل               

وهلذا الغرض،  . املشـاركة النشـطة للشركاء االجتماعيني واجلماعات احمللية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية           
ة، وهو الفريق التوجيهي حلكومة سلوفينيا والشركاء االجتماعيني ألجل رصد تنفيذ وإجناز            أنشـئت هيـئة وطني    

 .٢٠٠١ و٢٠٠٠الربنامج الوطين املتعلق بالتشغيل بالنسبة لعامي 

، ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢املبادئ التوجيهية من أجل سياسة نشطة يف جمال التشغيل بالنسبة لعامي             )ج(
 ٢٠٠٢م وبرنامج سياسة التشغيل بالنسبة لعا

، املبادئ التوجيهية من أجل سياسة التشغيل النشيط ٢٠٠٢اعـتمدت حكومـة سلوفينيا، يف بداية عام      -١٣٨
ويستند كالمها إىل . ٢٠٠٢، وكذلك برنامج سياسة التشغيل النشيط بالنسبة لعام ٢٠٠٣ و٢٠٠٢بالنسبة لعامي 

 .٢٠٠٢غيل بالنسبة لعام املبادئ التوجيهية التابعة لالحتاد األورويب فيما يتعلق بالتش

وحرصـاً على حتقيق التنفيذ الفّعال لسياسة التشغيل، ُوِجهت الربامج والتدابري املتعلقة بسياسة التشغيل               -١٣٩
 باجتاه معاجلة البطالة يف صفوف أكثر الفئات حرماناً، وخباصة الباحثون عن عمل             ٢٠٠٢النشـيط بالنسبة لعام     

ين يواجهون صعوبات، والباحثون عن عمل منذ مدة تزيد على سنة،           املـتقدمون يف السـن، واألشـخاص الذ       
والباحـثون عن عمل بني الشباب الذين تعوزهم اخلربة، والشباب الذين مل ينهوا تعليمهم أو من ذوي املستوى                  

ليت وكانت تدابري سياسة التشغيل النشيط هتدف إىل تشجيع التشغيل يف األقاليم ا. التعليمي الضعيف، إىل غري ذلك
الذي " النهج اإلقليمي "وتقوم أغلبية هذه التدابري على ما يسمى ب           . تـزيد فـيها مستويات البطالة على املتوسط       

يتوخى ختصيص قسط أكرب من األموال لصاحل األقاليم اليت تزيد فيها مستويات البطالة على املتوسط، وزيادة نسب 
 .التمويل املشترك للربامج الفردية
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، أويل اهتمام أكرب لفعالية الربامج اليت تندرج يف إطار سياسة التشغيل النشيط وتنفيذها،    ٢٠٠٢ويف عام    -١٤٠
باعتبار أن اجلهات الراعية للربامج أجرت تقييماً مستمراً هلا، ومشلت عملية التقييم هذه تقييماً سابقاً للتنفيذ وآخر 

 .الحقاً له يف حالة الربامج الكربى

غري أن  . ني مؤهالت الباحثني عن العمل والوظائف املتاحة شاسعة إىل أبعد حد          وقـد أصبحت الفجوة ب     -١٤١
هذه الفجوة قد تقلصت إىل حد ما بفضل تعزيز القدرة على تكييف برامج التعليم حسب احتياجات سوق العمل، 

 .مما مسح لذوي املستويات التعليمية املتدنية من كسب املؤهالت

 الباحثني عن عمل أو ٢٠٠٢ يف إطار سياسة التشغيل النشيط بالنسبة لعام       وتسـتهدف التدابري املندرجة    -١٤٢
ويف هذا الصدد، تبذل اجلهود ألجل إحداث برامج        . أصحاب العمل بصورة مباشرة، وترمي إىل زيادة التوظيف       

ون ومواطـن شـغل جديدة يف أنشطة اخلدمات ويف جمال البيئة لصاحل املرأة واحملرومني واألشخاص الذين يواجه                
ويوىل اهتمام خاص إلنشاء أشكال عمل جديدة تسمح بزيادة مرونة العمال وحركتهم            . صـعوبات، وغريهـم   

؛ )التوظـيف على أساس عدم التفرغ، والعمل من بعد، والعمل يف البيت وغري ذلك من أشكال العمل األخرى                 (
ذين كانوا ميارسون عمالً غري     كما يضطلع جبهد فعال يف جمال مكافحة العمل غري املصرح به ونقل األشخاص ال             

وتسعى سلوفينيا، من خالل التنفيذ الفعال لربنامج مكافحة        . شـرعي وتوجـيههم حنـو عمل أو نشاط قانوين         
 .البريوقراطية، إىل زيادة فرص الدخول السريع إىل دائرة األنشطة التجارية الشرعية

  الربامج اليت تندرج يف إطار سياسة التشغيل النشيط-٢

ـ  -١٤٣  إىل املبادئ التوجيهية التابعة     ٢٠٠٦تند الـربنامج الوطين لتنمية سوق العمل والتشغيل حبلول عام           يس
وحيدد الربنامج أربع ركائز أساسية تقوم عليها سياسات وتدابري         . لالحتـاد األورويب فيما يتعلق بسياسة التشغيل      

دئ التوجيهية اليت تعتمد عليها سياسة    بوصفها املبا  ٢٠٠٢التشـغيل ألجل حتقيق السياسات اليت وضعت يف عام          
وحددت يف . ٢٠٠٢ وكذلك برنامج دراسة التشغيل النشيط لعام ٢٠٠٣ و٢٠٠٢التشغيل النشيط بالنسبة لعامي 

إطـار هذه الوثائق األهداف السنوية اليت من شأهنا أن تسهم يف حتقيق األهداف العامة الطويلة األمد حبلول عام                   
٢٠٠٦. 

، أُعيدت هيكلة برنامج سياسة التشغيل النشيط بنية حتقيق األهداف الواردة يف الربنامج             ٢٠٠٢ويف عام    -١٤٤
 .٢٠٠٦الوطين لتنمية سوق العمل والتشغيل حبلول عام 

وتوخى برنامج سياسة التشغيل النشيط إدماج العاطلني عن العمل، على سبيل األولوية، يف الربامج اليت                -١٤٥
 وظيفة أو املشاركة يف برنامج تعليم أو تدريب، مما يزيد على حنو هام من فرص                تفضي مباشرة إىل احلصول على    

والسمة الرئيسية اليت متيز هبا برنامج سياسة التشغيل النشيط         ). ممن يصعب توظيفهم  (توظيف األشخاص احملرومني    
 الربامج باألساس فقد مشلت هذه. ، هـو تغري تركيبة العاطلني عن العمل الذين شاركوا يف الربامج        ٢٠٠٢لعـام   

األشـخاص الذين تشملهم البطالة الطويلة األمد، والعاطلني عن العمل ممن مل يتلقوا تعليماً، واملعوقني، والشباب                
 أي األشخاص احملرومني حسب تعريف القواعد املتعلقة بتنفيذ التدابري املندرجة يف إطار             �واملـتقدمني يف السن     
التطورات اإلضافية باجتاه حتقيق جناعة أكرب إىل حصول تغريات تتعلق بإدماج وتشري بعض . سياسة التشغيل النشيط
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العاطلني عن العمل يف برامج طويلة األمد متكنهم من حتصيل مستوى تعليم أعلى وتعزيز آفاق حصوهلم على وظيفة 
 .دائمة

 سياسة التشغيل   ، بلـغ جمموع األشخاص الذين شاركوا يف الربامج املندرجة يف إطار           ٢٠٠٢ويف عـام     -١٤٦
 شخصاً، ٦٠ ٩١٤مقابل ( يف املائة من جمموع العاطلني عن العمل املسجلني ٧٦,٦ شخصاً، أو ٧٨ ٥٨٠النشيط 

 شخصاً، يف برامج تعليم وتدريب يف حني      ٣٢ ٩٢١وقد شارك معظمهم،    ). ٢٠٠١ يف املائـة يف عام       ٥٩,٨أو  
 أصحاب العمل قيمة اشتراكاهتم يف صناديق وأُعيدت إىل.  شخصـاً يف بـرامج األشغال العامة     ٧ ٥٥٢شـارك   

 من املستفيدين، وبلغ عدد األشخاص املستخدمني لدى الشركات املنتفعة          ٢٢ ٤٠١الضـمان االجـتماعي عن      
 . شخصا٦ً ٠٧٠مبساعدات مقابل توظيف املعوقني 

 الربامج ما كان     كفاءته، حيث جتاوز عدد املشاركني يف      ٢٠٠٢وأثبـت برنامج سياسة التشغيل النشيط لعام         -١٤٧
ومع ذلك، كانت األموال اليت استخدمت فعالً دون ما كان متوقعاً           ).  شخصاً ٧٥ ٨٤٢( يف املائة    ٣,٦متوقعاً بنسبة   

وعالوة على ذلك، كان متوسط ).  مليار املتوقع١٦ ٨٩٥ مليار من التوالرات السلوفينية مقابل مبلغ ١٦ ٦٨٤(بقليل 
ويف عام  ).  توالر سلوفيين  ٢٣٣ ٥٠٠(دون املبلغ املقرر    )  توالر سلوفيين  ٢١٢ ٠٠٠(كلفـة املشاركة للفرد الواحد      

، وباإلضافة إىل التغريات اليت طرأت على تركيبة العاطلني عن العمل الذين شاركوا يف الربنامج، مت أيضاً إحداث ٢٠٠٢
لربامج املندرجة يف  شخصاً من احلصول على وظيفة بفضل مشاركتهم يف ا       ١١ ٨٤٤عـدد من مواطن الشغل، ومتكن       

وسوف يتسىن تقييم مدى فّعالية الربنامج من حيث عدد الوظائف احملدثة يف خريف عام              . إطار سياسة التشغيل النشيط   
 ).باعتبار أن أثر التدابري املتخذة يظهر بعد ستة شهور من إهناء تنفيذ الربنامج (٢٠٠٣

التغريات اليت طرأت على الربنامج بأهنا كانت وجيهة باعتبار وباالستناد إىل البيانات املقدمة، ميكننا تقييم  -١٤٨
وتتجلى فاعلية برنامج   . أن األهـداف حتققت كاملةً، يف حني أن األموال اليت استخدمت كانت أقل من املتوقع              

 :سياسة التشغيل النشيط أيضاً يف عدد العاطلني عن العمل وبنيتهم

 من األشخاص، أي    ٩٩ ٦٠٧العمل املسجلني   ، بلغ عدد العاطلني عن      ٢٠٠٢يف مـوىف عـام       -
ديسمرب /؛ ففي هناية شهر كانون األول٢٠٠١ يف املائة باملقارنة مع هناية عام ٤,٥اخنفاض بنسبة 

 يف املائة   ٠,٥ يف املائة، أي ما يقابل اخنفاضاً بنسبة         ١١,٣، بلغ مستوى البطالة املسجلة      ٢٠٠٢
خنفاض باألساس إىل استمرار النمو السريع لفرص       ويؤول هذا اال  . ٢٠٠١باملقارنة مع هناية عام     

 التشغيل وتنفيذ التدابري املندرجة يف إطار سياسة التشغيل النشيط؛

وقد بلغت نسبة هذا .  استمراراً يف منو التوظيف وعدد األشخاص املستخدمني٢٠٠٢وشهد عام  -
 ٧٨٣ ٥٠٠ إىل  ٢٠٠١ يف عام    ٧٧٩ ٠٠٠ يف املائة، أي أن عدد العاملني ارتفع من          ٠,٦النمو  

 شخصاً، أي   ١١٠ ٦٢٤وبلغ جمموع األشخاص الذين حصلوا على وظيفة        . ٢٠٠٢يف عـام    
 ؛٢٠٠١ يف املائة باملقارنة مع عام ٠,٥زيادة بنسبة 

وقد .  شخصا٥٢ً ١٧٨، بلغ عدد العاطلني عن العمل الذين حصلوا على وظيفة ٢٠٠٢ويف عام  -
 عن طريق املساعدة اليت وفرها برنامج سياسة         شخصاً منهم مباشرة   ١١ ٦٣٥تسـىن هـذا ل        
 يف املائة باملقارنة ٠,٩وسجل جمموع تشغيل العاطلني عن العمل اخنفاضاً بنسبة . التشغيل النشيط
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اخنفض الطلب على   (مـع السنة السابقة، ويعزى هذا باألساس إىل اخنفاض الطلب على العمال             
 ؛)٢٠٠١  يف املائة باملقارنة مع عام٢,٩العمال بنسبة 

 يف  ٠,٤، هبط عدد األشخاص الذين انضافوا إىل فئة العاطلني عن العمل بنسبة             ٢٠٠٢ويف عام    -
، يف حني ارتفعت نسبة العاطلني عن العمل الذين متكنوا من           ٢٠٠١املائـة باملقارنـة مع عام       
، بلغ عدد   ٢٠٠٢ففي عام    (٢٠٠١ يف املائة باملقارنة مع عام       ٤,٧احلصـول عـلى وظيفة ب         

) ٢٠٠١ شخصاً يف عام ٨٧ ٦٧٣مقابل ( شخصاً ٨٧ ٣٨٠ألشخاص املنتمني إىل الفئة األوىل ا
 ؛)٢٠٠١ يف عام ٨٧ ٩٤٠مقابل ( شخصاً ٩٢ ٠٨٩يف حني بلغ عدد املنتمني إىل الفئة الثانية 

، شهدت بنية العاطلني عن العمل تغرياً       )ديسمرب/شهر كانون األول   (٢٠٠١وباملقارنة مع عام     -
 قياساً جبميع األهداف الطويلة األمد تقريباً، حيث اخنفضت نسبة العاطلني عن العمل منذ              إجيابياً

، ومل  )٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٦١,٤مقابل  ( يف املائة    ٥٢,٢ يف املائة إىل     ٥٤,٧فترة طويلة من    
  يف ٤٧,٢ يف املائة مقابل     ٤٧(ترتفع نسبة العاطلني عن العمل ممن مل حيصلوا على تدريب مهين            

 سنة يف ٢٦، وظلت نسبة العاطلني عن العمل يف صفوف الفئة العمرية حىت )٢٠٠٠املائة يف عام 
 ،)٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٢٣,٤ يف املائة مقابل  ٢٤ (٢٠٠١نفـس املستوى تقريباً املسجل يف عام        

 يف ٢٧,٥ سنة من ٥٠واخنفضت نسبة العاطلني يف صفوف األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 
، بينما ارتفعت النسبة يف     )٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٢٧,٣مقابل  ( يف املائـة     ٢٢,٩ائـة إىل    امل

) ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٥٠,٧مقابل  ( يف املائة    ٥١,٢ يف املائة إىل     ٥٠,٨صفوف اإلناث من    
 وذلك باألساس نتيجة الصعوبات اليت شهدهتا صناعات النسيج والنعال؛

ح على مركز العاطلني عن العمل، ووضع برنامج مكتمل اجلوانب لصاحل وإن إضفاء املزيد من الوضو -
كل شخص عاطل عن العمل، وكذلك التنفيذ الفّعال للربنامج الوطين، واعتماد القانون الذي يؤكد              
على إعطاء األولوية لألشكال الفعالة من التدابري الرامية إىل احلد من مشكلة البطالة بدالً من األشكال 

 .متثل مجيعاً تدابري أثرت إىل حد ما يف حالة العمالة ويف نطاق البطالة املسجلةالسلبية، 

وحتـدد املبادئ التوجيهية لسياسة التشغيل النشيط، الفئات اليت تستهدفها الربامج املندرجة يف إطار هذه     -١٤٩
اطلني عن العمل، وتستهدف    وهتم برامج اإلعالم وتقدمي املشورة فيما يتعلق بالتدريب املهين كافة الع          . السياسـة 

بـرامج التنمـية والتدريب العاطلني عن العمل ممن تتوفر هلم آفاق تشغيل حقيقية، يف حني ختص الربامج الفردية             
 :املندرجة يف إطار سياسة التشغيل النشيط الفئات املستهدفة األساسية التالية

د اشتراكات أصحاب   ، وتسدي "٥٠٠٠برنامج  " التعليم من خالل     � سنة   ٢٦الشـباب حـىت      -
العمـل، وتقدمي إعانات لتغطية جزء من أجور املدربني، والتوجيه املهين يف املدارس، وبرنامج               

 املبادرة ببعث املشاريع يف املدارس االبتدائية؛

  املساعدة يف البيت، وتشجيع العمل للحساب اخلاص، وتشجيع املبادرة ببعث املشاريع؛�النساء  -

إعانـات للشركات اليت تستخدم معوقني، وتكييف أماكن العمل وتقدمي         تقـدمي    �املعوقـون    -
اإلعانات ألجل استخدام املعوقني داخل الشركات، وتقدمي إعانات تغطي جزءاً من األجور اليت             
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تدفـع لـلمعوقني، والتكفل جبزء من التكاليف اليت تتحملها الشركات اليت تستخدم املعوقني،              
  املعوقني، وبرنامج اإلدماج االجتماعي؛وإعادة التأهيل املهين لصاحل

 األشغال ذات املصلحة العامة، وتقدمي إعانات الستخدام هؤالء األشخاص يف أنشطة غري             �احملرومون   -
، وبرنامج املساعدة يف البيت، وتوفري التدريب على أساس         " فرصة جديدة  ١ ٠٠٠"رحبـية، وبرنامج    

 حساب اخلاص، وتقدمي إعانات تغطي جزءاً من األجور؛عقد تشغيل أو دونه، والتشجيع على العمل لل

 صناديق لدعم التشغيل، وتشجيع العمل للحساب اخلاص،  �العمـال الـزائدون عـن احلاجة         -
 .وإعانات لتغطية جزء من كلفة احلفاظ على الوظائف

لة السلوفينية للتشغيل،   وإن الـتدابري املتخذة وفقاً لقواعد تنفيذ سياسة التشغيل النشيط اليت تتبعها الوكا             -١٥٠
 سنة  ٥٠تسـتهدف بوجه خاص العاطلني عن العمل املنتمني إىل الفئات احملرومة، أي الذين تزيد أعمارهم على                 

 سنة ممن بلغوا يف أفضل احلاالت ٤٥واملسجلني لدى الوكالة منذ أكثر من ستة شهور، والذين تزيد أعمارهم على 
احلصول على وظيفة منذ أكثر من عام، واملعوقني، واألسر ذات الوالد           مسـتوى التعلـيم الثانوي ومل يتسن هلم         

 .الوحيد أو ذات املعيل الوحيد، واألشخاص الذين مل يكسبوا تدريباً فنياً أو جتربة مهنية

 ٣٩اجلدول 
 اإلنفاق على التدابري اإلجيابية والسلبية يف جمال التوظيف

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
مباليني (اإلنفـاق عـلى الـتدابري السـلبية          ٢٩ ٠٧٦ ٢٨ ٨١٥ ٢٣ ٧٦٩ ٢٧ ٤١٥ ٢٥ ٥١٨

 )التوالرات
مباليــني (اإلنفـاق عــلى الـتدابري اإلجيابــية    ٩ ٨٨٣ ١٤ ٧٠٧ ١٣ ١٢٠ ١٦ ٢١١ ١٦ ٦٨٤

 )*التوالرات
 اإلنفاق اإلمجايل ٣٨ ٩٥٩ ٤٣ ٥٢٢ ٣٦ ٨٨٩ ٤٣ ٦٢٦ ٤٢ ٢٠٢
 البنية بالنسبة املئوية ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
 التدابري السلبية ٧٤,٦ ٦٦,٢ ٦٤,٤ ٦٢,٨ ٦١,٠
 التدابري اإلجيابية ٢٥,٤ ٣٣,٨ ٣٥,٦ ٣٧,٢ ٣٩,٠

 النصيب يف الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة املئوية     
 التدابري السلبية ٠,٨٩ ٠,٧٩ ٠,٥٦ ٠,٥٨ ٠,٤٨
 التدابري اإلجيابية ٠,٣٠ ٠,٤٠ ٠,٣١ ٠,٣٤ ٠,٣٢
 نفاق اإلمجايلاإل ١,١٩ ١,١٩ ٠,٨٧ ٠,٩٢ ٠,٨٠

 )*مباليني التوالرات(الناتج احمللي اإلمجايل  ٣ ٢٥٣ ٧٥١  ٣ ٦٤٨ ٤٠١  ٤ ٢٢٢ ٤٠٤  ٤ ٧٤٠ ٩٩٥  ٥ ٢٨٤ ٥٠١ 
 )اليورو/التوالر(سعر الصرف  ١٨٦,٣ ١٩٣,٦ ٢٠٥,٠ ٢١٧,٢ ٢٢٦,٢

 وزارة العمل واألسـرة والشؤون االجتماعية، مصدر مـحاسيب داخلـي؛ مكتب مجهورية           :املصـدر 
 .٢٠٠٣مارس / آذار٣١، الناتج احمللي اإلمجايل، )SORS(سلوفينيا لإلحصـاء 

 مليون توالر من وزارة التعليم والعلوم ٣٦٢: ٢٠٠٢مبـا يف ذلـك الـتمويل املشترك يف عام       * 
 مليون  ٩٢، و ٢٠٠٠لعام  ) PHARE( مليون توالر من خطة العمل اخلاصة باملساعدة املنسقة          ٢٦٩والرياضة، و 
 . مليون توالر لفائدة املهن احلرة٣١ئدة العمالة احمللية، وتوالر لفا
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 ٤٠اجلدول 
 اإلنفاق على التدابري املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابية

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

 القيمة مباليني التوالرات     

  التعليم والتدريب-١ ٢ ٧١٣ ٣ ٨٠٠ ٢ ١١٥ ٢ ٨٥٧ ٢ ٨٦٥

  األعمال ذات النفع العام-٢ ٢ ٨٧٤ ٦ ٤٦٦ ٥ ٢٨٦ ٥ ٣١٩ ٥ ٣٠٨

 : تدابري إجيابية أخرى، من بينها-٣ ٤ ٢٩٦ ٤ ٤٤١ ٥ ٧١٩ ٨ ٠٣٥ ٨ ٣٨٨

  تشجيع احملرومني-       ٥٨٠

  إجياد فرص عمل ملن دخلوا سوق العمل حديثاً-   ١٣٠ ٩٤ ٦٨ ٢٤٦ -

  دعم املسامهات االجتماعية-   ١٣٩ ٧٧١ ٢ ٧٣٠ ٤ ٢٩٦ ٤ ٠٠٩
  العمل بنصف الدوام-   - - ٦٥ - -

  إعادة هيكلة الشركات-   ٦٨٤ ٤٠٣ ٥٩ ٢٦٦ ١٣١

  إجياد فرص عمل للعاطلني عن العمل منذ فترة طويلة-   - - ٢١ ٢١٩ ٥٥٢

  احلث على إجياد فرص عمل جديدة-   ٥٩٧ ٤٧٥ ٢٥٨ ٢١٨ ٢٠١
  توظيف املعاقني-   ١ ١٣٠ ١ ٧٨٨ ١ ٧٩٦ ٢ ٢٣٩ ١ ٩٧٧
  تدابري لفائدة املوظفني الزائدين عن احلاجة-   ٩٢٢ ٣٥٦ ٢٠٠ ٤٧ ٥٦٣
  تشجيع املهن احلرة-   ٦٩٥ ٥٤٤ ٥٢٢ ٥٠٣ ٤٩٨
 اإلنفاق على التدابري اإلجيابية ٩ ٨٨٣ ١٤ ٧٠٧ ١٣ ١٢٠ ١٦ ٢١١ ١٦ ٦٨٤

 البنية بالنسبة املئوية     
  التعليم والتدريب-١ ٢٧,٥ ٢٥,٨ ١٦,١ ١٧,٦ ١٧,٢

  األعمال ذات النفع العام- -٢ ٢٩,١ ٤٤,٠ ٤٠,٣ ٣٢,٨ ٣١,٨

 : تدابري إجيابية أخرى، من بينها-٣ ٤٣,٤ ٣٠,١ ٤٣,٦ ٤٩,٦ ٥٠,٣

  تشجيع احملرومني-       ٣,٥

  إجياد فرص عمل ملن دخلوا سوق العمل حديثاً-   ١,٣ ٠,٦ ٠,٥ ١,٥ -

  دعم املسامهات االجتماعية-   ١,٤ ٥,٢ ٢٠,٨ ٢٦,٥ ٢٤,٠

 عمل بنصف الدوام ال-   - - ٠,٥ - -

  إعادة هيكلة الشركات-   ٦,٩ ٢,٧ ٠,٤ ١,٦ ٠,٨

  إجياد فرص عمل للعاطلني عن العمل منذ فترة طويلة-   - - ٠,٢ ١,٤ ٣,٣

  احلث على إجياد فرص عمل جديدة-   ٦,٠ ٣,٢ ٢,٠ ١,٤ ١,٢
  توظيف املعاقني-   ١١,٤ ١٢,٢ ١٣,٧ ١٣,٨ ١١,٨
 بري لفائدة املوظفني الزائدين عن احلاجة تدا-   ٩,٣ ٢,٤ ١,٥ ٠,٣ ٣,٤
  تشجيع املهن احلرة-   ٧,٠ ٣,٧ ٤,٠ ٣,١ ٣,٠

 اإلنفاق على التدابري اإلجيابية ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 . وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية، مصدر حماسيب داخلي، دائرة التوظيف السلوفينية: املصادر 
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 ٤١اجلدول 
  العاطلني عن العمل يف الربامج املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابيةإدماج

 الربنامج ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 )*اإلعداد للتوظيف(التعليم والتدريب  ٣٠ ٦٤٦ ٣٠ ٨٨٩ ٢٨ ٢٧٠ ٢٨ ٥٣٧ ٣٢ ٩٢١

 التمويل املشترك للدورات التدريبية - - - - -

 **دربنيإضافة مالية إىل أجرة املت - - - ١٠٠ ١٥٨

 دعم الوظائف اجلديدة ٩٨٧ ٨٤٨ - - -
 دعم أجور املعاقني واحملرومني     ٨٦

 دفع استحقاق البطالة يف شكل مبلغ مقطوع ١٧ ١٩ - - -

 )إجناز(املهن احلرة  ١ ٦٣٠ ١ ٦٤٣ ١ ٦٨٢ ١ ٧٤٨ ١ ٠٠٤

 األعمال ذات النفع العام ١٠ ٦٤١ ١٠ ٢٩٦ ١٠ ٤٧٤ ٩ ٣٧٤ ٧ ٥٥٢

 تدريب املعاقني ١ ١٨٢ ٩٥٧ ٩٣٠ ١ ٠٧٧ ١ ٥٧٨

 التمويل املشترك لتوظيف املعاقني ٥٧ ٣٥ ٤٩ ٣٨ ٣٥٧
 اخلدمات الصحية ٢ ٧٤٢ ٣ ٢٨٤ ٤ ٠٤٨ ٣ ٦٨٠ ٣ ٧٤٤
 تشجيع احملرومني     ٨٦٨
 منح إعانات للشركات احملمية ٤ ٨٩٥ ٥ ٤٢٤ ٥ ٨٤٠ ٦ ١٥٤ ٦ ٠٧٠

 ين عن احلاجةالتمويل املشترك للمساعدة املقدمة للعمال الزائد     
 ١١ املشروع -    ١٠ ٢٩٩ ٢ ٢٧٥ ١ ٥٢٤ ٧٩٥ -
  تصفيات مسبقة-    ١ ١٢٧ - ٦٨١ - -

  ***a.48سداد املسامهات ألرباب العمل طبقاً للمادة  ١ ١٧٢ ٦ ٢٢٣ ٨ ١٠١ ٧ ٠٢٤ ٢٢ ٤٠١
 "ألف فرصة عمل جديدة"مشروع  - - ١٢٧ ١٦١ ٢٣٨
 ملصندوق الع ١ ٤٧٣ ١ ٠٥٧ ١ ٢٥١ ١ ٨٩٩ ١ ٦٠٣

 فائض الشركات التابعة للدولة - ٣٦٠ - - -
 إعادة تنظيم الشركات وإعادة هيكلتها - ١٤٥ - - -

 جمموع املشاركني يف الربامج  ٦٧ ٥٨٥ ٦٣ ٤٥٥ ٦٢ ٩٧٧ ٦٠ ٩١٤ ٧٨ ٥٨٠
 عدد العاطلني املسجلني ١٢٦ ٠٨٠ ١١٨ ٩٥١ ١٠٦ ٦٠١ ١٠١ ٨٥٧ ١٠٢ ٦٣٥
  املشاركني يف الربامج، بالنسبة املئويةحصة العاطلني ٥٣,٦ ٥٣,٣ ٥٩,١ ٥٩,٨ ٧٦,٦

 . دائرة التوظيف السلوفينية، ووزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية:املصادر 
 وغريه من برامج التدريب يف السنة       ٥ ٠٠٠تشـمل هـذه البيانات مجيع األشخاص املشاركني يف برنامج            * 

 ٢٨٠وعددهم  (كما يشمل الرقم اإلمجايل َمن شاركوا       . سنة الدراسية املاضية  الدراسـية اجلارية وَمن استمروا يف الدراسة من ال        
 .يف برامج مركز التوجيه املهين) ١١

 .يف املناطق اليت تفوق فيها نسبة البطالة املعدل الوطين ** 

؛ وملا كان   )يف السنة املاضية والسنة اجلارية     (٢٠٠٢تشـمل األرقـام األشـخاص املشاركني يف عام           *** 
بيد أنه كان هناك    .  شخصاً جديداً  ٧٤٤ سوى   ٢٠٠٢، فإنه مل ُيشارك يف عام       ٢٠٠٢نامج قد أغلق يف بداية عام       الـرب 
 .٢٠٠٢ أشخاص يشاركون يف الربنامج يف هناية عام ١٧ ٣٠٦
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 برامج التعليم والتدريب

 الربامج املتعلقة   متـثل بـرامج تعلـيم العاطلني عن العمل وتدريبهم نسبة كبرية من التدابري الواردة يف                -١٥١
بسياسات التوظيف اإلجيابية، وهي تتبع املبادئ التوجيهية واألهداف العامة لسياسات التوظيف يف بلدان االحتاد              

 : الذي يشمل٢٠٠١-٢٠٠٠األورويب وبرنامج العمل يف جمال التوظيف يف الفترة 

 احلد من البطالة، بني الشباب أوالً وقبل كل شيء؛ -

 لطويلة األمد؛توقي البطالة ا -

 تسهيل االنتقال من املدرسة إىل العمل؛ -

 اإلدماج جمدداً يف سوق العمل، وبالتايل يف اجملتمع؛ -

احلـد مـن التعليم املهين الذي ال يتماشى مع احتياجات سوق العمل ورفع املستوى التعليمي                 -
 .للعاطلني بغية حتسني آفاق توظيفهم

فقد . طلني عن العمل والعاطلني غري املتعلمني والعاطلني منذ فترة طويلة         ويوىل اهتمام خاص للشباب العا     -١٥٢
وبرامج ). ٢٠٠١ يف عام ٢٨ ٥٣٧مقارنة ب   (٢٠٠٢ شخصاً يف برامج التعليم والتدريب يف عام ٣٢ ٩٢١شارك 

ة التعلـيم والتدريـب مـتعددة وخمتلفة من حيث أهدافُها وحمتواها ومدهتا وأسلوب عملها وشكلها وغرض الفئ    
 .املشاركني يف برامج مركز التوجيه املهين) ١١ ٢٨٠(ويشمل العدد العاطلني عن العمل . املستهدفة هبا

 عاطالً مستهدفاً يف الربامج اليت تقدم املساعدة يف جمال ختطيط ٥ ٧٤٤ شخصاً من أصل ٥ ٦٤٧وشارك  -١٥٣
 شخصاً ٢ ٧٥٢وشارك . اد فرص العملاملسار الوظيفي والبحث عن وظيفة، مبا فيها اجلمعيات املتخصصة يف إجي       

يف برامج التطوير والتدريب اليت تقدمها املؤسسات التعليمية عادة، علماً أن هذه الربامج مل تكن تستهدف سوى                 
 . عاطالً عن العمل١ ٢٣٧

 عاطالً مستهدفاً، أي أقل من      ٢٥ ٩٥٥ شخصاً من أصل     ٢١ ٠٦٥وشارك يف برامج اإلعداد للتوظيف       -١٥٤
ـ    لكن عدداً أكرب من األشخاص شاركوا يف برامج التعليم وبرامج التطوير والتدريب اليت يتسم              . توقعالعـدد امل

 .إسهامها يف زيادة املستوى التعليمي للعاطلني عن العمل وزيادة سرعة حصوهلم على عمل بفعالية أكرب

 برامج املساعدة على ختطيط املسار الوظيفي والبحث عن وظيفة

ج إعالم العاطلني عن العمل وحفزهم على تلقي التعليم أو املشاركة يف برامج أخرى تتعلق               تشمل الربام  -١٥٥
بسياسات التوظيف اإلجيابية، واملساعدة على توجيههم إىل سوق العمل والبحث عن وظيفة، وتيسري انتقاهلم من               

 شخصاً  ٦ ٢٨٧ يف الربامج    وشارك. املدرسة إىل العمل، ومساعدهتم على ختطيط أهداف املسار الوظيفي املتوخاة         
 يف املائة من    ٣٣,٢ومن املؤشرات على فعالية هذه الربامج أن        . ٢٠٠٢ شخصاً يف عام     ٤ ٦١٤ و ٢٠٠١يف عام   

 .  سنة٢٦املشاركني وجدوا عمالً، وكان نصف املشاركني من الشباب الذين ال تتعدى أعمارهم 
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 برامج التطوير الشخصي

لشخصي يف تقدمي الدعم للعاطلني عن العمل منذ فترة طويلة الذين مل يعد يتلخص غرض برنامج التطوير ا -١٥٦
يف وسـعهم العمل جمدداً ألن اإلقصاء االجتماعي يقلص فرص احلصول على عمل، ويف العمل تدرجيياً على إزالة                  

  شخصـاً،  ٢ ٢٢٩، بلغ عدد املشاركـني يف هذا الربنامج        ٢٠٠٠ففي عام   . احلواجـز الـيت تعترض التوظيف     
 ٦٠ يف املائة من بني مجيع املشاركني يف الربنامج من غري املتعلمني، و٦٥وكان . ٢٠٠١ شخصاً يف عام ١ ٩٤٥و

ومن األدلة .  يف املائة من الشباب٢٧ يف املائة من النساء، و٥٥يف املائة من العاطلني عن العمل منذ فترة طويلة، و
 . وجدوا عمالً يف املائة من املشاركني٢١,٦على جناح الربنامج أن 

 مجعيات التوظيف 

، ٢٠٠١ففي عام   . ترمي هذه اجلمعيات أساساً إىل تدريب العاطلني على العمل وعلى البحث عن عمل             -١٥٧
ومن األدلة على جناح    . ٢٠٠٢ عاطالً عن العمل يف عام       ١ ١٨٧ شخصاً يف هذه اجلمعيات، و     ٢ ٠٩٢تسـجلَ   

 .ا عمالً يف املائة من املشاركني وجدو٥٠الربنامج أن 

 التدريب الوظيفي 

ميكّـن هـذا الربنامج العاطلني عن العمل من اكتساب القدرات واملهارات الالزمة لزيادة حظوظهم يف                 -١٥٨
وكانت . ٢٠٠٢ شخصاً يف عام     ٢ ٨٦٢، و ٢٠٠١ شخصاً يف عام     ٤ ٢١٤فقد شارك فيه    . احلصول على عمل  

).  يف املائة٣٢(، والعاطلون عن العمل منذ فترة طويلة )ائة يف امل٦٣(النساء متثلن أعلى نسبة من بني من شاركوا 
 . يف املائة من املشاركني وجدوا عمال٣٩,١ًومن األدلة على جناح الربنامج أن 

 اختبار املهارات املهنية

ميكـن هذا الربنامج العاطلني عن العمل من اختبار معارفهم ومهاراهتم قبل العمل أو املشاركة يف دورة                  -١٥٩
 شخصاً يف هذا الربنامج يف      ١ ٤٩٧فقد شارك   . يبية والعمل تدرجيياً على إزالة احلواجز اليت تعترض التوظيف        تدر
  يف املائة من الرجال     ٥٢ يف املائة من املشاركني من الشباب و       ٥٠وكان  . ٢٠٠٢ شخصاً يف عام     ٧٩٠، ، و  ٢٠٠١عام  
 . يف املائة من املشاركني وجدوا عمال٧٣ًنامج أن ومن األدلة على جناح الرب.  يف املائة من غري املتعلمني٣٢و

 التدريب املهين على العمل دون توظيف

فرصة ) أي العاطلني عن العمل منذ فترة طويلة      (يتـيح هذا الربنامج للشباب فرصة جديدة وللمحرومني          -١٦٠
، يليهم العاطلون )يف املائة ٦٩(وكانت أغلبية املشاركني يف الربنامج من الشباب . الدخول إىل سوق العمل جمدداً

 ٥٠ واستطاع   ٢٠٠٢ يف عام    ٣٠ و ٢٠٠١ شخصاً يف عام     ٢٧٢وشارك يف الربنامج    . عن العمل منذ فترة طويلة    
 .يف املائة منهم أن جيدوا عمالً
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 التدريب املهين على العمل مع التوظيف

واملشاركون .  والتدرب عليه  يتلخص هدف هذا الربنامج يف تشجيع التوظيف واملساعدة على أداء العمل           -١٦١
، ٢٠٠١ شخصاً يف عام ٢ ٩١٩وشـارك يف الربنامج . ليسوا مسجلني على أسـاس أهنم عاطلون، ألهنم يعملون

 يف املائة من    ٥٢من الشباب و  )  يف املائة  ٥٦(وكانت أغلبية املشاركني يف الربنامج      . ٢٠٠٢ يف عـام     ١ ٥٣٨و
 .مل منذ فترة طويلة يف املائة من العاطلني عن الع٣٢النساء و

  برنامج لتلقي تعليم معترف به رمسياً- ٥٠٠٠الربنامج 

" ٥٠٠٠برنامج  "استهلت وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية ووزارة التعليم والعلوم والرياضة            -١٦٢
ين مل يفرغوا بعد    واملأمول منه متكني الشباب الذين مل يتلقوا تعليماً مهنياً، والشباب الذ          . منذ مخس سنوات اآلن   

مـن الدراسة، واألشخاص الذين تلقوا تعليماً مهنياً غري مناسب، من االرتقاء يف أقرب وقت ممكن إىل مستوى                  
وقد شارك يف . تعليمي أعلى أو مهنة مناسبة، وهو ما يفضي عموماً بالعاطلني إىل زيادة فرص احلصول على وظيفة

 من أصل   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠٢-٢٠٠١سنتني الدراسيتني    معاقاً خالل ال   ١٧٣ شخصاً و  ٥ ٠٥٨الـربنامج   
 . عاطالً مستهدفا٤ً ٧٤٣

وميكن الربنامج العاطلني من املشاركة يف برنامج تعليمي معترف به رمسياً، ويستهدف العاطلني الذين مل                -١٦٣
لربنامج إىل  ويرمي ا . يـتلقوا أي تعليم متخصص واألشخاص الذين تلقوا تعليماً مهنياً ال يوجد عليه طلب كاف              

وأثناء املشاركة يف الربنامج، ال يكون املشاركني . رفع املستوى التعليمي للعاطلني وتقليص الفوارق املهنية اهليكلية
 ). يف املائة٦٩(وكان معظم املشاركني يف الربنامج من الشباب . مسجلني على أساس أهنم عاطلون

 ١ ٩٥٩ شخصاً من اجلدد و    ٣ ٣٢٩شخصاً، منهم    ٥ ٢٣١ يبلغ   ٢٠٠٢وكان عدد املشاركني يف عام       -١٦٤
 . يف املائة منهم عمال٥٥ً يف املائة يف استكمال الربنامج ووجد ٩٠وُوفق . من املواصلني

 شخصاً بوصفها جزءاً من الربنامج املسمى ٥ ٠٥٥وجتدر اإلشارة أيضاً إىل االستشارة املهنية املقدمة إىل  -١٦٥
 شخصاً يف خميم لفائدة احلاصلني على منحة من مؤسسة          ٣٣٤ك يف الربنامج    وشار". معلومات جديدة عن املهن   "

Zois ويرمي إىل تقدمي املزيد من التوجيهات هلم بشأن مسارهم الوظيفي وفقاً الحتياجات سوق العمل واهتمامات 
" ستعد للعمل ا"برنامج  : وتسهيالً لالتصال بني الشباب وأرباب العمل على الفور، ُنفذ برناجمان         . أربـاب العمل  

، وكذا تنظيم   "تشجيع التعليم املهين مبساعدة الدراسات املهنية يف املدارس االبتدائية        "وهو موجه للطلبة، وبرنامج     
 ".اليت تواجه عجزاً"محالت للترويج للمهن 

 برنامج األعمال ذات النفع العام

طلني عن العمل واحلفاظ على     يهـدف هذا الربنامج إىل تشجيع توظيف جمموعات مستهدفة من بني العا            -١٦٦
قدراهتم على العمل وتطويرها ورفع مستوى معارف العاطلني وقدراهتم املهنية ومهاراهتم وزيادة رغبتهم والتزامهم 
بالتطوير املهين الشخصي والعمل، وضمان إدماج املشاركني يف برنامج األعمال ذات النفع العام، واكتشاف فرص 

نتقال من األعمال ذات النفع العام إىل األنشطة العادية وتوظيف عاطلني عن العمل جديدة يف السوق، وتشجيع اال
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. بواسـطتها، وإجياد فرص عمل جديدة، وتشجيع املهن احلرة يف ميادين مشاهبة وتشجيع تطوير اجملتمعات احمللية               
عن العمل يربم عقد    فالعاطل  (ومتـثل األعمـال ذات النفع العام شكالً خاصاً من أشكال التوظيف لفترة حمددة               

فالعاطل عن العمل (، وهو جيمع بني العمل والتدريب والتعليم )توظيف خاص مع متعهد األعمال ذات النفع العام
وبدأ الربنامج  ). يشـارك عـادة يف برنامج تدرييب أو تعليمي ربع املدة اليت تستغرقها األعمال ذات النفع العام                

 . أدرج هنج إمنائي إقليمي إضايف يف الربنامج٢٠٠٢ام ، ويف ع٢٠٠١يستهدف احملرومني منذ عام 

 عاطالً ٧ ٥٥٢ برنامج أعمال ذات نفع عام موضع التنفيذ وشارك فيها ٢ ٧٥١، ُوضع ٢٠٠٢ويف عام    -١٦٧
وبلغ عدد املشاركني الذين ينتمون إىل الفئات املستهدفة ).  شخصا٩ً ٣٧٤، بلغ عدد املشاركني ٢٠٠١ويف عام (

 يف املائة من جمموع     ٩٠,٧ شخصاً، ميثلون نسبة     ٦ ٨٥٠ولويـة يف املشاركة يف الربنامج       الـيت سـتحظى باأل    
 ٥٠ شخصاً تتجاوز أعمارهم     ٢٨٦ يف املائة؛ و   ٦٣,٧ أشخاص من احملرومني، أي      ٤ ٨١٠املشاركني، من بينهم    

 يف املائة؛ ٤,٤ سنة، أي ٢٦ شخصاً من الشبـاب الذين تصل أعمارهم إلـى ٣٢٩ يف املـائة؛ و٣,٨سنة، أي 
وكان عدد املعاقني من بني .  يف املائة١٨,٩ شخصـاً مـن العـاطلني عن العمل منذ فترة طويلة، أي             ١ ٤٢٥و

 . شخصا٣٤٤ًاحملرومني يبلغ 

ومبكـن تقدير املدة اليت يستغرقها االنتقال من األعمال ذات النفع العام إىل العمل االعتيادي بستة أشهر       -١٦٨
 بالنسبة  ٢٠٠٢غري أن هذا اهلدف حتقق حبلول هناية عام         .  مشروع األعمال ذات النفع العام     من هناية املشاركة يف   

 نسبة العاملني   ٢٠٠٢وفاقت نسبة العاملني يف عام      .  مشاركاً يف هذا املشروع    ١ ٢٥٧ يف املائـة أو      ١٦,٦إىل  
، ٢٠٠٢ويف عام   ). ائة يف امل  ١٣,٤ وظيفة أو    ١ ٢٦٠ (٢٠٠١ بالنسبة إىل برنامج عام      ٢٠٠١حبلول هناية عام    

كان اهلدف الرئيس من الربنامج زيادة عدد املشاركني يف األعمال ذات النفع العام يف املناطق حيث نسبة البطالة                  
 يف املائة  ٧٠فقد كان   . أعلى من املعدل، مما يتطلب وضع برامج جديدة لألعمال ذات النفع العام يف تلك املناطق              

 .ألعمال ذات النفع العام يوجدون يف مناطق تفوق فيها نسبة البطالة املعدل الوطينمن مجيع املشاركني يف برامج ا

 تعزيز املهن احلرة

يقدم هذا الربنامج للعاطلني الذين يرغبون يف القيام بأعمال حرة معلومات عن اإلمكانات املتاحة يف هذا                 -١٦٩
نات املتاحة للمهن احلرة وكذلك املساعدات غري       اجملال، واملشاركة يف برامج تدريب على إنشاء املشاريع، واإلعا        

 شخصاً يف الربنامج املسمى     ١ ٨٩٤، شارك   ٢٠٠٢ويف عام   . املسـتردة يف شكل إعانات أو سداد للمسامهات       
 شخصاً يف برنامج التدريب واالستشارة يف جمال        ٥٣٣، وشارك   "تشجيع العاطلني على ولوج ميدان املهن احلرة      "

وبلغ عدد األشخاص   .  عاطالً على مساعدة مالية إلقامة مشاريع حرة       ٩٦١، حصل   ٢٠٠٢ويف عام   . املهن احلرة 
 عاطالً عن العمل منذ ٢٢ امرأة و٣٢٥ كان من بينهم ٢٠٠٢ أشخاص يف عام ١ ٠٠٤الذي أجنزوا مشاريع حرة 

 .فترة طويلة

ابتداء من عام   " ريع الصغرية مركز تطوير املشا  "ويف إطار برنامج تعزيز إنشاء املشاريع، تقرر أيضاً متويل           -١٧٠
. ويضع املركز برامج ترمي إىل تشجيع توظيف النساء والشباب وتطوير العمل يف البيت والعمل من بعد               . ٢٠٠١

كما أن نسبة عودة الذين وجلوا ميدان املهن احلرة . ويعترب برنامج املهن احلرة من بني برامج التوظيف األكثر فعالية
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نتني اليت تلت ولوجهم ذلك امليدان ضئيلة، فضالً عن أن املشاركني يف الربنامج الذين              إىل الـبطالة يف فـترة الس      
 .أحرزوا أعلى درجة من النجاح استطاعوا استحداث وظائف جديدة

 سداد املسامهات االجتماعية اليت يدفعها أرباب العمل 

للفئات املستهدفة من العاطلني عن     يتلخص اهلدف من هذا الربنامج يف تأمني املزيد من الوظائف الدائمة             -١٧١
ويرمي الربنامج إىل   . العمل، وتشجيع زيادة الطلب على اليد العاملة يف سوق العمل أو إجياد فرص عمل جديدة              

 وكبار السن العاطلني عن العمل      الباحثني عن العمل ألول مرة    تشـجيع أربـاب العمل على توظيف احملرومني و        
. يلة واملستفيدين من الدعم املايل والعمال الزائدين عن احلاجة بصورة دائمة          والعـاطلني عن العمل منذ فترة طو      

 ٥٠ويشجع الربنامج باخلصوص إجياد فرص عمل جديدة، وال سيما يف املؤسسات اليت ال يقل عدد موظفيها عن                  
 .موظفاً، وكذا تشجيع العاطلني عن العمل على إجياد عمل بأنفسهم

 لتنفيذ برنامج سداد املسامهات اليت يدفعها       ٢٠٠٢ياسات التوظيف لعام    وخطـط الـربنامج املتعلق بس      -١٧٢
وجتسد املشاركة اجلديدة يف عام     . ٢٠٠١أربـاب العمـل واملتعلقة فقط باملشاركني يف الربنامج حىت هناية عام             

ل الفترة وخال. ٢٠٠١ املوافقة على الطلبات اليت قدمها أرباب العمل لفائدة العمال الذين وظفوهم يف عام ٢٠٠٢
 شخصاً عاطالً يف الربنامج ألول      ٧٤٤، شارك   ٢٠٠٢ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /املمـتدة من كانون الثاين    

 ١٧ ٣٠٦ديسمرب كان   / شخص يف الربنامج، وابتداء من كانون األول       ٢٢ ٤٠١، شارك   ٢٠٠٢ويف عام   . مـرة 
 ). موظفا٥٠ًعمل يستخدمون أقل من  يف املائة من أرباب ال٩٥( رب عمل ١٣ ٣٥١أشخاص يعملون لفائدة 

 صناديق العمل بوصفها إجراء وقائياً

صناديق العمل مؤسسات مكلفة بتنفيذ التدابري اإلجيابية املتعلقة بسياسات التوظيف بغرض إعادة العمال              -١٧٣
 خاصة  والصناديق عبارة عن شخصيات اعتبارية    . الـزائدين عن احلاجة إىل وظائفهم أو إجياد وظائف أخرى هلم          

وهناك . ميكن إنشاؤها لفائدة منطقة تغطيها بلدية واحدة أو بلديات عدة ولفائدة شركة واحدة أو شركات عدة               
وهي شخصيات اعتبارية مستقلة أنشئت طبقاً لقانون التوظيف        . صـناديق على صعيد املنطقة والشعبة والشركة      

 .والتأمني من البطالة وقانون املؤسسات

، )صندوق على صعيد شركة   (وباستثناء واحد منها    . ٢٠٠١ صندوقاً يف عام     ١٣ا  وكـان يف سـلوفيني     -١٧٤
وجتمع الصناديق بني الشركاء االجتماعيني على الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين   . كانت الصناديق مجيعها إقليمية   

كز التجارية واحملاضن   والشركات واملرا ) مشاريع صغرية (البلديات والنقابات وغرف التجارة والصناعة التقليدية       (
 لتشمل العمال احملتمل أن يزيدوا ٢٠٠١ووسعت الصناديق عملياهتا منذ عام ). واجملمعات التكنولوجية وغري ذلك

ويفترض أن يكون العمال املنتمون إىل هذه الفئة عبارة عن عمال . عن احلاجة، مما جيعلها تؤدي دوراً وقائياً أيضاً     
ويف هذه  . تنظيم نفسها مالياً ومن املتوقع خضوعها لتسوية قضائية أو تصفية         تسـتخدمهم شركات جتارية تعيد      

احلالـة، فإن صناديق العمل، عالوة على دورها األساسي املتمثل يف توقي فصل العمال الزائدين عن احلاجة من                  
 .ية ومواردها البشريةالعمل صراحة، تسهم إسهاماً كبرياً وشيئاً فشيئاً يف إعادة هيكلة املوظفني للشركات السلوفين
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، فضالً ٢٠٠١ شخصاً مشاركتهم يف برنامج متويل صناديق العمل منذ عام ٦٨٦، واصل ٢٠٠٢ويف عام  -١٧٥
 ٢ ٠٠٠ شخصاً بدالً من     ٢ ٢٨٩، مما جيعل اجملموع يصل إىل       ٢٠٠٢ مشـاركني جدد منذ عام       ١ ٦٠٣عـن   

 منذ ٦٧٥ مشاركاً، بقي منهم ١ ٨٩٩جملموع ، بلغ ا٢٠٠١ففي عام (شخص الذين كان من املتوقع أن يشاركوا 
 يف املائة مقارنة ٢٠,٥، مما ميثل زيادة بنسبة ) شخصاً كانوا من املشاركني اجلدد  ١ ١٧٠، يف حني أن     ٢٠٠٠عام

 منهم وظيفة ١ ٢٥٠وجد ) ٢٠٠١ شخصاً يف عام ٩٩١( شخصاً ١ ٤٩٤وغادر برنامج الصناديق . ٢٠٠١بعام 
 قُلصت مدة تنفيذ الربنامج  ٢٠٠٢ويف عام   .  يف املائة من مجيع املشاركني     ٥٤,٦ل  ، مما ميث  )٢٠٠١ يف عام    ٧٧٢(

 . شهراً كحد أقصى١٢ شهراً كحد أقصى إىل ١٨من 

 تعزيز دور دائرة التوظيف السلوفينية

دائرة التوظيف السلوفينية وكالة متد سوق العمل يف سلوفينيا، وهي املنفّذ األساسي لسياسات التوظيف               -١٧٦
املكاتب املركزية واإلقليمية : وتعمل الدائرة على ثالثة مستويات.  منسق بني العرض والطلب يف سوق العملوأهم

فاملكتب املركزي واإلدارة يضعان قواعد املهن، ويفرضان ويقّيمان مجيع األدوات . واحمللية وهي تغطي البلد بأكمله
ويف . نان تطبيقها املباشر واملوحد يف مجيع أرجاء البالد       املسـتعملة يف الدائرة وينسقان مجيع أنشطة الدائرة ويضم        

هـذا اإلطـار، يقدمان الدعم أيضاً إىل املكاتب اإلقليمية واحمللية يف جماالت التحليل واإلعالم والقانون وشؤون                 
 .املوظفني واملالية واحملاسبة والرقابة والتنظيم واملعدات والتطوير

 التوظيف السلوفينية تليب طلبات وزارة العمل وتغري فلسفتها يف جمال   ، ما فتئت إدارة   ٢٠٠١ومـنذ عام     -١٧٧
وهناك شبكة  .  فقد أصبحت عامالً مشجعاً على تنمية املوارد البشرية على الصعيدين اإلقليمي واحمللي            -العمـل   

مع األشخاص   مكتباً إقليمياً من وظائفها العمل مع أرباب العمل، يف حني تتعامل املكاتب احمللية               ١٢تتكون من   
وتؤدي املكاتب احمللية واإلقليمية مهاماً مهنية وتنظيمية وتضطلع باألنشطة األساسية للدائرة           . العاطلني عن العمل  

توظيف العاطلني، والعمل مع أرباب     (خدمات التوظيف   : وتشمل تلك األنشطة ما يلي    . يف اإلقلـيم الذي تغطيه    
، والتوجيه املهين، وبرامج التوظيف، وإنفاذ      )سوق العمل العمـل، وتوظيف العمال األجانب حسب احتياجات        

كما تقدم خدمات يف جمال التحليل، وتشارك يف        . احلقـوق املنبـثقة عن التأمني من البطالة، وتقدمي منح وطنية          
املشـاريع الدولـية، وتدير العالقات العامة على الصعيدين احمللي واإلقليمي، وتقوم بعدد من األنشطة الضرورية                

وتتعاون املكاتب اإلقليمية على وضع سياسات وبرامج يف جمال التوظيف مع شركاء آخرين يف جماالت       . ائـرة للد
أرباب العمل والنقابات وهيئات اجملتمعات احمللية واملؤسسات املهنية ومقدمي برامج التوظيف وغري            (ختصصـهم   

 .من أجل حتقيق األهداف املشتركة) ذلك

لسلوفينية خالل السنوات الثالث األخرية بأنشطة متنوعة زادت من فعاليتها          وقامـت دائـرة التوظيف ا      -١٧٨
فقد بلغ عدد   . وحسـنت نوعـية اخلدمات اليت تقدمها للزبائن وهو ما ينعكس أيضاً يف عدد العاطلني وبنيتهم               

تظار قبل ويف السنة املاضية، اخنفضت فترة االن.  شخص١٠٠ ٠٠٠ أقل من ٢٠٠٢العاطلني املسجلني يف هناية عام 
هذه التغريات اإلجيابية هي أيضاً نتيجة زيادة فعالية عمل الدائرة وحتّسن نوعيته،         . إجيـاد فرصة عمل بثالثة أشهر     
 :وحتققت بفضل األنشطة التالية
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استحداث خدمات (تعزيز أعداد املوظفني والتخصص يف جمال العمل مع العاطلني وأرباب العمل  -
على مستشاري التوظيف عبء العمل اإلداري حبيث أصبحوا        التسـجيل واإلخطار اليت خففت      

 ؛)متخصصني يف التعاون مع أرباب العمل

 ستنفذ الربامج اإلجيابية املتعلقة     ٢٠٠٣ففي عام   . نقـل الكفاءات إىل املكاتب اإلقليمية للدائرة       -
طالة يف بسياسات التوظيف وسُيقَيم أداؤها ملعرفة ما إذا كانت أنسب جهة تتوىل حل مشاكل الب

 املناطق؛

العمل املكثف لفائدة العاطلني فيما يتعلق بالوظائف املتاحة اليت يود فيها أرباب العمل احلصول               -
 على خدمات الدائرة؛

عملية االنتقال وجتديد العالقات الوثيقة مع أرباب العمل وإطالق برامج توظيف جديدة والقيام              -
، ٢٠٠٢ففي عام   ( من احتياجاهتم من املوظفني      بـزيارات منتظمة ألرباب العمل بغرض التأكد      

 زيـارة ألرباب العمل وبلغت حصة الوظائف املتاحة اليت يود أرباب العمل             ١ ٩٦٠أجريـت   
 يف املائة من الوظائف املسجلة      ٣٧الـتعاون بشأهنا مع الدائرة على البحث عن مترشحني نسبة           

ع برامج تدريبية وتعليمية مناسبة لفائدة وبغرض حتصيل املعلومات الالزمة لوض ) املتاحة يف البالد  
 العاطلني فيما يتعلق باحتياجات أرباب العمل املستقبلية؛

 ؛٢٠٠١التعاون مع وكاالت التوظيف اخلاصة اليت بدأت العمل يف النصف الثاين من عام  -

هذا ويفيد  (القـيام بعمـل مجاعي لفائدة العاطلني الذين يواجهون عقبات خمتلفة إلجياد وظيفة               -
العمل اجلماعي من تعاون مستشاري التوظيف واملستشارين املهنيني ومستشاري إعادة التأهيل           
واملستشارين يف الربامج املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابية، وإذا اقتضى األمر األطباء، ومؤخراً 

 ؛)خرباء من مراكز العمل االجتماعي

 يف املائة يف غضون شهرين من تسجيلهم        ٨٨ يستفيد منها (وضع خطة توظيف جلميع العاطلني       -
يف الدائـرة، يف حـني يستفيد منها اآلخرون الذين حتتاج حاالهتم إىل متحيص اخلبري يف مدة ال                  

 ؛)تتجاوز ستة أشهر من تسجيلهم

وقد مت ذلك يف مكتب إقليمي واحد يف عام      (وضـع وتنفـيذ معايري مراقبة جودة عمل العاطل           -
وذلك لتقليص الفترة املمتدة من تسجيل الزبون ألول مرة         ) ٢٠٠٢ام   ويف مكتبني يف ع    ٢٠٠١

وخالل السنوات القادمة، ستعمل الدائرة بالتدريج على تنفيذ هذه         . إىل أن ُتبحث حالته بالفعل    
املعـايري يف مجـيع املكاتب اإلقليمية وعلى وضع أخرى جديدة بالتزامن يف ميادين أخرى من                

 عملها؛

العـاطلني عن العمل لفترة طويلة يف الربامج املتعلقة بسياسات التوظيف           إشـراك احملـرومني و     -
بتقليص عدد هذه الفئة من     (اإلجيابـية، ممـا يسمح بتحسني بنية السكان العاطلني عن العمل            

 ؛)السكان مقارنة بالعاطلني عن العمل لفترة طويلة وكبار السن وغري املتعلمني
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خطة العمل اخلاصة باملساعدة    دة لفترة ما قبل االنضمام إىل       بفضل التعاون يف إطار برامج املساع      -
يف جمال تنمية املوارد البشرية، استطاعت دائرة التوظيف السلوفينية إقامة          ) PHARE(املنسـقة   

وكاالت التنمية  (عالقـات عـلى الصعيد اإلقليمي مع العديد من الشركاء احملليني واإلقليميني             
بغية إعداد وتنفيذ مشاريع ترمي يف املقام       ) رس والبلديات وغريها  اإلقليمية وأرباب العمل واملدا   

 األول إىل تعبئة العاطلني يف الفئات احملرومة؛

 التدريب املكثف للعاملني على العمل مع العاطلني وأرباب العمل؛ -

قي افتتاح مركز لالستشارة واإلعالم املهين ونظام الستقبال الزبائن يف املكاتب، حيث ميكنهم تل             -
شـىت املعلومـات عـن اليد العاملة والفرص التعليمية واحلصول على معلومات خطية ورقمية               

 بأنفسهم؛

بفضـل اإلنترنت متكن الدائرة الزبائن من احلصول على معلومات على درجة كبرية من األمهية                -
العمل فـيما يتعلق بأنشطها واالطالع على مجيع الوظائف املتاحة واالتصال املباشر بني أرباب              

املنح " (Zois"والباحـثني عـن العمل، وكذا بني أرباب العمل واملستفيدين من منح مؤسسة              
 ؛)الدراسية اليت تقدم للطلبة على أساس كفاءاهتم

فقد أصدرت  . تعمـل الدائرة أيضاً على حتديث الربامج احلاسوبية بكثافة لالضطالع بأنشطتها           -
ن تعاون الدائرة مع أرباب العمل، ودليالً بأمساء       دلـيالً باألنشـطة يسمح بإعطاء نظرة عامة ع        

ويوجد . األشـخاص يسـمح باستعراض مجيع األنشطة وحقوق العاطلني واملستفيدين من املنح       
إصدار حمدَّث لتطبيق حاسويب لدعم تنفيذ برنامج املنح الوطين، كما جيري حالياً حتديث قاعدة              

 إصدار نسخة حمدَّثة    ٢٠٠٣ وستشهد هناية عام     .بـيانات تتعلق بطلبات التأمني يف حالة البطالة       
يتعلق بالتسجيل وإدارة الوثائق واالستشارة يف      (ألهم برنامج يستعمله العاطلون من أجل العمل        

 ؛)جمال التوظيف ويقدم توجيهات عن الوظائف وبرامج التوظيف املتاحة وغري ذلك

ظام حاسويب يسمح بتسجيل    ، واصـلت الدائرة أنشطتها الرامية إىل وضع ن        ٢٠٠٢ويف عـام     -
كما أن االستمرار يف تطوير خدمات      . عروض العمل إلكترونياً وتسجيل العاطلني يف السجالت      

اإلعـالم اإللكترونـية القائمة وإجياد خدمات جديدة سيؤمن االستمرار يف التحديث والكفاءة             
ني وأرباب العمل   والفعالـية يف العمـل والتوظيف ونظم اإلخطار واخلدمات املقدمة إىل العاطل           

وغريهم وإعالم األطراف املهتمة بالتطويرات يف أسواق العمل احمللية واألجنبية والربامج اجلديدة            
 واملشاريع واجلديد يف التشريعات وغري ذلك من املسائل؛

أنشأت الدائرة خالل السنتني املاضيتني إدارة خاصة لرصد تنفيذ العاطلني واملتعهدين من الباطن              -
ومتثل النتائج املستخلصة من مجيع عمليات . اهتم وعززت املراجعة الداخلية ونوعية أنشطتهاالتزام

وقد آتت أنشطة الدائرة اليت ترصد      . الرصـد والتقييم أساس حتسني اإلجراءات وزيادة الفعالية       
م ويفون  العاطلني أُكْلها أيضاً ألن العاطلني بدؤوا يبلِّغون بانتظام بالتغريات اليت تؤثر يف حقوقه            

 .بالتعهدات املفروضة عليهم بصفتهم عاطلني
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وهناك . تـنطوي الربامج املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابية على مؤشرات داخلية لرصد فعالية الربامج            -١٧٩
اتفاق بني وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية ودائرة التوظيف السلوفينية على نظام لوضع التقارير بشأن               

ويعيَّن موظفو كلتا املؤسستني ليعملوا بصفتهم مشرفني على الربامج من حيث         . أهداف الربنامج وحتقيقها  تنفـيذ   
وتعيَّن جمالس ملساعدة املشرفني على إعداد التغيريات املقترحة وعلى وضع برامج للسنة الالحقة             . حمتواها ومتويلها 

 .فيما يتعلق بربامج حمددة أهم

 لوضع نظام التخطيط وإعادة إنشائه ورصد التدفقات ووضع التقارير ٢٠٠٢عام وبذلت جهود كبرية يف  -١٨٠
وقد وضعت هذا النظام وأرست أسسه بشكل . واإلشراف وتنسيق األنشطة واخلدمات املقدمة يف جمال اليد العاملة

 جمال تطوير سوق    أساسي دائرةُ التوظيف السلوفينية اليت عليها أن تتأكد من حتقيق األهداف السنوية والشاملة يف             
ويف هذا اإلطار اضطُلع بأنشطة لتحديد مؤشرات تقييم فعالية ومالءمة الربامج . العمل ووضع شروط إدارة أمواهلا

 .املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابية

مارس من هذا العام استكمال املرحلة األوىل من وضع املتطلبات والشروط األساسية            /وشـهد شهر آذار    -١٨١
ويقوم . قاعدة إلجراءات استحداث برامج جديدة لدعم تنفيذ التدابري املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابيةبوصفها 

حتديـث الدعم احلاسويب على جتديد إجراءات ومسارات العمل بغرض زياد فعالية العمل والتمكني من إشراف                
 .أفضل على تنفيذ األنشطة

). Ur. 1. RS 67/02" (ملعدِّل لقانون العمالة والتأمني من البطالةالقانون ا"، اعتمد ٢٠٠٢ويف أواسط عام  -١٨٢
ويتمـثل حمـتواه أساسـاً يف إحداث توافق مع مقتضيات تشريعات االحتاد األورويب بشأن التعاون بني خمتلف                  

يق املؤسسات اليت تدير ملفات املستفيدين من االستحقاقات االجتماعية أو استحقاقات التأمني وكذا بشأن التوف             
بـني امللفات وإدارهتا بغرض التحقق من صحة بيانات العاطلني املسجلني على هذا األساس واألشخاص القادرين            
على دخول سوق العمل، الذين ميكن أن يعملوا فعالً، خبالف األشخاص الذين يعانون صعوبات بدنية أو غريها                 

وهكذا، فقد نفذت دائرة    ). املقام األول املعاقني يف   (مـن الصـعوبات الـيت ال تسمح هلم بدخول سوق العمل             
التوظيف السلوفينية إجراء يقضي بنقل ملفات األشخاص الذين ال ميكن توظيفهم مؤقتاً أو العاطلني عن العمل إىل 

وبعد حتسن آفاق توظيفهم أو إثر تغري يف الظروف السائدة       . ملفات املسجلني يف الدائرة على أساس قوانني أخرى       
عاد تصنيف هؤالء األشخاص ضمن فئة العاطلني، حيث سيعاملون بصفتهم باحثني فعليني عن             يف سوق العمل، ي   

وهكذا، تكون صورة قابلية املسجلني يف الدائرة للتوظيف أكثر واقعية، وبوسع العاطلني عن العمل غري               . العمـل 
 .القابلني للتوظيف مؤقتاً أن ميارسوا حقوقهم املكفولة هلم مبوجب قوانني أخرى

 خدمات التوظيف -٢ 

قانون العمالة والتأمني من    "القـانون اإلطار الذي ينظم طريقة عمل خدمات التوظيف يف سلوفينيا هو              -١٨٣
 ).Ur. 1. RS-old, 5/91; Ur. 1. RS 5/91; 65/2000" (البطالة

باحث عن  ويـنص القانون على أن إجياد العمل يشمل مهاماً مهنية وتنظيمية ُيضطلع هبا هبدف متكني ال                -١٨٤
 .العمل ألول مرة من احلصول على عقد عمل أو العاطل أو غريه من إجياد عمل من جديد
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لكن بإمكان الوزارة   . مث إن احلصـول عـلى عمل أو العمل جمدداً تتكفل به دائرة التوظيف السلوفينية               -١٨٥
يفون بالشروط الضرورية يف    املكلفة بالعمل أن تفوض هذه املهمة، بواسطة عقد امتياز، ملنظمات أو أرباب عمل              

 ).وكاالت التوظيف(جمال العمالة والتنظيم وغري ذلك من الشروط 

وعمـالً هبذا القانون، ال جيوز للدائرة أن تشترط دفع تكاليف إجياد عمل، كما ال جيوز ملنظمة أو رب                    -١٨٦
 . تكاليف هذه اخلدمةعمل مرخص لـه أن يشترط على الذين يبحثون عن عمل أو الذين جيدون هلم عمالً دفع

" قواعـد بشأن شروط عمل وكاالت التوظيف     "ومن القوانني األخـرى اليت تنظم خدمـات التوظيف         -١٨٧
)Ur. 1. RS, 48/9930/2003 و.( 

وتنص القواعد بالتفصيل على الشروط اليت جيوز مبوجبها للوزارة املكلفة بالعمل، بواسطة عقود االمتياز،  -١٨٨
أو أرباب عمل القيام مبهام إجياد عمل، وإجياد وتوفري فرص عمل وتنفيذ تدابري يف جمال               أن تـرخص ملـنظمات      
 .سياسات التوظيف اإلجيابية

 ".وكاالت التوظيف"وحتمل املنظمات وأرباب العمل املرخص هلم اسم  -١٨٩

لتوظيف وال جيـوز للوكـاالت طلب دفع تكاليف اخلدمات من العاطلني املسجلني يف سجالت دائرة ا                -١٩٠
السلوفينية، كما ال جيوز للوكاالت أن تطلب دفع تكاليف اخلدمات املقدمة إذا كانت جمانية مبوجب القانون أو                 

 . االتفاقات الدولية

 دائرة التوظيف السلوفينية )أ( 

 :ينظم سري عمل الدائرة والرقابة عليه التشريعات التالية -١٩١

، وقرار احملكمة Ur. l. RS, 5/91, 12/1992, 71/93, 38/1994(قانون العمالة والتأمني من البطالة  -
 ؛)67/2002وU-I-343/94, 69/1998, 65/2000 ، و80/1997الدستورية 

 ؛(Ur. l. RS, 84/99)النظام األساسي للدائرة  - 

 .(Ur. l. RS, 17/99)قواعد ممارسة الرقابة على عمل الدائرة وغريها من الكيانات املعنية بالتوظيف  - 

وتقـوم الدائرة بدور حموري يف سوق العمل يف سلوفينيا بصفتها اجلهة الرئيسية املكلفة بتنفيذ سياسات                 -١٩٢
وهي كيان يتمتع بشخصية اعتبارية . التوظـيف واملسـؤولة الرئيسية عن تنسيق العرض والطلب يف سوق العمل       

إقليمي وحملي، وتغطي الدائرة مجيع أرجاء مركزي و: مستقلة وهلا صفة املؤسسة العامة وتعمل على ثالثة مستويات
فاملكتب املركزي واإلدارة يضعان آداب املهنة ويفرضان ويقّيمان مجيع األدوات املستعملة يف أنشطة الدائرة . البالد

وينسقان مجيع أنشطة الدائرة ويسهران على التطبيق املباشر واملوحد يف          ) كتيبات وتوجيهات ولوائح وغري ذلك    (
كما يوفران الحتياجات املكاتب اإلقليمية واحمللية، يف هذا اإلطار، الدعم يف جماالت التحليل             . ء البالد مجـيع أحنا  

 .واإلعالم والقانون وشؤون املوظفني واملالية واحملاسبة والرقابة والتنظيم واملعدات والتطوير
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 :وتقوم الدائرة باملهام التالية -١٩٣

 ات وأرباب العمل من اليد العاملة؛تقّيم مدى تلبية احتياجات املنظم -

 تشري على املنظمات وأرباب العمل والعمال فيما يتعلق بآفاق العمل؛ -

 تقدم مساعدة مهنية بتوفري فرص عمل للعاطلني وغريهم من الباحثني عن عمل؛ -

 حتتفظ بامللفات يف جمال العمل والتوظيف؛ -

 الة؛تضمن احلقوق املنصوص عليها يف التأمني من البط -

 تنظم دورات تدريبية وتعليمية للعاطلني عن العمل؛ -

 تنظم دورات تدريبية وتوجد فرص العمل للمعاقني؛ -

توفر التوجيه املهين واملعلومات واملشورة للشباب والكبار، وتضع األساليب واألدوات املساعدة            -
 يف جمال التوجيه املهين؛

 م وتوظفهم وتتعاون على توظيف مواطنني أجانب؛توظف عماالً يف اخلارج مؤقتاً وتؤمن عودهت -

تضع قواعد يف جمال التحليل والتخطيط واإلعالم القتراح سياسات التوظيف وصياغتها وتنسيقها  -
 ورصدها؛

 تعد وتطبق اإلجراءات الالزمة لتنفيذ سياسات التوظيف اإلجيابية املكلفة هبا؛ -

 تنظم األعمال ذات النفع العام؛ -

 اً حاسوبياً لرصد اجتاهات سوق العمل وتوفر املعلومات لعامة الناس؛تضع نظام -

 تدرس نشوء وتطور املهن وتصنيفات األنشطة التجارية واملهن؛ - 

 تقوم مبهام مهنية فيما يتعلق باملنح؛ - 

 تقوم بالوظائف املالية واحملاسبية املتصلة مبنح احلقوق وتنفذ الربامج؛ - 

 سوق العمل ويف جماالت أخرى تؤثر مباشرة أو بصفة غري مباشرة يف             تبحث وترصد الظواهر يف    -
 التوظيف وظاهرة البطالة؛

تضطلع مبهام أخرى ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة على أساسه وعلى أساس لوائح               -
 ). من قانون العمالة والتأمني من البطالة٦٦املادة (أخرى 

مبوجب  استفادهتم من احلقوقات العاطلني الذين انقضت مدة لف ومب،لني العاط لفاتوحتـتفظ الدائـرة مب     -١٩٤
ات العاطلني الذين يشاركون يف الربامج لف ومب،القانونمبوجب  ات املستفيدين من املنح     مبلف ، كما حتتفظ  القـانون 

ملنظمات إىل ااطلني ت العملفا من أخوذة البيانات املتقدميوجيب على الدائرة . املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابية
 اليت ال بد منها إلجياد وظائف ووضع خطط وظيفية أو تطبيق التدابري املتعلقة              )وكاالت التوظيف (املـرخص هلا    

 .بسياسات التوظيف اإلجيابية
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 هيكلية دائرة التوظيف السلوفينية

ى منط واحد يف    دائـرة التوظـيف السلوفينية شخصية اعتبارية مستقلة هلا وضع مؤسسة عامة تعمل عل              -١٩٥
وتعمل الدائرة من   .  من قانون العمالة والتأمني من البطالة      ٦١وأنشئت مبوجب املادة    . جمموع مجهورية سلوفينيا  

الناحيتني التنظيمية والوظيفية على ثالثة مستويات، وهي املقر الرئيسي الذي يضم اإلدارة والدائرة املركزية، ويف               
 . أرجاء سلوفينياالفروع واملكاتب اإلقليمية يف مجيع

وتـؤدي الفـروع اإلقليمية للدائرة مهاماً مهنية وإدارية يف جمال األنشطة الذي تعمل فيه الدائرة داخل                  -١٩٦
املـناطق، وترصد وتدرس اجتاهات التوظيف والبطالة وتسدي املشورة وتقدم املساعدة املهنية واإلدارية ملكاتب              

 احلقوق املستمدة من التأمني من البطالة وتتعاون مع أرباب العمل ومع كما تضمن الفروع اإلقليمية ممارسة. العمل
 .من يضطلعون بأنشطة الدائرة واملعنيون باملسائل اإلقليمية واحمللية يف سوق العمل

وتقوم مكاتب العمل، بربطها اتصاالت مباشرة مع الزبائن، بتسجيل العاطلني عن العمل وتقدم املشورة               -١٩٧
 . وتنفذ برامج التوظيف وتسدي املشورة املهنية للشباب والكبار وتقدم منحاًيف جمال التوظيف

وتوفر الدائرة املركزية منهجية موحدة من أجل تنفيذ اإلجراءات املهنية واإلدارية يف جمال أنشطة الدائرة                -١٩٨
ة واحملاسبة والتطوير   وتوفـر الدعـم يف جمـال تكنولوجيا املعلومات والتحليل والقانون وشؤون املوظفني واملالي             

 .والتنظيم

 اهليكل التنظيمي
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  مكتباً للعمل٥٩



E/1990/5/Add.62 
Page 70 

 

 إدارة دائرة التوظيف السلوفينية

 .اهليئتان الرمسيتان لدائرة التوظيف السلوفينية مها، مبوجب القانون، جملس اإلدارة واملدير العام -١٩٩

منظمات أرباب العمل اليت متثل إقليم سلوفينيا،       ومتثَّل كل من    .  عضواً ١٣يـتكون جملـس اإلدارة من        -٢٠٠
والنقابات اليت متثل إقليم سلوفينيا، وحكومة سلوفينيا، بأربعة أعضاء لكل منها، يضاف إليهم عضو واحد يعينه                

وتبلغ مدة والية أعضاء جملس اإلدارة      . وينتخب أعضاء جملس اإلدارة الرئيس ملدة أربع سنوات       . موظفـو الدائرة  
 .ت وجيوز تعيينهم جمدداً إثر انقضاء واليتهمأربع سنوا

وتبلغ . وتعينه حكومة سلوفينيا وتقيله بناء على اقتراح وزير العمل        . وميـثل املدير العام الدائرة ويرأسها      -٢٠١
 .وجيوز جتديد مدة واليته بعد انتهاء األوىل. مدة والية املدير العام أربع سنوات

 السلوفينية على عمل دائرة التوظيف الرقابة

قواعد ممارسة الرقابة على عمل إدارة التوظيف يف مجهورية سلوفينيا وغريها من الكيانات اليت              "تـنظم    -٢٠٢
 .الرقابة على عمل دائرة التوظيف السلوفينية) Ur. 1. RS, 17/99" (تعمل يف جمال التوظيف

ية واإلشراف على اإلنفاق الرشيد لألموال وتصف القواعد طريقة وإجراءات القيام بالرقابة املهنية واإلدار     -٢٠٣
وصناديق العمل وغريها من    ) وكاالت التوظيف (وقانونـية عمل الدائرة واملنظمات وأرباب العمل املرخص هلم          

وتتوىل وزارة العمل مهمة اإلشراف املهين      . الكـيانات االعتبارية والطبيعية اليت خولتها الدائرة القيام بعمل حمدد         
 .راف على اإلنفاقواإلداري واإلش

 :ويشمل اإلشراف املهين واإلداري باخلصوص ما يلي -٢٠٤

 قانونية األنشطة العامة للدائرة؛ -

 قانونية األنشطة اإلدارية للدائرة؛ -

 .مالءمة ومهنية عمل األشخاص الذين خيضعون لإلشراف -

تنفق طبقاً للقانون وغريه من     والـوزارة، إذ تشـرف على اإلنفاق الرشيد، حتدد ما إذا كانت األموال               -٢٠٥
اللوائـح ووفقاً للشروط املنصوص عليها يف العروض والعقود، وما إذا كان األشخاص الذين خيضعون لإلشراف                

 .يرصدون ويراقبون إنفاق األموال

 وكاالت التوظيف )ب( 

؛ Ur. 1. RS, 5/91؛ وUr. 1. RS-old, 5/91(جيوز لوزارة العمل، وفقاً لقانون العمالة والتأمني من البطالة  -٢٠٦
، أن ختـول منظمات أو أرباب عمل يستوفون الشروط الالزمة يف جمال العمالة والتنظيم وغريها من                 )65/2000و

 .الشروط، من خالل عقد امتياز، القيام مبهام يكون الغرض منها إجياد وظائف
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أن يطلب من   ) وكالة التوظيف (ويـنص القانون على أنه ال جيوز للمنظمة أو رب العمل املرخص لـه               -٢٠٧
ويرد هذا احلكم أيضاً يف القواعد املتعلقة بشروط تنفيذ أنشطة          . الباحثني عن عمل دفع تكاليف إجياد فرص عمل       

اليت جاء فيها أنه ال جيوز للوكالة أن تشترط على العاطلني ) 30/2003 وUr. 1. RS, 48/99(وكـاالت التوظيف  
ظ هبا دائرة التوظيف السلوفينية دفع مبلغ مقابل اخلدمات، كما ال جيوز للدائرة أن              املسجلني يف امللفات اليت حتتف    

 .تطلب دفع مقابل لألنشطة املقدمة على أساس أهنا جمانية مبوجب القانون أو االتفاقات الدولية

ل املنظمات  وتضع القواعد بالتفصيل الشروط اليت جيوز لوزارة العمل مبوجبها، يف إطار عقد امتياز، ختوي              -٢٠٨
وأرباب العمل أداء مهام إجياد فرص عمل، وإجياد فرص عمل وتوفريها وتنفيذ التدابري املتعلقة بسياسات التوظيف  

 .اإلجيابية

 :وتتصل شروط تنفيذ األنشطة مبا يلي -٢٠٩

 العاملون الذين ينفذون أنشطة الوكالة؛ -

 البيانات املتعلقة بالوكالة؛ -

 أماكن العمل واملعدات؛ -

 .الفروع والوحدات التنظيمية -

كمـا تضـع القواعد إجراءات منح االمتيازات وصياغة عقود االمتياز وسداد مثن اخلدمات والتكاليف                -٢١٠
 .والتعاون مع اهليئات املختصة وتسجيل البيانات وتقدميها وإعداد التقارير ومراقبة الوكاالت

  وضع الفئات احملرومة يف سوق العمل-دال 

 العمال املهاجرين وضع -١

الذي اعتمدته اجلمعية ) Ur. 1. RS, 40/99(وضع القرار املتعلق بسياسة مجهورية سلوفينيا يف جمال اهلجرة  -٢١١
 حجر األساس األول يف سياسة سلوفينيا يف جمال اهلجرة إىل جانب التدابري العامة ١٩٩٩مايو / أيار١٤الوطنية يف 

 . جمال سبل االنتصاف القانونيةاألكثر استعجاالً لتنفيذ القرار يف

ويـنص القـرار على ضرورة تعديل القانون الذي ينظم عمل املواطنني األجانب أو األشخاص الذين ال                 -٢١٢
حيملـون اجلنسـية السلوفينية حبيث ميكن تطبيقه بوصفه نصاً أساسياً والئحة تنظيمية حلماية سوق العمل احمللية                 

وجيب أن متكن التعديالت القانونية على القوانني املتعلقة بالقطاعات من          . لوافدةوموازنـة اليد العاملة اجلديدة ا     
 .تنفيذ األحكام الواردة يف القرار املعتمد

" الربنامج الوطين جلمهورية سلوفينيا من أجل اعتماد مكتسبات االحتاد األورويب         "وبناء عليه، ومتشياً مع      -٢١٣
األساسي " قانون العمالة األجنبية   "٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٤ الوطنية يف    ، اعتمدت اجلمعية  ٢٠٠٢حبلـول هناية عام     

 .الذي يضع أيضاً موضع التنفيذ القرار الذي ينظم عمل األجانب) Ur. 1. RS, 66/00(اجلديد 
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ويتعلق القانون األساسي اجلديد يف املقام األول بتنفيذ األهداف التالية املنصوص عليها يف القرار يف اجملال         -٢١٤
 :التشريعي

 االنسجام التام بني قانون العمالة األجنبية وقانون األجانب؛ -

من خالل أنواع شىت من     (تنظيم دخول سوق العمل بناء على نوع العمل وغرضه ومدة النشاط             -
 ؛)رخصة عمل شخصية، ورخصة توظيف، ورخصة عمل: رخص العمل

طبيعة العمل والظروف السائدة يف سوق      االنـتقاء عـند تقييد فرص احلصول على وظيفة، بناء على             -
 العمل؛

 تفضيل األجانب املقيمني يف املعاملة على الباحثني اجلدد عن العمل؛ -

املقيمون، واألجانب الذين عاشوا مدة طويلة مبا يكفي (املزاوجة بني احلق يف العمل وحق اإلقامة  -
 ؛)فراد األسرةيف البلد، والالجئون، واملنحدرون من مواطنني سلوفينيني، وأ

حصص، (إمكان موازنة اهلجرة االقتصادية من خالل الوسائل التقييدية اليت ينص عليها القانون              -
وعمليات احلظر والتقييد اليت حيق حلكومة سلوفينيا اعتمادها مبوجب الشروط والطريقة اليت ينص 

 ).عليها القانون

اة األساسية لتنظيم وفود اليد العاملة األجنبية، نظاماً        وقـد استحدث قانون العمالة األجنبية، بصفته األد        -٢١٥
وتفرض القيود عن طريق احلصص     ).  أجنيب ٤٣ ٠٠٠ يف املائة من السكان العاملني، أي        ٥والعتبة هي   (للحصص  

على فئات األجانب اليت َتِفد إىل البلد أول مرة أو تصل كل سنة بغرض العمل أو ألداء أشكال أخرى خمتلفة من                     
وإضافة إىل احلصص، يتضمن القانون وسائل أخرى لتنظيم الظروف السائدة يف . على أساس تعاقدي متنوعالعمل 

