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  األحكام العامة لالتفاقية   -أوالً  

   من االتفاقية ٤-١املواد     
الوارد يف االتفاقية وذلك املـستخدم يف       " اإلعاقة"يتمثل أهم اختالف بني مصطلح        -١

 يعتربون أفراداً ينتمـون إىل      هنغاريا يف أن األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية ال        
ونتيجـة لالنـضمام إىل     . جمموعة األشخاص ذوي اإلعاقة، مع وجود بعض االسـتثناءات        
 اجمللـس الـوطين املعـين       االتفاقية، يدعى األشخاص ذوو اإلعاقات النفسية االجتماعية إىل       

، وُيمنحـون    بوصفه منرباً للحوار بني احلكومة واهليئات اليت حتمي حقوق املعّوقني          باإلعاقة
  . احلّق يف التشاور دون أن يعطى هلم حق التصويت

ويف الوقت نفسه، ُيزّود األشخاص ذوو اإلعاقات النفسية االجتماعية، كمـا يـرد          -٢
وصفهم أدناه، باحلماية االجتماعية بوصفهم مرضى نفسيني وليس لكوهنم جمموعة من األفراد         

أدوات سياسة العمالة الناشطة وضمان املعـاش       ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك الرعاية املؤسسية و       
ومع ذلك ال توجد يف الوقت احلايل أية استراتيجية وطنية هبذا           . التقاعدي يف حاالت اإلعاقة   

اخلصوص، كما أن اإلعانات املالية اليت ُتمنح ألشخاص آخرين من ذوي اإلعاقة ال حتظى هبا               
  . اجملموعة املستهدفة هذه

. يف هنغاريا مبصطلح واضح املعـىن يف أحكـام القـانون          " اإلعاقة"وليس مصطلح     -٣
وخيضع نطاقه بصورة أساسية للموارد املتاحة للقطاع املعين، ولتطّور النظام املؤسسي الـذي             

ففيما يتعلق بالدعم املايل، تعترب املعايري املتعلقة باإلعاقة معايري صـارمة           . يوفر هذه اخلدمات  
وبالنسبة لشروط تنظيم االستفادة من     . ذي يتم اتباعه  وتعكس بشكل أساسي النهج الطيب ال     

وتتمثل حقوق اإلنسان بصورة رئيسية يف      .  النموذج االجتماعي أمهية متزايدة    وىلاخلدمات، يُ 
الوقت احلايل يف توفري الفرص املتكافئة للحصول على اخلدمات، أي شـروط االخنـراط يف               

  . الربامج النموذجية اليت متّوهلا الدولة
يف أغلب األحيان على أساس املصطلحات املـستخدمة يف         " اإلعاقة"قوم تعريف   وي  -٤

، املتعلق باحلقوق والفرص املتكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقـة         ١٩٩٨لعام   ٢٦القانون رقم   
وتبعاً لذلك، فـإن األشـخاص املـصابني    "). القانون املتعلق باإلعاقةب"يشار إليه فيما بعد    (

 وال سـيما    -ومون إىل حّد كبري أو بشكل تام من القدرات احلّسية           باإلعاقة هم األفراد احملر   
 أو احلركية أو الذهنية، أو الذين يواجهون قيوداً مجة من حيث التواصـل              -البصر والسمع   

 . وبالتايل يعانون من احلرمان الدائم من املشاركة الفعالة يف احلياة االجتماعية

األفراد ذوي اإلعاقة هم أشخاص جتـاوزوا        الشهري، فإن    ببدل العجز وفيما يتعلق     -٥
يعجزون عن العيش بشكلٍ مستقل، و، هنائية أو مستقرة تهم حالوتعدالثامنة عشرة من العمر،    

ويعترب الشخص ذا إعاقة بالغة حـني يكـون         . أكثر من اآلخرين  وبالتايل حيتاجون إىل دعم     
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يات العالجية، أو حني يشكو     كفيفاً حبيث يتعذّر عالج إعاقته عن طريق التجهيزات أو العمل         
تصور العامل من   ، ونتيجةً لذلك ال يستطيع      )ضعف الرؤية (من ضعف بصري حاّد أو غََمش       

وُيعترب الشخص ذا إعاقة بالغة إذا كان فقدانه حلاسـة         .  السمع أو اللمس   حوله إال عن طريق   
و تعلّم النطـق    السمع حاداً حبيث يتعذر عليه فهم ما يتفّوه به اآلخرون عن طريق السمع، أ             

كما ُيعتـرب   . دون االعتماد على األجهزة العالجية، وبالتايل ال يستطيع النطق بشكل مفهوم          
الشخص ذا إعاقة بالغة إذا كان عجزه العقلي متوسطاً أو عايل املستوى ألسباب وراثيـة أو                

بـسبب  بسبب تعّرضه للضرر وهو يف مرحلة اجلنني أو نتيجة تعّرضه لصدمة أثناء الوالدة أو               
كما ُيعتـرب الـشخص ذا   . إصابته يف طفولته مبرض حاد قبل أن يبلغ الرابعة عشرة من العمر  

