
القتصـادي  الساجمل
 واالجتماعي

 E األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(A)     GE.06-41108    051206    071206 

 ٢٠٠٦الدورة املوضوعية لعام 

 تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 فالتقارير األولية املقدمة من الدول األطرا

  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

 إضافة

 *مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ]٢٠٠٥يوليه / متوز٢١[

                                                 
 املعلومات اليت قدمتها مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية (HRI/CORE/1/Add.3)ترد يف الوثيقة األساسية  *

 .السابقة وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة باجلزء االستهاليل من تقارير الدول األطراف

Distr. 
GENERAL 
 
E/C.12/MKD/1 
29 March 2006 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/MKD/1 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ١٠- ١ ................................................................... من العهد١املادة 

 ٤ ٣٥-١١ ................................................................... من العهد٢املادة 

 ٨ ٩٧-٣٦ ................................................................... من العهد٣املادة 

 ١٧ ١٠٦-٩٨ ............................................................... من العهد٥ و٤املادة 

 ١٩ ١٧٣-١٠٧ ...................................................................لعهد من ا٦املادة 

 ٣٠ ٢١٥-١٧٤ ................................................................... من العهد٧املادة 

 ٣٤ ٢٣٩-٢١٦ ................................................................... من العهد٨املادة 

 ٣٨ ٣٢٧-٢٤٠ ................................................................... من العهد٩املادة 

  ٥٢ ٤٢٧-٣٢٨ .................................................................. من العهد١٠املادة 

  ٦٥ ٥٠٧-٤٢٨ .................................................................. من العهد١١املادة 

  ٨٤ ٦٥٣-٥٠٨ .................................................................. من العهد١٢املادة 

  ١١٥ ٨١٣-٦٥٤ .................................................................. من العهد١٣املادة 

  ١٤٦ ٩٧٦-٨١٤ ..................................................................هد من الع١٥املادة 



E/C.12/MKD/1 
Page 3 

  من العهد١املادة 

طبقاً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة بشأن حق مجيع الشعوب يف تقرير املصري، فإن مواطين مجهورية مقدونيا             -١
اليوغوسالفية السابقة قد أعربوا عن إرادهتم وصوتوا لصاحل إقامة اجلمهورية كدولة مستقلة ذات سيادة وذلك أثناء 

. ، وأكدوا عن طريق االقتراع كيان اجلمهورية وسيادهتا       ١٩٩١سبتمرب  / أيلول ٨أجـري يف    االسـتفتاء الـذي     
وتأكدت نتائج االستفتاء مرة أخرى بالبيان الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

مجهورية مقدونيا  ":  أخرى أن  ، والذي قرر، ومن بني عدة أمور      ١٩٩١سبتمرب  / أيلول ١٧يف جلستها املنعقدة يف     
اليوغوسـالفية السابقة، ستلتزم كدولة مستقلة ذات سيادة، باملراعاة الثابتة للمبادئ املقبولة عموماً والواردة يف               
وثائق األمم املتحدة، ويف وثيقة هلسنكي اخلتامية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وميثاق باريس من أجل أوروبا 

مت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة هويتها القانونية على أساس احترام املعايري الدولية          ولقد أقا . جديـدة 
فيما يتعلق بالعالقات بني الدول، واملراعاة الكاملة ملبادئ سالمة أراضي الدولة وسيادهتا، وعدم التدخل يف الشؤون                

 ."ن الشامل للمصاحل املتبادلة مع مجيع البلدان والشعوبالداخلية، وتعزيز االحترام املتبادل والثقة، والنهوض بالتعاو

واملشار إليه من اآلن فصاعداً         (ولقـد اعـتمد الدستور اجلديد جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة            -٢
ية مجهورية مقدونيا اليوغوسالف) برملان(، والذي أعد بالتوازي مع أنشطة االستقالل، بواسطة مجعية   ")الدستور"ب    

 .١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٧السابقة يف 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    ) برملان(، اعتمدت مجعية    ١٩٩١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ويف   -٣
 . إعالناً يطالب باالعتراف الدويل جبمهورية مقدونيا كبلد مستقل ذي سيادة

 ٨واً كامل العضوية يف األمم املتحدة بتاريخ        وأصـبحت مجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عض        -٤
 .١٩٩٣أبريل /نيسان

 .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٧ اليت أدخلت على الدستور يف ١٨ إىل ٤واعتمدت التعديالت من  -٥

 :وقد ورد النظام السياسي واألهداف احملددة له يف ديباجة الدستور -٦

دوين، وكذلك املواطنني الذين يعيشون داخل      إن مواطـين مجهورية مقدونيا، وهم الشعب املق       "
حدودهـا وهم األلبان واألتراك والفالشا، والصرب، والغجر، الشعب البوسين وغري ذلك من اجلنسيات      
الـيت تعـيش يف مجهوريـة مقدونيا، والذين يتحملون مسؤولية دولتهم يف احلاضر واملستقبل، الواعون                

من جهد وكفاح إلقامة دولة مقدونيا املستقلة ذات السيادة،         واملعـترفون باجلمـيل ألسالفهم ملا بذلوه        
واملسـؤولون عن األجيال القادمة للحفاظ وتطوير كل شيء ذي قيمة من التراث الثقايف الغين والتعايش       

 جلمهورية مقدونيا، طبقاً لتقاليد كيان      -داخـل مقدونيا، واحلقوق املتساوية وااللتزامات للصاحل العام         
سبتمرب / أيلول ٨وقرارات مجعية مناهضة الفاشية لتحرير الشعب املقدوين، واستفتاء         دولـة كروشـيفو     

، قد قرروا إقامة مجهورية مقدونيا كدولة مستقلة ذات سيادة، بغية إرساء وتعزيز حكم القانون،             ١٩٩١
 وضـمان حقـوق اإلنسـان واحلـريات املدنية، وتوفري السلم والتعايش، والعدالة االجتماعية، والرفاه       
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) برملان(االقتصـادي واالزدهار يف حياة الفرد واجملتمع، ويف هذا الصدد، وعن طريق ممثليهم يف اجلمعية                
 ".مجهورية مقدونيا، املنتخبني بواسطة انتخابات حرة ودميقراطية، فإهنم يعتمدون هذا الدستور

ة بأهنا بلد دميقراطي     مـن الدسـتور، تعّرف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابق         ١ووفقـاً لـلمادة      -٧
.  فإن السيادة مستمدة من املواطنني وإليهم ترجع تلك السيادة         ٢ومبوجب املادة   . واجـتماعي مستقل ذو سيادة    

وميارس املواطنون السلطة عن طريق انتخابات دميقراطية ملمثليهم، عن طريق االستفتاء وبواسطة أشكال أخرى من 
 . التعبري املباشر

 من الدستور القيم األساسية للنظام الدستوري جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة           ٨وتعّرف املادة    -٨
احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان واملواطن، املعترف هبا يف القانون الدويل، واليت حيددها الدستور،             : على أهنا 

 هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية،     وحرية التعبري، عن اهلوية الوطنية، وحكم القانون، وفصل سلطات الدولة إىل          
واألخـذ بالـتعددية السياسية وإجراء االنتخابات احلرة املباشرة الدميقراطية، واحلماية القانونية للملكية، وحرية              
السـوق، والقيام باملشاريع، واملنحى اإلنساين، والعدالة االجتماعية والتضامن، واحلكم الذايت احمللي، والتخطيط             

اكن للنهوض املالئم بالبيئة البشرية، وكذلك احلماية والتنمية البيئية، واحترام مبادئ القانون الدويل             املناسب لألم 
 .املقبولة عاملياً

إن مجيع موارد مجهورية مقدونيا، واجملموعة النباتية واحليوانية، واملرافق ذات االستخدام املشترك، وكذلك             " -٩
والتارخيية اخلاصة احملددة بالقانون، هي مرافق ذات نفع مشترك للجمهورية          األشـياء واملـباين ذات القيمة الثقافية        

وتضمن اجلمهورية محاية التراث التارخيي والفين للشعب املقدوين والنهوض به وتعزيزه،           . وتتمـتع حبمايـة خاصة    
 ).ن الدستور م٥٦املادة ("وكذلك تراث اجلنسيات والكنوز اليت تشكلها، وذلك بغض النظر عن وضعها القانوين 

ويـنظم قـانون االمتيازات الطريقة والشروط اليت ميكن مبوجبها املوافقة على املرافق ذات الصاحل العام                 -١٠
 .للجمهورية، واليت حددها القانون

  من العهد٢املادة 

ة ، فإن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابق     )١(١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ٢٠مبقتضى قرار احلكومة املؤرخ      -١١
واحلقوق اليت يضمنها العهد قد     . قد انضمت إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

، والذي يتضمن   ١٩٩١جتسـدت يف النظام القانوين جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن طريق دستور             
والدستور يدمج بالكامل أحكام العهد     . ية الثقافية كُرِّس للحقوق االقتصادية واالجتماع   ) ٢الفصل  (فصالً خاصاً   

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، ليس فحسب من حيث هيكلها، ولكن أيضاً من حيث 
 .وقد وردت معلومات مفصلة بشأن تنفيذ أحكام العهد يف هذا التقرير احلايل طبقاً ملواد العهد. مضمون هذه احلقوق

                                                 
 االحتادية، فإن تاريخ    بالنسـبة للصكوك القانونية الدولية املأخوذة باخلالفة من مجهورية يوغوسالفيا          )١(

 .١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٧اخلالفة طبقاً للقانون الدستوري بشأن تنفيذ دستور مجهورية مقدونيا هو 
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تمتع مجيع املواطنني الذين كانت تشملهم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، باحلقوق واحلريات            وي -١٢
فإن مواطين مجهورية " من الدستور، ٩وطبقاً للمادة . املضمونة بالدستور، واليت وردت بإسهاب يف التشريع احمللي

اجلنس أو العرق أو اللون أو األصل الوطين          مقدونـيا متساوون فيما يتعلق حبرياهتم وحقوقهم، بصرف النظر عن           
واملواطنني متساوون أمام   . أو االجـتماعي، واملعـتقدات السياسية والدينية، أو املمتلكات أو املركز االجتماعي           

 ". الدستور والقانون

ن وكقاعدة، فإ. ويف الـنظام القـانون احملـلي، تشكل احلريات وحقوق اإلنسان مبدأ دستورياً أساسياً         -١٣
احلـريات واحلقـوق معترف هبا على أساس الدستور، يف حني أن شروط وطريقة حتقيقها ميكن أن تقنن بواسطة     

 .القانون فقط إذا ما كان هناك ترخيص دستوري بذلك، وفقط يف إطار مثل هذا الترخيص

لكل مواطن أن حيق ":  من الدستور محاية احلريات واحلقوق اإلنسانية طبقاً ملا يلي  ٥٠وتضـمن املـادة      -١٤
يسعى من أجل محاية حرياته وحقوقه اليت نص عليها الدستور أمام احملاكم العادية، فضالً عن احملكمة الدستورية                 

واحلماية القضائية للقوانني . جلمهورية مقدونيا، يف إطار اإلجراءات اليت تستند إىل مبادئ األولوية واالستعجال فيه
 ."ؤسسات األخرى اليت متارس والية عامة، مضمونة أيضاًَالفردية إلدارة الدولة، وكذلك امل

لـلمواطن احلق يف اإلطالع على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكذلك املسامهة بصورة نشطة،              "
 ".سواء فردياً أو مجاعياً مع آخرين، يف تعزيزها ومحايتها

يق الفعال هلذا الشكل من احلماية وال سيما        وتعتـرب ممارسة الوظيفة القضائية أمراً حامساً من أجل التحق          -١٥
ومثة عدد من األحكام يف القانون اخلاص باحملاكم، يضمن استقالل احملاكم عند أدائها             . بصـورة مسـتقلة وذاتية    

وفضالً عن ذلك، ومن أجل التنفيذ الفعلي للحماية القانونية، ينص القانون على أن تلتزم كل       . لوظيفتها القضائية 
، وعندما تدخل املسألة ضمن اختصاصها، بإنفاذ احلكم، ويتم إنفاذ حكم احملكمة الصادر والواجب  هيئة حكومية 

 .التنفيذ بأسرع وأكفأ الطرق، وال ميكن عرقلته بقرار من أي هيئة حكومية أخرى

 جلمهورية وباإلضافة إىل احملاكم النظامية، فإن حريات املواطنني وحقوقهم حتميها أيضاًَ احملكمة الدستورية -١٦
 من  ١وطبقاً للفقرة   "). احملكمة الدستورية "واليت سيشار إليها من اآلن فصاعداً ب          (مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    

 من الدستور، فإن احملكمة الدستورية حتمي احلريات واحلقوق للفرد واملواطن فيما            ٣، الفقرة الفرعية    ١١٠املادة  
كر والتعبري العام للفكر، والرابطات السياسية والنشاط، وكذلك حظر التمييز          يتعلق حبرية العقيدة، والضمري، والف    

 . بني املواطنني على أساس اجلنس والعرق والدين أو االنتساب الوطين واالجتماعي والسياسي

وتـنظم محاية احلقوق واحلريات أمام احملكمة الدستورية بواسطة النظام الداخلي للمحكمة الدستورية،              -١٧
 مبقتضاه جيوز ألي مواطن طلب محاية حرياته وحقوقه أمام احملكمة الدستورية يف غضون شهرين من تاريخ  والذي

تقدمي اإلجراء الفعلي، أي من تاريخ علم الشخص باإلجراء الذي أسفر عن حدوث االنتهاك، ولكن مبا ال يتجاوز 
 يف املسألة على أساس جلسات املرافعة       وكقاعدة، تبت احملكمة الدستورية   . مخس سنوات من تاريخ ذلك اإلجراء     

وستحدد احملكمة الدستورية ما إذا كانت حقوق اإلنسان وحرياته قد   . العامة اليت يشارك فيها أمني املظامل الوطين      
انتهكـت، ورهناً مبا تقرره، فإهنا قد تبطل اإلجراء الذي اختذه الشخص، أو متنع اإلجراء الذي أدى إىل حدوث                   
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وجيوز للمحكمة الدستورية إصدار قرار يرجئ إنفاذ اإلجراء الذي اختذه الفرد أو            . فض الطلب االنـتهاك، أو تر   
 .أثره، إىل أن يتم البت يف هذا األمر بصورة هنائية

وإىل جانب احلماية املباشرة اليت توفرها احملكمة الدستورية، يف إطار اختصاصها الرئيسي املتمثل يف مراقبة  -١٨
والقانونـية، تقوم أيضاً وبصورة منتظمة عن طريق ما يسمى باحلماية االفتراضية حلقوق             الـنواحي الدسـتورية     

اإلنسـان، باستخدام قدرهتا على إلغاء أحكام القوانني والقوانني الفرعية اليت ستتعارض مع الدستور أي تنتهك                
 البت يف تطابق القوانني ، أبطلت احملكمة الدستورية، عند١٩٩٧ وحىت ١٩٩٣ومن . احلقوق اليت يكفلها الدستور

مـع الدسـتور، العديد من احلاالت اخلاصة بإحكام القوانني احملددة وغريها من التعليمات األخرى اليت انتهكت              
 .بواسطتها احلقوق املكفولة بالدستور

ي ومن أجل محاية احلقوق الدستورية والقانونية للمواطنني واليت انتهكت بواسطة اإلدارة احلكومية أو أ              -١٩
وينتخب برملان . هيئات أو منظمات أخرى اليت متارس واليات عامة، نص الدستور على إنشاء مكتب أمني املظامل
وطبقاً للقانون  . مجهوريـة مقدونـيا اليوغوسالفية السابقة أمني املظامل لفترة مثان سنوات، مع احلق يف مدة ثانية               

أكثر جيري انتخاهبم وفصلهم بواسطة الربملان، وذلك بناء على اخلاص بأمني املظامل، فإن أمني املظامل له مندوب أو 
 . اقتراحه، وذلك لفترة مثان سنوات، مع احلق يف مدة ثانية

 ٤البند  (وقد أنشأ الربملان اللجنة الدائمة للدراسات االستقصائية املعنية حبماية حريات املواطن وحقوقه              -٢٠
وتستخدم النتائج اليت تتوصل إليها هذه اللجنة       . نسان للمواطن بغية محاية حقوق اإل   )  للدستور ٧٦مـن املـادة     

كأسـاس للشروع يف إجراءات بغرض حتديد مسؤولية شاغلي املناصب العامة الذين انتهكوا أو أساؤوا احلريات                
، وتتعاون اللجنة يف عملها مع منظمات علمية ومهنية، ومع اهليئات األجنبية والدولية ذات الصلة. وحقوق املواطن

 . وكذلك مع اهليئات العاملة يف الربملان

 من الدستور، يتمتع األجانب باحلريات واحلقوق املكفولة بالدستور، وبالشروط اليت       ٢٩وطـبقاً للمادة     -٢١
وتكفل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة حق اللجوء لألجانب        . يـنظمها القـانون واالتفاقـات الدولية      

وجيوز التسليم فقط .  املضطهدين من أجل معتقداهتم وأنشطتهم الدميقراطية أو السياسيةولألشخاص عدميي اجلنسية
على أساس اتفاق دويل معدل وعلى أساس مبدأ املعاملة باملثل وال ميكن تسليم أجنيب جلرم جنائي سياسي، حيث                  

 . ال ينظر إىل قوانني اإلرهاب كجرائم جنائية سياسية

دستور، جيوز لألجنيب املقيم يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أن حيصل            من ال  ٣١وعمالً باملادة    -٢٢
 من قانون احليازة واحلقوق ٢وعمالً باملادة . على احلق يف حيازة املمتلكات، مبوجب الشروط اليت حيددها القانون

، فإن مجيع   )٢٠٠١/ ١٨بقة، رقم   اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السا     (األخرى املتعلقة بامللكية    
وإىل . األشخاص احملليني وذوي اجلنسيات األجنبية واألشخاص القانونيني، جيوز هلم احلصول على احلق يف امللكية             

 . من الدستور متنح احلق بنقل رؤوس األموال واألرباح املستثمرة حبرية٥٩فإن املادة . جانب ذلك

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أرقام          (ء  ومبوجـب قـانون تنقل وإقامة الغربا       -٢٣
فإن املواطنني األجانب هلم احلق يف اإلقامة املؤقتة والدائمة بالطريقة          ) ٤٥/٢٠٠٢ و ٢٦/٩٣،  ٦٦/٩٢،  ٣٦/٩٢
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صول وبالشـروط اليت حيددها هذا القانون وتنظم أحكام هذا القانون وبصورة مفصلة الشروط واإلجراءات للح              
 .على اإلقامة املؤقتة أو الدائمة، وكذلك حقوق والتزامات الشخص املطالب باإلقامة

 من هذا القانون على أن أي أجنيب يدخل البالد ألغراض العمالة، أو التعليم، أو البحث             ١٢وتنص املادة    -٢٤
ة إىل البعثة القنصلية يف     ويقدم طلب التأشري  . العـلمي أو أداء بعض األنشطة املهنية، جيب أن حيصل على تأشرية           

املنظمة اليت سيعمل هلا،      /ويذكر األجنيب يف استمارة الطلب أسباب الزيارة، وعلى سبيل املثال الشركة          . اخلـارج 
 .أو املؤسسة التعليمية اليت سيدرس هبا، أو نوع البحث العلمي الذي سيقوم به

وحال استالم الطلب من املكتب . الداخليةوإن إصـدار بعـض أنواع التأشريات، يتطلب موافقة وزارة      -٢٥
القنصـلي، وقـبل إصدار موافقتها، حتصل وزارة الداخلية على تقييم من مسؤول الوزارة املختص باملنطقة اليت                 

 .سيعمل هبا أثناء إقامته يف البالد

وج صاحلة ملدة   خر/وعندما يتسلم املكتب القنصلي موافقة وزارة الداخلية، حيصل األجنيب على تأشرية دخول            -٢٦
 .شهر وحتمل التأشرية بوضوح الغرض الذي من أجله صدرت التأشرية، مثل العمالة، أو التعليم، أو البحث العلمي

وعند دخول مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، يلتزم األجنيب احلامل للتأشرية بتقدمي طلب من أجل  -٢٧
 .رة الداخلية يف مكان اإلقامةتصريح إقامة مؤقتة لدى الوحدة احمللية لوزا

تصريح (وأي أجـنيب يطلب تصريح إقامة مؤقتة ألغراض العمالة، ينبغي له أن يرفق املوافقة على العمل    -٢٨
وجيب على األجنيب الذي    . باستمارة الطلب، واليت حصل عليها من مكتب العمالة عند دخوله إىل البالد           ) العمل

لة دراساته، أن يرفق شهادة تثبت وضعه كطالب متفرغ يف املدرسة أو            يطلـب تصـريح إقامة مؤقتة بغية مواص       
 .اجلامعة  ذات الصلة املوجودة يف البالد

وأي أجـنيب يطلب تصريح إقامة مؤقتة ألغراض البحث، ينبغي أيضاً أن يقدم املوافقة على أداء البحث                  -٢٩
 .العلمي الصادرة عن املؤسسة أو املنظمة املختصة

إىل الوثائق املذكورة أعاله، يلتزم األجنيب أيضاً بإبراز قرائن سبل العيش، أو أي وثائق ذات            وباإلضـافة    -٣٠
 .صالحية مثل بيان احلساب املصريف، أو املرتب، أو إثبات املنحة الدراسية

فترة وتقوم الوحدة احمللية لوزارة الداخلية بإصدار تصريح اإلقامة املؤقتة وذلك خبتم وثيقة سفر األجنيب ب               -٣١
وجيوز جتديد تصريح اإلقامة املؤقتة     . إقامة صاحلة ملدة سنة أو حىت انتهاء وثيقة السفر، إذا ما كانت تقل عن سنة              

بـناء على طلب األجنيب، ولكن هذا ال بد وأن يتم قبل انتهاء أجل تصريح اإلقامة املؤقتة، طاملا أن الشروط اليت                    
 .ا وأن أسباب التمديد ميكن دعمها بالقرائنصدر مبوجبها التصريح األويل ما زالت هي ذاهت

وبعـد أن يكون املواطن األجنيب قد أقام بصورة مستمرة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ملدة               -٣٢
 .، جيوز له أن حيصل على تصريح إقامة دائمة)على أساس اإلقامة املؤقتة(ال تقل عن ثالث سنوات 
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اهدات واالتفاقات الدولية املعقودة مع دول أخرى، يتمتع املواطنون األجانب بنفس       وطبقاً للقانون، واملع   -٣٣
احلقوق مثل غريهم من مواطين مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أو بالقدر واملستوى املنصوص عليهما يف               

 .االتفاقات الثنائية على أساس مبدأ املعاملة باملثل

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أرقام       (ماية االجتماعية   وطبقاً للقانون اخلاص باحل    -٣٤
فـإن املواطنني األجانب احلائزين على إقامة دائمة يتمتعون         ) ٦٥/٢٠٠٤،  ١٧/٢٠٠٣،  ١٦/٢٠٠٠،  ٥٠/١٩٩٧

 .ية السابقةبنفس احلقوق فيما يتعلق باحلماية االجتماعية بوصفهم من مواطين مجهورية مقدونيا اليوغوسالف

اخلاص  وجيوز هلؤالء األشخاص كذلك املشاركة يف سوق العمالة مبوجب الشروط املنصوص عليها يف القانون     -٣٥
 ١١/١٩٧٨ اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة رقم      (بشروط إنشاء عالقات عمل مع الغرباء       

وينظم ). ١٩٩٣/ ١٢رقم "  مقدونيا اليوغوسالفية السابقةاجلريدة الرمسية جلمهورية" وكذلك ١٩٨٩/ ٦٥ورقم 
هـذا القـانون اإلجـراءات والشروط واألحكام اليت جيوز لألجانب مبوجبها املشاركة يف سوق العمالة والتمتع             

ويوظف األجانب على أساس . باحلقوق وااللتزامات النامجة عن العمالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 .ح عمل سبق صدوره، ويليه منح اإلقامة املؤقتةتصري

 )٢( من العهد٣املادة 

 من الدستور، فإن مجيع املواطنني متساوون فيما يتعلق حبرياهتم وحقوقهم، بصرف النظر             ٩طبقاً للمادة    -٣٦
ملمتلكات أو  عن اجلنس أو العرق أو اللون، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو املعتقدات السياسية والدينية، أو ا                

 .املركز االجتماعي

وبناًء على ذلك، يعترف الدستور جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املضمونة مبوجب العهد  -٣٧
 . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وباملساواة بني املرأة والرجل

 .نية عن طريق النظام القضائي بأكملهوفضالً عن ذلك، تنفذ املساواة اجلنسا -٣٨

، مت إنشاء إدارة تعزيز املساواة اجلنسانية       ١٩٩٧يناير  / ومبوجـب قرار حكومي صادر يف كانون الثاين        -٣٩
والوظيفة األساسية هلذه اإلدارة هي التأثري بصورة إجيابية على تعزيز          . داخل وزارة العمل والسياسات االجتماعية    

 باملسـاواة اجلنسانية، طبقاً لالتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها مجهورية مقدونيا            مكانـة املـرأة والـنهوض     
وتفي اإلدارة هبذه الوظيفة . اليوغوسالفية السابقة، وذلك لضمان أن تتمتع كل النساء متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان

، ١٩٩٩ اليت اعتمدهتا احلكومة يف      بفضل املبادرة بأنشطة حمددة مبوجب خطة العمل الوطنية للمساواة اجلنسانية،         
 . واليت هتدف إىل بلوغ األهداف واألولويات اليت وضعتها خطة العمل املذكورة

                                                 
لـلمزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ هذه املادة، انظر التقارير الدورية األويل والثاين والثالث جلمهورية                )٢(

 .(CEDAW/C/MCD/1-3)القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بشأن اتفاقية 
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وفضالً عن ذلك، تنسق إدارة تعزيز املساواة اجلنسانية أنشطة املساواة اجلنسانية داخل القطاع العام بالنظر  -٤٠
كومة وتقدم اقتراحات ومبادرات من أجل التغلب على املشكالت يف القوانني واللوائح والقرارات اليت تعتمدها احل

وتتعاون هذه اإلدارة كذلك مع العديد من املنظمات        . اليت تواجه املرأة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       
 .غري احلكومية وتدعم أنشطتها

 جلان للمساواة   ١٠ي، جرى إنشاء    ولضمان عدم إدماج اجلنسانية وكذلك تقدم املرأة على املستوى احملل          -٤١
. وقد أنشئت هذه اللجان طبقاً للنظام األساسي للمجالس احلكومية احمللية         .  مـدن عرب البالد    ١٠اجلنسـانية يف    

 .وينتمي أعضاء اللجان إىل أحزاب سياسية متنوعة

السياسات احمللية من ناحية وتتمثل املهمة األساسية للجان املساواة اجلنسانية يف التأثري بصورة إجيابية على  -٤٢
وتقوم اللجان . املساواة اجلنسانية، بغية التغلب على بعض املشكالت احملددة اليت تواجهها املرأة على املستوى احمللي

بـإعداد خطـط عملها احمللية، اليت تتوخى عدة أهداف واحتياجات متنوعة لكل بلدية على حدة، كيما جيري                  
 .حتقيقها على املدى القصري

ومثة العديد من املنظمات غري احلكومية يف البالد، اليت تعمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، والقضاء على  -٤٣
وخالل السنوات القليلة األخرية، أمثرت األنشطة املتعددة للمشاركني        . التمييز ضد املرأة وبلوغ املساواة اجلنسانية     

 .يف احلركة النسائية نتائج كبرية

وهو ميارس ضغوطه على القطاع العام ووسائل       . ٢٠٠٠مارس  / املرأة املقدونية يف آذار    وقـد أنشئ لويب    -٤٤
: والفـريق هـو عبارة عن ائتالف مفتوح العضوية للمرأة وهو ميثل جمموعات خمتلفة من النساء مثل                . اإلعـالم 

نقابات العمال؛  املـنظمات غـري احلكومية؛ واألحزاب السياسية؛ واملؤسسات احلكومية؛ واحلكومات احمللية؛ و           
. ووسائط اإلعالم؛ وفرادى النساء يف خمتلف اجملاالت؛ ومن خمتلف اخللفيات الوطنية، والعرقية واألحزاب واألديان

وفـي تلك السنة، وفرت وزارة العمل والسياسـات االجتماعيـة املباين للمكتب الوطين للويب املرأة املقدونيـة 
طة الربنامج، أي األهداف اخلاصـة بـه، متشياً مع خطـة العمل الوطنيـة مما يعطي دعماً لوجستياً لتحقيق أنش

 . للمساواة اجلنسانية

وتوفر هذه الرابطة الدعم اللوجسيت     . ٢٠٠٣مارس  /وتكونـت رابطة للمرأة العضوة يف الربملان يف آذار         -٤٥
ومتنح الرابطة مجيع   . ة اجلنسانية للعضـوات يف الربملان من أجل أداء مهامهن املهنية، وال سيما من منظور املساوا             

أعضاء الربملان املنتمني إىل خمتلف األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان، الفرصة لاللتقاء واملناظرة ومناقشة املواضيع 
وفضالً عن ذلك،   . اجلارية، ومقابلة ممثلي املنظمات غري احلكومية، ونقابات العمال، ووسائط اإلعالم واملواطنني          

 . الرابطة تبادل التجارب والتعاون مع النساء العضوات يف الربملان من بلدان أخرىتيسر 

ولقد أنشئ لويب املرأة املقدونية وكذلك رابطة املرأة العضوة يف الربملان مبوجب أنشطة مشروع فريق عمل  -٤٦
 . ميثاق تثبيت املساواة اجلنسانية

 منظمة غري حكومية نسائية نشطة،      ٥٠ هناك ما يزيد على      ويف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،     -٤٧
 . امرأة متطوعة١٠٠ ٠٠٠يعمل هبا ما يزيد على  
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ولقـد أظهرت املنظمات غري احلكومية واملؤسسات احلكومية مهارة احترافية يف تعاوهنا معاً على مدى                -٤٨
 . السنوات، وقد جنم ذلك عن إحراز التقدم من ناحية املساواة اجلنسانية

 املرأة يف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويف احلكومة احمللية

ومن األمهية  . ٢٠٠٢يوجد حالياً برملان متعدد األحزاب، وهو قد أنشئ نتيجة االنتخابات الربملانية لعام              -٤٩
، أو  ٢٢لمرة األوىل   ومن مث، فإنه هناك ول    . اإلشارة إىل أنه قد حدثت زيادة يف عدد النساء العضوات يف الربملان           

وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل التعديالت      .  عضواً يف الربملان، هن من النساء      ١٢٠ يف املائـة، مـن بني ال           ١٨,٣
 منه أن كل    ٣٧، والذي توخى يف املادة      ٢٠٠٢واإلضافات اليت أدخلت على القانون انتخاب أعضاء الربملان، يف          

 . لى األقل من التمثيل على القائمة املقترحة للمرشحني ع يف املائة٣٠جنس جيب أن حيصل على نسبة 

 يف املائة من    ٤,٢ أو   ٥ طبقاً لقاعدة األغلبية، جاءت نسبة       ١٩٩٠ويف أول انتخابات برملانية أجريت يف        -٥٠
، ومن مث . ، أجريت االنتخابات الربملانية التالية طبقاً لنفس النظام       ١٩٩٤ويف  . ، من النساء  ١٢٠أعضاء الربملان ال      

ويف االنتخابات الربملانية   .  يف املائة من النساء    ٣,٣ أو   ٤ عضواً يف الربملان، كانت نسبة       ١٢٠فمن بني جمموع ال       
، واليت جرت وفقاً للنظام املختلط، أي توليفة من األغلبية والنظام االنتخايب النسيب، كانت نسبة   ١٩٩٨الثالثة يف   

 .، من النساء١٢٠ن ال   يف املائة من عدد أعضاء الربملا٧,٥ أو ٩

 ٢٠وحىت تارخيه، فإن عدد النساء يف الوزارة ذات ال            : واحلالة يف السلطة التنفيذية هي على النحو التايل        -٥١
 وزيراً، توجد ثالث نساء وهن      ١٩ويف حتالف جملس الوزراء احلايل وعدده       . ٣ عضـواً، مل يتجاوز أبداً       ٢٧أو  

وطبقاً لبيانات احلكومة، فإن    . ئبة رئيس الوزراء املكلفة باالندماج األورويب     وزيرة اخلارجية، وواحدة للعدل، ونا    
.  منهم من النساء٧٠ من العاملني املدنيني، ١٠٧األمانة العامة للحكومة، بوصفها الدائرة املهنية للحكومة، تشغل 

 .واثنتان وثالثون من هذا العدد تشغلن وظائف إدارية

، وهي قيد التنظيم، فإن     )السجل املركزي ( من وكالة موظفي اخلدمة املدنية       وطـبقاً للمعلومات الواردة    -٥٢
دون األخذ يف االعتبار العاملني يف الربملان، ويف وزارة الداخلية، ووزارة        (اجملمـوع الكـلي لـلموظفني املدنيني        

 أو ٣ ٨٣٤، فإن ٧ ٥٠٠من جمموع عدد العاملني املدنيني البالغ ) االقتصاد وبعض حماكم الدرجة األوىل يف البالد
 يف املائة أو ٤٤,٠٨، فإن نسبة ١ ٠١٤ومن إمجايل املوظفني املدنيني اإلداريني البالغ .  يف املائة من النساء٥١,١٢
 . ختص النساء٤٤٧

 ٣٢ من إمجايل عدد العاملني املدنيني، من النساء، ونسبة ١١٣وطبقاً للبيانات اخلاصة بالربملان، فإن هناك  -٥٣
 . يف املائة منهن يشغلن وظائف إدارية٢٨,٣١أو 

يونيه / حزيران ٣٠والنسـاء ميثلن بصورة أفضل يف اهليئة القضائية، كما يتضح من البيانات املؤرخة يف                -٥٤
 . يف املائة ختص النساء٢٩,١٦ أو ٧ قاضياً يف احملكمة العليا، فإن ٢٤، واليت أظهرت أن من بني ال  ٢٠٠٤

اكم الثالث لالستئناف يف سكوبيا، وبيتوال وستيب، فإنه من بني إمجايل عدد وفضـالً عن ذلك، ويف احمل   -٥٥
 . يف املائة من النساء٤٦,٩٨ أو ٣٩ قاضياً، ٨٣القضاة البالغ 
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 قاضياً يف حماكم الدرجة األوىل يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية          ٥٢٥ومـن بني إمجايل القضاة البالغ        -٥٦
 .  يف املائة من النساء٤٥,٤٧ أو نسبة ٢٨٦السابقة، فإن 

وميكـن أن خنلـص مما سبق ذكره إىل أن عدد النساء القضاة يف احملاكم االبتدائية هو ُمرٍض حيث متثيل                 -٥٧
ومع ذلك، فإذا ما أخذ املرء يف االعتبار عدد النساء يف احملكمة العليا بوصفها أعلى حمكمة                . متوازن بني اجلنسني  

 يف ٢٩,١٦فإن التمثيل البالغ نسبته . ليوغوسالفية السابقة، فإن الصورة ختتلف متاماً     قضائية يف مجهورية مقدونيا ا    
 .، ليس باملستوى املرضي٢٤املائة أو النساء السبع القضاة من إمجايل 

 يف هيئة احملامني جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، فإن         ١ ٣١٤ -ومـن بني إمجايل عدد احملامني        -٥٨
والبيانات مأخوذة عن هيئة احملامني جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية        .  يف املائـة مـن النسـاء       ٣١,٨٨ أو   ٤١٩

 .٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٣١السابقة، واليت استكملت مؤخراً يف 

ومن بني  . ، طبقاً للتقسيم اإلقليمي اجلديد    ٢٠٠٥أجريت االنتخابات احمللية اليت متت يف       : احلكومة احمللية  -٥٩
 عمدة املنتخبني، هن من     ٨٥وثالثة من بني ال       .  من النساء  ٣٠٩، فإن   ١ ٣٩١املستشارين املنتخبني البالغ    عـدد   
 .النساء

 عضواً منتخباً يف مجعية بلدية      ٧٠، فمن بني جمموع     ١٩٩٠وطـبقاً لنتائج االنتخابات احمللية األوىل يف         -٦٠
 عضواً منتخباً يف    ١ ٥١٠يف حني أن من بني ال          يف املائة،    ٥,٧ نساء أو    ٤مقاطعـة سـكويب، كان هناك فقط        
، مل متثل   ١٩٩٦يف االنتخابات احمللية لعام     .  يف املائة من النساء    ٤,٩ أو   ٧٤اجلمعـيات البلدية، كان هناك فقط       

 مستشاراً، ١ ٧١٠ من العمد املنتخبني، وبالنسبة للمجالس البلدية، فمن بني إمجايل         ١٢٤امرأة واحدة من بني ال        
، انتخبت ثالث نساء، أو     ٢٠٠٠ويف االنتخابات احمللية لعام     ). يف املائة  ٦,١أو  ( امرأة   ١٠٥هناك فقط   كانـت   

، وهي  ١ ٩٠٦ امرأة انتخنب من بني إمجايل عدد املستشارين املنتخبني البالغ           ١٦١ يف املائة، كعمد، و    ٢,٥نسبة  
 . يف املائة٨,٤نسبة متثيل تبلغ 

 ٢٠٠٠ و١٩٩٦ و١٩٩٠ يف االنتخابات احمللية، املرشحون واملستشارون املنتخبون

 املرشحون املنتخبون

 الفترة نساء رجال نساء رجال

١٩٩٠ )٪٦,٣٤ (٣٥٢ )٪٩٣,٦ (٥ ١٩٤ )٪٤,٩ (٧٤ )٪٩٥,١ (١ ٤٣٦ 
١٩٩٦ )٪٩,٧ (١ ٢٣٠ )٪٩٠,٣ (١١ ٤٩٤ )٪٦,١ (١٠٥ )٪٩٣,٩ (١ ٦١٥ 
٢٠٠٠ )٪١٢,٩ (١ ٢٦٥ )٪٨٧,١ (٨ ٥٢٦ )٪٨,٤ (١٦١ )٪٩١,٦ (١ ٧٤٥ 

 يف املائة يف انتخابات   ٩,٧ املرشحات قد ازداد من نسبة       -ويظهـر مـن اجلدول أعاله أن عدد النساء           -٦١
كما أن عدد النساء الاليت انتخنب بصفة مستشارة قد ازداد . ٢٠٠٠ يف املائة يف انتخابات ١٢,٩ إىل نسبة ١٩٩٦

 .٢٠٠٠ائة يف  يف امل٨,٤ إىل نسبة ١٩٩٦ يف املائة يف ٦,١كذلك من نسبة 
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 املرشحون والعمد املنتخبون يف االنتخابات احمللية

 املرشحون املنتخبون

 الفترة نساء رجال نساء رجال

١٩٩٦ )٪٣,٩ (٢٣ )٪٩٦,١ (٥٦٣ - )٪١٠٠ (١١٨ 
٢٠٠٠ )٪٥,٢ (٢٦ )٪٩٤,٨ (٤٧١ )٪٢,٥ (٣ )٪٩٧,٥ (١٢٠ 

 اليت أدخلت على قانون االنتخابات احمللية، ، ومن بني التعديالت واإلضافات٢٠٠٤يونيه /ويف حزيـران   -٦٢
 فـي املائة ٣٠سيحصل كل جنس على نسبة ": ، وتنص على ما يلي)أ( جديدة، الفقرة الفرعية ١٥أدخلت مادة 

عـلى األقل من التمثيل يف النصفني العلوي والسفلي لقوائم املرشحني املقترحـة ألعضاء اجملالس البلدية وجملس                
 ".مدينة سكويب

 رأة يف التعليمامل

. والتعليم متاح للجميع يف ظل ظروف متساوية      . لكل فرد حلق يف التعليم    ) ٤٤املادة  (عمـالً بالدستور     -٦٣
 .والتعليم االبتدائي إلزامي وجماين

 .ويطبق التشريع الساري، والذي ينظم التعليم، معاملة متساوية للطالب والتالميذ من حيث اجلنس -٦٤

ح يف التشريع احلايل الذي ينظم التعليم االبتدائي، وبالتحديد يف قانون التعليم االبتدائي وهناك إصرار واض -٦٥
، والذي يتفق مع الدستور، وجزء من برنامج اإلصالح لتغيري النظام التعليمي، إىل ضمان املساواة بني ١٩٩٥لعام 

 من أنواع الشروط املسبقة لتقدم النظام التالميذ والطالب الذكور واإلناث، وهو أمر ذو أمهية أساسية وميثل نوعاً    
وهذا يستلزم هتيئة الفرص املتساوية للحصول على التعليم ومجيع أنواع التدريب يف هذا النظام              . االجتماعي عامة 

وباملثل، ال يوجد متييز ضد التلميذات مقارنة بالتالميذ يف النظام الفرعي للتعليم قبل املدرسي              . التعلـيمي الفريد  
وهذا يثبت عدم وجود فروق بسبب اجلنس من حيث ممارسة التلميذات للحقوق واحلريات             . م االبتدائي والتعلـي 

 .األساسية يف التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي

، يضمن احلق   ٣ من املادة    ٢، بالتحديد الفقرة    ١٩٩٥وفضالً عن ذلك، فإن قانون التعليم الثانوي لعام          -٦٦
إن التمييز على أساس اجلنس أو العرق، أو        ": احلصول على التعليم الثانوي متوخياً ما يلي      املتسـاوي للمرأة يف     

 ".املعتقد، أو املمتلكات أو املركز االجتماعي، حمظور متاماً

احلق يف التعليم ملواطن مجهورية     ) ٢املادة  ( يف مادة مستقلة     ٢٠٠٠ويـنظم قـانون التعليم العايل لسنة         -٦٧
فية السابقة يف مؤسسات التعليم العايل بنفس الشروط، مما يعين املساواة يف وصول جمتمعي            مقدونـيا اليوغوسـال   

 .الذكور واإلناث على السواء إىل التعليم العايل
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وقـد أنشـئت مجيع الفصول هبيكل جنسي متجانس وحيصل تالميذ التعليم االبتدائي من اجلنسني على                 -٦٨
حصة التلميذات يف إمجايل عدد التالميذ امللتحقني باملدارس االبتدائية يف         ويرد يف اجلدول أدناه     . معاملـة متساوية  

 :الفترة املشمولة بالتقرير

 مــن ٪
 التلميذات

إمجايل عدد 
 التلميذات

إمجايل عدد 
 التالميذ

عـدد املـدارس 
 العدد الترتييب السنة الدراسية االبتدائية النظامية

١ ١٩٩٥/١٩٩٦ ١ ٠٤٦ ٢٥٩ ٥١٥ ١٢٥ ٣١٠ ٤٨,٣ 
٢ ١٩٩٦/١٩٩٧ ١ ٠٤٥ ٢٥٨ ٥٨٧ ١٢٤ ٨١٧ ٤٨,٣ 
٣ ١٩٩٧/١٩٩٨ ١ ٠٤٣ ٢٥٦ ٢٧٥ ١٢٣ ٦٢٩ ٤٨,٢ 
٤ ١٩٩٨/١٩٩٩ ١ ٠٤١ ٢٥٥ ١٥٠ ١٢٣ ٠٦٨ ٤٨,٢ 
٥ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ١ ٠٣٦ ٢٥٢ ٢١٢ ١٢١ ٧٦٨ ٤٨,٢ 
٦ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ١ ٠٢١ ٢٤٩ ٣٧٥ ١٢٠ ٤٧٨ ٤٨,٤ 
٧ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ١ ٠٠٧ ٢٤٤ ٧٤٠ ١١٨ ٥٦٣ ٤٨,٤ 

 إىل املؤشـرات الكمية املذكورة أنفاً، يالحظ أن التالميذ من كال اجلنسني يعاملون على قدم               واسـتناداً  -٦٩
وتعتمد الفروق  . املسـاواة مـن حيث سياسة االلتحاق باملدارس، والعملية التعليمية، واحلصول على الشهادات            

 . وأجيال التالميذالطفيفة اليت تظهر يف معدالت النسب املئوية بني اجلنسني على معدالت الوالدة،

 يف  ٤٨,٦ويف الفترة املشمولة بالتقرير، كانت نسبة الطالبات من أمجايل عدد طلبة املدارس الثانوية هي                -٧٠
املائة، وهو ما يتناظر مع النسبة املئوية جملتمع اإلناث يف التعليم االبتدائي، وهو ما يؤكد التمثيل املتساوي للطالبات 

 .يم الثانويمقارنة بالطالب، يف التعل

 يف املائة،   ٥٢ إىل   ٥١ ٠٠٠وفـيما يـتعلق باالنتماء اإلثين للطلبة، جاءت نسبة التلميذات املقدونيات             -٧١
 يف املائة؛ والغجريات من     ٣٧ إىل   ٢٩ ٠٠٠ يف املائة، والتركيات     ٤١ يف املائة وحىت     ٣٧والتلميذات األلبانيات   

 يف املائـة، مما يظهر     ٤٢ إىل   ٣٩يف املائة، والصربيات من      ٥٢ إىل   ٤٦ يف املائـة، والفالشيات من       ٤٠ إىل   ٣١
 .االجتاه التدرجيي

. وتنطبق املساواة بني اجلنسني أيضاً على اختيار املهن، والتوجه املهين، واحلصول على الدرجات اجلامعية              -٧٢
ف التقليدية يف املناطق    ورغـم االضطالع بأنشطة مستمرة للتقدم حنو املشاركة املتساوية للفتيات، ال تزال املواق            

 .اجلبلية هي السائدة، وهو ما جنم عنه عدم مشاركة الفتيات يف التعليم الثانوي

 طالباً باجلامعتني احلكوميتني يف البالد      ٤٤ ٧١٠، التحق ما جمموعه     ٢٠٠١/٢٠٠٢ويف الفترة الدراسية     -٧٣
يف بيتوال، وكان " س كلمنت أو ريديسكيالقدي"يف سكويب، وجامعة " القديسني سرييل وميثوديوس"ومها جامعيت 

 ٥٨٧ومن بني إمجايل الطلبة املسجلني يف الكليات وعددهم .  يف املائة٥٥,٢ طالبة أي بنسبة    ٢٤ ٦٩١من بينهم   
 يف املائة، ويف املعاهد املهنية، كان من بني اجملموع الكلي ٥٤,٨ طالبة أي ٢٣ ٩٠٥ طالـباً، كانـت هناك       ٤٣

 . باملائة٧٠ طالبة أي نسبة ٧٨٦كانت هناك ، ١ ١٢٣للطلبة البالغ 
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 يف ٥٤,٦ومقارنة بالسنوات الدراسية السابقة، ميكن القول بأن النسبة املئوية للطالبات كانت تتراوح بني  -٧٤
وعلى وجه التحديد، ويف سنة     .  يف املائة عن تلك الفترة، مما يشري إىل املشاركة األعلى للطالبات           ٥٥,٨املائـة و  
 يف ٥٥,٨ طالبة أي نسبة ٢٢ ٤٦٣ طالباً،   ٤٠ ٢٤٦كان من بني العدد اإلمجايل للطلبة والبالغ        ،  ٢٠٠٠/٢٠٠١

 ٢٠ ٣٢٥ طالباً، عدد  ٣٦ ٩٢٢، كان من بني إمجايل عدد الطلبة البالغ         ١٩٩٩/٢٠٠٠املائة؛ يف السنة الدراسية     
 يل عدد الطلبة   ، كـان إمجا   ١٩٩٨/١٩٩٩ يف املائـة؛ وأثـناء السـنة الدراسـية           ٥٥,٠٤طالـبة أي نسـبة      

، كان من بني    ١٩٩٧/١٩٩٨ منهم كان من النساء، ويف السنة الدراسية         ١٩ ٢٣٨، يف حني أن عدد      ٣٤ ٨٥٠
 .  يف املائة٥٤,٦ طالبة أي نسبة ١٧ ٤٨٤، كانت هناك ٣٢ ٠٤٨إمجايل الطلبة البالغ 

 ٧ ٩٣٠ات التعليم العايل، من وقد ازدادت النسبة املئوية جملتمع النساء يف إمجايل عدد من التحقوا مبؤسس -٧٥
 للطالبات أي بزيادة نسبتها     ٥ ٣٤١ إىل   ٤ ٣٢٤ يف املائة، وارتفعت من      ٢٢,٣ طالـباً، أي بنسبة      ٩ ٧٠٢إىل  

 يف املائة، ٥٥ و٥٣وتتراوح النسبة املئوية للطالبات من إمجايل عدد الطلبة امللتحقني حديثاً ما بني .  يف املائة٢٣,٥
 .ملئوية للطالبات يف إمجايل عدد الطلبة امللتحقنيوهو ما يساوي النسبة ا

واستناداً إىل البيانات اإلحصائية بشأن عدد الطلبة الذين خترجوا من مؤسسات التعليم العايل، فإن النسبة                -٧٦
 . يف املائة يف املتوسط٥٩,١ يف املائة أو ٦٢,٨ إىل ٥٣,٦املئوية للطالبات يف هذه الفترة هي من 

 يف املائة لنفس املدة، أي      ٥٢,٨ إىل   ٤١,١نسـبة املئوية للخرجيات بدرجة أستاذ علوم من         وتـتراوح ال   -٧٧
 يف املائة يف املتوسط، يف حني أن النسبة املئوية للخرجيات بدرجة دكتوراه يف الفلسفة، فهي تتراوح ما بني                   ٤٨,٤
 . يف املائة يف املتوسط للمدة املذكورة٣٥ يف املائة أي ٤٣,٥ و٣٠

 يف املائة، أي ٦١,٦ إىل ٥٤,٨الطالبات املقدونيات من : ي النسبة املئوية للخرجيات طبقاً لإلثنيةوفيما يل -٧٨
 يف املائة يف املتوسط؛ والتركيات ٤٨ يف املائة، أي ٥٩ إىل ٣٥ يف املائة يف املتوسط، والطالبات األلبانيات من ٥٩

 يف املائة، والطالبات    ٤٥,٨والطالبات الغجريات    يف املائة يف املتوسط،      ٥٢ يف املائة، أي     ٦٩,٢ إىل   ٣٨,٩مـن   
 . يف املائة٥٤ يف املائة والطالبات من إثنيات أخرى ٥٠ يف املائة؛ والطالبات الصربيات ٥٠,٦الفالشيات 

 منحة دراسية قدمت للمهن املطلوبة بشكل أكرب، كان هناك          ٨٠٩وفضـالً عن ذلك، ومن بني إمجايل         -٧٩
 .ها منحت للطالبات يف املائة من٦٨,٦ أي ٥٣١

 منحت للطالبات، وهو ١٤ ٣٦٢، منها ٢٠ ٩١٨وبلغ عدد ائتمانات الطلبة يف الفترة املشمولة بالتقرير    -٨٠
 . يف املائة٦٨,٦ما ميثل 

وميثل الطلبة من كال اجلنسني متثيالً متساوياً يف جمال برامج تعليم الكبار يف التعليم الثانوي، وهو يف شكل  -٨١
 . وممول ذاتياً، وهو يشتمل على حضور بعض املناهج أو امتحانات بعض الربامج يف املدارس الثانويةتعليم، ذايت

وباإلضـافة إىل ذلـك، ينص القانون على إتاحة الفرصة للتدريب املهين ملدة سنتني، لألشخاص الذين                       -٨٢
ألشخاص الربنامج املخصص للتعليم    ال حيملـون شـهادة الدراسة االبتدائية، متوخياً بذلك أن يستكمل هؤالء ا            

 .االبتدائي بالتوازي مع التدريب
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 املرأة والعمالة

لكل شخص احلق يف العمل، ويف اختيار عمله حبرية، وتوفري احلماية ) ٣٢، املادة ١الفقرة (وفقاً للدستور  -٨٣
خص بشروط متساوية دون أي نوع له أثناء العمل، واملساعدة املادية أثناء البطالة املؤقتة، كما يتاح العمل لكل ش

 .من التمييز، مبا يف ذلك التمييز بسبب اجلنس

وبناًء على األحكام الدستورية املنوه بشأهنا آنفاً، سنت قوانني عديدة وعقدت اتفاقات مجاعية، تتماشى               -٨٤
، وقانون العمل والتأمني قانون عالقات العمل: متاماً مع احلقوق الدستورية يف ميدان العمل، وخاصة القوانني التالية

 .يف حالة البطالة وقانون النهوض بالعمالة

االتفاق اجلماعي العام يف الفروع االقتصادية يف مجهورية        : وعقـد اتفاقان مجاعيان على املستوى الوطين       -٨٥
ت احلكومية،  مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واالتفاق اجلماعي العام للخدمات العامة، واملؤسسات العامة، واهليئا          

وقد عقدت مجيع االتفاقات    . وهيـئات احلكم احمللي والكيانات األخرى القانونية اليت تقوم بأنشطة غري اقتصادية           
 . يف معظمها تأسيساً على هذين االتفاقني اجلماعيني. اجلماعية

 ُعدِّل واستكمل ، املسائل املتصلة بعالقات العمل، وقد١٩٩٣وينظم قانون عالقات العمل الصادر يف عام  -٨٦
واملسائل يف هذا اجملال . يف عـدة مناسبات يف إطار اإلصالحات يف جمال سوق العمل ومبوجب مشروعات أخرى      

 .تنظمها أيضاً عدة وثائق تشريعية أخرى، واتفاقات مجاعية وعقود العمالة

وغوسالفية السابقة واالحتاد   وطـبقاً التفـاق حتقيق االستقرار واالنتساب الذي أبرم بني مجهورية مقدونيا الي             -٨٧
، اعتمدت احلكومة برناجماً ملواءمة تشريعات مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٢٠٠١إبريل / نيسان٩األورويب يف 

وتشري هذه الوثائق إىل التوجيهات املتعلقة بالعمل واليت يتعني مواءمتها مع توجيهات            . مـع تشريعات االحتاد األورويب    
ويف املـرحلة األوىل، جـرت مواءمـة لوائح العمل مع العديد من توجيهات اجلماعة االقتصادية                . ورويباالحتـاد األ  
اجلماعة االقتصادية األوروبية بشأن مبدأ تساوي أجر الرجل واملرأة، والتوجيه          /٧٥/١١٧توجيه اجمللس رقم    : األوروبية

لعمل، والتعليم والظروف املتساوية للعمل، على قدم اجلماعة االقتصادية األوروبية بشأن احلصول على ا/٢٠٧/ ٧٦رقم 
. اجلماعة االقتصادية األوروبية بشأن عبء اإلثبات يف قضايا التمييز        / ٩٧/٨٠املسـاواة؛ وإىل حٍد ما مع التوجيه رقم         

  .وترتبط هذه التوجيهات بقانون عالقات العمل والبعض منها ينطبق على القوانني األخرى املتعلقة بالعمل

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا (، من قانون عالقات العمل      ٨من املادة   ) أ(وهكذا فإن الفقرة الفرعية      -٨٨
توضح أن رب العمل لن يضع طالب العمل أو العامل يف مركز ال يتمتع              ) ٢٥/٢٠٠٣اليوغوسالفية السابقة رقم    

ة أو الدين أو املعتقدات السياسية وغريها من        فـيه باملساواة بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو العمر أو اإلعاق            
املعـتقدات األخرى أو العضوية يف نقابات العمل أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو املركزي األسري أو مركز                  

 .املمتلكات أو على أساس ظروف شخصية أخرى

ة والترقية، وتأمني العامل،    وينـبغي أن تـتوفر للمرأة والرجل الفرص واملعاملة املتساوية يف جمال العمال             -٨٩
 من قانون عالقات ٧٠من املادة ) أ(وفضالً عن ذلك، وطبقاً للفقرة الفرعية . وساعات العمل وإهناء عقد التشغيل

، ٢٥/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم        ) (أ (٧٠العمل، أضيفت مادة أخرى     
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ائف املتساوية والطلبات املتساوية ألداء العمل، يلتزم رب العمل بدفع أجر متساٍو مراعاة الوظ": ونصـها كالتايل  
 من ١وتعد أحكام العقود وأحكام االتفاقات اجلماعية اليت تتعارض مع الفقرة . "للعاملني بصرف النظر عن اجلنس

 .هذه املادة الغية وباطلة

، بواسطة مكتب اإلحصاءات    ٢٠٠٣إبريل  /يف نيسان وطبقاً للبيانات اليت مجعت يف مسح القوى العاملية          -٩٠
 يف املائة للرجال ويالحظ أن اجتاهات       ٦٥,٦ يف املائة للنساء، و    ٤٣,٤احلكومية، كان معدل زيادة النسبة املئوية       

، عندما أجريت أوىل عمليات ملسح القوى العاملة يف البالد، تبني عدم وجود             ١٩٩٦معدل األنشطة، وابتداًء من     
ويبني اجتاه مشاركة املرأة يف . ملموس، أي أنه مل يكن هناك سوى اخنفاض أو ارتفاع طفيف كل سنة    أي تغـيري    

ومثة .  يف املائة يف نفس املدة     ٢٥,٣ و ٢٠,١معدالت األنشطة أنه ال توجد هناك أي تفاوتات، وهي تتراوح بني            
 ).٢٠٠٣( للنساء ٣٩,٦ائة للرجال و يف امل٦٠,٣اجتاه مماثل يف مشاركة املرأة والرجل يف القوة العاملة، وهو 

 )٢٠٠٣-١٩٩٦(النسبة املئوية ألنشطة العمالة، حسب اجلنس 

 معدل األنشطة ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 اجملموع ٥٤,٩ ٥٣,٧ ٥٤,٨ ٥٣,١ ٥٢,٩ ٥٥,٥ ٥٢,٦ ٥٤,٥
 الرجال ٦٧,٠ ٦٦,٥ ٦٧,٤ ٦٥,٥ ٦٤,٤ ٦٥,٦ ٦٣,٧ ٦٥,٦
 النساء ٤٢,٩ ٤١,٢ ٤٢,٢ ٤٠,٨ ٤١,٧ ٤٥,٥ ٤١,٥ ٤٣,٤

وتشري أرقام البطالة منذ السنوات القليلة املاضية إىل اجتاه يف األعداد املتزايدة للنساء العاطالت عن العمل      -٩١
 يف املائة   ٤٤,٧وحازت النساء على حصة نسبتها      . ٢٠٠٣ إىل   ٢٠٠٠إزاء الرجال؛ وقد استمر هذا االجتاه من        

وحتظى النساء يف املناطق الريفية     .  يف املائة من سكان الريف العاطلني      ٣٠,٠عاطلني، و   من إمجايل سكان احلضر ال    
 يف املائـة من إمجايل عدد النساء العاطالت، يف حني أن النساء العاطالت يف املناطق احلضرية قد                  ٧١,٦بنسـبة   

 . يف املائة من إمجايل عدد النساء العاطالت٢٨,٤حظيت بنسبة 

 يف املائة من    ٤٥,٥،  ٢٠٠٣ النشطني، وطبقاً لبيانات عملية مسح القوى العاملة لعام           عدد السكان غري   -٩٢
 يف املائة، يف حني ٦٢,١ من النساء، أي ٤٤٥ ٩٠٠ومن بني إمجايل السكان غري النشطني، هناك . إمجايل السكان

 . يف املائة٣٧,٩ من الرجال، أي ٢٧٢ ٥٠٠أن هناك 

 . املائة من إمجايل العاملني يف٤٠، شكلت النساء نسبة ٢٠٠٣ويف  -٩٣

 )بالنسبة املئوية (٢٠٠٣-١٩٩٦معدالت العمالة يف 

 معدل العمالة ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 اجملموع ٣٧,٤ ٣٤,٤ ٣٥,٩ ٣٥,٩ ٣٥,٨ ٣٥,٦ ٣٥,٨ ٣٤,٥
 الرجال ٤٧,٥ ٤٤,٦ ٤٥,٤ ٤٤,٦ ٤٤,٧ ٤٦,٣ ٤٣,٥ ٤١,٣
 النساء ٢٧,٤ ٢٤,٤ ٢٦,٣ ٢٧,٢ ٢٧,١ ٣٠,٩ ٢٨,١ ٢٧,٧

 .٢٠٠٣مسح القوى العاملة لعام : املصدر
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 يف  ٤٦,٨وبنسبة  . ومثـة فرق واضح يف مشاركة املرأة باملقارنة مع الرجل، من ناحية املؤهالت املهنية              -٩٤
املني من ذوي املائة، فإن املرأة تعترب ممثلة متثيالً عالياً بني جمموعات العاملني من ذوي التعليم العايل، وأيضاً بني الع

 . باملائة٤٦,٧التعليم املهين يف املعاهد الصغرى، بنسبة 

والفرق بني النسبة املئوية للنساء فيما يتعلق باملؤهالت املهنية، واضح عندما يقارن املرء مشاركة املرأة يف   -٩٥
 . لعمالة املرأةفالنساء عادة ما يوظفون يف القطاعات اليت تعترب تقليدياً مالئمة أكثر. قطاعات العمالة

ومثة جمموعة إرشادية بصورة خاصة فيما بني النساء وهي جمموعة العاملني املرتليني غري مدفوعي األجر،                -٩٦
وعلى النقيض من ذلك، فإن     . والـذي يثبت مرة أخرى الوضع الضعيف للمرأة داخل األسرة، ويف اجملتمع ككل            

 . يف املائة٣٦,٨ون نسبة الرجال وكضعف الكثري من النساء يف هذه الفئة يشكل

ومن ناحية املركز االقتصادي وباإلضافة إىل الفئة املذكورة آنفاً للعاملني املرتليني غري مدفوعي األجر، فإن                -٩٧
 يف املائة، واملشتغالت يف املهن احلرة       ٢٠,٩ يف املائة، مث ربات العمل       ٤٠,٧-املـرأة غالباً ما تأخذ دور العامالت        

 يف املائة،   ٨١,٦عـلى العكس من املرأة، فإن الرجال العاملني يف مهن حرة تصل نسبتهم إىل               و.  يف املائـة   ١٨,٤
  . يف املائة وهم أقل متثيالً يف فئة العاملني املرتليني غري مدفوعي األجر٥٩,٣ يف املائة، والعاملني ٧٩,١وأرباب العمل 

  من العهد٥ و٤املادتان 

 ميكن أن تقيد حريات وحقوق اإلنسان واملواطن إال يف احلاالت اليت             من الدستور، ال   ٥٤وطبقاً للمادة    -٩٨
ال ميكن تقييد حريات وحقوق اإلنسان واملواطن إال يف حالة احلرب أو حالة الطوارئ، وفقاً               . يقـررها الدستور  

أو اللغة أو للدستور، ال جيوز أن تكون القيود على احلريات واحلقوق متييزية على أساس اجلنس أو العرق أو اللون 
ال ميكن فرض القيود على احلريات      . الديـن أو األصل الوطين أو االجتماعي أو املمتلكات أو املركز االجتماعي           

واحلقوق فيما يتعلق باحلق يف احلياة، وحظر التعذيب، أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، أو على التعريف 
ها للعقوبة، أو على العقوبات، أو على حرية االعتقاد، والضمري، والفكر،           القـانوين لألفعـال اليت تعرض مرتكب      
 .والتعبري العلين عن األفكار أو االعتقاد

القيود الواردة خبصوص   : ويـتوخى الدسـتور نوعني من القيود على احلريات واحلقوق اإلنسانية ومها            -٩٩
 .ريات واحلقوق أثناء احلرب أو يف حالة الطوارئ، وحكم عام بشأن القيود على احل)٣(احلريات واحلقوق احملددة

 من الدستور هاماً ألنه ينص على أن القيود على احلريات           ٥٤ من املادة    ١ويعترب احلكم الوارد يف الفقرة       -١٠٠
وبعبارة أخرى، فإهنا ال ميكن أن ختضع ألي تعليمات . واحلقوق جيوز فرضها فقط يف احلاالت اليت توخاها الدستور

                                                 
، سرية  )١٢املادة  (احلق يف احلرية    : إن تقيـيد احلـريات وحقوق اإلنسان التالية قد توخاه الدستور           )٣(
تهاك ؛ عدم ان)٢١املادة (، احلق يف التجمع السلمي )٢٠املادة (؛ حرية تكوين اجلمعيات )١٧، املادة ١الفقرة (املراسالت 

 من ٢٧املادة (؛ احلق يف التنقل احلر على أراضي مجهورية مقدونيا واالختيار احلر ملكان اإلقامة )٢٦املادة (حرمة املنازل 
 ).٣٨املادة (؛ احلق يف اإلضراب )٣٧املادة (، احلق يف تأسيس نقابات عمال )٣٠املادة (؛ احلق يف امللكية )الدستور
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ويف . عن أي حكم قضائي آخر تابع للدستور، إذا مل يكن هناك أي أسس دستورية واضحة هلذا الغرض                صادرة  
 من العهد، فإن احلرب والطوارئ هي اليت تعترب الظروف ذات الصلة اليت             ٤الفقـرة الثانية للمادة، وطبقاً للمادة       
لة الطوارئ بواسطة الدستور نفسه، واليت وقد مت تعريف عباريت احلرب وحا. مبوجبها جيوز تقييد احلريات واحلقوق

حتدث بسببها احلروب عندما يكون هناك خطر مباشر للحرب هبجوم على مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 
، وحتدث حالة الطوارئ، ) من الدستور١٢٤املادة (أو حيـنما تتعرض اجلمهورية للهجوم أو عندما تعلن احلرب     

وتعلن حالة احلرب بواسطة . لدستور، عندما تقع كارثة طبيعية جسيمة أو انتشار أي وباء من ا١٢٥وطبقاً للمادة 
 ممثالً ٣٠الربملان بأغلبية الثلثني من إمجايل عدد املمثلني، وذلك بناًء على اقتراح مقدم من الرئيس، أو احلكومة، أو 

بإعالن حالة احلرب يتخذه رئيس اجلمهورية،      فإذا مل يتمكن الربملان من االنعقاد، فإن القرار اخلاص          . على األقل 
وتنطبق نفس القواعد على حاالت الطوارئ؛ . والذي حييله إىل الربملان للموافقة عليه حاملا كان من املمكن انعقاده

 . يوماً كحد أقصى٣٠ومع ذلك، وطبقاً للدستور، ميكن أن تظل حالة طوارئ ما حيز التنفيذ ملدة 

. ب أو الطوارئ، تصدر احلكومة املراسيم ذات القوة القانونية، وذلك طبقاً للدستورويف حالة وقوع احلر -١٠١
ويف أثناء حالة احلرب،  . ويسـتمر هذا التصريح من احلكومة حىت هناية احلرب أو الطوارئ، واليت يقررها الربملان             

لرمسيني املعنيني واملنتخبني من   وإذا مل يكـن من املستطاع عقد الربملان، جيوز للرئيس أن يعني أو يقيل احلكومة وا               
وواليات رئيس اجلمهورية، وأعضاء الربملان، وقضاة احملكمة الدستورية وغريهم من القضاة،           . طـرف الـربملان   

 .وأعضاء جملس حمكمة اجلمهورية، جيري متديدها طوال فترة حالة احلرب أو الطوارئ

ربملان، ورئيس اجلمهورية، واحلكومة، ووزارة     ال(ويـنظم قانون الدفاع مسؤوليات السلطات احلكومية         -١٠٢
 .يف جمال الدفاع) الدفاع وغريها من اهليئات اإلدارية

وجيوز للحكومة أال تعتمد قوانني تنتقص من أحكام الدستور املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات واليت تنفذ  -١٠٣
وق واليت نص عليها القانون، وطبقاً      ومع ذلك، وبالنسبة لتلك احلريات واحلق     . مباشـرة عـلى أساس الدستور     

للدستور، على شروط وطريقة تنفيذها، فإنه تظل هناك إمكانية لتنظيمها بصورة خمتلفة حتت ظروف حالة احلرب، 
ومثل هذا القانون الصادر عن احلكومة ال جيوز أن يعلق أحكام الدستور، وهو . بواسطة قانون صادر عن احلكومة

وعلى سبيل  (قوق املذكورة، أو جمرد النص فقط على نظم تنفيذ أكثر صرامة وتقييداً             مـا يعـين أهنا لن تعلق احل       
 ).املثال، فيما يتعلق باحلق يف العمل، وحرية التنقل واإلقامة

ومها تنصان على حظر التمييز .  من العهد٤ من الدستور، تتوافقان مع املادة ٥٤ من املادة ٤ و ٣والفقرتان   -١٠٤
  .وق اإلنسان واحلريات، وكذلك احلظر الصريح ألي تقييد حلقوق اإلنسان أو احلريات احملددةيف حاالت تقييد حق

. ويف النظام القانوين، فإن مسألة العالقة بني القانون احمللي والقانون الدويل، هي مسألة دستورية وقانونية    -١٠٥
االتفاقات الدولية اليت جرى التصديق عليها       من الدستور، واليت تعاجل العالقات الدولية، فإن         ١١٨وطبقاً للمادة   

 من املادة ٢ومن مث، ووفقاً للفقرة . طبقاً للدستور، تعترب جزءاً من النظام القانوين احمللي وال ميكن تغيريها بالقانون
حتكم احملاكم على أساس الدستور والقوانني واالتفاقات الدولية اليت جرى التصديق عليها            : "، مـن الدستور   ٩٨
 ".قاً للدستورطب



E/C.12/MKD/1 
Page 19 

 من الدستور، فإن احلريات واحلقوق األساسية لألفراد واملواطنني، واليت يعترف هبا            ٨وطـبقاً لـلمادة      -١٠٦
القانون الدويل واليت حيددها الدستور، وكذلك احترام معايري القانون الدويل املقبولة بصفة عامة، تعترب قيماً أساسية 

وهبذا املعىن، فإن احلقوق املعترف هبا يف الوثائق        . اليوغوسالفية السابقة للـنظام الدسـتوري جلمهورية مقدونيا       
الدولية، ومن بينها احلقوق اليت حددها وضّمنها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،              

 .قد أدجمت بصورة كاملة يف الدستور ويف التشريعات احمللية

  من العهد٦املادة 

 من الدستور، لكل شخص احلق يف العمل، ويف اختيار عمله حبرية، وتوفري             ٣٢ من املادة    ١قاً للفقرة   وف -١٠٧
احلمايـة له أثناء العمل، واملساعدة املالية أثناء البطالة املؤقتة، وكذلك وطبقاً للفقرة الثانية من نفس املادة، يتاح   

ملادة، فإن ممارسة حقوق العاملني ومراكزهم جيري  من نفس ا٥العمل لكل شخص بشروط متساوية ووفقاً للفقرة 
 .تنظيمها بالقانون وباالتفاقات اجلماعية

وبناًء على األحكام الدستورية هذه، سنت عدة قوانني، وعقد عدد من االتفاقات اجلماعية، وهي تكفل                -١٠٨
 .بالكامل احترام احلقوق الدستورية املذكورة آنفاً يف جمال التشريعات العمالية

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (قـانون بشأن عالقات العمل      : وقـد اعـتمدت القوانـني التالـية        -١٠٩
اجلريدة الرمسية جلمهورية (، قانون خاص بالعمالة والتأمني يف حالة البطالة )٨٠/٢٠٠٣اليوغوسالفية السابقة، رقم 

،      ٢٥/٢٠٠٣،  ٥٠/٢٠٠١،  ١٠١/٢٠٠٠،  ٢٥/٢٠٠٠،  ٣٧/١٩٩٧مقدونـيا اليوغوسـالفية السابقة، أرقام       
: وعقـد اتفاقان عامان مجاعيان خبصوص القطاعات االقتصادية وغري االقتصادية ومها          ). ٤/٢٠٠٥،  ٣٧/٢٠٠٤

اجلريدة الرمسية جلمهورية (االتفاق العام اجلماعي للقطاعات االقتصادية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
؛ واالتفاق العام اجلماعي بشأن اخلدمات      )٨٧/٢٠٠١، ورقم   ٢٩/١٩٩٤قة رقم   مقدونـيا اليوغوسالفية الساب   

العامـة، والشركات العامة، واهليئات احلكومية، وهيئات احلكومة احمللية وغريها من اهليئات القانونية اليت متارس               
، ورقم       ٣٠/١٩٩٤اجلـريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم         (أنشـطة غـري اقتصـادية       

على ) وفقاً للقطاعات االقتصادية وغري االقتصادية    (وقد عقدت معظم االتفاقات اجلماعية الفرعية       ). ٧٣/٢٠٠١
 .أساس هذين االتفاقني اجلماعيني

 :التنفيذ اجلماعي للحقوق

بصورة طوعية   من القانون اخلاص بعالقات العمل، يقرر العامل العمل الذي يرتضيه            ٣طـبقاً لـلمادة      -١١٠
 .وبطريقة وبشروط حيددها القانون واالتفاق اجلماعي

 من قانون حقوق عالقات العمل، واليت وردت يف الدستور، ال جيوز حظر القانون              ٥ومبوجـب املـادة      -١١١
 . واالتفاق اجلماعي أو تقييدمها بواسطة مرسوم أو إجراء من رب العمل

 .اص بعالقات العمل حق العامل يف الراتب للقانون اخل٦٩ من املادة ٢وتنظم الفقرة  -١١٢
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 من القانون اخلاص بعالقات العمل، حيق للعاملني، عند ممارسة أية حقوق عمالية،             ١٣٤ووفقـاً للمادة     -١١٣
املطالبة باحلماية من أرباب العمل، وبالتايل أمام احملكمة املختصة، ونقابة العمال، وهيئة التفتيش العمالية وغريها               

 .  امتثاالً للقانونمن اهليئات،

 من القانون اخلاص بعالقات العمل، احلق لكل شخص يف االحتفاظ بالعمل إذا ما استوىف               ٧وتنظم املادة    -١١٤
الشروط العامة اليت حددها هذا القانون وغريه من القوانني، وكذلك الشروط املعنية اليت حددها القانون، واالتفاق 

 . اجلماعي ومرسوم رب العمل

) وال يفرق القانون بني الرجال والنساء     ( من قانون عالقات العمل رواتب العاملني        ٧٠تـنظم املـادة     و -١١٥
وال جيوز أن يقل راتب العمل كل الوقت عند أقل راتب حمدد ملستويات خاصة بتشعب . بالنسبة للعمل كل الوقت

 .العمل، وذلك امتثاالً للقانون أو لالتفاق اجلماعي ذي الصلة

 عن ذلك، وطبقاً هلذا القانون، جيوز تعيني العامل يف أي وظيفة تتوافق مع مستوى املؤهل املهين                  وفضالً -١١٦
 ).وال يفرق القانون بني الرجال والنساء كما ال يضع أي عقبات أمام إعادة تعيني العامل يف وظائف أخرى(

 ٣٠، مع حق العاملني يف       ساعة عمل يف األسبوع    ٤٠ويصل عدد ساعات العمل الكامل كل الوقت إىل          -١١٧
 .دقيقة استراحة أثناء يوم العمل

 من قانون عالقات العمل، فإن للعاملني احلق يف عطلة بعد يومي عمل متتالني              ٤٧ و ٤٦ووفقاً للمادتني    -١١٨
 . ساعة بدون انقطاع على األقل أسبوعيا٢٤ً ساعة على األقل، وحيق هلم كذلك احلصول على عطلة ١٢ملدة 

 من القانون اخلاص بعالقات العمل، احلق يف إجازة سنوية يف كل سنة ٤٨ من املادة   ١ الفقـرة    وتـنظم  -١١٩
 تكفل حق العاملني يف تعويض      ٧٩ يوم عمل، يف حني أن املادة        ٢٦ يوم عمل وكحد أقصى      ١٨تقوميية حبد أدىن    

 وال سيما اإلجازة السنوية،     الراتـب عن اإلجازة، مبوجب الشروط وباملبلغ احملدد يف قانون أو يف اتفاق مجاعي،             
وعطلة اإلجازات الرمسية، واحلمل، والوضع واألمومة، والتدريب املهين، والتدريب، وتغيري املؤهالت، والتدريب            

 .التأهيلي املتقدم

ومن مث، فللعامالت احلق يف     .  حقوق العامالت أثناء فترات احلمل والوضع واألمومة       ٦٣وتـنظم املادة     -١٢٠
 يوماً قبل ٤٥ يوماً من الوضع، أو ٢٨ال تسعة أشهر متواصلة، مع بداية إجبارية هلذه العطلة قبل         عطلة أمومة طو  

 .الوضع استناداً إىل استنتاجات الطبيب املختص

 عاماً أن يعني، يف حني أنه بالنسبة للعمل حتت األرض أو            ١٥، جيوز لشخص عمره     ٧وطـبقاً لـلمادة      -١٢١
 . عاماً، شريطة أن يكونوا يف صحة جيدة١٨وا التعدين جيوز فقط تعيني من بلغ

 عاماً ال جيوز تعيينهم يف الوظائف اليت تتطلب أوالً جهداً بدنياً        ١٨والعـاملون الذين تقل أعمارهم عن        -١٢٢
.        مضـنياً، والعمـل حتـت األرض أو حتت املاء، وال يف الوظائف اليت تكون هلا آثار ضارة على الصحة واحلياة                    

 ساعة، يف حني أن العاملني يف الصناعات        ٤٠ عاماً،   ١٨ أن تـتجاوز ساعات عمل من هم أقل من           وال جيـوز  
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 عاماً، فال جيوز هلم العمل ليالً فيما بني الساعة العاشرة مساًء إىل الساعة ١٨والتشييد، والذين تقل أعمارهم عن   
 .السادسة صباحاً

ع جزاءات أي عقوبات اجلرائم الدنيا ألرباب العمل        ويف مجـيع احلـاالت املذكورة أعاله، توخى املشر         -١٢٣
 ).١٤٥املادة (واألشخاص املخولني، إذا جاء الفعل خمالفاً لألحكام املنصوص عليها آنفاً يف القانون 

ولقد متخضت . وعقب االستقالل، أجريت عملية التحول االقتصادي يف البالد يف ظروف غري مؤاتية متاماً -١٢٤
تصـاد، واخلصخصة وإعادة هيكلة الشركات اململوكة للدولة، وخسائر األسواق التقليدية يف            التغـيريات يف االق   

اإلقليم، وفترة العقوبات وإغالق احلدود مع البلدان اجملاورة، وكذلك انعدام االستقرار املتعلق باألمن يف كل أحناء    
اء اقتصادية غري مؤاتية يف البالد، مع   اإلقلـيم، وخاصـة الرتاع األخري بشأن حدود البالد، عن تنمية بطيئة وأجو            