فيجوز للحكومة أن تعتمدها حيثما أمكن أن       . وتقع هذه الوسائل ضمن والية حكومة سلوفينيا      . سـوق العمل  
 .لعمل يف سوق العمل احملليةيكون لألعداد املفرطة من العمال األجانب الوافدين بشىت فئاهتم إضرار بفرص ا

 .ومل حيدد القانون احلصص، كما أن احلكومة مل تفرض بعد أياً من التدابري اآلنفة الذكر 

 عدد رخص العمل الصاحلة

 ٣٦ ١٠٨جـاء يف البـيانات اليت مجعتها دائرة التوظيف السلوفينية أن عدد األجانب يف سلوفينيا بلغ                  -٢١٦
 :، وهي موزعة على النحو اآليت٢٠٠٢ديسمرب / آخر يوم من كانون األولأجانب حيوزون رخص عمل صاحلة يف

 ٤٢اجلدول 

 رخص العمل
 نوع رخصة العمل العدد اإلمجايل لرخص العمل الصاحلة النساء

 رخصة عمل شخصية ١٧ ٩٨٩ ٣ ٤٨٨
   مدة غري حمدودة ١٢ ٣٩٨ ٢ ١٦٦
   لثالث سنوات ٤ ٤٧٦ ١ ٠٣٨
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 نوع رخصة العمل العدد اإلمجايل لرخص العمل الصاحلة النساء

   لسنة واحدة ١ ١١٥ ٢٨٤
 رخص توظيف ١٣ ٥٨٢ ١ ٥٧٣
 رخص عمل ٤ ٥٣٧ ٢٧٥
   عمال منتدبون ١ ١٤٣ ٢٥
   موظفون إداريون ٩٧٠ ١٧٥
   يد عاملة مومسية ٢ ٢٦٠ ١٨
 آخرون ١٦٤ ٥٧

  وضع املرأة-٢

 كان  ٢٠٠٢ففي عام   .  نقاط مئوية  ١٠تبلغ الفجوة بني الرجال والنساء يف سلوفينيا يف جمال العمل حنو             -٢١٧
لكنه يظل متخلفاً عن    )  يف املائة  ٥٤(مرتفعاً نسبياً مقارنة باملعدل األورويب      )  يف املائة  ٦٣( النسوي   معدل النشاط 

وكان معدل النشاط السنوي ". استقصاء اليد العاملة"حسب ما جاء يف     )  يف املائة  ٧٢,١(معـدل نشاط الرجال     
ويف حني أن ثلث ).  يف املائة للرجال٩١,٢ يف املائة للنساء و٨٤,٩( سنة ٥٤-٢٥أعلى بكثري ضمن الفئة العمرية 

 يف ١٤,٣(، فإن أقلية من النساء تفعلن كذلك ) يف املائة٣٦,٧( سنة ٦٤-٥٥الرجال يستمرون يف العمل يف الفئة 
 يف  ٥,٧ عاماً يف حني أن نسبة النساء ال تبلغ سوى           ٦٥ يف املائة من الرجال يف العمل بعد         ٩,٦ويستمر  ). املائة

 سنة  ٥٤-٢٥ أحد األسباب الرئيسية للفجوة يف جمال العمل إىل اخنفاض النشاط يف الفئة العمرية               ويعزى. املائـة 
وهناك عالقة  .  يف املائة وإىل الفجوة الكبرية بني اجلنسني يف جمال العمل يف فئة كبار السن من العمال                ٦,٦بنسبة  

كما أن معدل الفجوة بني     ).  يف املائة  ٦٨,٢(مقارنة بالرجال   )  يف املائة  ٥٨,٦(مشاهبة ضمن معدل عمل النساء      
 يف  ٨٦,٧ يف املائة لدى النساء و     ٨٠( سنة   ٥٤-٢٥اجلنسـني يف جمال التوظيف هو األدىن أيضاً يف الفئة العمرية            

 عاماً ال يزال يعملون     ٦٤-٥٥يف الفئة العمرية    )  يف املائة  ٣٥,٤(، يف حني أن ثلث الرجال       )املائـة لدى الرجال   
أقل من املعدل   )  يف املائة    ٦,٨(ورغم أن معدل بطالة النساء      .  يف املائة من النساء فقط     ١٤,١مقارنـة بنسـبة     

مما تسبب يف زيادة الفجوة     )  يف املائة  ٥,٩(، فإنه يظل أعلى مقارنة مبعدل بطالة الرجال         ) يف املائة  ٩,٧(األورويب  
 يف ٧,٢حني زاد معدل بطالة النساء فبلغ  يف ٢٠٠٢ نقطة مئوية يف الربع األخري من عام      ١,٣بني اجلنسني بنسبة    

 ). يف املائة٥,٩(املائة يف الوقت الذي ظل فيه معدل بطالة الرجال على ما هو عليه 

 باألساس إىل النمو السريع يف ٢٠٠٠-١٩٩٧ يف الفترة )١(ويعزى النمو البطيء يف حجم العمالة النسائية  -٢١٨
وظل تطور حجم العمالة النسائية متخلفاً      ).  يف املائة  ٠,٦(نة بالنساء   مقار)  يف املائة  ١,٤(حجم العمالة الرجالية    

ويف القطاعات اليت تشهد تطوراً سلبياً، يفقد عدد أكرب من النساء           . ٢٠٠٠عـن نظـريه بني الرجال حىت عام         
ى الرجال  ويف معظم األنشطة اليت سجلت فيها العمالة منواً، ارتفعت النسبة لد          . وظائفهن عموماً مقارنة بالرجال   

 يف املائة لدى    ١٠,٣(، مثل اخلدمات الصحية     "القطاعات النسوية " حىت يف    ٢٠٠٠بسرعة أكرب بكثري خالل عام      
، ) يف املائة لدى النساء    ٢,٧ يف املائة لدى الرجال و     ٦,٤(، واخلدمات املالية    ) يف املائة لدى النساء    ٣الـرجال و  

ومل تفتأ فرص العمل    . ، وغري ذلك  ) يف املائة لدى النساء    ٠,٨ يف املائة لدى لرجال و     ٣,٣(والفـنادق واملطاعم    
. تتزايد يف قطاع اخلدمات لكن بسرعة أكرب لدى الرجال منها لدى النساء، وال سيما يف اخلدمات الصحية واملالية
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ملائة  يف ا  ١,٦، فبلغت نسبة النمو     ٢٠٠٠أما يف القطاع الصناعي، فتم وقف االجتاه حنو اهلبوط يف العمالة يف عام              
 . يف املائة لدى النساء٠,٢لدى الرجال لكنها مل تبلغ سوى 

 يف املائة إذا أخذنا يف احلسبان معدل ٤,٦وتتجاوز نسبة التعلم لدى العامالت نسبة التعلم لدى الرجال ب   -٢١٩
ى  سنوات لد  ١٠,٩ سنة و  ١١,٤ويبلغ متوسط سنوات التعلم والتدرب لدى النساء        . سنوات الدراسة للموظفني  

 يف املائة لدى ١٢,٥فقد بلغ   . والفـارق بني اجلنسني يف هذا اجملال أكرب على مستوى التعليم اجلامعي           . الـرجال 
 . يف املائة لدى الرجال١٠,٤النساء و

 أن نسبة النساء بني العاملني أعلى من املعدل يف املهن ٢٠٠١وجاء يف نتائج استقصاء اليد العاملة يف عام  -٢٢٠
؛ واملهنيون ) يف املائة٦٢,٨(؛ وموظفو قطاعـي اخلدمـات والتجـارة ) يف املائة٦٦,٦( املكاتب موظفو: التالية

وال متثل النساء سوى نسبة أقل بكثري من املعدل يف         ).  يف املائة  ٥٩,٩(؛ واملوظفون غري املؤهلني     ) يف املائة  ٥٩,٣(
 ). يف املائة٣١,٨(يني الربملانيون وكبار املسؤولني واإلدار: أرقى املهن وأعالها أجرةً

 الفوارق يف األجور بني اجلنسني

جاء يف نتائج استقصاء العينات السنوية اإلحصائية لألجور حبسب األنشطة واملستوى املهين أن البيانات               -٢٢١
على ) ٢٠٠١( يف املائة ١٠,٨و) ٢٠٠٠( يف املائة ١٢,٢تعرض بوضوح الفجوة يف األجور بني اجلنسني ونسبتها 

 يف ٤,٦بل إننا إذا أخذنا يف االعتبار املستوى التعليمي العايل لدى النساء مقارنة بالرجال ومعدله . نساءحساب ال
 ١٦,٨، أعلى ونسبتها    فجوة رأس املال البشري   املائة، وجدنا أن الفجوة الفعلية يف األجور بني اجلنسني، مقاسة ب          

 ١١,١ يف املائة إىل     ١٤,٦فقد اخنفض من    . السنوات األخرية وكان اجتاه أجور النساء النسبية متقلباً يف        . يف املائة 
.  يف املائة١٠,٨ واستقر يف ١٩٩٩ يف املائة يف عام ١٣,٥ مث ارتفع جمدداً إىل    ١٩٩٨ و ١٩٩٦يف املائة بني عامي     

 بني  - املتعاظم فضالً عن ذلك      -وحسـب مسـتوى املهـارات املهنية جند أكرب فارق يف األجور بني اجلنسني               
 يف املائة؛ وأما بالنسبة إىل ١١,٥؛ أما بالنسبة إىل خرجيي الثانويات فيظل مستقرا ويبلغ ) يف املائة٢٠,٧(عيني اجلام

 .٢٠٠٠ يف املائة يف عام ١٩,٩العمال املهرة فتقلب واستقر يف 

 إشراك العاطالت عن العمل يف الربامج املتعلقة بسياسات التوظيف

امج املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابية أبرز يف برامج التعليم والتدريب كانت مشاركة العاطالت يف الرب -٢٢٢
والربنامج املستقل املتعلق بسياسة التوظيف اإلجيابية ).  يف املائة٥٨(واألعمـال ذات النفع العام  )  يف املائـة  ٦٠(

ومركز تطوير املشاريع   الذي تنفذه وزارة االقتصاد     " تعريف النساء باملهن  "لتشـجيع توظيف النساء هو برنامج       
 منسقاً يف هذا اجملال يعملون على الصعيد        ٣٠ موجهة حنو تدريب     ٢٠٠١وكانـت األنشطة يف عام      . الصـغرية 

واملشروع معقد نسبياً ومن املقرر أن يستمر ملدة        . اإلقليمي، واملشاركة يف الشبكات الدولية ويف أنشطة الترويج       
 .طويلة

 يف سوق العملتكافؤ الفرص بني النساء والرجال 

فهو يتضمن . ُيعد قانون العمالة اجلديد مهماً من جهِة تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف سوق العمل              -٢٢٣
حكماً بشأن حظر التمييز على أساس نوع اجلنس وينص على وجوب توفري فرص متكافئة للنساء والرجال على                 
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قية والتدريب والتعليم وإعادة التدريب واألجور وغريها من        السـواء واملساواة يف املعاملة يف جمال التوظيف والتر        
وحيرم ممارسة التمييز . أنواع الدخل واملنح والتغيب عن العمل وظروف العمل وساعات العمل وإلغاء عقود العمل

 جيوز  كما ينص القانون على أنه ال     . ويتضمن القانون بشأن ذلك تعريفاً للتمييز غري املباشر       . غري املباشر واملباشر  
ألرباب العمل أن يعلنوا عن وظائف شاغرة للرجال فقط أو للنساء فقط أو يشريوا إىل أهنم يفضلون جنساً دون                   

 .اآلخر إال أن يكون االنتماء إىل أحد اجلنسني شرطاً ضرورياً ألداء العمل

ت فقرة جديدة   ويف إطـار االتفـاق االجتماعي املقترح، الذي يناقش مع الشركاء االجتماعيني، أدرج             -٢٢٤
كما يوافق الشركاء االجتماعيون على إدراج      . مؤخـراً بشأن تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف سوق العمل          

الـتدابري الالزمة لضمان املساواة يف سوق العمل يف مجيع االتفاقات اجلماعية وغريها من االتفاقات بني الشركاء                 
 .االجتماعيني

 والرجلقانون تكافؤ الفرص بني املرأة 

وضعت سلوفينيا األساس اجلماعي لتحسني وضع املرأة وحتقيق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف ميادين  -٢٢٥
السياسـة واالقتصاد واالجتماع والتعليم وغريها من نواحي احلياة بفضل قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل                

ويورد القانون مبدأً . ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٠التنفيذ يف  والذي دخل حيز ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢١الذي اعتمد يف 
متكامالً للمساواة بني اجلنسني بوصفها استراتيجية لبلوغ ذلك التكافؤ ويوفر قاعدة قانونية عامة العتماد خمتلف               

سياسات التدابري الرامية إىل تشجيع املساواة الفعلية بني اجلنسني وحتقيق تكافؤ الفرص بني النساء والرجال، ووضع 
. وطنـية يف هـذا اجملال وحتديد اإلجراءات اخلاصة حلل القضايا الفردية املتعلقة بانتهاك مبدأ املساواة يف املعاملة                 

ومبوجـب القـانون، تعود مهمة تشجيع وحتقيق تكافؤ الفرص يف املقام األول إىل احلكومة والوزارات اليت حتقق      
 .ر اختصاصها وكل يف جمال عملها اخلاصاألهداف اليت يرمي إليها القانون، كل يف إطا

، وهم ) من القانون١٣عمالً باملادة (وعينت الوزارات منسقني معنيني بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال  -٢٢٦
وعقد أول اجتماع للمنسقني    . الذين استحدثوا ما مسي النهج األفقي لوضع وتنفيذ سياسات املساواة بني اجلنسني           

ث عرضوا سياساهتم يف جمال املساواة واستراتيجيات تنفيذها ووضع املرأة والرجل يف          يف شـكل حلقـة عمل حي      
وأوضحت النقاشات اليت تلت االجتماع االنفتاح واالستعداد       . سـلوفينيا يف شـىت ميادين احلياة العامة واخلاصة        

ضع السياسات يف للـتعاون وكـذا احلاجـة املـلحة إىل جعل سياسات املساواة بني اجلنسني جزءاً من عملية و         
إنشاء قاعدة بيانات للبحوث املهمة يف جمال     : ورمست خطة لألنشطة واملهام املقبلة تتلخص فيما يلي       . الـوزارات 

املساواة بني اجلنسني؛ وإعداد املواد اإلعالمية لكل امليادين والوزارات بشأن أمهية إدراج مبدأ املساواة بني اجلنسني 
 .قة العمل يعنون بربنامج تكافؤ الفرص الوطينيف السياسات وتعيني أعضاء أفر

  وضع املعاقني-٣

يـتعلق اإلدماج يف اجملتمع يف برنامج عمل التوظيف الوطين أكثر ما يتعلق باالحتياجات احملددة للعاطلني               -٢٢٧
ني املسجلني كان عدد املعاقني بني العاطلقد ف. قنيااملهمشني يف اجملتمع، مع التركيز بوجه خاص على العاطلني املع         

 يف املائة منهم عاجزين عن      ٨٦كان  و) ٢٠٠١يف هناية عام    معاقاً   شخصاً   ١٨ ٦٨٤و( شخصاً   ١٤ ٤٩٣يـبلغ   
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وما فتئ عدد العاطلني املعاقني يتزايد بسرعة يف .  يف املائة من الكبار    ٧و يف املائـة منهم من الشباب        ٧والعمـل   
 يف املائة يف كانون ١٦,٤و ٢٠٠١ديسمرب /يف كانون األول يف املائة  ١٧,٩ تهمالسنوات األخرية؛ فقد بلغت نسب    

ويف هناية عام . ١٩٩٥ديسمرب / يف املائة يف كانون األول٥,٧ مل تكن تبلغ سوى   بيـنما  ٢٠٠٠ديسـمرب   /األول
 فتزايد هذا   ١٩٩٩ أما يف هناية عام      ؛ شخصاً ٧ ١٦٥ مل يكن عدد املعاقني العاطلني املسجلني يبلغ سوى          ١٩٩٥

ومل تكن الزيادة نامجة عن تزايد  - شخصاً ١٧ ١٧٩ بلغ ٢٠٠٠ ويف هناية عام  ؛ شخصاً ١٤ ٨٧٨غ  العـدد ليبل  
 .العملصول على احل ب هلم احملدودة مل تكن تسمحالعملعدد املعاقني العاطلني وإمنا ألن فرص 

يكن يعمل من  مل ٢٠٠٢ففي عام  . العملومت إشراك املعاقني يف خمتلف برامج التوظيف بغية زيادة فرص            -٢٢٨
كان و يف برامج التعليم والتدريب،      ٥٧٦و منهم يف األعمال ذات النفع العام        ٣٤٤ شخصاً،   ٩٤٩املعاقني سوى   

ويعترب توظيف املعاقني يف شركات خاصة باملعاقني       ".  التعليمي ٥ ٠٠٠برنامج  " يف املائة منهم يشاركون يف       ٣٠
وتتيح فرص  شركة متخصصة توظف معاقني ١٤٤وهناك .  واحلل الوحيد يف الوقت الراهنعملأنسب حل إلجياد 

، وهذا  ذلك وظيفة أو ال يريدون      إجيادويرى اخلرباء أن العديد من املعاقني ال يستطيعون         .  معاقاً ٦ ١٥٦ل     العمل
، فمن  إجياد عمل أما املعاقون الذين يستطيعون ويريدون      .  السجالت مرة أخرى   حتديثمـا جيعل من الضروري      

 . هلمبرامج جديدة حمددةالالزم وضع 

 برامج إدماج املعاقني يف سوق العمل

والغرض .  للمعاقني وغريهم من احملرومني إلعادة إدماجهم يف سوق العمل         مطلقاًمتثل هذه الربامج دعماً      -٢٢٩
 :وتتلخص الربامج املنفذة يف اآليت. متتع املعاقني باملساواة يف احلصول على عمل هامن

  شخصاً؛٥٧٦ -ملعاقني ارامج توجيه مهين وبرامج تطوير تعليمي وتدريب برامج إعالمية وب -
  شخصاً؛١ ٥٧٨ -  مهنياًملعاقنيابرامج إعادة تأهيل  -
  شخصاً؛٣ ٧٤٤ -ملعاقني إىل ا الرعاية الصحية تقدمي -
  شخصاً؛٦ ٠٧٠ -دعم الشركات لكي توظف معاقني  -
  أشخاص؛١٠٦ -ملعاقني تياجات احبسب احتكييف أماكن العمل القائمة واجلديدة  -
  شخصاً؛٢٦٠ -التأهيل املهين لربامج إعادة  واإلعانات املمنوحة للشركات لتغطية جزء من تكاليفها -
  شخصاً؛٣٤٤ -األعمال ذات النفع العام  -
 . شخصا٢٠ً - لفائدة املعاقني مقطوعدعم األجور يف شكل مبلغ  -

 هم مهنياًتعليم املعاقني وتدريبهم وإعادة تأهيل

ترمي الربامج اإلعالمية وبرامج التوجيه املهين إىل حتفيز املعاقني على األخذ بزمام املبادرة للحصول على                -٢٣٠
املعاقني يف جمال العمل وتقدم هلم املعلومات واملعارف األساسية بشأن األساليب الفعالة             الربامج   وجـه وت. عمـل 

وتسمح برامج التطوير والتدريب للمعاقني     . دافهم الوظيفية للبحث عن عمل وتساعدهم على وضع خططهم وأه       
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باكتسـاب معـارف ومهارات وكفاءات جديدة من أجل القيام بوظائف متنوعة من خالل املشاركة يف دروس                 
، وهو برنامج يرمي إىل     ٥ ٠٠٠كما مت إشراك املعاقني يف برنامج       . وحلقات دراسية وغريها من برامج التدريب     

 .ف به رمسياًتلقي تعليم معتر

وهتـدف برامج إعادة التأهيل املهين إىل حتقيق تكافؤ الفرص أو إجياد الظروف الالزمة لتوظيف املعاقني                 -٢٣١
كما ترمي إىل إجياد فرص عمل للمعاقني       ). بتلبية احتياجاهتم اخلاصة وإزالة احلواجز اليت تعترضهم      (واحملـرومني   

امج شكل من أشكال املساعدة على إجياد فرص عمل وإعداد فئات           والرب. وللذين يواجهون عقبات يف هذا اجملال     
 .حمددة من املعاقني واحملرومني الذين يواجهون أنواعاً خمتلفة من احلواجز للحصول على وظائف

 اإلعانات املمنوحة للشركات لتغطية جزء من تكاليفها

من توظيف معاقني بسبب الفرص القليلة      متـنح إعانة للشركات احملمية لسداد جزء من التكاليف املتأتية            -٢٣٢
 يف املائة   ٧٥ يف املائة أو     ٥٠ يف املائة أو     ٢٥ويتوقف حجم هذه اإلعانة نسبة اإلعاقة وميكن أن تبلغ          . املتاحة هلم 

وتتلقى الشركة اإلعانة عن املعاقني الذين يعملون لديها يف الشهر      . من احلد األدىن لألجر الشهري على كل معاق       
 عن  ٢٠٠١ شركة حممية هذه اإلعانات يف عام        ١٤٤وتلقت  .  فيه اإلعانة وُيعترف فيه رمسياً باإلعاقة      الذي ُتمنح 

 . من املعاقني العاملني لديها٦ ٢٠٢

  وضع العمال الشباب-٤

إذا كانـت الـبطالة قـد اخنفضت يف السنوات األخرية يف سلوفينيا، فإننا نواجه حالياً مشاكل البطالة                   -٢٣٣
ها باخلصوص العدد الكبري من الشباب العاطلني الذين مل يتلقوا التعليم الكايف والشباب الباحثني عن               اهليكلية، ومن 

 .عمل ألول مرة

ومـا فتئ سكان سلوفينيا يتقدمون يف السن يف األمد الطويل بسبب اخنفاض معدل الوفيات والوالدات                 -٢٣٤
 سنة من   ١٥سبة السكان الذين تقل أعمارهم عن       واخنفضت ن ). ١٩٩٧فقد كان النمو الطبيعي سلبياً منذ عام        (

وهناك اجتاه عام ملحوظ حنو اخنفاض النشاط       . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٥,٢ إىل   ١٩٨٧ يف املائة يف عام      ٢٠,٦
وكان مستوى النشاط بني    .  سنة ٢٤ و ١٥وارتفـاع نسبة غري العاملني بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني            

ويعزى هذا االجتاه يف املقام األول      . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٣٦,٧ و ١٩٩٣ املائة يف عام      يف ٤١,٦الشباب يبلغ   
 .إىل متديد الشباب الفترة اليت يقضوهنا يف الدراسة مما يترتب عليه دخول الشباب إىل سوق العمل يف وقت متأخر

صف طلباهتم على اليد العاملة     وأظهرت التحليالت اليت أجريت يف سلوفينيا أن أرباب العمل حددوا يف ن            -٢٣٥
وإذا كان املستوى التعليمي يتيح     . اخلـربة العملية بوصفها أهم شرط يف التوظيف بعد املستوى التعليمي مباشرة           

وهلذا السبب  . املعارف األساسية للقيام بعمل، فإن اخلربة العملية هي وحدها اليت متنحه قيمة من الناحية التطبيقية              
ونظراً إىل تكاليف اليد . ب املتخرج يف السنوات األخرية يعاين صعوبات متعاظمة إلجياد عمل بالتحديد، بدأ الشبا  

العاملة املرتفعة، فإن أرباب العمل يفضلون توظيف ذوي الكفاءات العالية ممن هلم خربة عملية وال تدعو احلاجة                 
 .إىل تدريبهم على العمل
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 الشباب الذين يبحثون عن عمل ألول مرة، أي الذين ليس لديهم            وتتميز البطالة بني الشباب بنسبة عالية من       -٢٣٦
 يف املائة من ٤١,٥فقد كان . وتتجلى آثار عدم وجود خربة عملية على آفاق التوظيف يف مدة البطالة. أي خربة عملية

 الشباب دخول"لكن إذا أخذنا مؤشر .  ينتظرون فرصة عمل أكثر من سنة٢٠٠٢الباحثني عن العمل ألول مرة يف عام 
أمكننا القول إن الشباب ميزة نسبية يف سوق العمل تيسر احلصول على عمل، ذلك أن الشباب، من                 " إىل سوق العمل  

 يف املائة من بني جمموع العاطلني     ٢٩,٩، كان الشباب ميثلون     ٢٠٠٢ففي عام   (بـني مجيع الفئات، هم أكثر املوظفني        
 ). سنة٥٠-٤٠ائة بالنسبة إىل من تتراوح أعمارهم بني  يف امل١٦,٩الذين حصلوا على وظيفة مقارنة ب  

 سنة فما دوهنا يتقلب يف السنوات األخرية وال يزال ٢٦وكان عدد الشباب العاطلني الذين تبلغ أعمارهم  -٢٣٧
ويتبني ). ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٢٥,٨ و٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٢٣,٤ و٢٠٠٢ يف املائة يف عام    ٢٤(يثري القلق   

 سنة يف املتوسط كانوا مسجلني خـالل       ٢٦ شخصاً دون    ٢٣ ٦٣٢جالت دائرة التوظيف السلوفينية أن      من س 
 .٢٠٠٢عام 

مل )  يف املائة ٣٨( فرداً   ٩ ٢٣٦شباب عاطلون يبلغ عددهم     : وهـناك أساساً فئتان من الشباب العاطلني       -٢٣٨
ة من الشباب أكملوا دراستهم لكنهم مل حيصلوا على يتلقوا تعليماً تقنياً أو مهنياً يف املستوى الثانوي، ونسبة كبري

أو الذين تلقوا التعليم التقين أو املهين الثانوي يف جمال مل يكن            ) وهم من تركوا املدرسة الثانوية    (مهـنة أو حرفة     
 .اختيارهم لـه موفقاً

ي وتطورهم الشخصي، ويعترب انتقال الشباب إىل سوق العمل إحدى أشد املسائل حساسية يف مسارهم الوظيف -٢٣٩
 :وال بد من التمييز هنا بني ما يلي. وميكن أن تيسره الشركات والدولة وغريمها من العوامل األخرى الكثرية

ففي سلوفينيا شكالن أساسيان لتنظيم هذا االنتقال، ومها : االنتقال املباشر من املدرسة إىل العمل -
فاملنح اليت تقدمها الشركات    .  أو املنح الدراسية   الدورات التدريبية واملنح اليت تقدمها الشركات     

وسيلة لتخطيط احتياجاهتا من اإلداريني وتقوم بواسطتها بربط الشباب إليها يف الوقت الذي ال              
ففي . يـزالون يتابعون فيه دراستهم وتوجه تعليم الشباب حبيث يتماشى مع تلك االحتياجات            

والفارق ميلؤه .  شخص٧ ٥٠٠دين من املنح ، كان عدد املستفي   ٢٠٠١-٢٠٠٠السنة الدراسية   
 لكن هذه املنح -) Zois( املنح الوطنية واملنح اليت تقدمها مؤسسة زويس -نظام املنح احلكومية 

 ال تضمن توظيف الشباب بعد خترجهم؛

االنـتقال غري املباشر من املدرسة إىل العمل عرب فترة من البطالة يتلقى الشباب أثناءها املساعدة           -
 .اسطة التدابري املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابيةبو

وتغطي معظم املبادئ التوجيهية املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابية الثماين عشرة يف شكل أو آخر مسألة  -٢٤٠
 ففي إطار الربامج املتعلقة بسياسات التوظيف اإلجيابية، يوفَّر للشباب العاطلني الذين مل           . تعزيـز توظيف الشباب   

، وبرامج التحفيز واإلعالم، ٥٠٠٠برنامج (يتلقوا تعليماً تقنياً أو مهنياً برامج ليلتحقوا جمدداً بالدراسة والتدريب 
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فقد شارك يف تلك الربامج ). وبرامج التطوير والتدريب، وغريها من الربامج اليت تقدمها دائرة التوظيف السلوفينية
 . يف املائة من جمموع املشاركني٥١,٠ثلون ، وهم مي٢٠٠٢ شاباً عاطالً يف عام ٨ ٢٧٣

فاملخيمات الصيفية  . وقـد أعـدت بـرامج لطلـبة اجلامعات لتوفر هلم االتصال املبكر بأرباب العمل               -٢٤١
للمسـتفيدين مـن منح مؤسسة زويس تسمح هلؤالء بتوجيه مسارهم الوظيفي ليتماشى مع احتياجات السوق                

توفر للمستفيدين من املنح فرص اكتشاف جماالت اهتمام جديدة هلم،          ففي املخيمات، ت  . ومصـاحل أرباب العمل   
ويشجعون على اكتساب مهارات حمددة وقدرة على اإلبداع وعلى التعاون وإقامة عالقات شخصية طيبة، ويتخلل 

تعد اس"وترمي حلقة العمل املعنونة     . ذلك كله وعي جديد حبالة البيئة، كما توضع املعرفة النظرية موضع التطبيق           
 .إىل مساعدة الطلبة على ختطيط مسارهم الوظيفي وتدريبهم على دخول سوق العمل بنجاح" للعمل

مجعيات الباحثني عن العمل، وتعزيز  (وهـناك برامج للخرجيني من الشباب هتدف إىل تعزيز فرص العمل             -٢٤٢
جور املمنوحة للمتدربني، وهو    ، ومن بينها الربنامج اخلاص بدفع رواتب تكميلية لأل        )األعمال احلرة وسوى ذلك   

ويرمي الربنامج إىل تشجيع توظيف املتدربني خرجيي املعاهد العليا واجلامعات يف القطاعات            . برنامج أثبت فعاليته  
وتدوم تلك الرواتب   . من تلك القطاعات  " هجرة العقول "اليت يتجاوز فيها مستوى البطالة املعدل الوطين، ومنع         

ويتعهد رب العمل بتوظيف املتدرب ملدة ال تقل عن ضعف          . ني بدوام الدورة التدريبية   التكميلـية ألجور املتدرب   
 .الوقت الذي صرف يف التدريب

 ٧املادة 

 احلق يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية

  اجلوانب الدستورية والتشريعية-ألف 

ادئ القانون الدويل    مـن الدستور، جيب أن تتقيد القوانني وغريها من التشريعات مبب           ٨وفقـاً لـلمادة      -٢٤٣
 .وتطبق املعاهدات املصدق عليها واملنشورة يف احلال. واملعاهدات املقبولة عموماً وامللزمة لسلوفينيا

 :وترد أدناه الصكوك اليت صدقت عليها سلوفينيا واملتعلقة باحلق يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية -٢٤٤

 ؛(Ur. l. RS-MP, 1/1994; RS 2/1994) األساسية االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات -

 ؛(Ur. l. RS-MP, 7/99; RS 24/99)) الصيغة املعدلة(امليثاق االجتماعي األورويب  - 

 ؛(Ur. l. SFRJ, 7/71)العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  - 

 واملكملة  ٨ و ٥ و ٣توكوالت   املعدلة بالربو  -اتفاقـية محايـة حقـوق اإلنسان واحلريات األساسية           -
 (;Ur. l. RS-MP, 7/94 امللحقة هبا ١١ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٤ و١ والربوتوكوالت - ٢بالربوتوكول 

(Ur. l. RS, 33/94؛ 

 ؛(Ur. l. SFRJ-MP, 11/1981)اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  - 
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ساوي أجر العمال والعامالت عن العمل       املتعلقة بت  ١٠٠اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         -
 ؛(Ur. l. RS, 15/92)املتساوي يف القيمة 

على ظهر (األجور وساعات العمل وأعداد العاملني  بشأن ١٠٩ منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية -
 ؛(Ur. l. RS, 15/92)) السفن

، مع إشارة خاصة إىل لألجور احلد األدىن  حتديد  بشأن ١٣١منظمة العمل الدولية رقم     اتفاقـية    -
 ؛(Ur. l. RS, 15/92)البلدان النامية 

) يف الزراعة ( بشأن التعويض عن حوادث العمل       ١٢اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولـية رقم           -
(Ur. l. RS, 15/92)؛ 

) على ظهر السفن  ( بشأن الفحص الطيب لألحداث      ١٦اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم          -
(Ur. l. RS, 15/92)؛ 

 ؛(Ur. l. RS, 15/92)) عن حوادث العمل( بشأن تعويض العمال ١٧فاقية منظمة العمل الدولية رقم ات -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92)) عن األمراض املهنية( بشأن تعويض العمال ١٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92)) نئعمال املوا( بشأن احلماية من احلوادث ٣٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92)) للبحارة( بشأن الفحص الطيب ٧٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92) بشأن تفتيش العمل ٨١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92)) يااملعايري الدن( بشأن الضمان االجتماعي ١٠٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92)) لصيادي األمساك( بشأن الفحص الطيب ١١٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92)) يف الزراعة( بشأن تفتيش العمل ١٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92) بشأن البنـزين ١٣٦اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92) بشأن السرطان املهين ١٣٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

) تلوث اهلواء والضوضاء واالهتزازات   ( بشأن بيئة العمل     ١٤٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       -
(Ur. l. RS, 15/92)؛ 

 ؛(Ur. l. RS, 15/92)ة والصحة املهنيتني  بشأن السالم١٥٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92) بشأن خدمات الصحة املهنية ١٦١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ؛(Ur. l. RS, 15/92) بشأن احلرير الصخري ١٦٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 عمل األطفال واإلجراءات  بشأن حظر أسوأ أشكال   ١٨٢اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         -
 ؛(Ur. l. RS-MP, 7/2001)الفورية للقضاء عليها 
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اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا الشعبية     ( بشأن محاية صحة العمال      ٩٧التوصـية رقـم      -
 ).١٢/٥٦، معاهدات، االحتادية

  دستور مجهورية سلوفينيا-١

دية واالجتماعية على ضمان محاية العمل وعلى أن        ينص الدستور يف الفصل املخصص للعالقات االقتصا       -٢٤٥
 ).٦٦املادة (من واجب الدولة توفري فرص الشغل والتأكد من محايته 

  اإلطار التشريعي-٢

 :التشريعات األساسية اليت ينظم بواسطتها احلق يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية هي اآلتية -٢٤٦

 ؛(Ur. l. RS, 42/2002)قانون العمالة  -

ون املنظِّم للحد األدىن لألجور وطريقة ضبط األجور والتعويض عن أيام اإلجازة السنوية يف القان -
 ؛(Ur. l. RS, 39/99, 48/2001) ٢٠٠١-١٩٩٩الفترة 

 ؛(Ur. l. RS, 59/2002) ٢٠٠٤-٢٠٠٢القانون املتعلق بتطبيق اتفاق سياسة األجور يف الفترة  -

 ؛(Ur. l. RS, 56/99; 64/2001)قانون الصحة والسالمة املهنيتني  -

 .(Ur. l. RS, 38/94; 36/2000)قانون تفتيش العمل  -

 مسألة دفع (Ur. l. RS, 42/2002)ففـي إطار احلق يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية، ينظم قانون العمالة   -٢٤٧
اعات العمل  األجـر عن العمل وإمكان الترقية وفترات التوقف عن العمل وفترات الراحة اليومية واألسبوعية وس              

 .واإلجازة السنوية املأجورة والتعويض عن العطل الرمسية

أما القانون املنظم للحد األدىن لألجور وطريقة ضبط األجور والتعويض عن أيام اإلجازة السنوية يف الفترة  -٢٤٨
٢٠٠١-١٩٩٩ (Ur. l. RS, 39/99, 48/2001)بيق اتفاق  فيضع احلد األدىن لألجور؛ وينظم القانون املتعلق بتط

ويعد هذان القانونان مثرة .  تنسيق هذا األمر(Ur. l. RS, 59/2002) ٢٠٠٤-٢٠٠٢سياسـة األجور يف الفترة  
 .اتفاق بني الشركاء االجتماعيني وينص كالمها على تنفيذ االتفاقات املعتمدة

 :ما يلي فينص على (Ur. l. RS, 56/99; 64/2001)وأما قانون الصحة والسالمة املهنيتني  -٢٤٩

حقـوق أرباب العمل والعمال وواجباهتم يف جمايل السالمة والصحة يف أماكن العمل والتدابري               -
 الالزمة لتأمينهما؛

 اهليئات املكلفة بالسالمة والصحة املهنيتني؛ -

 ؛املراسيم التنظيمية املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني اليت على وزير العمل والوزير املختص إصدارها -

 .تدابري السالمة املفصلة اليت جيب أن حيددها رب العمل طبقاً هلذا القانون وغريه من التشريعات -
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 فيحكم جمال الرقابة على القوانني وغريها من (Ur. l. RS, 38/94; 36/2000)وأمـا قانون تفتيش العمل   -٢٥٠
 واألجور وغريها من أنواع الدخل املتأتية من التشـريعات واالتفاقات اجلماعية والقوانني العامة اليت تنظم العمالة      

. العمـل وتوظيف العمال يف الداخل ويف اخلارج ومشاركة العمال يف اإلدارة واإلضراب وسالمة العمال املهنية               
 .وتتوىل عملية التفتيش مفتشية العمل

اعية أخرى مثل االتفاقني اجلماعيني وفضالً عن القوانني اآلنفة الذكر، ينظم هذا اجملالَ لوائح تنظيمية واتفاقات مج       -٢٥١
 (Ur. l. RS/I, 18/91; Ur. l. RS, 23/2001)االتفاق العام املتعلق بالقطاع العام يف مجهورية سلوفينيا : العـامني التالـيني  

 .(Ur. l. RS, 40/97; 64/2000)واالتفاق اجلماعي العام املتعلق بالقطاع اخلاص 

العمل واحلد األدىن لألجور واحلق يف      احلـق يف احلصول على أجرة عن        -بـاء   
 تساوي األجور عن العمل املتساوي يف القيمة

  احلق يف احلصول على أجرة عن العمل-١

احلـق يف احلصـول على أجرة عن العمل حق مستمد من الوظيفة وبالتايل فهو ميثل عنصراً أساسياً من                    -٢٥٢
 : تنص على ما يلي(ZDR, Ur. l. RS, 42/2002) من قانون العمالة ١٢٦فاملادة . عناصر الوظيفة

يتألف الراتب، حسب ما ينص عليه عقد العمل، من األجرة، اليت جيب دائماً أن تدفع نقداً، وأشكال أخرى                  
وعلى رب العمل، عند حتديده األجور، أن يأخذ يف         . مـن التعويض، إن كان اتفاق مجاعي ينص على ذلك         

وتتكون األجور من الراتب    . قانون أو االتفاق اجلماعي امللزم به     احلسـبان احلـد األدىن الـذي ينص عليه ال         
كما تشتمل على عالوة على أداء الشركة بناء على نص . األساسي ومكافأة على اإلنتاجية ومن أجور تكميلية

 .وتدخل فترات الراحة يف ساعات العمل، وهي بالتايل مأجورة. يف االتفاق اجلماعي أو شرط يف عقد العمل

وعالوة على األجور، على أرباب العمل أن يسددوا تكاليف املأكل أثناء العمل والتنقل من العمل وإليه                 -٢٥٣
 ). من قانون العمالة١٣٠املادة (ونفقات أداء بعض املهام أثناء السفر ألغراض العمل 

 إجازة سنوية ال وأرباب العمل ملزمون بأن يدفعوا للعمال الذين حيق هلم احلصول على إجازة سنوية بدل -٢٥٤
يوليه من السنة التقوميية    / متوز ١وجيب دفع هذا البدل للعمال يف موعد أقصاه         . تقل قيمته عن احلد األدىن لألجور     

بيد أنه حيق لرب العمل الذي يواجه مشاكل نقدية أن يدفع ذلك البدل يف وقت الحق، لكن يف موعد               . اجلاريـة 
أما العمال الذين ال حيق هلم سوى جزء من اإلجازة . لتقوميية اجلاريةنوفمرب من السنة ا / تشـرين الثاين   ١أقصـاه   

 ).١٣١املادة (السنوية، فال يتلقون سوى جزء من البدل 

 ٤٣اجلدول 

 )بالتوالر السلوفيين(متوسط الدخل اإلمجايل لكل عامل من عمال الشركات وغريها من املؤسسات 
١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧  ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

٥١ ٠٤٤ ٧٥ ٤٣٢ ٩٤ ٦١٨ ١١١ ٩٩٦ ١٢٩ ١٢٥ ١٤٤ ٢٥١ ١٥٨ ٠٦٩ ١٧٣ ٢٤٥ ١٩١ ٦٦٩ ٢١٤ ٥٦١ 

 .مكتب مجهورية سلوفينيا لإلحصاء: املصدر 
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 ٤٤اجلدول 

 )١٠٠=١٩٩٢: املؤشرات(متوسط الدخل اإلمجايل لكل عامل من عمال الشركات وغريها من املؤسسات 

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

١٠٠,٠٠ ١٤٧,٧٨ ١٨٥,٣٤ ٢١٩,٤١ ٢٥٢,٩٧ ٢٨٢,٦٠ ٣٠٩,٦٧ ٣٣٩,٤٠ ٣٧٥,٥٠ ٤٢٠,٣٥ 

 .مكتب مجهورية سلوفينيا لإلحصاء: املصدر  

 ٤٥اجلدول 

 )بالتوالر(متوسط الدخل الصايف لكل عامل من عمال الشركات وغريها من املؤسسات 

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧  ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

٣٠ ٨١٣ ٤٦ ٨٢٦ ٦٠ ٠٨٩ ٧١ ٢٧٩ ٨١ ٨٣٠ ٩١ ١٩٩ ٩٩ ٩١٩ ١٠٩ ٢٧٩ ١٢٠ ٦٨٩ ١٣٤ ٨٥٦ 

 .مكتب مجهورية سلوفينيا لإلحصاء: املصدر  

 ٤٦اجلدول 

 )١٠٠=١٩٩٢: املؤشرات(متوسط الدخل الصايف لكل عامل من عمال الشركات وغريها من املؤسسات 

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧  ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

١٠٠,٠٠ ١٥١,٩٧ ١٩٥,٠١ ٢٣١,٣٢ ٢٦٥,٥٧ ٢٩٥,٩٨ ٣٢٤,٢٨ ٣٥٤,٦٥ ٣٩١,٦٨ ٤٣٧,٦٦ 

 .مكتب مجهورية سلوفينيا لإلحصاء: املصدر  

  احلد األدىن لألجور-٢

يدفـع احلد األدىن لألجور للعمال الذين يؤدون عملهم على أساس دوام كامل أو ما يعادله بناء على ما     -٢٥٥
 .لقانون أو اتفاق مجاعي أو عقد عام من رب العملينص عليه ا

ويرد احلد األدىن لألجور يف القانون املنظم للحد األدىن لألجور وطريقة ضبط األجور والتعويض عن أيام   -٢٥٦
 ، وينظم طريقةَ توحيد احلد األدىن (Ur. l. RS, 39/99, 48/2001) ٢٠٠١-١٩٩٩اإلجـازة السنوية يف الفترة  

، وعلى أساسه قانون (Ur. l. RS, 52/2002) ٢٠٠٤-٢٠٠٢اُق املتعلق بسياسة األجور يف الفترة لألجـور االتف 
 . (Ur. l. RS, 59/2002)تطبيق هذا االتفاق 
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 بارتفاع أسعار السلع األساسية ٢٠٠٤-٢٠٠٢وعمالً بالقانون، مت توحيد احلد األدىن لألجور يف الفترة       -٢٥٧
 :على النحو التايل

 ٢٢٠٠يف عام   

  يف املائة؛٤,٢ ِزيد احلد األدىن لألجور بنسبة ٢٠٠٢أغسطس /عند دفع أجور شهر آب   

، زيد احلد األدىن لألجور بالفارق بني ارتفاع ٢٠٠٢ديسمرب /عند دفع أجور شهر كانون األول 
نوفمرب /ينيناير إىل تشرين الثا   / يف املائة أثناء الفترة من كانون الثاين       ١٠٠أسـعار السلع األساسية بنسبة      

 . وبني االرتفاع املشار إليه يف اجلملة السابقة٢٠٠٢

 ٢٠٠٣يف عام 

  يف املائة؛٢,٥، زيد احلد األدىن لألجور بنسبة ٢٠٠٣أغسطس /عند دفع أجور شهر آب 

 قد ٢٠٠٣يونيه / حزيران-يناير /وملا كان ارتفاع أسعار السلع األساسية يف الفترة كانون الثاين   
 بالفارق يف ٢٠٠٣أغسطس /ئة، فقد زادت عتبة األجرة املعتربة يف دفع أجور شهر آب يف املا  ٢,٨جتاوز  

  يف املائة؛٢,٦ارتفاع أسعار السلع األساسية بنسبة 

، زيد احلد األدىن لألجور املشار إليه يف      ٢٠٠٣ديسمرب  /وعـند دفـع أجور شهر كانون األول        
 من ارتفاع أسعار السلع األساسية يف الفترة املمتدة          يف املائة  ١٠٠اجلملتني السابقتني بالفارق بني زيادة      

 . وبني االرتفاع املشار إليه يف اجلملتني السابقتني٢٠٠٣نوفمرب /يناير إىل تشرين الثاين/من كانون الثاين

، زيد احلد األدىن لألجور أيضاً بنسبة زيادة ٢٠٠٣ و٢٠٠٢أغسطس /وعند دفع أجور شهر آب 
 . السنة املاضيةالناتج احمللي اإلمجايل يف

 ٤٧اجلدول 

  بالتوالر السلوفيين٢٠٠٢-١٩٩٦احلد األدىن لألجور يف الفترة 

 ١٩٩٦يونيه / حزيران-أبريل /نيسان ٥٣ ٥٠٠
 ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول-أكتوبر /تشرين األول ٥٥ ٠٦١
 ١٩٩٧مارس / آذار-يناير /كانون الثاين ٥٥ ٩٤٢
 ١٩٩٧يونيه / حزيران-أبريل /نيسان ٥٦ ٧٨١
 ١٩٩٧يوليه /متوز ٥٩ ١٥٠
 ١٩٩٧ديسمرب /كانون األول ٦١ ٩٨٩
 ١٩٩٨يناير /كانون الثاين ٦٢ ٢٩٩
 ١٩٩٨أغسطس /آب ٦٤ ٦٦٦
 ١٩٩٩يناير /كانون الثاين ٦٨ ٢٢٣
 ١٩٩٩أغسطس /آب ٧٢ ٥٢١



E/1990/5/Add.62 
Page 85 

 ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين ٧٤ ٢٦٢
 ٢٠٠٠يوليه /متوز ٧٧ ٠١٠
 ٢٠٠٠أغسطس /آب ٨٠ ٧٨٣
 ٢٠٠١يناير /نون الثاينكا ٨٤ ٤١٨
 ٢٠٠١أغسطس /آب ٩٢ ١٨٦
 ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين ٩٤ ٦٧٥
 ٢٠٠٢أغسطس /آب ١٠١ ٦١١
 ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ١٠٣ ٦٤٣

 .وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية: املصدر   

  تساوي األجر عن العمل املتساوي يف القيمة-٣

 على ضرورة تكافؤ الفرص بني (Ur. l. RS, 42/2002) من قانون العمالة ٦ من املادة ٢تـنص الفقـرة    -٢٥٨
ويف هذا  . النسـاء والرجال واملعاملة على قدم املساواة فيما خيص األجور وغريها من أنواع التعويض عن العمل               

و العمر أو الوضع الصدد، حترم املادة نفُسها كال من التمييز املباشر وغري املباشر على أساس نوع اجلنس أو العرق أ
 .الصحي أو اإلعاقة أو الدين أو غريه من املعتقدات أو امليل اجلنسي أو األصل القومي

ويف الفصـل املـتعلق بدفع أجرة عن العمل، يبني القانون بوجه خاص أمهية تساوي النساء والرجال يف                 -٢٥٩
فع نفس األجر عن العمل املتساوي يف  من ذلك الفصل على أن أرباب العمل ملزمون بد١٣٣األجر، وتنص املادة 

واألحكام الواردة يف عقود العمل واالتفاقات اجلماعية وعقود أرباب العمل . القيمة بصرف النظر عن نوع اجلنس
 .العامة اليت تتعارض مع ذلك تعترب الغية

  الصحة والسالمة املهنيتان-جيم

  حملة عامة-١

ني على املستوى التشريعـي قانـون الصحة والسـالمة الصحيتني ينظـم مسألة السالمة والصحة املهنيت -٢٦٠
(ZVZD, Ur. l. RS, 56/99; 64/2001)الذي ينص على اآليت : 

حقـوق أرباب العمل والعمال وواجباهتم يف جمايل السالمة والصحة يف أماكن العمل والتدابري               -
 الالزمة لتأمينهما؛

 يتني؛اهليئات املكلفة بالسالمة والصحة املهن - 

 املراسيم التنظيمية املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني اليت على وزير العمل والوزير املختص إصدارها؛ -

 .تدابري السالمة املفصلة اليت جيب أن حيددها رب العمل طبقاً هلذا القانون وغريه من اللوائح - 

ى مجيع األشخاص الذين يستفيدون من التأمني وتنطبق األحكام الواردة يف القانون على مجيع األنشطة وعل -٢٦١
مـن اإلصابة يف أماكن العمل ومن األمراض املهنية، مبوجب اللوائح املتعلقة باملعاش والتأمني من العجز والتأمني                 
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لكنها ال تنطبق على األنشطة أو أجزاء       . الصحي، وكذا على مجيع األشخاص اآلخرين الذين يشاركون يف العمل         
واجلمعية الوطنية  ).  من قانـون الصحة والسـالمة الصحيتني     ٢املادة  (يت حتكمها لوائح خاصة     مـن األنشطة ال   

السـلوفينية، مبوجب القانون، هي اليت تعتمد الربنامج القومي للسالمة والصحة املهنيتني الذي حيدد استراتيجية               
عمال وصحتهم وقدرهتم على العمل، ومنع      التنمـية يف جمـايل السالمة والصحة املهنيتني والذي يستهدف محاية حياة ال            

وتضع احلكومة السلوفينية   . حـدوث إصابات يف أماكن العمل واألمراض املهنية اليت يتسبب فيها العمل أو اليت ترتبط به               
 من قانـون الصحة   ٤املادة  (الـربنامج الوطـين املقترح بالتشاور مع األوساط املهنية ومنظمات أرباب العمل والنقابات              

 ).ـالمة الصحيتنيوالس

ويـنص القانون على عدد من املبادئ األساسية، منها أن على أرباب العمل ضمان سالمة العمال وصحتهم يف                   -٢٦٢
ولبلوغ هذه الغاية، جيب على أرباب العمل أن ينفذوا التدابري الالزمة لضمان سالمة العمال وصحتهم، مبا                . أماكن عملهم 

. ماكن العمل وإعالم العمال وتدريبهم، عن طريق التنظيم املناسب واملعدات الضرورية          يف ذلـك الوقاية من املخاطر يف أ       
وعـلى أرباب العمل اختاذ تلك التدابري الوقائية واختيار أساليب اإلنتاج اليت من شأهنا أن حتقق أعلى درجة من السالمة                    

وال تؤثر التزامات أرباب العمل يف جمايل       . يميةوالصـحة املهنيتني فيما يتعلق جبميع أنشطتهم وعلى مجيع املستويات التنظ          
 .السالمة والصحة املهنيتني يف مبدأ مسؤولية رب العمل

 :وعلى أرباب العمل إدراج املبادئ األساسية التالية لدى اختاذ تدابري السالمة والصحة املهنيتني -٢٦٣

 ضرورة جتنب املخاطر؛ - 

 تقييم املخاطر اليت ال ميكن جتنبها؛ - 

 التحكم يف املخاطر يف منبعها؛ - 

تكييف العمل حبسب األفراد عن طريق ترتيب مكان العمل وبيئة العمل ترتيباً مناسباً، واختيار معدات                -
 العمل وأساليب العمل واإلنتاج؛

 اختاذ التدابري الالزمة للحفاظ على الصحة وتعزيزها؛ -

 التكيف مع التطورات التقنية؛ -

 ري أو أقل خطورة مبا هو خطري؛استبدال ما ليس خبط -

وضـع سياسـة شـاملة يف جمال السالمة تتضمن عوامل التكنولوجيا وتنظيم العمل وظروف العمل                 -
 والعالقات اإلنسانية وبيئة العمل؛

 إعطاء األولوية لتدابري السالمة العامة عوضاً عن التدابري اخلاصة؛ -

 .تقدمي توجيهات ومعلومات كافية للعمال - 

وعلى العمال أن يلتزموا بالتدابري وينفذوها لضمان السالمة والصحة املهنيتني، وعليهم أيضاً أن يؤدوا عملهم مع                 -٢٦٤
كما جيب عليهم استعمال أجهزة ومعدات السالمة       . توخـي احلـذر حلماية حياهتم وصحتهم وحياة اآلخرين وصحتهم         
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ض منها، واالعتناء بتلك املعدات والتأكد من أهنا تعمل كما          ولـوازم احلماية الشخصية يف العمل على حنو يتوافق مع الغر          
 .جيب

وجيب على أرباب العمل والعمال أو ممثليهم فيما يتعلق بقضايا السالمة والصحة املهنيتني أن يتبالغوا ويتشاوروا                 -٢٦٥
 .ويتشاركوا يف اختاذ القرارات طبقاً للقانون واللوائح املتصلة مبشاركة العمال يف اإلدارة

وينـبغي أال يتحمل العمال أي عبء مايل جراء اختاذ تدابري يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني، كما ينبغي أال                    -٢٦٦
 . تؤثر العواقب الصحية املترتبة على أداء العمل يف رواتبهم أو الوضع املادي واالجتماعي الذي اكتسبوه بفضل عملهم

العمل وشركات التأمني واملؤسسات املكلفة بتدبري شؤون التأمني        ويـتعاون أربـاب العمـل ومجعيات أرباب          -٢٦٧
الصحي واملعاش والتأمني من العجز على وضع أنشطة مشتركة لتحقيق أعلى مستويات السالمة والصحة املهنيتني، وكذا                

شخاص االعتباريون  كما يتعاون األ  . العمـل على بناء ثقافة السالمة وإتاحة الوسائل الضرورية هلذا الغرض طبقاً للقانون            
والطبيعيون املعنيون بتأمني السالمة والصحة املهنيتني وكذا اجلامعات وغريها من املؤسسات التعليمية على وضع األنشطة               

 .املشتركة املشار إليها

ام ومن املتوقع أن يستكمل ويعتمد يف ع      . وجيري حالياً وضع الربنامج الوطين للسالمة والصحة املهنيتني املذكور         -٢٦٨
وتتجه االستراتيجية اإلمنائية يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني اجتاهاً يقود ال إىل إتاحة فرص عمل جديدة فقط                 . ٢٠٠٣

وهذا يعين إجياد بيئة عمل آمنة وصحية ومشجعة، وال سيما التحكم يف            . بـل يـؤدي إىل تأمني فرص عمل أفضل أيضاً         
ايل توجيه الربامج صوب تقييم أثر العمل يف صحة العمال والعكس بالعكس، أي     وجيب بالت . عوامل اخلطر القائمة والناشئة   

 .أثر صحة العمال يف العمل وفرص العمل

ونظراً إىل املسؤولية املشتركة يف تأمني السالمة والصحة املهنيتني، جيب أن تركز االستراتيجية يف هذا اجملال على                  -٢٦٩
ذا اجملال وعلى التدابري اليت من شأهنا أن تشجع أرباب العمل على هتيئة ظروف              كل من تنسيق تطبيق اللوائح اليت حتكم ه       

ما يصلح  "وميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل االقتناع بأن         . عمـل أفضل من الظروف اليت تشترطها اللوائح كحد أدىن         
 ".للصحة والسالمة يصلح لألعمال

 :وتتلخص األهداف الرئيسة للربنامج الوطين يف اآليت -٢٧٠

 احلد من عدد احلوادث يف أماكن العمل ومن األمراض املهنية واألمراض املرتبطة بالعمل؛ - 

 وضع بنية حتتية وقائية والنهوض بالثقافة الوقائية؛ - 

استحداث آليات لربط اجملالني الرئيسيني وغريمها من اجملاالت من أجل حتقيق تنمية اجتماعية اقتصادية               -
 .منسجمة ومنسقة

 اقبة تطبيق تشريعات العمل مر-٢

تقوم مفتشية العمل مبراقبة تطبيق القوانني وغريها من التشريعات واالتفاقات اجلماعية وعقود أرباب العمل العامة             -٢٧١
 .اليت تنظم السالمة والصحة املهنيتني
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وجمال عمل  . ن االجتماعية ومفتشية العمل يف مجهورية سلوفينيا هيئة إدارية تابعة لوزارة العمل واألسرة والشؤو            -٢٧٢
) Ur. 1. RS, 71/94; 71/94(اهليـئات اإلداريـة منصوص عليه بصفة غري مباشرة يف قانون تنظيم واختصاص الوزارات   

 وينص قانون تفتيش). 20/95 الفصل املتعلق بتنفيذ الرقابة وسلطات املفتشني، و- Ur. 1. RS, 67/94(وقـانون اإلدارة  
 .صراحة على سلطات هذه اهليئة اإلدارية وأساليب عملها) 32/97 وUr. 1. RS, 38/94(العمالة 

وقانون ) 32/97 وUr. 1. RS, 38/94(وجتـري املراقـبة يف جمال السالمة املهنية على أساس قانون تفتيش العمل    -٢٧٣
ل واللوائح التقنية ومعايري وتتمثل يف تنفيذ اللوائح يف هذا اجملا) 64/2001؛ وUr. 1. RS, 56/99(الصحة والسالمة املهنيتني 

 .السالمة

وتشـمل مراقبة السالمة والصحة املهنيتني الفحص املباشر للمباين والتحقق من ظروف العمل يف املباين وأماكن                 -٢٧٤
والوسائل الالزمة للسالمة الشخصية والتحقق من إجراء الفحوص        ) اآلالت واألدوات (العمل ومدى مالءمة وسائل العمل      

 .عدمه والظروف املناخية احمللية والعمل اآلمن نظراً إىل طبيعة النشاط وغري ذلكالطبية من 

 

 ١الرسم البياين 
 ٢٠٠١ إىل ١٩٩٧املهام اليت قامت هبا املفتشية يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني من 

 

 
 .مفتشية العمل :املصدر  

الدعاوى /القرارات/التفتيش اخلاص /التحقق/فتـيش الـدوري   الت: شـرح املصـطلحات املسـتعملة       
 .العقوبات املفروضة/التقارير/املرفوعة
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 ١٩٩٩التفتيش يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني يف عام  )أ(  

. ١٩٩٨ عملية تفتيش مقارنة بعام ٥ ٠٠٠، بزيادة قدرها ١٩٩٩ مبىن جتارياً يف عـام   ١٤٥ ٣٩٥مت تفتـيش     -٢٧٥
 وزيادة قدرها ١٩٩٨ عملية مقارنة بعام ١ ٤٤٣ عملية، وهي متثل زيادة قدرها ٥ ٩٥٧مليات التفتيش وبلـغ عـدد ع    

 حوادث  ٩ حادثة بالغة اخلطورة و    ٣٩٩ حادثة مهلكة و   ٢٠كما حقق املفتشون يف     . ١٩٩٧ عملـية مقارنة بعام      ٦٤١
أو عرضت حياة /بت يف أضرار مادية و حوادث خطرية مل تفض إىل أي إصابة لكنها تسب  ٨مجاعـية يف أماكن العمل ويف       

  قضية جنائية إىل النيابة العامة٣٣وفيما يتعلق بانتهاك التشريعات، أحيلت     . العمـال يف مكـان العمل وصحتهم للتهديد       
 . حكما٤٤٩ًوبلغ عدد األحكام اليت صدرت يف قضايا التلبس باجلرمية .  قضية إىل قضاة اجلنح١٧٣و

 ٤٨اجلدول 
 ليت قام هبا املفتشون يف جمال السالمة والصحة املهنيتنيعمليات التفتيش ا

 التفتيش املنتظم التحقق التفتيش اخلاص

 مؤشر التغري
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٩/١٩٩٨ 

 مؤشر التغري
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٩/١٩٩٨ 

 مؤشر التغري
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٩/١٩٩٨ 

١ ٩٧١ ٢ ٤٤٦ ١٢٤,١ ١ ٤٢٤ ١ ٦٤٣ ١١٥,٤ ١ ١١٩ ١ ٨٦٨ ١٦٦,٩ 

 .تشية العمل مف:املصدر  

 ٤٩اجلدول 
 احلوادث يف أماكن العمل واحلوادث اخلطرية

 املهلكة البالغة اخلطورة اجلماعية اخلطرية

مؤشر 
 التغري
١٩٩٩/
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

مؤشر 
 التغري
١٩٩٩/
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

مؤشر 
 التغري
١٩٩٩/
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

مؤشر 
 التغري
١٩٩٩/
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

١٥ ٢٠ ١٣٣,٣ ٣٦١ ٣٩٩ ١١٠,٥ ١٣ ٩ ٦٩ ١٥ ٨ ٥٣ 

 .مفتشية العمل: املصدر  

 ٥٠اجلدول 
 القرارات والدعاوى املرفوعة والتقارير املقدمة والعقوبات املفروضة

 القرارات القضايا احملالة إىل النيابة العامة القضايا احملالة إىل قضاة اجلنح العقوبات املفروضة

مؤشر 
 التغري
١٩٩٩/
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

مؤشر 
 التغري
١٩٩٩/
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

مؤشر 
 الغري
١٩٩٩/
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

مؤشر 
 التغري
١٩٩٩/
١٩٩٨ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

٢ ٠٨٣ ٢ ٥٣٨ ١٢١,٨ ٣٧ ٣٣ ٨٩ ١٧٤ ١٧٣ ٩٩ ٢٦٥ ٤٤٩ ١٦٩,٤ 

 .مفتشية العمل: املصدر  
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 ٢٠٠٠التفتيش يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني يف عام  )ب(  

 عمليات  ٢ ٠٠٧ يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني، من بينها         ٢٠٠٠  عملية تفتيش يف عام    ٦ ٣٧٣أجريـت    -٢٧٦
 . عملية تفتيش خاصة٢ ٧١٨ عملية حتقق و١ ٦٤٨منتظمة و

 وأجريت.  قـرارات تنظيمية خطية على أساس عمليات تفتيش منتظمة         ١ ٦٠٩ صـدرت    ٢٠٠٠ويف عـام     -٢٧٧
ويف إطار عمليات التفتيش اخلاصة، أجريت      . ت قد نفذت   عملـية حتقق للتأكد من أن التدابري الواردة يف القرارا          ١ ٦٤٨
 عملية تفتيش فقط يف جمال تأمني السالمة والصحة املهنيتني وعمليات التفتيش املتعلقة بعمل املرأة ليالً وعمليات                 ١ ٠٤٤

أساس وعلى  .  عملية تفتيش تتعلق باإلجراءات املربجمة     ١ ٦٧٤التفتـيش عـلى أسـاس الشكاوى اليت يقدمها العمال و          
 . قراراً تنظيميا١ً ٢١٦االستنتاجات اليت خلصت إليها عمليات التفتيش اخلاصة، صدر 

 إجراًء يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني على أساس عمليات التفتيش املنتظمة            ٩ ٣٤٦وقـد اختـذ إمجـاالً        -٢٧٨
 .وعمليات التحقق وعمليات التفتيش اخلاصة والقرارات التنظيمية

 ٥١اجلدول 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٩تفتيش يف عامي ال

 التفتيش املنتظم التحقق التفتيش اخلاص

 مؤشر التغري
١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠/١٩٩٩ 

 مؤشر التغري
١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠/١٩٩٩ 

 مؤشر التغري
١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠/١٩٩٩ 

٢ ٤٤٦ ٢ ٠٠٧ ٨٢,١ ١ ٦٤٣ ١ ٦٤٨ ١٠٠,٣ ١ ٨٦٨ ٢ ٧١٨ ١٤٥,٥ 

 .مفتشية العمل: املصدر  

 ٥٢اجلدول 
  والدعاوى املرفوعة والتقارير املقدمة إىل قضاة اجلنح والعقوبات املفروضةالقرارات

 القرارات القضايا احملالة إىل النيابة العامة القضايا احملالة إىل قضاة اجلنح العقوبات املفروضة

مؤشر 
 التغري
٢٠٠٠/
١٩٩٩ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

مؤشر 
 التغري
٢٠٠٠/
١٩٩٩ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

مؤشر 
 التغري
٢٠٠٠/
١٩٩٩ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

مؤشر 
 التغري
٢٠٠٠/
١٩٩٩ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

٢ ٥٣٨ ٢ ٩٧٣ ١١٧,٢ ٣٣ ٣٤ ١٠٣,١ ١٧٣ ١٩٣ ١١١,٦ ٤٤٩ ٥٢٨ ١١٧,٦ 

 . مفتشية العمل:املصدر  

 ٣٠ورفعت  .  حتقيقاً ٤٩٨ واليت وصفت بأهنا بالغة اخلطورة       ٢٠٠٠بلـغ عدد التحقيقات اليت أجريت يف عام          -٢٧٩
 تقريراً  ٩١ النائب العام املختص فيما يتعلق بأوجه القصور واملخالفات، ورفع           قضية جنائية على األشخاص املسؤولني إىل     

 ٥وقضى  .  شخصاً حتفهم فيها   ١٩ حادثة لقي    ١٦ وقعت   ٢٠٠٠ويف عام   .  قراراً تنظيمياً  ٣٦إىل قضـاة اجلنح وصدر      
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وتتلخص . إىل العمل أشـخاص حنبهم يف حوادث سري أثناء أدائهم عملهم املنتظم إضافة إىل شخص آخر كان يف طريقه                  
دهس بوسائل النقل والتسمم بأول أوكسيد الكربون والسقوط من على          : أهـم األسباب وراء احلوادث املهلكة يف اآليت       

 .مرتفع والصعق الكهربائي والشظايا املتطايرة والتسقيف غري اآلمن الذي يترتب عليه السقوط من على املباين

 ٢٠٠١حة املهنيتني يف عام التفتيش يف جمايل السالمة والص )ج(  

 عملية  ٢ ٢٧٦ يف جمايل السالمة والصحة املهنيتني كان من بينها          ٢٠٠١ عملية تفتيش يف عام      ٦ ٤٣٧أجريت   -٢٨٠
 ١ ٦٥١ومت التحقق من    . تفتـيش منتظمة تشمل تفتيش كل ما يتعلق مبجال السالمة والصحة املهنيتني يف أماكن بعينها              

 عمليات تفتيش خاصة    ٢ ٥١٠وأجريت  . ترتيبات املطلوبة يف القرارات التنظيمية قد نفذت      حالـة للتأكد مما إذا كانت ال      
فقط يف اجملال احملدد املتمثل يف ضمان السالمة والصحة املهنيتني، مثل عمليات التفتيش بوصفها جزءاً من إجراءات منظمة                  

التفتيش اليت جترى بناء على شكوى يقدمها العامل        بشكل خاص، أو عمليات التفتيش املتعلقة بعمل املرأة ليالً أو عمليات            
 .أو غريه

 ٥٣اجلدول 
 النقصان/ مؤشر الزيادة- ٢٠٠١ و٢٠٠٠عمليات التفتيش يف عامي 

 ٢٠٠١ و٢٠٠٠يف عدد عمليات التفتيش يف عامي 

  التفتيش املنتظم التحقق التفتيش اخلاص

٢٠٠٠ ٢ ٠٠٧ ١ ٦٤٨ ٢ ٧١٨ 

٢٠٠١ ٢ ٢٧٦ ١ ٦٥١ ٢ ٥١٠ 

 مؤشر التغري ١١٣,٤ ١٠٠,٢ ٩٢,٣
٢٠٠٠/٢٠٠١ 

 .مفتشية العمل: املصدر  

 ٥٤اجلدول 
 القرارات والدعاوى املرفوعة والتقارير املقدمة إىل قضاة اجلنح والعقوبات املفروضة

  القرارات القضايا احملالة إىل النيابة العامة القضايا احملالة إىل قضاة اجلنح العقوبات املفروضة
٢٠٠٠ ٢ ٩٧٣ ٣٤ ١٩٣ ٥٢٨ 

٢٠٠١ ٣ ٠٢٨ ٢٩ ١٦١ ٤٦٥ 

 مؤشر التغري ١٠١,٩ ٨٥,٣ ٨٣,٤ ٨٨,١
٢٠٠٠/٢٠٠١ 

 .مفتشية العمل: املصدر  
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 حادثاً حصلت   ٢١ ٤٨٤ حادثاً يف أماكن العمل يف سلوفينيا كان من بينها           ٢٥ ١٧٦، وقع   ٢٠٠١ويف عـام     -٢٨١
 .وادث األخرى جرت يف الطريق إىل العمل أو منهمباشرة يف أماكن العمل وأثناء السفر ألغراض العمل يف حني أن احل

 حوادث مجاعية ٦ حوادث بالغة اخلطورة يف أماكن العمل إضافة إىل    ٤٠٦، أعلـن وقـوع      ٢٠٠١ويف عـام     -٢٨٢
وهو .  شخصاً ١٩وأودت حوادث العمل اليت وقعت يف إطار اختصاص مفتشي العمل حبياة            . وصفها العمال بأهنا خطرية   

 .ة املاضيةنفس ما شهدته السن

  تكافؤ الفرص يف جمال الترقية-دال 

على وجوب إتاحة فرص متكافئة للنساء ) Ur. 1. RS, 42/2002( من قانون العمالة ٦ من املادة ٢تـنص الفقرة   -٢٨٣
ال والرجال وكذلك املساواة يف املعاملة يف التوظيف والترقية والتدريب والتعليم وإعادة التدريب واألجور وغريها من أشك            

كما حتظر املادة نفسها    . الـتعويض عـن العمل والتغيب عن العمل وظروف العمل وساعات العمل وإلغاء عقود العمل              
التميـيز املباشـر وغري املباشر القائم على نوع اجلنس أو العرق أو العمر أو احلالة الصحية أو العجز أو الدين أو غريه من             

 .مياملعتقدات أو امليل اجلنسي أو األصل القو

فـترات الـتوقف عن العمل وفترات الراحة اليومية          -هاء 
 واألسبوعية وساعات العمل واإلجازة املأجورة

  فترات التوقف عن العمل وفترات الراحة اليومية واألسبوعية-١

خبصوص فترات التوقف عن العمل للراحة أثناء ساعات العمل على ) Ur. 1. RS, 42/2002(ينص قانون العمالة  -٢٨٤
أما العمال الذين   .  دقيقة ٣٠نه حيق للعمال الذين يعملون بدوام كامل أثناء يوم العمل أن يتوقفوا عن العمل للراحة ملدة                 أ

يعملـون نصف دوام، شرط أال يقل عن أربع ساعات يومياً، فلهم أن يتوقفوا عن العمل أثناء يوم العمل بالتناسب مع ما                   
 ). من قانون العمالة١٥٤املادة ( الراحة ضمن ساعات العمل وتندرج فترة. ينفقونه من وقت يف العمل

وينص على أن للعمال احلق يف فترة راحة ال . كما يضمن القانون احلق يف فترة راحة بني كل يومي عمل متتاليني -٢٨٥
ذين نقلوا  أما العمال الذين تتوزع ساعات عملهم بصورة غري منتظمة أو ال          .  ساعة متتالية  ٢٤ ساعة  خالل     ١٢تقل عن   

 ). من قانون العمالة١٥٥املادة ( ساعة ٢٤ ساعة متتالية كل ١١إىل وظيفة أخرى مؤقتاً فيحق هلم االستراحة ملدة 

وفيما يتعلق بفترات الراحة األسبوعية، ينص القانون على أن للعمال، إضافة إىل فترة الراحة اليومية، احلق يف فترة         -٢٨٦
لكن إذا كان على العمال، ألسباب موضوعية أو تقنية أو تنظيمية، أن يعملوا      . ة متتالية  ساع ٢٤راحة أسبوعية ال تقل عن      

 ). من قانون العمالة١٥٦املادة (يف يوم راحة أسبوعي، فيتعني تعويضه بيوم راحة آخر يف األسبوع 

  ساعات العمل والعمل اإلضايف-٢

 ساعة ٤٠على أنه ال جيوز أن يتجاوز الدوام الكامل ) Ur. 1. RS, 42/2002( من قانون العمالة ١٤٢تنص املادة  -٢٨٧
 ساعة، على أال يقل عن ٤٠لكن، جيوز أن ينص القانون أو االتفاق اجلماعي على أن يقل الدوام الكامل عن . يف األسبوع

 . ساعة عمل يف األسبوع٣٦
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ال، بناء على طلب أرباب العمل،   أنه جيب على العم    ١٤٣وفـيما يتعلق بساعات العمل اإلضايف، جاء يف املادة           -٢٨٨
 :العمل لساعات تفوق عدد ساعات الدوام الكامل يف احلاالت التالية

 زيادة عبء العمل زيادة استثنائية؛ - 

إذا كانـت مواصلة العمل أو عملية اإلنتاج ضرورية ملنع تلف اآلالت أو تعرض حياة الناس وصحتهم                  -
 للخطر؛

 ي تعطل وسائل اإلنتاج من شأهنا أن تتسبب يف توقف العمل؛إذا كان العمل مستعجالً لتفاد - 

 إذا كان العمل ضرورياً لضمان سالمة الناس وممتلكاهتم وكذا سالمة حركة املرور؛ - 

يف احلاالت االستثنائية والعاجلة وغري املتوقعة األخرى اليت ينص عليها القانون أو االتفاق اجلماعي على                -
 .مستوى النشاط التجاري

 ساعة يف ١٨٠ ساعة يف الشهر و٢٠وينـبغي أال تتجاوز ساعـات العمل اإلضافية مثاين ساعات يف األسبوع و         -٢٨٩
وميكن أن يكون عدد الساعات اإلضافية يف اليوم واألسبوع والشهر          .  ساعات ١٠وال جيوز أن يتعدى يوم العمل       . السنة

وال جيوز اللجوء إىل    . ، على أال تتجاوز هذه الفترة ستة أشهر       عبارة عن متوسط فترة حيددها القانون أو االتفاق اجلماعي        
العمـل اإلضايف إذا كان باإلمكان أداء العمل أثناء ساعات العمل املنتظمة من خالل تنظيم العمل وتقسيمه كما جيب أو                    

 .توزيع ساعات العمل من خالل اللجوء إىل فترات عمل جديدة أو بواسطة استخدام عمال جدد

وعند .  القانون أيضاً على إمكان اللجوء إىل العمل اإلضايف عند حدوث كوارث طبيعية أو غري طبيعية               ويـنص  -٢٩٠
حدوث تلك الكوارث أو إذا كانت هذه الكوارث وشيكة الوقوع، فإن العمال ملزمون بالعمل أكثر من ساعات الدوام                  

وميكن أن يستغرق   . ر تلك الكوارث أو منع حدوثها     الكـامل أو اجلزئي يف أماكن عملهم أو القيام بعمل يرتبط بإزالة آثا            
 ). من قانون العمالة١٤٤املادة (ذلك العمل ما يلزم من الوقت إلنقاذ حياة الناس أو محاية صحتهم أو منع تلف املعدات 

ساعات العمل اإلضافية والعمل    (وتتمـتع بعـض الفئات من العمال حبماية خاصة عندما يقومون بعمل إضايف               -٢٩١
 من القانون تنص على أنه ال جيوز ألرباب العمل أن           ١٤٥فاملادة  ). ضـايف عـند حدوث كوارث طبيعية وغري طبيعية        اإل

 :يطلبوا إىل األشخاص التالني القيام بساعات إضافية

 العامالت، وذلك من أجل محاية دورهن يف اإلجناب واألمومة؛ -

 كبار السن من العمال؛ -

  سنة بعد؛١٨العمال الذين مل يبلغوا  -

 العمال الذين قد تتدهور صحتهم من جراء ذلك العمل بناء على رأي جلنة طبية؛ -

 ساعة أسبوعياً بسبب طبيعة العمل يف أماكن عملهم         ٣٦العمـال الذين يعملون بدوام كامل يقل عن          -
 حيث يوجد خطر جسيم لإلصابة أو التعرض إىل مشاكل صحية كبرية؛
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ام جزئي عمالً باللوائح املتعلقة بالتقاعد والتأمني من العجز أو اللوائح املتعلقة          العمال الذين يشتغلون بدو    -
 .بالتأمني الصحي أو غريها من اللوائح

  اإلجازات الدورية املأجورة-٣

يكتسب العمال احلق يف إجازة سنوية كاملة إذا كانوا قد عملوا فترة متواصلة ال تقل عن ستة أشهر بقطع النظر                     -٢٩٢
 .ا كانوا يشتغلون بدوام كامل أو بدوام جزئيعما إذ

على أن للعمال احلق يف إجازة سنوية ال تقل عن ) Ur. 1. RS, 42/2002( من قانون العمالة ١٥٦وتـنص املادة   -٢٩٣
ويتوقف احلد األدىن من أيام اإلجازة . أربعـة أسـابيع بصرف النظر عما إذا كانوا يشتغلون بدوام كامل أو بدوام جزئي    

وُتمنح ثالثة أيام إجازة إضافية للعمال كبار السن واملعاقني والعمال املصابني . وية على توزُّع أيام العمل على األسبوعالسن
ومينح للعمال يوم إجازة .  يف املائة والعمال الذين يرعون أطفاالً مصابني باختالل بدين أو عقلي   ٦٠بعجز بدين ال يقل عن      

 . سنة١٥إضايف عن كل طفل يقل عمره عن 

وينطبق الشيء نفسه على أي اتفاق      . وُيعـد أي إعالن يتنازل العامل مبوجبه عن حقه يف اإلجازة السنوية باطالً             -٢٩٤
 .يتفق العمال وأرباب العمل مبوجبه على التعويض عن اإلجازة السنوية غري املستعملة، باستثناء انتهاء عقد العمل

املادة (يدفع للعامل عند تغيبه عن العمل بسبب اإلجازة السنوية تعويضاً           وعلى رب العمل، مبوجب القانون، أن        -٢٩٥
وإذا مل يتلق العامل    . تبلغ قيمته متوسط الراتب الشهري الذي تلقاه خالل األشهر الثالثة املاضية          )  من قانون العمالة   ١٣٧

 .دىن لألجورخالل كل هذه الفترة ما ال يقل عن راتب شهري واحد، ُدفع له تعويض يساوي احلد األ

  التعويض عن األعياد الرمسية-٤

حكم ينص على أن أرباب العمل ملزمون بدفع ) Ur. 1. RS, 42/2002( من قانون العمالة ١٣٧يوجد يف املادة  -٢٩٦
 .تعويض للعمال عن األعياد الرمسية

مسألة األعياد ) Ur. 1. RS/I, 26/91(ويـنظمقانون األعياد الرمسية وأيام التوقف عن العمل يف مجهورية سلوفينيا   -٢٩٧
 :وفيما يلي األعياد الوطنية اليت يتعطل فيها العمل مبوجب القانون. الوطنية وأيام العطل املتعلقة هبا

 ؛)رأس السنة(يناير / كانون الثاين٢ و١ -

 ؛)، وهو يوم سلوفينيا الثقايف)Prešeren(ذكرى بريسريين (فرباير / شباط٨ -

 ؛)رى الثورة على االحتاللذك(أبريل / نيسان٢٧ -

 ؛)عيد العمال(مايو / أيار٢ و١ -

 ؛)اليوم الوطين(يونيه / حزيران٢٥ -

 ؛)يوم األموات(نوفمرب / تشرين الثاين١ -

 ).عيد االستقالل(ديسمرب / كانون األول٢٦ -
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 :وفيما يلي أيام عطل أخرى -٢٩٨

 ؛)األحد واالثنني(عيد الفصح  -

 عيد اخلمسني؛ -

 ؛)عيد صعود العذراء(طس أغس/ آب١٥ -

 ؛)يوم اإلصالح الديين(أكتوبر / تشرين األول٣١ -

 ). من قانون األعياد الرمسية وأيام التوقف عن العمل٢املادة ) (عيد امليالد(ديسمرب / كانون األول٢٥ -

 ٨املادة 

 النقابات

  اجلوانب الدستورية والتشريعية-ألف 

ن تتقيد القوانني وغريها من التشريعات مببادئ القانون الدويل          مـن الدستور، جيب أ     ٨طـبقاً لـلمادة      -٢٩٩
 .وتطبق املعاهدات، املصدق عليها واملنشورة، مباشرة. واملعاهدات املقبولة عموماً وامللزمة لسلوفينيا

 :والصكوك اليت صدقت عليها سلوفينيا واليت تنص على احلق يف إنشاء النقابات واالنضمام إليها هي كالتايل -٣٠٠

 ؛(Ur. 1. RS-MP, 1/1994; RS 2/1994)االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  -

 ؛(Ur. l. RS-MP, 7/99; RS 24/99)) بصيغته املعدلة(امليثاق االجتماعي األورويب  -

 ؛(Ur. l. SFRJ, 7/71)العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -

  بشـأن احلـرية النقابـية ومحاية حق التنظيم         ٨٧مة العمـل الدولـية رقـم        اتفاقـية مـنظ    -
(Ur. l. FLRJ-MP, 9/58; Ur. l. RS, 15/92)؛ 

  بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية٩٨اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم         -
(Ur. l. SFRJ-MP, 11/58; Ur. l. RS, 15/92)؛ 

 بشأن توفري احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال يف    ١٣٥دولية رقم   اتفاقـية مـنظمة العمـل ال       -
 .(Ur. l. SFRJ, 14/82; Ur. l. RS, 15/92)املؤسسات 

  دستور مجهورية سلوفينيا-١

على حق كل شخص يف التجمع وعقد       ) احلق يف التجمع وإنشاء اجلمعيات    ( من الدستور    ٤٢تنص املادة    -٣٠١
اء اجلمعيات؛ بيد أن الدستور ال يسمح ألفراد قوات الدفاع والشرطة باالنضمام اجتماعات سلمية وكذا حرية إنش

ويسمح بفرض قيود على احلق يف التجمع وإنشاء اجلمعيات، لكن يف احلدود اليت يقتضيها . إىل األحزاب السياسية
 .األمن القومي أو األمن العام واحلماية من تفشي األمراض املعدية
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ـ     -٣٠٢ ص للعالقات االقتصادية االجتماعية، ينص الدستور بالتفصيل على احلق يف إنشاء           ويف الفصـل املخص
 .حرية إنشاء النقابات وإدارهتا واالنضمام إليها) احلرية النقابية( منه ٧٦اجلمعيات، وتضمن املادة 

تماعية وينظم هذا احلق يف الفصل اخلاص بالعالقات االقتصادية واالج   . ويعـترف الدستور حبق اإلضراب     -٣٠٣
وجيوز تقييد هذا احلق بالقانون مع مراعاة نوع النشاط املعين وطبيعته مىت            . وينص على حق العمال يف اإلضراب     

 ). من الدستور٧٧املادة (اقتضت املصلحة العامة ذلك 

  اإلطار التشريعي-٢

 :ارهتا واالنضمام إليهافيما يلي أهم القوانني اليت تنظم سلوفينيا مبوجبها احلق يف إنشاء النقابات وإد -٣٠٤

 ؛)Ur. 1. RS, 42/2002(قانون العمالة  -

 ؛)Ur. 1. RS, 13/93(قانون التمثيل النقايب  -

 .(Ur. l. SFRJ, 23/91; Ur. l. RS, 17/91; 66/93)قانون اإلضراب  -

  إنشاء النقابات وإدارهتا واالنضمام إليها-باء 

  إنشاء النقابات وإدارهتا-١

  حـرية الـنقابات، من حيث إنشاُؤها وإدارهتا، على الصعيد التشريعي، قانون العمالة             يـنظم مسـألة    -٣٠٥
)Ur. 1. RS, 42/2002 (  وقـانون التمثيل النقايب)Ur. 1. RS, 13/93 .( كما ينظمها االتفاقان اجلماعيان العامان

 .واالتفاقات اجلماعية القطاعية واالتفاقات اجلماعية املهنية

 ل النقايبقانون التمثي )أ(  

تنشأ النقابات يف ما يسمى االجتماعات التأسيسية حيث يعتمد أعضاء النقابة نظامها األساسي أو غريه                -٣٠٦
وبغية تسهيل املعامالت القانونية، من املهم يف إدارة النقابات أن          . مـن القوانني األساسية اليت تنبين عليها النقابة       
 )Ur. 1. RS, 13/93( وينظم اكتساب هذه الصفة قانون التمثيل النقايب .تكتسـب هذه األخرية صفة الشخص االعتباري 

الذي ينص على أن النقابة تصبح شخصاً اعتبارياً عند صدور قرار بذلك بعد إيداع النظام األساسي أو غريه من                   
 .القوانني األساسية

ظم األساسية للنقابات على صعيد     وحتتفظ اهليئات اإلدارية املختصة يف الدرجة األوىل يف جمال العمل بالن           -٣٠٧
البلديات أو على صعيد جمتمعات حملية أوسع نطاقاً والنظم األساسية للنقابات يف الشركات واملؤسسات وغريها               

وحتتفظ . من املنظمات ويف احتادات أرباب العمل وهيئات الدولة واهليئات البلدية واجملتمعات احمللية األوسع نطاقاً             
بالنظم األساسية للنقابات اليت تعمل     ) وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية    (ؤون العمل   الوزارة املكلفة بش  