 . اهلبوط الالحق يف معدل العمالة والزيادة الضخمة يف معدل البطالة

ومـع ذلـك، ورغـم كل هذه الظروف السلبية وغري املؤاتية يف الفترة االنتقالية، واليت اتسمت هببوط                   -١٢٥
 أن معدل البطالة املرتفعة قد نشأ حىت        اقتصـادي ملحوظ ومبستوى منخفض جداً لالستثمار، جيدر التشديد على         

وبالتحديد، ازدادت البطالة املسجلة منذ أوائل الستينات،  . قبل الفترة االنتقالية عندما كانت هناك عمالة مفتوحة       
 .  يف املائة أثناء فترة احلصول على االستقالل، وازدادت بشكل ملحوظ يف منتصف التسعينات٢٥وأصبحت 

 بأن البطالة يف البالد ال ترجع أولياً أو حصراً إىل إعادة هيكلة االقتصاد يف الفترة     ولـذا ميكـن القـول      -١٢٦
 .وعلى العكس من ذلك، فهي أساساً نتيجة الطلب غري املوايت على العمالة لفترة طويلة. االنتقالية

الد، إمنا يرجع سببها    وفضالً عن ذلك، من األمهية اإلشارة إىل أن بعض الزيادة يف البطالة املسجلة يف الب               -١٢٧
إىل أن التأمني الصحي للعاطلني كان يوفر عن طريق خدمات توظيف األموال العامة، مما أدى إىل حالة جرى فيها 
تسجيل عدد من األشخاص كعاطلني كيما حيصلون على التأمني الصحي، رغم أهنم مل يسعوا بنشاط إىل احلصول                 

 . الرمسيعلى العمالة أو أهنم موظفون يف القطاع غري

، وهو قد وفر البيانات     ١٩٩٦ولقـد قام مكتب اإلحصاءات احلكومية بإجراء مسح للقوة العاملة منذ             -١٢٨
وجتري عمليات املسح على  . واملعلومـات بشأن سوق العمالة، وكذلك بشأن اجتاهات البطالة والعمالة يف البالد           

وقد أجريت عمليات املسح هذه سنوياً      . ة العمل الدولية  املستويات الدولية وطبقاً للقواعد واملبادئ اخلاصة مبنظم      
وجتري عمليات املسح يف مجيع أحناء البالد بواقع  . ، عندما تغريت الدورة إىل أربع مرات يف السنة        ٢٠٠٤وحـىت   

 . يف املائة من إمجايل عدد األسر يف البالد١,٨ أسرة، وهو ما يساوي نسبة ١٠ ٠٠٠عينة ل  

، أن هناك معدل ٢٠٠٤مات الصادرة عن عملية مسح القوة العاملة يف الربع الثالث من          وتبني آخر املعلو   -١٢٩
 ).ومل تنشر بعد بيانات الربع الرابع. ( يف املائة، وهو ما يزيد على الفترة السابقة٣٧,٧بطالة قدره 

يل القوى العاملة،   ، فإن إمجا  ٢٠٠٤وطبقاً للبيانات املنشورة بعـد الربع الثالث ملسح القوى العاملة يف            -١٣٠
 ٣٨,٧ (٢٠٥ ٨٣٣ مـن بينهم ٥٣٢ ٢١٠ شخصاً، وعـدد املستخدمني ٨٥٤ ٦٢٠أي السكان النشطني، هو 

ووفقاً . من النساء )  يف املائة  ٤٠,٩ (١٣١ ٧٨٧، من بينهم    ٣٢٢ ٤١٠وعدد العاطلني هو    . من النساء ) يف املائة 
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 ٣٧,٧ فـي املائة، ومعـدل البطالة ٣٧,٣معدل العمالة  يف املائة، و ٥٣,٦هلذه البيانات، فإن معدل النشاط هـو       
 .يف املائة

 ٣٠ يف املائة من إمجايل عدد املستخدمني هو ١٨,٦وفيما يتعلق بتصنيف العاملني حبسب السن، فإن نسبة  -١٣١
 . سنة أو أعلى٥٠ يف املائة من املستخدمني يبلغ عمرهم ٢٣,٤سنة أو أقل، يف حني أن 

 سنة أو   ٣٠ يف املائة منهم تبلغ أعمارهم       ٤٠,٦، فإن نسبة    )٣٢٢ ٤١٠( عدد العاطلني    ومن بني إمجايل   -١٣٢
 . سنة أو أعلى٥٠ يف املائة تبلغ أعمارهم ١٣,١أقل، ونسبة 

ويبني اجلدول التايل املؤشرات األساسية لسوق العمل، استناداً إىل عملية مسح القوة العاملة اليت أجريت                -١٣٣
 :٢٠٠٤عام 

 ية مسح القوة العاملةبيانات عمل

٢٠٠٤  

 ٦٤ إىل ١٥معدل املشاركة يف القوة العاملة البالغة من العمر  ٥٨,٨
 )٪) (١٥(+معدل مشاركة القوة العاملة  ٥٢,٢
 )٪) (١٥(+معدل مشاركة القوة العاملة، النساء  ٤٠,٩
 )٪(معدل العمالة  ٣٢,٨
 )٪(معدل العمالة، النساء  ٢٥,٤
 )٪(معدل البطالة  ٣٧,٢
 )٪(معدل البطالة، النساء  ٣٧,٨
 )<١(حصة البطالة طويلة األجل يف إمجايل معدل البطالة  ٨٥,٤

 )٪(العاطلون احلاصلون على التعليم االبتدائي أو أدىن من ذلك  -
 )  من إمجايل العمالة٪(العمالة يف القطاع الزراعي  -
 ) من إمجايل العمالة٪(العمالة يف القطاع الصناعي  -
 ) من إمجايل العمالة٪(العمالة يف قطاع اخلدمات  -

 ) من إمجايل العمالة٪(املستخدمون  ٧٥,٤
 ) من إمجايل العمالة٪(أرباب العمل  ٥,٩
 ) من إمجايل العمالة٪(العاملون يف املهن احلرة الذاتية  ١٠,٢
 ) من إمجايل العمالة٪(العمال املرتليون غري مدفوعي األجر  ٨,٥
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 :بيانات التالية هي عن السنوات السابقةوال

١٩٩٦ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 ٦٤ إىل ١٥معدل املشاركة يف القوة العاملة البالغة من العمر  ٦٠,٦ ٥٩,٨ ٦١,٣
 )٪) (١٥(+معدل مشاركة القوة العاملة  ٥٤,٩ ٥٢,٦ ٥٤,٥
 )٪) (١٥(+معدل مشاركة القوة العاملة، النساء  ٤٢,٩ ٤١,٥ ٤٣,٤
 )٪(معدل العمالة  ٣٧,٤ ٣٥,٨ ٣٤,٥
 )٪(معدل العمالة، النساء  ٢٧,٤ ٢٨,١ ٢٧,٧
 )٪(معدل البطالة  ٣١,٩ ٣١,٩ ٣٦,٧
 )٪(معدل البطالة، النساء  ٣٦,٢ ٣٢,٣ ٣٦,٣
 )١>(حصة البطالة طويلة األجل يف إمجايل معدل البطالة  ٨٠,٧ ٨٤,٦ ٨٥,١

 )٪(دىن من ذلك العاطلون احلاصلون على التعليم االبتدائي أو أ ٣٨,٧ ٣٨,٥ 
 )  من إمجايل العمالة٪(العمالة يف القطاع الزراعي  ١٨,٦ ٢٤,٠ ٢٢,٠
 ) من إمجايل العمالة٪(العمالة يف القطاع الصناعي  ٣٧,٨ ٣٣,٤ ٣٣,٩
 ) من إمجايل العمالة٪(العمالة يف قطاع اخلدمات  ٤٣,٦ ٤٢,٣ ٤٤,١
 ) من إمجايل العمالة٪(املستخدمون  ٧٨,٩ ٧٠,٧ ٧٢,٧
 ) من إمجايل العمالة٪(أرباب العمل  ٢,٩ ٦,٨ ٧,٦
 ) من إمجايل العمالة٪(العاملون يف املهن احلرة الذاتية  ١١,٢ ١٠,٣ ٨,٢
 ) من إمجايل العمالة٪(العمال املرتليون غري مدفوعي األجر  ٧,٠ ١٢,٢ ١١,٤

 .٢٠٠٣، ٢٠٠٢، ١٩٩٦مكتب اإلحصاءات احلكومية، عمليات مسح القوة العاملة يف : املصدر

عاطلون مسجلون يف مكتب العمل (وينـبغي التشـديد على أن هناك فرق ملحوظ بني البطالة املسجلة         -١٣٤
فباإلضافة . والبطالة املسجلة مبوجب عمليات مسح القوة العاملة      ) التابع جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    

كبري هو نتيجة أن بعض األشخاص مل يسجلوا كمستخدمني         إىل األسباب اإلدارية واملنهجية، فإن هذا التفاوت ال       
، يف حني أن )القطاع غري الرمسي(من طرف أرباب عملهم أو أن بعض األشخاص يعملون يف شركات غري مسجلة 
 .هؤالء األشخاص يسجلون أنفسهم كعاطلني بغية احلصول على التأمني الصحي

من اإلجراءات واألنشطة وجماالت التدخل املتعلقة بالعمالة وتتضمن سياسة العمالة للحكومة طائفة واسعة  -١٣٥
ويف هذا السياق، . ومعظم التدابري واألنشطة يف هذا اجملال ارتبط ارتباطاً كبرياً بسياسة سوق العمل. وسوق العمل

ية لسوق سلط التركيز أوالً على التغيريات يف تشريعات العمل والسياسة السلبية، مع حتول الحق حنو سياسة تفعيل
وتلك السياسات تنفذ أساساً بالنهوض باآلليات ذات الصلة لتشجيع االستثمارات وخلق وظائف جديدة، . العمل

  .وبواسطة سلسلة من اإلصالحات يف سوق العمل، هتدف إىل خلق مناخ مواٍت ميكن من مرونتها املتزايدة

، فقد أعدت احلكومة واعتمدت خطة عمل       ومبـا أن زيادة العمالة هي اهلدف الرئيسي لسياسة العمالة          -١٣٦
 .٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٤وطنية للعمالة من 
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ولقـد أعدت خطة العمل الوطنية للعمالة طبقاً إلرشادات العمالة مبوجب استراتيجية االحتاد األورويب               -١٣٧
 االجتماعية  للعمالة، وُعدلت وفقاً للشروط والسمات احملددة لسوق العمل يف البالد، يف حني أن العوامل األوسع              

واالقتصـادية وغريها من العوامل ذات الصلة، واليت تؤثر على العمالة، فقد أخذت هي األخرى يف االعتبار عند                  
وحتدد هذه اخلطة إطار السياسة الوطنية للعمالة والتدابري املعينة اليت هتدف إىل زيادة العمالة والتعامل مع . إعدادها

وقد أعدت  . تبعاد االجتماعي والشروط املعينة املسبقة واجلدول الزمين لتنفيذها       التفاوتات يف القوة العاملة واالس    
 .اخلطة كورقة عمل موجزة حتدد أهداف احلكومة من ناحية زيادة العمالة واحلد من الفقر واالستبعاد االجتماعي

ذ سياسة العمالة، مع    وإن عملية تطوير هذه اخلطة تعترب عامالً هاماً يف إنشاء نظام متسق لتصميم وتنفي              -١٣٨
 .املشاركة النشطة للشركاء االجتماعيني واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك تنمية سوق العمل

 : وهي قد بنيت أساساً على الشرائح التالية -١٣٩

 تدابري نشطة ووقائية تتعلق بالبطالة باألشخاص غري النشطني؛

 ل العمر؛التقدم عملية تنمية املوارد البشرية والتعلم طو

 .خلق وظائف جديدة والنهوض بتدبري املشاريع

: وسيتم التركيز على السياسات النشطة لسوق العمل اليت وضعتها احلكومة بثالثة أنواع من التدابري هي               -١٤٠
 التأهيل وتغيري(املعلومات، والوساطة، واخلدمات االستشارية، وتنظيم الربامج التدريبية (توفري الدعم لضمان العمل 

 .وخلق الظروف وتوفري الدعم لفتح العمل املباشر) تدريب التأهيل

ويعتـرب مكتب العمل جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مبثابة مؤسسة عامة تطبق برامج وتدابري               -١٤١
وينظم القانون اخلاص بالعمالة والتأمني عمل مكتب العمل يف         . وأنشـطة ملموسة يف متابعة سياسة سوق العمل       

 .حالة البطالة

وهتـدف أنشـطة مكتب العمل إىل تبادل العمال، من ناحية توفري اخلدمات ألرباب العمل، واملشورة                 -١٤٢
ألرباب األعمال بشأن قوانني اللوائح األخرى وتطبيقها، والتدريب، وتبادل املؤهالت وحتسني املؤهالت للعاطلني     

ل بشأن عمالة األشخاص العاطلني مبوجب شروط ميسرة، وغريهم من األشخاص، وإسداء النصائح ألرباب األعما
واخلدمات لألشخاص العاطلني وغريهم من األشخاص الباحثني عن العمل، والتوجيه املهين لألشخاص العاطلني،             
وغريهم من األشخاص الباحثني عن العمل، والتوسط يف العمالة داخل البالد وخارجها، وسجالت أرباب األعمال 

 .طلني، واألشغال العامة والتأمني يف حالة البطالةواألشخاص العا

ويديـر مكتـب العمل جملس إدارة املكتب املكون من تسعة أعضاء يف مرتبة خرباء من ذوي املعارف                   -١٤٣
واخلـربات يف ميدان العمالة، وجيري تعيني مخسة منهم بواسطة احلكومة وعضوين ميثل كالً منهما منظمة أرباب                 

 .م نقابات العمالاألعمال ومنظمة معظ



E/C.12/MKD/1 
Page 25 

ومبوجب برنامج االحتاد األورويب للمساعدة يف إعادة اإلعمار، والتنمية واالستقرار، يشترك مكتب العمالة  -١٤٤
وأحد مكونات  . "املساعدة التقنية لبناء املؤسسات دعماً لسياسة العمالة يف مقدونيا        "بنشـاط يف تنفيذ مشروع      

ومبوجب هذا املشروع،   .  املادية والبشرية ملكتب العمل ومراكز العمالة      املشروع مكرس لتعزيز القدرات واملوارد    
مت بـالفعل اختـاذ تدابري لتحديث مكتب العمل ألغراض حتسني تنظيمه وأسلوب عمله، مع التركيز على التدابري        

 .النشطة لسياسة سوق العمل

 :شرائح متعددة، مثلوقد جرى جتميع تدابري وأنشطة العمالة اليت ينفذها مكتب العمل يف  -١٤٥

 خدمات من أجل تبادل عمل العاطلني وغريهم من األشخاص الباحثني عن العمل

 اخلدمات االستشارية املتعلقة بالعمالة

تتضـمن اخلدمات االستشارية املتعلقة بالعمالة خدمات مقدمة للعاطلني وغريهم من األشخاص الباحثني         -١٤٦
ويتمثل هدف هذا   . والتقنيات من أجل البحث الناجح عن العمل والعمالة       عن العمل واليت تنقل مبوجبها املعارف       

الـربنامج، يف نوادي الوظائف داخل مكتب العمل، ويف تشجيع املبادرات والنهج النشطة من طرف األشخاص                
ة، وهذا يعزز من قدرهتم على التمثيل الناجح يف سوق العمال         . الباحثني عن الوظائف من أجل العثور على العمالة       

ويتلقى املستفيدون من نوادي الوظائف، اخلدمات االستشارية الغنية        . والبحـث النشـط عن الوظائف والعمالة      
باملعلومـات املتعلقة حبقوقهم والتزاماهتم، واملعلومات خبصوص حالة سوق العمل، والتثقيف بشأن قضايا العمالة              

دة النفسانية والدعم، واملهارات من أجل التمثيل       املخـتلفة، والتدريب عن طريق حلقات العمل اليت توفر املسان         
الناجح يف سوق العمل، واملهارات من أجل إعداد خطة للبحث عن وظيفة والتشجيع والتدريب يف جمال العمالة                 

 . الذاتية احلرة

 التوجيه املهين

لعاملني، واألشخاص  جيـري تقدمي اخلدمات االستشارية للتوجيه املهين للعاطلني، والتالميذ، والطلبة، وا           -١٤٧
وتتعلق خدمات التوجيه املهين اليت يقدمها مكتب العمل . املعاقني بغية مساعدهتم على اختيار املهنة والتطوير املهين

للعـاطلني وغريهـم من الباحثني عن العمل، باختيار املهنة أو الوظيفة بواسطة االختبارات واللقاءات، وبتقدمي                
وتغطي هذه التدابري اخلدمات االستشارية الفردية      .  لبعض املهن وفرص الوظائف    املعلومات بشأن الطلب بالنسبة   

الختيار املهنة وفقاً للرغبات، واالهتمامات والقدرات اخلاصة بالعاطلني بشأن مهنة معينة من جهة، ووفقاً للطلبات 
ساعدة يف اختيار املهنة    وباإلضافة إىل املشورة املهنية والتوجيه من ناحية امل       . يف سـوق العمـل من جهة أخرى       

والوظـيفة القادمـة للعاطلني وغريهم من الباحثني عن العمل، فإن أنشطة االختيار املهين تتضمن كذلك أرباب                 
العمـل، من ناحية تزويدهم باملساعدة يف اختيار املرشحني للتدريب، وتغيري املؤهالت أو التدريب املتقدم، ويف                

 .اختيار املرشحني للعمل

 عمل للعاطلني وغريهم من األشخاصاإلعداد لل

 ).التدريب، وتغيري املؤهالت أو املؤهالت املتقدمة(يتمثل أحد حقوق العاطلني يف احلق يف اإلعداد للعمل  -١٤٨
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وهذا التدبري يضمن االستكمال واحلصول على املعارف اجلديدة القائمة من طرف العاطلني وغريهم من               -١٤٩
 .األشخاص ألغراض توظيفهم

ويوفـر التدريب وتغيري املؤهالت أو املؤهالت املتقدمة للعاطلني وغريهم من األشخاص، طبقاً ملتطلبات               -١٥٠
 يف املائة ٩٠ويلزم رب العمل بتوظيف ما ال يقل عن . رب عمل حمدد ومعني، وقد يدوم من شهر إىل ثالثة شهور

وقت الكامل، وال جيوز له إهناء توظيفهم ملدة  من إمجايل العاطلني املشمولني بأنشطة اإلعداد للعمل على أساس ال
 يورو شهرياً عندما    ٦٥ويقدم مكتب العمل لألشخاص العاطلني عن العمل، مساعدة مالية مببلغ           . سنة على األقل  

يكونوا حتت اإلعداد للعمل، يف حني أن رب العمل، والذي جيري اإلعداد معه، يتلقى حصة من تكاليف اإلعداد                  
 .ورو شهرياً، عن كل عاطل ي٣٣للعمل مببلغ 

واجلدول التايل . واالعتمادات اخلاصة بتمويل هذا التدبري مضمونة على أساس املسامهات يف مكتب العمل -١٥١
يقـدم استعراضاً لعدد الربامج التدريبية املستكملة، وإعادة التأهيل، أو برامج املؤهالت املتقدمة وعدد األشخاص     

 ): ليست كاملة٢٠٠٤بيانات عام (الل السنوات األربع املاضية املشمولني مبثل هذه الربامج خ

 العدد

العاطلون الذي مت توظيفهم بعد 
 استكمال برنامج اإلعداد للعمل

 العاطلون الذين شاركوا 
 يف برامج اإلعداد للعمل

برامج اإلعداد للعمل 
 السنة املستكملة

٤ ٣٥٨ 
٤ ٠٤٩ 
١ ٥٤٠ 
٢ ٠٩٢ 

٦ ٤٩٨ 
٤ ٩٧٨ 
١ ٨٠٦ 
٢ ٧٧٠ 

٢٧٩ 
٢٨٦ 
٩١ 
٨٨ 

٢٠٠٠ 
٢٠٠١ 
٢٠٠٢ 
٢٠٠٣ 

 .مكتب العمل التابع جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة: املصدر

 استثمار الفوائد املالية للبطالة

يتيح هذا التدبري الذي يهدف إىل تشجيع العمالة وحتفيز أرباب العمل والعاطلني، الفرصة أمام اجلزء غري                 -١٥٢
، بناًء على طلب العاطلني، وهو يدفع كمبلغ مرة واحدة أو على دفعات شهرية إذا ما املدفـوع من فوائد البطالة    

وجيري توفري األموال ). عمالة ملدة غري حمددة من الزمن(اسـتخدم العاطل األموال ألغراض العمالة كاملة الوقت      
ق كاعتماد للقرار الذي يعدل ونظراً ألن هذا التدبري يطب. لتمويل هذا التدبري من مسامهات العمل يف مكتب العمل

، فقد استفاد عدد ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢وحيل حمل القانون اخلاص بالعمل والتأمني يف حالة البطالة، واملؤرخ يف 
ونظراً لالهتمام الذي أعرب عنه، فمن املتوقع أن يستخدم هذا التدبري عدد كبري من العاطلني، أو . قليل نسبياً منه

 .دة البطالةاملستفيدين من مساع
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 عمالة األشخاص املعاقني

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      (ينظم القانون اخلاص بعمالة األشخاص املعاقني        -١٥٣
، الشروط واحلوافز احملددة لعمالة ٢٠٠٠يونيه /والذي دخل حيز النفاذ يف حزيران) ١٦/٢٠٠٤ و٤٤/٢٠٠٠رقم 

هم، بوصفهم إحدى اجملموعات املستضعفة جداً والذين يعانون من صعوبات يف العثور            األشـخاص املعاقني وعمل   
 .على الوظائف

ويغطي هذا التدبري األشخاص املعاقني من ذوي عاهات البصر والسمع والكالم، وثقل اللسان والصوت،             -١٥٤
واألشخاص ذوي العاهات املتحدة واألشخاص املعاقني بدنياً، واألشخاص ذوي العاهات املعتدلة يف النمو العقلي، 

 .واألشخاص ذوي الذهان العقلي والذين يستلزمون وجود ظروف حمددة للعمل على ضوء مستوى إعاقتهم

وختصـص نسـبة مخسة عشرة يف املائة من إمجايل مبالغ مسامهات العمالة ملا يطلق عليه اسم الصندوق                   -١٥٥
 .اخلاص، لتمويل هذه اخلدمة

 :ت تستخدم لتمويل ما يليوهذه االعتمادا -١٥٦

التدريـب على الوظائف لألشخاص املعاقني والذين حيصلون مبوجبه على املهارات العملية لبعض املهام              
طـبقاً الحتـياجات رب العمـل واملعاق، والتدريب على الوظائف لألشخاص املعاقني العاملني الذين       

 ال ميتلكون مهارات ألداء مهام حمددة؛

رهناً مبستوى اإلعاقة فإن كل شخص معاق عامل حيصل على          : لة الوقت لألشخاص املعاقني   العمالة كام 
 يورو، يف حني أن رب العمل ملزم بأال ُينهي العمالة لفترة ال تقل ٥ ٦٠٠ يورو، أي ٣ ٧٠٠منحة مببلغ 

 .عن ثالث سنوات من يوم استالم العمل

  يورو؛٥ ٦٠٠ي ختصص لـه منحة مببلغ يصل إىل تعديل مكان العمل الذي يعمل فيه الشخص املعاق، والذ

احلصول على املعدات الالزمة لعمالة وعمل الشخص املعاق والذي ختصص لـه منحة مببلغ أقصى قدره               
  يورو، مرة كل ثالث سنوات؛ ٩ ٣٠٠

استكمال بناء وتعديل مكان العمل للعمالة وعمل األشخاص املعاقني والذي ختصص لـه منحة تصل إىل      
 . يورو، مرة كل ثالث سنوات٩ ٣٠٠

 ).٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١شامالً الوضع يف ( معاق ١ ١٣٢ومنذ اعتماد القانون، جرى توظيف  -١٥٧

 يورو على ٥ ٢٠١ ١٩٨، جرى ختصيص مبلغ ٢٠٠٤أكتوبر /ومنذ اعتماد القانون، وحىت تشرين األول -١٥٨
 .األسس املشار إليها أعاله
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 األشغال العامة

عـني األشـخاص العاطلون املسجلون يف مكتب العمل للقيام باألشغال العامة، واليت تقوم على أساس                ي -١٥٩
واجلهات املنظمة لألشغال العامة ميكن أن تكون وحدات احلكومة     . بـرنامج أشـغال عامة تعده اجلهات املنظمة       

 .احمللية، وأرباب األعمال املهتمني يف القطاع العام

ألشغال العامة، تدفع اجلهة املنظمة أجور العمال، وتوفر النقل أو التعويض عن النقل من              ويف أثناء أداء ا    -١٦٠
 .وإىل مكان العمل، والغذاء والتأمني املهين والصحي

 واملستفيدين من الفوائد املالية لفترة      -فإذا ما قام املشرف على األشغال العامة بتشغيل أشخاص عاطلني            -١٦١
ق للمشرف احلصول على تعويض شهري مايل من مكتب العمل مببلغ األجور املالية  يوم عمل، حي   ٣٠تـزيد على    

وخصصت االعتمادات لتمويل هذا التدبري من مكتب العمل ومن اجلهة . لألشخاص العاطلني الذي جرى تشغيلهم
 .املنظمة لألشغال العامة

 القانون اخلاص بالنهوض بالعمالة

، كجزء من السياسة االقتصادية الكلية      ٢٠٠٣مارس  /لعمالة يف آذار  اعـتمد القانون اخلاص بالنهوض با      -١٦٢
وكان الغرض من هذا القانون هو النهوض . جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، اليت هتدف إىل خفض البطالة

 .املباشر بالعمالة عن طريق ختفيض نفقات العمل

 استخدم شخص عاطل على أساس الوقت الكامل،        ومن مث، ومبوجب هذا التدبري، فإن رب العمل الذي         -١٦٣
يعوض عن االعتمادات املدفوعة للمسامهات يف معاش التقاعد وتأمني العجز، ومسامهات التأمني الصحي، ومسامهة 

 .  شهراً من العمل٢٤العمالة، وذلك لكل شخص جرى توظيفه حديثاً ملدة 

 :وكانت اجملموعات املستهدفة من هذا التدبري هي -١٦٤

 ألشخاص العاطلون ملدة طويلة واملسجلني لدى مكتب العمل؛ا

 األشخاص العاطلون الذين فصلوا بسبب اإلفالس أو كقوة عمل زائدة أو بسبب التغيريات اهليكلية أو غريها؛

األشـخاص العـاطلون املستفيدون من املزايا النقدية االجتماعية، أو القادرون على العمل، وغري املؤمن            
 .ياًعليهم اجتماع

 يورو لكل   ٦٩ويعـوض أربـاب العمل عن األموال املدفوعة للمسامهات يف الرواتب مببلغ حمدد قدره                -١٦٥
 .موظف عن كل شخص معني حديثاً

وحيق لرب عمل األشخاص العاطلني سابقاً والذين حيصلون على مزايا مالية ومساعدة اجتماعية، باإلضافة  -١٦٦
ة، أن حيصل أيضاً على مدفوعـات من االعتمادات الربع سنوية التكميلية           إىل الـتعويض عن املسامهات املدفوع     
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 يف املائـة مـن متوسـط صايف الراتب عن كل موظف أو إذا ما استخدم املستفيدين من املساعدة                    ٢٥بنسـبة   
 .االجتماعية مببلغ يعادل متوسط املزايا املالية االجتماعية املدفوعة يف السنة السابقة

لزم باإلبقاء على الشخص املعني لفترة ال تقل عن ضعف الفترة الزمنية اليت استخدم فيها    ورب العمـل م    -١٦٧
 .رب العمل التعويض عن املسامهات املدفوعة على الرواتب

ديسمرب / كانون األول  ٣١أبريل إىل   / نيسان ١٦وقد طبق القانون اخلاص بالنهوض بالعمالة يف الفترة من           -١٦٨
 . شخصاً عاطال١٥ً ٣٠٨اصة بتطبيق القانون، كان هناك ما جمموعه ويف هذه الفترة اخل. ٢٠٠٣

وقد مت توفري االعتمادات الالزمة ملمارسة هذه احلقوق مبوجب هذا التدبري من ميزانية الدولة، وذلك يف                 -١٦٩
إطـار االعـتمادات املخصصة لتنفيذ الربنامج اخلاص بالنهوض بالعمالة وزيادة مرونة سوق العمل، مببلغ قدره                  

 . يورو٣٢ ٦٠٩ ٦١٧

 ختصيص األراضي الصاحلة للزراعة اململوكة للدولة من أجل استغالهلا

، اعتمدت احلكومة قراراً بتخصيص األراضي الصاحلة للزراعة اململوكة للدولة          ٢٠٠٣يولـيه   /يف متـوز   -١٧٠
هورية مقدونيا اجلريدة الرمسية جلم(السـتغالهلا بواسـطة بعـض فـئات األشخاص غري املؤمن عليهم اجتماعياً        

 ).٥١/٢٠٠٣اليوغوسالفية السابقة، رقم 

 :وتنحصر الفئات التالية يف -١٧١

 املستفيدون من املساعدة االجتماعية؛ •

 املستفيدون من مزايا البطالة؛ •

 األشخاص العاطلون ملدد طويلة األجل، واملسجلون يف مكتب العمل منذ أكثر من عام؛ •

 استغالل األراضي اململوكة للدولة والذين مل يدفع هلم موظفو أرباب العمل احلاصلني على حقوق •
 أي رواتب أو مسامهات يف الرواتب ألكثر من عام؛

 .املزارعون غري املؤمن عليهم اجتماعياً والذين ال ميتلكون األراضي •

ليت ولقـد عقد وزير الزراعة واحلراجة واقتصاد املياه، اتفاقات مع املستفيدين من حقوق االستغالل، وا               -١٧٢
حتدد، من بني عدة أمور أخرى، مدة االتفاق، ومبلغ التعويض عن االستخدام، واملساعدة اليت توفرها الدولة من                 

 .أجل البدء يف األنشطة االستغاللية

 سنوات ٣ومدة االتفاق اخلاص بتخصيص األراضي الصاحلة للزراعة اململوكة للدولة ال جيوز أن تقل عن   -١٧٣
 اتفاق استغالل ١٧٣وقد عقدت وزارة الزراعة واحلراجة واقتصاد املياه، . وميكن جتديدها سنة، ١٥وال تزيد عن 

 . حىت اآلن
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  من العهد٧املادة 

، ويف القانون   )٧٥املادة  (ورد نظـام الرواتـب يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف الدستور              -١٧٤
 .ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ويف االتفاقات اجلماعيةاخلاص بعالقات العمل، وقانون دفع الرواتب يف مجهور

وينظم قانون دفع الرواتب يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، عملية دفع صايف الرواتب وبعض               -١٧٥
، ٧٠/١٩٩٤اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أرقام (أنواع العالوات من طرف رب العمل 

٤٦/٢٠٠٢، ٢٦/٢٠٠٢، ٥٠/٢٠٠١، ٣٣/١٩٩٧، ٦٢/١٩٩٥.( 

 فقط هي اليت تنطبق على أرباب العمل الذي يستحوذون          ٥ومن بني كل أحكام هذا القانون، فإن املادة          -١٧٦
 . يف املائة من األصول اململوكة بصورة شخصية٥١على أكثر من 

، الرواتب اليت يتعني على أرباب      ١٩٩٣ديسمرب  /وقـد حـدد قانون الرواتب الصادر يف كانون األول          -١٧٧
 يف املائة اعتباراً من ٥١ يف املائة، وحىت ٧٠األعمـال الذيـن يستحوذون على رأس مال مملوك للدولة يصل إىل          

ويف هذا الصدد، مثة إمكانية . ، واليت حتدد فيها املبلغ املمكن دفعه من أموال الرواتب الشهرية٢٠٠٢أبريل /نيسان
 األعمال الذين ينطبق عليهم القانون، جيوز هلم إدخال تعديالت على الرواتب متشياً، وبصورة تنص على أن أرباب

، إجراء تصحيحات حىت    ٢٠٠١يوليه  /جزئية، مع معدل زيادة تكاليف املعيشة، وقد جيوز هلم، واعتباراً من متوز           
نية، ومن مؤسسات الرعاية الصحية   يف املائـة من معدل منو تكاليف املعيشة، يف حني أن املستفيدين من امليزا              ٥٠

وعمالً بالقانون، يوزع مبلغ    . العامـة وأمواهلا، وطبقاً هلذا القانون، فال حيق هلم احلصول على زيادة يف الرواتب             
 .الراتب حبسب كل عامل طبقاً للمعايري املنصوص عليها يف االتفاقات اجلماعية، وعند مستوى رب العمل

من أرباب األعمال الذين ميتلكون رؤوس أموال شخصية، من أصول أرباب           وتدفـع األجـور املقدمة       -١٧٨
 .األعمال ومبا يتناسب والوظيفة املؤداة وطبقاً للشروط واملعايري الواردة يف القانون ويف االتفاق اجلماعي

 السابقة  ويتوخى االتفاق اجلماعي العام اخلاص بالقطاعات االقتصادية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية           -١٧٩
واملوقـع من طرف احتاد نقابات عمال مقدونيا وغرفة جتارة مقدونيا واالتفاق اجلماعي العام للخدمات العامة،                
واملؤسسات العامة، واهليئات احلكومية، وهيئات احلكم احمللي، وغريها من اهليئات القانونية اليت تقوم بأداء أنشطة   

ات عمال مقدونيا واحلكومة، أن يتفق املشتركون يف املساومات         غـري اقتصـادية، واملوقـع من طرف احتاد نقاب         
ومع هذا، ونظراً ألن التوقيع على االتفاقات       . اجلماعـية وأن ينشروا أدىن راتب يتوافق مع تعقيد الوظيفة املؤداة          

ه ينبغي  اجلماعية قد حدث بعد مفاوضات طويلة، بسبب املواقف واآلراء املتضاربة بشأن مبلغ الراتب األدىن، فإن              
وهذا يعين أنه ورغم النظام . لألطراف يف االتفاق اجلماعي اخلاص بالقطاعات االقتصادية حتديد مبلغ الراتب األدىن

وعلى النقيض من االتفاق املشار إليه آنفاً، فإن        . القـائم بشـأن الراتب األدىن، فإن النظام ما زال مل يطبق بعد            
اع العام قد توصل إىل توافق يف الرأي حول مبلغ الراتب األدىن، والذي األطراف يف االتفاق اجلماعي اخلاص بالقط

 .  دينار مقدوين٥ ٠٦٠ مبلغ ٢٠٠٢يونيه /يبلغ منذ حزيران

وهذا يعين أن أرباب العمل ملزومون بدفع املبلغ املتفق عليه للراتب . وحيمـي القانون دفع الراتب األدىن   -١٨٠
 .دد، فإن رب العمل يتعرض للعقوباتويف حالة عدم دفع املبلغ احمل. األدىن
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وتتوخى االتفاقات اجلماعية عند حتديد الراتب األدىن مراعاة أخذ العوامل التالية يف احلسبان على النحو                -١٨١
تكلفـة املعيشـة، والفـرص االقتصادية يف البالد، ومتوسط الرواتب يف البالد، ومستوى اإلنتاجية،      : الواجـب 

 .غريها من العوامل األخرى االقتصادية واالجتماعيةواملسامهات االجتماعية و

وفضـالً عـن ذلك، تسمح االتفاقات اجلماعية ألرباب األعمال الذين يواجهون صعوبات يف أعماهلم،                -١٨٢
وميكن أن يدوم التخفيض ملدة ستة شهور كحد أقصى، وعلى األكثر،           .  يف املائة  ٢٠خبفض الراتب األدىن بنسبة     

 .صعوبات، يلزم رب العمل بدفع الفرق بني الراتب األدىن والراتب املنخفضوبعد التغلب على ال

وتتوخى االتفاقات اجلماعية كذلك أن حيدد مبلغ الراتب األدىن وأن ينشر كل ثالثة شهور على األقل،                 -١٨٣
 . يف املائة٥وشهرياً إذا ما أظهرت تكاليف املعيشة معدل منو شهري يزيد على 

 .آليات حتديد وتنسيق ودفع الرواتب األدىن ومتابعتها بعد إقرار الراتب األدىنوجيوز أن تطبق  -١٨٤

 ديناراً مقدونياً، ويف تشرين     ١١ ٨٢٤،  ٢٠٠٣وكـان متوسـط صـايف الراتب حبسب العامل لسنة            -١٨٥
 آخر (٢٠٠٤أكتوبر  /يناير وحىت تشرين األول   /، واعتباراً من كانون الثاين    ١٢ ٦٠٩، كان   ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

 . ديناراً مقدونيا١٢ً ٢٧٠كان ) بيانات إحصائية

ويبني اجلدول  . ٢٠٠٣ يف املائة مقارنة بعام      ٠,٤ بنسبة   ٢٠٠٤وقد هبط مؤشر تكاليف املعيشة يف عام         -١٨٦
 .التايل االجتاهات يف السنوات القليلة املاضية

 ٢٠٠٤ حىت ١٩٩٧اجتاه تكلفة املعيشة، من 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

-٠,١- ٠,٧- ٥,٨ ٥,٥ ١,٨ ١,٢ ٠,٤ 

تكلفـة 
 املعيشة

ومن مث، فقد حدثت    . ، وفقاً للمجموعة االستهالكية   ٢٠٠٤وقـد اختلفت مؤشرات تكلفة املعيشة يف         -١٨٧
 يف املائة كزيادة، ٤,٠دمات النقل  يف املائة كزيادة، ومركبات وخ٤,٢املواد األسرية : زيادة يف اجملموعات التالية

 يف املائة   ١,١ يف املائة كزيادة، والتبغ واملشروبات       ١,٣ يف املائة كزيادة، والتربية والرعي       ٣,٠والتدفئة واإلنارة   
 . يف املائة كزيادة٠,٤ يف املائة، والتصحح والصحة ٠,٩كزيادة، وامللبوسات واألحذية 

 . يف املائة٠,٣بنسبة ) األجور واملياه واخلدمات( يف املائة واإلسكان ٣,١بنسبة وهبط مؤشر اجملموعة الغذائية  -١٨٨

ووصلت قيمة سلة املستهلك من األغذية واملشروبات ألسرة مكونة من أربعة أفراد، وحمسوبة على أساس  -١٨٩
 يف املائة ٠,٤، وهي أقل بنسبة ٢٠٠٤ديسمرب / ديناراً مقدونياً يف كانون األول ٩ ٨٤٥أسـعار القطـاعي، إىل      

 .مقارنة بالشهر السابق
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 ساعة يف األسبوع يف احلاالت والظروف الواردة يف ٤٠وجيوز لرب العمل األخذ بساعات عمل تقل عن  -١٩٠
 ).ساعات العمل املنخفضة(القانون اخلاص بعالقات العمل 

 اليت جيري فيها العمل  ساعة يف األسبوع يف احلاالت٤٠وجيوز لرب العمل األخذ بساعات عمل تقل عن  -١٩١
 . ساعة للعاملني يف املناوبات٣٢وفقاً لنظام املناوبة، ولكن ليس بأقل من 

 من القانون اخلاص بعالقات العمل، فإن املوظف إذا ما استخدم يف وظيفة جمهدة              ٣٧وطـبقاً لـلمادة      -١٩٢
زالتها متاماً بتدابري محائية، جيوز   ومضنية بشكل خاص واليت هتدد الصحة، وأن مثل هذه الظروف املؤذية ال ميكن إ             

 ساعة يف   ٣٠لـلموظف العمـل لساعات منخفضة تتناسب مع حجم اآلثار املؤذية للعمل، ولكن ليس أقل من                 
 من هذه املادة، كساعات عمل ١وستعترب ساعات العمل املشار إليها يف الفقرة . األسبوع، طبقاً لالتفاق اجلماعي

 .لوقت كامل

العمل البدين الصعب للغاية؛ العمل حتت : الية تعترب مضنية بشكل خاص، وصعبة ومهددة للصحةوالوظائف الت -١٩٣
ضغط جوي متزايد أو ضجة شديدة؛ العمل يف املياه أو حتت رطوبة عالية؛ العمل املعرض لإلشعاع اإليوين؛ العمل مع                   

العمل مع   ليات؛ العمل النفساين،  مرضـى مصـابني بأمراض معدية أو مع مواد ملوثة؛ العمل اجلراحي يف غرف العم              
مرضى من ذوي العاهات العقلية اخلطرية؛ العمل يف الطب الشرعي والتشريح الباثولوجي؛ العمل مع كيميائيات ضارة،       

 .عمل موظفي الطريان، الراقصون، واملوسيقيون من ذوي آالت النفخ؛ وراقصو الفلكلور ومغنو األوبرا

 من هذه املادة،    ٣العمل املخفضة بالنسبة للوظائف املشار إليها يف الفقرة         وتصدر املوافقة على ساعات      -١٩٤
بواسـطة هيئة اإلدارة احلكومية املكلفة بشؤون العمل، وبعد أن حيصل هيئة اإلدارة احلكومية على رأي املؤسسة                 

 .الطبية الصناعية ومديرية تفتيش العمل

ليها يف الفقرة أعاله، جيوز له أال يعمل ساعات أطول من  والعـامل الذي يتوىل القيام بالوظائف املشار إ  -١٩٥
 .ساعات العمل املخفضة املتفق عليها

وجيـوز لـرب العمل حتديد ساعات العمل املخفضة ألداء واجبات كل يوم على نطاق أصغر أو إذا ما                    -١٩٦
 .تطلبت ذلك طبيعة الوظيفة املؤداة

ا بساعات عمل خمفضة، لدى بعض أرباب عمل، ليبلغ بذلك          وجيوز تعيني العامل املكلف بالقيام بعمل م       -١٩٧
 .ساعات العمل الكاملة

 من القانون اخلاص بعالقات العمل، يلتزم رب العمل بتأمني الظروف الالزمة للحماية             ٦٠وطبقاً للمادة    -١٩٨
 .أثناء العمل واليت نص عليها هذا القانون، أو يف قانون آخر أو اتفاق مجاعي

املون على احلماية أثناء العمل امتثاالً للتدابري واملعايري املنصوص عليها حلماية العمل، وهم             وحيصـل الع   -١٩٩
ملزمون باحترام تدابري احلماية أثناء العمل وبأداء مهامهم بعناية دؤوبة بغية محاية أرواحهم، وأرواح وصحة غريهم 

 .من العاملني واملواطنني
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عاملني بشأن كل املخاطر املتعلقة بالوظيفة وبشأن احلقوق والواجبات         وأرباب العمل ملتزمون بإخطار ال     -٢٠٠
 .املتعلقة باحلماية أثناء العمل وبظروف العمل

 .وينص القانون اخلاص بعالقات العمل على احلماية اخلاصة باملرأة وبالعاملني الشبان واملعاقني -٢٠١

شهور أثناء احلمل والوضع واألمومة، وسنة      وحيـق للعـامالت احلصول على إجازة متواصلة ملدة تسعة            -٢٠٢
 .واحدة كإجازة عقب الوالدة املتعددة

يف حني أنه أثناء إجازة األمومة، فيحق هلن احلصول على . والعامالت الاليت تبنني طفالً، هلن نفس احلقوق -٢٠٣
 .تعويض عن املرتب طبقاً لتعليمات الرعاية الصحية

قه يف حالة وفاة األم، أو إذا ما تركت األم الطفل، أو ألسباب مربرة،              وحيـق لوالد الطفل أن ميارس ح       -٢٠٤
 .ُمنعت األم من ممارسة هذا احلق

والعـامالت احلوامـل أو الاليت لديهن طفل عمره عامني أو أقل، جيوز هلن أال يعملن أكثر من ساعات                    -٢٠٥
 يقل عمره عن سبع سنوات أو معاق بشكل العمـل الكاملة، أو ليالً، يف حني أن اآلباء الفرادى والذين هلم طفل  

 .خطري، جيوز هلم أن يعملوا أكثر من ساعات العمل الكاملة أو ليالً، وفقط بناًء على موافقتهم اخلطية

وأي مـن الوالدين اللذين لديهم طفل معاق بصورة خطرية، فيحق له العمل لنصف الوقت يف حالة ما إذا    -٢٠٦
 الذين هم آباء فرادى لطفل معوق بشكل خطري، حيق هلم كذلك ختفيض ساعات        والعاملون. كـان األبوين يعمالن   

 .العمل، استناداً إىل استنتاجات اجمللس الطيب املختص، إذا مل يكن الطفل مقيماً يف مؤسسة اجتماعية للرعاية الصحية

تنطوي أساساً على  سنة والعامالت جيوز هلم عدم القيام بوظائف     ١٨والعاملون الذين تقل أعمارهم عن       -٢٠٧
عمل بدين جمهد، أو العمل حتت األرض، أو العمل حتت املاء، أو بالوظائف اليت قد يكون هلا آثار مضرة باحلياة                     

 .والصحة، كما ورد االتفاق اجلماعي

 سنة احلصول على إجازة سنوية طبقاً لألسس واملعايري اليت          ١٨وحيـق للعاملني الذين تقل أعمارهم عن         -٢٠٨
 .وجبها مدة اإلجازة السنوية للعاملني اآلخرين، مع زيادهتا مبعدل سبعة أيام عمل إضافيةحتدد مب

ال جيوز تكليف العامالت يف الصناعات ويف أشغال البناء، بالعمل ليالً، إذا ما منعهن مثل هذا العمل من                   -٢٠٩
وال ينطبق هذا على    . وم التايل  صباحاً، يف الي   ٥ مساًء إىل    ١٠احلصول على استراحة ال تقل عن سبع ساعات من          

العامالت الاليت هلن سلطات أو مسؤوليات خاصة أو الاليت يعملن يف احلماية الصحية أو االجتماعية أو أي محاية               
 .أخرى للعاملني

وجيوز تكليف العامالت بنوبات ليلية عندما يكون ذلك مطلوباً ملواصلة العمل الذي انقطع بسبب القوة                -٢١٠
وفضالً عن ذلك، جيوز تكليف العامالت      . عند ضرورة منع اخلسائر يف املواد اخلام وغريها من املواد         القهـرية أو    

بنوبات ليلية عندما يضطررن إىل ذلك بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة أو بسبب ظروف مماثلة، وبشرط 
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درت عن اهليئة اإلدارية احلكومية     أن يكون أرباب العمل قد منحوا املوافقة على إدخال مثل هذا العمل، واليت ص             
 .املكلفة بشؤون العمل

 ساعة عمل يف ٤٠ سنة، أال يكلفوا بالعمل ملدة تزيد على ١٨وجيـوز للعاملني الذين تقل أعمارهم عن        -٢١١
 صباحاً، ما مل يكن ذلك مطلوباً للصاحل        ٦ مساًء إىل    ١٠األسبوع، كما ال جيوز هلم العمل ليالً فيما بني الساعة           

 .عام، أو بسبب ظروف صعبة بشكل خاص، وبعد موافقة هيئة اإلدارة احلكومية املكلفة بشؤون العملال

، فإن العاملني املعاقني حيق هلم احلصول على ساعات عمل خمفضة، وإعادة التعيني،             ٧٤ومبوجـب املادة     -٢١٢
 مثل هذا احلق، وذلك طبقاً      وإعـادة التدريـب والتدريب املتقدم واحلق يف تعويض مايل مناسب يتعلق مبمارسة            

 .لألحكام ذات الصلة للقانون اخلاص مبعاشات التقاعد والتأمني على اإلعاقة

وحيق للعاملني من ذوي قدرات العمل الضعيفة وللعاملني يف وظائف تشكل هتديداً حبدوث إعاقة، أن يعاد  -٢١٣
تأمني الوظيفة اليت يقدر عليها العامل،      ويف مثل هذه احلاالت، يلزم رب العمل ب       . توظـيفهم يف وظـائف مناسبة     

 .وبالشروط والطريقة الواردة يف االتفاق اجلماعي

 بشأن املساواة بني ٩وتقـوم املساواة بني الرجل واملرأة على أساس األحكام الدستورية الواردة يف املادة          -٢١٤
 .املواطنني، واليت يشار فيها إىل اجلنس بوصفه أساس حظر التمييز

الضمان االجتماعي والتأمني   (اًء عـلى ذلك، فإن مجيع احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية           وبـن  -٢١٥
معترف هبا على قدم املساواة ومتارس مبوجب شروط متساوية من طرف الرجال والنساء، كما جاء يف ) االجتماعي

 .القانون يف االتفاق اجلماعي

  من العهد٨املادة 

 الدستور، تضمن للمواطنني حرية االشتراك يف اجلمعيات، وممارسة ومحاية حقوقهم            من ٢٠طبقاً للمادة    -٢١٦
 .ومعتقداهتم السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية وغريها من احلقوق واملعتقدات

 .وتنظم ممارسة حقوق وحريات نقابات العمال أساساً بواسطة النظام القانوين واالتفاقات اجلماعية -٢١٧

وباخلصوص، فإن هذا جيري    . وبالـتحديد، ال توجد هناك أي عوائق أمام تنظيم نقابات العمال وعملها            -٢١٨
تنظـيمها يف االتفاقـات اجلماعية املطبقة على املستوى الوطين، ويف االتفاقات اجلماعية الفرعية ويف االتفاقات                

 .اجلماعية على مستوى الشركات

ت العمل، والذي يضم فصالً منفصالً عنوانه نقابات العمال وأرباب العمل،          ويعترب القانون اخلاص بعالقا    -٢١٩
واألحكام .  املتعلقة بتنظيم نقابات العمال    ٣٧ذا أمهية خاصة من أجل املزيد من تنفيذ األحكام الدستورية للمادة            

ة إنشاء نقابات العمال، حري: الواردة يف الفصل املذكور تنظم عدة قضايا هلا أثرها على تنظيم نقابات العمال، مثل
 .محاية عمل منظمات نقابات العمال وممثلي نقابات العمال، وواجبات أرباب العمل املتعلقة بنقابات العمال
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وتعطى حرية تكوين نقابات عمال العاملني احلق يف إنشاء نقابات عمال وأن يصبحوا حبرية أعضاًء فيها                 -٢٢٠
وطبقاً لتشريعات البالد، فإن    . نقابات العمال تقوم على أساس طوعي     أو االسـتقالة من عضويتها، فالعضوية يف        

وللعاملني . العضـوية يف نقابة عمال ليست التزاماً من طرف العامل أو شرطاً ملمارسة أي حقوق متعلقة بالعمل                
حق إنشاء وميارس . احلق، ودون موافقة مسبقة، يف إنشاء منظماهتم، وهم يصبحون أعضاًء فيها بناًء على اختيارهم

. نقابات العمال يف شكل تنظيم ذايت، امتثاالً للحق الدستوري املكفول للمواطنني واخلاص بإنشاء نقابات عمال              
وتشـكيل نقابـة عمال ما ال يستلزم احلصول على موافقة مسبقة من هيئة حكومية أو من نقابة العمال املشكّلة         

ط مسبق هام يف هذا الصدد وهو الطريقة والشروط اليت          ومثة شر . بالفعل، وذلك عند تشكيل نقابة عمال جديدة      
وحرية تنظيم نقابات العمال مكفولة كذلك . تنشـأ مبوجـبها نقابة العمال، وأن شروط العضوية قد نص عليها         

مبوجب األحكام اليت تنص على أن التنظيمات ال جيوز هلا أن تفسخ، وأن أنشطتها ال جيوز أن تكون عرضة ألي                    
 ما أنشئت وأدت أنشطتها طبقاً للقانون واللوائح األخرى، ووفقاً لألحكام اليت تنص على عدم               حظر إداري، إذا  

جواز تقييد أنشطة نقابات العمال وأنشطة ممثليها بقرارات من أرباب األعمال إذا ما كانت األنشطة تتوافق مع                 
 .القانون واالتفاق اجلماعي

ن أنشطة نقابات العمال اليت جرى تنفيذها عن طريق         ويـنص القـانون اخلـاص بعالقات العمل على أ          -٢٢١
 .منظمات العمال، واليت هلا نظام أساسي، والئحة داخلية وبرنامج، هي اليت ميكن اعتبارها أنشطة مشروعة

وحيدد القانون اخلاص بعالقات العمل االلتزامات العامة لرب العمل من أجل وضع شروط ألنشطة نقابة                -٢٢٢
وهذا احلكم القانوين العام قد تطور بتفصيل أكرب يف األحكام ذات الصلة            . ية حقوق العمال  العمال من أجل محا   

لالتفـاق اجلمـاعي العام اخلاص بالقطاعات االقتصادية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ويف االتفاق               
وهيئات احلكومة احمللية، وغريها من اجلماعي العام اخلاص باخلدمات العامة، والشركات العامة، واهليئات احلكومية 

وقد اقتبست احللول الواردة يف االتفاقني اجلماعيني أساساً        . اهليئات القانونية اليت تقوم بأداء أنشطة غري اقتصادية       
من الوثائق الدولية ملنظمة العمل الدولية، مثل اتفاقيتها بشأن احلماية والتيسريات اليت متنح ملمثلي العمال يف تعهد                 

 .احلماية والتيسريات اخلاصة مبمثلي العمال) ١٤٣رقم  (١٩٧١وتوصية ممثلي العمال، ) ١٣٥رقم  (١٩٧١ام ع

ومن مث، فإن ممثل نقابة العمال      . ويتوخى القانون اخلاص بعالقات العمل محاية خاصة ملمثل نقابة العمال          -٢٢٣
تضمن أيضاً الفصل بسبب العضوية يف نقابة       ال جيـوز حتميله املسؤولية أو وضعه يف موقف غري مالئم، وهو ما ي             

عمـال أو املشـاركة يف أنشطة نقابة عمال ترمي إىل محاية حقوق ومصاحل العاملني، إذا ما تصرف املمثل طبقاً                    
وفضالً . وحيق ملمثل نقابة العمال احلصول على مثل هذه احلماية أثناء مدة توليه منصبه. للقانون واالتفاق اجلماعي

اخلاصة املنصوص عليها يف القانون اخلاص بعالقات العمل، فإن االتفاقات اجلماعية العامة تنص على أن عن احلماية 
ممثل منظمة نقابة عمال ال جيوز إعادة تعيينه يف وظيفة أخرى مع نفس رب العمل أو مع غريه؛ أو وصفه بأنه قوة           

ن يتعرض إلجراءات الفصل، بسبب أنشطة نقابة       عاملة زائدة وبناًء على هذه األسس إعادة تعيينه، كما ال جيوز أ           
وطبقاً ألحكام االتفاقات اجلماعية العامة، فإنه ينبغي ختفيف        . العمـال الرامية إىل محاية حقوق ومصاحل العاملني       

. واجـبات ممثلي نقابات العمال بغية حضورهم التدريب الالزم من أجل األداء الكفؤ اللتزاماهتم يف نقابة العمال       
عـن ذلك، فإن أي عضو يف نقابة عمال يكون قد انتخب يف اهليئات اإلدارية النقابات العمال، وعند                  وفضـالً   

 .استكمال مدة توليه منصبه، حيق لـه العودة إىل العمل مع رب العمل يف وظيفة تتالءم مع مؤهالته
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نيات القيود   من الدستور على حق تنظيم نقابات العمال، وتنص كذلك على إمكا           ٣٧وتـنص املـادة      -٢٢٤
القانونـية على احلق يف تنظيم نقابة عمال يف القوات املسلحة جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والشرطة       

 .واهليئات اإلدارية احلكومية، وهي اليت مل يتم التوسع فيها أكثر يف القوانني ذات الصلة

 احلق يف اإلضراب

وينص الدستور على  .  من الدستور احلق يف اإلضراب     ٣٨فل املادة   وتك. يعترب احلق يف اإلضراب دستورياً     -٢٢٥
 .إمكانية التقييد القانوين على ممارسة هذا احلق يف القوات املسلحة والشرطة واهليئات اإلدارية احلكومية

 من القانون اخلاص بعالقات العمل أن يكون للعاملني احلق يف اإلضراب ألغراض             ٧٩وتـتوخى املـادة      -٢٢٦
وهذا هو القانون   . هم حقوقهم االقتصادية واالجتماعية املتعلقة بتوظيفهم، واليت ميارسوهنا طبقاً للقانون         ممارسـت 

اخلـاص باإلضـراب، والـذي حيدد، ويف مجلة أمور أخرى، الشروط اليت ميكن هبا ممارسة احلق يف اإلضراب يف      
 .الشركات ويف اهليئات اإلدارية واحلكومية

 تـؤدي أنشطة ذات نفع عام خاص، وكذلك يف الشركات ذات األمهية اخلاصة           ويف املؤسسـات الـيت     -٢٢٧
احلكم اخلاص بأدىن عملية تشغيلية   : للدفـاع، فإن احلق يف اإلضراب جيوز ممارسته شريطة الوفاء بالشروط التالية           

و من أجل العمل    والـذي يكفل أمن املواطنني وممتلكاهتم، أو الذي ميثل شرطاً الزماً للحياة والعمل للمواطنني أ              
وميارس العاملون يف اهليئات اإلدارية احلكومية      . للمؤسسـات األخرى، والذي يكفل الوفاء بااللتزامات الدولية       

 .حقهم يف اإلضراب شريطة أال يهدد اإلضراب بشكل كبري الوفاء بتشغيل اهليئة اإلدارية احلكومية املعنية

اكم احلق يف اإلضراب داخل اهليئة القضائية وطريقة عمل احملاكم  من القانون اخلاص باحمل٩٠وتنظم املادة  -٢٢٨
ومـن مث، ويف أثناء إضراب ما، تؤدي احملكمة األنشطة اليت تتعلق جبلسات االستماع              . يف ظـروف اإلضـراب    

اكم وإجراءات احمل . واحملاكمات اجملدولة واألنشطة الالزمة خلدمة وثائق احملكمة يف غضون الفترة القانونية املقررة           
املقـررة يف القانون كإجراءات عاجلة، أي األنشطة اليت تعترب يف نظر القانون ويف طبيعتها كأنشطة عاجلة، يعترب          

واإلجراءات ذات هذا الطابع هي     . تنفـيذها إلزامـياً مـن طرف احملاكم حىت يف أثناء إضراب موظفي احملكمة             
جراءات اليت يكون فيها الشخص املتهم قيد التوقيف،        التحريات واحملاكمات يف مسائل القانون اجلنائي، وهي اإل       

واإلجراءات املتعلقة بالتدابري املؤقتة، والرتاعات على نشر إجراءات التأديب يف اإلعالم املنشور، خارج إجراءات              
جز احملكمة، وإعمال القضايا املتعلقة بتربية األطفال ومحايتهم، وقضايا النفقة، وخارج إجراءات احملكمة بشأن ح             

 .األشخاص يف مؤسسات الرعاية الصحية

 من القانون اخلاص بالشؤون الداخلية، فإن موظفي وزارة الداخلية جيوز هلم ممارسة             ٧٠وطـبقاً للمادة     -٢٢٩
حقهـم يف اإلضـراب شـريطة أال يؤثر اإلضراب بشكل كبري على املمارسة املنتظمة للواجبات واملهام اخلاصة                  

 .ونبالوزارة، كما جاء يف القان

وحيـدد القانون اخلاص بالرعاية الصحية الشروط اليت ميارس مبوجبها العاملون يف قطاع الرعاية الصحية                -٢٣٠
واالشتراط األساسي يف هذا الصدد هو أن اإلضراب ال يهدد حياة وصحة املواطنني الذين              . حقهـم يف اإلضراب   

من عدم تقدمي خدمات الرعاية الصحية للمواطنني وبغية إزالة أي آثار ضارة قد تنجم      . حيتاجون إىل رعاية صحية   
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أثـناء اإلضـراب، فإن جملس إدارة مؤسسة الرعاية الصحية ملزم بتوفري املساعدة الطبية العاجلة وأدىن قدر من                  
 .التشغيل جلميع الوحدات التنظيمية ملؤسسة الرعاية الصحية

لني املشتركني يف اإلضراب، شريطة أن      ويـتوخى القانون اخلاص باإلضراب عدة ضمانات حلقوق العام         -٢٣١
وطبقاً للقانون، فإن تنظيم اإلضراب أو املشاركة فيه مبوجب الشروط          . ينظم اإلضراب بطريقة نص عليها القانون     

اليت نص عليها القانون اخلاص باإلضراب، ال يشكل أي انتهاك اللتزامات العمالة؛ وقد ال يستخدم ذلك كأساس           
والعامل الذي يشارك يف اإلضراب إمنا . س مسؤولية العامل، وال يؤدي هذا إىل الفصلللقـيام إلجـراءات لتأسي    

ويتوخى االتفاق اجلماعي العام احلق يف تعويض مادي أثناء اإلضراب،          . ميارس احلقوق األساسية املتعلقة بالعمالة    
ا ما كان اإلضراب قد جرى تنظيمه        يف املائة من الراتب األدىن احملدد يف االتفاق اجلماعي، إذ          ٦٠مببلغ أدىن قدره    

طبقاً للقانون اخلاص مبعاش التقاعد وتأمني اإلعاقة، يعترب الوقت الذي أمضاه الشخص            .وتـربيره امتثاالً للقانون   
املؤمـن عليه للمشاركة يف اإلضراب املنظم وفقاً لإلجراءات املتعلقة باإلضراب، كجزء من سنوات اخلدمة عند                

 .ني اإلعاقةحساب معاش التقاعد وتأم

 من القانون اجلنائي ١٥٦فاملادة  . وخيضـع احلـق املكفول دستورياً يف اإلضراب حلماية القانون اجلنائي           -٢٣٢
حددت جرمية انتهاك احلق يف اإلضراب، واليت تتمثل يف احلرمان من احلق يف اإلضراب أو تقييده باستخدام القوة                  

 .و عقوبة السجن ملدة تصل إىل سنة كعقاب على االنتهاكاتويتوخى القانون الغرامة أ. أو التهديد اخلطري

ووفقـاً لـتحالف احتادات نقابات العمال يف مقدونيا، توجد هناك مشاكل عملية أمام ممارسة احلق يف                  -٢٣٣
اإلضراب، مثل مقاومة أرباب التنظيم نقابات العمال؛ واختاذ تدابري قمعية يف بعض املؤسسات ضد ممثلي نقابات                

 . عندما يقفون دفاعاً عن حقوق العاملني املتعلقة بالعمالة أو ضد اخلصخصةالعمال،

وهناك واحد من احلقوق األساسية لنقابة العمال، وهو احلق يف املساومة اجلماعية، مازال مل يفهم بصورة  -٢٣٤
ية، جيري إيقافها أو وعملياً، فهناك بعض احللول اليت نظمتها االتفاقات اجلماع. كاملة، وال سيما كمصدر للقانون

 .تعديلها بواسطة القوانني، بدالً من اإلجراء الوارد يف االتفاقات اجلماعية

وتعترب مجهورية مقدونيا   . وحـق اإلضراب يف البالد مكفول بالدستور، وذلك طبقاً لالتفاقيات الدولية           -٢٣٥
 .حلق يف اإلضراباليوغوسالفية السابقة واحدة من أندر البلدان اليت يكفل فيها الدستور ا

ومـع هـذا، فـإن القوانني اليت اعتمدت يف بعض القطاعات االقتصادية تتوخى إمكانية تقييد احلق يف                   -٢٣٦
وتلك هي احلال بالنسبة للقانون اخلاص بالطاقة والذي قام احتاد نقابات العمال يف مقدونيا بتقدمي               .  اإلضـراب 

لذي قُبل وألغيت بناًء على ذلك مادة من مواد القانون          طلـب ضـدها أمـام احملكمة الدستورية، وهو الطلب ا          
 .املذكور

وقد قدم احتاد نقابات العمال يف مقدونيا عدة اعتراضات بشأن بعض أوجه اإلضراب، وقد قدمها خطياً                 -٢٣٧
.  حيـث أن احلكومـة قد اعتربت أن بعض احللول تقييد احلق الدستوري يف اإلضراب               -إىل اهليـئة املقـترحة      

 .اضات اليت قدمها االحتاد مل تقبل بالكاملواالعتر
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 بشأن احلكم اخلاص بتعويض     ٤ويعتـرب احتـاد نقابات العمال يف مقدونيا أن األحكام الواردة يف املادة               -٢٣٨
 .الراتب، وهي أدىن شيء يضمن به كل العاملني املكافأة العادلة واملتساوية، مل تطبق مبا فيه الكفاية

إن السبب يرجع إىل أن بنود االتفاقات اجلماعية واملتعلقة بالراتب ال ميكن تطبيقها، نظراً وطبقاً لالحتاد، ف -٢٣٩
ألن رواتـب سنوات عديدة إمنا حيددها القانون، وكذلك األخذ يف االعتبار حقيقة أن أقل مبلغ للراتب، بوصفه                  

 .تفاقات اجلماعيةاألدىن املقدم لكل العاملني، مل حيدد بعد، وهو مبثابة التزام ينبثق عن اال

  من العهد٩املادة 

 من الدستـور الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي للمواطنني، وفقاً ملبدأ العدالة           ٣٥تكفـل املادة     -٢٤٠
وتكفل هذه املادة كذلك احلق يف املساعدة للمواطنني العجزة أو غري القادرين على العمل، وكذلك               . االجتماعية

 .ص املعاقني، ويف خلق الظروف ملشاركتهم يف حياة اجملتمعاحلق يف محاية خاصة لألشخا

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة رقم        (القانون اخلاص بالرعاية الصحية   ويـنظم    -٢٤١
حقـوق الرعاية الصحية للمواطنني، وعالقات وحقوق التأمني الصحي، وإجراءات ممارسة احلق يف             ) ١٧/١٩٩٧

 .لصحية ونظام الرعاية الصحية وهيئتهاالرعاية ا

وقد أسس التأمني الصحي اإلجباري استناداً إىل .  من القانون، حيق لكل فرد محاية صحته٣وطبقاً للمادة  -٢٤٢
مـبدأ التـبادل والتضامن ألغراض ممارسة حقوق حمددة يف حالة املرض أو اإلصابة وممارسة حقوق أخرى تتعلق                

 .ص عليها هذا القانونبالرعاية الصحية واليت ن

 .وأسس التأمني الصحي الطوعي من أجل بعض احلقوق يف الرعاية الصحية -٢٤٣

ويعىن صندوق التأمني الصحي، وكجزء ال يتجزأ من وزارة الصحة، وبقدرات الشخص القانوين، مبمارسة  -٢٤٤
الهتمامات احملددة للمجتمع حقوق معينة يف الرعاية الصحية كما نص على ذلك الدستور، وكذلك االحتياجات وا

 .يف جمال الرعاية الصحية وحقوق التأمني الصحي

 مـن القانون اخلاص بالرعاية الصحية، ومبوجب التأمني الصحي اإلجباري، فإن            ١١وطـبقاً لـلمادة      -٢٤٥
لتدابري الفحوص الطبية، املساعدة الطبية، ا    : للمسـتفيدين احلـق يف الرعاية الصحية األولية، واليت تغطي ما يلي           

واإلجراءات الطبية من اخلرباء لتحسني الصحة، املساعدة الطبية العاجلة، العالج الطيب يف مرتل املستفيد، الرعاية               
الطبـية أثناء احلمل والوضع؛ تنفيذ التدابري الوقائية والعالجية والتأهيلية؛ الوقاية والعالج وإعادة التأهيل ألمراض      

عينات، والتثقيف الصحي؛ وفحص وإقرار األمراض؛ واإلجراءات العالجية والتأهيلية الفم واألسنان؛ والعقاقري؛ وامل
املتخصصـة؛ وأجهـزة الترقـيع؛ ومعينات العظام وغريها من املعينات، األدوات الطبية وأجهزة األسنان الفنية؛           

 . املستشفياتوالفحص وإقرار الوضع الصحي؛ واملعاجلة، وإعادة التأهيل، والرعاية، واإلقامة والغذاء يف
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 : من هذا القانون للفئات التالية١١وتوفر حقوق احلماية الصحية األولية، ومبوجب املادة  -٢٤٦

العاملون يف اهليئات احلكومية والبلدية، ويف املنظمات السياسية واالجتماعية، ورابطات املواطنني  •
 وأفراد القوات املسلحة؛

الً بصورة مستقلة أو بصورة مستقلة مع أصول        العـاملون مع أرباب عمل يؤدون نشاطاً مسج        •
العاملون يف شركات خاصـة (مملوكـة للمواطنني؛ ومع مواطنني خاصني، والكيانات القانونية      

 ؛)واألشخاص العاملون ذاتياً

مواطـنو مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة العاملون مع أرباب عمل أجانب أو يف خدمة               •
يـة، واملكاتـب القنصلية أو إدارة مستخدمي املواطنني األجانب يف    البعـثات واملنظمات الدول   

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛

املواطنون العاملون يف الزراعة، والقطاعات االقتصادية، وتربية الدواجن، وتربية النحل، أو صيد             •
 .األمساك، بوصفها مهنتهم الوحيدة

عاملني ذاتياً، وأعضاء املنظمات الرياضية ذات الصلة، واملستفيدين من وفضالً عن ذلك، فإن األشخاص ال -٢٤٧
معاشات التقاعد، واألشخاص العاطلني مؤقتاً، واألشخاص الذين ما زالوا يف املدرسة أو اجلامعة، أو يف التدريب                

واألشخاص املعاقني  ) ةاحملاربون القدامى يف احلرب العاملية الثاني     (املهـين، واملشاركني يف معركة التحرير الشعبية        
حربـياً، واألشخاص املعاقني مدنياً، واملستفيدين من حقـوق احلماية االجتماعية األساسية، ومواطين مجهورية             
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة العاملني يف اخلارج، واألجانب واألشخاص عدميي اجلنسية العاملني يف شركات تقوم 

نب الذين يسلكون تعليمهم أو تدريبهم املهين، واألشخاص الذين يقضون          بأنشـطة عـلى أراضي البالد، واألجا      
عقوبة السجن، واألشخاص املوقوفني ومل يؤمن عليهم بطرق أخرى، والقّصر عندما خيدمون تدبرياً تعليمياً، وأفراد 

ا على إضافات مادية أسرة الشخص املؤمن عليه عند أداءه اخلدمة العسكرية اإللزامية أثناء الفترة واليت حيصلون فيه
 طبقاً للوائح احملددة، هم مجيعاً خمولون للحصول على الرعاية الصحية األولية 

، طلب  ١٢ من املادة    ١واملواطـنون غـري املشمولني بالتأمني الصحي اإلجباري، جيوز هلم طبقاً للفقرة              -٢٤٨
 . من هذا القانون١١، مبوجب املادة التأمني الصحية اإلجباري بغية ممارسة احلق يف الرعاية الصحية األولية

 ١٦ إىل   ١٢ومواطنو مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة الذين ال خيضعون للتأمني متشياً مع املواد من               -٢٤٩
الرعاية الصحية لألطفال أو الشبان الذين تقل أعمارهم : من هذا القانون، واستناداً إىل التضامن املتبادل، هلم احلق يف

 سنة على   ٢٧ أو   ٢٦سنة؛ والتالميذ والطالب الذين هم يف سن الدراسة، أي اجلامعة أو حىت بلوغ سن                ١٨عـن   
احلمل،   سنة من العمر؛ والرعاية الصحية أثناء احلمل، والوضع واحلضانة أو منع           ٦٥األكـثر؛ واألشـخاص فوق      

وحتدد مجعية مجهورية مقدونيا . قلياإلصابة مبرٍض معٍد أو اإلصابة مبرض ع    : والـرعاية الصحية عند حدوث ما يلي      
 . من هذه املادة وطريقة املمارسة١اليوغوسالفية السابقة حجم الرعاية الصحية للمواطنني املشار إليهم يف الفقرة 
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 من القانون اخلاص بالرعاية الصحية، فإن األشخاص املؤمن عليهم هلم احلق يف إعانات              ١٨ووفقاً للمادة    -٢٥٠
 : فوا الشروط التاليةمالية إذا ما استو

إذا ما كانت هناك تغطية للتأمني الصحي ملدة ال تقل على ستة شهور قبيل وقوع احلادث الذي                   •
 سيمارس مبقتضاه احلق يف الرعاية الصحية؛ باستثناء حاالت اإلصابة أثناء العمل واألمراض املهنية؛

  يوماً؛٦٠وإن مسامهات التأمني تدفع بصورة منتظمة أو بأقصى تأخري قدره  •

 .قد صدر عن طبيب أو جملس األطباء) إجازة مرضية(وإذا ما كان تقييم العجز املؤقت عن العمل  •

ويدفـع تعويـض الراتب أثناء اإلجازة املرضية اعتباراً من أول أيام اإلجازة املرضية ويستمر حىت هناية                  -٢٥١
وحتدد وزارة الصحة مبلغ    . اً للوائح العمل  وهو يدفع عن األيام اليت يدفع عنها الراتب طبق        . اإلجـازة املرضـية   

التعويض، كما أن أساس حساب التعويض هو متوسط الراتب الذي دفعت بواقعه املسامهات يف التأمني الصحي يف 
 .الشهور الثالثة املاضية

  من القانون اخلاص بالرعاية الصحية،٢٣٣وقد حدد تعويض الراتب من أجل إجازة مرضية طبقاً للمادة  -٢٥٢
 يف املائة من مبلغ الراتب األدىن ٧٠ يف املائة من أساس تعويض الراتب، ولكن مبا ال يقل عن ٧٠ومببلغ ال يقل عن 

 .الذي حدده االتفاق اجلماعي

، فإن املؤمن عليهم وأفراد أسرهم هلم احلق يف التعويض عن السفر والتكاليف اليومية إذا ما                ٢٩وطبقاً للمادة    -٢٥٣
 .ة طبية خارج البالد، وذلك مبوجب الشروط واملبالغ اليت حيددها املرسوم الداخلي لوزارة الصحةأحيلوا إىل مؤسس

 من القانون اخلاص بعالقات العمل، حيق للنساء املخوالت باحلماية اخلاصة،           ٥٨، للمادة   ٤وطبقاً للفرع    -٢٥٤
سعة شهور متواصلة أثناء احلمل،     واألحـداث والعـاملني املعاقني، والعامالت، احلصول على إجازة متتد حىت ت           

 ).مثل توأمني أو ثالثة توائم(والوضع، واألمومة، وسنة إجازة عقب احلمل املركب 

وخيول لوالد الطفل ممارسة هذه احلقوق يف حالة وفاة األم، أو إذا ما تركت األم الطفل، أو ألسباب مربرة  -٢٥٥
 .متنع األم من ممارسة هذه احلقوق

 .تبين هلم نفس احلقوق املتساوية، مبوجب شروط متساوية كآباء طبيعينيواآلباء بال -٢٥٦

وجيوز آلحاد األبوين الذين هلم طفل أصغر من سبع سنوات، أو طفل يعاين من نوع خطري من اإلعاقة،                   -٢٥٧
العمـل سـاعات عمل أطول أو ليالً وذلك فقط بناء على موافقتهم اخلطية، يف حني أن أحد األبوين من ذوي                     

طفال شديدي اإلعاقة، له احلق يف العمل نصف ساعات العمل، إذا ما كان الوالدين يعمالن أو إذا كان األمر  األ
يـتعلق بآحـاد األبوين، واستناداً إىل استنتاجات اجمللس الطيب املختص، أو إذا كان الطفل غري مقيم يف مؤسسة                   

 .للرعاية االجتماعية أو الصحية
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، فإن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وبعد أن أصبحت دولة          ١٩٩٣  ديسمرب/ويف كانون األول   -٢٥٨
اجلريدة (ذات سيادة، ومستقلة ودميقراطية وذات رفاه، اعتمدت القانون اخلاص مبعاشات التقاعد وتأمني العجز              

تية العالقات الذي نظم وألول مرة وبصورة ذا) ٨٠/١٩٩٣الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم 
. ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ١وطبق القانون اعتباراً من     . واحلقـوق مبوجـب معاشـات التقاعد وتأمني العجز        

ومبقتضى هذا القانون يعترب معاش التقاعد وتأمني العجز أمراً إجبارياً ويغطي كل العاملني واألشخاص الطبيعيني               
وقد أدخلت عدة .  معاشات التقاعد طبقاً ملبدأ املرتب الساري     ويوفر هذا القانون  . الذيـن يؤدون نشاطاً مسجالً    

،  ١٤/١٩٩٥، و ٣/١٩٩٤اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أرقام        (تعديالت على القانون    
وينظم ). ٥٠/٢٠٠٤، و٠٥/٢٠٠٣، و٥٠/٢٠٠١، و٩٦/٢٠٠٠، و٢٤/٢٠٠٠، و٣٢/١٩٩٧، و٧١/١٩٩٦و

 .د اإلجبارية وتأمني العجز لألشخاص العاملني واألشخاص ذوي األعمال احلرة الذاتيةالقانـون معاشات التقاع

 :املبادئ األساسية اليت قام القانون على أساسها

 الطابع اإلجباري للمعاش وتأمني العجز؛

 وتتوقف احلقوق على مدة وحجم أموال التأمني املستثمرة؛

 ل؛العدالة االجتماعية والتضامن فيما بني األجيا

 وجود رأس مال ممول من تأمني املعاش؛

 .مراعاة االتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية

 حقوق معاش التقاعد وتأمني العجز

 احلق يف معاش كبار السن؛

 احلق يف معاش العجز؛

ري املؤهالت أو   احلـق يف إعادة التعيني يف وظيفة أخرى مناسبة، واحلق يف العمالة املناسبة، واحلق يف تغي               
 املؤهالت املتقدمة واحلق يف مزايا مالية مالئمة؛

 احلق يف معاش األسرة؛

 احلق يف مزايا تأمني العجز؛

 .احلق يف أدىن مبلغ للمعاش
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 ممارسة احلق يف معاش كبار السن

نة  س ٦٤إن الشـرط الوحـيد ملمارسة احلق يف معاش كبار السن هو أن يكون املؤمن عليه قد بلغ سن                     -٢٥٩
 . سنة١٥وأن يكون قد أدى اخلدمة ملدة ال تقل عن ) للنساء(سنة ٦٢و ) للرجال(

 موظفو وزارة الدفاع العاملني يف الفروع املهنية        -ومثة بعض الشروط املخفضة لألشخاص املؤمن عليهم         -٢٦٠
تع هؤالء املواطنني ويتم.  يف مرافق سجون اإلصالحيات-للقوات املسلحة وموظفو وزارة الداخلية، ووزارة العدل 

املؤمن عليهم بشروط مؤاتية بشكل أكرب بالنسبة ملستوى العمر وسنوات خدمة التقاعد، وذلك من أجل ممارسة                
وتتعلق هذه الشروط املؤاتية باملفهوم . احلـق يف معاش كبار السن، وإذا ما انتهى العمل وفقاً الشتراكات اخلدمة         

 .عاملوناألوسع وبصاحل اخلدمات اليت يؤديها ال

وجيوز . وفيما يتعلق بتلك الفئات من العاملني، مثة فروق يف احلد األقصى للعمر بالنسبة للرجال والنساء               -٢٦١
 سنة، يف حني أن اإلناث      ٥٥للمواطنني الذكور املؤمن عليهم أن حيصلوا على معاش كبار السن بعد بلوغهم سن              

 . سنة٥٠جيوز هلن احلصول عليه بعد بلوغهن سن 

وهـناك أيضاً إمكانية مؤقتة للعسكريني وللمدنيني املؤمن عليهم والعاملني يف القوات املسلحة، ملمارسة               -٢٦٢
) الرجال( سنة من السنوات املتراكمة من اخلدمة ٤٠احلق يف معاش كبار السن وذلك بشراء سنوات خدمة تعادل 

ت القانون اخلاص باخلدمة يف القوات      وينظم هذه التسهيال  ). للنساء( سـنة من السنوات املستحقة للخدمة        ٣٥و
اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أرقام       (املسلحة جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      

٧١/٢٠٠٣، ٢٥/٢٠٠٣، ٩٨/٢٠٠٢، ٦٢/٢٠٠٢.( 

، فإن احلد األقصى    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ وحىت   ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١ويف الفترة االنتقالية     -٢٦٣
 .٢٠٠٠أغسطس / آب٣١لسن معاش التقاعد سريتفع حيال الشروط املتوخاة يف القانون املطبق حىت 

 ٤٠أو  ) للنساء( سنة من اخلدمة     ٣٥وميكن للمؤمن عليه احلصول على معاش كبار السن عند استكمال            -٢٦٤
 سنة من سنوات اخلدمة     ٣٠،  ٢٠٠٠بتمرب  س/ أيلول ١إذا ما كانوا قد استكملوا حبلول       ) للرجال(سـنة خدمـة     
وميكن احلصول على معاش كبار السن بشراء سنوات ). الرجال( سنة من اخلدمة ٣٥أو ) النساء(املطلوبة للتقاعد 

، وذلك بواسطة املؤمن عليه الذي    )الرجال( سنة من اخلدمة     ٤٠و) النساء( سنة من اخلدمة     ٣٥خدمـة تصل إىل     
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١ ل ـه سنوات خدمة فرعية حىت

 ممارسة احلق يف معاش العجز

إن العمـال املؤمن عليهم والذين أصبحوا غري قادرين على العمل، أو من بلغوا منتصف العمر وأصبحوا                  -٢٦٥
غري قادرين على اكتساب مؤهالت أو مهارات جديدة أو متقدمة ألداء وظيفة أخرى مناسبة، هلم احلق يف معاش                  

 يكون العجز قد جنم عن اإلصابة يف العمل أو عن األمراض املهنية، بغض النظر عن عدد سنوات :العجز شريطة أن
اخلدمة؛ أو أن العجز مل ينجم عن إصابة خارج حمل العمل أو عن مرض، شريطة أن يكون الشخص قبيل العجز قد 
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لعمر على األكثر، وحىت تاريخ استكمل سنوات اخلدمة اليت تغطي ثلث املدة اليت بلغها من السنوات العشرين من ا
 .حدوث العجز، مع احتساب سنوات اخلدمة الكاملة

للمعاش تصل إىل   ( بواسطة املعاش األساسي مع نسبة مئوية قصوى         ١وحيدد معاش العجز مبوجب البند       -٢٦٦
يف املائة يف  ٧٢ تنخفض النسبة املئوية القصوى تدرجيياً لتبلغ نسبة ٢٠١٥، وللمعاش بعد ٢٠١٥ يف املائة حىت ٨٠

، بواسطة املعاش األساسي رهناً بعدد سنوات اخلدمة والعمر         ٢وحيـدد معـاش العجـز مبوجب البند         ). ٢٠٤٠
املكتسب، مما يتالءم مع طريقة حساب معاش العجز ويتم توفري وألدىن نسبة مئوية هلذا النوع من املعاش، يف حني      

لسن، فيجري توفري إضافات تكميلية إذا ما كان املعاش         أن العجز الذي حيدث قبيل الوفاء بشروط معاش كبار ا         
 .أقل من معاش أصحاب املعاشات العجزة الذين عانوا من إصابات أثناء العمل أو من أمراض مهنية

 إعانات اإلصابة البدنية

تتضـمن اإلصـابة البدنية فقدان بعض األعضاء أو أجزاء اجلسم أو تضررها بشكل كبري، مما جيعل من                   -٢٦٧
 .عب أداء األنشطة العادية بغض النظر عما إذا كان ذلك يشكل عجزاً أم الالص

اإلصابة ( يف املائة    ١٠٠ يف املائة على األقل وحىت       ٣٠وإعانات اإلصابة البدنية مكفولة للمواطنني بنسبة        -٢٦٨
١٠٠ إىل ٥٠ية من وذلك بغض النظر عن سنوات اخلدمة املستكملة، ولإلصابة البدن) أثناء العمل أو املرض املهين

واحلق مكفول لإلصابة البدنية اليت حدثت . وبنفس شروط معاش العجز) الوفاة أو اإلصابة خارج العمل(يف املائة   
 .أثناء فترة التأمني

 التأهل ملعاش تقاعد األسرة

م الشخص الزوج أو الزوجة، األطفال والوالدين الذي يعوهل: أفراد أسرة الشخص املتوىف املؤمن عليه وهم -٢٦٩
 .املؤمن عليه جيوز هلم التأهل ملعاش تقاعد األسرة، مبوجب الشروط املنصوص عليها يف القانون

 :ويتأهل أفراد األسرة ملعاش تقاعد األسرة إذا ما كان املواطن املتوىف املؤمن عليه -٢٧٠

من املدة  سنوات ١٠قـد اسـتكمل مخس سنوات على األقل من اخلدمة حتت التأمني أو ما ال يقل عن             
 للتقاعد؛

 قد استوىف شروط معاش تقاعد كبار السن أو العجز؛

 .كان من املستفيدين من معاش تقاعد كبار السن أو العجز

وحيـدد مـبلغ معاش األسرة كنسبة مئوية من املعاش الذي كان املواطن املؤمن عليه املتوىف سيحصل عليه وقت                   
 . يف املائة١٠٠ املائة زيادة لكل فرد أسرة إضايف، ومبا ال يتجاوز  يف١٠ يف املائة لفرد أسرة واحد و ٧٠: الوفاة
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 احلق يف أدىن مبلغ للمعاش

وألغـراض محاية املستفيدين من معاش التقاعد من أي معاشات منخفضة حمسوبة وفقاً لسنوات اخلدمة                -٢٧١
وهذا يكفل للشخص   . لمعاشوالرواتـب، يتوخى القانون اخلاص باملعاشات و تأمني العجز وضع املبلغ األدىن ل            

فهذا احلق ال حيدد املركز املادي      . املؤمـن علـيه معاشـاً أعلى من املعاش احملدد طبقاً لسنوات اخلدمة والراتب             
للمسـتفيد مـن املعـاش، ولكنه يقدم لكل املستفيدين من املعاشات الذين تقل معاشاهتم طبقاً لسنوات اخلدمة                  

وتأسس وضع املبلغ األدىن استناداً إىل مبدأ العدالة االجتماعية وتتوقف قيمته . والرواتب عن أقل املعاشات املمكنة
وهذا يعين أنه نظري الفترة املستحقة األطول للتقاعد، . على عدد سنوات اخلدمة املعرب عنها كمدة مستحقة للتقاعد
 .فإن صاحب املعاش سيحصل على مبالغ أعلى كمعاش أدىن

 أعلى مبلغ للمعاش

خى نظام املعاشات اجلديد وضع معاش أعلى، والذي أقام يف النظام السابق حداً بشأن املبلغ األعلى ال يتو -٢٧٢
ومن مث، فإن   . وبدالً من ذلك فإنه قد وضع احلد األعلى األساسي حلساب ودفع املسامهات           . للمعاشات املدفوعة 

ساب ودفع املسامهات ال ميكن أن يكون       واألساس احملدود حل  . املعاش يتوقف مباشرة على مبلغ األموال املستثمرة      
 .أعلى من متوسط الراتب لكل موظف يف البالد يف الشهر اجلاري

 تعديل املعاش

يعتـرب تعديل املعاش كأداة للمعاشات وتأمني العجز تساعد على احلفاظ على القيمة احلقيقية للمعاشات               -٢٧٣
 ولالجتاهات يف متوسط صايف املرتب املدفوع جلميع العاملني  يف املائة٨٠تبعاً ملؤشرات تكاليف املعيشة مببلغ نسبته 

 .وتعّدل مجيع احلقوق مع النسبة املئوية الوحيدة جلميع املستفيدين من املعاشات.  يف املائة٢٠مببلغ نسبته 

ة، اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابق      (للقانون اخلاص باحلماية االجتماعية   وطـبقاً    -٢٧٤
، فإن الدولة هي اجلهة األساسية اليت توفر احلماية         )٦٥/٢٠٠٤،  ١٧/٢٠٠٣،  ١٦/٢٠٠٠،  ٥٠/١٩٩٧أرقـام   

 .االجتماعية، واالحتياجات اخلاصة للسكان يف تلك اجملاالت وبالطريقة اليت ميارس هبا احلق يف احلماية االجتماعية

وم مبوجبه بتحديد جماالت احلماية االجتماعية،       والذي تق  برناجماً للحماية االجتماعية  وتعـتمد احلكومة     -٢٧٥
 .واالحتياجات احملددة للسكان يف تلك اجملاالت وطريقة ممارسة احلق يف احلماية االجتماعية

 : من هذا القانون، يشمل احلق يف املساعدة االجتماعية ما يلي٢٠وطبقاً للمادة  -٢٧٦

مل وغري املؤمن عليهم اجتماعياً؛ وإعانات مالية       إعانـات مالية دائمة لألشخاص غري القادرين على الع         
اجتماعـية لألشـخاص القـادرين على العمل وغري املؤمن عليهم اجتماعياً؛ وإضافات مالية تكميلية               
للمسـاعدة والرعاية؛ واحلق يف الرعاية الصحية؛ والتعويض عن الراتب بشأن ساعات العمل املنخفضة              

 عة واحدة أو إعانات عينية واحلق يف اإلسكان؛لرعاية طفل معاق؛ وإعانات مالية كدف
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حيـق لألشـخاص غري القادرين على العمل وغري املؤمن عليهم اجتماعياً الذين ال يستطيعون توفري سبل       
 .املعيشة بأي وسيلة أخرى، احلصول على إعانات مالية دائمة

شخاص ذوي اإلعاقات املتوسطة    واألشخاص غري القادرين على العمل ضمن مفهوم هذا القانون، هم األ           -٢٧٧
 سنة من العمر، إذا ما      ٢٦ إىل   ١٥أو الشديدة أو األشد، واألمهات الوحيدات أثناء احلمل، واألطفال األقل من            

 .٦٥كانوا طلبة لكامل الوقت، والرجال والنساء الذين جتاوزوا سن 

انون، هم األشخاص الذين ليس هلم       من هذا الق   ٢٣واألشخاص غري املؤمن عليهم اجتماعياً طبقاً للمادة         -٢٧٨
 .دخل أو أن دخلهم من أي سبل، مثل دخل األسرة، يقل عن اإلعانة املالية الدائمة اليت حيددها القانون

)  من القانون اخلاص باحلماية االجتماعية     ٢٤املادة  (وتعترب اإلعانة املالية الدائمة كحق أساسي للمستفيد         -٢٧٩
). املستفيدون املشاركون يف املساعدة   ( األسرة اآلخرين غري القادرين على العمل        واإلضـافات التكميلـية ألفراد    

واألسرة يف مفهوم هذا القانون هم األشخاص الوحيدون أو الرابطة بني رجل وامرأة، واآلباء واألطفال وغريهم                
 .ص باألسرةمن األقارب الذين يعيشون يف نفس البيت والذين هم ملزمون بكفالتهم طبقاً للقانون اخلا

وتقـوم اإلعانات املالية الدائمة وبوصفها احلق املايل األساسي للمستفيدين، على متوسط صايف الراتب               -٢٨٠
) الفردي(املدفوع لكل عامل يف القطاع الغري االقتصادي يف البالد خالل الشهور الثالثة السابقة، وهي للمستفيد                

 يف املائة، وللمستفيد واثنني أو أكثر من املستفيدين         ٢٨فيد آخر،    يف املائة، وللمستفيد املشترك مع مست      ٢٠نسبة  
وتدفع اإلعانة املالية الدائمة شهرياً، وحيدد متوسط أجر العامل وينشر بواسطة مكتب            .  يف املائة  ٤٠املشـتركني   

 .اإلحصاءات احلكومية

الية الدائمة عن األطفال الثالثة األول      واملرأة احلامل الوحيدة أو الوالدين الوحيدين هلم احلق يف اإلعانة امل           -٢٨١
 .حبسب املولد

 من القانون اخلاص باحلماية االجتماعية جيوز دفع اإلعانة املالية الدائمة إىل شخص ما              ٢٧وطبقاً للمادة    -٢٨٢
الدائمة يكون قد عقد اتفاقاً للرعاية طوال احلياة مع مركز العمل االجتماعي، وحيدد املبلغ اخلاص باإلعانة املالية                 

يف هـذه احلالة بواسطة مركز العمل االجتماعي واملستفيد رهناً بقيمة املمتلكات اليت تعترب هدف احلكم اخلاص                 
 .بالرعاية طوال احلياة، وبناء على املوافقة املسبقة لوزارة العمل والسياسة االجتماعية

على أساس حيازة املمتلكات أو حقوق      وحيـق لليتامى غري احملميني باحلق يف السكن والذين ال دخل هلم              -٢٨٣
امللكـية، والذين ال حيصلون على دخل على أساس لوائح أخرى، احلصول على اإلعانة االجتماعية الدائمة مببلغ                 
يعادل اإلعانة املالية األساسية حىت السن القانونية، أي حىت يستطيعون العيش بصورة مستقلة، ولكن مبا ال يتجاوز 

 . سنة من العمر٢٦

 من هذا القانون احلق يف الضمان االجتماعي لألشخاص يف سن التقاعد وغري القادرين              ٢٨وتنظم املادة    -٢٨٤
عـلى العمل، والذين هم غري مؤمن عليهم اجتماعياً، والذين يعيشون مع أسرة، والذين هم ملزمون طبقاً للوائح                  
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 يف املائة من متوسط املرتب احملدد ٢٠سرة عن   بتوفري املعيشة هلا، والذين يقل دخلهم حبسب كل فرد من أفراد األ           
 .بواسطة مكتب اإلحصاءات

كمـا حيـق لألشخاص ذوي القدرة على العمل ولكنهم غري مؤمن عليهم اجتماعياً وغري قادرين على                  -٢٨٥
 .اكتساب وسائل املعيشة بأي سبل أخرى، احلصول على اإلعانة املالية الدائمة

وهذا ينطبق فقط .  مبالغ مالية تكميلية للمساعدة والرعاية بواسطة شخص آخر   احلق يف  ٣٠وتنظم املادة    -٢٨٦
غري القادرين على احلركة يف املرتل أو بصورة (على األشخاص غري القادرين على أداء وظائف فسيولوجية أساسية 

اول الطعام أو   مستقلة أو باستخدام املعينات ذات الصلة، للحفاظ على التصحح الشخصي، وارتداء املالبس، وتن            
 متاماً، واألشخاص الذين    البصر األشخاص من فاقدي     أو) أداء أي أنشـطة أخـرى لتلبية االحتياجات األساسية        

 العضلية أو العضلية العصبية، والشلل الدماغي أو        األمراضغتذائي أو ما يتعلق بذلك من       اليعـانون مـن املثل ا     
أ    واألشخاصالطفويل، والكساحة،    ضرار حادة أو شديدة يف النمو العقلي، ممن يف سن يتجاوز            الذين يعانون منِ 

 . سنة من العمر، وهم حيق هلم احلصول على هذا احلق٢٦

رسوم يصدر عن وزير العمل     مب والرعاية بواسطة شخص آخر      للمساعدة املـبلغ املايل التكميلي      وحيـدد  -٢٨٧
 .الراتب يف املائة من متوسط ٣٠ى من  يف املائة، أو أعل٢٠ وال جيوز أن يقل عن االجتماعية،والسياسة 

احلضانة أو يف مؤسسات ب عائلة ى الدائمة، ولألشخاص املقيمني لداملالية للمستفيدين من اإلعانة     وحيـق  -٢٨٨
 آخر، يف اكتساب    شخص واملستفيدين من املبالغ املالية التكميلية للمساعدة والرعاية بواسطة          االجتماعية،احلماية  

 . على أسس أخرىالصحي ما كانوا غري قادرين على احلصول على التأمني التأمني الصحي إذا

 ساعات العمل املنخفضة ألغراض رعاية طفل معاق بشكل شديد، بسبب احلق يف تعويض الراتب وميارس -٢٨٩
 العمل القانون اخلاص بعالقات العمل والقانون اخلاص باحلماية االجتماعية، ومع مركز            عليهوهو احلق الذي نص     

 .االجتماعي

 . من متوسط الراتب، واملنشور بواسطة مكتب اإلحصاءاتاملائة يف ٣٠ تعويض الراتب نسبة ويبلغ -٢٩٠

 من املادة ٦ يف املائة من األساس، طبقاً للفقرة ٥٠ وتدفع بنسبة االلتزامات املسامهات وغريها من وحتسب -٢٩١
 . اخلاص باملعاش وتأمني العجزالقانون، من ١٨٠

 أو إعانات عينية لألشخاص أو األسر املعرضني اجتماعياً للخطر،          واحدة توفري إعانات مالية مرة      جيريو -٢٩٢
 من  ذلك أو األوبئة، أو املعاجلة الطبية الطويلة يف مؤسسة للرعاية الصحية أو غري              الطبيعـية بسـبب الكـوارث     
 .األزمات االجتماعية

قانون، لشراء املالبس، واألغذية وغريها من الوسائل الالزمة         هذا ال  مفهوم إعانات عينية يف إطار      وتقدم -٢٩٣
 . املعيشية الدنيا للمواطن واألسرةاالحتياجاتلسد 
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وكاستثناء، .  مرة واجدة مبرسوم من وزارة العمل والسياسة االجتماعيةاملدفوع مبلغ اإلعانة املالية   وحيدد -٢٩٤
طلب العالج يف املستشفى أو ما شابه، فإن مواطين مجهورية          تت اليت احلوادث، والظروف الصحية الصعبة      حالة ويف

 ال يتمتعون بإقامة الذين السابقة الذين ال يقيمون بصفة دائمة يف البالد، واملواطنني األجانب اليوغوسالفيةمقدونيا 
 .دائمة يف البالد، ميكنهم االستفادة من ذلك أيضاً

ية االجتماعية احلق يف اإلسكان، وهو الذي يتم توفريه          باحلما اخلاص مـن القانون     ٣٥ املـادة    وتـنظم  -٢٩٥
 القانون  علىوطبقاً للتعديالت واإلضافات    .  عليهم اجتماعياً والذين ال ميتلكون مسكناًُ      املؤمنلألشـخاص غري    

جرى نقل ) ٦٥/٢٠٠٤ السابقة، رقم اليوغوسالفيةاجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا (اخلاص باحلماية االجتماعية 
 .ذا احلق إىل صالحيات البلدياته

حيدد بالتفصيل الشروط واملعايري واملبالغ وطريقة وإجراء تأسيس احلق و ينظم اعتمدت احلكومة قراراً وقد -٢٩٦
 الشروط واملبالغ   وحتدد.  املالية االجتماعية وممارسته بواسطة املواطنني املعرضني للخطر االجتماعي        اإلعانـات يف  

 .ارسة احلق مبوجب مرسوم من احلكومةواملعايري وطريقة مم

 . املستوى النسيب للفقر واألموال املخصصة هلذا الغرضحسب مبلغ اإلعانة االجتماعية وحيدد -٢٩٧

 . شهريا٣ً ٠٠٠ دينار مقدوين سنوياً، أو ٣٦ ٠٠٠ املستوى النسيب للفقر هي قيمة -٢٩٨

 . يف املائة من مستوى الفقر النسيب احملسوب٥٧  واحد، تقدر بنسبةفرد االجتماعية ألسرة من واإلعانة -٢٩٩

 : مبلغ التأمني االجتماعي بالطريقة التاليةحيدد من القرار، ٣ للمادة وطبقاً -٣٠٠

  فرد واحد؛من دينار مقدوين ألسرة ١٧ ٠٠٠ 

  فردين؛من دينار مقدوين ألسرة ٢ ٢٠٠ 

  ثالثة أفراد؛من دينار مقدوين ألسرة ٢ ٨٠٠ 

  ألسرة من أربعة أفراد؛وينمقد دينار ٣ ٦٠٠

 . دينار مقدوين ألسرة من مخسة أفراد أو أكثر٤ ٢٠٠

 يف املائة يف الشهور األربعة والعشرين األوىل        ١٠٠ من القرار بنسبة     ٣ املادة املـبالغ احملددة يف      وتدفـع  -٣٠١
 والرابعة واخلامسة،   الثالثة السنة    يف املائة من املبلغ احملدد يف      ٧٠ مث يف الفترة التالية تنخفض إىل        لإلعانة،كـبداية   

 . يف املائة من املبلغ احملدد٥٠وبعد ذلك تدفع نسبة 

 من أشخاص يعيشون معاً،     تتكون، فإن األسرة هي اليت      ٤ ومبوجب املادة    ذلك، النقـيض من     وعـلى  -٣٠٢
 :هذا السياق هموأفراد األسرة يف ).  مشتركةبصورةويستخدمون املمتلكات (ويكسبون وينفقون دخالً مشتركاً 
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  بغض النظر عما إذا كان األمر يتعلق بالزواج أو بعالقة خارج الزواج؛الزوجة أو الزوج

هلم املعيشة  توفر   األطفال الذين    أو الزوجية،إطار  ون يف حالة الزواج أو املولودون خارج        املولود األطفال
 يف األسرة؛

 الزوجة؛/ مع املستفيد أو الزوج قانونيةعالقةم أقارب أو الذين هلم هل الذين األطفال

  يعملون بصورة مؤقتة يف اخلارج؛ن الذيأو آخر، املقيمون مؤقتاً يف مكان األشخاص

  ؛ الذين استوفوا اخلدمة العسكريةاألشخاص

 . املقيمون يف املستشفياتاألشخاص

ن يقضون عقوبة سجن    ، فإن أفراد األسرة ليسوا باألشخاص الذي      ٤ من املادة    ١ويف نطاق مفهوم الفقرة      -٣٠٣
 يوماً، أو األشخاص املقيمون مع عائلة أخرى أو مؤسسة للحماية االجتماعية أو يف قاعات نوم                ٣٠ألكـثر من    

 .للتعليم وتربية األطفال والشبان من ذوي اإلعاقات البدنية أو النفسانية

 من ١٠ألفرادها، ووفقاً للمادة ولألسرة احلق يف املساعدة االجتماعية إذا ما كان إمجايل الدخل الشهري  -٣٠٤
 من هذا القرار    ٣هـذا القرار، يقل عن املبلغ احملدد للمساعدة االجتماعية لألسرة ذات العدد الذي وضعته املادة                

 . دينار مقدوين، فال يدفع١٠٠فإذا ما كان مبلغ اإلعانة االجتماعية لألسرة يقل عن . املذكور

 :يت حتصل على ضمان اجتماعي، ستحصل على مبالغ تساوي ما يلي، فإن األسرة ال٧ووفقاً للمادة  -٣٠٥

 من هذا القرار، إذا ما كانت األسرة ٣املبلغ احملدد لألسرة ذات العدد ذي الصلة بأفرادها، ووفقاً للفقرة       
 ال حتصل على أي دخل؛

 من هذا   ١٠ الفرق بني الدخل الشهري اإلمجايل الذي يكسبه كل أفراد األسرة بأي سبل، مبوجب املادة             
 من هذا   ٣القـرار، ومبلغ الضمان االجتماعي احملدد لألسر ذات العدد ذي الصلة باألفراد طبقاً للمادة               

 .القرار

 .وينطبق احلق يف الضمان االجتماعي من أول يوم من أيام الشهر الذي يلي تاريخ تقدمي الطلب -٣٠٦

دد وحيسب على أساس ربع سنوي أو سنوياً رهناً بفئة ، فإن مبلغ املساعدة االجتماعية حي٨ووفقاً للمادة  -٣٠٧
 :صاحب الطلب وطبقاً هلذا القرار، ينقسم أصحاب الطلبات إىل الفئات التالية

 األسر اليت يعمل فيها املستفيد ١-٨ 

 يعرض مرة يف السنة، يف حني أن الوثائق إلثبات مستوى دخل األسرة، ١-٨والطلب املقدم مبوجب البند  -٣٠٨
 . كل ربع سنةفتقدم
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 حيدد طبقاً ملتوسط الدخل الشهري يف الربع السنوي السابق ١-٨والدخل الشهري لألسرة مبوجب البند      -٣٠٩
 .على تقدمي الطلب

 األسر اليت يكون فيها املستفيد من أصحاب املعاشات ٢-٨ 

 . مرة يف السنة٢-٨ويقدم الطلب مبوجب البند  -٣١٠

 طبقاً ملتوسط الدخل الشهري يف املربع السنوي السابق ٢-٨ مبوجب البند وحيدد الدخل الشهري لألسرة -٣١١
 .على تقدمي الطلب

 األسر اليت يكون فيها املستفيد مسجالً كشخص عاطل ٣-٨ 

 . مرة يف السنة٣-٨ويقدم الطلب مبوجب البند  -٣١٢

يد بتقدمي إثبات يف شكل ويف كـل شهر، ويف التاريخ الذي حدده مركز العمل االجتماعي، يلتزم املستف             -٣١٣
 .بطاقة من مكتب العمل ذي الصلة، وفقاً للقانون اخلاص بالعمل، بأن أفراد األسرة اآلخرين ما زالوا عاطلني

 طبقاً ملتوسط الدخل الشهري يف الربع السنوي األخري         ٣-٨وحيدد الدخل الشهري لألسرة مبوجب البند        -٣١٤
 .قبيل تقدمي الطلب

 ون فيها املستفيد، من األشخاص املستفيدين من إعانة مالية دائمةاألسرة اليت يك ٤-٨ 

األسـرة اليت يكون فيها املستفيد من األشخاص املستفيدين من إعانة مالية دائمة، طبقاً للقانون اخلاص                 -٣١٥
 الدخل   مرة يف السنة، وحيدد املبلغ الشهري طبقاً ملتوسط        ٤-٨ويقدم الطلب مبوجب البند     . باحلماية االجتماعية 

 .الشهري يف الربع السنوي األخري قبيل تقدمي الطلب

 مجيع األسر األخرى ٥-٨ 

 مرة يف السنة والوثائق الالزمة بشأن دخل األسرة فهي تقدم كل ربع             ٥-٨تقدمي الطلبات مبوجب البند      -٣١٦
 السنوي السابق    طبقاً ملتوسط الدخل الشهري يف الربع      ٥-٨وحيدد الدخل الشهري لألسرة مبوجب البند       . سـنة 

 .على تقدمي الطلب

وحيدد الدخل والذي على أساسه يتقرر الوضع املادي لألسرة من أجل احلصول على مساعدة اجتماعية يف  -٣١٧
 :املستقبل، طبقاً هلذا القرار فإن الدخل جلميع أفراد األسرة يقوم على األسس التالية

 الرواتب وتعويض الرواتب؛ 

 ر السن، العائلة، العجز،املعاشات، ومعاشات كبا 

 احملاربون القدامى، املزارع واملعاشات األجنبية؛ 
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 املبالغ التكميلية لألطفال؛ 

 إعانة البطالة؛ 

 اإلعانة املالية الدائمة؛ 

 الدخل الناجم عن املمتلكات وحقوق امللكية؛ 

 الدخل من الزراعة؛ 

 الدخل من نشاط اقتصادي أو مهين بقدرات شخصية؛ 

 حلر الذايت؛العمل ا 

 النفقة، املنح الدراسية، االئتمانات؛ 

 عوائد األسهم وفوائد املدخرات؛ 

 التعويض املدين عن العجز؛ 

 سندات مدخرات العملة األجنبية القدمية؛ 

 .أي دخل آخر 

وحيسب إمجايل متوسط الدخل الشهري لألسرة جبمع كل دخول أفراد األسرة اليت اكتسبت على األسس               -٣١٨
 . من هذه املادة، واحملسوبة ملدة شهر١ إليها يف الفقرة املشار

 : من هذا القرار، فإن ما يلي لن يعترب كدخل لألسرة١٠وكاستثناء من املادة  -٣١٩

 التعويض املايل عن األضرار البدنية؛ )أ( 

 املبالغ املالية التكميلية للرعاية واملساعدة من طرف شخص آخر؛ )ب( 

 صة؛مبالغ تكميلية خا )ج( 

 مبالغ تكميلية للتعهد بالعمل؛ )د( 

 التعويض املايل لتكاليف سكن شخص مع عائلته؛    )ه( 

 .املكافآت واملساعدات يف حالة الكوارث الطبيعية )و( 
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 ، ال حيق لألسر احلصول على إعانات الضمان االجتماعي إذا ما كان أفرادها ميتلكون              ١٢وطبقاً للمادة    -٣٢٠
 :إىل املرتل أو الشقة اليت يعيشون فيهاما يلي، وباإلضافة 

 شقة سكن عائلية ثانية؛ )أ( 

 كوخ؛ )ب( 

 مساكن عمل؛ )ج( 

 ؛)شاحنة، حافلة، عربة نقل، سيارة أجرة(مركبات ميكن استخدامها ألغراض جتارية  )د( 

 حّصادة أو جرار يف حالة جيدة؛    )ه( 

 م٧ ٠٠٠عقد لالستثمار مبساحة تزيد على     أراضي صاحلة للزراعة مملوكة أو مستأجرة مبوجب         )و( 
 يف املائة   ٤٠، واليت تعترب األرض الصاحلة للزراعة مبثابة مساحة من الدرجة الرابعة أو اخلامسة واحملسوبة بنسبة                ٢

 من املنطقة احلقيقية؛

مبالغ أعلـى من مبلغ اإلعانة االجتماعية طبقاً لتقييم مركز العمل          (سلع تضمن وسائل معيشة      )ز( 
 ؛)االجتماعي

  دينار مقدوين أو أكثر؛٥٠ ٠٠٠مدخرات مببلغ  )ح(

 .حافلة مبحرك مسجلة )ط( 

هلذه املادة، جيوز منح إعانة اجتماعية ألسرة       ) ط(و) ز(، )و(، والفقـرات الفرعية  ١وكاسـتثناء مـن الفقـرة       
 أو املعدات بصورة فعالة، وكذلك      ال يستطيع أفرادها بسبب كرب السن، أو اإلعاقة، أو املرض، استخدام األرض           

 .لألسر اليت ميتلك أفرادها حافلة مبحرك مسجلة إذا ما استخدمت لألشخاص املعاقني الذين هم من أفراد األسرة

 :، فإن األشخاص التالني ليس هلم احلق يف اإلعانة االجتماعية١٣وطبقاً للمادة  -٣٢١

ملختص طبقاً للقانون اخلاص بالعمل والتأمني يف       العـاطلون الذين مل يسجلوا يف مكتب العمل ا         )أ( 
 حالة البطالة؛

 األشخاص الذين فصلوا بسبب خطأ الشخص أو بناء على طلب الشخص؛ )ب( 

 األشخاص الذين رفضوا عرضاً للعمل، أو تغيري املؤهالت أو املؤهالت املتقدمة ألغراض العمل؛ )ج( 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والذين ال حيملون      األشـخاص الذين ليسوا من مواطين مجهورية         )د( 
 .تصاريح إقامة دائمة
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، يعتربون كأفراد أسرة عند حساب إمجايل الدخل        ١٣ من املادة    ١واألشـخاص املشار إليهم يف الفقرة        -٣٢٢
 .لألسرة، وهم يستبعدون من احلق يف اإلعانة االجتماعية

، من هذه املادة، غري خمولني      )ج(و) ب(قرتني الفرعيتني   ، الف ١واألشـخاص املشـار إلـيهم يف الفقرة          -٣٢٣
للحصول على اإلعانة االجتماعية يف غضون ستة شهور من انتهاء العمل، أي رفض تغيري املؤهالت، واملؤهالت                

 .املتقدمة ألغراض العمل

 .جتماعية طبقاً هلذا القراروتدفع إعانات الضمان االجتماعي حمسوبة اعتباراً من اليوم األول للحق يف اإلعانة اال -٣٢٤

باستثناء ) أشغال مومسية، أعمال عرضية(وجيوز تعيني املستفيدين من الضمان االجتماعي للقيام باألشغال  -٣٢٥
أصحاب املعاشات، واألشخاص الذين يقدمون القرائن على عدم قدرهتم على العمل بسبب كرب السن، واإلعاقة أو 

 .تالميذ والطلبةاملرض، واألشخاص العاملني، وال

 ٢٤فإذا ما رفض املستفيد من هذه املادة االرتباط بالعمل، فإنه يفقد احلق يف اإلعانة االجتماعية خالل ال   -٣٢٦
 .شهراً التالية

وسـيجري التعيني يف األشغال للمستفيدين من اإلعانات االجتماعية بالتعاون مع عمدة وحدة احلكومة               -٣٢٧
ويظل املستفيد .  واملؤسسات العامة ومركز العمل االجتماعي ذي الصلة أو وكالة العمالةاحمللية، والشركات العامة

مـن املسـاعدة االجتماعـية الذي عني للقيام باألشغال ملدة مخسة أيام يف الشهر على األكثر، حمتفظاً باحلق يف                    
 .اإلعانات االجتماعية

  من العهد١٠املادة 

 من الدستور ٤٠ مقدونيا اليوغوسالفية السابقة محاية األسرة مبوجب املادة يكفل النظام القانوين جلمهورية -٣٢٨
وينظم القانون العالقات القانونية للزواج، واألسرة      . توفر الدولة رعاية ومحاية خاصة لألسرة     "اليت تنص على أن     

اهلما ويلتزم األطفال   وللوالدين احلق وعليهم واجب توفري التربية والتعليم ألطف       . والـتعايش خارج رباط الزوجية    
برعاية الوالدين من كبار السن أو غري القادرين وتوفر اجلمهورية محاية خاصة لأليتام ولألطفال احملرومني من رعاية 

 ".األب أو األم

وينظم القانون اخلاص باألسرة اللوائح املتعلقة بكل العالقات يف نطاق الزواج واألسرة، واحلماية اخلاصة               -٣٢٩
العالقات املضطربة والعنف يف الزواج وداخل األسرة، والتبين، واحلضانة، واإلعالة واإلجراءات أمام            لألسـرة، و  

 .احملاكم يف الرتاعات املرتلية والزوجية

وتضـمن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة احلماية يف حالة العالقات املضطربة والعنف يف الزواج               -٣٣٠
من التعديالت واإلضافات على القانون اخلاص باألسرة، أي شكل من أشكال           ) أ(٣٣وحتظـر املادة    . واألسـرة 

ويتوخى القانون حظر أي شكل من أشكال العنف بني أفراد األسرة، بغض النظر      . العنف يف الزواج أو يف األسرة     
ن السن  وقد يكون مرتكب العنف أو ضحية العنف أي فرد من أفراد األسرة، بغض النظر ع              . عن اجلنس أو السن   
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وحينما يقف مركز العمل االجتماعي على أي حالة من حاالت العنف املرتيل، فإنه ومببادرة منه أو إذا ما . واجلنس
طلب ذلك أحد أفراد األسرة، يتخذ التدابري حلماية األسرة وضحايا العنف املرتيل، رهناً مبا إذا كان الشخص يتمتع 

 مركز العمل االجتماعي، جيوز للمحكمة إصدار إجراءات مؤقتة ضد وبناء على طلب. بالصفة القانونية من عدمه
 .مرتكب العنف املرتيل، ملدة سنة على األكثر

. واألسرة هي عبارة عن وحدة من األبوين واألطفال وغريهم من األقارب الذين يعيشون يف نفس املرتل                -٣٣١
 .وتقوم األسرة على أساس والدة األطفال أو تبنيهم

ب الدولة توفري الرعاية اخلاصة حلماية األسرة، وهو ما يعين أن على مجيع اهليئات احلكومية،               ومـن واج   -٣٣٢
واملنظمات واملؤسسات، اختاذ اإلجراءات اليت هتدف إىل تأمني األسرة كوحـدة من اآلباء واألطفال وغريهم من               

رام واالنسجام، ومنع وإزالة خمتلف أشكال      األقارب، استناداً إىل العالقات اإلنسانية، واملساعدة املتبادلة، واالحت       
 .االضطرابات داخل األسرة، وكذلك املخاطر ضد استقرارها وسالمتها

وعلى سبيل املثال، يستخدم معهد الوصاية، واليت تكفل        . ومثـة عدة أشكال من احلماية اخلاصة لألسرة        -٣٣٣
 القّصر احملرومني من الرعاية األبوية، وكبار السن        الدولة بواسطته احلماية لألطفال احملرومني من الوالدين، إليواء       

. ومثة شكل آخر من احلماية وهو يتمثل يف توفري معاش األسرة          . من املواطنني، من الذين تنقصهم الصفة القانونية      
وفضـالًً عن ذلك فهنالك أشكال أخرى للحماية األسرية اخلاصة واليت تنفذ عن طريق أنشطة خمتلفة منظمة من                  

املرض، (ولة وهي ترمي إىل منع املخاطر االجتماعية األساسية اليت يتعرض هلا املواطنون والتغلب عليها               طرف الد 
اإلصـابات، العجـز، كـرب السن، واملخاطر املتعلقة باألمومة واألسرة، وخماطر البطالة، وانعدام التكييف املهين                

 ).واملخاطر من عدم التكيف مع البيئة االجتماعية

 القانون اخلاص باحلماية االجتماعية   ة االجتماعية وما يتعلق هبا من حقوق ومن ممارسة، فينظمها           واحلماي -٣٣٤
الـذي يـتوخى عدة تدابري للحماية االجتماعية لألسرة وأفرادها، مثل الوقاية االجتماعية، وهي تتكون من عدة           

ارية للتعليم، والنهوض بأشكال    إجـراءات للوقاية من التهديدات االجتماعية لألسرة، وخاصة اخلدمات االستش         
املعونة الذاتية، والعمل التطوعي وما شابه؛ واحلماية غري املؤسسية لألسرة املكونة من املساعدة املهنية ألفراد األسرة 
للتغلب على األزمات يف حاالت الزواج واألسرة، وال سيما يف العالقات بني األبوين واألطفال، ومتكني األسرة من 

وتنفذ احلماية غري املؤسسية يف املراكز اليومية ويف املراكز اخلاصة بالرعاية املؤقتة . ائفها يف احلياة اليوميةالوفاء بوظ
وإيواء كبار السن، واألشخاص من ذوي اإلعاقات البدنية أو العقلية، وأطفال الشوارع، واألشخاص بال مأوى،               

هم من املدمنني للمواد األخرى ذات التأثري النفساين،        وضـحايا العنف املرتيل، ومدمين الكحول، والعقاقري وغري       
احلق يف التدريب للحصول على مؤهالت للعمل       : وتغطي احلماية املؤسسية ما يلي    . واإليواء لدى األسر احلاضنة   

واألنشطة املنتجة واألهلية يف احلصول على إقامة يف مؤسسات احلماية االجتماعية، واحلق يف املساعدة االجتماعية، 
واليت تقدم يف شكل إعانة مالية دائمة لألشخاص غري القادرين على العمل واألشخاص غري املؤمن عليهم اجتماعياً، 
والتأمني االجتماعي لألشخاص املهرة، ولكنهم غري مؤمن عليهم اجتماعياً، ومبالغ مالية تكميلية للرعاية واملساعدة 

يض الراتب عن ساعات العمل املنخفضة من أجل رعاية         من طرف شخص آخر، واحلق يف الرعاية الصحية، وتعو        
 .طفل معاق، وإعانة مالية مرة واحدة وإعانة عينية، واحلق يف اإلسكان
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وباإلضافة إىل احلماية االجتماعية وتدابري الضمان االجتماعي املنصوص عليها يف القانون اخلاص باحلماية              -٣٣٥
ن، فمن بني اجلهود اليت تبذهلا الدولة ملنع حدوث املخاطر االجتماعية،  من هذا القانو٥االجتماعية، ووفقاً للمادة 

ومـن بـني عدة أمور أخرى، هناك التدابري يف جمال السياسة الضريبية، والعمالة، والسياسة املدرسية، وسياسة                 
 .اإلسكان، والرعاية الصحية والتعليم والتربية

اجلرائم "فالقانون اجلنائي حيتوي على فصل منفصل عنوانه        . وتتمتع األسرة كذلك حبماية القانون اجلنائي      -٣٣٦
، زواج ختويل   )١٩٥املادة  ( الزواج املثىن    -وهو يتضمن إقرارات التجرمي التالية      " ضد الزواج، واألسرة والشباب   

، )١٩٨املادة  (اغتصاب صبية   ) ١٩٧املادة  (، حياة خارج رباط الزوجية مع صبية        )١٩٦املادة  (غري مسموح به    
، إمهـال وإساءة معاملة األحـداث     )٢٠٠املادة  (، التخلي عن طفـل عاجز      )١٩٩املادة  (غـري احلالة العائلية     ت
، تقدمي املشروبات الكحولية )٢٠٣املادة (، انتهاك االلتزامات العائلية )٢٠٢املادة (، عدم دفع النفقة )٢٠١املادة (

 ).٢٠٤املادة (لألحداث 

. الرجال والنساء يف الزواج واألسرة يف عدة أحكام من القانون اخلاص باألسرة           وقد وردت املساواة بني      -٣٣٧
 من هذا القانون فإن العالقات األسرية تقوم على أساس املساواة، واالحترام املتبادل، واملساعدة              ٣وطبقاً للمادة   

 .والعيش املتبادل، ومحاية مصاحل األطفال القّصر

 من القانون، فللوالدين ٨فطبقاً للمادة .  الرجال والنساء حيال األطفالوجيري كذلك توخي املساواة بني -٣٣٨
فالوالدان يتقامسان بالتساوي حقوق األبوة واألمومة، واليت ميارسوهنا معاً، . حقوق والتزامات متساوية إزاء أطفاهلم

بوة أو األمومة أو منع     على أسس توافقية فإذا ما تويف أحد الوالدين، أو كان غري معروف أو حرم من حقوق األ                
 .ألسباب أخرى، فإن اآلخر هو الذي يتوىل تنفيذ حقوق األبوة أو األمومة

 من القانون اخلاص باألسرة شروط عقد وصالحية الزواج، واليت مبوجبها فإن شخصني             ١٥وتنظم املادة    -٣٣٩
هما املعرب عنها حبرية أمام هيئة      من جنس خمتلف ويف سن الزواج جيوز هلما الشروع يف الزواج، استناداً إىل رغبت             

 سنة ١٨وشروط الشروع يف الزواج هي أن األشخاص هم يف سن الزواج، وهو . خمتصة، وبطريقة حيددها القانون
، من  ١٦ من املادة    ٢ومع ذلك، وطبقاً للفقرة     . حسب التشريع املطبق يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       

 ١٦ز للمحكمة املختصة ويف إجراء خارج احملكمة، أن تسمح بالزواج لشخص يبلغ             القانون اخلاص باألسرة، جيو   
عاماً، إذا ما ثبت هلا أن الشخص كامل النمو بدنياً وعقلياً وهو ما يلزم ألداء احلقوق والواجبات املتعلقة بالزواج، 

زود باملساعدة املهنية يف    وهو أمر مكفول استناداً إىل تقييم من مؤسسة رعاية صحية وبعد أن يكون الشخص قد                
 .مركز العمل االجتماعي

وبالتحديد . وباإلضـافة إىل سن الرشد، فثمة عقبة أخرى للشروع يف الزواج وهي وجود زواج منتهي               -٣٤٠
 من القانون اخلاص باألسرة، جيوز للشخص أال يشرع يف زواج جديد إذا مل يكن الزواج السابق ١٧وطبقاً للمادة 

وفضالً عن ذلك، فإن الذين يعانون من أشكال واضحة لألمراض العقلية، ومن            . صول املرعية قد انتهى حسب األ   
ذوي األعـراض النفسـانية أو عالمـات متبقية من املرض، والذين هم غري قادرين على إدراك مفهوم الزواج                   

. شروع يف الزواجوااللـتزامات املرتـبطة بـه، والذيـن هم غري قادرين على التفكري املنطقي، جيوز هلم عدم ال               
واألشخاص ذوو التخلف العقلي، واملنتمون إىل جمموعة األشخاص ذوي التخلف العقلي الشديد أو الشديد جداً               
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أما األشخاص من ذوي العاهات العقلية املعتدلة       . جيوز هلم عدم الشروع يف الزواج     ) ٣٦بدرجة ذكاء تقل عن     (
ز هلم الشروع يف الزواج بعد حصوهلم على رأي بشأن البنية   واألشخاص من ذوي األمراض الوراثية اخلطرية فيجو      

الوراثـية صـادر عـن معهد الصحة العقلية لألطفال واألحداث أو أي مؤسسة أخرى ذات صلة تعمل يف جمال        
 .البحوث الوراثية

ة، اجلد(فاألقارب من الدرجة األوىل لقرابة الرحم       . وعالقـات الدم هي أيضاً غري مسموح هبا للتزاوج         -٣٤١
جيوز هلم عدم الشروع يف الزواج، وكذلك       ) واجلد، واألم، واألب، واألحفاد أو األوالد املنتمون إىل نفس العائلة         

ال جيوز هلم الشروع    ) مثل ابن أو بنت العم أو العمة واخلال واخلالة        (األقارب من الدرجة الثانية من قرابة الرحم        
 .يف الزواج

واملسجل ملزم بتحديد ما . دارية احلكومية املكلفة بالسجالت اخلاصة بالزجياتويتم الزواج أمام اهليئة اإل -٣٤٢
إذا كانـت هـناك عقبات قانونية أمام الزواج، فإذا ما قرر املسجل بأن القانون ال يسمح بالزواج، فإنه عندئذ                    

 .سيعتمد قراراً ينكر على األشخاص احلق يف الشروع يف الزواج

 ). من القانون اخلاص باألسرة٣٠املادة (حتفال ديين ليس له أي أثر قانوين والزواج الذي جيري يف ا -٣٤٣

وينبغي تسليط الضوء .  من الدستور أن على الدولة توفري رعاية خاصة واحلماية لألسرة٤٠وتتوخى املادة  -٣٤٤
يف التأمني الصحي، معاش األسرة، واحلق : على أن محاية األسرة جيري توفريها بأشكال وطرق خمتلفة، أمهها ما يلي

 أجهزة حلديثي الوالدة    -مبالغ تكميلية للطفل، ومبالغ تكميلية خاصة، واملساعدة العينية         : واحلق يف محاية الطفل   
 .واملشاركة فيها، واحلق يف املرياث، وحقوق اإلسكان حتت ظروف معينة

رعاية، واإلقامة، وتعليم   كمـا تقـدم كذلك احلماية االجتماعية لألسرة عن طريق مؤسسات خمتلفة لل             -٣٤٥
األطفـال، وكذلـك عن طريق أشكال أخرى من املسـاعدة املنظمة لألسـرة، وخبلق ظـروف أفضل لتسيري                

 .األسرة العائلية

وبغية تقدمي مساعدة مالئمة لآلباء يف ممارستهم حلقوقهم األبوية، تقوم الدولة بتوفري رعاية ومحاية خاصة      -٣٤٦
ومتارس احلقوق املكفولة يف الرعاية الصحية، والتأمني . طفال احملرومني من الرعاية األبويةلألمهات، واليتامى أو األ

 .الصحي استناداً إىل مبادئ العدالة االجتماعية والتضامن االجتماعي

 من القانون اخلاص باألسرة، فإن القضايا املتعلقة باحلماية اخلاصة ومساعدة األسرة فيما ١٤وطبقاً للمادة  -٣٤٧
يـتعلق بالتـبين واحلضـانة، وكما حددها هذا القانون، يعاجلها مركز العمل االجتماعي، الذي يطبق أساليب                 

 .االستشارات املهنية وكذلك فريق العمل االستشاري متعدد الفروع

وتقـع األنشطة املهنية املتعلقة بالتبين ضمن اختصاصات مركز العمل االجتماعي، واهليئة صاحبة القرار               -٣٤٨
 .خل جلنة التبين يف وزارة العمل والسياسة االجتماعيةدا
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، خيول للنساء   ٥٨ومن مث، ووفقاً للمادة     . القانون اخلاص بعالقات العمل على احلماية للمرأة      ويـنص    -٣٤٩
العـامالت احلصـول على إجازة مدهتا تسعة شهور للحمل والوضع واألمومة، ويف حالة الوالدة املتعددة، تصل                 

 .ام كاملاإلجازة إىل ع

واستناداً إىل استنتاجات هيئة الرعاية الصحية ذات الصلة، جيوز للنساء العامالت أن يبدأن إجازة األمومة  -٣٥٠
، فإذا ما وضعت املرأة العاملة مولوداً ٦٠ووفقاً للمادة .  يوماً إلزامياً قبيل الوضع٢٨ يوماً من الوضع، و٤٥قبيل 

اية اإلجازة، فإن هلا احلق يف مواصلة إجازة األمومة للفترة اليت تراها استنتاجات             ميتاً أو إذا ما توىف الطفل قبيل هن       
الطبيب ضرورية لتعافيها عقب الوضع وللتغلب على الصدمة النفسية النامجة عن فقدان الطفل، حبيث ال تقل هذه       

 .قوق إجازة األمومةوأثناء اإلجازة على هذه األسس، فإن النساء العامالت هلن نفس ح.  يوما٤٥ًاملدة عن 

، فإن النساء العامالت احلوامل أو الاليت هلن طفل يبلغ سن سنتني، جيوز هلن أال يعملن                ٦١وطبقاً للمادة    -٣٥١
 .وال ميكن تكليفهن بأعمال ذات آثار مضرة بصحتهن. مدة أطول من ساعات العمل املقررة، أو ليالً

يف تسعة أشهر متواصلة كإجازة يف حالة وضع ولد واحد          ، فإن العامالت هلن احلق      ٥٨وطـبقاً للمادة     -٣٥٢
 .وإجازة متواصلة ملدة سنة للوضع املتعدد

والعامالت الاليت تبنني طفالً، هلن احلق يف إجازة األمومة حىت يصل الطفل إىل سن تسعة شهور، ويف حالة  -٣٥٣
 .هلن احلق يف سنة إجازة) طفلني أو أكثر(تبين 

ت طفالً عمره تسعة أشهر، ولكنه ال يتعدى مخس سنوات من العمر، حيق هلا احلصول               والعاملـة اليت تبن    -٣٥٤
 .على إجازة ملدة ثالثة شهور

وفـرادى اآلبـاء أو األمهات لطفل يقل عمره عن سبع سنوات، أو لطفل يعاين من أشكال شديدة من                    -٣٥٥
 . حاالت تقدمي موافقة خطية على ذلكاإلعاقة، جيوز هلم جتاوز ساعات العمل العادية أو العمل ليالً وذلك فقط يف

 من القانون اخلاص باحلماية االجتماعية، ٣٣ من القانون اخلاص بعالقات العمل، واملادة ٦٢وطبقاً للمادة  -٣٥٦
فإن أحد األبوين لطفل شديد اإلعاقة له احلق يف العمل بساعات عمل خمفضة، إذا ما كان األب واألم يعمالن أو  

وحيد، استناداً إىل استنتاجات جملس األطباء املختص، وإذا ما كان الطفل ال يقيم يف      إذا كـان الوالـد هو والد        
 .مؤسسة رعاية صحية

 . يف املائة من تعويض املرتب عندما تكون يف إجازة األمومة١٠٠ولألم احلق يف  -٣٥٧

 للحصول على التأمني ، فإن املواطنني غري املؤهلنيالقانون اخلاص بالرعاية الصحية من ١٧وطبقاً للمادة  -٣٥٨
النساء ذوات العالقة باحلمل، : استناداً إىل مبدأ التبادل والتضامن، يكفل هلم احلق يف الرعاية الصحية أو بالتحديد     

 .أو الوضع، أو الرضاعة، أو منع احلمل

الية الدائمة،  ، فإن املستفيدين من اإلعانات امل     القانون اخلاص باحلماية االجتماعية    من   ٣٢وطبقاً للمادة    -٣٥٩
واألشـخاص الذين يعيشون مع أسرة أخرى أو يف مؤسسة للحماية االجتماعية، وكذلك املستفيدين من املبالغ                



E/C.12/MKD/1 
Page 57 

التكميلـية املالية للمساعدة والرعاية من طرف شخص آخر، هلم احلق يف الرعاية الصحية إذا مل يستطيعوا التأمني     
 .على أنفسهم بسبل أخرى

 سنة ١٨انوين جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، فإن كل األشخاص ممن هم دون ومبوجب النظام الق -٣٦٠
 . سنة، فإن الشخص يبلغ سن الرشد وحيظى بالصفة القانونية الكاملة١٨وعند سن . من العمر، هلم مركز الطفل

تربية لألطفال واحلماية  من الدستور تتوخى حق الوالدين وواجبهما يف توفري املعيشة وال٤٠كما أن املادة  -٣٦١
 .اخلاصة لأليتام أو األطفال احملرومني من الرعاية األبوية

 من الدستور مبادئ املصاحل الفضلى للطفل، وطبقاً لذلك تقوم الدولة بتوفري احلماية             ٤٢وتتوخى املادة    -٣٦٢
فه ويف حالة عمل     عاماً ال جيوز توظي    ١٥وأي شخص يقل عمره عن      . اخلاصـة لألمهات، واألطفال، واألحداث    

وال جيوز تعيني القّصر يف وظائف ذات تأثري ضار . أحد القّصر، حيق للقاصر احلصول على محاية خاصة أثناء العمل
 ١٨وعمالً بالقانون اخلاص بعالقات العمل، فإن العامل إذا ما كان عمره يقل عن . على صحتهم وروحهم املعنوية

طبقاً للمعايري والشروط اليت حتدد مدة اإلجازة السنوية للعاملني اآلخرين، سنة، حيق له احلصول على إجازة سنوية، 
 سنة ال جيوز له العمل ملدة أطول من  ١٨وأي عامل يقل عمره عن . والـيت تضاف إليها سبعة أيام عمل إضافية 

أن يعمل ليالًً، بني ساعات العمل الكاملة، يف حني أنه يف قطاع الصناعة، والبناء، والنقل، فإن القاصر ال جيوز له  
ويتوخى القانون اخلاص بعالقات العمل غرامة قدرها       . الساعة العاشرة مساًء إىل السادسة صباحاً من اليوم التايل        

 متوسـط األجور املدفوعة يف البالد، يدفعها صاحب العمل الذي ال ميتثل للوائح اليت تنص على                 ١٠٠ إىل   ٥٠٠
 . سنة١٨محاية خاصة للعاملني دون 

ويعاقب القانون اجلنائي انتهاكات حقوق العمل، مبا يف ذلك انتهاكات احلق يف إنشاء العمل، وساعات                -٣٦٣
 .العمل واإلجازة، ومحاية العاملني القّصر، ومنع ساعات العمل اإلضافية والعمل الليلي

اية األطفال، وذلك واألطفـال حمميون مبوجب نظام التدابري واألنشطة املنظمة للدولة يف جمال رعاية ومح           -٣٦٤
، ٩٨/٢٠٠٠اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أرقام         (للقانون اخلاص حبماية الطفل   طبقاً  
 .ومتشياً مع القوانني الفرعية ذات الصلة) ٦٥/٢٠٠٤، ١٧/٢٠٠٣

باء والدولة فيما   ومحاية األطفال هي نشاط منظم يقوم على أساس حقوق الطفل، وحقوق وواجبات اآل             -٣٦٥
يـتعلق بتخطيط األسرة، وضمان الظروف واملستوى املعيشي الذي يتالءم مع منو األطفال بدنياً وعقلياً وعاطفياً                

وفضالً عن ذلك، تلتزم الدولة خبلق ظروف ملواصلة السياسات السكانية اإلنسانية، مث توفري             . ومعنوياً واجتماعياً 
 طبقاً إلمكانات الدولة يف جمال املعيشة، وتربية ورعاية ومحاية األطفال وتنظيم            املسـاعدة املالـية املناسبة لآلباء     

 .وضمان تطوير مؤسسات وخدمات محاية الطفل

 سنة، كما أن الشخص الذي يعاين من        ١٨والطفـل يف مفهوم هذا القانون هو شخص يقل عمره عن             -٣٦٦
وكاستثناء، ويف سياق ممارسة احلق يف املبالغ       . نة س ٢٦عاهـات بدنـية وعقلية فهو يعترب قانوناً طفالً حىت سن            

 . سنة، إذا ما كان طالباً منتظما١٨ًالتكميلية للطفل، فالطفل هو أيضاً  شخص يزيد عمره على 
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 من القانون اخلاص حبماية الطفل، حتظر أي معاملة سيئة عقلياً أو بدنياً، أو العقاب أو        ٩وطـبقاً للمادة     -٣٦٧
 غري اإلنسانية، أو إساءة األطفال، وكذلك متنع املنظمات القائمة على أساس سياسي أو ديين، غري ذلك من املعاملة

واألنشطة اخلاصة باألطفال أو إساءة استخدام األطفال ألغراض املنظمات السياسية والدينية أو أنشطتها، يف حني               
ألطفال وإساءة استخدامهم    تـنص على غرامة عن أي جنحة يقترفها أي شخص يقوم بتنظيم ا             ١٢٩أن املـادة    

ألغـراض منظمات سياسية أو القائمة على األساس الديين أو أنشطتها، والشخص الذي يسيء معاملة األطفال                
 .عقلياً أو بدنياً، أو يعاقبهم أو يعاملهم بصورة غري إنسانية أو يسيء استخدامهم

مبالغ تكميلية للطفل، أو    (قوق ذات الصلة    وتعترب محاية الطفل من املصاحل العامة، وهي تنفذ بكفالة احل          -٣٦٨
، وعن  )مـبالغ تكميلية خاصة، املساعدة للحصول على املعدات املطلوبة حلديثي الوالدة واملشاركة يف التكاليف             

الرعاية والتربية لألطفال يف سن ما قبل الدراسة، والعطالت، والترفيه عن (طريق أشكال خمتلفة من محاية األطفال 
 ). ذلك من أشكال محاية األطفالاألطفال وغري

 حقوق محاية الطفل

ومثة . تكفل الدولة حقوق محاية الطفل، مبوجب الشروط املنصوص عليها يف القانون اخلاص حبماية الطفل -٣٦٩
إمكانية أخرى متوخاة إلشراك البلديات، وبلدية مدينة سكويب ومدينة سكويب لضمان عدد أكرب من احلقوق، إذا           

 .مني اعتمادات من مواردها اخلاصة هلذا الغرضما قامت بتأ

 . كمكافأة مالية لتغطية جزء من تكاليف رعاية الطفل وتنشئتهاملبالغ التكميلية للطفلوتقدم  -٣٧٠

وحيـق ألحـد األبوين احلصول على املبالغ التكميلية للطفل إذا ما كان يعمل، أو إذا كان مستفيداً من                   -٣٧١
ة دائمة، أو عاطل حيصل على إعانة مالية عن البطالة، والزّراع الذين يدفعون ضريبة          املعـاش، أو مـن إعانة مالي      

الدخل والعاملني يف الزراعة كنشاط وحيد هلم، وأصحاب احلرف املشتغلني باحلرف التقليدية أو احلرف اليت يتزايد 
 مواطن للدولة وإذا ما كان      -علـيها الطلب، ومواطين الدولة من ذوي اإلقامة الدائمة يف البالد، من أجل طفل               

وميكن ممارسة احلق يف املبالغ التكميلية للطفل من طرف املواطنني األجانب الذين            . الطفـل تلميذاً لكامل الوقت    
 .يتمتعون باإلقامة يف البالد، وذلك طبقاً للقانون اخلاص حبماية الطفل

 .املادي لألسرةوتقدم املبالغ التكميلية للطفل رهناً بعمر الطفل واملركز  -٣٧٢

 ١٨وحيـق ألحد والدي الطفل أو األوصياء عليه، احلصول على املبالغ التكميلية للطفل حىت يبلغ الطفل سن                   -٣٧٣
ومتنح املبالغ التكميلية للطفل ألحد والدي الطفل املعاق الذي ال ميكنه           . سنة، وإذا ما كان الطفل تلميذاًَ لكامل الوقت       

 . سنة١٨ة، بالكامل وبصورة مستدمية أو ملدة تزيد على سنة، حىت يبلغ الطفل سن بسبب املرض االلتحاق باملدرس

والوالـد حيـق له احلصول على املبالغ التكميلية للطفل بالنسبة جلميع األطفال الذين يتوىل الوالد توفري     -٣٧٤
، وأبناء األخ أو األخت،     األطفال املولودون نتيجة الزواج أو خارج رباط الزواج، واألطفال بالتبين         : املعيشة هلم 

 .واألحفاد، واألوالد املنتمون إىل نفس العائلة وغريهم من األطفال الذين يتحمل هو مسؤولية إعاشتهم
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وفيما يتعلق باألطفال الذين توىل الشخص مسؤولية إعاشتهم فإن املبالغ التكميلية للطفل جيوز استخدامها  -٣٧٥
غري قادرين بالكامل أو بصورة دائمة على العمل؛ أو يقضون عقوبات         : محىت عندما يكون هلم آباء، ولكن آباؤه      

 .بالسجن؛ أو حرموا من حقوق األبوية أو إذا ما كان الوالدان من الطلبة لكامل الوقت

وفيما يتعلق باألطفال الذين توىل الشخص مسؤولية رعايتهم، جيوز استخدام املبالغ التكميلية للطفل فقط  -٣٧٦
 .ليت ال ميتلك فيها اآلباء أو األطفال أي ممتلكات أو دخل لكفالة األطفاليف احلاالت ا

 .وميكن استخدام املبالغ التكميلية للطفل دون رعاية أبوية، واملقيم يف أسرة حضانة -٣٧٧

وحيدد املركز املادي لألسرة استناداً إىل جمموع الدخل أو األصول اليت حصلت عليها األسرة خالل السنة     -٣٧٨
 .سابقة ورهناً بعدد أفراد األسرةال

واحلد األعلى ملبلغ متوسط الدخل الشهري واملساعدة لكل فرد من أفراد األسرة ألغراض احلصول على                -٣٧٩
 يف املائة من متوسط الراتب املدفوع لكل عامل يف البالد، ويف النصف األول من               ١٦مـبالغ تكميلية للطفل هو      

ائة لفرادى اآلباء من متوسط الراتب املدفوع لكل عامل يف البالد يف النصف األول  يف امل٣٢السنة السابقة، ونسبة 
 .)٤(من السنة السابقة

 سنة أو أقل، أو حىت      ١٥بالنسبة لطفل عمره    : ويتشكل هيكل املبالغ التكميلية للطفل على النحو التايل        -٣٨٠
 املائة من متوسط الراتب املدفوع لكل عامل         يف ٤,٦٠ -يصبح الطفل تلميذاً لكامل الوقت يف التعليم االبتدائي         

 سنة من العمر، أو حىت يصبح       ١٨ و ١٥يف البالد خالل النصف األول من السنة السابقة؛ وبالنسبة لطفل ما بني             
 يف املائة من متوسط الراتب املدفوع لكل عامل يف البالد           ٧,٣٠ -الطفل طالباً لكامل الوقت يف التعليم الثانوي        

 .األول من السنة السابقةخالل النصف 

ويغـض الـنظر عن عدد أطفال األسرة، فإن إمجايل الشهرية للمبالغ التكميلية للطفل وبالنسبة لألطفال          -٣٨١
 . دينار مقدوين١ ٨٠٠الذين حيق ألحد الوالدين احلصول عليها، هي 

تياجات اخلاصة أي من يعانون وتقدم املبالغ التكميلية اخلاصة يف شكل إعانة مالية لألطفال من ذوي االح -٣٨٢
 . سنة٢٦من إعاقات بدنية وذهنية، حىت يبلغوا سن 

يعاين من إعاقات خطرية وشديدة يف منوه البدين، واإلعاقة         : والطفـل ذو االحتياجات اخلاصة هو طفل       -٣٨٣
 ضعف البصر   العقلـية املعتدلة أو الشديدة أو الشديدة جداً، ومعظم أشكال األمراض املزمنة، وأعلى مستوى من              

 .والسمع والنطق، وكذلك الذين يعانون من عدة أنواع من اإلعاقات أو اإلعاقات املزدوجة

                                                 
املنشور الصادر   : املصدر (١ ٢١٨ ٢٠٠،  )٢٠٠٤ (٤-١العمل  متوسط صايف الراتب الشهري لرب       )٤(

 ). سكويب-، مكتب اإلحصاءات احلكومية ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦ بتاريخ ٦٤-٤-١-٤
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وميارس احلق بواسطة أحد الوالدين أو الوصي على الطفل إذا ما كان الوالد أو الوصي والطفل يقطنون                  -٣٨٤
نيا اليوغوسالفية السابقة، بغض النظر بشكل دائم يف البالد، وإذا ما كان الطفل مواطن من مواطين مجهورية مقدو

عن املركز املادي لألسـرة، وعـدد أطفـال األسرة، وبغض النظر كذلك عما إذا كان الطفل ملتحقاً مبدرسة                
 .من عدمه

وباإلضافة إىل احلق يف املبالغ التكميلية اخلاصة، فإن الوالد ميكنه كذلك ممارسة احلق يف املبالغ التكميلية                 -٣٨٥
 .ذا ما استوىف شروط التأهيل املستوفاة يف القانون اخلاص حبماية الطفلللطفل إ

 يف املائة من متوسط املرتب املدفوع لكل عامل يف البالد، خالل ٢٧وتقدر املبالغ التكميلية اخلاصة بنسبة  -٣٨٦
 .النصف األول للسنة السابقة

ل ألول طفل مولود، وكإعانة مالية، وهي       واحلق يف املساعدة مع إمدادات لطفل حديثي الوالدة، مكفو         -٣٨٧
طبقاً للتعديالت على القانون اخلاص حبماية الطفل، واليت اعتمدت يف (عبارة عن مساعدة تقدم مرة واحدة لألسرة 

 ).، واليت قبلها كانت املساعدة عينية٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

اطين البالد، وله إقامة دائمة يف البالد،       واحلق ميارسه أحد الوالدين، والذي جبب أن يكون مواطناً من مو           -٣٨٨
 .وذلك بالنسبة لطفل ولد داخل إقليم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

وختويل احلق يتم بغض النظر عن املركز املادي، وذلك لكل أول مولود، وبغض النظر عما إذا كان الطفل  -٣٨٩
 .يقدم طبقاً ملكان إقامة األمقد ولد يف إطار الزواج أو خارج رباط الزواج، وهو 

 يف املائة من متوسط الراتب املدفوع لكل        ٢٥وتـبلغ قيمة املساعدة ألجهزة الطفل املولود حديثاً نسبة           -٣٩٠
 .عامل يف البالد خالل النصف األول من السنة السابقة

ن اخلاص حبماية الطفل وتنظم إجراءات وطريقة ممارسة حقوق محاية الطفل ومبالغ املساعدة مبوجب القانو -٣٩١
اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (والئحة طرق ومعايري وطريقة ممارسة حقوق محاية الطفل 

 ).٧٠/٢٠٠٤ ورقم ٣٩/٢٠٠٣رقم 

املبالغ التكميلية للطفل، املبالغ التكميلية اخلاصة واملساعدة لشراء        (وتعـاجل ممارسة حقوق محاية الطفل        -٣٩٢
وبصورة أساسية من طرف مركز العمل االجتماعي املختص باملنطقة اليت فيها مقر            ) أجهزة املولود حديث الوالدة   

إقامـة صاحب طلب املساعدة، يف حني أن الوزير هو الذي يقرر بشـأن عمليات االستئناف ضـد قرار مركز                  
 .العمل االجتماعي
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 عدد األسر واألطفال الذين استفادوا من
 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ة الطفل، حقوق محاي

 اجملموع
مساعدة ألجهزة 
 طفل حديث الوالدة

مبالغ تكميلية 
 خاصة

مبالغ تكميلية 
 للطفل

 

    ٢٠٠٣ 
 األسر ٢٨ ٢٢٠ ٣ ٥٢٢ ٨ ٢٦٥ ٤٠ ٠٠٧
    األطفال ٥٢ ٦٣٣ ٣ ٦٠٢ ٨ ٢٩٤ ٦٤ ٥٢٩

    ٢٠٠٤ 
 األسر ٢١ ٢٤٧ ٣ ٩٨٣ ٨ ٨٦٠ ٣٣ ٠٩٠
 طفال   األ ٤٠ ١٦٥ ٤ ١٣٤ ٩ ٠٠٠ ٥٣ ٢٩٩

 أشكال محاية الطفل

 رعاية وتعليم األطفال يف مرحلة ما قبل الدراسة )أ(

وطـبقاً للقانون اخلاص حبماية الطفل، فإن رعاية وتعليم األطفال تعترب شكالً من أشكال محاية الطفل،                 -٣٩٣
فية والترفيهية،  وهـي تـتعلق باملسكن واإلقامة والتغذية والتعليم، والتنشئة، والرياضة، والتسلية واألنشطة الثقا            

والـتدابري واألنشـطة لتحسني الصحة واحملافظة عليها والتشجيع على تنمية األطفال العقلية والعاطفية والبدنية،               
 .والفكرية واالجتماعية حىت التحاقهم باملدارس االبتدائية يف عمر السبع سنوات

لعام، وطبقاً للقانون اخلاص حبماية الطفل      وتعترب الرعاية والتعليم يف مرحلة ما قبل الدراسة مبثابة الصاحل ا           -٣٩٤
ويف هذا الصدد، ينص    ). اخلاصة والعامة (رياض األطفال   : ميكن القيام بتنظيمها وبتنفيذها يف مؤسسات األطفال      

جيوز لألشخاص (القـانون على الفرصة املتاحة أمام األشخاص الطبيعيني والقانونيني وبطريقة حددت يف القانون              
فوا مهنياً يف أنشطة لتنظيم إيواء ورعاية وتغذية ما يصل إىل ثالثة أطفال يف سن مرحلة ما قبل                  الطبيعيني أن يوظ  

الدراسـة، وملدة ال تقل عن ساعتني يف اليوم، وكذلك يف أنشطة خاصة برعاية وإيواء وتغذية األطفال من ذوي                   
 -وملدة ال تقل عن ساعتني يومياً        سنوات،   ١٠ وحىت ثالثة أطفال يصل عمرهم إىل        -اإلعاقات البدنية والذهنية    

 من التعديالت واإلضافات على القانون اخلاص حبماية ٥٩من املادة ) ج(و) ب(وذلك مبوجب الفقرتني الفرعيتني 
وفضالً عن ذلك، ومع قيد األشخاص القانونيني يف سجل احملاكم          . ٢٠٠٤سبتمرب  /الطفـل، املعـتمدة يف أيلول     

ألطفال يف سن ما قبل الدراسة، فيجوز هلم أداء بعض األنشطة يف هذا اجملال  كوكـالء يقدمون خدمات الرعاية ل     
 ).٥٩، املادة )د(الفقرة الفرعية (رعاية األطفال يف سن ما قبل الدراسة عند الطلب : مثل

وطبقاً لتعديالت القانون اخلاص حبماية الطفل، فإن الرعاية والتعليم لألطفال الذين هم يف مرحلة ما قبل                 -٣٩٥
 .الدراسة، ينظمان وسينفذان يف املؤسسات العامة لألطفال، واليت أنشأهتا اجملالس البلدية، كرياض أطفال عامة

 .وتؤدي رياض األطفال نشاطها طبقاً للخطط والربامج احملددة -٣٩٦
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موهنا وتلتزم رياض األطفال بعرض الربامج اليت ستنفذها على أولياء األمور، وكذلك أهداف الربامج ومض -٣٩٧
 .وأساليب العمل

وفضالً عن ذلك، فهم . وألولياء األمور احلق يف اختيار برامج الرعاية والتعليم ألطفاهلم يف رياض األطفال -٣٩٨
 .خمولون يف املشاركة يف إدارة رياض األطفال، عن طريق ممثليهم املنتخبني بواسطة جملس أولياء األمور

ية والتعليم لألطفال ذوي العاهات الذهنية والبدنية، واليت تتالءم مع          وتـنظم رياض األطفال العامة الرعا      -٣٩٩
 .نوع ومستوى العاهة

ويتوخى القانون اخلاص حبماية الطفل بأن تراعي رياض األطفال العامة عند قبول األطفال ذوي العاهات،  -٤٠٠
 .احلالة االقتصادية واالجتماعية لألسرة مراعاة تامة

ون، جيوز تنظيم أشكال أخرى خمفضة من الرعاية غري املؤسسية والتعليم لألطفال الذين ال وطبقاً هلذا القان -٤٠١
 .تشملهم عملية الرعاية والتعليم يف رياض األطفال

ويف حالة عدم وجود رياض أطفال عامة بالقرب من مكان اإلقامة، أو أن مجيع املقاعد الشاغرة يف رياض  -٤٠٢
ريدون إحلاق عدد ما من األطفال يف روضة ما من رياض األطفال، وطبقاً ملعايري              األطفال قد شغلت، وأن اآلباء ي     

ومقاييس تشغيل روضة األطفال، فإن روضة األطفال العامة قد يسمح هلا بتشكيل جمموعة إضافية وبتنظيم أنشطة     
 .يف أماكن أخرى

رعاية األطفال يف منازهلم، أو     وجيـوز لرياض األطفال العامة أن تضع من حني آلخر ترتيبات ملوظفيها ل             -٤٠٣
 .ترتيب الرعاية بواسطة مهنيني آخرين

اآلباء داخل رياض األطفال، وهي تتكون من       /وينص القانون على إمكانية إنشاء خدمة استشارية للطفل        -٤٠٤
ساعدة العاملني املهنيني ذوي الصلة الذين يقدمون املساعدة لآلباء بشأن التنمية الصحيحة لألطفال، ويقدمون امل             

 .لألطفال، وذلك بالنسبة لتأميمه املناسب

 .وجيوز لرياض األطفال تنظيم أنشطة مؤسسية أخرى للوفاء باالهتمامات واالحتياجات احملددة لألطفال -٤٠٥

 .وتعترب األنشطة اليت ستؤدى كجزء من برنامج األنشطة -٤٠٦

رعاية يومية، رعاية : طفال برامج كما يليووفقـاً ألوقـات الرعاية والتعليم املخصصة، تنفذ رياض األ         -٤٠٧
 .نصف يومية، برامج قصرية، برامج جتريبية، وأشكال غري مؤسسية ألنشطة األطفال

 ساعة سنوياً، وهي تستهدف األطفال يف املناطق النائية         ٦٠٠ إىل   ٢٤٠وتستمر الربامج القصرية ملدة من       -٤٠٨
ثالث سنوات إىل سن الدراسة، وهي تتكون من الرعاية والتعليم مع أو املناطق اليت تواجه خماطر دميغرافية، من سن 

 .ومثل هذه الربامج تشمل كذلك األطفال املقيمني يف املستشفيات للعالج ملدد طويلة. التغذية أو بدوهنا
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واألنشـطة غـري املؤسسية هي عبارة عن برامج قصرية لثالث ساعات يومياً، وهي تتكون من ألعاب،                  -٤٠٩
وهذه الربامج  . ورات تدريبـية خالقة، ودورات تدريبية لألطفال يف جماالت الثقافية والفنون والرياضة           وأدوار، د 

تستهدف األطفال من عمر ثالث سنوات حىت سن الدراسة وهي تنظم يف رياض األطفال العامة، بناء على موافقة 
 .ذات صلة

 .هي تنفذ يف رياض األطفال العامة بعد املوافقةوالربامج التجريبية هي برامج ذات مبادئ تربوية حمددة و -٤١٠

 .وجيوز لرياض األطفال أن تقوم بتنفيذ برامج إلقامة األطفال املمتدة طبقاً لساعات عمل اآلباء -٤١١

 ٥١ مرفقاً يف    ١٨٤ل    ويـتلقى األطفال يف سن ما قبل الدراسة الرعاية والتعليم داخل الشبكة املوضوعة               -٤١٢
 يف املائة تغطية ١١ طفل، أو ٢٥ ٠٠٠ألطفال يف البالد، وذات الطاقة املتوقعة وقدرها حنو مؤسسة عامة لرياض ا 

، فإن األطفال حىت سن السادسة      ٢٠٠٥سبتمرب  /واعتباراً من أول أيلول   . أجـيال من األطفال حتت سن السابعة      
ج اإلعداد املدرسي اليت    ستجري تغطيتهم يف ضوء حقيقة أن األطفال يف سن السادسة وأكثر ستشملهم أوالً برام             

 لرياض األطفال اليت ستعينها احلكومة، وذلك طبقاً للتنظيم         -سـتنفذ يف إطار شبكة املؤسسات العامة لألطفال         
 .اإلقليمي اجلديد للبالد، طبقاً للمعايري واملقاييس اخلاصة بأداء هذا النشاط

:  األطفال العامة ومن بني هؤالء املهنيني       موظف للقيام بوظائف الرعاية والتعليم يف رياض       ٣ ٣٠٠ومثة   -٤١٣
ممرضات طبيات كبار، عاملون اجتماعيون، مدرسو   (ممرضـات، ومعـلمو رياض األطفال، ومشاركون مهنيون         