 .على املستوى الوطين أو على مستوى بلديات عدة أو جمتمعات حملية وفروع وأنشطة وقطاعات أوسع
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وجيب أن . ك املهمةويـبدأ إجراء إيداع النظام األساسي بناء على طلب املسؤول يف النقابة املنوطة به تل    -٣٠٨
. يتضمن طلب إيداع النظام األساسي حمضر االجتماع التأسيسي والنظام األساسي الذي قُدم الطلب بشأن إيداعه           

ويصـدر وزيـر العمل أو رئيس اهليئة اإلدارية املختصة يف الدرجة األوىل يف جمال العمل قراراً بقبول اإليداع يف                    
 . الطلبغضون مدة أقصاها مثانية أيام من تلقي

 منها  ١٥٤وقد اكتسبت   .  نقابة هلا الشخصية االعتبارية    ١٠ ٠٠٠ويوجـد يف سلوفينيا حالياً أكثر من         -٣٠٩
 مجعيات ٦( نقابة ممثلة على الصعيد الوطين ٢٣الشخصية االعتبارية بناء على قرار أصدره وزير العمل، مبا يف ذلك 

 ). القطاع االقتصادي واملهنةواحتادات، والباقي عبارة عن نقابات ممثلة على صعيد

 قانون العمالة )ب(  

يف الفصل املخصص لسري ومحاية املمثلني النقابيني فيما ) Ur. 1. RS, No. 42/2002(ينص قانون العمالة  -٣١٠
يـتعلق بواجـبات أرباب العمل إزاء النقابات على أن من واجب أرباب العمل توفري الظروف للنقابات حبيث                  

ع بأنشـطتها بسـرعة وفعالية وفقاً للوائح القانونية املعمول هبا واليت حتمي حقوق العمال               تسـتطيع االضـطال   
كمـا يـنص على أن أرباب العمل ملزمون بتيسري حصول النقابات على البيانات الالزمة للقيام                . ومصـاحلهم 

 .بأنشطتها

 االتفاقات اجلماعية )ج(  

دارة النقابات أيضاً بواسطة االتفاقني اجلماعيني العامني يف سلوفينيا فضالً عن القوانني املشار إليها، تنظَّم إ -٣١١
 .والعديد من االتفاقات اجلماعية القطاعية واملتعلقة مبهن بعينها

 أنه ال جيوز (Ur. l. RS, 40/97, 64/2000)وجـاء يف االتفـاق اجلماعي العام املتعلق بالقطاع اخلاص    -٣١٢
النقابات وإدارهتا حبرية يف أماكن العمل وأن ينتهك حقوق النقابات، وذلك           لالتفـاق اجلمـاعي أن يعيق إنشاء        

طلبات إىل الراء و اآلقترحات و املبادرات و املسؤولياهتا يف جمال تقدمي     االضطالع مب  دورها و  للسـماح هلـا بـأداء     
بشأن حقوق   صنع القرار يف مجيع مراحله       إشراك النقابات يف  فأرباب العمل ملزمون إذن ب    . السـلطات املختصة  

 من اخلارج النقابينيمثلني امل تصال ضمان ا، وعليهم بالتايلالعمـال وواجباهتم ومسؤولياهتم املستمدة من الوظيفة    
 وتوزيع يةعلومات النقابامل نشر  أن خيطروا مسبقاً، كما أن عليهم ضمان، علىنظمة يف إطار شركاهتمنقابات املبال

 .منشوراهتا حبرية

 من االتفاق اجلماعي العام املتعلق بالقطاع اخلاص على الظروف املادية اليت متارس             ٤٠وتـنص املـادة      -٣١٣
 :النقابات أنشطتها يف إطارها، وذلك على النحو التايل

هتيئة الظروف لكي متارس    جيب أن ينص االتفاق اجلماعي على صعيد الشركة أو االتفاق بشأن             )١(  
ت وأرباب العمل على الظروف املادية اليت متارس النقابات أنشطتها يف الذي يربم بني النقابا  والـنقابات أنشطتها    

 إطارها؛
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 :جيب توفري ما يلي لكي تزاول النقابات أنشطتها، ما مل ينص االتفاق على خالف ذلك )٢(  

 ساعة ٣٠ساعة مأجورة سنوياً عن كل عضو يف نقابة الشركة، على أال يقل الوقت املمنوح عن  -
 ساعة إذا كان عدد     ٦٠ موظفاً وأال يقل عن      ٢٠عدد املوظفني ال يتجاوز     إذا كـان    سـنوياً   

 موظفاً، ونصف ساعة عن كل واحد ممن تبقى من املوظفني ألداء الواجبات ٢٠املوظفني يتجاوز 
ملشاركة يف اهليئات املركزية للنقابات     يف ا املمثلون النقابيون   وال يشمل ذلك ما يقضيه      . النقابية

 وتتفق النقابات مع .على أعلى املستويات -قابية اليت تغطي قطاعا من القطاعات ويف اهليئات الن
اإلدارة على الظروف اليت يستعمل املمثلون النقابيون يف إطارها عدد الساعات اليت بني أيديهم              

ويف هذا الصدد، جيب أن يأخذوا يف احلسبان احتياجات أعضاء النقابات           . ملمارسـة مهـامهم   
 بات العمل؛ومصاحلهم ومتطل

 األماكن الضرورية ألنشطة النقابات وهيئاهتا وممثليها؛ -

 الوسائل التقنية الالزمة حلساب وسداد رسوم العضوية يف النقابات؛ -

ـ  - تلك لالعدد اإلمجايل على أال يتجاوز  أيام عمل مأجورة سنوياً لتدريب املمثلني النقابيني،    ةثالث
 .أعاله) ٢(بند الفرعي األول من البند ثلثَ الساعات الواردة يف الالساعات 

حتـدد النقابة عدد ممثليها يف كل شركة طبقاً لنظامها األساسي أو لوائحها واالتفاق بينها وبني           )٣(  
 رب العمل؛

 تنص االتفاقات على عقد اجتماعات األعضاء مرتني يف السنة كحد أقصى أثناء ساعات العمل؛ )٤(  

 املادية املتاحة لألنشطة النقابية عمالً هبذه املادة، قد يتفق رب العمل            بصرف النظر عن الظروف    )٥(  
أثناء أدائهم مهامهم النقابية، على رواتب ال تقل عن         حيصل املمثلون النقابيون،    والـنقابة املمـثلة لديه على أن        

 .الرواتب اليت كانوا يتلقوهنا قبل أداء تلك املهام

 (Ur. l. RS/I, 18/91; Ur. RS, 23/2001)ق بالقطاع العام يف مجهورية سلوفينيا ويضمن االتفاق اجلماعي املتعل -٣١٤
 واملهام املنوطة هبا للقيام أال تعيق االتفاقات اجلماعية متتع النقابات حبقوقها وأداء واجباهتا وحتمل مسؤولياهتا وفقا لدورها

وباملثل، ال . راء والطلبات إىل اهليئات املختصةبأنشطتها داخل املؤسسات العامة وتقدمي املبادرات واملقترحات واآل
ويقدم املدير واملوظفون املرخص هلم واإلدارات املهنية       . جيوز تقييد األنشطة النقابية بواسطة قرارات تلك اهليئات       

يت إىل الـنقابات معلومات عن مجيع القضايا اليت تتخذ اهليئات اإلدارية واملوظفون املرخص هلم بشأهنا قرارات وال       
تتعلق بالوضع االجتماعي االقتصادي ووضع العمل وحقوق العمال وواجباهتم ومسؤولياهتم املستمدة من العمل يف 

وعلى . املؤسسـات واملنظمات واهليئات العامة املمولة أساساً من املال العام، ومعلومات عن راتب كل شخص              
ع مراحل صنع القرار بشأن حقوق العمال وواجباهتم        املديـر واإلدارات املهنية متكني النقابة من املشاركة يف مجي         

 .ومسؤولياهتم املنبثقة عن الوظيفة

 أنه جيب التنصيص على ما يلي  أيضاً يف مجهورية سلوفينياالعامجاء يف االتفاق اجلماعي املتعلق بالقطاع و -٣١٥ 
 :األنشطة النقابيةفيما يتصل ب
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كي  ل، ساعة٥٠ على أال يقل ذلك عن ،املؤسسة سنوياً لكل عامل يف       على األقل  اعة مأجورة س -
وال .  اهليئة النقابية خارج املؤسسةأنشطة يف يشاركوا ويقوم املمثلون النقابيون بأنشطتهم النقابية

 يف اهليئات املركزية للنقابة     املمثلني النقابيني  شاركةُ م  عدد الساعات هذا   دخـل يف حسـاب    ي
، ينبغي أال املمثلني النقابيني عدد أياً كانو. د القطاع على صعيويف هيئات النقابات) اجلمعيات(

أي عمل جمموع  (الذي يستعملونه يف األنشطة النقابية    يقـل عـدد الساعات املأجورة اإلمجايل        
رب  النقابة و  تتفقو . ساعة سنوياً  ٥٠ وال عن    ةعن عدد العمال يف املؤسس    ) املمـثلني النقابيني  

 املتاح هلم لالضطالع بأنشطتهم،      عدد الساعات  لنقابيني املمثلني ا  استعمالشروط   على   العمـل 
وجيب . يـأخذوا بعني االعتبار احتياجات أعضاء النقابة ومصاحلهم ومتطلبات العمل عـلى أن    

، أو جيب مكافأة عبء العمل      املمثلني النقابيني   املفروضة على  عملال التزامات أو معايري     ختفيف
 ؛عتادة ساعات العمل املناءقد مت أث بوصفه عمالً  منفصالًاإلضايف

 ؛بشرط إخطارها سلفاًإىل املؤسسة حبرية اخلارجيني   النقابينيمثلنياملدخول  -

 ؛ النقابيةنشوراتاملنشر املعلومات النقابية وتوزيع حرية  -

هتيئة املساعدة املهنية و  تيسـري عمـل النقابات واهليئات التابعة هلا وممثليها النقابيني عرب تقدمي              -
 ؛) وغري ذلكة واإلدارية التقنيساعدةاملباين وامل(املناسبة  وفالظر

 .لوسائل التقنية الالزمة حلساب وسداد رسوم العضوية يف النقاباتا -

 .ويف ضوء ما تقدم، تتفق اإلدارة مع النقابات على هتيئة الظروف اليت تسمح للنقابات بالقيام بعملها -٣١٦

  االنضمام إىل النقابات-٢

ـ  -٣١٧  منه على حق كل فرد يف إنشاء نقابة أو إدارهتا أو ٧٦وتنص املادة . ل الدسـتور احلـرية النقابية    يكف
 :إذن، فهذا احلكم الدستوري ينص على نوعني من احلرية. االنضمام إليها

 حرية نقابية إجيابية تتمثل يف ضمان حق األفراد يف أن يصبحوا أعضاء يف نقابات مبحض إرادهتم؛ -

ية سلبية تشمل حق كل شخص ُتستوىف فيه شروط العضوية يف أن يقرر حبرية االنضمام حرية نقاب -
 .إىل نقابة من عدمه

  أنشطة املمثلني النقابيني ومحايتهم-٣

) Ur. 1. RS, 42/2002(يـنظم أنشطة املمثلني النقابيني ومحايتهم على الصعيد التشريعي قانون العمالة   -٣١٨
 .لعامانوكذا االتفاقان اجلماعيان ا

 قانون العمالة )أ(  

، فيما يتعلق باملمثلني النقابيني، على أنه حيق لنقابة يعمل )Ur. 1. RS, 42/2002(يـنص قانون العمالة   -٣١٩
فإن مل يعني املمثل النقايب،     . أعضاؤها يف شركة معينة أن تعني أو تنتخب ممثالً نقابياً ميثل النقابة لدى رب العمل              
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وحيق هلؤالء ضمان . وجيب على النقابة أن تعلم رب العمل بتعيني أو انتخاب املمثلني النقابيني. هامثَّل النقابة رئيس
حقـوق أعضاء النقابة ومصاحلهم ومحايتها لدى رب العمل، لكن عليهم أن يقوموا بأنشطتهم النقابية يف أوقات                 

 .وبطريقة ال تعيق فعالية نشاط رب العمل

ثلني النقابيني ورسوم العضوية يف النقابة، ينص القانون على ضرورة حتديد عدد            وفـيما يتعلق حبماية املم     -٣٢٠
من هذا القانون طبقاً للمعايري املتفق عليها يف االتفاق  )٢(١١٣املمـثلني النقابـيني الذيـن يتمتعون حبماية املادة          

ني، كما ال جيوز إخضاعهم     وال جيوز خفض رواتب هؤالء املمثلني النقابي      . اجلمـاعي أو بني رب العمل والنقابة      
 .إلجراءات تأديبية أو إلجراءات ترمي إىل جتريدهم من حقوقهم أو وضعهم يف وضع أقل حظوة أو يف حالة تَبعية

وفيما يتصل حبماية املمثلني النقابيني يف حال تبدل رب العمل، ينص القانون على أهنم حيافظون على وضعهم إذا                   -٣٢١
أما املمثلون النقابيون الذين انتهت مدة خدمتهم       . روط تعيينهم بناء على اتفاق مجاعي     تقـرر مـع رب العمل اجلديد ش       

 .بسبب االنتقال فيستمرون يف التمتع باحلماية طبقاً للفقرة السابقة بعد انقضاء سنة على انتهاء خدمتهم

 االتفاقان اجلماعيان )ب(  

بوجه خاص ) 64/2000؛ Ur. 1. RS, 40/97(اص يتـناول االتفـاق اجلماعي العام املتعلق بالقطاع اخل   -٣٢٢
 : على اآليت٤١حصانة املمثلني النقابيني، وينص يف مادته 

 يتمتع املمثلون النقابيون باحلصانة عند أدائهم مهامهم النقابية؛ )١(  

ماعية إذا تصرف املمثلون النقابيون، عند قيامهم بأنشطتهم النقابية، وفقاً للقوانني واالتفاقات اجل )٢(  
والقوانني العامة املعمول هبا، مل جيز نقلهم إىل وظيفة أخرى أو رب عمل آخر أو وضعهم يف وظيفة تكون زائدة                    

 عن احلاجة، دون موافقة النقابة؛

ال جيوز مبوجب الشروط املنصوص عليها يف الفقرة السابقة خفض رواتب املمثلني النقابيني دون               )٣(  
ز إخضاعهم إلجراءات تأديبية أو إلجراءات ترمي إىل جتريدهم من حقوقهم أو وضعهم موافقة النقابة، كما ال جيو

 يف وضع أقل حظوة أو يف حالة تبعية؛

وُيعد السكوت خالل   . األجـل الذي جيب فيه على النقابة اإلعراب عن موافقتها هو مثانية أيام             )٤(  
 هذه املدة احملددة عالمة على املوافقة؛

 ويقع عبء اإلثبات على رب العمل؛. النقابة، جاز لرب العمل اللجوء إىل التوفيقإن مل توافق  )٥(  

جيـوز أيضـاً أن تعمد النقابة إىل التوفيق إذا رأت أن املمثلني النقابيني قد عوملوا معاملة سيئة                   )٦(  
 بسبب أنشطتهم النقابية؛

 حتديد العمال الزائدين عن احلاجة يف       تنطبق األحكام املتعلقة بالتوفيق يف اإلجراءات الرامية إىل        )٧(  
 شركة من الشركات مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال؛
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تـدوم مـدة حصانة املمثلني النقابيني، مبوجب هذه املادة، تسعة أشهر إضافية بعد انتهاء مدة                 )٨(  
 خدمتهم بصفتهم ممثلني نقابيني؛

ادة املسؤولون يف النقابات ويف مقراهتا الرئيسية       يقصـد باملمثلني النقابيني أيضاً مبوجب هذه امل        )٩(  
الذين يعملون يف الشركة لكنهم مل يعينوا       ) رؤساء اللجان النقابية اإلقليمية والوطنية ورؤساء النقابات اإلقليمية       (

 .ومل ينتخبوا بوصفهم ممثلني نقابيني يف هذه الشركة

 (KPND, Ur. l. RS/I, 18/91; Ur. l. RS, 23/2001)هورية سلوفينيا يكفـل االتفاق العام املتعلق بالقطاع العام يف مج  -٣٢٣
 من االتفاق   ٢٠املادة  (للممثلني النقابيني التمتع باحلقوق املستمدة من قانون العمالة لسنتني إضافيتني بعد انتهاء مدة اخلدمة               

لرواتب اليت كانوا حيصلون عليها ، كما يضمن هلم، أثناء اضطالعهم بأنشطتهم، نفس ا)العام املتعلق بالقطاع العام
 ).٤٥املادة (قبل توليهم مهامهم النقابية 

  الربط بني النقابات على الصعيدين الوطين والدويل-٤

على الشروط األساسية اليت ينبغي أن ) Ur. 1. RS, 13/93( من قانون التمثيل النقايب ٨تـنص املـادة    -٣٢٤
 :هيتستوفيها النقابة لكي تكون ممثلة حقاً، و

أن تكـون دميقراطـية وحتـترم حـرية االنضمام إليها وحرية إدارهتا وإعمال حقوق أعضائها        -
 والتزاماهتم؛

 أن تكون قد قامت بأنشطتها ملدة ال تقل عن ستة أشهر متتاليات؛ -

 أن تكون مستقلة عن أجهزة الدولة وأرباب العمل؛ -

 الذاتية؛أن تكون ممولة من رسوم العضوية وغريها من املصادر  -

 .أن يكون هلا عدد حمدد من األعضاء -

وُتعد الرابطات واالحتادات النقابية اليت تضم نقابات من فروع ومهن وحرف شىت أهنا ممثلة على الصعيد الوطين إذا 
 يف املائة من عمال فرع من الفروع أو مهنة من املهن أو حرفة من احلرف قد أصبحوا                  ١٠كـان ما ال يقل عن       

 .أعضاء فيها

 :ويوجد يف سلوفينيا حالياً ست رابطات ممثِّلة، وهي -٣٢٥

 ؛)٣(رابطة نقابات سلوفينيا -

 ؛)االستقالل) (NEODVISNOST( نيودفيسنوست -احتاد النقابات السلوفينية اجلديدة  -

 احتاد النقابات السلوفينية التسعني؛ -

 ؛)٤()PERGAM( برغام -احتاد النقابات السلوفينية  -

 ؛)ALTERNATIVA( ألِترناتيفا -لنقابات السلوفينية احتاد ا -
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 ).)٥(التضامن( سوليدارنوست -احتاد العمال  -

وفيما يتعلق بالروابط الدولية، ال توجد أي أحكام تشريعية حمددة، لكن احلق يف حرية إنشاء اجلمعيات واالنضمام 
 .إليها املكفول ينطبق مباشرة يف احلالة اليت حنن بصددها

 ات املسلحة والشرطة وإدارة شؤون الدولة القو-٥

وإذا كان هذا احلكم .  من الدستور على حرية إنشاء النقابات واالنضمام إليها وإدارهتا         ٧٦تـنص املادة     -٣٢٦
 .الدستوري ال يتطرق صراحة سوى للنقابات، فإنه يتعلق أيضاً مبنظمات أرباب العمل

 موظفو الدولة )أ(  

الذي يتعلق باملوظفني املعنيني بإدارة شؤون الدولة ) ZDDO, Ur. 1. RS, 15/90(الدولة جـاء يف قانون موظفي   -٣٢٧
، وأن )Ur. 1. RS, 42/2002(أن وضع النقابات اليت تعمل لدى أجهزة الدولة هو الوضع املنصوص عليه يف قانون العمالة 

الواردة يف االتفاق اجلماعي املنطبق      الظروف اليت تعمل النقابات يف ظلها جيب أن تكون هي متاماً الظروف              نفس
 .على نقابات القطاع العام

 أفراد القوات املسلحة والشرطة )ب(  

)) Ur. 1. RS, 49/98(وقانون الشرطة ) Ur. 1. RS, 82/94(قانون الدفاع (ال تفرض التشريعات املعنية  -٣٢٨
 .أي قيود على إنشاء نقابات ألفراد القوات املسلحة والشرطة وإدارهتا

  التمثيل النقايب-جيم

 .التمثيل النقايب ومعايري التمثيل) ZRSin, Ur. 1, RS, 13/93(ينظم قانون التمثيل النقايب  -٣٢٩

 :وينص هذا القانون على أن النقابة اليت ترغب يف اكتساب صفة املمثل النقايب جيب أن تتوفر فيها الشروط التالية -٣٣٠

االنضمام إليها وحرية إدارهتا وإعمال حقوق أعضائها أن تكـون دميقراطـية وحتـترم حـرية        -
 والتزاماهتم؛

 أن تكون قد قامت بأنشطتها ملدة ال تقل عن ستة أشهر متتاليات؛ -

 أن تكون مستقلة عن أجهزة الدولة وأرباب العمل؛ -

 أن تكون ممولة من رسوم العضوية وغريها من املصادر الذاتية؛ -

وتربهن النقابة عن عدد أعضائها (ألعضاء طبقاً ألحكام هذا القانون أن يكون هلا عدد حمدد من ا -
 .بتقدمي إعالنات موقعة عن انضمامهم
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ويف إطار الشروط املنصوص عليها أعاله، ُتعد الرابطات واالحتادات النقابية اليت تضم نقابات من فروع                -٣٣١
 يف املائة من عمال فرع من الفروع أو ١٠ل عن ومهن وحرف شىت أهنا ممثلة على الصعيد الوطين إذا كان ما ال يق

 .مهنة من املهن أو حرفة من احلرف قد أصبحوا أعضاء فيها

وتعـد النقابات ممثِّلة يف قطاع أو مهنة أو حرفة أو بلدية أو مجاعة حملية أوسع أو يف منظمة إذا كانت                      -٣٣٢
وبصرف النظر عن الفقرة السابقة، تعد النقابات       . منضوية حتت رابطة أو احتاد النقابات ممثل على الصعيد الوطين         

غري املنضوية حتت رابطة أو احتاد بأهنا ممثلة يف قطاع أو مهنة أو حرفة أو بلدية أو مجاعة حملية أوسع إذا كانت تفي 
هنة  يف املائة من عمال القطاع أو امل١٥بالشروط املنصوص عليها يف قانون التمثيل النقايب وإذا كان ما ال يقل عن 

ويف ظل الظروف نفسها، تعد النقابات اليت تنشط يف املنظمات . أو احلرفة أو البلدية أو اجلماعة احمللية أعضاء فيها
 .ممثلةً هي األخرى

فوزير العمل هو الذي يقرر بشأن القوة التمثيلية للرابطات . وتصدر قرارات رمسية خبصوص القوة التمثيلية -٣٣٣
أما القرار املتعلق بالقوة التمثيلية     . نقابات اليت تعمل على صعيد القطاع أو املهنة أو احلرفة         واالحتادات النقابية وال  

 .على صعيد املنظمات أو املؤسسات العامة فيعود إىل رب العمل يف إطار الشروط املنصوص عليها يف القانون

ات إىل احملاكم املعنية بالشؤون العمالية وتـرفع اخلالفات املتعلقة بالقرارات اخلاصة بالقوة التمثيلية للنقاب     -٣٣٤
واحملاكم املعنية بالشؤون العمالية، اليت ينظم صالحياهتا وعملها قانون احملاكم املعنية بالشؤون العمالية . واالجتماعية

، تقضـي يف اخلالفات العمالية اجلماعية املترتبة على  (Ur. l. RS, 19/94, 20/98, 42/02, 63/03)واالجتماعـية  
 .لقرارات املتعلقة بالقوة التمثيلية للنقاباتا

 :وتتلخص اختصاصات النقابات املمثِّلة يف اآليت -٣٣٥

 إبرام اتفاقات مجاعية عامة؛ -

 املشاركة يف أعمال اهليئات اليت تقرر بشأن املسائل املتعلقة بأمن العمال االقتصادي واالجتماعي؛ -

دارة طبقـاً لألحكام اخلاصة لقانون مشاركة العمال       تعيني العمـال املرشحني للمشاركة يف اإل      -
 .(Ur. l. RS, 42/93, 61/2000, 56/2001)يف اإلدارة 

  حق اإلضراب-دال 

. يعترف الدستور باحلق يف اإلضراب وينظمه يف إطار الفصل املخصص للعالقات االقتصادية واالجتماعية             -٣٣٦
وجيوز تقييد هذا احلق بالقانون مع      . ق العمال يف اإلضراب   تنص على ح  ) حق اإلضراب ( من الدستور    ٧٧فاملادة  

 .مراعاة نوع النشاط املعين وطبيعته إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك

 :وتتلخص القوانني اليت تنظم حق اإلضراب وتقيده فيما يلي -٣٣٧ 

 ؛(Ur. l. SFRJ, 23/91; Ur. l. RS, 17/91; 66/93)قانون اإلضراب  -

 ؛)Ur. 1. RS, 82/94, 33/2000(قانون الدفاع  -
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 ؛)Ur. 1. RS, 49/98, 66/98(قانون الشرطة  -

 ؛(Ur. l. SRS, 17/78; Ur. l. RS, 12/92)قانون إنفاذ العقوبات اجلنائية  -

 ؛)Ur. 1. RS, 9/92, 36/2000(قانون اخلدمات الصحية  -

 ؛(Ur. l. SFRJ, 45/86; Ur. l. RS, 13/93; 18/2001)قانون الطريان  -

 ؛)Ur. 1. RS, 56/99, 56/99(قانون اخلدمات اجلمركية  -

 ).Ur. 1. RS, 92/99(قانون النقل بالسكك احلديدية  -

  التشريعات املنظمة حلق اإلضراب-١

 .(Ur. l. SFRJ, 23/91; Ur. l. RS, 17/91; 66/93)ينظم حق اإلضراب قانون اإلضراب  -٣٣٨

 أحكام عامة )أ(  

ضراب بأنه توقف منظم عن العمل يقوم به العمال إلعمال حقوق وحتقيق مصاحل             يعـرف القـانون اإل     -٣٣٩
 .اقتصادية واجتماعية مستمدة من العمل، وحيق للعمال املشاركة مبحض إرادهتم يف اإلضراب أو عدم املشاركة

كما . ماًوميكن تنظيم اإلضراب على صعيد الشركة أو القطاع الصناعي أو املهنة وقد يكون اإلضراب عا -٣٤٠ 
 . وليس فقط يف شركة أو منظمة برمتها- مصنع أو إدارة -ميكن تنظيمه يف جزء من منشأة 

أما على مستوى   . ويـتخذ قـرار اإلضراب على مستوى الشركة املنظمةُ النقابية الرمسية لتلك الشركة             -٣٤١
وأما قرار اإلضراب العام فتتخذه . املهنةالقطاع أو املهنة، فتتخذ ذلك القراَر املنظمةُ النقابية لذلك القطاع أو تلك 

وإذا تقرر  . كما ميكن للعمال على صعيد الشركة أن يتخذوا قرار اإلضراب باألغلبية          . أعلى هيئة نقابية يف البالد    
 .اإلضراب، أنشئت جلنة خاصة باإلضراب متثل مصاحل العمال وتقود اإلضراب بامسهم

أما قرار اإلضراب على . مل باإلضراب قبل مخسة أيام من بدايتهوجيب على جلنة اإلضراب إبالغ رب الع -٣٤٢
وعلى . صعيد القطاع أو املهنة أو قرار اإلضراب العام فتخطر به اهليئة املختصة يف الغرفة التجارية أو اجلمعية املهنية

 .ل اخلالف ودياًجلنة اإلضراب وممثلي املؤسسات املقصودة باإلضراب منذ إعالن اإلضراب وأثناءه أن يسعوا يف ح

ويـتوقف اإلضراب باتفاق من اختذوا قرار اإلضراب مع اجلهات اليت أُخطرت به بقرار من النقابات أو                  -٣٤٣
 .العمال الذين قرروا اإلضراب

 املتطلبات اإلجرائية )ب( 

ه جيـب على جلنة اإلضراب، وفقا للقانون، أن تعلن عن اإلضراب قبل مخسة أيام على األقل من موعد                  -٣٤٤
وحييط رب العمل علما بذلك لدى استالم قرار اإلضراب، الذي اعتمده . املقرر، وجيب أن تعلم رب العمل باألمر

وجيب أيضا إرسال القرارات املتعلقة باإلضراب يف فرع من         . يف مـرحلة سـابقة أغلبية العمال أو زعماء النقابة         
 .صة لغرفة التجارة أو الرابطة املهنيةوباإلضرابات العامة إىل اهليئة املخت) جمال مهين(الفروع 
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 :وحيدد قرار اإلضراب -٣٤٥

 مطالب العمال؛ - 

 وقت اإلضراب ومكانه؛ - 

 .جلنة اإلضراب - 

وجيـب تنظيم اإلضرابات والقيام هبا على حنو ال يهدد سالمة األشخاص وصحتهم وسالمة املمتلكات،                -٣٤٦
 .ابوحبيث ال يتعذر استئناف العمل بعد إهناء اإلضر

، ال جيوز )الشرطة والدفاع والنقل والصحة(ويف األنشطة ذات األمهية اخلاصة بالنسبة إىل اجملتمع والدولة  -٣٤٧
 : الدخول يف إضراب إال يف ظروف تضمن ما يلي

حـد أدىن من اخلدمة على حنو يكفل سالمة الناس واملمتلكات أو يهيئ الظروف الالزمة حلياة                 - 
 املنظمات األخرى؛الناس وعملهم أو عمل 

 .الوفاء بااللتزامات الدولية - 

ويف هذه احلاالت، جيب اإلعالن عن اإلضرابات قبل بدئها بعشرة أيام، وجيب أن يتضمن قرار اإلضراب أيضا بيانا 
 .لطريقة تقدمي احلد األدىن من اخلدمة

 ذلك على حنو خطري أداء مهام وميكن للعمال يف اهليئات احلكومية ممارسة حق اإلضراب شريطة أال يعوق -٣٤٨
وحيدد إعالن عام أو اتفاق مجاعي، وفقا للقانون، الوظائف واملهام اليت جيب أن يستمر أداؤها أثناء              . هذه اهليئات 

ويف هذه احلالة، جيري إعالم املسؤول عن اهليئة باإلضراب، إذ ُيرسل إليه قرار             . اإلضـراب باعتـبارها ضرورية    
 .داء الوظائف واملهام املذكورة سلفا قبل بدء اإلضراب بسبعة أيام على األقلاإلضراب وبيان لطريقة أ

 حظر النتائج السلبية النامجة عن املشاركة يف إضراب )ج( 

يـنص القـانون على أن تنظيم إضراب واملشاركة فيه ال يشكالن انتهاكا اللتزامات العمل، وال جيوز                  -٣٤٩
 لتحديد املسؤولية التأديبية أو املادية للعامل كما ال جيوز أن يترتب            اسـتخدام أي منهما كحجة الختاذ إجراءات      

 . عليهما فصل العامل من وظيفته

وحيتفظ العمال الذين يشاركون يف إضراب حبقوقهم األساسية يف العمل، باستثناء احلق يف تقاضي راتب                -٣٥٠
مبوجب اللوائح املتعلقة بتأمني املعاش شخصـي، كمـا حيـتفظون حبقوقهم يف تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة             

 .والتأمني من اإلعاقة

وحيظر القانون أيضا قيام أرباب العمل أثناء اإلضراب بتوظيف عمال آخرين لتعويض العمال املشاركني               -٣٥١
كما ال جيوز ألصحاب العمل منع العمال من املشاركة يف إضراب أو استخدام وسائل عنيفة    . يف إضراب مشروع  

 .ء اإلضرابإلهنا
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  القيود املفروضة على حق اإلضراب-٢

 من الدستور، جيوز تقييد حق اإلضراب قانونا إذا اقتضى احلفاظ على الصاحل العام القيام ٧٧طبقا للمادة  -٣٥٢
 :وخبصوص جواز تقييد حق اإلضراب، تنص القوانني القطاعية اخلاصة على القيود التالية. بذلك

  (Ur. 1. RS, 82/94) قانون الدفاع

وجيب على العاملني الذين . حيظر قانون الدفاع صراحة دخول املوظفني العسكريني يف إضراب أثناء اخلدمة -٣٥٣
 :يقومون مبهام إدارية ومهنية يف جمال الدفاع أن حيرصوا على ما يلي

 القـيام عـلى حنـو مسترسل باألنشطة العسكرية وغريها من األنشطة املتصلة بأداء املواطنني               - 
والشـركات الـتجارية واملؤسسـات العامة وغريها من املنظمات لواجباهتا يف جمال الدفاع؛              

 واالضطالع على حنو مسترسل مبهام الدفاع املدين؛

 االستعداد يف أي وقت الختاذ إجراءات الطوارئ وتقدمي خدمات الربيد والتعبئة؛ - 

تصلة بتقدمي املعدات والرعاية الصحية     االضـطالع بال عائق ويف أي وقت بالوظائف واملهام امل          - 
 .للقوات، وصيانة الوسائل واملرافق والتجهيزات، والنقل والتخزين ألغراض عسكرية

وال حيـق لـلموظفني العسكريني والعاملني املكلفني بوظائف إدارية ومهنية يف جمال الدفاع الدخول يف                 -٣٥٤
ظهر هتديد عسكري مباشر أو أعلنت حالة طوارئ أو       إضـراب إذا كان البلد معرضا خلطر هجوم وشيك أو إذا            

وُيحظر اإلضراب يف ظروف أخرى، عندما ترى الدولة أن دفاع الدولة وسالمتها            . حرب، حىت تزول هذه احلالة    
 . يف خطر

  (Ur. 1. RS, 49/98) قانون الشرطة

لداخلية املخولني أداؤها أثناء    يبني قانون الشؤون الداخلية الواجبات اليت ينبغي ملوظفي هيئات الشؤون ا           -٣٥٥
 :ويف أوقات اإلضراب، يتعني على موظفي الشرطة االضطالع باملهام التالية. اإلضراب

 محاية حياة األشخاص وسالمتهم وممتلكاهتم؛ - 

 منع اجلرائم والكشف عنها والتحقيق فيها؛ - 

 ت املختصة؛كشف وإيقاف مرتكيب اجلرائم وغريهم من املطلوبني وتسليمهم للهيئا - 

محايـة أشـخاص معيـنني وهيئات ومرافق ومناطق وأماكن عمل وبيانات سرية معينة تابعة للهيئات                 - 
 احلكومية؛

 حفظ النظام العام؛ - 

مراقـبة وتنظـيم حـركة املـرور على الطرقات العامة؛ ومحاية حدود الدولة وأداء عمليات التفتيش                - 
 احلدودي؛
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 .يف اللوائح املتعلقة باألجانبأداء الوظائف املشار إليها  - 

وجيب على موظفي الشرطة القيام هبذه املهام يف وقتها وعلى حنو فعال وبامتثال تعليمات املديرين، وجيب  -٣٥٦
 .على العاملني يف جهاز الشرطة، خالل اإلضرابات، ضمان االضطالع بال عائق باملهام املذكورة أعاله

  ( Ur. 1. SRS, 17/78; Ur. 1. RS, 12/92, 22/2000) قانون تنفيذ العقوبات

يـبني قانون تنفيذ العقوبات الواجبات اليت يتعني على موظفي املؤسسات اإلصالحية االضطالع هبا أثناء       -٣٥٧
وخـالل اإلضرابات، يتعني على العاملني يف اإلدارة أداء مجيع األعمال واملهام اليت تضمن سالمة               . اإلضـرابات 

 .  عائق، كما جيب على احلراس اصطحاب احملتجزين ومحايتهم طبقا ألوامر احملاكماإلدارة واشتغاهلا بال

 (Ur. 1. RS, 9/92) قانون اخلدمات الصحية

يـنص قـانون اخلدمات الصحية على وجوب قيام العاملني وقت اإلضرابات بتقدمي املساعدة والرعاية                -٣٥٨
 .والعناية الطبية املستعجلة إىل املرضى

 (Ur. 1. SFRJ, 45/86; Ur. 1. RS, 13/93) نقانون الطريا

 :جيب على مراقيب احلركة اجلوية وغريهم من التقنيني أن يضمنوا طبقا لقانون الطريان ما يلي -٣٥٩

 سري حركة الطريان الدويل بال عائق؛ - 

 القيام مبهام البحث واإلغاثة يف حال سقوط طائرة؛ - 

 .سالمة احلركة اجلوية - 

 (Ur. 1. RS, 56/99) جلماركقانون خدمات ا

جيب على املوظفني املخولني، طبقا لقانون اجلمارك، أن يضمنوا، أثناء اإلضرابات، أداء املهام التالية بال                -٣٦٠
 : عائق

 مراقبة البضائع واملسافرين ووسائل النقل؛ -

 داد الفواتري؛إقرار البضائع املسموح باستهالكها أو استعماهلا، وحساب الرسوم اجلمركية أو إع -

 تفتيش البضائع اليت خيضع استريادها وتصديرها للوائح خاصة؛ -

 مراقبة حركة النقد يف نقاط عبور املسافرين واحلركة احلدودية احمللية؛ -

 منع وكشف املخالفات اجلمركية وغريها من اجلرائم املرتكبة يف اإلجراءات اجلمركية؛ -

 لعملة احمللية أو األجنبية؛منع وكشف خمالفات تصدير واسترياد ا -

 .القيام باإلجراءات اإلدارية يف الدرجة األوىل والثانية وإجراءات املخالفات يف الدرجة األوىل -
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 (Ur. 1. RS, 92/99) قانون النقل احلديدي

 : من قانون النقل احلديدي اإلجراءات خالل اإلضرابات وتنص على ما يلي٧تتناول املادة  -٣٦١

ئح املتعلقة بسالمة النقل احلديدي، جيب على العمال، يف أوقات اإلضراب، ضمان حد             طبقا للوا  - 
أدىن مـن خدمـات الـنقل احلديدي اليت تكفل سالمة األشخاص واملمتلكات والالزمة لعمل               

وسيحدد اتفاق مجاعي   . األشخاص االعتباريني والطبيعيني فضال عن الوفاء بااللتزامات الدولية       
احلديدي واتفاق يستند إليه عناصر وضع جدول زمين وطريقة العمل خالل           بشأن أنشطة النقل    

 اإلضراب؛

وأثـناء اإلضراب، جيب على العمال أيضا االضطالع خبدمات النقل احلديدي ألغراض الدفاع              - 
 .واحلماية واإلغاثة، واملهام الالزمة حلماية الناس واملمتلكات يف أوقات الكوارث الطبيعية وغريها

 ٩املادة 

 احلق يف الضمان االجتماعي

 اجلوانب الدستورية والتشريعية -ألف

 مـن الدستور على وجوب أن توافق القوانني واللوائح األخرى مبادئ القانون الدويل              ٨تـنص املـادة      -٣٦٢
 .وتطبق املعاهدات املعتمدة واملنشورة بصفة مباشرة. واملعاهدات الدولية املقبولة عموما وامللزمة يف سلوفينيا

 :واملعاهدات اليت صدقت عليها سلوفينيا واليت تنص على احلق يف الضمان االجتماعي هي -٣٦٣

 ;Ur. 1. RS-MP, 1/1994(االتفاقيـة األوروبية حلمايــة حقــوق اإلنسان واحلريات األساسيـة  - 
RS 2/1994(؛ 

 ؛(Ur. 1. RS-MP, 7/99; RS 24/99)امليثاق االجتماعي األورويب املنقح  - 

 ؛(Ur. 1. SFRJ, 7/71)العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  - 

 -Ur. 1. SFRJ) (املعايري الدنيا ( املتعلقة بالضمان االجتماعي     ١٠٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        - 
MP, 1/55; Ur. 1. RS, 15/92(؛ 

 ;Ur. 1. SFRJ -MP, 27/70(بات العمل  املتعلقة بإعانات إصا١٢١اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم   - 
Ur. 1. RS, 15/92(؛ 

 ,Ur. 1. SFRJ -MP, 9/55; Ur. 1. RS( املتعلقة حبماية األمومة ١٠٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  - 
 ؛15/92)

 ,Ur. 1. DFJ( املتعلقة بإعانات اإلعاقة والشيخوخة والورثة ١٢٨اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم    - 
92/45; Ur. 1. RS, 15/92(؛ 
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 .Ur. 1. FLRJ, 9/61; Ur. 1) (البحارة( املتعلقة بالتأمني الصحي ٥٦اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  - 
RS, 15/92(؛ 

اللجنة التنفيذية جلمعية الشعب ) (الزراعة( املتعلقة بالتأمني الصحي ٢٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      - 
 ).Ur. 1. RS, 15/92 ; 12/52اليوغوساليف، 

 . ، وقعت سلوفينيا مدونة الضمان االجتماعي األوروبية٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٠ويف 

  دستور مجهورية سلوفينيا-١

يكفـل الدسـتور، يف الفصل املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، احلق يف الضمان االجتماعي،                -٣٦٤
وتلزم الدولة املواطنني   .  االجتماعي، وفقا للشروط اليت حيددها القانون      ويـنص عـلى حق املواطنني يف الضمان       

باالشتراك يف التأمني الصحي وتأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة وغري ذلك من ضروب التأمني االجتماعي، وتتوىل 
 ). من الدستور٥٠املادة (تسيري هذه النظم 

تور على أنه حيق لكل فرد التمتع بالرعاية الصحية وفقا          وخبصـوص احلق يف الرعاية الصحية، ينص الدس        -٣٦٥
وال جيوز  . وينص على احلق القانوين يف التمتع بالرعاية الصحية اليت متوهلا الدولة          . للشـروط اليت حيددها القانون    

 ). من الدستور٥١املادة (إجبار أحد على اخلضوع لعالج طيب إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون 

 طار التشريعي اإل-٢

 :تتمثل القوانني الرئيسية اليت تنظم احلق يف الضمان االجتماعي وما يتصل بذلك من تأمني اجتماعي يف ما يلي -٣٦٦

 ,ZZZPB, Ur. 1. RS-old, 5/91; Ur. 1. RS, 12/92, 71/93(قانون العمل والتأمني من البطالة  - 
 ؛ )67/2002 ,69/98 ,38/94  
 ؛(Ur. 1. RS, 106/99, 124/2000, 114/2002)ش والتأمني من اإلعاقة قانون تأمني املعا - 
 ؛(Ur. 1. RS, 9/92, 56/99, 60/2002)قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي  - 
 ؛(Ur. 1. RS, 97/2001)قانون احلماية األبوية واإلعانات األسرية  - 
 ؛(Ur. 1. RS, 5/96, 81/2000)قانون اشتراكات الضمان االجتماعي  - 
 ١/٩٩ قرار احملكمة الدستورية - (Ur. 1. RS, 54/92, 42/94قـانون الضـمان االجـتماعي     - 
 ). ٢٦/٠١ و٥٤/٠٠ و٣٦/٠٠ و٤١/٩٩و  

  فكرة عامة-باء

 الترتيبات القانونية لنظام الضمان االجتماعي )أ( 

وتتمثل احلقوق الرئيسية املترتبة    . منيينظم قانون العمل والتأمني من البطالة احلقوق املترتبة على هذا التأ           -٣٦٧
 .على التأمني من البطالة يف احلق يف إعانة نقدية واحلق يف مساعدات البطالة
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واحلقوق املترتبة على   . وينظم قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة شؤون املعاش والتأمني من اإلعاقة            -٣٦٨
 :ذلك هي

 :احلق يف املعاشات 

 ؛معاش الشيخوخة - 
 معاش اإلعاقة؛ - 
 معاش الترمل؛ - 
 معاش الورثة؛ - 
 املعاش اجلزئي؛ - 
 :حقوق التأمني من اإلعاقة 

 احلق يف التأهيل املهين؛ - 
 احلق يف إعانات اإلعاقة؛ - 
 احلق يف االنتقال والعمل لبعض الوقت؛ - 
 احلق يف إعانات أخرى من التأمني من اإلعاقة؛ - 
 ريف السفر؛احلق يف استرداد مصا - 
 :احلقوق اإلضافية 

 احلق يف بدل احلضور؛ - 
 احلق يف بدل اإلعاقة؛ - 
 املنحة التكميلية للرعاية؛ - 
  :حقوق أخرى 

 عوض الترمل؛ - 
 مدفوعات الترمل؛ - 
 .احلق يف منح الترفيه التكميلية أو احلق يف منحة تكميلية سنوية واحدة - 
 :ويغطي التأمني الصحي اإلجباري. لتأمني الصحي شؤون التأمني الصحيوينظم قانون الرعاية الصحية وا -٣٦٩

 التأمني من املرض واإلصابة خارج العمل؛ -
 .التأمني من اإلصابة يف العمل واألمراض املهنية -

 :ويف حدود ما ينص عليه القانون، ُيكفل للمشتركني يف التأمني ما يلي

 تغطية مدفوعات اخلدمات الصحية؛ -
 أثناء االنقطاع بصفة مؤقتة عن العمل؛إعانة  -
 إعانة على مصاريف اجلنازة وبدل الوفاة؛ -
 .استرداد مصاريف السفر املرتبطة بالتماس خدمات صحية -
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 الضمان االجتماعي

واحلقوق املترتبة على هذا التأمني     . وينظم قانون احلماية األبوية واإلعانات األسرية تأمني احلماية األبوية         -٣٧٠
 :هي التالية

  األبوية؛اإلجازة -
 اإلعانة األبوية؛ -
 .احلقوق املتصلة بالعمل لبعض الوقت -

 حساب ودفع ومستوى (Ur. 1. RS, 5/96, 81/2000)ويـنظم قـانون اشتراكات الضمان االجتماعي    -٣٧١
 .اشتراكات التأمني االجتماعي

 ٢املخطط 
 ١٠٢لدولية رقم نظام الضمان االجتماعي يف سلوفينيا وفقا ألحكام اتفاقية منظمة العمل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراكات الضمان االجتماعي

تأمني املعاش والتأمني التأمني من البطالة
 من اإلعاقة

 احلماية األبوية التأمني الصحي

 معاش الشيخوخة إعانات البطالة

 إعانات اإلعاقة

اإلعانات األسرية
املقدمة إىل أفراد األسرة
 بعد وفاة معيلها

إعانات حوادث الشغل
 واألمراض املهنية

 العالج والتأهيل

 الرعاية الصحية

 إعانات املرض

 مرحلة ما بعد الوضع
 

 إعانات األمومة

 لة ما قبل الوضعمرح
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 ٣٦/٠٠ و٤١/٩٩ و١/٩٩ قرار احملكمة الدستورية - (Ur. 1. RS, 54/92, 42/94وقانون الضمان االجتماعي  -٣٧٢
 .ن حقوقهو التشريع األساسي الذي حيدد خدمات احلماية االجتماعية وما يتصل هبا م) ٢٦/٠١ و٥٤/٠٠و

سبتمرب / أيلول ١وعقـب إدراج تعديالت وإضافات يف قانون الضمان االجتماعي دخلت حيز النفاذ يف               -٣٧٣
يناير /، أُعيد تنظيم املساعدات االجتماعية النقدية، ونفذت تعديالت القانون تدرجييا إىل غاية كانون الثاين٢٠٠١
وما زال اهلدف من املساعدات االجتماعية      . املومـنذ ذلـك التاريخ، أصبحت التعديالت نافذة بالك        . ٢٠٠٣

وما زال هذا احلق متاحا     . الـنقدية هو تقدمي أموال لتلبية االحتياجات الدنيا مببالغ متكن الناس من إعالة أنفسهم             
وميكن جلميع من يتعذر عليهم توفري دخل ألنفسهم وألسرهم . ومينح لفرادى األشخاص أو لألسر برمتها. للجميع

ويشدد القانون  . دار الدخل األدىن ألسباب خارجة عن إرادهتم أن يلتمسوا احلصول على هذه اإلعانات            يعادل مق 
عـلى أن من واجب كل فرد أن حياول قدر املستطاع ضمان مستوى معيشة الئق لنفسه وملن يعيلهم، وعلى أن                    

ن واجب امللتمس أن حياول تأمني      الدولة تقدم هذه املساعدة االجتماعية النقدية كخيار أخري، وهو ما يعين أن م            
 .أي مورد رزق ممكن آخر قبل أن حيق لـه احلصول على املساعدة االجتماعية النقدية

ومكنت تعديالت قانون الضمان االجتماعي عددا أكرب من الناس من احلصول على املساعدة االجتماعية،  -٣٧٤
. ٢٠٠٣يناير /يا وبات نافذا بالكامل منذ كانون الثاينوُنفذ القانون تدرجي. وضمنت هلم مقدارا أوفر من املساعدة

للفرد األعزب  ( توالراً سلوفينياً    ٤٣ ٥٢٢، ما يعادل    ٢٠٠٣فرباير  /ويبلغ مقدار الدخل األدىن، منذ شهر شباط      
 . وزاد عدد املستفيدين من املساعدة االجتماعية النقدية أيضا عما كان عليه قبل تعديل القانون). وألول فرد بالغ

 ٥٥اجلدول 

 ٢٠٠١سبتمرب /عدد املستفيدين ومتوسط مستوى املساعدة االجتماعية النقدية الشهرية منذ شهر أيلول
 متوسط مستوى املساعدة
 االجتماعية النقدية

 عدد املستفيدين من املساعدة
 االجتماعية النقدية

 الشهر، السنة

 ٢٠٠١سبتمرب /أيلول ٣٥ ٤٨١ ٣٤ ٠٠٥
 ٢٠٠١أكتوبر /ولتشرين األ ٣٦ ١٧٣ ٣٣ ٤٣٧
 ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين ٣٧ ٦٨٣ ٣٢ ٨٢٤
 ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول ٣٩ ١٧٩ ٣٢ ٦٧١
 ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين ٣٧ ٠٣٤ ٣٣ ١١٦
 ٢٠٠٢فرباير /شباط ٣٧ ٥٧٤ ٣٥ ٧٤٧
 ٢٠٠٢مارس /آذار ٣٨ ٣٤٢ ٣٥ ٧٥٩
 ٢٠٠٢أبريل /نيسان ٤٠ ١٨٥ ٣٥ ٥٠٣
 ٢٠٠٢مايو /أيار ٤٠ ٤٧٧ ٣٥ ٥١٨
 ٢٠٠٢يونيه /حزيران ٤٠ ٧٤٧ ٣٥ ٥٢٤
 ٢٠٠٢يوليه /متوز ٣٩ ٣٧٢ ٣٩ ٢٨٢
 ٢٠٠٢أغسطس /آب ٣٩ ٨٤٩ ٣٩ ٢٢٣
 ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٤٠ ٣٩٦ ٣٩ ٢٥٠
 ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول ٤٢ ١٧٦ ٣٩ ٠١٧
 ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ٤٤ ٦٩٩ ٣٨ ٧٣٢
 ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ٤٦ ٥٣٨ ٣٨ ٧٣٢
 ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين ٤٦ ٣١٢ ٤٢ ٥٤٨
 ٢٠٠٣فرباير /شباط ٤٩ ٠٥٧ ٤٥ ٤٣٨

 وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية :املصدر 
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 تنظيم اإلنفاق وموارد متويل الضمان االجتماعي )ب( 

 ٥٦اجلدول 

 )مباليني توالرات سلوفينيا(اإلنفاق على الضمان االجتماعي 

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  
 اجملموع  ٦٦٦ ٣١٧ ٧٧١ ٩٨٦ ٨٦٥ ٢٥٧ ٩٦٩ ٤٨٩ ١ ٠٧٢ ٧٦٣
 اإلعانات االجتماعية ٦٥٢ ٠٤٥ ٧٥٦ ٧٧٤ ٨٤٧ ٥٠٩ ٩٤٦ ٠٩٠ ١ ٠٤٥ ٠٦٥

 
 غري املرتبطة باإلمكانات املادية ٥٩٥ ٠١٤ ٦٩٠ ٨٢٦ ٧٧٥ ٩٠٢ ٨٦١ ٥٦٩ ٩٤٦ ٥٤٠
 اإلعانات االجتماعية النقدية ٤١٤ ٠٢٩ ٤٨٢ ٧٧٠ ٥٤٠ ٨٣٣ ٦٠١ ٥٨٢ ٦٤٩ ٤٤٦
   أقساط-  ٣٩٧ ٩٩٧ ٤٥٩ ٩٣١ ٥١٥ ٧٨٥ ٥٧٣ ٢٤٥ ٦٢٠ ٤١٠
   دفعة واحدة-  ١٦ ٠٩٥ ٢٢ ٨٣٩ ٢٥ ٠٤٨ ٢٨ ٣٣٧ ٢٩ ٠٣٦
 اإلعانات االجتماعية العينية ١٨٠ ٩٢٢ ٢٠٨ ٠٥٧ ٢٣٥ ٠٦٩ ٢٥٩ ٩٨٧ ٢٩٧ ٠٩٤
 )١(االشتراكات املُعاد توزيعها ٤٨ ٠٥٥ ٥٥ ٩٣٨ ٦١ ٩٧٥ ٦٨ ٢٨٣ ٦٩ ٣٦١

 
 املرتبطة باإلمكانات املادية ٥٧ ٠٣١ ٦٥ ٩٤٨ ٧١ ٦٠٧ ٨٤ ٥٢١ ٩٨ ٥٢٥
 اإلعانات االجتماعية النقدية ٣٦ ١٧٢ ٤٢ ٥٩١ ٤٥ ٦١٩ ٥٦٠ ٠٤٩ ٦٧ ١٦٧
   أقساط-  ٣٦ ١٧٢ ٤٢ ٥٩١ ٤٥ ٦١٩ ٥٦ ٠٤٩ ٦٧ ١٦٧

   دفعة واحدة-  - - - - -
 اإلعانات االجتماعية العينية ٢٠ ٨٥٩ ٢٣ ٣٥٧ ٢٥ ٩٨٨ ٢٨ ٤٧٢ ٣١ ٣٥٨
 )١(االشتراكات املُعاد توزيعها ١٥١ ١٣٥ ١٢٨ ١٢٧ ١٤٣

 
 التكاليف اإلدارية ١١ ٩١٣ ١٢ ٦٥٠ ١٣ ٦٩٩ ١٦ ٧٩٦ ٢٣ ٠٦١
 مصروفات أخرى ٢ ٣٦٠ ٢ ٥٦٢ ٤ ٠٤٩ ٦ ٦٠٣ ٤ ٦٣٧

 .٢٠٠٢النشرة اإلحصائية السنوية جلمهورية سلوفينيا لعام  :املصدر

 .رجة يف اجملموعترد االشتراكات املعاد توزيعها للعلم فقط وهي غري مد )١( 

 ٥٧اجلدول 

 )مباليني توالرات سلوفينيا(اإلنفاق على اإلعانات االجتماعية حبسب اجملاالت 

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  

 اجملموع  ٦٥٢ ٠٤٥ ٧٥٦ ٧٧٤ ٨٤٧ ٥٠٩ ٩٤٦ ٠٩٠ ١ ٠٤٥ ٠٦٥

 الرعاية الصحية/املرض ٢٠٠ ٨٠٤ ٢٣٢ ٢٦٧ ٢٦١ ٥٦٨ ٢٩٠ ٨٧٧ ٣٢٠ ٦٧٧

 اإلعاقة ٥٥ ٣٩٩ ٦٣ ٨٤٧ ٧١ ١٠٠ ٨٣ ٧٧٣ ٩٣ ٥٤٥

 الشيخوخة ٢٨٨ ٢٦٥ ٣٣٠ ٣٩٤ ٣٧٠ ١٢٥ ٤٠٩ ٨١٩ ٤٥٣ ٨٣٣

 وفاة املعيل ١٢ ٨٤١ ١٤ ٩٦٣ ١٦ ٣٤٧ ١٩ ٢٢٣ ٢٠ ٥٩٩

 األطفال/األسرة ٥٥ ٢٥٥ ٦٤ ٤١٤ ٦٩ ٣٢٧ ٨٢ ٥٢٦ ٩٦ ٣٥٥

 البطالة ٢٧ ٥٣٤ ٣٦ ٧٦٧ ٤٤ ٥٠٥ ٤٤ ٣٨٥ ٤٢ ٩١١
 أشكال أخرى من اإلقصاء االجتماعي ١١ ٩٤٧ ١٤ ١٢٣ ١٤ ٥٣٨ ١٥ ٤٨٨ ١٧ ١٤٦

 .٢٠٠٢النشرة اإلحصائية السنوية جلمهورية سلوفينيا لعام  :املصدر 
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 ٥٨اجلدول 

 )مباليني توالرات سلوفينيا(مصادر متويل الضمان االجتماعية 

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  

 اجملموع  ٦٦٦ ٠٣٥ ٧٦٣ ٤٩٧ ٨٥٨ ٨٧٩ ٩٥٩ ٥١٥ ١ ٠٥٤ ١٠١

 االشتراكات االجتماعية ٤٧٢ ٢٩٨ ٥٠٤ ٧١٧ ٥٧٢ ٩٣٤ ٦٤١ ٢٥٤ ٦٩٨ ٥٩٣

 االشتراكات االجتماعية ألرباب العمل ٢١٦ ٢٤٧ ٢٢٠ ١٤٨ ٢٤٤ ٩٨٦ ٢٧٢ ٢٩٨ ٢٨٤ ٣٩٠

 الفعلية ١٧٨ ٤٠٦ ١٧٥ ٢٤٧ ١٩٥ ١٢٥ ٢١٤ ٦٤٧ ٢٤٠ ٠١٥

 املنسوبة ٣٧ ٨٤١ ٤٤ ٩٠١ ٤٩ ٨٦١ ٥٧ ٦٥١ ٤٤ ٣٧٥

اشتراكات الضمان االجتماعي للمشتركني    ٢٥٦ ٠٥٠ ٢٨٤ ٥٧٠ ٣٢٧ ٩٤٩ ٣٦٨ ٩٥٦ ٤١٤ ٢٠٣
   يف التأمني

 العاملون ٢١١ ٤٠٥ ٢٣٥ ٩٧٣ ٢٦٤ ٠٦٢ ٢٩٠ ٧٧٤ ٣٢٨ ٤٨١

 العاملون للحساب اخلاص ٢١ ٠٣٦ ٢٥ ٩٧٧ ٣٢ ١٥٨ ٣٣ ٩٥٥ ٣٧ ٢٧٥
  االشتراكات الفعلية-آخرون  ٢٣ ٦٠٩ ٢٢ ٦٢٠ ٣١ ٧٢٩ ٤٤ ٢٢٨ ٤٨ ٤٤٧
 *االشتراكات املُعاد توزيعها ٤٨ ٦٦٥ ٥٦ ٠٣٩ ٦٢ ٩٨٢ ٦٨ ٤٥٧ ٦٩ ٧٣٢
  اإليرادات العامة-اشتراكات الدولة  ١٨٧ ٢٩٥ ٢٥٢ ٦٣٣ ٢٧٧ ٠٦٢ ٣٠٩ ٥٠٦ ٣٣١ ٨٣٦
 الصعيد املركزي ١٦٤ ٦٧١ ٢٢٧ ٢٣٧ ٢٤٨ ٧٦٠ ٢٧٨ ٤٠١ ٢٩٧ ٤٥٠
 الصعيدان اإلقليمي واحمللي ٢٢ ٦٢٤ ٢٥ ٣٩٧ ٢٨ ٣٠٢ ٣١ ١٠٥ ٣٤ ٣٨٧
 مصادر أخرى ٦ ٤٤٣ ٦ ١٤٧ ٨ ٨٨٣ ٨ ٧٥٥ ٢٣ ٦٧٢

 .٢٠٠٢النشرة اإلحصائية السنوية جلمهورية سلوفينيا لعام  :املصدر 

 .ترد االشتراكات املعاد توزيعها للعلم فقط وهي غري مدرجة يف اجملموع * 

  نظام الضمان االجتماعي-باء 

  التأمني من البطالة-١

وتتمثل . لة البطالة واحلقوق النابعة من التأمنيينظم قانون العمل والتأمني من البطالة شؤون التأمني يف حا -٣٧٥
 . أهم احلقوق املترتبة على التأمني من البطالة يف حق احلصول على إعانات نقدية واحلق يف مساعدات البطالة

 إعانات البطالة )أ( 

 فئات األشخاص املتمتعني باحلماية

 . تأمني إجباري من البطالةأن يشتركوا يف ) مجيع العاملني(جيب على العمال النشطني  -٣٧٦

 :وباستطاعة الفئات التالية االشتراك بصفة طوعية يف التأمني من البطالة -٣٧٧

أصحاب املشاريع املستقلون، والعاملون للحساب اخلاص وأصحاب الشركات التجارية، إذا مل            - 
 يكونوا مشتركني يف تأمني على أساس آخر؛
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مسيا حلساب رب عمل يف بلد آخر، الذين ال ميكنهم لدى           املواطـنون السـلوفينيون العاملون ر      - 
 العودة إىل سلوفينيا ممارسة حقوقهم على أساس آخر يف حال البطالة؛

 .أزواج املواطنني السلوفينيني العاملني يف اخلارج، إذا كانوا يعملون قبل مغادرة البلد - 

 شروط التمتع حبقوق التأمني

 :التماس احلصول على إعانة نقدية وفقا للشروط التالية جيوز للمشتركني يف التأمني -٣٧٨

 جيب أن يكونوا مشتركني يف تأمني من البطالة قبل االنقطاع عن العمل؛ - 

 .إذا مل يوجد عمل الئق هبم - 

 :حيتفظ املشتركون يف التأمني باحلق يف إعانات البطالة يف احلاالت التالية -٣٧٩

 إذا كانوا مستعدين للعمل؛ -

  مل يوجد عمل الئق هبم؛إذا -

 إذا مل يوجد عمل الئق هبم بعد انقضاء نصف الفترة اليت حيق هلم خالهلا احلصول على اإلعانة؛ -

 كانوا يسعون بالفعل إىل احلصول على عمل؛إذا  -

 مل يكن هناك برنامج فعلي مناسب لسياسات العمل؛إذا  -

يعلق حق األشخاص   ( دويل على خالف ذلك      كانوا مقيمني يف سلوفينيا، إال إذا نص اتفاق       إذا   -
 .)املصابني يف اإلعانات النقدية خالل فترة إقامتهم خارج سلوفينيا

وبعد استيفاء الشروط العامة املشار إليها أعاله، ميكن للمشترك الذي انقطع عن العمل عند رب عمل أو  -٣٨٠
 .نية عشر األخرية، أن يلتمس إعانات البطالة شهرا على خالل األشهر الثما١٢أكثر، بعد فترة عمل ال تقل عن 

وحيق للمشتركني الذين يعملون على أساس مومسي بعقود مؤقتة احلصول على إعانات البطالة، يف حال                -٣٨١
 شهرا على األقل خالل ١٢بلغت مستحقات التأمني اليت سددوها، بعد حتويل ساعات العمل إىل أيام عمل كاملة، 

 . ألخريةاألشهر الثمانية عشر ا

 طبيعة اإلعانات

 . يتمثل احلق يف التأمني من البطالة يف إعانة نقدية -٣٨٢

 أساس اإلعانات وطريقة حساهبا

تدفع اإلعانات على أساس متوسط الراتب الشهري الذي تقاضاه املشترك خالل األشهر االثين عشر اليت                -٣٨٣
عانة مبوجب اللوائح املتعلقة بالعمل أو التأمني الصحي        وإذا تلقى املشترك يف التأمني إ     . سبقت انقطاعه عن العمل   
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أو تـأمني املعاش أو التأمني من اإلعاقة، أو إذا مل يتقاض راتبا، يشمل املقدار األساسي لإلعانات النقدية األجر                   
 . األساسي الذي كان العامل سيتقاضاه لو أنه عمل زيادة على عوض إضايف

 تصل إعانات البطالة املقدمة إىل املشترك خالل األشهر الثالثة األوىل إىل       وكمـا ورد يف الفقرة السابقة،      -٣٨٤
وحتسب االشتراكات املستحقة من اإلعانات .  يف املائة منه بعد ذلك٦٠ يف املائة من األساس، بينما ال تتعدى ٧٠

اش والتأمني من اإلعاقة،    املدفوعـة حسب املستويات اليت حتددها اللوائح التنظيمية املتعلقة باشتراكات تأمني املع           
وتدفع اشتراكات تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة إىل مؤسسة تأمني املعاش والتأمني            . والرعاية الصحية، والعمل  

وال ميكن أن   . من اإلعاقة بسلوفينيا، أما اشتراكات الرعاية الصحية فتدفع إىل مؤسسة الرعاية الصحية بسلوفينيا            
 األجر األدىن الذي ينص عليه القانون، بعد خصم الرسوم واالشتراكات اليت حتسب             تكـون إعانات البطالة دون    

 . على أساس األجر األدىن، وال ميكنها أن تتجاوز ثالثة أضعاف مستوى اإلعانات األدىن احملدد

 بدء أحقية احلصول على إعانات

من أول يوم بعد االنقطاع عن العمل، إذا كان         ينص القانون على أن تدفع إعانات البطالة إىل املشتركني اعتباراً            -٣٨٥
.  يوماً بعد انقطاعهم عن العمل     ٣٠املشتركون مسجلني يف مكتب العمل وطالبوا باحلق يف اإلعانات خالل فترة أقصاها             

وإذا طالـب املشترك بذلك بعد فوات اآلجال، خيصم من اإلعانات الواجب دفعها ما يعادل قيمة التأخري املسجل، ابتداء                   
 :وال تطبق اآلجال يف احلاالت التالية. ن اليوم احلادي والثالثني لالنقطاع عن العمل وإىل غاية تقدمي الطلبم

 املرض؛ -

 إجازة األمومة؛ -

 أداء اخلدمة العسكرية وتلقي تدريب من سلطة خمتصة يف جمال الدفاع واإلغاثة؛ -

 .  أو محائية ملدة ال تتجاوز ستة أشهراالحتجاز أو قضاء عقوبة سجن أو اخلضوع لتدابري إصالحية -

ويف هـذه احلاالت، جيب على املشتركني تسجيل أنفسهم يف مكتب العمل خالل مثانية أيام عقب زوال                  -٣٨٦
 يوماً أو   ٦٠وال ميكنهم التماس إعانات البطالة إذا انقطعوا عن العمل منذ           . األسـباب الواردة يف الفقرة السابقة     

 . يوما٣٠ً آنفا قد زالت منذ كانت األسباب املذكورة

 مدة احلق يف اإلعانات

 :عمالً بقانون العمل والتأمني من البطالة، ميكن تلقي إعانات البطالة ملدة أقصاها -٣٨٧

  سنوات؛٥ أشهر مقابل اشتراك يف التأمني لفترة متتد من سنة إىل ٣ -

  سنة؛١٥ سنوات إىل ٥ أشهر مقابل اشتراك يف التأمني لفترة متتد من ٦ -

  سنة؛٢٥ إىل ١٥ أشهر مقابل اشتراك يف التأمني لفترة متتد من ٩ -

  سنة؛٢٥ شهراً مقابل اشتراك يف التأمني لفترة تفوق ١٢ -
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  سنة؛٢٥ سنة ومقابل اشتراك يف التأمني لفترة تفوق ٥٠ شهراً للمشتركني الذين تتجاوز أعمارهم ١٨ -

 . سنة٢٥ سنة ومقابل اشتراك يف التأمني لفترة تفوق ٥٥م  شهراً للمشتركني الذين تتجاوز أعماره٢٤ -

 مساعدات البطالة )ب( 

 .  يوماً على انقضاء أجل طلبها٣٠للمشتركني يف التأمني أن يطلبوا احلصول على مساعدات البطالة، يف غضون  -٣٨٨

من أفراد األسرة،   وتدفـع مسـاعدات البطالة إذا مل يتجاوز دخل املشترك يف التأمني مع دخل كل فرد                  -٣٨٩
 يف املائة من األجر األدىن الذي       ٨٠خـالل األشهر الثالثة األخرية اليت سبقت التماس مساعدات البطالة متوسط            

كما حيق للمشتركني احلصول على مساعدات البطالة إذا انقطعوا عن العمل إلجراء تدريب    . يـنص عليه القانون   
 يوماً من انقطاعهم عن     ٣٠ا أنفسهم يف مكتب العمل يف غضون         شهراً وجنحوا فيه، إذا سجلو     ١٢ملـدة أقصاها    

وعالوة على ذلك، يشترط أن يكون املشترك يف التأمني ). شرط املوارد(العمل واستوفوا الشروط املذكورة سابقاً  
 ).، من قانون العمل والتأمني من البطالة٣٥املادة (مقيما بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا 

 يف املائة من األجر األدىن الذي ينص عليه القانون، وختصم منها الرسوم             ٨٠ساعدات البطالة   وتساوي م  -٣٩٠
 .واالشتراكات اليت حتسب على أساس األجر األدىن

 سنوات عن   ٣أما العاطلون عن العمل الذين تفصلهم       .  شهراً ١٥وتدفع مساعدات البطالة ملدة أقصاها       -٣٩١
وتنطبق على تلقي مساعدات البطالة واالحتفاظ هبا وتعليقها  . ة حىت التقاعد  الـتقاعد فـتدفع هلم مساعدة البطال      

 .وختفيضها الشروط واملعايري نفسها اليت تنطبق على إعانات البطالة

 ٥٩اجلدول 
 )٢٠٠١-١٩٩١(املستفيدون من إعانات البطالة ومساعدات البطالة، 

نسبة املستفيدين 
من إعانات 
ومساعدات 

البطالة يف عدد 
 طلني الشهريالعا

متوسط عدد 
املستفيدين شهرياً 

من إعانات 
 ومساعدات 
 البطالة

متوسط مدة 
االستفادة من 
 مساعدات البطالة

مساعدات 
 أشهر/البطالة

متوسط مدة 
االستفادة من 
 إعانات البطالة

 إعانات 
 أشهر/البطالة

 
 مؤشر التغري يف 

إعانات ومساعدات 
 البطالة

 )١٠٠= السنة املاضية (

 عدد جمموع
املستفيدين من 

إعانات 
 ومساعدات 
 البطالة

 
مساعدات 
 البطالة

عدد (
 )املستفيدين

 
إعانات 
 البطالة

عدد (
 )املستفيدين

 
 
 
 
 السنة

١٩٩١ ٣١ ٨١٨ ١٤ ١١٠ ٤٥ ٩٢٨ ١٦٨,٦ ٤,٢ ٧,٦ ٣٠ ٠٥٣ ٤٠,٠ 
١٩٩٢ ٣٢ ٥٣٣ ١٨ ٢٢٩ ٥٠ ٧٦٢ ١١٠,٥ ٨,٥ ١٠,٤ ٤٦ ١٩١ ٤٥,٠ 
١٩٩٣ ٤٢ ٥٨٢ ٢٠ ٠٥٢ ٦٢ ٦٣٤ ١٢٣,٤ ١٤,٣ ١٩,٠ ٥٥ ٦١٨ ٤٣,١ 
١٩٩٤ ٣١ ٤٥٢ ١١ ٠٣٦ ٤٢ ٤٨٨ ٦٧,٨ ١٤,٤ ٨,٠ ٥٣ ٤٥٤ ٤٢,١ 
١٩٩٥ ٢٨ ٣٠٥ ٥ ٩٣٦ ٣٤ ٢٤١ ٨٠,٦ ١٢,٧ ٧,٣ ٣٦ ٨٢٤ ٣٠,٣ 
١٩٩٦ ٣٣ ٧١٥ ٤ ١١٢ ٣٧ ٨٢٧ ١١٠,٥ ١٣,١ ٥,٩ ٣٦ ٣٤٣ ٣٠,٣ 
١٩٩٧ ٣٧ ١٥٢ ٣ ٧٣٤ ٤٠ ٨٨٦ ١٠٨,١ ١١,٦ ٣,٧ ٤٠ ٧٩١ ٣٢,٦ 
١٩٩٨ ٣٦ ٠٨٢ ٢ ٨١٨ ٣٨ ٩٠٠ ١٠٢,٨ ١٤,٣ ٣,٧ ٤١ ٠٦٥ ٣٢,٦ 
١٩٩٩ ٣١ ٢٢٧ ٣ ٢٨٣ ٣٤ ٥١٠ ٨٨,٧ ١٧,٨ ٣,٩ ٣٦ ٩٠٥ ٣١,٠ 
٢٠٠٠ ٢٣ ٠٩١ ٣ ٧٥٤ ٢٦ ٨٤٥ ٧٧,٨ ٢٢,٣ ٦,٩ ٣١ ٠٠١ ٢٩,١ 
٢٠٠١ ١٩ ٤٨٩ ٤ ٥١٦ ٢٤ ٠٠٥ ٨٩,٤ ٢٠,٦ ٨,٠ ٢٥ ٧٧٤ ٢٥,٣ 

 .دائرة العمل السلوفينية :املصدر
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  تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة-٢

) ZPIZ, Ur.1. RS, 106/99, 124/2000, 114/2002(يـنظم قـانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة    -٣٩٢
 .شؤون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

 اإلعاقة أيضاً احلق يف احلصول على معاش قد يكون وتشمل احلقوق املترتبة على تأمني املعاش والتأمني من -٣٩٣
 :على النحو التايل

 معاش الشيخوخة؛ -

 معاش اإلعاقة؛ -

 معاش الترمل؛ -

 معاش الورثة؛ -

 .املعاش اجلزئي -

 معاش الشيخوخة )أ( 

 فئات األشخاص احملميني

 : املعاش والتأمني من اإلعاقة اإلجبارينيميكن للفئات التالية، وفقاً للقانون، أن تتلقى معاش شيخوخة من تأمني -٣٩٤

 العاملون يف مجهورية سلوفينيا؛ -

 مواطنو مجهورية سلوفينيا العاملون حلساب شركات أجنبية؛ -

 العاملون للحساب اخلاص؛ -

 املزارعون؛ -

 املتدربون؛ -

 كبار الرياضيني والعيب الشطرنج؛ -

 املشتركون يف التأمني العاطلون؛ -

 ن الذي حيق لـه االستفادة من اإلعانة األبوية؛أحد األبوي -

 .السجناء -

 شروط التمتع حبقوق التأمني

للحصول على معاش الشيخوخة، يتعني على املشترك، وفقاً للقانون، أن يكون قد دفع اشتراكات التأمني  -٣٩٥
 . سنة١٥ملدة ال تقل عن 
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ول على معاش ال ُيحسب إال على أساس فترة         والسـن القانونـية الـيت ختول املشترك يف التأمني احلص           -٣٩٦
 على أن ٣٦وفيما عدا ذلك، تنص املادة .  سنة للنساء٦١ سنة بالنسبة إىل الرجال و٦٣االشتراكات املدفوعة هي 

 :يكتسب املشتركون يف التأمني احلق يف املعاش يف احلاالت التالية

 سنة ٣٨أو  ) للرجال( سنة   ٤٠عاش ملدة   يف سـن الثامـنة واخلمسـني، إذا دفعوا اشتراكات تأمني امل            -
 ؛)للنساء(

، إذا دفعوا اشتراكات تأمني املعاش      )للنساء(واحلادية والستني   ) للرجال(يف سن الثالثة والستني      -
  سنة؛٢٠ملدة 

، إذا دفعوا اشتراكات تأمني املعاش      )للنساء(والثالثة والستني   ) للرجال(يف سن اخلامسة والستني      -
 . سنة١٥ ملدة ال تقل عن

ُتخفـض السـن الدنـيا للحصول على معاش الشيخوخة عندما يكون املشترك قد تكفل بإعالة أطفال                  -٣٩٧
كما .  سنة للنساء  ٥٦ سنة للرجال و   ٥٨وميكن ختفيض هذه السن إىل      . وتربيتهم لفترة ال تقل عن مخس سنوات      

 . سنة على أقصى تقدير٥٥ثامنة عشرة إىل ُتخفض السن الدنيا بالنسبة إىل املشتركات الاليت بدأن العمل قبل ال

 طبيعة اإلعانات

 .حيق للمشترك يف تأمني املعاش احلصول على معاش الشيخوخة نقداً -٣٩٨

 أساس اإلعانات وطريقة حساهبا

يدفع معاش الشيخوخة استناداً إىل متوسط املرتب الشهري الذي يتقاضاه املشترك، أو من التأمني الذي حسبت                 -٣٩٩
، ١٩٧٠يناير  / كانون الثاين  ١ سنة متعاقبة، بعد     ١٨سـه االشتراكات يف أية فترة تأمني تواصلت على مدى           عـلى أسا  

 ).أساس املعاش(حسبما كان أنسب للمشترك 

 يف  ٣٥حيسـب معاش الشيخوخة كحصة من أساس املعاش حبسب فترة االشتراك، ويقدر املعاش بنسبة                -٤٠٠
 سنة، مث يزيد بنسبة     ١٥من أساس املعاش بالنسبة لفترة اشتراك دامت        ) نساءلل( يف املائة    ٣٨أو  ) للرجال(املائـة   
وإذا مل تدم فترة االشتراك سنة كاملة، لكنها استمرت طيلة ستة أشهر            .  يف املائـة لكل سنة اشتراك إضافية       ١,٥

 . يف املائة على النسبة احملددة يف اجلملة السابقة٠,٧٥على األقل، يزيد املعاش بنسبة 

 أحقية احلصول على إعاناتبدء 

ينص القانون على أن يكتسب املشتركون احلق يف معاش الشيخوخة حاملا يستوفون شروط احلصول على         -٤٠١
وتتمثل شروط احلصول على معاش يف انتهاء التأمني اإلجباري، ويبدأ دفعه للمستفيد غداة االنتهاء من               . املعـاش 

 .دفع االشتراكات
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 عاناتمدة أحقية احلصول على إ

 .حيق للمستفيد احلصول على املعاش حىت وفاته -٤٠٢

 معاش اإلعاقة )ب( 

 فئات احملميني

 :تتمتع الفئات التالية، وفقاً للقانون، بالتأمني يف إطار تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة اإلجباريني -٤٠٣

 العاملون يف مجهورية سلوفينيا؛ -

 حلساب شركات أجنبية؛مواطنو مجهورية سلوفينيا العاملون  -

 العاملون للحساب اخلاص؛ -

 املزارعون؛ -

 املتدربون؛ -

 كبار الرياضيني والعيب الشطرنج؛ -

 املشتركون يف التأمني العاطلون؛ -

 أحد األبوين الذي حيق لـه االستفادة من اإلعانة األبوية؛ -

 .السجناء -

إلعاقة أو العاهات البدنية أو الوفاة جراء إصابة يف         وتتمـتع فئات األشخاص التالية بتأمني إجباري من ا         -٤٠٤
 :العمل أو مرض مهين

 طالب املدارس واجلامعات يف احلصص التطبيقية، أو أثناء إجراء التجارب، أو يف الرحالت املتخصصة؛ -

األطفـال واملـراهقون املصـابون بعاهات بدنية وعقلية يف الدروس التطبيقية أو يف مؤسسات                -
 أثناء األنشطة التطبيقية اإلجبارية؛التدريب أو 

األشـخاص الذين أهنوا تعليمهم والتحقوا بأنشطة تدريب طوعي، بصرف النظر عما إذا كانوا               -
 يتقاضون أجراً لقاء هذا التدريب؛

 العاملون للحساب اخلاص غري اجملربين على االشتراك يف تأمني رهنا بشروط معينة؛ -

يش واملدنيون املعوقون من جراء إصابات يف احلرب وغريهم من          املعوقـون الذين أصيبوا يف اجل      -
 املعوقني الذين يزاولون أنشطة تأهيل مهين أو تدريب ومترين على العمل؛

طالب املعاهد واجلامعات يف مرحلة التخرج وما قبل التخرج العاملون بوساطة مكاتب تشغيل              -
 الطالب املعتمدة؛
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، )ZPIZ( اإلجباري وفقاً لقانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة السجناء غري املتمتعني بالتأمني -
واملـراهقون الذيـن يعملون أو يتلقون تدريبا مهنيا أو يقومون بأنشطة جييزها القانون يف إطار     

يتمتع هؤالء األشخاص أيضاً بتأمني إجباري من اإلعاقة الناجتة عن اإلصابة (مؤسسات اإلصالح 
 ).ال حدوث طارئخارج العمل أو يف ح

 شروط التمتع حبقوق التأمني

 :وحيق للفئات التالية احلصول على معاش اإلعاقة. ترد أدناه شروط احلصول على معاش اإلعاقة وفقاً للقانون -٤٠٥

 املشتركون املصابون بإعاقة دائمة من الفئة األوىل؛ -

ن عن القيام بأي عمل مناسب آخر       املشتركون املصابون بإعاقة دائمة من الفئة الثانية، والعاجزو        -
 دون إعادة تأهيل مهين، وال يستفيدون من هذا التأهيل لتجاوزهم سن اخلمسني؛

املشـتركون املصابون بإعاقة دائمة من الفئة الثانية أو الثالثة، وال ميكنهم إجياد عمل مناسب أو              -
) للنساء( سنة أو أكثر ٦١أو ) للرجال( سنة أو أكثر ٦٣احلصول على وظيفة جديدة ألهنم بلغوا 

 ). من قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة٦٧املادة (

وحيق للمشتركني االستفادة من معاش اإلعاقة، إذا كانت اإلعاقة نامجة عن إصابة أو مرض خارج العمل،  -٤٠٦
قل ثلث الفترة الفاصلة    شريطة أن يكونوا، عند ظهور اإلعاقة، قد دفعوا اشتراكات املعاش لفترة تساوي على األ             

 من ٦٨املادة (، علما أن سنوات العمل حتسب كسنوات كاملة )سنوات العمل(بني سن العشرين وظهور اإلعاقة   
 ).قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

وإذا كانـت اإلعاقـة نامجة عن إصابة يف العمل أو عن مرض مهين، حيق للمشترك االستفادة من معاش          -٤٠٧
 .اقة بصرف النظر عن فترة االشتراكاإلع

 طبيعة اإلعانات

 .حيق للمشترك يف التأمني من اإلعاقة احلصول على معاش اإلعاقة نقداً -٤٠٨

 أساس اإلعانة وطريقة حساهبا

حيسـب معاش اإلعاقة باالستناد إىل أساس املعاش، الذي حيسب كما ُيحسب أساس معاش الشيخوخة                -٤٠٩
 ).مني املعاش والتأمني من اإلعاقة من قانون تأ٧٢املادة (

وحيسب معاش اإلعاقة املدفوع يف حال إعاقة نامجة عن مرض أو إصابة خارج العمل كنسبة من أساس                  -٤١٠
 من هذا القانون، دون خصم على أساس سن         ٥٠املعاش حبسب فترة االشتراك يف املعاش كما ُنص عليه يف املادة            

مبا ) للنساء (٦١أو ) للرجال (٦٣وع للمشتركني الذين أصيبوا بإعاقة، قبل سن ويقدر معاش اإلعاقة املدف. التقاعد
لكن إذا استمرت اإلعاقة النامجة عن . من أساس املعاش) للنساء( يف املائة ٤٨أو ) للرجال( يف املائة ٤٥ال يقل عن 

عاقة باالستناد إىل   ، حيسب مقدار معاش اإل    )للنساء (٦١أو  ) للرجال (٦٣مرض أو إصابة خارج العمل بعد سن        
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 من ٧٥املادة ( سنة ١٥أسـاس املعاش، وال تقل قيمته عن قيمة معاش شيخوخة املدفوع عن فترة اشتراك دامت              
 ). قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

ويدفـع معاش اإلعاقة يف حال إعاقة نامجة عن إصابة خالل العمل أو عن مرض مهين من أساس املعاش                    -٤١١
 سنة  ٣٨أو  ) للرجال( سنة   ٤٠ل قيمـته قـيمة معاش الشيخوخة املدفوع عن فترة اشتراك ال تقل عن               وتعـاد 

 ). من قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة٧٤املادة (، دون خصم على أساس سن التقاعد )للنساء(

ملنسوبة، أي فترة   وُتحسـب نسـبة معـاش اإلعاقة على أساس فترة االشتراك الفعلية وفترة االشتراك ا               -٤١٢
 ). للنساء (٦١أو ) للرجال( سنة ٦٣االشتراك املفترضة بالنسبة إىل مشترك مل يكن، عند ظهور اإلعاقة قد بلغ 

وعندما تكون اإلعاقة، اليت يتلقى املشترك على أساسها معاش اإلعاقة، نامجة عن إصابة خالل العمل أو                 -٤١٣
ارج العمل من ناحية أخرى، يدفع معاش اإلعاقة كمعاش واحد عن مرض مهين من ناحية وعن مرض أو إصابة خ

يـتكون مـن جزء من معاش اإلعاقة املدفوع يف حال إصابة يف العمل أو مرض مهين، وجزء من معاش اإلعاقة                     
وحيسب اجلزءان بالقياس إىل مدى حدوث اإلعاقة نتيجة إلصابة . املدفوع يف حال املرض أو اإلصابة خارج العمل

 ) إعاقة ذات أسباب مركبة   (أو ملـرض مهـين ومـدى حدوثها نتيجة ملرض أو إصابة خارج العمل               يف العمـل    
 ). من قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة٧٧املادة (