التربويون، والعلماء النفسانيون، والعاملون االجتماعيون،     (املوسيقى، ومدرسو الفنون، ومهنيون من ذوي اخلربة        
وغريهم مثل الطهاة ومساعدي الطهاة، واملستخدمني اإلداريني، وذلك طبقاً )  اخلاصةواألطـباء، ومدرسو التربية  
 .للقانون ومتطلبات النشاط

األشكـال غيـر املؤسسيـة 
 وغريها من األشكال األخرى

برامج رياض األطفال 
 السنة اجملموع دور احلضانة رياض األطفال املخفضة

عــدد 
 اجملموعات األطفال

عــدد 
 اجملموعات األطفال

عــدد 
 اجملموعات األطفال

عــدد 
 اجملموعات األطفال

عــدد 
  اجملموعات األطفال

٢٠٠٣ ١ ٢١٣ ٢١٨ ٤١٢ ٢٩١ ٢ ٦٨٨ ٧٢٣ ١٥ ٣١٨ ١٨١ ٣ ٥٠٥ ١٨ ٣٣٠ 

٢٠٠٤ ١ ٢٠٨ ٢١ ٣٧٨ ٢٨٣ ٢ ٨١٩ ٧٣١ ١٤ ٩٤٤ ١٦٤ ٣ ٢٤٨ ٣٠ ٣٧٨ 

 عطلة األطفال والترفيه عنهم )ب(

فيه عنهم هي شكل من أشكال محاية الطفل، واليت تنظم كإقامات ملدة قصرية،             إن عطلـة األطفال والتر     -٤١٤
وعطالت نشطة، وتأميم األطفال، والرفاه الثقايف والتربوي، والرياضة، وغريها من األنشطة الترفيهية لألطفال من             

تصاالهتم،  سـنة، وهـي هتدف إىل النهوض بتنمية احملرك النفساين لألطفال، وكذلك مهارات ا      ١٨ إىل   ٥سـن   
 .واحترام االختالفات، وعمل الفريق، والقدرة على تقبل أنفسهم وغريهم والتوجيه يف الفضاءات

وعطـالت األطفـال والترفيه عنهم يف البالد إمنا تتحقق عن طريق شبكة املرافق القائمة، وذات القدرة                  -٤١٥
 . سرير يف مناوبة واحدة٦ ٠٠٠املصممة ل  
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ل عطالت شتوية، وعطالت صيفية، وتدريب ميداين وغري ذلك من الربامج مثل            وتوفـر خميمات األطفا    -٤١٦
جوالت الترته، ومعسكرات السري، والندوات، ومدارس التزحلق على اجلليد صغريه احلجم، ومدارس احلماية البيئية 

ف مفتوحة، وتوفري   الترفيهية، والتغذية، يف حني أن التعديالت على القانون توفر هلذه املرافق العمل كأماكن مصي             
 .اخلدمات األخرى يف الفترات اليت ال تقدم فيها اخلدمات املذكورة أعاله لألطفال

ملعايري املرافق واألجهزة ألماكن    " مـرفقاً للعطالت والترفيه وجرى جتهيزها طبقاً         ٢٦وقـد مت إنشـاء       -٤١٧
 .احة، والترفيهواليت تستويف الشروط الصحية والتقنية لإلقامة، والر" معسكرات األطفال

 . مرفقا١١ً مؤسسات عامة و٥ويتمتع األطفال بالعطالت والترفيه اليت تنظم يف  -٤١٨

بلدية خاصة، ومعسكرات األطفال يف مدينة      /ويتيح القانون اخلاص حبماية الطفل إنشاء معسكرات عامة        -٤١٩
 .سكويب، ومعسكرات الدولة

القانون اخلاص حبماية الطفل، جرى إلغاء تقدمي العطالت وعقب التعديالت واإلضافات اليت أدخلت على  -٤٢٠
والترفيه يف معسكرات األطفال املومسية، واليت تعترب وحدات تنظيمية لوزارة العمل والسياسة االجتماعية وبدالً من 

وطبقاً للتعديالت على القانون، فإن معسكرات . ذلـك، فمن املتوخى أن يتم خصخصة املصاريف العامة القائمة     
 .األطفال العامة القائمة ستواصل تشغيلها كمؤسسات عامة أنشأهتا احلكومة، وذلك حلني استكمال حتويلها

 قضايا أخرى

لقـد صدقت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اجلوانب املدنية               -٤٢١
 .ل طبقاً هلاتني االتفاقيتنيومن مث، فقد كفلت حقوق األطفا. لالختطاف الدويل للطفل

 من القانون اخلاص باحلماية االجتماعية، فإن األشخاص الذين ال يتمتعون بظروف            ١٦وطـبقاً للمادة     -٤٢٢
معيشة مالئمة داخل أسرهم أو بسبب بعض األشخاص اآلخرين، والذين حيتاجون إىل إيوائهم لدى أسرة أخرى،                

 .أشكال أخرى من احلماية، هم مؤهلون لإلقامة مع أسرة حاضنةويف الظروف اليت ال ميكن فيها تطبيق أي 

واحلـق يف اإليواء مع أسرة حاضنة مكفول لأليتام واألطفال احملرومني من رعاية الوالدين حىت يصبحوا                 -٤٢٣
مسـتعدين حلياة مستقلة وللعمل، وحلني استكمال دراستهم الثانوية على األقل، وإذا مل تكن هناك أي إمكانات                 

 ان الرعاية والتعليم بطريقة أخرى؛لضم

األطفال املهملون، والذين يعانون من اإلساءة، وغري املؤمن (األطفال ذوو املشكالت التربوية واالجتماعية 
 ؛)عليهم اجتماعياً

 األطفال من ذوي السلوك االجتماعي املضطرب؛  

اص املذكورين أدناه هلم احلق يف       من القانون اخلاص باحلماية االجتماعية فإن األشخ       ١٩وطـبقاً للمادة    
 :اإليواء داخل مؤسسة للحماية االجتماعية
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اليـتامى واألطفـال دون رعايـة أبوية حىت يصبحوا مستعدين للحياة املستقلة وللعمل، وحىت            
اسـتكمال الدراسة الثانوية على األقل، وإذا مل تكن هناك أي إمكانات لتوفري الرعاية والتعليم               

 بطريقة أخرى؛

األطفال املهملون، والذين يعانون من اإلساءة،      (فـال ذوو املشكالت التربوية واالجتماعية       األط
 ؛)وغري املؤمن عليهم اجتماعياً

 .األطفال ذوو السلوك املضطرب 

 النساء احلوامل قبل شهر من الوضع وفرادى اآلباء الذين هلم أطفال يبلغ عمرهم ثالثة أشهر؛

أو الشديدة يف منوهم العقلي واحملالون ألغراض احلصول على مهارات          األطفـال ذوو العاهـات املعتدلة       
األنشطة اإلنتاجية؛ األطفال ذوو العاهات اخلطرية جداً يف النمو العقلي، واألشخاص املعاقون بدنياً والذين 

 .حيتاجون إىل مأوى دائم ورعاية مستمرة

، جيوز إيواءهم يف عنابر التالميذ أو يف مؤسسة ١٩ من املادة ٣ و٢ و١واألطفال املشار إليهم يف الفقرات  -٤٢٤
 .أخرى اليت يعتربها مركز العمل االجتماعي قادرة على توفري الرعاية والتعليم والنمو الطبيعي لألطفال

وفيما يتعلق بالتدابري باألخرى اليت اختذهتا الدولة وجبانب القوانني املطبقة اليت تنظم حقوق األطفال، هناك  -٤٢٥
ج حلماية أطفال الشوارع بالتعاون مع معهد اجملتمع املفتوح، وهو يغطي األطفال الذين يعانون من اإلساءة                برنام

 .ألسباب اقتصادية، واملستغلني بدنياً واألطفال املتسولني

وسـيجري االضطالع باألنشطة بالتعاون مع املؤسسات القائمة والربامج املتعلقة بتدابري الوقاية والصحة          -٤٢٦
مراكز العمل االجتماعي، وعيادات أمراض األطفال، والعيادات النفسية، ومراكز         : قلـية لألطفال، وال سيما    الع

 .أزمات األطفال، وخطوط املساعدة وغريها من املنظمات غري احلكومية املعنية مبشكالت األطفال

ل االجتماعيون،  وسـيجري أيضـاً تنظـيم حلقات دراسية للعاملني مع هؤالء األشخاص، وهم العما              -٤٢٧
 .واملدربون، وعلماء النفس، واملدرسون، والعاملون الطبيون

  من العهد١١املادة 

حيلـل مستوى املعيشة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة باستخدام ميزان االستهالك الشخصي              -٤٢٨
ق، فإن االستهالك الشخصي حيسب     ويف هذا السيا  . )٥(للسكان كجزء من هيكل اإلنفاق يف الناتج احمللي اإلمجايل        

                                                 
 حىت ١٩٩٠الناتج احمللي اإلمجايل طبقاً ملنهجية احلسابات الوطنية كان قد جرى حسابه ألول مرة من        )٥(
 .نفاق للسكان، والذي يف إطاره مت نشر ميزان الدخل واإل١٩٩٣
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باسـتخدام أسلوب الدخل، كميزان للدخل والنفقات للسكان، وبأسلوب اإلنفاق، وذلك مبوجب عملية املسح              
 .األسري لالستهالك

 ، ٢٠٠٣ولقــد كـان الـناتج احمللي اإلمجايل إمسياً جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقـة يف عام                 -٤٢٩
 ٢,٨ فـي املائـة، ومعدل النمو احلقيقي       ٣,١،  ٢٠٠٢وكان النمو اإلمسي يف     . ر مقدوين  ماليني دينا  ٢٥١ ٤٨٦

 .يف املائة

وقـد ارتفعت القيم املضافة لقطاع اجلملة والقطاعي، أي إصالح املركبات ذات احملركات، والدراجات              -٤٣٠
نفس احلصـة من الناتج احمللي اإلمجايل          يف املائة، مع اإلبقاء على       ٣,١الـبخارية، واألدوات املرتلية، إمسياً بنسبة       

، ٢٠٠٢وقد سجل ارتفاع أكرب نسبياً يف القيمة املضافة مقارنة بعام . ٢٠٠٢كما كانت عليه يف )  يف املائة١١,٢(
 يف ٢٨,٨(، الكهرباء، والغاز وإمدادات املياه ) يف املائة١٧(الزراعة، الصيد واحلراجة : وذلك يف القطاعات التالية

وحازت الصناعة التجهيزية على أكرب     ).  يف املائة  ١٣,٨(، والفنادق واملطاعم    ) يف املائة  ١٣,٨(، والتشييد   )ةاملائ
 يف املائة للقيمة املضافة يف هذا القطاع،      ٤,٦، مع منو مواز نسبته      ) يف املائة  ١٥,٨(حصة يف الناتج احمللي اإلمجايل      

 .٢٠٠٢مقارنة بعام 

، وهو عبارة عن هيكل مكونات اإلنفاق للناتج        ) يف املائة  ٩٧( باحلصة األكرب    وحيظى االستهالك النهائي   -٤٣١
 يف املائة، وذلك نتيجة النمو األقل لالستهالك األسري         ٠,٤احملـلي اإلمجايل، مسجالً رغم ذلك منواً إمسياً نسبته          

 يف املائة كاخنفاض يف قيمة  ٤,٨و)  يف املائة  ٢(النهائي، مبا يف ذلك الكيانات واملؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح            
 .٢٠٠٢اإلنفاق العام النهائي مقارنة بعام 

 يف  ٣٧,٩، وحقق   ٢٠٠٢ أكرب باملقارنة مع عام      ٢٠٠٣وكـان حجم صادرات السلع واخلدمات لعام         -٤٣٢
 املائة كحصة إمسية من الناتج احمللي اإلمجايل، ومصحوباً باخنفاض يف حجم واردات السلع واخلدمات، اليت حققت

 . يف املائة٢,٨حصة يف الناتج احمللي اإلمجايل اخنفضت بنسبة 

 يف املائة من حصة الناتج احمللي اإلمجايل مع زيادة طفيفة نسبياً            ٢٠وحققت االستثمارات اإلمجالية نسبة      -٤٣٣
 ١٦,٦ عندما كانت حصتـه هي      ٢٠٠٢مقارنة بعام   )  يف املائة  ١٦,٧(يف حصة االستثمار يف األصول الرأمسالية       

 .يف املائة

 يف املائة، يف حني أن صايف التحويالت اجلارية من اخلارج           ٣,٢ولقد ارتفع الدخل احمللي اإلمجايل بنسبة        -٤٣٤
، ٢٠٠٣وكانت حصة االدخارات احمللية اإلمجالية يف       .  يف املائة مقارنة بالسنة السابقة     ٢٩,٦كانت أعلى بنسبة    

 .٢٠٠٢ يف املائة، مقارنة بعام ٥٤,٩ يف املائة، مشرية إىل زيادة قدرها ١٦,٧
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 ٢٠٠٣-١٩٩٠الناتج احمللي اإلمجايل 

عامل انكماش 
الناتج احمللـي 

 اإلمجايل

معدالت النمو 
احلقيقية للناتج 
 احمللي اإلمجايل

النـاتج احمللـي اإلمجالـي 
بالدينار املقدوين اعتباراً من 

 )مباليني الزيارات١٩٩٥

الناتج احمللي اإلمجايل 
ن الدوالرات مبالييـ

 األمريكية

الناتج احمللي اإلمجايل 
للفـرد بالدوالرات 

 )٦(األمريكية

الناتج احمللي اإلمجايل 
باألسعـار اجلارية 

 )مباليني الدينارات(

 

- - ١٩٩٠ ٥٠٦ ٢ ٢٣٥ ٤ ٢٥٢ ٢١٥ ١١١ 
١٩٩١ ٩٢٠ ٢ ٠٨٣ ٣ ٩٩٠ ٢٠١ ٨٣٧ ٦,٢- ١٩٣,٧ 
١٩٩٢ ١١ ٧٩٤ ١ ٩٣٧ ٣ ٧٢٨ ١٨٨ ٥٨٦ ٦,٦- ١٣٧١,٨ 
١٩٩٣ ٥٩ ١٦٥ ١ ٧٨٥ ٣ ٤٥٠ ١٧٤ ٥٠٠ ٧,٥- ٥٤٢,١ 
١٩٩٤ ١٤٦ ٤٠٩ ١ ٧٤٢ ٣ ٣٨٩ ١٧١ ٤٣٢ ١,٨- ٢٥١,٩ 
١٩٩٥ ١٦٩ ٥٢١ ١ ٧٠٥ ٣ ٣٥١ ١٦٩ ٥٢١ ١,١- ١١٧,١ 
١٩٩٦ ١٧٦ ٤٤٤ ١ ٧٠٩ ٣ ٣٩٠ ١٧١ ٥٣٠ ١,٢   ١٠٢,٩ 
١٩٩٧ ١٨٦ ٠١٨ ١ ٧٣٢ ٣ ٤٥٨ ١٧٤ ٠٠٠ ١,٤   ١٠٣,٤ 
١٩٩٨ ١٩٤ ٩٧٩ ١ ٧٨١ ٣ ٥٧٥ ١٧٩ ٨٧٩ ٣,٤   ١٠١,٤ 
١٩٩٩ ٢٠٩ ٠١٠ ١ ٨٤٩ ٣ ٧٣٠ ١٨٧ ٦٨٤ ٤,٣   ١٠٢,٧ 
٢٠٠٠ ٢٣٦ ٣٨٩ ١ ٩٢٤ ٣ ٨٩٩ ١٩٦ ٢٢٢ ٤,٥   ١٠٨,٢ 
٢٠٠١ ٢٣٣ ٨٤١ ١ ٨٣٠ ٣ ٧٢٣ ١٨٧ ٣٤٢ ٤,٥- ١٠٣,٦ 
٢٠٠٢ ٢٤٣ ٩٧٠ ١ ٨٥٩ ٣ ٧٥٥ ٩٤١١٨٨ ٠,٩   ١٣٠,٤ 
٢٠٠٣ ٢٥١ ٤٨٦ ٢ ٢٣٠ ٤ ٥٢١ ١٩٤ ٢٦٣ ٢,٨   ١٠٠,٣ 

 ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢الناتج احمللي اإلمجايل جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

 مباليني الدينارات طبقاً لألسعار اجلارية

 مؤشرات 

 قطاع االسم ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 ألف الزراعة، الصيد، احلراجة ٢٤ ٥٠٩ ٢٨ ٦٧٢ ١٠٦,٩ ١١٧,٠ ١٠,٠ ١١,٤
 باء صيد األمساك ٤٨ ٢٧ ١٩٨,٦ ٥٦,٦ ٠,٠ ٠,٠
 جيم جمداف وحجر التعدين ٩٦٠ ٩٨٩ ٧٣,٢ ١٠٢,٩ ٠,٤ ٠,٤
 دال الصناعة التجهيزية ٣٧ ٩٢٥ ٣٩ ٦٥١ ٩٥,٨ ١٠٤,٦ ١٥,٥ ١٥,٨
 هاء الكهرباء، والغاز، وإمدادات املياه ٩ ١٤٦ ١١ ٧٧٨ ٩١,١ ١٢٨,٨ ٣,٧ ٤,٧
 واو التشييد ١١ ٨٩٣ ١٣ ٥٣٧ ١٠٠,٨ ١١٣,٨ ٤,٩ ٥,٤
البـيع باجلملـة والقطاعي، وإصالح      ٢٧ ٤٣٨ ٢٨ ٢٨٢ ١٠٥,٢ ١٠٣,١ ١١,٢ ١١,٢

املركبات ذات احملركات، والدراجات      
    النارية واألجهزة املرتلية

 زاي

 حاء الفنادق واملطاع ٤ ٠٨٨ ٤ ٦٥٣ ١١٩,٩ ١١٣,٨ ١,٧ ١,٩
 طاء النقل، والتخزين واملواصالت ٢٠ ٦١٠ ٢١ ٠٦٢ ٩٥,٠ ١٠٢,٢ ٨,٤ ٨,٤
 ياء السمسرة املالية ٧ ٤٢٧ ٦ ١١٠ ١٠٠,١ ٨٢,٣ ٣,٠ ٢,٤
أنشطة متعلقة باملمتلكات غري املنقولة،     ٨ ١٦٨ ٨ ٤٥٣ ٩٨,٤ ١٠٣,٥ ٣,٣ ٣,٤

 واالستئجار وأنشطة األعمال التجارية   
 كاف

                                                 
 . منهجية األمم املتحدة-حدث التحويل باستخدام أسلوب معدل سعر الصرف املكّيف  )٦(
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 مؤشرات 

 قطاع االسم ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 الم ١٦ ١٤٥ ١٦ ١٤٥ ١٦ ٩٨٤ ١١١,٨ ١٠٥,٢ ٦,٦ ٦,٨
 ميم التعليم ٨ ٦٦٨ ٩ ٤٣٦ ١٠٨,٠ ١٠٨,٦ ٣,٦ ٣,٨
 نون الرعاية الصحية والعمل االجتماعي ٩ ٣٦١ ٩ ٨٩٧ ١٠٧,٧ ١٠٥,٧ ٣,٨ ٣,٩
أنشطة أخرى عامة، وثقافية، وجمتمعية     ٥ ٥٥٣ ٥ ٥٠٣ ١٠٠,١ ٩٩,١ ٢,٣ ٢,٢

    واخلدمة الشخصية
 سني

 عني أسر خاصة هبا أشخاص من العاملني - - - - - -
 فاء منظمات وهيئات خارج حدود الدولة - - - - - -

  اإلجيار احملتسب ١٠ ٧٩٢ ١٣ ٧٣٢ ١٠١,٥ ١٢٧,٢ ٤,٤ ٥,٥
  خدمات مصرفية حمتسبة: ناقص ٤ ١٦٠ ٣ ٧٩٧ ٨٧,٨ ٩١,٣ ١,٧ ١,٥

  صايف ضرائب إنتاجية أخرى - - - - - -
  القيمة املضافة :ألف ١٩٨ ٥٩٢ ٢١٤ ٩٦٩ ١٠١,٧ ١٠٨,٢ ٨١,٤ ٨٥,٥
  ة املضافةضريبة القيم :باء ٣٨ ٨٧٤ ٣٠ ٢٢٩ ١١٩,٧ ٧٧,٨ ١٥,٩ ١٢,٠
  اجلمارك والضرائب اجلمركية :جيم ٦ ٥٠٤ ٦ ٢٩١ ١٠٥,٩ ٩٦,٧ ٢,٧ ٢,٥
عانة: ناقص :دال - ٤ - - - ٠,٠   منتجات ُم

  )دال+جيم+باء+ألف(الناتج احمللي اإلمجايل  ٢٤٣ ٩٧٠ ٢٥١ ٤٨٦ ١٠٤,٣ ١٠٣,١ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 )باألسعار اجلارية(مكونات إنفاق الناتج احمللي اإلمجايل 

 اليني الديناراتمب

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 الناتج احمللي اإلمجايل ٢٣٣ ٨٤١ ٢٤٣ ٩٧٠ ٢٥١ ٤٨٦
 االستهالك النهائي ٢٢١ ٧٧١ ٢٤٢ ٧٩٥ ٢٤٣ ٨٥٣
االستهالك األسري النهائي، مبا يف ذلك املؤسسات اليت ال هتدف ١٦٣ ٧٨٨ ١٨٨ ١٧٩ ١٩١ ٨٧٣

    إىل الربح 
 كومي العام النهائياالستهالك احل ٥٧ ٩٨٣ ٥٤ ٦١٦ ٥١ ٩٨٠
 تركيبة رأس املال اإلمجايل ٤٤ ٦١٨ ٥٠ ٢٧٥ ٥٠ ٢٦١
 تركيبة رأس املال اإلمجايل احملدد  ٣٤ ٧١٦ ٤٠ ٤٤٨ ٤٢ ١١٠
 التغيري يف العهدة  ٩ ٩٠٢ ٩ ٨٢٨ ٨ ١٥١
 صادرات السلع واخلدمات ٩٩ ٨٣٣ ٩٢ ٧٨١ ٩٥ ٢٥٤
 السلعصادرات   ٧٨ ٦١٨ ٧١ ٩٩٤ ٧٣ ٨٠٠
 اخلدماتصادرات   ١٦ ٦٤٣ ١٦ ٣٨٧ ١٧ ٧٠٥
 مشتريات غري املقيمني ٤ ٥٧٢ ٤ ٣٩٩ ٣ ٧٤٩
 السلع واخلدماتواردات  ١٣٢ ٣٨١ ١٤١ ٨٨٢ ١٣٧ ٨٨٢
 واردات السلع  ١١٤ ٤٣٤ ١٢٤ ٠٦٢ ١٢٠ ٠٣٨
 اخلدماتواردات   ١٧ ٩٤٧ ١٧ ٨١٩ ١٧ ٨٤٤
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 األسعار اجلارية: الناتج احمللي اإلمجايل

 مباليني الدينارات

  ٢٠٠١ )أ(٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 ١ الناتج احمللي اإلمجايل طبقاً ألسعار السوق ٢٣٣ ٨٤١   ٢٤٣ ٩٧٠   ٢٥١ ٤٨٦  
 ٢ صايف الدخل األويل من اخلارج ٢ ٧٧٠- ١ ٩٢٨- ١ ٧٥٦-
 ٢+١=٣ الناتج احمللي اإلمجايل ٢٣١ ٠٧١   ٢٤٢ ٠٤٣   ٢٤٩ ٧٣١  
 ٤ جصايف التحويالت اجلارية من اخلار ١٨ ٧٤٣   ٢٧ ٨٦٧   ٣٦ ١١٤  
 ٤+٣=٥ الدخل احمللي اإلمجايل املتوفر ٢٤٩ ٨١٤   ٢٦٩ ٩٠٩   ٢٨٥ ٨٤٥  
 ٦ االستهالك النهائي ٢٢١ ٧٧١   ٢٤٢ ٧٩٥   ٢٤٣ ٨٥٣  
 ٦-٥=٧ مدخرات وطنية إمجالية ٢٨ ٠٤٣   ٢٧ ١١٤   ٤١ ٩٩٢  
 ٦-١=٨ مدخرات حملية إمجالية ١٢ ٠٧٠   ١ ١٧٥   ٧ ٦٣٣  
 ٩ االستثمارات اإلمجالية ٤٤ ٦١٨   ٥٠ ٢٧٥   ٥٠ ٢٦١  
 ٩-٧=١٠ )-(، صايف الديون (+)صايف االئتمانات  ١٦ ٠٥٧٥- ٢٣ ١٦١- ٨ ٢٦٩-

 ٢٠٠٤النشرة الرابعة (بيانات جرى تصحيحها بسبب مراجعة البيانات املأخوذة من ميزان املدفوعات  )أ( 
 ).للمصرف الوطين جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 حلقيقي للناتج احمللي اإلمجايلمعدل النمو ا

الناتج احمللي اإلمجايل وفقاً لألسعار 
 اجلارية مباليني الدينارات

 معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل مقارناً
 الفترة )٧(بنفس الفترة من السنة السابقة

٢٠٠٣ ٢,٨ ٢٥١ ٤٨٦ 
٢٠٠٤ ٢,٩ ٢٦٤ ٥٩٩ 

 . هي تقديرات٢٠٠٤بيانات 

ذ يف االعتبار األمهية والعناية بشأن تغذية السكان، يرصد مكتب اإلحصاءات احلكومي احلالة             ومع األخ  -٤٣٥
 .وينشر بيانات رمسية خبصوص كميات املنتجات اليت تستهلكها األسر

فاجلزء األول، ودون أي إسهاب، هو خاص بالفترة حىت         . واجلـداول التالية متثل االجتاهات ذات الصلة       -٤٣٦
ـ    ١٩٩٧  إىل  ٢٠٠٢تخدم لتوضيح االجتاهات على مدى فترة أطول، يف حني أن اجلزء الثاين ميثل              ، والـذي اس
 . وقد استكمل بتعليقات ذات صلة٢٠٠٣

                                                 
، مكتب إحصاءات مجهورية مقدونيا     ١٩٩٨يونيه  /، سكويب، حزيران  ١٩٩٨مقدونـيا بـاألعداد،      )٧(

 .اليوغوسالفية السابقة
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 )بالكيلوغرامات(كميات املنتجات اليت استهلكتها األسر 
 )٨() متوسط القيمة حسب الفرد يف األسرة(

١٩٩٢ ١٩٩٤ ١٩٩٦ ١٩٩٧  

 منتجات القمحالقمح و ١٨٧,٣ ١٦٦,٠ ١٤٦,٣ ١٤١,٤
 اخلضروات ومنتجات اخلضروات ٥٨,٧ ٦٣,٤ ٧٧,٨ ٧٤,٥
 البطاطس ٢٢,٦ ٢٣,١ ٢٧,٧ ٢٨,٩
 )طازجة وجمهزة(الفواكه  ٤٤,٦ ٦٠,٤ ٥٧,٩ ٤٧,٨
 )طازجة(اللحوم  ٢٠,٤ ٢٧,٥ ٢٢,١ ٢١,٨
 )جمهزة(اللحوم  ٣,٢ ٣,٦ ٤,٤ ٣,٥
 األمساك ٢,٩ ٤,٠ ٣,٨ ٣,٨
 الدهون ١٤,٤ ١٦,٥ ١٦,٤ ١٥,٩
 األلبان ومنتجان األلبان ٧٦,٠ ٨٧,٣ ٧٧,٢ ٨٣,٦
 )بالقطع(البيض  ١٤٩,٥ ١٦١,٦ ١٦٠,٦ ١٧١,٧
 السكر ١١,٤ ١٢,١ ١٣,٨ ١١,٥
 النب ١,٨ ٢,٠ ٢,٢ ١,٩

 )٩(هيكل اإلنفاق املرتيل 

١٩٩٦ ١٩٩٧  
 األصول املنفقة ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
 االستهالك الشخصي ٨٦,٨ ٨٥,١
 الغذاء ٤٣,٤ ٤٢,٨
 روباتاملش ٣,٩ ٣,٩
 التبغ ٣,١ ٢,٩
 سلع وخدمات أخرى ٣٦,٤ ٣٥,٥

 

                                                 
رية مقدونيا  ، مكتب إحصاءات مجهو   ١٩٩٨يونيه  /، سكويب، حزيران  ١٩٩٨مقدونـيا بـاألعداد،      )٨(

 .اليوغوسالفية السابقة
، مكتب إحصاءات مجهورية مقدونيا     ١٩٩٨يونيه  /، سكويب، حزيران  ١٩٩٨مقدونـيا بـاألعداد،      )٩(

 .اليوغوسالفية السابقة
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 السلع املعّمرة لدى األسر

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦  
 عدد األسر اليت أجريت عليها عملية املسح ٦٧٧,٠ ٦٨٠,٠ ١ ٠٤٠,٠
 العدد املقدر من األسر ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
 األسر اليت متتلك سلع معّمرة ٩٩,٨ ١٠٠,٠ ٩٩,٩
 واقد بالوقود الصلبم  ٦٩,٥ ٧١,٦ ٧٣,٠
 مواقد كهربائية  ٨٦,١ ٨٩,٥ ٨٩,٥
 غاز املواقد  ١,٣ ١,٥ ٤,٨
 مواقد بالوقود املركّب  ٥,٦ ٣,٤ ٤,٨
 مواقد بالزيت  ٥,٠ ٤,٣ ٥,٠
 غالية   ٧٥,٠ ٧٥,١
 ثالجة  ٩١,٣ ٨٣,٨ ٩١,١
 آلة جتميد بدرجة حرارة منخفضة  ٧٤,٩ ٧٥,٩ ٧٥,٣
 ئيةمكنسة كهربا  ٧١,٥ ٧١,٢ ٦٨,٩
 جهاز راديو  ٤٨,٨ ٤٤,٥ ٥٠,٤
 آلة تشغيل األسطوانات اجملمدة    ٨,٤
 آلة تشغيل الكاسيتات  ٤٠,٢ ٤٨,٢ ٤٦,٦
 نظام موسيقي دقيق األداء  ١٠,٢ ١١,٠ ١٢,٥
 جهاز تلفزة باأللوان  ٧٥,٦ ٧٦,٠ ٧٧,١
 ماكينة غسيل  ٦٥,٨ ٦٥,٦ ٦٦,٥
 غسالة أطباق  ٣,٧ ٣,١ ٢,٩
 ريا فيديوكام  ٢,٧ ٢,٦ ٢,٧
 حاسوب شخصي    ٢,٨
 سيارات ركاب  ٤٢,١ ٤٦,٤ ٤٦,٣
 مقطورة معسكر  ١,٦ ١,٩ ٢,٠
 قارب  ١,٠ ١,٢ ١,٠
 أسر ال متتلك سلع معّمرة ٠,٢ ٠,٠ ٠,١

 .٢٠٠٣ و٢٠٠٢بيانات  

ز وعمـالً ببيانات املسح االستهالكي األسري، ما زالت املنتجات منخفضة السعرات احلرارية مثل اخلب              -٤٣٧
، فإن استهالك القمح    ٢٠٠٢وباملقارنة مع   . والدقـيق واملعـاجني واألرز، تشكل جزءاً من غذاء األسرة اليومي          

 يف املائة يف ١٨,٣ يف املائة، واستهالك األمساك والفواكه اجملهزة ارتفع بنسبة ٠,٩ومنتجات القمح قد ارتفع بنسبة 
ت ذات السعرات احلرارية العالية وخاصة اللحوم        ومـن جهة أخرى، حدث اخنفاض يف استهالك املنتجا         ٢٠٠٣

 . يف املائة٢,٤ يف املائة والدهون بنسبة ١٠,٧ يف املائة، واألمساك بنسبة ٢,٤الطازجة واجملهزة بنسبة 
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 )املتوسط حسب كل فرد يف األسرة(السلع االستهالكية لدى األسر 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣  
 )اتبالكيلوغرام(القمح ومنتجات القمح  ١٥٦,٢ ١٥٧,٨
 )بالكيلوغرامات(اخلضروات، الطازجة واجملهزة  ١٣٤,٢ ١٣٠,٥
 )بالكيلوغرامات(الفواكه، الطازجة واجملهزة  ٧٧,٢ ٩١,٣
 )بالكيلوغرامات(اللحوم، الطازجة  ٢٩,٤ ٢٨,٩
 )بالكيلوغرامات(اللحوم اجملهزة  ١٠,٩ ١٠,٥
 )بالكيلوغرامات(األمساك  ٦,١ ٥,٥
 )وغراماتبالكيل(الدهون  ٢٣,٣ ٢٢,٧
 )باللتر(األلبان  ٦١,٣ ٥٧,٨
 )بالكيلوغرامات(منتجات األلبان  ٢٨,٤ ٢٨,٤
 )بالقطعة(البيض  ٢١٨,٠ ٢١٦,٠
 )بالكيلوغرامات(السكر  ١٩,٨ ٢٠,٩
 )بالكيلوغرامات(النب  ٢,٩ ٢,٨
 )باللتر(النبيذ  ٤,٤ ٣,٩
 )باللتر(اجلعة  ١٤,١ ١٤,٢
 )باللتر(مشروبات كحولية  ١,٩ ١,٩
 )٣م) (خشب(التدفئة  ١,٥ ١,٢

 )بالكيلووات ساعة(الكهرباء  ١ ٧٦٥,٠ ١ ٧٨٧,٠

 )حبسب األسرة(اإلنفاق االستهالكي الشخصي 

   نسبة مئوية٢٠٠٢  نسبة مئوية٢٠٠٣
 جمموع االستهالك الشخصي ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
 األغذية واملشروبات غري الكحولية ٤٢,٥ ٤٢,٠
 بغاملشروبات الكحولية والت ٤,٩ ٥,٠
 املالبس واألحذية ٨,٥ ٨,٥
 اإلسكان، املياه، الكهرباء وغريها من الوقود ١١,٣ ١٢,١
 أصناف مرتلية، األثاث، صيانة املرتل ٥,٥ ٥,١
 الرعاية الطبية ٣,٤ ٣,٦
 النقل ٧,٠ ٦,٥
 اخلدمات الصوتية والبيانات الالسلكية ٤,٤ ٤,٩
 الترفيه، والتثقيف والتسلية ٣,٩ ٣,٦
 التعليم ٠,٥ ٠,٧
 الفنادق واملطاعم ٤,٤ ٣,٩
 سلع وخدمات أخرى ٣,٨ ٣,٩
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 يف املائة، قد    ٤٢ولقـد أظهر فحص االستهالك الشخصي لدى األسر، أن معظم األصول املتاحة، حنو               -٤٣٨
وارتفعت حصة نفقات اإلسكان ومدفوعات إمدادات املياه واخلدمات، والوقود واإلضاءة          . أنفقت على األغذية  

 يف املائة خلدمات الرعاية الصحية واألدوية، يف حني أن اخلدمات الربيدية ٣,٦وتنفق نسبة  .  يف املائة  ١٢,١بنسبة  
وجنم عن تدهور مستوى املعيشة اخنفاض األموال املنفقة لألنشطة         .  يف املائة  ٤,٩واهلاتفـية تـبلغ نسبة إنفاقها       

 .الترفيهية والثقافية وخدمات التموين

 )أ(ة طبقاً لتصنيف االستهالك الفردي حبسب الغرضمؤشرات تكاليف املعيش

 ١٠٠= السنة السابقة 

٢٠٠٣ ٢٠٠٤  
 اجملموع ١٠١,٢ ٩٩,٦
 األغذية واملشروبات غري الكحولية ٩٨,٨ ٩٧,٢
 املشروبات الكحولية والتبغ ١٠٢,٩ ٩٩,٣
 املالبس واألحذية ١٠٢,٢ ١٠٠,٨
  أنواع الوقوداإلسكان، املياه، الكهرباء وغريها من ١٠٤,٤ ١٠١,٩
 األصناف املرتلية، األثاثات، املعدات املرتلية ١٠٤,٠ ١٠٣,٤
 الصحة ١٠٤,٨ ٩٩,٥
 النقل ١٠٢,٧ ١٠٣,١
 خدمات االتصاالت ١٠٩,١ ١٠٦,١
 الترفيه والثقافة ١٠١,٨ ٩٨,٨
 التعليم ١٠٠,٥ ٩٨,٤
 الفنادق واملطاعم ١٠٥,٢ ١١١,١
 سلع وخدمات أخرى ١٠١,٤ ١٠٠,٩

 ).مقياس االحتاد األورويب(ف االستهالك الفردي حبسب الغرض تصني )أ( 

 حبسب  ٢٠٠٤وطـبقاً ملكتـب اإلحصاءات احلكومي، اختلفت اجتاهات مؤشرات تكاليف املعيشة يف              -٤٣٩
 يف املائة، ١١,١ومن مث، فقد حدث ارتفاع يف جمموعة اخلدمات التموينية يف الفنادق واملطاعم بنسبة      . اجملموعـة 

 يف  ٣,٤ يف املائة، واألصناف املرتلية، واألثاث وصيانة املرتل بنسبة          ٦,١لسلكية والالسلكية بنسبة    واخلدمـات ا  
 يف  ٢٠٠٣ مقارنة بعام    ٢٠٠٤ومثة أشخاص يف مؤشرات     .  يف املائة  ٣,١املائة، ومركبات النقل وخدماته بنسبة      

 .ملائة يف ا٠,٥ يف املائة والرعاية الصحية بنسبة ١,٦جمموعات التعليم بنسبة 

وأظهرت إمدادات السلع االستهالكية املعّمرة لألسر، أنه وباإلضافة إىل السلع األساسية املعّمرة، ويف عدد  -٤٤٠
متزايد من األسر، جيد املرء أن هناك حاسوب، وأجهزة كهربائية مرتلية، مثل جهاز كهربائي لغسل الصحون، وآلة 

 .تكييف وهواتف حممولة
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 ّمرة حبسب األسرةالسلع االستهالكية املع

٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 عدد األسر اليت مشلها املسح ٤ ٠٩١ ٤ ٢٤٢
 العدد املقّدر لألسر ٤٩٩ ٥٦٨ ٥٠٢ ٦٠٧
 أسر ذات سلع معّمرة ٤٩٩ ٥٦٨ ٥٠٢ ٦٠٧
١٠٠,٠ ١٠٠,٠  
 موقد كهربائي ٩١,٥ ٩٣,٢
 جهاز تدفئة بالوقود غري السائل ١٧,٣ ١٦,٩
 جهاز تدفئة كهربائي ٣٦,٥ ٣٤,٧
 غالية ٨١,٨ ٨٧,٢
 ثالجة ٩٤,٢ ٩٦,١
 ثالجة حلفظ األطعمة يف درجة حرارة حتت الصفر ٧٧,٦ ٨١,٢
 غسالة ٧٤,٣ ٧٨,٢
 غسالة صحون ٣,١ ٣,٩
 مكنسة كهربائية ٧٨,٢ ٨١,٦
 راديو ٤٠,٥ ٣٥,٤
 جهاز تشغيل الكاسيت ٥٠,٢ ٤٩,٨
 حاسوب شخصي ٨,٥ ٩,٦
 جهاز تلفزة باأللوان ٩٠,٧ ٩٤,٣
 تفها ٨٣,٢ ٨٨,٠
 هاتف حممول ١٩,٩ ٣١,٣
 سيارة راكب ٤٥,٥ ٤٥,٥
 آلة تكييف ٣,٧ ٤,٩

 أسر بدون سلع معّمرة - -

وإن ضمان تلبية احتياجات البالد من املنتجات األساسية يف جمال الزراعة واألغذية، هو أمر ال غىن عنه                  -٤٤١
 . إعداد عدة وثائق يف هذا السياقلغذاء السكان، ولذا فإن هذا جيري رصده بصورة منهجية ومنتظمة وقد مت

وعمـالً بالضـرورة احلـيوية لضمان الغذاء املالئم للسكان، فإن احلكومة ترصد احتياجات البالد من                 -٤٤٢
املنتجات األساسية يف جمايل الزراعة واألغذية، وتقترح التدابري تبعاً لذلك لضمان نسب أكثر تنسيقاً بني اإلمدادات 

 هذا الصدد، جتري التقديرات لإلنتاج الزراعي املرتيل وللمنتجات الغذائية، ومستوى           ويف. والطلـب يف الـبالد    
 .االستهالك من طرف السكان والفائض والعجز يف بعض املنتجات الغذائية األساسية اليومية

 وفضالً عن ذلك، ويف حالة حدوث أي عجز يف بعض املنتجات احليوية، تقوم احلكومة باختاذ اإلجراءات    -٤٤٣
 .الالزمة لتأمني احتياجات السكان من األغذية
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وقـد اعتمدت عدة قوانني تتعلق بالتجارة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، من بينها القانون                -٤٤٤
وهذه القوانني تساعد أساساً يف تصميم اقتصاد       . اخلـاص بعملـيات التجارة اخلارجية والقانون اخلاص بالتجارة        

 . وختلق الظروف للتجارة احلرة، وااللتزام باملبادئ والقواعد الدولية يف هذا اجملالالسوق املفتوح

ويف هذا السياق، . ومع األخذ يف االعتبار القواعد الدولية، اضطلعت احلكومة خبصخصة التجارة اخلارجية -٤٤٥
حلر للسلع من البلدان    اعـتمدت عدة لوائح ألغت بعض القيود على الصادرات والواردات، بغية تسهيل التدفق ا             

 .األخرى، مما يساعد على حتسني إمدادات السوق من مجيع أنواع السلع، مبا يف ذلك املنتجات الزراعية والغذائية

وكجزء من اجلهود املبذولة لتوسيع سوق البالد، واليت تسفر عن خلق إمدادات أفضل للسكان، اختذت                -٤٤٦
 .ون التجاري واالقتصادي مع بلدان يف املنطقة وخارجهااحلكومة عدة إجراءات لعقد اتفاقات للتعا

فالفقر هو عبارة عن مشكلة معقدة      . ويعتـرب التغلب على الفقر والبطالة من األولويات العليا للحكومة          -٤٤٧
 .ومتعددة الوجوه يف البالد، وهو يف األساس نتيجة املسائل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

سـياق التعامل مع عملية التغلب على الفقر والبطالة، أعدت استراتيجية وطنية للحد من الفقر عن                ويف   -٤٤٨
. طـريق عملية اشترك فيها بنشاط اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية، واجلهات املاحنة واملؤسسات الدولية              

سيني لعملية إعداد وتنفيذ    ومـثل هـذا الـنهج كـان الزمـاً لضمان الدعم العريض من أصحاب الشأن الرئي                
االستراتيجية، وتعزيز مفهوم امللكية يف تصميمها، مبنح فرص أوسع لتقدمي األفكار، واليت هتدف كلها إىل حتقيق منو 

واعتمدت احلكومة االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر جلمهورية مقدونيا         . أسـرع وإىل احلـد مـن الفقـر        
، وبالتعاون مع ٢٠٠٣مايو /زد على ذلك إن وزارة املالية يف أيار. ٢٠٠٢س أغسط/اليوغوسالفية السابقة يف آب 

اخلرباء األجانب، قد انشغلت وبصورة مكثفة يف وضع برامج وسياسات للحد من الفقر والبطالة، واليت سيجري                
 .تصميمها باستخدام، ومن بني عدة أمور أخرى، جتارب البلدان األخرى يف معاجلة هذه املشكلة

قـد ركـزت برامج وسياسات احلد من الفقر والبطالة بصورة خاصة على اإلجراءات متوسطة املدى                و -٤٤٩
 :والفورية، مثل

 ؛)املشروعات الصغرية ومتوسطة احلجم(األخذ بتدابري لزيادة العمالة عن طريق تنمية القطاع اخلاص 

إعانات الدعم واحلوافز، بغية    تدابري إلزالة انعدام مرونة سوق العمل، واقتراحات إلجراء تعديالت على           
 تشجيع العمالة الذاتية؛

 -تقييم خيارات برنامج احلد من الفقر واليت ميكن تنفيذها على وجه السرعة يف إطار البيئة االجتماعية                 
تصحيح اإلعانات يف حالة البطالة، ومراجعة إمكانية حتويل اإلعانات املالية من           (االقتصـادية القائمـة     

 ).امة إىل أدوات أكثر فعالية وأفضل استهدافاًإعانات سالبة وع

وتقـدم هـذه الوثـيقة املعقدة واليت جرى حتديثها بشكل اكرب، طائفة واسعة من اإلجراءات لتنشيط                  -٤٥٠
ومن املالحظ بشكل خاص أن الوثيقة تتوخى إجراءات     . االقتصـاد، وتعزيـز مكافحـة البطالة واحلد من الفقر         
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سياسات سوق العمل، وتعزيز وإعادة هيكلة خدمات التوظيف : أساساً على ما يليمتوسطة األجل، ولكنها تركز 
وكذلك . العامة، وزيادة مرونة سوق العمل، وخطة احلماية االجتماعية، والبطالة، واإلعانات املالية بشكل خاص     

جم وتنظيم األعمال،  سياسات التنمية احمللية، والزخم االقتصادي عن طريق تطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة احل           
 .والتغلب على الصعوبات اإلدارية

وبالطبع، فإن العامل األساسي للحد من . ويستلزم احلد من الفقر إجراءات معقدة ومنسقة يف جماالت عدة -٤٥١
الفقر وللتقدم عموماً، هو النمو االقتصادي املستدام وطويل األجل، مما يؤمن الديناميكية، وخيلق وظائف جديدة،         

وإذا ما أخذ املرء يف احلسبان آثار النمو االقتصادي من زاوية دخول امليزانية األوسع . ن مث يرفع من دخل األسروم
لتوفري النوعية األفضل للربامج االجتماعية، والتعليم األحسن، والرعاية الصحية واستثمار رؤوس األموال يف ميدان 

 .ستصبح واضحة خللق ظروف أفضل حلياة السكانالطاقة أو النقل، فإن الدوافع الكربى احملتملة 

 اإلسكان

، كانت  ٢٠٠٢طـبقاً للبيانات املأخوذة من مكتب اإلحصاءات احلكومية مبوجب تعداد السكان لعام              -٤٥٢
 ٢ ٠٢٢ ٥٤٧إمجايل السكان هو    : العائالت واملنازل يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على النحو التايل         

. ٦٩٨ ١٤٣ أسرة تضم يف املتوسط ثالثة أفراد وعدد املنازل          ٥٦٤ ٢٩٦اإلمجايل لألسر هو    نسـمة، والعـدد     
واجملموعـة املستضـعفة بشـكل خاص من ناحية اإلسكان هي جمموعة األزواج الشبان وال سيما ذوي الدخل                  

 عمل وحيتاجون  سنة، واألزواج الشبان العاطلني، والذين يبحثون عن١٢املنخفض، والذين يزيد عمر أطفاهلم عن 
، ومبوجب االستراتيجية الوطنية للغجر، اعتمدت      ٢٠٠٥يناير  /ويف كانون الثاين  . إىل إسـكان مدعوم من الدولة     

تيسري الوصول إىل حل ملشكلة اإلسكان،      (خطـة عمـل لإلسكان، واليت هتدف أوالً إىل حتسني نوعية اإلسكان             
 ). الغجر، وخفض عدد املنازل دون املستوى املطلوبوحتسني البىن األساسية يف اجملتمعات اليت يسود فيها

 . وحدة سكنية يف مجهورية مقدونيا٦٠ ٠٠٠وهناك عجز قدره  -٤٥٣

اجلريدة الرمسية  (فالقانون اخلاص باإلسكان. وقد جرى تنظيم مسألة اإلسكان يف عدة قوانني وقوانني فرعية -٤٥٤
 ينظم العالقات يف جمال اإلسكان، وطريقة وشروط )١٩٩٨/٢٠٠٠/٢٠٠٣جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

 .استئجار الشقق، وحقوق والتزامات املالك واملستأجرين للشقق وصيانة جمموعات الشقق السكنية

 .وجمموعات الشقق السكنية والشقق األخرى إمنا تستخدم بناء على احلق يف امللكية واحلق يف استئجار شقة -٤٥٥

اعتمدت الالئحة اخلاصة باالستثمار والصيانة اجلارية جملموعات       ص باإلسكان،   ومبوجـب القانون اخلا    -٤٥٦
، وهي تنص )١٩٩٨اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (وغريها من الشقق الشقق السكنية 

والرأمسالية جملموعات  عـلى املسـائل املتعلقة باالستثمار والصيانة اجلارية وأسلوب أداء األنشطة للصيانة اجلارية              
وينظم املرسوم اخلاص بطريقة وشروط وإجراءات استئجار ملكية الشقق . الشـقق السكنية وغريها من الشقق   

طريقة ) ١٩٩٩اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  (جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 .كها احلكومةوشروط وإجراءات استئجار الشقق اليت متل
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وطـبقاً للقانون اخلاص باإلسكان، فإن األشخاص املذكورين أدناه جيوز هلم تقدمي طلب الستئجار شقة                -٤٥٧
 :مملوكة للحكومة إىل جلنة اإلسكان ومسائل اهلجرة التابعة للدولة وهم

 األشخاص املنتخبون واملعينون يف املكاتب العامة، املنشأة مبوجب الدستور والقانون؛

 شخاص املعرضون للخطر االجتماعي أو املشردون دون مأوى، طبقاً للقانون واحلماية االجتماعية؛األ

 األشخاص القادمون من مناطق تأثرت بالكوارث الطبيعية واألوبئة؛

العـاملون فـي اهليئات احلكومية والذين يؤدون واجبات خاصة ضروريـة للوفاء بالوظائف األساسية             
 .للهيئة احلكومية

 الـذي أجرته الشركة العامة إلدارة اإلسكان ومرافق األعمال التجارية التابعة        ٢٠٠٣وطـبقاً لـتعداد      -٤٥٨
 . شقة حكومية، مسجلة يف هذه الشركة العامة٥ ٤٥٤جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، هناك 

ع استئجاري مل حيل،     شقة ذات وض   ٢ ٠٥٨ومن العدد املوضح أعاله للشقق اململوكة للحكومة، هناك          -٤٥٩
 :أو ذات وضع إشكايل لالستئجار، رهناً باحلل النهائي

 ميتلك أربعمائة وسبعة عشر مستأجراً عقود إجيار لشققهم؛

 مخسمائة وواحد ومخسون مستأجراً ال ميتلكون مستندات الستخدام الشقق؛

  مستأجراً غري قانوين؛٥٥٨وهناك 

 . شقة مستخدمة على أسس أخرى٥٠٢و

ـ  -٤٦٠ اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية     (نظم القانون اخلاص ببيع الشقق اململوكة اجتماعياً        وي
إلغاء امللكية االجتماعية وحتويل : شروط وإجراءات بيع الشقق اململوكة اجتماعياً) ١٩٩٢/١٩٩٣/٢٠٠٣السابقة 

ولة أو عن طريق رد الشقق إىل املالك        امللكـية إىل ملكـية حكومية أو خاصة، بواسطة بيع الشقق من طرف الد             
اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      (السابقني وورثتهم، طبقاً للقانون اخلاص بإلغاء التأميم        

 ).٢٠٠٠رقم 

 وطـبقاً أو استناداً إىل القانون اخلاص ببيع الشقق اململوكة اجتماعياً، فقد اعتمدت عدة قوانني تشريعية              -٤٦١
 :أولية وثانوية

ينظم القانون اخلاص بإدارة اإلسكان وعقارات األعمال التجارية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
إدارة جمموعات الشقق، والشقق،    ) ١٩٩٤اجلـريدة الرمسـية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة         (

وإدارهتا والتخلص منها، وهلذا الغرض فقد مت وعقارات األعمال التجارية واليت حيق للحكومة استخدامها 
إنشاء شركة عامة إلدارة اإلسكان وعقارات األعمال التجارية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛           
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اجلريدة (قرار من أجل بيع الشقق اليت للحكومة حقوق التصرف فيها واليت تتحمل التزاماهتا ومسؤولياهتا 
والذي مبوجبه قد خضعت الشقق للبيع      ) ١٩٩٢/٢٠٠٣ا اليوغوسالفية السابقة    الرمسية جلمهورية مقدوني  

 واليت للدولة حقوق التصرف فيها وتتحمل التزاماهتا ومسؤولياهتا؛

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (مرسوم بشأن معايري وطرق حتديد سعر بيع الشقق اململوكة اجتماعياً           
وهو يشرح مبزيد من التفصيل املعايري والطرق اليت حيدد         ) ١٩٩٢/١٩٩٣/١٩٩٤اليوغوسالفية السابقة   

املالك مبوجبها سعر بيع الشقق اململوكة اجتماعياً؛ وقد استكمل املرسوم بقرار حيدد قيمة نقاط احلساب               
 والقرار اخلاص خبفض أسعار الشقق اململوكة اجتماعياً؛) ١٩٩٢/٢٠٠١(عند بيع شقق مملوكة اجتماعياً 

ر اخلاص ببيع الشقق اليت للحكومة حق التصرف فيها، واليت تتحمل التزاماهتا ومسؤولياهتا             وحيـدد القرا  
وحدات ) ١٩٩٦/١٩٩٩/٢٠٠١اجلـريدة الرمسـية جلمهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أرقام           (

العامة اإلسكان اخلاضعة للبيع، واجلدول الزمين للبيع، والسعر املبدئي الذي تقرر مبوجب برنامج الشركة            
 .إلدارة اإلسكان وعقارات األعمال التجارية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

ومجيع األشخاص  . وتنشر اإلعالنات يف الصحف اليومية    . ويعترب بيع هذا النوع من شقق الدولة عمومياً        -٤٦٢
ذين ال ميتلكون أي أموال عقارية      املهـتمني ومواطنو مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، واألزواج الشبان ال         

ثابـتة والقـادرون عـلى الوفـاء جبميع ديوهنم طبقاً للوائح ذات الصلة، هلم احلق يف تقدمي طلبات عند صدور               
 يف املائة من السعر كحصة من إمجايل السعر، يف حني ٥٠ووفقاً هلذا النوع من البيع تدفع نسبة . اإلعالنات العامة

 . يف املائة كمعدل فائدة٨,٤ قسط شهري، بنسبة ١٨٠ على أن اجلزء املتبقي سيدفع

ويـنظم اسـتخدام األراضـي ومجـيع أنشطة البناء على األراضي، ومبقتضى اختصاصات وزارة النقل                 -٤٦٣
واالتصـاالت، بواسطـة القانون اخلاص بأراضي البنـاء، الذي حيدد اإلطـار القانوين لنقـل ملكيـة أراضي              

 .البناء واستئجارها

وطبقاً للقانون اخلاص بالتخطيط الفضائي واحلضري والقانون اخلاص بإنشاء الصناعات الرئيسية، واستناداً             -٤٦٤
إىل اإلجـراءات املطبقة لتنظيم عالقات امللكية القانونية املتصلة باألراضي، فإن اخلطط احلضرية املفصلة وبناء املرافق     

اجلريدة الرمسية جلمهورية   (حيّول القانون اخلاص باحلكومة باحمللية      و. جيـري تنفـيذها، مبا يف ذلك املرافق السكنية        
عـدداً كبرياً مـن االختصاصات إىل املستوى احمللي فـي جمـال اإلسكان          ) مقدونـيا اليوغوسـالفية السـابقة     

 .والتخطيط الفضائي

ري إعادة فحصها   وحنـن نسـلط الضوء على أن مجيع اللوائح والتعليمات والقوانني املذكورة أعاله جي              -٤٦٥
ألغـراض تعديـلها واستكماهلا، وذلك من بني عدة أمور أخرى، لكي تصبح متناسقـة مع لوائح وتعليمـات               

 .االحتاد األورويب

ويـنظم حق املستأجرين يف محاية املرتل، واحلماية من الطرد، ومتويل اإلسكان، ومراقبة عقود االستئجار      -٤٦٦
 :تاليةواحلصول على املسكن، بالطريقة ال
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 :إن القانون اخلاص باإلسكان يضم فصول منفصلة تنظم ما يلي

 حقوق مستأجر الشقة ومؤجرها مبوجب عقد

ميكن أن يكون املؤجرون من األشخاص احملليني أو األجانب الطبيعيني والقانونيني، يف مجهورية مقدونيا               -٤٦٧
كون املستأجر من األشخاص احملليني أو األجانب       اليوغوسالفية السابقة، أو البلديات ومدينة سكويب، وميكن أن ي        

 .الطبيعيني

وختضـع عالقات االستئجار الواردة يف هذا القانون، وعمالً بالقانون اخلاص بامللكية وغريها من حقوق                -٤٦٨
نون لألحكام اليت يتضمنها القا) ٢٠٠١اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (األموال العقارية 

، ما مل ينص على غري ذلك       )٢٠٠٠اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       (اخلاص بااللتزامات   
 .يف قانون آخر

ويقـرر املؤجـر عقد إجيار الشقة، كما أن احلقوق وااللتزامات املتعلقة باملؤجر واملستأجر ينظمها عقد                 -٤٦٩
إىل شقة ما دون عقد استئجار مسبق، والذي ميكن عقده لفترة حمددة            وال جيوز ألي شخص االنتقال      . االستئجار

 .أو غري حمددة

ويـنظم املرسـوم اخلـاص بطـرق وشروط وإجراءات االستئجار للشقق اململوكة جلمهورية مقدونيا                -٤٧٠
 .، طريقة استئجار الشقق اململوكة للحكومة وشروطها)١٩٩٩(اليوغوسالفية السابقة 

 احلماية من الطرد

إذا ما كان شخص ما يشغل شقة بدون التوقيع على عقد استئجار أو على أي أسس قانونية أخرى، فإن      -٤٧١
الطرف املباشر، أو الطرف غري املباشر الذي يتصرف يف الشقة له احلق يف إعادة احلصول على احلق يف التصرف،  

الطرف املباشر الذي يتصرف يف الشقة،      وبناء على طلب الطرف غري املباشر أو        . ممارساً بذلك احلق يف التعويض    
ونظراً للحماية من الطرد يف حالة انتقال . جيوز ممارسة احلق يف التعويض فقط يف وجود ممثل هليئة الشؤون الداخلية

شـخص مـا إىل شقة دون التوقيع على عقد استئجار أو بدون أي أسس قانونية أخرى، فإن الطرف املباشر أو                   
ي يتصرف يف الشقة لـه احلق يف استرجاع احلق يف التصرف يف الشقة ممارساً بذلك احلق                الطرف غري املباشر الذ   

وينفذ احلق يف احلماية من حقوق التصرف عن طريق         . يف الـتعويض يف وجـود ممثل عن هيئة الشؤون الداخلية          
 االنتهاكات،   يوماً من تاريخ علم الطرف بانتهاكات التصرف ومقترف        ٣٠ممارسة احلق يف التعويض، يف غضون       

 .ولكن مبا ال يتجاوز سنة من تاريخ انتهاك التصرف الذي حدث

 متويل اإلسكان

يـنظم فرع جممع الشقق وملكية الشقق يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، متويل إنشاء وصيانة                -٤٧٢
ة، ومن مصادر مثل اهلبات     ومن مث فإنه جيري تامني االعتمادات مبوجب ميزانية الدول        . الشـقق بواسطة احلكومة   
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واملؤسسـات واالئـتمانات، كما تنفذ األنشطة املتعلقة بذلك مبوجب الربنامج السنوي إلنشاء الشقق وصيانتها               
 .بواسطة احلكومة، والذي تعتمده احلكومة بناًء على اقتراح وزارة النقل واملواصالت

 مراقبة االستئجار واحلصول على اإلسكان

 على قانونية تنفيذ القانون اخلاص      - وهي وزارة النقل واملواصالت      -ملكلفة باإلسكان   تشرف الوزارة ا   -٤٧٣
 .باإلسكان، يف حني أن اإلشراف على التفتيش تقوم به مديرية التفتيش احلكومية للعمران والبناء

 احلصول على اإلسكان

ة ببناء الشقق اململوكة للحكومة     طـبقاً للقانون اخلاص باإلسكان، فإن التخطيط والتوفري لألموال اخلاص          -٤٧٤
 .وصيانتها، حيددان يف الربنامج السنوي الذي تعتمده احلكومة بناء على اقتراح وزارة النقل واالتصاالت

 :وهذا الربنامج يتضمن بشكل خاص ما يلي -٤٧٥

 تقييم الوضع املتعلق بالبناء، وببيع وصيانة جممعات الشقق والشقق؛

 سكنية أفضل يف الشقق وجممعاهتا القائمة؛إجراءات وشروط ضمان ظروف 

تعـريف العناصـر املتصلة مببلغ دفع االستئجار وسعر بيع الشقق ويغر ذلك من املسائل املتعلقة بالشقق                 
 .وجممعاهتا اململوكة للحكومة

ق،  يف املائة من إمجايل االعتمادات املخصصة لبناء وصيانة جممعات الشق٢٥وقد أفردت نسبة ال تقل عن  -٤٧٦
 .لألشخاص املعرضني للخطر االجتماعي، مثل األشخاص بال مأوى، طبقاً للقانون اخلاص باحلماية االجتماعية

ومبوجـب القـانون اخلاص بالقرض جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من مصرف التنمية جمللس               -٤٧٧
اجلريدة (ص ذوو الدخل املنخفض     أوروبـا على أساس اتفاق القرض ملشروع بناء شقق لكي يستأجرها األشخا           

 مليون يورو   ١٥، حصلت احلكومة على ائتمان قدره       )٢٠٠٠الرمسـية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       
 .لتمويل مشروع بناء شقق لكي تؤجر لألشخاص ذوي الدخل املنخفض

شقة معانة من الدولة     ١٠ ٠٠٠وقد استخدمت أموال القرض لتحقيق جزء من الربنامج احلكومي لبناء            -٤٧٨
 .لكي تؤجر لألشخاص ذوي الدخل املنخفض، واألشخاص بال مأوى واألزواج الشبان

واستناداً إىل القانون اخلاص بالقرض جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من مصرف التنمية جمللس              -٤٧٩
مشروع بناء الشقق اليت ستؤجر     "مبوجب  أوروبا، اعتمد قرار بشأن شروط ومعايري توزيع الشقق اليت مت تشييدها            

، والذي حيدد )٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة " (لألشخاص ذوي الدخل املنخفض
الشـروط واملعايري لتوزيع الشقق اليت مت تشييدها مبوجب هذا املشروع بأموال من أجل التمويل اجلزئي مبوجب                 

 يف املائة أي حنو     ٥٠بنسبة  (مصرف التنمية جمللس أوروبا، وبأموال من ميزانية الدولة         االتفـاق بشأن القرض من      
 ). مليون يورو١٥
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وقـد ورد حتديـد بناء الشقق مبوجب هذا املشروع وعدد هذه الشقق يف الربنامج السنوي لبناء الشقق                   -٤٨٠
الشقق، وأطلقت لالستئجار يف     جممعات من    ٤ شقة أي    ١٦٧، مت بناء    ٢٠٠٣ويف  . وصـيانتها بواسطة احلكومة   

ومن املقرر أن يتم استكماهلا .  جممعاً من الشقق ما زالت قيد البناء حاليا١٤ً شقة أو ٦٦٩عدة مدن، يف حني أن 
 .٢٠٠٦يف بداية 

وأي مواطن من مواطين مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، لـه إقامة دائمة يف مكان بناء الشقق،                -٤٨١
ـ   تلك هـو أو زوجته أو أفراد عائلته أو عائلتها من البالغني، لسكن ما، جيوز له أن يتقدم بطلب   والـذي ال مي
 .الستئجار شقة

ويـتم التوزيع طبقاً ملنهجية ختصيص النقاط للمرشحني للحصول على حق استئجار شقة، وذلك عمالً                -٤٨٢
 .باملعايري األساسية

، وأن احلق يف حرمة املرتل ال جيوز تقييده إال بقرار من حمكمة  من الدستور حرمة املرتل ٢٦وتكفل املادة    -٤٨٣
 .ما يف حاالت اكتشاف جرائم جنائية أو حظرها أو محاية صحة الناس

ومع . وال توجـد هـناك أي تدابري تشريعية تكفل األسس القانونية ملن يعيشون يف القطاع غري القانوين          -٤٨٤
حلكومة بأنشطة حلل مشكالت اإلسكان لبعض أعداد من األشخاص   ذلـك، ويف نطاق اإلطار القانوين، تضطلع ا       

 .املسجلني كمستأجرين غري قانونيني لشقق الدولة

ولقـد حتسـنت نوعية ومستوى التخطيط العمراين الرشيد وتنظيمه بشكل كبري عقب التعديالت اليت                -٤٨٥
يدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    اجلر (٢٠٠١أدخلـت عـلى القـانون اخلاص بالتخطيط الفضائي والعمراين لعام            

، واليت وضعت شروطاً معيارية ملزيد من اإلعداد        )١٩٩٦/١٩٩٧/١٩٩٩/٢٠٠١/٢٠٠٢اليوغوسالفية السابقة   
 .األكفأ واعتماد اخلطط العمرانية

واسـتناداً إىل األحكـام القانونية، فقد متت صياغة قوانني فرعية جديدة تتعلق بتنظيم املناطق العمرانية                 -٤٨٦
 :إجراءات اعتماد اخلطط العمرانية، مثلوب

 تعليمات بشأن مقاييس ومعايري استخدام الفضاء؛

 تعليمات بشأن مضمون وطريقة التصميم الغرافيكي للخطط وطريقة وإجراءات اعتماد اخلطط العمرانية؛

 جلمهورية  تعلـيمات بشأن مقاييس ومعايري تصميم املرافق طبقاً للتعديالت املنشورة يف اجلريدة الرمسية            
 .٢٠٠٢/٢٠٠٣مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

ومتكـن هـذه التعلـيمات مجـيع املشـتركني يف عملـية تصميم البيئة، وهم املخططون واملصممون                   -٤٨٧
واملستعرضون، وكذلك احلكومة احمللية، واهليئات احلكومية، واملستثمرون وغري ذلك من الكيانات األخرى، من             

 .يقة ومركزة بشأن ترتيب الفضاءاتاحلصول على معلومات دق
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وطبقاً للدستور، فإن القانون اخلاص بامللكية واحلقوق األخرى للممتلكات العقارية الثابتة، قد اعتمد يف               -٤٨٨
 .، وهو ينظم حقوق امللكية وغريها من احلقوق األخرى املتعلقة باملمتلكات وفقاً للدستور٢٠٠١

يف فصله اخلامس عشر، اإلطار القانوين للبناء وغري        ) ٢٠٠١(اللتزامات  ويكفل القانون اجلديد اخلاص با     -٤٨٩
ذلك من أنواع اخلدمات يف قطاع اإلسكـان، متوخيـاً بذلك إبرام عقـد خطي للبناء يف شكل شعـار تأجري                 

)location operis ( بني الطرف املكلف)ي ، والذ)شركـة مسجلة لبنـاء اإلنشاءات(وبني املقاول ) مالك الشقة
سيلتزم القائم بعملية البناء بتشييد منشأة دائمة أو إجراء أشغال بناء أخرى طبقاً لتصميم املشروع ويف غضون املدة 

 .املتفق عليها، كما يلتزم الطرف املكلف بدفع جزء من السعر

رية  ويف الفصل املتعلق مبجمعات الشقق والشقق اململوكة جلمهو        -ويـتوخى القانون اخلاص باإلسكان       -٤٩٠
 إن جتري عملية التخطيط وتأمني االعتمادات للبناء وصيانة الشقق اململوكة           -مقدونـيا اليوغوسـالفية السابقة      

للحكومة مبوجب برنامج سنوي تعتمده احلكومة بناء على اقتراح من وزارة النقل واملواصالت، واملنجز من طرف 
 .جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةالشركة العامة إلدارة اإلسكان ومرافق األعمال التجارية 

 .وتقدم احلكومة تقريراً سنوياً بشأن التقدم احملرز وذلك يف برناجمها السنوي للبناء وصيانة الشقق -٤٩١

املباين حتت  : ويتضـمن الـربنامج مؤشرات مادية ومالية بشأن اإلسكان ومرافق األعمال التجارية مثل             -٤٩٢
ستبدأ خالل السنة اجلارية والتحضريات اجلارية إلنشاءات جديدة ومن بني إمجايل عدد            التشييد، اإلنشاءات اليت    

 يف املائة منها ستخصص لألفراد املعرضني للخطر االجتماعي، وذلك طبقاً           ٢٥الشـقق املقامة حديثاً، فإن نسبة       
 تنفيذ القانون اخلاص    للقـانون اخلاص باحلماية االجتماعية، ومثة عدد آخر من الشقق املزمع ختصيصها ألغراض            

 .بإلغاء التأميم

 يف املائة من ٥٠وتباع الشقق األخرى وفقاً إلعالن عام يف الصحف اليومية، يف حني أن شروط البيع هي  -٤٩٣
 يف  ٨,٤ سنة، وبسعر فائدة قدره      ١٥إمجـايل السعر ينبغي إيداعها مقدماً، والباقي يدفع على أقساط على مدى             

قاً للقرار اخلاص ببيع الشقق اليت متلك احلكومة حق التصرف فيها، وحقوق االلتزامات             املائـة سنوياً، وذلك طب    
واملسـؤوليات وقد أدى هذا إىل زيادة ملحوظة يف إمكانيات شراء شقة مبوجب شروط مؤاتية لألشخاص الذين                 

 .حيتاجون إىل املسكن

ك مأوى، أو الذي ال متتلك زوجته أو أي وأي مواطن له إقامة دائمة يف موقع بناء الشقق، والذي ال ميتل  -٤٩٤
 .أحد من أفراد عائلته الذين هم يف سن التقاعد أي مأوى، جيوز له تقدمي طلب للحصول على شقة

ويقـوم التوزيع على أساس منهجية النقاط املخصصة للمرشحني للحصول على احلق يف استخدام شقة                -٤٩٥
 :اسية التاليةمبوجب عقد استئجار، وذلك طبقاً للمعايري األس

 يف املائة من متوسط إمجايل الدخل القومي        ٦٥أال يزيد متوسط الدخل السنوي حبسب أفراد األسرة عن          
 السنوي حبسب الفرد يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛
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  سنة؛١٢األزواج الشبان الذين هلم أطفال ال تزيد أعمارهم على 

 سنة والذين أقاموا مبؤسسات اليتامى حىت سن الرشد أو الذين           ١٨األشخاص الذين تزيد أعمارهم على      
 .كانوا حتت أشكال أخرى من احلماية

وعـند تصـميم املناطق احلضرية والريفية، خيصص احليز الفضائي للمباين العامة والتجارية، يف حني أن                 -٤٩٦
 .الفضائي واحلضرياملناطق احلضرية تشمل حدائق وساحات، وذلك طبقاً للقانون اخلاص بالتخطيط 

ومـن أجـل البـناء أو إصالح املستعمرات الريفية أو احلضرية القائمة، وعند إمكانية الوفاء بالشروط                  -٤٩٧
 .املنصوص عليها يف اللوائح، فإن الوضع القائم بالفعل يعترب من املنافع األولية

 على أساس ترشيد نفقات امليزانية، ، واليت قامت٢٠٠٣وطبقاً للسياسة االقتصادية الكلية للحكومة لعام        -٤٩٨
، من ناحية استكمال املشروع     ٢٠٠٣جيري تدعيم الربنامج اخلاص بالبناء وصيانة الشقق اململوكة للحكومة لعام           

 واإلسكان - ١٣٤٠ بند امليزانية -لبـناء الشـقق الـيت سيتم استئجارها للمواطنني من ذوي الدخل املنخفض          
ريق قرض من مصرف التنمية جمللس أوروبا واستكمال اإلنشاءات اليت بدأت بالفعل املدعوم، واملمول جزئياً عن ط

 .وتلك اليت أعدت مبوجب برامج سنوية سابقة

واملشـاكل الرئيسـية اليت تواجهها احلكومة من ناحية ممارسة احلق يف اإلسكان هي نقص االعتمادات                 -٤٩٩
يتم استئجارها من طرف األشخاص ذوي الدخل       شقة مدعومة س   ١٠ ٠٠٠السـتكمال بـرنامج احلكومة لبناء       

ومثة مشكلة أخرى يف هذا الصدد وهي عدم وجود اعتمادات . املنخفض، ومن هم بدون مأوى، واألزواج الشبان
عامـة والـيت ميكن أن تعمل كإدخارات أو كمؤسسات ائتمانية لألموال اليت قد تستخدم للبناء، وإعادة التعمري    

 .الية جملمعات الشققوالصيانة التقنية الرأمس

 يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، قدمت املساعدات واهلبات من عدة    ٢٠٠١وعقـب نـزاع      -٥٠٠
 .منظمات دولية وحكومات أجنبية من أجل إعادة إعمار املساكن املتضررة

لة األوىل، استناداً إىل     باملرح ٢٠٠٢وقـد بدأت إعادة إعمار املباين املتضررة أو املدمرة يف الرتاع، عام              -٥٠١
املساعدة اليت وفرها أساساً مكتب األمم املتحدة للمفوضية السامية لالجئني، كمواد للمنشآت املتضررة من الفئة               

وبدأت املرحلة الثانية بإعادة إعمار وتأهيل مشروعات       . األوىل والثانـية ومـن أجـل البىن األساسية الضرورية         
مملكة هولندا، وإيطاليا، وغريها من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وذلك           اإلسكان بفضل حكومة أملانيا، و    

ومن املتوقع أن تستكمل هذه     . عن طريق الوكالة األوروبية إلعادة اإلعمار وغريها من الوكاالت األوروبية األخرى          
 .٢٠٠١ين اليت تضررت يف نزاع ، ويف هذا الوقت ستنتهي عملية إعادة إعمار املبا٢٠٠٦املرحلة الثانية حبلول أوائل 

وحالـياً هناك عملية إعادة تعمري جتارية وسكنية جتري مبوجب مشروع إحياء املناطق اليت تضررت من                 -٥٠٢
 .٢٠٠١جراء نزاع 
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وفـيما يـتعلق مبسألة ضمان ظروف مالئمة للحياة، كانت هناك يف الفترة األخرية مخسة قوانني أعدت      -٥٠٣
القانون اخلاص حبماية الطبيعة، والقانون اخلاص بنوعية اهلواء،        : (منها اعتمدها الربملان  لـلحماية البيئـية، ثالثة      

القانون اخلاص بالبيئة والقانون    (ومثة قانونان خيضعان لإلجراءات الربملانية      ) والقـانون اخلـاص مبعاجلة النفايات     
 ).اخلاص باملياه

ات العاملية يف جمال احلماية البيئية، واليت صدقت عليها وتتضمن القوانني اخلمسة أحكام وردت يف االتفاقي -٥٠٤
الدولة وأُدرجت كإجراءات إدارية واقتصادية تكفل االستخدام الفعال أو االلتماسات الطبيعية، وكذلك برنامج             

ملسألة وبذلك فإن هذه القوانني حتدد قانونياً اإلدارة الكفؤة للموارد الطبيعية، وهو ما يعين أن ا. ملموس لتحقيقها
 .ستكون عنصراً أساسياً يف تصميم السياسة الزراعية

 استخدام األرض وتوزيعها وختطيطها وتقسيمها إىل مناطق

لقـد وردت البـيانات األساسية يف هذا السياق ضمن اخلطة الفضائية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية                -٥٠٥
 بتنفيذ اخلطة الفضائية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية والقانون اخلاص) ٢٠٠٤واليت اعتمدها الربملان يف (السابقة 
 ).٢٠٠٤واملعتمدة يف (السابقة 

 األسس  ٢٠٢٠واخلطـة الفضـائية هي أكرب وثيقة متكاملة واستراتيجية طويلة املدى، واليت حتدد حىت                -٥٠٦
ان، وتنظيم املستوطنات،  االقتصادية للتنمية، واستخدام ومحاية املوارد الطبيعية، وإسقاطات السك-االجتماعـية   

وبصورة عامة، فإن اخلطة الفضائية توفر      . ومفهـوم النقل واملواصالت، ومحاية البيئة، واإلرث الطبيعي والثقايف        
وألغراض تنفيذ اخلطة الفضائية، ستكون هناك خطط فضائية        . األسـاس لالسـتخدام الرشيد والكفؤ لألراضي      

 . حالياً صياغة القانون اخلاص بالتخطيط الفضائي واحلضريوجيري. وحضرية موضوعة على أدىن املستويات

وأحد أهم أهداف اخلطة يتعلق بإنقاذ املوارد الطبيعية واستخدامها الرشيد ومحايتها، كما تتوخى اخلطة               -٥٠٧
 .محاية األراضي الزراعية، واحملافظة على نوعية األراضي وخصوبتها الطبيعية، بوصفها أنشطة ذات أولوية

  من العهد١٢ املادة

 .نقص عدد األطفال املولودين موتى ومعدل وفيات الرضع، ومنو صحة الطفل -٥٠٨

وتتألف الرعاية الصحية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومن بني عدة أمور أخرى، من تدابري                -٥٠٩
 .نساء يف سن احلمل، إىل األماموقائية متواصلة وأنشطة لدفع الوضع الصحي ونوعية الرعاية الصحية لألطفال وال
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 ١الرسم البياين 

 هيكل السكان يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 طبقاً للمجموعات السكانية

 سنة، من إمجايل السكان، ١٨تبلغ النسبة املئوية حلصة املرأة يف سن احلمل واألطفال ما بني سن صفر إىل  -٥١٠
 يف املائة من إمجايل السكان، ولقد اخنفض ٨,٩ سنوات بنسبة ٦عة من هم أقل من وتستأثر جممو. )١٠( يف املائة٥٤

    ١٣,٧ كانت هذه النسبة     ١٩٧١وعلى سبيل املثال، ففي     (هـذا العدد بشكل ملحوظ يف العقود القليلة املاضية          
 ).يف املائة

لوجية والصحية واالجتماعية   وتغطي الرعاية الصحية للمرأة يف سن احلمل ولألطفال مجيع اجلوانب البيو           -٥١١
 .لإلجناب واألمومة ومنو األطفال وصحتهم، كأفراد وكمجموعات سكانية

ومثة أسباب عديدة تدعو إىل االهتمام االجتماعي اخلاص بالرفاه االجتماعي والصحي للمرأة واألطفال يف  -٥١٢
 .سياق سياسة الرعاية الصحية ألي بلد

الصحة (أصبح مبثابة استثمار بشري واقتصادي بشكل كبري يف أي جمتمع           وإن تقدم صحة املرأة والطفل       -٥١٣
ويعترب هذا هو القسم املستضعف جداً من السكان، من ). ٨ و٧، األهداف اإلمنائية لأللفية  ٢٠٠٢للجميع حبلول   

ماعية ناحـية الرعاية الصحية ومن الناحية االجتماعية ومن مث، فقد مت تعريف صحة املرأة والطفل كمصلحة اجت                
 .خاصة يف البلد

وخالل الفترة األخرية املسجلة، فقد حتققت نتائج ملحوظة يف دفع الوضع الصحي ومحاية املرأة والطفل                -٥١٤
ولقد اخنفض معدل وفيات الرضع واألطفال الصغار، وحدثت تغيريات إجيابية يف أسباب الوفاة وهيكل . إىل األمام

 .سن الرضع املتوفني

                                                 
األسر واملساكن يف مجهورية مقدونيا     : تعداد السكان "مكتـب اإلحصـاءات احلكومية،      : املصـدر  )١٠(

 .ة، البيان الصادر، بيانات هناي٢٠٠٢اليوغوسالفية السابقة، 

26 %

28 %

46 %

نساء في فترة اإلنجاب 18 سنة  � أطفال في سن صفر  آخرون 
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 ملحوظ يف عدد األمراض املعدية املسجلة؛ وخاصة األمراض اليت حتتاج إىل مناعة             وقـد حـدث هبوط     -٥١٥
 .إجبارية، يف حني أن البعض منها قد مت استئصاله

وإن مسؤولية قطاع الرعاية الصحية بشأن الرفاه االجتماعي والصحي هلذا القسم املستضعف من السكان،  -٥١٦
ويعترب الفقر أحد العوامل احملددة     . القطاعات االجتماعية يف البالد   ليست منعزلة، ولكنها تتوقف على تطوير كل        

وطبقاً ملكتب  . الرئيسـية لصحة كل السكان، وخاصة اجملموعات املستضعفة، وأساساً الرضع واألطفال الصغار           
 ألسر ، هو األعلى بالنسبة٢٠٠٢ يف )١٢(، فإن إمجايل مؤشرات الفقر املتراكمة واملتجمعة)١١(اإلحصاءات احلكومية

٢٠٠٠ يف املائة مقارنة بعام ١٣,٤، وهذه زيادة تعادل نسبة )٣٨,٠(هلا أطفال يبلغون ما يزيد على سبع سنوات 
ورمبا أدت االجتاهات االقتصادية واإلمنائية غري املؤاتية اليت لوحظت يف الزيادة اليت طرأت على إمجايل مؤشرات                . 

 .من السكان يف املستقبلالفقر، إىل تدهور الوضع الصحي لدى هذا القسم 

 اخلصائص الدميغرافية للسكان

ما يزيد  (يف منتصـف القرن املاضي، ويف ظروف املعدل املرتفع بشكل غري عادي يف وفيات الرضع                 -٥١٧
، كانت البالد تنتمي إىل األقاليم ذات أعلى معدالت الوالدة، يف إطار االحتاد اليوغوساليف              ) يف املائة  ١٦٠عـلى   

 يف املائة، وزيادة يف معدل السكان نسبتها ٤٠,٣م األورويب األوسع كذلك، ومبعدل والدة نسبته السابق ويف اإلقلي
 . يف املائة٢٥,٦

 ٢الرسم البياين 

 االجتاهات الدميغرافية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
)١٩٧٠/٢٠٠٣( 
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، سكويب  ٢٠٠٢ حىت   ٢٠٠٠الفقر يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من        : البـيان الصـادر    )١١(
٢٠٠٣. 

 ).الذين يعيشون حتت خط الفقر) األشخاص/األسر(فقر السكان : تعريف )١٢(
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 معدل وفيات الرضع، منذ تلك الفترة وحىت اليوم، ومع التغريات           ولقـد أحـدث االخنفاض الشديد يف       -٥١٨
فمعدل الوالدة  . االجتماعـية واجملتمعـية، واليت هي مسة الفترة، تغيريات يف السلوكيات اإلجنابية للسكان ككل             
 .يواصل اخنفاضه، يف حني أن معدل منو السكان ونتيجة الزيادة يف معدل الوفيات العام، قد هبط

 يف املائة، ومعدل    ١٣,٣ورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومبا هلا من نسبة معدل والدة قدرها            ومجه -٥١٩
، وصلت إىل املرحلة الثالثة من      ٢٠٠٣ يف املائة يف     ٤,٤ يف املائة، ومعدل منو سكاين       ٨,٩وفـيات عـام نسبته      

 .جتماعياًالتحول الدميغرايف، وهو ما يعترب مبثابة مستوى زيادة مؤاتية ومقبولة ا

ومع ذلك، فإن حتليل االجتاهات الدميغرافية يف مناطق معينة قد أظهر اختالفاً واضحاً، وتناقضات دميغرافية  -٥٢٠
 .إقليمية، باملقارنة مع تلك القائمة على املستوى العاملي

 ٣الرسم البياين 

 معدل الوالدة ومعدل النمو السكاين يف بلديات مجهورية
 ٢٠٠٣ة السابقة يف مقدونيا اليوغوسالفي
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هـذا وإن التناقضات الدميغرافية املتعلقة باملؤشرات احليوية قد اتضحت بشكل أكرب يف البلديات الريفية                -٥٢١
ففي بعض البلديات الريفية سجلت معدالت والدة منخفضة جداً، ومسات اخنفاض فـي عدد             . داخـل الـبالد   

بلديات ريفية أخرى قد أبدت معدالت والدة عالية جـداً، وهي خصائص األقاليم ذات             السـكان، يف حني أن      
 .االنفجار السكاين

ورمبـا كـان للـتطوير الدميغرايف غري املتوازن إقليمياً يف البالد، تأثري مباشر من ناحية إحداث نوع من       -٥٢٢
 .)١٣(املؤشرات غري املؤاتية صحياً واجتماعياً واقتصادياً

                                                 
 .١٩٩٤حالة أطفال العامل، : اليونيسيف )١٣(
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 ٤لبياين الرسم ا
 معدالت الوالدة ومعدل النمو السكاين يف بعض البلديات الريفية

 ٢٠٠٣يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف 
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واستمر إمجايل عدد املواليد األحياء يف البالد يف االخنفاض على مدى السنوات العشر األخرية، حىت وصل إىل                  -٥٢٣
 . يف املائة١٦,٦، فإن عدد املواليد األحياء قد اخنفض بنسبة ١٩٩٣وباملقارنة مع مؤشرات . ٢٠٠٣ يف ٢٧ ٠١١

 يف ٣٦,١ يف املائة هم من املقدونيني، و٤٩,٤: ومن ناحية توزيع املواليد األحياء طبقاً إلثنية األمهات فإن -٥٢٤
 يف املائة من األمهات املنحدرات من ٣,٨ئة من الغجر، و يف املا٦,٢ يف املائة من الترك، و ٤,٤املائة من األلبان، و
فإذا ما رتبت طبقاً للمجتمع الذي تنتمي إليه األمهات، فإن أكرب اخنفاض يف املواليد األحياء               . جمـتمعات أخرى  

، ) يف املائة٢٣,١(وبالنسبة للمقدونيات ) ١٨,٦ (١٩٩٣، مقارنة مبؤشرات ) يف املائة٢٨,٦(يوجد بني التركيات 
 . يف املائة٤٩,٩ حني أن الغجر قد حققوا زيادة نسبتها يف

 املواليد األحياء، حبسب العمر واألم

١٩٩٣ ٢٠٠٣ 

 عمر األم العدد يف املائة العدد يف املائة

  سنة وأقل ١٩ ٣ ٧١١ ١١,٥ ٢ ٠٧٠ ٧,٧
  سنة٢٩ - ٢٠ ٢٢ ٦٣١ ٦٩,٩ ١٨ ٤٩١ ٦٨,٤
  سنة٣٩ - ٣٠ ٥ ٤٩٥ ١٧ ٦ ١٥٦ ٢٢,٨
  سنة٤٩ - ٤٠ ٢٥٠ ٠,٧٧ ٢٥٨ ١
  سنة وأكثر٥٠ ٤ ٠,٠١ ٤ ٠,٠١
 غري معروف ٢٨٣ ٠,٩ ٣٢ ٠,٢

 اجملموع ٣٢ ٣٧٤ ١٠٠ ٢٧ ٠١١ ١٠٠

وفـيما يـتعلق هبيكل املواليد األحياء طبقاً لعمر األم، فليست هناك أي تغيريات، باملقارنة مع مؤشرات       -٥٢٥
، كانت  ٢٠٠٣ويف  .  سنة ١٩ حبسب األم األقل من       باستثناء اخنفاض ملحوظ يف حصة املواليد األحياء       - ١٩٩٣
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ومع . ، يدل على االخنفاض١٩٩٣ سنة، وهو إذا ما قورن مبؤشرات ١٩ يف املائة من األمهات أقل من   ٧,٧نسبة  
 .)١٤(ذلك ومن ناحية األمومة املأمونة فإن هذا خطر يهدد صحة األم واملولود اجلديد

 . سنة١٥ مسجالً من طرق أمهات تقل أعمارهن عن  مولوداً حيا٢٠ً، كان هناك ٢٠٠٣ويف  -٥٢٦

 كانوا أول أو ثاين طفل، يف حني أن والدات ٢٠٠٣وطبقاً لترتيب الوالدة، فإن معظم املواليد األحياء يف  -٥٢٧
الطفل اخلامس أو السادس يف األسرة واصلت اخنفاضها، وهو ما يعترب مبثابة اجتاه آخر إجيايب يف السلوك اإلجنايب                  

 من املواليد األحياء كطفل رابع أو       ٥,٠، ولدت نسبة    ٢٠٠٣ويف  . ن من ناحية صحة األم واملولود اجلديد      للسكا
 يف املائة بواسطة أمهات ٨,٢ بواسطة أمهات مقدونيات ١,٢(أكثر، متميزة بالفروق امللحوظة مع جمتمعات معينة 

 ).١٣,٤ألبانيات، وأمهات من الغجر 

فمن بني إمجايل عدد املواليد األحياء يف       . تعلقة بالسلوك اإلجنايب هو تربية األم     وأحـد العوامل احلامسة امل     -٥٢٨
 يف املائة ٧,٨ من أمهات مل يستكملن أو استكملن التعليم االبتدائي فقط، يف حني أن نسبة              ٥٠,٢، نسبة   ٢٠٠٣

 .كانت بواسطة أمهات من املتعلمات تعليماً عالياً

 غرام وكان   ٢ ٥٠٠ بوزن يقل عن     ١ ٥٥٢واليد األحياء، ولد عدد     ، ومـن إمجايل عدد امل     ٢٠٠٣ويف   -٥٢٩
، ارتفع عدد املواليد األحياء ٢٠٠٣ويف .  يف املائة٥,٧معدل والدة الرضع من ذوي األجسام منخفضة الوزن هو  

 .٢٠٠٢، مقارنة بعام ٥٩ غرام، مبقدار ٢ ٥٠٠من ذوي األجسام اليت يقل وزهنا عن 

 غرام، هو املعدل    ٢ ٥٠٠اليد األحياء من ذوي األجسام اليت يقل وزهنا عن          وكـان أعـلى معدل للمو      -٥٣٠
، وحقق الطفل ) مولود حي١ ٠٠٠ لكل ٨٣,٣(اخلاص بالطفل السادس أو الطفل ذو الترتيب املتأخر يف الوالدة 

 ) يف املائة٥٠,٤(الثاين املولود أدىن معدل 

 ٥الرسم البياين 

  غـرام٢ ٥٠٠جسم يقل عـن األطفال من املواليد األحياء بوزن 
 ) مولود حي١ ٠٠٠معدل حبسب  (٢٠٠٣حسب ترتيب الوالدة يف 
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 .١٩٩١، IRD، ٢ اجمللد مداوالت املسح الدميغرايف والصحة، املؤمتر العاملي، )١٤(
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 محاية صحة املرأة يف سن احلمل

 ختطيط األسرة

 تدابري الرعاية الصحية والتعليم

ات العمل الصغرية   وتستخدم املطالعات وجمموع  . تشـمل هـذه التدابري السكان يف الدراسة واملراهقني         -٥٣١
 .كأساليب للعمل

، مشل معهد الرعاية الصحية لألم والطفل، والذي ينظم أنشطة يف جمموعات صغرية بشأن مسألة               ٢٠٠٣ويف   -٥٣٢
ويف .  جمموعة يف املدارس الثانوية يف منطقة مدينة سكويب        ٢٢احلماية من احلمل غري املرغوب فيه والتخطيط األسري،         

 . طالب يف املدارس الثانوية يف منطقة مدينة سكويب٧ ٥٠٠حماضرة، لنحو  ٢٣١نفس الفترة، عقدت 

ومثة نقص يف البيانات بشأن التنفيذ      . وهـذا اإلجراء ال جتري متابعته مبا فيه الكفاية يف أحناء البلد كلها             -٥٣٣
 .املنظم هلذه التدابري يف بلديات أخرى يف البالد

 االستشارات بشأن منع احلمل

لربنامج، كان من املخطط لـه أن تشمل اخلدمات االستشارية لربنامج التخطيط األسري لعام             طـبقاً ل   -٥٣٤
 يف املائـة من النساء يف سن احلمل مبتوسط نشاطني استشاريني حبسب النساء              ١٠، مـا ال يقـل عـن         ٢٠٠٣

 . نشاط يف جمال تقدمي االستشارات١٠٠ ٠٠٠املشموالت بالربنامج، أو بإمجايل عدد 

 حالة من   ٢١ ٨٠٧، يف إطار اخلدمات االستشارية لربنامج التخطيط األسري، كانت هناك           ٢٠٠٣ويف   -٥٣٥
 . نصيحة يف املتوسط فقط١,٥ يف املائة فقط من النساء ذوات اخلصوبة مشلتهن ٣تقدمي املشورة والنصيحة و

 ٦الرسم البياين 

 عدد الزيارات للخدمات االستشارية لربنامج التخطيط األسري يف
 )٢٠٠٣-١٩٩٣(رية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مجهو
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 املاضية بصورة   ١٠ولقد اخنفض عدد الزيارات إىل اخلدمات االستشارية للتخطيط األسري خالل السنوات ال                -٥٣٦
، فإن هذه اخلدمات    وطـبقاً لعـدد الزيارات األوىل املسجلة إىل اخلدمات االستشارية للتخطيط األسري           . مسـتمرة 

ويف ).  يف املائة  ٤٥,٤ (٢٩ إىل   ٢٥اسـتخدمت يف معظمهـا وبشكل مكثف من طرف النساء يف اجملموعة العمرية              
وهذا .  وأقل ١٩ يف املائة مع إمجايل عدد الزيارات األوىل املسجلة من طرف نساء يف              ١١,٨، جـرت نسـبة      ٢٠٠٣

سري من طرف الفئة ذات العمر األصغر، كان له تأثري سليب إذا  املستوى املنخفض لالستفادة من خدمات التخطيط األ
فعمليات احلمل يف سن . ما أخذ يف االعتبار أن محل الصبيات ما زال ميثل مشكلة من مشكالت الصحة العامة يف البالد

. صحة املولود اجلديد  العشرين، وباإلضافة إىل تداعياهتا االجتماعية، هلا تأثري مباشر على الصحة اإلجنابية للمرأة وعلى              
ونادراً ما ميتلك الشبان الظروف الالزمة لألبوة       . ومـن مث، جاء اهتمام أي جمتمع باإلجناب السكاين الرشيد واإلنساين          

ولـذا، فعليهم إرجاء األبوية لعدة سنوات حىت حيصلوا على النضج النفساين البدين والتوكيد              . الواعـية واملسـؤولة   
 .تخطيط األسري هلذه الشرحية من السكان له أبعاده االجتماعية والصحيةاالجتماعي ومن مث، فإن ال

 جهازاً ملنع احلمل داخل اخلدمات االستشارية للتخطيط        ٧ ٢٤٤، مت وصـف مـا جمموعـه         ٢٠٠٣ويف   -٥٣٧
 ١٢,٥(واجلهاز داخل الرحم )  يف املائة٨٩,٩(األسري، واختارت معظم النساء موانع احلمل املأخوذة بواسطة الفم  

وأخذاً يف االعتبار أن هذه البيانات تشري فقط إىل . ويعترب استخدام موانع احلمل األخرى املتاحة ال قيمة له ) يف املائة
 .الزيارات املسجلة خلدمات الرعاية الصحية العامة، فإنه من الصعب عمل حتليل مفصل لتنفيذ تدابري هذا الربنامج

 ونيا اليوغوسالفية السابقةعدد حاالت اإلجهاض يف مجهورية مقد ٣-١-٣

. حيـتل اإلجهاض مكاناً ملحوظاً يف تنظيم عمليات الوالدة، بوصفه اإلجراء غري املالئم متاماً لضبط اخلصوبة                -٥٣٨
 . حالة والدة١٠٠ حالة إجهاض حبسب كل ٢٤,٨ حالة إجهاض، أي ٦ ٦٩٠، مت تسجيل ٢٠٠٣ففي 

 ٧الرسم البياين 
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ويف هـذه الفترة، فإن عدد حاالت اإلجهاض املسجلة قد اخنفض، ولكنه ليس من املؤكد أن هذا جاء                   -٥٣٩
نسانية للتخطيط األسري، من منظور     نتيجة زيادة وعي السكان من ناحية قبول املزيد من األساليب املنطقية واإل           

وإن اهلبوط يف معدل اإلجهاض قد يكون نتيجة للتسجيل املنخفض، وخاصة يف فترة اخلصخصة              . الرعاية الصحية 
 .يف القطاع الصحي، وافتتاح عيادات طب األمراض النسائية اخلاصة

 الرعاية الصحية للمرأة قبل الوالدة وبعد الوالدة

ـ  ١٩٨٧يف عـام     -٥٤٠ تمد صندوق السكان التابع لألمم املتحدة، وبالتعاون مع صندوق األمم املتحدة           ، اع
، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، واالحتاد الدويل لألبوة املخططة، مبادرة األمومة            )اليونيسيف(للطفولة  
 . بغية النهوض بنوعية الرعاية الصحية للمرأة واملتعلقة باألمومة)١٥(املأمونة

وطبقاً هلذه املبادرة، فإن احلزمة املتكاملة للخدمات املتصلة باألمومة املأمونة يف كل بلد، جيب أن تشمل                 -٥٤١
 :العناصر التالية

 الرعاية الصحية قبل الوالدة وتقدمي املشورة عن احلمل؛

 حصول كل النساء على احلماية التوليدية عالية اجلودة أثناء الوضع؛

 عد الوالدة؛رعاية عالية اجلودة كما ب

 التخطيط األسري؛

 تقدم الصحة اإلجنابية للقصر؛

 .التثقيف الصحي لكل جمتمع، فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية للمرأة

ومع ذلك فإن   . وأكرب جزء يف هذه احلزمة من اخلدمات املتوخاة، جيري توفريه يف البالد مبوجب الربنامج              -٥٤٢
 . التنفيذ، ينبغي أن تؤخذ يف االعتباراإلمكانات املستهدفة لنوعيتها األكرب عند

، أجـرت وزارة الصـحة بالـتعاون مـع اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية تقييماً           ٢٠٠٠ويف عـام     -٥٤٣
 يف سياق استعراض نوعية خدمات الرعاية الصحية يف جمال األمومة   )١٦(لالحتـياجات مـن أجل األمومة املأمونة      

 .لقصور يف توفري الرعاية الصحية هلذا القسم من السكاناملأمونة، وذلك ألغراض حتديد أوجه ا

                                                 
، ١٩٩٧قائمة باملعلومات املتوفرة، الطبعة الرابعة، منظمة الصحة العاملية، جنيف : تغطية رعاية األمومة )١٥(
 .١٩٩٤تنفيذ األمومة املأمونة يف البلدان، منظمة الصحة العاملية، :  الطفل ملنظمة الصحة العاملية-رزمة األم 
 .٢٠٠٠األمومة املأمونة، اليونيسيف،  )١٦(
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 الرعاية الصحية أثناء احلمل

تـتعلق احلمايـة قبل الوالدة بالتقدم العام لصحة احلوامل، وبالوقاية اخلاصة من األمراض أثناء احلمل،                 -٥٤٤
 .واملعاجلة الكفؤة للحوامل والتدابري املالئمة إلعادة تأهيلهن

عاية الصحية الوقائية أثناء احلمل القيام بزيارات هليئات اخلدمات االستشارية للحوامل،           وتسـتلزم الـر    -٥٤٥
، تغطية كل   ٢٠٠٣وقد توخى برنامج    . وخدمات متريضية للرعاية الصحية، وخاصة لزيارات إىل بيوت احلوامل        

 .لاحلوامل مع تقدمي اخلدمات االستشارية أثناء احلمل، مبا يف ذلك أربع زيارات لكل حام

 زيارة للحصول على   ١١٢ ٩٤٣، قامـت احلوامـل بعمل زيارات وصلت يف جمموعها إىل            ٢٠٠٣ويف   -٥٤٦
 وعندما ٢٠٠٢وباملقارنة مع .  زيارة لكل حامل٤,١مشـورة خدمـات احلمـل ، وهو ما يترجم إىل متوسط       

 يف ٩,٣ن بني نسبة وم. ٢٠٠٣ يف املائة يف ٥,٦ زيارة، فإن عدد الزيارات قد ازداد بنسبة ١١٢ ٩٤٣أجريـت 
وحيسب متوسط عدد الزيارات لكل حامل . املائة يف الزيارات األولية للحوامل، مت الكشف عن حاالت باثولوجية

طبقاً لعدد املولودين األحياء املسجلني، مع األخذ يف االعتبار أن عدد الزيارات األولية للخدمات االستشارية أثناء 
ء يف تقارير بعض مؤسسات الرعاية الصحية أن عدد الزيارات األوىل أكرب           وجا. احلمل مل يسجل بصورة صحيحة    

، مما جيعل حساب مؤشرات التغطية      )بيتوال، وستروميكا، وكوكاين، وبريليب   (مـن املوالـيد األحياء املسجلني       
 .للحوامل أمراً صعباً، ويضع عملية حفظ السجالت الطبية الصحيحة موضع التساؤل

 اخلدمات االستشارية للحمل حبسب البلديات، أن هذا اإلجراء للرعاية الصحية الوقائية مل             ويظهر حتليل عمل   -٥٤٧
 .ففي بلدية كراتوفو، نفذت إجراءات الرعاية الصحية هذه خالل السنوات الثالث املاضية. ينفذ يف كل البلديات

  ٢٠٠٣زيارات حبسب احلوامل للخدمات االستشارية للحمل املسجلة يف 
 )استعراض لبعض البلديات( مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف مجهورية

متوسط عدد الزيارات 
 البلدية إمجايل عدد الزيارات حبسب احلامل

 سكوبو ٣٣ ٤٥٥ ٤,٣
 بيتوال ٣ ٥١٢ ٣,٥
 غفغيليا ١ ٤٧٣ ٤,٧
 غوستيفار ١ ٩٩٧ ١,١
 برود.م ١١١ ٠,٨
 فيليس ١ ١٧٣ ١,٦
 بريليب ٣ ٣٦٠ ٣
 تيتوفو ٨ ٠٨٦ ٢,٥

 )اجملموع(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ١١٢ ٩٤٣ ٤,١
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 زيارة للحوامل، حمققة بذلك     ٢٦ ٨٥٠، قامـت خدمات متريض الصحة العامة مبا جمموعه          ٢٠٠٣ويف   -٥٤٨
وقد اخنفض عدد   ). ٢,٠كمتوسط العدد املتوقع للزيارة     ( كمتوسـط عـدد الـزيارات حبسب كل حامل           ١,٠

ويف معظم البلديات فإن    .  يف املائة  ١٣، وذلك بنسبة    ٢٠٠٢ مقارنة بعام    ٢٠٠٣ يف عام    الـزيارات إىل احلوامل   
بيتوال، فاالندوفو، غوستيفار، ديبار، (إجـراء الرعاية الصحية هذا مل ينفذ إطالقاً أو نفذ بعدد تافه من الزيارات            

بل وجتاوزه يف بلديات كريفاباالنكا،     ولقد مت إحراز العدد املقرر للزيارات       ). دميري، هيسار، كومانوفو، نيغوتينو   
 .وريزن، وسفييت نيكول، وستروغا، وستروميكا، وستيب

 الرعاية الصحية أثناء الوضع والرضاعة

يف سياق الرعاية الصحية للمرأة أثناء الوضع فإن املساعدة املهنية تعترب غاية يف األمهية من ناحية صحية املرأة  -٥٤٩
 توخى أن تكون مجيع حاالت الوضع       ٢٠٠٣ومن مث، فإن برنامج     . املولود اجلديد أثـناء الوضع ومن ناحية صحة       

 . يف املائة منها يف مؤسسات للرعاية الصحية وثالثة يف املائة يف منازل املرأة اليت وضعت٩٧مبساعدة مهنية، و

ملائة جرت يف    يف ا  ٩٨,٦، ومن بني اجملموع الكلي حلاالت الوضع املسجلة، كانت هناك نسبة            ٢٠٠٣ويف   -٥٥٠
 يف املائة من حاالت ١,١ يف املائة مبساعدة مهنية يف مرتل األم، وكانت نسبة ٠,٣مؤسسات الرعاية الصحية، ونسبة 

ورغم أن احلقيقة تقول إن هناك خفض يف أوجه التناقض بني حاالت احلمل مبساعدة              . الوضع بدون مساعدة مهنية   
وطبقاً لالنتساب  . غرافية واإلثنية فيما يتعلق هبذا املؤشر، ما زالت قائمة        مهنية يف املدن والقرى، فإن االختالفات اجل      

 ). يف املائة٩٧,٨(اإلثين فإن أقل معدل للوالدات احلية مبساعدة مهنية هي الوالدات احلية لألمهات األلبانيات 

 املساعدة املهنية أثناء الوضع يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
 )قرىاملدن وال(

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 اجملموع ٨٨,٩ ٩٧,٧ ٩٧,٦ ٩٨,٢ ٩٨,٩
 املدينة ٩٦,٦ ٩٩,٥ ٩٩,٣ ٩٩,٥ ٩٩,٧
 القرية ٧٧,٩ ٩٥,٧ ٩٥,٥ ٩٦,٦ ٩٨

هـذا وإن معـدل استخدام العدد املتوفر من األسّرة يف عنابر الوالدة، ال يتوزع بالتساوي، حيث هناك           -٥٥١
 يف ٩٥ما يزيد على (وسجلت أعلى نسبة مئوية الستخدام األسّرة املتاحة . ى الوطين يف املائة على املستو٦٤نسبة 

يف عـنابر الـوالدة يف عيادة الوالدة النسائية يف سكويب، والعيادات النسائية يف كومانوفو، وكيشيفو،                ) املائـة 
 . يوما٤,٨ًويبلغ متوسط طول اإلقامة يف عنابر الوالدة . وستروغا

إجراءات احلماية بعد الوالدة بواسطة خدمات رضاعة الصحة العامة، عن طريق زيارات            وجيـري تأدية     -٥٥٢
 .لألمهات املرضعات

 زيارة رضاعة   ١,٨ زيارة، حبيث وصلت إىل متوسط قدره        ٥٠ ١٢٤، أجريـت ما جمموعه      ٢٠٠٣ويف   -٥٥٣
 ).٣,٠وكان متوسط العدد املتوقع للزيارات هو (
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، ويف بلديات فالندوفو ودميريهيسار، ٢٠٠٣ففي . راء مبستوى السنة املاضيةوميكن مقارنة تنفيذ هذا اإلج -٥٥٤
وهبشوفو، وكراتوفو، مل تكن هناك أي بيانات عن عدد الزيارات املسجلة لألمهات املرضعات بواسطة ممرضات               

 .الصحة العامة

 زيارات خدمات رضاعة الصحة العامة لألمهات املرضعات يف مجهورية
 )استعراض بعض البلديات (٢٠٠٣فية السابقة يف مقدونيا اليوغوسال

 متوسط عدد الزيارات حبسب
 البلدية إمجايل العدد األم املرضعة

 سكويب ١٩ ٤١٤ ٢,٥
 غيفيغليا ٧١٠ ٢,٣
 غوستيفار ٢ ٠٤٢ ١,١
 كومانوفو ١ ٣٨٦ ٠,٦
 بريليب ٤٦٤ ٠,٤
 ستروميكا ٥ ٤٤٢ ٤,٣
 تيتوفو ٤ ٩٧٦ ١,٦
 يا اليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدون ٥٠ ١٢٥ ١,٨

والكيانات اليت تقوم بتنفيذ إجراءات الرعاية الصحية للنساء واملتعلقة باألمومة هي كلها عنابر األمومة يف  -٥٥٥
 .وخدمات رضاعة الصحة العامة) مراكز صحية للنساء(البالد، ومؤسسات الرعاية الصحية األولية 

 خبرياً، وبالتحديد أطباء    ٩١، ما جمموعه    ٢٠٠٣ األولية يف    وكـان هناك يف مؤسسات الرعاية الصحية       -٥٥٦
ويف نفس الفترة،   .  امرأة ذات خصوبة   ٤ ٩٥٤ ممرضة، ملعاجلة    ١,٨األمراض النسائية، أو فريق من طبيب واحد و       
 منهن عملن خبدمات متريض الصحة      ١٩١ ممرضة صحة عامة،     ٢٠٨قامت خدمات متريض الصحة العامة بتشغيل       

، فقد حدث اخنفاض ملحوظ يف خدمات ممرضات الصحة العامة     ٢٠٠٢دة الفروع وباملقارنة مع     العامـة املـتعد   
وطبقاً للمعلومات اخلاصة بعمل خدمات متريض الصحة العامة املتعددة الفروع بواسطة معهد            . املـتعددة الفروع  

 . ممرضة يف هذه اخلدمات٣٠٨، عدد ٢٠٠٢محاية الصحة احلكومي، فقد كان هناك يف 

ويعترب معدل وفيات األمومة مؤشراً هاماً ليس فحسب لتقييم الصحة اإلجنابية، بل وكذلك كمؤشر على              -٥٥٧
والفروق يف معدل وفيات األمومة على املستوى العاملي . الوضع الصحي للسكان ومستوى التنمية للمجتمع ككل      

 .ملة لبعض البلدانميكن مضاهاهتا مبستوى ودرجة تطوير خدمات الرعاية الصحية والتنمية الشا
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 ٨الرسم البياين 
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ومثة خطر كبري للتصنيف اخلاطئ وعدم      . هذا إن عملية قياس مستويات وفيات األمومة هي عملية معقدة          -٥٥٨

 أساليب جديدة ملزيد من التقديرات األكثر دقة هلذا ومن مث، فقد جرى استحداث. التسجيل على املستوى الوطين
، وهو هنج يتضمن حتديد وفحص أسباب كل الوفيات         )١٨(املؤشر، وعلى سبيل املثال، دراسات وفيات سن احلمل       

 .للمرأة يف سن احلمل

 سن كانت هناك حالتان مسجلتان المرأتني يف. ، ويف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة٢٠٠٣ويف  -٥٥٩
وحساب هذا املؤشر ). ٢٠٠٢ يف سنة    ٣(اإلجنـاب توفيتا بسبب دواعي متصلة باحلمل، والوضع ووالدة الطفل           

وهبـذه الطريقة يساهم يف احلفاظ على معدل وفيات األمومة لعدة سنوات يف مستوى منخفض، والذي كان يف                  
 . مولود حي١٠٠ ٠٠٠ لكل ٧,٤ عبارة عن ٢٠٠٣

 هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةالوفيات قبل الوالدة يف مج

، ٢٠٠٣يعتـرب االجتـاه املنخفض للوفيات قبل الوالدة أبطأ بالنسبة جملموع معدل وفيات الرضع، ويف                 -٥٦٠
 وفاة بني من هم أقل من ستة أيام، فإن معدل الوفيات قبل الوالدة وصل إىل                ١٨١ مولود ميت و   ٢٣٢وبإمجايل  
.  مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل   ١,٨، فإن الوفيات قبل الوالدة قد اخنفضت إىل         ٢٠٠٢باملقارنة مع   .  يف املائة  ١٥,٣

 يف املائة يف    ١٠,٥واالخنفـاض يف الوفيات قبل الوالدة هو نتيجة املستوى املنخفض للمواليد األموات من نسبة               
على معدل  وإذا ما جرى الترتيب حسب النسب اإلثين، فإن الغجر حققوا أ          . ٢٠٠٣ يف املائة يف     ٨,٦ إىل   ٢٠٠٢

وبالنسبة لترتيب الوالدة، فإن فئة األطفال املولودين كوالدة ). ٧,٥(، والترك أقل معد )٩,٥(يف املواليد األموات 
 ). مولود حي١ ٠٠٠ لكل ١٧,٨(أوىل أظهرت أعلى معدل للمواليد األموات 

 . يف املائة أيضا٦,٧ًه ، كانت نسبت٢٠٠٣ويف . ٢٠٠٢ومل يتغري معدل وفيات حديثي الوالدة مقارنة مع  -٥٦١

                                                 
 .، جنيف١٩٨٩اتقاء وفاة األم، منظمة الصحة العاملية،  )١٧(
 .، نيويورك١٩٩٩برجمة األمومة املأمونة، قسم الصحة، شعبة الربامج،  )١٨(
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 ٩الرسم البياين 

 اجتاهات معدل وفيات األمهات يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
 )٢٠٠٣-١٩٦٠( مولود حي ١٠٠ ٠٠٠السابقة لكل 
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 الرعاية الصحية لألطفال
غوسالفية السابقة مسؤولية االلتزام    عقب التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، حتملت مجهورية مقدونيا اليو          -٥٦٢

ويف هذا السياق،   . بـتوفري أعلى مستوى من الرعاية الصحية واألمن االجتماعي هلذا القسم املستضعف من السكان             
 .يكفل الربنامج مواصلة تنفيذ اإلجراءات الوقائية واألنشطة لالرتقاء بالرعاية الصحية وبوضع األطفال يف البالد

 رةأنشطة تقدمي املشو
تعتـرب أنشـطة تقدمي املشورة مبثابة جزء من املراكز الصحية من أجل أطفال ما قبل سن الدراسة واليت                    -٥٦٣

يديـرها االختصاصيون يف علم أمراض األطفال، ووفقاً للتنظيم يف ذلك احلني لنظام الرعاية الصحية، فقد كانت               
نفيذ أنشطة تقدمي املشورة يف الوحدات الطبية يف        وجيري ت . تشـكل جزءاً ال يتجزأ من املراكز والعيادات الطبية        

ومع . وحتتفظ املراكز الصحية لألطفال بسجالت حملية لألطفال املولودين بأخطار        . القرى بواسطة ممارسني عامني   
ذلـك، فلـيس هـناك حىت اآلن أي إمكانية لتقييمها بسبب عدم تشغيل سجل األطفال املولودين بأخطار على                

إنشاء خدمات تطوير إقليمية لتقدمي املشورة، وهو األمر املتوخى يف الربنامج، مل ينفذ بعد، ويف  و. املستوى الوطين 
 .هذه السنة املشمولة بالتقرير كذلك

 زيارة  ١٣٢ ٤٢٢، ويف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، بلغ العدد اإلمجايل للزيارات           ٢٠٠٣ويف   -٥٦٤
وكان ( من الرضع املشمولني     ٤,٩، وهو متوسط عدد الزيارات حبسب       حبسـب الرضـع إىل اخلدمات االستشارية      

وقد حسبت تغطية الرضع حبسب الزيارات للخدمات االستشارية وفقاً ). ٤متوسط عدد الزيارات املخطط لـه هو       
لعـدد املواليد األحياء نظراً ألن عدد الزيارات األوىل مل تسجل بصورة صحيحة من طرف عدد كبري من منظمات                   

ويظهر ). بيتوال، غفغيليا، دلشيفو، كيشيفو، كوشاين، كريفـا باالنكا، بريليب، سكويب، فيليس         (رعاية الصحية   ال
ومتوسط العدد األكرب للزيارات حبسب     . استعراض البلديات أن إجراءات هذا الربنامج تنفذ بدرجة كثافة متساوية         

 .التقارير بشأن عمل اخلدمات االستشاريةيشكك يف نوعية ) بيتوال، غيفيغليا(الرضع يف بعض البلديات 
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 فحصاً صحياً منهجياً لألطفال دون ٥٨ ٧٤٥، قامت مراكز صحة الطفل بإجراء ما جمموعه ٢٠٠٣ويف  -٥٦٥
وال ميكن إجراء حتليل لنوعية استنتاجات الفحوص املنهجية للرضع واألطفال، نظراً لنقص            . عمـر ست سنوات   

الفحوص املنهجية وانعدام مالءمة أشكال اإلبالغ اليت تسجل مبوجبها أنشطة          الوثائق املوحدة أو أشكال تسجيل      
وإن توافر البيانات الكمية فقط بشأن عدد الفحوص        . اخلدمـات االستشـارية لألطفال يف سن ما قبل الدراسة         

 .جتعل هذا التحليل غري مالئم وغري كامل) عدد الفحوص املنهجية حسب البلدية(املنهجية 

 ت املسجلة حبسب الرضع خلدمات تقدمي املشورة يف مجهورية عدد الزيارا
 )استعراض لبعض البلديات(مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

 مركز طيب عيادة رعاية صحية إمجايل عدد الزيارات حبسب الرضع متوسط عدد الزيارات حبسب الرضيع

 سكويب ٤٧ ٣٤٨ ٦,١
 بيتوال ١٤ ٥٠٠ ١٤,٥
 غفغيليا ٧ ٠٠٧ ٢٢,٤
 غوستيفار ٤ ١٧١ ٢,٢
 كافادارشي ١ ٧٧١ ٣,٨
 كراتوفو ٨٧ ١
 كومانوفو ٢ ١٥٩ ٠,٦
 تيتوفو ٥ ٨٤١ ١,٨
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ١٣٢ ٤٢٢ ٤,٩

 فحصاً وقائياً لألطفال دون     ٦٩ ٧٥٨، وباإلضـافة إىل الفحوص الوقائية للرضع، مت إجراء          ٢٠٠٣ويف   -٥٦٦
ولقد حافظت اخلدمات االستشارية يف جمال الرعاية الصحية لألطفال يف سن ما . األطفالالسادسة يف مراكز صحة 

 .قبل الدراسة، على مستوى العام املاضي، مع الفروق يف بعض البلديات

 خدمات متريض الصحة العامة

ط  زيارة للرّضع، حبيث بلغ متوس     ١٠٦ ٦٣٠، قام مرفق خدمات متريض الصحة العامة بعدد         ٢٠٠٣يف   -٥٦٧
وهو ) وكان متوسط العدد املتوقع للزيارات ثالثة حبسب الرضيع األكرب سناً          (٣,٩عدد الزيارات حبسب الرضيع     

 .، قد اخنفض بنسبة سبعة يف املائة٢٠٠٢باملقارنة مع 

فما زالت هناك بلديات ال تؤدى فيها حىت اآلن         . وأنشـطة هـذه اخلدمات ختتلف من بلدية إىل أخرى          -٥٦٨
ية الصحية للرّضع واألطفال الصغار، أو أهنا تؤدى بصورة متقطعة دون الوفاء باحلجم املتوخى يف               إجراءات الرعا 

ويف بلديات برود ودميريهيسار وروسقوز، مل حتدث زيارة مسجلة من طرف هذه اخلدمات للرّضع، ألن . الربنامج
ط أو أكثر من الزيارات اليت قام هبا هذا والبلديات اليت حققت متوس. العدد املسجل ملثل هذه الزيارات يعترب تافهاً

 .املرفق حبسب الرضيع هي كافادارشي، ونيفوتينو، وريزن، وسفييت نيكول، وفيليس، وستيب، ودلشيفو

 )التمنيع(تنفيذ التحصني 

 .فيما يتعلق بالتحصني، فإن الربنامج قد توخى تغطية كاملة لكل من هو خاضع للقاحات طبقاً جلدول التحصني -٥٦٩
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 يف املائة وحافظ حجم اللقاحات املقدمة على مستوى         ٩٥، كـان معـدل تنفيذ التحصني        ٢٠٠٣ويف   -٥٧٠
 ).احلصبة(، مع زيادة طفيفة يف تغطية إعادة التطعيم ٢٠٠٢

 ١٠الرسم البياين 
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢التحصني يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف 
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 طفال املرضى بواسطة األطباءعالج األ

اضطلع األطباء املعنيون برعاية األطفال املرضى داخل املراكز الصحية لألطفال قبل سن الدارسة، مبا جمموعه  -٥٧١
 . يف املائة زيادة يف عدد الفحوص٦ فهو عبارة عن ٢٠٠٢، وهو إذا ما قورن بعام ٢٠٠٣ فحصاً يف ١ ١٤٩ ٠١٨

 أخصائياً يف أمراض    ١٥٢( طبيب   ٢٤٠املراكز الصحية لألطفال ما جمموعه      ويف نفـس الفترة، وظفت       -٥٧٢
وقد اخنفض عدد األطباء .  طفل يف سن ما قبل الدراسة٦٣٠ ممرضة لكل ١,٦أي فريق مكّون من طبيب و) أطفال

 يف املائة ١٢الذين يقدمون الرعاية الصحية لألطفال يف سن السادسة أو أقل يف القطاع العام للرعاية الصحية بنسبة 
 .٢٠٠٢مقارنة بعام 

 عدد األسّرة يف عنابر األطفال

وال يتضمن عدد األسّرة يف عيادة      ( سريراً   ٤٨١،  ٢٠٠٣كـان عـدد األسّرة يف عنابر األطفال يف عام            -٥٧٣
 ٢٤٠ويف نفس املدة، كان عدد األسّرة يف عيادة أمراض الطفولة           .  طبيباً ٦٥، حيث كان هناك     )أمراض الطفولة 

 . طبيبا٦٩ً، وسريراً
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 يف املائة،   ٤٧,٩، يف   ٢٠٠٣وكانـت نسبة إمجايل معدل استخدام األسّرة املتاحة يف عنابر األطفال يف              -٥٧٤
 .مبتوسط مدة عالج طوهلا ستة أيام

 .واستمر معدل إمجايل استخدام األسّرة يف عنابر األطفال يف اهلبوط خالل السنوات السبع أو الثماين املاضية -٥٧٥

. ٢٠٠٣ لكل طفل معاجل يف ٧,٤وصل معدل الوفيات يف املستشفيات داخل عنابر أمراض األطفال إىل و -٥٧٦
 يف املائة ٩٤، هناك نسبة )١٥١(ومن بني إمجايل عدد األطفال الذين توفوا يف عنابر أمراض األطفال باملستشفيات 

عاية الصحية تعترب مركزاً مرجعياً      توفـوا يف عيادة أمراض الطفولة، وهي كمؤسسة عالية املستوى للر           ١٤٢أي  
 .ملعاجلة األطفال املرضى بصورة خطرية

 الوضع الصحي لألطفال يف سن ست سنوات أو أقل

يقـوم تقييم صحة األطفال يف سن ست سنوات أو أقل يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على                  -٥٧٧
الوفيات لألطفال يف سن مخس سنوات، ومعدالت       أساس املؤشرات من قبيل معدالت وفيات الرّضع، ومعدالت         

 .اإلصابة باألمراض املعدية

 معدل وفيات الرّضع

تعتـرب وفيات الرّضع مبثابة املؤشر األساسي، ليس فحسب للوضع الصحي لألطفال، بل أيضاً كمؤشر                -٥٧٨
 .ملستوى تطوير خدمات الرعاية الصحية وتنمية اجملتمع ككل

لوجية احملددة للرّضع، فإن معدل وفيات الرّضع ينقسم إىل الوفيات الوليدية            ويف ضـوء السـمات البيو      -٥٧٩
ويف الفترة الوليدية فإن األسباب الرئيسية لوفيات الرضع هي         . ، ووفيات ما بعد الوالدة    ) يومـاً  ٢٧ -صـفر   (

يف حني أنه يف ) وضعالشذوذ اخللقي، والتشوهات الوراثية، وانعدام البلوغ، وإصابات ال(األسباب الداخلية املنشأ   
اإلصحاح غري املالئم والعوامل    (فـترة مـا بعـد الوالدة، فإن أسباب الوفيات هي غالباً أسباب خارجية املنشأ                

 ).االجتماعية داخل البيئة

وبناًء على ذلك، فإن تأثري خدمات الرعاية الصحية على خفض معدل وفيات الرّضع يعترب أكرب بالنسبة                 -٥٨٠
 .فترة ما بعد الوالدةخلفض الوفيات يف 
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 ١١الرسم البياين 

 اجتاهات معدالت وفيات األطفال يف مجهورية مقدونيا
 )٢٠٠٣-١٩٩٣(اليوغوسالفية السابقة 
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 يف املائة   ١,١ يف املائة، وهو ما ميثل زيادة نسبتها         ١١,٣، كانت نسبة معدل وفيات الرضع       ٢٠٠٣ويف   -٥٨١
وجيدر تسليط الضوء على أن معدل وفيات الرّضع قد حقق نوعاً من االرتفاع ألول مرة               . ٢٠٠٢م  مقارنـة بعا  

 .خالل السنوات العشر املاضية

، ويف هدفه   ٢٠٢٠وحيدد إطار منظمة الصحة العاملية سياسة الصحة للجميع يف املنطقة األوروبية حبلول              -٥٨٢
ف، من بينها معدل وفيات الرّضع، والذي ينبغي أال يزيد على ، البداية الصحية للحياة عن طريق عدة أهدا٣رقم 
 يف املائة، ينبغي هلا أن تصبو       ٢٠ يف املائة لكل بلدان أوروبا، والبلدان اليت يقل فيها معدل وفيات الرّضع عن               ٢٠

 تنتمي إىل   وطبقاً هلذه األهداف، فإن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       .  يف املائة وأقل   ١٠إىل خفضـه إىل     
ورغم أن معدل وفيات الرّضع    . جمموعة البلدان يف املنطقة األوروبية اليت تقترب من أهداف منظمة الصحة العاملية           

يف الـبالد قـد حقق اجتاهاً منخفضاً خالل العقد املاضي، فإن الزيادة يف معدل وفيات األطفال اليت حدثت يف                    
 وأهنا أعلى بشكل ملحوظ من معدل وفيات الرّضع يف البلدان           ، تشـري إىل أهنا ما زالت معرضة للتقلبات        ٢٠٠٣

 .املتقدمة يف املنطقة األوروبية

ويـبني التحلـيل الوصفي ملعدل وفيات الرضع يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وطبقاً لبعض                -٥٨٣
تحرك من معدالت مرتفعة جداً إىل      نوعاً من انعدام التجانس الذي ي     ) اجلغرافية، واإلثنية، والتعليمية  (املـتغريات   

وينبغي أن يكون التكافؤ اإلقليمي ملعدل      . معدالت منخفضة جداً، وكذلك التفاوتات فيما يتعلق بإمجايل املعدل        
 االقتصادية يف البالد، هو اهلدف -وفـيات الرّضـع، وصـفّه يف خط مستقيم بني الفئات السكانية االجتماعية              

 .ء بالوضع الصحي لألطفالاألساسي الستراتيجية االرتقا



E/C.12/MKD/1 
Page 102 

 

 ١٢الرسم البياين 

 ) القرية-املدينة (معدل وفيات الرّضع يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
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ويف خالل السنوات العشر املاضية، كانت الفروق يف معدل وفيات الرضع يف املناطق احلضرية والريفية،                 -٥٨٤
ومع ذلك، واصل اجتاه معدل وفيات األطفال يف املناطق احلضرية، ومقارنة باملعدل يف املناطق              . ا تقريباً ال يعتّد هب  

 يف املائة يف    ٨,٦ يف املائة، و   ١٣,٥،  ٢٠٠٣الريفية، ارتفاعه، وكانت نسبة معدل الوفيات يف املناطق احلضرية يف           
 .املناطق الريفية

 االقتصادية، واملقدرة   -رضع لدى خمتلف اجملموعات االجتماعية      ومـا زالت الفروق يف معدل وفيات ال        -٥٨٥
، سجل أعلى معدل لوفيات الرضع لدى الرضع من أمهات مل        ٢٠٠٣ففي  . وفقـاً ملسـتوى تعلـيم األم، قائمة       

وكان أدىن معدل لدى الرّضع من األمهات احلاصالت على التعليم          )  يف املائة  ٣٩(يسـتكملن تعليمهن االبتدائي     
 ). يف املائة٣,٢(والعايل الثانوي 

واستناداً إىل استنتاجات األدبيات املرجعية والبحوث اليت أجراها معهد الرعاية الصحية لألم والطفل، فقد كان  -٥٨٦
 ).٠,٩٧ = p(هناك مستوى مرتفعاً من العالقة املتبادلة السلبية القائمة بني معدل وفيات الرّضع ومستوى تعليم األم 

ومن ذلك فإن معدل    . ظـة الفروق يف معدل وفيات الرّضع من ناحية النسب اإلثين لألم           وميكـن مالح   -٥٨٧
 ). يف املائة٨,٤(واألقل بني األتراك )  يف املائة١٣,٩ (٢٠٠٣وفيات الرّضع بني الغجر كان هو األعلى يف 

ل معدل وفيات الرّضع فقد كان أق. ويعترب عمر األم كذلك من العوامل اهلامة احملددة ملعدل وفيات الرّضع -٥٨٨
 سنة، يف حني أن املعدل قد ارتفع بشكل ملحوظ لدى           ٢٩ و   ٢٠لـدى الرّضـع الذين كانت أمهاهتم بني سن          

 . سنة١٨الرّضع الذين كانت أمهاهتم يف سن أكرب، وكذلك لدى الرضع الذين تقل أعمار أمهاهتم عن 
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 ١٣الرسم البياين 

 تعليم األم لوفيات األطفال طبقاً ملستوى ٢٠٠٣معدل 
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 ١٤الرسم البياين 

  لوفيات الرّضع طبقاً لعمر األم٢٠٠٣معدل 
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وبالتوازي مع اهلبوط يف معدل وفيات الرّضع خالل العقد املاضي، حدثت عدة تغيريات إجيابية ملحوظة                -٥٨٩
ويف . كاس بالنسبة لوفيات ما بعد الوالدة لصاحل وفيات حديثي الوالدة         تـتعلق بعمـر الرّضع املتوفني، وهو ارت       

وكمثال على ).  يوماً من العمر٢٧ -صفر ( يف املائة من الرّضع حديثي الوالدة ٧٤,٤، توفيـت نسـبة    ٢٠٠٣
وترجع . ، من حديثي الوالدة   ١٩٩٣ يف املائة من إمجايل عدد الرضع املتوفني يف          ٥٨,٨ذلـك، فقد كانت نسبة      

إىل العدد  )  يف املائة  ١٠,٢ (٢٠٠٢باملقارنة مع   )  يف املائة  ١١,٣ (٢٠٠٣لـزيادة يف معـدل وفيات الرّضع يف         ا
 يف املائة من الرضع املتوفني      ٢٤، توفيت نسبة    ٢٠٠٢ويف  . املتزايد من الرضع الذين توفوا يف فترة ما بعد الوالدة         

 . يف املائة٢٥,٥إن هذه النسبة كانت ، ف٢٠٠٣خالل فترة ما بعد الوالدة، يف حني أنه ويف سنة 
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فضـالً عـن التغـيريات اإلجيابـية يف اهليكل العمري للرّضع املتوفني، فقد حدث يف مجهورية مقدونيا                   -٥٩٠
 .اليوغوسالفية السابقة اجتاه إجيايب يف تغيري اهليكل العمري للرّضع املتوفني طبقاً لسبب الوفاة

 ٧٦فإن األسباب املتعلقة بزمن الوالدة والتشوهات اخللقية تساهم بنسبة ومن ناحية هيكل أسباب الوفاة،  -٥٩١
 .٢٠٠٢يف املائة من إمجايل عدد الرضع املتوفني، مما يبني عدم وجود أي فرق رئيسي مقارنة بعام 

، ُسـجل أعـلى معدل لوفيات الرّضع بني الرّضع الذين توفوا ألسباب متعلقة بزمن الوالدة                  ٢٠٠٣ويف   -٥٩٢
 ). يف املائة٢,٤(وبالتشوهات اخللقية )  يف املائة٦,١(

) ٦٦(٢٠٠٣وجتدر اإلشارة إىل أنه قد حدثت زيادة يف عدد الرّضع املتوفني بسبب التشوهات اخللقية يف  -٥٩٣
وأعلى عدد من التشوهات اخللقية املسجلة واملتسببة يف وفاة الرّضع، هي التشوهات   ). ٤٨(٢٠٠٢باملقارنـة مع    

األسباب غري احملددة   (وكانت نسبة معدل وفيات الرّضع املتزامنة طبياً        . للقلب، واألوعية الدموية والدماغ   اخللقية  
 يف املائة من إمجايل عدد ٦,٥، و٢٠٠٣ يف املائة من إمجايل عدد الرضع املتوفني يف          ١٠,٢) وغـري املعروفة للوفاة   

 البيانات تثري وبصورة غري مباشرة مسألة نوعية خدمات وهذه. الرّضـع املتوفني، مل يتم معاجلتهم قط قبيل الوفاة     
 .الرعاية الصحية واحلصول الكامل عليها من طرف مثل هذه اجملموعة السكانية املستضعفة جداً

 ١٥الرسم البياين 

 معدل وفيات الرّضع النوعي طبقاً لسبب الوفاة يف مجهورية
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف الفترة 
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 معدل وفيات األطفال فيما بني عمر سنة وأربع سنوات

ويف نفس السنة، كانت نسبة معدل      .  طفالً يف سن سنة إىل أربع سنوات       ٤٣، تويف إمجايل عدد     ٢٠٠٣يف   -٥٩٤
، فإن ٢٠٠٢ع وباملقارنة م.  مولود حي١ ٠٠٠ لكل ١٢,٩وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات، 

. معـدل وفيات األطفال األقل من مخس سنوات قد ارتفع بنسبة واحد يف املائة نتيجة العدد املتزايد للرّضع املتوفني                  
 . يف املائة يف هيكل األطفال املتوفني والذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات٨٨وساهم الرضع املتوفون بنسبة 

باب الوفاة، هيمنت اإلصابات لدى جمموعة السنة إىل أربع سنوات          وفيما يتعلق هبيكل الوفيات طبقاً ألس      -٥٩٥
، ) يف املائة  ٩,٣(وأنواع العدوى التنفسية    )  يف املائة  ١٦,٣(، مث التشوهات اخللقية     ) يف املائة  ٢٠,٩(مـن العمر    

 ).١٨,٦(وأعراض الظروف غري احملددة مبا فيه الكفاية 

 ١٦الرسم البياين 

 بلغ أعمارهم ما بني سنة وأربع سنوات،أسباب وفاة األطفال الذين ت
 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢
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 األمراض املعدية اليت تصيب األطفال يف سن ما قبل الدراسة

 حالة من األمراض املعدية بني األطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ ٤٠٠، كان هناك ما جمموعه ٢٠٠٣يف  -٥٩٦
 حالة  ١٥وكانت هناك   . ٢٠٠٢ يف املائة باملقارنة مع      ١٦ثل زيادة نسبتها    سـت سـنوات يف البالد، وهو ما مي        

 ١٢مسجلة من اإلسهال ضمن هذه الفئة العمرية فيما يتعلق باألمراض اليت ميكن الوقاية منها باللقاحات، وكذلك 
 . حالة من احلصبة األملانية٣٩ من التهاب الغدة النكفية، و٣٠حالة من الشهاق، و
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 ية ألطفال املدارسالرعاية الصح

، كان من املقرر إجراء ما      ٢٠٠٣طبقاً لربنامج الفحوص املنهجية املنتظمة ألطفال املدارس والشباب يف           -٥٩٧
ويف .  فحصاً منهجياً يف املدارس الثانوية     ٤٩ ٠٠٥ فحصـاً منهجياً يف املدارس االبتدائية و       ١١٩ ٣٣٤جمموعـه   

 املائة من العدد املقرر من أطفال املدارس بواسطة الفحوص املنهجية،  يف٦٥,٣املدارس االبتدائية متت تغطية نسبة     
 . يف املائة من الطلبة٥٣,١يف حني أن الفحوص املنهجية يف املدارس الثانوية قد أجريت بنسبة 

 فحصاً شافياً أي بزيادة     ٧١٠ ٥٧٩ويف جراحات األطباء لألطفال املرضى، ويف نفس الفترة، مت إجراء            -٥٩٨
 .٢٠٠٢ يف املائة باملقارنة مع ٦نسبتها 

وقد جرى توفري الرعاية الصحية ألطفال املدارس والشباب يف هذه الفترة املشمولة بالتقرير يف مجهورية                -٥٩٩
 طبيباً،   ١٦٤مقدونـيا اليوغوسالفية السابقة، يف املراكز الصحية ألطفال املدارس اليت كانت تستخدم ما جمموعه         

 من ١,٣ من العاملني الطبيني املساعدين أو فريق مع طبيب واحد و     ٢٠٧خصائيني، و  مـنهم كانوا من األ     ١٠٩و
 . سنة من العمر١٨ طفالً من سبع سنوات إىل ٢ ٣٣٥العاملني الطبيني املساعدين لتغطية 

 التحسن يف مجيع أنواع التصحح البيئي والصناعي

ية وتنظيمية وإدارية، وهي اليت تفسر      توجـد يف مجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية أحكام مطبقة تشريع          -٦٠٠
 .التصحح البيئي والصناعي

، جرى إعداد خطة وطنية بيئية للصحة كتكملة للوثيقة         ١٨وطبقاً الستراتيجية الصحة للجميع، اهلدف       -٦٠١
 .التشريعية يف جمال الرعاية الصحية، والتشريعات العمالية ومحاية البيئة

واليت يشار إليها   (ية وتقدم صحة السكان بواسطة حتسني عناصر البيئة         وتـتوخى هذه اخلطة الوطنية محا      -٦٠٢
وأن هذا يتطلب اعتماد حلول وقرارات مشتركة، بواسطة املؤسسات املختصة ذات           ) فـيما يـلي بوصفها البيئة     

 .الشأن وكل ما يؤثر بصورة مباشرة أو غري  مباشرة على البيئة

وعالقتها بصحة السكان وبصورة أساسية من طرف وزارة احلماية    وجيـري متابعة سياسة احلماية البيئية        -٦٠٣
البيئية ووزارة الصحة، وللوزارات األخرى دور مهم، وال سيما وزارة الزراعة، واحلراجة واقتصاد املياه، ووزارة               

ة، ومبشاركة وعلى هذه الوزارات اعتماد قرارات مشتركة، استناداً إىل خطة العمل البيئية الوطنية املعتمد. االقتصاد
املؤسسات املختصة، من ناحية متطلبات املوارد الطبيعية بواسطة الصناعة، والتعدين، والطاقة، والزراعة، والتوسع          

وتنفذ سياستا الوزارتني على املستوى الوطين والبلدي، بواسطة الوحدات اإلقليمية للوزارات . العمراين، والسياحة
واملديرية التفتيشية  . ملديرية التفتيشية احلكومية حلماية وتقدم البيئة والطبيعة       ا -ذات الصـلة ومديرياهتا التفتيشية      

وتعترب تبعيتها املركزيـة وتعاوهنا املتبادل شرطاً مسبقاً لتوحيد تنفيذ السياسات          . احلكومـية لإلصحاح والصحة   
 .البيئية والصحية
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لوزارات، األساس للوقاية من التداعيات     ويشـكل مـبدأ تقاسم املسؤوليات والتعاون الفعال فيما بني ا           -٦٠٤
 .السلبية لآلثار املدمرة للبيئة على الوضع الصحي

ويستلزم التنوع الكبري للمشكالت املتعلقة بالبيئة والصحة ضرورة إجياد تعاون متعدد القطاعات وفيما بني  -٦٠٥
ورة مباشرة أو غري مباشرة على      الـوزارات، وهو ما يستدعي إشراك الوزارات املختصة والكيانات اليت تؤثر بص           

البيئة، واملنظمات احلكومية، ومعظمها من منظمات احلماية البيئية، وغريها من الرابطات العاملة يف جمال احلماية               
 .البيئية والطبيعة، وما يتعلق منها بالصحة، واليت تنظم على املستوى الوطين أو البلدي

سة محاية صحة السكان وما يتعلق منها بنوعية البيئة، وباألمراض          وتقوم معاهد محاية الصحة بتنفيذ سيا      -٦٠٦
 .السارية وغري السارية الواسعة النطاق، وذلك بالتعاون مع مديرية التفتيش احلكومية لإلصحاح والصحة

كمـا تنفذ سياسة محاية صحة السكان من ناحية الوقاية من التداعيات احملتملة على صحة السكان، عن       -٦٠٧
. هد محاية وتقدم البيئة والطبيعة، وبالتعاون مع مديرية التفتيش احلكومية حلماية وتقدم البيئة والطبيعة             طـريق مع  

وجيـري تنسيق أنشطة هذه الوحدات اهليكلية بواسطة وزارة احلماية البيئية، بالتعاون مع وزارة الصحة، واملعهد                
 الصحة، ومعهد الطب البيطري، وذلك من بني عدة   احلكومـي لألرصاد اجلوية واملائية، واملعهد احلكومي حلماية       

 .وكاالت أخرى

وتعتـرب األحكام يف جمال محاية البيئة والصحة واملنصوص عليها يف قانون احلكومة احمللية، مبثابة األسس                 -٦٠٨
 .لتنفيذ سياسة احلماية البيئية والصحية على املستويني اإلقليمي واحمللي

 - إلدارة البيئة وأخطارها على الصحة، تعاوناً وثيقاً بني القطاعات الرئيسية            ويتطلب تطبيق هنج متكامل    -٦٠٩
الصـحة العامـة والبيئة، مع القطاعات ذات الصلة مبا يف ذلك التوسع العمراين، والصناعة، والطاقة، والتعدين،                 

 .والزراعة، والنقل، والسياحة

 .لصحة أثناء العملومثة أنشطة جارية من أجل اعتماد الربنامج الوطين ل -٦١٠

وقد جرت صياغة االستراتيجية استناداً إىل الوثائق والتوصيات الدولية، واخلاصة باملنطقة، واليت اعتمدها              -٦١١
 :االحتاد األورويب، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية وغريها

 ؛"لعشرينالصحة للجميع يف القرن احلادي وا"استراتيجية منظمة الصحة العاملية  •

 ؛٣٩١/٨٩السياسة الصحية لالحتاد األورويب والتوجيه املهم لالحتاد األورويب رقم  •

 ؛٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١برنامج االحتاد األورويب للصحة العامة  •

 ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٣(برنامج االحتاد األورويب للعمل اجملتمعي يف ميدان الصحة العامة  •

 ؛١٧١ و١٦١ و١٦٤ية، مبا يف ذلك االتفاقيات برنامج السالمة أثناء العمل ملنظمة العمل الدول •
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 استراتيجية اإلنتاج األنظف؛: برنامج األمم املتحدة للبيئة •

ومجهورية مقدونيا  (إعـالن ألفية األمم املتحد، وقد قامت على أساسه األهداف اإلمنائية لأللفية              •
 ؛)٢٠١٥ية حبلول  يف قطاع الرعاية الصح٦ و٥ و٤اليوغوسالفية السابقة ملزمة بتحقيق األهداف 

 ).٢٠٠٢(خطة التنفيذ واإلعالن السياسي للقمة العاملية املعنية بالتنمية املستدامة  •

 :وتتعلق املبادئ األساسية لالستراتيجية، وكما أدرجت بالوثائق املذكورة أعاله، مبا يلي -٦١٢

 الوقاية األولية والتكنولوجية املأمونة؛

 ري يف املنطقة؛رفع كفاءة وتنسيق التشريعات واملعاي

 حتقيق املستوى األمثل لظروف العمل؛

 إدماج كل التدابري واألنشطة؛

 ؛)احلكومة، أرباب العمل، العاملون(املبدأ الثالثي 

 التعاون بني أرباب العمل والعاملني؛

حـق العاملني يف تصحيح املعلومات واالشتراك يف اعتماد القرارات يف ميدان السالمة واحلماية الصحية               
 ناء العمل؛أث

الرصد املتواصل وتقدم منظومة السالمة واحلماية أثناء العمل، عن طريق وضع نظام لتكنولوجيا املعلومات 
 .يف هذا اجملال

وتعترب املبادئ املذكورة أعاله مبثابة األساس ملفهوم املمارسات اجليدة يف جمال الصحة، والبيئة، واإلدارة               -٦١٣
 .مج الوطين للصحة أثناء العمل ملنظمة الصحة العاملية الربنا-املأمونة يف الشركات 

وحتدد االستراتيجية اخلطوط التوجيهية لألنشطة يف البلد، واليت ينبغي أن تنفذ مبوجب التشريعات الوطنية،  -٦١٤
ة وبتحديدها للخطوط التوجيهي . وبوسائل البلد وقدراته، وكذلك أنشطة التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا امليدان          

 .االستراتيجية ألنشطة البلد، فإن االستراتيجية تسهل وضع األولويات املنطقية، كما تتطلبه عملية تنفيذها

ومن مث، فمن الضروري مراجعة هذه . واالستراتيجية هي عبارة عن وثيقة تستند إليها عملية بدأ التغيريات -٦١٥
ومن مث، فإن هذه الوثيقة سيجري رصدها       . ياجاتاالسـتراتيجية بصورة مستمرة وتعديلها لكي تتالءم مع االحت        

 .وتقييمها وتقديرها

هتدف االستراتيجية إىل تأمني اإلطار االستراتيجي الوطين لتطبيق اإلجراءات : األهداف، وااللتزامات والنهج   -٦١٦
 :ة التاليةالوطنية للرعاية الصحية، وبيئة العمل الصحية والسالمة أثناء العمل وبلوغ األهداف االستراتيجي
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 كفالة بيئة عمل مأمونة وصحية؛

خفض عدد األمراض واإلصابات لدى العاملني النامجة أو املرتبطة بظروف العمل، والبيئة، وطريقة احلياة              
 والعوامل االجتماعية؛

 ؛)البدنية والنفسانية واالجتماعية(صيانة وتطوير صحة العاملني 

 تقدم وصيانة القدرة على العمل؛

 لى بيئة وصحة الناس الذين يعيشون على مقربة من الشركات؛احملافظة ع

ضـمان التوازن األمثل بني املصاحل االقتصادية والتجارية، بالنسبة للقدرة على العمل من جهة، وصحة               
 العاملني من جهة أخرى؛

 .توفري اخلدمات وتصنيع املنتجات، اليت ال تضر بصحة الناس والبيئة

 ية واملتوطنة واملهنية وغريها من األمراض ومعاجلتها، وكذلك مكافحة هذه األمراضالوقاية من األمراض الوبائ

لقـد اعتمدت يف البالد وثائق وتدابري أخرى للوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية وغريها من                 -٦١٧
 ).قائمة الوثائق ذات الصلة مرفقة(األمراض، وكذلك من أجل مكافحتها 

دولـة القدرات اإلدارية الالزمة، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملادية، والعاملني الطبيني ذوي              ومتـتلك ال   -٦١٨
املهـارات الطبية العالية وغريهم من املهنيني، ومعدات املختربات للوفاء بالشروط املنصوص عليها يف األمر املقرر                

 . األمراض الساريةلالحتاد األورويب، وكذلك شبكة متطورة من الرصد الوبائي ومكافحة

االكتشاف املبكر لألمراض السارية؛ : ويتألف الرصد الوبائي ومكافحة األمراض السارية من األنشطة التالية -٦١٩
واإلبـالغ، والـبحوث الوبائـية، والرصـد الصحي، والعزل، والنقل واحلجر الصحي؛ والوقاية املناعية، والوقاية              

 .، وعمليات تفتيش الصحة العامة؛ وإزالة الطفيليات، والتثقيف الصحيالكيميائية؛ والتطهري، وإبادة احلشرات

واألطباء العاملون يف جمال الرعاية الصحية األولية والثانوية ملزمون باإلبالغ فوراً عن أي أمراض سارية                -٦٢٠
 .وردت يف قائمة األمراض اخلاضعة لإلبالغ اإلجباري، طبقاً للقانون املطبق

 تـنفذ األنشطة الوبائية يف معاهد احلماية الصحية ووحداهتا اإلقليمية، هي عبارة عن  والكـيانات الـيت    -٦٢١
 .أخصائيني يف األمراض الوبائية، مدربني على رصد األمراض السارية وغري السارية ووبائيات املنطقة

 وحدة  ٢١(حية  وتقـدم الـتقارير اخلاصة باألمراض السارية إىل الوحدات اإلقليمية ملعاهد احلماية الص             -٦٢٢
 ). معاهد١٠(وبعد معاجلتها وتسجيلها، ترفع التقارير إىل معهد احلماية الصحية ). إقليمية

 . تقوم بتسجيل وحتليل وإجناز البيانات واليت يتم مبقتضاها إعداد التقارير الشهرية١٠وهذه باملعاهد ال   -٦٢٣
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من األشخاص املصابني، على املعهد احلكومي      وتعـرض الـتقارير املتعلقة باألمراض السارية واليت تتض         -٦٢٤
املصنف حسب اجلنس والفئة العمرية، ومكان اإلقامة، وتشخيص        (للحماية الصحية، ملزيد من التحليل احلاسويب       

 .، مث جيري بعد ذلك إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية)املرض، وحصيلة املرض

بشأن الرعاية الصحية الوقائية الفرع     (داد مسودات الربامج    ويقوم املعهد احلكومي للحماية الصحية بإع      -٦٢٥
 .ويقدمها إىل وزارة الصحة) الوبائي اخلاص بداء الربوسليات، واإليدز والتحصني

وباستخدام شكل  : وهـناك الـتزام بضرورة اإلبالغ عن كل حالة من حاالت األمراض السارية كذلك              -٦٢٦
يتم عرض التقرير واملذكرة على املعهد احلكومي       )  أو الساري  تقريـر ومذكرة انسحاب املرض الوبائي     (خـاص   

ومن اإلجباري اإلبالغ عن اآلثار اجلانبية للقاحات واملقاومة        . لـلحماية الصحية، وذلك يف غضون املدة املقررة       
 .املضادة للميكروبات

 املعاهد اإلقليمية

 

، ٢٠٠٤ويف  . وهـناك أسـباب قانونية موضوعة يف البالد لتنظيم جمال اإلنذار املبكر ونظام االستجابة              -٦٢٧
أنشأت وزارة الصحة نظام اإلنذار املبكر ونظام االستجابة مبساعدة تقنية من مكتب منظمة الصحة العاملية ألوروبا 

 . مهين طيب٢٠٠ك لتثقيف يف كوبنهاغن وذل
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وهبدف الرصد الناجح لألمراض السارية احلادة واإلبالغ املبكر عنها واالستجابة السريعة هلا، جرى إعداد  -٦٢٨
 :وهي تضم ما يلي. قائمة بالتعريفات الطبية للظروف الصحية اليت ينبغي اإلبالغ عنها عن طريق اإلنذار املبكر

 سي العلوي؛الشكوك حول إصابة اجلهاز التنف -

 الشكوك حول إصابة اجلهاز التنفسي السفلي؛ -

 الشكوك حول محى الطفح، باستثناء احلماق؛ -

 الشكوك حول التهاب السحايا؛ -

 اإلسهال السائل احلاد؛ -

 اإلسهال الدموي احلاد؛ -

 الشكوك حول التهاب الكبد احلاد املعدي؛ -

 .الشكوك حول محيات الرتف احلادة -

ري معاجلتها وحتليلها وتقييمها، حبيث ميكن إعداد تقارير أسبوعية لعرضها على           وبعـد مجع البيانات، جت     -٦٢٩
 .وزارة الصحة، ومؤسسات الرعاية الصحية، املشتركة يف املشروع

 .ومرفق مع هذا البيانات اخلاصة باألمراض الوبائية املتوطنة واملهنية وغريها من األمراض -٦٣٠

 دمي املساعدة للجميع يف حالة املرضخلق الظروف لتوفري الرعاية الصحية وتق

حدد نظام الرعاية الصحية يف البالد بواسطة الدستور، يف حني أن القانون اخلاص بالرعاية الصحية املؤرخ  -٦٣١
وهو يغطي قواعد نظام التأمني     . ، يضع أسس النظام احلايل للرعاية الصحية يف مقدونيا        ١٩٩١أغسـطس   /يف آب 

ستفيدين، وحقوق ومسؤوليات مقدمي اخلدمات، واهليكل التنظيمي للرعاية        الصـحي، وحقوق ومسؤوليات امل    
ويقرر القانون كذلك جماالت مسؤولية الفرد ورب العمل والدولة         . الصحية واستخدام اعتمادات الرعاية الصحية    

عمل فالفرد مسؤول عن صحته، يف حني أن الشركات هي املسؤولة عن ضمان بيئة . عن الصحة والرعاية الصحية
صحية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية املخصصة للعاملني على نفقة رب العمل، والدولة مسؤولة عن توفري الرعاية                 

وطبقاً للدستور، فإن مبدأ عمومية     . الصـحية الوقائية للسكان، وضمان احلصول على خدمات الرعاية الصحية         
يرسي ) ٢٠٠٠(ون ومؤخراً قانون منفصل     ونفس القان . احلصـول على الرعاية الصحية قد حتدد بصورة واضحة        

 .التأمني الصحي اإلجباري الذي يتيح الفرصة لتغطية مجيع السكان يف البالد

وميارس احلق يف الرعاية الصحية يف إطار النظام القائم للرعاية الصحية، يف املنظمات العامة واخلاصة للرعاية        -٦٣٢
ن طرف السكان، حيث إهنا مقدمة مبوجب شبكة منسقة من          والـرعاية الصحية يسهل احلصول عليها م      . الصـحية 

ويف .  دقيقة ٣٠ يف املائة تغطية السكان باملساعدة الطبية يف أقل من           ٩٠مـنظمات الـرعاية الصحية، واليت تكفل        
 طبيباً،  ٤٨٧واستخدم القطاع اخلاص    .  منهم أطباء  ٤ ٥٧٣ شخصاً، و  ٢٤ ٤٢٨، اسـتخدم القطاع العام      ٢٠٠٢

 . ساكن١ ٠٠٠ طبيب لكل ٢,٥ من السكان حبسب كل طبيب أي ٣٩٩ بلوغ معيار تغطية ل  وهو ما ميكن من



E/C.12/MKD/1 
Page 112 

 

 ٧٧الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية املقدمة يف        : وتـنظم الرعاية الصحية على ثالثة مستويات       -٦٣٣
ماية الصحية، وثالث    معهداً للح  ١١: مـنظمة يف القطاع احلكومي أو ما يسمى منظمات الرعاية الصحية العامة           

 مركزاً للرعاية الصحية اليت تقدم الرعاية الصحية األولية واليت مقرها أساساً يف املدن              ١٨عـيادات صـحية، و    
به ) مستشفى جامعي (الصغرية، ومستشفى عام واحد، وست صيدليات ككيانات اعتبارية مستقلة، ومركز طيب            

ومن الناحية  . ية الثالثية للرعاية الطبية ورعاية األسنان      أخصـائي عيادات وعدة مراكز أخرى للرعاية الصح        ١٢
أما عيادات  . التنظيمـية، فـإن املراكز الطبية تضم خدمات داخل املستشفى وخارجها والرعاية الصحية األولية             

الرعاية الصحية فهي تقدم الرعاية الصحية األولية ورعاية صحية ثانوية يف مستشفى عمومي بصورة جزئية، ومثالً 
 .ن طريق طب العيون، والطب الداخلي وطب األنف واألذن واحلنجرة وغري ذلك من اخلدماتع

وتعتـرب الرعاية الصحية األولية مبثابة األساس لنظام الرعاية الصحية بأكمله وهي تكفل الرعاية الصحية                -٦٣٤
 عيادة  ١٨اية الصحية، و  وتقدم الرعاية الصحية األولية يف ثالث حمطات للرع       . األساسـية على مستوى البلديات    

بعد التعديالت اليت أدخلت على القانون اخلاص ( مركزاً طبياً، البعض منها عبارة عن عيادات ١٦رعاية صحية، و
بالـرعاية الصحية، فإن املركز الطيب كوحدة تنظيمية قد ألغي، وأصبحت عيادة الرعاية الصحية وحدة تنظيمية                

 مرفقاً  ٨٤ للطب املهين، و   ٧٧ مرفقاً للرعاية الصحية للطب العام، و      ٤٦٢أي  ) مسـتقلة للرعاية الصحية األولية    
 للرعاية الصحية   ٥٠ للرعاية الصحية ألطفال املدارس، و     ٦٣للرعاية الصحية لألطفال دون السادسة من العمر؛ و       

ة طبية،      وحد ٢٩٣ للرعاية الصحية لألسنان، والرعاية الصحية األولية للمناطق الريفية تقدم يف            ٣٣٤لـلمرأة، و  
وأكثر من نصف إمجايل عدد األطباء يعملون يف الرعاية الصحية األولية           .  منها مزودة بطبيب لوقت كامل     ١٥٢و
 .والربع هم من األخصائيني)  يف املائة٥٦حوايل (

ومعظمها قد أنشئ . تعترب مؤسسات الرعاية الصحية اخلاصة أيضاً كجزء من عملية توفري الرعاية الصحية -٦٣٥
وهناك عدد قليل من املستشفيات اخلاصة . اتب ألطباء الرعاية الصحية األولية، أو كمكاتب أطباء أخصائينيكمك

 .اليت تقدم الرعاية الصحية الثانوية

ومع األخذ يف االعتبار املساحة الصغرية للبالد، فإن الرعاية الصحية متاحة نسبياً للسكان، باستثناء بعض  -٦٣٦
تدعو احلاجة إىل جعل الرعاية الصحيـة األوليـة متاحـة للسكان احملليني نظـراً للطرق            املناطق اجلبلية حيث    

 .الوعرة والبعد عن العيادات القائمة

 متويل نظام الرعاية الصحية

وأهم مصدر  . ميـول نظـام الرعاية الصحية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من عدة مصادر              -٦٣٧
 يف  ٩٠سامهات على أساس تأمني الرعاية الصحية اإلجباري، وهي اليت توفر ما يزيد على              للـتمويل هو أموال امل    