 بدء أحقية احلصول على إعانات

وللحصول على  . حيـق للمشتركني احلصول على معاش اإلعاقة حاملا يستوفون شروط التمتع هبذا احلق             -٤١٤
املعاش، يشترط االنتهاء من دفع اشتراكات التأمني اإلجباري، وُيدفع املعاش للمستفيد عند ذلك ابتداء من اليوم                

 .األول بعد االنتهاء من دفع اشتراكات التأمني

 مدة أحقية احلصول على اإلعانات

ات تأمني املعاش والتأمني    يدفع معاش اإلعاقة للمستفيد اعتباراً من أول يوم بعد االنتهاء من دفع اشتراك             -٤١٥
 .من اإلعاقة اإلجباريني، ويستمر حىت وفاة املستفيد

 معاش الترمل ومعاش الورثة )ج( 

 فئات األشخاص احملميني

 :حيق لفئات األشخاص التالية، وفقاً للقانون، احلصول على معاش الترمل أو معاش الورثة -٤١٦

 األرمل أو األرملة؛ -

 ؛)هم داخل رباط الزواج أو خارجه، واألبناء بالتبيناملولودون من(األبناء  -

 األربة واألحفاد وغريهم من األطفال الوحيدين الذين أعاهلم املشترك يف التأمني؛ -
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 واألبوان بالتبين اللذين أعاهلما املشترك يف التأمني؛) األب واألم، وزوج األم وزوجة األب(األبوان  -

 رك يعيلهم حىت وفاته، والذين ال يسعهم إعالة أنفسهم؛االخوة واألخوات الذين ظل املشت -

الـزوج املطلـق، إذا كان حيق لـه، مبوجب أمر حمكمة أو اتفاق، أن حيصل على نفقة، وكان            -
 يتلقى هذه النفقة حىت وفاة املشترك يف التأمني؛

 .هشخص عاشر املشترك يف التأمني حتت سقف واحد خالل السنوات الثالث اليت سبقت وفات -

 شروط التمتع حبقوق التأمني

وفقـاً للقانون، يتوقف التمتع باحلقوق املترتبة على وفاة مشترك يف التأمني على ضرورة استيفاء كل من    -٤١٧
 .املشترك واملستفيد للشروط احملددة

 الشروط الواجب على املستفيد من التأمني استيفاؤها

أشخاص آخرين مستفيدين من التأمني احلصول على معاش عند كي حيق ألفراد أسرة األرمل أو األرملة أو  -٤١٨
 :وفاة املشترك يف التأمني، جيب استيفاء بعض الشروط، وهي، بالتحديد، أن يكون املشترك يف التأمني املتوىف

  سنوات؛١٠ سنوات أو أال تقل فترة املعاش املدفوع عن ٥قد دفع اشتراكات التأمني لفترة ال تقل عن  -

 توىف شروط احلصول على احلق يف معاش الشيخوخة أو اإلعاقة؛ أو قد اس -

 .أو كان يتلقى معاش شيخوخة أو إعاقة أو يتمتع هبذا احلق على أساس اإلعاقة -

وإذا تويف املشترك يف التأمني نتيجة إصابة يف العمل أو مرض مهين، حيق لألشخاص املؤهلني احلصول على معاش                   -٤١٩
 ). من قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة١٠٩املادة (تأمني بصرف النظر عن فترة االشتراك عند وفاة املشترك يف ال

 الشروط الواجب على املؤهلني استيفاؤها

 معاش الترمل 

 :طلب معاش الترمل) أو األرملة(جيوز لألرمل  -٤٢٠

  سنة من العمر وقت وفاة املشترك يف التأمني؛٥٣عند بلوغ  -

املطالب، حىت وفاة املشترك يف التأمني، عاجزاً متاماً عن العمل أو أصبح كذلك بعد              أو إذا كان     -
 سنة من وفاة املشترك يف التأمني؛

أو إذا تـرك املشترك يف التأمني ابناً أو عدة أبناء حيق هلم احلصول على معاش الورثة وكان من                    -
 .إعالتهم) أو األرملة(واجب األرمل 

الذي يصبح عاجزاً متاماً عن العمل خالل فترة تقاضي معاش الترمل، حبق            ) األرملةأو  (حيـتفظ األرمل     -٤٢١
 .احلصول على هذا املعاش إىل حني ثبوت هذا العجز
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 عند وفاة املشترك يف التأمني، أن       ٤٨ وإمنا بلغ    ٥٣الذي مل يكن قد بلغ سن       ) أو األرملة (وحيق لألرمل    -٤٢٢
 .٥٣حيصل على معاش التقاعد لدى بلوغ سن 

احلصول على  ) أو األرملة ( عند الزواج، ال حيق لألرمل       ٥٨عندما يكون املشترك يف التأمني قد بلغ سن          -٤٢٣
وال ينطبق ذلك إذا أبطل الزواج . معاش الترمل إال إذا كان لـه ابن من املتوىف أو إذا دام الزواج سنة بال انقطاع

 .٥٨ك يف التأمني سن قبل بلوغ السن املذكور وأعيد عقده بعد بلوغ املشتر

 أثناء فترة احلصول على معاش الترمل بسبب العجز عن          ٥٣، الذي بلغ سن     )أو األرملة (وحيتفظ األرمل    -٤٢٤
، لكن ٥٣وإذا فقد هذا احلق قبل بلوغ سن . العمل أو إلعالة األبناء، حبق احلصول على معاش الترمل على الدوام

 .٥٣ عند بلوغ سن ، جيوز لـه إعادة طلب هذا احلق٤٨بعد سن 

الذي ال يستويف شروط االستفادة من التأمني عند وفاة املشترك يف التأمني، أن             ) أو األرملة (حيق لألرمل    -٤٢٥
 :حيصل على معاش الترمل

  وقت وفاة املشترك يف التأمني؛٤٨إذا كان قد بلغ سن  -

 .٤٨ بلغ سن  وقت وفاة املشترك يف التأمني الذي يكون قد٤٥إذا كان قد بلغ سن  -

وحيق أيضاً للزوج املطلق احلصول على معاش الترمل، إذا كان حيق لـه، مبوجب أمر حمكمة أو اتفاق، أن  -٤٢٦
وإذا كان من حق زوج من زواج الحق        . حيصل على نفقة، وكان يتلقى هذه النفقة حىت وفاة املشترك يف التأمني           

 من قانون ١١٣املادة (ن يتلقى جزءا من معاش الترمل احلصـول عـلى معاش الترمل، حيق لذلك الزوج املطلق أ   
 ).تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

وباملثل، وفقاً للشروط املذكورة، جيوز منح معاش الترمل للشخص الذي عاشر املشترك يف التأمني على                -٤٢٧
زواج والعالقات األسرية، أو    مـدى السنوات الثالث األخرية حتت سقف واحد، وهو ما يعادل الزواج مبوجب لوائح ال              

 من  ١١٤املادة  (للشـخص الذي عاشر املتوىف خالل السنة اليت سبقت الوفاة وأجنب خالل تلك السنة طفالً من املتوىف                  
 ).قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

 معاش الورثة 

 :جيب على األبناء استيفاء الشروط التالية -٤٢٨

 ؛٢٦، أو حىت هناية تعليمه على أال يتعدى ذلك سن ١٥اش الورثة حىت سن حيق لالبن احلصول على مع -

 حيق أيضاً لالبن املشترك يف التأمني اإلجباري كمتدرب أن حيصل على معاش الورثة؛ -

، ١٨ احلصول على معاش الورثة حىت سن        ١٥حيـق لالبـن املسجل يف مكتب العمل بعد سن            -
 وأن يفي بااللتزامات اليت متليها لوائح العمل؛شريطة أن يكون مسجالً يف مكتب العمل 
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حيـق لألبناء الذين يصبحون عاجزين متاماً عن العمل ومل يبلغوا بعد السن اليت ختوهلم احلصول                 -
 على معاش الورثة أو حىت هناية دراستهم أن يتلقوا معاش الورثة طيلة فترة العجز؛

وقد جاوز سن احلصول على معاش الورثة أو بعد إهناء          وحيـق لالبن الذي يصبح عاجزاً متاماً عن العمل           -
 .الدراسة أن يتلقى معاش الورثة إذا كان املشترك يف التأمني أو املستفيد منه قد أعال هذا االبن حىت وفاته

 :وحيق للوالدين اللذين أعاهلما املشترك يف التأمني حىت وفاته أن حيصال على معاش الورثة إذا -٤٢٩

  وقت وفاة املشترك يف التأمني؛٥٨ سن كانا قد بلغا -

 أثناء  ٥٨ويف هذه احلالة، إذا بلغا سن       ( أو كانا عاجزين متاماً عن العمل وقت وفاة املشترك يف التأمني             -
 من قانون ١١٩املادة ) (فترة احلصول على معاش الورثة، جيوز هلما أن حيتفظا مبعاش الورثة على الدوام

 ).اإلعاقةتأمني املعاش والتأمني من 

وحيق الخوة املشترك يف التأمني املتوىف الذين أعاهلم حىت وفاته أن حيصلوا على معاش الورثة إذا استوفوا                  -٤٣٠
 من قانون تأمني املعاش     ١٢٠املادة  (الشـروط اخلاصـة باألبناء أو الشروط املتعلقة بوالدي املشترك يف التأمني             

 ).والتأمني من اإلعاقة

 طبيعة اإلعانة

معاشـات الـترمل والورثة هي إعانات نقدية يتلقاها املستفيد من التأمني بصورة منتظمة لدى استيفاء                 -٤٣١
 . متطلبات قانونية معينة

 أساس اإلعانة وطريقة حساهبا

تدفع معاشات الترمل والورثة من معاش الشيخوخة أو اإلعاقة الذي كان املشترك يف التأمني يتلقاه حىت                 -٤٣٢
 :لغ املعاش العائد لـه حىت وفاته، وذلك على النحو التايلوفاته أو من مب

 من معاش الشيخوخة الذي كان سيدفع للمشترك يف التأمني حبسب فترة            - بعد وفاة املشترك يف التأمني    
االشـتراك، أو من معاش اإلعاقة الذي كان سيدفع للمشترك حبسب سبب الوفاة، إذا كان ذلك أنسب                 

ترك يف التأمني جراء إصابة يف العمل أو مرض مهين، ُيحدد مقدار معاش الترمل             وإذا تويف املش  . للمستفيد
أو الورثة على أساس معاش اإلعاقة الذي كان سيدفع للمشترك يف التأمني عن االشتراكات املدفوعة ملدة               

وإذا تويف املشترك يف التأمني جراء      . ، بصرف النظر عن السن    )للنساء( سنة   ٣٨و) للـرجال ( سـنة    ٤٠
ابة خارج العمل أو مرض غري مهين، ُيحدد مقدار معاش الترمل أو الورثة على أساس معاش اإلعاقة                 إص

 الذي كان سُيدفع لـه حبسب فترة االشتراك، مع مراعاة فترة االشتراك املنسوبة ودون خصم؛

 اإلعاقة الذي    من املعاش الذي كان ُيدفع للمتلقي عند وفاته، أو من معاش           - بعد وفاة متلقي معاش الشيخوخة    
 كان سُيدفع للمتلقي لو أنه طلب معاش اإلعاقة بدالً من معاش الشيخوخة، إذا كان ذلك أنسب للمستفيد؛
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 من املعاش الذي كان ُيدفع لـه عند وفاته؛ بعد وفاة املشترك يف التأمني - بعد وفاة متلقي معاش اإلعاقة
 من معاش اإلعاقة الذي كان      - القانون   الـذي كان حيق لـه احلصول على معاش اإلعاقة مبوجب هذا          

 من قانون   ١٢٢املادة  (سُيدفع لـه، إذا كان، وقت وفاته، يستويف شروط احلصول على معاش اإلعاقة             
 ).تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

 الذي حيق لـه  ) أو األرملة (وميكن لألرمل   .  يف املائة من مقدار معاش الورثة      ٧٠وميـثل معاش الترمل      -٤٣٣
ويف احلاالت . إضـافة إىل معـاش الـترمل احلصول على معاش شيخوخة أو إعاقة أن يتلقى املعاش الذي خيتاره               

 من قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة، ٥٧املذكورة يف الفقرة السابقة، ُيدفع معاش الترمل على أساس املادة 
إضافة ) أو األرملة (ملذكورة سلفاً حيث حيق لألرمل      وفيما عدا احلالة ا   . أي على أساس حساب احلقوق اإلضافية     

أن يتلقى إضافة إىل معاش     ) أو األرملة (إىل معـاش الترمل احلصول على معاش شيخوخة أو إعاقة، ميكن لألرمل             
 يف املائة من مقدار معاش الترمل، حبيث ميكن أن يصل ١٥الشيخوخة أو اإلعاقة، إذا كان ذلك من األنسب لـه، 

 يف املائة من متوسط املعاش املدفوع يف البلد خالل العام السابق            ١٠٠الغ املدفوعة إىل مقدار أقصاه      جممـوع املب  
 ). من قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة١٢٣املادة (

وإذا اقتصر حق تلقي معاش الورثة على أقرب أفراد . وتدفع معاشات الورثة على أساس عدد أفراد األسرة -٤٣٤
األربة، واألحفاد، وغريهم من (أو على أفراد العائلة املوسعة وحدهم   ) األبناء واألبناء بالتبين  (حدهـم   األسـرة و  

 :، ُيدفع معاش الورثة على النحو التايل)األطفال الذين ال والد هلم، واالخوة واألخوات، واألبوان واألبوان بالتبين

 لفرد واحد لفردين لثالثة أفراد ألربعة أفراد أو أكثر
  يف املائة٧٠  يف املائة٨٠  يف املائة٩٠ مائة يف املائة

وإذا كان من حق أقرب أفراد األسرة وكذلك أفراد العائلة املوسعة أن يتلقوا معاش الورثة، ُيدفع املقدار املذكور                   -٤٣٥
 من قانون   ١٢٤املادة  (ي  ألقـرب أفراد األسرة، بينما يتلقى أفراد العائلة املوسعة ما تبقى من مقدار معاش الورثة األساس               

 ). تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

واألبناء الذين يفقدون آباءهم املشتركني يف التأمني مؤهلون للحصول، عالوة على معاش الورثة املتأيت من  -٤٣٦
 اآلخر   يف املائة من مقدار معاش الورثة األساسي املتأيت من اشتراكات الوالد           ٣٠اشـتراكات أحد األبوين، على      

 يف املائة من املقدار األساسي ملعاش الورثة املتأيت من اشتراكات الوالد            ١٠٠لكل ابن، على أال يتعدى ذلك نسبة        
ويف هذه احلالة، جيب أال يتجاوز إمجايل معاش الورثة املدفوع مقدار معاش الشيخوخة الذي يتلقاه رجل                . اآلخر

 من قانون   ١٢٥املادة  (قدار أساسي للمعاش يف سن التقاعد        سنة من االشتراك والذي ُيدفع من أعلى م        ٤٠عـن   
 ). تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

 :وحيثما استوىف أفراد األسرة شروط احلصول على معاش الترمل أو الورثة، ُيدفع معاش الترمل على النحو التايل -٤٣٧

  ١٢٤ من املادة    ٢فقرة  حصـة مـن معاش الورثة املدفوع على أساس نسبة مئوية حمددة يف ال              -
من قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة حبسب عدد أفراد األسرة، ويشمل ذلك أيضاً األرمل 

 إذا كان مؤهالً مع أقرب أفراد األسرة للحصول على املعاش؛) أو األرملة(
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وأفراد ) ةأو األرمل(وإذا كان األرمل    .  يف املائة من مقدار املعاش األساسي      ٧٠مقـدار بنسـبة      -
العائلة املوسعة مؤهلني للحصول على املعاش، ميكن ألقرب أفراد األسرة احلصول على ما تبقى              

 من املقدار األساسي ملعاش الورثة؛

حصة من معاش الورثة املدفوعة على أساس نسبة مئوية حمددة حبسب عدد أفراد األسرة، ويشمل  -
 أقرب أفراد األسرة للحصول على املعاش، ميكن        ؛ وإذا كان مؤهالً مع    )أو األرملة (ذلك األرمل   

 من  ١٢٦املادة  (ألفراد العائلة املوسعة احلصول على ما تبقى من املقدار األساسي ملعاش الورثة             
 ).قانون تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة

 بدء أحقية احلصول على اإلعانات

ق احلصول على معاش الترمل أو الورثة ابتداء من تاريخ          ينص القانون على أن يكتسب املستفيدون من التأمني ح         -٤٣٨
والكتساب حق احلصول على املعاش، يشترط االنتهاء من دفع اشتراكات التأمني      . اسـتيفاء شـروط اكتساب هذا احلق      

 .اإلجباري، وُيدفع املعاش للمستفيد عند ذلك ابتداء من اليوم األول بعد االنتهاء من دفع اشتراكات التأمني

 أحقية احلصول على اإلعاناتمدة 

يُدفـع معاش الترمل ومعاش الورثة للمستفيدين ابتداء من اليوم األول بعد االنتهاء من دفع اشتراكات                 -٤٣٩
 .تأمني املعاش والتأمني من العجز، ويستمر ما دامت الشروط املنصوص عليها قانونا مستوفاة

 ٦٠اجلدول 

  متوسط سنوي-متلقو املعاشات 

١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 اجملموع ٣٥٦ ٢٧٤ ٤٤٤ ٦٤٣ ٤٥٦ ١٦٠ ٤٦١ ٩١٠ ٤٦٧ ٤٠٨ ٤٧٤ ٤٣٦ ٤٨٥ ٨٩٥
 معاش الشيخوخة ١٩٧ ٢٥٩ ٢٦٣ ٦٦٩ ٢٧١ ٠٧٢ ٢٧٥ ٥٧١ ٢٨٠ ١٩٣ ٢٨٥ ٨٣٥ ٢٩٦ ١٦٠
 معاش اإلعاقة ٨٢ ٢٨٩ ٩٧ ٢٧٥ ٩٨ ٥٤٥ ٩٨ ٦٤٤ ٩٨ ٤٩٣ ٩٨ ٩٠٢ ٩٨ ٧٨٠
 معاش الورثة ٧٦ ٧٢٦ ٨٣ ٦٩٩ ٨٦ ٥٤٣ ٨٧ ٦٩٥ ٨٨ ٧٢٢ ٨٩ ٦٩٩ ٩٠ ٩٥٥

 .٢٠٠٢النشرة اإلحصائية السنوية جلمهورية سلوفينيا لعام : املصدر

 ٦١اجلدول 

 مصروفات تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة
 )مباليني التوالرات السلوفينية(

١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 اجملموع ٢٢ ٩٠٩ ٣٢٥ ٨٠٩ ٤١٩ ١٢٥ ٤٦٦ ٤٥٩ ٥٢٦ ٤٠٣ ٥٨٧ ٩٠٦ ٦٥٥ ٢٣٣
 *معاش الشيخوخة ١٢ ٢١٩ ١٦٧ ٤٢٢ ٢١٤ ٩٨٧ ٢٤٠ ٥٥٢ ٢٧٢ ٥٣٦ ٣٠٥ ٠٨٦ ٣٣٨ ٥٩٠
 *معاش اإلعاقة ٤ ١٠٤ ٤٩ ٦٩٦ ٦١ ٩٩٧ ٦٧ ٨٨٦ ٧٥ ٢٢٢ ٨٢ ٩١٠ ٩٠ ٠٢٧
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١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 **معاش الورثة ٣ ٣٤٧ ٣٦ ٣٠٠ ٤٦ ٢١٣ ٥١ ١٧٩ ٥٧ ٢٩٤ ٦٣ ٦٩٥ ٧٠ ١٨٩
 املعاش الزراعي  ٥٨٣ ٤ ٣٨٨ ٤ ٣٧٩ ٤ ٢٣٨ ٤ ١٥٠ ٤ ٠٢٢ ٣ ٨٥٣
 املعاش العسكري - ٥ ٠٥٦ ٦ ٠٤٨ ٦ ٥١٤ ٧ ١٣٥ ٧ ٦٢١ ٨ ٠٢٧
املعاشـات املطلوبـة يف مجهوريات       - ٣٦٠ ٣٩١ ٤٢٩ ٤٤٥ ٤٦٢ ٤٨٠

   أخرى من يوغوسالفيا السابقة
ــة يف  - ٥٧٤ ٦٣٢ ٦٨٨  ٧٩٨ ٩١٥ ٨٩٩ ــية املطلوب املعاشــات التكميل

   مجهوريات من يوغوسالفيا السابقة
 **بدل اإلعاقة ١٦٠ ٢ ٧٠٥ ٣ ٥١٠ ٣ ٩١١ ٤ ٣٩٩ ٤ ٩٠٥ ٥ ٤٢٦
 تأهيل املعوقني وتشغيلهم ٥٥٢ ٧ ٩١٤ ١٢ ٥٧٦ ١٥ ١١٥ ١٨ ٥٤٧ ٢٢ ٧٧٣ ٢٧ ٢٠٧
 اشتراكات املعاشات ٢٩٣ ٢٣ ٤٦٠ ٣١ ٦٨٠ ٣٥ ٢٨٧ ٣٩ ٧٦٢ ٤٤ ٠٧٩ ٤٨ ٨٢٠
 مصروفات أخرى ٨١٦ ٢١ ٠٧٠ ٣١ ١٢٧ ٣٤ ٩٤٢ ٣٩ ٦٦٢ ٤٤ ١٠٦ ٥٢ ٣١٤
 تكاليف التأمني ٨٣٦ ٦ ٨٦٤ ٥ ٥٧٩ ٥ ٧١٨ ٦ ٤٥٣ ٧ ٣٠٥ ٩ ٤٠١

 .٢٠٠٢النشرة اإلحصائية السنوية جلمهورية سلوفينيا لعام : املصدر 
 .١٩٩٠بالدينار إىل غاية  * 
 .١٩٩٣انضافت إىل ذلك املنحة التكميلية للرعاية منذ عام  ** 

  التأمني الصحي- ٣

 شؤون (ZZVZZ, Ur. 1. RS, 9/92, 56/99, 60/2002)حي يـنظم قانون الرعاية الصحية والتأمني الص  -٤٤٠
 :ويشمل التأمني الصحي اإلجباري. التأمني الصحي

 التأمني من املرض واإلصابة خارج العمل؛ -

 .التأمني من اإلصابات يف العمل واألمراض املهنية -

 :ويتلقى املشتركون يف التأمني، مبقدار ينص عليه القانون، ما يلي -٤٤١

 ة تكاليف اخلدمات الصحية؛تغطي -

 إعانة خالل االنقطاع املؤقت عن العمل؛ -

 إعانة على مصاريف اجلنازة وبدل الوفاة؛ -

 .استرداد مصاريف السفر املرتبطة بطلب خدمات صحية -

ويـنظم القانون أيضاً شؤون التأمني الصحي الطوعي وينص على أنه جيوز لشركات التأمني تقدمي تأمني طوعي                  -٤٤٢
 من قانون الرعاية    ٢٣ من املادة    ٦ إىل   ٢البنود من   (ميـلي لتغطـية قيمة اخلدمات غري املدرجة يف التأمني اإلجباري            تك

وباملثل، ميكن هلذه الشركات أيضاً تقدمي تأمني طوعي يتيح التمتع حبقوق أكثر وفقاً للقانون      ). الصـحية والتأمني الصحي   
 .ع حبقوق إضافية ال يغطيها التأمني اإلجباريأو االستفادة من خدمات أعلى مستوى والتمت
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 اخلدمات الصحية )أ( 

 فئات األشخاص احملميني

 :على أن يستفيد من التأمني اجلهات التالية) من قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي (١٤تنص املادة  -٤٤٣

 املشتركون يف التأمني؛ -

 .أفراد أسرهم -

  :واملشتركون يف التأمني هم -٤٤٤

 العاملون يف مجهورية سلوفينيا؛ -١ 

العاملون حلساب مؤسسة سلوفينية املوجودون يف اخلارج ألغراض العمل أو التدريب املهين إذا مل  -٢ 
 يكن هلم تأمني يف البلد الذي ُبعثوا إليه؛

العـاملون لـدى منظمات ومؤسسات دولية ويف القنصليات والبعثات الدبلوماسية األجنبية يف              -٣ 
 هورية سلوفينيا، ما مل تنص معاهدة على خالف ذلك؛مج

األشـخاص املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا، العاملون حلساب مؤسسة أجنبية وغري              -٤ 
 املشتركني يف التأمني الصحي لدى شركة أجنبية؛

 الرئيسية يف   األشخاص الذين يزاولون جتارة أو نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة كمهنتهم الوحيدة أو            -٥ 
 إقليم مجهورية سلوفينيا؛

 أصحاب الشركات اخلاصة يف مجهورية سلوفينيا، إذا مل يكونوا مشتركني يف تأمني من نوع آخر؛ -٦ 

املـزارعون والعاملون لديهم وغريهم ممن يزاولون نشاطا زراعيا يف مجهورية سلوفينيا كمهنتهم              -٧ 
 الوحيدة أو الرئيسية؛

والعيب الشطرنج املنخرطني يف مجعيات رياضية ونواد للشطرنج يف مجهورية       كـبار الرياضـيني      -٨ 
 سلوفينيا إذا مل يكونوا مشتركني يف تأمني آخر؛

 العاطلون الذين يتلقون إعانات أو مساعدات البطالة من مكتب العمل؛ -٩ 

ح السلوفينية أو   املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين يتلقون معاشات مبوجب اللوائ           -١٠ 
 مساعدات مبوجب اللوائح املتعلقة مبساعدة املزارعني؛

املقـيمون بصـفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين يتلقون معاشات من شركات تأمني معاش                -١١ 
 أجنبية، إال إذا نصت معاهدة على خالف ذلك؛

صحي لدى شركة تأمني أجنبية     املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا املشتركون يف تأمني           -١٢ 
 الذين ال ميكنهم التمتع باحلقوق املترتبة على هذا التأمني أثناء إقامتهم يف مجهورية سلوفينيا؛
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أفـراد أسـرة شخص مشترك يف التأمني الصحي لدى شركة أجنبية، املقيمون بصفة دائمة يف                 -١٣ 
 مني أجنبية بوصفهم أفراد األسرة؛مجهورية سلوفينيا وغري املشتركني يف تأمني صحي لدى شركة تأ

 األجانب الذين يزاولون تعليما أو تدريبا يف مجهورية سلوفينيا والذين ليس هلم تأمني آخر؛ -١٤

املقـيمون بصـفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين يتلقون بدالت اإلعاقة وفقاً للوائح املتعلقة                -١٥
املعوقني من جراء إصابات يف احلرب، والذين يتمتعون حبقوق مبوجب          باملعوقني الذين أصيبوا يف اجليش واملدنيني       

اللوائح املتعلقة حبماية احملاربني القدماء وضحايا االعتداءات املرتكبة يف احلرب واملشاركني يف حروب أخرى، ومن 
 يتلقون املعاشات الوطنية للحرب العاملية الثانية، إذا مل يكونوا مشتركني يف أي تأمني آخر؛

املقـيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين يتلقون إعانات مبوجب قانون تقدمي احلماية               -١٦
 االجتماعية للبالغني املعوقني عقليا وبدنيا، إذا مل يكونوا مشتركني يف أي تأمني آخر؛

 ؛املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين يتلقون مساعدات اجتماعية نقدية دائمة -١٧

املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين يتلقون معاشات احلرب العاملية الثانية مبوجب              -١٨
 اللوائح املتعلقة حبماية املشاركني يف احلرب، إذا مل يكونوا مشتركني يف أي تأمني آخر؛

 العسكرية؛املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين يؤدون خدمة مدنية عوض اخلدمة  -١٩

املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين هلم دخل آخر، إذا مل يكونوا مشتركني يف أي                 -٢٠
 تأمني آخر؛

 .مواطنو مجهورية سلوفينيا املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا الذين ليس هلم أي تأمني آخر -٢١

 : من الفقرة السابقة٧ مشتركني يف التأمني وفقاً للبند وُيعد األشخاص املنتمون إىل الفئتني التاليتني -٤٤٥

 املشتركون يف تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة العاملون يف الزراعة؛ -

العـاملون يف الـزراعة بوصفها مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية غري املشتركني يف تأمني املعاش أو                 -
مشروع الزراعي وغريه من أشكال الدخل ما ال        التأمني من اإلعاقة، إذا بلغ الدخل املساحي لل       

.  يف املائة من الدخل األدىن للعامل، بعد خصم الضرائب واالشتراكات          ٥٠يقـل شـهريا عن      
وُيقصد بالعاملني يف مشروع زراعي مجيع األشخاص الذين يقومون بنشاط زراعي كمهنة وحيدة 

 ). الصحي من قانون الرعاية الصحية والتأمني ١٥املادة (أو رئيسية 

 ٦ و٥ و٣ و٢ و١ويشمل التأمني من اإلصابة يف العمل واألمراض املهنية األشخاص املذكورين يف البنود     -٤٤٦
 . أعاله٤٣٤ من الفقرة ١٩ و٨و

 أعاله بالتأمني من اإلصابة يف العمل واألمراض    ٤٣٤ من الفقرة    ٧ويتمتع األشخاص املذكورون يف البند       -٤٤٧
ويتلقى األشخاص  . ون اشتراكاً على أساس املقدار احملدد لتأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة          املهنية إذا كانوا يدفع   
 الذين ال يدفعون هذا االشتراك يف حال تعرضهم حلادث يف العمل أو إصابتهم مبرض مهين                ٧املذكورون يف البند    
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 من قانون   ١٦املادة  (قة هلما بالعمل    معاشا يعادل مقداره املعاش املدفوع يف حال اإلصابة أو املرض اللذان ال عال            
 ).الرعاية الصحية والتأمني الصحي

 :وتتمتع الفئات التالية أيضا بالتأمني من اإلصابة يف العمل واألمراض املهنية -٤٤٨

طـالب املـدارس واجلامعات يف احلصص التطبيقية، أو أثناء إجراء التجارب، أو يف الرحالت                -
 املتخصصة؛

هقون املصـابون بعاهات بدنية وعقلية يف الدروس التطبيقية أو يف مؤسسات            األطفـال واملـرا    -
 التدريب أو أثناء األنشطة التطبيقية اإلجبارية؛

األشـخاص الذين أهنوا تعليمهم والتحقوا بأنشطة تدريب طوعي، بصرف النظر عما إذا كانوا               -
 يتقاضون أجرا لقاء هذا التدريب؛

يش واملدنيون املعوقون من جراء إصابات يف احلرب وغريهم من          املعوقـون الذين أصيبوا يف اجل      -
 املعوقني الذين يزاولون أنشطة تأهيل مهين أو تدريب ومترين على العمل؛

 العاملون بعقود توظيف؛ -

 طالب املدارس واملعاهد واجلامعات العاملون يف إطار منظمات معتمدة؛ -

 امة وفقا لقوانني العمل؛العاطلون الذين يقومون بأشغال للمنفعة الع -

 املتطوعون؛ -

املسـاجني واألشخاص اخلاضعون إلجراءات تأديبية يف إطار العمل أو التعليم املهين أو أنشطة               -
 مشروعة؛

 ). من قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي١٧املادة (األشخاص الذين يزاولون نشاطاً ثانوياً  -

 :بالتأمني من اإلصابة يف العملوتتمتع الفئات التالية أيضاً  -٤٤٩

املشـاركون يف أشـغال مـنظمة للمنفعة العامة، أو يف عمليات اإلغاثة، أو يف محاية اآلخرين                  -
 وإنقاذهم يف حاالت الكوارث الطبيعية وغريها؛

 املشاركون يف املخيمات الشبابية يف مجهورية سلوفينيا؛ -

ر اخلدمة العسكرية أو اخلدمة املدنية البديلة،       األشـخاص الذين يقومون بأعمال أو مهام يف إطا         -
والدفـاع الوطـين، واحلمايـة املدنية، وخدمات الرصد واإلعالم، وخدمات اإلغاثة العامة أو              

 وحدات االتصاالت، والتدريب يف جمال الدفاع واحلماية؛

ناء األشـخاص الذين يساعدون هيئات الشؤون الداخلية وموظفو هذه اهليئات املرخص هلم أث              -
 القيام مبهامهم وفقاً للقانون؛

 احتياطيو هيئات الشؤون الداخلية؛ -
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األشخاص العاملون يف الوظيفة العامة أو املكلفون بواجبات مدنية بطلب من الدولة وغريها من               -
 اهليئات الرمسية؛

ة الرياضـيون واملدربـون واملنظمون املشاركون يف التظاهرات الرياضية يف إطار أنشطة رياضي             -
 منظمة؛

أعضـاء وحـدات اإلطفـاء املتطوعون أثناء عمليات إطفاء احلرائق ومحاية الناس وإغاثتهم يف             -
كوارث أخرى، وأثناء التدريب، ومحاية األماكن املعرضة خلطر احلرائق، ويف التظاهرات العامة،            

 ومتارين احملاكاة ومحالت توعية الناس بأخطار احلرائق؛

لية أو خمتلف العاملني يف جمال اإلغاثة الذين يتدخلون إلنقاذ حياة الناس            أعضاء فرق اإلنقاذ اجلب    -
أو اإلنـذار باملخاطـر اليت هتدد حياة الناس وممتلكاهتم بصفة مباشرة والوقاية من هذه املخاطر                

 ).  من قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي١٨املادة (

 يتمتع األشخاص املذكورون أدناه بالتأمني باعتبارهم أفراد        ورهناً بالشروط املنصوص عليها يف القانون،      -٤٥٠
 :أسرة املشترك يف التأمني

 :األقارب )أ(

 ؛)أو الزوجة(الزوج  -١

 ؛)املولودون منهم داخل رباط الزواج أو خارجه على حد سواء، واألبناء بالتبين(األبناء  -٢

 :أفراد العائلة املوسعة )ب( 

 ترك يف التأمني؛األربة الذين يعيلهم املش -١

األحفـاد واألخـوة واألخوات وغريهم من األطفال الوحيدين الذين يتوىل املشترك يف التأمني               -٢
 تربيتهم ورعايتهم، رهنا بالشروط املنصوص عليها يف هذا القانون خبصوص األطفال؛

ع املشترك يف   اللذان يعيشان م  ) األب واألم، وزوج األم وزوجة األب، واألبوان بالتبين       (األبوان   -٣
 .التأمني ويتوىل إعالتهما واللذان تعوزمها املوارد إلعالة نفسيهما والعاجزان متاما وبصفة هنائية عن العمل

 شروط التمتع حبقوق التأمني

ومن مث، يتطلب اكتساب احلق يف اخلدمات الصحية        . ينبع احلق يف اخلدمات الصحية من التأمني الصحي        -٤٥١
 .يف تأمني صحياالشتراك بصفة رمسية 

وتتـبع سلوفينيا نظام تأمني صحي شامل يغطي سكان البلد مجيعاً ويقدم هلم احلماية بالقدر واألسلوب                 -٤٥٢
وهكذا، فإن كل من يعيش ويعمل يف مجهورية سلوفينيا حيمل مبدئيا صفة . املنصوص عليهما يف التشريع ذي الصلة

اشتراكات التأمني اإلجباري عن األشخاص الذين ال       ) ة احملافظة من ميزاني (وتدفع احملافظة   . املشـترك يف الـتأمني    
وجيب على هؤالء األشخاص أن يتولوا مبفردهم االخنراط يف تأمني          . يسعهم اكتساب هذه الصفة مبواردهم اخلاصة     
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دخالً، وجيب أن يوقعوا إعالناً يف احملافظة، مفاده أهنم ال ميلكون           . صحي وأن يكتسبوا صفة املشتركني يف التأمني      
وهكذا، يكتسبون صفة املشتركني يف     . فتـتوىل احملافظـة عند ذلك دفع اشتراكات تأمينهم الصحي من ميزانيتها           

 .التأمني، اليت تنبع منها كل احلقوق يف احلماية الصحية

 طبيعة احلق

 .حيق للمشترك يف التأمني الصحي احلصول على إعانات عينية لتغطية اخلدمات الصحية -٤٥٣

 دماتنطاق اخل

 من قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي احلقوق املترتبة على التأمني الصحي اإلجباري ٢٣حتدد املادة  -٤٥٤
وعلى هذا النحو، يكفل التأمني اإلجباري للمشتركني يف التأمني تغطية اخلدمات           . فيما يتصل باخلدمات الصحية   

 :الصحية

 : من التكلفة١٠٠بنسبة  )أ( 

هجـية وغريهـا من الفحوص الوقائية اليت خيضع هلا األطفال والتالميذ وطالب             الفحـوص املن   -
اجلامعـات واحلوامـل وغريهن من البالغني يف إطار الربنامج، باستثناء الفحوص اليت يتكفل هبا             

 أرباب العمل وفقا للقانون؛

 الكشف املبكر عن األمراض والوقاية منها؛ -

طفال والتالميذ وطالب اجلامعات واألطفال املصابني بعاهات خدمات العالج والتأهيل املقدمة لأل -
 بدنية أو عقلية؛

 محاية صحة املرأة يف سياق تنظيم األسرة واحلمل واإلجناب؛ -

الوقايـة من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري واألمراض املعدية والكشف عنها ومعاجلتها              -
 وفقاً للقانون؛

 ة والوقاية الكيميائية اإلجبارية وفقا للربنامج؛التطعيم والوقاية املناعي -

معاجلة وتأهيل املصابني باألمراض اخلبيثة واألمراض العضلية والعصبية العضلية والشلل النصفي            -
والشلل الكلي والشلل املخي والصرع والناعور واألمراض العقلية وأشكال معقدة من السكري            

 والتصلب املتعدد والصدفية؛

 أهيل املصابني بأمراض مهنية وإصابات يف العمل؛معاجلة وت -

احلمايـة الصحية يف سياق التربع باألنسجة واألعضاء وتبادهلا ألغراض الزرع، والرعاية الطبية              -
 املستعجلة وخدمات اإلسعاف يف حاالت الطوارئ؛

 ية؛زيارات الرعاية املرتلية والعالج والرعاية يف البيت ويف مؤسسات احلماية االجتماع -
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األدويـة املوصـوفة وفقاً لتصنيف األدوية ووسائل املساعدة على احلركة وغريها من الوسائل               -
 .املتصلة مبعاجلة األمراض املشار إليها

 : يف املائة من تكلفة٩٥ما ال يقل عن  )ب( 

 زرع األعضاء وغري ذلك من العمليات اجلراحية املعقدة؛ -

 العالج يف اخلارج؛ -

 والعالج باألشعة والغسيل الكلوي وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة البالغة           العـالج املكـثف    -
 .التعقيد

 : يف املائة من تكلفة٨٥ما ال يقل عن  )ج( 

 معاجلة العقم واإلخصاب االصطناعي واإلجهاض والتعقيم؛ -

املكـوث يف املستشـفى ومؤسسات الرعاية الصحية استكماالً للعالج يف املستشفى، باستثناء              -
 اإلصابات خارج العمل؛

اجلزء غري الطيب من الرعاية يف املستشفى ومؤسسات الرعاية الصحية استكماالً للعالج يف ظروف  -
 خاصة؛

 معاجلة أمراض الفم واألسنان؛ -

وسـائل املسـاعدة على احلركة والوسائل البصرية واآلالت السمعية وغريها، باستثناء احلاالت      -
 .املذكورة احملددة

 : يف املائة من تكلفة٧٥ا ال يقل عن م )د( 

 معاجلة اإلصابات خارج العمل؛ -

 .األدوية املدرجة يف القائمة اإلجيابية -

 : يف املائة من تكلفة٦٠ما ال يتعدى   )ه( 

 النقل يف سيارات اإلسعاف يف غري حاالت الطوارئ؛ -

 .يف املستشفىاملكوث يف مؤسسات الرعاية الصحية ألغراض غري استكمال عالج بدأ  -

 : يف املائة من تكلفة٥٠ما ال يتعدى  )و( 

 األدوية املدرجة يف القائمة الوسطى؛ -

 آالت تقومي األسنان للبالغني؛ -

 .الوسائل البصرية للبالغني -
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ُتدفـع تكالـيف اخلدمات الصحية املقدمة للمعوقني الذين أصيبوا يف اجليش واملدنيني املعوقني من جراء                 -٤٥٥
 . احلرب، وُيغطى الفارق من امليزانية الوطنيةإصابات يف

 بدء أحقية احلصول على إعانات

وميكن . تبدأ أحقية االستفادة من اخلدمات الصحية يف اليوم األول من التأمني الصحي وتستمر بعد ذلك               -٤٥٦
شهر، فيما يتعلق   ملؤسسة التأمني الصحي أن تبيح، يف ظروف حمددة، االشتراك يف تأمني مؤقت ملدة أقصاها ستة أ               

باحلق يف تغطية تكلفة وسائل املساعدة على احلركة والوسائل البصرية وآالت السمع ووسائل تقومي األسنان وغري         
اخلدمات اليت ُتدفع تكلفتها  (٢٣ من املادة ١ من الفقرة ١ذلك من الوسائل، باستثناء احلقوق املشار إليها يف البند 

 ).بالكامل

 ى اإلعانةمدة أحقية احلصول عل

 .ُتقدم اخلدمات الصحية على مدى الفترة الالزمة ملعاجلة إصابة معينة -٤٥٧

 اإلعانات املقدمة خالل االنقطاع املؤقت عن العمل )ب( 

 فئات األشخاص احملميني

 :حيق لفئات األشخاص التالية احلصول على إعانات خالل االنقطاع املؤقت عن العمل -٤٥٨

 من  ١٥ من املادة    ١ من الفقرة    ٨ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١ وفقا للبنود    املشـتركون يف التأمني    -
 قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي؛

 من قانون الرعاية الصحية والتأمني ١٥ من املادة ١ من الفقرة ٧املشتركون يف التأمني وفقاً للبند  -
 .مني من اإلعاقةالصحي، إذا دفعوا االشتراكات احملددة على أساس تأمني املعاش والتأ

 :وهؤالء األشخاص هم -٤٥٩

 العاملون يف مجهورية سلوفينيا؛ -

العاملون حلساب مؤسسة سلوفينية املوجودون يف اخلارج ألغراض العمل أو التدريب املهين إذا مل  -
 يكن هلم تأمني يف البلد الذي ُبعثوا إليه؛

بعثات الدبلوماسية األجنبية يف    العـاملون لـدى منظمات ومؤسسات دولية ويف القنصليات وال          -
 مجهورية سلوفينيا، ما مل تنص معاهدة على خالف ذلك؛

 األشـخاص املقيمون بصفة دائمة يف مجهورية سلوفينيا، العاملون حلساب مؤسسة أجنبية وغري          -
 املشتركني يف التأمني الصحي لدى شركة أجنبية؛

ة مستقلة كمهنتهم الوحيدة أو الرئيسية يف       األشخاص الذين يزاولون جتارة أو نشاطا مهنيا بصف        -
 إقليم مجهورية سلوفينيا؛
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أصـحاب الشـركات اخلاصة يف مجهورية سلوفينيا، إذا مل يكونوا مشتركني يف تأمني من نوع             -
 آخر؛

املـزارعون والعاملون لديهم وغريهم ممن يزاولون نشاطاً زراعياً يف مجهورية سلوفينيا كمهنتهم           -
إذا دفعـوا االشتراكات احملددة على أساس تأمني املعاش والتأمني من           (يسـية   الوحـيدة أو الرئ   

 ؛)اإلعاقة

كـبار الرياضـيني والعيب الشطرنج املنخرطني يف مجعيات رياضية ونواد للشطرنج يف مجهورية            -
 .سلوفينيا إذا مل يكونوا مشتركني يف تأمني آخر

 شروط التمتع حبقوق التأمني

ومن مث، يتطلب اكتساب    . انة خالل االنقطاع املؤقت عن العمل من التأمني الصحي        ينـبع احلق يف اإلع     -٤٦٠
 .احلق يف اإلعانة خالل االنقطاع املؤقت عن العمل االشتراك بصفة رمسية يف تأمني صحي

 طبيعة احلق

 .حيق للمشترك يف التأمني الصحي احلصول على إعانات نقدية خالل فترة االنقطاع املؤقت عن العمل -٤٦١

 أساس اإلعانة وطريقة حساهبا

ُتدفـع اإلعانة على أساس متوسط املرتب الشهري واإلعانات الشهرية، أو متوسط مقدار االشتراكات               -٤٦٢
 :ويبلغ مقدار اإلعانة. املدفوعة على مدى العام الذي سبق سنة االنقطاع املؤقت عن العمل

 العمل جراء مرض مهين أو إصابة يف         يف املائـة من املقدار األساسي خالل االنقطاع عن         ١٠٠ -
العمل أو التربع بأنسجة أو أعضاء لفائدة شخص آخر، أو التربع بالدم أو يف حاالت احلجر بناء 

 على أمر طيب؛

  يف املائة من املقدار األساسي خالل االنقطاع املؤقت عن العمل جراء املرض؛٩٠ -

راء إصابة خارج العمل أو ألغراض رعاية قريب  يف املائة أثناء االنقطاع املؤقت عن العمل ج٨٠ -
 .بناء على أمر طيب

حيق للمعوقني الذين أصيبوا يف اجليش واملدنيني املعوقني من جراء إصابات يف احلرب احلصول على اإلعانة  -٤٦٣
 . يف املائة من املقدار األساسي١٠٠بنسبة 

الل فترة االنقطاع املؤقت عن العمل على أساس        وتدفـع اإلعانـة ملشترك يف التأمني مل يتقاض مرتباً خ           -٤٦٤
وبالنسبة إىل  . متوسط املرتب الشهري الذي كان يتقاضاه خالل فترة التأمني اليت سبقت بدء االنقطاع عن العمل              

األشخاص الذين يتعرضون إلصابة يف الطريق إىل العمل أو قبل بدء العمل، أو املشتركني يف التأمني الذين يتعذر                  
شرة العمل بعد أداء اخلدمة العسكرية أو فترة إضافية منها أو اإلعفاء من اخلدمة العسكرية جراء مرض                 عليهم مبا 

 .أو إصابة، ُيعتمد املرتب الذي كانوا سيتقاضونه يف حال مباشرة العمل كمقدار أساسي
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 بدء أحقية احلصول على اإلعانة

نة بناء على رأي طبيبهم الشخصي أو جلنة طبية         يـنص القانون على أن يتلقى املشتركون يف التأمني إعا          -٤٦٥
 :خمتصة

منذ أول يوم ينقطعون فيه عن العمل ألغراض التربع بأنسجة أو أعضاء لفائدة شخص آخر، أو                 -
التربع بالدم أو رعاية قريب أو يف حاالت احلجر بناء على أمر طيب، نتيجة إلصابات حدثت يف                 

 الرعاية الصحية والتأمني الصحي؛ من قانون ١٨الظروف املبينة يف املادة 

 .منذ اليوم احلادي والثالثني من االنقطاع عن العمل يف سائر احلاالت -

 من  ١٣٧املادة  (ويـتلقى املشتركون يف التأمني، أثناء األيام الثالثني األوىل، إعانة مبوجب تشريع العمل               -٤٦٦
 يوم عمل يف العام، ويدفع رب العمل هذه ١٢٠صاها مقابل االنقطاع عن العمل بصفة فردية ملدة أق) قانون العمل

ويف حال العجز عن العمل جراء مرض مهين أو إصابة يف العمل، يدفع رب العمل على                . اإلعانـة عـلى حسابه    
ويف فترات االنقطاع األطول، يدفع رب    .  يوما لكل فترة انقطاع فردي     ٣٠حسـابه إعانـة للعامل ملدة أقصاها        

 .ب التأمني الصحيالعمل اإلعانة على حسا

ويف حـال االنقطاع املتتايل عن العمل مرتني أو أكثر يف أقل من عشرة أيام عمل، جراء املرض نفسه أو                   -٤٦٧
 .اإلصابة ذاهتا خارج سياق العمل، ويدفع رب العمل اإلعانة على حساب التأمني الصحي

ل الشهر الذي يسبق استئناف العمل       يف املائة من مرتب العامل خال      ٨٠ويدفـع رب العمل إعانة بنسبة        -٤٦٨
ويف حاالت العجز الناجم عن مرض مهين أو إصابة يف العمل، حيق للعمال احلصول على إعانة                . بصـفة كاملـة   

تسـاوي متوسط مرتبهم الشهري خالل األشهر الثالثة األخرية أو أجرهم لقاء فترة العمل خالل األشهر الثالثة                 
 ).  يف املائة١٠٠(األوىل 

 قية احلصول على إعانةمدة أح

 عـندما يتغيب مشترك يف التأمني بسبب عجز مؤقت عن العمل، حييله طبيبه اخلاص أو جلنته الطبية إىل                   -٤٦٩
جلـنة تعـىن حباالت العجز، إذا مل يكن متوقعا أن يستأنف العمل، أو يف مجيع األحوال، بعد سنة من االنقطاع                     

 :وإذا ثبت العجز، حيق للمشترك يف التأمني احلصول على إعانة. املتواصل عن العمل أو العمل لبعض الوقت

 إىل حني دخول قرار اإلصابة بإعاقة من الفئة األوىل حيز النفاذ قانوناً؛ -

 .حىت يصبح قرار اإلصابة بإعاقة من الفئة الثانية أو الثالثة قرارا هنائياً -

خالل فترة انقطاعهم أن حيصلوا على إعانة لفترة        وحيق للمشتركني يف التأمني الذين أهنيت عقود عملهم          -٤٧٠
 . يوما منذ إهناء العقد٣٠عجز عن العمل أقصاها 
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وإذا كـان االنقطاع عن العمل نامجا عن إصابة يف العمل أو عن مرض مهين، حيق للمشترك يف التأمني                    -٤٧١
 ويتلقى املشتركون يف التأمني الذين .احلصول على إعانة بعد انتهاء عقد العمل، إىل حني استرداد قدرته على العمل

 .ُيفصلون ألسباب هيكلية إعانة تعادل مرتبهم بعد خصم املبلغ الذي تعني خصمه خالل تلك الفترة

 ٦٢اجلدول 
 متوسط عدد املستفيدين من الرعاية الصحية

١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 
 جمموع املستفيدين ٢ ٣٢٥ ٤١٥ ١ ٩٧٥ ٦٣٦ ١ ٩٤٤ ١٩٠ ١ ٩٤٥ ٩١٣ ١ ٩٣٩ ٣٦٩ ١ ٩٤١ ٠٦٥ ١ ٩٥٤ ٧٦٥

العاملون واملتقاعدون  ١ ٢٩٩ ٦٧٥ ١ ٣٥٤ ٧٧٥ ١ ٣٤١ ١٨٣ ١ ٣٦٠ ٧٢٤ ١ ٣٥٣ ٥٧٥ ١ ٣٧١ ٣٣٣ ١ ٤٠٨ ٢٨٩
  اجملموع-   وغريهم

أفـــراد أســـرهم )أ(٨٩٤ ٩١٢ )أ(٥٧٣ ٩١٦ ٥٦٢ ٣٤١ ٥٨٥ ١٨٩ ٥٤٨ ٧٤٨ ٥٣٤ ٣٨٩ ٥١٤ ٤٩٧
  اجملموع-   

 العاملون وآخرون ٨٨٦ ٧٦٧ ٧٨٤ ٧١٧ ٧٧٠ ٤٥٩ ٧٦٧ ٨١٤ ٧٦٥ ٩٨٢ ٧٧٠ ٣٦٩ ٧٧٤ ٤٧٥
 أفراد أسرهم ٦٩٦ ٢٤٨ ٤٩٥ ٢٧٤ ٤٧٩ ٣٣٦ ٤٧٨ ٢٨٨ ٤٦٦ ٦٢٤ ٤٥٥ ٨٦٤ ٤٤٨ ٥٢٤
ــاطلون بصــفة ١٢ ٢٠٣ ٣٤ ٧٧٣ ٣٥ ٤١٨ ٣٦ ٥١٠ ٣٥ ٤٥٠ ٣١ ٦٩٣ ٢٢ ٣٣٦ الع

    مؤقتة
 أفراد أسرهم ١٠ ٥٣٤ ٩ ٣٤١ ١٠ ٧٢٩ ١٠ ٩٨٢ ٩ ٦٠٨ ٧ ٠٦٨ ٥ ٥٤٣
 املتقاعدون ٣٧٥ ٠٤٦ ٤٦٠ ٥١٣ ٤٥٥ ١٣٣ ٤٤٩ ٧٩٧ ٤٥٦ ٦٦٠ ٤٦٣ ٥٣٦ ٤٨٤ ٧٢٩
 أفراد أسرهم ١٨٨ ١٣٠ ٥٨ ٦٢٩ ٥٩ ٥٥٩ ٦٠ ٢٦٠ ٥٨ ٨٦٠ ٥٧ ٧٢٩ ٤٦ ٤٨٩
 )ب(آخرون ١٨ ٠٩٣ ٥٢ ٨٨٣ ٥١ ٧٤٩ ٥٣ ١٦٥ ٥٣ ٧٥٥ ٥٧ ١٩٠ ٦٣ ٥٤٦
 أفراد أسرهم ... ١٠ ٦٧٢ ١٢ ٧١٧ ١٣ ٦٠٨ ١٣ ٦٤٦ ١٣ ٧٢٨ ١٣ ٩٤١
 )ج(مستفيدون آخرون ٧ ٥٦٦ ٢١ ٨٨٩ ٢٨ ٤٢٤ ٢٩ ٣٨٩ ٤١ ٧٢٨ ٤٨ ٥٤٥ ٦٣ ٢٠٣
  اجملموع�املزارعون  ١٣٠ ٨٢٨ ٤٦ ٩٤٥ ٤٠ ٦٦٦ ٣٩ ١٥٥ ٣٧ ٠٥٦ ٣٥ ٣٤٣ ٣١ ٩٧٩
 الذين-املـزارعون    ٥٦ ٧٠٤ ٢٩ ٩٥٩ ٢٥ ٤٣٦ ٢٤ ٠٥٢ ٢٢ ٥٦٨ ٢١ ٣٥٢ ١٩ ٢٤٠

   جيب عليهم دفع  
    اشتراكات

 . ٢٠٠٢لسنوية جلمهورية سلوفينيا لعام النشرة اإلحصائية ا: املصدر 

 .تقدير )أ( 

مـتلقو بدل اإلعاقة وبدالت مؤقتة، واملتقاعدون األجانب، والعاملون واملشتركون يف تأمني يف              )ب( 
 .اخلارج، واملستفيدون من مساعدات وبدالت خمتلفة، واملوظفون العسكريون املعوقون وأفراد أسرهم

 .طالب التعليم العايل واجلامعات وأفراد أسرهم ١٩٨٠يشمل ذلك منذ عام  )ج( 
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 ٦٣اجلدول 
 )*مباليني التوالرات السلوفينية(اإلنفاق على اخلدمات الصحية 

١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 
 اجملموع ١٠ ٠٧٦ ١٤٣ ٤٤٨ ١٨٥ ٣٣١ ٢٠٨ ٤٩٥ ٢٢٩ ١٠٤ ٢٦٠ ٣٥٢ ٣٠٣ ٩٣٦

العالج اخلارجي العام    ٢ ٠٠٥ ٢٤ ٠٧٨ ٣٣ ٣٣٩ ٣٧ ٩٧٨ ٤٢ ٤٣٦ ٤٧ ٩٠٨ ٢ ٨٣١
    والتمريض

ــارجي ١ ٢٥٦ ١٥ ٧٢٥ ١٩ ٤٢٦ ٢٠ ٥٤٩ ٢٢ ٧٥٣ ٢٦ ٣٦١ ٣٣ ٣٩٢ ــالج اخل الع
    املختص

ــل   ٤ ٣١٤ ٤٨ ٧٧٣ ٦٥ ٥٧٦ ٧٢ ٥٥٣ ٨٠ ٦٩٧ ٩٢ ٤٤١ ١٠٥ ٥٦٧ ــالج داخ الع
    املستشفيات

ــالج يف ٢٦٩ ١ ٥٠٦ ٢ ٣٤٢ ٢ ٧٠٢ ٢ ٩٣٢ ٣ ٥١٧ ٣ ٩٨١ العـــ
 صحية   املؤسسات ال

 األدوية واحلقن ١ ٠٤٧ ٢١ ٢٠٣ ٢٤ ٧٦٤ ٢٩ ٤٨٩ ٣٢ ٦٣٦ ٣٧ ٣٢٦ ٤٦ ٢٦٥
ــنان ٧٦٤ ٦ ٧٢٧ ٩ ٠٣٨ ٩ ٩٧٥ ١١ ٣٧٤ ١٣ ٤٤٠ ١٦ ٠٨١ ــة األس رعاي

   وآالت تقـــومي
    األسنان

الـنقل يف سيارات           
    اإلسعاف وغريها

  النقل اخلاص-   ١٤٢ ١ ٢٣١ ١ ٣٩٦ ١ ٩٢٦ ٢ ٢٩٢ ٢ ٧٤٧ ٣ ٠٦١
 مصروفات أخرى ٢٧٩ ٢٤ ٢٠٥ ٢٩ ٤٥٠ ٣٣ ٣٢٣ ٣٣ ٩٨٤ ٣٦ ٦١٢ ٤٢ ٧٥٨

 :من بينها       
  إعانات املرض-   ... ١٥ ٩٠٥ ١٩ ٠٩٣ ٢٠ ٤٨٣ ٢٠ ٥٥٢ ٢٢ ٧٣٧ ٢٨ ٩٤٧
 وسائل املساعدة  -   ... ٤ ٥٠٦ ٥ ٢٢٣ ٦ ٠٣٩ ٦ ٧٩٣ ٧ ٥٠٠ ٨ ٠٨٨

      على احلركة

 . ٢٠٠٢ية سلوفينيا لعام النشرة اإلحصائية السنوية جلمهور: املصدر 

 .١٩٩٠بالدينار حىت عام  * 

  حوادث العمل واألمراض املهنية-٤

ُينظم التأمني من اإلصابة يف العمل واألمراض املهنية داخل نظام التأمني الصحي اإلجباري وتأمني املعاش                -٤٧٢
 :والتأمني من اإلعاقة على النحو التايل

قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي :  العمل إىل عجز مؤقتإذا أدى مرض مهين أو إصابة يف )أ( 
ودفع ) إعانات عينية(الـذي ينظم، يف إطار التأمني الصحي اإلجباري، احلق يف تغطية تكاليف اخلدمات الصحية     

 ؛)إعانة نقدية(املرتب خالل االنقطاع املؤقت عن العمل 

قانون تأمني املعاش والتأمني من     : طويل األمد إذا أدى مرض مهين أو إصابة يف العمل إىل عجز            )ب( 
 .واحلق يف التأهيل املهين) إعانات نقدية ()٦(اإلعاقة، الذي ينظم احلق يف معاش اإلعاقة
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 ٦٤اجلدول 
 حوادث العمل واإلصابات القاتلة يف العمل

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
 اإلصابات يف العمل     

 اجملموع     ٢٦ ٥٧٨  ٢٥ ٧١٠  ٢٦ ٤٨٥  ٢٥ ٩٤٠  ٢٥ ١٧٦ 
 الرجال ٢٠ ٠٩٢  ١٩ ١٩٨  ١٩ ٧٠٣  ١٩ ٣٨٤  ١٨ ٧١١ 

  عامل١ ٠٠٠لكل  ٤٩,٠ ٤٥,٤ ٤٦,٠ ٤٤,٦ ٤٣,٠
 النساء ٦ ٤٨٦  ٦ ٥١٢  ٦ ٧٨٢  ٦ ٥٥٦  ٦ ٤٦٥ 

  عاملة١ ٠٠٠لكل  ١٨,٨ ١٨,٦ ١٩,٣ ١٨,٣ ١٨,١
 الوفيات     

 عددها ٤٢  ٣١  ٢٧  ٢٦  ٣٤ 
  عامل١ ٠٠٠لكل  ٠,٦ ٠,٤ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٤

 . ٢٠٠٢ النشرة اإلحصائية السنوية جلمهورية سلوفينيا لعام :املصدر 

  نظام اإلعانات املقدمة ألفراد األسرة يف حال وفاة املعيل-٥

. يـندرج نظام اإلعانات املقدمة ألفراد األسرة يف حال وفاة املعيل يف تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة                 -٤٧٣
 .)٧( األساسيان النابعان من هذا التأمني يف هذا الصدد يف معاش الورثة  ومعاش الترملويتمثل احلقان

  تأمني احلماية األبوية-٦

ويترتب .  شؤون احلماية األبوية(Ur. 1. RS, 97/2001)يـنظم قانون احلماية األبوية واإلعانات األسرية   -٤٧٤
 :عن تأمني احلماية األبوية احلقوق التالية

 لوالدية؛إجازة ا -

 إعانات الوالدية؛ -

 .احلقوق املترتبة عن العمل لبعض الوقت -

 :ويشمل احلق يف إعانات الوالدية -٤٧٥

 إعانات األمومة؛ -

 إعانات األبوة؛ -

 إعانات تربية األطفال؛  -

 .إعانات التبين -

 :تنظم محاية األمومة على النحو اآليت -٤٧٦
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نون الرعاية الصحية والتأمني الصحي، الذي ينظم مبوجب التأمني حيكمها قا: حالة ما قبل الوالدة )أ( 
الصحي اإلجباري احلق يف تغطية تكاليف اخلدمات الصحية واحلصول على إعانات طيلة فترات االنقطاع املؤقت؛ 

بالفعل، (وينظم قانون احلماية األبوية واإلعانات األسرية احلق يف إجازة األمومة ومن مث احلق يف إعانات األمومة                 
 ؛) يوما قبل الوضع٢٨تبدأ إجازة األمومة 

حيكمها قانون احلماية األبوية واإلعانات األسرية الذي مينح احلق يف إجازة : حالة ما بعد الوالدة  )ب( 
يشمل احلق يف إعانات الوالدية احلق يف إعانات األمومة وإعانة األبوة وبدل تربية             (الوالديـة وإعانـات الوالدية      

 ).وبدل تبين األطفالاألطفال 

 فئات األشخاص احملميني

 : ويشمل تأمني احلماية األبوية ما يلي-٤٧٧

 العاملون يف أراضي مجهورية سلوفينيا؛ -

األشخاص املنتخبون أو املعينون لتقلد وظائف عامة أو غريها يف السلطة التشريعية أو التنفيذية أو  -
 ذه املهام؛القضائية، إذا كانوا يتقاضون مرتباً لقاء ه

األجانـب العاملون يف أراضي مجهورية سلوفينيا داخل منظمات ومؤسسات دولية ويف البعثات       -
 الدبلوماسية والقنصليات، إذا نص اتفاق دويل على هذا التأمني؛

 العاملون للحساب اخلاص؛ -

 املزارعون؛ -

 كبار الرياضيني والعيب الشطرنج؛ -

 إعانات من مكتب العمل؛العاطلون عن العمل الذي يتلقون  -

األشـخاص الذين يتلقون إعانات خالل فترات االنقطاع املؤقت عن العمل من مؤسسة التأمني               -
 الصحي مبوجب لوائح التأمني الصحي؛

 السجناء؛ -

 .األشخاص الذين يتلقون إعانات الوالدية مبوجب القانون -

 شروط التمتع حبقوق التأمني
 :األشخاص يف احلاالت التالية يتلقى إعانات الوالدية -٤٧٨

 إذا كان حيق هلم احلصول على إجازة الوالدية؛ -

 .إذا كانوا مشتركني يف تأمني محاية الوالدية قبل بداية إجازة الوالدية اخلاصة -
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كما يتلقى إعانات الوالدية األشخاص الذين ال حيق هلم احلصول على إجازة الوالدية، إذا كانوا مشتركني يف تأمني 
 . شهرا خالل السنوات الثالث األخرية اليت سبقت بداية إجازة الوالدية اخلاصة١٢اية الوالدية ملدة ال تقل عن مح

 طبيعة اإلعانات

 . حيق للمشترك يف تأمني محاية الوالدية احلصول على إعانات الوالدية نقدا-٤٧٩

 أساس اإلعانات وطريقة حساهبا

إعانات الوالدية على متوسط املقدار األساسي حلساب اشتراكات        يـتوقف احلصول على نوع بعينه من         -٤٨٠
وإذا ُحسبت االشتراكات املدفوعة    . محاية الوالدية يف األشهر اإلثين عشر األخرية اليت تسبق بداية إجازة الوالدية           

وبالنسبة إىل . ت يف املائة لألشهر اليت مل ُتدفع خالهلا اشتراكا٥٥على مدى فترة أقصر، ُيقدر األجر األدىن بنسبة       
املشتركني الذين حيق هلم احلصول على إعانات الوالدية دون أن حيق هلم احلصول على إجازة الوالدية، يقدر األجر 

ويزداد .  شهرا ١٢ يف املائة حبكم اشتراكهم يف تأمني محاية الوالدية ملدة ال تقل عن              ٥٥األدىن األساسـي بنسبة     
 يف املائة، لكل شهر من االشتراك يف تأمني محاية          ٥٠، على أال يتعدى نسبة       يف املائة  ٢املقـدار األساسي بنسبة     

 .الوالدية خالل السنوات الثالث األخرية اليت تسبق بداية إجازة الوالدية اخلاصة

 يف املائة من متوسط املرتب الشهري يف مجهورية سلوفينيا ٢٥٠وال ميكن أن يفوق املقدار األساسي نسبة  -٤٨١
إىل آخر البيانات الرمسية املعروفة فيما يتعلق باألجور الشهرية، ما دام البدل مدفوعاً، إال فيما يتعلق                باالسـتناد   

احلد ( يف املائة من األجر األدىن ٥٥وال ميكن أن يكون املقدار األساسي أقل من ). احلد األقصى(بإعانات األمومة 
 ).األدىن

 يف املائة من املقدار األساسي، بينما ١٠٠ الكلي عن العمل بنسبة  وتقدر إعانات الوالدية يف حال االنقطاع-٤٨٢
 .تتناسب يف حال االنقطاع اجلزئي عن العمل مع مدة االنقطاع

 بدء أحقية احلصول على اإلعانات

 . يبدأ حق االستفادة من إعانات الوالدية عند بداية إجازة الوالدية-٤٨٣

 مدة حق االستفادة من إعانات

 :تركني، بعد استيفاء الشروط املطلوبة، التمتع مبا يلي حيق للمش-٤٨٤

 احلق يف إعانات األمومة خالل إجازة األمومة؛ -

 يوماً، تسدد   ٧٥ يوما، وإذا دامت اإلجازة      ١٥احلق يف إعانات األبوة خالل إجازة أبوة مدهتا          -
 الدولة اشتراكات الضمان االجتماعي على أساس األجر األدىن؛ 

 رعاية األطفال خالل إجازة رعاية األطفال؛احلق يف بدل  -
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 .احلق يف بدل التبين، خالل إجازة التبين -

 .وينتهي احلق يف اإلعانة األبوية بانتهاء اإلجازة األبوية

 ٦٥اجلدول 
 ٢٠٠٢-١٩٩٤إعانة األمومة، 

 إعانات األمومة
)بآالف التوالرات السلوفينية(األموال املدفوعة   السنة املؤهلون

١٤ ٨٦٥ ٣٥١ 
١٦ ٨٢٥ ٦٣٠ 
١٨ ٨٩٢ ١٣٣ 
٢١ ٢٠٢ ٢٣٩ 
٢٢ ٥٦٩ ٨٢٤ 
٢٤ ٥٤١ ٥٠١ 
٢٧ ٧٢٩ ٥٧٦ 
٣١ ٦٤٥ ٩٧٤ 

١٩ ٢٥٧ 
١٧ ٢٦١ 
١٧ ٠٨٠ 
١٦ ٩١٦ 
١٦ ٣٧٤ 
١٦ ١٨١ 
١٦ ٣٤٣ 
١٦ ٦١٧ 

١٩٩٤ 
١٩٩٥ 
١٩٩٦ 
١٩٩٧ 
١٩٩٨ 
١٩٩٩ 
٢٠٠٠ 
٢٠٠١ 

 . وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية:املصدر 

 ماعي اشتراكات الضمان االجت-جيم 

 يـنظم قـانون اشـتراكات الضمان االجتماعي حساب ودفع ومستوى اشتراكات الضمان االجتماعي      -٤٨٥
)ZPSV, Ur. 1. RS, 5/96, 81/2000 (على النحو التايل: 

 جمموع االشتراكات

 )العاملون(املشتركون يف التأمني 

  يف املائة٦,٣٦: الرعاية الصحية -

  يف املائة١٥,٥٠: قةتأمني املعاش والتأمني من اإلعا -

  يف املائة٠,١٤: التأمني من البطالة -

  يف املائة٠,١٠: تأمني احلماية األبوية -

 . يف املائة من املرتب اإلمجايل٢٢,١٠: اجملموع 

 أرباب العمل

  يف املائة٠,٥٣+٦,٣٦: الرعاية الصحية -

  يف املائة٨,٨٥: تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة -
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  يف املائة٠,٠٦:  البطالةالتأمني من -

  يف املائة٠,١٠: تأمني احلماية األبوية -

 . يف املائة من املرتب اإلمجايل١٥,٩٠: اجملموع

 )إعانات البطالة( التأمني من البطالة -١

 :تدفع اشتراكات العمل كما يلي -٤٨٦

  يف املائة؛٠,١٤: املشتركون يف التأمني -

 . يف املائة٠,٦: أرباب العمل -

 .شتراكات على أساس الراتب اإلمجايل أو إمجايل بدل االنقطاع عن العملوتدفع اال

  تأمني الشيخوخة والعجز-٢

 معاش الشيخوخة؛ -

 معاش التعويض عن العجز؛ -

 ؛)العجز الطويل األمد(اإلعانات املمنوحة تعويضا عن إصابات العمل واإلصابة باألمراض املهنية  -

 .رة بعد وفاة معيلهماإلعانات املمنوحة ألفراد األس -

 : النسب التاليةوفق ضد الشيخوخة والعجزلتأمني اإلجباري بغرض ا شتراكاتُتدفع اال -٤٨٧

  يف املائة من األساس؛١٥,٥٠األشخاص املؤمَّنون بنسبة  -

  يف املائة من األساس؛٨,٨٥أرباب العمل بنسبة  -

 اس التأمني؛ يف املائة من أس٢٤,٣٥األشخاص العاملون حلساهبم بنسبة  -

 يف املائة من أساس ١٥,٥٠بنسبة ) الذين تشكل الزراعة مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية(املزارعون  -
 .التأمني

يستند إليه يف حساب مبلغ االشتراكات اليت يدفعها املستخدمون وأرباب العمل هو إمجايل واألساس الذي  -٤٨٨
 واليت تشكل أساس التأمني بالنسبة لألشخاص العاملني حلساهبم األجرة أو اإلعانة املستحقة عند التغيب عن العمل

 . وللمزارعني

 التأمني الصحي -٣

 الرعاية الصحية؛ -

 اإلعانات املدفوعة يف حالة املرض؛ -
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 ؛)العجز املؤقت(اإلعانات املدفوعة بسبب إصابات العمل واإلصابة باألمراض املهنية  -

 ).احلمل والوالدة(لى إجازة األمومة اإلعانات املدفوعة يف حال احلصول ع -

اخلدمات الصحية واإلعانة املدفوعة عند التغيب املؤقت       (ُتدفع االشتراكات يف التأمني الصحي اإلجباري        -٤٨٩
 :حسب النسب التالية) عن العمل

  يف املائة من األساس؛٦,٣٦األشخاص املؤمَّنون بنسبة  -

 ألساس؛ يف املائة من ا٦,٣٦أرباب العمل بنسبة  -

  يف املائة من أساس التأمني؛١٢,٩٢األشخاص العاملون حلساهبم بنسبة  -

 يف املائة من أساس     ٦,٣٦بنسبة  ) الذين تشكل الزراعة مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية      (املزارعون   -
 .التأمني

ابة باألمراض إصابات العمل واإلصالناجم عن (عن العمل نسب االشتراكات لتغطية العجز املؤقت دفع وُت -٤٩٠
 :على النحو التايل) املهنية

  يف املائة من األساس؛٠,٥٣أرباب العمل بنسبة  -

  يف املائة من األساس؛٠,٥٣األشخاص العاملون حلساهبم بنسبة  -

 . يف املائة من األساس٠,٥٣بنسبة ) الذين تشكل الزراعة مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية(املزارعون  -

األساس لدفع االشتراكات بالنسبة للمستخَدمني وأرباب العمل إمجايل األجرة أو إمجايل           ويعـادل املبلغ     -٤٩١
اإلعانـة املمنوحة عند التغيب عن العمل وتعادل بالنسبة لألشخاص العاملني حلساهبم وللمزارعني أساس املعاش               

 .الذي يدفعه تأمني الشيخوخة والعجز

 يةالدماية الواحلالتأمني على  -٤

 :الشتراكات هي كالتايلنسب ا -٤٩٢

  يف املائة من األساس؛٠,١٠أرباب العمل بنسبة  -

  يف املائة من األساس؛٠,١٠األشخاص املؤمَّنون بنسبة  -

  يف املائة من األساس؛٠,٢٠األشخاص العاملون حلساهبم بنسبة  -

 .ائة من األساس يف امل٠,٢٠بنسبة ) الذين تشكل الزراعة مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية(املزارعون  -

وفق قاعدة حساب االشتراكات يف التأمني اإلجباري ضد الشيخوخة والعجز          ُتحسـب االشـتراكات      -٤٩٣
إمجايل األجر أو اإلعانة املمنوحة عند التغيب عن العمل أو على أساس املعاش الذي مينحه التأمني ضد الشيخوخة (

 ).والعجز بالنسبة لألشخاص العاملني حلساهبم واملزارعني
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  إطار العمل املؤسسي-دال 

  التأمني ضد البطالة-١

وما تقوم به من أنشطة للضوابط اليت       ") الدائرة("ختضـع طريقة عمل دائرة العمل يف مجهورية سلوفينيا           -٤٩٤
وللقواعد املتعلقة مبمارسة ) Ur. 1. RS, 84/99(وضـعها قانون العمل والتأمني ضد البطالة ولقوانني تلك الدائرة  

القواعد املتعلقة  (شـراف عـلى عمـل دائرة العمل يف مجهورية سلوفينيا وغريها من اهليئات يف ميدان العمل                  اإل
 ). Ur. 1. RS, 17/99مبمارسة اإلشراف،

موجودة يف مجيع أقاليم مجهورية سلوفينيا يف مجهورية سلوفينيا كمؤسسة عامة وهي دائرة العمل أُسست  -٤٩٥
ت خاصة للقيام بأنشطة حمددة أو ببعض من تلك األنشطة أو للقيام بأنشطة يف منطقة وتستطيع الدائرة إنشاء وحدا

 ). من قانون العمل والتأمني ضد البطالة٦١املادة (معينة 

املكتب الرئيسي لدائرة   على الصعيدين التنظيمي والعملي على ثالثة مستويات وهي         دائرة العمل   تعمـل    -٤٩٦
. دمات املركزية، والوحدات اإلقليمية ومكاتب العمل يف كافة أرجاء سلوفينياالعمـل، الذي حيتضن اإلدارة واخل  

 . مكتبا للعمل٥٩وتعمل حاليا يف سلوفينيا عشر وحدات إقليمية و

من القانون ) أ(٦١املادة (دائرة العمل  ومدير ةيف سلوفينيا هي جملس اإلدارلدائرة العمل األجهزة اإلدارية  -٤٩٧
وتعني كل من منظمات أرباب العمل املمثِّلة إلقليم سلوفينيا         .  عضوا ١٣س اإلدارة من    ويتكون جمل ). املذكـور 

ونقابات العمال املمثِّلة إلقليم سلوفينيا وحكومة سلوفينيا أربعة أعضاء يف جملس اإلدارة بينما يعيِّن موظفو دائرة                
 .العمل عضوا واحدا

  تأمني الشيخوخة والعجز-٢

، تقوم مؤسسة )Ur. 1. RS, 106/99, 124/2000, 114/2002(لشيخوخة والعجز تأمني اطـبقا لقانون   -٤٩٨
سلوفينيا لتأمني الشيخوخة والعجز على إدارة التأمني اإلجباري ضد الشيخوخة والعجز وهلا وضع مؤسسة عامة               

 ). من ذات القانون١٠املادة (

 وفينيا لتأمني الشيخوخة والعجز    وخيضـع عمـل املؤسسة وتنظيمها للقانون الداخلي اخلاص مبؤسسة سل           -٤٩٩
)Ur. 1. RS, 78/2000.( 

مؤسسة سلوفينيا لتأمني الشيخوخة والعجز على مستويني مها املكتب الرئيسي          على صعيد التنظيم، تعمل      -٥٠٠
وتعمل يف سلوفينيا يف الوقت الراهن  . ملؤسسة التأمني، الذي حيتضن اإلدارة ودوائر املؤسسة، والوحدات اإلقليمية        

 .سع وحدات إقليميةت

 :أجهزة املؤسسة هي -٥٠١

 اجلمعية، وهي اجلهاز اإلداري للمؤسسة؛ -
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 وجملس اإلدارة وهو اجلهاز التنفيذي جلمعية املؤسسة؛ -

 ). من القانون الداخلي١٠املادة (واملدير الذي يشرف على إدارة املؤسسة  -

التمثيل على النحو   بدأ  وفقا مل   يتم اختيارهم   عضوا ٣٠ من   كونوتتمجعية املؤسسة هي جهازها اإلداري       -٥٠٢
 :التايل

مثانـية ممـثلني عن نقابات العمال من بينهم ممثل واحد على األقل عن كل احتاد أو رابطة متثل                    -
 اإلقليم الوطين؛

 مثانية ممثلني عن رابطات أرباب العمل؛ -

 سبعة ممثلني عن حكومة سلوفينيا؛ -

قاعدين والعاجزين لسبب مهين، مبن فيهم ممثل واحد عن احتاد          سـبعة ممثلني عن األشخاص املت      -
 .سلوفينيا للعمال العاجزين

  التأمني الصحي-٣

، فإن مؤسسة )Ur. 1. RS, 9/92, 56/99, 60/2002(مبقتضـى قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي   -٥٠٣
دم شركات التأمني اخلاصة خدمات التأمني سلوفينيا للتأمني الصحي هي من يقدم خدمة التأمني اإلجباري بينما تق

 ). من ذات القانون١٢املادة (الصحي االختياري 

 ).Ur. 1. RS, 9/95(ؤسسة سلوفينيا للتأمني الصحي عمل املؤسسة بالتفصيل ينظم القانون الداخلي مل -٥٠٤

ها مؤسسة عامة   الـتأمني الصحي اإلجباري خدمة عامة تقدمها مؤسسة سلوفينيا للتأمني الصحي بوصف            -٥٠٥
، اليت تقدم خدمات التأمني الصحي االختياري إىل جانب         ) الرعاية الصحية والتأمني الصحي     من قانون  ٦٩املادة  (

 ). من القانون الداخلي للمؤسسة١٠املادة (خدمات التأمني اإلجباري 

ر ومكاتبها الفرعية   صـرِّف مؤسسة سلوفينيا للتأمني الصحي شؤوهنا من خالل وحداهتا اإلقليمية العش           ت -٥٠٦
 .البالغ عددها ستة وأربعني

 عضوا من   ٢٠ عضوا، ميثل    ٤٥وتتألف اجلمعية من    .  اجلمعية وجملس اإلدارة واملدير    املؤسسة هي هيئات   -٥٠٧
كما توجد ). من بينهم أيضا ممثلون عن النقابات    ( عضوا   ٢٥بيـنهم أربـاب العمـل وميثل األشخاَص املؤمَّنني          

 .ملناطق اليت تغطيها املكاتب اإلقليميةوحدات إقليمية يف ا

  تأمني احلماية الوالدية-٤

، ُتطلب )Ur. 1. RS, 97/2001(وفقـا للقـانون اخلـاص باحلماية الوالدية وباإلعانة املمنوحة لألسرة     -٥٠٨
 .املستحقات املترتبة عن تامني احلماية الوالدية من مراكز العمل االجتماعي
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، ٤١/٩٩، ١/٩٩ قرارات احملكمة الدستورية - Ur. 1. RS, 54/92, 42/94(عي قانون الضمان االجتما -٥٠٩
هو القانون اإلطاري املنظِّم ملراكز العمل االجتماعي اليت تقوم باملهام املوكلة إليها            ) ٢٦/٠١،  ٥٤/٠٠،  ٣٦/٠٠

مهام تقتضيها منها   مبوجب القانون بصفتها سلطات اجتماعية ُخوِّل إليها تقدمي اخلدمات إىل اجلمهور إىل جانب              
 .قوانني أخرى

ويغطي كل مركز من تلك املراكز البلديات       . ُتنشـأ مراكـز العمل االجتماعي ضمن مقاطعات إدارية         -٥١٠
 مركزا من ٦٢ويوجد يف سلوفينيا . الواقعة ضمن والية املقاطعة اإلدارية اليت ينَشأ فيها مركز األعمال االجتماعية

 .مراكز األعمال االجتماعية يف سلوفينياتلك املراكز تتحد ضمن مجعية 

 ١٠املادة 

 محاية األسرة واألم والطفل

  الدستورية والتشريعيةوانباجل -ألف 

مببادئ القانون الدويل املقبولة اللوائح غريها من طبقا للمادة الثامنة من الدستور، جيب أن تتقيد القوانني و -٥١١
 .تسري املعاهدات املصدق عليها واملنشورة رأساو. عموماً وباملعاهدات امللزمة لسلوفينيا

 :اليت يهم حمتواها جمال محاية األسرة واألم والطفل هياملعاهدات اليت صدقت عليها سلوفينيا و -٥١٢

 ؛)Ur. 1. SFRJ, 7/71(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  -

 ؛Ur. 1. RS-MP, 1/1994; RS 2/1994)(األساسية  واحلرياتاالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان  -

 ؛)Ur. 1. RS-MP, 7/99; RS 24/99(امليثاق االجتماعي األورويب املنقح  -

 ؛)Ur. 1. RS-MP, 26/99; Ur. 1. RS, 86/99(االتفاقية األوروبية اخلاصة مبمارسة حقوق األطفال  -

 ؛)Ur. 1. SFRJ-MP, 15/1990(اتفاقية حقوق الطفل  -

 ,Ur. 1. RS-MP, 14/99; Ur. 1. RS (ة محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويلقيااتف -

 ؛)45/99

 ؛)Ur. 1. SFRJ-MP, 6/1967(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -

 ؛)Ur. 1. SFRJ-MP, 11/1981(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -

 ؛)Ur. 1. RS, 15/92( بشأن العمل اجلربي ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

 ) يف الصناعة ( بشـأن عمـل األحداث ليال        ٩٠اتفاقـية مـنظمـة العمـل الدولـية رقـم            -
)Ur. 1. FLRJ-MP, 6/57; Ur. 1. RS, 15/92( ؛ 

 ) املعايري الدنيا (ان االجتماعي    بشـأن الضم   ١٠٢اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولـية رقـم            -
)Ur. 1. SFRJ-MP, 1/55; Ur. 1. RS, 15/92(؛ 
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 ,Ur. 1. SFRJ-MP, 9/55; Ur. 1. RS( بشأن محاية األمومة ١٠٣اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم   -

 ؛)15/92

 حتديـد املسـتويات الدنيا لألجور        بشـأن  ١٣١اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولـية رقـم            -
)Ur. 1. SFRJ-MP, 14/82; Ur. 1. RS, 15/92(؛ 

ــية رقــم  -   بشــأن احلــد األدىن لســن االســتخدام ١٣٨اتفاقــية مــنظمة العمــل الدول
)Ur. 1. SFRJ-MP, 14/82; Ur. 1. RS, 15/92(؛ 

 بشأن التوجيه املهين والتدريب املهين يف تنمية املوارد         ١٤٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        -
 ؛)Ur. 1. SFRJ-MP, 14/82; Ur. 1. RS, 15/92(البشرية 

ــم   - ــية رق ــل الدول ــنظمة العم ــية م ــتني ١٥٥اتفاق ــالمة والصــحة املهني ــأن الس   بش
)Ur. 1. SFRJ-MP, 7/87; Ur. 1. RS, 15/92(؛ 

  بشـأن حظـر أسوأ أشكال عمل األطفال         ١٨٢اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولـية رقـم            -
)Ur. 1. RS-MP, 7/2001.( 

 سلوفينيادستور مجهورية  -١

وُيعقَد الزواج  .  من الدستور على أن الزواج يرتكز على املساواة يف احلقوق بني الزوجني            ٥٣تنص املادة    -٥١٣
وخيضع الزواج والعالقات الشرعية ضمنه وكذلك العالقات األسرية        . أمـام السـلطة احلكومية ذات الصالحية      

مي األسرة واألمومة واألبوة واألطفال والشباب وختلق فالدولة حت. والعالقات خارج إطار الزواج ألحكام القانون
 .الظروف الالزمة لتحقيق تلك احلماية

وجيوز إبطال هذا احلق    . وتعليمهم وتربيتهم أوالدهم  اإلنفاق على   جبهم  من وا  و الوالديـن حـق   مـن    -٥١٤
 ولألوالد املُْنجبني   .والواجـب أو احلـد من نطاقه لألسباب اليت حيددها القانون فقط حفاظا على مصاحل الطفل               