وباإلضافة إىل اهلبات، هناك أموال . املائـة من إمجايل اعتمادات الرعاية الصحية وحقوق التأمني الصحي األخرى   
ة، والشركات، واملنظمات،   املسامهة يف التكاليف بواسطة األشخاص املؤمن عليهم، وميزانية الدول        : أخرى مجعت 

 .واملواطنون بوصفهم املستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، والتربعات وغريها من املوارد األخرى
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وقد أنشئ التأمني الصحي مبقتضى القانون اخلاص بالتأمني الصحي، والتأمني الصحي اإلجباري قد أنشئ    -٦٣٨
ابقة، استناداً إىل مبدأ العمومية والتضامن واملساواة واالستخدام        جلميع مواطين مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الس     

وصندوق التأمني الصحي جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة هو املكلف بالتأمني          . الفعـال لالعـتمادات   
وباإلضافة . وهو عبارة عن مؤسسة مالية مستقلة ووحيدة من أجل التأمني الصحي اإلجباري           . الصحي اإلجباري 

إىل الـتأمني الصحي اإلجباري، يتوخى القانون التأمني الصحي الطوعي لتوفري اخلدمات اليت ال يشملها التأمني                
 .الصحي اإلجباري

ويشمل التامني الصحي اإلجباري معظم السكان بأكملهم، سواء كانوا أشخاصاً مؤمن عليهم أو كأفراد  -٦٣٩
ني، واألشخاص العاملني حلساهبم اخلاص، واألشخاص      وهو يغطي األشخاص العامل   . عائلـة شـخص مؤمن عليه     

العـاملني يف القطاع الزراعي، واملستفيدين من معاشات التقاعد واملستفيدين من حقوق أخرى يف معاش وتأمني                
اإلعاقـة، واحملـاربني القدامـى، واألشخاص العاطلني بصورة مؤقتة، واألشخاص املعوقني العسكريني واملدنيني              

 . اخلدمات االجتماعيةواملستفيدين من

وحتدد نسب املسامهة . ويقدم األشخاص املؤمن عليهم بواسطة التأمني الصحي اإلجباري بدفع املسامهات        -٦٤٠
اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا (يف القرار اخلاص بالنسب، وأساس ومبلغ املسامهة يف التأمني الصحي اإلجباري 

 ).٥٠/٢٠٠١ ورقم ،٤/٢٠٠١اليوغوسالفية السابقة، رقم 

. وحتـدد نسـبة املسـامهات يف التأمني الصحي اإلجباري لكل فئة من فئات األشخاص املؤمن عليهم                 -٦٤١
الزراعة  واألشخاص املؤمن عليهم من العاملني، أو من العاملني حلساهبم اخلاص، واألشخاص املؤمن عليهم العاملني يف

 من ١٤ ٦٩٤  املائة من إمجايل الراتب، واملستفيدين من املعاشات     يف ٩,٢وغريهـا من املهن املماثلة، يدفعون نسبة        
صايف مبلغ املعاشات، واألشخاص العاطلني بصفة مؤقتة، واحملاربني القدامى، واألشخاص املعاقني من العسكريني             

 ٨,٦بلغ نسبته   واملدنيني واملستفيدين من اإلعانات االجتماعية طبقاً للوائح احلماية االجتماعية، يدفعون مسامهة مب           
 . يف املائة من متوسط صايف الراتب املدفوع لكل عامل٦٥يف املائة من املبلغ الذي نسبته 

ويدفـع األشخاص املؤمن عليهم يف اجملموعة األوىل، مسامهة إضافية للتأمني الصحي اإلجباري يف حالة                -٦٤٢
وتدفع . ئة من إمجايل الراتب والتعويض عن الراتب يف املا٠,٥اإلصابة أثناء العمل واألمراض املهنية، ومببلغ نسبته     

مسـامهة إضافية بسبب األخطار املتزايدة اليت قد تثور نتيجة اإلصابات أثناء العمل واألمراض املهنية وعند العمل          
 .بوسائل متثل هتديداً أو يف ظروف تضر بصحة العاملني

سابات الدفع التابعة ملرافق اخلدمات     وجيـري دفـع مسـامهات التأمني الصحي اإلجباري عن طريق ح            -٦٤٣
وباإلضافة إىل تلك االعتمادات، فإن االعتمادات من       . اإلقليمـية، ويف احلساب الوحيد لصندوق التأمني الصحي       

ميزانية الدولة إمنا تدفع يف حساب الصندوق، والذي يوفر جزءاً من االعتمادات لربامج الرعاية الصحية اخلاصة،                
 .الفائدة وغريها من اإليرادات اليت يتم مجعها طبقاً للوائح احملددةوكذلك اعتمادات نسب 

ومتثل . واألشـخاص املؤمـن علـيهم ملـزمون بدفع اشتراك يف تكاليف خدمات الرعاية الصحية ولألدوية        -٦٤٤
 .أمني الصحياالعتمادات من االشتراك يف التكاليف، حصة نسبتها من ثالثة إىل أربعة يف املائة من إمجايل اعتمادات الت
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وهناك اعتمادات مقدمة مبوجب ميزانية الدولة لتنفيذ برامج خاصة للرعاية الصحية الوقائية، واحلماية من  -٦٥٤
أمـراض معيـنة والـيت متثل يف نفس الوقت مشكلة خاصة، ومعاجلة األشخاص غري املشمولني بالتأمني الصحي                  

 هذه االعتمادات يف إمجايل اإليرادات اخلاصة بالرعاية ونسبة مثل. اإلجـباري والتأمني لفئات خاصة من السكان      
 .الصحية، تقل عن واحد يف املائة

واإليرادات اليت جيري مجعها للرعاية الصحية هي أيضاً اعتمادات تدفعها الشركات وغريها من املنظمات،  -٦٤٦
ليها، والذين هم ال يشكلون     استناداً إىل عقد مع مؤسسة للرعاية الصحية من أجل خدمات الرعاية الصحية لعام            

جزءاً من الرعاية الصحية األولية، وذلك من أجل خدمات رعاية صحية مبوجب محاية خاصة من الرعاية الصحية                 
للعاملني الذين يعملون يف ظروف خاصة، أو يف وظائف ومهام مضنية وجمهدة أو الذين يقدمون اخلدمات اليت من   

 .ية توفري الرعاية الصحية يف ظروف مؤاتيةأجلها ُيطلب إىل مؤسسة الرعاية الصح

وتقـوم مؤسسـات الرعاية الصحية جبمع إيرادات إضافية مباشرة من املواطنني بوصفهم مستفيدين من                -٦٤٧
خدمـات الـرعاية الصحية، وغري املؤمن عليهم صحياً، ومن األشخاص املؤمن عليهم صحياً عندما يستخدمون                

 .كل جزءاً من حزمة اخلدمات الصحية األساسيةخدمات الرعاية الصحية اليت ال تش

وتقـوم مؤسسـات الـرعاية الصحية جبمع إيرادات إضافية من املساعدة الدولية، واهلبات املقدمة من                 -٦٤٨
 .املنظمات اإلنسانية، واهلبات واملسامهات من منظمات وأفراد من داخل البالد أو يف اخلارج

حي على إتاحة الفرصة أمام إدخال التأمني الصحي الطوعي خلدمات          وينص القانون اخلاص بالتأمني الص     -٦٤٩
وهذا النوع من   . الـرعاية الصـحية اليت ال تشكل جزءاً من احلزمة األساسية خلدمات التأمني الصحي اإلجباري              

الـتأمني تـتعامل معه شركات تأمني أخرى منشأة مبوجب لوائح التأمني، وبطريقة ويف ظروف حتددها شركات               
وعملياً، فإن هذا النوع من التأمني ال يستخدم حىت اآلن، ورمبا بسبب احلزمة .  عند إدخال التأمني الطوعيالتأمني

الواسـعة النطاق من اخلدمات الصحية اليت يغطيها التأمني الصحي اإلجباري، وكذلك بسبب املستوى املنخفض               
 .م أو شركات التأمنيللسكان وعدم االهتمام الكايف الذي أبداه املواطنون املؤمن عليه

ويقـوم الـتأمني الصـحي اإلجباري بتزويد املؤمن عليه بالرعاية الصحية األساسية، يف جمال اخلدمات                 -٦٥٠
 .املتخصصة االستشارية األولية وخدمات املستشفيات

وباإلضـافة إىل حـزمة خدمـات الرعاية الصحية األساسية، تقدم االعتمادات مبوجب التأمني الصحي                -٦٥١
الراتب أثناء اإلجازة املرضية بسبب اإلصابة باملرض، والتعويض عن الراتب أثناء : جباري التعويض املايل ملا يلياإل

 .إجازة احلمل، والوضع، واألمومة، والتعويض عن تكاليف السفر عند استخدام خدمات الرعاية الصحية

 األشخاص العاملني أو العاملني حلساهبم      بواسطة) لإلجازة املرضية (وجيوز استخدام التعويض عن الراتب       -٦٥٢
وجيوز أن حيصل املواطنون املؤمن عليهم وأسرهم على تعويض عن الراتب والتكاليف اليومية . اخلاص املؤمن عليهم

وفقط إذا كانوا حمولني خلدمات الرعاية الصحية يف مؤسسات رعاية صحية أجنبية، وهلم  ) فقـط كمرافقة مهنية   (
يض عن نفقات السفر إذا ما كانوا حمولني الستخدام خدمات الرعاية الصحية املتعلقة بالتأهيل احلق كذلك يف التعو

 .بالديلزة، وبالبصر، وبالسمع والنطق خارج مكان اإلقامة، واملقدمة على أساس مريض خارجي
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صندوق ووفقاً للقانون، فإن  . وتقـدم اخلدمـات الصحية يف مؤسسات الرعاية الصحية العامة واخلاصة           -٦٥٣
. التأمني الصحي يقوم بتحويل االعتمادات استناداً إىل العقود اخلاصة بتوفري خدمات الرعاية الصحية للمؤمن عليه     

وحتدد العقود نوع وحجم ونوعية خدمات الرعاية الصحية املقدمة لألشخاص املؤمن عليهم، ودفع التعويض عن               
وتطبق التزامات إبرام مثل    . خدمات الرعاية الصحية  اخلدمـات املتفق عليها وطريقة حساب ودفع التعويض عن          
 .هذه العقود على مؤسسات الرعاية الصحية اخلاصة كذلك

  من العهد١٣املادة 

وعلى ( من الدستور، يعترب التعليم األويل إجبارياً وجمانياً، بينما يكون التعليم            ٤٤ و ٩طـبقاً لـلمادتني      -٦٥٤
 .ف متساويةمتاح جلميع من هم يف ظرو) مستويات أخرى

 التعليم األويل

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (ومبوجـب القـانون املعـّدل للقـانون اخلـاص بالتعليم االبتدائي              -٦٥٥
، جرى النص على أن سنة التعليم السابقة على الصف األول للمدرسة            )٦٣/٢٠٠٤اليوغوسـالفية السابقة رقم     

وهذا يعين أن   . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ السادسة ابتداًء من السنة الدراسية       األولية، تصبح إجبارية جلميع األطفال يف سن      
مجـيع األطفـال يف سن ما قبل الدراسة، وكذلك من التحقوا مبجموعات رياض األطفال األكرب سناً، جيب أن                   

 .وسيضمن ذلك بداية متساوية بشكل أكرب لألطفال امللتحقني بالتعليم األويل. يلتحقوا مبا يسمى بسنة اإلعداد

ويعتـرب التعليم األويل إجبارياً وجمانياً، وطبقاً ملكتب اإلحصاءات احلكومية، فإن نسبة إمجايل التغطية يف                -٦٥٦
 .٢٠٠٢ يف املائة يف ٩٧,١التعليم األويل كانت 

 من القانون املعّدل للقانون اخلاص بالتعليم االبتدائي، فإن التعليم األويل ينتظر ٧٣ و٢٢ و١وطبقاً للمواد  -٦٥٧
ويزود كل طفل من األطفال البالغ عمرهم ما بني سبع إىل           . ن يدوم لتسع سنوات، ابتداًء من سن ست سنوات        أ

. أربعـة عشر سنة بالظروف اخلاصة بااللتحاق املنتظم وبالتعلم يف الصفوف اإلجبارية الثماين للمدرسة االبتدائية      
 .تعليمي للسكانوقد ساهم هذا اإللزام القانوين يف التحسني احلاسم للهيكل ال

ويبدأ األطفال يف الدوام باملدرسة األولية إذا ما بلغوا سن سبع سنوات قبل هناية السنة التقوميية اليت التحقوا                 -٦٥٨
ومن جهة أخرى، فإن األطفال األصغر ميكنهم االلتحاق أيضاً إذا ما أصبحوا يف السادسة              . خالهلا يف الصف األول   

 .، وعلى أساس رأي إجيايب صادر عن طبيب أو مرب أو عامل نفساين) الدراسةعندما تبدأ(سبتمرب /قبل أيلول

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية    ( من القانون اخلاص بالتعليم االبتدائي       ٨وطـبقاً للمادة     -٦٥٩
غة فإن التدريس جيري بالل   ) ٦٣/٢٠٠٤ و ٤٢/٢٠٠٣،  ٤٠/٢٠٠٣ والنص املوحد،    - ٥٢/٢٠٠٢السابقة رقم   

وبالنسبة ألفراد اجملتمعات احمللية فإن العملية التعليمية جتري بلغة هذه          . املقدونية، ومع استخدام األجبدية السرييلية    
و يدرس تالميذ اجملتمعات اللغة املقدونية كلغة  . اجملـتمعات وأجبديتها وذلك بالطريقة املنصوص عليها يف القانون        

 . السابقةرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
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من الصف األول ): على فترتني(ويتوافق اهليكل الداخلي للتعليم اإلجباري لثمان سنوات مع سن األطفال  -٦٦٠
وحىت الفصل الرابع، .  واملسمى تدريس املادة- املسمى فصل التدريب ومن الفصل اخلامس إىل الثامن -إىل الرابع 

، )من الفصل اخلامس وحىت الفصل الثامن(الفصول األعلى ويف . وكقـاعدة، جيري التدريس بواسطة معلم واحد    
 مدرسة  ٣٢٧وهناك  . وكقـاعدة، يظل األطفال يف نفس الفصول، ولكن جيري إنشاء فصول جديدة عند اللزوم             

 مبىن مدرسي يف البالد، وهو ما يشهد على اجلهود اليت تبذهلا وزارة التعليم من أجل توفري                 ١ ٠٧٠أولـية مـع     
 .جلميع األطفالوإتاحة التعليم 

ومن الناحية . ويف املناطق املكتظة بالسكان حيث يكون عدد التالميذ صغرياً، جيري تنظيم مدارس إقليمية -٦٦١
ويف املستوطنات  ). بفصول من الصف األول وحىت الصف الثامن      (التنظيمـية، فإهنا تتبع املدارس األولية النظامية        

وهناك يقوم مدرس واحد . طفال، تدمج الفصول يف املدارس األوليةاألصغر، وإذا مل يكن هناك عدد كاف من األ        
وعقب هذه الفترة،   . بالـتدريس بالتزامن مع أطفال من الصف األول إىل الصف الرابع، وباستخدام طرق خمتلفة             

 .يواصل األطفال تعليمهم يف مدارس ذات فصول منفصلة من الصف اخلامس وحىت الصف الثامن

 مع البلدان اليت يقيم فيها مواطنو مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ملدة طويلة،             وعقب االتفاقات  -٦٦٢
وينظم . جيري تنظيم تدريس إضايف لدراسة لغة وثقافة األم، طبقاً للربامج اليت قام بإعدادها مكتب تطوير التعليم               

 وأملانيا والسويد وسويسرا، وكذلك     تدريس إضايف يف عدد من بلدان أوروبا الغربية، وال سيما النمسا، وفرنسا،           
 .أستراليا وكندا وكرواتيا وسلوفينيا

) ٦٣املادة  (والقانون اخلاص بالتعليم الثانوي     ) ٦٤املادة  (وبفضـل القـانون اخلاص بالتعليم االبتدائي         -٦٦٣
ثنائية من التقدم وكذلك يف املمارسة التربوية، يستطيع األطفال والشبان الصغار من ذوي القدرات واملهارات االست

ولألطفال املهرة احلق يف االلتحاق باملدرسة األولية إذا ما كانوا يف سن ست سنوات              . بصورة أسرع يف تعليمهم   
وذلك بالتقدم المتحانات   (، وبعد ذلك جيوز هلم أن يتقدموا حنو مناهج دراسية أعلى            )قبل بداية السنة الدراسية   (

والطلبة . ناء تعليمهم يف املدارس األولية، فرصتان لالستفادة من هذا احلق         وأمام األطفال، ويف أث   ). الصـف التايل  
أي (الذيـن يظهـرون قدرات ومهارات غري عادية يف املدارس الثانوية، يستطيعون كذلك التقدم بنفس الطريقة                 

 ).بالتقدم المتحانات السنة الدراسية التالية
 التعليم الثانوي

، خيول للتالميذ االلتحاق باملدارس الثانوية وهذا ميارس على وجه خاص من            بعد استكمال التعليم األويل    -٦٦٤
 يف املائة من التالميذ الذين استكملوا التعليم اإلجباري،    ٨٥طـرف الشـبان من املن، ومن مث فإن ما يقرب من             

ويلتحق . إجبارياًوالتعليم الثانوي ليس    . يلـتحقون فوراً يف املناطق احلضرية شكل ما من أشكال التعليم الثانوي           
 .التالميذ باملدارس الثانوية جماناً

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقـة، رقم       (ويعمل القانون اخلاص بالتعليم الثانوي       -٦٦٥
وهو يكفل احلق يف متابعة التعليم الثانوي ليس فحسب . على زيادة دمقرطة هذه الشرحية من التعليم) ٤٤/١٩٩٥
 .بل وأيضاً يف املدارس اخلاصة) العامة( املدارس الثانوية احلكومية أو البلدية يف



E/C.12/MKD/1 
Page 117 

وبالنسبة ألفراد . وجيري التدريس يف املؤسسات الثانوية باللغة املقدونية، وباستخدام األجبدية السرييلية -٦٦٦
يته اخلاصة، بالطريقة وبالشروط اجملتمعات احمللية، وجتري العملية التعليمية يف املدارس العامة بلغة كل جمتمع وبأجبد

 .والتالميذ املنتمون إىل اجملتمعات احمللية يدرسون اللغة املقدونية. املنصوص عليها يف هذا القانون

 نوع املدرسة الثانوية

 نوع املدرسة الثانوية عدد التالميذ

  املدارس العليا-مدارس النحو  ١٥
 املدارس املهنية ٢٦
 )حنو ومهنية(خمتلطة  ٥٠

 تغطية التالميذ يف التعليم الثانوي

 السنة الدراسية األويل املنتهي السنة الدراسية امللتحقون بالثانوي يف املائة

٢٠٠٢/٠٣ ٣٠ ٨٦٣ ٢٠٠٣/٠٤ ٢٦ ٢٩٣ ٨٥,٢٦ 
٢٠٠٣/٠٤ ٢٩ ٥٩٩ ٢٠٠٤/٠٥ ٢٥ ٥٤٥ ٨٦ 

 عدد التالميذ امللتحقني باملدارس األولية حبسب لغة التدريس

 السنة الدراسية جمموع امللتحقني املقدونية األلبانية التركية

٢٠٠٣/٠٤ ٢٦ ٢٩٣ ٢٠ ٢١٥ ٥ ٧٢٤ ٣٥٤ 

٢٠٠٤/٠٥ ٢٥ ٥٤٥ ١٩ ٤٩٢ ٥ ٧٥٣ ٣٠٠ 

. وهو يدوم ملدة أربع سنوات وينتهي بامتحان التخرج       . ويتسـم تعليم املدارس العليا بطابع تعليمي عام        -٦٦٧
اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،      (انوي  وطبقاًَ للقانون املعدل للقانون اخلاص بالتعليم الث      

، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ، وابتداًء من السنة الدراسية)ماتورا(واملفهوم اجلديد للتخرج واالمتحان النهائي ) ٧٦/٢٠٠٤رقم 
ضمن وامتحان التخرج احلكومي سي. فيختم تعليم املدارس العليا بامتحان خترج حكومي أو امتحان خترج مدرسي

والوظيفة األساسية  . احلـق يف دخول التعليم العايل، وامتحان التخرج املدرسي سيضمن الدخول يف سوق العمل             
 .للتعليم باملدارس العليا هو إعداد الشبان لالندماج الناجح يف التعليم العايل

 . يف املائة من تالميذ جيل واحد يلتحقون بالتعليم يف املدارس العليا٣٥وحنو  -٦٦٨

، قد  ٢٠٠٤/٢٠٠٥وإن نسـبة مخسة ومثانني يف املائة من إمجايل عدد الطلبة املسجلني للسنة الدراسية                -٦٦٩
ويأيت التعليم .  يف املائة يتعلمون مهنة من املهن٦١,٣٦التحقوا باملدارس الثانوية، ومن بني هذا العدد، هناك نسبة 

على اكتساب املعرفة واملهارات واملمارسات يف جمال       املهين والتدريب عقب استكمال التعليم األويل وهو ينطوي         
والوظيفة األساسية للتعليم الثانوي املهين هي تدريب الطلبة على العمل، . العلـوم التطبيقـية ذات القيمة العملية     

 .وينتهي التدريب عند اجتياز االمتحان النهائي أو املتخصص. وكذلك مواصلة التعليم
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، فإن أربع سنوات من التعليم الثانوي ٢٠٠٦/٢٠٠٧ر، وابتداًء من السنة الدراسية ووفقاً للمفهوم املذكو -٦٧٠
يوفر ) املاتورا(وامتحان التخرج احلكومي    . املهـين ستنتهي بامتحان التخرج احلكومي أو بامتحان مدرسي هنائي         

 .ملالدخول يف التعليم العايل، فحني أن االمتحان املدرسي النهائي يوفر الدخول يف سوق الع

وينتهي التدريب املهين ملدة ثالث سنوات إىل االمتحان النهائي الذي ميكن من الدخول إىل سوق العمل،                -٦٧١
 .يف تعليم مهين ملدة أربع سنوات أو تعليم ختصصي) بشروط خاصة(وكذلك مواصلة التعليم 

البيطري، والتغذية، واحلراجة، الزراعة، وعلوم الطب :  فئة مهنية هي٢٦واملالمح التعليمية قد جتمعت يف  -٦٧٢
والـتجارة، واجليولوجـيا، واملـناجم، وعـلم املعادن، واهلندسة امليكانيكية، واهلندسة الكهربائية، والكيمياء،              
والتكنولوجيا، والنسيج، واجللود، والتصميم املختص باخلط، واخلدمات الشخصية، وعلم هيئة األرض، واهلندسة            

وتوريد األطعمة والسياحة، واالقتصاد، والقانون، وتقنيات املكاتب، والفنون، والرعاية املدنية، والنقل، والتجارة، 
 .الصحية، والتربية البدنية

 ملمح تعليمي من أجل ٨٠ -:  مالمح تعليمية، وهي تشمل    ٢٦٠ويف إطـار التعلـيم املهين، هناك حنو          -٦٧٣
 ملمح تعليمي من أجل ٥٠دة ثالث سنوات، و ملمح تعليمي من أجل التعليم مل      ٩٠التعلـيم ملدة أربع سنوات؛ و     

 . ملمح تعليمي للتعليم التخصصي٤٠التعليم ملدة سنتني؛ و

ويسـتهدف التعليم الفين الثانوي الطلبة من ذوي القدرات الفنية اخلاصة، ومن مث فإن الطلبة يتجاوزون                 -٦٧٤
 .اختباراً خاصاً ملواهبهم قبيل االلتحاق

، )ستة مالمح تعليمية  (لثانوي ضمن ثالثة فروع هي، الفنون اجلميلة التطبيقية         ويـنظم التعلـيم الفين ا      -٦٧٥
 ).املاتورا(وهو ينتهي بامتحان التخرج ). ملمحان تعليميان(، والبالية )ثالثة مالمح تعليمية(املوسيقا 

ين املتكيف مع   والتعلـيم الـثانوي للطلـبة مـن ذوي االحتياجات اخلاصة هو يف الواقع التعليم الثانوي امله                 -٦٧٦
وبدأ تكييف الربامج باختيار املالمح التعليمية الشائعة أكثر ملهنة من املالمح التعليمية واليت مبقتضاه يستطيع               . احتياجاهتم

 وبالنسبة لألشخاص من ذوي االحتياجات األعلى     -الطلـبة ذوو االحتياجات اخلاصة من اكتساب الكفاءات الالزمة          
والنوع الثاين من التكيف يتم يف املناهج والربامج املتعلقة         . رات العمل هو الذي ينظم فقط     درجة، فإن التدريب على قد    

وكقاعدة عامة، فإن مواد املوضوعات اليت تساعد على اإلعداد للتعليم العايل، جيري حتاشيها أو              . بـنطاق التعليم العام   
 .ليم الثانوي، فيجري اإلبقاء عليهاختفيضها، كما أن تلك اليت تضمن الوظيفة التربوية واجملتمعية للتع

 التعليم العايل

يتألف التعليم العايل من دراسات قبل التخرج تدوم من أربعة إىل ستة أعوام وهي تقدم يف أربع جامعات       -٦٧٧
وإىل جانب التدريس األكادميي، جيري االضطالع بأنشطة علمية وحبثية يف جماالت متنوعة،            . ويف كلـيات خاصة   

 . مستمر هليئة التدريسوهناك تدريب

 يف املائة من    ٢٧وحنو  . ويلـتحق الطلبة لوقت كامل أو جلزء من الوقت خالل السنة األوىل يف الكليات              -٦٧٨
وتقوم مؤسسات التعليم العايل بتحديد     . جيل واحد، وممن استكملوا التعليم باملدرسة العليا، يلتحقون باجلامعات        
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وجيوز للمرشحني ممن حصلوا على .  اجلدد، وجيري تنسيقها داخل اجلامعاتشروط ومعايري اختيار والتحاق الطلبة
تعلـيم املدرسة العليا وكذلك املرشحني من املدارس املهنية األخرى بدوام أربع سنوات ومدارس الفنون الثانوية،           

 .طلب التقدم للمسابقة

قاً الستكماهلم الدراسة الثانوية والنتائج وبسبب العدد احملدود من األماكن، يوجد إجراء لتصنيف املرشحني طب      -٦٧٩
 . وتظل معايري االلتحاق لطلبة كامل الوقت أو جزء من الوقت هي نفسها-اليت أحرزت يف امتحان التأهل 

سان سرييل وجامعة ميثوديوس يف سكويب، وسانت       : وتقـدم عملـية التعليم الثالثي يف أربع جامعات         -٦٨٠
عة جنوب شرق أوروبا يف تيتوفو واجلامعة احلكومية يف تيتوفو؛ ويف الكلية            كلمنـت أو هرييـد يف بيتوال، وجام       

 .وكل هذه املؤسسات مندجمة يف املؤمتر املشترك بني اجلامعات.  سكويب-اخلاصة للعلوم االجتماعية 

ه ومبقتضى القانون، فإن هذ. وتـنظم بـرامج خاصة يف اجلامعات الكتساب ما يسمى التعليم املهين العايل           -٦٨١
وهذا النوع من الدراسات ينبغي أن يصبح أكثر شعبية يف املستقبل نظراً         . الدراسات ينبغي أال تتجاوز ثالث سنوات     

 .الحتياجات سوق العمل إىل موظفني ماهرين جداً، وخاصة يف ميادين العلوم التقنية ويف العلوم احليوية التقنية

وط اخلاصة املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية       وعقـب الـتخرج، فـإن الطلبة الذين يستوفون الشر          -٦٨٢
. للمؤسسات اخلاصة بالتعليم العايل، ميكّنهم من مواصلة ختصصهم يف الدراسات املتخصصة أو يف درجة املاجستري

، وكذلك كدراسات مهنية عليا     )دراسات املاجستري (وتـنظم الدراسـات العليا كدراسات علمية أو فنية عليا           
القانون اخلاص بالتعليم العايل، اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،         ) (دراسـات متخصصة  (

وتستمر الدراسات العلمية أو الفنية العليا ملدة ثالثة فصول على األقل، منها فصالن للتدريس              ). ٦٤/٢٠٠٠رقم  
 شهور، وخيصص فصل منها للتدريس     وتستمر الدراسة الفنية العليا ملدة تسعة     . واآلخـر لتحضري رسالة املاجستري    

وحالياً، تقدم جامعة سان سرييل وميتوديوس يف سكويب، وجامعة سانت كليمنت . وثالثة شهور للعمل املتخصص
 .أوهريد، دراسات عليا

 .وبعد استكمال الدراسات املتخصصة، حيصل املرشح على دبلوم التخصص -٦٨٣

 .املاجستري وحيصل املرشح على لقب ماجستري يف العلوم أو يف اآلدابوتنتهي الدراسات العليا مبناقشة رسالة  -٦٨٤

 بلداً أوروبياً بإصالح هيكل التعليم العايل، جيري اآلن         ٢٩وطـبقاً لتوصيات إعالن بولونيا، وهو تعهد         -٦٨٥
ن الطلبة  وبذا، فإن عدداً كبرياً م    . تقدم دراسات جامعية قبل التخرج ودراسات عليا يف كليات مجهورية مقدونيا          

 .ستتاح هلم فرصة احلصول على الدراسات العليا

وجيري تنظيم  . وتعتـرب الدكتوراه أعلى لقب علمي وأكادميي يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة            -٦٨٦
ويتم احلصول عليها بعد مناقشة رسالة . الدكـتوراه أساساً مبوجب مبادئ اإلشراف، بدالً من الدراسات املنظمة         

راه أمـام جلـنة تتألف من مخسة خرباء يف اجملال ذي الصلة، وبعد تقييم مسبق من ثالث منظمات أو                    الدكـتو 
وورد املزيد من القواعد املفصلة ملناقشة الدكتوراه يف اللوائح         . مؤسسـات على األقل ذات الصلة مبجال الرسالة       
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كادميية حيث يستطيع املرشحون التقدم     الداخلية ملؤسسات التعليم العايل، وكذلك املؤسسات العامة العلمية واأل        
 .بطلب للحصول على درجة الدكتوراه

وقد واصلت احلكومة العمليات اليت بدأت بإعالن السربون وقامت بتنسيق اإلصالحات يف ميدان التعليم            -٦٨٧
الحات عقب وقد تسارعت اإلص. ٢٠١٠العايل مع عملية بولونيا خللق نقطة تالقي للتعليم العايل األورويب حبلول 

االنضـمام الـرمسي إىل عملية بولونيا، وذلك يف مؤمتر برلني للوزراء األوروبيني املسؤولني عن التعليم العايل يف                  
 .٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم (ويشكل القانون اخلاص بالتعليم العايل  -٦٨٨
اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم (لقانون التعليم العايل والقانون املعّدل ) ٦٤/٢٠٠٠
فالقانون ينظم املركز القانوين واستقاللية اجلامعات، وإنشاء . اإلطـار القـانوين لتنفـيذ العملـية       ) ٤٩/٢٠٠٣

، وأساليب التمويل، وهيكل    )زكيةالتقييم والت (املؤسسات احلكومية واخلاصة للتعليم العايل، ونظام كفالة النوعية         
وقد اعتمدت معايري ومقاييس إنشاء     . الدرجات، واإلطار املؤسسي واالعتراف بالدرجات واملؤهالت وغري ذلك       

وقد وضع اعتماد القانون اخلاص بإنشاء      . ٢٠٠٣مؤسسـات التعليم العايل، واليت تتم مبوجبها التزكية، يف عام           
شروطاً ) ٨/٢٠٠٤ الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم        اجلريدة(جامعـة حكومـية يف تيتوفو       

مسبقة معيارية وقانونية للحصول احملسن على التعليم العايل من طرف اجملتمعات اإلثنية اليت ال تتمتع باألغلبية، مثل 
 .األلبان وغري ذلك من اجملتمعات

، مت تأسيسه هيكل شراكة     ٢٠٠٣نوفمرب  /يف تشرين الثاين  ومع إنشاء جملس تطوير ومتويل التعليم العايل         -٦٨٩
ويدور عدد كبري . للكيانات اإلدارية احلكومية اإلدارية احلكومية ومؤسسات التعليم العايل أثناء عمليات اإلصالح

 .من أعمال جلان اجمللس حول حتديد معايري متويل التعليم العايل، وإعداد برنامج لتطوير التعليم العايل

وشـكلت وزارة التعليم والعلوم جلنة لرصد عملية بولونيا، تضم ممثلني عن جامعات مجهورية مقدونيا                -٦٩٠
وقد أعد الفريق التقرير الوطين املعىن بتنفيذ عملية بولونيا من . اليوغوسالفية السابقة، واملنظمات الطالبية والوزارة

 .٢٠٠٥ حىت ٢٠٠٤

التقييم، بوصفهما هيكلني مسؤولني عن ضمان النوعية يف التعليم    وقـد مت تأسـيس جملس التزكية ووكالة          -٦٩١
. جـرى االضـطالع مبشروع وطين ينص على التقييم الذايت األول ملؤسسات التعليم العايل             ، ٢٠٠٢ويف  . العـايل 

 وبالتعاون مع رابطة اجلامعات األوروبية، أجرى تقييم خارجي للجامعات احمللية من طرف كيانات مثل جملس عمداء
وستوجه املزيد من   . للمجتمع املفتوح " مقدونيا"أملانـيا، وسفارة فرنسا، ووزارة خارجية النمسا، ومؤسسة معهد          

األنشـطة يف جمـال ضـمان النوعـية حنو الوصول إىل شبكة النوعية للوكالة األوروبية، وقبول وتطبيق املقاييس،                   
 .يانات ضمان النوعية يف بلدان جنوب شرق أوروباواإلجراءات واخلطوط التوجيهية هلذه الشبكة، والتعاون مع ك

 .ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عضو يف شبكة وكاالت جنوب شرق أوروبا للتزكية والتقييم -٦٩٢

فاملستوى . ويعتـرب إدخال التعديل على النظام القائم للتعليم العايل، مبثابة العنصر الرئيسي لإلصالحات             -٦٩٣
ى الـثاين ينبغي أن يوجها بصورة خمتلفة، كما ينبغي أن يشكال مالمح خمتلفة، بغية تكيفهما مع             األول واملسـتو  
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، وبالتعاون مع مؤمتر    ٢٠٠٤ويف بداية   . االحتياجات الفردية، واالحتياجات األكادميية، واحتياجات سوق العمل      
وأثناء السنة األكادميية   . عايل والعلوم التطبيقية  العمداء األملان، نظمت وزارة التعليم والعلوم مؤمتراً للتعليم املهين ال         

، أدخلت معظم الكليات التقنية يف جامعيت سكويب وبيتوال دراسات ملدة ثالث سنوات، موجهة              ٢٠٠٤/٢٠٠٥
، "الشبكة األوروبية للمؤهالت"وتتابع مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أنشطة . حنو احتياجات سوق العمل

، إدراج مرحلة   TEMPUSومن املتوقع أن يتم عن طريق مشروع        . عداد شبكة وطنية للمؤهالت   وهي يف سبيل إ   
 . املمول من اللجنة األوروبيةTUNINGثالثة على مشروع 

وبسـبب ضرورة إجياد عالقة وثيقة مع أوروبا يف ميدان التعليم العايل والبحوث، فإن الوزراء يف مؤمتر                  -٦٩٤
وقد جرى التشديد على أمهية . ت لكي تشمل دراسات الدكتوراه ضمن عملية بولونيابرلني، قاموا بتمديد الدراسا

وقد جرى حتفيز   . الـبحوث، وكذلك تدريب الباحثني والنهوض بامليادين املشتركة بني الفروع يف الدورة الثالثة            
سيع التعاون  التحرك حنو دراسات الدكتوراه ودراسات ما بعد الدكتوراه، كما جرى تشجيع املؤسسات على تو             

كما جرى حتفيز إنشاء شبكات لدراسات الدكتوراه،       . يف جمـال دراسـات الدكتوراه وتعليم الباحثني الشبان        
وتستخدم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ". أوروبا املعرفة"وكذلك تطوير مراكز اجلودة، بوصفها مروجة لتطوير 

، والتعاون األورويب يف جمال برنامج ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢لبحوث السابقة، اإلطار السادس لالحتاد األورويب لربنامج ا
البحوث العلمية والتقنية، وبرنامج اليونسكو، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما 

ذلك لتعزيز البحث تقيم تعاون ثنائي مع بلدان االحتاد األورويب، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، وغريها و
وارامسوس ) Tempus(وتيمبوس ) Socrates(والتطوير ولقد أدت الربامج اجلديدة لالحتاد األورويب وهي سقراط،       

 .، إىل توسيع إمكانيات التحرك حنو مستويات ما بعد التخرج والدكتوراه)Erasmus Mundus(مندوس 

. تسقة مع النظام األورويب لنقل احلصائل العلميةوتـويل احلكومـة عناية خاصة لتطوير نظم املعدالت امل     -٦٩٥
والتوسع يف نظم احلصائل . وتسري عملية إعادة هيكلة الربامج الدراسية، وتقنينها وإدخال نظم احلصائل حنو األمام    

والعديد من  . بإدخـال العليم املهين واحلصائل من أجل التعلم مدى احلياة ينبغي أن يصبح جزءاً من اإلصالحات               
 ساعدت يف تطوير األمناط وإدخال نظم احلصائل يف مؤسسات التعليم العايل يف جامعيت              TEMPUSعات  مشـرو 

وقد نفذت  . ٢٠٠٥وأصبح تنفيذ هذا النظام األورويب يف تلك اجلامعات، إلزامياً ابتداًء من سنة             . سكويب وبيتوال 
ومية يف تيتوفو، واليت افتتحت يف      واجلامعة احلك . ٢٠٠١جامعـة جـنوب شرق أوروبا يف تيتوفو هذا النظام يف            

، ملزمة بتطوير براجمها الدراسية كيما يتماشى مع هذا النظام األورويب كما أن تنفيذ ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول
هـذا الـنظام ينـبغي أن يسهل احلركة األكرب للطلبة فيما بني مؤسسات التعليم العايل، داخل البالد، واإلقليم                   

ه أنشطة إضافية حنو تنفيذ دليل اللجنة األوروبية بشأن النظام األورويب لنقل احلصائل             وسوف يتم توجي  . وخارجـه 
 .العلمية، ورصد وتطوير وتنفيذ هذا النظام بوصفه نظاماً لتراكم ونقل احلصائل املتعلقة بالتعليم الرمسي وغري الرمسي

والبلد عضو يف شبكة    . ٢٠٠٣ة يف   ولقـد صدقت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة اتفاقية لشبون         -٦٩٦
naric/enic      ويعمل مركز املعلومات الوطين يف إطار وزارة       .  ملراكـز االعتراف باملناهج، والدرجات والدبلومات

، ينبغي وضع الشروط لكل طالب متخرج، وباإلضافة إىل الدبلوم، مينح أيضاً دبلوماً ٢٠٠٥وقبل . التعليم والعلوم
وينبغي أن تنضم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وبصورة نشطة إىل املشروع     . إضافياً دون رسوم إضافية   

 .املعين خبلق شبكة مؤهالت عاملية يف املنطقة األوروبية للتعليم العايل
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" كونراد اذموير "وكانت مؤسسة   . ، استضافت احلكومة املؤمتر اإلقليمي للتعليم طول احلياة       ٢٠٠٣ويف   -٦٩٧
وات هي الراعية ملهرجان التعلم طول احلياة، والذي شارك فيه، وباإلضافة إىل مؤسسات التعليم        وملـدة ثالث سن   

وقد أنشأت وزارة التعليم والعلوم فريق عمل لوضع استراتيجية         . العـايل، عدد كبري من املنظمات غري احلكومية       
 .للتعليم طول احلياة

هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة تقدم الدعم الكبري       وبالنسـبة لإلصالحات يف التعليم العايل، فإن مج        -٦٩٨
، ومع جملس أوروبا، ورابطة   )TEMPUSوغالباً مع برنامج    (وتضـطلع بـتعاون مـلحوظ مع اللجنة األوروبية          

اجلامعات األوروبية، ومركز اليونسكو األورويب للتعليم العايل، وإدارة العمداء األملانية، والبنك الدويل، ومؤسسة             
وهناك تعاون ثنائي مكثف مع بلدان أوروبا، وخاصة النمسا، وفرنسا، . وغري ذلك" مقدونيا"د اجملتمع املفتوح معه

وهولـندا، وسلوفينيا وسويسرا، وكذلك التعاون اإلقليمي مع بلدان بلقان الغربية، وألبانيا، والبوسنة واهلرسك،              
 .وكرواتيا، وصربيا ومونتيغرو

 رسوم التعليم

طلـبة امللتحقني يف احلصة احلكومية، والذين تقوم وزارة التعليم والعلوم بإعانة تعليمهم، رسم              يدفـع ال   -٦٩٩
 . يورو يف مجيع جامعات الدولة٢٠٠متويلي مشترك مببلغ 

 ١ ٠٠٠ و٤٠٠والطلبة الذين ميّولون دراساهتم ذاتياً أو الطلبة نصف الوقت، يدفعون رسوم أعلى تتراوح بني                -٧٠٠
 .وجيوز إعفاء هاتني الفئتني من الطلبة من دفع الرسوم إذا ما أبدوا نتائج عالية أثناء دراساهتم). لكليةرهناً با(يورو 

 تعليم الكبار

 سنة من العمر، والذين لبعض األسباب مل يستكملوا التعليم األويل يف الوقت ١٥جيوز للتالميذ األكرب من  -٧٠١
 سنة، وذلك بناء على طلب من التلميذ، أو         ١٧فس املدرسة حىت سن     احملدد، أن يستكملوا التعليم االبتدائي يف ن      

وبتقييم إجيايب من املعلم والطبيب النفساين، داخل مؤسسات التعليم االبتدائي للكبار أو يف             ) أو وصيه (ويل أمره   
 .مؤسسات أخرى طبقاً للقانون اخلاص بالتعليم االبتدائي، وحىت استكمال التعليم االبتدائي

وهو ميكّن املشتركني من احلصول على      . ترب التعليم األويل للكبار جزءاً ال يتجزأ من النظام التعليمي         ويع -٧٠٢
املهارات الالزمة، واملعارف والدراية من أجل التأقلم األسرع مع الوسط االجتماعي، والعمالة األسرع، واملزيد من 

 .التأقلم املرن واكتشاف طريقهم إىل سوق العمل

، فإن التعليم األويل للكبار ميكن تنظيمه داخل املدارس )٦املادة ( للقانون اخلاص بالتعليم االبتدائي وطبقاً -٧٠٣
ولكن، ومن الناحية العملية، . األولية، وكذلك يف مؤسسات تعليم الكبار ويف مؤسسات أخرى طبقاً هلذا القانون

وجيري التدريس يف   . ء باحتياجات املشتركني الكبار   فـإن املدارس األولية النظامية ال تنتظم أو ال تسعى إىل الوفا           
 .مدارس تعليم الكبار باللغتني املقدونية واأللبانية
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وميكن كذلك لألشخاص الذين مل يستكملوا تعليمهم األويل أن يدخلوا التعليم األويل للكبار، والذين هم  -٧٠٤
وهذا ينظم  . ل على التعليم األويل قد انتهى     قد جتاوزوا مخسة عشر سنة من العمر، وأن التزامهم بضرورة احلصو          

وينظم التدريس كوقت كامل وكإعدادي، رهناً بالسن، والقدرات        . وينفذ طبقاً لربامج تدريسية ومناهج خاصة     
 . البدنية للشخص واستعداده للتعلم الذايت-النفسية 

 .عملية التعليم النظامية يف املدارس الثانويةجزءاً ال يتجزأ من ) طلبة نصف الوقت(ويعترب التعليم الثانوي للكبار  -٧٠٥

وتعليم الكبار، وكجزء هيكلي من النظام التعليمي، مل يوضح بدقة يف نظام القوانني داخل نطاق التعليم                 -٧٠٦
 .ويف القوانني واللوائح األخرى

زء من الوقت، ممن    ، فإن طلبة الوقت الكامل أو جل      )٥٢املادة  (ووفقـاً للقـانون اخلاص بالتعليم الثانوي         -٧٠٧
والتعليم الثانوي املهين يأخذ شكل برامج ملدة       . استكملوا التعليم األويل ميكن هلم االلتحاق يف املدرسة الثانوية املهنية         

وينفذ التعليم املتخصص وفقاً لربامج خاصة      . سـنتني أو ثالث سنوات أو أربع سنوات أو برامج تعليمية متخصصة           
ه الربامج، ينبغي هلم أن يكونوا قد استكملوا برامج السنوات األربع، كما جيب عليهم أيضاً وبغية إدراج الطلبة يف هذ

 .أن ميتلكوا خربات عمل ملدة سنتني إىل مخس سنوات، رهناً بالدورة الدراسية أو نوع التعليم املتخصص

مهين ملدة سنتني، ومع ذلك،     وجيوز للطلبة الذين مل يستكملوا التعليم األويل االخنراط يف برنامج تدرييب             -٧٠٨
 .جيب استكمال املنهج التعليمي األويل املخصص يف نفس الوقت

 :ومع ذلك، فإن تعليم وتدريب الكبار يغطيان يف معظمهما بواسطة أنواع متعددة من الربامج -٧٠٩

 احلصول على التعليم املهين يف املدارس طبقاً للمناهج املوثقة من طرف املؤسسات احلكومية؛ -

بـرامج ودورات دراسـية يف مراكـز التدريب املهين للعمال املوضوعة على أساس املعلومات                -
وتنظم برامج  . املـأخوذة مـن رصد سوق العمل، وكذلك االحتياجات الشخصية للمرشحني          

 ودورات دراسية ملدد خمتلفة يف مراكز التدريب املهين للعمال؛

 .التخصص، بعد التعليم الثانوي املهينبرامج للتدريب املهين، والتدريب اإلضايف و -

 الذي اعتمد ٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥ومتـنح األولوية لتعليم الكبار وكما ورد يف الفصل السادس من برنامج          -٧١٠
بـالفعل، ويف االستراتيجية ذات الصلة، وذلك من ناحية رفع كفاءة املستوى التعليمي للسكان، بوصفه التحدي               

 .العملية واالجتماعية/ع التركيز على النوعية املتزايدة لقدراهتم املهنيةالرئيسي يف الفترة املقبلة، م

 احلصول املتساوي على التعليم للجميع

إن احلصول املتساوي على التعليم يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جيري تنظيمه طبقاً للدستور  -٧١١
 من الدستور احلق يف التعليم   ٤٤وتكفل املادة   .  الناشئة عنه  وللقوانـني اخلاصـة بالتعليم األويل والثانوي والعايل       

 .للجميع يف ظل ظروف متساوية، مع تركيز خاص على التعليم األويل، الذي يعترب إجبارياً وباجملان
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 من الدستور، فإن احلق يف التعليم مكفول لكل املواطنني على قدم املساواة،؛             ٤٤ و ٩ومبوجـب املادتني     -٧١٢
ن يف احلريات واحلقوق بغض النظر عن اجلنس والعرق ولون اجللد، واملنشأ الوطين أو االجتماعي،              وهـم متساوو  

. فاملواطنون متساوون أمام الدستور والقوانني. واملعـتقدات السياسـية أو الدينية، وامللكية أو املركز االجتماعي    
تعليم، ويف احلياة العامة، فإن هذا النص  بصورة خاصة على أن مجيع املواطنني هلم احلق يف ال ٤٤وتشـدد املـادة     

. الدستوري ال ميكن عرقلته؛ وعلى العكس فإن األنشطة املناسبة قد جرى االضطالع هبا لكفالة ممارسة هذا احلق                
 .والتعليم األويل إلزامي وجماين، يف حني أن التعليم الثانوي باجملان

 .كل مستويات التعليم ما عدا االبتدائي، جيوز إنشاء مؤسسات خاصة على ٤٥ومبوجب املادة  -٧١٣

 حىت ٢٠٠٥ودعماً للحصول املتساوي على التعليم، هناك بالفعل برنامج وطين معتمد لتطوير التعليم من  -٧١٤
، وخطـة العمـل الوطنية حلقوق الطفل يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وهي يف سبيلها إىل                 ٢٠١٥

 .اخلاصة حبقوق الطفل واألهداف اإلمنائية لأللفيةاالعتماد طبقاً لالتفاقية 

ويـتم التعلـيم األويل يف املـدارس األولية، وكذلك يف مؤسسات الرعاية الصحية أو املؤسسات اإلصالحية         -٧١٥
) ٤٥،  ٧،  ٦،  ٥،  ٣املواد  (وينص القانون اخلاص بالتعليم االبتدائي      . والتأديبـية يف بعض احلاالت اليت حددها القانون       

ويف الصف .  الدخول اإلجباري يف النظام التعليمي جلميع األطفال من سن سبع سنوات حىت سن أربعة عشرة سنة            على
األول للمدارس األولية، جيوز لألطفال أيضاً لألطفال أيضاً االلتحاق إذا ما كانوا قد بلغوا ست سنوات قبل بداية السنة 

وكل مدرسة أولية ملزمة بتنظيم     . خصص، أو طبيب نفساين أو معلم     الدراسـية، استناداً إىل تقييم إجيايب من طبيب مت        
التحاق مجيع التالميذ، وبطريقة موقوتة، الذين يقطنون يف املنطقة اليت تغطيها تلك املدرسة، وكما حددته وزارة التعليم                 

أو حضورها  وصي ملزم بإحلاق طفله أو طفلته يف املدرسة األولية وهو مسؤول عن حضوره              /وكـل والد  . والعلـوم 
ويف حاالت عدم إحلاق األطفال يف مدرسة، أو يف حاالت الغياب غري املوضحة لألطفال عن املدرسة                . املدرسي املنتظم 

 . يوماًَ، فإن املدرسة األولية ملزمة بإخطار وزارة التعليم والعلوم بناء على ذلك٣٠األولية ملدة ال تقل عن 

تعليمية اخلاصة، ورهناً مبستوى إعاقتهم، فيجري إدماجهم يف فصول       أما التالميذ من ذوي االحتياجات ال      -٧١٦
. وحيق هلؤالء األطفال التمتع بالتنقل اجملاين     ). خاصة(نظامية باملدارس األولية أو يف فصول داخل مدارس منفصلة          

اد للحياة  وجيـري تنظيم العملية التعليمية هلؤالء األطفال بطريقة متكنهم من اكتساب املعارف وكذلك االستعد             
 .واالندماج يف اجملتمع احمللي بطريقة أسهل

وميكـن للمواطنني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية أن حيصلوا على التعليم األويل أيضاً يف مجهورية                -٧١٧
وتوفر ملؤسسات احلكومية التعليم اإلجباري لألشخاص      . مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وبشروط حيددها القانون     

ويقود مكتب تطوير التعليم بوضع صيغ خمتصرة . ن حملياً، وكذلك السكن باجملان والكتب املدرسية للتالميذاملشردي
 .للمناهج الدراسية القائمة

ويـتم االلتحاق باملدارس الثانوية عن طريق مسابقة تعلن عنها وزارة التعليم والعلوم يف وقت ال يتجاوز     -٧١٨
حدث وكان هناك عدد أكرب من الطلبة عما هو حمدد يف إعالن املسابقة             فإذا ما   . مـارس من كل عام    / آذار ٣١

شهادات من املسابقات الدولية واحلكومية،     (لطلـب االلـتحاق باملدارس العامة، تطبق معايري إضافية لاللتحاق           
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دارس ويقدم التعليم الثانوي بواسطة امل. وبعد احلصول على رأي مناسب من املدرسة العامة    ) واختـبارات التأهل  
والطلبة الذين  . ، وكذلك يف مدارس خاصة    )احلكومـية، والبلدية، أو مدارس مدينة سكويب      (الـثانوية العامـة     

استكملوا التعليم األويل جيوز هلم االلتحاق يف املدارس الثانوية أو العالية، يف حني أن الطلبة الذين استكملوا التعليم 
وجيب قضاء سنتني يف التعليم املهين بالنسبة . ء الوقت يف التعليم املهيناألويل جيوز هلم االلتحاق لوقت كامل أو جلز

لألشخاص الذين مل يستكملوا التعليم األويل، واملطلوب منهم استكمال مناهج التعليم األويل املوضوعة بالتوازي              
يف مؤسسات أخرى وميكن كذلك تنظيم تدريب مهين للكبار وثالث سنوات من التدريب املهين . مع التعليم املهين

والتدريس يف املدارس الثانوية جيري باللغة املقدونية، مع استخدام األجبدية السرييلية، يف            . منشأة مبوجب القانون  
حني أنه بالنسبة ألفراد اجملتمعات احمللية اإلثنية األخرى، فإن التدريس يف املدارس العامة جيري بلغة اجملتمعات احمللية 

ويستخدم أفراد  . ملنصـوص عليها يف هذا القانون، ولكن مع دراسة إلزامية للغة املقدونية           اإلثنـية، بالطـريقة ا    
 .اجملتمعات احمللية اإلثنية، الذين حيضرون التدريس بلغتهم األم، كتب مدرسية مكتوبة بلغة التدريس

يستكملوا املدرسة األولية،   وجيوز للطلبة املنتظمني الذين استكملوا التعليم األويل والطلبة املهرة الذين مل             -٧١٩
ومن مل يستكمل التعليم األويل جيوز لـه االلتحاق بتصريح من الوزارة،           . االلـتحاق بـاملدارس الفنـية العامة      

ومينح الطلبة كذلك الفرصة لاللتحاق يف فصول املدارس العالية اليت تضطلع بربامج            . الكتسـاب تعليم أويل مواز    
 .لالمتحان النهائي الدويل

وميكن للمدارس الثانوية العامة أن جتري التدريس بإحدى اللغات املستعملة دولياً، يف حني أنه جيري يف                 -٧٢٠
وتوافق الوزارة على اللوائح القانونية للقيام بالتدريس بإحدى اللغات املستعملة          . املـدارس اخلاصة، بلغة أجنبية    

 على أن املواطنني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية         من القانون اخلاص بالتعليم الثانوي     ٥وتنص املادة   . دولياً
 .جيوز هلم احلصول على التعليم الثانوي بالطريقة املنصوص عليها يف القانون

واألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة أمامهم الفرصة ملواصلة تعليمهم الثانوي يف مدارس ثانوية منفصلة  -٧٢١
 .مستوى إعاقتهم، وإذا ما كانوا قد استكملوا التعليم األويل اإلجباريأو نظامية، مسجلة وجممعة طبقاً لنوع و

وما زال اختيار الطلبة للمدارس الثانوية متأثراً باالنقسامات التقليدية بني مهن الرجال والنساء، ويف هذا               -٧٢٢
يسود فيها عدد   الصـدد، هـناك نوع من التمثيل غري املتوازن للطلبة من الذكور واإلناث وهناك مدارس ثانوية                 

 .، بينما يفضل الطالب مدارس اهلندسة امليكانيكية أو الكهربائية)االقتصاد والطب(الطالبات 

، والتعليم للجميع حبلول    ٢٠١٥ حىت   ٢٠٠٥ومن خالل مشروعات مثل مشروع عقد إدماج الغجر من           -٧٢٣
وخاصة (لطلبة يف التعليم الثانوي      برعاية اليونسكو، فإن مكتب تطوير التعليم يبذل جهوده لزيادة عدد ا           ٢٠١٥

 .وبفضل تعليم اآلباء، تعمل فرق اخلرباء على زيادة الوعي بأمهية التعليم). بني سكان الغجر ويف املناطق الريفية

والشخص الذي أكمل تعليمه األويل يف اخلارج، يستطيع االلتحاق مبدرسة ثانوية إذا ما مت التصديق على                 -٧٢٤
 .يها يف اخلارجالشهادة اليت حصل عل

 ٦املواد (ولكل شخص احلق يف احلصول على التعليم العايل، والذي ينظمه القانون اخلاص بالتعليم العايل            -٧٢٥
ويضـع هـذا القـانون الشـروط األساسية لاللتحاق يف الدراسات قبل التخرج وبعد التخرج                ). ١٥٧ و ٥٩و
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يوغوسالفية السابقة حيق هلم احلصول على ظروف       وهو ينص على أن مواطين مجهورية مقدونيا ال       . والدكـتوراه 
ويتم االلتحاق بدراسات ما قبل التخرج عن طريق        . وحقوق متساوية يف التعليم داخل مؤسسات التعليم الثالثي       

. وهي حتتوي على املعايري والظروف اللتحاق املرشحني، وهي متساوية جلميع املواطنني. مسابقة تعلن عنها اجلامعة
وتتخذ احلكومة قراراً بشأن عدد الطلبة الذين       . رض توفري احلصول املتساوي على التعليم الثالثي      ويـتم هـذا بغ    

، وذلك بناء على مقترح     )والذين ميول تعليمهم من ميزانية الدولة     (سيلتحقون يف املؤسسات العامة للتعليم العايل       
وتتخذ اجلامعة القرار بشأن عدد الطلبة . جلامعةمن اجلامعة احلكومية واستناداً إىل الرأي املسبق الصادر عن جملس ا

 .املقبولني يف املؤسسات احلكومية للتعليم الثالثي كزيادة على احلصة املوضوعة، وذلك بشروط حيددها القانون

والشخص الذي أكمل الدراسة الثانوية ملدة أربع سنوات والذي يستويف الشروط واملعايري اخلاصة مبسابقة  -٧٢٦
 .جيوز له أن يلتحق يف دراسات ما قبل التخرجااللتحاق، 

وينص القانون على احلصول املتساوي والعادل على التعليم الثالثي للمواطنني الذين ينتمون إىل جمتمعات               -٧٢٧
هو " التمييز اإلجيايب "وألغراض خلق ظروف مسبقة للممارسة الفعلية هلذا احلق، فإن اإلجراء املسمى            . األقلـيات 

وهذا اإلجراء ميكّن أفراد جمتمعات األقليات يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من            . طبيقهالـذي جيري ت   
االلـتحاق يف السـنة األوىل للدراسات باإلضافة إىل الطلبة اآلخرين، وذلك استناداً إىل ضرورة استيفاء شروط                 

وهذا . ة عدد الطلبة يف احلصة اإلضافية     وحتدد احلكوم . املسـابقة املوضوعة، مع إنشاء ما يسمى احلصة اإلضافية        
اجلريدة الرمسية جلمهورية (،  ٢٠٠٣اإلجراء، ومع التعديالت اليت أدخلت على القانون اخلاص بالتعليم العايل لعام            

 من  ٩، قد وضع مبثابة التزام قانوين وهو قد أدرج ضمن الفقرة            )٤٩/٢٠٠٣مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم     
 .لقانون من ا٩٥املادة 

أي توفري (ويتمـتع املواطـنون األجانب باحلصول على التعليم الثالثي، وعلى أساس مبدأ املعاملة باملثل              -٧٢٨
واألشخاص عدميو اجلنسية هلم حق احلصول على ذلك مبوجب شروط          ). ظـروف متسـاوية لطالبنا يف اخلارج      

 .حيددها القانون وطبقاً لالتفاقات الدولية املصدق عليها

وأي شخص يكون قد استكمل أقل من أربع سنوات من التعليم الثانوي جيوز لـه االلتحاق بالدراسات               -٧٢٩
قبل التخرج اليت تدوم أقل من أربع سنوات أو يف املدارس الفنية العالية، إذا ما كان الشخص قد استوىف الشروط                 

 .وط واملعايري اليت قررهتا املسابقةواملعايري اليت قررهتا النظم األساسية ملؤسسات التعليم العايل والشر

وأي شخص يتمتع مبهارات غري عادية جيوز له االلتحاق بالدراسات الفنية، وذلك رغم أنه مل يستكمل   -٧٣٠
التعلـيم الـثانوي، وبشروط للحصول على التعليم الثانوي حىت هناية السنة الثانية للدراسات، وطبقاً للشروط                

 .ساسي للكليةاملنصوص عليها يف النظام األ

وباإلضافة إىل اجلامعات احلكومية، فإن املؤسسات اخلاصة للتعليم العايل توفر كذلك احلصول على التعليم  -٧٣١
العـايل، إذا مـا كانـت قد استوفت الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون، واستناداً إىل موافقة صادرة عن                    

 الظروف واملعدات ألداء األنشطة التعليمية والعلمية الفنية، كما واملؤسس ملثل هذه املؤسسة ملزم بتوفري. احلكومة
 .جاء يف القانون اخلاص بالتعليم العايل والالئحة اخلاصة باملعايري واملقاييس
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اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (وباعـتماد القـانون اخلـاص بإنشـاء اجلامعة احلكومية يف تيتوفو              -٧٣٢
، جرى إنشاء اجلامعة احلكومية يف تيتوفو وبدأت عملها طبقاً للقانون      )٨/٢٠٠٤قم  اليوغوسـالفية السـابقة، ر    

كلية العلوم  : وهي تتكون من مخس كليات هي     . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١اخلـاص بالتعلـيم العايل منذ       
لدراسات الفنون  الطبيعية والرياضيات؛ وكلية العلوم اإلنسانية والفنون؛ وكلية االقتصاد؛ وكلية احلقوق، ومركز            

 يف ٩٠ويف هذه اجلامعة، وبالنسبة ألفراد اجملتمع األلباين الذين يشكلون أكثر من . التطبيقية، كمدرسة مهنية عالية
وينص قرار احلكومة بشأن احلصص اإلضافية      . املائـة مـن عدد الطالب امللتحقني، يتم التدريس باللغة األلبانية          

، على أن أفراد اجملتمع احمللي      ٢٠٠٤/٢٠٠٥لية، والذي اعتمد للسنة الدراسية      اللتحاق الطلبة أفراد اجملتمعات احمل    
األلـباين جيوز هلم دخول اجلامعات احلكومية بنفس املناهج الدراسية اليت تدرس يف اجلامعة احلكومية يف تيتوفو،                 

 .وفقط يف إطار احلصص النظامية

د اجملتمع األكادميي، مبوجب شروط متساوية      وميكن لكل شخص احلصول على وضع طالب ومن مث أفرا          -٧٣٣
، للطالب احلق يف الدراسة لوقت كامل       ١٥٧وعمالً باملادة   . وضعها القانون، والنظام األساسي وبرنامج الدراسة     

وللطالب . ويف وضع طالب لوقت كامل، وكذلك احلق يف الدراسة جلزء من الوقت ووضع طالب جلزء من الوقت
راسات وأن يدرس بصورة متزامنة عدة برامج دراسية يف جماالت خمتلفة، وكذلك مناهج             احلق يف اختيار نوع الد    

هلا احلق يف مواصلة الدراسات يف مؤسسة أخرى للتعليم العايل إذا /وعند التحاق الطالب، فإن ل ـه. دراسية متنوعة
، واملكتبات،  )األجهزة(وميكن أن يستخدم الطالب احلجرات، واملعدات       . مـا توقفت املؤسسة األوىل عن العمل      

وحيق . وبرامج احلواسب اإللكترونية، كل البىن األساسية العلمية واألكادميية األخرى التابعة ملؤسسة التعليم العايل            
واألشخاص الذين ليسوا بآباء، واملكفوفون، والصم،      . للطالـب كذلـك احلصـول على خدمات منوذج الطلبة         

أو الثانية، واألمهات ذوات الرضع حىت سن ست سنوات، وكذلك          واألشـخاص املعـاقون من الدرجة األوىل        
. األشخاص يف املستشفيات، ميكنهم كذلك احلصول على وضع طالب، أو مرشح لدرجة الدكتوراه أو للتخصص             

 .ويزودهم النظام األساسي ملؤسسة التعليم العايل مبزايا خاصة

 من القانون   ٩٥ومع ذلك، تتوخى املادة     . ملقدونيةوجيـري التدريس يف مؤسسات التعليم العايل باللغة ا         -٧٣٤
وميكن كذلك القيام   . إمكانـية الـتدريس بلغات أفراد اجملتمعات احمللية اإلثنية، مبوجب شروط حيددها القانون            

كبعض الربامج الدراسية بلغة أجنبية، وألجزاء من الربامج الدراسية اليت : بالتدريس بلغة من اللغات املستعملة دولياً
 .يشارك فيها أساتذة أجانب وللربامج الدراسية اليت ينظم تدريسها باللغة املقدونية كذلك

ويضـطلع عـدد كـبري من املنظمات غري احلكومية بربامج تعليمية وتنظم أنشطة مبوجب الظروف            -٧٣٥
 .املتساوية للجميع
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 ، طبقاً ملكتب اإلحصاءات احلكوميعدد الطلبة يف التعليم األويل والثانوي والعايل

 السنة املدارس األولية املدارس الثانوية التعليم املهين العايل التعليم العايل

١٩٩٥/١٩٩٦ ٢٥٩ ٥١٥ ٧٧ ٨١٧ ١ ٥١٠ ٢٨ ٠٧٣ 
١٩٩٦/١٩٩٧ ٢٥٨ ٥٨٧ ٨٠ ٩٠٣ ٨٨٦ ٢٩ ٨٦٨ 
١٩٩٧/١٩٩٨ ٢٥٦ ٢٧٥ ٨٤ ٠٥٩ ٩٩٥ ٣٢ ٠٤٨ 
١٩٩٨/١٩٩٩ ٢٥٥ ١٥٠ ٨٧ ٤٢٠ ١ ٠٢٦ ٣٥ ١٤١ 
١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٥٢ ٢١٢ ٨٩ ٧٧٥ ٩٢٧ ٣٥ ٩٩٥ 
٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٤٦ ٤٩٠ ٩٠ ٩٩٠ ٨٤٠ ٣٩ ٤٠٦ 
٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٤٢ ٧٠٧ ٩٢ ٠٦٨ ١ ١٢٣ ٤٣ ٥٦٧ 
٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٣٥ ٥١٦ ٩٣ ٥٢٦ ٨٩٣ ٤٤ ٧٣١ 

 .مكتب اإلحصاءات احلكومي :املصدر

 هيئة التدريس يف التعليم األويل والثانوي والعايل

 السنة التعليم األويل يم الثانويالتعل التعليم العايل

١٩٩٥/١٩٩٦ ١٣ ٢٥٤ ٤ ٧٧٦ ١ ٢٨٥ 
١٩٩٦/١٩٩٧ ١٣ ٣١٠ ٥ ٠٦٤ ١ ٣٤١ 
١٩٩٧/١٩٩٨ ١٣ ٣٧٦ ٥ ٢٢٦ ١ ٤٠٨ 
١٩٩٨/١٩٩٩ ١٣ ٦٠٤ ٥ ٣٧٢ ١ ٣٨٥ 
١٩٩٩/٢٠٠٠ ١٣ ٧٨٢ ٥ ٥٥٧ ١ ٤٨٣ 
٢٠٠٠/٢٠٠١ ١٣ ٣٢٩ ٥ ٤٦٧ ١ ٤٩٥ 
٢٠٠١/٢٠٠٢ ١٣ ٥٠٨ ٥ ٥٥٠ ١ ٥٦١ 
٢٠٠٢/٢٠٠٣ ١٣ ٦٧٨ ٥ ٧٤٩ ١ ٥١٩ 

 .مكتب اإلحصاءات احلكومي :املصدر

وعـند تقارن بيانات التعليم األويل والثانوي، يالحظ املرء أنه ويف السنوات الثماين املاضية، هبط عدد                 -٧٣٦
 .الطلبة يف التعليم األويل بصورة متواصلة، يف حني أن عدد طلبة التعليم الثانوي يف ارتفاع مستمر

العقد املاضي، بلغ عدد الطلبة امللتحقني باملدارس األولية وبالنسبة لعدد األطفال يف السن             وعـلى مدى     -٧٣٧
 . يف املائة٩٦، نسبة ) سنة١٤-٧(الرمسي للدراسة 
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 :والتوسع يف التعليم اإللزامي متوقع من أجل 

رسة إىل نسبة  يف املائة يف السنة قبل االبتداء يف دخول املد٨٢,٢٣زيادة التغطية احلالية من نسبة  -
  يف املائة؛١٠٠

 حتسني اهليكل التعليمي للسكان؛ -

 تعزيز التعليم األساسي؛ -

 حتسني فرص التوجه املهين؛ -

 تسهيل وإجناز االنتقال من التعليم األويل إىل التعليم الثانوي؛ -

 حتقيق تعاقب الربنامج؛ -

 .االستخدام األفضل للقدرات التعليمية يف املناطق الريفية -

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ حىت ١٩٩٥/١٩٩٦لذين أكملوا تعليمهم من عدد الطلبة ا

 التعليم العايل

ماجستيـر 
العلــوم 
 واملتخصصني

درجـات 
 الدكتوراه

العلــوم 
 االجتماعية

العلـوم 
البيولوجية
 احليوية

العلوم 
 الطبية

العلوم 
 التقنية

العلـوم 
ة الطبيعي

 اجملموع والرياضيات

التعليم 
املهين 
 العايل

التعليم 
 التعليم األويل الثانوي

 

  ٢٩ ٨٧١ ١٨ ٣٨٨ ٦٧١ ٢ ٥٢٧ ١٥٣ ٦٨٨ ٢٥٩ ١٩٠ ١ ٢٣٧ ٥١ ٤٣ ١٩٩٥/١٩٩٦ 

  ١٩٩٦/١٩٩٧ ٣٠ ٥٢٢ ١٨ ٧٨٧ ٥٢٨ ٢ ٥٩٧ ١٦٥ ٧٤٣ ٣٨٠ ١٦٩ ١ ٠٦٧ ٥٦ ٧٧ 

  ١٩٩٧/١٩٩٨ ٣٠ ٢٥٢ ١٩ ٧٩٠ ٤٣٦ ٢ ٥٦٤ ٢٤٦ ٧٢٢ ٣١٥ ١٣٩ ١ ١٤٢ ٥١ ٧٦ 

  ١٩٩٨/١٩٩٩ ٣٠ ٣٨٩ ٢٠ ٥١٥ ٤٤٧ ٣ ٢٨٨ ٢٠٥ ٦٨٨ ٢٩٢ ١٦٨ ١ ٩٣٥ ٣٤ ١٠٦ 

  ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٣٠ ٥٦٤ ٢١ ٥١٠ ٤٠٢ ٣ ٣٣٨ ٢٤٨ ٦٧٨ ٣٢٣ ١٤٢ ١ ٩٤٧ ٤٦ ٧٤ 

  ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٣٠ ٢٥٢ ٢٢ ٧٢٤ ٣٠٠ ٣ ١٨٠ ٢٣٦ ٥٧٣ ٢٩٥ ١٣٢ ١ ٩٤٤ ٦٨ ١٥٦ 

  ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٣١ ٠٩٠ ٢٣ ٠٥١ ٣٢٤ ٣ ٢٩٤ ٢٤٦ ٥٣٠ ٢٨٧ ١٤٧ ٢ ٠٨٤ ٥١ ٩٦ 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٣٠ ٠٩٥ ٢٣ ٨٥١ ٢٢٦ ٤ ١٧٨ ٢٨٠ ٦١٢ ٣٠٦ ٢١٣ ٢ ٧٦٧ ٥٩ ٦١ 

 .مكتب اإلحصاءات احلكومي :املصدر

ويبني اجلدول أعاله أنه قد حدث يف السنوات األخرية زيادة يف اجتاه الطلبة الذين أكملوا مثاين سنوات من  
 .التعليم األويل ملواصلة تعليمهم
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 عدد الطلبة يف املدارس األولية اخلاصة

  اجملموع املقدونيون األلبان الترك الصرب

- - ١٩٩٦/١٩٩٧ ١ ٣٧٠ ١ ٣١١ ٥٩ 
- - ١٩٩٧/١٩٩٨ ١ ٤٢٩ ١ ٣٦٢ ٦٧ 
- - ١٩٩٨/١٩٩٩ ١ ٣٥٣ ٢٦٩١ ٨٤ 
- - ١٩٩٩/٢٠٠٠ ١ ٢٨١ ١ ١٧١ ١١٠ 
- - ٢٠٠٠/٢٠٠١ ١ ٣٤٢ ١ ١٤٤ ١٩٨ 
- - ٢٠٠١/٢٠٠٢ ١ ٢٩٠ ١ ٠٩٧ ١٩٣ 
- - ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ١ ١٩٨ ١ ٠٩٣ ١٠٥ 

 عدد الطلبة يف مدارس الكبار

  اجملموع ناملقدونيو األلبان الترك الصرب

- - ١٩٩٦/١٩٩٧ ١ ١٢٧ ٨٩٢ ٢٣٥ 
- - ١٩٩٧/١٩٩٨ ١ ٦٨٢ ١ ٠٨٤ ٥٩٨ 
- - ١٩٩٨/١٩٩٩ ١ ٦٠٨ ١ ١١٧ ٤٩١ 
- - ١٩٩٩/٢٠٠٠ ١ ٢٧٢ ٩٦١ ٣١١ 
- - ٢٠٠٠/٢٠٠١ ١ ١٣٧ ٨١٠ ٣٢٧ 
- - ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٦٨٦ ٤٨١ ٢٠٥ 
- - ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٥٥٢ ٣٦٧ ١٨٥ 

 .مكتب اإلحصاءات احلكومي :املصدر

ولقد . الفـترة التالية، ينتظر أن ينخفض عدد السكان الشبان بالنسبة لعدد الكبار والسكان املسنني             ويف   -٧٣٨
حدد هذا االجتاه وبشكل قوي وضع سياسة تعليمية للحكومة، وخاصة فيما يتعلق بشبكة مقدمي خدمات التعليم 

 .الدولة يف الفترة املقبلةوقوهتم على احلشد، وكذلك خصائص وطابع فرص التعليم اليت ينبغي أن توفرها 

ومن ناحية التعليم األكادميي والتعليم املهين الثانوي، تسري االجتاهات حنو النوعية املتزايدة للتعليم والوفاء               -٧٣٩
والتغيريات األكثر أمهية هي الربامج واملناهج الدراسية اجلديدة، واليت مبوجبها جيري           . باحتـياجات سوق العمل   

ومن مث، فإن أعداد طلبة املدارس العالية وطلبة املدارس املهنية          .  أوسع الختيار املوضوعات   تـزويد الطلبة بفرص   
وطبقاً لتغيريات الربنامج والعملية يف املدارس العليا ويف التعليم الثانوي ملدة أربع سنوات،             . الـثانوية، ستتساوى  

ذه االمتحانات سيعمل وبشكل كبري على      والتنفيذ الناجح إلجناز ه   . جرى إدخال تدرج جديد وامتحانات هنائية     
 .حتسني نوعية التعليم الثانوي وسيسهل االلتحاق يف التعليم العايل

ويف املستقبل القريب، فإن أحد التحديات الرئيسية أمام واضعي السياسة التعليمية والنظام التعليمي              -٧٤٠
مع التركيز اخلاص على رفع كفاءة نوعية       ككل، من املتوقع أن يكون هو املستوى احملسن لتعليم الشبان والكبار،            
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، فإن معظم األشخاص العاطلني قد استكملوا       ٢٠٠٢وطبقاً لبيانات عام    . كفاءاهتم وخرباهتم العملية واالجتماعية   
ومن مث، فإن مفهوم التعليم والتدريب طوال احلياة ينبغي أن يساعد على إنشاء رابطة              . التعلـيم العايل واجلامعي   

 .ليم من جهة، وسوق العمل والتغيريات االجتماعية من جهة أخرىفعالة بني التع

 رواتب املعلمني يف املدارس األولية والثانوية مقارنة برواتب املوظفني املدنيني

 معلمون يف املدارس األولية معلمون يف املدارس الثانوية موظفون مدنيون

  :تعليم ثانوي
  دينار مقدوين٦ ٦١٥ 

 :تعليم جامعي
 دينار مقدوين١٣ ٣٧٧ :نمستشارو

 دينار مقدوين١١ ٩٥٦ : موظف كبري
  دينار مقدوين١٠ ٧٨٠ : موظف مكتب

 :تعليم جامعي
  دينار مقدوين١١ ٩٧٣

 :التعليم العايل
  دينار مقدوين٩ ٦٠٠ 

 تعليم جامعي
  دينار مقدوين١١ ٢٠٠ 

 )البداية(راتب هيئة التدريس يف التعليم العايل 

 ينار مقدوين د١٥ ٤٦٩ مساعد مبتدئ -

  دينار مقدوين١٥ ٧١٨ مساعد -

  دينار مقدوين٢٠ ٧٠٨ حماضر -

  دينار مقدوين٢٢ ٤٥٥ أستاذ مبتدئ -

  دينار مقدوين٢٤ ٩٥٠ أستاذ -

 يف املائة على صايف الراتب وعلى مجيع مستويات التعليم وللموظفني املدنيني، عن كل ٠,٥وتضاف نسبة  -٧٤١
 .سنة عمل

 مرتبات املدرسني العاملني يف املناطق اجلبلية واحلدودية، نظري العمل يف ظروف وتضاف أموال إضافية على -٧٤٢
 ).صفوف خمتلطة(وينطبق هذا أيضاً على املدرسني العاملني يف فصول موحدة . صعبة

ومـن املتوقع أن حيدث نوع من التحسن يف املركز املادي واملهين للمدرسني يف التعليم األويل والثانوي                  -٧٤٣
مساعد مدرس، ومدرس ومدرس    : حكام القانونية املتعلقة بتطوير مسارهم الوظيفي باكتساب األلقاب       بفضل األ 

مرشد، مما سيحدث حافز إضافية للمعلمني ألهنا ستميز بصورة واضحة جداً ليس فحسب فيما يتعلق باأللقاب بل 
 .وبالرواتب كذلك

نيني وفقاً لالعتمادات املخصصة هلذا الغرض يف وقد جرى رفع الرواتب وإضافات الرواتب للموظفني املد  -٧٤٤
 .٢٠٠٦مارس / آذار٣١وسيتم إجناز هذه العملية يف . ميزانية الدولة
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نقابة التعليم والعلوم   (وجيري االضطالع بذلك طبقاً للوائح القانونية واالتفاقات اجلماعية من نقابات العمال             -٧٤٥
 ).٢٠٠٥واملتوقع استكماهلا يف (جريت تعديالت على االتفاق اجلماعي ويف الفترة املشمولة بالتقرير، أ). والثقافة

 .إدارة االعتمادات اهلامة الكبرية وإيراداهتا: وتتمتع مؤسسات التعليم العايل باستقالليتها اليت تظهر عن طريق -٧٤٦

 ميزانية التعليم يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 التمويل

التعليم والتدريب والعلوم والبحوث مرحباً دائماً وهو أهم عامل قوي للكفاءة واملنافسة يعترب االستثمار يف  -٧٤٧
وهذا يفترض مسبقاً التمويل الثابت لوزارة التعليم ودعم ميزانيتها         . الوطنـية وبالتايل التنمية املستدامة يف البالد      

صراً من األموال العامة، ال شك إذن أن        وإذا ما أخذ املرء يف احلسبان أن هذه القطاعات متول ح          . بصورة مالئمة 
 .مسؤولية هذه االستثمارات تقع على عاتق القطاع العام

ونظـراً ألنـه من املتوقع حدوث ضغط إضايف بشأن ختصيص اعتمادات للتعليم ولتدريب الكبار والبحوث                 -٧٤٨
 .دهتا، وكذلك إجياد مصادر بديلة للتمويلالعامة، فسيكون من الالزم إعادة النظر يف ميزانية وزارة التعليم والعلوم وزيا

 احلالة الراهنة -٧٤٩

  من الناتج احمللي اإلمجايل؛٣,٤٩ استأثرت ميزانية التعليم بنسبة ٢٠٠٣يف  -

  يف املائة؛٠,٧٧، اخنفضت ميزانية التعليم بنسبة ٢٠٠٣ وحىت ١٩٩٩وبالنسبة للفترة من  -

 يف املائة   ٢٢,٦٦املائة إىل التعليم األويل، و     يف   ٥٩,١٥ومن إمجايل ميزانية التعليم، توجه نسبة        -
 يف ٣,٨١ يف املائة ملستويات التلميذ و١,٩٢ يف املائة للتعليم العايل، و١٢,٤٦للتعليم الثانوي، و

 املائة ملستوى الطلبة؛

 يف املائة للرواتب، يف حني أن هذه        ٨٠ومـن بني االعتمادات املخصصة للمدارس، توجه نسبة          -
 .٩٠ التعليم العايل تزيد على النسبة املئوية يف

 )وزارة املالية: املصدر(

وستبذل وزارة التعليم والعلوم جهودها لضمان التدفق األوسع لالعتمادات على التعليم والتوزيع احملسن              -٧٥٠
لـلموارد عن طريق التنسيق األفضل عند تنفيذ األنشطة، وخفض األنفاق غري الضروري، والتعاون مع السلطات                

ة، والتعاون مع املؤسسات الدولية وتنسيق اإلجراءات املشتركة مع القطاع غري احلكومي، وذلك باالستفادة              احمللي
 .من قدرات اخلربة احمللية

ورغم أن متويل التعليم يف املناطق   . من األمهية مبكان حتديد نظام متويل واضح يف عملية ال مركزية التعليم            -٧٥١
 أغلى، فينبغي أال يكون ذلك سبباً يف تعريض نوعية التعليم والتدريب للخطر وإنكار    الريفية املبعثرة السكان يعترب   
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ويف هذا الصدد، فإن توزيع االعتمادات سيتم بصورة فعالة، ومرحبة وعادلة،           . احلـق املتأصل يف التعليم للجميع     
ات والسكان، وخاصة اجملموعات    اسـتناداً إىل أولوية الدولة، ويف نفس الوقت مراعاة القوة املالية احلقيقة للبلدي            

وهلذا الغرض، سيكون من الضروري تعزيز اإلشراف على        . املهمشـة، وهـو مـا سيستند إىل معايري موضوعية         
وسيعين هذا أن   . الضرائب والسياسة االجتماعية وحكم القانون يف القطاع االقتصادي يف كل بلدية من البلديات            

 عنه، وتنفيذ نظام التمويل لتنشيط النوعية وتثبيط العمل املنخفض اجلودة التوزيع الطويل لالعتمادات سيتم التخلي
والتالعـبات يف املؤسسـات التعليمـية ويف الوقت نفسه، جيب أن يتبع توزيع االعتمادات منطق منح األفضلية                  

 .ألولويات الدولة

ركزية على البلديات يف شكل     وسيتم التمويل اجلزئي على أساس توزيع اعتمادات التعليم من امليزانية امل           -٧٥٢
واملعيار األساسي هلذا النوع من التمويل سيكون هو عدد التالميذ، وظروف البنية األساسية،         . خمصصـات جممعة  

 .ونوعية العملية التعليمية كما حددت عن طريق املراقبة اخلارجية والتحرك الرأسي للتالميذ

 بناء وترميم املدارس

باين املدارس ال يفي باملقاييس التقنية والصحية، كما أن هناك عدد كبري منها ال       إن هناك عدد كبري من م      -٧٥٣
وهناك عدد ملحوظ من  . يتمـتع مبساحات كافية، وال جبرد للمدرسة، وال باملوارد األساسية أو أدوات التدريس            

ويف بعض األماكن حيتاج ونسبة مخسني يف املائة من مباين املدارس حتتاج إىل جتديد . املدارس بدون قاعات رياضية
 .األمر إىل إنشاء مبان جديدة

وتوجد شبكة قوية من املدارس األولية والثانوية والتدريس من الصف األول إىل الصف الثامن القائم يف                 -٧٥٤
ومع هذا، وبسبب النقص يف النقل املنتظم بشكل كامل، فإن التالميذ القادمني من             . الـبلديات الريفـية الواسعة    

 .ت ريفية صغرية، عليهم أن يذهبوا إىل املدرسة سرياً على األقداممستعمرا

 مدرسة  ٢ مدرسة أولية و   ٣٠ففي  . والـتدريس يف مـباين املدارس املتداعية إمنا جيري يف ظروف صعبة            -٧٥٥
لية  مدرسة أو٦٠كما جيري القيام بعملية ترميم وتأهيل وتوسيع املباين اخلاصة          . ثانوية، جيري إنشاء مباين جديدة    

 ).كما حددهتا وزارة التعليم والعلوم( مدرسة ثانوية، وذلك طبقاً لألولوية ٢و

 نظام املنح الدراسية

فـيما يتعلق مبستوى التالميذ والطلبة، تعلن وزارة التعليم والعلوم كل سنة عن مسابقة مفتوحة للتالميذ                 -٧٥٦
. فهم، وكذلك اندماج األفضل يف اجملتمع     والطـالب املهـرة، والذين حصلوا على منح لدراستهم ولتوسيع معار          

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (وتنظم مسابقة املنحة الدراسية طبقاً للقانون اخلاص مبستوى التالميذ والطلبة           
وهناك قانونان جديدان، عن التالميذ وعن الطلبة بصورة منفصلة، قيد          ). ٣٧/١٩٩٨اليوغوسالفية السابقة، رقم    

 ).٢٠٠٠املتوقع متريرمها يف االعتماد ومن 

 .واملنح الدراسية املقدمة من وزارة التعليم والعلوم ال متنح على أساس االنتماء اإلثين -٧٥٧
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وبعـد التخرج، ميكن للمستفيدين من املنح الدراسية أن حيصلوا على شهادة من وزارة التعليم والعلوم                 -٧٥٨
 .تزودهم باألولوية للعمالة

 .بة من ذوي األسر ذات الدخل املنخفض، تقوم وزارة التعليم والعلوم بتوفري االئتمانات الطالبيةوبالنسبة للطل -٧٥٩

وبغية مساعدة وحتفيز الشبان، تقدم وزارة التعليم والعلوم كذلك مساعدة مالية تغطي تكاليف اإلقامة أو  -٧٦٠
 .السفر إىل جهة دراستهم املقصودة

 الدراسية أيضاً للطلبة من ذوي األصول اإلثنية املقدونية، ومواطين ألبانيا،           وقرار من احلكومة، تقدم املنح     -٧٦١
وبلغاريا واليونان، الذين يدرسون يف جامعة سان سرييل وميتوديوس يف سكويب، ويف جامعة سانت كليمنت أو                

 .ف أوهريد يف بيتوال، وكذلك يف كلية الالهوت يف سكويب

 من القانون اخلاص ٦٦، طبقاً للمادة ٢٠٠٤/٢٠٠٥لعام الدراسي وأجريـت مسـابقة املنح الدراسية ل     -٧٦٢
) ٥٨/٢٠٠٠اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم (بتنظيم وعمل هيئات اإلدارة احلكومية 

 . من القانون اخلاص مبستوى التالميذ والطالب٥٠واملادة 

راسية للتالميذ املهرة يف التعليم الثانوي، ومنح دراسية للطلبة        منحة د  ٥٠٠ويف هـذه املسابقة، مت تقدمي        -٧٦٣
املهرة من السنة الثانية إىل الرابعة من التعليم العايل، وقروض من السنة الثانية إىل النسبة الرابعة لطلبة الدراسات                  

 من أجل مناهج     منحة دراسية للطلبة الداخلني إىل املهن بقدرات عمل غري كافية،          ٣٥الثالثـية، وجـرى تقدمي      
وقد قدمت مجيع املنح الدراسية والقروض متشياً مع شروط تقدمي          . دراسية وعلوم ال تقدم يف اجلامعات املقدونية      

 .املنح الدراسية كما وردت يف القوانني املذكورة أعاله

امهة كبرية من   وتقدم مس . ويشارك اجملتمع الدويل يف نظام املنح الدراسية على مجيع املستويات التعليمية           -٧٦٤
هذا .  الدبلوم الدويل للتعليم الثانوي من الصف الثالث والرابع        -كلـية العامل املتحد لدعم طلبة املدارس الثانوية         

وإن عدد املنح الدراسية للدراسات قبل وبعد التخرج املقدمة من االحتاد األورويب والدول مثل الواليات املتحدة،                
 .ذلكواليابان، والصني، تعترب مهمة ك

 تغطية وتسرب الطلبة

  يف املائة؛١٨,٦٧إمجايل تغطية األطفال يف تعليم ما قبل املدرسة هو  •

  يف املائة؛٨٢,٢٣التغطية يف السنة األوىل قبل بدء املدرسة األولية هي  •

  يف املائة؛٩٥التغطية يف التعليم األويل هي  •

  املائة؛ يف١,٤٢التسرب املدرسي السنوي للطلبة يف التعليم األويل هو  •

  يف املائة؛٠,٢٩اإلهناء السنوي للتعليم يف التعليم األويل هو  •
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 ؛ يف املائة٨٣,٣٥النسبة املئوية لألطفال الذين أكملوا التعليم األويل والتحقوا يف التعليم الثانوي هو  •

وأكرب تسرب مدرسي حيدث أثناء االنتقال من التعليم األويل إىل التعليم الثانوي وهو يصل إىل                •
  يف املائة؛١٦,٦٥

  يف املائة؛٢,٨٤التسرب السنوي املدرسي يف التعليم الثانوي هو  •

  يف املائة؛٠,٨٨اإلهناء السنوي للتعليم يف املدارس الثانوي هو  •

 ؛٣ ٠٤٣ مواطن هو ١٠٠ ٠٠٠عدد الطلبة حبسب كل  •

 .ولوحظ أقل تسرب مدرسي لدى السكان املقدونيني وأكربه لدى السكان الغجر •

 إىل  ٢٠٠٥جزء من أنشطة وزارة التعليم والعلوم، فقد قامت بإعداد برنامج وطين لتطوير التعليم من               وك -٧٦٥
الرئيسية التالية، وذلك خالل    /، والـذي مبوجـبه ينتظر حدوث عمليات تدخل يف اجملاالت االستراتيجية           ٢٠١٥

 :السنوات العشر املقبلة

 وكفالة املساواة يف التعليم؛/العليم للجميع •

  النمو الفكري والدراسة؛حتسني •

 تقدمي فرص املشاركة؛ •

 تقدمي املهارات التعليمية والثقافية واالقتصادية للمجتمع املقدوين؛ •

 تعزيز التعاون الدويل والنهوض به؛ •

 .تعزيز قدرات وزارة التعليم والعلوم •

 ٢٠٠٥وستسـاهم أيضـاً خطة عمل حقوق الطفل يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من                -٧٦٦
، واليت هي يف املرحلة النهائية من اإلعداد، يف تنفيذ األهداف االستراتيجية املذكورة أعاله، والسيما ٢٠١٥وحىت 

 .٤ و٣ و٢ و١الفقرات 
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 إحصاءات األمية وتسرب الطلبة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 املؤشرات
اهلدف احملدد جلمهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية السابقة

 التغطية يف التعليم األويل
 النسبة املئوية للتالميذ الذين التحقوا بالصف اخلامس
 مقارنة بعدد التالميذ الذين التحقوا يف الصف األول

  سنة١٥معدل األمية لألشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 

 +مؤشر 

 معدل استكمال التعليم األويل
 معدل االلتحاق باملدرسة الثانوية

 حصة امليزانية املخصصة للتعليم كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

ضمان استكمال التعليم األويل جلميع     
 خطة عمل   - ٢٠١٥األطفال حبلول   

 منائية لأللفيةلتنفيذ األهداف اإل

 إمجالية/تغطية التالميذ يف التعليم األويل

١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

 ١٠٠,٧ ٩٩,٨ ٩٧,٦ ٩٧ ٩٧ ٩٧,٩ ٩٨,٤ ٩٩,١ ٩٨,٨ ٩٩,٦ ١٠٠,١ ٩٨,٦ ٩٧,١ 

 نسبة التالميذ الذين أمتوا الصف اخلامس من املرحلة االبتدائية
 )باملقارنة مع العدد املقيد يف الصف األول(

١٩٩٤/١٩٩٥ ١٩٩٥/١٩٩٦ ١٩٩٦/١٩٩٧ ١٩٩٧/١٩٩٨ ١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٩٣,٦٣ ٩٥,٥٢ ٩٦,٤٢ ٩٥,٣٦ ٩٦,٢٠ ٩٦,٨٥ ٩٧,٧٥ ٩٦,٨٧ ٩٥,٢١ ٩٥,٤١ 

 
 معدل األمية

١٩٩٤ ٢٠٠٢ 

 اجملموع رجال نساء اجملموع رجال نساء

مجهوريـة مقدونيـا 
 اليوغوسالفية السابقة

 اجملموع ٩٤,٠٤ ٩٧,١٩ ٩٠,٩٤ ٩٦,٣٨ ٩٨,٢٩ ٩٤,٤٧

 باملقارنة مع عدد التالميذ(معدل إكمال الصف الثامن 
 )امللتحقني بالصف األول منذ مثاين سنوات مضت

١٩٩٧/١٩٩٨ ١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٨٥,٩٤ ٨٨,٢٣ ٨٩,٨٠ ٨٨,٦٣ ٨٨,٩٩ ٨٨,٤٧ 
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 مقابل عدد التالميذ(معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي 
 )الذين أكملوا التعليم األويل

١٩٩٨/١٩٩٩ ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٨٥,٠٢ ٨٧,٥٨ ٨٦,٠٥ ٨٤,٨٧ ٨٦,٨٨ ٨٨,٠٩ 

وطبقاً .  يف املائة  ٩٦,٣٨،  ٢٠٠٢كانت نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة يف       : اإلملـام بالقـراءة والكتابة     -٧٦٧
ما يشكل نقصاً يف معدل األمية  سنة، وهو ١٥ شخص أمي ممن تزيد أعمارهم على ٦٣ ٥٦٢لإلحصاءات، هناك 

ويقل معدل األمية .  يف املائة٥,٩٦ أي نسبة   ٨٧ ٧٤٩ عندما كان عدد األشخاص األميني       ١٩٩٤مقارنة بتعداد   
 يف  ٤,٩، واألجناس األلبانية    ) يف املائة  ٣,٧٩(، يليهم األجناس الصربية     ) يف املائة  ٢,٣٣(لدى األجناس املقدونية    

 ).٢٠٠٢تعداد ) ( يف املائة٢٠,٦٣( املائة واملعدل األعلى هو اخلاص بالسكان الغجر  يف٧,٣٤واألتراك . املائة

وقـد مت احلصـول على هذه اإلحصاءات بتطبيق األسلوب غري املالئم لتحديد معدل أمية السكان وهي             -٧٦٨
ص الذين فشلوا ونظراً ألن عدد األشخا. تستند إىل أقوال األشخاص خبصوص مستوى تعليمهم أثناء إجراء التعداد

يستطيع املرء القول بأن العدد األكرب )  يف املائة١٠,٧٧ (١٧٠ ٢٠٠، كان ٢٠٠٢يف استكمال تعليمهم األويل يف 
منهم ذكر بصورة إعالنية أهنم قد حصلوا على نوع ما من التعليم، ولذا فإن عدد األشخاص األميني يف الدولة هو 

 .أكرب بشكل ملحوظ

ممن (كل التعليمي للسكان، فإن عامل القلق بتمثل يف أن هناك عدد كبري من األشخاص            وفيما يتعلق باهلي   -٧٦٩
، ) يف املائة  ١٠,٧٧(، وممن مل يكملوا التعليم األويل       ) يف املائة  ٣,٨٥(بدون تعليم   )  سنة ١٥تزيد أعمارهم على    

اذ إجراءات جلميع األطفال لكي ومن مث، فإن احلاجة تدعو إىل اخت ).  يف املائة  ٣٤,٧٧(ومن أكملوا التعليم األويل     
 .ينهوا التعليم األويل ولكن زيادة عدد األطفال يف التعليم الثانوي أيضاً هو أمر أكثر من واضح

 )١٩( التعليم املستكمل-السكان 

  اجملموع النسبة املئوية

 اجملموع ١ ٥٧٩ ٥٠٠ ١٠٠
 غري متعلمني ٦٠ ٧٠٠ ٣,٨٥
 تعليم أويل غري مستكمل ١٧٠ ٢٠٠ ١٠,٧٧
 تعليم أويل ٥٤٩ ٢٠٠ ٣٤,٧٧
  سنوات تعليم ثانوي٣ ١٦٨ ٠٠٠ ١٠,٦٤
  سنوات تعليم ثانوي٤ ٤٦٥ ١٠٠ ٢٩,٤٥
 التعليم العايل ٥١ ٢٠٠ ٣,٢٤
 تعليم جامعي ١١٤ ٩٠٠ ٧,٢٨

                                                 
 .٢٠٠٤احلولية اإلحصائية : املصدر )١٩(
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 تسرب الطلبة

  يف املائة؛١,٤٢نسبة التسرب املدرسي السنوي للطلبة يف التعليم األويل هي  •

  يف املائة؛٠,٢٩سنوي يف التعليم األويل هي نسبة إهناء التعليم ال •

حيـدث أكرب تسرب مدرسي أثناء االنتقال من التعليم األويل إىل التعليم الثانوي وهو يصل إىل                 •
  يف املائة؛١٦,٦٥نسبة 

  يف املائة؛٢,٨٤نسبة التسرب املدرسي السنوي يف التعليم الثانوي هي  •

  يف املائة؛٠,٨٨نوية هي نسبة إهناء التعليم السنوي يف املدارس الثا •

 لوحظ أقل تسرب مدرسي بني السكان املقدونيني، واألكرب لدى سكان الغجر؛ •

 يف املائة فقط من اجليل الذي دخل املدارس األولية يف السنة الدراسية             ٨٨,٤٧واستطاعت نسبة    •
 ، من استكمال التعليم األويل يف املدة املقررة؛١٩٩٧/١٩٩٨

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣فاجليل الذي خترج يف . وي تشبه احلالة يف التعليم األويل     واحلالـة يف التعليم الثان     •
 يف املائة من الطلبة الذين التحقوا بالتعليم الثانوي منذ أربع سنوات قبل             ٨٩,٢٤وصل إىل نسبة    

 . سنة١٢ يف املائة من اجليل الذي التحق باملدارس األولية منذ ٦٩,٠٣ذلك، ولكن فقط نسبة 

 ).٢٠٠٤-٢٠٠٢صاءات احلكومي، مكتب اإلح: املصدر( 

وأثـناء الفترة القادمة، سوف تضطلع وزارة التعليم والعلوم بعدة إجراءات إلزالة التسرب وخفض عدد                -٧٧٠
 .األطفال الذين ال تشملهم عملية التعليم

د أخرى   يف املائة وهو ما يعين أنه سنة بع        ١٨,٣٢وتبلغ نسبة جمموع التسرب يف التعليم األويل والثانوي          -٧٧١
 .فإن عدد األشخاص من ذوي التعليم املنخفض، يف ارتفاع مستمر

وإذا ما أخذ املرء يف االعتبار املسار الرأسي للتالميذ من التعليم األويل إىل التعليم الثانوي، وعلى مستوى  -٧٧٢
 ملستوى التعليم   وتلك إشارة واضحة إىل أن مشكلة اإلنتاج املتواصل       . مـنظمة واحدة، فإن املؤشرات تعترب أسوأ      

اهلـابط وغري املرضي، ومن منظور احتياجات العمالة احلديثة واالندماج االجتماعي، ينبغي التغلب عليه بصورة               
وهذا يفترض  . ولذا فإن هذه املشكلة ينبغي أن تعاجل كجزء من القضايا ذات األولوية يف قطاع التعليم              . سـريعة 

ليمية وبناء آليات لتحري األطفال الذين ال يذهبون إىل املدارس          زيـادة الفعالـية والنوعـية يف املؤسسات التع        
 .وإدماجهم أو إعادة جتديد تعبئتهم
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رفع املستوى التعليمي للشبان والكبار : ويف املستقبل القريب، فإن بلوغ اهلدفني العامني هو أمر ال بد منه -٧٧٣
 واالجتماعية؛ وإزالة إمكانيات خلق أجيال أخرى من الذين مل ينضموا إىل النظام التعليمي وحتسني قدراهتم املهنية   

 .األشخاص املعاقني تعليمياً

إذكاء التوعية فيما بني الشبان والكبار      : ويشري اهلدف األول إىل ضرورة تنفيذ أنشطة هتدف إىل ما يلي           -٧٧٤
ليم وقدرات السكان؛   بشـان معىن التعليم، واملشاركة النشطة للقطاعات الرمسية وغري الرمسية لرفع مستوى التع            

وكفالـة التسـهيالت املالية للجميع مبا يف ذلك أثناء العمل وتنشيط األشكال القائمة من الربامج وإجياد أشكال            
 .جديدة ليكون هدفها هو التعليم والتدريب للسكان العاطلني

متاح أو اليت تسبب    ويتضـمن تنفـيذ اهلدف الثاين إجراءات إلزالة كل املعوقات اليت جتعل التعليم غري                -٧٧٥
 .الطلبة/تسرب التالميذ

. وأحـد اإلجـراءات الوقائـية اليت ينبغي تطبيقها هو التغطية املتزايدة لألطفال يف سن ما قبل الدراسة                  -٧٧٦
فالتغطية املنخفضة تبني أن هناك عدد كبري من األطفال مستعدين بشكل غري كاف لالندماج يف النظام املدرسي                 

خذ املرء يف احلسبان نتائج حتليل جناح التالميذ، فقد يالحظ أن األطفال الذين أدرجوا يف نوع ما وإذا ما أ. املنتظم
وهذا اإلجراء يعترب ذا أمهية     . من تعليم ما قبل املدرسة، أحرزوا نتائج أفضل يف التعليم التايل وال يتركون املدرسة             

 الذين هم األقل تغطية بالتعليم -احمللية ذات األقلية  من أفراد اجملتمعات -خاصة من أجل اإلعداد الفعال لألطفال 
 .قبل الدراسة، وهم الذين يهيمون على عدد األطفال الذين يتسربون أو ينهون تعليمهم

 .ويف الفترة القادمة، فإن إجراءات نظامية ستتخذ لتغيري هيكل التعليم األويل والثانوي وأسباب التسرب -٧٧٧

ت النظامية اليت ستتعامل أوالً وقبل كل شيء مع مسألة مدة التعليم اإللزامي، وهو وهذا يعين أن التدخال   -٧٧٨
ما مت بالفعل بفضل التعديل الذي أدخل على القانون اخلاص بالتعليم األويل، والذي مبوجبه مت إدخال تعليم إلزامي 

 .ملدة تسع سنوات

 مدارس أخرى غري تلك اليت أنشأهتا السلطات العمومية

وتعترب .  من الدستور حرية الدين، بصورة حرة وعمومية، إفرادياً أو باملشاركة مع آخرين١٩ل املادة تكف -٧٧٩
الكنيسة األرثوذكسية املقدونية، وكذلك الطائفة اإلسالمية يف مقدونيا، والكنيسة الكاثوليكية، والطائفة اليهودية            

وهلا أن تنشئ مدارس دينية     . متساوية أمام القانون  وغريها من الطوائف واجملموعات الدينية، منفصلة عن الدولة و        
 .ومؤسسات اجتماعية وخريية طبقاً لإلجراءات اليت نص عليها القانون

 .وهناك مدارس ثانوية، ودينية وخاصة أنشئت طبقاً للحقوق املذكورة آنفاً -٧٨٠
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 التالميذ امللتحقون باملدارس الثانوية الدينية واملدارس الثانوية اخلاصة

 وناملتخرج التالميذ

 اجملموع سنة دراسية منتهية

 

 جمموع املدارس الثانوية الدينية ٢٨٦ ٢٧٤ ٦٨
 مدارس ثانوية أرثوذكسية ٨٢ ٨١ ١٨
 مدارس ثانوية إسالمية ٢٠٤ ١٩٣ ٤٤
 مدارس خاصة ٣٠٠ ٢٩٠ ٨٩

 مكتب اإلحصاءات احلكومي: املصدر

 ة السابقةمؤسسات تعليمية خاصة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفي

اجلريدة ( من التعديالت على القانون      ٥ من القانون اخلاص بالتعليم الثانوي واملادة        ١٠وطـبقاً للمادة     -٧٨١
جيوز إنشاء مدرسة ثانوية خاصة بواسطة      ) ٦٧/٢٠٠٤الرمسـية جلمهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم         

 رخصت وزارة التعليم والعلوم بإنشاء ثالث مدارس        وقد. شـخص قانوين حملي أو أجنيب عند املوافقة على ذلك         
ويف اثنتني منها، جيري التدريس باللغة اإلنكليزية ويف األخرى باللغة          ). مدارس عليا (ثانويـة خاصـة عمومـية       

 .اإلنكليزية والتركية

عدد الطلبة يف السنة الدراسية
٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 عدد الطلبة يف السنة الدراسية
 خاصةمدارس ثانوية  ٢٠٠١/٢٠٠٢

 جهجا كمال، مدرسة ثانوية خاصة ٥٦٢ ٧٧١
ــكويب   ــتيفار ٣٣٦س  ١٩٠، غوس

 ١٩٠وستروغا 
 

  سكويب-نوفا، مدرسة أمريكية عليا خاصة  ١٧٠ ٢٣٣
  سكويب-مدرسة مقدونيا األمريكية الدولية  ١٢ ٢٥

ري حالياً يف وزارة    جت) مدارس العلوم االقتصادية  (وعملـية الترخـيص للمدارس الثانوية املهنية اخلاصة          -٧٨٢
 .التعليم والعلوم

وباإلضـافة إىل اجلامعـات احلكومية، تتاح مؤسسات تعليمية ثالثية خاصة للطلبة، شريطة أن يستوفوا                -٧٨٣
ومؤسس مثل هذه   . الشـروط الـيت نص عليها القانون اخلاص بالتعليم العايل ووفقاً ملوافقة صادرة عن احلكومة              

ف واملعدات ألداء األنشطة التعليمية والعلمية والفنية املنصوص عليها يف القانون         املؤسسـات جيب أن يوفر الظرو     
 .اخلاص بالتعليم العايل وقواعد املعايري واملقاييس

ومـع العملية اليت بدأت إلنشاء مؤسسات التعليم العايل اخلاصة، فهي غالباً ما تأسست كفروع جلامعة                 -٧٨٤
وحىت .  جمال علوم احلاسوب، والتنظيم اإلداري، والعلوم اإلنسانية وما شابهأجنبية مشهورة تقدم مالمح حمددة يف
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كلية العلوم (وكلية واحدة خاصة ) جامعة جنوب شرق أوروبا(اآلن، مت الترخـيص جلامعـة خاصـة واحـدة         
 .وعملية الترخيص ملؤسسات أخرى من هذا القبيل، تسري يف جمراها). االجتماعية

 رة ولألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةالتعليم للمجموعات املتضر

بغية اإلسهام يف التحرر الكامل واالندماج الكلي للغجر يف اجملتمع، فإن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية               -٧٨٥
السـابقة هـي إحـدى الـبلدان اليت انضمت إىل املشروع الدويل، عقد إدماج الغجر ووزارة العمل والسياسة                

ويف هذا الصدد، جرى إعداد االستراتيجية الوطنية      . فة باألنشطة احلكومية للعقد   االجتماعـية هـي الوزارة املكل     
 .وخطط العمل للغجر يف عدد من اجملاالت مبا فيها التعليم والعمالة والرعاية الصحية واإلسكان

 ما: واليت قام بصياغتها فريق عمل وطين تتضمن مجيع مستويات التعليم         ) NAPE -ناب  (وخطة التعليم    -٧٨٦
 .قبل املدرسة، االبتدائي، والثانوي، والتعليم العايل

ونظراً ألن تقدم الوضع االقتصادي وهو الذي يعين أوالً العمالة، ويعترب أحد الشرائح الرئيسية لدفع حترر       -٧٨٧
ويف هذا الصدد، مت اختاذ عدة      . الغجـر وإدمـاجهم، فقد أدرج مكتب العمل يف أنشطة عقد الغجر ذات الصلة             

ت إلذكاء التوعية للغجر بشأن حقوقهم وواجباهتم كعاطلني أو كعاملني، وذلك عن طريق تقدمي املشورة               إجراءا
واهلـدف من هذه األنشطة هو متكني الغجر من ناحية االندماج األفضل يف سوق العمل،               . يف نـوادي العمـل    

 ملؤهالت السكان الغجر، فمن وبسبب املستوى املتدين. والنهوض مبوقف أنشط حيال البحث عن الوظيفة والعمالة
ومن مث، فإن مكتب العمل يبذل اجلهود لتسهيل        . الضـروري إدمـاجهم يف مجيع أنواع التعليم املهين والتدريب         

 .حصوهلم على التدريب وعلى املشاركة األكرب فيه، ويف إعادة التدريب ويف الربامج التدريبية اإلضافية

ات الصلة من أجل أفراد طائفة الغجر، والذي يعترب إدماجهم          وتبذل جهود خاصة من طرف السلطات ذ       -٧٨٨
 .يف اجملتمع من الصعوبة مبكان

وبغـية حتفيز الطلبة الغجر على مواصلة الدراسة الثانوية، وفر مكتب تطوير وتعزيز التعليم بلغات أفراد                 -٧٨٩
لوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وا) Soros(الطوائف، حتت رعاية وزارة التعليم والعلوم، وبالتعاون مع سوروس 

وفضالً عن  .  طالب من الغجر ممن التحقوا بالسنة األوىل للتعليم الثانوي         ٢٠٠، املنح الدراسية لعدد     ٢٠٠٤ومنذ  
 .ذلك، تقدم املساعدة كذلك للطلبة الغجر لتحسني أداءهم بفضل إدخال التدريس اخلصوصي

ي، وباإلضافة إىل املدارس العليا، واملدارس الثانوية املهنية والفنية،         وطـبقاً للقانون اخلاص بالتعليم الثانو      -٧٩٠
 .هناك مدارس ثانوية للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

وتقدم املدارس الثانوية للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، التعليم طبقاً للربامج املتكيفة مع برامج  -٧٩١
 .بعض املهن والتدريب على الوظائف

ويضم التعليم الثانوي اخلاص طلبة من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة املسجلني واملصنفني طبقاً لنوع  -٧٩٢
 .ومستوى اإلعاقة
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 .وتعتمد وزارة التعليم والعلوم لوائح خاصة بشأن عدد الطلبة من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة -٧٩٣

 اخلاصة جيوز لـه االلتحاق بالسنة األوىل من املدارس الثانوية وأي طالب من ذوي االحتياجات التعليمية -٧٩٤
 . سنة٢٥العامة طاملا أن عمره يقل عن 

وتقوم وزارة التعليم والعلوم بتقدمي إعانات الدعم املايل لطبع الكتب املدرسية لألطفال ذوي االحتياجات  -٧٩٥
 .اخلاصـة

 .رس لتوفري النوعية األفضل لقبول هؤالء األطفالومن الضروري حتسني البىن األساسية هلذه املدا -٧٩٦

 وخطة العمل اخلاصة    ٢٠١٥ حىت   ٢٠٠٥ومـن املـتوقع أن يساهم الربنامج الوطين لتطوير التعليم من             -٧٩٧
يف ) واليت هي يف مرحلتها النهائية     (٢٠١٥ حىت   ٢٠٠٥حبقوق الطفل يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة        

 .ني املذكورتني أعالهالتغلب على املشكلت

 املساعدة والدعم الدوليان للتعليم

تعترب املساعدة املالية واملهنية املتلقاة من االحتاد األورويب ذات أمهية كربى لعملية تكييف قطاع التعليم مع  -٧٩٨
ربامج اجملتمع  واألهم هو الدعم املقدم ل    . اإلصـالحات اجلديـدة التقنية والتكنولوجية يف املدارس الثانوية املهنية         

، ٢ و١، وال سيما برامج فار للتعليم املهين والتدريب )phare -فار (األورويب من اجل تعزيز استعدادات التوسيع 
التعليم /، واملشروع القادم كاردس   ٣التعليم املهين والتدريب    /، كاردس )CARDS(وكذلك مشروعات كاردس    

، والذي يعترب جزءاً من شبكة املراصد الوطنية املدعومة من          ويلعب املرصد الوطين املقدوين   . ٤املهـين والتدريب    
طـرف مؤسسـة التدريب األوروبية يف تورينو، دوراً هاماً يف مضاهاة احتياجات سوق العمل مع التعليم املهين                  

ومثة مسامهة إضافية عن طريق املشاريع والربامج اخلاصة ببلدان أخرى ومؤسسات وهيئات دولية، من              . والتدريب
ومعاهد اجملتمع املنفتح هي حمور     (نها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، مؤسسة معهد مقدونيا للمجتمع املنفتح           بي

، والوكالة  ) بلداً ٥٠شـبكة مؤسسـات سوروس، وهي جمموعة من املؤسسات واملنظمات املستقلة يف أكثر من               
 .صنياألملانية للتعاون التقين، وهولندا، وإيطاليا، واليابان، وال

، جرى إعداد مسودة استراتيجية للتعليم املهين والتدريب،        ٢ و ١التعليم املهين والتدريب    /ومبوجـب فار   -٧٩٩
وقد نوقشت املسائل املتعلقة بسوق العمل، وأجريت تدخالت خبصوص حتسني املناهج الدراسية، وتدريب املعلمني 

وقد جرى كذلك إعداد مشروع قانون خاص       . ومديـري املدارس، وكذلك إقامة شراكة دولية وتوفري املعدات        
بالتعليم املهين والتدريب الثانوي، ووضع مفهوم للتعليم املهين والتدريب الالحق على التعليم الثانوي، والتدريب              

 .املتواصل ملوظفي التعليم املهين والتدريب، وإنشاء نظام للمؤهالت واملعايري، وبرنامج للحياة الوظيفية للطلبة

 ٢ وفار   ١، والذي يتواصل نشاطه، على نتائج فار        ٣التعليم املهين والتدريب    /ىن مشروع كاردس  ويـب  -٨٠٠
.  مدرسة٩١ مدرسة مهنية ثانوية، من جمموع ٥٦وهذا املشروع اإلصالحي يتضمن . وعلى إجنازاهتما وتوصياهتما

 بتدريب املوظفني على املعرفة     ويتمـثل هـدف هذا الربنامج يف الوفاء بطلبات وزارة التعليم والعلوم فيما يتعلق             
 .واملهارات املناسبة اخلاصة بالتنمية الصناعية والتكنولوجية، وكذلك عالقتها باحتياجات ومتطلبات سوق العمل
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ويتوخى املشروع إنشاء فريق لسياسة التعليم املهين والتدريب للعمل على إشراك الشركاء ذوي الصلة من  -٨٠١
الت احلكومية، واملؤسسات، والرابطات، ومجعيات املواطنني، ونقابات العمال،        الـوزارات األخرى، ومن الوكا    

 .وأرباب العمل، وممثلي احتاد طلبة املدارس الثانوية، وكذلك املنظمات غري احلكومية

 مدارس ثانوية مهنية، على أساس منوذج       ١٠وقـد أفـرز مشـروع مؤسسة سوروس مناهج دراسية ل               -٨٠٢
وسوف تنضم هذه املدارس مباشرة إىل أنشطة تدريب املعلمني مبوجب التعليم املهين            . التدريبالتعليم املهين و  /فار

 .٣والتدريب 

وتقوم مؤسسة التدريب األوروبية، وعن طريق املرصد الوطين املقدوين ويف إطار وزارة التعليم والعلوم،               -٨٠٣
 :بتنفيذ املشاريع التالية

 إطار وطين للمؤهالت؛ •

، )٢٠٠٤ديسمرب  /وهو مشروع وضع يف صورته النهائية يف كانون األول        (دليل للتوجيه املهين     •
 احلرفية احلديثة؛/هبدف دعم تطوير اخلدمات املهنية

يونيه /تقريـر بشـأن سوق العمل يف مجهورية مقدونيا واملتوقع االنتهاء من وضعه يف حزيران               •
 .وسوف يساهم هذا التقرير يف إصالح التعليم املهين والتدريب. ٢٠٠٥

وكل هذه املشاريع تتضمن مجع وحتليل البيانات املتعلقة بوضع التعليم والتدريب املهين، ورصد االجتاهات يف                -٨٠٤
 العرض والطلب بالنسبة للقوة العاملة، ومجع ونشر املعلومات اخلاصة بالتعليم والتدريب املهين وربطه              -سـوق العمل    

 .ك دور ومشاركة الشركاء االجتماعيني يف كل عمليات التنميةبسوق العمل وبالعوامل ذات الصلة يف البالد، وكذل

ومشـروع الوكالة األملانية للتعاون التقين املتعلق بعملية حتديث التدريب ملدة سنتني وثالث سنوات يف                -٨٠٥
عة مباشرة  يعترب متاب  الذاتية، يف سبع مدارس ثانوية مهنية،        -املـيادين الكهربائـية والتقنية، وامليكانيكية والتقنية        

) ٢٠٠٥فرباير /والذي حدد تاريخ استكماله أصالً بشهر شباط (وهذا املشروع. ٣لربنامج التعليم والتدريب املهين 
 .من املتوقع أن يستمر ملدة أخرى، وذلك بفضل جناحه يف تنفيذ واجتذاب املالمح لسوق العمل

 .املشاريع التالية يف جمال التعليموتقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حالياً بتمويل  -٨٠٦

 :أنشطة يف التعليم الثانوي املهين، وهو الربنامج الذي يشمل -٨٠٧

  مدرسة ثانوية مهنية للقيام بالتدريس السياقي؛٥٠تدريب املدرسني يف  •

 :إنشاء مركز للنهوض باحلياة الوظيفية بواسطة ثالثة عناصر فرعية •

ة يف كل املدارس وشركات فعلية يف ست مدارس ثانوية          إنشـاء مراكـز للنهوض باحلياة الوظيفي      
، الذي ينفذ يف البالد بواسطة      (ECONET)واليت ستنضم إىل مشروع إكونت      . للعلوم االقتصادية 

 مدرسة ثانوية ومهنية، والذي     ٤٤املنظمة النمساوية للتواصل الثقايف، وإنشاء شركات حقيقية يف         
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املالمح اليت تنتجها املدارس، واليت ستظهر يف السوق     جيـب أن يتمشـى نطاق أعماهلا مع املهن و         
مبنـتجات وخدمـات حقيقية، وخبطة أعمال سبق إعدادها، وذلك بغية توفري األعمال التجارية              

 الناجحة للشركة؛

االلتزام القانوين الذي ينظمه القانون املعدل      (بـرنامج بشـأن التدريب املهين لرؤساء املدارس          •
اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم       ( الثانوي   للقانون اخلاص بالتعليم  

اجلريدة (والقانون املعدل للقانون اخلاص بالتعليم االبتدائي       ) ٢، الفقرة   ٤٢، املادة   ٦٧/٢٠٠٤
). ٢، الفقرة   ٥٩، املادة   ٦٣/٢٠٠٤الرمسـية جلمهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم         

اليت أُدخلت على هذه القوانني أن يقوم الرؤساء الذين سيعينون، باجتياز           وتتطلـب التعديالت    
 ؛"امتحان الرؤساء"

ويسـاند الـربنامج املدرسي اإللكتروين عملية إدخال تكنولوجيا املعلومات يف املدارس األولية              •
، وهو يتعلق بإنشاء وربط معدات احلاسوب، املمنوحة من مجهورية          ٢٠٠٧والـثانوية حبلـول     

ويتضمن .  للمدارس األولية  ٣ ٣٠٠ حاسوب للمدارس الثانوية و    ٢ ٠٠٠:  الشـعبية  الصـني 
 .الربنامج كذلك تدريب املدرسني إلدماج تكنولوجيا املعلومات يف العملية التدريسية

وتدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كذلك برناجماً مبوجبه ميكن الوصول إىل شبكة اإلنترنت              •
 .٢٠٠٧ولية والثانوية املركزية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة حبلول جلميع املدارس األ

وتبدأ . وجيـري حالـياً تنفيذ مشروع حتديث التعليم، املمول من قرض البنك الدويل ومنح احلكومة األملانية                -٨٠٨
 والتدريب مع العمليات    عملـيات الالمركـزية هبذا املشروع، ويف الوقت نفسه، جرت مسامهة مهمة لتكييف التعليم             

 .وهذه املشاريع تتعامل أساساً مع اإلصالحات يف التعليم األويل والتعليم الثانوي العايل. التكنولوجية والصناعية اجلديدة

 :وتتعلق التدخالت مبا يلي

 نوعية التعليم؛ 

 ؛)التصنيف اخلارجي(نظام التقييم  

 ج؛ املؤسسات والربام-نظام اعتماد مقدمي اخلدمات  

 نظام مستقل ومستدام لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة؛ 

 ).املكيف مع االجتاهات احلديثة للقيام بالعملية التعليمية وطلبات سوق العمل احلديثة(الوضع املؤسسي  

، وفقاً لتوجيهات العمالة    ٢٠٠٤فرباير  / يف شباط  ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٤وقد اعتمدت خطة عمل وطنية للعمالة من        
رويب وبدعم من مشروع كاردس بشأن املعونة التقنية لتطوير املؤسسات، من أجل تعزيز سياسات              لالحتـاد األو  

وحـددت اخلطة، وبني أمور أخرى، اإلجراءات التالية اليت ينبغي إيالءها عناية خاصة ألغراض زيادة               . العمالـة 
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اتيجية بالتعاون مع الشركاء    التعلـيم والتدريـب املهـين والتعلم طوال احلياة؛ واختاذ مبادرات استر           : العمالـة 
 .االجتماعيني، وحتسني نوعية العمل واإلنتاجية؛ والتصدي للتغيريات وحتسني عملية التكيف وحركة سوق العمل

 ٢٠٠٥وتشكل اإلجراءات املذكورة أعاله حتميات رئيسية وردت يف الربنامج اخلاص بتطوير التعليم من  -٨٠٩
 . لعمل والتكيُّفات مع التغيريات اليت طرأت على الصناعة والتكنولوجيا، استناداً إىل طلبات سوق ا٢٠١٥حىت 

وسيسـاهم إعـالن بولونيا كذلك، والذي يتوخى تنفيذ نظام نقل احلصائل العلمية يف املدارس املهنية                 -٨١٠
 .الثانوية، يف تكييف التعليم والتدريب مع التغيريات اليت طرأت على الصناعة والتكنولوجيا

املتوقع أن تكفل تعهدات اإلصالح، وبدعم دويل، االنتقال احملّسن للطلبة من املدارس الثانوية املهنية            ومن   -٨١١
ويشمل التكييف إقامة روابط بني مؤسسات التعليم العايل واالقتصاد، عن طريق           . إىل مؤسسـات التعليم العايل    

ها املترابطة واملطبقة على االقتصاد، زمخاً إنشاء مراكز للبحث وعن طريق أشكال أخرى، واليت ستعطي نتائج أحباث
 .أكرب للتنمية االقتصادية للبالد

وهبـدف تكييف برنامج التدريس يف مؤسسات التعليم العايل مع احتياجات االقتصاد، جرت مراجعات               -٨١٢
اعية والتغذية،  عـلى برنامج التدريس يف كلية اهلندسة الكهربائية، وكلية اهلندسة امليكانيكية، وكلية العلوم الزر             

وطبقاً للقانون املعدَّل . وكذلك الكلية الفنية وكلية التكنولوجيا احليوية يف بيتوال. وكلية اهلندسة املدنية يف سكويب
للقانون اخلاص بالتعليم العايل، فقد جرى إدخال دراسات مهنية ودراسة مهنية عالية تدوم ثالث سنوات لتهذيب     

وبدأت مدرسة للفنون التطبيقية يف العمل بربامج دراسية يف . تصاد يف هذه الكلياتاملالمح من أجل احتياجات االق
اهلندسـة املدنية وتكنولوجيا التغذية، وهي تدوم لفترة ثالث سنوات، وذلك يف إطار اجلامعة احلكومية يف تيتوفو             

 .٢٠٠٤أكتوبر /منذ تشرين األول

 الواسعة يف البالد قد أغلقت بالفعل أو أعيد هيكلتها          ونظراً ألن هناك عدداً كبرياً من القدرات الصناعية        -٨١٣
، جيب تدريب املالمح اليت تدرس يف املؤسسات التعليمية العالية على العمل يف ظروف              )باخلصخصـة وما شابه   (

ومن مث، ينبغي ملؤسسات التعليم العايل أن تعدل ليس   ). الشـركات متوسطة وصغري احلجم    (السـوق اجلديـدة     
 .دراسية بل وأيضاً أساليبها التعليميةفحسب براجمها ال

  من العهد١٥املادة 

 احلقوق الثقافية وتنفيذها

ينص الدستور على أنس احلقوق الثقافية هي جزء من احلريات واحلقوق األساسية لإلنسان واملواطن ولذا     -٨١٤
 أي أنه يكفل احلقوق     فـإن الدستور يكفل حرية اإلبداع العلمي والفين وغري ذلك من أشكال اإلبداع األخرى،             

ويف الوقت نفسه، تشجع الدولة     . الناشـئة عـن اإلبداع العلمي والفين وغري ذلك من أشكال اإلبداع األخرى            
 .وتساند وحتمي تطوير العلوم والفنون والثقافة
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وفضـالً عـن ذلك، فإن حرية االشتراك يف اجلمعيات مكفولة للمواطنني ألغراض ممارستهم حلقوقهم                 -٨١٥
 .اهتم السياسية واالقتصادية والثقافية وغريها ومحايتهاومعتقد

، وكجزء من احلقوق الثقافية، أن يكون ألفراد األقليات         )٢٠(ويـتوخى الدستور والتعديالت الدستورية     -٨١٦
الوطنـية، أي الطوائف، احلق يف أن يعّبروا حبرية عن هويتهم ومالمح طوائفهم اخلاصة وتعزيزها وتطويرها، وأن                 

 مؤسسـاهتم الثقافية والفنية والتعليمية، وكذلك الرابطات العلمية وغريها ألغراض التعبري عن هويتهم              ُينشـئوا 
وباإلضافة إىل ذلك، تكفل الدولة احلماية للكنوز التارخيية والفنية جلميع الطوائف وتعزيزها            . وتعزيزها وتطويرها 

 .ن وضعها القانوينوإثرائها يف مقدونيا، وكذلك مكونات هذه الكنوز بغض النظر ع

وتـرعى الدولـة وضع وحقوق أفراد الشعب املقدوين يف البلدان اجملاورة وغريها من البلدان األخرى،                 -٨١٧
وهتتم الدولة كذلك باحلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية       . وتنهض بتطويرهـم الثقايف وتعزز الروابط معهم     

 .للمواطنني املقدونيني املقيمني يف اخلارج

هـذا وإن مفهوم القيم األساسية للنظام الدستوري، أي احلريات واحلقوق األساسية لإلنسان واملواطن،               -٨١٨
واملعـترف هبـا يف القانون الدويل والدستور، ومن منظور احلقوق الثقافية لإلنسان واملواطن، قد ورد وتطور يف                  

، ) النص املوحد-٦٦/٢٠٠٣اليوغوسالفية السابقة، رقم    اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا     (القانون اخلاص بالثقافة    
القانون  بوصـفه قانون أساسي يتعلق باإلبداع، واإلفصاح عن االبتكار الفين ومحاية واستخدام هذا االبتكار، ويف              

، ٤٧/١٩٩٦، أرقام   اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     (اخلاص حبق النشر واحلقوق املتعلقة به       
٩٨/٢٠٠٢، ٣/١٩٩٨.( 

وحيـدد القـانون اخلاص بالثقافة والقائم على أساس األحكام الدستورية يف هذا امليدان واملذكورة                -٨١٩
أعـاله، أسـس الثقافة بوصفها قيمة أساسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وأشكال ومتويل الثقافة،               

 .وكذلك القضايا األخرى اليت تعىن بالثقافة

 فاألشخاص الطبيعيون   -وطبقاً هلذا القانون، تنفذ الثقافة على أساس الوضع املتساوي جلميع الكيانات             -٨٢٠
 وتعزز املساواة بني األشخاص الطبيعيني املفهوم املدين للثقافة،         -والقانونيون يزاولون الثقافة يف ظروف متساوية       

واجلنس وغري ذلك، بنفس    . له، وانتسابه اإلثين  والـذي مبوجبه يتمتع كل مواطن يف البالد، وبغض النظر عن أص           
وعموماً فإن املوضوع الرئيسي للثقافة هو املواطن       . احلقوق املكفولة بالقانون فيما يتعلق باإلبداع ومزاولة الثقافة       

 .كمبدع وكمستفيد من الثقافة، بغض النظر عن مركزه، أو انتسابه وعلى أي أسس كانت

 .ورياً لإلبداع احلر، مبثابة احلق األساسي الذي ترتكز عليه مجيع احلقوق األخرىويعترب احلق املكفول دست -٨٢١

ويشـكل اهلـدف الـذي نـص عليه القانون اخلاص بالثقافة لدعم اإلبداع ومحاية القيم الثقافية العليا                -٨٢٢
علن عنه دستورياً   واستخدامها األعرض، وكذلك لتشجيع تنوع الثقافة وتعددها، التنفيذ الفعلي ملوقف الدولة امل           

                                                 
اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا، رقم     (قرار بشأن إعالن التعديالت على دستور مجهورية مقدونيا          )٢٠(

٩١/٢٠٠١.( 
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حيال الثقافة، والذي مبوجبه تكفل الدولة إقامة بعض العالقات لصاحل الثقافة ومحاية بعض القيم عن طريق وضع                 
 ".الصاحل الوطين للثقافة"مفهوم 

والصـاحل الوطين للثقافة هو الصاحل العام ملواطين مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وهو يتطلب               -٨٢٣
 .املتواصل وكذلك حصول مجيع املواطنني عليه يف ظروف متساويةاألداء 

والـثقافة بوصفها جماالً للعمل اإلنساين هي دائماً فريدة يف نوعها، أو هي دائماً وبصفة شرطية الثقافة                  -٨٢٤
وابتكار أي  ). أي إنسان (قد يكون جمرد شخص طبيعي      ) املؤلف أو املنفذ  (الفـردية ألن الشخص الذي يبدعها       

 .ل هو نتيجة قرار اختذه مؤلفه أو منفذهعم

املؤلفون، واملؤسسات، وغري  : وحيدد القانون اخلاص بالثقافة وعلى نطاق واسع الفاعلني القائمني بالثقافة          -٨٢٥
ذلك من األشخاص القانونيني واالعتباريني؛ وهو يضع شروط وطرق أداء الثقافة وخاصة يف جمال اإلدارة واختاذ                

وهذا يعين أن كل شخص يستويف بعض الشروط جيوز ل ـه أن يسجل             . ادات واملؤسسات الثقافية  القرار، واالعتم 
أنشـطته ويؤديها يف جمال الثقافة وجيوز لكل شخص أن يطلب األموال من ميزانية الدولة، باإلجراءات املنصوص    

 .عليها وطبقاً لنظام عادل ومراقبة متساوية

ال اإلبداعية ومحايتها واستخدامها يشمل األنشطة الثقافية اليت تتضمن وطـبقا للقانون، فإن إباحة األعم      -٨٢٦
املوسيقا، والنشر، واملسرح، والبالية، والرقص الشعيب، وصناعة األفالم، واملكتبات، واملتاحف، ومكتبات األفالم،   

 . التراث املعماري الثقايفوأعمال املركز الثقافية للطوائف، واألشغال املعمارية، والوساطة يف جمال الثقافة، ومحاية

وهبـدف رفـع كفاءة نوعية الثقافة بوصفها قيمة أساسية يف حياة املواطنني، فقد جرى اعتماد الربنامج               -٨٢٧
 .، كوثيقة استراتيجية لتطوير الثقافة٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤الوطين للثقافة من 

لثقافة بوصفها السبيل الذي يسري عليه ويقوم مفهوم الربنامج الوطين للثقافة على أساس اإلدراك األعرض ل -٨٢٨
الـناس يف جمـال البناء املبدع على احلقائق الواقعة املستوحاة من تقاليدهم اخلاصة، وذلك مبهارات جديدة وقيم                  

ومثل هذا التعريف للثقافة ُبين على أساس عدد من املبادئ األساسية مثل            . جديدة تنمي حقوق اإلنسان وحرياته    
ويتعلق تيسري احلصول على القيم الثقافية مبمارسة . ، والتنوع، والشفافية، واملسؤولية، واملرونةتيسري احلصول عليها

مجـيع املواطـنني للحقوق الثقافية، يف حني أن التنوع يرتبط بتعزيز ثروة االختالفات يف اهلوية الثقافية، وكذلك          
 .باحلاجة إىل توسيع دائرة األشكال اإلبداعية واحلرية الفنية

 :دد الربنامج الوطين األهداف التاليةوحي -٨٢٩

 ال مركزية الثقافة؛ 

 استخدام الثقافة كمصدر للتنمية؛

 محاية وابتكار التراث الثقايف؛
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 تشجيع األعمال اإلبداعية املعاصرة، مع تركيز خاص على االحتياجات الثقافية للشبان؛

 ثقافية العليا ومحايتها؛استعادة كرامة املبدع وخلق الظروف ووضع الشروط إلنتاج القيم ال

 .حتسني اإلدارة يف جمال الثقافة

وعـلى خلفية األحكام الدستورية والتجربة الدولية يف جمال الثقافة، فإن الدولة ملزمة ببناء اجملتمع املدين          -٨٣٠
 .وبدعم املنظمات غري احلكومية

    ٢٠٠٣ فإن وزارة الثقافة اضطلعت يف       ونظـراً ألن هذا القطاع مل مينح الدعم الالزم يف الفترة السابقة،            -٨٣١
 . بأنشطة دعمت بصورة استراتيجية املبادرات الثقافية إىل حد كبري ابتداء من القطاع غري احلكومي٢٠٠٤و

وإحـدى أولويات الربنامج الوطين للثقافة هو التعاون مع املنظمات غري احلكومية، بغية زيادة تأثريها يف              -٨٣٢
 .ا النشطة يف احلياة الثقافيةجمال الثقافة ومشاركته

وعمالً . وقـد حـدد القانون اخلاص بتنظيم وعمل اهليئات احلكومية اإلدارية اختصاصات وزارة الثقافة     -٨٣٣
 من القانون، تؤدي وزارة الثقافة أنشطة متعلقة بالرصد والتحليل واقتراح أفعال وإجراءات لتطوير              ٢٦باملـادة   

يل وإنشاء شبكة من املؤسسات الوطنية، ومتويل الربامج واملشاريع ذات املنفعة           الـثقافة وتعزيزها؛ وبتنظيم ومتو    
الوطنـية يف حقـل الثقافة؛ ومحاية التراث الثقايف، ونشر املوسيقى، ومزاولة الفنون؛ وصنع األفالم، واملعارض،                

ذات الصلة؛  وأنشطة سجالت األفالم؛ ومحاية حقوق التأليف واحلقوق        . واملكتـبات، والسـجالت، واملتاحف    
النصـب التذكارية اليت ترمز إىل األحداث والشخصيات املعروفة ذات املنفعة الوطنية؛ واإلشراف يف جمال الثقافة          

 .وغري ذلك من الوظائف اليت حددها القانون

وقد حددت  . وطـبقاً للقانون، تعترب مديرية اإلقرار والنهوض بثقافة الطوائف، جزءاً من وزارة الثقافة             -٨٣٤
: واعد اخلاصة بإنشاء وتنظيم وزارة الثقافة، صالحيات املديرية اليت مبوجبها تقوم املديرية بأداء الوظائف التالية              الق

 اإلدارية ملراعاة تعزيز اهلوية الثقافية ألفراد الطوائف والنهوض هبا؛ متابعة تقدمي وتعزيز ثقافة أفراد               -املهام التقنية   
التقنية الدولية والتعاون مع البلدان اجملاورة واألوروبية هبدف التغذية وتقدم          الطوائف؛ وتشجيع وتعزيز املساعدة     

 .اهلوية الثقافية ألفراد الطوائف

اجلريدة (هـذا وإن صـالحيات البلديات يف جمال الثقافة قد وردت يف القانون اخلاص باحلكومة احمللية                  -٨٣٥
 من القانون، تنظم البلديات     ٢١وطبقاً للمادة   ). ٥/٢٠٠٢الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة رقم       

وتقوم، وبصورة مستقلة، ويف إطار القانون، باألنشطة ذات املنفعة العامة واحمللية الواردة يف هذا القانون ويف قوانني 
 .أخرى، وهي مسؤولة عن تنفيذها

يف، فإن البلديات تعترب مسؤولة عن تقدمي       من القانون املتعلق باجملال الثقا     ٢٢ من املادة    ٥وطـبقاً للفقرة     -٨٣٦
الدعم املؤسسي واملايل للمؤسسات واملشاريع الثقافية، وتعزيز احلفاظ على الفولكلور، والعادات، واحلرف والقيم 

 .الثقافية، وتنظيم العروض الثقافية وتشجيع خمتلف أشكال اإلبداع النوعية
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 :اء الثقافة ينظم كذلك بالقوانني التاليةوباإلضافة إىل القانون اخلاص بالثقافة، فإن أد -٨٣٧

 ؛)٦٦/٢٠٠٤اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم (القانون اخلاص باملتاحف 

 ؛)٦٦/٢٠٠٤اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم (القانون اخلاص باملكتبات 

 اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم       (لثقايف  القـانون اخلـاص حبماية التراث ا      
 ؛)٢٠/٢٠٠٤

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أرقام       (القانون اخلاص باستعمال اللغة املقدونية      
 ؛)٦٣/١٩٩٩، ٣٣/١٩٩٩، ٥/١٩٩٨

لرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،     اجلريدة ا (القانون اخلاص بإيداع نسخة بصورة إجبارية       
 ).١١/١٩٩٤رقم 

، اعـتمد جملس مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة القانون اخلاص          ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٥ويف   -٨٣٨
وقد مت تنسيق أحكام هذه     . باملـتاحف، والقانون اخلاص باملكتبات، والقانون اخلاص بالنصب واللوحات التذكارية         

 .قوانني مع الدستور، ومع القانون اخلاص بالثقافة، والقانون اخلاص باحلكومة احمللية، ومع التجارب األجنبية املقارنةال

وتكفل القوانني املذكورة صالحيات متزايدة لوحدات احلكومات احمللية فيما خيتص باملتاحف واملكتبات،          -٨٣٩
ة، والتمويل وما شابه، وكذلك الصالحية املباشرة لوحدات احلكومة واملتعلقة بتعيني اهليئات املنظمة وجمالس اإلدار

 .احمللية يف وضع اللوحات التذكارية

وباإلضـافة إىل وضع أسس قانونية لالمركزية، فإن القوانني املذكورة توفر قاعدة للخصخصة يف جمال                 -٨٤٠
يني الطبيعيني واالعتباريني، بإنشاء    املكتـبات واملتاحف، وكذلك بإتاحة الفرصة أمام األشخاص األجانب واحملل         

 .متحف أو مكتبة

 البىن التحتية املؤسسية والالمركزية يف الثقافة

عدة شروط من أجل البداية     )٢١(وضـعت الـتعديالت األخرية اليت أدخلت على القانون اخلاص بالثقافة           -٨٤١
وبعد . طنية لتصبح حتت سلطة البلدياتالسريعة يف عمليات الالمركزية يف الثقافة، وهو ما وفر نقل املؤسسات الو

 .ذلك، سيتم التأكيد على ضرورة خصخصة البعض منها

وسـتعمل الالمركـزية عـلى متكني مجيع املواطنني من أن حيظوا بنصيب متساو يف الثقافة، كمبدعني                  -٨٤٢
مث فإهنا تستطيع أن    واملؤسسات الثقافية احمللية على اتصال مباشر مع املواطنني ومن          . وكمسـتفيدين على السواء   

                                                 
، شّرع  ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١٦دورة جملس مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة املعقودة يف         أثـناء    )٢١(

 ).٤٣/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم  (اجمللس التعديالت على القانون اخلاص بالثقافة



E/C.12/MKD/1 
Page 151 

تعني بدقة االحتياجات الثقافية للمواطنني وأشكال إرضائهم، وبذا ستصبح احلياة الثقافية أكثر نراًء وأكثر تنوعاً               
 .ودينامية وذات نوعية أفضل

واحلكومـة، مدفوعـة بضرورة اخلصخصة يف جمال الثقافة، وعلى أساس التحليالت السابقة واخلطوط               -٨٤٣
مات شبكة املؤسسات يف اجلمهورية، اعتمدت قراراً بشأن حتديد شبكة املؤسسات الوطنية يف جمال        التوجيهية ملنظ 

، والذي بدأت مبوجبه عملية     )٤٣/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم        (الثقافة  
 .الالمركزية يف الثقافة

 ٥١ مؤسسة، مت تعيني     ١١٥مركزية يف الثقافة، فإن من بني       وهبـذا القرار، وبوصفه خطوة أوىل حنو الال        -٨٤٤
وقد ظهر عدد من املؤسسات اجلديدة بعد اندماج مؤسستني يف          .  كمؤسسات حملية  ٤٨منها كمؤسسات وطنية و   

 ).وعلى سبيل املثال، اندجمت املسارح وبيوت الثقافة، وحتولت إىل مراكز ثقافية(مؤسسة واحدة 

 مؤسسة وجعلتها   ٤٨ من القانون، تولت اجملالس البلدية احلقوق التأسيسية لعدد          ٩٤ومتشـياً مع املادة      -٨٤٥
 .مؤسسات حملية

وما زالت هذه املؤسسات حتت النظام االنتقايل، نظراً ألن القانون اخلاص بالثقافة ينص على أن احلكومة                -٨٤٦
ز التنفيذ بشأن متويل وحدات      يوماً من تاريخ دخول القانون حي      ٣٠واجملـالس الـبلدية، سـتوافق ويف غضون         

احلكومـية احمللـية، ويف شكل عقد، على نقل امللكية واملعدات واملوظفني واالعتمادات وغريها من املسائل ذات              
وحىت يتم التوقيع على العقود، . الصلة لنقل احلقوق التأسيسية للمؤسسات لكي تواصل تشغيلها كمؤسسات حملية

 .وستعمل كمؤسسات وطنيةفإهنا ستمول من ميزانية الدولة 

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (ونظـراً ألن القـانون اخلـاص بـتمويل وحـدات احلكومة احمللية               -٨٤٧
، فإن ميزانية الدولة ستوفر     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١سيطبق اعتباراً من    ) ٦١/٢٠٠٤اليوغوسـالفية السـابقة، رقم      

 ٩٩ج، والتدفئة والتأمني، وكذلك االستثمارات اجلارية لعدد        االعـتمادات للرواتـب والنفقات املادية، والربام      
 . موظفاً بعقود دائمة وأربعة بعقود مؤقتة٢ ٣٦٩، منهم ٢ ٣٧٣مؤسسة مبجموع عدد املوظفني البالغ 

وال متتلك وزارة الثقافة بيانات دقيقة وسجالت بشأن األشخاص اآلخرين الطبيعيني واالعتباريني، وخمتلف  -٨٤٨
 .لتجارية واملؤسسات اليت قد مت تسجيلها ألداء األنشطة يف جمال الثقافةالشركات ا

وتبني البيانات املتاحة أنه ويف الفترة السابقة، أن املؤسسات اخلاصة والشركات التجارية قد تأسست يف                -٨٤٩
، فإن الشركات  معظمهـا للنشر وأخذ األفالم، وللوكالة يف جمال الثقافة، يف حني أنه بالنسبة للقطاعات األخرى              

ومتول وزارة الثقافة مشاريع الشركات اخلاصة إذا ما كانت فقط ذات منفعة            . اخلاصة هي نادرة أو ال وجود هلا      
 .وطنية، ومبسابقات مفتوحة، ومتشاهبة بالنسبة للمنظمات غري احلكومية األخرى والعاملني يف الثقافة

 متاحف، ٩ مؤسسات، و٧ مكتبات، و٥لوطين بواسطة ويف الوقت الراهن، تؤدي الثقافة على املستوى ا      -٨٥٠
 مؤسسة للتظاهرات الدولية    ٢ أوبرا وبيت باليه، و    ١ سجل لألفالم، و   ١ مسارح، و  ٦ مركـزاً ثقافـياً، و     ١٦و
 . مؤسسة لتقدمي الفولكلور وتشجيعه١ قاعة للفن، و١، و"ليايل سنتروغا الشعرية"و" أوهريد مسر"
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 جامعات للعاملني،   ٣مبا يف ذلك    ( مركزاً ثقافياً    ٢٧تشجيع الثقافة جيري يف     وعلى املستوى احمللي، فإن      -٨٥١
 . حديقة حيوان٢ متاحف و٦ مكتبة، و١٣) ومراكز ثقافية، ومراكز أطفال

 مؤسسة قائمة يف بيتوال ٣٠وتـتركز املؤسسـات الثقافـية غالباً يف عاصمة سكويب، يف حني أن هناك      -٨٥٢
 .وبريليب وكومانوفو

  التمويل-موال للنهوض بالتنمية الثقافية توافر األ

 هيكل الثقافة

واعتمادات ميزانية الدولة املخصصة للثقافة . متول الثقافة أساساً من ميزانية الدولة عن طريق وزارة الثقافة -٨٥٣
 يف  ٤٠٢ موظفاً من بينهم     ٢ ٣٧٣، هبا   ) مؤسسة حملية  ٤٨ مؤسسة وطنية و   ٥١( مؤسسة   ٩٩متـول بالكـامل     

 يف الفنون اجلميلة    ٣٧٨ يف حفظ اآلثار، و    ٢٧١ يف فنون املسرح، و    ١ ٢٨٩ يف صناعة األفالم، و    ٢٤ت، و املكتبا
 .واملتاحف، وتسعة يف قطاع العروض الثقافية

 متويل الثقافة من ميزانية الدولة

مسياً، ولكن  إن إمجايل االعتمادات لتمويل وزارة الثقافة واألنشطة يف جمال الثقافة هي يف ارتفاع مستمر إ               -٨٥٤
 بلغت نسبة ٢٠٠٣ولذا فإن هذه احلصة يف إمجايل امليزانية لعام         . حصتها يف إمجايل ميزانية الدولة آخذة يف اهلبوط       

 . يف املائة١,٨

 يف املائة تستخدم للرواتب، يف حني ٣٥,٤٧: ويتم توزيع األموال املقدمة لتمويل الثقافة على النحو التايل -٨٥٥
 .تستخدم للربامج وتكاليف املعدات يف األنشطة الثقافية يف املائة ٥٠,٤٤أن 

 إيراداهتا اخلاصة

وباإلضافة إىل موارد امليزانية، توفر الثقافة األموال من مصادر أخرى، وعلى سبيل املثال الرعاية واهلبات                -٨٥٦
 . واخلدماتوعن طريق األنشطة املمولة ذاتياً، مثل تأجري املباين، ومبيعات التذاكر، ورسوم العضوية

وعلى الرغم من أن هناك رمسياً أسس قانونية خلفض الضرائب على استثمارات الثقافة، فإن االستثمارات      -٨٥٧
وبغض النظر عن االستثمارات املقدمة من املؤسسات األجنبية، فال توجد          . املباشرة يف الثقافة هي مع ذلك تافهة      

ؤسسات احمللية، يف حني أن االعتمادات لتمويل أنشطة ثقافية         هناك أي آثار ملحوظة لالستثمارات املقدمة من امل       
ويعترب التمويل املقدم يف إطار التعاون الثقايف الدويل، عن طريق تنفيذ مشاريع اليونسكو        . حمـددة مل تـتقرر بعد     

 .واالحتاد األورويب وجملس أوروبا، جوهرياً وأساسياً

 امتيازات الضرائب واجلمارك

 .ضرييب يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على أساس أربعة قواننييقوم النظام ال -٨٥٨
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اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،      (يـنص القانون اخلاص بضريبة القيمة املضافة         -٨٥٩
عــلى أن ) ١٩/٢٠٠٤، ٢١/٢٠٠٣، ٨/٢٠٠١، ١١/٢٠٠٠، ٨٦/١٩٩٩، ٥٩/١٩٩٩، ٤٤/١٩٩٩أرقــام 

مجالية للمؤسسات يف جمال الثقافة ولدافعي الضرائب اآلخرين الذين يزاولون أنشطة ثقافية، معفاة من              املبيعات اإل 
أو األشخاص قد حصلوا على رأي مالئم من وزارة  /ضريبة القيمة املضافة، شريطة أن تكون املؤسسات الثقافية و        

 ١٩املطبوعات، بدالً من النسبة العامة وقدرها  يف املائة على مبيعات ٥الثقافة، وتطبق نسبة ضريبة تفضيلية قدرها 
 البصرية، وكاسيتات   -األفالم وغري ذلك من األعمال السمعية       (يف املائـة، باستثناء حامالت الصوت والفيديو        

 يف  ١٩اليت تنطبق عليها نسبة     ) الفـيديو السمعية، واألسطوانات اجملمدة، واألسطوانات اجملمدة الرقمية وما شابه         
 ،عامةاملائة ال

 من القانون اخلاص باملبيعات واسترياد املطبوعات يف        ٣٠ من املادة    ١ والفقرة الفرعية    ٨ومبوجب الفقرة    -٨٦٠
 . يف املائة٥جمال العلوم والتعليم والثقافة يف شكل كتب، تطبق نسبة الضريبة التفصيلية وقدرها 

 ،٢١/١٩٩٨ليوغوسالفية السابقة، أرقام    اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا ا    (ويـنص قـانون اجلمارك       -٨٦١
على أن ما يلي من مواد ال       ) ٣١/٢٠٠١،  ١٠٩/٢٠٠٠،  ٢٥/٢٠٠٠،  ٨٦/١٩٩٩ن  ٥٦/١٩٩٩،  ٦٣/١٩٩٨

املواد املطبوعة؛ األشياء واملواد الثقافية املستوردة على أساس اتفاقات دولية؛ والسلع           : ختضـع للرسوم اجلمركية   
ألغراض ثقافية ال هتدف إىل الربح؛ والسلع غري املنتجة يف اجلمهورية واليت        املستوردة خالصة الضريبة واملستخدمة     

تستخدم ألنشطة ثقافية ال هتدف إىل الربح وغري املعدة للبيع؛ والتحف املستوردة بواسطة املتاحف، وصاالت العرض      
املعدة  ارض؛ واألشياء واملكتـبات الوطنـية واجلامعية املخصصة ألنشطتها؛ والتحف املعروضة يف املهرجانات واملع           

لألحـداث الثقافية والفن وصناعة األفالم؛ واألعمال الفنية املستوردة بواسطة الفنانني بوصفها من أعماهلم اخلاصة؛               
 .اجلوائز وغريها من األشياء اليت مت احلصول عليها يف املعارض األجنبية، األداءات والسلع املتلقاة من املاحنني األجانب

 اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أرقام       (نون اخلـاص بضـريبة الربح       ويـنص القـا    -٨٦٢
١١/٢٠٠١،  ١١/٢٠٠١،  ٢٨/١٩٩٨،  ٥/١٩٩٧،  ٧١/١٩٩٦،  ٤٣/١٩٩٥،  ٣٣/١٩٩٥،  ٨٠/١٩٩٣، 
لدينية على أن اهلبات والرعاية لألغراض العلمية واإلنسانية والثقافية والتعليمية والصحية وا          ) ٥١/٢٠٠٣ ،٤٤/٢٠٠٢

والرياضية، وباستثناء الرياضة املهنية، معترف هبا كإنفاق يف احلساب اخلتامي للضرائب والبالغ ثالثة يف املائة من إمجايل                 
 .الدخل، وذلك بشرط أن تكون ممنوحة للمؤسسات العامة بواسطة ميزانية الدولة أو للصليب األمحر ملقدونيا

 اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم      (ة  ويـنص القانون اخلاص بضرائب امللكي      -٨٦٣
عـلى أن الضريبة على املمتلكات ال تدفع على املمتلكات غري املنقولة واليت يعتربها القانون مبثابة                ) ٦١/٢٠٠٤

 .تراث ثقايف، وأن املؤسسات الثقافية معفاة من ضريبة التركة واهلدايا

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،      (ريبة الدخل الشخصي    وينص القانون اخلاص بض    -٨٦٤
على ) ٩٦/٢٠٠٤،  ٤٤/٢٠٠٢،  ٢/٢٠٠٢،  ٨/٢٠٠١،  ٢٨/١٩٩٧،  ٧١/١٩٩٦،  ٣/١٩٩٤،  ٨٠/١٩٩٣أرقام  

 ويف حدود   -أن الفـنانني الذين هلم إيرادات تقوم على أساس حقوق التأليف ُمعفون من ضريبة الدخل الشخصي                 
 يف املائة للنحاتني،        ٦٠أي  ( يف املائة من ضمن فئة النفقات املعترف هبا، رهناً بنوع النشاط             ٦٠ إىل   ٢٥ن  مـبلغ م  

 واألفالم،  يف املائة لعازيف املوسيقى الكالسيكية؛ ولراقصي الباليه، ولفناين املسرح         ٣٠ يف املائـة للرسامني، و     ٥٠و
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وال تدفع ضريبة الدخل الشخصي على الدخل القائم        ). قى احلديثة  يف املائة لعازيف موسيقى الفولكلور واملوسي      ٢٥و
 .على أساس اجلوائز الثقافية، واملنح الدراسية للتالميذ والطلبة املمنوحة من اهليئات واملؤسسات احلكومية

 البنية التحتية املؤسسية للثقافة

 تبلغ مساحتها اإلمجالية حنو   تقـوم املؤسسـات العاملـة يف جمـال الـثقافة بـأداء أنشطتها يف مرافق                  -٨٦٥
 . متراً مربعا٣ً ٤٨٠ ٣٨١

 دور وسائط اإلعالم يف النهوض باحلياة الثقافية

اإلذاعـة احمللية واإلنتاج التلفزيوين، ومنتجات االستماع، واملوسيقى، والتثقيف والترفيه وغري ذلك من              -٨٦٦
 .اإلبداعات اخلاصة بالبث اإلذاعي أو التلفزيوين وتوزيعها

وال شـك أن دور وسـائط اإلعالم، وال سيما اإللكترونية، يف تعزيز احلياة الثقافية يف الدول الصغرية                   -٨٦٧
 .والنامية اقتصادياً، هو دور هام للثقافة مبعناها العريض

ويتم دور وسائط اإلعالم هذا عن طريق اإلنتاج والبث اإلذاعي واإلرسال وبرامج التلفزة وغري ذلك من                 -٨٦٨
عالمية، مبا يف ذلك املعلومات اخلاصة باألحداث الثقافية اليت جرت أو اليت ستجري، مع إمكانية تقدمي العروض اإل

وهذا وبوجه خاص نظراً ألنه ومبوجب القانون اخلاص . االستعراضات بشأن أي جمال اجتماعي مبا يف ذلك الثقافة
، فإن حرية التعبري العام عن      )٢٠/١٩٩٧بقة، رقم   اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السا     (باإلذاعة  

 .الرأي، وحرية الكالم والظهور العام واملعلومات العامة، مكفولة عند أداء هذا النشاط

املعلومات الصحيحة واملوقوتة، : وينبغي أن يقوم نظام البث اإلذاعي على أساس عدد من املبادئ، وخاصة -٨٦٩
ألفكار السياسية؛ ومحاية اهلوية الوطنية وتعزيزها، والثقافة اللغوية واالبتكار         واالنفـتاح عـلى املنافسة وخمتلف ا      

احمللي؛ وتعزيز التسامح واالحترام، وتشجيع التنوع الثقايف؛ وخطر استخدام البث اإلذاعي للتحريض على التدمري              
 به أو احلض على العنـيف للـنظام الدسـتوري للدولة؛ وكذلك حيال تشجيع على العدوان العسكري واملناداة    

الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية أو التعصب؛ ومحاية األطفال والشبان من أعمال العنف، وحتاشي البث اإلذاعي 
 .للعنف واإلباحية يف الفترات اليت قد تستخدم إلذاعة بعض املضامني، وكذلك محاية خصوصية وكرامة الشخص

 التعليمية، والثقافية، والرياضية، -زيونـية املضامني اإلعالمية، والعلمية   وتتضـمن الـربامج اإلذاعـية والتلف       -٨٧٠
حرية التعبري،  : واالقتصـادية وغريهـا من املضامني ذات النفع حلياة املواطنني وعملهم، وهو األمر املكفول عن طريق               

 معارفهم وترفيههم؛ وتشجيع    والـرأي والعقيدة؛ واإلبالغ الكامل وغري املتحيز للمستمعني واملشاهدين، وكذلك إثراء          
وتأكيد التقاليد الثقافية املقدونية وتقاليد الطوائف اليت تعيش يف البالد، وكذلك مشاركتها يف احلياة الثقافية؛ واالحترام                