 ). من الدستور٥٤املادة (خارج إطار الزواج نفس احلقوق املمنوحة للمنَجبني داخل هذا اإلطار 

إتاحة الفرص ملمارسة هذه احلرية وهي توفر        وتضمن الدولة     من عدمه  كل شخص حر يف تقرير اإلجناب      -٥١٥
 ). من الدستور٥٥ملادة ا(الظروف الكفيلة بتمكني الوالدين من اختاذ قرار اإلجناب 

 : من الدستور إطار احلماية اخلاصة اليت توفَّر لألطفال فهي تنص على ما يلي٥٦حتدد املادة  -٥١٦

متـتع األطفـال حبمايـة خاصة وبالرعاية وحبقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبا يتماشى مع                -
 أعمارهم ودرجة نضجهم؛

االستغالل ومن سوء املعاملة على األصعدة      ضـمان حصـول األطفـال على محاية خاصة من            -
 االقتصادية واالجتماعية والبدنية والعقلية وغريها؛
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متـتع األطفال والقاصرين الذين ال ينعمون برعاية والديهم أو اليتامى أو احملرومني من الرعاية                 -
 .األسرية الكرمية حبماية الدولة اخلاصة

  اإلطار التشريعي-٢

 :قوانني اليت أصدرهتا سلوفينيا لتنظيم محاية األسرة واألم والطفلفيما يلي أهم ال -٥١٧

 ؛)Ur. 1. SRS, 14/1989, 64/2001(قانون الزواج والعالقات األسرية  -

 ؛)Ur. 1. RS, 97/2001(قانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية  -

 ؛)Ur. 1. RS, 9/92; 99/2001(قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي  -

 ,Ur. 1. RS, 25/97; 10/1998(القانون املتعلق بصندوق مجهورية سلوفينيا للضمان واإلعاشة  -

 ؛)119/2002 ,22/2000 ,53/99 ,41/99

 ؛)Ur. 1. RS, 12/96; No.44/2000(القانون املتعلق برياض األطفال  -

 ؛)Ur. 1. RS, 42/2002(قانون العمل  -

 ؛)Ur. 1. RS, 56/99(قانون الصحة والسالمة املهنيتني  -

 ؛)Ur. 1. RS, 54/92, 26/2001(قانون احلماية االجتماعية  -

 ؛)Ur. 1. RS, 71/93; 13/2001(قانون الضريبة على الدخل الشخصي  -

 ؛)Ur. 1. RS, 63/94; 23/99(قانون العقوبات  -

 ؛)Ur. 1. 80/99; 70/2000(قانون اإلجراءات اإلدارية العامة  -

 ؛)Ur. 1. SRS, 30/86; 20/88( املدنية غري املتنازع فيها قانون اإلجراءات -

 ؛)Ur. 1. RS, 26/99(قانون اإلجراءات املدنية  -

 قرار احملكمة - Ur. 1. RS, 63/94, 66/2000, 111/2001, 32/2002(قانون اإلجراءات اجلنائية  -
 ؛)٥٦/٢٠٠٣ قرار احملكمة الدستورية، - ٤٤/٢٠٠٣الدستورية، 

 ).Ur. 1. RS, 48/2001(اعدة القانونية اجملانية قانون املس -

  الزواج-باء 

وُيعقَد الزواج أمام السلطة    . يـنص الدستور على أن الزواج يقوم على املساواة يف احلقوق بني الزوجني             -٥١٨
وخيضع الزواج والعالقات الشرعية ضمنه وكذلك العالقات األسرية والعالقات خارج          . احلكومية ذات الصالحية  

 ) من الدستور٥٣املادة . (طار الزواج ألحكام القانونإ

على أنه ُتكفَل لكل شخص يف سلوفينيا       ) املعنية باملساواة أمام القانون   ( من الدستور    ١٤تـنص املـادة      -٥١٩
املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية بصرف النظر عن اجلنسية األصلية أو العنصر أو اجلنس أو                 
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 أو الدين أو املعتقد السياسي أو غريه أو املركز املادي أو املولد أو التعليم أو الوضع االجتماعي أو أية ظروف اللغة
 .شخصية أخرى

ــي و -٥٢٠ ــانون الرئيس ــنظم ملالق ــانون  امل ــو ق ــزواج ه ــألة ال ــزواج وس ــاتال ــرية العالق   األس
)Ur. 1. SRS, 14/1989; 64/2001 .(عالقات بني الوالدين واألوالد وبني األقرباء وينظم هذا القانون الزواج وال

اآلخرين والتبين واحتضان ومحاية القاصرين واألشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم بأنفسهم واحلقوق واإلعانات 
 .املمنوحة هلم

  املساواة بني الزوجني-١

كمه القانون وهو ينص    ينص قانون الزواج والعالقات األسرية على أن الزواج رباط بني رجل وامرأة حي             -٥٢١
 .تزوج بناء على تبادل العواطف واالحترام والتفاهم والثقة والتعاضدأيضا على أن الزواج يقوم على القرار احلر بال

 .ساواة بني الزوجني على امل من القانون صراحة١٤ًتنص املادة و -٥٢٢

ل ئاوسعداد بكل ال  ن الناس من اإل   إن اجملـتمع، مبا يوفره من نظام تعليم وصحة وضمان اجتماعي، ميكِّ            -٥٢٣
 .لعيش حياة أسرية يطبعها الوئام ويرشدهم يف عالقاهتم الشخصية ويف ممارسة حقوقهم الوالدية

 وهي تنص يف هذا الصدد على أن معاشرة رجل  من القانون العالقات خارج إطار الزواج١٢تنظم املادة  -٥٢٤
 بالنسبة إليهما، مبوجب هذا العقد، نفس النتائج القانونية كما لو           وامرأة بعضهما البعض ملدة طويلة تترتب عنها      

كانـا متزوجني شريطة أال يكون مثة سبب جيعل زواجهما باطال؛ ويكون لتلك املعاشرة آثار قانونية يف جماالت                  
 .أخرى إذا كان القانون ينص على ذلك

  عقد الزواج وفسخه-٢

يهما أن يصرحا أمام السلطة احلكومية املخوَّلة باتفاقهما على عقد حىت ُيعقد الزواج بني رجل وامرأة، عل -٥٢٥
 .الزواج وفق الطريقة املنصوص عليها قانونا

وال يعترب ذلك القبول قبوال مبلء . كل من الزوجني مبلء إرادهتما قبولال يعـد الـزواج صحيحا دون        و -٥٢٦
 .)٨(اإلرادة إذا كان نامجا عن إكراه أو عن طريق اخلطأ

فال جيوز أن يعقد الزواج من . كما يبني القانون بالتحديد احلاالت اليت يكون فيها عقد الزواج غري جائز         -٥٢٧
 :طرف

 شخص دون سن الثامنة عشرة؛ -

 شخص مصاب بإعاقة عقلية شديدة أو شخص غري عاقل؛ -

 أي شخص متزوج إىل أن يلغى زواجه السابق أو يعلَن بطالنه؛ -
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أخ وأخت، أخ غري شقيق وأخت غري شقيقة، عم أو خال (لة واحدة أشخاص منحدرين من سال -
، وال بني أبناء األخوة واألخوات سواء كانوا )وابنة أخ أو أخت؛ عمة أو خالة وابن أخ أو أخت

وال يسـري هذا األمر على العالقات الناشئة عن التبين ما مل يتعلق األمر بأحد               (أشـقاء أم ال     
 ؛)تبىنالوالدين بالتبين والطفل امل

 .الويل والقاصر املوىل عليه، ما دامت الوالية مستمرة -

وجيـوز ألحد مراكز العمل االجتماعي أن تسمح بزواج أبناء األخوة واألخوات أشقاء كانوا أم غري أشقاء وبني                  
 .ويل والقاصر املوىل عليه وبزواج األشخاص دون سن الثامنة عشرة إنْ توفرت األسباب اليت تربر ذلك

 :نتهي الزواج يف احلاالت التاليةي -٥٢٨

 عند وفاة أحد الزوجني؛ -

 وعند إعالن وفاة أحد الزوجني؛ -

 .وعند حدوث الطالق -

 ٦٦اجلدول 

 حاالت الزواج والطالق
١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ Ø ١٩٩٩-١٩٩٥ Ø ١٩٩٤-١٩٩٠  
ــزواج    ٨ ٦٣٠ ٧ ٧٠٩ ٧ ٥٠٠ ٧ ٥٢٨ ٧ ٧١٦ ٧ ٢٠١ ٦ ٩٣٥ ــود ال ــدد عق ع

 )موعاجمل (

عـدد حاالت الطالق الناجز     ١ ٩٠٧ ١ ٢٢٩ ١ ٩٩٦ ٢ ٠٧٤ ٢ ٠٧٤ ٢ ١٢٥ ٢ ٢٧٤
 )اجملموع (

 .٢٠٠٢احلولية اإلحصائية جلمهورية سلوفينيا، : املصدر 

 ٦٧اجلدول 

 متوسط سن العروسني عند الزواج

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ Ø ١٩٩٩-١٩٩٥ Ø ١٩٩٤-١٩٩٠  
 العروس ٢٦,١ ٢٧,٥ ٢٧,٦ ٢٧,٨ ٢٨,١ ٢٨,٤ ٢٨,٨
 العريس ٢٩,٤ ٣٠,٧ ٣٠,٧ ٣٠,٩ ٣١,٣ ٣١,٤ ٣١,٨

 .٢٠٠٢احلولية اإلحصائية جلمهورية سلوفينيا، : املصدر 
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 ٦٨اجلدول 

 معامل الزجيات وحاالت الطالق وعدد حاالت الطالق لكل ألف زواج

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ Ø ١٩٩٩-١٩٩٥ Ø ١٩٩٤-١٩٩٠  
عـدد الزجيات املعقودة     ٤,٣ ٣,٩ ٣,٨ ٣,٨ ٣,٩ ٣,٦ ٣,٥

 لكل ألف نسمة
حاالت الطالق الناجز    ١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,٠ ١,١ ١,٢

 لكل ألف نسمة
حاالت الطالق الناجز    ٢٢١,٠ ٢٥٢,٦ ٢٦٦,١ ٢٧٥,٥ ٢٦٨,٨ ٢٩٨,٦ ٣٣٠,٨

 لكل ألف زواج

 .٢٠٠٢احلولية اإلحصائية جلمهورية سلوفينيا، : املصدر 

  أموال الزوجني-٣

نون الزواج والعالقات األسرية، تبقى أمالك الزوجني اليت كانت لكل منهما قبل عقد الزواج              طـبقا لقا   -٥٢٩
أما األمالك اليت يكتسبها أحد الزوجني مما يدره عليه عمله أثناء . ملكا لكل منهما وهلما أن يتصرفا فيها باستقاللية

 .الزواج فهي ملك مشترك بينه وبني زوجه

وجيوز للزوجني االتفاق   . كة من قبل الزوجني ويتصرفان فيها معا باالتفاق بينهما        وتـدار األمالك املشتر    -٥٣٠
عـلى أن يضطلع أحدمها فقط بإدارة تلك األمالك أو جزء منها أو أن يديرها ويتصرف فيها هو أيضا شرط أن                     

وقت على أال وجيوز ألي من الزوجني التراجع عن اتفاق كهذا يف أي . يضع ذلك الزوج يف اعتباره مصلحة زوجه
 من القانون، وما مل ُيتفق على عكس ذلك، جيوز للزوج           ٥٣وطبقا للمادة   . يقـع التراجع يف وقت غري مناسب      

 .الذي ُعهد إليه باإلدارة أن يتصرف أيضا يف األمالك املشتركة أو يف جزء منها ضمن إطار اإلدارة العادية لألمالك

من األمالك املشتركة على الشيوع بواسطة صفقات قانونية بني ال جيوز ألحد الزوجني التصرف يف نصيبه  -٥٣١
ويسجل احلق يف العقارات اليت يشترك . وال جيـوز له باخلصوص انتزاع ملكية تلك املمتلكات أو رهنها  أحـياء  

 .الزوجان يف ملكيتها يف سجل األراضي باسم الزوجني معاً ما داما يشتركان يف ملكيتها على الشيوع

يتعهد هبا الزوجان قبل الزواج ولتلك اليت       اللتزامات اليت   لنسبة ل اأنه، ب قـانون كذلـك على      ويـنص ال   -٥٣٢
. يـتعهدان هبا بعد عقد الزواج، يكون كل زوج مسؤوال عن أمالكه اخلاصة وعن حصته من األمالك املشتركة                 

املشتركة بينهما وعن االلتزامات وينظم القانون االلتزامات اليت تلزم الزوجني معا وااللتزامات الناشئة عن األمالك 
 .اليت يتعهد هبا أحد الزوجني لتلبية احلاجات اجلارية لألسرة

وجتوز قسمة األمالك   . ختضـع األمـالك املشتركة للقسمة يف حال إلغاء عقد الزواج أو إعالن بطالنه             و -٥٣٣
املمتلكات املشتركة بني الزوجني، وعند قسمة . املشتركة أثناء الزواج باالتفاق بني الزوجني أو بطلب من أحدمها      

تعترب حصة كل من الزوجني من تلك املمتلكات مساوية حلصة اآلخر غري أنه بإمكان الزوجني أن يربهنا على أهنما 
وعندما حيدث نزاع بشأن حجم احلصة اليت تعود لكل زوج من           . سامها يف كسب تلك املمتلكات بنسب خمتلفة      
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احملكمة بأخذ دخل كل زوج يف احلسبان فقط وإمنا تضع يف االعتبار كذلك ظروفا املمتلكات املشتركة، ال تكتفي 
أخـرى كاملعونـة اليت يقدمها أحد الزوجني لآلخر ورعاية األوالد وتربيتهم واألعمال املرتلية واالهتمام بصيانة                

ويستطيع . ا وتنميتهااملمتلكات وكل شكل آخر من أشكال العمل والتعاون يف إدارة املمتلكات املشتركة وصيانته
وإذ . الزوجان أن يتفقا على مستوى حصة كل منهما يف املمتلكات املشتركة أو أن يطلبا إىل احملكمة حتديد احلصة

ُتحـدَّد احلصتان من األمالك املشتركة، تتم قسمتها حسب القواعد السارية على قسمة املمتلكات املشتركة بناء                
 .على اقتراح الزوجني

 األسرةمحاية  -جيم 

على أن الدولة حتمي األسرة واألم والطفل دستور اليف الفصل املخصص حلقوق اإلنسان واحلريات، ينص    -٥٣٤
 ).٥٣املادة (والشباب وأن عليها هتيئة الظروف الضرورية لتحقق تلك احلماية 

هذا احلق  وجيوز إبطال   . مـن حـق الوالديـن ومن واجبهم اإلنفاق على أوالدهم وتعليمهم وتربيتهم             -٥٣٥
ولألوالد املُنَجبني خارج . والواجب أو احلد من نطاقه لألسباب اليت ينص عليها القانون حفاظا على مصاحل الطفل

كل شخص حر   و).  من الدستور  ٥٤املادة  (إطار الزواج نفس احلقوق املترتبة لألوالد املُنَجبني داخل هذا اإلطار           
حة الفرص ملمارسة هذه احلرية وهي توفر الظروف الكفيلة بتمكني          إتا وتضمن الدولة     من عدمه  يف تقرير اإلجناب  

 ). من الدستور٥٥املادة (الوالدين من اختاذ قرار اإلجناب 

وبصـرف النظر عن الدستور، فإن أهم القوانني اليت حتكم جمال محاية األسرة والعالقات األسرية ونظام                 -٥٣٦
 :ياإلعانات األسرية والرعاية النهارية لألطفال ه

 ؛)Ur. 1. RS, 14/1989; 64/2001(قانون الزواج والعالقات األسرية  -

 ؛)Ur. 1. RS, 97/2001(قانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية  -

 ;Ur. 1. RS, Nos. 25/97; 10/98; 41/99(قانون صندوق مجهورية سلوفينيا للضمان واإلعاشة  -

 ؛)119/2002 ;22/2000 ;53/99

 ؛)Ur. 1. RS, Nos. 12/96; 44/2000(ألطفال قانون رياض ا -

 ).Ur. 1. RS, 63/94(قانون العقوبات  -

  عموميات-١

األسرة بأهنا خلية ) Ur. 1. RS, 14/1989; Ur. 1. RS, 64/2001(ة ياألسرالعالقات يعرِّف قانون الزواج و -٥٣٧
 . حبماية خاصةتتكون من الوالدين وأوالدهم وهي خلية حتظى، مراعاةً ملصلحة األطفال،

ويـنص القانون على أن من حق الوالدين ومن واجبهم، عن طريق الرعاية املباشرة ومن خالل عملهم                  -٥٣٨
وحىت يكرب األطفال وهم ينعمون بصحة جيدة ويتحقق        . ونشاطاهتم، تعزيز منو أطفاهلم البدين والعقلي منوا جيدا       

أن يعيشوا حياة مستقلة، من حق الوالدين ومن        هلـم منـو شخصي منسجم ويكونون قادرين على العمل وعلى            
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واجبهم العناية حبياة أوالدهم القاصرين والسهر على منوهم الشخصي وعلى متتعهم باحلقوق واستفادهتم من املنافع 
 .ومن هذه احلقوق والواجبات يتكون احلق الوالدي. املتاحة هلم

ليت ينص عليها القانون، ميكن توسيع نطاق احلق        ويف احلاالت ا  . يعـود احلـق الوالدي لألب واألم معا        -٥٣٩
وُينتزع احلق الوالدي من أحد الوالدين بأمر احملكمة إذا كان الوالد أو الوالدة  . الوالدي أو تضييقه أو حىت انتزاعه     

 يسيء استعمال هذا احلق أو ختلى عن الطفل أو إذا تبني من سلوكه بيانا واضحا أنه ال يرغب يف االعتناء بالطفل                    
وينقضي احلق الوالدي عند بلوغ الطفل سن الرشد أي         . أو أنه يهمل، بطريقة أخرى، احلق الوالدي إمهاال شديدا        

يكتسب الطفل القاصر أهلية (عندما يبلغ الطفل سن الثامنة عشرة أو إذا تزوج الطفل القاصر قبل بلوغ سن الرشد 
 ).تامة للتعاقد عند إبرامه عقد الزواج

 ٦٩اجلدول 
 سكان حسب اجلنس وعدد األسر املعيشية والشقق والبنايات السكنية، سلوفينيا،عدد ال

  بيانات أولية- ٢٠٠٢إحصاء عام 

البنايات  السكان األسر املعيشية الشقق
  السكنية

يف كل بناية 
 سكنية

 
 اجملموع

 
متوسط عدد 
 أفراد األسرة

 
 

 اجملموع

 
 اإلناث

 
 الذكور

 
 اجملموع

١ ٩٤٨ ٢٥٠ ٩٤٣ ٩٩٤ ١ ٠٠٤ ٢٥٦ ٦٨٨ ٧٣٣ ٢,٨ ٧٧٥ ١٣١ ١,٦ ٤٧٨ ٨٣٠ 

 .٢٠٠٢مصلحة اإلحصاءات يف مجهورية سلوفييا، إحصاء السكان واألسر املعيشية والشقق، : املصدر 

 ٧٠اجلدول 
 ٢٠٠٢١ وإحصاء عام ١٩٩١السكان واألسر املعيشية والشقق، سلوفينيا، إحصاء عام 

 اإلحصاء املؤشر
٢٠٠٢ 
 )ب(٢٠٠١

٢٠٠٢ 
 )أ(١٩٩١

 
 )ج(٢٠٠٢

 
 )ب(١٩٩١

 
 )أ(١٩٩١

 

 عدد السكان ١ ٩٦٥ ٩٨٦ ١ ٩١٣ ٣٥٥ ٢٥٠ ٩٤٨ ٢٥٠ ٩٩,١ ١٠١,٨
 عدد األسر املعيشية ٦٤٠ ١٩٥ ٦٣٢ ٢٧٨ ٦٨٨ ٧٧٣ ١٠٧,٦ ١٠٨,٩
 متوسط عدد أفراد األسر املعيشية ٣,١ ٣ ٢,٨ ٩٢,١ ٩٣,٥

 عدد الشقق ٦٨٤ ٢٧٩ - ٧٧٥ ١٣١ ١١٣,٣ -

 .٢٠٠٢مجهورية سلوفينيا، إحصاء األسر املعيشية والشقق لعام دائرة اإلحصاءات يف : املصدر 
 .بيانات هنائية )أ( 
 .٢٠٠٢ُحسبت وفق منهجية إحصاء عام ) سكان، أسر معيشية(بيانات  )ب( 
 .بيانات أولية )ج( 
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  نظام اإلعانات األسرية-٢

. إلعانات األسرية يف سلوفينياا) Ur. 1. RS, 97/2001(يـنظم قانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية   -٥٤٠
 فحل حمل قانون اإلعانات األسرية الذي كان ساريا ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١ودخل هذا القانون حيز النفاذ يف 

 ).Ur. 1. RS, 65/93; 26/2001(يف السابق 

 :وفيما يلي املواضيع اليت نظمها القانون -٥٤١

 نها؛ضمان محاية الوالدين واحلقوق املترتبة ع - 

 اإلعانات األسرية؛ - 

 شروط ممارسة احلقوق الفردية واإلجراءات املتبعة لذلك؛ - 

 .مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ القانون - 

 :عبارة عن إعانات مالية تشتمل علىة يعانات األسراإل -٥٤٢

 اإلعانة الوالدية؛ - 

 اإلعانة املدفوعة عند والدة طفل؛ - 

 إعانة الطفل؛ - 

 سرة الكثرية العدد؛عالوة األ - 

 عالوة العناية بالطفل؛ - 

 .دفع جزء من األجرة تعويضا عن فقدان الدخل - 

 يف ١,٥٨ة الوطنية يف سلوفينيا لدفع اإلعانات األسرية امليزانياملخصصة من   النسبة، بلغت١٩٩٨يف عام  -٥٤٣
 يف املائة ١,٨٩ و٢٠٠٠يف املائة يف عام  ١,٨٢ و١٩٩٩ يف املائة يف عام ١,٦٧املائة من الناتج القومي اإلمجايل و

 .٢٠٠١يف عام 

 ٧١اجلدول 
 .٢٠٠٢-١٩٩٤عدد األشخاص املستحقني وقيمة النفقات اخلاصة ببعض اإلعانات، 

 إعانة الطفل التكميلية اإلعانة املدفوعة عند الوالدة اإلعانة الوالدية التكميلية عالوة العناية بالطفل التكميلية

دفوعة األموال امل
بآالف (

التوالرات 
 )السلوفينية

 
 
 

 األطفال

 
 

األشخاص 
 املستحقون

األموال املدفوعة 
بآالف (

التوالرات 
 )السلوفينية

 
 

األشخاص 
 املستحقون

األموال املدفوعة 
بآالف (

التوالرات 
 )السلوفينية

 
 

األشخاص 
 املستحقون

األموال املدفوعة 
بآالف (

التوالرات 
 )السلوفينية

 
 
 

 األطفال

 
 

األشخاص 
 املستحقون

 العام

- - - ١٩٩٤ ١٠٠ ٠٦٣ ١٨٧ ٦٣٩ ١٠ ٧٧٧ ٩١٩ ١٨ ٤٣٢ ٣٤٣ ١٦٧ ٢ ٤٧٤ ٤٢٣ ٤٨٤ 

- - - ١٩٩٥ ١٢٣ ٠٠٦ ٢٢٢ ٦٣٤ ١٤ ٠٣٢ ٦٩٦ ١٨ ٤٠٨ ٣٨١ ٣٥٨ ٣ ٠١٥ ٥٥٧ ٣٦٣ 

- - - ١٩٩٦ ٢٠٤ ٠٢٩ ٣٤٢ ٤٤٣ ٢١ ١٠٤ ١٠١ ١٨ ٤٢٠ ٣٩٨ ٨٦١ ٢ ٨٢٢ ٥٥٦ ٢٣٧ 
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دفوعة األموال امل
بآالف (

التوالرات 
 )السلوفينية

 
 
 

 األطفال

 
 

األشخاص 
 املستحقون

األموال املدفوعة 
بآالف (

التوالرات 
 )السلوفينية

 
 

األشخاص 
 املستحقون

األموال املدفوعة 
بآالف (

التوالرات 
 )السلوفينية

 
 

األشخاص 
 املستحقون

األموال املدفوعة 
بآالف (

التوالرات 
 )السلوفينية

 
 
 

 األطفال

 
 

األشخاص 
 املستحقون

 العام

١٩٩٧ ٢٤٨ ٩٥٠ ٤٠٨ ٥٣٦ ٢٥ ١١٧ ٤٥٨ ١٧ ٩١٦ ٤٣٣ ٣٤٢ ٢ ٧٣٤ ٥٦٦ ٣٣٤ ٣ ٦٠٢ ٣ ٧٠٥ ٤٩ ٥٣٥ 

١٩٩٨ ٢٥٤ ٢٢٨ ٤١٠ ٨٦٤ ٢٦ ٧٠٥ ١٠٤ ١٧ ٦٣٧ ٤٢٨ ٩٨٦ ٢ ٦١٦ ٥٧٣ ٧٤٦ ٤ ٠١٣ ٤ ١٣٢ ٥٦٧ ٦٠١ 

١٩٩٩ ٢٤٥ ٩٩٨ ٤٠٥ ٠٤٠ ٣٥ ٩٣٩ ٣٠٧ ١٧ ٢٩٥ ٤٥٢ ٣٨٢ ٢ ٥٦٣ ٦٠٢ ٨٦٢ ٤ ٢٩١ ٤ ٤٢٤ ٦٤٠ ٦٨٢ 

٢٠٠٠ ٢٤٧ ٥٠٥ ٤١١ ٣٩٧ ٤٤ ٩٠٤ ٠٠٤ ١٨ ٠٨٣ ٥٣١ ٢٧٣ ٢ ٤٥٢ ٦٠٨ ٠٠٠ ٤ ٥٩٠ ٤ ٧٣١ ٧٢٢ ٥٩٨ 

٢٠٠١ ٢٤٨ ٩٩٦ ٤١٢ ٤٩٥ ٤٨ ٠٦٦ ٥٣٣ ١٦ ١٠١ ٤٦٢ ١٣٠ ٢ ٣١٧ ٦٢٢ ٤٣٤ ٤ ٨٠٦ ٤ ٩٦٣ ٨٢٨ ٧٦٢ 

٢٠٠٢ ٢٤٥ ٠٤٧ ٤٠٨ ٠٧٨ ٥١ ٤٦١ ٩٨٦ ١٨ ٦٢٠ ٩٢١ ٢٢١ ٢ ١٧٤ ٧٨١ ٦٠٣ - ٥ ٢١٢ ١ ١٧٥ ٣٩٩ 

 .وزارة العمل واألسرة والشؤون األسرية واالجتماعية: املصدر 

باإلضافة إىل اإلعانات األسرية، تقدم الدولة لألطفال وأفراد األسرة اآلخرين إعانات نقدية أخرى تؤمِّن               -٥٤٤
ومعاشات لألسر أمنها االقتصادي واملايل ومن بينها العالوات والتعويضات املمنوحة لقاء االعتناء بأحد األقارب              

 .األسر وغريها من املساعدات املالية يف جمال التعليم والسكن

 اإلعانات األسرية )أ( 

طـبقا لقانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية، تشتمل هذه اإلعانات على اإلعانة الوالدية التكميلية               -٥٤٥
ميلية لألسر الكثرية العدد وعالوة العناية      وإلعانة املدفوعة عند والدة طفل وإعانة الطفل التكميلية والعالوة التك         

 .بالطفل التكميليةودفع جزء من األجرة تعويضا عن فقدان الدخل

 اإلعانة الوالدية التكميلية

هي عبارة عن مساعدة نقدية تدفع للوالدين بعد والدة طفل إذا مل تتوفر فيهما شروط احلصول على إعانة  -٥٤٦
 توالر وارتفع ذلك    ٣٥ ٠٠٠ األموال املدفوعة كإعانات والدية تكميلية       ، بلغ جمموع  ٢٠٠٢ويف عام   . والديـة 

 . توالر يف الشهر٣٧ ٥٢٠ إىل ٢٠٠٣املبلغ يف عام 

 :وحيق احلصول على إعانة والدية تكميلية لكل أم يف احلاالت التالية -٥٤٧

 إذا كانت من مواطين مجهورية سلوفينيا؛ - 

 ة يف مجهورية سلوفينيا؛إذا كانت تتمتع حبق اإلقامة الدائم - 

 .إذا كان الطفل من مواطين مجهورية سلوفينيا - 

اإلعانة الوالدية التكميلية بنفس الشروط املطلوب استيفاؤها بالنسبة لألم يف          جيـوز لألب احلصول على       -٥٤٨
 :احلاالت التالية

  مستقل آخر؛إذا كانت قد وقعت على عقد عمل أو شرعت يف القيام بنشاط زراعي أو أي نشاط - 



E/1990/5/Add.62 
Page 158 

 

 عن الطفل؛األم ختلت إذا  - 

إذا ُعـدَّت، بناء على رأي طبيب خمتص، عاجزة بشكل دائم أو مؤقت عن العمل وعن العيش                  -
 باستقاللية؛

 .إذا ُتُوفيت - 

احلصول على إعانة والدية تكميلية بنفس الشروط املطلوب استيفاؤها بالنسبة لألم إذا             لشخص آخر    قحي -٥٤٩
 .خص هو من يعتين بالطفل يف الواقعكان ذلك الش

.  يوما ابتداء من تاريخ والدة الطفل      ٣٦٥يسـتمر احلق يف احلصول على اإلعانة الوالدية التكميلية ملدة            -٥٥٠
وللوالـد أو شخص آخر احلق يف احلصول على اإلعانة الوالدية التكميلية طيلة نفس املدة اليت ُتصرف فيها لألم                   

وحيصل املستحقون لإلعانة الوالدية التكميلية كذلك  .  اليت مارست فيها األم هذا احلق      وُيخصـم منها عدد األيام    
عـلى الـتأمني ضد الشيخوخة والعجز وتسدِّد مجهورية سلوفينيا عنهم اشتراكاهتم فيه على أساس احلد األدىن                  

 .لألجور

 اإلعانة املدفوعة عند والدة كل طفل

وبلغ إمجايل هذه اإلعانة    . احدة يراد به اقتناء لوازم املولود اجلديد      هـي عبارة عن مبلغ مايل يدفع مرة و         -٥٥١
ويتمتع كل . وعوض اإلعانة النقدية، ميكن تقدمي جمموعة من اللوازم بنفس القيمة. ٢٠٠٢ توالر يف عام ٥٠ ٠٠٠

 .طفل من أم أو أب مقيم يف مجهورية سلوفينيا إقامة دائمة باحلق يف احلصول على اإلعانة

 طفل التكميليةإعانة ال

متنح إعانة الطفل التكميلية للوالدين ولألوالد كمستحق إضايف يصرفونه على اإلعاشة والتعليم إذا كان               -٥٥٢
دخـل كـل فـرد يف األسرة ال يتجاوز السقف احملدد لشرحية الدخل مبقتضى قانون احلماية الوالدية واإلعانات             

 .ل ملدة عام واحدوُيمنح احلق يف احلصول على إعانة الطف. األسرية

 يعود احلق يف احلصول على إعانة الطفل ألحد الوالدين أو لشخص آخر عن كل طفل مقيم يف سلوفينيا           و -٥٥٣
 .إذا كان حيمل اجلنسية السلوفينية أو ال حيملها شريطة توفر املعاملة باملثل

 سلوفينيا شريطة أن يكون     للوالديـن احلق يف احلصول على إعانة الطفل عن طفل غري مقيم يف مجهورية              -٥٥٤
أحـد الوالدين، على األقل، ميلك عقد عمل مع رب عمل مقره يف مجهورية سلوفينيا، وإذا كان الوالدان حيمالن   
اجلنسية السلوفينية وليس هلما حق املطالبة بإعانة الطفل يف البلد الذي يعيشان فيه، وإذا كانا ال حيمالن اجلنسية                  

 .  متفَقا عليه مبوجب معاهدةالسلوفينية وكان هذا األمر

طفل كل   بالنسبة ل  ، على أن تستوىف الشروط املذكورة آنفا      ،ويسري احلق يف احلصول على إعانة الطفل       -٥٥٥
إذا كان يتيماً أو ال يعيش مع والديه يف نفس البيت إذا قرر ذلك أحد مراكز العمل                   عاماً ١٨ لىيـزيد عمره ع   

 .االجتماعي بالنظر إىل الظروف
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 :حيق احلصول على إعانة الطفل لكل شخص -٥٥٦

 يقل عمره عن مثانية عشر عاما؛ - 

طالب يزيد عمره عن ذلك إذا كان متفرغا للدراسة وما زال يتمتع بوضع تلميذ أو متدرب أو                  -
ويف حاالت استثنائية، جيوز (يف املرحلة اجلامعية األوىل على أال تزيد سنه عن ست وعشرين سنة 

د عمره عن ذلك وضع طفل إذا كان تعليمه العايل يستمر مخس أو ست              أن ميـنح شخص يزي    
سنوات أو إذا مل ينه الشخص تعليمه خالل الفترة املقررة بسبب مرض أو إصابة استغرق شفاؤه        

وميدد وضع الطفل بقدر ما متدَّد  . مـنها فترة طويلة أو ألداء اخلدمة العسكرية أثناء فترة التعليم          
 ).سببفترة الدراسة هلذا ال

 )بالتوالر السلوفيين) (٢٠٠٢(املبالغ الشهرية اليت تصرف كإعانة الطفل 

 مبلغ إعانة الطفل التكميلية اليت تصرف لكل طفل
 الطفل األول الطفل الثاين الطفل الثالث ومن يليه

 
 دخل كل فرد يف األسرة بالنسبة إىل متوسط األجر يف سلوفينيا

  يف املائة١٥حدود إىل  ١٨ ٨٧٠ ٢٠ ٧٦٠ ٢٢ ٦٥٠     
  يف املائة٢٥ إىل ١٥من  ١٦ ١٤٠ ١٧ ٨٤٠ ١٩ ٥٣٠     
  يف املائة٣٠ إىل ٢٥من  ١٢ ٣٠٠ ١٣ ٧٥٠ ١٥ ١٩٠     
  يف املائة٣٥ إىل ٣٠من  ٩ ٦٩٠ ١١ ٠٧٠ ١٢ ٤٦٠     
  يف املائة٤٥ إىل ٣٥من  ٧ ٩٣٠ ٩ ٢٥٠ ١٠ ٥٧٠     
 ملائة يف ا٥٥ إىل ٤٥من  ٥ ٠٣٠ ٦ ٢٩٠ ٧ ٥٥٠     
  يف املائة٧٥ إىل ٥٥من  ٣ ٧٧٠ ٥ ٠٣٠ ٦ ٢٩٠     
  يف املائة٩٩ إىل ٧٥من  ٣ ٢٧٠ ٤ ٥٣٠ ٥ ٧٩٠     

مون يف مجهورية   حتـدد شـرحية الدخل كنسبة مئوية من متوسط األجر الشهري الذي يتقاضاه املستخدَ              -٥٥٧
مارس من كل سنة، حيدد الوزير احلدود الدنيا /ذارويف شهر آ. التقوميية اليت تسبق تقدمي املطالبة    سنة   ال سلوفينيا يف 

وحيدَّد مبلغ إعانة الطفل حسب مرتبة األسرة ضمن شرحية . االمسية لشرائح الدخل اخلاصة بالسنة التقوميية املنصرمة
وحيدَّد املبلغ اإلمجايل إلعانة الطفل، حسب عدد األطفال، جلميع األطفال الذين حيق هلم             . الدخـل املـتعلقة هبا    

ولتصنيف أسرة ما   . احلصـول على تلك العالوة عن طريق مجع مبالغ إعانات الطفل احملددة املستَحقَّة لكل طفل              
ضـمن شـرحية دخل معينة، يؤخذ يف احلسبان معدل الدخل الشهري لكل فرد من األسرة خالل السنة التقوميية                 

ة على عدد الشهور اليت مت تقاضيه       وحيسب معدل الدخل الشهري لكل فرد بقسمة إمجايل دخل األسر         . السـابقة 
 . فيها وعلى عدد أفراد األسرة

، سيسري نظام تتم مبوجبه زيادة مبلغ إعانة الطفل الفردية بنسبة ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١من وابتداًء  -٥٥٨
ن األطفال وهي األسرة املكونة من أحد الوالدين وم.  يف املائة إذا كان الطفل يعيش يف أسرة ذات معيل واحد١٠

، ُشرع ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١وابتداء من . إذا كان ذلك الوالد ميارس حق األبوة وحده طبقا لقانون خاص    
 يف املائة إذا مل يسجل طفل مل يبلغ بعد سن االلتحاق            ٢٠يف تطبـيق نظام يرفع مبلغ إعانة الطفل الفردية بنسبة           

 .للوائح اليت تنظم رياض األطفالباملدرسة يف التعليم قبل املدرسي متاشيا مع ا
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 سنة الذين يطالبون باحلق يف احلصول على إعانة الطفل أن        ١٨حيـق لألطفـال الذين تتجاوز أعمارهم         -٥٥٩
 .حيصلوا عليها شرط أن يعادل مبلغها مبلغ العالوة اليت متنح للطفل األول

 عالوة األسرة الكثرية العدد

ويتطلب احلصول عليها مطالبة    . نة سنوية متنح لألسر الكثرية األوالد      عـالوة األسـرة الكثرية العدد إعا       -٥٦٠
 ٢٠٠٣ توالر يف عام    ٥٣ ٦٠٠ و ٢٠٠٢ توالر يف عام     ٢٥ ٠٠٠بلغت قيمتها اإلمجالية    : تدرجيـية بـاحلق فيها    

. وهي تصرف دفعة واحدة   ) ُترفع قيمتها مبقدار ارتفاع تكاليف املعيشة      (٢٠٠٤ توالر يف عام     ٧٠ ٠٠٠وستبلغ  
 .قتضى القانون، تعترب أسرةً كثرية العدد كل أسرة هلا ثالثة أطفال أو أكثرومب

 :يعود احلق يف احلصول على عالوة األسرة الكثرية العدد ألحد الوالدين -٥٦١

  كان الوالدان وأوالدمها من مواطين مجهورية سلوفينيا؛إذا - 

 .وإذا كانت هلم إقامة دائمة مشتركة يف مجهورية سلوفينيا - 

كما يعود احلق يف احلصول على العالوة ألحد األوالد إذا كان ثالثة من األوالد من األسرة ذاهتا أو أكثر يعيشون               
 .دون والديهم

وينتهي . ون الشروط القانونية مستوفاة احلق يف احلصول على عالوة األسرة الكثرية العدد طاملا تك          ستمري -٥٦٢
أو الذي ينهي فيه    )  سنة ١٨(فل األكرب السن املنصوص عليها قانونا       ذلـك احلـق يف العام الذي يلي بلوغ الط         

 ). سنة على األكثر٢٦(دراسته 

 العالوة املستحقة لألطفال الذين حيتاجون إىل رعاية ومحاية خاصتني

هـي عـبارة عن عالوة نقدية متنح لألطفال الذين حيتاجون إىل رعاية ومحاية خاصتني ويراد هبا تغطية                   -٥٦٣
وكان املبلغ الشهري لعالوة    . املعيشة اإلضافية اليت تتحملها األسر يف سبيل رعاية ومحاية هؤالء األطفال          تكاليف  

أما بالنسبة لألطفال الذين يعانون ختلفاً عقلياً شديداً     .  توالر ١٨ ٠٠٠ ب يقدر   ٢٠٠٢رعايـة األطفـال يف عام       
 إىل رعاية ومحاية خاصتني، فقد بلغت قيمة العالوة         واألطفال الذين يعانون إعاقةً حركيةً شديدةً والذين حيتاجون       

 .وتتم املطالبة هبذا احلق بناء على رأي جلنة طبية. ٢٠٠٢ توالر يف عام ٣٦ ٠٠٠

 :يعود احلق يف احلصول على عالوة رعاية الطفل ألحد الوالدين -٥٦٤

 إذا كان الطفل من مواطين مجهورية سلوفينيا؛ - 

 .مجهورية سلوفينيا بصفة دائمةوإذا كان الطفل مقيما يف  - 

 :يستمر احلق يف احلصول على إعانة رعاية الطفل -٥٦٥

 ؛فل على رعاية خاصة ألسباب طبيةططيلة الفترة اليت حيصل فيها ال - 
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حـىت يبلغ سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه تلك السن إذا كان متفرغا متاما لدراسته إىل حني                 أو   -
 .سادسة والعشرين كحد أعلىإهنائها ولكن إىل حدود سن ال

 التعويض النسيب عن فقدان الدخل

هو عبارة عن إعانة شخصية حيصل عليها أحد الوالدين عندما يضعون حدا لعملهم أو يشرعون يف عمل                  -٥٦٦
عـلى أساس التفرغ النسيب من أجل العناية بطفل يعاين ختلفاً عقلياً شديداً أو بطفل يعاين إعاقةً حركيةً شديدةً                   

 .وتتم املطالبة هبذا احلق بناء على رأي جلنة طبية). طفال الذين حيتاجون إىل رعاية ومحاية خاصتنياأل(

يعـادل املبلغ الشهري للتعويض اجلزئي عن فقدان الدخل احلد األدىن لألجور الذي يؤدي منه الشخص                 -٥٦٧
عمل على أساس التفرغ النسيب مقابل      وإذا شرع أحد الوالدين يف ال     . املستِحق االشتراكات يف الضمان االجتماعي    

 .مبلغ متناسب من األجر النسيب تعويضا عن فقدان الدخل

 :يعود احلق يف احلصول على التعويض النسيب عن فقدان الدخل ألحد الوالدين -٥٦٨

 ؛إذا كان من مواطين مجهورية سلوفينيا - 

 ؛كان يتمتع حبق اإلقامة الدائمة فيهاإذا  - 

 :وإذا كان الطفل

 ؛من مواطين مجهورية سلوفينيا - 

 .ويتمتع حبق اإلقامة الدائمة فيها - 

ميكن لشخص ما املطالبة باحلصول على التعويض النسيب عن فقدان الدخل إذا ما ثبت أنه سيترك سوق                  -٥٦٩
ك عمله  وُيعترب أن شخصاً ما قد ترك سوق العمل إذا تر         . العمل لكي يعتين بطفل حيتاج إىل عناية ومحاية خاصتني        

 .لفترة غري حمدودة أو إذا طلب أن حيذَف امسه من سجل األشخاص العاطلني عن العمل

يعود احلق يف احلصول على تعويض نسيب عن فقدان الدخل ألحد الوالدين إىل أن ُتستوىف الشروط املطلوبة                 و -٥٧٠
 .ر كحد أقصى بعد وفاة الطفلالتأمني ضد الشيخوخة والعجز أو ملدة ثالثة أشهللمطالبة باحلقوق الناشئة عن 

 لنفقةبدل ا )ب( 

باإلضـافة إىل اإلعانـات األسرية وغريها من اإلعانات النقدية، تقدم الدولة كذلك بدل نفقة لألطفال ينظمها                  -٥٧١
 ;Ur. 1. RS, 25/97; 10/98; 41/99; 53/99, 22/2000(القـانون املـتعلق بصندوق مجهورية سلوفينيا للضمان والنفقة   

 ؛)119/2002

، الذي خيضع يف إنشاءه ")الصندوق"املسمى فيما بعد (ويعىن صندوق مجهورية سلوفينيا للضمان والنفقة  -٥٧٢
وطريقة عمله للقانون املتعلق بصندوق مجهورية سلوفينيا للضمان والنفقة، بتعويض حقوق األطفال يف حال عدم               

 . العام متوِّله مجهورية سلوفينياوالصندوق شخصية قانونية مبوجب القانون. صرف مبلغ النفقة
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لنفقة لطفل ما إذا ُحدد مبلغ النفقة العائد له  مبقتضـى ذلك القانون، يعود احلق يف احلصول على بدل ا و -٥٧٣
مبوجب أمر مؤقت أو أمر حمكمة أو مبوجب اتفاق مع أحد مراكز العمل االجتماعي ولكن الشخص املطالَب به ال 

ولألجنيب . الطفل من مواطين مجهورية سلوفينيا وأن يتمتع باإلقامة الدائمة فيها         وجيب كذلك أن يكون     . يدفعـه 
املقيم يف مجهورية سلوفينيا بصفة دائمة احلق يف بدل النفقة أيضاً، إذا نص على ذلك احلق اتفاق دويل أو ُمنح احلق 

رة وجيب أن ُيقدَّم طلب     وال جيوز أن يتجاوز الشخص املستِحق سن الثامنة عش        . عـلى أسـاس املعاملـة باملثل      
 ١٢ ٤٨٣، بلغ إمجايل النفقة     ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١ويف  . التحصيل ثالثة أشهر على األقل قبل بلوغه تلك السن        

 توالراً لألطفال ما بني السادسة والرابعة عشرة ١٣ ٧٣١توالراً بالنسبة لألطفال الذين مل يتجاوزوا سن السادسة و
وعندما تقل قيمة النفقة عن تلك املبالغ، يكون مبلغ .  جتاوزوا سن الرابعة عشرة توالراً لألطفال الذين١٦ ٢٢٧و

وخيفض بدل النفقة مبقدار . بدل النفقة معادالً ملبلغ النفقة احملدد مبوجب أمر مؤقت أو أمر حمكمة أو مبوجب اتفاق
 .أي مبلغ نفقة يدفع للطفل

، تلقى صندوق مجهورية سلوفينيا     ٢٠٠٠بتمرب  س/ إىل غاية أيلول   ١٩٩٩أكتوبر  /ومـن تشـرين األول     -٥٧٤
، تلقى  ٢٠٠١ويف عام   .  أطفال ٢ ٧٠٤ طلـبات للحصول على بدل النفقة لصاحل         ٢ ١٠٦للضـمان والـنفقة     

وأكثر )  يف املائة٧٠(وتبني البيانات اإلحصائية أن معظم الطلبات خيص طفالً واحداً .  طلبا إضافيا٦٣٨الصندوق 
كما تكشف البيانات   .  يف املائة خيص ثالثة وأربعة ومخسة أطفال       ٣ وما يزيد عن      يف املائة خيص طفلني    ٢٧مـن   

أيضـاً أن مثة أشخاصاً مسؤولني ال يفون بالتزاماهتم جتاه عدة أطفال من عدة مطاِلبات كما عِلم الصندوق حبالة                   
بة مل يِف شخصان مسؤوالن بالتزاماهتما جتاهها فيما خيص دفع النفقة   ت أغلب الطلبات، اليت وقُدم. سـيدة مطاِل

ومن الشائع أن تتم    .  يف املائة فقط   ٣,٤ يف املائة، من قبل أمهات بينما تشكل الطلبات اليت قدمها آباء             ٩٧تناهز  
 يف املائة من احلاالت     ٢٩بينما أمكن يف    )  يف املائة  ٧٠حنو  (املطالبة باحلصول على بدل النفقة مبوجب أمر حمكمة         

وتتعلق قرابة ثالثة أرباع احلاالت، بطلبات تنفيذ ال تزال قيد .  مراكز العمل االجتماعياالتفاق على مبلغ النفقة يف
 .النظر

 الضرييبالتخفيض  )ج( 

اإلعانات األسرية املذكورة آنفا، حيق لألسر كذلك االستفادة من سلم تدرجيي لتخفيض            باإلضـافة إىل     -٥٧٥
 ).Ur. 1. RS, 71/93; 13/2001(الضرائب حيكمه قانون ضريبة الدخل اخلاص 

يتجلى التخفيض الضرييب يف ختفيض األساس الذي حتدد عليه ضريبة الدخل ويزداد هذا التخفيض حسب     -٥٧٦
 يف املائة من متوسط األجر السنوي يف مجهورية ١٠بالنسبة للطفل األول، يعادل التخفيض الضرييب . عدد األطفال
ولكل طفل إضايف،   .  يعاين إعاقةً بدنيةً أو ذهنيةً متوسطة أو شديدة         يف املائة منه إذا كان الطفل      ٥٠سلوفينيا أو   

وينتهي احلق يف التخفيض الضرييب عند بلوغ الطفل        .  يف املائة من متوسط األجر     ٥يرفع التخفيض الضرييب بنسبة     
احلق هي  وعندئذ تكون السن اليت ينتهي عندها ذلك        (سن الثامنة عشرة إال إذا واصل تعليمه على أساس التفرغ           

واألسر ذات الدخل   . أما بالنسبة لألطفال العاجزين عن العمل فليس مثة سن ينتهي عندها ذلك احلق            ).  سنة ٢٦
 .املرتفع هي أكرب مستفيد من التخفيض الضرييب بينما تستفيد األسر ذات الدخل املنخفض من إعانات الطفل
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  تقدمي احلماية القانونية إىل األسرة-٣

على أن كل من يسب شخصا آخر ) Ur. 1. RS, 63/94, 23/99( من قانون العقوبات ٢٩٩ تنص املادة -٥٧٧
أو يسيء إليه أو يعامله بعنف أو يعرض أمنه للخطر مثريا بذلك استياء العامة أو خوفهم، ُيقضى حببسه ملدة سنتني 

 على األقل أو أدت إىل إذالل وإذا ارتكبت اجلنحة املوصوفة يف املادة املذكورة أعاله من قبل شخصني. على األكثر
. عدة أشخاص إذالال فادحا أو إىل إحلاق الضرر البدين الفعلي، ُيقضى حببس اجلناة ملدة ال تزيد على ثالث سنوات

 .وحيقَّق يف هذه اجلرائم تلقائيا

ل من   من قانون العقوبات جرمية اإلخالل بااللتزامات األسرية وهي تنص على أن ك            ٢٠١تتناول املادة    -٥٧٨
خيـل إخالال فادحا بااللتزامات األسرية اليت يفرضها عليه القانون تاركا أحد أفراد أسرته املعتِمد عليه يف عيشة                  

ويف حال وقف تنفيذ احلكم، جيوز للمحكمة أن تأمر اجلاين بأن           . ضـنك، يقضى حببسه ملدة سنتني على األكثر       
 . واإلعالةيؤدي بانتظام واجباته املتمثلة يف الرعاية والتعليم

 محاية األمومة -دال 

ينص الدستور على أن حتمي الدولة األسرة واألمهات        يف الفصـل املخصص حلقوق اإلنسان واحلريات،         -٥٧٩
 ).٥٥املادة (واآلباء واألطفال والشباب وعلى أن ختلق الدولة الظروف الضرورية لتحقيق تلك احلماية 

 : اليت تنظم جمال محاية األمومة هيوبصرف النظر عن الدستور، فإن اللوائح -٥٨٠

 ؛)Ur. 1. RS, 97/2001(قانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية  - 

 ؛)Ur. 1. RS, 9/92; 99/2001(قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي  - 

 ؛)Ur. 1. RS, 42/2002(قانون العمل  - 

 ).Ur. 1. RS, 5/96; 81/2000(قانون االشتراكات يف الضمان االجتماعي  - 

 :تؤمَّن محاية األمومة يف سلوفينيا بالطرائق التالية -٥٨١

وهي ختضع لقانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي الذي ينظم، بوصفه          : مرحلة ما قبل الوالدة    )أ( 
رة جزءا من التأمني الصحي اإلجباري، احلق يف سداد تكاليف اخلدمات الصحية ويف احلصول على إعانة أثناء فت                

الغياب املؤقت عن العمل؛ بينما ينظم قانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية احلق يف إجازة الوضع وبالتايل احلق 
 يوما قبل موعد الوضع كما      ٢٨أي أنه على املرأة احلامل أن تبدأ إجازة األمومة          (يف احلصول على إعانة األمومة      
 ؛)ذلك املوعد يوما قبل ٤٢حيق هلا أن تبدأ إجازة األمومة 

وهي ختضع لقانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية الذي ينظم احلق يف : مرحلة ما بعد الوالدة )ب( 
اإلجازة الوالدية ويف إجازة األمومة وإجازة األبوة وإجازة رعاية الطفل واإلجازة للتبين ويف اإلعانة الوالدية وإعانة 

 .حة لرعاية الطفل واإلعانة املمنوحة عند التبيناألمومة وإعانة األبوة واإلعانة املمنو
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  نظام محاية الوالدين-١

على أن أرباب العمل ملزمون بكفل احلق يف التغيب عن ) Ur. 1. RS, 42/2002(يـنص قـانون العمل    -٥٨٢
 عليه  العمـل أو العمل على أساس التفرغ النسيب للعاملني حىت يتسىن هلم التمتع باإلجازة الوالدية وفق ما ينص                 

وحيق للعاملني الذين يذهبون يف إجازة والدية احلصول على تعويض عن أجرهم طبقا للوائح اليت تنظم                . القـانون 
 .اإلجازة الوالدية

هو القانون الذي حيكم نظام محاية ) Ur. 1. RS, 97/2001(وقـانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية   -٥٨٣
 .ه ينظم احلق يف احلصول على اإلجازة الوالدية واإلعانة الوالديةالوالدين يف سلوفينيا وبالتايل فإن

 ٧٢اجلدول 
 متوسط سن األمهات عند الوالدة

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ Ø ١٩٩٩-١٩٩٥ Ø ١٩٩٤-١٩٩٠  
 سن األم       

    املواليد األحياء ٢٦,٥ ٢٧,٧ ٢٧,٧ ٢٧,٩ ٢٨,١ ٢٨,٣ ٢٨,٥
    املُلُص ٢٧,٣ ٢٨,٤ ٢٨,٤ ٢٩,١ ٢٨,٥ ٢٩,٦ ٢٩,٢
    مجيع الوالدات ٢٦,٥ ٢٧,٧ ٢٧,٧ ٢٧,٩ ٢٨,١ ٢٨,٢ ٢٨,٥

 .٢٠٠٢احلولية اإلحصائية جلمهورية سلوفينيا، لعام : املصدر 

 3املخطط 

 )قانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية(إجازة األمومة وإجازة رعاية الطفل 

 إجازة األمومة

  يوما105

 إجازة رعاية الطفل

  يوما260

) يوما42أو ( يوما 28  

الوال

  يوما365
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 التأمني حلماية الوالدين )أ( 

 .تامَني محاية الوالدين) Ur. 1. RS, 97/2001(ينظِّم قانونُ محاية الوالدين واإلعانات األسرية  -٥٨٤

 :يستفيد من تأمني محاية الوالدينو -٥٨٥

 داخل إقليم مجهورية سلوفينيا؛املستخدمون  - 

األشـخاص الذيـن يشغلون مناصب عامة أو غريها باالنتخاب أو بالتعيني يف األجهزة التابعة                -
للسـلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية يف مجهورية سلوفينيا أو يف أجهزة احلكم الذايت               

 ا كانوا يتقاضون رواتب عن مناصبهم؛احمللي إذ

  مكاتب األجانب العاملون داخل إقليم مجهورية سلوفينيا يف املنظمات واملؤسسات الدولية ويف           -
  إذا كان منصوصا على ذلك التأمني يف اتفاق دويل؛البعثات الدبلوماسية والقنصلية األجنبية

 األشخاص العاملون حلساهبم؛ -

 املزارعون؛ -

  الرياضيون والعبو الشطرنج؛األبطال -

 إعانة دائرة العمل؛األشخاص العاطلون عن العمل الذين حيصلون على  -

تأمني الاألشخاص الذين حيصلون على إعانة أثناء فترات الغياب املؤقت عن العمل من مؤسسة               -
  مجهورية سلوفينيا مبوجب اللوائح اليت حتكم التأمني الصحي؛ يفيالصح

  يقضون عقوبات جنائية؛األشخاص الذين -

 .إعانة الوالدين طبقا لقانون محاية الوالدين واإلعانات األسريةاألشخاص الذين حيصلون على  -

 :احلقوق الناشئة عن تأمني محاية الوالدين هي -٥٨٦

 اإلجازة الوالدية؛ - 

  الوالدية؛عانةاإل - 

 .احلقوق النامجة عن العمل على أساس التفرغ النسيب - 

 حسـاب قيمة االشتراكات اليت تؤدى للتمتع بتأمني محاية الوالدين ودفُعها ومستواها للقانون املتعلق               وخيضـع 
 ).Ur. 1. RS, 5/96, 81/2000(باالشتراكات يف تأمني احلماية الوالدية 

 :وتكون مستويات االشتراكات يف تأمني احلماية الوالدية كالتايل -٥٨٧

 ائة من األساس؛ يف امل٠,١٠أرباب العمل بنسبة  - 

  يف املائة من األساس؛٠,١٠األشخاص املؤمَّنون بنسبة  - 
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  يف املائة من األساس؛٠,٢٠األشخاص العاملون حلساهبم بنسبة  - 

 . يف املائة من األساس٠,٢٠بنسبة ) الذين تشكل الزراعة مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية(املزارعون  - 

 أساس يساوي ما ُيدفع من االشتراكات للتأمني اإلجباري ضد          وُتحسـب االشـتراكات اسـتنادا إىل       -٥٨٨
إمجايل األجر أو إمجايل اإلعانة اليت يتم تقاضيها أثناء التغيب عن العمل أو إىل األساس املعتمد (الشيخوخة والعجز 

 ).يف دفع اشتراكات التأمني ضد الشيخوخة والعجز بالنسبة لألشخاص العاملني حلساهبم وللمزارعني

 اإلجازة الوالدية )ب( 

وتكون . احلق يف اإلجازة الوالدية) Ur. 1. RS, 97/2001(ينظم قانون محاية الوالدين واإلعانات األسرية  -٥٨٩
 :اإلجازة الوالدية

 إما إجازة األمومة؛ - 

 أو إجازة األبوة؛ - 

 أو إجازة لرعاية الطفل؛ - 

 .أو اإلجازة املمنوحة عند التبين - 

 .ة اإلجازة الوالدية بعدد األيام التقوميية اليت يتوقف فيها الشخص املستفيد عن العمل توقفا تاماوحتسب مد -٥٩٠

 إجازة األمومة

 . أيام١٠٥لألم احلق يف إجازة أمومة مدهتا  -٥٩١

 :ينقضي احلق يف إجازة األمومة -٥٩٢

 تداء من تاريخ الوضع؛ يوما اب٤٢ولدت األم مليصا وعندئذ يكون هلا احلق يف إجازة مدهتا إذا  - 

يكون لألم احلق يف إجازة أمومة مبقدار األيام اليت         إذا تـويف الولـيد أثناء فترة إجازة األمومة وعندئذ            -
 يوما على األقل من تاريخ      ٤٢توقفـت فيها عن العمل إىل غاية اليوم الذي تويف فيه الوليد ولكن ملدة               

  إجازة أمومة مدهتا عشرة أيام على األكثر؛بعد وفاة الوليد، حيق لألم احلصول على. الوضع

مدهتا ون هلا احلق يف إجازة أمومة       كوعندئذ ي أو بعدها،    والدته   عندإذا ختلـت األم عن وليدها        -
  يوما ابتداء من تاريخ الوضع؛٤٢

 يوما من تلك اإلجازة، ٤٢خالل فترة إجازة األمومة وبعد مرور إذا ختلـت األم عـن وليدها        -
ابتداء من اليوم الذي يلي اليوم الذي ختلت فيه عن حق يف إجازة أمومة أي كون هلا يال وعندئذ 
 .وليدها

 يوما من تاريخ الوضع املرتقب الذي حيدده طبيب النساء ٢٨عـلى األم أن تـبدأ إجـازة األمومة قبل      -٥٩٣
 األم إجازة األمومة يف ذلك  وإن مل تبدأ  .  يوما من تاريخ الوضع    ٤٢والتولـيد وحيق هلا أن تبدأ أجازهتا تلك قبل          
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الوقت فإنه لن حيق هلا االستفادة من الفترة املتبقية من إجازة األمومة بعد الوالدة ما مل حتدث الوالدة قبل التاريخ                    
وإذا مل تـبدأ األم إجازة األمومة إال يف يوم الوضع، فإن اإلجازة حتسب ابتداء من اليوم الذي يولد فيه                    . احملـدد 
 .الطفل

 :ق لألب أن حيصل على إجازة أمومةحي -٥٩٤

 إذا توفيت األم؛ - 

 إذا ختلت عن طفلها؛ - 

إذا كانت األم عاجزة بصورة دائمة أو مؤقتة عن العمل وعن أن حتىي حياة مستقلة بناء على رأي  -
 .طبيب خمتص

م منها عدد األيام اليت     للوالد احلق يف نفس عدد األيام احملدد إلجازة األمومة اليت متنح لألم على أن خيص               -٥٩٥
وللوالد احلق أيضا، بعد االتفاق مع األم، يف        .  يوما ٢٨اسـتعملت فيها األم هذا احلق على أال تقل اإلجازة عن            

احلصول على إجازة األمومة يف احلاالت اليت يقل فيها عمر األم عن مثانية عشر عاما وتكون متدربة أو تلميذة أو                    
 يوما على األقل وتقلص خبصم عدد األيام اليت مرت على           ٧٧ مدة إجازة األمومة     ويف هذه احلالة، تبلغ   . طالـبة 

وحيق لألب احلصول على إجازة أمومة إذا كان هو من يسهر على            . والدة الطفل عندما يبدأ األب إجازة األمومة      
 .رعاية الطفل يف الواقع

لألم بعد خصم عدد األيام اليت      حيـق لشـخص آخـر احلصول على إجازة أمومة لنفس املدة اليت متنح                -٥٩٦
وحيق ألحد اجلدين أو اجلدتني، باالتفاق مع األم، احلصول على إجازة أمومة . استعملت فيها األم واألب هذا احلق

ويف هذه احلالة، تكون . يف احلاالت اليت تكون فيها األم دون سن الثامنة عشرة وتكون متدربة أو تلميذة أو طالبة
 يوما وُيخصم منها عدد األيام اليت تكون قد مرت على والدة الطفل عندما يبدأ الشخص                ٧٧مدة إجازة األمومة    
 .اآلخر إجازة األمومة

 إجازة األبوة

 .وهو حق غري قابل للتحويل. لألب احلق يف إجازة أبوة مدهتا تسعون يوما -٥٩٧

 :ال حيق لألب احلصول على إجازة األبوة -٥٩٨

 إذا وضعت األم مليصا؛ - 

 إذا ُحرم من حق األبوة أو ُمنع من االتصال بالطفل مبقتضى قانون خاص؛ - 

 . وال يقوم األب برعايتهإذا كان الطفل يعيش مع األم أو مع شخص آخر - 

إذا أخـذ األب إجـازة األبوة قبل حتقق أي من الظروف املوصوفة يف الفقرة السابقة، يكون له احلق يف     -٥٩٩
وعلى األب أن يأخذ إجازة األبوة . هنا أُخذت قبل حدوث الظروف اليت تربر انقضاءهاحلصول على اإلجازة طاملا أ

ال جيوز لألب (أثناء الفترة اليت تستغرقها إجازة األمومة ملدة مخسة عشر يوما على األكثر بالتوقف التام عن العمل 
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 لألب اجلمع بني إجازة األبوة      كما ال جيوز  ). أن يـأخذ هـذا اجلزء من إجازة األبوة بعد انتهاء إجازة األمومة            
 .وإجازة األمومة

 يوما بالتوقف التام عن العمل يف الفترة اليت تلي والدة الطفل            ٧٥جيوز لألب أن يأخذ إجازة أبوة مدهتا         -٦٠٠
 .وأي استعمال هلذا احلق يسجَّل لدى رب العمل ومركز العمل االجتماعي. إىل أن يبلغ سن الثامنة

 خصصة للتربيةاإلجازة الوالدية امل

.  فور انتهاء إجازة األمومة يوما٢٦٠ ةدمل ةيربحيق ألحد الوالدين أن حيصل على إجازة والدية خمصصة للت -٦٠١
وجيوز استعمال هذا احلق من قبل أحد الوالدين أو من ِقبلهما معا أو، يف ظروف حمددة، من قبل أي من جدي أو 

حلق يف اإلجازة الوالدية من قبل الوالدين معا لصاحل نفس        وإذا مورس ا  . جـديت الطفـل أو من قبل شخص آخر        
 .الطفل، فإنه يكون عليهما حترير اتفاق مكتوب حيدد الفترة اليت تستغرقها اإلجازة وشروطها

 :جيوز متديد اإلجازة يف احلاالت التالية -٦٠٢

 آخر؛ميالد توأمني وهي احلالة اليت متدَّد فيها اإلجازة الوالدية تسعني يوماً  - 

 عند ميالد عدة أطفال أحياء وهي احلالة اليت متدد فيها اإلجازة الوالدية فتصري تسعني يوماً لكل طفل؛ - 

عـند مـيالد طفل خديج وهي احلالة اليت متدد فيها اإلجازة لتتضمن عدد األيام اليت كان سيستغرقها                   -
 احلمل؛

اليت متدَّد فيها اإلجازة تسعني يوماً آخر بعد        عـند ميالد طفل حيتاج محاية ورعاية خاصتني وهي احلالة            -
، يعينها  ")اللجنة الطبية "املسماة فيما بعد    (استشـارة جلنة طبية تعمل يف مصحة طب األطفال ليوبليانا           

 ؛")الوزير"املسمى فيما بعد (الوزير املكلف حبماية األسرة 

يد عمر أي منهما عن مثاين سنوات، إذا كـان لدى األبوين، عند مولد الطفل، طفالن على األقل ال يز         -
فـإن اإلجـازة ُتمدَّد ثالثني يوماً وإذا كان لديهما ثالثة أطفال فإهنا متدَّد ستني يوماً وإذا كان لديهما               

 .أربعة أطفال أو أكثر، فإهنا متدَّد تسعني يوماً

 .جتوز مراكمة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني الواردتني أعاله

 يوماً واستعماهلا يف أي وقت قبل ٧٥جيوز تأجيل أخذ جزء من اإلجازة الوالدية املخصصة للتربية اليت تبلغ مدهتا             -٦٠٣
وجيوز لشخص آخر املطالبة باحلصول على إجازة والدية خمصصة للتربية إن توفرت فيه نفس . بلـوغ الطفـل سن الثامنة   

وجيوز ألحد اجلدين أو اجلدتني، باالتفاق      . ام اليت استعملها كالمها   الشـروط املطلوبة إىل األم واألب بعد خصم عدد األي         
مع األم، ممارسة احلق يف اإلجازة الوالدية املخصصة للتربية إذا كانت األم دون سن الثامنة عشرة وكانت متدربة أو تلميذة 

 اليت مرت من عمر الطفل قبل أن         يوماً مع خصم عدد األيام     ٧٧ويف هذه احلالة، تكون مدة اإلجازة الوالدية        . أو طالـبة  
 .يأخذ الشخص اآلخر إجازته
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 اإلجازة بغرض التبين

حيـق ألحـد الوالديـن بالتبين أو لشخص آخر أسندت إليه مهمة العناية بالطفل بنية التبين طبقاً لقانون خاص                     -٦٠٤
 :احلصول على إجازة بغرض التبين تبلغ مدهتا

 ما بني سنة وأربع سنوات؛ يوما إذا كان عمر الطفل يتراوح ١٥٠ -

 . يوما إذا كان عمر الطفل يتراوح ما بني أربع وعشر سنوات١٢٠و -

ال جيـوز ألحد الوالدين بالتبين أو لشخص آخر أسندت إليه مهمة العناية بالطفل بنية التبين طبقاً لقانون خاص                    -٦٠٥
د مارس حقه يف احلصول على إجازة أمومة أو         احلصول على إجازة بغرض التبين إذا كان أحد الوالدين أو هذا الشخص ق            

وإذا كانت اإلجازة الوالدية املخصصة للتربية قد      . أبـوة أو عـلى اإلجازة الوالدية املخصصة للتربية بالنسبة لنفس الطفل           
  يوماً، ُتمنح اإلجازة بغرض التبين شريطة خصم عدد األيام اليت اسُتعملت يف إطار اإلجازة              ١٥٠أخـذت لفترة تقل عن      

 .وال حيق ألي شخص تبىن ابن زوجه أن يستفيد من اإلجازة بغرض التبين. الوالدية املخصصة للتربية أو إجازة األبوة

 إعانة الوالدين )ج( 

 يشـمل احلـق يف إعانـة الوالديـن، الـذي يـنظمه القـانون املـتعلق حبماية الوالدين واإلعانات األسرية                     -٦٠٦
)Ur. 1. RS, 97/2001(الية، اإلعانات الت: 

 إعانة األمومة؛ -

 إعانة األبوة؛ -

 إعانة التربية اخلاصة؛ -

 .إعانة التبين -

 :اجتماع الشرطني التاليني فيهم  علىحتق املطالبة بإعانة الوالدين لألشخاص الذين يربهنون -٦٠٧

 توفر احلق يف اإلجازة الوالدية؛ -

 . اإلجازة الوالديةاالشتراك يف تأمني محاية الوالدين قبل حلول أول يوم من -

وجيـوز أيضاً لألشخاص الذين ال حيق هلم أخذ إجازة والدية املطالبة بإعانة الوالدين إذا اشتركوا يف تأمني محاية الوالدين                    
 . عشر شهراً على األقل خالل السنوات الثالث اليت تسبق تاريخ بداية اإلجازة الوالدية١٢ملدة 

 :يتمتع املؤمَّن باحلقوق التاليةعندما تتوفر الشروط املطلوبة،  -٦٠٨

 احلق يف إعانة األمومة طيلة فترة إجازة األمومة؛ -

 يوما وتتحمل مجهورية سلوفينيا تكاليف      ١٥احلق يف إعانة األبوة خالل فترة إجازة األبوة اليت تستغرق            -
  يوماً؛٧٥االشتراكات يف الضمان االجتماعي على أساس احلد األدىن لألجور ملدة 
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 ق يف إعانة التربية اخلاصة خالل فترة اإلجازة الوالدية املخصصة للتربية؛احل -

 .احلق يف إعانة التبين خالل فترة اإلجازة بغرض التبين -

ُيحسـب مـبلغ اإلعانة اليت تصرف للوالدين اعتماداً على متوسط أساس حساب االشتراكات يف تأمني محاية                  -٦٠٩
وعندما يدفع املؤمَّن اشتراكاته على مدى فترة أقصر، . يت تسبق بداية اإلجازة الوالديةالوالديـن خالل اإلثين عشر شهراً ال   

وُيعتمد األساس نفسه   .  يف املائة من احلد األدىن لألجور      ٥٥حتَسـب االشـتراكات املتعلقة باألشهر الناقصة على أساس          
ازة الوالدية شريطة أن يكونوا قد اشتركوا يف        بالنسـبة للمؤمـنني املستحقني إلعانة الوالدين ولكن ال حيق هلم أخذ اإلج            

وكل شهر  . تأمني محاية الوالدين ملدة اثين عشر شهرا على األقل خالل السنوات الثالث اليت تسبق بداية اإلجازة الوالدية                
دة األساس  يدفـع فيه االشتراك يف تأمني محاية الوالدين خالل السنوات الثالث اليت تسبق اإلجازة الوالدية يؤدي إىل زيا                 

 . يف املائة٥٠ يف املائة على أال تتجاوز نسبة الزيادة اإلمجالية ٢بنسبة 

ال جيـوز أن يكون األساس أعلى بأكثر من ضعفني ونصف من متوسط األجر الشهري املعمول به يف سلوفينيا                    -٦١٠
. عانة، إال فيما يتعلق بإعانة األمومةحسـب آخر البيانات الرمسية املعروفة فيما يتعلق بالرواتب الشهرية ما دامت ُتدفع اإل          

 . يف املائة من احلد األدىن لألجور٥٥وال جيوز أن يقل األساس عن 

 يف املائة من األساس؛ ويف حال التوقف اجلزئي عن          ١٠٠يف حـال التوقف التام عن العمل، تبلغ إعانة الوالدين            -٦١١
 . العمل، فإهنا ُتحسب بالنسبة إىل فترة التغيب عن العمل

  احلماية اخلاصة للنساء احلوامل ولدور الوالدين يف إطار العمل-٢

فـصالً خاصاً عن محاية بعض فئات العاملني وال سيما النساء ) Ur. 1. RS, 42/2002(يتضمن قانون العمــل  -٦١٢
 .احلوامل واألشخاص الذين يتحملون مسؤوليات والدية

فعلى أرباب العمل أال يألوا جهداً . لد احلقَّ يف محاية خاصة يف جمال العمل      وا ودور ال  مبوجب القانون، مينح احلملُ    -٦١٣
ويف حال حدوث خالف بشأن ممارسة محاية خاصة        . للسـماح للعاملني بالتوفيق بسهولة بني التزاماهتم األسرية واملهنية        
 .بسبب احلمل أو األمومة واألبوة، يقع عبء اإلثبات على رب العمل

العمل، خالل فترة العمل، أن يطلب أو يسعى ملعرفة أية معلومات عن كون إحدى العامالت               ال جيـوز لـرب       -٦١٤
 .حامالً إال إذا مسحت هي لـه بذلك كي تستفيد من بعض احلقوق خالل فترة محلها

ملة، فيما خيص منع القيام ببعض األعمال أثناء فترة احلمل واإلرضاع، ينص القانون على أنه ال جيوز أن تقوم عا                   -٦١٥
أثـناء فـترة احلمل وطيلة فترة اإلرضاع، بعمل من شأنه أن يعرض صحتها وصحة وليدها للخطر بتعريضها ملخاطر أو                    

وإذا قامت عاملة أثناء فترة احلمل واإلرضاع بعمل يعرضها ملخاطر أو           . إخضاعها لظروف عمل حتددها الالئحة التنفيذية     
نفيذية، جيب على رب العمل اختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة وتكييف  ألسـاليب وظـروف العمـل احملددة يف الالئحة الت         

ظروف أو أوقات العمل بشكل مؤقت مبا أن عملية تقييم املخاطر قد أثبتت وجود خطر على صحة العاملة أو على صحة                     
ل كافياً جلعل   وإذا كانت العاملة تؤدي عمالً يف الظروف املوصوفة آنفاً ومل يكن تكييف ظروف وأوقات العم              . ولـيدها 
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صحة العاملة وصحة طفلها يف مأمن من اخلطر، جيب على رب العمل أن يقترح عليها عمالً مالئماً بديالً بنفس األجر أو                     
 .وإال فإنه جيب عليه دفع أجر هلا طيلة الفترة اليت تضطر فيها العاملة للتوقف عن العمل هلذا السبب. بأجر أعلى

أو بالعمل ساعات إضافية، ينص القانون على أنه ال جيوز تعيني والد يرعى طفالً دون سن فيما يتعلق بالعمل ليالً  -٦١٦
وال جيوز لعاملة، أثناء محلها ويف السنة اليت تلي         . الثالـثة للعمـل ليالً أو للعمل ساعات إضافية إال مبوافقته املسبقة كتابةً            

إضافية إذا ثبت من عملية تقييم املخاطر أن هذا النوع من           الوضع أو طيلة فترة اإلرضاع، أن تعمل ليالً أو تعمل ساعات            
وال جيوز تعيني والد لـه طفل دون سن السابعة أو طفل مصاب مبرض             . النشاط يعرض صحتها أو صحة وليدها للخطر      

ية دون  خطـري أو طفـل يعاين إعاقةً بدنيةً أو ذهنيةً ويقوم وحده على تربيته ورعايته للعمل ليالً أو للعمل ساعات إضاف                    
 .موافقته املسبقة كتابة

 فـيما خيـص اإلجازة الوالدية، اليت ختضع تفاصيل تنظيمها للقانون املتعلق حبماية الوالدين واإلعانات األسرية                 -٦١٧
)Ur. 1. RS, 97/2001( ينص قانون العمالة على أن أصحاب العمل ملزمون بأن يضمنوا لعماهلم حق التوقف عن العمل ،

ساس التفرغ النسيب لتمكينهم من أخذ إجازة والدية طبقاً ملا ينص عليه قانون محاية الوالدين واإلعانات                أو العمـل على أ    
وحيق للعاملني الذين يأخذون إجازة والدية احلصول على تعويض عن أجورهم وفقا للقواعد املعمول هبا فيما                . األسـرية 

كما ينص القانون ذاته على احلق يف التعهد        ). األسريةقـانون محايـة الوالدين واإلعانات       (خيـص اإلجـازة الوالديـة       
باالشـتراكات يف الضـمان االجتماعي يف حال العمل على أساس التفرغ النسيب إذا كان للعامل املعين أطفال دون سن                    

ه  والداً من التعهد بدفع جزء من اشتراكاهتم يف الضمان االجتماعي بلغت كلفت  ٤٦٣، استفاد   ٢٠٠٢ويف عـام    . الثالـثة 
 . توالر٤٠ ٦٩٠ ٠٠٠

وفيما يتعلق باألمهات املرضعات، ينص القانون على أن لألم املرضعة، مع أهنا تعمل على أساس التفرغ الكامل،                  -٦١٨
 .احلق يف استراحة يومية ملدة ساعة على األقل كي ترضع أثناء ساعات العمل

 ٧٣اجلدول 
 ٢٠٠٢-١٩٩٤فوعة أثناء إجازات األمومة، مبلغ اإلعانات املد

 العام فوعة أثناء إجازات األمومة،اإلعانات املد
  عدد املستفيدات )بآالف التوالرات(األموال املدفوعة 
١٩٩٤ ١٩ ٢٥٧ ١٤ ٨٦٥ ٣٥١ 
١٩٩٥ ١٧ ٢٦١ ١٦ ٨٢٥ ٦٣٠ 
١٩٩٦ ١٧ ٠٨٠ ١٨ ٨٩٢ ١٣٣ 
١٩٩٧ ١٦ ٩١٦ ٢١ ٢٠٢ ٢٣٩ 
١٩٩٨ ١٦ ٣٧٤ ٢٢ ٥٦٩ ٨٢٤ 
١٩٩٩ ١٦ ١٨١ ٢٤ ٥٤١ ٥٠١ 
٢٠٠٠ ١٦ ٣٤٣ ٢٧ ٧٢٩ ٥٧٦ 
٢٠٠١ ١٦ ٦١٧ ٣١ ٦٤٥ ٩٧٤ 
٢٠٠٢ ١٥ ٩٠٤ ٣٢ ٩١٧ ٧١٥ 

 .وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية :املصدر
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  محاية األطفال والقاصرين-هاء

 من الدستور، من بني مجلة أمور أخرى، على أن تقوم الدولة حبماية األسرة واألمهات واآلباء                ٥٣تـنص املادة     -٦١٩
 .شباب وخبلق الظروف الالزمة لتحقيق هذه احلمايةواألطفال وال

يضمن الدستور لألطفال املولودين خارج إطار العالقة الزوجية احلقوق ذاهتا املترتبة لألطفال املولودين من أبوين                -٦٢٠
 تنص على  من الدستور اليت     ٥٦وتؤكَّد هذه السمة اخلاصة اليت تطبع محاية األطفال يف املادة           ). ٥٤املـادة   (مـتزوجني   

 :ما يلي

متـتع األطفـال حبماية ورعاية خاصتني ومتتعهم حبقوق اإلنسان وباحلريات األساسية مع وضع السن                -
 ودرجة النضج يف االعتبار؛

ضـمان محاية خاصة لألطفال من االستغالل ومن أوجه احليف االقتصادية أو االجتماعية أو البدنية أو                 -
 الروحية أو غريها؛

والقاصرين الذين ال ينعمون برعاية والديهم أو اليتامى أو احملرومني من الرعاية األسرية             متـتع األطفال     -
 .الكرمية حبماية الدولة اخلاصة

 :والقوانني اليت حتكم محاية األطفال والشباب هي كاآليت -٦٢١

 ؛)Ur. 1. SRS, 14/1989, 64/2001(قانون الزواج والعالقات األسرية  -

 ؛)Ur. 1. RS, 97/2001(دين واإلعانات األسرية قانون محاية الوال -

 ؛)Ur. 1. RS, 42/2002(قانون العمل  -

 ؛)Ur. 1. RS, 56/99(قانون الصحة والسالمة املهنيتني  -

 ؛)Ur. 1., 63/94; 23/99(قانون العقوبات  -

 ؛)Ur. 1. 80/99; 70/2000(قانون اإلجراءات اإلدارية العامة  -
 ؛)Ur. 1. 30/86; 20/88(ية غري املتنازع بشأهنا قانون اإلجراءات املدن -

 ؛)Ur. 1. RS, 26/99(قانون اإلجراءات املدنية  -

 قرار احملكمة - Ur. 1. RS, 63/94, 66/2000, 111/2001, 32/2002(قـانون اإلجـراءات اجلنائـية     -
 ؛)56/2003 قرار احملكمة الدستورية، - 44/2003الدستورية، 

 ).Ur. 1. RS, 48/2001(نونية اجملانية قانون املساعدة القا -
 عموميات -١

 سن الرشد ومتام أهلية التعاقد )أ( 

 .ويكتسب الشخص األهلية التامة للتعاقد ببلوغه سن الرشد). ١٨(حددت سن الرشد يف متام الثامنة عشرة  -٦٢٢
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، جيوز اكتساب األهلية )Ur. 1. SRS, 14/1989; Ur. 1. RS, 64/2001(وفقاً لقانون الزواج والعالقات األسرية  -٦٢٣
 :التامة للتعاقد قبل سن الثامنة عشرة يف احلاالت االستثنائية التالية

 من القانون املذكور، جيب أن ُيتم الشخص سن الثامنة عشرة لكي            ١٨مبدئياً، طبقاً للمادة    (بالـزواج    -
االجتماعي بزواج شخص دون يـتزوج بيد أنه جيوز، يف حاالت استثنائية، أن يأذن أحد مراكز العمل         

 ).٢٣سن الثامنة عشرة إذا كان هلذا القرار ما يربره من أسباب كافية وفقا للمادة 

باألبوة أو األمومة، وإذا توفرت أسباب هامة تربر هذا القرار الذي تتخذه احملكمة بناء على اقتراح أحد                  -
 ).١١٧املادة (مراكز العمل االجتماعي 

 يةعالقة الزوج إطار الولودين خارجوضع األطفال امل )ب( 

  ;Ur. 1. SRS, 14/1989(وقانــون الـزواج والعـالقات األسـرية ) ٥٣املادة (يـنص كـل من الدستور    -٦٢٤
Ur. 1. RS, 64/2001 ( على أن لألطفال املولــودين خـارج إطار العالقة الزوجية نفس احلقوق اليت يتمتع هبا األطفال
 .إلطاراملولودين داخل هذا ا

). Ur. 1. SRS, 15/76, 23/78(يسـري املبدأ ذاته فيما يتعلق حبق اإلرث الذي حيكمه القانون املتعلق باإلرث   -٦٢٥
 من هذا القانون على مبدأ املساواة يف املرياث وهي تنص على أن يوضع مجيع املواطنني على قدم املساواة                   ٤وتؤكد املادة   

بأن األطفال يتمتعون أيضاً هبذه املساواة سواء كانوا أطفاالً مولودين داخل إطار            وتضيف  . يف هذا الشأن وبنفس الشروط    
 .العالقة الزوجية أم خارج هذا اإلطار

 محاية األطفال الذين ال آباء هلم )ج( 

 من الدستور، على الدولة محاية األطفال واملراهقني وتوفري الشروط الضرورية لتحقيق هذه             ٥٣مبوجـب املادة     -٦٢٦
 اليت تنص باخلصوص على متتع األطفال والقاصرين الذين ال حيظون برعاية            ٥٦ومثة محاية إضافية وردت يف املادة       . مايةاحل

 .والديهم أو اليتامى أو احملرومني من الرعاية األسرية الكرمية حبماية خاصة من الدولة

على أن تؤمن الدولة ) Ur. 1. SRS, 14/1989; Ur. 1. RS, 64/2001(ويـنص قانون الزواج والعالقات األسرية   -٦٢٧
ويذكر القانون التبين واحلضانة والوصاية من      . محايـة القاصرين عندما يكون منوهم مهدداً وعندما تتطلب مصاحلهم ذلك          

 .بني أشكال احلماية االجتماعية

ه إىل أشخاص غري والديه،     متثل احلضانة شكالً خاصاً من أشكال محاية األطفال وغايتها متكني الطفل، املعهود ب             -٦٢٨
مـن االسـتفادة من منو وتربية متوازنني ومن ترعرع شخصيته املنسجم ومن إعداد جيد ألن يستقل بذاته ويدخل حياة                    

أمـا الوصـاية فهي شكل خاص من أشكال احلماية يقصد هبا محاية األطفال الذين ال ينعمون برعاية أولياءهم          . العمـل 
وطبقا للقانون، حتمي الدولة أيضاً . جاهتم بأنفسهم وعن الدفاع عن حقوقهم ومصاحلهموالكـبار العاجزين عن قضاء حا     

 .فئات أخرى من الناس العاجزين عن الدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم
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 انونمحاية األطفال واملراهقني أمام الق -٢

 قانون العمل )أ( 

ففيما خيص الطرفني اللذين يربمان عقد عمل . كل ما يتعلق بالعمل) Ur. 1. RS, 42/2002(حيكم قانون العمل  -٦٢٩
السن (وأهلـية إبـرام مثل هذا العقد، ينص القانون على أنه جيوز إبرام عقد عمل مع شخص قد أمت سن اخلامسة عشرة                       