 والتعاون الدوليني؛  املتبادل والتفاهم بني األفراد املنحدرين من أصول إثنية متنوعة ومنشأ ثقايف خمتلف؛ وتنشيط التفاهم             
واملسـاواة يف احلقوق بغض النظر عن اجلنس، أو العرق أو لون البشرة، أو املنشأ القومي أو االجتماعي، واملعتقدات                   

 .السياسية أو الدينية وامللكية والوضع االجتماعي للرجل واملواطن، ومحاية الطفل واألم وما شابه
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 من األنشطة يف جمال الثقافة ومن مث فإن         ووسـائط اإلعالم، أي شبكات اإلعالم العامة، ال تشكل جزءاً          -٨٧١
 .عملها ومتويلها تنظمهما لوائح أخرى

 صون وعرض التراث الثقايف

إن أراضي إقليم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة غنية باإلرث الثقايف من مجيع األنواع ومن خمتلف  -٨٧٢
لتقاليد تنبع من عدد من احلضارات، ومن املؤمترات        فا. عصـور املنشـأ، وبقيم استثنائية تارخيية وعلمية وغريها        

. ولذا، وكمثل كل بلدان البلقان األخرى، فهي متعددة الثقافات يف تكوينها وتقاليدها           . الثقافية واإلثنية والدينية  
ولقد خلفت ثروة االختالفات يف اهلويات داخل منطقة البلقان برمتها، مسات خاصة لإلرث الثقايف لتلك البلدان،                

ويتمثل الصاحل العام جلمهورية مقدونيا يف محاية التراث الثقايف . مبا يف ذلك مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
واألنشطة اليت مت االضطالع هبا يف هذا الصدد عرضت بطريقة مناسبة يف الربنامج . املتعدد الطبقات جلميع الطوائف

 يف شكل تقرير وطين     ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧أوروبا يف    املقدم إىل جملس     ٢٠٠٨-٢٠٠٤الوطـين للثقافة    
وقد وضع الربنامج الوطين استراتيجية لتنفيذ القانون اخلاص بالثقافة، والذي يتضمن مسألة صون وعرض . منفصل

ية التراث الثقايف، أي خلق الظروف من أجل اإلبداع ومحاية القيم الثقافية العليا، بوصف ذلك أحد املصاحل الوطن                
وحفّز القانون اخلاص بالثقافة على النهوض بالثقافة املتعددة احلضارات، عن طريق خلق ). ٨املادة (يف جمال الثقافة 

وييسر الربنامج  . ظروف متساوية للتعبري عن اهلوية الثقافية وتشجيعها وتأكيدها بالنسبة جلميع الطوائف يف البالد            
دية واملؤسسية والبشرية كشروط مسبقة للنهوض بالثقافة ومحاية التراث         الوطـين املذكور أعاله تعزيز املوارد املا      

 .الثقايف جلميع الطوائف ويوفر الظروف املتساوية ملمارستها

، الوضع احلايل   )٢٢(٢٠٠٤مارس  /ويتـناول القانون اجلديد اخلاص حبماية التراث الثقايف، املعتمد يف آذار           -٨٧٣
وهذا . ١٩٧٣ اآلن من تطبيق القانون اخلاص حبماية آثار الثقافة لعام           ويـرفع مـن كفاءة التجربة املكتسبة حىت       

القانون يستجيب كذلك للحاجة إىل ضرورة بناء نظام جديدة حلماية التراث الثقايف مبا ينسجم مع الدستور، ومبا         
تصلة بأنواع وطرائق وينظم القانون اخلاص حبماية التراث الثقايف القضايا امل. يتالءم مع التجارب واملقاييس الدولية

وحتديـد محايـة التراث الثقايف، وكذلك حقوق وواجبات املالك والقيود على امللكية واستخدام التراث الثقايف،                
وتنظـيم وتنسيق اإلشراف، وحقوق امللكية املهنية وغري ذلك من املسائل ذات املغزى من أجل التشغيل املوحد                 

م الرئيسية للقانون اجلديد اخلاص حبماية التراث الثقايف هي أنه يوفر           وإحدى القي . لـنظام محايـة التراث الثقايف     
احلماية استناداً إىل قيمته وأمهيته ودرجة اخلطر املعّرض له، بغض النظر عن الوقت واملكان وطريقة اإلبداع أو من  

و طابع علماين أو ديين     قام هبذا اإلبداع، أو من ميتلكه أو يقتنيه، وكذلك بغض النظر عّما إذا كان هذا التراث ذ                
 .وإىل أي ملة ينتمي

                                                 
 تطبيق القانون إىل ضرورة إعداد      ويرجع سبب تأخري  . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١طُبق القانون منذ     )٢٢(

 . الئحة الستكمال األساس القانوين لتحقيق محاية التراث الثقايف١٨وإقرار 
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 :وسوف يتم إجناز األهداف التالية بفضل القانون اجلديد -٨٧٤

التحديد امللموس للمسؤولية وللمحاسبة املتزايدة بالنسبة جلميع العاملني يف نظام محاية التراث الثقايف، وال 
 ا فيما يتعلق باحلماية؛سيما عن طريق التشديد على مكان ودور الدولة وهيئاهتا ومؤسساهت

تنظيم شبكة من اخلدمات املتخصصة واهليئات االستشارية القائمة والتنسيق بينها للحماية على املستوى             
 الوطين وعلى املستوى احمللي على حد سواء؛

 وضع استراتيجية وطنية حلماية التراث الثقايف؛

 ولة حالياً؛اإلدراج النشط للتراث الثقايف ضمن اجلهود اإلمنائية املبذ

 قبول اآلراء العلمية احلديثة واخلربات بشأن وضع وتطوير وتقدم النظم الوطنية حلماية التراث الثقايف؛

 .كفالة مطابقة التراث الثقايف مع نظم احلماية الدولية

ومبوجـب القانون، جرى تعريف التراث الثقايف على أنه قيمة أساسية للحكومة؛ ومحايته هو من الصاحل        -٨٧٥
وينظم القانون اخلاص حبماية التراث الثقايف .  وتنفذ على مجيع أراضي مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةالعام

 :املسائل التالية

 حتديد هدف احلماية؛ •

 طرائق احلماية؛ •

 نظام حلماية واستخدام التراث الثقايف؛ •

 ؛لع ذات املنفعة العامةحقوق وواجبات مالك السلع احملمية والقيود على حقوق امللكية خبصوص الس •

 تنظيم احلماية وتنسيقها؛ •

 .مسائل أخرى ذات مغزى من أجل التشغيل املوحد لنظام محاية التراث الثقايف •

ويوفر القانون األساس املعياري إلنشاء محاية متكاملة بغية كفالة الدوام الطويل للتراث الثقايف، واالعتناء   -٨٧٦
 . ية وكذلك نكيُّفه مع احتياجات اجملتمع احلديثبه داخل البيئة املبنية أو الطبيع

وال سيما إنشاء   . ولقد غّير القانون اجلديد اخلاص حبماية التراث الثقايف الطريقة التنظيمية للتراث الثقايف            -٨٧٧
 من  ، كهيئة هلا وضع الكيان القانوين، داخل وزارة الثقافة، واليت         ٢٠٠٤مايو  /مديرية محاية التراث الثقايف يف أيار     

وقد جرى حتويل الوكاالت القائمة إىل      . مهمـتها القيام بأنشطة متخصصة وإدارية يف جمال محاية التراث الثقايف          
 .مراكز للصيانة، واليت هبا يتم التشديد على التوجه التخصصي
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جالت فس. ، تقدم البيانات التالية   )٢٣(ومـن أجل توضيح عدد من املسائل املتعلقة حبماية التراث الثقايف           -٨٧٨
ويف هذا الصدد، هناك سجالت بلدية مركزية لآلثار . اآلثار الثقافية حتفظها وكاالت خمتصة، طبقاً للمبدأ اإلقليمي

كما أن حفظ وصيانة اآلثار الثقافية، ومبوجب التشريعات املطبقة مؤخراً، هي أساساً . الثقافية املنقولة وغري املنقولة
 .ستخدام أو الفئات األخرى من مالك السلع احملميةمسؤولية املالك، أي من هلم حقوق اال

ولذا فإن مالك اآلثار الثقافية، ومبوجب القانون اخلاص حبماية اآلثار الثقافية ملزم برعايتها واحملافظة عليها  -٨٧٩
 .والقيام باإلجراءات احلمائية املنصوص عليها بطريقة موقوتة

نسان، واحملفوظات، واملكتبات، حمفوظات سلع األفالم، جيب أن وصيانة متاحف األشياء املصنوعة بيد اإل     -٨٨٠
 .تتطابق مع اللوائح القائمة ويف مباين مأمونة وظروف تقنية حمددة

واحلمايـة املباشـرة، أي الصيانة والترميم وإعادة التعمري وغري ذلك من اإلجراءات التقنية احلمائية قد                 -٨٨١
ونتيجة لذلك وغري ذلك من     . ت املتخصصة على مدى فترة زمنية أطول      احتلـت املكانة البارزة يف عمل املنظما      

 .الظروف املؤاتية، جرى االضطالع بعمليات احلماية بشأن جزء مهم من التراث الثقايف املنقول وغري املنقول

صادر وميكن القيام هبا فقط بتصريح      . وختضع عمليات البحث والتنقيب األثرية يف البالد لنظام رقايب صارم          -٨٨٢
وميكن أن تكون اجلهة املخولة مؤسسة علمية أو متخصصة، وكذلك املنظمات           . عن الوكالة احلكومية حلماية اآلثار    

ويصدر الترخيص لفترة حمددة يف سنة . األخرى أو العلماء الفرادى، شريطة أن يستوفوا االشتراطات املنصوص عليها
الدقيقة بشأن نطاق ونوع األعمال، والظروف اليت سيتم        تقوميـية واحـدة، ومن أجل موقع حمدد، مع املعلومات           

ويف غضون ثالثة شهور عقب استكمال      . مبوجـبها االضطالع هبا ومع التحديد الدقيق اللتزامات حامل الترخيص         
 .األعمال، فإن حامل الترخيص ملزم بتقدمي تقرير للوكالة احلكومية وللوكالة احمللية اليت تغطي منطقة العمل

وهذه الوكالة  . وإن اإلشـراف عـلى عمليات البحث والتنقيب األثرية تتواله الوكالة احلكومية           هـذا    -٨٨٣
ومع ذلك، ويف . احلكومية وعند أدائها لوظيفتها اإلشرافية، خمولة بوقف األعمال مؤقتاً، أو سحب الترخيص بقرار

وبإجراء ٠ك سلطة منعها أو حظرها      حالـة عمليات البحث والتنقيب غري القانونية، فإن الوكالة احلكومية ال متل           
 .، ولكن جيوز هلا إقامة ادعاءات جنائية)إداري

، فإن الفئة األكرب من مالك اآلثار الثقافية غري املنقولة هم من )وغري املستكملة (وطـبقا للبيانات املتوفرة      -٨٨٤
 يف املائة من إمجايل ٢٣ني أن نسبة  يف املائة، يف ح١٨ومتلك الطوائف الدينية حنو ).  يف املائة ٥٩حنو  (املواطـنني   

.  أماكن أثرية وغريها١١٠ أثراً ثقافياً فردياً، و١٤٦ومتتلك الدولة . عدد اآلثار الثقافية غري املنقولة متلكها الدولة 
 يف  ٢٠ يف املائة مملوكة للدولة؛ و     ٧٠: وفيما خيتص باآلثار الثقافية املنقولة، فإن احلالة هي على العكس من ذلك           

وليست هناك بيانات كاملة عن السلع احملمية .  يف املائة ميلكها املواطنون   ١٠ئـة متلكهـا الطوائـف الدينية و       املا
 .األخرى وعن تلك املسجلة بواسطة وكاالت حفظ اآلثار الثقافية، باستثناء اآلثار الثقافية اململوكة للدولة

                                                 
، ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ يغطي الثقافة يف الفترة من -١٥نظراً ألن اجلزء من التقرير مبوجب املادة  )٢٣(

 .فإن النص التايل يتعلق بالنظام املطبق يف تلك الفترة
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على املرء أن يأخذ يف االعتبار أن هناك كيانات قانونية خمتلفة           وفيما يتعلق باآلثار الثقافية اململوكة للدولة، يتعني         -٨٨٥
 .ويف عدد حمدود من احلاالت، يوكل احلق يف استخدام اآلثار الثقافية إىل مؤسسات احلماية. هلا احلق يف استخدامها

. هاواسـتعمال التراث الثقايف لألغراض السياحية يتوقف وبصورة مباشرة على تكييف هذه السلع لعرض      -٨٨٦
ومن جهة أخرى، فإن هذا قد جاء نتيجة إجراءات الصيانة املعقدة والنهج املتداخل واملتعدد الفروع، والذي ومن      

ويف هذا الصدد، ولكي    . بـني عدة أمور أخرى، يتوقف وبشكل كبري على الشروط العامة حلماية التراث الثقايف             
هناك عملية طويلة األجل تستلزم أمواالً ضخمة وتنطوي يصبح التراث الثقايف قابل لالستغالل لألغراض السياحية، 

 .على عدد كبري من العوامل، والتعاون الوثيق والدرجة العالية من تنسيق األنشطة

املواقـع األثرية، والكنائس، واألديرة، وبعض املباين الدنيوية، ومواقع اآلثار احلضرية والريفية، وكذلك              -٨٨٧
 .راث الثقايف املهمة من منظور السياحةاملباين التارخيية ومواقع الت

وهـناك عمومـاً حاجة إىل استثمار موارد مالية كبرية وإىل بذل اجلهود الضخمة بغية تسهيل استغالل                  -٨٨٨
 .التراث الثقايف ألغراض التنمية الشاملة والسياحة الثقافية

. هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةوتغطـي معاجلة الصيانة فقط ثلث اآلثار الثقافية غري املنقولة يف مج      -٨٨٩
وقد انتهت عمليات   . واملباين الدنيوية األكثر متثيالً   ) مسيحية وإسالمية (وتلـك هـي أساساً أهم املباين املقدسة         

وما زال هناك عدد كبري من اآلثار الفردية اليت مل يتم بشأهنا .  يف املائة من اآلثار الثقافية٦٠الصيانة الكاملة لنسبة 
وأكثر . ٤:١واملعدل بني اآلثار املصانة واألخرى اليت مل تعاجل هو ). وحىت التدخالت الوقائية (ي عمليات صيانة    أ

 .أنواع التراث الثقايف غري املنقولة املهملة واملعرضة للخطر هي املدينة القدمية والقرية املعمارية

يف العواصم ) البازارات(هي تغطي أساساً املدن القدمية و. ولقد حتققت النتائج األولية من ناحية صيانة املباين -٨٩٠
امليادين (والبازارات يف املدن الصغرية، وكذلك يف مراكز املدن األخرى ). سكويب، بيتوال، أوهريد وستروغا(الكبرية 

 .يانةواملناطق الريفية أيضاً مل تعاجل من ناحية الص. مل تعاجل بواسطة إجراءات الصيانة) والشوارع واألحياء

واملواقع األثرية، بوصفها النوع األوسع انتشاراً يف جمال التراث الثقايف، مل جير البحث عنها أو حفظها إال  -٨٩١
أما القالع واألبراج واجلسور القدمية، فقد . ومل يتم صيانة أي من املواقع األثرية بصورة كاملة. بشكل ضئيل جداً

 .مت البحث عنها وحفظت بصورة جزئية

 اية القانونية حلرية اإلبداع الفيناحلم

إن القـانون اخلـاص حبقوق الطبع والنشر والتأليف وما يتعلق هبا من حقوق، واستناداً إىل االلتزامات                  -٨٩٢
اتفاقية برن (القانونية الواردة يف عدد من الصكوك الدولية يف جمال حقوق النشر والتأليف وما يتعلق هبا من حقوق 

دبـية والفنية، واالتفاقية العاملية حلقوق النشر، واالتفاقية الدولية حلماية املبدعني ومنتجي            حلمايـة األعمـال األ    
اتفاقية روما، واالتفاقية املتعلقة بتوزيع اإلشارات احلاملة للربامج بواسطة         : الوحدات الصوتية واملنظمات اإلذاعية   

 اتفاقية  -لصوتية ضد استنساخ وحداهتم الصوتية      ؛ واتفاقية محاية منتجي الوحدات ا     )السواتل(األقمار الصناعية   
الوحـدات الصوتية؛ معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية اخلاصة حبقوق النشر والتأليف، ومعاهدة األداءات              
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التوجيهات ذات الصلة لالحتاد األورويب     (والوحـدات الصوتية، واجلوانب املتصلة بتجارة حقوق امللكية الفكرية          
، ينظم مبفهوم معياري مدين حصرياً، نظام ممارسة    )جملس أوروبا يف هذا امليدان، وغري ذلك من الوثائق        وتوصيات  

ومحايـة حقـوق النشر والتأليف وما يتصل هبا من حقوق، كشكل واحد إلعمال احلق االقتصادي واالجتماعي               
 .والثقايف لإلنسان واملواطن

 - محاية حقوق التأليف والنشر وما يتعلق هبا من حقوق املواطنوينصب تركيز القانون على تنظيم ممارسة و -٨٩٣
بغض النظر عن اجلنس والعرق ولون البشرة، واجلنسية واملنشأ االجتماعي، واملعتقدات السياسية            ) املبدع(املؤلف  

لة وحيمي القانون احلقوق ذات الص. والدينـية، وامللكـية واملركـز االجتماعي فيما يتعلق بأعمال حقوق النشر           
للمبدعني واملذيعني واملنتجني والناشرين وغريهم، وفقاً للمبدأ املطبق على حقوق النشر والتأليف والسمات احملددة 

 ).مثل التسجيالت الصوتية واملرئية، والعروض والطبعات(ألغراض احلقوق ذات الصلة 

قوق النشر، أي أن املؤلف     واملؤلـف، طبقاً للقانون، هو الشخص الطبيعي الذي ابتكر العمل اخلاص حب            -٨٩٤
يعترب هو الشخص الذي يوضع امسه أو امسه املستعار، أو عالمته التجارية على العمل بطريقة معتادة أو الذي يشار 

 .إليه عند إباحتها

واملؤلف خمول للحصول على حقوق النشر على أساس ابتكار عمل ما، بغض النظر عما إذا كان قد أبيح  -٨٩٥
 يتجزأ من العمل اخلاضع حلقوق النشر والتأليف، والذي يتضمن سلطات قانونية شخصية حصرية أو كونه جزءاً ال

 ).حقوق أخرى(وسلطات أخرى ) حقوق مادية(وسلطات ملكية قانونية حصرية ) حقوق معنوية(

 جمال  والعمل اخلاضع حلقوق النشر والتأليف، وطبقاً هلذا القانون، هو عبارة عن إبداع فردي وفكري يف               -٨٩٦
 .األدب والعلوم والفنون وغريها من جماالت اإلبداع، بغض النظر عن نوع وطريقة وشكل التعبري

وما يتصل هبا من حقوق، ووفقاً للقانون وغري ذلك ) النقل واحلماية(ونظام ممارسة حقوق النشر والتأليف  -٨٩٧
املتساوية حلماية حقوق املؤلفني بغض النظر من اللوائح، هو من حيث املبدأ وكقاعدة، حر، أي أنه يكفل املعاملة         

وجيوز تقييد هذا النظام فقط بشروط ينص عليها القانون، وألغراض احلصول احلر على             . عـن انـتمائهم الوطين    
 .معلومات ذات أمهية عامة، وألغراض التعليم وكذلك لتحقيق أهداف أخرى مماثلة أو ذات صلة

 التطور العلمي والتكنولوجي

 مـن الدسـتور، فإن الدولة ملزمة بتعزيز ودعم البحث العلمي، وكذلك التطور           ٤٧ لـلمادة    وطـبقاً  -٨٩٨
 الرمسيةاجلريدة ( من القانون اخلاص بتنظيم وعمل اهليئات اإلدارية احلكومية ٢٣وطـبقاً للمادة  . التكـنولوجي 

لوم هي املسؤولة عن تنظيم ، فإن وزارة التعليم والع   )٥٨/٢٠٠٠جلمهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم       
ومتويـل وتطويـر وتعزيز العلم والتطور التكنولوجي، والثقافة التقنية، وعلم املعلومات والتكنولوجيا، وكذلك              

 .التعاون الدويل يف هذا اجملال

جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية  الرمسيةاجلريدة ( من القانون اخلاص بالبحث العلمي ٦وعمـالً باملادة   -٨٩٩
، فإن املبادئ األساسية للبحث العلمي هو صون ومحاية الشخص          )٢٩/٢٠٠٢، ورقم   ١٣/١٩٩٦لسابقة، رقم   ا
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حرية األعمال العلمية واإلبداعية، واستقاللية     : وهي بدورها تقوم على أساس املعايري التالية      . والكـرامة اإلنسانية  
 .دويلوتطبيق النتائج، وتنوع اآلراء واألساليب العلمية، والتعاون ال

 من القانون اخلاص بالبحث العلمي تعريفاً واضحاً للمنفعة العامة املتعلقة بالبحث العلمي ٧وتعطي املادة  -٩٠٠
يف جمـال اهلويـة الوطنـية والثقافية للشعب املقدوين وغريه من الطوائف اإلثنية اليت تعيش يف مجهورية مقدونيا                   

. ريف البحث كشرط مسبق أساسي للتنمية الشاملة للدولة       وفضالً عن ذلك، جيري تع    . اليوغوسـالفية السـابقة   
وحيدد القانون كذلك أنشطة البحث اليت تنفذ بغية رفع مستوى االمتياز العلمي واإلبداع ونقل الدراية العاملية، مبا يف 

 .ام كذلكويعترب تعزيز املوارد البشرية والبىن األساسية للبحث، قضايا ذات نفع ع. ذلك يف جمايل الدفاع واألمن

جلمهورية مقدونيا  الرمسيةاجلريدة (وإن أهـداف القـانون اخلاص بتنشيط وتيسري التطور التكنولوجي    -٩٠١
 هي تعزيز ودعم التطور التكنولوجي يف كل أحناء البالد، وبرجمة ومتويل            )٩٨/٢٠٠٠اليوغوسالفية السابقة، رقم    

 :ا القانونويتضمن التطور التكنولوجي كما جاء يف هذ. هذه األنشطة

 تطوير التكنولوجيات الوطنية؛ •

 إحراز تقدم للبالد يقوم على أساس االقتصاد املستقل؛ •

 حتديث مرافق اإلنتاج القائمة؛ •

 إنشاء مراكز لالبتكار والتكنولوجيا؛ •

 .تطوير البىن األساسية التكنولوجية الالزمة، ونقل الدراية عن طريق التحسني املتواصل للمهارات •

 هبيكل االقتصاد والبىن التحتية املؤسسية يف جمال العلم، وضعت وزارة التعليم والعلوم األولويات              واهتداًء -٩٠٢
 :التالية فيما يتعلق بالتطور العلمي والتكنولوجي جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 النمو املستدام؛ •

 التكنولوجيا احليوية؛ •

 اإلنتاج الغذائي عايل اجلودة؛ •

 ملياه؛إدارة موارد ا •

 قطاع الطاقة؛ •

 مواد جديدة؛ •

 احلماية البيئية؛ •
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 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ •

 الرعاية الصحية؛ •

 .علم اجليولوجيا واهلندسة •

 :ويف أثناء الفترة القادمة، سريكز دعم البىن التحتية للبحث العلمي على اآليت -٩٠٣

 مزيد من التطوير لشبكة البحث العلمي؛ •

 بحث؛رفع كفاءة معدات ال •

 التحفيز على إنشاء وحدات حبث وتطوير جديدة داخل االقتصاد؛ •

 إمدادات منتظمة ومتواصلة من أدبيات املراجع األجنبية؛ •

 رفع كفاءة نظام معلومات املكتبات؛ •

 دعم قدرات تطوير التكنولوجيا القائمة؛ •

لني يف البحث   إنشـاء مراكز جديدة لنقل التكنولوجيا ألغراض املزيد من االندماج الفعال للعام            •
 واألعمال التجارية؛

 .توفري ظروف عمل مؤاتية هلؤالء العاملني يف البحث والذين يشتغلون يف ظروف غري مالئمة •

 :والعناصر احلامسة لسياسة البحث والتطوير جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف املستقبل القريب ستكون -٩٠٤

 لصلة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للبالد؛التطبيق املتقدم ونقل الدراية ذات ا •

 تنشيط وتعزيز التعاون الدويل ونقل الدراية والتكنولوجيا األجنبية؛ •

األخـذ بـنظام رصد وتقييم األداء فيما يتعلق بنوعية النتائج اليت حققتها أفرقة البحث العلمي                 •
 يري الدولية؛والتكنولوجي عن طريق تطبيق املقاييس واملعا

 االستثمارات املتزايدة يف األنشطة العلمية واإلمنائية؛ •

 تيسري احلصول على التمويل الدويل، واملساعدة التقنية وما شابه؛ •

 حتديد وإدخال برامج متعددة الفروع من أجل أنشطة البحث املستهدفة؛ •
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لبحث بوصفها معايري تقرر وضع إجراءات مقاسة دولياً لتقييم وتقدير األمهية االقتصادية لنتائج ا        •
 سياسة التنمية املقبلة؛

 دعم الشركات عند إنشاء وحدات فعالة لنقل الدراية والتكنولوجيا؛ •

 خفض الثغرة التكنولوجية هبدف بلوغ مستوى التنمية القائم يف البلدان املتقدمة؛ •

 خلق ظروف لرفع جودة الدراية واالبتكارات؛ •

جزء من نظام املعلومات متشياً مع معايري قواعد البيانات         إنشـاء نظام ملعلومات التكنولوجيا ك      •
 واخلدمات والشبكات املتناظرة؛

 وضع منوذج لبنية أساسية واحدة لدعم وتطوير العلم والتكنولوجيا؛ •

تقوية وتعزيز الصناعة والشركات الوطنية، وال سيما دعم الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم             •
 تجاهتا يف السوق العاملية؛بغية كفالة نوعية وتنافسية من

 .وضع نظام لألولويات مدعوم بإجراءات السياسة االقتصادية •

 :وتركز السياسة العلمية على الكيانات املستهدفة التالية -٩٠٥

 معاهد التعليم العايل؛ •

 أكادميية مقدونيا للعلوم والفنون؛ •

 املؤسسات العلمية العامة؛ •

 كيانات نقل التكنولوجيا؛ •

 .والتطوير يف قطاع الصناعةكيانات البحث  •

 :ويوجد حتت تصرف وزارة التعليم والعلوم الصكوك املالية التالية لدعم البحث العلمي -٩٠٦

 متويل البحث الوطين ومشروعات التطوير التكنولوجي؛ •

 تقدمي منح دراسية لدراسات ما بعد التخرج ودراسات الدكتوراه يف اجلامعات الوطنية واألجنبية؛ •

 يل للباحثني املشاركني يف املؤمترات الدولية؛الدعم املا •

 املسامهة يف إصدار مطبوعات علمية وحبثية؛ •

 .التوسع يف البىن األساسية لتطوير البحث والتكنولوجيا •
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وبسبب احلالة غري املؤاتية يف الصناعة، يتم توفري األموال ألنشطة البحث والتطوير التكنولوجي أساساً من  -٩٠٧
ولذا، فإن هناك حاجة عاجلة إىل مزيد من املشاركة النشطة لقطاع األعمال التجارية مما سيعود               . ميزانية الدولة 

 .بالنفع على االستثمار يف تطويره عن طريق االبتكارات، واملنتجات اجلديدة وخطوط التكنولوجيا اجلديدة

 اإلطار القانوين

 مهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم     جل الرمسيةاجلريدة  (حيـدد القـانون اخلاص بالبحث العلمي         -٩٠٨
، نظـام ومبادئ املنفعة العامة، وأشكال تنظيم وإدارة البحث العلمي، وطرق  )٢٩/٢٠٠٢، ورقـم    ١٣/١٩٩٦

 .تنشيط ودعم التطور العلمي والبحثي، وموظفي البحث، وغري ذلك من املسائل اليت هتم أنشطة البحث

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (ادميية املقدونية للعلوم والفنون     وقـد مـّيز القـانون اخلـاص باألك         -٩٠٩
بأهنا أعلى املؤسسات العلمية والفنية وأكثرها استقالالً يف البالد، وبأهنا          ) ١٣/١٩٩٦اليوغوسالفية السابقة، رقم    

 .املؤسسة ذات األمهية القصوى على املستوى الوطين

ـ          -٩١٠ اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (ري التطور التكنولوجي    ويـنظم القـانون اخلـاص بتنشـيط وتيس
، مسألة تنشيط وتيسري التطور التكنولوجي للبالد، وبرجمتها ومتويلها على )٩٨/٢٠٠٠اليوغوسالفية السابقة، رقم 

ث تطوير تكنولوجيات باالعتماد على الذات، والتقدم حنو القاعدة االقتصادية املستقلة، وحتدي          : الـنحو الـتايل   
القدرات اإلنتاجية القائمة، وإنشاء مراكز لإلبداع ونويات تكنولوجية، وتوفري البىن األساسية التكنولوجية الالزمة 

 .ونقل الدراية بفضل التقدم املتواصل لالمتياز واالبتكار يف جمال البحث

ية مقدونيا اليوغوسالفية   اجلريدة الرمسية جلمهور  (ويـنظم القانون اخلاص بتنشيط وتيسري الثقافة التقنية          -٩١١
، مسألة التدريب الرامي إىل امتالك املهارات واملعارف  يف ميدان علم التكنولوجيا             )٥٣/٢٠٠٠السـابقة، رقم    

واحلاسوب، واإلبداع اخلالّق، ونشر نتائج البحوث العلمية والتكنولوجية، وحتفيز األعمال االبتكارية والعلمية،             
 .صة فيما يتعلق بالشبانوالتعليم املهين والتدريب، وخا

اجلريدة الرمسية  (والالئحـة الـيت تقرر شروط ومعايري ختصيص األموال لتنشيط وتيسري البحث العلمي               -٩١٢
 ).٣/٢٠٠٥جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم 

ر مؤسسات  والالئحـة اليت تقرر شروط ومعايري ختصيص األموال لتنفيذ الربامج السنوية لتشغيل وتطوي             -٩١٣
 ).٣/٢٠٠٥اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم (البحث العامة 

اجلريدة الرمسية  (والالئحة اليت تضع شروط ومعايري ختصيص األموال لتنشيط وتيسري التطور التكنولوجي             -٩١٤
 ).٣٣/٢٠٠٤جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم 

اجلريدة ( اخلاصة بشروط ومعايري وإدارة األموال املخصصة لتنشيط وتيسري التطور التكنولوجي،  والالئحة -٩١٥
 ).٤٩/٢٠٠١الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم 
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والالئحـة الـيت تضع معايري ختصيص األموال لتنفيذ برامج العمل أي املشاريع يف ميدان الثقافة التقنية                  -٩١٦
 ).٣١/٢٠٠١ الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم اجلريدة(

القانون اخلاص بامللكية   : وتقدم التشريعات يف جمال امللكية الصناعية والفكرية على أساس القوانني التالية           -٩١٧
، )٩/٢٠٠٤، ٤٢/٢٠٠٣، ٤٧/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أرقام (الصناعية 

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية (والقانون اخلاص حبقوق النشر والتأليف وما يتصل هبا من حقوق 
وهذا األخري حيدد العالقات خبصوص ممارسة      ). ٤/٢٠٠٥،  ٩٨/٢٠٠٢،  ٣/١٩٩٨،  ٤٧/١٩٩٦السابقة، أرقام   

 هلذه احلقوق، مثل اإلبداعات ذات الطابع املختلف، مبا ومحاية حقوق النشر والتأليف فيما يتعلق باألعمال اخلاضعة
وتتمتع اإلبداعات العلمية، وبوصفها أعمال خاضعة حلقوق النشر والتأليف، بنفس نظام . يف ذلك اإلبداعات العلمية   

 .فممارسة حقوق النشر والتأليف ومحايتها مثلها يف ذلك مثل مجيع األعمال األخرى اخلاضعة حلقوق النشر والتألي

ومثة عدد من   . وتنطـبق حقوق امللكية الفكرية على مجيع أنواع األعمال اإلبداعية يف ميدان العلم والبحث              -٩١٨
اخلاصة  اللوائح يف جمال محاية امللكية الفكرية، وال سيما الئحة براءة االختراع، والئحة التصميم الصناعي؛ والالئحة             

منشأ املنتج والتمييز اجلغرايف، والالئحة اخلاصة باالمتحان املهين للوكالء         بالعالمة التجارية، والالئحة اخلاصة بعالمة      
 ).١٨/٢٠٠٤اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم (من أجل محاية حقوق امللكية الصناعية 

 : والبحثيةوطبقاً للقانون اخلاص بالبحث العلمي، تواصل املؤسسات التالية أنشطتها العلمية -٩١٩

 األكادميية املقدونية للعلوم والفنون؛ •

 مؤسسات التعليم العايل؛ •

 املعاهد العلمية العامة؛ •

 .الباحثون املستقلون •

 :وطبقاً للقانون اخلاص بتنشيط وتيسري التطور التكنولوجي، فإن اجلهات التالية مسؤولة عن التطور التكنولوجي -٩٢٠

  اخلاصة؛منظمات البحث والتطوير داخل الشركات •

 املعاهد العلمية العامة؛ •

 مراكز اإلبداع والنويات التكنولوجية؛ •

 الرابطات املدنية يف جمال االبتكار والتعزيز التقين؛ •

 .املشاركون يف التطور التكنولوجي/الكيانات القانونية األخرى واألشخاص االعتباريون •

ناجح للمشاريع التكنولوجية املمولة     شركة خاصة يف التنفيذ ال     ٧٧، شاركت   ٢٠٠٣ وحىت   ١٩٩٥ومن   -٩٢١
. ومن مث، فإن هذه الشركات أثرت بصورة غري مباشرة على سياسة التطور التكنولوجي. من وزارة التعليم والعلوم

ومن املتوقع أن يعمل ممثلو معظم الشركات الناجحة يف جمال نقل التكنولوجيا كأعضاء يف اجمللس الوطين للتطور                 
 وفضالً عن ذلك، جرى حتديد عدة مؤسسات يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة             .العلمي والتكنولوجي 

 :بوصفها مراكز امتياز يف املستقبل، وهي
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  األكادميية املقدونية للعلوم والفنون؛-مركز حبوث اهلندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوية  •

  سكويب؛ -معهد هندسة اهلزات األرضية وهندسة الزالزل  •

  سكويب؛-د الكيمياء، كلية العلوم الطبيعية والرياضيات معه •

 . سكويب-مستوصف أمراض الكلى، كلية الطب  •

ويعلن . ويتم اختيار املشاريع وفقاً ملضاربة عامة. ومتول وزارة التعليم والعلوم املشاريع ذات املنفعة العامة -٩٢٢
املؤهلة للتمويل خالل   (خمتلف ميادين البحث والعلم     عن هذه املضاربة على أساس قرار املوافقة على املشاريع يف           

ويتكون فريق الباحثني   . ، وباستثناء املشاريع الدولية، اليت وافقت عليها وزارة التعليم والعلوم         )السـنة اجلاريـة   
املشـترك يف تنفـيذ املشاريع من باحث رئيسي، حاصل على لقب علمي أو درجة تعليمية وعلمية، ويعمل يف                   

 املشاريع، وباحث واحد على األقل، حاصل على لقب تعليمي أو على درجة تعليمية وعلمية، أو       مؤسسـة تنفيذ  
وجيري االضطالع بعملية تقييم اقتراحات املشاريع بإجراء . مساعد باحث، مدرج يف سجل وزارة التعليم والعلوم   

 .ومتقييمي جمهول اهلوية وبواسطة خبريين على األقل تعينهما وزارة التعليم والعل

واملؤسسـات العلمـية واخلاصـة بالتعليم العايل واليت وقعت وزارة التعليم معها، وعقب املوافقة على                 -٩٢٣
 .املشروع، عقداً لتنفيذ املشروع، هي مؤسسات تنفيذية

أمـا مشاريع البحث ذات الطابع العسكري، فهي ختضع مباشرة الختصاص وزارة الدفاع اليت ختصص                -٩٢٤
 .ا الغرضاعتمادات خاصة هلذ

 مشروعاً، ويرد ٩٣٢، مولت وزارة التعليم والعلوم ما جمموعه ٢٠٠٣ وحىت ١٩٩٥ويف خالل الفترة من  -٩٢٥
 : هيكلها يف اجلدول التايل

النسبة املئوية حبسب 
 اجملال العلمي

 املـوارد
 )باليورو(

النسبة املئوية حبسب 
 جمال العلم عدد املشاريع اجملال العلمي

 العلوم الطبيعية والرياضيات  ١٤٢ ١٥,٢٣ ١ ٤٥٥ ٧٠٣,٩ ١٧,٩٥
 التقنية ٣٠٢ ٣٢,٤٠ ٢ ٤٤٨ ٥٢٥,٥ ٣٠,١٩
 الطبية ١٣٠ ١٣,٩٥ ١ ٢٠٣ ٦١٦,٦ ١٤,٨٤
 التكنولوجية احليوية ١٣٧ ١٤,٧٠ ١ ٣٦٦ ٥١٧,١ ١٦,٨٥
 االجتماعية ٩٤ ١٠,٠٩ ٥٢٠ ٠٥٩,٣٢ ٦,٤١
 العلوم اإلنسانية ١٢٧ ١٣,٦٣ ١ ١١٥ ٦٧٥,٤ ١٣,٧٦

 اجملموع ٩٣٢ ١٠٠,٠٠ ٨ ١١٠ ٠٩٧,٨ ١٠٠,٠٠

 .وزارة التعليم والعلوم: املصدر

 .أو تطبيقي/واملشاريع املذكورة أعاله هي مشاريع ذات طابع أساسي و
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. وباإلضافة إىل مشاريع البحث، تشارك وزارة التعليم والعلوم أيضاً يف متويل ما يسمى مشاريع التطوير               -٩٢٦
ويرد .  مشروعاً للتطوير ذات طابع تطبيقي فقط      ٧٧ متويل ما جمموعه     ، جرى ٢٠٠٣ وحىت عام    ١٩٩٥فمن عام   

 :هيكل هذه املشاريع يف اجلدول التايل

النسبة املئوية حبسب 
 اجملال العلمي

 املـوارد
 )باليورو(

النسبة املئوية حبسب 
 جمال العلم عدد املشاريع اجملال العلمي

 العلوم الطبيعية والرياضيات  ٢ ٣ ٤٢ ٦٢٢,٩٥ ٦
 التقنية ٦٤ ٨٣ ٥٤٩ ٠٩٨,٣٦ ٨٠
 الطبية ١ ١ ١١ ٤٧٥,٤١ ٢
 التكنولوجية احليوية ١٠ ١٣ ٨٦ ٤٩١,٨٠ ١٢

 اجملموع ٧٧ ١٠٠ ٦٨٩ ٠٩٨,٣٦ ١٠٠

 . وزارة التعليم والعلوم:املصدر

ممولة من ميزانية   ( مشروعاً   ١٤٦، نفذت األكادميية املقدونية للعلوم والفنون       ٢٠٠٣ وحىت عام    ١٩٩٥ومن عام   
 :، ويرد يف اجلدول التايل هيكلها)ولةالد

النسبة املئوية حبسب 
 اجملال العلمي

 املـوارد
 )باليورو(

النسبة املئوية حبسب 
 جمال العلم عدد املشاريع اجملال العلمي

 العلوم الطبيعية والرياضيات  ١٦ ١٠,٩٦ ٢٠٧ ٤٢٦,٢٢ ١٢,٤٢
 التقنية ٢٤ ١٦,٤٤ ٢٠٨ ٢١٣,١١ ١٢,٤٧
 الطبية ٢٦ ١٧,٨١ ٣٨٤ ٠١٦,٣٩ ٢٢,٩٩
 التكنولوجية احليوية ٤ ٢,٧٤ ٤٥ ٤٠٩,٨٣ ٢,٧٢
 االجتماعية ١٥ ١٠,٢٧ ٨٢ ٣١٢,١٥ ٤,٩٢
 العلوم اإلنسانية ٦١ ٤١,٧٨ ٧٤٢ ٩٨٣,٦ ٤٤,٤٨

 اجملموع ١٤٦ ١٠٠,٠٠ ١ ٦٧٠ ١٨٠,٣ ١٠٠,٠٠

 . األكادميية املقدونية للعلوم والفنون:املصدر

التحتية املؤسسية يف جمال العلم، فقد جرى حتديد العلوم التقنية والطبيعية           ونظـراً هليكل االقتصاد والبىن       -٩٢٧
ومن مث، فإن العدد األكرب من املشاريع املعتمدة واملمولة يف وزارة . بواسطة احلكومة كمجاالت ذات أولوية علمية

املقدوين متوسط منو   ، حقق االقتصاد    ٢٠٠٠ وحىت عام    ١٩٩٧ومن عام   . التعليم والعلوم، يأيت من هذه اجملاالت     
ويف هذا السياق، فإن إمجايل عوامل اإلنتاجية، أي التقدم العلمي          .  يف املائة  ٢,٤الـناتج احملـلي اإلمجايل نسبته       

 . والتكنولوجي مبعناه العريض قد قدم إسهاماً حامساً لدينامية النمو االقتصادي للبالد

اء املقدونيون يف جمال املعلومات العلمية العاملية، أنشأت وبغية االحتفاظ بسجل للمسامهة اليت قدمها العلم -٩٢٨
وزارة التعليم والعلوم قاعدة بيانات للدراسات اليت قام هبا علماؤنا ونشرت يف مطبوعات علمية رائدة، وكذلك                
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 موقع نفاً هي قاعدة البيانات العاملية على�ومصدر معلومات قاعدة البيانات املشار إليها    . املقـتطفات املستخدمة  
وطبقاً للبيانات الواردة من هذا املصدر، فقد ساهم العلماء املقدونيون يف الفترة              . شـبكة املعهد الدويل لإلحصاء    

 . دراسة هلذه املطبوعات١ ٦٥٢، ب  ٢٠٠٣ إىل ١٩٨١ما بني 

راً من  وفـيما يـتعلق حبمايـة حقوق النشر والتأليف يف جمال التطور العلمي والتكنولوجي، فإنه واعتبا                -٩٢٩
 . عالمة٩ ٧٣٦ منوذجاً، و٣٨٩ براءة اختراع، و٨٧٩، مت إصدار ٢٠٠٤أغسطس /آب

 : مشروعاً إمنائياً جنم عنها ما يلي٧٧، شاركت وزارة التعليم والعلوم يف متويل ٢٠٠٣ وحىت ١٩٩٦ومن  -٩٣٠

 ؛) يف املائة٣٤(منتجات جديدة  •

 ؛) يف املائة٤(مواد جديدة  •

 ؛) يف املائة١٨( عملية تكنولوجية جديدة - إدخال التكنولوجيات اخلاصة •

 ؛) يف املائة٢(وضع خطوط تكنولوجية جديدة  •

 ؛) يف املائة٢٦(العمليات التكنولوجية القائمة ) تعزيز(تعظيم  •

 ؛) يف املائة٥(ترشيد اإلنتاج  •

 ). يف املائة١١(حتسني نوعية احلياة  •

وهذا احلكم . الدولة بتنشيط وتيسري التطور التكنولوجي من الدستور، تلتزم ٤٧ من املادة ٥ووفقاً للفقرة  -٩٣١
 .الدستوري قد نظمه الحقاً القانون اخلاص بتنشيط وتيسري التطور التكنولوجي

 :وتنظم املؤسسات اليت تواصل القيام بالتطور التكنولوجي على النحو التايل

 وحدات حبث وتطوير يف االقتصاد؛ •

 مراكز إبداع؛ •

 ؛مؤسسات التعليم العايل •

 مراكز البحث يف األكادميية املقدونية للعلوم والفنون؛ •

 املعاهد العلمية العامة؛ •

رابطة املستثمرين والقائمني بالتقدم التقين، رابطات العلوم والفنون، ورابطة         (رابطـة املواطنني     •
 ؛)الفنون التطبيقية وغريها

 ).نقل التكنولوجيا وغريهانويات تكنولوجية، وحدات التكنولوجيا، مراكز (منظمات نقل الدراية  •
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 وحدة للبحث والتطوير يف االقتصاد ٣٠وطبقاً للسجالت املستكملة لوزارة التعليم والعلوم، يوجد حالياً  -٩٣٢
 .املقدوين

وتلعـب منظمات نقل التكنولوجيا دوراً هاماً جداً من بني مجيع املؤسسات واملنظمات املذكورة بسبب                -٩٣٣
 .تكنولوجي للبالد إىل األمامأمهيتها يف دفع التطور ال

 :، دعمت وزارة التعليم والعلوم إنشاء نويات تكنولوجية يف املؤسسات التالية٢٠٠٢ويف  -٩٣٤

  سكويب؛-كلية العلوم الطبيعية والرياضيات  •

  سكويب؛-كلية اهلندسة امليكانيكية  •

  سكويب؛-كلية اهلندسة الكهربائية  •

 .كلية الطب، سكويب •

 الـنويات األربع التكنولوجية املذكورة، هناك مخسة مراكز أخرى لنقل التكنولوجيا قد         وباإلضـافة إىل   -٩٣٥
 :، وكذلك من الوكالة األملانية للتعاون التقين، وهي كالتايل(TEMPUS)أنشئت بدعم مايل من برنامج تيمبوس 

  سكويب؛-مركز للبحث والتطوير والتعليم املتواصل يف كلية اهلندسة امليكانيكية  •

  سكويب؛-كز نقل التكنولوجيا يف كلية اهلندسة الكهربائية مر •

  سكويب؛-مركز للبحوث التطبيقية والتعليم املتواصل يف جمال الزراعة يف كلية الزراعة  •

  بيتوال؛- اإلقليمي يف كلية الدراسات التقنية -املركز التكنولوجي األورويب  •

 - ية والنسيجية يف كلية التكنولوجيا وعلم املعادن    مركز نقل التكنولوجيا املتعلقة باهلندسة الكيميائ      •
 .سكويب

، ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢وقد أوجزت سياسة دعم التطور التكنولوجي يف برنامج التطور التكنولوجي من عام  -٩٣٦
والذي اعتمدته وزارة التعليم والعلوم، وهو حيتوي على أهداف وأنشطة وزارة التعليم والعلوم الرامية إىل تنشيط                

 .ري التطور التكنولوجي، وكذلك معايري حتديد اجملاالت ذات األولوية للتطور التكنولوجيوتيس

ومبوجـب القانون اخلاص بتنشيط وتيسري التطور التكنولوجي والقانون اخلاص بتنشيط ومساعدة الثقافة       -٩٣٧
 .ريقة منظمةالتقنية، مثة أنشطة أخرى جتري حالياً وهدفها هو توفري اخلدمات العلمية للصناعة بط

وفضالً عن ذلك، تشارك وزارة التعليم والعلوم، وطبقاً للربنامج السنوي لتنشيط التطور التكنولوجي، يف متويل  -٩٣٨
، مت  ٢٠٠٣ و ١٩٩٥وبني  . املشروعات االبتكارية للبحث والتطوير، اليت ينفذها العاملون يف جمال التطور التكنولوجي          

، مت تنفيذ   ٢٠٠٣ وحىت   ١٩٩٥ومن  . ائياً يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      مشروعاً إمن  ٧٧التمويل املشترك ل      
 . مشروعاً أكادميياً يف إطار األكادميية املقدونية للعلوم والفنون، بدعم مايل من ميزانية الدولة١٤٦
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 هبا من حقوق،    وتـنظم محاية امللكية الفكرية مبقتضى القانون اخلاص حبقوق النشر والتأليف وما يتصل             -٩٣٩
والذي مبوجبه يعّرف العمل اخلاضع حلقوق النشر والتأليف كإبداع فردي وفكري، مبا يف ذلك اإلبداع يف جمال                 

وبذا، فإن نوع األعمال يتمتع بنفس نظام محاية حقوق النشر والتأليف، كما هي            ).  من القانون  ٣املادة  (العـلم   
 .ضعة حلقوق النشر والتأليفمطبقة على مجيع األنواع األخرى لألعمال اخلا

 .هذا وإن امللكية الصناعية وحقوق براءة االختراع هي من اختصاص املكتب احلكومي للملكية الصناعية -٩٤٠

اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا    (وتـنظم امللكـية الصناعية مبقتضى القانون اخلاص بامللكية الصناعية            -٩٤١
الئحة براءة : ، وكذلك مبقتضى اللوائح التالية)٩/٢٠٠٤، ٤٢/٢٠٠٣، ٤٧/٢٠٠٢اليوغوسالفية السابقة، أرقام 

االختراع، والئحة التصميم الصناعي، والالئحة اخلاصة بالعالمة التجارية، والالئحة اخلاصة بعالمة املنشأ واإلشارة 
اجلريدة ( امللكية الصناعية    اجلغرافية للمنتج، والالئحة اخلاصة باالمتحانات املهنية للوكالء املعتمدين حلماية حقوق         

 ).١٨/٢٠٠٤الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم 

وتقـدم وزارة التعليم والعلوم منح دراسية حكومية لدراسات ما بعد التخرج يف الداخل واخلارج، عن                 -٩٤٢
صيص األموال للموظفني العلميني   طـريق املسابقة العامة وطبقاً لالئحة اخلاصة بتحديد الشروط واملعايري بشأن خت           

وفضالً عن ذلك، توفر وزارة التعليم والعلوم منحاً دراسية مقدمة مبوجب اتفاقات التعاون الثنائي ومن . والباحثني
وباإلضافة إىل الشروط العامة، تقدم املنح الدراسية احلكومية للدراسة باخلارج إذا مل توجد             . املـنظمات الدولية  
 .تخرج متاحة يف البالد بالنسبة جملال حمدددراسات ما بعد ال

ويف اجلامعـة، أي يف الكليات، تقدم خمططات تدريب خمتلفة يف شكل دراسات متخصصة، وحلقات أو          -٩٤٣
 .دورات دراسية والذي حيصل املشتركون فيها عند استكماهلا على دبلوم أو شهادة خاصة

 حبسب  ٢٠٠٢ حىت   ١٩٩٧ العاملني العلميني املعينني من      وتـرد يف اجلدول التايل البيانات اخلاصة بعدد        -٩٤٤
 ):يف أعمال جتارية أو يف احلكومة(القطاعات 

 العاملون يف البحث والتطوير، حبسب قطاعات األداء

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 اجملموع ٢ ٩٣٦ ٣ ٢٧٥ ٣ ١٦٨ ٣ ٠٩٤ ٢ ٩٠٩ ٢ ٨٦٩
 ل التجاريةقطاع األعما ٣٧٠ ٣٦١ ٣٠٦ ٢٤١ ٢٠٣ ١٠٠
 القطاع احلكومي ٩١٦ ٩٥٧ ١ ٠٢٢ ١ ٠٤٤ ٨٠٩ ٨٢٠
 التعليم العايل ١ ٦٥٠ ١ ٩٥٧ ١ ٨٤٠ ١ ٨٠٩ ١ ٨٩٧ ١ ٩٤٩

املسـح اإلحصائي للبحث العلمي والتطوير يف مجهورية مقدونيا         "مكتـب اإلحصـاءات احلكومـية،        :املصدر
 ".اليوغوسالفية السابقة

 . عامل١ ٠٠٠قاً ملكافئ كامل الوقت، واملكافئ لكامل الوقت لكل واجلدول أدناه يعرض نفس البيانات، طب
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 العاملون يف البحث والتطوير وفقاً ملعادل الوقت الكامل
  عامل١ ٠٠٠معادل الوقت الكامل حبسب كل 

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 اجملموع ٢ ٩٣٦ ٣ ٢٧٥ ٣ ١٦٨ ٣ ٠٩٤ ٢ ٩٠٩ ٢ ٨٦٩

 مكافئ كامل الوقت ١ ٦٨٥ ١ ٨٩٢ ١ ٨٣٨ ١ ٧٨٦ ١ ٦٣٠ ١ ٥١٩

 مكافئ كامل الوقت لكل ألف عامل ٢,١ ٢,٣ ٢,٣ ٢,٢ ١,٩ ١,٨

املسـح اإلحصائي للبحث العلمي والتطوير يف مجهورية مقدونيا         "مكتـب اإلحصـاءات احلكومـية،         :املصدر
 ".اليوغوسالفية السابقة

لتدفق املتواصل للعلماء من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية       وتظهر البيانات املذكورة يف اجلدولني أعاله اجتاهاً ل        -٩٤٥
ولذلك، فعلى الدولة أن تتخذ تدابري مالئمة لوضع . السابقة، نتيجة العملية املكثفة لرتوح األدمغة والقيود على الوظائف

دئني قد تركز على    زد على ذلك، أن البيانات تظهر أن العدد األكرب من الباحثني والعلميني املبت            . حـد هلـذا االجتـاه     
 .مؤسسات التعليم العايل، وهو ما يعيق إقامة صالت فعالة بني القطاع األكادميي والقطاع الصناعي

  بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل-اإلنفاق احمللي اإلمجايل على البحث والتطوير التكنولوجي 

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

اإلنفاق احمللي اإلمجايل على البحث والتطوير      ٠,٣٨ ٠,٤٣ ٠,٣٤ ٠,٤٥ ٠,٣١ ٠,٢٧
 الناتج احمللي اإلمجايل/   التكنولوجي

 .مكتب اإلحصاءات احلكومية: املصدر

  بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل-اإلنفاق احمللي اإلمجايل على البحث والتطوير التكنولوجي 

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

إنفـاق التعليم العايل على اإلنفاق احلكومي       ٠,١٥ ٠,٢٣ ٠,١٤ ٠,٢٧ ٠,١٣ ٠,١١
 الناتج احمللي اإلمجايل/    اإلمجايل

 .مكتب اإلحصاءات احلكومية: املصدر
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 -إنفاق قطاع األعمال التجارية اإلمجايل على البحث والتطوير التكنولوجي 
 إلمجايلبالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل، وبالنسبة لإلنفاق احلكومي ا

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

ــتجارية  ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠٤ ٠,٠٣ ٠,٠٢ ٠,٠١ ــال الـ ــاع األعمـ ــاق قطـ إنفـ
/   اإلمجـايل على البحث والتطوير   التكنولوجي    

    الناتج احمللي اإلمجايل

١١,٩٦ ٤,٦٠ ١٦,٧٢ ٢٧,٣١ ٣٢,٦٥ ٣٠,٠٠ إنفاق قطاع األعمال التجارية اإلمجايل على البحث
اإلنفاق احلكومي اإلمجايل/    والتطوير التكنولوجي

 .مكتب اإلحصاءات احلكومية: املصدر

 :التعليم الثالثي املتعلق بالبحث والتطوير التكنولوجي
 بعد التخرج/عدد اخلرجيني، امليداين، قبل التخرج

 التعليم الثالثي

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 اجملموع ٣ ٠٤٩ ٢ ٩٥٦ ٣ ٦٨٧ ٣ ٧٠٦ ٣ ٤٤٦ ٣ ٦٠٣ ٤ ٣٨٢
 العلوم الطبيعية والرياضيات ١٦٥ ٢٤٣ ٢٠٣ ٢٤٥ ٢٣٥ ٢٤٦ ٢٧٢
 العلوم التقنية والتكنولوجية ٩٣٩ ٨٤٤ ٨٨١ ٨٤٠ ٦٩٣ ٦٤٢ ٦٩٠
 العلوم الطبية ٣٦٩ ٣٥٧ ٣٤٤ ٣٨٨ ٣٦٠ ٣٩٦ ٣٨٤
 علوم الكيمياء احليوية ٢٢٩ ٢٠١ ٢٣٣ ٢٠٦ ١٩٢ ٢٠٠ ٢٤٦
 العلوم االجتماعية ١ ٢٤١ ١ ٢٣١ ١ ٨٩٨ ١ ٨٨١ ١ ٨٥١ ١ ٩٩٢ ٢ ١٩١
 العلوم اإلنسانية ١٠٦ ٨٠ ١٢٨ ١٤٦ ١١٥ ١٢٧ ٥٩٩

 .مكتب اإلحصاءات احلكومية: املصدر

 احلاصلون على ماجستري العلوم واملتخصصون

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 اجملموع ٧٧   ٧١   ١٠٤   ٨٣   ١٥٥   ٩٥   ٦١  
 العلوم الطبيعية والرياضيات ٢٢   ٢١   ١١   ١٢   ٢٢   ١٩   ٢  
 العلوم التقنية والتكنولوجية ٢٢   ١٧   ٣٧   ٢٤   ٤٣   ٣٠   ٢٠  

 العلوم الطبية ١     صفر ٢٠   ٣   ١٠   ٤     صفر
 علوم الكيمياء احليوية ٤   ٤   ٢٠   ١٦   ٦   ١١   ٢  
 العلوم االجتماعية ١١   ١٢   ٥   ٢٤   ٣١   ١٧   ١٧  
 العلوم اإلنسانية ١٧   ١٧   ١١   ٤   ٤٣   ١٤   ٢٠  

 .مكتب اإلحصاءات احلكومية: املصدر
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 احلاصلون على الدكتوراه يف العلوم

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 اجملموع ٥٣   ٥٠   ٣٣   ٤٦   ٦٦   ٥٠   ٥٩  
 العلوم الطبيعية والرياضيات ٦     صفر ٨   ٥   ٨   ٢٥   ١٢  
 العلوم التقنية والتكنولوجية ١٧   ١٢   ٩   ١١   ٢١   ٨   ١٢  
 العلوم الطبية ٣   ٢     صفر ٨   ٤   ٢   ٢١  
 علوم الكيمياء احليوية ٥   ٣   ٣   ٣   ٢   ٢   ١  
 العلوم االجتماعية ١٢   ٢٢   ١٢   ٨   ١٨   ٨   ١٠  
 العلوم اإلنسانية ١٠   ١١   ١   ١١   ١٣   ٥   ٣  

 . مكتب اإلحصاءات احلكومية:املصدر

 ٢٠٠ منوعة من املنوعات املختلفة، ويف حوايل ٢٥ دورية علمية، و٤٥وتنشر النتائج العلمية املقدونية يف  -٩٤٦
 .هاكتاب من الكتب اليت تعىن بالبحث العلمي سنوياً، واليت تشارك وزارة التعليم والعلوم يف طبع

 منحة دراسية لدراسات ما بعد التخرج والدكتوراه        ١٥٠ويف كـل عـام تقدم وزارة التعليم والعلوم           -٩٤٧
. وجيري اختيار املرشحني للمنح الدراسية على أساس نتائج دراسات ما قبل التخرج وجمال التخصيص             . للعاطلني

 .مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراهويف الوقت نفسه، ميكن احلصول على دعم مايل دفعة واحدة الستكمال و

ومبوجـب برنامج البحث العلمي، تساند وزارة التعليم والعلوم كذلك تنظيم املؤمترات الوطنية والدولية               -٩٤٨
 . اجتماع علمي سنويا٥٠ًويف املتوسط، جيري عقد . على حد سواء

ألكادمييني يف املؤمترات الدولية واحللقات     وتوفـر وزارة التعلـيم والعلوم الدعم املايل ملشاركة العاملني ا           -٩٤٩
 طلباً ٥٥٠ويقدم املوظفون األكادمييون إىل الوزارة سنوياً حنو . الدراسية، واجملالس والندوات اليت تعقد يف اخلارج

 .ويقوم االختيار على أساس طبيعة املؤمتر وشكل مشاركة مقدم الطلب. للمشاركة يف املؤمترات الدولية

 . رحلة دراسية يف اخلارج١٢٥ام، تقدم وزارة التعليم والعلوم املساعدة املالية لـ ويف كل ع -٩٥٠

ويـتم متويـل املؤسسـات العلمية العامة طبقاً لربامج العمل املقدمة سنوياً؛ واألموال املعتمدة تستخدم                -٩٥١
رات العلمية، واملشاركة يف    مشاريع البحث، والنشر، واملؤمت   : للمرتبات والرسوم، وكذلك لألنشطة العلمية التالية     

املؤمتـرات العلمـية والرحالت الدراسية يف اخلارج، واحلصول على املعدات العلمية واألدبيات العلمية األجنبية               
وتتمتع املؤسسات العلمية العامة بإيراداهتا اخلاصة الواردة من اخلدمات اليت تقدمها،           . وتكيـيف وإصالح املرافق   
 .واليت تدار بصورة مستقلة
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ويرتـبط البحـث يف ميادين العلوم الطبيعية والتقنية احليوية، والطبية والتقنية، ارتباطاً وثيقاً باستخدام                -٩٥٢
ويف السنوات القليلة املاضية، كانت وزارة التعليم والعلوم تستطيع فقط ختصيص اعتمادات رمزية . املعدات احلديثة

 .للحصول على معدات البحث

، شرعت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      ١٩٩١لة مستقلة ذات سيادة يف      وعقب تأسيسها كدو   -٩٥٣
ويف هذا الصدد، مت التوقيع     . يف عملية إضفاء املؤسسية على تعاوهنا الدويل يف جمال البحث والتطوير التكنولوجي           

ونيا اليوغوسالفية السابقة فقد وقّعت مجهورية مقد. على عدد كبري من اتفاقات التعاون الثنائية واملتعددة األطراف
ألبانيا، بيالروس، بلغاريا، الصني، كرواتيا، :  بلداً هي١٥اتفاقات ثنائية يف جمال البحث والتطوير التكنولوجي مع 

مصـر، فرنسـا، أملانيا، إيطاليا، واالحتاد الروسي، وصربيا ومونيتغرو، وسلوفينيا، وتركيا، وأوكرانيا، واململكة              
ويأخذ هذا التعاون شكل مشاريع حبثية مشتركة، ومنح دراسية من          . العظمى وآيرلندا الشمالية  املتحدة لربيطانيا   

 .أجل التدريب األكادميي املتقدم والزيارات الدراسية، وذلك على أساس املعاملة باملثل

هين من  وحيصل مواطنو مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على املنح الدراسية من أجل التدريب امل             -٩٥٤
طرف حكومات مجهورية التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا، وذلك على الرغم من أن االتفاقات الثنائية مل يتم التوقيع 

وفضالً عن ذلك، أجرى املرشحون من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة تدريباً أكادميياً متقدماً       . عليها بعد 
 ).١٢( والصني ،)١٥(، واهلند )٤٠(، وإسرائيل )٦٠(يف مصر 

وتنظم . وبشأن موضوع التعاون الثنائي، تؤكد احلكومة على التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدويل             -٩٥٥
وزارة التعلـيم والعلوم املساعدة التقنية هلذه الوكالة، وهي تتضمن تعزيز الدراسات اإلمنائية، وتدريب خربائنا يف     

وفضالً عن ذلك، شارك    .  االضطالع بدراستني إمنائيتني حىت اآلن     وجرى. الـيابان، وكذلك خدمات التخصص    
 مرشـحاً من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف التدريب األكادميي يف جماالت خمتلفة، كجزء من                ١٥٠

، ٢٠٠٣ومببادرة من احلكومة، فقد قام التعاون مع اليابان يف          . بـرنامج تدريب الوكالة اليابانية للتعاون الدويل      
 .هبدف تعزيز نقل املعارف والتكنولوجيا عن طريق املشاريع اليت ميكن تطبيقها

وفـيما خيتص بالتعاون املتعدد األطراف، حتظى احلكومة بتعاون مثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،                -٩٥٦
تحدة املتخصصة، مثل ، وكذلك مع عدد من وكاالت األمم امل)الناتو(وبرنامج أحباث منظمة حلف مشال األطلسي 

 .اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

وجيري التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقاً لالتفاق اخلاص بالتعاون التقين والربنامج اإلطاري               -٩٥٧
لطب البشري وحـىت اآلن، جرى تنفيذ إثىن عشر مشروعاً وطنياً لتطبيق التكنولوجيا النووية يف جمال ا             . الوطـين 

ويف الربنامج اإلطاري اإلقليمي هلذه الوكالة، تقوم احلكومة بدور . والبيطري، والزراعة، واحلماية البيئية والصناعة
 .هام ونشط يف أحد عشر مشروعاً يف جمال احلماية من اإلشعاعات

وأربعة . عليم والعلوم مشروعاً يف جمال الت٢١ويف إطار برنامج اليونسكو للمشاركة، استكملت احلكومة  -٩٥٨
 ومنذ .مـنها جيري تنفيذها حالياً، يف حني أن مخسة مشاريع هي يف املرحلة النهائية للتقييم ومن املتوقع اعتمادها                 

 .، انضمت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة إىل برنامج العلوم األساسية٢٠٠٤
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 تطوير جمتمع املعلومات

 اإلعالن اإللكتروين لعام   " جملس مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       ، اعتمد ٢٠٠٢يوليه  /يف متـوز   -٩٥٩
 وتوصـيات الـتطور املتسارع جملتمع املعلومات واالقتصاد الرقمي يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية      -" ٢٠٠٢

اجملتمع "تطوير  ومن مث فإن    ). ٤٨/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رقم        (السابقة  
ديسمرب من نفس السنة، أنشأت احلكومة جلنة       /ويف كانون األول  . قد أصبح أولوية وطنية   " القـائم عـلى املعرفة    

حتليل األنشطة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وتنسيق        : تكنولوجـيا املعلومـات ذات املهام التالية      
دة استراتيجية وطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ مع       األنشـطة لـتطوير جمتمع املعلومات، وإعداد مسو       

 . توصيات للحكومة، ولقطاعات االقتصاد والتعليم والعلوم والرعاية الصحية والثقافة

وإقليمـياً، ويف إطـار ميثاق االستقرار جلنوب شرق أوروبا، أصبحت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية               -٩٦٠
وذلك " جدول األعمال  اإللكتروين جلنوب شرق أوروبا لتطوير جمتمع املعلومات"ادرة السابقة من املوقِّعني على مب

وقد أعادت . ٢٠٠٢املنعقد يف بلغراد يف " االتصاالت السلكية والالسلكية من أجل التنمية"أثناء املؤمتر اخلاص بـ 
 .٢٠٠٤يف بودابست عام " ع املعلوماتالبيان املشترك بشأن بناء جمتم"الدولة التأكيد على التزاماهتا بالتوقيع على 

، اعتمدت جلنة تكنولوجيا املعلومات     +وطبقاً خلطة عمل برنامج أوروبا اإللكتروين وأوروبا اإللكتروين          -٩٦١
صياغة استراتيجية وطنية لتطوير جمتمع     "وقد بدأ املشروع املعنون     . ٢٠٠٧ حىت   ٢٠٠٣بـرنامج عمل للفترة من      

وسوف جيري إعداد . ٢٠٠٤، يف عام  "مقدونيا"ؤسسـة معهد اجملتمع املفتوح      ، واملدعـوم مـن م     "املعلومـات 
التنسيق : ويناصر املشروع هنجاً معقداً، يتضمن    . استراتيجيات منفصلة للتجارة اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية     

 والعلوم؛ وتكنولوجيا مع تشريعات االحتاد األورويب وتنفيذها؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم
املعلومـات واالتصاالت يف الرعاية الصحية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الثقافة؛ وإدارة الدولة على              

مقدونيا على : "ويتوخى الربنامج حتقيق املشاريع التالية. اخلط وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلكومة احمللية
، مواقع أخبار اإلنترنت، ومركز السوق اإللكتروين واالقتصاد        MKرونية، مقدونيا   ، الـتجارة اإللكت   "اإلنترنـت 
 .اإللكتروين

سان سرييل  "ففي جامعة   . ويـتاح التعلـيم العـايل يف جمـال مالمح علم احلاسوب يف ثالث جامعات               -٩٦٢
 تكنولوجيات  يف سـكويب، تـنظم كلية اهلندسة الكهربائية دراسات قبل التخرج وبعده يف جمال             " وميـتوديوس 

وينظم معهد املعلوماتية يف كلية العلوم . املعلوماتية واحلاسوب، واالتصاالت السلكية والالسلكية واألوتوماتيكيات
وتنظم كلية االقتصاد يف سكويب . الطبيعية والرياضيات يف سكويب، دراسات قبل وبعد التخرج يف علوم احلاسوب 

 .دراسات يف األعمال التجارية اإللكترونية

يف بيتوال، ينظم برنامج دراسي خاص بإحصائيات األعمال        " سانت كليمنت أوف أوهريد   "ويف جامعة    -٩٦٣
الـتجارية واملعلوماتية يف كلية االقتصاد يف بريلب، وتنظم ثالث سنوات من الدراسات يف املعلوماتية التقنية يف                 

 .الكلية الفنية يف بيتوال
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يف دائرة علوم االتصاالت والتكنولوجيات يف جامعة جنوب شرق         وتـنظم دراسـات ملدة أربع سنوات         -٩٦٤
ويتوخى مفهوم برامج الدراسات للجامعة أن حيصل مجيع الطلبة، وخالل السنتني األوليني، على . أوروبا يف تيتوفو

، واليت تشمل، وضمن عدة أمور أخرى، استخدام تكنولوجيات         "املهـارات األكادميية العامة   "التدريـب عـلى     
واهليكل املعلومايت للجامعة هو هيكل حديث ويتمشى مع املعايري املطلوبة لالحتاد األورويب            . لومات واإلنترنت املع

 .والواليات املتحدة

ويعترب الدعم املقدم من االحتاد األورويب لتطوير برامج الدراسة احلديثة وخلق ظروف للتعلم اإللكتروين،               -٩٦٥
 :هاماً

مجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف مشروع فار        ، انضـمت    ٢٠٠٠ حـىت    ١٩٩٩فمـن    •
(PHARE)" والذي يف إطاره مت إنشاء نقطة اتصال وطنية "التعاون املتعدد البلدان يف التعليم عن ُبعد ،

" سان سرييل وميتوديوس  "داخل معهد املعلوماتية التابع لكلية العلوم الطبيعية والرياضيات يف جامعة           
سان سرييل  "اكـز للدراسـة يف كلية اهلندسة الكهربائية التابعة جلامعة           يف سـكويب وأنشـئت مر     

 يف بيتوال؛ " سانت كليمنت أوف أوهريد"يف سكويب ويف كلية التربية التابعة جلامعة " وميتوديوس

 بتمويل عدد كبري من املشاريع، وقد   Tempus، قام برنامج تيمبوس     ٢٠٠٤ حىت   ١٩٩٦ومـن    •
للفصول " اجلامعة االفتراضية "روبية األربعة املشتركة من استكمال      مكّنت سلسلة املشاريع األو   

كليات معاهد تقنية تابعة    (االفتراضـية واملخترب االفتراضي، ومكتبة افتراضية، وساحة السلكية         
سان "وقد استكملت كلية العلوم الطبيعية والرياضيات التابعة جلامعة         ). جلامعيت سكويب وبيتوال  

 سكويب، أو هي يف سبيلها إىل القيام بعدد كبري من املساريع املمولة من              يف" سرييل وميتوديوس 
تيمـبوس، والناتو، وغريها من اجلهات املاحنة، هبدف إنشاء بنية حتتية واستخدام تكنولوجيات             

. املعلومـات املوزعة للتعليم املرن، واإلدارة، واألعمال التجارية، وهندسة الربامج اإللكترونية          
شروع منفصل لتيمبوس بشأن األعمال اإللكترونية التجارية واإلدارية، واملدعوم         وجيري تنفيذ م  

 .بتعاون ثنائي إضايف مع هولندا، وذلك يف كلية االقتصاد يف جامعة سكويب

 :وقد مكنت مشاريع ثالثة إقليمية لتيمبوس من تطوير شبكات للتعلم عن بعد -٩٦٦

وسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     مشـروع ملواصلة تعليم القضاة من ألبانيا والب        •
 السابقة، بالتعاون مع جامعة بولونيا؛ 

دراسـات مـا بعـد التخرج يف جمال السياحة وخدمات املطاعم من أجل ألبانيا، وكرواتيا،                 •
 ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا ومونتيغرو؛

ة الربامج اإللكترونية، واليت تؤدي إىل احلصول       استحداث دراسات إقليمية بعد التخرج يف هندس       •
يف سكويب ومن جامعة نويف صاد      " من جامعة سان سرييل وميتوديوس    " درجة مشتركة "عـلى   

وبفضل هذه الدراسات سيجري إدخال درجات مشتركة ألول مرة يف ). صـربيا ومونتـيغرو   (
 .مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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وس تطوير املكتبات اإللكترونية وحتديث نظم مكتبات املعلومات يف كلية التكنولوجيا وتدعم مشاريع تيمب -٩٦٧
سان سرييل  "وعـلم املعـادن، وكلـية العلـوم الطبيعية والرياضيات وكلية اهلندسة الكهربائية التابعة جلامعة                

 . سكويبيف" سانت كليمنت أوف أوهريد"يف سكويب، وكذلك املكتبة الوطنية واجلامعية " وميثوديوس

وبسبب أمهية موظفي علم احلاسوب، يرد أدناه بيانات بشأن الطلبة امللتحقني يف دراسات ما قبل التخرج  -٩٦٨
 :٢٠٠٣ حىت ١٩٩٠يف علوم احلاسوب واملعلوماتية يف الفترة من 

 الطلبة امللتحقون بدراسات ما قبل التخرج يف جمال
 ٢٠٠٣ حىت ١٩٩٠علوم احلاسوب واملعلوماتية، 

 السنة ١٩٩٠ ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

طلـبة علوم   ٥٥٧ ٥٨٠ ١ ٠٣١ ١ ٠٤٢ ١ ٠٧٧ ١ ٠٨٢ ١ ٠٢٤ ١ ٠١٣ ١ ٠٩٢ ١ ١٣٨ ١ ١٢٣ ١ ٣٥١ ١ ٥٧٦ ١ ٩٦٦
  احلاسوب
   واملعلوماتية

 . مكتب اإلحصاءات احلكومية:املصدر الرمسي للبيانات

اسوب واملعلوماتية جزءاً من املناهج الدراسية لغالبية املهن األخرى، وال سيما يف الكليات             ويعترب علم احل   -٩٦٩
 .واملدارس املهنية العالية للعلوم التقنية والتكنولوجية وغريها من العلوم التطبيقية

). ١٢٣املادة (ويتوخى القانون اخلاص بالتعليم العايل التعلم عن ُبعد كشكل من أشكال التعليم املتواصل  -٩٧٠
وحنن نعترب أن   (وإذا ما تذكرنا أمهية هذا النوع من التعليم، فإن تعديالت تشريعية جيب أن جتعل التعلم عن ُبعد                  

حصراً أو باجلمع من األشكال (جزءاً ال يتجزأ من مجيع مستويات التعليم    ) التعليم اإللكتروين مفهوم أكثر مالءمة    
 ).التقليدية للتعلم والتدريس

أمـا بالنسبة ملدارس التعليم الثانوي العالية، فإن علم احلاسوب يعترب موضوعاً إجبارياً جلميع الطلبة يف السنة                  -٩٧١
 .األوىل من التعليم، وبالنسبة لبعض الدورات الدراسية فإن دراسة علم احلاسوب تتواصل يف السنوات األعلى

وقد كانت املكونات اهلامة    .  والتدريب الثانوي  كمـا تعترب مهارات احلاسوب كجزء من التعليم املهين         -٩٧٢
، واملدعومة من اللجنة األوروبية ٢ و١للمرحلتني األوىل والثانية من إصالح التعليم املهين، التعليم املهين والتدريب 

نية شراء معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملاكينات احملوسبة الرقمية املراقبة، الربامج اإللكترو          : هـي 
 . مدرسة ثانوية مهنية٥٦وأجريت عمليات التدخل يف . التعليمية، كتب املدرسني والطلبة وتدريب املدرسني

 .أما فيما خيتص بالتعليم االبتدائي، فإن علم احلاسوب يدرس كموضوع اختياري يف الصفني السابع والثامن -٩٧٣

كما . وجيات املعلومات واستخدام اإلنترنت   وينظم عدد كبري من الشركات اخلاصة التدريب على تكنول         -٩٧٤
وتستخدم هذه الفرص من جانب     . يتم كذلك تنظيم مثل هذا التعليم والتدريب من طرق املراكز املهنية للعاملني           
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عدد كبري من املوظفني هبدف اكتساب مهارات علم احلاسوب وتعلمه ولرفع كفاءة املعارف، وكذلك من جانب          
 .فهم ويبحثون عن عملاألشخاص الذين فقدوا وظائ

وتدعـم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع وزارة التعليم والعلوم، املشاريع يف املدارس األولية                -٩٧٥
، )٢٠٠٥-٢٠٠٢(والـثانوية، والـيت تعتـرب هامة لتطوير جمتمع املعلومات، مبا يف ذلك التدريس االبتكاري والتعلم                

 )٢٠٠٧-٢٠٠٣(، وتكنولوجيا املعلومات يف املدارس األولية والثانوية        )٢٠٠٨-٢٠٠٣(املهين  وبرنامج للتعليم الثانوي    
 ).٢٠٠٧-٢٠٠٤(وبرنامج الستخدام اإلنترنت 

 للجنة تكنولوجيا املعلومات، ستواصل احلكومة دعم املشاريع        ٢٠٠٧-٢٠٠٣وطـبقاً لـربنامج العمل       -٩٧٦
 تربط بني املؤسسات العلمية والتعليمية، مع تركيز خاص على اخلاصـة بتطوير شبكة املعلومات واالتصاالت اليت   

وسُيوفر اإلنترنت العاجل للموظفني األكادمييني، والطلبة وأطر الباحثني يف املعاهد          . شبكات احلاسوب الالسلكية  
 تعزيز الترمجة ونشر  : واألنشطة املقررة للنهوض مبهارات احلاسوب للسكان هي التالية       . ويف وحـدات الـتطوير    

األدبـيات يف جمـال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ إدخال علم احلاسوب كموضوع إجباري يف الصف               
اخلامس من التعليم األويل، وتقدمي املنح لتزويد احلاسوب، والوصول إىل اإلنترنت؛ وإنشاء كلية لعلوم احلاسوب؛               

 .ودعم تصميم برنامج بشأن احلد من هجرة األدمغة من البالد

 ـ ــ ـ ـ 