 . وأي عقد عمل يربم مع شخص دون اخلامسة عشرة يعد باطالً وكأنه مل يكن). األدىن لالستخدام

 .قانون محاية مميزة للعاملني دون سن الثامنة عشرة ينص على استفادهتم من تلك احلمايةويف فصل خاص، مينح ال -٦٣٠

وفـيما خيص منع القيام ببعض األعمال، ينص القانون على أنه ال جيوز جرب العاملني الذين مل يبلغوا سن الثامنة                     -٦٣١
 :عشرة على القيام باألعمال التالية

 ح املاء؛األعمال حتت سطح األرض أو حتت سط -

 األعمال اليت تفوق طاقاهتم البدنية والنفسية من الناحية املوضوعية؛ -

األعمال اليت تنطوي على التضرر من عناصر سامة أو مسرطنة كفيلة بأن تتسبب يف أضرار جينية وراثية  -
 أو يف إحلاق أضرار جبنني أو بأن تؤدي، بأية طريقة كانت، إىل اضطرابات مزمنة لدى اإلنسان؛

 األعمال اليت تنطوي على التضرر من اإلشعاعات؛ -

األعمـال الـيت تـنطوي عـلى أخطار التعرض حلادثة ال يستطيع شخص صغري السن أن يقدِّرها أو           -
 يتحاشاها بسبب جهله بإجراءات السالمة أو قلة اخلربة أو نقص التدريب؛

بالربودة أو احلرارة أو الضجيج أو      األعمال اليت تنطوي على خماطر صحية مرتبطة بظروف قاسية تتسم            -
 . االرجتاج يرد وصفها بالتفصيل يف نظام تطبيق القانون

عـالوة عـلى ذلـك، ال جيوز جرب عامل دون سن الثامنة عشرة على القيام بأعمال تعرضه لعوامل خماطرة أو                      -٦٣٢
تقييم املخاطر أن مثة خطراً يهدد سالمته     لألعمـال أو أسـاليب العمل الوارد وصفها يف الالئحة التنفيذية إذا ما تبني من                

 .وصحته ومنوه

أمـا فيما يتعلق بأوقات العمل واالستراحات وفترات الراحة، فينص القانون على أن عمل األشخاص دون سن                  -٦٣٣
 ومن يعمل منهم أربع ساعات ونصف     . الثامنة عشرة أكثر من مثاين ساعات يف اليوم وأربعني ساعة يف األسبوع غري جائز             

وحيق للعاملني دون سن الثامنة عشرة أن      .  دقيقة على األقل يف كل يوم عمل       ٣٠يف اليوم على األقل، حيق لـه أن يتوقف         
 ٤٨يتمتعوا بعد كل يومي عمل بفترة راحة متواصلة مدهتا اثنتا عشرة ساعة على األقل وفترة راحة أسبوعية متواصلة ملدة                    

 .ساعة

 على العاملني دون سن الثامنة عشرة أي ما بني الساعة العاشرة ليالً والساعة السادسة               حيظر القانون العملَ الليلي    -٦٣٤
وبالنسبة لألنشطة اليت تقع ضمن جماالت الثقافة أو الفنون أو الرياضة أو الدعاية، يسري احلظر من منتصف الليل                  . صباحا
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بالعمل الليلي شريطة أن يتم يف فترة ثابتة وجيب القيام          ويف احلاالت االستثنائية، جيوز السماح      . إىل الساعة الرابعة صباحاً   
 .به على الفور وعدم وجود عدد كاف من العاملني الكبار

 يوم عمل على    ٢٧أي  (للعـاملني دون سـن الثامنة عشرة احلق يف إجازة سنوية يضاف إليها سبعة أيام عمل                  -٦٣٥
 ).األقل

علق بعمل األطفال دون سن اخلامسة عشرة واملتدربني والتالميذ         يتضـمن قانون العمالة أيضاً أحكاماً خاصة تت        -٦٣٦
ويف حاالت استثنائية، جيوز مع ذلك دفع أجر        . والطـالب وهـو حيظر صراحةً عمل األطفال دون سن اخلامسة عشرة           

ى لألطفال دون سن اخلامسة عشرة ملشاركتهم يف تصوير أفالم وإعداد وإخراج حفالت ومتثيليات مسرحية وأنشطة أخر               
ويسمح لألطفال دون سن الثالثة عشرة أيضاً القيام بأعمال صغرية يف ميادين            . يف جمال الثقافة والفنون والرياضة والدعاية     

أخـرى ملـدة ثالثني يوماً على األكثر يف كل سنة تقوميية أثناء العطالت الدراسية شريطة أال تعرِّض األعمال املذكورة                    
وجيوز لألطفال إجناز تلك األعمال بعد احلصول على إذن مفتش          .  ومنوهم للخطر  سالمتهم وصحتهم وأخالقهم وتعليمهم   
 .العمل بناء على طلب ممثل الطفل القانوين

ويسـَمح للمتدربني والتالميذ والطالب البالغني من السن أربع عشرة سنة على األقل القيام بدورات تدريبية يف                  -٦٣٧
ون حتت التدريب املهين لدى رب العمل يف إطار عقد مناوبة العمل            وحيصل املتدرب . الشـركات ضـمن إطـار تعليمهم      

 .والدراسة على دفتر عمل رمسي

وحيق للتالميذ البالغني من العمر مخس عشرة سنة على األقل وللطالب أيضاً العمل املؤقت أو العارض بناء على                   -٦٣٨
م العمل املؤقت أو العارض كل عمل لدى        كما يندرج ضمن مفهو   . توصـية هيـئة معتَمدة لتوظيف التالميذ والطالب       

 .مستخِدم على أال تتجاوز مدته تسعني يوما متتالية يف كل سنة تقوميية كمدة قصوى

غم من األحكام املذكورة آنفاً، ال جيوز لألطفال دون سن اخلامسة عشرة الذين يقومون بأعمال صغرية                بالـر و -٦٣٩
كما ال جيوز لألطفال أن     .  ساعة يف األسبوع   ٣٥بع ساعات يف اليوم و    خـالل اإلجازات املدرسية أن يعملوا أكثر من س        

ويف مجيع . يعملوا أكثر من ساعتني يف اليوم واثنيت عشرة ساعة يف األسبوع خالل فترات الدراسة وخارج ساعات الدرس         
ب أن يتمتعوا بفترة راحة يف األحوال، ال جيوز هلم العمل ليالً أي ما بني الساعة الثامنة مساء والساعة السادسة صباحاً وجي         

 .  ساعة٢٤ ساعة متتالية على األقل من كل ١٤النهار ملدة 

 القانون اجلنائي )ب( 

 ).23/99 التعديل، - (Ur. 1. RS, 63/94, 70/94حيدد القانون اجلنائي تعريف اجلرائم  -٦٤٠

 :ويف الفصل املخصص للجرائم، يتناول القانون اجلنائي اجلرائم التالية -٦٤١

 )١٨٣املادة (االعتداء اجلنسي على شخص دون سن اخلامسة عشرة  - 
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أي شخص ميارس عالقات جنسية أو يأيت أفعاال داعرة مع شخص من جنسه أو من اجلنس اآلخر يقل                   )١(
 سنة مع أنه يوجد فارق واضح يف درجة النضج بني املرتكب والضحية يعاقب باحلبس         ١٥عمـره عن    

 .ل ومخس سنوات على األكثرملدة ستة شهور على األق

ال حول  شخص يقل عمره عن مخسة عشر عاما         يف حق    كـل من يرتكب األعمال املشار إليها سلفاً        )٢(
ـ ل  مستعمالً يف ذلك القوة أو مهددا بقتله أو باالعتداء على سالمته اجلسدية فوراً يعاقَب               قوة ه وال ـ

 .باحلبس ملدة ثالث سنوات على األكثر

رب أو وصي أو والد بالتبين أو قسيس أو طبيب أو أي شخص آخر ميارس، مستغالً                كـل معلم أو م     )٣(
سـلطته، عالقات جنسية أو يأيت أفعاال داعرة مع شخص يقل عمره عن مخسة عشر سنة عهد إليه به                   
بغـرض التعليم أو التربية أو احلماية أو العالج يعاقب باحلبس ملدة سنة على األقل ومثاين سنوات على                  

 .األكثر

يف الفقرات الثالث السابقة، بأية طريقة كانت على السالمة اجلنسية          كل من يعتدي، يف الظروف املبينة        )٤(
 .لشخص دون سن اخلامسة عشرة يعاقب باحلبس ملدة ثالث سنوات على األكثر

 )١٨٤املادة (انتهاك السالمة اجلنسية عن طريق سوء استعمال السلطة  -  

 سلطته، شخصاً من جنسه أو من اجلنس اآلخر يقع حتت رئاسته أو يعوِّل عليه               كل من ُيكره، مستغال    )١(
عـلى ممارسة اجلنس معه أو على إتيان أفعال داعرة أو اخلضوع هلا يعاقب باحلبس ثالث سنوات على                  

 .األكثر

 كل معلم أو مرب أو وصي أو والد بالتبين أو والد أو أي شخص آخر ميارس، مستغال سلطته، اجلنس                   )٢(
أو يأيت أفعاال داعرة مع شخص يزيد عمره على مخسة عشر عاماً ُعهد إليه به بغرض التعليم أو التربية                   

 .أو احلماية أو العالج يعاقب باحلبس ستة أشهر على األقل ومخس سنوات على األكثر

 )١٨٥املادة (القوادة  -  

لقيام بأفعال داعرة  لقاء أجر يعاقب كـل مـن يـتعاطى القوادة أو ميكِّن غريه من ممارسة اجلنس أو ا              )١(
 .بالسجن ثالثة شهور على األقل ومخس سنوات على األكثر

 .قاصر يعاقب باحلبس ملدة سنة واحدة على األقل وعشر سنوات على األكثرل كل من يعمل قواداً )٢(

 )١٨٦املادة (تنظيم الدعارة واستغالهلا  -  

دمي املخدرات لـه على الدعارة أو يقدم شخصا لقاء أجر          كـل من حيرض شخصاً آخر باحليلة أو بتق         )١(
بغية إشباع الرغبات اجلنسية للغري بأية وسيلة أخرى أو يشارك بأية طريقة يف تنظيم الدعارة واستغالهلا                

 .يعاقب باحلبس ملدة ثالثة أشهر على األقل ومخس سنوات على األكثر
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بقة يف حق قاصر أو باستعمال القوة أو التهديد أو اخلداع،           إذا ارُتكبت اجلنحة املذكورة يف الفقرة السا       )٢(
 .يعاقب مرتكبها باحلبس سنة واحدة على األقل وعشر سنوات على األكثر

 )١٨٧املادة (إنتاج وعرض املواد اإلباحية  -  

ا كل من يبيع كتابات أو صوراً أو مواد مسعية بصرية أو غريها ذات طابع إباحي أو يقدمها أو يعرضه                   )١(
أمام املأل على أشخاص دون سن الرابعة عشرة أو يتيح هلم االطالع عليها بأية وسيلة كانت أو جيعلهم                  

 .يشاهدون عرضاً إباحياً يعاقب باحلبس سنة على األكثر

 استعمال سلطته على شخص قاصر بغرض إنتاج صور أو مواد مسعية بصرية أو غريها               كـل من يسيء    )٢(
 . قاصرا يف القيام بعرض إباحي يعاقب باحلبس ثالث سنوات على األكثرذات طابع إباحي أو يستخدم

 :ورد يف الفصل املكرس للجرائم ضد الصحة البشرية من القانون اجلنائي ما يلي -٦٤٢

 )١٩٧املادة (تيسري استهالك املخدرات  -  

الستهالك  وأ على استهالك املخدرات أو ميونه مبخدرات الستهالكه الشخصي          غريهكـل من حيرض      )١(
بغرض استهالكها يعاقب بالسجن ملدة ثالثة أشهر غريه أو يضع حتت تصرفه مكانا أو أية وسيلة أخرى 

 .على األقل ومخس سنوات على األكثر

إذا ارتكبـت اجلنحة املذكورة يف الفقرة السابقة يف حق شخص قاصر أو عدة أشخاص، يعاقب اجلاين          )٢(
 .ت على األكثرباحلبس سنة على األقل وعشر سنوا

 .ُتصادر املخدرات وكل ما ُيستعمل الستهالكها )٣(

 :ورد يف الفصل املكرس للجرائم املتعلقة بالزواج واألسرة والشباب ما يلي -٦٤٣

 )١٩٩املادة (تغيري الوضع األسري  -  

نتني على كل من يستبدل طفال بآخر أو يغري، بأية طريقة كانت، الوضع األسري يعاقب باحلبس ملدة س  )١(
 .األكثر

 . حماولة لفعل ذلكةأييعاقب على  )٢(

 )٢٠٠املادة (خطف قاصر  -  

يعاقَـب بأداء غرامة أو باحلبس سنة على األكثر كل من خيطف مبا خيالف القانون قاصراً من والديه أو                )١(
 أو مينعه   مـن والديه بالتبين أو من الوصي عليه أو من مؤسسة أو شخص عهد إليه برعايته، أو حيتجزه                 
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من العيش مع الشخص الذي حيق لـه العيش معه أو حيول، عن سوء نية، دون تنفيذ حكم نافذ يتعلق                   
 .بقاصر

إذا حكمـت احملكمـة بوقـف تنفيذ العقوبة، جيوز هلا أن ترهن ذلك الوقف بإعادة القاصر إىل وليه                    )٢(
 .الشرعي أو بإلزام اجلاين بإتاحة تنفيذ احلكم النافذ بشأن القاصر

إذا أعاد مرتكب اجلرمية املذكورة يف الفقرة األوىل مبلء إرادته القاصَر إىل وليه الشرعي أو مكَّن طوعاً                  )٣(
 .من تنفيذ حكم نافذ يتعلق بالقاصر، جتوز لـه االستفادة من ختفيف العقوبة

 )٢٠١املادة (إمهال قاصر وإساءة معاملته  -  

 أي شخص آخر يقصر تقصرياً فادحاً يف أداء واجب اإلنفاق على            كل والد أو والد بالتبين أو وصي أو        )١(
 .قاصر يف عهدته وتعليمه بإمهاله إياه، يعاقب باحلبس سنتني على األكثر

كـل والـد أو والد بالتبين أو وصي أو أي شخص آخر جيرب قاصراً على العمل بشكل مفرط أو على                )٢(
 جشعه، قاصراً على التسول أو على إتيان تصرفات         القـيام بأعمال ال تتناسب مع سنه أو جيرب، بسبب         

 .تسيء إىل منوه أو يسوم القاصر سوء املعاملة أو التعذيب، يعاقَب باحلبس ثالث سنوات على األكثر

 )٢٠٢املادة (اإلخالل بااللتزامات األسرية  -  

اركاً أحد أفراد أسرته وهو     كل من خيل إخالالً فادحاً بااللتزامات األسرية اليت يفرضها القانون عليه ت            )١(
 .يف عهدته يعيش حياة ضنك يعاقَب باحلبس سنتني على األكثر

ويف حـال وقـف تنفيذ العقوبة، جيوز للمحكمة أن تأمر املُِخل بالقيام بالتزاماته كما جيب فيما يتعلق         )٢(
 .بالعالج والدراسة والدعم املادي

 )٢٠٣املادة (االمتناع عن دفع النفقة مدة طويلة  -  

يعاقَـب باحلبس سنة على األكثر كل من ميتنع عن دفع نفقة ُحدد مبلغها مبوجب حكم نافذ أو تسوية           )١(
قضـائية أو أي ترتيـب آخر مت التوصل إليه يف حضور سلطة أخرى أو بأية وسيلة من وسائل التنفيذ                    

 .األخرى لشخص يقع قانونيا يف عهدته

لمحكمة أن ترهن وقف التنفيذ بااللتزام بأداء النفقة كما جيب          ويف حـال وقف تنفيذ العقوبة، جيوز ل        )٢(
 .وبدفع املتأخرات أو بتربئة ذمته من أية التزامات نامجة عن واجب النفقة

 )٢٠٤املادة (السفاح  - 

 . كل بالغ ميارس اجلنس مع قاصر من ذريته أو من إخوته ُيعاقَب باحلبس سنتني على األكثر
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 نياًمتثيل األطفال قانو )ج( 

. )Ur. 1. SRS, 14/1989; Ur. 1. RS, 64/2001(ميـثَّل الطفل بوالديه مبوجب قانون الزواج والعالقات األسرية   -٦٤٤
 وإذا  فمـىت أريَد تسليم شيء إىل طفل قاصر أو إبالغه به، أمكن تسليمه أو إبالغه إىل أحد األبوين بالطريقة الصحيحة،                   

 عاماً ١٥وجيوز للقاصر الذي بلغ .  الشيء أو يبلغ به من يعيش معه الطفلكان األبوان ال يعيشان معاً، يسلم ذلك
 ولكي تكون تلك الصفقات صحيحة،     . أن يديـر صفقاته القانونية بنفسه إال أن ينص القانون على خالف ذلك            

صر، أو إذا ال بد من موافقة الوالدين إذا كانت تلك الصفقات من األمهية حبيث يكون هلا تأثري حيوي يف حياة القا
 عاماً والذين   ١٥وحيق للقصر الذين بلغوا     . كانـت حبيـث ميكن أن تؤثر يف حياة القاصر بعد بلوغه سن الرشد             

 .يعملون أن يتصرفوا يف ما يدّرونه من دخل

وإذا كانت هيئة الوصاية الرمسية تعتقد أن الوالدين عاجزان عن تدبري ممتلكات طفلهما طبقاً لسلطتهما،                -٦٤٥
 ٦٩ ملصاحل الطفل، جاز هلا أن تقترح منح الوالدين صفة الوصي حلماية ممتلكات الطفل، مبوجب املادة                 أي طبقاً 

 ).Ur. l. SRS, 30/86, Ur. l. RS, 131/03(من قانون اإلجراءات املدنية غري القضائية 

عمال العائدات املتأتية   وجيوز للوالدين است  . ويدير الوالدان ممتلكات الطفل لفائدته إىل أن يبلغ سن الرشد          -٦٤٦
مـن ممتلكات الطفل يف املقام األول يف إعالته وتنشئته وتعليمه، وكذلك يف سد احتياجات األسرة األساسية إذا                  

وجيوز للوالدين، بناء على موافقة مركز عمل اجتماعي، أن . كان الوالدان نفسامها ال ميلكان وسائل العيش الكافية
تلكات طفلهما شرط أن يكون ذلك بغرض إعالته وتنشئته وتعليمه، أو إذا اقتضت   يتصـرفا أو يرهنا جزءاً من مم      

 .مصلحة الطفل ذلك

بيد . وعند بلوغ القاصر سن الرشد، يفترض أنه قادر على االعتناء بنفسه وعند ذلك تتوقف حقوق األبوة -٦٤٧
 الرشد، أي إذا كان الطفل غري أنه يف بعض احلاالت تقدم أسباب لتمديد حقوق األبوة حىت قبل بلوغ الطفل سن      
ويظل ذلك الشخص يف كنف . قادر على االعتناء بنفسه ومحاية مصاحله وحقوقه بنفسه بسبب عجز بدين أو عقلي

وتقرر احملكمة إجراءات متديد حقوق األبوة مث إيقافها طبقاً ألحكام قانون   . أبويـه وال جيب وضعه حتت الوصاية      
 .ةاإلجراءات املدنية غري القضائي

أي إذا مل يكن أي من األبوين على قيد احلياة أو (أما القاصر الذي ليس له أبوان أو الذي ال يرعاه أبواه   -٦٤٨
فيضعه مركز العمل االجتماعي يف كنف      ) معـروفاً، أو إذا كان كال األبوين قد حرم حق األبوة أو أهلية التعاقد             

 ويتحمل معظم باالعتناء به كأحد الوالدين ويتمتع مبعظم احلقوق) يهالوصي عل(وُيلزم مقدم الرعاية للقاصر  . مركز رعاية 
 .الواجبات اليت متثل حقوق األبوة، باستثناء واجب اإلعالة وواجب أن يكون املوصى عليه معه يف بيته

ويعيَّن وصي خاص على القاصر الذي ميارس عليه األبوان حقوق األبوة، عند حدوث خالف بني القاصر      -٦٤٩
كما يعني وصي   . لوالدين بشأن إبرام صفقات قانونية؛ ويف حاالت أخرى، إذا كانت مصاحلهم تتعارض           وبـني ا  

خاص على املوصى عليه عند حدوث نزاع بني املوصى عليه والوصي بشأن إبرام صفقة قانونية بينهما، ويف حاالت 
 حبقوق األبوة إزاءهم، أو     وإذا حدث نزاع بني قُصر يتمتع نفس الشخص       . أخرى إذا كانت مصاحلهما تتعارض    
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بني أشخاص هلم نفس الوصي، أو أبرمت صفقة قانونية بني هؤالء القصر، وإذا كانت مصاحل القصر أو املوصى                  
 .عليهم متعارضة، فإن وصياً خاصاً يعني على كل واحد منهم لفض النـزاع أو إبرام الصفقة

 اإلجراءات اإلدارية

 ؛ 70/2000؛ وUr. 1. RS, 80/99(لقانون اإلجراءات اإلدارية العامة تـتم اإلجـراءات اإلداريـة طبقاً     -٦٥٠
ومبوجـب هذا القانون، على اهليئات اإلدارية وغريها من اهليئات التابعة للدولة، واجلماعات احمللية              ). 52/2002و

ت أو املصاحل   واألشخاص املسموح هلم يف هذا الصدد، الذين يقررون، يف الشأن اإلداري، يف احلقوق أو االلتزاما              
 .القانونية لألفراد واألشخاص االعتباريني وغريهم من األطراف، أن يطبقوا التشريعات بدقة

وجيوز يف اإلجراءات اإلدارية أن يكون الطرف أي شخص طبيعي أو قانوين خاص أو عام رفعت دعوى                  -٦٥١
تكون أطرافاً إن كانت صاحبة     أن  ) جمموعة أشخاص وغري ذلك   (وميكن لكيانات أخرى    . بناء على طلبه أو ضده    

كما جيوز لكل شخص املشاركة يف اإلجراءات إن هو أثبت وجود مصلحة            . حقـوق وواجبات يتعني البت فيها     
ويقوم الدليل على وجود هذه املصلحة إذا أكد الشخص أنه يشارك يف اإلجراءات حلماية مصاحله               . قانونية لـه 

 ).الطرف املشارك(القانونية 

). األهلية اإلجرائية (طرف الذي ميلك كامل األهلية للتعاقد أن يدير شؤونه بنفسه يف إجراءات             وجيوز لل  -٦٥٢
والقصر الذين مل يبلغوا بعد كامل األهلية التعاقدية ميلكون األهلية من الناحية اإلجرائية يف إطار احلدود اليت منحت 

 .هلم فيها األهلية التعاقدية

وحيدد القانون أو الوثيقة الرمسية الصادرة . لك األهلية اإلجرائية ممثلوها الشرعيونوميثل األطراَف اليت ال مت -٦٥٣
وجيوز للمثل الشرعي أن يتدخل يف مجيع اإلجراءات بالنيابة عن الطرف،           . عن اهليئة املختصة املمثلَ طبقاً للقانون     

وإذا أثبتت . ا أن يكون له إذن خاص باسـتثناء احلاالت املنصوص عليها يف اللوائح اليت يتعني على املمثل مبوجبه 
اهليـئة املكلفة باإلجراءات أن املمثل الشرعي لشخص موصى عليه مل يقم بدوره كما جيب، جاز هلا إخطار هيئة            

 .الوصاية الرمسية بذلك

وإذا مل يكن لطرف غري مؤهل من الناحية اإلجرائية ممثل شرعي، أو إذا كان جيب رفع قضية ضد شخص  -٦٥٤
ناه جمهول وال يساعده شخص لـه توكيل رمسي، تعّين اهليئة املكلفة باإلجراءات للطرف ممثالً مؤقتاً إن مكانُ سك

وعلى اهليئة اليت عينت ممثالً مؤقتاً لطرف غري مؤهل من          . كانـت احلاجة متس إىل ذلك ولزم القيام باإلجراءات        
عني اهليئة ممثالً مؤقتاً للطرف إذا تعارضت مصاحل هذا كما ت. الناحية اإلجرائية أن ختطر فوراً هيئة الوصاية الرمسية     

 .الطرف مع مصاحل املمثل الشرعي وإذا كان للطرفني املتنازعني نفس املمثل الشرعي

وفيما يتعلق بالشهود، ينص قانون اإلجراءات اإلدارية على أنه جيوز لكل شخص كان قادراً على مشاهدة  -٦٥٥
 . إثبات تلك املشاهدة، أن يكون شاهداً يف إجراءات إداريةالوقائع اليت يشهد فيها، وبوسعه
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 اإلجراءات القضائية

 تـدار اإلجـراءات القضـائية يف قضـايا القـانون املدين طبقاً لقانون اإلجراءات املدنية غري القضائية                   -٦٥٦
)Ur. 1. SRS, 30/1986؛ و20/1988؛ وUr. 1. RS, 87/2002, 13/2003 -اإلجراءات ) (ية قرار احملكمة الدستور

 قرار احملكمة - 58/03 ,96/2002؛ و83/2002؛ وUr. 1. RS, 26/1999(أو قـانون اإلجراءات املدنية  ) غـري القضـائية  
 ويف القضـايا اجلنائـية، تدار اإلجراءات القضائية واإلجراءات السابقة  ). اإلجـراءات املدنـية  ) (2/2004الدسـتورية،   

 ؛ 49/1998؛ و5/1998؛ و39/1996؛ و25/1996؛ وUr. 1. RS, 63/1994(اجلنائية لـلمحاكمات طبقاً لقانون اإلجراءات  
 قـرار احملكمة    - 44/2003؛ و 32/2002؛ و 111/2001؛ و 66/2000؛ و 42/2000؛ و 6/1999؛ و 72/1998؛ و 66/1998و

 ).56/2003الدستورية 

 اإلجراءات املدنية غري القضائية

ائية على قواعد اإلجراءات اليت تتداول احملاكم العادية بواسطتها         ينص قانون اإلجراءات املدنية غري القض      -٦٥٧
بشأن الوضع الشخصي والعالقات األسرية وعالقات امللكية وغريها من األمور اليت ينص هذا القانون أو غريه على 

 .وجوب تسويتها من طريق إجراءات غري قضائية

املدعى (لتماس، والشخص الذي قدم ضده االلتماس       واألطراف يف اإلجراءات غري القضائية هم مقدم اال        -٦٥٨
، والشخص الذي تقام اإلجراءات بشأنه، والشخص الذي يتعلق به قرار احملكمة مباشرة، والشخص الذي قد )عليه

ومن املشاركني أيضاً األشخاص واهليئات اليت يكفل القانون هلا حق املشاركة يف            . تتضـرر مصـاحله بقـرار احملكمـة       
 .اإلجراءات

ويف الفصـل املخصـص لإلجراءات اخلاصة، ينص القانون أيضاً على اإلجراءات اليت يتعني أن يتقيد هبا             -٦٥٩
الوضع الشخصي والعالقات األسرية، وفيما يتعلق باملشاركني يف اإلجراءات، يضيف أنه جيوز للمحكمة أن تسمح 

سه بغرض إعمال حقوقه أو مصاحله، إن هي        ملشارك غري مؤهل من الناحية التعاقدية أن يتدخل يف اإلجراءات بنف          
 .رأت أن ذلك الشخص قادر على فهم أبعاد تلك اإلجراءات ونتائجها القانونية

 اإلجراءات املدنية

ينص قانون اإلجراءات املدنية على قواعد اإلجراءات اليت تتداول احملاكم وتقرر مبوجبها بشأن النـزاعات  -٦٦٠
 واألسرية وبشأن النـزاعات اليت تنشأ من عالقات امللكية وغريها من عالقات            اليت تنشأ من العالقات الشخصية    

القانون املدين لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني إال إذا كانت أي من هذه النـزاعات، مبوجب قانون خاص، تقع 
كون طرفاً يف وجيوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن ي. ضمن الوالية القضائية حملكمة متخصصة أو هيئة أخرى

 .دعوى مدنية

). أهلية إقامة الدعوى  (وجيوز للطرف الذي يتمتع بكامل األهلية التعاقدية أن يدافع عن مصاحله بنفسه              -٦٦١
أمـا القصر الذين مل ُتستوف فيهم األهلية التعاقدية الكاملة بعد فيتمتعون بأهلية إقامة الدعوى يف حدود األهلية                  
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ويعيَّن هذا األخري   . ثل األطراَف الذين ال يتمتعون بأهلية إقامة الدعوى ممثلهم الشرعي         ومي. التعاقدية املمنوحة هلم  
 .بالقانون أو بأمر رمسي تصدره اهليئة املسؤولة عن الشؤون االجتماعية مبوجب القانون

، أن  عاماً والذي يستطيع فهم أبعاد اإلجراءات ونتائجها، كما أشري سابقا١٥ًوجيـوز للطفل الذي بلغ    -٦٦٢
يكـون طرفاً يف اإلجراءات، سواء يف اإلجراءات املتعلقة بالرتاعات الزوجية أو يف اإلجراءات املتعلقة بالرتاعات                

وعلى احملكمة أن متكن الطفل من املشاركة يف اإلجراءات بنفسه          . الـنامجة عـن العالقـات بني اآلباء واألبناء        
للممثل الشرعي أن يتدخل يف اإلجراءات إال إذا أعلن الطفل          وال جيوز   . باسـتقاللية بصفته طرفاً يف اإلجراءات     

 .بنفسه َتخلّيه عن القضية

 عاماً بعد أو الذين حكمت احملاكم بأهنم غري مؤهلني لفهم أبعاد            ١٥أمـا األطفـال الذيـن مل يبلغوا          -٦٦٣
 .اإلجراءات ونتائجها القانونية، فيمثلهم ممثلوهم الشرعيون

 أعوام وكان قادراً على فهم أبعاد اإلجراءات ونتائج القرار، وجب على            ١٠لطفل  ومع ذلك، فمىت بلغ ا     -٦٦٤
ويستدعي القاضي الطفل،   . احملاكم أن تبلغ الطفل بطريقة مناسبة باستهالل اإلجراءات وحبقه يف التعبري عن رأيه            

ل خدمات مركز   مـع مراعاة سنه واعتبارات أخرى، لعقد جلسة غري رمسية داخل احملكمة أو خارجها، من خال               
 .وجيوز حضور شخص خيتاره الطفل يف أثناء املقابلة. العمل االجتماعي أو مستشار مدرسي

 عاماً وعرب عن رأيه يف اإلجراءات، أصدرت احملكمة قرارها الذي حيق للطفل أن         ١٥وإذا بلـغ الطفـل       -٦٦٥
 .يستأنفه

 اإلجراءات اجلنائية

قانون اإلجراءات اجلنائية، واليت تشمل اجلرائم يف حق احلرمة اجلنسية      يف اإلجراءات اجلنائية، اليت ينظمها       -٦٦٦
 وجرمية  ١٨٧ إىل   ١٨٥مبوجب الفصل التاسع عشر من القانون اجلنائي، باستثناء األفعال اليت تشملها املواد من              

 وميلك   من القانون اجلنائي، جيب أن يكون شخص مأذون لـه         ٢٠١إمهـال قاصر وإساءة معاملته عمالً باملادة        
توكيالً رمسياً مع القصر األطراف املتضررين طوال الوقت، منذ بداية اإلجراءات اجلنائية حلفظ حقوقهم، وال سيما 

أما القصر األطراف   . فيما يتعلق حبماية حرمتهم يف أثناء جلسات احملكمة وعند تقدمي طلب يف إطار قانون امللكية              
 .ون له فتعني احملكمة هلم تلقائياً حمامياً ميلك توكيالً رمسياًاملتضررون الذين ليس هلم ذلك املمثل املأذ

أما القصر الذين ال يستطيعون فهم أبعاد حقهم يف عدم الشهادة، حبكم عمرهم وتطورهم العقلي، فيجوز  -٦٦٧
ة  عاماً فُيستشهدون بواسط١٦وأما القصر الذين مل يبلغوا . عـدم اسـتدعائهم للشهادة ما مل يطلب املتهم ذلك   

 .آبائهم أو ممثليهم الشرعيني إال إذا تعذر ذلك بسبب احلاجة إىل العمل بسرعة أو بسبب ظروف أخرى

 املساعدة القانونية )د( 

 :يستمد احلق يف املساعدة القانونية اجملانية من احلقوق الدستورية التالية -٦٦٨

 ؛) من الدستور٢٣املادة (احلق يف احلماية القضائية  -
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 ؛)١٤املرجع نفسه، املادة (مام القانون املساواة أ -

 ؛)٢املرجع نفسه، املادة (مبدأ الدولة االجتماعية القائم على سيادة القانون  -

 ؛)٢٢املرجع نفسه، املادة (املساواة يف محاية احلقوق  -

 ).٢٥املرجع نفسه، املادة (احلق يف سبل انتصاف قانونية  -

امليزانية للمساعدة القانونية اجملانية، بواجبها املتمثل يف إزالة احلواجز         وتقـوم الدولة، برصدها مبالغ من        -٦٦٩
. املالية أمام تقدمي تلك املساعدة وتعمل على أال يعيق وضع الفرد االجتماعي التمتع باحلقوق اليت يكفلها الدستور 

 املساواة، مع مراعاة أن بعض      ومتـثل املسـاعدة القانونية اجملانية إعماالً للحق يف احلماية القضائية مبوجب مبدأ            
 .األشخاص، بسبب وضعهم االجتماعي، ال ميكنهم التمتع هبذا احلق دون اإلضرار بسبل عيشهم هم وأسرهم

وعـالوة على احلقوق وااللتزامات والعالقات القانونية واحلماية من االهتامات يف اإلجراءات اجلنائية يف               -٦٧٠
املنشأة هلذا الغرض، تشمل احلماية القضائية أيضاً مجيع أشكال احلماية خارج نطاق احملاكم احمللية والدولية املستقلة 

 .القضاء وتسوية النـزاعات عرب القانون

احلق يف املساعدة القانونية اجملانية ) ZBPP, UR. 1. RS, 48/2001(وينظم قانون املساعدة القانونية اجملانية  -٦٧١
 .يف مجهورية سلوفينيا

 :ساعدة القانونية اجملانية حق الشخص املؤهل يف اآليتوتعين امل -٦٧٢

 تقدمي األموال كلياً أو جزئياً لتغطية تكاليف املساعدة القانونية؛ -

 اإلعفاء من سداد تكاليف اإلجراءات القضائية؛ -

 .تكاليف تسوية النـزاعات خارج نطاق القضاء -

انونية اجملانية يف إطار الشروط املنصوص عليها يف        وعلى كل شخص قد يكون مؤهالً لتلقي املساعدة الق         -٦٧٣
القـانون املذكـور أن يسـعى يف فض النـزاع خارج نطاق القضاء مىت هتيأت الظروف املالئمة لذلك مبوجب      

 .القانون

 :وجيوز إقرار املساعدة القانونية اجملانية يف إطار قانون املساعدة القانونية اجملانية لألغراض التالية -٦٧٤

 االستشارة القانونية؛ - 

 التمثيل القانوين؛ - 

 .خدمات أخرى يقدمها القانون - 

 يف - العادية واملتخصصة -وُتقدَّم املساعدة القانونية بشأن مجيع أشكال احلماية القضائية يف مجيع احملاكم  -٦٧٥
ؤسسات أو األشخاص يف    مجهوريـة سـلوفينيا، ويف احملكمة الدستورية جلمهورية سلوفينيا ولدى اهليئات أو امل            
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مجهوريـة سلوفينيا املختصني يف تسوية النـزاعات خارج نطاق القضاء أو يف ترتيبات العالقات القانونية خارج            
 .نطاق القضاء، وكذا يف حتمل تكاليف اإلجراءات القضائية

، بناء على الطلب، إذا     وُتقَـر املساعدة القانونية اجملانية لإلجراءات يف احملاكم الدولية والتحكيم الدويل           -٦٧٦
كانت القواعد اليت حتكم هذه اهليئات ال تنص على احلق يف املساعدة القانونية اجملانية أو إذا كان الشخص املعين                   

 .هبذه اإلجراءات غري مؤهل مبوجب القواعد املتعلقة باملساعدة القانونية اجملانية

 ١١املادة 

 احلق يف مستوى معيشي الئق

ينيا عضـواً كامل العضوية يف برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة يف تشرين              أصـبحت سـلوف    -٦٧٧
، وانضمت هبذه املناسبة إىل إعالن كيبيك الذي ينص صراحة على أن أحد حقوق اإلنسان               ١٩٩٥أكتوبر  /األول

 .األساسية هو حصول كل شخص على وجه األرض على الغذاء واملاء

ويف تلك املناسبة، دعم رؤساء الدول      . متـر القمة العاملي لألغذية يف روما       عقـد مؤ   ١٩٩٦ويف عـام     -٦٧٨
خطة العمل العاملية من أجل مكافحة اجلوع       /واحلكومـات وغريهم من املسؤولني يف الدول األعضاء إعالن روما         

ملنخفضة الذي يتوقع تقليص اجلوع والفقر بالنصف يف بلدان النقص الغذائي ا" ٢٠١٥أفق "والفقر وكذا مشروع 
 دوالر أمريكي أن تبدأ تنفيذ املبادئ التوجيهية        ٣ ٥٠٠وعلى مجيع الدول اليت يتجاوز دخل الفرد فيها         . الدخل

املنصـوص علـيها يف إعالن روما وخطة العمل العاملية جبميع الوسائل وعلى مجيع املستويات ومن خالل خمتلف                 
 .املشاريع

 مضي مخس سنوات على  بعد يف روما،٢٠٠٢يونيه /غذية يف حزيرانوهذا ما دفع مؤمتر القمة العاملي لأل -٦٧٩
انعقاده، إىل توجيه نداء جديد من أجل دعم تنفيذ املبادئ التوجيهية الواردة يف إعالن روما وخطة العمل العاملية                  

 .على مجيع املستويات

 ١٩٩٦ل العاملية يف عام  وإىل ميثاق روما وخطة العم    ١٩٩٥وبفضل االنضمام إىل إعالن كيبيك يف عام         -٦٨٠
وإىل إعالن روما بعد مخسة أعوام، عمدت سلوفينيا بوضوح إىل االعتراف حبقوق مجيع الناس يف أحناء املعمورة يف 

 .الغذاء واملاء ومستوى معيشي الئق هلم وألسرهم

ية العاملي، هبمة يف    وتتعاون وزارة الزراعة واحلراجة واألغذية، اليت تغطي أيضاً جمال أنشطة برنامج األغذ            -٦٨١
كما كلفت  . تنفيذ املبادئ التوجيهية الواردة يف مجيع اإلعالنات اليت تتناول خطط عملها مكافحة اجلوع والفقر             

حكومـة سلوفينيا الوزارة بتنفيذ مشاريع إنسانية هبدف تعزيز األمن الغذائي يف بلدان النقص الغذائي املنخفضة                
 . بينهاالدخل، علماً أن سلوفينيا ليست من
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 من قانون البيطرة الذي ينص على تدابري تضمن محاية ٢والغذاء املأمون يف سلوفينيا مكفول مبوجب املادة  -٦٨٢
السكان من األمراض احليوانية املنشأ والعدوى بالغذاء والتسمم من طريق الوقاية من هذه األمراض والقضاء عليها 

 .ومنع انتقاهلا من احليوان إىل اإلنسان

 ١٢دة املا

 احلق يف أعلى مستوى ممكن من الصحة اجلسدية والعقلية

  اجلوانب الدستورية والتشريعية-ألف 

). ٢املادة (سلوفينيا بأهنا دولة اجتماعية تقوم على سيادة القانون ) Ur. 1. RS, 33/91(يعرف الدستور  -٦٨٣
فاملادة . ضمان االجتماعي بوجه خاصوينص الفصل املخصص حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية على احلق يف ال

وتنظم الدولة التأمني   .  تنص على حق املواطنني يف الضمان االجتماعي وفق الشروط اليت ينص عليها القانون             ٥٠
وحيظى قدماء . اإلجباري على الصحة واملعاش والعجز وغري ذلك من أنواع التأمني االجتماعي وتضمن حسن سريه

وينص هذا الفصل أيضاً على حكم خاص يتعلق باحلق يف          . ماية خاصة طبقاً للقانون   احملاربني وضحايا احلروب حب   
 أن من حق كل شخص أن يتمتع بالرعاية الصحية وفق الشروط املنصوص ٥١فقد جاء يف املادة . الرعاية الصحية
 .وينص القانون أيضاً على احلقوق يف الرعاية الصحية من املال العام. عليها يف القانون

 :والقوانني األساسية يف جمال الصحة يف سلوفينيا هي -٦٨٤

 ، 29/1998، و9/1996، وUr. 1. RS, 9/1992(قــانون الرعـاية الصحية والتـأمني الصحــي   -
 ؛)60/2002، و99/2001و

 ؛)86/2002، و45/2001، و31/2000، و37/1995، وUr. 1. RS, 9/1992(قانون اخلدمات الصحية  -

 ).86/2002، وUr. 1. RS, 9/1992 (قانون الصيدليات -

  نظرة عامة-باء 

 ٢٠٠١ صحة سكان سلوفينيا يف عام -١

فقد كان السبب   .  متثل أساس دراسة حالة السكان الصحية      ٢٠٠١ال تـزال بـيانات الوفيات يف عام          -٦٨٥
. سباب الوفاة  هو أمراض الدورة الدموية اليت مثلت حنو نصف أ         ٢٠٠١الرئيسـي يف الوفاة يف سلوفينيا يف عام         

وفـيما يتعلق بالوفاة قبل األوان املصحَّحة حبسب العمر بسبب األمراض القلبية الوعائية، فإن نسبتها يف سلوفينيا          
 ). أدناه٧٤انظر اجلدول ( يف املائة ٢٠تتجاوز املتوسط املسجل يف االحتاد األورويب بنسبة 
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 ٧٤اجلدول 

  عاماً، االحتاد األورويب، ٦٤-عائية، صفر معدل الوفيات املصحح واألمراض القلبية الو
 ، أحدث البيانات الرمسية١٩٩٩بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، 

 البلد الوفيات املصححة النامجة عن األمراض القلبية الوعائية
 هولندا ٤٦,٩
 أملانيا ٥٣,٠
 )١٩٩٨(إيطاليا  ٤٢,٥
 النمسا ٥٣,٣
 اليونان ٥٩,٨
 )١٩٩٨(الدامنرك  ٤٧,٨
 فرنسا ٣٤,١
 اجلمهورية التشيكية ٨٥,٦
 فنلندا ٦١,٦
 سلوفينيا ٦١,٠
 متوسط االحتاد األورويب ٤٩,٤
 هنغاريا ١٣٦,٠
 كرواتيا ٩٤,٩

 .٢٠٠٢يونيه /، حزيران"الصحة للجميع"أوروبا، قاعدة بيانات /منظمة الصحة العاملية: املصدر 

ات والتسمم، وأمراض اجلهاز التنفسي واجلهاز اهلضمي ، واإلصاب)السرطان(ويـلي ذلك األورام اخلبيثة      -٦٨٦
وفيما يتعلق بنسبة الوفيات قبل األوان املصححة حبسب العمر النامجة عن السرطان، فإهنا تتجاوز يف               . وغري ذلك 

 ). أدناه٧٥انظر اجلدول ( يف املائة ١٩سلوفينيا متوسط االحتاد األورويب بنسبة 

 ٧٥اجلدول 

  سنة، االحتاد األورويب، بلدان أوروبا ٦٤-، السرطان، صفرمعدل الوفيات املصححة
 ، أحدث البيانات الرمسية١٩٩٩الوسطى والشرقية، 

 البلد الوفيات املصححة النامجة عن السرطان
 هولندا ٨١,١
 أملانيا ٧٧,١
 )١٩٩٨(إيطاليا  ٧٥,٢
 النمسا ٧٢,٩
 اليونان ٦٥,٨
 )١٩٩٨(الدامنرك  ٨٧,٦
 فرنسا ٨٩,٣
 اجلمهورية التشيكية ١٠٧,٠
 فنلندا ٥٩,٤
 سلوفينيا ٩٣,٨
 متوسط االحتاد األورويب ٧٨,٨
 هنغاريا ١٤٣,٥
 كرواتيا ١٠١,٩

 .٢٠٠٢يونيه /، حزيران"الصحة للجميع"أوروبا، قاعدة بيانات /منظمة الصحة العاملية: املصدر 
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 يف  ٥٧(ة أخرى إىل أمراض الدورة الدموية        سنة فريجع سبب الوفاة الرئيسي مر      ٦٥أما من تتجاوز أعمـارهم      -٦٨٧
تزال اإلصابات   وال).  يف املائة  ٤(واإلصابات  )  يف املائة  ٢٠(وجمموعة األمراض األخرى    )  يف املائة  ٢٠(، مث األورام    )املائة

سمم وتشعر مؤسسات الرعاية الصحية بالقلق إزاء كون اإلصابات والت        . والتسمم مشكلة صحية عامة رئيسية يف سلوفينيا      
 ٢٠٠١-١٩٨٥وإذا كانت الوفيات النامجة عن اإلصابات يف الفترة  .  سنة ٤٥-١السبب األول يف الوفاة يف الفئة العمرية        

 ). أدناه٧٦انظر اجلدول (ما فتئت تنخفض يف سلوفينيا، فإن نسبتها ال تزال تبلغ ضعف متوسط االحتاد األورويب 

 ٧٦اجلدول 

 اإلصابات والتسمم غري املقصود ومجيع األسباب اخلارجية،معدل الوفيات املصححة حبسب العمر، 
  االحتاد األورويب، بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، أحدث البيانات الرمسية

 البلد ) نسمة١٠٠ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات املصححة النامجة عن اإلصابات والتسمم غري املقصود 
 هولندا ١٨,٥
 أملانيا ٢٢,٣
 )١٩٩٨(إيطاليا  ٢٩,٠
 النمسا ٢٩,٣
 اليونان ٣٣,٩
 )١٩٩٨(الدامنرك  ٣٦,٩
 فرنسا ٤٣,٢
 اجلمهورية التشيكية ٤٥,٦
 فنلندا ٤٧,٣
 سلوفينيا ٤٧,٨
 متوسط االحتاد األورويب ٢٨,٨
 هنغاريا ٥٨,٩
 كرواتيا ٩٣,٩

 .٢٠٠٢يونيه /، حزيران"الصحة للجميع"أوروبا، قاعدة بيانات /منظمة الصحة العاملية: املصدر 

).  أنثى ١ ٤٤٢ ذكراً و  ٣ ٥٧٠( حالة وفاة قبل األوان يف سلوفينيا        ٥ ٠١٢، وقعت   ٢٠٠١ويف عـام     -٦٨٨
وأهم ).  لدى اإلناث١٩ ٥٠٧ لدى الذكور و٥٢ ١٢٥( سنة ٧١ ٦٣٢وبلغ عدد سنوات العمر املتوقع الضائعة 

 سنة  ١٧ ٦٣٤ سنة منها    ٢٠ ٥٠١,٥( يف املائة    ٢٨,٦األسباب اليت سامهت يف ذلك اإلصابات والتسمم بنسبة         
  سنة للذكور   ١٠ ٠٦٤، منها   ١٧ ١٠٠( يف املائة    ٢٣,٩؛ واألورام بنسبة    ) سنة لإلناث  ٢ ٨٦٧،٥للذكـور و  

 ٧ ٧١٠؛ سنة منها    ١٠ ٤٩٢,٥( يف املائة    ١٤,٦وأمراض الدورة الدموية بنسبة     )  سـنة لإلنـاث    ٧ ٠٣٥,٥و
 ). سنة لإلناث٢ ٧٨٢سنوات للذكور و

اً العدد اإلمجايل ألمراض الدورة الدموية املشخَّصة يف مجيع مؤسسات الرعاية الصحية            وارتفـع مؤخـر    -٦٨٩
 لكل  ١٥٤,٥ (٢٠٠١ حـالة يف عـام     ٣٠٧ ٨٥١فقـد بلغ هذا العدد     . اخلـارجـية من املستـوى األول    

وشخصت أقسام الطب   ).  نسمة ١ ٠٠٠ لكل   ١٥٩,٥ (٢٠٠٠ حالـة يف عام      ٣١٥ ٤٢٤و)  نسـمة  ١ ٠٠٠
 ١ ٠٠٠ لكل ٥٧,٤( زيارة ١١٣ ٤٦٨ أمراضاً للدورة الدموية خالل ٢٠٠٠املستوى الثاين يف عام اخلارجي من 
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ومن حيث نسبة الدخول إىل املستشفيات، كانت األمراض القلبية الوعائية تتصدر القائمة، تليها مباشرة              ). نسمة
ول مرة كالتايل، ضمن جمموع ، كانت أهم أسباب الدخول إىل املستشفيات أل  ٢٠٠١ففي عام   . األورام اخلبيـثة  

 ٣ ١٥٧ارتفاع ضغط الدم، : مرتبطة مبجمل أمراض الدورة الدموية)  نسمة١ ٠٠٠ لكل ١٥,٦( حالة ٣٠ ٧٤٧
، من بينها ) نسمة١ ٠٠٠ لكل ٣,٥( حالة   ٦ ٩٦٦؛ مرض القلب االسكيمي،     ) نسمة ١ ٠٠٠ لكل   ١,٦(حالة  

 ٥٨؛ و) نسمة١ ٠٠٠ لكل ١,٠(لة القلب ألول مرة  حالة احتشاء عض١ ٩٩٣ حالة، و٢ ٩٩٣الذحبة الصدرية، 
 .حالة عبارة عن تكرار هلذا املرض

 ٦٤بنسبة ) بيانات مستمدة من سجل السرطان( ارتفع عدد حاالت السرطان ١٩٩٩-١٩٨٠ويف الفترة  -٦٩٠
 يف  ٢٩ الذكور و   يف املائة بني   ٣٣ يف املائة بني اإلناث، مع ارتفاع يف الوفيات بنسبة           ٥١يف املائـة بني الذكور و     

 شخصاً مصابني بالسرطان يف سلوفينيا يف ٨ ٦٣٤فمن بني . ويتزايد هتديد السرطان بتزايد العمر. املائة بني اإلناث
 يف املائة من ٣ سنة، وكانت أعمار ١٤ يف املائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن ١، كان أقل من ١٩٩٩عام 

 يف ٥٥ سنة، و٦٤ و ٥٠ يف املائة بني     ٢٩ سنة، و  ٤٩ و ٣٥ املائة بني     يف ١٣ سنة، و  ٣٤ و ١٥املرضى تتراوح بني    
 عاماً بالنسبة إىل    ٧٢وملا كان العمر املتوقع يف سلوفينيا يبلغ حالياً         .  سنة فما فوق   ٦٥املائة كانت تبلغ أعمارهم     

توقع إصابة حنو   ، فباإلمكان   ١٩٩٩ عاماً بالنسبة إىل النساء، حسب البيانات الواردة يف سجل عام            ٧٩الرجال و 
 .رجل من بني ثالثة رجال وامرأة بني ثالث نساء بالسرطان

وحتـتل اإلصـابات املرتـبة الثالثة بني أسباب الوفاة يف سلوفينيا، مباشرة بعد أمراض الدورة الدموية                  -٦٩١
ية ومقارنة باألورام وأمراض الدورة الدمو    .  شخص بسبب اإلصابات   ١ ٦٠٠ففـي كـل عام، ُيتوىف       . واألورام

وغريها من األمراض املزمنة يتبني تأثر نسبة كبرية من األطفال والشباب باإلصابات والتسمم، ومها السبب الرئيس 
، بلغت نسبة الوفاة بسبب اإلصابات ٢٠٠١ففي عام . ٤٤يف الوفـاة بني األطفال واملراهقني والبالغني حىت سن       

 يف املائة بني ٧٣ يف املائة بني األطفال يف سن الدراسة، و٤٧و يف املائة، ٣٥بني األطفال يف مرحلة ما قبل الدراسة 
 يف املائة من إمجايل عدد سنوات العمر املتوقع الضائعة، ٢٧وتبلغ اإلصابات .  يف املائة بني الشباب٤٦املراهقني، و

اجتماعياً ممـا جعـل اإلصـابات تتصدر أسباب الوفاة قبل األوان وحتتل املرتبة األوىل من حيث خسارة اجملتمع              
 .واقتصادياً

  الربنامج الوطين للرعاية الصحية -٢

  ٢٠٠٤ الصحة للجميع حبلول عام      -يـراعي الـربنامج الوطـين للرعاية الصحية يف مجهورية سلوفينيا             -٦٩٢
)Ur. 1. RS, 49/2000 ( الصحة"املبادئ التوجيهية االستراتيجية املستمدة من وثيقة منظمة الصحة العاملية املعنونة 

، واحلالة الصحية لسكان سلوفينيا، وشروط تنفيذ سياسة تعزيز الصحة، وتقليص "٢٠٠٠للجمـيع حبلـول عام     
الفجوات فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات الصحية ملختلف فئات السكان وتعزيز املسؤولية الشخصية يف جمال الصحة               

ة، وتعزيز نوعية الرعاية الصحية     وضـمان احلق يف وسط معيشي يسمح بإتاحة مستوى جيد من الصحة والرفاهي            
 .والبحث يف الشؤون الصحية
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وحيدد الربنامج الوطين للرعاية الصحية طريقة وضع هذه املبادئ التوجيهية موضع التنفيذ يف الوقت الذي        -٦٩٣
تؤثر يـراعي فـيه نظاَم الرعاية الصحية برمته والظروف االقتصادية واالجتماعية يف سلوفينيا ومجيع العوامل اليت    

 .وتشمل برامج تعزيز الصحة جماالت عدة خارج قطاع الصحة. بشكل رئيسي يف صحة الناس

ويف املقام األول زيادة نسبة السكان الذين       (ونظـراً إىل حالة السكان الصحية وخصائصهم الدميوغرافية          -٦٩٤
، وتطور مهنة الطب    )ارتفاع عدد الفقراء  (، واجلوانب االجتماعية االقتصادية     ) سنة ٦٠تـزيد أعمـارهم عـن       

وهناك أيضاً  . احلديـث، ميكن توقع زيادة الطلب على اخلدمات الصحية وبالتايل زيادة تكاليف الربامج الصحية             
ومما يسهل ذلك الشبكة الوطنية خلدمات الصحة . مطلب ملح يتعلق بزيادة فعالية مقدمي اخلدمات وتعزيز جناحهم

 . أصحاب االمتياز من القطاع اخلاص على قدم املساواةالعامة حيث تعمل مؤسسات الصحة العامة مع

وتقدم الدولة من امليزانية، والبلديات، بالنسبة إىل الربامج اليت ال يشملها برنامج الدولة، األموال من أجل  -٦٩٥
وطنية التثقيف الصحي، ورصد حالة السكان الصحية، وتنفيذ الربامج الوطنية الرامية إىل تعزيز الصحة والربامج ال              

اهلادفة إىل تطوير أنشطة اخلدمات، وطب الرفاهية واألنشطة املرتبطة بالنظافة والوبائيات وبالصحة والبيئة، والوقاية 
مـن األمـراض املُعدية، مبا فيها اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإلدمان، كما تقدم أمواالً إضافية                  

 .يف املناطق املعرضة للخطر من الناحية السكانية واالجتماعيةخلدمات الصحة العامة من املستوى األول 

وفضالً . وتقدَّم برامج الرعاية الصحية، اليت ينص عليها القانون، يف إطار نظام التأمني الصحي اإلجباري              -٦٩٦
خلدمات عن ذلك، هناك تأمني صحي طوعي يغطي جزئياً أو كلياً ما ال يغطيه التأمني اإلجباري بالنسبة إىل بعض ا

 .مقابل توسيع نطاق احلقوق وتقدمي نوعية أفضل من اخلدمات فضالً عن إسداء خدمات إضافية

فاملسؤولية إزاء الصحة واحلق يف     . كمـا نود يف مجهورية سلوفينيا وضع سياسة يف جمال الرعاية الصحية            -٦٩٧
 محاية صحتهم واحلفاظ عليها،     الصحة يتوقفان أوالً وقبل كل شيء على الوعي وسلوك األفراد ومسؤوليتهم عن           

يف حني أن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها من خالل التفويض جلميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والضمان 
وجيب تنسيق مسؤولية الدولة هذه مع املبادئ التوجيهية العامة من أجل تطوير الرعاية الصحية يف               . االجـتماعي 

ثاق االجتماعي األورويب، وعليها أن تأخذ يف احلسبان أن أنشطة الرعاية الصحية            بلدان االحتاد األورويب ومع املي    
وتشري املبادئ التوجيهية اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية إىل تعزيز الصحة، . هي أحد احملركات الرئيسية للتنمية

 .وهذا يعين أن لألفراد واجلماعات إمكانات ومسؤولية أكرب يف التأثري يف صحتهم

لـذا، فمـن خالل التشريعات وبرامج التثقيف وغريها من التدابري، ستدعم الدولة التوجه صوب برامج     -٦٩٨
ومتشياً مع هذا التوجه، سنكيف أيضاً طريقة إدارة اخلدمات         . الوقايـة الصحية لتعزيز الصحة والوقاية من املرض       

 .الصحية

 :تاليةوتناول برنامج الرعاية الصحية الوطين املواضيع ال -٦٩٩

 خدمات الرعاية الصحية املقدمة إىل سكان سلوفينيا مقارنة ببعض البلدان األوروبية؛ - 

 استراتيجية الرعاية الصحية وتوجهها اإلمنائي؛ - 
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 جماالت التنمية ذات األولوية؛ - 

 املبادئ التوجيهية واملعايري الضرورية إلنشاء شبكة للخدمات الصحية العامة؛ - 

 مات الرعاية الصحية واحلالة الصحية؛رصد تطور خد - 

 .مسؤولية تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الوطين - 

  التمويل-٣

 إثر التشريعات املعدلة يف     ١٩٩٢أتيح متويل ثابت ومتوازن يف سلوفينيا يف جمال الرعاية الصحية منذ عام              -٧٠٠
غت النسبة من الناتج احمللي اإلمجايل      ، بل ١٩٩٨ففي عام   . جمـال الصـحة واإلصالح التدرجيي للرعاية الصحية       

 يف املائة؛ وبلغت نسبة األموال اخلاصة وأموال التأمني الصحي الطوعي           ٦,٦املرصـودة للصحة من مصادر عامة       
 يف املائة يف عام     ٧,٩وتقدر نسبة كال املصدرين يف الناتج احمللي اإلمجايل         .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٠,٩

وحتقق توازن خالل السنوات اخلمس املاضية يف نسبة اإلنفاق       . ١٩٩٧نسبة مل تتغري مقارنة بعام      ، وهـي    ١٩٩٨
أما النسبة اخلاصة من األموال، مع مراعاة       .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٧العـام على الصحة ومل تتجاوز       

 يف املائة من جممل ١٣ كانت متثل ١٩٩٨ففي عام . ، فقد ازدادت١٩٩٢أموال التأمني الصحي الطوعي منذ عام 
وإذا أخذنا يف االعتبار، عالوة على هذه املصادر، جمموع األموال اخلاصة اليت دفعها             . اإلنفـاق عـلى الصـحة     

شراء أدوية بصفة فردية وسدادهم تكاليف اخلدمات مباشرة والتأمني (األشخاص املؤمَّنون ألغراض صحية متنوعة 
، فإن جمموع نسبة األموال اخلاصة      )وغري ذلك من النفقات الطبية    ) Adriatic" (كأدرياتي"الطوعـي لدى شركة     

وترد إحصاءات  .  يف املائة وميكن مقارنة ذلك ببلدان االحتاد األورويب        ٢٠املرصودة للصحة يف سلوفينيا قد جتاوز       
 :إضافية أدناه

 ٧٧اجلدول 
 *ناتج احمللي اإلمجايلتقدير اإلنفاق على الصحة باألسعار اجلارية وبالنسبة يف ال

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ 

 مبليارات التوالرات السلوفينية وبالنسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

 
 املصدر ونوع اإلنفاق

 اإلنفاق العام ١٦٨,٩٠ ٦,٦٢ ١٩١,٣١ ٦,٥٨ ٢١٦,٢٦ ٦,٦٤ ٢٣٧,٨٢ ٦,٥٥ ٢٧٠,٤٠ ٦,٦٤

 التأمني اإلجباري ١١٦,٩٧ ٤,٥٨ ١٣٣,٥٢ ٤,٥٩ ١٤٨,٧٨ ٤,٥٧ ١٦٦,٠٩ ٤,٥٧ ١٩٠,٣٧ ٤,٦٧
 سداد تكاليف اخلدمات الصحية ٢٥,٢٢ ٠,٩٩ ٢٧,٩٦ ٠,٩٦ ٣٣,٩١ ١,٠٤ ٣٧,٤٣ ١,٠٣ ٤٢,٩٨ ١,٠٥
 سداد تكاليف األدوية واألجهزة ٣,٧١ ٠,١٥ ٤,٣٠ ٠,١٥ ٤,٧٨ ٠,١٥ ٥,٠٠ ٠,١٤ ٧,٨٥ ٠,١٩

٢٣,٠٠ ٠,٩٠ ٢٥,٥٣ ٠,٨٨ ٢٨,٢٧ ٠,٨٨ ٢٩,٣٠ ٠,٨١ ٢٩,٢٩ ٠,٧٢  

تكالـيف املعهـد السلوفيين      ٤,٧٦ ٠,١٩ ٥,٤٠ ٠,١٩ ٥,٧١ ٠,١٨ ٦,٢٣ ٠,١٧ ٦,٧٨ ٠,١٦
    للتأمني الطيب

 نفقات أخرى          

٠,١٠ 
٠,٠٥ 

٤,٢٧ 
٢,١٦ 

٠,١١ 
٠,٠٦ 

٤,١٢ 
٢,١٦ 

٠,١١ 
٠,٠٦ 

٣,٧٣ 
١,٩٨ 

٠,١٢ 
٠,٠٦ 

٣,٦٣ 
١,٧٧ 

٠,١٢ 
٠,٠٧ 

٣,٠٤ 
١,٧٢ 

األمـوال املخصصة من ميزانية    
 للــربامج الصــحية   الدولــة

    ونفقات أخرى
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١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ 

 مبليارات التوالرات السلوفينية وبالنسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

 
 املصدر ونوع اإلنفاق

ميزانيات البلديات املخصصة    ١,٦٩ ٠,٠٧ ٢,٠٧ ٠,٠٧ ٢,٥٤ ٠,٠٨ ٣,٠٥ ٠,٠٨ ٣,٣٣ ٠,٠٨
 *   لالستثمار

 نفقات أخرى          

 **التأمني الصحي الطوعي ٢١,٣٥ ٠,٨٤ ٢٥,٧١ ٠,٨٨ ٢٩,٤٧ ٠,٩١ ٣٣,٧٥ ٠,٩٣ ٤١,٦٦ ١,٠٢

 اجملموع ١٩٦,٧٠ ٧,٧٠ ٢٢٤,٤٩ ٧,٧٢ ٢٥٣,٩٨ ٧,٨١ ٢٨٠,٨٥ ٧,٧٢ ٣٢٢,١٧ ٧,٩١

 *الناتج احمللي اإلمجايل ٢ ٥٥٢,٦٧  ٢ ٩٠٦,٧  ٣ ٢٧٩,٩  ٣,٥٩٢  ٤ ٠٧٤,٠ 

 .املعهد السلوفيين للتأمني الصحي: املصدر 

 ٢٠٠٠البيانات املتعلقة باألموال املتأتية من ميزانية الدولة والبلديات وبالناتج احمللي اإلمجايل لعام  * 
عن تقدير قائم على تقديرات الناتج احمللي اإلمجايل السنوية املعدلة اليت قام هبا معهد التحليل االقتصادي                عـبارة   

 .الكلي والتنمية مقارنة بالسنة املاضية، وعلى التقديرات اليت قام هبا املعهد ذاته واملتعلقة بالسنة اجلارية

الطوعي بعد احلسابات النهائية اليت     يتضـمن اجلـدول بيانات عن التأمني الصحي اإلجباري و          ** 
، حيث إن البيانات بشأن التأمني الطوعي من املعهد ١٩٩٩أجراها املعهد بالنسبة إىل مجيع السنوات باستثناء سنة 

 فقط، كما يتضمن تقدير نفقات الصناديق املشتركة        ١٩٩٩أكتوبر  /يناير إىل تشرين األول   /متتد من كانون الثاين   
 .١٩٩٩ن املتبقيني من عام بالنسبة إىل الشهري

وال تشمل البيانات أموال التأمني الصحي الطوعي لدى شركة أدرياتيك واملبالغ املدفوعة مباشرة من قبل    
 .األفراد، أي الدفع الذايت

 ):١٩٩٩ديسمرب /بأسعار كانون األول (٢٠٠٠توزُّع برنامج التأمني الصحي حبسب النشاط يف عام 

 عاية الصحية خارج املستشفيات وداخلها؛الر:  يف املائة٦١,١٤ - 

 الرعاية الصحية األساسية؛:  يف املائة٢٨,٣٩ - 

 معهد الضمان االجتماعي؛:  يف املائة٥,٩٦ - 

 الصيدلة؛:  يف املائة٢,٤٣ - 

 .املنتجعات الصحية:  يف املائة١,٩٤ - 

 .املعهد السلوفيين للتأمني الصحي: املصدر 

 ظمة الصحة العاملية املؤشرات كما تعّرفها من-٤

 وفيات األطفال )أ( 

ففي العقود  . تعـد وفيات الرضع مؤشراً مهماً للتنمية االجتماعية واالقتصادية ولنوعية الرعاية الصحية            -٧٠١
 ١ ٠٠٠ لكل   ٨,٤ كانت تبلغ    ١٩٩٠ففي عام   . األخرية، اخنفضت وفيات الرضع يف سلوفينيا اخنفاضاً ملحوظاً       
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واخنفضت أيضاً وفيات املواليد املبكرة من      .  والدة ١ ٠٠٠ لكل   ٤,٢اخنفضت إىل    ٢٠٠١والدة، وحبلـول عام     
ففي عام  (حيـث الوفاة يف األسبوع األول من الوالدة، يف حني ظل عدد وفيات األجنة يف نفس املستوى تقريباً                   

ة إىل وكان سبب الوفاة بالنسب). ١٩٩٩ حالة يف عام  ١ ٠٠٠ لكل   ٥,٠ حالة، و  ١ ٠٠٠ لكل   ٤,٥ بلغ   ١٩٩٠
حنو نصف حاالت وفاة الرضع يف السنوات العشر املاضية عائداً إىل ظرف طرأ يف الفترة احمليطة مبوعد الوالدة، يليه 

 .العيوب اخلَلقية

 ٣ففي الفترة موضع النظر، اخنفض معدل الوفيات بالنسبة إىل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنة و               -٧٠٢
 حالة بالنسبة إىل    ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٥,٣ إىل   ٣٣,٤ حالة، ومن    ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٣٧,٢ إىل   ٤٥,٩سنوات من   

وكان أهم سببني للوفاة اإلصابة والتسمم اللذان مثال حنو         .  سنوات ٦ و ٤األطفـال الذين تتراوح أعمارهم بني       
 .نصف الوفيات يليهما التشوهات اخللقية

ني األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم      ب) ١٩٩٩-١٩٩٠(وبلـغ معدل الوفيات السنوي يف العقد األخري          -٧٠٣
ُسجل ثالثة  )  سنة ١٩-١٥(وبالنسبة إىل الفئة األكرب سناً      .  شخص ١٠٠ ٠٠٠ حالة بني كل     ٣٨ سـنة    ١٩ و ٧بـني   

. ومل يتغري خالل هذا العقد عدد وفيات األطفال والشباب تغرياً ملحوظاً          . أضعاف عدد الوفيات مقارنة بالفئة األصغر سناً      
.  يف املائة من جمموع الوفيات     ٦٧,٢ألسباب الرئيسية يف الوفاة يف هذه الفئة يف اإلصابات والتسمم حيث بلغت             وتتمثل ا 

 يف  ٢٣,٧( يف املائة، يليها االنتحار      ٥٧,٧وبـني اإلصابات والتسمم، تعترب حوادث السري أهم أسباب الوفاة، إذ مثلت             
ومن األسباب الرئيسية األخرى للوفاة يف ). ١ مقابل ٣( من الفتيات وكـان الفتيان أكثر عرضة لإلصابة والتسمم). املائة

ويأيت يف املرتبة الثالثة    ).  سنة ١٩-٧( شخص   ١٠٠ ٠٠٠ حاالت وفاة بني كل      ٤هـذه الفئة أمراض السرطان، مبعدل       
كثر من وتعرض الفتيان أ).  سنة١٩-٧( شخص ١٠٠ ٠٠٠أمـراض اجلهاز العصيب، إذ بلغ املعدل حالَتي وفاة بني كل        

 ).١ مقابل ٢معدل (الفتيات للوفاة بسبب األمراض 

 احلصول على املاء النقي الصاحل للشرب )ب( 

 . يف املائة من سكان املناطق الريفية املاء النقي الصاحل للشرب٩٧لدى كل سكان املناطق احلضرية و -٧٠٤

 توفري مرافق اإلصحاح املالئمة )ج( 

 .الئمةجلميع السكان مرافق إصحاح م -٧٠٥

 األمراض املعدية واللقاحات )د( 

مل متثل األمراض املعدية يف السنوات العشر األخرية يف سلوفينيا السبب الرئيس للوفيات قبل األوان، لكنها  -٧٠٦
 .ال تزال مهمة بسبب كل من العدوى وأعراضها الوبائية والنسبة العالية لتفشي العدوى اخلطري، بل الفتاك

بعـض األمراض من خالل أفعل الوسائل، أي من خالل برنامج تلقيح معد إعداداً جيداً               وُيـتحكم يف     -٧٠٧
فالربنامج املقرر واملبادئ التوجيهية املهنية حتدد بدقة شبكة مقدمي خدمات التلقيح واملهام الضرورية             . ومنسـق 

يف مجهورية سلوفينيا وعمل    وقد وضع معهد محاية الصحة      . لتنفـيذ مجيع مراحل برنامج التلقيح، مبا فيها التقييم        
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على وضع برنامج التلقيح املقترح، وتنسيق الربنامج واملبادئ التوجيهية املهنية، والتشاور والتحليل وتقييم الوضع              
ويعيَّن . ويضطلع املعهد أيضاً بشراء اللقاحات وختزينها مركزياً وتوزيعها حبيث تتاح اللقاحات باستمرار. يف البالد

 .ل معهد صحي لتنفيذ برنامج التلقيحطبيب مسؤول يف ك

ورغم . ، مل تسجل أي حاالت جديدة     ١٩٦٧ومنذ عام   . ١٩٣٧وقـد بدأ التلقيح ضد اخلناق يف عام          -٧٠٨
ذلك، ال يزال االحتمال قائماً الكتشاف سبب اخلناق يف الصدر، لكن نظراً إىل نسبة تلقيح السكان املرتفعة، ال                  

وخالل السنوات العشر األخرية، كانت نسبة املؤهلني للتلقيح، أي . ار املرضتوجد حالياً ظروف تساعد على انتش
وعلى أساس نتائج دراسة مناعة السكان من       .  يف املائة  ٩٦األطفـال حىت السنة األوىل من العمر، تبلغ دائماً حنو           

 املناعة من اخلناق    غري أننا الحظنا أن   . اخلـناق، الحظـنا أن األطفـال امللقحني حيظون حبماية ممتازة من املرض            
 .منخفضة لدى املسنني، لذا اقترحنا تلقيح الكبار أيضاً

 يف املائة من ٩٦ويلقح كل عام حنو . ١٩٥١واسُتهل التلقيح اإلجباري ضد الكزاز يف سلوفينيا منذ عام           -٧٠٩
تائج التلقيح  ون. ويلقح الكبار أيضاً عند وجود جروح قابلة للتحول إىل كزاز         . األطفـال دون السـنة من العمر      

املنهجي والتلقيح بعد التعرض بديهية ألن حاالت الكزاز النادرة ال تعين سوى األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم               
وفضالً عن ذلك، ُسجلت لعقود عدة حاالت لكزاز األطفال حديثي          .  سنة والذين مل يلقحوا قط ضد الكزاز       ٥٠

 .الوالدة

 بسبب التلقيح اإلجباري الذي     ١٩٨٨ سنوياً منذ عام     ١٠٠ واخنفض عدد حاالت السعال الديكي عن      -٧١٠
وقد أدى اإلفراط يف التقيد .  يف السنتني األخريتني ٣٠، بل إن عدد تلك احلاالت كان أقل من          ١٩٥٩بدأ يف عام    

مبوانـع التلقـيح ضد السعال الديكي يف املاضي إىل استعمال اللقاحات بنسبة من القلة حبيث ال تؤثر يف انتشار                    
ومع اللجوء إىل التلقيح باستعمال اللقاح غري اخلَلَوي، ارتفعت نسبة التلقيح ضد السعال الديكي، علماً أن . رضامل

 .باإلمكان تلقيح األطفال املصابني بأمراض عصبية به

 ٩٦فباستعمال ثالث جرعات كل عام يلقح    . ١٩٥٧وقد عمدنا إىل التلقيح ضد شلل األطفال منذ عام           -٧١١
ورغم ذلك، يويل   . ١٩٧٨ومل تسجل أي حالة شلل أطفال منذ عام         . من األطفال قبل أن يبلغوا سنة     يف املائـة    

ففي .  سنة١٥برنامج استئصال شلل األطفال اهتماماً خاصاً لتحديد أسباب شلل الترهُّل احلاد لدى األطفال دون 
ه وتعليله، وكذلك لإلبقاء على     السـنوات األخـرية، أويل اهتمام كبري للتلقيح ضد شلل الترهل احلاد وتشخيص            

 .فريوسات شلل األطفال يف املختربات وتدمري املواد املوبوءة اليت قد حتتوي على فريوس شلل األطفال تدمرياً مناسباً

وعلى غرار بلدان أوروبية أخرى، اختذت اإلجراءات الالزمة لالعتراف بسلوفينيا بصفتها بلداً استؤصل              -٧١٢
 .وقد حظيت سلوفينيا هبذه الصفة يف السنة املاضية. ل وشلل األطفالمنه فريوس شلل األطفا

 يلقح كل طفل جبرعتني ضد ١٩٧٨ومنذ عام . ١٩٦٨وبـدأ التلقـيح ضد احلصبة يف سلوفينيا يف عام          -٧١٣
 يف املائة، مما يسهم يف زيادة عدد السكان غري         ٩٢لكـن لألسـف ال تتجاوز نسبة األطفال امللقحني          . احلصـبة 
وباخلصوص، جيب تلقيح األطفال    . والستئصال املرض متس احلاجة إىل تلقيح أكرب نسبة من األطفال         . نياحملصـن 

وعلى أساس البيانات املتعلقة بالتحصني ونتائج      . الذيـن قـد يكونـون مصابني باحلصبة بسبب أمراض أخرى          
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لتزايد عدد السكان الذين لديهم     الدراسـات املصلية الوبائية املتعلقة حبساسية السكان، نقدر أن الشروط متوفرة            
لذا، من العاجل االستمرار يف     . حساسية، وتعاظم خطر انتشار وباء احلصبة خالل ثالث إىل مخس سنوات تقريباً           

 .تلقيح أكرب عدد من املعرضني لإلصابة باملرض جبرعتني من اللقاح

 عدد حاالت النكاف ينخفض من      ومنذئذ ما فتئ  . ١٩٧٩وبدأ التلقيح ضد النكاف يف سلوفينيا يف عام          -٧١٤
ويلقح األطفال جبرعتني من اللقاح يف نفس الوقت الذي يلقحون فيه ضد احلصبة واحلصبة األملانية . سنة إىل أخرى

وأصبح التلقيح ضد احلصبة األملانية إجبارياً لكال       .  بالنسبة إىل الفتيات   ١٩٧٢الـيت بدأ التلقيح ضدها منذ عام        
 .اخنفض على إثرها عدد حاالت احلصبة األملانية اخنفاضاً حاداً، ١٩٩٠اجلنسني منذ عام 

 ٧٨اجلدول 
 ٢٠٠١ إىل ١٩٩٠عدد حاالت األمراض املعدية املسجلة اليت أتيح التلقيح ضدها يف سلوفينيا من 

 السنة السعال الديكي احلصبة الكزاز النكاف احلصبة األملانية
١٩٩٠ ٧٠ ٩٣ ١٠ ١٧٣ ١ ٨٩٤ 
١٩٩١ ٥٣ ٣٢ ١٢ ١٣٢ ٦ ٧٩٩ 
١٩٩٢ ٢٩ ١٠ ٩ ٩٧ ٥٢٦ 
١٩٩٣ ٦٥ ٧ ٨ ٩٣ ٢٠١ 
١٩٩٤ ٩٦ ١٣٣ ١٣ ٨٢ ١١٩ 
١٩٩٥ ٣٥ ٣٩٨ ٨ ٦٥ ١٣٩ 
١٩٩٦ ٥٧ ٧ ٥ ٥٦ ٥٤ 
١٩٩٧ ٨١ ٩ ٥ ٦٠ ٣٦ 
١٩٩٨ ٢٥ ١٣ ٣ ٤٥ ٤٧ 
١٩٩٩ ٢٣ ١ ٥ ٤١ ٢٢ 
 ٢٠٠٠ ٣٤ ؟ ٩ ٤٥ ٩
 ٢٠٠١ ٧٧ ؟ ٢ ٤٣ ٨

ال الديكي وشلل األطفال بالنسبة إىل األطفال يف سن ما وميكن اعتبار التحصني من اخلناق والكزاز والسع -٧١٥
قبل الدراسة يف السنوات األخرية بأنه ُمْرض، وإن كانت بعض املناطق تعاين نقصاً يف التحصني، وال سيما املناطق    

 .اليت توجد فيها نسبة كبرية من الغجر

. راسة من األمراض املشار إليها آنفاًوقـد وصل إىل املستوى املطلوب حتصني األطفال يف سن ما قبل الد   -٧١٦
 . سنة١٨ومل تنخفض نسبة التحصني ضد الكزاز، يف هذه الفئة، إال لدى الشباب الذين تبلغ أعمارهم 
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 ٧٩اجلدول 
 ١٩٩٩ إىل ١٩٩٠نسبة املؤهلني للتلقيح يف سلوفينيا من 

 السنة كيالسعال الدي الكزاز/اخلناق شلل األطفال احلصبة النكاف احلصبة األملانية
١٩٩٠ ٩٥,١٤ ٩٦,٣٥ ٩٥,٣٤ ٩١,٩٣ ٩١,٩٠ ٩٢,١٠ 
١٩٩١ ٩٥,٤٣ ٩٦,٤١ ٩٥,٩٥ ٨٩,٩٥ ٨٩,٩٢ ٨٩,٩٨ 
١٩٩٢ ٩٥,٢٩ ٩٦,٢٩ ٩٦,٠٩ ٨٩,٦١ ٨٩,٥٤ ٨٩,٦٢ 
١٩٩٣ ٩٦,٨١ ٩٦,٧٨ ٩٦,٩٤ ٨٨,٧١ ٨٨,٦٦ ٨٨,٧٢ 
١٩٩٤ ٩٥,٢٦ ٩٦,١٤ ٩٦,٢٩ ٨٩,٩٨ ٨٩,٩٣ ٨٩,٩٥ 
١٩٩٥ ٩٥,٧٥ ٩٦,٧٣ ٩٦,٧٧ ٩٢,٥٧ ٩٢,٥٢ ٩٢,٥١ 
١٩٩٦ ٩٦,١٨ ٩٦,٨٨ ٩٧,٢١ ٩١,٥٦ ٩١,٥٢ ٩١,٥٢ 
١٩٩٧ ٩١,٩٨ ٩٢,٥٣ ٩٠,٩٧ ٩٤,٧٠ ٩٤,٧٠ ٩٤,٧٠ 
١٩٩٨ ٨٩,٤٧ ٩٠,١٣ ٩٠,٢٣ ٩١,٦٠ ٩١,٥٩ ٩١,٦٩ 
١٩٩٩ ٩١,٨٩ ٩٢,٤٠ ٩٣,٢٥ ٩٦,٢٦ ٩٦,٢٣ ٩٦,٣١ 

 العمر املتوقع  )ه( 

).  لدى النساء  ٧٩,٦ لدى الرجال و   ٧٢,١( عاماً   ٧٥,٩ هو   ٢٠٠١كان العمر املتوقع عند الوالدة يف سلوفينيا يف عام           -٧١٧
 اهلدف السادس من أهداف منظمة      ٢٠٠٠وسـلوفينيا هـي أحـد البلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة انتقالية اليت حققت يف عام                 

 ).أدناه ٨٠انظر اجلدول ( سنة ٢,٤فالعمر املتوقع فيها يقل حالياً عن متوسط االحتاد األورويب ب  . الصحة العاملية

 ٨٠اجلدول 
 العمر املتوقع عند الوالدة، بلدان االحتاد األورويب، أوروبا الوسطى والشرقية، أحدث البيانات الرمسية

 البلد العمر املتوقع عند الوالدة
 أملانيا ٧٨,١
 )١٩٩٨(آيرلندا  ٧٦,٢
 )١٩٩٨(إيطاليا  ٧٩,١
 النمسا ٧٨,٦
 )١٩٩٨(الدامنرك  ٧٦,٧
 سلوفاكيا ٧٣,٤
 فرنسا ٧٨,٨
 اجلمهورية التشيكية ٧٥,٢
 فنلندا ٧٧,٦
 سلوفينيا ٧٥,٩
 متوسط االحتاد األورويب ٧٨,٣
 بولندا ٧٣,٩
 كرواتيا ٧٣,٠
 هنغاريا ٧١,٥

 ،"الصحة للجميع"أوروبا، قاعدة بيانات /منظمة الصحة العاملية: املصدر   
 .٢٠٠٢يونيه /حزيران   
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 اءتلقي خدمات موظفني طبيني أكف )و( 

بوسع كل السكان، من أجل عالج األمراض واإلصابات العادية، أن يتلقوا خدمات موظفني طبيني أكفاء  -٧١٨
 .مزودين بانتظام باألدوية األساسية ويوجدون على بعد ساعة مشياً أو بالسيارة

ة وتقنيون  ويقـدم الـرعاية الصحية األولية للكبار أطباء عامون وممرضون على درجة عالية من الكفاء               -٧١٩
 كان هناك طبيب لكل     ٢٠٠١؛ ويف عام    ٢٠٠١ و ١٩٩٠فقد حتسنت تغطية البالغني من السكان بني        . طبـيون 
ُه    ٢ ١٤٤ عدد السكان لكل طبيب عام     : وميكن مالحظة أهم أوجه التباين اإلقليمية     .  عاماً أو أكثر   ٢٠ بالغاً سُن

ويف إطار نظام اجلراحة يف العيادات الشاملة، يقدم        . ددةأكرب يف الشمال الشرقي من سلوفينيا ويتجاوز املعايري احمل        
 .األطباء العامون خدمات الرعاية الصحية لألطفال دون سن الدراسة واألطفال يف سن الدراسة والشباب

 مركزاً صحياً تقدم خدمات ٦٣، كان )١٩٩٢قبل عام (وقبل التغيريات اليت أدخلت على النظام الصحي  -٧٢٠
، بدأ األطباء الذين يعملون يف القطاع اخلاص يقدمون خدمات الطب العام يف إطار ١٩٩١ عام وبعد. الطب العام

، كان هناك   ١٩٩٢ويف عام   . عيادات خاصة أساساً وبصورة أقل يف شكل مؤسسات صحية خاصة كبرية احلجم           
؛ ١٩٩٦ يف عام     من األطباء  ١٠٢ست عيادات للطب اخلارجي؛ وبلغ عدد األطباء اخلاصني يزاولون الطب العام            

 .٢٠٠١ يف عام ٢٠٠؛ وبلغ العدد ١٩٩٩ طبيباً يف عام ١٧٨وكان عددهم 

 تلقي خدمات موظفني طبيني أكفاء أثناء احلمل )ز( 

 ٩٩ يف املائة من احلوامل خدمات موظفني طبيني على درجة عالية من الكفاءة، يف حني أن                 ٩٩,٣تتلقى   -٧٢١
 .فني بعد الوضع ألغراض الفحصيف املائة منهن يذهنب إىل هؤالء املوظ

ويف السنوات األخرية، . وتقدم عيادات الطب النسائي اخلارجي خدمات الرعاية الصحية األساسية للنساء -٧٢٢
مل يفـتأ أطـباء النساء حيسنون تدرجيياً تغطية خدمات الرعاية الصحية، يف حني تدهورت قليالً التغطية من قبل                   

، استناداً إىل حساب ساعات العمل اليت       ٢٠٠١ويف عام   . ة والكفاءات العالية  املمرضني ذوي الكفاءات املتوسط   
 . امرأة٧ ٠٥٥أنفقت يف خدمات الرعاية الصحية املقدمة للنساء، فحص كل طبيب نساء 

ويعـد معـدل وفـيات األمهات مؤشراً موثوقاً ملستوى تنمية جمتمع من اجملتمعات وللتغريات يف تنظيم              -٧٢٣
 لقد ُصنِّفنا يف السنوات األخرية بني بلدان أوروبا الشرقية مرة أخرى من حيث معدل وفيات                .اخلدمات الصحية 

 حالة  ١٧، منذ أن سجلت     )عدد النساء الالئي يتوفني بسبب تعقُّدات يف احلمل عند الوالدة وبعدها          (األمهـات   
رية سجل أعلى معدل    ويف فترة السنوات العشر األخ    . ١٩٩٩ والدة حية يف عام      ١٠٠ ٠٠٠وفـاة امـرأة لكل      

وفيات األمهات يف مناطق غوريكا وسيلج ونوفو ميستو، وهذا معدل خيتلف كثرياً عن مثيله يف املناطق املتقدمة يف 
ظروف (ويرتبط معظم أسباب وفيات األمهات األوسع انتشاراً يف سلوفينيا بالوضع بصفة غري مباشرة              . أوروبـا 

وغري ذلك من األسباب    ) ضع واليت تدهورت كثرياً أثناء احلمل أو الوضع       الوالدة املوجودة قبل احلمل أو عند الو      
وقد اخنفض معدل الوفيات الناجم عن احلمل املنتَبذ واإلجهاض اخنفاضاً شديداً يف السنوات      . املباشـرة للـوالدة   

عن ومل يكن اخنفاض عدد الوفيات النامجة       . األخـرية، لكـن أسـباب وفيات األمهات هذه من السهل توقيها           
 .التعقُّدات النـزفية والنفاسية يف السنوات األخرية ُمْرضياً، لكن من الصعب توقي هذه األسباب
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 تلقي األطفال خدمات موظفني طبيني أكفاء )ح( 

فأطباء األطفال يقدمون   . يسـتطيع مجـيع األطفال احلصول على رعاية طبية كافية من موظفني أكفاء             -٧٢٤
 لألطفال دون سن الدراسة بوصفها جزءاً من نشاط الرعاية الصحية لألطفال دون خدمات الرعاية الصحية األولية

سن الدراسة، كما يقدمها أطباء أطفال خاصون بأسعار تفضيلية، ويف بعض األماكن تقدم جزئياً يف إطار املدارس 
لدراسة يف جمال الرعاية وقد حتسنت يف السنوات األخرية تغطية األطفال دون سن ا. ويقدمها جزئياً األطباء العامون

، وبناء على عدد ساعات العمل، كان عدد األطفال الذين          ٢٠٠٠الصـحية األولـية من قبل األطباء؛ ففي عام          
وفيما يتعلق باملعيار األدىن املقرر، وهو . ٨٠٨ سنوات لكل طبيب يبلغ يف املتوسط ٦تتراوح أعمارهم بني صفر و

 طفالً ٦٧٥ و٦٢٥ يف منطقيت ماريبور وليوبليانا، حيث كان لكل  طفل، كانت التغطية أفضل١ ٠٠٠طبيب لكل 
  ١ ٠٣٩ و ١ ٢١٢عـلى الـتوايل طبيب واحد، وأسوأ يف مناطق سيليي ونوفو ميستو ورافين حيث كان لكل                 

 . طفالً على التوايل طبيب واحد١ ٠١٨و

من قبل األطباء ( الطبية األولية وحتسـن الـتأطري الطـيب لألطفال يف سن الدراسة واملراهقني يف جمال الرعاية       -٧٢٥
فقد كان هذا التأطري من قبل األطباء،       . حتسناً كبرياً يف السنوات األخرية    ) واألخصـائيني واملمرضني والتقنيني الطبيني    

واهلدف . لكل طبيب مدرسي  )  عاماً ١٩-٧( طفالً ومراهقاً    ٢ ٠٥٦ هو   ٢٠٠٠حمسوباً بعدد ساعات العمل، يف عام       
 يف املناطق   ٢ ٢٠٠وقد مت التقيد باملعيار األدىن املتمثل يف        .  طفل يف سن الدراسة لكل طبيب      ١ ٧٠٠املعـياري هـو     
 يف ٢٠٠٠وكان الوضع أسوأ يف عام . ماريبور وليوبليانا، ومورسكا سوبوتا، ونوفا غوريكا، وكوبر     : الصـحية التالية  

 طفالً على التوالـي، وتليهما ٣ ٠١١ و٣ ٠١٢منطقيت سيليي ورافين حيث كان على كل طبيب مدرسي أن يفحص   
 . طفالً على التوايل٢ ٥٢٣ و٢ ٨٠١منطقتا نوفو ميستو وكـراين حيث كان على كل طبيب مدرسي أن يفحص 

  الوضع الصحي حسب الفئة االجتماعية-٥

توى تظهر البيانات املتاحة أن أسوأ وضع صحي هو ذلك السائد بني فئات اجملتمع اليت يوجد فيها أدىن مس -٧٢٦
 .تعليمي وأعلى نسبة من البطالة

ويف فترة االنتقال إىل اقتصاد السوق، بدأت الفوارق يف جمال الصحة بني خمتلف فئات اجملتمع تتزايد بتزايد  -٧٢٧
 .الفوارق االجتماعية

 وبإتاحـة سـلوفينيا الرعاية الصحية جلميع فئات السكان، وبتنفيذ تدابري السياسة االجتماعية وبرنامج              -٧٢٨
 .مكافحة اإلقصاء االجتماعي، تقدم مستوى صحياً الئقاً ألشد الفئات تعرضاً لإلصابة

وتنفذ سلوفينيا تدابري يف اجملالني االجتماعي والصحي تقدم بواسطتها الرعاية الصحية وإعمال احلقوق يف               -٧٢٩
 .هذه الرعاية

عامل، وهو مثرة الرعاية الصحية الوقائية فيما ويعترب معدل وفيات الرضع يف سلوفينيا من أقل املعدالت يف ال -٧٣٠
 .يتعلق باحلمل والوالدة، واجلودة العالية للرعاية الصحية الوقائية والعالجية املتاحة جلميع األطفال
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وفـيما يـتعلق حبماية الصحة من املخاطر البيئية والتأثريات املضرة يف أماكن العمل، اعتمدت سلوفينيا                 -٧٣١
وتنسَّق اللوائح مع مكتسبات االحتاد األورويب يف هذا الصدد، وقد .  واللوائح لتنظيم هذا اجملالالعديد من القوانني

 .تبنت أشد املعايري صرامة

فنسبة حتصني األطفال عالية، وهي تتجاوز . وينظم قانونٌ ولوائُح تنفيذية مراقبة األمراض املعدية ورصدها -٧٣٢
، يف حني أن انتشار بعض األمراض املعدية مثل السل وفريوس نقص املناعة  يف املائة بالنسبة إىل بعض األمراض٩٠

 .اإليدز منخفض/البشرية

ويعتـرب تشـيُّخ السكان عامالً سيؤثر إىل حد بعيد يف حق السكان يف احلصول على رعاية صحية عالية         -٧٣٣
يف إطار الترتيبات    عاية الصحية وال ُيحَرم املسنون من الر    . اجلودة وسيسهم يف ارتفاع تكاليف اخلدمات الصحية      

 .احلالية، وال يتعرضون للتمييز يف ممارستهم حقوقهم يف الرعاية الصحية

واجلهـات الـيت أنشأت املؤسسات العامة للرعاية الصحية األولية هي اجلماعات احمللية وهو ما يضمن                 -٧٣٤
 .اية الصحية األوليةاستمرار التعاون واملشاركة يف صنع القرار يف جمال تقدمي خدمات الرع

 ٢٠٠٤ الصحة للجميع حبلول عام -ومن أولويات الربنامج الوطين للرعاية الصحية يف مجهورية سلوفينيا  -٧٣٥
 .تقدمي املعلومات واملواد املعدة إلعالم الناس بالعوامل اليت تؤثر سلباً يف الصحة أو اليت حتميها

ي الكحول والتبغ ورعاية األنشطة املرتبطة هبذه املواد        واعـتمدت سـلوفينيا تشريعات حتكم جمال تعاط        -٧٣٦
 .والترويج هلذه املواد وتلزم الدولة بالتخطيط االستراتيجي هلذين اجملالني

وتركـزت الـرعاية الصحية األولية أيضاً على الوقاية من األمراض القلبية الوعائية اليت تعد أهم سبب                  -٧٣٧
 .للمرض والوفاة قبل األوان

جمال العقاقري احملظورة، اعتمدت سلوفينيا برناجماً وطنياً ملكافحة تلك العقاقري إىل جانب خطة عمل              ويف   -٧٣٨
 .ألنشطة متتد من الوقاية إىل العالج وتدابري يف قطاعات أخرى تقع ضمن جمال خفض عرض تلك املواد

  التدابري احلكومية يف جمال الصحة-٦

). ٢املادة (سلوفينيا بأهنا دولة اجتماعية تقوم على سيادة القانون ) Ur. 1. RS, 33/91(يعرف الدستور  -٧٣٩
فاملادة . وينص الفصل املخصص حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية على احلق يف الضمان االجتماعي بوجه خاص

أمني وتنظم الدولة الت  .  تنص على حق املواطنني يف الضمان االجتماعي وفق الشروط اليت ينص عليها القانون             ٥٠
وحيظى قدماء . اإلجباري على الصحة واملعاش والعجز وغري ذلك من أنواع التأمني االجتماعي وتضمن حسن سريه

وينص هذا الفصل أيضاً على حكم خاص يتعلق باحلق يف          . احملاربني وضحايا احلروب حبماية خاصة طبقاً للقانون      
ن يتمتع بالرعاية الصحية وفق الشروط املنصوص  أن من حق كل شخص أ٥١فقد جاء يف املادة . الرعاية الصحية
 .وينص القانون أيضاً على احلقوق يف الرعاية الصحية من املال العام. عليها يف القانون
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  ٢٠٠٤ الصحة للجميع حبلول عام    -ويتضـمن الـربنامج الوطين للرعاية الصحية يف مجهورية سلوفينيا            -٧٤٠
)Ur. 1. RS, 49/2000 (يسلط الضوء على املهام ذات األولوية الواردة " محاية صحة املسنني"ان فصالً خاصاً بعنو

 :موجزة أدناه، نظراً إىل االحتياجات اخلاصة لتلك الفئة السكانية

متكني املسنني من العيش مستقلني ألطول فترة ممكنة يف بيئة مألوفة لديهم، وال سيما يف إطار                 )أ(
 وسطهم العائلي

الرعاية الصحية املنخرطون يف شبكة اخلدمات الصحية العامة على تطوير ما يلي            سيعمل مقدمو خدمات     -٧٤١
 :يف إطار اخلدمات املقدمة إىل املسنني

 العالج يف البيت والرعاية الصحية؛ - 

 .املستشفيات ألغراض العالج املطول فيها - 

 :الجتماعيةوسنتعاون على تطوير وتسيري املرافق التالية يف إطار برامج احلماية ا -٧٤٢

 املراكز اليومية للمسنني؛ - 

 مساعدة املسنني يف املنـزل؛ - 

 .خدمات يف شقق حممية - 

وسنقدم العالج املناسب والتأهيل والرعاية الطبية      . ومـن املتوقع أن تتعزز مشاركة أفراد األسر واملتطوعني يف عمل ُدور املسنني            
واستعداداً للشيخوخة، سينصب التركيز على توعية مجيع       . جتماعية اخلاصة للمقـيمني يف دور املسنني ويف مؤسسات احلماية اال        

 .السكان بالعمليات واملظاهر الكامنة أو املرتبطة بالشيخوخة الطبيعية وبالتغريات اليت تنشأ من األمراض اليت يعانيها املسنون

 تقدمي رعاية صحية مناسبة )ب( 

وستوجه الرعاية الصحية املقدمة يف     .  ويسهَّل هلم احلصول عليها    ستتاح الرعاية الصحية األولية للمسنني     -٧٤٣
املستشفيات حبيث يتم التشخيص والعالج والتأهيل بسرعة وفعالية تيسرياً لعودة املرضى إىل بيوهتم يف أسرع وقت 

 .وسيتطلب تشيخ السكان بالتايل توسيع نطاق اخلدمات الطبية على مجيع مستويات الرعاية الصحية. ممكن

 تنظيم أمناط حياة غري مؤسسية للمسنني )ج( 

متشـياً مع االستنتاجات العلمية الدولية، ستتاح أيضاً للمسنني إمكانية العيش حياة مستقلة خارج نطاق     -٧٤٤
 .املؤسسات عرب تقدمي خدمات مناسبة على صعيد اجملتمعات احمللية

 رعاية املرضى يف املرحلة النهائية واحملتَضرين )د( 

وسنضع برامج ملساعدة أسر    . سـيوىل اهتمام كبري هلذه الفئة من الناس واملقربني إليهم من أفراد أسرهم             -٧٤٥
 . احملتَضرين
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 وضع نظام تأمني صحي إجباري موحد يف جمال الرعاية الطويلة األجل  )ه( 

عطاء كل  إن وضـع نظـام تأمني صحي إجباري موحد يف جمال الرعاية يف األجل الطويل يسمح لنا بإ                  -٧٤٦
واحد، يف املقام األول، احلق يف الرعاية يف األجل الطويل، وضمان جودة اخلدمات املقدمة، وتقدمي نفس الظروف      
والفرص ملمارسة احلق يف الرعاية الطويلة األجل، وإضفاء املزيد من الطابع اإلنساين على رعاية املسنني واملرضى                

لدخول إىل املستشفيات، ومساعدة الناس على احلصول على        واألشخاص الذين يعيشون لوحدهم، وخفض نسبة ا      
 .مستوى معيشي عايل اجلودة يف وسطهم االجتماعي

 من قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي على اجملانية التامة للخدمات املقدمة إىل         ٢٥وتـنص املـادة      -٧٤٧
ي، علماً أن التأمني الطوعي يغطي عدداً  سنة والذين ليس لديهم تأمني طوع٧٥األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 

 .كبرياً من اخلدمات يف سلوفينيا

وميكن ملعهد التأمني الصحي أن يقر تغطية كل تكاليف أجهزة تقومي العظام وغريها من األجهزة مبقتضى                 -٧٤٨
 .الشروط املنصوص عليها يف قانون عام

 ة وتنظيمها وإدارهتا ومراقبتها املشاركة االجتماعية يف ختطيط الرعاية الصحية األساسي-٧

 من قانون الرعاية الصحية والتأمني الصحي أن مجهورية سلوفينيا، من خالل تدابري             ٣جـاء يف املـادة       -٧٤٩
السياسة االقتصادية والبيئية واالجتماعية توجد ظروفاً تسمح بتوفري الرعاية الصحية وأنشطة حتسني احلالة الصحية 

وتوفر . دهتا، وتنسق سري عمل مجيع اجملاالت املعنية بالرعاية الصحية وتطويرها واحلفـاظ عـلى الصـحة واستعا      
والشركات . البلديات واملدن يف مناطقها تلك الظروف عمالً باحلقوق اليت تتمتع هبا والواجبات امللقاة على عاتقها

ح بتوفري الرعاية   واملعـاهد وغريهـا من املؤسسات ملزمة باالضطالع بأنشطتها وختطيطها لضمان ظروف تسم            
الصـحية من خالل استحداث واستعمال تكنولوجيات غري مضرة بالصحة والبيئة، ومن خالل تنفيذ تدابري حتمي   

 .وحتسن الوضع الصحي ملوظفيها أو األشخاص الذين تقوم على رعايتهم

ة بوضع وتنفيذ برامج     من القانون ذاته أن البلديات واملدن تضطلع مبهام الرعاية الصحي          ٨وجاء يف املادة     -٧٥٠
تـرمي إىل حتسـني وضع السكان الصحي يف مناطقها ورصد أموال يف امليزانية لتلك الربامج؛ وتسهر على تنفيذ             
أنشطة ال تدخل ضمن الربنامج الوطين يف جماالت النظافة والوبائيات واإلحصاءات الصحية وطب الرفاهية؛ وتضع 

حفاظ على بيئة صحية؛ وتقدم الرعاية الصحية ألفراد احلماية املدنية          وتـنفذ مهـام ال ترد يف الربنامج الوطين لل         
وخدمـات الطـوارئ واإلنقاذ العامة والدفاع املدين ووحدات االتصاالت يف البلديات أو املدن، إن كانوا غري                 

لتزامات مؤمَّنني؛ مث ملا كانت هي اليت أنشأت مؤسسات الصحة العامة فهي تقدم أموال االستثمار وغريها من اال                
 .اليت ينص عليها القانون والقانون التأسيسي، وتقدم خدمات ما بعد الوفاة

  أنشطة التثقيف الصحي-٨

ُتدَرج مكونات التثقيف الصحي لكل من الشباب والبالغني، ال سيما فيما يتعلق بعوامل اخلطر اليت هتدد                 -٧٥١
وختطط األنشطة على حنو    . ت وخارج املدارس  صـحة السكان، ضمن مجيع الربامج التعليمية على مجيع املستويا         
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وترمي أنشطة تثقيف اجلمهور مبجال الصحة إىل       . منسـق وموحد يف مجيع أحناء البالد، وتتوالها وزارة الصحة         
تشـجيع السكان على انتهاج طريقة صحية يف احلياة بتوجيه تلك األنشطة صوب القضاء على العوامل اليت هتدد                  

وتدخل الربامج واملشاريع االجتماعية البيئية الرامية إىل إنعاش الصحة ضمن          . داً شديداً صحة اإلنسان وحياته هتدي   
اليت تدعمها أغلبية   " ٢٠٠٠الصحة للجميع حبلول عام     "الـتوجه األساسـي الستراتيجية منظمة الصحة العاملية         

املشتركة بني القطاعات اليت تتناول البلدان األوروبية واليت تكمل نظم الرعاية الصحية القائمة والربامج املتكاملة و       
 .صحة السكان يف مجاعة معينة

وقـد تغـريت أمناط السلوك يف جمال التدخني والتغذية والنشاط البدين واالستهالك املفرط للمشروبات                -٧٥٢
 وتقوم األنشطة على مكونات التثقيف الصحي. الكحولية واملخدرات والصحة النفسية والصحة اجلنسية واإلجنابية

ويرد أدناه وصف لألنشطة اآلنفة الذكر يف الربنامج الوطين للرعاية الصحية يف مجهورية             . وتلقني مهارات تنفيذها  
 ).Ur. 1. RS, 49/2000 (٢٠٠٤ الصحة للجميع حبلول عام -سلوفينيا 

 أنشطة الوقاية من التدخني

ني، وإجياد الظروف اليت تسمح باختيار    تنفيذ برامج الوقاية من التدخ    : ستوجه األنشطة حنو جماالت أربعة     -٧٥٣
وسيدعم . بيـئة خالـية من التدخني، وإعداد وتنفيذ برامج لفائدة السكان ملساعدهتم على التوقف عن التدخني               

وسنقترح أيضاً رصد نسبة من الرسوم املتأتية من بيع التبغ . املوظفون فكرة جعل أماكن العمل خالية من التدخني     
  قانون تقييد استعمال منتجات التبغ      ١٩٩٦وقد اعتمد يف عام     . هم ومتويل أنشطة الوقاية   لتثقيف السكان وإعالم  

)Ur. 1. RS, 57/96 (   ٢٠٠٢الـذي ُعـدل واستكمل يف عام) Ur. 1. RS, 119/2002( وهو يأخذ يف االعتبار ،
 .، كما جيري اإلعداد لربنامج وطين ملكافحة التبغEC/2001/37التوجيه األورويب 

  غذائي صحي ومتوازنوضع نظام

سـتوجه األنشـطة يف املقام األول إىل إعالم اجلمهور مببادئ نظام غذائي صحي ومتوازن واستحداث                 -٧٥٤
وسينظم الرصد الدائم لألغذية    . عادات غذائية من حيث االختيار الصحيح للمواد الغذائية وتركيبتها البيولوجية         

فاة املرتبطني مباشرة أو بصفة غري مباشرة بطريقة األكل         بغـية دراسـة اإلحصـاءات الصحية بشأن املرض والو         
ونوعيـته، وحتديد الوضع الغذائي للفئات السكانية املعرضة للخطر يف املقام األول والتعاون على تنفيذ السياسة                

وأنشئ قسم معين باملواد الغذائية     . الغذائـية يف الـبلد، وعلى التوجه حنو احلصول على غذاء صحي واإلمداد به             
والتغذية داخل وزارة الصحة بصفته هيئة مهنية استشارية تؤدي مهاماً متنوعة تتعلق بتنفيذ السياسة الغذائية وتدبري 

 .الشؤون الصحية، خاصة يف جمال الغذاء املأمون والنظام الغذائي الصحي

 زيادة عدد ممارسي األنشطة البدنية والرياضية

 األشخاص من كل األعمار الذين ميارسون األنشطة البدنية         بفضـل األنشـطة املخطط هلا، سرتيد عدد        -٧٥٥
والرياضية، وال سيما البالغني، بقصد تعزيز قدراهتم البدنية والنفسية ووقايتهم من األمراض القلبية الوعائية وغريها 

 .من األمراض التنكسية املزمنة
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 ةالوقاية من االستهالك املفرط للمشروبات الكحولية واملخدرات احملظور

سنضع وننفذ برناجماً وطنياً للوقاية من االستهالك املفرط للمشروبات الكحولية واملخدرات غري املشروعة؛  -٧٥٦
وسنقترح استعمال جزء من الرسوم     . وسـتوجه األنشطة يف املقام األول إىل العمل مع الشباب واألسر واملدارس           

القانون املنظم للوقاية من    "وقد اعتمد   . ية الصحية املفروضـة على مبيعات املشروبات الكحولية يف أنشطة الرعا        
القانون املقيد "و) Ur. 1. RS, 98/1999" (اسـتعمال املخـدرات غري املشروعة ومعـاجلة متعاطـي املخدرات  

 على التوايل، وجيري اإلعداد ٢٠٠٣ و١٩٩٩يف عامي ) Ur. 1. RS, 15/2003" (لـتعاطي املشروبات الكحولية 
 .ياسة املشروبات الكحوليةلتعيني جملس معين بس

 مكتباً ملكافحة املخدرات تتلخص مهمته األساسية يف وضع         ١٩٩٨وأنشـأت حكومة سلوفينيا يف عام        -٧٥٧
وقد اعتمد هذا الربنامَج كل من جلنة مكافحة املخدرات التابعة          . بـرنامج وطـين ملكافحـة املخدرات املمنوعة       

لذي يتوقع أن تطلع عليه اجلمعية الوطنية وتعتمده يف النصف          لـلحكومة وجملس الضمان االجتماعي، يف الوقت ا       
 .األول من هذه السنة، طبقاً خلطة اعتماد املكتسبات األوروبية

 حتسني الصحة النفسية

سنضـع ونـنفذ برامج تعزز أمناط العيش الصحية من الناحية العقلية، وال سيما األطفال والشباب، عرب           -٧٥٨
 املعدة ملساعدة املوظفني على التحكم يف اإلجهاد يف أماكن العمل والربامج املعدة             تشـجيع املشاركة يف الربامج    

 .للمسنني

 النهوض بالصحة اجلنسية واإلجنابية

التربية اجلنسية، والتخطيط األسري، والوقاية : سنضع وننفذ برناجماً حلياة جنسية صحية ينقسم ثالثة أقسام -٧٥٩
 .افحة العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية سننفذ برناجماً وطنياً ملكافحة اإليدزومبك. من األمراض املنقولة جنسياً

 من قانون الرعاية ٨فاملادة . وسـتموَّل أنشـطة التثقيف الصحي من ميزانية الدولة وميزانيات البلديات    -٧٦٠
ة من امليزانية   الصـحية والتأمني الصحي تنص على أن من واجب مجهورية سلوفينيا أن ختصص اعتمادات إضافي              

لربجمة تنفيذ التثقيف الصحي وتنسيقه ورصده، مبا يف ذلك النشر، طبقاً خلطة الرعاية الصحية؛ كما تنص على أن                
 .من واجبها املشاركة يف متويل األنشطة العلمية وأنشطة البحث يف جمال الرعاية الصحية

 :عامة التالية املناقصات ال٢٠٠٢وبناء عليه، قدمت وزارة الصحة يف عام  -٧٦١

املبلغ املطلوب لذلك   (مناقصة عامة للمشاركة يف متويل مشاريع النشر يف جمال النهوض بالصحة             -
 ؛) ماليني توالر١٠: هو

مناقصة عامة للمشاركة يف سداد تكاليف تنظيم اجتماعات مهنية دولية يف ميدان الرعاية الصحية  -
 ؛) ماليني توالر٤: وب لذلك هواملبلغ املطل (٢٠٠٢والطب يف سلوفينيا يف عام 
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مناقصـة عامـة للمشاركة يف سداد تكاليف املسامهة يف اجتماعات مهنية يف اخلارج يف جمال                 -
 ؛) ماليني توالر٣املبلغ املطلوب لذلك هو  (٢٠٠٢الرعاية الصحية والطب يف عام 

غ املطلوب لذلك   املبل (٢٠٠٢مناقصة عامة للمشاركة يف متويل برامج النهوض بالصحة يف عام            -
 ). مليون توالر٢٥: هو

  املساعدة الدولية-٩

 . من العهد١٢ال تتلقى مجهورية سلوفينيا أي مساعدة دولية إلعمال احلقوق املشمولة باملادة  -٧٦٢

 ١٤ و١٣املادتان 

 احلق يف التعليم

 ميدان التعليم

ففي عام . ة واجلوهرية يف جمال التعليمُبنيت أهداف االندماج االجتماعي على كل من اإلصالحات اهليكلي -٧٦٣
لذا، فقد أدرجت يف القانون ترتيبات هيكلية جديدة        .  اعتمد الربملان السلوفيين تشريعات مدرسية جديدة      ١٩٩٦

وتضفي الترتيبات املزيد من التنوع واملرونة على أشكال التعليم وطرائقه، وانفتاح النظام . يف مجيع قطاعات التعليم
 .انات االنتقال داخله، واإلمكانات اهليكلية للتدريب املستمراملدرسي وإمك

وأنشئت تلك الترتيبات اهليكلية أساساً للقيام بإصالح جوهري للربامج واملناهج ومصنفات املعرفة جرى              -٧٦٤
ومشلت أهداف ومبادئ اإلصالح األساسية ضرورة صياغة الربنامج بطريقة تضمن          . ١٩٩٩ و ١٩٩٦بـني عامي    

 التعليم، وتعزيز دور املدارس يف االندماج االجتماعي، وتعزيز مستوى اندماج األطفال والشباب       تكـافؤ فـرص   
 .والبالغني يف التعليم، وإعدادهم ملستوى معيشي راق وللتعلم املستمر وملزاولة مهنة

وىل وسيتضح مدى حتقيق اإلصالح اجلوهري تلك األهداف يف تقييم الربامج اليت خضعت لإلصالح، ويت              -٧٦٥
 .، جملس التقييم التابع ملكتب التعليم السلوفيين١٩٩٩هذا التقييم، الذي اسُتهل منذ عام 

 التعليم يف مرحلة ما قبل الدراسة

من البلديات إتاحة إمكانية ) 44/2000 وUr. 1. RS, 12/96( من قانون رياض األطفال ١٠تقتضي املادة  -٧٦٦
ُيوجد يف مكان اإلقامة روض لألطفال تابع للقطاع العام أو إذا كان            وإذا مل   . تسجيل األطفال يف رياض األطفال    

الـروض ممتلئاً وأعرب اآلباء عن اهتمامهم بتسجيل عدد كاف من األطفال دعماً إلجياد روٍض، فاجلماعة احمللية                 
كما . ازملـزمة بالشروع يف اختاذ اإلجراءات الالزمة إلتاحة أماكن إضافية يف روض عام أو إصدار مناقصة امتي                
 .ينص القانون على أن ألطفال األسر املعرضة للخطر من الناحية االجتماعية األولويةُ يف رياض األطفال

ومتوَّل برامج التعليم يف مرحلة ما قبل الدراسة من املال العام وأموال املؤسسني والرسوم اليت يدفعها اآلباء  -٧٦٧
 .واهلبات وغريها من املصادر
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ن رياض األطفال أن أساس الرسوم اليت يدفعها اآلباء هو تكلفة الربنامج الذي سجل فيه               وجـاء يف قانو    -٧٦٨
ويؤخذ يف االعتبار يف هذا . وحتدد اجلماعة احمللية تلك الرسوم على أساس جدول موزع حسب دخل اآلباء. الطفل

 فاآلباء الذين يتلقون .الصـدد دخـل كل فرد من أفراد األسرة مقارنة باألجر املتوسط لكل موظف يف سلوفينيا              
ومىت كان أكثر من طفل . مساعدات الضمان االجتماعي نقداً غري ملزمني بدفع رسوم التسجيل يف رياض األطفال

من نفس األسرة مسجالً يف روض لألطفال، سدد اآلباء على البكر رمساً يندرج ضمن فئة الدخل اليت تقع أسفل                   
 .فئتهم

 يف املائة من تكلفة     ١٠ يف املائة وأدناها     ٨٠ دفع اآلباء نسبة أقصاها      ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١ومنذ   -٧٦٩
وحيق لآلباء أن يطالبوا بدفع مبلغ أقل       .  يف املائة  ٨٠إذن، فمبلغ الرسم اإلمجايل هو      . الربنامج املسجل فيه أطفاهلم   

يانات املطلوبة، وهبذه الطريقة حتدد     بـتقدمي طلب إىل اهليئة البلدية املعنية اليت تضع اآلباء يف اجلدول بناء على الب              
 .يناير من كل سنة/ كانون الثاين١وحتدد البلدية الرسم جمدداً يف . رسم التسجيل يف الروض

ويف حاالت استثنائية، حيق للبلدية تغيري رسم سبق حتديده أو إعادة ترتيبه يف اجلدول، على أساس اآلراء                  -٧٧٠
 ).طة املكلفة بالضرائب، واخلدمات االجتماعيةالسل(والبيانات من اإلدارات املختصة 

ودفعت البلديات النسبة املتبقية،    . ٢٠٠١ يف املائة من تكلفة الربامج يف عام         ٣٢,٤وبلغ متوسط الرسوم     -٧٧١
 . يف املائة، طبقاً للتشريعات٦٧,٦وهي 

 ٨١اجلدول 
 ما قبل الدراسةيف مرحلة نسبة األطفال الذين أعفي آباؤهم من دفع رسوم برامج التعليم 

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 النسبة املئوية ٤,٤ ٤,٢ ٤,٢ ٥,٧ ٥,٧ ٦,٠

 .، دائرة التعليم يف مرحلة ما قبل الدراسة، وزارة الصحة٢٠٠٢ و٢٠٠١ و٢٠٠٠مكتب اإلحصاء السلوفيين،  :املصدر 

تياز، وأقسام التعليم يف مرحلة ما قبل تتألف شبكة رياض األطفال العامة من رياض عامة وخاصة ذات ام -٧٧٢
الدراسـة يف املؤسسـات التعليمية بالنسبة إىل األطفال واملراهقني ذوي االحتياجات اخلاصة، وأقسام الرياض يف            

 .املستشفيات اليت تعم أنشطتها مجيع أحناء البالد

وكان .  قسما٣ً ٤٧٧  روضاً لألطفال تتكون من٨٠١، كانت هناك ٢٠٠١/٢٠٠٢ويف السنة الدراسية  -٧٧٣
 قسماً يف املستشفيات ٢٨ قسماً متكامالً و٨٢ قسماً مكلفاً بتنمية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، و٤٨هناك 

 .اليت تشمل مجيع أحناء البالد
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 ٨٢اجلدول 
 نسبة األطفال املسجلني يف رياض األطفال

 السنة الدراسية نسبة األطفال املسجلني
١٩٩٧/١٩٩٨ ٥٨,٦ 
١٩٩٨/١٩٩٩ ٥٨,٩ 
١٩٩٩/٢٠٠٠ *٥٦,٢ ٦١,١ 
٢٠٠٠/٢٠٠١ *٥٦,٦ ٦١,٦ 
٢٠٠١/٢٠٠٢ *٥٥,٢ 

 .قسم التعليم يف مرحلة ما قبل الدراسة، وزارة التعليم :املصدر 

ملا كان مطلوباً من رياض األطفال توزيع األطفال حبسب العمر، فإن املنهجية املتبعة   : مالحظـة  * 
ففي السابق، كانت نسبة األطفال املسجلني حتدد مقارنة بإمجايل عدد     . تيف حتديـد مسـتوى االندماج قد تغري       
أما اليوم فتحدد نسبة األطفال املسجلني، موزعني حسب        .  سنوات ٦ و ١األطفـال الذين تتراوح أعمارهم بني       

 احلالية،  فبموجب املنهجية . العمر الذي يصل إليه الطفل أثناء السنة، مقارنة بإمجايل عدد األطفال من نفس العمر             
 . يف املائة٤اخنفضت نسبة االندماج بنحو 

 ٨٣اجلدول 
 موزعني حسب الفئة العمرية عدد األطفال املسجلني يف رياض األطفال

مرحلة ما  سنة أو أقل سنتان  سنوات٣  سنوات٤  سنوات٥  سنوات٦
 عدد األطفال قبل الدراسة

 ١٩٩٩/٢٠٠٠السنة الدراسية 
٦٤ ١٥١ ١٧ ٩٦٦ ٢ ٩٦٧ ٦ ٦٥٦ ٩ ٩٧٠ ١٢ ٩٢٢ ١٤ ٤٠٨ ١٧ ٢٢٨ 

 ٢٠٠٠/٢٠٠١السنة الدراسية 
٦٣ ٣٢٨ ١٥ ٨١٧ ٣ ٤٢٢ ٦ ٩٧٤ ١٠ ٦٤١ ١٣ ٣١٦ ١٤ ٤٠٧ ١٤ ٥٦٨ 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢السنة الدراسية 
٦١ ٨٠٣ ١٢ ٥٦٢ ٣ ٦٣٨ ٧ ١٠٤ ١٠ ٠٧١ ١٣ ٣٠٧ ١٤ ٧١٠ ١١ ٩٧٣ 

ل والطرائق واحملتويات التعليمية    عامة وخاصة لآلباء خيارات أكثر لألشكا     رياض األطفال   ويتـيح إنشاء     -٧٧٤
لآلباء احلق يف اختيار برنامج تعليمي قبل املدرسة يف الرياض العامة           رياض األطفال   ويضـمن قانون    . ألطفـاهلم 
بسبب املرض، فبوسعهم تلقي التعليم يف      رياض األطفال   أما األطفال الذين ال يستطيعون التسّجل يف        . واخلاصـة 

 .يوهتممرحلة ما قبل الدراسة يف ب

وتقـدم الرياض اخلاصة إما برناجماً عمومياً للتعليم يف مرحلة ما قبل الدراسة، حيث يوىل اهتمام خاص                  -٧٧٥
رياض (، أو برامج تقوم على مبادئ تربوية خاصة )موسـيقى، صـحة، تغذية، لغة إنكليزية  (ألنشـطة حمـددة    

 .وبرامج الرياض الكاثوليكية) فالدورف
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بفضل املنهج الدراسي للرياض، وهو وثيقة      رياض األطفال   عة متنوعة من الربامج يف      وتقـدَّم أيضاً جممو    -٧٧٦
وتضع الرياض مناهج ملموسة حسب استجابة األطفال       . وطنية متثل فقط إطاراً ألساس مهين للعمل مع األطفال        

 .وخصائص البيئة واحتياجات اآلباء

 املدارس االبتدائية

يف سلوفينيا ميالً إىل إنشاء املدارس االبتدائية، على األقل فيما يتعلق           تـربز شـبكة املـدارس االبتدائية         -٧٧٧
، ٢٠٠١-٢٠٠٠فكانت توجد يف السنة الدراسية      . بالصـفوف األوىل، أقرب ما ميكن من مكان إقامة األطفال         

لصعيد  وحدة فرعية غري مستقلة على ا      ٣٦٦ مدرسة،   ٤٤٨باإلضافة إىل املدارس املستقلة واملركزية البالغ عددها        
وتتيح الوحدات الفرعية التدريس للتالميذ من    . التنظيمي ولكنها تشكل وحدات خارجية تابعة للمدارس املركزية       

الصف األول إىل الصف الرابع، ونادراً ما تتيحه للتالميذ يف الصفوف األدىن أو األعلى، ولكنها تشمل يف بعض                  
يتم )  مدرسة٢٢٥(كبري من الوحدات املدرسية الفرعية ويف عدد . األحـيان مجيع الصفوف من األول إىل الثامن   

ونتيجة اخنفاض عدد   . تنظـيم صـفوف خمتلطة، يشمل فيها الصف الواحد تالميذ من مستويني خمتلفني أو أكثر              
التالمـيذ اإلمجـايل يف الـبلد يتم اللجوء اليوم أكثر من املاضي إىل هذا النوع من التدريس يف املدارس املركزية              

 ).٢٠٠١-٢٠٠٠ مدرسة يف السنة الدراسية ١٧كان عدد هذه املدارس يبلغ  (واملستقلة

ويـتم يف جمال التعليم االبتدائي متويل اجلزء اإللزامي من الربنامج الذي يشمل مواضيع إلزامية ومواضيع                 -٧٧٨
 عمالً بالقواعد وكذلك تقدم احلكومة،. اختيارية وأنشطة مشتركة بني الصفوف، متويالً كامالً من األموال العامة

أي دروس التقوية، والصفوف اإلضافية، والدروس يف       : واملعـايري املعمول هبا، التمويل جلزء من الربنامج املوسع        
اهلـواء الطلـق، واملساعدة املقدمة للتالميذ الذين يواجهون صعوبات يف التعلم، والعمل مع التالميذ املوهوبني،                

ة للتالميذ يف الصفوف من األول إىل الرابع، واألنشطة اإللزامية ذات  واإلشـراف والرعاية خارج ساعات الدراس     
وميكن، فيما يتعلق باألنشطة األخرى . اخلـيارات، وذلـك وفقاً جلدول التعليم االبتدائي املمتد على مثانية أعوام          

فية ذات اخليارات، وما    املضطلع هبا يف إطار الربنامج املوسَّع، كالدروس يف اهلواء الطلق واألنشطة اإللزامية اإلضا            
تشترك وزارة التعليم والعلوم والرياضة يف متويل الدروس يف         (شابه ذلك، أن تطلب املدرسة تسديد رسوم إضافية         

 يف املائة من األموال املرصودة للمدارس هلذا الغرض، أي ١٥اهلواء الطلق لكافة التالميذ، وتقدم باإلضافة إىل ذلك 
 ). ميكن هلم تسديد كامل الرسوم الدراسية يف اهلواء الطلق ألسباب اجتماعيةملساعدة التالميذ الذين ال

ويوجد يف الصف األول من املدرسة االبتدائية اليت متتد على تسع سنوات معلم إضايف، يكون عادة مريب                  -٧٧٩
ميذ معلم وكذلك يكون للتال. مؤهل من مريب مرحلة ما قبل الدراسة، يساعد املعلم خالل نصف ساعات التدريس

ويتم خالل هذه الفترة    ). السنوات الثالث األوىل من املدرسة االبتدائية     (واحـد خالل املرحلة األوىل من التعليم        
ويراعي املنهاج الدراسي املقرر للصف األوىل مستوى النمو الذي         . تقييم معارف التالميذ بصورة استداللية فقط     
ويتم اكتساب أسس . الئمة لألطفال البالغني ست سنوات من العمروصل إليه التالميذ وأساليب وأشكال العمل امل

التعليم اهلامة، كاإلملام بالقراءة والكتابة، بصورة تدرجيية ومتأنية بل وشخصية أيضاً، أي أنه يتم بلوغ األهداف                
 ). لسرعةبالنسبة إىل التالميذ الذين حيتاجون إىل التعلم هبذه ا(بالتدرج على مر السنوات الثالث األوىل 
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واعـتمد جملس اخلرباء للتعليم العام يف مجهورية سلوفينيا مناهج دراسية جديدة لكافة املواضيع املُدرَّسة                -٧٨٠
ومت حتديد األهداف يف إطار هذه املناهج بأسلوب يراعي كافة          . خـالل السـنوات التسع من املدرسة االبتدائية       
 . واألخالقية املتصلة بنمو التلميذاجلوانب احلسية واالجتماعية واملعرفية واحلركية

. وتشمل املناهج الدراسية اجلديدة أساليب وأشكاالً خمتلفة من التعليم جتعل التدريس أكثر تنوعاً ومتعة               -٧٨١
فيسـمح للمعـلمني والتالميذ بتكريس الوقت الالزم ملراجعة املواد وترسيخها، وللتحقق من املعارف وتقييمها               

 ). يلعب املعلم دوراً أكرب يف تربية الطفل( وإقامة صالت حقيقية بني املعلم والتلميذ شفوياً، وكذلك للمناقشة

وأخذاً بالتوصيات األوروبية املقدمة جلعل الدروس متنوعة ومناسبة لكل فرد، ومن خالل إتاحة إمكانية               -٧٨٢
لميذ وُتراعى قدراته ومصاحله اختـيار ثالثـة مواضيع يف فترة السنوات الثالث األخرية، ُيوىل اهتمام دائم لكل ت     

وفيما يتعلق بالعمل مع التالميذ املوهوبني والتالميذ الذين يواجهون صعوبات يف التعلم، تقوم الوزارة              . وتطلعاته
 .املعنية بتمويل ما يقابل نصف ساعة تعليم يف األسبوع لكل وحدة مدرسية

غتهم األصلية، أو بلغة أجنبية، أو يف الرياضيات على         وخيتار التالميذ يف الصفني الثامن والتاسع دروساً بل        -٧٨٣
أحد املستويات الثالثة من الصعوبة، بينما يتم يف الصف السابع تكريس ربع ساعات التدريس اإلمجالية لتعليم تلك 

 .املواد على مستويات خمتلفة من الصعوبة

 والثانية، ولكن ينبغي للتالميذ الذين مل       وكقاعدة عامة ال يعيد التالميذ صفهم يف مرحليت التعليم األوىل          -٧٨٤
 .حيصلوا على تقييم مقبول يف مرحلة السنوات الثالث األخرية، أن يقدموا امتحاناً استدراكياً أو أن يعيدوا الصف

ويتم اآلن إضافة سنة دراسية عاشرة ُتخصص للتالميذ الذين مل ينجحوا يف امتحان املعارف األخري وللذين  -٧٨٥
 .احلصول على نتائج أفضليرغبون يف 

واعـتمد جملس اخلرباء للتعليم العام مناهج دراسية حديثة ُتدرَّس يف برنامج التعليم االبتدائي املمتد على                 -٧٨٦
 .مثاين سنوات ريثما يعمم التعليم االبتدائي املمتد على تسع سنوات

 املدارس الثانوية

 ويف السنة الدراسية  .  عامة وخاصة على حد سواء     تـتألف شـبكة املـدارس الثانوية من مدارس ثانوية          -٧٨٧
وتليها . مدارس تقّدم برامج التعليم العام    ) ٧٧(، كانـت أغلبـية املدارس الثانوية يف سلوفينيا          ٢٠٠١-٢٠٠٠

، والتكنولوجيا  )٣٢(، ويف جمال صناعة املعادن واهلندسة       )٣٩(املدارس اليت توفر برامج دراسية يف جمال االقتصاد         
وتأيت من مث   ). ١٤(، ويف العلوم االجتماعية والثقافة      )١٤(، وصناعة املنسوجات    )١٨( واملعلوماتية   الكهربائـية 

 .مدارس توفر برامج لتعليم املهن يف جماالت املطاعم والسياحة، والنجارة، والصحة، والبناء، وما شابه ذلك

. عد املعتمدة إلنشاء شبكة املدارس الثانوية     ويـتم توزيع املدارس والربامج الثانوية مبراعاة املعايري والقوا         -٧٨٨
وتنشر الوزارة املختصة قائمة رمسية سنوية باملدارس والربامج الثانوية املتاحة وبعدد املقاعد الشاغرة يف كل برنامج 
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وتراعي الوزارة لدى إعداد قائمة املقاعد الشاغرة، القواعد واملعايري املعتمدة إلنشاء شبكة            . ومدرسـة على حدة   
 .ملدارس الثانوية كما تراعي احتياجات وإمكانيات االقتصاد واملدارسا

وال . وميكـن جلميع التالميذ الذين يتمون دراستهم االبتدائية بنجاح أن خيتاروا ما يروق هلم من برامج                -٧٨٩
، والتصميم، وما الفنون اجلميلة، واملدارس الثانوية(ُيطلب التحقق من املواهب إال يف بعض الربامج يف جمال الفنون 

ولاللتحاق بقسم الرياضة يف مدارس التعليم العام على التلميذ أن يثبت أنه حقق نتائج جيدة يف هذا                 ). شابه ذلك 
 .اجملال

ويكفي لاللتحاق بربامج املرحلة األوىل من التعليم احلريف أن يكون التلميذ قد أمتَّ ست سنوات على األقل  -٧٩٠
 .يكون قد استوىف شروط املدرسة االبتدائيةمن التعليم االبتدائي وأن 

ولكن جيوز لكل مدرسة أن . وتسمح القائمة الرمسية اليت تصدر سنوياً بتسجيل التلميذ يف أي برنامج كان -٧٩١
خيص ذلك بصفة رئيسية    (تقيد عدد املسجلني إن كان عدد املرشحني يتجاوز إىل حد كبري عدد املقاعد املتاحة،               

 ).وية وبعض املدارس والربامج اليت ال توجد إالَّ يف املراكز الكربىبعض املدارس الثان

 التعليم العايل

ُيكـرس اهـتمام خـاص لشبكة مدارس التعليم املهين العايل اليت تراعي الطلب املوجود على الصعيدين      -٧٩٢
 ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسية  ولقد مت يف السنة     . اإلقليمي والوطين فيما يتعلق باملتخرجني يف بعض اجملاالت أو املهن         

برناجماً ١٢ووفرت املؤسسات اخلاصة    .  بـرناجماً من برامج التعليم العايل يف إطار شبكة التعليم العام           ٢٢تقـدمي   
مخس مدارس عليا يف املنطقة الوسطى من    (إضـافياً مـن بـرامج التعلـيم العايل اليت روعي فيها مبدأ اإلقليمية               

ائي الذي أبداه املرشحون، اختذت مبادرتان على املستويني العام واخلاص          ونتـيجة االهتمام االستثن   . ،)سـلوفينيا 
 برناجماً إضافياً من برامج التعليم املهين العايل، حىت وإن كان ينبغي، قبل مواصلة توسيع الشبكة، إجراء ٤٠إلتاحة 

 .حتليل لسوق العمالة بغية ترشيد الشبكة وتقييم عمل املدارس املهنية العليا

وتدير الدولة اجلامعتني املوجودتني يف  .  معاهد جامعية مستقلة   ١٠جـد حالياً يف سلوفينيا جامعتان و      وتو -٧٩٣
وتوجد معاهد جامعية عامة يف سبع      . وأسست الدولة كذلك أحد املعاهد اجلامعية املستقلة      . ليوبلـيانا وماريبور  

، أما "باإلدارات اخلارجية" إطار ما يسمى وتقوم فرادى الكليات بتنظيم دورات لتعليم كبار السن أيضاً، يف. مدن
وبدأ التعليم عن ).  إدارات موزعة يف مجيع أرجاء سلوفينيا١٠أكثر من  (شـبكة هذه اإلدارات فهي واسعة جداً        

وتتيح جامعة ليوبليانا هذا النوع من التعليم يف إطار كلية االقتصاد بينما تتيحه جامعة              . ُبعد ينتشر تدرجيياً أيضاً   
 يف إطار كلية اهلندسة املدنية، وتقدمه مدارس التعليم املهين العايل يف مدرسة دوبا للتعليم احلريف العايل يف                  ماريبور

 .جمال األعمال السكرتارية التجارية

 زيادة نسبة السكان،   : أمـا األهـداف االسـتراتيجية يف جمال التعليم العايل فهي بصفة رئيسية كاآليت              -٧٩٤
 اجلديدة، املسجلني يف التعليم املهين والتعليم اجلامعي، وزيادة عدد املقاعد املتاحة للتسجيل، وال سيما بني األجيال

والقـيام تدرجيياً بإزالة العقبات اليت تعوق التسجيل يف أغلبية الدورات، واالشتراك تدرجيياً يف متويل الدارسات                
 .رجاخلارجية وحتسني معدالت النجاح والفعالية يف الدورات قبل التخ
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 ٨٤اجلدول 

 ، يف فترة )اجلامعة(عدد املقاعد املعلن عن شغورها يف جمال التعليم العايل 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩ -١٩٩٨السنوات الدراسية 

 السنة الدراسية ١٩٩٩-١٩٩٨ ٢٠٠٠-١٩٩٩ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٢-٢٠٠١ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣
 اجملموع ٢٠ ٥٧٤ ٢١ ٤٤٨ ٢٢ ٠٠٩ ٢٢ ١٣١ ٢٢ ٧٨٨ ٢٢ ٧٨٣
 الدراسة بالتفرغ  ١٣ ٨٦٣ ١٤ ٠٧٨ ١٤ ٣٧١ ١٤ ٥٦١ ١٥ ١٩٤ ١٥ ٣٧٧
 الدراسة اخلارجية ٦ ٧١١ ٧ ٣٧٠ ٧ ٦٣٨ ٧ ٥٧٠ ٧ ٥٩٤ ٧ ٤٠٦

 كانون  ١٠مقـاالت صـحفية مسـتمدة مـن املؤمتر الصحفي لوزارة التعليم والعلوم والرياضة،                :املصدر
 .٢٠٠٣يناير /الثاين

 ٨٥اجلدول 

نسبة املسجلني املتفرغني   (لوب التدريس   عـدد املقـاعد الشاغرة حسب أس      
  يف فترة السنوات   يف جمال التعليم العايل   ) للدراسـة إىل الطـالب اخلارجـيني      

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١                   الدراسية 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
 يف املائة

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 يف املائة

٢٠٠٢-٢٠٠١ 
 السنة الدراسية يف املائة

  بالتفرغ الدراسة ٦٥,٨ ٦٦,٧ ٦٧,٤
 الدراسة اخلارجية ٣٤,٢ ٣٣,٣ ٣٢,٥

 كانون  ١٠مقـاالت صـحفية مستمدة من املؤمتر الصحفي لوزارة التعليم والعلوم والرياضة،              :املصدر
 .٢٠٠٣يناير /الثاين

 ٨٦اجلدول 

 يف فترة السنوات الدراسيةالزيادة املسجلة يف عدد املقاعد الشاغرة 
 ٢٠٠٢-٢٠٠١ إىل ١٩٩٧-١٩٩٦

 املسجلون يف السنة األوىل سجلني يف كافة السنواتعدد امل

 السنة الدراسية املتفرغون للدراسة دراسة خارجية اجملموع املتفرغون للدراسة اجملموع

١٩٩٧-١٩٩٦ ١٤ ٥٢٧ ٥ ٨٩٣ ٢٠ ٤٢٠ ٣٧ ٣١٤ ٥٠ ٦٦٧ 
١٩٩٨-١٩٩٧ ١٥ ٢٢٠ ٧ ٢٨٩ ٢٢ ٥٠٩ ٤٠ ٣٠٤ ٥٥ ٨٤٥
١٩٩٩-١٩٩٨ ١٦ ٦٦٩ ٩ ٨٧٧ ٢٦ ٥٤٦ ٤٣ ٦٥٤ ٦٤ ٠٧٢
٢٠٠٠-١٩٩٩ ١٧ ١٩٨ ١٠ ٠٦٢ ٢٧ ٢٦٠ ٤٤ ٨٣٧ ٦٦ ١٩٨
٢٠٠١-٢٠٠٠ ١٨ ٠٧٥ ٩ ٨٠٨ ٢٧ ٨٨٣ ٤٦ ٠٢٢ ٦٨ ٤٢٧
٢٠٠٢-٢٠٠١ ١٨ ٢٧٩ ١٠ ٣٥٠ ٢٨ ٦٢٩ ٤٩ ٤٠٠ ٧٢ ٣٢٠

 RR 759؛ املنشورات اإلحصائية ٢٠٠١، MŠZŠتطوير التعليم، التقريـر الوطين جلمهورية سلوفينيا،  :املصدر
 ).٢٠٠٢-٢٠٠١ و٢٠٠١-٢٠٠٠يف مجهورية سلوفينيا، الطالب  (786و
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 ٨٧اجلدول 

 توسيع شبكة املدارس املهنية العليا، عدد احلصص واملقاعد املتاحة،
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ إىل ١٩٩٩-١٩٩٨ يف فترة السنوات الدراسية

 عدد املدارس العليا املقاعد الشاغرة املُعلن عنها

 للشباب السنلكبار  اجملموع
عــدد 
 اخلاصة احلصص

العامة، املدارة مبوجب 
 السنة الدراسية امتيازات

 ١٩٩٩-١٩٩٨ ٥ ١ ٦  ٣٨٠ ٣١٠ ٦٩٠ 
 ٢٠٠٠-١٩٩٩ ٧ ١ ٩  ٦٧٠ ٦٧٠ ١ ٣٤٠
 ٢٠٠١-٢٠٠٠ ١٣ ٤ ١٢  ١ ١٢٠ ١ ٥٥٠ ٢ ٦٧٠
 ٢٠٠٢-٢٠٠١ ١٥ ٧ ١٥  ١ ١٠٠ ٢ ٢٢٤ ٣ ٣٢٤
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ١٧ ١٥ ١٧  ١ ٤٦٠ ٣ ٧٦٨ ٥ ٢٢٨
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ١٨ ١٩ ١٩  ١ ٧٥٠ ٤ ٤٠٧ ٦ ١٥٧

 كانون  ١٠مقـاالت صـحفية مستمدة من املؤمتر الصحفي لوزارة التعليم والعلوم والرياضة،              :املصدر
 .٢٠٠٣يناير /الثاين

 دور السكن الداخلية واملدن اجلامعية

ذه وتعترب ه . أُنشـئت شبكة من دور السكن الداخلية العامة يف مجهورية سلوفينيا إليواء طالب املدارس              -٧٩٥
وتقوم . الـدور مؤسسات تعليمية يطبق فيها برنامج التعليم الرمسي املوضوع مبوجب قانون تنظيم ومتويل التعليم              

الدولة بإنشائها إليواء طالب املرحلة الثانوية الذين يقومون بعد إهناء املدرسة االبتدائية مبتابعة دراستهم الثانوية يف 
 .أماكن غري مكان إقامتهم

 داراً سكنية داخلية خمصصة لطالب املدارس، وتوجد، أيضاً، ثالثة ديار سكنية ٤٣شبكة العامة وتشمل ال -٧٩٦
أما شبكة دور السكن الداخلية فهي واسعة للغاية وميكن         . داخلية خاصة حتصل على التمويل من امليزانية الوطنية       

خل املدارس بينما تكون غريها، وال      وتوجد بعض هذه الديار دا    . أن تليب احتياجات مجيع طالب املدارس يف البلد       
 .سيما يف املراكز األكرب، مؤسسات مستقلة ُمنشأة ألجل طالب مجيع املدارس املوجودة يف تلك املنطقة

 طالب سنوياً ٨ ٠٠٠ و٧ ٠٠٠ويتراوح عدد طالب املدارس الذين يقيمون يف دور السكن الداخلية بني  -٧٩٧
ويتمثل دور تلك الدور يف تقدمي الرعاية . د اإلمجايل لطالب املدارس الثانوية يف املائة من العد٧أي ما يعادل زهاء 

 . والتربية والتعليم هلؤالء الطالب

ويدفع الطالب رسم اإلقامة للبقاء يف دور السكن الداخلية، أما املبلغ املقتطع فهو نفسه بالنسبة إىل كافة     -٧٩٨
 .ن ميزانية الدولةوميوَّل اجلزء التعليمي من الربنامج م. الطالب

وهتدف التدابري املتخذة إىل إتاحة أماكن لإلقامة تستوعب طالب املدارس العليا وطالب اجلامعات على               -٧٩٩
وتتـيح دور السكن الداخلية املخصصة للمدارس جزءاً من هذه األماكن وهي تقوم، على ضوء               . حـد سـواء   
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، باإلعالن عن األماكن الشاغرة ليستفيد منها طالب املدارس االجتاهات الدميغرافية وانتشار شبكة املدارس الثانوية
ويتم من جهة أخرى توسيع طاقة املدن اجلامعية بتشييد مبان جديدة وترميم املباين املوجودة              . العلـيا واجلامعات  

عام أما اهلدف املنشود فهو إيواء ثلث عدد الطالب اإلمجايل يف مساكن داخلية حبلول              . وباحلصول على امتيازات  
٢٠٠٥ . 

 تعليم كبار السن والتعليم الدائم

لـن يـتمكن تعلـيم كـبار السن الذي يقوم بدور إمنائي هام، من تلبية التوقعات إال بتطبيق مفهوم                     -٨٠٠
ويكون تعليم الشباب وتعليم كبار السن متكامالً يف هذا املفهوم وذلك يعين            . واستراتيجية التعليم الدائم للجميع   

 .ملتاحة للسكان متكافئة وموزعة بصورة جمديةأن فرص الدراسة ا

ولكن ال تتاح لألشخاص خبصائصهم املختلفة نفس فرص التعليم، وال سيما فرص االستفادة من التعليم                -٨٠١
املخصـص لكبار السن، وذلك إما جملرد أن تلك اإلمكانيات غري متاحة هلم أو ألنه ال ميكن هلم االستفادة منها                    

سن وحده ال يفسر التفاوت املوجود يف معدل املسجلني يف التعليم بني خمتلف فئات السن؛               فال. ألسـباب خمتلفة  
 .وجيب أخذ عاملني آخرين على األقل يف االعتبار ومها تأثري التعليم وتأثري املصدر الذي ميوِّل التعليم

ليم بشىت أشكاله ختتلف     إىل أن مشاركة كبار السن يف التع       ١٩٩٨وتشـري البيانات اجملمعة يف هناية عام         -٨٠٢
 عاماً هي ٤٠ و٢٦ففئة الذين تتراوح أعمارهم بني . بصورة ملموسة باختالف املراحل اليت مير هبا الفرد يف حياته

 .٤٠أكثر الفئات نشاطاً يف التعليم وتنخفض نسبة املنتفعني من التعليم اخنفاضاً حاداً بعد سن ال  

 التعليم إىل تشجيع األجيال األصغر من خالل تقلص إمكانية وصول فئة            ويتجلى االجتاه املهيمن يف تدابري     -٨٠٣
وتبيِّن املقارنة مع الوضع القائم     . وتشهد بعض البلدان األخرى ميوالً مشاهبة     . السكان األكرب يف السن إىل التعليم     

نخفض يف أغلبية تلك    يف الـبلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن نسبة املشاركة ت              
 . عاما٥٥ًالبلدان اخنفاضاً حاداً مع السن وال سيما بعد بلوغ سن 

وتبيِّن الدراسات التحليلية أن تدين نسبة املشاركني يف النشاط التعليمي يتأثر إىل حد كبري أيضاً مبستوى                 -٨٠٤
وى االهتمام مبواصلة التعليم، بغض النظر فكلما كان هذا املستوى مرتفعاً ازداد مست. التعليم املتوصَّل إليه من قبل

مل ُيِتم الدراسة   (ونظراً إىل أن األشخاص األكرب يف السن مل يذهبوا إىل املدرسة إال لفترات قصرية               . عـن العمـر   
، ميكن أن نستنتج أن     ) عاماً ٦٤ و ٥٥ يف املائة من األشخاص املنتمني إىل فئة العمر املتراوحة بني            ٢٦الثانوية إال   

بل وُسجِّل اخنفاض منذ عام     . ستواهم التعليمي هو العامل األساسي يف تدين نسبة مشاركتهم يف التعليم          تـدين م  
 يف عدد املشاركني يف نشاط تعليمي من كبار السن األقل تعلماً، يف حني ازداد عدد املسجلني يف التعليم                   ١٩٨٧

 .من بني املثقفني

وتشري . سامهة كبار السن يف التعليم أال وهو عامل التمويل        ويوجـد عـامل آخر يؤثر تأثرياً كبرياً يف م          -٨٠٥
باستثناء طالب اجلامعات واملدارس املتفرغني     ( عاماً   ٢٥ يف املائـة مـن السكان دون سن          ٥٤البـيانات إىل أن     

ونادراً ما يغطي   .  يف املائة على مساعدة من الدولة      ١٦، ميولون تعليمهم بأنفسهم وال حتصل إال نسبة         )للتعلـيم 
رباب العمل تكاليف التعليم هلذه الفئة من الناس، ولكن أغلبهم يغطي نسبة تتجاوز الثلثني من تكاليف الدورات  أ
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بيد أن تعليم .  عاما٦٠ً و٤١ عاماً وبني ٤٠ و٢٦التعليمية اإلمجالية املتاحة لألفراد من فئيت العمر املتراوحتني بني 
ونادراً ما يغطي األشخاص املنتمون إىل      . اً للغاية على متويل الدولة    فئة الناس األكرب يف السن يعتمد اعتماداً كبري       

 . تلك الفئة تكاليف تدريبهم مبفردهم

وأدىن دعم مايل مقدم من أرباب العمل هو ذاك املتاح لتعليم ذوي املستوى التعليمي األدىن، وال يستفيد                  -٨٠٦
، يغطي أرباب العمل قرابة ثالثة أرباع تكاليف التعليم ومن جهة أخرى.  يف املائة من بينهم٣٦من هذا الدعم إالَّ 

لفـئة األشخاص املثقفني، وهم، يف ثلثي احلاالت، يغطون تكاليف تعليم األشخاص من ذوي املستوى التعليمي                
أي بعبارات أخرى   . األدىن ومـن الذين حصلوا على التعليم الثانوي احلريف والتعليم الثانوي العام والتعليم املهين             

صل ذوو املستوى التعليمي األعلى عندما يسجلون أنفسهم يف الربامج التعليمية على مبلغ كبري من الدعم املايل                 حي
مـن أربـاب عملهم، وحيصل أكثرهم ثقافة على دعم من الدولة أيضاً، بينما يضطر أقل الناس ثقافة إىل متويل                    

 .تعليمهم بأنفسهم يف أغلب األحيان

يلية منجزة عن إمكانية االستفادة من الفرص التعليمية أن اإلمكانيات املتوافرة ختتلف ولقد بينت دراسة حتل -٨٠٧
والذين يواصلون تعليمهم هم يف أغلب األحيان من الذين تتراوح أعمارهم بني            . باختالف السن ومستوى التعليم   

ب الذين تتراوح أعمارهم     عاماً وهم حاصلون على الشهادة الثانوية يف أدىن حد، ويليهم مباشرة الشبا            ٤٠ و ٢٦
وتنخفض نسبة الكبار املشاركني يف التعليم اخنفاضاً حاداً بعد سن األربعني وهي نسبة أدىن              .  عاماً ٢٥ و ١٦بني  

أما فرص  . مـن املعـدل الوطين، وال توجد إال قلة قليلة من األشخاص الذي يواصلون تعليمهم بعد سن الستني                 
سبة إىل الكبار الذين أمتوا املدرسة الثانوية على األقل ألهنم حيصلون على أهم             االستفادة من التعليم فهي أكرب بالن     

 .احلوافز املالية من أرباب العمل ومن الدولة على حد سواء

 جمموعة من القرارات املتصلة بالتغريات االجتماعية       ٢٠٠٠ولقـد اعـتمد اجمللـس األورويب يف عـام            -٨٠٨
واستناداً إىل الوعي الناشئ بأن اجملتمع األورويب حيتاج إىل . لى االحتاد األورويبواالقتصادية الكبرية الطارئة اآلن ع

وُتعرِّف تلك الوثيقة   . مذكرة بشأن التعليم الدائم   تغريات جذرية يف ما يتبعه من هنج إزاء التعليم، وضعت اللجنة            
 عاملية، ومتثل املعرفة قمة اجلهود      املعـرفة على أهنا عامل أساسي يف التطور االقتصادي لالحتاد األورويب كمنطقة           

وتقوم اللجنة األوروبية باالستناد إىل     .  لتعزيز التعليم الدائم   ١٩٩٣اإلمجالية اليت تبذهلا اللجنة األوروبية منذ عام        
مناقشة عامة شاركت فيها سلوفينيا بوضع خطة عمل تعتمد عليها الدول األعضاء بل والبلدان املرشحة للعضوية                

ولقد كان للرسائل   . ها مـبادئ توجيهية هامة لتخطيط سياسات تنمية التعليم واملوارد البشرية          أيضـاً، بوصـف   
األساسـية الـيت وجهـتها تلك املذكرة وقع كبري منذ اآلن على برنامج التنمية الوطنية الذي وضعته اجلمهورية     

 .٢٠٠٦السلوفينية للفترة حىت عام 

م اخلاص بكبار السن واملراكز املؤسسية املوفرة هلذا التعليم يف سلوفينيا وميكن تقسيم اجلهات املوفِّرة للتعلي -٨٠٩
 :إىل ثالث جمموعات، هي

" اجلامعات الشعبية : "منظمات تعليم الكبار اليت يتمثل نشاطها األساسي يف توفري التعليم للكبار           )أ( 
 ومراكز التعليم اخلاصة بالشركات؛) املؤسسات التعليمية اجملتمعية(
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ـ  )ب(  وتلك هي منظمات تعليمية تابعة لنظام املدارس وهي تقدم         . نظمات تعليم الشباب والكبار   م
ُيقدَّم هذا التعليم على أساس امتيازات متنحها (التعليم للشباب يف أغلب األحيان ولكنها تتيح دورات للكبار أيضاً 

 ؛)بعض املنظمات التعليمية اخلاصة

يت تقدم التعليم للكبار هي منظمات منتشرة للغاية ومتأصلة وميكن اجملموعة الثالثة من املنظمات ال )ج( 
تعـريفها كمـا ُتعرَّف منظمات أخرى تسعى إىل تعليم الكبار حىت وإن مل يكن نشاطها األساسي ينطوي على                   

التعليم للكبار  ) الذي ليس نشاطاً تعليمياً   (وهـي تشَمل منظمات تقدم إىل جانب نشاطها الرئيسي          . تعلـيمهم 
وميكن أن تشمل فيها املنظمات الثقافية والفنية أيضاً،        . كجزء هام من برناجمها   ) رة غـري رمسـية عموماً     بصـو (

كاملكتـبات واملـتاحف واملسارح واحملفوظات واملراكز الثقافية وما شابه ذلك، فضالً عن املنظمات واألحزاب               
جملتمعية احمللية، واملنظمات الترفيهية،    السياسـية، واملـنظمات اخلاصة بسكان األرياف والفالحني، واملنظمات ا         

واملـنظمات املهنـية، ومـنظمات محايـة الطبيعة، ومنظمات الضمان االجتماعي، واملنظمات املعنية باملعوقني،               
واملنظمات اليت تقدم املساعدة لألسرة واألهل واألزواج، واملنظمات السياحية، ومكاتب السفر، ومنظمات املسنني 

 . مات األسر املعيشية، ومنظمات العمال املغتربني بصفة مؤقتةواملتقاعدين، ومنظ

وتقـدم الوزارات التمويل للمساعدة على إنشاء وتشغيل املنظمات اليت ُتكوِّن شبكة املؤسسات العامة               -٨١٠
 وتقوم غرف التجارة بدور مماثل كل واحدة يف. لتعليم الكبار، وكذلك لتنمية وتشغيل اهلياكل األساسية الضرورية

جمال اختصاصها وخباصة عندما يتعلق األمر بإتاحة التدريب املهين واحلريف غري الرمسي، كما تقوم النقابات العمالية 
 . هبذا الدور كل واحدة يف جمال اختصاصها عندما يتصل األمر مبمارسة حقوق العمال يف التعليم

نظمات العامة لتعليم الكبار من ميزانية الدولة وينص قانون تعليم الكبار على وجوب تقدمي التمويل إىل امل -٨١١
ويسمح ). لتغطية األجور، وتكاليف تنفيذ الربامج، وتنفيذ األنشطة املتصلة باهليكل األساسي وغري ذلك من مهام(

القـانون بـتقدمي التمويل من مصادر أخرى أيضاً، وإنشاء صندوق لتعليم الكبار على الصعيدين الوطين واحمللي                 
وتوجد تشريعات ). ر يف املباين املدرسية، وتعليم استخدام احلاسوب، وتوفري قسائم لتعليم اللغات للكباراالستثما(

أخـرى تفيد يف توسيع نطاق مصادر التمويل املتاحة لتعليم الكبار وتعزيز إمكانية االنتفاع منها، وتزيد جمموعة                 
طوعية، وتسمح مبمارسة رقابة أكرب فيما يتصل برصد        الدورات املتاحة، وتدعم األنشطة التعليمية يف املنظمات الت       

واسـتخدام األموال العامة، وهي تشمل على وجه اخلصوص قانون املشتريات احلكومية، وتشريعات اخلصخصة،      
 .وقانون اجلمعيات

ويـنص قـانون تعليم كبار السن على متكني املشتركني يف هذا النوع من التعليم من اكتساب معارف                   -٨١٢
 ومهارات معينة واحلصول على تعليم معترف به رمسياً لدى االلتحاق بدورات خمصصة للكبار وعلى               وكفـاءات 

وهتدف دورات تعليم الكبار إىل     . متكيـنهم من املشاركة أيضاً يف دورات أو أجزاء من دورات خمصصة للشباب            
ي بالقراءة والكتابة، والنهوض    الـنهوض باملسـتويني التعليمي والثقايف العامني للسكان، وحتسني إملامهم الوظيف          

مبعارفهم يف جمال العمل واحلرف، وتعليم وتدريب األشخاص العاطلني عن العمل، والتعليم يف جمال الدميقراطية،               
وتعلُّـم لغات أجنبية، وتعليم اللغة السلوفينية لألجانب، وإطالع اجلماهري على حقوق األقليات وحقوق الكبار               

 .ة وكذلك حقوق فئات معينةالذين لديهم احتياجات خاص
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ولقد طورنا، كجزء من برنامج مكافحة الفقر والتهميش االجتماعي، بعض الربامج التعليمية اخلاصة يف               -٨١٣
جمال تعليم الكبار، ونشارك يف متويل الربامج التعليمية التالية اليت ستسهم يف القضاء على أسباب الفقر والتهميش                 

 : االجتماعي

وبرنامج " التدريب على النجاح يف احلياة    " برنامج   -م الوظيفي بالقراءة والكتابة     دورات اإلملـا   - 
وقدمنا يف السنة   . ويتم متويل هذين الربناجمني من األموال العامة بالكامل       ": األسرةحمـو األمـية يف      "

 شخصاً، وقدمنا   ١١٢ دورة حضرها    ١١ التمويل لتطبيق هذين الربناجمني يف       ٢٠٠١-٢٠٠٠الدراسية  
 دورات يف إطار برنامج التدريب على ٤ إلعداد ٢٠٠٢-٢٠٠١لـتمويل يف السـنة الدراسـية        ا

  دورات إضافية يف إطار برنامج حمو األمية يف األسرة؛٤النجاح يف احلياة، وإلعداد 

حلقات دراسية كأسلوب معمول به من قبل يف التنشيط التعليمي واالجتماعي للكبار يف البيئة               - 
 حلقة دراسية شارك فيها  ١٧٣ التمويل ل      ٢٠٠١-٢٠٠٠ا يف السنة الدراسية     وقدمـن . احمللـية 
  حلقة دراسية؛٢٨٦ ل  ٢٠٠٢-٢٠٠١ شخصاً بنشاط، وقدمنا التمويل يف السنة الدراسية ٨٨٠

 ٤ يف متويل    ٢٠٠١-٢٠٠٠شاركنا يف السنة الدراسة     : مراكز تبادل املعارف والتعليم املستقل     -
 مركزاً للتعليم العام املستقل، وشاركنـا يف السنـة الدراسية         ٢٤مراكـز لتـبادل املعارف و     

  مركزاً للتعليم العام املستقل؛٣٢ مراكز لتبادل املعارف و٤ يف متويل أنشطة ٢٠٠٢-٢٠٠١

َعلُّم   -  دفعة مؤلفة من    ٣٢١ ما يعادل    ٢٠٠١-٢٠٠٠مّولنا يف السنة الدراسية     :  لغات أجنبية  ٤َت
  جمموعة؛ ٣٦١، ٢٠٠٢-٢٠٠١نا يف السنة الدراسية  شخص يف اجملموع، ومّول٢ ٠٠٠

شاركنا يف السنة الدراسية    : املشـاركة يف متويـل تعليم الكبار الذين حيصلون على حرفة أوىل            -
 شخصاً، وشاركنا يف السنة الدراسية      ٢ ٦٥٠ دورات حضرها    ١٠٩ يف متويل    ٢٠٠١-٢٠٠٠
  دورة؛٣٣٦ يف متويل ٢٠٠٢-٢٠٠١

لبالغني وهو أول برنامج تعليم غري نظامي معترف به يف التعليم العام،            مشـروع تعليم الشباب ا     -
. وقـد وضـع يف األصـل ملساعدة الفرد على النماء ولتقدمي التعليم والتدريب قبل االحتراف               

وشاركنا يف غضون السنتني الدراسيتني املاضيتني يف تقدمي التمويل لتنفيذ الربنامج الذي استفادت 
 منه مثاين جمموعات؛

 ومبوجب  ١٩٩٩-١٩٩٨بدأنا يف السنة الدراسية     : التعليم املقدم لألشخاص العاطلني عن العمل      -
الذي ُوِضع ألجل الشباب البالغني     " ٥ ٠٠٠برنامج  "قـرار اختذته حكومة سلوفينيا، يف تنفيذ        

ولقد شاركت  . ويتم تنفيذ هذا الربنامج مبشاركة دائرة العمل السلوفينية       . الذيـن ال حرفة هلم    
 ١ ٣٠٠( قسماً ٦٥ يف متويل ٢٠٠١-٢٠٠٠وزارة التعليم والعلوم والرياضة يف السنة الدراسية 

  قسماً؛٥٠ يف متويل ٢٠٠٢-٢٠٠١كما شاركت يف السنة الدراسية ) شخص عاطل عن العمل

وهي تقدم للكبار إمكانية احلصول بسهولة ويف بيئتهم احمللية على          : مراكز املشورة احمللية للكبار    -
ولقد باشرت مخسة مراكز حملية مكلفة بتقدمي       . ومات ومشورة مفيدة خبصوص فرص التعليم     معل

 ، ويتم اآلن إعداد أربعة مراكز أخرى؛٢٠٠١املشورة عملها يف النصف الثاين من عام 
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ولقد . هتدف تلك الربامج إىل النهوض باألفراد وحتسني مستوى معيشتهم       : بـرامج تعليم الكبار    -
 يف تقدمي التمويل لتنفيذ تلك الربامج اليت استفادت         ٢٠٠٢-٢٠٠١ الدراسية   شاركنا يف السنة  

  جمموعة؛٧٦منها 

شاركنا يف السنة   : اإلملـام باسـتخدام احلاسوب وتعليم الكبار كيفية استخدام شبكة إنترنت           -
  جمموعة؛٥٦ يف تقدمي التمويل لتنفيذ هذا الربنامج الذي استفادت منه ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسية 

شاركنا يف السنة   : رامج بشأن ممارسة حقوق األقليات والكبار الذين لديهم احتياجات خاصة         ب -
  جمموعة؛٤٨ يف متويل ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسية 

مت هلذا الغرض رصد أموال خاصة      . النهوض باملستوى التعليمي للكبار وزيادة اهتمامهم بالتعليم       -
 ).القسائميتم التخطيط لوضع نظام من  (٢٠٠٢من ميزانية عام 

 ٨٨اجلدول 
 *١٩٩٩التعليم والتدريب احلرفيني املستمرين ملوظفي الشركات ومنظمات أخرى، 

 كافة الشركات واملنظمات الشركات واملنظمات األخرى اليت تقدم التعليم والتدريب ملوظفيها

عدد املشاركني يف دورات 
 التعليم والتدريب

 
 عدد املوظفني

عدد الشركات اليت تقدم 
 ليم والتدريب ملوظفيهاالتع

 
 عدد املوظفني اإلمجايل

الشركات ومنظمات 
 **أخرى

٦ ٥١٠ ٥٤٣ ٦١٨ ٣ ٦٧٣ ٤٠٢ ٤٣٨ ١٩٠ ٧٣٩ 

 .٢٠٠٢احلولية اإلحصائية لعام  :املصدر 

 .البيانات املدرجة يف هذا اجلدول هي تقديرات موضوعة باالستناد إىل عيِّنة * 

 . موظفني أو أكثر١٠كات واملنظمات اليت تضم تشمل الدراسة االستقصائية كافة الشر ** 

 ٨٩اجلدول 
 ٢٠٠٠-١٩٩٩اجلهات املقدمة للتعليم املستمر، وبرامج التعليم، وعدد املشاركني، 

 
 املشاركون

 

عدد الذين أمتوا الربنامج وحصلوا 
 هادة أو دبلوم عامعلى ش

 املسجلون

 
 عدد الربامج

حلقات دراسية، (
 )دورات، وما إىل ذلك

 
عدد اجلهات 

املشرفة 
 )*املؤسسات(

 

     اجملموع النساء
 اجملموع ٣٨٠ ١٧ ٢١٣ ٢٥٠ ٧٥١ ١٤٨ ٨٣٨ ٦٢ ٩٤٨
    الربامج التعليمية غري املعترف هبا رمسياً - ١٠ ٤٠٣ ١٨٢ ٢٠٢ ٨٨ ٢٨١ ٣٤ ٥٤٤
 الربامج التعليمية املعترف هبا رمسياً - ٢ ٤٩٨ ٣٦ ١٠٢ ٣٤ ٤٥١ ١٣ ٤٣٢
 دورات اللغات - ٤ ٣١٢ ٣٢ ٤٤٧ ٢٦ ١٠٦ ١٤ ٩٧٢

 .٢٠٠٢احلولية اإلحصائية لعام  :املصدر 
، ومنظمات متخصصة أخرى، وأقسام يف املدارس والشركات،        "جامعات شعبية "تلك املنظمات هي     * 

 .ومدارس لتعليم سوق السيارات، وجهات أخرى
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 إمكانية االنتقال بني املدارس والربامج ومستويات التعليم

 االنتقال على مستوى املدارس االبتدائية إمكانية مفتوحة متاماً ألن املنهاج الدراسي املطبق يف              إن إمكانية  -٨١٤
لكل مدرسة ابتدائية   (ولكن يتم، كقاعدة، تسجيل األطفال يف املدرسة االبتدائية األقرب          . تلـك املدارس موحد   

، وجيوز، مع ذلك، تسجيل التلميذ      )سجلونمنطقة تسجيل حمدَّدة هي املنطقة اجلغرافية اليت يعيش فيها األطفال امل          
وال يوجد تفاوت يف الشروط اليت ينبغي تلبيتها لدى         . يف أي مدرسـة ابتدائية أخرى بعد اتفاق األهل واملدرسة         

 .انتقال التلميذ من مدرسة ابتدائية إىل أخرى

 من مدرسة ثانوية إىل أخرى      وقانون التعليم احلَريف والتقين انتقال التالميذ     " Gimnazije"وجيـيز قانون     -٨١٥
وميكن بالتايل أن يغري الطالب مدرسته يف غضون السنة الدراسية بعد احلصول على             . تطبق نفس املنهاج الدراسي   

 .ويتخذ هذا القرار رئيس املعلمني يف املدرسة بعد استشارة هيئة التعليم. موافقة املدرسة اليت يود االنتقال إليها

 أن يغري طالب املدرسة الثانوية منهاجه الدراسي شريطة أن يقدم االمتحانات الواجبة وجيوز، بصفة عامة، -٨١٦
وجيري عادة انتقال الطالب من برنامج صعب إىل برنامج أسهل وذلك بعد            . عندما تكون مواضيع الربنامج خمتلفة    
 . انتهاء السنة األوىل يف أغلب األحيان

شاء جمموعة من اآلليات اليت تضمن إمكانية االنتقال حىت بعد إهناء           ولقد أقرت قوانني املدرسة اجلديدة إن      -٨١٧
، فعلى سبيل املثال، )كالتعليم احلَريف والدورات املتاحة ملن تركوا املدرسة(نوع معني من الربامج الدراسية الثانوية 

الذي يعين " matura "جيوز للطالب الذي تابع دراسته يف مدرسة ثانوية عامة أن خيتار عدم تقدمي امتحان التخرج      
 .أنه أمت الدراسة وأن يسجِّل نفسه يف دورة حَرفية يكتسب بعد إمتامها بنجاح حرفة أو مهنة

 نسبة الطالب الذين يواصلون دراستهم يف املرحلة التالية

 . يف املائة٩٨تتجاوز نسبة تالميذ املدرسة االبتدائية الذين يواصلون تعليمهم يف املدرسة الثانوية  -٨١٨

وما انفكت نسبة طالب املدارس واملتدرِّبني الذين يواصلون تعليمهم يف برامج التعليم احلَريف التقين بعد                -٨١٩
 . يف املائة٤٠إمتام املدرسة الثانوية احلَرفية تتزايد سنة تلو األخرى، وهي تتجاوز حالياً 

 وض مبستوى التعليمالتدابري اليت ينبغي اختاذها خلفض نسبة املنقطعني عن الدراسة والنه

وتبني .  إحـدى املسـائل األساسية يف مكافحة التهميش االجتماعي هي مسألة االنقطاع عن الدراسة              -٨٢٠
الدراسات االستقصائية، حىت املنجز منها قبل التغريات اهليكلية النظامية اهلامة، أن نسبيت املسجلني واملنقطعني عن               

تتأثران بأساليب التعليم املفرطة يف     ) عد إمتام مرحلة التعليم اإلجباري    أي ب (الدراسـة يف مـرحلة التعليم العايل        
التشدد، أي األساليب اليت ال تراعي خمتلف احتياجات وكفاءات واهتمامات الطالب والتالميذ واملتدرِّبني وطالب 

 .اجلامعات واليت ال تتيح فرصاً إلشراك األفراد من جديد يف نظام التعليم

 بالذات أدخلت التشريعات املدرسية اجلديدة واإلصالحات الكبرية اليت أجريت، العمل         وهلـذا السـبب    -٨٢١
وينبغي بعد اعتماد   . بـنظام تعلـيمي جمزأ ومنهاج منوذجي متفرع يكيف وفقاً الحتياجات الفرد ويكون متميزاً             
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وكذلك ينبغي أن .  واألفقيأساليب وُنُهج التعليم املتنوعة السهر على أن يضمن النظام إمكانية االنتقال العمودي          
 ).مفهوم التعليم الدائم(تضمن أساليب التعليم املتنوعة إمكانيةً إلشراك األفراد يف النظام التعليمي من جديد 

 ٩٠اجلدول 
 نسبة املنقطعني عن الدراسة يف املدارس الثانوية حسب نوع الربنامج واجلنس

 ١٩٩٧-١٩٩٢دفعة  *١٩٩٨-١٩٩٣دفعة 

 إمجاالً ذكور إناث إمجاالً ذكور إناث
 

 تعليمينوع الربنامج ال

 التعليم احلَريف االبتدائي ٢٩,٤ ٢٩,٦ ٢٨,٨ ٣١,٩ ٣١,٠ ٣٤,٤
 التعليم احلَريف الثانوي ١٨,٦ ١٨,٧ ١٨,٤ ١٦,٦ ١٧,٩ ١٤,٥
 التعليم املهين والتقين الثانوي ١٢,٨ ١٣,٦ ١٢,٢ ١١,٩ ١٣,٩ ١٠,٠
 كافة الربامج احلَرفية والتقنية واملهنيةجمموع  ١٦,٢ ١٧,٢ ١٥,٢ ١٥,٠ ١٧,٠ ١٢,٥
 " Gimnazija"املدارس الثانوية العامة  ٧,٠ ٧,٦ ٦,٦ ٦,٥ ٦,٢ ٦,٧
 جمموع كافة برامج املدارس الثانوية ١٤,١ ١٥,٢ ١٢,٧ ١٣,٠ ١٥,٠ ١٠,٨

 . يف املائة١١,٦ هي ١٩٩٩-١٩٩٤النسبة املقدَّرة لدفعة  * 

ولقد بّينت دراسة   . ن املنقطعني عن الدراسة هي يف التعليم احلَريف االبتدائي        يبيِّن اجلدول أن أعلى نسبة م      -٨٢٢
حتليلـية أكثر تفصيالً أن نسبة املنقطعني عن الدراسة عالية يف الربامج اليت تستقبل طالباً منتقلني إليها من برامج                   

بة الفتيات املنقطعات عن    وال يوجد تفاوت يذكر بني اجلنسني حىت وإن كانت نس         . أخـرى مل يفلحوا فيها أيضاً     
وتكون نسبة املنقطعني عن الدراسة أعلى يف السنة األوىل عموماً وتكاد ال توجد أي          . الدراسة أدىن كقاعدة عامة   

ولكن بغض النظر عن أن نسبة املنقطعني عن الدراسة مرتفعة بني طالب املدارس             . حالة انقطاع يف السنة الرابعة    
 .شري إىل أهنا اخنفضت يف غضون السنوات األخرية بفضل التدابري املختلفة املتَّخذةالثانوية، توجد دالئل واضحة ت

ونظـراً إىل أن أغلبية حاالت االنقطاع عن الدراسة ُتسجل خالل السنة األوىل من الدراسة، وأن عملية                  -٨٢٣
 يف أن أحد أسباب     انتقال الطالب من برنامج إىل برنامج آخر، عادة ما يكون أسهل، قد أثبتت فشلها، ال شك               

 .االنقطاع عن الدراسة هو االفتقار إىل حافز سواء يف إطار الربنامج اخلاص أو يف إطار التعليم بصفة عامة

ولقد مت اختاذ عدد من التدابري اهلامة املبينة أدناه إلزالة التفاوت املوجود بني خيارات التسجيل والتسجيل             -٨٢٤
 .الفعلي

 زيادة املقاعد املتاحة للتسجيلتوسيع شبكة املدارس و )أ( 

باإلضـافة إىل زيادة العدد الفعلي للمدارس الثانوية اختذنا التدابري الالزمة لضمان التوزيع اجلغرايف لتلك                -٨٢٥
 .املدارس

 أي الذين متكنوا من تسجيل أنفسهم       �وما انفكت نسبة الطالب الذين توفّقوا يف تلبية خياراهتم األوىل            -٨٢٦
 :  تزداد على النحو املبني يف اجلدول أدناه�اليت كانوا يفضلوهنا يف الربامج 
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 السنة الدراسية ١٩٩٨-١٩٩٧ ١٩٩٩-١٩٩٨ ٢٠٠٠-١٩٩٩ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٢-٢٠٠١ ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 النسبة مئوية ٩٣,٥ ٩٥,٢ ٩٦,٣ ٩٥,٧ ٩٦,٣ ٩٥,١

سألة االنقطاع عن الدراسة فحسب     وال تتسم عملية زيادة املقاعد املتاحة للتسجيل باألمهية بالنسبة إىل م           -٨٢٧
وال شك يف أن    . بل هي مهمة أيضاً بالنسبة إىل اهلدف اآلخر الذي نود بلوغه، أال وهو النهوض مبستوى التعليم               

امليزة النظامية اجلديدة اليت تسمح للفرد بإمتام تعليمه بامتحان خترج من املدرسة احلَرفية، وهي ميزة طُبِّقت ألول                 
 .، تتيح للطالب فرصاً أكرب ملواصلة تعليمهم٢٠٠٢-٢٠٠١دراسية مرة يف السنة ال

 إسداء املشورة لتحديد املبتغيات احلَرفية )ب( 

تشمل األنشطة اليت تؤديها اخلدمات االستشارية يف املدارس االبتدائية اإلرشاد احلريف أي مساعدة التالميذ  -٨٢٨
 :وتقدم اخلدمات االستشارية يف جماالت مخسة هي. ح فيهعلى اختيار مسارهم التعليمي واحلَريف وحتقيق النجا

 إعالم التالميذ باإلمكانيات املتاحة هلم مبواصلة التعليم واحتراف مهنة والتوظيف؛ -

 تنظيم زيارات يقوم هبا التالميذ لشركات وأرباب عمل آخرين؛ -

ن حرفيني من دائرة إعداد حماضرات وندوات مع خرباء خارجيني وممثلني عن كل مهنة ومستشاري -
 العمل السلوفينية؛

 مجع بيانات عن التالميذ ألغراض إسداء املشورة احلَرفية؛ -

 .إسداء املشورة احلَرفية لألفراد واجلماعات -

ويوجـد جمـاالن هامان نسبياً يف إطار اإلرشاد احلريف املقدم يف املدارس الثانوية، ومها مؤازرة وإرشاد                  -٨٢٩
ن دراستهم اجلامعية والطالب الذين يعيدون صفهم والطالب املنتقلني من مدرسة إىل أخرى الطالب الذين يباشرو

 .وتقدمي املساعدة هلم من حيث التوجيه احلريف

ويـتم، باإلضافة إىل ذلك، التركيز يف التوجيهات الربناجمية املعتمدة لنشاط اخلدمات االستشارية تركيزاً        -٨٣٠
االستشارية املدرسية يف إجياد وتقدمي أشكال الدعم واملساعدة املمكنة لألسر      خاصـاً على وجوب إشراك الدوائر       

ويف هذه احلال . حيثما كان منو الطالب البدين والشخصي واالجتماعي مهدداً بسبب صعوبات اجتماعية اقتصادية
املؤسسات اخلارجية تتعاون الدوائر االستشارية مع معلمي الصفوف وغريهم من املعلمني واآلباء ومدراء املدارس و

 ).مراكز العمل االجتماعي وغريها من مؤسسات ومنظمات الضمان االجتماعي(املعنية 

 جوهر إصالح الربامج الدراسية الثانوية )ج( 

مناهج دراسية مفتوحة، برامج تعليمية     (اعـتمدت مـبادئ جديدة لوضع برامج التعليم احلريف واملهين            -٨٣١
 من  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ويتم اآلن وضع جمموعة من املشاريع للتمكن يف عامي          ). عليميةمنوذجية، ترابط املواضيع الت   

. تطبيق املبادئ على النظام التعليمي، ومنح شهادات يف إطار نظام التعليم احلريف الرمسي ومشلها يف التعليم الرمسي                
ومتكِّن . ساس املعايري احلرفية  أما األساس املستند إليه لوضع الربامج التعليمية واحلصول على مؤهالت حرفية فهو أ            
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املـبادئ اجلديدة املعتمدة من تطوير معايري ومؤهالت حرفية وطنية يف إطار نظام الشهادات لوضع برامج جديدة           
 .للتأهيل والتعليم احلرفيني على أساس الكفاءات احلرفية، كما متكن من تنمية الكفاءات األساسية

 النموذجية بأسلوب يضمن تساوي معايري املعارف والكفاءات اليت         وسـيتم إعداد مناهج التعليم احلريف      -٨٣٢
 .ميكن إثباهتا بشهادات التأهيل احلريف وباملعايري اليت ستستند إليها تلك املناهج يف جمال التعليم احلريف الرمسي

 احلرفيةالنظام املزدوج، نظام الشهادات والدورات : إعمال أساليب جديدة يف جمال التعليم الثانوي )د( 

باإلضافة إىل التعليم العملي الذي يقدمه أرباب العمل، يطبق حالياً نظام مدرسي تعليمي : النظام املزدوج  -٨٣٣
إىل التدريب العملي يف إطار نظام     ) الدراسية(أما نسبة املعلومات النظرية     . عـلى نفـس املسـتوى من الصعوبة       

ولقد كانت نسبة املنقطعني ).  يف املائة من التدريب٦٠اسية و يف املائة من املعلومات الدر٤٠ (٢/٣التدريب فهو 
وميكن أن تعزى هذه النسبة املنخفضة قبل .  يف املائة١,٥ ال تتجاوز ١٩٩٧عن الدراسة يف الدفعة املسجلة يف عام 

كـل شيء إىل اندفاع أكرب من طرف الطالب وإىل كوهنم سيحصلون على معلومات حمددة وعملية مع التركيز                  
 . النهج الفرديعلى

وبوصفه نظاماً منوذجياً   . أو يدعمه /وهو ال ُيعترب بديالً لنظام املدارس ولكنه يكمله و        : نظـام الشهادات   -٨٣٤
تعليمياً مدجماً يف برامج التعليم والتدريب احلرفيني واملهنيني، وبوصفه أيضاً نظاماً يفيد يف تعيني وتثبيت املؤهالت                

ن كل فرد من االنتفاع من نظام الشهادات بغض النظر عن السن ونوع املؤهالت              احلرفـية، ُيـتوقع منه أن ميكِّ      
احلرفية، فشهادات التأهيل احلريف الوطنية وثائق معترف هبا رمسياً تثبت حصول حاملها على التدريب احلريف على                

فتقرون إىل املؤهالت   وُيتوقع أن ُيخفِّض هذا النظام عدد العاطلني عن العمل الذين ي          . مستوى معني من الصعوبة   
ويوجد سبب . احلرفـية األساسية والذين يصادف من بينهم بالذات أكرب عدد من الشباب املنقطعني عن الدراسة         

هـام آخـر لتطبيق نظام الشهادات أال وهو احلد من أوجه التفاوت املوجودة بني املعارف واملهارات اليت ميكن                   
واليت ميكن  (تلك اليت يطلبها أرباب العمل ويسعون للحصول عليها         اكتسـاهبا يف إطار النظام الدراسي الرمسي و       

ويتيح هذا النظام بصفته تلك إمكانية أيضاً ملعاجلة مشكل ارتفاع نسبة      ). اكتسـاهبا مـن خالل اخلربة يف العمل       
 . املنقطعني عن الدراسة

 الثانويات العامة والذين يرغبون وضعت هذه الدورات ألجل الطالب الذين أمتوا تعليمهم يف: الدورات احلرفية -٨٣٥
وتستغرق تلك الدورات مدة تتراوح بني ستة       . يف احلصـول على عمل أو مواصلة تعليمهم الكتساب مؤهالت حرفية          

أشهر وسنة واحدة، وهي تزود الطالب باملعارف التقنية واملهنية يف أغلب األحيان، وُتختتم بامتحان خترج من املدرسة                 
 . ١٩٩٧-١٩٩٦م تلك الدورات على أساس جترييب يف السنة الدراسية وبدأ تنظي. احلرفية

 التعليم والتطوير املهين الدائم للمهنيني العاملني يف جمال التعليم  )ه( 

مل تسـاعد املراسـيم الصادرة بشأن توجهات التعليم املهين املخصص للمهنيني العاملني يف املؤسسات                -٨٣٦
م الفردية، على حتديد برامج الدراسة اليت ينبغي للمهنيني إمتامها لتلبية الشروط        التعليمـية وبشأن مستويات التعلي    

التعليمـية املطلوبة لتدريس كل موضوع على حدة والقيام بالنشاط التربوي فحسب، بل وساعدت على حتديد                
 . برامج الدراسة املخصصة للتطور املهين الدائم
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س، ما يلزم لكل مهين ملواصلة تدريبه يف غضون السنة الدراسية ملدة            وتقدم الدولة، عن طريق تشريعات املدار      -٨٣٧
ويتاح هذا التدريب عن طريق برامج يعلن عنها، ومتوله وزارة التعليم والعلوم والرياضة جزئياً،              . مخسة أيام على األقل   

.  املهين وُتصنف حسب األولويةوتوضع الربامج مبوجب استراتيجية وطنية للتعليم. واملدرسة اليت يعمل فيها املهين جزئياً
وُتقـيَّم املسـامهة يف هـذه الربامج مبنح نقاط يعتمد عليها لترقية املوظف إىل منصب أعلى ولترفيعه إىل فئة أعلى من                      

ومتكِّن الوزارة، بتمويل تلك الربامج أو باملشاركة يف متويلها، العاملني يف جمال التعليم من استكمال تعليمهم                . املعاشات
ـ  ين، وتكون بذلك قد أسهمت بصفة مباشرة يف رفع مستوى التعليم ومسحت يف الوقت نفسه باكتساب املؤهالت      امله

ولقد مت خالل السنة  . اإلضـافية الالزمة وباحلد من إمكانية وجود عدد فائض من املوظفني نتيجة تدين مستوى التعليم              
 . منطقة٢٣ا النوع يف  برناجماً من هذ١ ٤٣٣ اإلعالن عن تنفيذ ٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسية 

 ٩١اجلدول 
 عدد الربامج، واجلهات املزودة، والربامج املنفذة، يف كل سنة دراسية اعتباراً من

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ وحىت السنة الدراسية ١٩٩٧-١٩٩٦السنة الدراسية 

 السنة الدراسية عدد الربامج عدد اجلهات املُشرفة عدد الربامج املنفذة
١٩٩٧-١٩٩٦ ١ ٠٤٩ ٩٥  ١ ٤٧٠ 
١٩٩٨-١٩٩٧ ١ ٢٠٨ ١٣٥  ٢ ٤٩٧ 
١٩٩٩-١٩٩٨ ١ ٤٩١ ١٥٦  ٢ ٢٧٧ 
٢٠٠٠-١٩٩٩ ١ ٥٤٨ ١٧٥  ٢ ٧٩٦ 
٢٠٠٢-٢٠٠١ ١ ٣٣٨ ١٦٠  ٢ ٦٥٠ 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ ١ ٤٣٣ ١٦٨  ٢ ٠٢٦ 

 .٢٠٠٢ديسمرب /معهد التعليم الوطين، إدارة التدريب املهين الدائم، كانون األول: املصدر 

ية منذ سنني عديدة تعاوهنا مع املدارس على معاجلة مسألة الطالب الذين            بـدأت دائـرة العمل السلوفين      -٨٣٨
ووضعت وزارة التعليم   . ينقطعون عن الدراسة أثناء السنة الدراسية، ومت قبل سنتني إنعاش هذه الفكرة من جديد             

لدى مغادرة املدرسة والعلـوم والرياضة بالتعاون مع دائرة العمل السلوفينية استمارة يوقِّع عليها الطالب واآلباء             
ويدعو املرشدون التابعون للدائرة الطالب الذين يغادرون املدرسة إلجراء مقابلة معهم           . وُترسل إىل دائرة العمل   

 .ومساعدهتم على اختيار برنامج تعليمي أو أسلوب تعليمي أكثر مالءمة أو مساعدهتم على احلصول على عمل

 ختلطةالتعليم يف املناطق اإلثنية واللغوية امل

 واملنصب على إعمال احلقوق اخلاصة بأفراد       ٢٠٠١مايو  /باإلضـافة إىل القـانون املعتمد يف شهر أيار         -٨٣٩
اجلاليتني اإلثنيتني اإليطالية واهلنغارية يف التعليم والتدريب، حيق ألفراد اجلاليتني اإليطالية واهلنغارية احلصول على              

ول على التعليم يف املدارس االبتدائية، وتكافؤ الفرص يف إمكانية          التعلـيم والـرعاية يف رياض األطفال، واحلص       
 . االلتحاق باملدارس الثانوية اليت تدرس بلغة األقلية

 اهلنغارية املختلطة إثنياً ولغوياً يف بريكمورييه رياض أطفال تستخدم          -وتوجـد يف املـنطقة السلوفينية        -٨٤٠
وميكن جلميع األطفال والطالب املقيمني يف      . للغتني السلوفينية واهلنغارية  اللغتني ومدارس ابتدائية وثانوية تدرِّس با     
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وتكون احلصص خمتلطة ويتم التدريس فيها باللغتني السلوفينية        . تلـك املـنطقة تسجيل أنفسهم يف هذه املدارس        
اإلضافة إىل لغتهم   وميكِّن النشاط التعليمي األطفال من اجلنسيتني من تعلم اللغة األخرى وثقافتها ب           . واهلـنغارية 

 .األصلية كما متكّنهم من االطالع على تاريخ وثقافة الشعبني

وتوجد يف منطقة إستريا السلوفينية املختلطة إثنياً ولغوياً رياض أطفال ومدارس ابتدائية ومدارس ثانوية               -٨٤١
 تدرس باللغة السلوفينية تعلم     وجيب على الطالب املسجلني يف املدارس اليت      . تدّرس باللغتني السلوفينية واإليطالية   

اللغـة اإليطالـية كلغة ثانية بينما يضطر الطالب املسجلون يف املدارس اليت تدرس باللغة اإليطالية إىل تعلم اللغة     
 . السلوفينية كلغة ثانية، ويطّلع الطالب على تاريخ وثقافة الشعبني وتراثهما الطبيعي

يطالية واهلنغارية تطوراً متكافئاً إىل جانب اجلالية السلوفينية، ُيسهر         ولضمان تطور اجلاليتني اإلثنيتني اإل     -٨٤٢
عـلى أن يكون التنظيم وتكون الربامج التربوية مكيفة يف رياض األطفال واملدارس املوجودة يف املناطق املختلطة                 

عارف، وجمموعة  إثنـياً بصـورة مـتالئمة وأهداف التعليم، وجداول التدريس، واملناهج الدراسية، وجمموعة امل             
ولكي ُتضَمن هلؤالء   . االمـتحانات، وشـروط التسجيل يف الربامج، واملبادئ التوجيهية املوضوعة لتنفيذ الربامج           

الطالب معايري تعليمية متكافئة واملعايري احملددة للتالميذ واملتدربني والطالب يف مناطق أخرى، جييز القانون اجلديد  
دد من النظام التعليمي، كما جييز تنظيم التعليم، وجداول التدريس، واملناهج           رفـع املستوى املطلوب يف جزء حم      

ويسمح القانون، أيضاً، بأن حيدد يف جداول التدريس املقررة         . الدراسـية، وجمموعـة املعـارف بتكييفها أيضاً       
 .للمدارس االبتدائية جواز اختيار التلميذ ملادتني اختياريتني فقط

وبالتايل (ضافة إىل ذلك، املسائل املتصلة حبماية الشبكة العامة لرياض األطفال واملدارس،            ويضبط القانون، باإل   -٨٤٣
بالنسبة إىل أفراد اجلاليتني اإلثنيتني اإليطالية واهلنغارية، فيوجب، كلما أريد إدخال تعديل            ) ينظم إمكانية االلتحاق هبا   

 .الية اإلثنية املعنية واملستقلة يف إدارة شؤوهناعليها، احلصول على موافقة احلكومة السلوفينية وموافقة اجل

وختصـص امليزانـية الوطنـية أمواالً إلعداد وتدعيم الكتب املدرسية الثنائية اللغات والكتب املدرسية                -٨٤٤
 .املوضوعة بلغة اجلالية اإلثنية

 متويل مدارس اجلاليات اإلثنية يف سلوفينيا

لكل لغة "اضة أمواالً إضافية حلدائق األطفال الثنائية اللغات مراعاة ملبدأ ترصد وزارة التعليم والعلوم والري -٨٤٥
وذلك يعين أنه يوجد يف الصفوف املخصصة لألطفال من فئيت السنة األوىل والثانية معلمان حاضران يف                " معـلم 

 . الصف ملدة ست ساعات يف اليوم

تمويل لتغطية التكاليف اإلضافية النامجة عن التعليم       وباإلضـافة إىل املدارس الثنائية اللغات نوفر أيضاً ال         -٨٤٦
 :وتغطي تلك األموال ما يلي. بلغتني

 تكاليف تقدمي املواد التعليمية اإلضافية؛ - 

 تكاليف تدريب املعلمني يف البلد األصلي؛ - 
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 .التعاون مع املدارس واملؤسسات يف البلد األصلي - 

يف رياض األطفال واملدارس الثنائية اللغات على مبلغ يضاف إىل          وحيصـل املوظفـون املهنيون العاملون        -٨٤٧
وحيصل املوظفون املهنيون العاملون يف رياض األطفال واملدارس .  يف املائة من راتبهم األساسي٢٠دخلهم ويعادل 

 . يف املائة من الراتب األساسي١٥اليت تدرس باللغة اإليطالية على مبلغ إضايف قدره 

ـ    -٨٤٨ ات التعلـيم الثنائية اللغات ومؤسسات التعليم اليت تدرس باللغة اإليطالية على متويل             وحتصـل مؤسس
 :لألغراض التالية أيضاً

إعـداد الكتـب املدرسية األصلية اليت ُيحتاج إليها، قبل كل شيء، لترسيخ لغة البيئة املعيشية                 -
 وترمجة الكتب املدرسية السلوفينية؛

 .ثائق بلغة اجلالية اإلثنيةوضع الوثائق بلغتني ووضع الو - 

 اإلعانات الغذائية

، على دعم إحدى وجبات الفسحة املدرسية يومياً ١٩٩٢دأبت وزارة التربية والعلوم والرياضة، منذ عام  -٨٤٩
 من  ٨١وتستند هذه اإلعانات الغذائية املدرسية إىل نص املادة         . للتالمـيذ والطلبة واملتدربني احملرومني اجتماعياً     

 .تنظيم ومتويل التعليمقانون 

مستوى متوسط  : وتوزع وزارة التربية والعلوم والرياضة األموال على املدارس استناداً إىل املعايري التالية            -٨٥٠
دخل الفرد والبطالة يف البلدية، باإلضافة إىل نوع املدرسة والدوام الدراسي يف حالة املدارس الثانوية، مع ختصيص 

 الربامج املكيفة، واملؤسسات التربوية املعنية باألطفال واملراهقني ذوي االحتياجات          مـبالغ أكـرب للمدارس ذات     
 .اخلاصة، واملدارس االبتدائية ألطفال مجاعات الروما

وختتار اهليئة االستشارية   . وميكـن للوالديـن املطالبة حبق التعويض من املدرسة اليت يتردد عليها أطفاهلم             -٨٥١
ـ      جتاوز احلد األدىن : ال األكـثر احتياجاً إىل املعونة الغذائية استناداً إىل معايري منها للمدرسـة التالمـيذ واألطف

االجتماعي بالكاد، بطالة الوالدين، وجود مشاكل اجتماعية طويلة األمد، معاناة األسرة من مشاكل مرضية أو من 
 . إدمان املسكرات، األسر أحادية الوالد، وما إىل ذلك

تربية والعلوم والرياضة أيضاً توزيع طعام مدرسي جماين على مجيع التالميذ يف املراحل             وتضـمن وزارة ال    -٨٥٢
وتوزع املدارس طعاماً . االبتدائية من األوىل إىل التاسعة، الذين حيصل أولياؤهم على مساعدات الضمان االجتماعي

أمورهم بعدها التصريح بأي تغيري فيما يتعني على أولياء ) ستة أشهر كحد أقصى(جمانياً على التالميذ لفترة حمددة 
وُينتظر استمرار تقدمي هذا النوع من املساعدة لتالميذ هذه         . يـتعلق باستحقاقهم ملساعدات الضمان االجتماعي     

 .املراحل الدراسية يف املستقبل

 على  يف املائة من جمموع التالميذ والطلبة واملتدربني٢٢,٨، حصل ٢٠٠١-٢٠٠٠خالل السنة الدراسية  -٨٥٣
 .تعويض عن وجبة الفسحة املدرسية
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 .وتتكفل وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية من جانبها باإلعانات الغذائية لطلبة اجلامعات -٨٥٤

 صناديق الكتب املدرسية

، اهتماماً خاصاً باستحداث صناديق جديدة للكتب املدرسية يف  ١٩٩٨ إىل عام    ١٩٩٤اهتمت الوزارة، من عام      -٨٥٥
، كانت صناديق الكتب املدرسية     ١٩٩٧-١٩٩٦وخالل السنة الدراسية    . املـدارس االبتدائية وحتديث الصناديق القائمة     

قائمـة عـلى أمتّ وجـه يف كافـة املدارس االبتدائية، حيث تسىن لتلميذ من كل تلميذين استعارة الكتب املدرسية من                      
 رشيداً، حبيث ال تتبقى أي كتب مدرسية تقريباً على          ومـن الضـروري استخدام هذه الصناديق استخداماً       . الصـندوق 

 توالر سلوفيين لكل    ٤ ٠٠٠، كرست الوزارة منحة فردية قدرها       ١٩٩٩ومنذ عام   . الـرفوف حال بدء السنة الدراسية     
 . تلميذ ملتحق باملراحل الدراسية االبتدائية من األوىل إىل التاسعة

 عدد تالميذ كل مرحلة دراسية على حدة،النسب املئوية إلعارة الكتب املدرسية إزاء 
 ١٩٩٩-١٩٩٨للسنة الدراسية 

 املرحلة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
 النسبة املئوية لإلعارة ٥٢,٨ ٦٠,٧ ٦١,٠ ٦٦,٧ ٧١,٨ ٧٥,١ ٧٦,٤ ٧٧,٦

فخالل السنة الدراسية   : ومـا بـرح عدد األطفال الذين يستعريون الكتب عرب صناديق الكتب املدرسية يتزايد              -٨٥٦
  سنوات دراسية   ٨ يف املائـة مـن التالمـيذ يف املـدارس االبتدائـية املكونـة مـن                  ٨٠، اسـتعار    ٢٠٠٢-٢٠٠١

 سنوات دراسية، كتباً من هذه الصناديق، فضالً عن نصف ٩ يف املائـة من التالميذ يف املدارس االبتدائية املكونة من     ٩٢و
 .الطلبة واملتدربني يف املدارس الثانوية

، شرعت الوزارة يف الترويج إلنشاء صناديق للكتب املدرسية يف ١٩٩٨-١٩٩٧اسـية  ويف السـنة الدر   -٨٥٧
وخالل . وقررت هذه املدارس بشكل مستقل إنعاش صناديق الكتب املدرسية أو استحداثها. املدارس الثانوية أيضاً

 .ة يف املائة من املدارس إيواء صندوق للكتب املدرسي٨٣,٤، ارتأت ١٩٩٩-١٩٩٨السنة الدراسية 

 :فيما يلي مستوى اإلعارة سنوياً يف املدارس الثانوية اليت أنشئت فيها صناديق للكتب املدرسية -٨٥٨

 السنة ١ ٢ ٣ ٤ ٥
 النسبة املئوية لإلعارة ١٤,٢٩ ٢١,٧٥ ٣٠,٢٨ ٣٢,٤٧ ٣٠,٢٨

. دودةودأبـت وزارة التربـية والعلوم والرياضة منذ سنوات على دعم الكتب املدرسية ذات النسخ احمل                -٨٥٩
وتتضـمن هـذه الكتب بشكل أساسي الكتب النظرية املتخصصة للمدارس الثانوية، والكتب املخصصة ألبناء               

، ١٩٩٨ويف عام . األقليات من جنسيات أخرى، والكتب املدرسية لألطفال واملراهقني ذوي االحتياجات اخلاصة          
 .الشتراك مع جهات أخرىأولت الوزارة اهتماماً خاصاً بتمويل إصدار كتب مدرسية جديدة، با
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 األنشطة املدرسية خارج املدرسة

يقتضـي قـانون املدرسة االبتدائية تنظيم أنشطة دراسية خارج املدرسة مرتني على األقل خالل السنة                 -٨٦٠
وحتدد كل مدرسة ابتدائية، وفق     . الدراسـية اإللزامـية، مع ترك خيار املشاركة أو عدم املشاركة فيها لألطفال            

 األطفال ومبوافقة أولياء أمورهم، النوع الذي يالئمها من األنشطة الدراسية خارج املدرسة، حسب              احتـياجات 
 .األهداف املنشودة واحملتوى والزمان واملكان، مع أخذ ظروف التالميذ وإمكاناهتم املادية يف احلسبان

رج املدرسة لتالميذ املدارس    وتشـارك وزارة التربـية والعلـوم والرياضة يف متويل الربامج الدراسية خا             -٨٦١
وتقدم الوزارة أمواالً لتشغيل مركز األنشطة الدراسية يف املدرسة وخارجها، بغية هتيئة أفضل الظروف              . االبتدائية

وتوخياً لتدارك عجز تالميذ املدارس االبتدائية عن السباحة، توفر الوزارة          . إلقامة أنشطة دراسية خارج املدرسة    
وتوفر الوزارة متويالً إضافياً أيضاً لتمكني التالميذ غري . يني من أجل تقدمي فصول لتعليم السباحةمتويالً ملوظفني مهن

وُتوزع . القادرين على دفع حصتهم للمسامهة يف األنشطة الدراسية خارج املدرسة، من املشاركة يف هذه األنشطة
ولياء األمور يف األنشطة الدراسية اخلاصة      األمـوال اسـتناداً إىل معايري خاصة وترمي حصراً إىل خفض مسامهة أ            

 .وُيحدد املبلغ بشكل مستقل يف كل عام. خارج املدرسة

 التعليم يف جمال تكنولوجيا املعلومات

ومن خالل برنامج حمو    . تتطلـب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العصرية استعماالً فعاالً للمعلومات         -٨٦٢
 من خالل قانون توالر املدرسي، أمكن رفع مستوى ١٩٩٤لذي متّ تدشينه عام ا") Ro"برنامج (األمية احلاسوبية 

تكنولوجيا املعلومات يف نظام التعليم السلوفيين، ومن مث اإلسهام بشكل كبري يف إضفاء املزيد من الفعالية والعصرية 
 . واإلبداع وسهولة االستخدام على املرافق التعليمية

 :ت لألنشطة يف سياق هذا املشروع، تتمثل أهدافها فيما يليوقد متّ حتديد ثالثة جماال -٨٦٣

 :التعليم 

تدريـب املدرسـني والطلبة على استخدام الوسائل احلديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت             -
 .إلجياد نوعية جديدة من التدريس والتعلم

 :تكنولوجيا املعلومات للمدارس 

 التعلم وأساليب العمل، وإقامة شبكات حاسوبية يف        إدمـاج تكنولوجـيا املعلومات يف وسائل       -
املـدارس، وتوحيد الربامج احلاسوبية، وضمان توفري معدات احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات           
 .احلديثة بالشكل املالئم، وتوفري هيكل تنظيمي موائم ملشروع إدخال تكنولوجيا املعلومات يف املدارس

 :أنشطة البحث والتطوير 

 .كان القيام بأنشطة حبث وتطوير يف جمال تطبيق تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف حقل التربيةضمان إم - 
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اتصاالً جمانياً بشبكة اإلنترنت ودعماً للمستخدمني      ) ARNES(وتوفر شبكة سلوفينيا للبحث األكادميي       -٨٦٤
 .من املدرسني والطلبة

 رياض األطفال، واملدارس االبتدائية، واملراكز التربوية       مثالً(وتشارك مجيع املؤسسات أو املرافق التربوية        -٨٦٥
لألطفـال ذوي االحتـياجات اخلاصة، ومدارس املوسيقى، ومدارس التأهيل املهين، واملدارس الثانوية، واملدارس              

 :، منها حتديداً"Ro"يف أنشطة متنوعة ضمن إطار برنامج ) النحوية، واملساكن الطالبية، وكليات تدريب املدرسني

 الربامج التربوية؛ -

 استخدام الربجميات والكتيبات واملواد األخرى القانونية؛ -

 شراء معدات حاسوبية؛ -

 تنظيم شبكات حاسوبية والتوصيل باإلنترنت؛ -

 .االطالع على نتائج أنشطة البحث والتطوير -

 األطفال واملراهقون ذوو االحتياجات اخلاصة

 قسماً يف ١٩ تربوية تعىن باألطفال واملراهقني ذوي االحتياجات اخلاصة، و قسماً يف سبع مرافق٢٥هناك  -٨٦٦
 .مستشفيني تغطي أنشطتهما جممل أراضي الدولة

وقد أّدى اعتماد قوانني مدرسية جديدة إىل فتح إمكانات تربوية أوسع نطاقاً لألطفال ذوي االحتياجات          -٨٦٧
، يف ٢٠٠٠مايو /ذوي االحتياجات اخلاصة، املعتمد يف أيار   فقد تضمن القانون اخلاص برعاية األطفال       . اخلاصـة 

سـياق األحكـام اليت تنظم رياض األطفال، واملدارس االبتدائية، ومدارس التدريب والتأهيل املهنيني، واملدارس               
تعليم النحوية، مسة أساسية جديدة متثلت يف إفساح اجملال إلدماج هؤالء األطفال يف برامج تربوية مناسبة يف إطار ال

ويتوقف ذلك على قدرة هؤالء األطفال نفسياً على إجناز احلد األدىن على األقل من املستوى      . املدرسـي النظامي  
املعـريف احملـدد يف إطار برنامج مستقل، شريطة التكييف املالئم للمنظمة التربوية املعنية وأساليب اختبار املعرفة                 

 . والتقدم واجلدول الزمين الدراسي

 القـرارات اخلاصة برعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، على توفري مساعدة مهنية إضافية   وتـنص  -٨٦٨
كما تنص هذه القرارات على احلق يف . ومرافقني لتقدمي مساعدة ملموسة لألطفال الذي يعانون صعوبة يف احلركة

وكذلك التعويض . عن سكن الطفلالتعويض عن تكاليف النقل إىل مدرسة ابتدائية تبعد أقل من أربعة كيلومترات 
وباملثل، ينص القانون على تعويض . عن تكاليف نقل األطفال امللحقني بالربامج التربوية يف مرحلة ما قبل املدرسة 

 .تكاليف نقل الشخص املكلف مبساعدة الطفل ذي االحتياجات اخلاصة

 تعليم مجاعات الروما

انون اخلاص بتنظيم ومتويل التعليم وقانون رياض األطفال وقانون         ُيوفر التعليم جلماعات الروما وفقاً للق      -٨٦٩
برنامج "، اعتمدت احلكومة أيضاً وثيقة      ١٩٩٥نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . املدرسـة االبتدائية وتشريعات أخرى    
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والعلوم واستناداً إىل هذه الوثيقة، تعمل وزارة التربية        ". تدابـري ملسـاعدة مجاعات الروما يف مجهورية سلوفينيا        
والرياضـة بالتعاون مع البلديات على ضمان إدماج أطفال الروما يف الربامج التربوية لرياض األطفال ملدة سنتني                 
عـلى األقـل قبل دخول املدرسة، يف حني يتم توفري دروس إضافية يف جمموعات صغرية خارج نطاق الصف يف                    

رات املدارس لتطبيق أنشطة تربوية من شأهنا تعزيز        كما تدعم الوزارة مباد   . املـدارس الـيت يؤمهـا طلبة الروما       
االندماج االجتماعي هلؤالء الطلبة، فتقدم دعماً مالياً للوجبات املدرسية لتالميذ الروما وتساعد املدارس يف شراء               

 .الكتب املدرسية هلم

ة فصول فقط خالل سبع(ونـادراً مـا توجد فصول تتألف كلياً من تالمذة الروما يف املدارس االبتدائية     -٨٧٠
، مما ينّم عن التوجه اإلجيايب السائد يف املدارس االبتدائية حنو إدماج تالميذ الروما )١٩٩٩-١٩٩٨السنة الدراسية 

وقد متخضت هذه الطريقة يف اإلدماج، مقترنة مع العمل يف جمموعات صغرية بني احلني              . يف الفصـول العاديـة    
خرية، إذ تزايد عدد تالميذ الروما الذين ينهون تعليمهم اإللزامي، كما     واآلخـر، عن نتائج جيدة يف السنوات األ       

وقد أسهم أيضاً . تزايد عدد التالميذ الذين يواصلون الدراسة بعد إهناء املرحلة االبتدائية أو سنوات التعليم اإللزامي
 .إدماج تالميذ الروما يف فصول ذات ساعات دراسية أطول يف رفع نسبة النجاح بينهم

ففي املدارس االبتدائية، ُيشترط أن .  ومثـة قواعـد ومعايري خاصة بالروما عند إنشاء الفصول الدراسية         -٨٧١
ويف .  تلميذاً ٢١ تلميذاً، والفصول اليت تضم ثالثة تالميذ من الروما على األقل من             ١٦يـتألف فصل الروما من      

ة الوجبات املدرسية لنصف تالميذ الروما املسجلني   كافة املدارس اليت تضّم تالميذ من الروما، تعوض الوزارة كلف         
 توالر شهرياً ١ ١٠٠وختصص الوزارة مبلغ . يف املدرسة، كما تدعم شراء الكتب وامللفات املدرسية لطلبة الروما

لكـل تلمـيذ مـن الروما، كمساعدة لتغطية تكاليف متطلبات املدرسة واملواصالت ورسوم التسجيل يف بعض             
. لة ما قبل املدرسة، ميكن إنشاء فصل للروما إذا ُوجد فيه مخسة أطفال من الروما على األقل                ويف مرح . األنشطة

وإىل جانب املساعدة املهنية، تعزز الوزارة      . ويف مثل هذه الفصول، تشارك الوزارة يف متويل ربع تكلفة الربنامج          
 .استحداث وظائف يف جماالت إسداء املشورة والطهي والتنظيف

 ٩، اعتمد جملس خرباء التعليم العام إرشادات لتنفيذ برنامج املدرسة االبتدائية املكون من ٢٠٠٠م ويف عا -٨٧٢
وجيرى وضع توصيات لتنفيذ هذا الربنامج لتالميذ الروما، فيما ُيزمع تكييف           . سـنوات دراسـية لتالميذ الروما     

، متّ إنشاء فريق عامل لصياغة      ٢٠٠٢ديسمرب  /ويف كانون األول  . مـناهج ريـاض األطفـال للروما قريباً أيضاً        
 .استراتيجية هتدف إىل إدماج أطفال الروما يف جمال التربية والتعليم

، مبساعدة من   ٢٠٠٢-٢٠٠١وأقيمت دورة لتعليم لغة الروما للمدرسني واملربني خالل السنة الدراسية            -٨٧٣
 جوانب من ثقافة الروما، وأُجريت يف       وزارة التربـية والعلوم والرياضة، يف منطقة بريكموريا، وتضمنت الدورة         

 املدرسة  هذا العام، تعتزم)Skriti zaklad(" الكرت اخلفي"ويف إطار مسابقة . مدرسـة مورسـكا سوبوتا االبتدائية الثالثة  
تقـدمي مـتابعة هلذا الفصل، كما ستجري مدرسة سكوكيان االبتدائية فصالً آخر للمدرسني واملربني يف منطقة                 

 .دولينسكا
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ويف إطار برامج البحوث اهلادفة، ركز موضوع املسابقة يف العامني املاضي واحلايل على تالميذ الروما يف                 -٨٧٤
حقل التربية والتعليم، ومتّ دعم العديد من املشاريع املعنية بالروما واليت أعلنت عنها املدارس يف إطار مسابقة الكرت 

 ).باإلضافة إىل دورة تعليم لغة الروما(اخلفي 

 :وفيما يلي تقديرات لعدد األطفال والكبار من الروما يف املؤسسات التعليمية -٨٧٥

تشارك وزارة التربية والعلوم والرياضة يف متويل الربنامج        ( طفالً تقريباً    ١٦٠: ريـاض األطفال   -
وليست هناك معلومات دقيقة عن عدد      . الـتربوي يف الفصـول اليت تقتصر على أطفال الروما         

 ؛)ن أمكن إدماجهمالروما الذي

 ؛) من الروما يف مدارس لديها برامج خاصة١٢٨منهم ( تلميذاً ١ ٣٤٤: املدارس االبتدائية -

 ؛)كتقدير تقرييب( طالب ١٠٠: املدارس الثانوية -

 ).ملتحقون بربامج التدريس االبتدائي( من الروما ٣٠٠حوايل : تعليم الكبار -

 مإدماج األطفال الالجئني يف نظام التعلي

. ُيـتاح توفـري التعليم لالجئني املؤقتني والدائمني يف سلوفينيا جماناً على كافة مستويات النظام املدرسي                -٨٧٦
وتتكفل وزارة التربية والعلوم . ويـنص القانون حالياً على جمانية التعليم لطاليب اللجوء يف املدارس االبتدائية فقط         

جئني ومكتب اهلجرة والالجئني بالتكاليف األساسية الضرورية لتيسري والرياضة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الال
 .هذا التعليم

وُيحـدَّد مبلغ األموال املكرسة ملساعدة هؤالء األشخاص استناداً إىل عددهم ومستواهم العلمي وأعمار               -٨٧٧
د التزام متبادل للسنة    وتربم األطراف املعنية عقو   . األشخاص يف سن املدرسة واملسافة بني مكان السكن واملدارس        

وتتمثل األهداف  . التقوميـية، ومن مث تقوم وزارة التربية والعلوم والرياضة بإجراء األعمال املتفق عليها وتنسيقها             
 :فيما يلي

 رصد نتائج التعلم على شىت مستويات النظام املدرسي؛ -

 يف مدارس تقدم برامج     مـتابعة الطلبة الذين يعانون صعوبات خاصة يف التعلم والطلبة املدجمني           -
 مكيفة؛ 

 ضمان توفري وجبات منظمة، خصوصاً للطلبة األضعف اجتماعياً وصحياً؛ -

 توفري السكن يف املساكن الطالبية؛ -

 .القيام بترتيبات لتسديد رسوم الكليات واجلامعات -
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 ٩٢اجلدول 

  املدارسعدد التالميذ املسجلني بصفة الجئني مؤقتني، والجئني وطاليب جلوء، يف
 ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨االبتدائية خالل الفترة من 

 السنة الدراسية عدد املدارس جمموع التالميذ ذكور إناث
١٩٩٩-١٩٩٨ ١٢٦ ٥٨٢ ٢٤٣ ٣٣٩ 
٢٠٠٠-١٩٩٩ ١٤٢ ٥٨٢ ٢٩٨ ٢٨٤ 
٢٠٠١-٢٠٠٠ ١١٢ ٤٨٨ ٢٤٥ ٢٤٣ 
٢٠٠٢-٢٠٠١ ٩٩ ٣٠٧ ١٣٥ ١٧٢ 

 يف املائة يف    ٥٣ض يف كل سنة دراسية، مع اخنفاض نسبته         يتبني من اجلدول أعاله أن عدد التالميذ ينخف        -٨٧٨
 فهو ناجم عن تدفق     ٢٠٠٠-١٩٩٩أما ازدياد عدد التالميذ يف السنة الدراسية        . ٢٠٠٢-٢٠٠١السنة الدراسية   

 .النازحني من كوسوفو

.  احمليط السلوفيينويشري حتليل النتائج الدراسية إىل أن هذه اجملموعة من الطلبة قد حققت اندماجاً كلياً يف -٨٧٩
ومل تفـتأ نـتائجهم األكادميية تتحسن من عام إىل عام، حبيث أصبح من املمكن متاماً مقارنتها بتحصيل الطلبة                   

، كانت النتائج األكادميية للطلبة القادمني من البوسنة واهلرسك         ١٩٩٧-١٩٩٦ويف السنة الدراسية    . السلوفينيني
وال . ١٩٩٨-١٩٩٧ يف املائة فقط يف السنة الدراسية        ٢تدنيها مل تتجاوز     يف املائة، ولكن نسبة      ١٠أدىن بنسبة   

شـك أن الدروس اإلضافية املنظمة قد أسهمت يف إحراز مثل هذه النتائج اإلجيابية، مما يشري إىل أن معظم هؤالء        
جوء صعوبات أكرب يف يواجه أطفال طاليب الل(الطلبة قد تغلبوا على الصعوبات اللغوية واندجموا يف البيئة الدراسية         

 ).هذا الصدد

وتشـمل أنواع املساعدة املقدمة إىل هؤالء الطلبة الكتب املدرسية اجملانية، ووجبات الفسحة املدرسية،               -٨٨٠
، )حيصل عليها الطالب الذين يعانون مشاكل صحية خطرة والطالب الذين يدرسون لساعات أطول(ووجبة غداء 

لذين يسكنون على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات من املدرسة أو الذين            جماناً للطالب ا  (والـنقل املدرسـي     
، ودروساً إضافيةً للطالب الذين يعانون صعوبات يف        )يضـطرون للسـري يف طـرق خطرة للوصول إىل املدرسة          

 ).بإشراف من وزارة التربية والعلوم والرياضة(االندماج يف النظام املدرسي 

بصـفة الجئني مؤقتني يف سلوفينيا بنفس االمتيازات اليت حيظى هبا الطلبة            وحيظـى الطلـبة املقـيمون        -٨٨١
وحىت الطلبة الذين قدموا من البوسنة واهلرسك إىل سلوفينيا كالجئني، ). اإلعفاء من الرسوم املدرسية(السلوفينيون 

ني البلدين أية اتفاقية مث غريوا صفتهم الحقاً إىل مقيمني بشكل مؤقت، ال يدفعون رسوماً للمدرسة رغم أن ليس ب
 .مشتركة يف جمال التعليم
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 ٩٣اجلدول 

  حسب اجلنس٢٠٠٢-٢٠٠١عدد الطلبة يف املدارس الثانوية لسنة 

 املدرسة الثانوية عدد املدارس جمموع التالميذ ذكور إناث
 السنة الثالثة من التدريب املهين ٣٣ ٧٨ ٤٠ ٣٨
 السنة الرابعة الثانوية ٤٠ ٨٠ ٣٠ ٥٠

. ومبـا أن التعلـيم الثانوي يف سلوفينيا ليس إلزامياً، فإن مساعدات املاحنني حمدودة أيضاً يف هذا اجملال                  -٨٨٢
، والوجبات  ) توالر سلوفيين سنوياً   ٢٠ ٠٠٠يصل مبلغ املساعدة إىل     (وتشـمل أنواع املساعدة الكتب املدرسية       

 .املدرسية اخلفيفة جماناً، واملساكن الطالبية، واملواصالت

ومنذ وصول أول فوٍج من الجئي البوسنة واهلرسك حىت اآلن، حرصت سلوفينيا على إتاحة الفرصة هلم                 -٨٨٣
، أتيح للطالب من رعايا البوسنة واهلرسك التسجيل يف معظم          ١٩٩٩فحىت عام   . ملواصـلة تعلـيمهم اجلـامعي     

، أعلنت أوىل   ٢٠٠٠-١٩٩٩اسية  ويف السنة الدر  . الكليات واجلامعات واملعاهد بإعفاء من دفع الرسوم الدراسية       
وليس بني سلوفينيا والبوسنة    . املطالـبات برصـد أكثر منهجيةً لتسجيل هؤالء الطالب يف إطار التعليم اجلامعي            

وتتضمن أشكال املساعدة للطلبة بصفة الجئني مؤقتني اإلعفاء من دفع          . واهلرسك أية اتفاقية ثنائية يف هذا اجملال      
واإلقامة يف مساكن الطلبة، ومساعدة شهرية ) ل هبا وزارة التربية والعلوم والرياضةإذ تتكف(الرسـوم الدراسـية    

 ).تقدمها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني( توالر سلوفيين ١٠ ٠٠٠للمأكل تبلغ 

 تعليم األجانب

بنفس الشروط اليت   ولألجانـب وعدميي اجلنسية املقيمني يف سلوفينيا احلق يف التعليم االبتدائي اإللزامي              -٨٨٤
ويتّم تنظيم دروس إضافية هلؤالء     .  من قانون املدارس االبتدائية    ١٠خيضع هلا املواطنون السلوفينيون، عمالً باملادة       

األطفال بلغتهم األم وبثقافتهم، متشياً مع املعاهدات والتوصيات والتوجيهات الصادرة عن جملس أوروبا واالحتاد              
بروتوكول تعاون مع كرواتيا يتيح للتالميذ من رعايا أي طرف املقيمني يف الدولة             وأبرمـت سلوفينيا    . األورويب

كما أن ملواطين أية    . الطرف األخرى، االلتحاق باملدارس االبتدائية وفق نفس الشروط السائدة يف بلدهم األصلي           
سات التعليم العايل   دولـة طرف املقيمني بشكل دائم يف دولة طرف أخرى أن يسجلوا يف املدارس الثانوية ومؤس               

 .وفق نفس الشروط املنطبقة على رعايا بلدهم األصلي

وطبقاً . ومتّ استحداث برنامج تعليم اللغة السلوفينية لألجانب لغرض تدريس اللغة السلوفينية لألجانب            -٨٨٥
 ٤٠٠نا، فإن حوايل    أجنبية التابع لكلية اآلداب يف لوبليا     /للبـيانات الواردة من مركز اللغة السلوفينية كلغة ثانية        

ويرجح أن آالف   . شـخص قد التحقوا بفصول دراسية متنوعة يف هذا املركز وحده، ويتزايد العدد يف كل عام               
إذ تعّد هذه الشهادة شرطاً أساسياً  (الـرعايا األجانـب يزمعون خوض اختبار ملعرفتهم الفعلية باللغة السلوفينية            

 ).للحصول على اجلنسية السلوفينية

 



E/1990/5/Add.62 
Page 230 

 

 ١٥املادة 

 حق كل فرد أن يشارك يف احلياة الثقافيـة، وأن يتمتع بفوائـد التقـدم العلمي وبتطبيقاتـه،
 وأن يفيـد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من صنعه

  اجملال العلمي-ألف 

  التقدم العلمي ونتائجه-١

وتشمل ). Ur. 1. RS, 96/02( قانون جديد يعىن بأنشطة البحث والتطوير على الصعيد التشريعي، اعتمد -٨٨٦
مواده األربع األوىل بنوداً عامة حتدد اإلطار والتوجه الضروريني لضمان حق كل شخص يف التمتع بفوائد التقدم                 

 :وجيدر التنويه إىل مواد القانون التالية. العلمي وتطبيقاته

 ١املادة 

بادئ واألهداف، وينظم أسلوب تنفيذ السياسة العامة ألنشطة البحث         يرسـي هذا القانون امل    " 
من الربامج والصناديق األوروبية، ومن     (والـتطوير الـيت متـول من ميزانية الدولة ومن مصادر أخرى             

ويرمي إىل حتقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف        ) اجملـتمعات احمللـية والقطـاع الـتجاري       
 ".سلوفينيا

 ٢دة املا

وينبغي أن يستند   . ُيضـمن لألشخاص الذين يقومون بأنشطة حبث وتطوير استقاللية أحباثهم         " 
نشاط البحث والتطوير إىل مبادئ من األخالق واملسؤولية لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف الربنامج              

ية املتمثلة يف احلماية الوطـين للبحث والتطوير ويف مذكرات امليزانية، مع مراعاة مظاهر التنمية االجتماع       
االجتماعية ومحاية البيئة والتنمية املستدامة، على أسٍس من التنافسية والنوعية اجليدة والفعالية واالنفتاح             

وينبغي متويل أنشطة . والتعاون، واستناداً إىل روابط ختدم املصاحل املشتركة على الصعيدين الوطين والدويل
ويتعني إعطاء األولوية يف    . خدام األموال العامة بفعالية وشفافية    البحـث والـتطوير بطريقة تضمن است      

وسُتعلن . الـتعاون الدويل إىل املشاركة يف منطقة البحوث األوروبية والربامج اإلطارية لالحتاد األورويب            
ريعات نتائج أنشطة البحث والتطوير املمولة من امليزانية الوطنية، مع االلتزام بالقيود اليت تنص عليها التش           

 ".الضابطة حلماية امللكية الفكرية وحقوق الطبع والبيانات

 ٣املادة 

يهـدف هـذا القانون إىل تنظيم متويل أنشطة البحث والتطوير ووضع الشروط اخلاصة هبذا               " 
 :التمويل، بغية حتقيق أهداف التنمية األساسية االستراتيجية، مبا يضمن
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 املعارف املكتسبة دولياً بشكل يفيد اجلمهور إجياد دراية ووعي جديدين وتعميمهما، مع -
 ويسهل التطبيقات التجارية هلذه املعارف يف سبيل تعزيز رفاهية اجملتمع؛ 

توطيد القدرة على إدارة التقدم االجتماعي والتكنولوجي بشكل عام باعتبارمها املصدر            -
 نية يف الساحة العاملية؛األساسي لرفع إنتاجية اليد العاملة وتعزيز القدرة التنافسية الوط 

 ".حتسني نوعية احلياة الفردية والعامة وترسيخ اهلوية الوطنية -

 ٤املادة 

 :تتمثل أهداف القانون فيما يلي" 

تعزيـز األمهـية االجتماعية ألنشطة البحث والتطوير وفعاليتها عن طريق إقامة منوذج              -
اث يف جماالت العلوم والتربية     متعدد املراكز لتطوير العلوم وشبكة تربط منظمات األحب       

 واالقتصاد؛

إجياد الظروف املواتية لتوجيه أنشطة البحث والتطوير وتقييمها ورصدها بشكل مهين             -
 مستقل؛ 

تشـجيع إقامـة مراكز للتطوير العلمي والتجاري واالجتماعي يف اجملاالت اليت تشكل            -
 أساساً للتنمية االقتصادية واالجتماعية الطويلة األمد؛

تطوير املوارد البشرية مع احلرص يف اآلن ذاته على إتاحة فرص متكافئة للنساء والرجال،  -
اإلبـداع يف جمـال البحوث عن طريق تعزيز دور العلوم يف تعليم املسؤولني               وحتفيز 

 التنفيذيني، خصوصاً يف اجلامعات؛

 وذلك عن طريق زيادة جمموع األموال واالستثمارات املكرسة ألنشطة البحث والتطوير، -
 توجيه أموال عامة حنو جماالت التنمية االستراتيجية؛

 ".توطيد التعاون الدويل واملتعدد التخصصات -

وهناك ثالثة أنظمة دعم مؤسسية على الصعيد الوطين لدعم التقدم العلمي وضمان احلق يف التمتع بفوائد          -٨٨٧
 :التقدم العلمي وتطبيقاته، متمثلة يف

 وث العلمية األساسية والتطبيقية؛مشاريع البح - 

 مشاريع البحث اهلادفة؛ - 

 .أنشطة البحث املستقل لكافة الوزارات األخرى املعنية - 
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 ١٠ ٠٠٠ منظمة لألحباث ومعاهد معينة، ويشارك فيها أكثر من          ١٨وُتجـرى البحوث يف جامعتني و      -٨٨٨
وتنبغي . راث الثقايف والترويج لبيئة صحية ونظيفة     باحث بدوام كامل أو جزئي، وتشمل أحباثاً يف جمال محاية الت          

اإلشارة بوجه خاص إىل مركز البحث العلمي ألكادميية العلوم والفنون السلوفينية، واليت تعّد أكرب منظمة أحباث                
وُتجرى هذه الدراسات يف    . يف سـلوفينيا يف جمال العلوم اإلنسانية والعناصر األساسية للهوية الوطنية والثقافات           

 .طار الربنامج الدائم للتراث الطبيعي والثقايف لألمة السلوفينيةإ

وُيضمن تطبيق نتائج التقدم العلمي لصاحل حفظ التراث الثقايف اإلنساين والترويج لبيئة صحية ونظيفة من  -٨٨٩
 البيولوجية  خـالل األحباث البسيطة والتطبيقية يف جماالت العلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، والطب، والتكنولوجيا           

 مشاريع أحباث يف هذه اجملاالت هتدف       ١٠وقد أجريت يف السنوات األخرية      . وعلوم االجتماع والعلوم اإلنسانية   
.  مشروعاً آخر لألحباث يف جمال الترويج لبيئة صحية ونظيفة         ١٤إىل حفظ التراث الثقايف اإلنساين، باإلضافة إىل        
 .ا نفس األهدافومّولت وزارات أخرى أيضاً مشاريع حبوٍث هل

ولضـمان اإلفادة من تطبيقات التقدم العلمي لصاحل حفظ التراث الثقايف والترويج لبيئة صحية ونظيفة،                -٨٩٠
القدرة التنافسية  "تقـوم الـوزارة أيضاً بربامج حبث هادفة لدعم التنمية االستراتيجية لسلوفينيا يف إطار مشروع                

ف هذا املشروع من تسعة برامج استراتيجية إطارية متعددة         ويـتأل ". ٢٠٠٦ - ٢٠٠١لسـلوفينيا يف الفـترة      
وتتمثل الربامج، . التخصصات على املستوى احلكومي، ويعمل كرابط بني برامج البحث والتطوير يف قطاعات شىت

حم تنافسية االقتصاد؛ كفاءة الدولة وإمناء الدميقراطية؛ املوارد البشرية والتال  : حسب األولويات الوطنية، فيما يلي    
االجتماعي؛ البنية التحتية االقتصادية؛ التنمية املتوازنة لألراضي واألقاليم ودور البيئة يف التنمية؛ التنمية املتكاملة يف 
جمـال سـالمة األغذيـة واحلمية الصحية واألرياف؛ العالقات الدولية واألمن الوطين؛ اهلوية الوطنية والتعددية                

 مشروع حبث جارياً يف إطار برنامج التنمية املتوازنة للمناطق ٢٨وهناك . اتواالندمـاج الدويل؛ وجمتمع املعلوم  
 مشروعاً يف إطار برنامج التنمية املتكاملة يف جمال سالمة األغذية واحلمية            ٣٢واألراضي ودور البيئة يف التنمية، و     

 .الندماج الدويل مشاريع يف إطار برنامج اهلوية الوطنية والتعددية وا٩الصحية واألرياف، إىل جانب 

  تشجيع التطبيقات-٢

 :ُيشجع تطبيق نتائج التقدم العلمي بواسطة التدابري التالية -٨٩١

عـند تقييم أفرقة البحث، يؤخذ باالعتبار، إىل جانب التفوق العلمي واألمهية الدولية للنتائج،               -
 مدى التوجه اإلمنائي لألحباث وقابلية النتائج للتطبيق؛

حثني إىل مناصب علمية يف القطاع العام، يؤخذ باالعتبار إىل جانب اجلودة العلمية عند ترقية البا -
 . واملهنية للباحث، مدى جناحه يف ترمجة النتائج عملياً

ومثـة نـوع خاص من الدعم توفره الدولة للتدريب املوجه للباحثني املبتدئني يف ستة ختصصات علمية،                  -٨٩٢
 .  باحث مبتدئ كل عام٢٠٠ إىل ١٥٠ويستفيد من هذا الربنامج ما بني .  والرياضةبرعاية من وزارة التربية والعلوم

وحيصـل الكثري من األشخاص املدربني يف جمال البحث على وظائف يف املؤسسات وإدارات الدولة ويف                 -٨٩٣
 .إدارة اجملتمعات احمللية يف جمال حفظ التراث الثقايف والترويج لبيئة صحية ونظيفة
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 : نشر املعلومات عن التقدم العلمي باألساليب التاليةويتّم -٨٩٤

تضـم وسـائل اإلعالم اإللكترونية واملطبوعة أقساماً خاصة عن العلوم ونتائج البحث العلمي               - 
 وتطبيقاته، موجهة إىل اجلمهور العام؛  

ن اللغات،  توفري دعم منتظم للمجالت املهنية والعلمية املتخصصة والعامة، بالسلوفينية وغريها م           -
 واليت تستهدف قطاعات خاصة وعامة اجلمهور، مبا فيه جيل الشباب؛

 .تقدمي إعانات لنشر الدراسات املتخصصة وعقد االجتماعات العلمية - 

وتشارك الوزارة يف متويل الربامج املعنية بتعزيز اإلجنازات يف جمايل العلوم واألحباث، بغية حتقيق فهم أفضل  -٨٩٥
 إشـاعة اإلجنازات العلمية بني خمتلف أوساط اجملتمع، وتشجيع اكتساب معارف جديدة،             للعلـوم، وتشـجيع   

 .واستعراض أعمال العلماء السلوفينيني بشكل شامل، وتشجيع املؤسسات العلمية

وتقـدم وزارة التربية والعلوم والرياضة، باالشتراك مع وزارات أخرى تدعم التقدم العلمي وتطبيقاته،               -٨٩٦
ية منتظمة يف شكل مطبوع وعرب شبكة اإلنترنت، فيما يتعلق بأنشطة البحوث واملصروفات العامة لدعم تقارير سنو

 .وتتوفر نصوص هذه التقارير عرب منظومة املكتبة الوطنية العامة. هذه األنشطة

 COBISS (Cooperativeوبإمكـان أي شخص مهتم أن جيد على شبكة اإلنترنت، عرب قواعد بيانات نظامي   -٨٩٧

Online Bibliographic System and Services(و SICRIS (Slovenian Current Research Information System) 
كما متّ  .  السري الذاتية للباحثني   بيانات عن منظمات األحباث وفرق البحث والباحثني ومشاريع وبرامج البحث وبيانات          

 .  ضمن نظام املعلومات األورويبSICRISإدراج بيانات املشاريع اليت حيتوي عليها نظام 

وال تقوم الوزارة بأي خطوات مباشرة للحيلولة دون تطبيق نتائج التقدم العلمي والتقين ألغراض مناوئة                -٨٩٨
ملمارسة حقوق اإلنسان، ولكن يف التخصصات الطبية، هناك جلنة تقيِّم اجلوانب األخالقية ومقبولية البحوث اجملراة 

 .يف اجملال الطيب

وتنظم اللوائح التنفيذية ذات الصلة شروط وإجراءات صياغة واختيار ومتويل ومتابعة املشاريع األساسية              -٨٩٩
 .والتطبيقية، وبرامج البحث اهلادفة، ومتويل االجتماعات، ونشر دراسات الباحثني املبتدئني وترويج العلوم

  تعزيز وتطوير الصالت والتعاون الدوليني يف اجملال العلمي-٣

املبادئ األساسية اليت تشدد ) Ur. 1. RS, 96/02(يرسي القانون اجلديد اخلاص بأنشطة البحث والتطوير  -٩٠٠
وُتعطى األولوية يف   . عـلى االنفـتاح والتعاون خلدمة املصاحل املشتركة والترابط على الصعيدين الوطين والدويل            

 .الربامج اإلطارية لالحتاد األورويبالتعاون الدويل إىل االندماج يف منطقة البحوث األوروبية و

وخيضـع تنظـيم التعاون الدويل يف اجملال العلمي لالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف يف جمال التعاون                 -٩٠١
وقد أبرمت  . العلمي والتكنولوجي، واليت أبرمتها سلوفينيا منذ استقالهلا مع بلدان منفردة أو مع منظمات دولية             

 بلداً، هي غالبية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب،         ٢٧ات تعاون ثنائية يف اجملال العلمي مع        سـلوفينيا اتفاقـي   
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وكافة البلدان اجملاورة، وغالبية البلدان املرشحة لالنضمام إىل االحتاد األورويب، ومجيع بلدان جنوب شرق أوروبا               
 واالحتاد الروسي، والصني، واليابان، واهلند،      والـبلدان الكـربى يف العـامل، شأن الواليات املتحدة األمريكية،          

 مشروع حبٍث مشتركاً تشارك يف      ٥٥٠ويف إطـار هذه االتفاقيات، جيري العمل حالياً على حوايل           . والـربازيل 
 .متويلها سلوفينيا وفق االتفاقات الدولية

األمم املتحدة اإلمنائي،   وأبرمـت سـلوفينيا أيضـاً اتفاقيات تعاون دولية يف اجملال العلمي عرب برنامج                -٩٠٢
وتتعاون سلوفينيا  . ومنظمات دولية حكومية أخرى ومراكز دولية، ومع االحتاد األورويب وبرامج أوروبية أخرى           

. مع منظمات إقليمية من قبيل مبادرة أوروبا الوسطى، واجملموعة العاملة ملنطقة جبال األلب والبحر األدرياتيكي              
جمال العلوم والبحوث والتكنولوجيا والتطوير، فيتمثل يف التعاون مع االحتاد األورويب، أما التعاون األكثر مشوالً يف 

، مبقتضى  ٢٠٠٢-١٩٩٨الـذي تعاونت معه سلوفينيا سلفاً، كنظري، يف إطار الربنامج اإلطاري اخلامس للفترة              
، ٢٠٠٢أكتوبر  /ن األول  تشري ٢٩كما تقدم سلوفينيا، مبوجب مذكرة التفاهم املربمة يف         . االتفاقات ذات الصلة  

. ٢٠٠٦-٢٠٠٢تعاونـاً كامالً وعلى قدم املساواة يف سياق الربنامج اإلطاري السادس لالحتاد األورويب للفترة               
وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت سلوفينيا عضواً كامل العضوية يف برنامج التعاون األورويب يف ميدان البحث العلمي 

ويف إطار الربامج   . ١٩٩٤منذ عام   ) EUREKA(برنامج أوريكا   ، ويف   ١٩٩٢مـنذ عـام     ) COST(والـتقين   
 .  مشروع للبحث والتطوير تتعاون املنظمات السلوفينية يف سياقها٥٠٠األوروبية، هناك ما يربو عن 

 ,Ur. 1. RS(وتـنظم لوائح مجهورية سلوفينيا يف جمال متويل التعاون العلمي الدويل واملشاركة يف متويله   -٩٠٣

62/96 11/98 48/99 and 46/01 (  الطـريقة اليت تتم هبا مشاركة العلماء واخلرباء السلوفينيني يف برامج التعاون
. الدويل وسبل متويل هذا التعاون، وتقتضي إجراء مناقصة عامة لكل نشاط ُمعتزم وحتديد مستوى التمويل املنشود

امهة يف متويل مشاركة علماء وخرباء سلوفينيني يف   وتنص اللوائح أيضاً، استناداً إىل مناقصة عامة سنوية، على املس         
املؤمتـرات العلمية الدولية وغريها من االجتماعات على الصعيد الدويل، وأنشطة اجلمعيات العلمية واملتخصصة              

 .السلوفينية غري احلكومية يف اجلمعيات الدولية أو األوروبية أو العلمية اإلقليمية أو املتخصصة ذات الصلة

بغي مالحظة أن تعاون سلوفينيا يف اجملال العلمي واتصاالت العلماء واخلرباء السلوفينيني مع نظرائهم يف وتن -٩٠٤
إال أن . شىت أحناء العامل تتّم على نطاق واسع ومستوى رفيع جداً، وأنه ال توجد أي مشاكل خاصة يف هذا الصدد

 .بة رئيسيةضيق امليزانية املخصصة هلذا اجملال كما ورد سابقاً يشكل عق

  اجملال الثقايف-باء 

، الثقافة ضمن أولويات التنمية االستراتيجية يف       ٢٠٠٦-٢٠٠٢يضـع بـرنامج التنمـية الوطين للفترة          -٩٠٥
فتيسري الوصول إىل الثقافة، والتنوع الثقايف، وإتاحة الظروف املواتية تقع ضمن األولويات األساسية             . سـلوفينيا 

 ,Ur. 1. RS( من قانون ممارسة املصلحة العامة يف الثقافة ٨افة، كما تنص املادة للسياسـة العامـة يف جمال الثق  

وسيتم حتديد األهداف واألولويات والتدابري الالزمة لتيسري الوصول على أوسع نطاق ممكن إىل الثروة ). 96/2002
ده وأحالته إىل الربملان    الثقافـية، بشـكل مفصـل يف برنامج الثقافة الوطين الذي انتهت وزارة الثقافة من إعدا               

ويـنطلق القـانون من مبدأ الثروة الثقافية كاستحقاق عام، ومتتع املؤسسات العامة واملنظمات غري               . العـتماده 
احلكومـية باملساواة يف حق متويل الدولة لألنشطة الثقافية، وحتديد أساليب وإجراءات املناقصات العامة الالزمة               
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سة العامة اإلمجالية لسلوفينيا يف جمال الثقافة، كما تنفذها وزارة الثقافة، يف تعزيز ويتمثل توجه السيا. لتحقيق ذلك
 .وضمان سبل الوصول إىل املصادر الثقافية

وحتتفظ وزارة الثقافة بسجالت عن البنية التحتية الثقافية العامة، أي املرافق العامة اليت متتلكها الدولة أو                 -٩٠٦
وهناك أيضاً . وحتتفظ الوزارة أيضاً بسجالت عن املؤسسات الثقافية العامة. م الثقايفالبلديات واملكرسة لالستخدا

، وهي حتليل الوضع يف جمال الثقافة واقتراح مهام ذات أولويةوصف مفصل للبنية التحتية املؤسسية العامة يف وثيقة 
. ربنامج الثقافة الوطين السلوفيين كأساس للتخطيط ل٢٠٠٢الوثـيقة اليت صاغتها وزارة الثقافة وأصدرهتا يف عام   

 Ur. 1. RS, 7/99 and(، وقـانون محاية التراث الثقايف  )Ur. 1. RS, 87/2001(ويضـمن قـانون املكتـبات    

110/02-ZGO-1 (  وقـانون احملفوظات ومواد احملفوظات)Ur. 1. RS, 20/97 and 32/97 ( محاية التراث الثقايف
 .القوانني إنشاء شبكة للمكتبات واملتاحف واحملفوظات يف سلوفينياوتيسري الوصول إليه، كما تتضمن هذه 

وتستند التنمية الثقافية يف سلوفينيا إىل مبدأ التنمية املتعددة املراكز يف جمال املوسيقى والفنون االستعراضية  -٩٠٧
ويعترب . ونيةوقـد متخض ذلك عن شبكة واسعة من املسارح ودارين لألوبرا وأربع فرق موسيقية سيمف              . أيضـاً 

 .املستوى املؤسسي الرفيع للثقافة انعكاساً للدور الذي لعبته الثقافة يف تشكيل األمة السلوفينية

فاألمة السلوفينية وهويتها ينبعان من هوية ثقافية متّت احملافظة عليها عرب التاريخ وترسخت بشكل أساسي  -٩٠٨
وكذلك يف جمال الرسوم واهلندسة     ) طالعة يف القرن التاسع عشر    قاعات امل (يف األعمال األدبية واحلياة االجتماعية      

وال بد من احملافظة على اهلوية . وبالطـبع يف الفنون احمللية واحلرف اليدوية واملطبوعات الصادرة باللغة السلوفينية          
 من أولويات   الثقافـية وتطويـرها، باعتبارها ركن األساس يف بنيان األمة السلوفينية، وهي أيضاً أولوية أساسية              

وقد كان للموقع اجلغرايف السياسي لسلوفينيا أثراً يف تعرضها         ). يف جمال التعليم  (برنامج الثقافة الوطين السلوفيين     
وبسبب مساحتها الصغرية نسبياً، فقد متيزت سلوفينيا دوماً . خللـيط من التأثريات اجلرمانية والسالفية والرومانية   

فيينا، (ة، واحلرص على االرتباط باملراكز احلضارية يف إقليمها على نطاق واسع            باالنفـتاح على التيارات الدولي    
 ).تريستا، براغ، زغرب، بلغراد، بودابست وغريها

ومنذ استقالل  . وتتمـتع األقليـتان اإلثنيتان وجمتمع الروما يف سلوفينيا حبماية دستورية وحقوق مجاعية             -٩٠٩
ة من مجهوريات يوغوسالفيا السابقة، استناداً إىل مبدأ اإلدماج الذي          سـلوفينيا، برزت يف الساحة جمموعات إثني      

ويضطلع أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان بدوٍر هام يف ضمان . يشدد عليه قانون ممارسة املصلحة العامة يف الثقافة
وقد أنشأت  . ألقلياتحقوق األفراد، ويعزز ذلك انضمام سلوفينيا إىل املعاهدات واالتفاقيات اليت حتمي حقوق ا            

وزارة الـثقافة برناجمني لدعم تفعيل احلقوق الثقافية، مها برنامج احلماية اخلاصة حلقوق األقليات وبرامج ثقافية                
 .أخرى إلدماج األقليات

  عنهابتقدمي املعلومات عن احلياة الثقافية واإلعالم) RTV Slovenija(وتضـطلع حمطتا اإلذاعة والتلفزة العامتان   -٩١٠
أما اإلعالم املطبوع فتمتلكه مؤسسات خاصة، وهو بالتايل يعمل وفقاً ملتطلبات السوق اليت تعترب          . والـترويج هلا  

متدنـية يف اجملـال الثقايف، حسبما كشفت عنه االستطالعات اجملراة برعاية وزارة الثقافة، إذ تغلب مادة اإلثارة                  
وقانون اإلذاعة ) Ur. 1. RS, 35/2001(سائل اإلعالم العامة وينظم قانون و. الـتجارية فـيه على املادة الثقافية  

 . جمال اإلعالم Ur. 1. RS, 18/94 (Radiotelevizija Slovenija(والتلفزة 
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 احملفوظات وقانون احملفوظات ومواد) Ur. 1. RS, 7/99(ويندرج التراث الثقايف حتت قانون محاية التراث الثقايف  -٩١١
)Ur. 1. RS, 20/97 and 32/97 .(  ًوُتعطـى األولوية ألنشطة جرد التراث الثقايف وقياسه وتقييمه وحتويله رقميا
وخـالل السـنوات األخرية، متّ التركيز بشكل خاص على أمهية املتاحف كمراكز             ). GISنظـام املعلومـات     (

 فية العامة ضـَمن القـانون املعين خبصخصة املعامل الثقا       خـالل الفـترة االنتقالـية،       و. لـلمعلومات والتعلـيم   
)Ur. 1. RS, 89/99 and 107/99(   بقـاء املعامل األساسية اليت كانت ملكاً للدولة من قبل ومل يتّم إبطال تأميمها
 .، ملكاً عاماً ميسراً للجميع بشكل عام)أي إرجاعها إىل مالكيها السابقني(

فة توجيهات االحتاد األورويب يف بكا) Ur. 1. RS, 21/95(ويلتزم قانون حقوق الطبع واحلقوق ذات الصلة  -٩١٢
هذا اجملال، ويقتبس من أحدث الترتيبات يف هذا الشأن، ويرمي لضمان أكرب قدر ممكن من االستقاللية ألصحاب                 

. األعمال اإلبداعية مراعياً يف اآلن ذاته االهتمام العام بالوصول إىل هذه األعمال اإلبداعية على أوسع نطاق ممكن       
ارسة املصلحة العامة يف الثقافة إىل مبدأ العمل احلر يف جمال الثقافة، فمنطلقه الوحيد يف التعامل كما يستند قانون مم

ومجيع هذه املسائل يشملها الدستور الذي ينص على احلق يف حرية التعبري الفين ويكلف              . مـع الثقافة هو دعمها    
 .السلطات العامة مبسؤولية تطوير التراث الثقايف ومحايته

تعلـيم املهين يف اجملال الثقايف مدرج ضمن املنهج الدراسي لثالث جامعات، وبشكل خاص يف ثالث                وال -٩١٣
ويعترب تعليم املوسيقى . أكادمييات للفنون اجلميلة، واملوسيقى واملسرح، والتلفزة واألفالم، ويف املدارس املتخصصة   

لة التعليم يف هذا اجملال للموسيقيني والكتساب       يف املرحلة االبتدائية متطوراً بشكل خاص، مما يشكل أساساً ملواص         
وال يوجد ختصص يف جمال اإلدارة الثقافية، مما يعّد نقصاً ال خيفى على             . درايـة يف جمال املوسيقى لعامة اجلمهور      

ومتشياً مع برنامج التنمية الوطين، تشجع وزارة الثقافة، شأهنا شأن الوزارات األخرى ذات الصلة،              . وزارة الثقافة 
 ). جامعة اجليل الثالث مثالً(التعليم املستمر مدى احلياة 

ومن التدابري األخرى يف هذا اجملال تشجيع التعليم املستمر مدى احلياة، والربامج املكرسة إلنعاش التراث                -٩١٤
كز املدن،  ، وربط العملية التعليمية بالثقافة، وبعث احلياة يف مرا        )املتاحف كمراكز للتعليم والفعاليات   (الـثقايف   

إنشاء مكتبات  (وإنشاء صندوق سلوفيين ألنشطة اهلواة، والقيام بأنشطة يف إطار الربنامج السنوي لوزارة الثقافة              
، والصندوق الوطين الثقايف للهواة وفروعه يف شىت        )ومراكـز ثقافـية للشباب ومراكز ثقافية بالوسائط املتعددة        

، واألنشطة )برامج الرعاية والوصاية( إمكانات ربط االقتصاد بالثقافة املناطق، والربط بني السياحة والثقافة، وتبني
 .يف جمال ختفيف الضرائب، وإنشاء مدارس ومكتبات وخدمات إدارية إلكترونية

وبسـبب املشاكل املتعلقة بتنفيذ قانون حقوق الطبع واحلقوق ذات الصلة، تضّمن برنامج احلكومة لعام                -٩١٥
وهلذا الغرض، تقوم وزارة الثقافة بتحليل الوضع فيما يتعلق         . فات هلذا القانون   صـياغة تعديـالت وإضا     ٢٠٠٣

وتتابعها يف ذلك عدة هيئات من قبيل املكتب السلوفيين للملكية الفكرية، ووكالة سلوفينيا             . حبماية حقوق الطبع  
النسخ ( سلوفينيا    حلقوق الطبع الثانوية، وغرفة التجارة والصناعة يف       SAZAS و ZAMPحلقوق الطبع، ومؤسسيت    

ويف هذا الصدد يدور النقاش العام بشكل أساسي ضمن إطار رابطة الكتاب السلوفينيني والرابطة السلوفينية ). مثالً
ومن القضايا اخلاصة اليت يدور حوهلا النقاش حتديد مستوى الريوع املستحقة عن بث األعمال . للمترمجني األدبيني

امة، وريوع املكتبات إلعارة املواد املكتوبة واملسموعة املرئية، عندما ال ُتستحق           األصـلية عرب وسائل اإلعالم الع     
وقد برزت احلاجة إىل تسوية هذه املسائل بشكل منفصل بعد استقالل سلوفينيا، وهو ما . رسوم أخرى للمكتبات



E/1990/5/Add.62 
Page 237 

نظمات مجاعية للمبدعني   ولكن مثة مشكلة أكرب تتمثل يف إقامة م       . متكنت من القيام به بشكل مالئم وسريع نسبياً       
 . تعتمد على العضوية وليس على اهلياكل املوروثة من املنظمات اليوغوسالفية السابقة للمبدعني) حقوق الطبع(

ومتّ تصميم الربنامج اإلمنائي الوطين والربنامج الثقايف الوطين السلوفيين، وقانون ممارسة املصلحة العامة يف          -٩١٦
وتتمثل األولويات يف تعزيز وتسهيل الوصول إىل األموال العامة لألغراض الثقافية           .  املبدأ الثقافة، انطالقاً من هذا   

وينحى برنامج وزارة   . ، وإىل البنية التحتية الثقافية العامة، وضمان اشتغال املؤسسات العامة بفعالية          )مناقصات(
ويتّم ربط التدابري العملية بتنفيذ الربامج . امالـثقافة هذا املنحى من خالل دعم الربامج الفنية والثقافية للصاحل الع          

 ١٩٩٦فعلى سبيل املثال، استحدثت رابطة الكتاب السلوفينيني يف عام          . الـيت تشـارك وزارة الثقافة يف متويلها       
بـرناجماً تـربوياً، قامت يف إطاره شخصيات أدبية سلوفينية، من أعضاء الرابطة املذكورة، بزيارات إىل املدارس                 

ومتول وزارة الثقافة هذا الربنامج، وأنشطة أخرى للرابطة، باالشتراك مع وزارة           .  يف شىت أحناء سلوفينيا    الـثانوية 
أبريل، والفعاليات املصاحبة على مدى أسبوع      / نيسان ٢٣(ويف يوم الكتاب السلوفيين     . التربية والعلوم والرياضة  

 مسابقة ألفضل مقال عن الكتب شاركت فيها        أجرت الرابطة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو،      ) كـامل 
من خالل (ويتمثل عنصر هاٌم آخر يف ترويج الشراكة بني قطاعي االقتصاد والثقافة . مدارس اليونسكو يف سلوفينيا

 ).البحث عن رعاة، وماحنني، وأعضاء فخريني بالتزامن مع إشاعة الثقافة وتعميمها

شطة اإلبداعية يف تقدير األعمال األصلية التقدير اخلليق هبا وإقامة         ويتمـثل اإلجراء األساسي لتحفيز األن      -٩١٧
وإن كون رواتب القطاع العام يف سلوفينيا . بنية حتتية ثقافية متينة، تليب متطلبات املبدعني املكانية والتقنية وسواها

ب يف املؤسسات الثقافية موازيـة لرواتب القطاع التجاري، وميل النظام إىل جمانسة هذه الرواتب ومواكبة الروات          
فضالً عن ذلك، فقد طورت سلوفينيا نظام . العامة هلا، هو دليل على أن املبدعني يتمتعون بظروف مواتية لعملهم    

ضمان اجتماعي لالشتراك يف التأمني الصحي وضد اإلعاقة والتأمني االجتماعي لألفراد العاملني حلساهبم اخلاص يف 
 . شخصيات مبدعة ذات شأن يف هذا اجملالجمال الثقافة والذين يعتربون

وحتظـى األنشطة اإلبداعية يف جمال الثقافة بظروف مستقرة بفضل التمويل اهليكلي املنتظم للمؤسسات               -٩١٨
وعالوة . واعتماد نظام التمويل لعدة سنوات للربامج الثقافية العامة اليت تضطلع هبا مؤسسات ثقافية غري حكومية              

لثقافية العامة يف سلوفينيا شخصيةٌ اعتبارية مستقلة تتمتع بقدر كبري من االستقاللية املهنية على ذلك، للمؤسسات ا
 .وتتصرف يف شؤوهنا القانونية والتجارية بشكل مستقل

من خالل التدابري املستعرضة أعاله، ميكن اخللوص إىل أن سلوفينيا تقف يف مصاف البلدان ذات املعايري                 -٩١٩
 فالتقليد االجتماعي الدميقراطي يقضي بأن تتحمل الدولة درجة مرتفعة من املسؤولية عن رفاه              .الثقافـية املرتفعة  

 .مواطنيها، مما أفضى إىل توفري الشروط املطلوبة للوفاء بالتزاماهتا مبقتضى الصكوك الدولية املعتمدة يف جمال الثقافة

بالتعاون مع قسم   (قايف، واملنح، والترمجات    والـوزارة، من خالل مشاركتها يف متويل برامج التبادل الث          -٩٢٠
، واالجتماعات الدولية للجمعيات والرابطات، واملنظمات والشخصيات الثقافية        )النشـر واملكتـبات يف الوزارة     

النشـطة على الصعيد الدويل، حتقق السياسة العامة النشطة لضمان حضور بارز للثقافة السلوفينية على الساحة                
، ومركز ترويج الثقافة السلوفينية، ودعم      PEN، ومنظمة   Vilenicaثلة على هذا احلضور جائزة      ومن األم . العاملية
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، Litterae Slovenicae، واجملموعة األدبية Trubarترمجة األعمال األدبية السلوفينية إىل لغات أخرى، وصندوق 
 .ومعارض الكتب، وغريها من الفعاليات الدولية والسلوفينية

 
 احلواشي

فر ويو. ال تقـدم اإلحصاءات الشهرية عن العمالة معلومات عن اجتاهات العمالة حبسب نوع اجلنس              )١(
معلومات عن العمالة حبسب نوع اجلنس لكنه ينـزع أكثر إىل قياس البنيات املختلفة، يف حني               " استقصاء اليد العاملة  "

وعليه، فقد استعملنا يف تطور     . ُتجرب األرقام املتعلقة بالعاملني والعاطلني، وبالتايل فإن معدالت النمو احملسوبة غري دقيقة           
 . استقصاء العمالة السنوي حبسب مستويات النشاط واملهارات املهنيةالعمالة البيانات املستقاة من

 : من قانون العمالة على ما يلي١١٣تنص املادة  )٢(
 :ال جيوز ألرباب العمل إبطال عقود عمل األشخاص التالية حاالهتم )١( 

ممثلو أعضاء جملس العمال أو النقابيون أو أعضاء جملس الرقابة الذين ميثلون ميثل العمال أو                 -
 العمال يف جملس مؤسسة من املؤسسات؛

املمثلون النقابيون املعينون أو املنتخبون، دون موافقة اهليئة اليت هم أعضاء فيها، أو النقابة، إن  -
هـم تصرفوا مبوجب القانون واالتفاق اجلماعي وعقد العمل، إال أن يرفضوا وظيفة مناسبة              

  يف حالة توقف الشركة عن العمل؛يقترحها عليهم رب العمل ألسباب جتارية أو
جيب أن تدوم محاية األشخاص من إلغاء عقودهم على حنو ما نصت عليه الفقرة السابقة كامل  )٢(

 .املدة اليت يعملون فيها ولسنة إضافية بعد انقضاء تلك املدة
 . عضواً يف االحتاد األورويب للنقابات١٩٩٩أصبحت رابطة نقابات سلوفينيا منذ عام  )٣(
 أوروبا املنضوية حتت االحتاد     - برغام، عضو يف شبكة النقابات الدولية        -د النقابات السلوفينية    احتـا  )٤(

األوريب للـنقابات، واالحتـاد األورويب لنقابات فنون الطباعة، واالحتاد الدويل لنقابات فنون الطباعة، واالحتاد الدويل                
 أوروبا - يف اللجنة املتعددة اجلنسيات لشبكة النقابات الدولية وهناك ممثل لربغام. لنقابات املناجم والكيماويات والطاقة

الـيت متثل مصاحل نقابات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والدول املرشحة لالنضمام والدول اليت ليست أعضاء يف                  
 .االحتاد األورويب

)٥( Sindikat delavcev Slovenije - SOLIDARNOST deluje v mednarodnih povezavah 

neinstitucionalno v programu PHARE za Slovenijo, podano pa je tudi pismo o nameri za včlanitev v 

mednarodno zvezo evropskih sindikatov ETUC. 
 . معاش اإلعاقة-تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة : راجع فصل )٦(

 .رثة ومعاش الترمل معاش الو-تأمني املعاش والتأمني من اإلعاقة : راجع فصل )٧(

ويكون . يكـون القبول بالقوة إذا عرب أحد الزوجني عن قبوله الزواج بسبب اخلوف من هتديد خطري           )٨(
القـبول باخلطأ إذا كان أحد الزوجني يعتقد أنه يتزوج شخصا معينا بينما هو يف الواقع يتزوج شخصا آخر أو يتزوج                     

 ويكون القبول باخلطأ بشأن طباع أساسية يف الزوج إذا كان .شخصا ليس هو الزوج الذي كان قد خطبه أو خطب إليه
 .الشخص سيتراجع عن الزواج لو علم باتصاف الزوج بتلك الطباع وإذا كانت تلك الطباع جتعل احلياة معاً مستحيلة

- - - - - 