إعاقة بالغة إذا كان يعاين، بغّض النظر عن معّدل ذكائه، من اضطراب متفّش يف النمّو يـؤثر   
على شخصيته ككل، وإذا كان من املمكن تصنيف حالته يف فئة التوّحد احلاّد أو املتوسـط                

كما ُيعترب الشخص ذا إعاقة بالغة إذا كان يعاين . تناد إىل اختبارات االعتماد على الذاتباالس
من خلل أو اضطراب يف احلركة إىل حّد يستوجب االستعمال الدائم لنوع من األجهزة املُعينة     
على احلركة والتنقّل، أو إذا كان عاجزاً عن احلركة حىت بوجود هذه األجهزة، أو بـسبب                

حد األطراف حبيث يعجز عن االعتناء بنفسه ويكون حباجة إىل رعايـة وخدمـة              فقدانه أل 
  . متريضية دائمة

للبـدالت  " مكافئة"وفيما يتعلق بالدعم املايل، ُتعترب الزيادة يف قيمة اإلعانات األسرية             -٦
ن إىل  وقد يكون هذا الدعم الزماً ملن هم دون الثامنة عشرة من العمر وحيتاجو            . املتعلقة باإلعاقة 

وإضافة إىل ذلك،   . رعاية أو عناية متريضية دائمة أو متطورة نتيجة التعّرض ملرض أو إعاقة دائمة            
   .ميكن توفري هذا الدعم لشخص جتاوز الثامنة عشرة من العمر كحّق من حقوقه الشخصية

وبالنسبة لسبل الدعم املقّدمة ألغراض النقل، ُيعترب الشخص ذا إعاقة بالغة نتيجـة               -٧
) العـام  (ياناته من االضطراب احلركي إذا كان عاجزاً عن استخدام وسائل النقل اجلماع           مع

  . بشكل مستقل ومل يكن طريح الفراش بصورة دائمة
ومبوجـب  . هو املصطلح األحدث يف جمال التعليم العام      " لإلعاقة"واملصطلح املعتمد     -٨

، ) فيما بعد بقانون التعليم العـام      يشار إليه ( بشأن التعليم العام     ١٩٩٣ لعام   ٧٩القانون رقم   
يكون الطفل حباجة إىل تعليم خاص إذا كان ذا إعاقة عقلية أو بدنية، أو إذا كان يشكو من                  

ويعترب ذا إعاقة . إعاقة يف احلواس أو من عدم القدرة على النطق، أو إذا كان يعاين من التوّحد   
لى ذلك، تضم هـذه اجملموعـة       وعالوة ع . متعّددة إذا كان يعاين من أكثر من عجز واحد        

التالميذ الذين يشكون من اضطراب دائم وحاد يف وظائف الـتعلّم أو يف             /األطفال والطالب 
ومن الناحيـة العمليـة، يكـون    . النمو السلوكي الذي ميكن عزوه إىل سبب عضوي أم ال         

 ذلك  وينطوي. لتحديد االحتياجات اخلاصة جوانب تتصل بالتعليم اخلاص لألطفال املعّوقني        
 على احلالة اليت تكون فيها الصفات اخلاصة بالطفل خمتلفة إىل حد كبري عن املتوسط حبيـث                
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ال ميكن، استناداً إىل ذلك، حتقيق التطور إال عن طريق اعتماد الوسائل واألساليب واللـوازم               
  . التعليمية اخلاصة

ار إليه فيمـا بعـد   يش( املتعلق بالتعليم العايل ٢٠٠٥ لعام ١٣٩ووفقاً للقانون رقم      -٩
شخصاً يشكو من عجز إذا كان مصاباً       ) مقّدم الطلب (، ُيعترب الطالب    )بقانون التعليم العايل  

 إذا كان يعـاين مـن       أوبإعاقة بدنية أو عقلية، أو بعجز حسي أو عدم القدرة على النطق،             
قدرة وعالوة على ذلك، يعترب الشخص ذا إعاقة إذا كان يشكو من اضطراب يف ال             . التوّحد

  . على التعلم أو اضطراب يف النمو السلوكي
  . ويعتمد نظام تعليم الكبار عملياً التعريف الوارد يف القانون املتعلق باإلعاقة  -١٠
يشار ( بشأن محاية الطفل وإدارة الوصاية ١٩٩٧ لعام ٣١وقد اسَتخدم القانون رقم   -١١

يم العام من حيث احلقوق وسبل الدعم       تعريف قانون التعل  ) إليه فيما بعد بقانون محاية الطفل     
وُيطلق القانون على املؤسسة اليت توفر الرعاية       . املايل واخلدمات اليت ينص عليها ذلك القانون      

واحلماية للطفل لقب دار األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة اليت مت تأسيسها بشكل معلن من 
  .طفال احملتاجني إىل رعاية خاصةأجل األطفال املعّوقني، فيما يطلق على األطفال اسم األ

وفيما يتعلق باحلّق يف احلصول على بدالت التمريض واملساعدة يف املرتل باعتماد نظم               -١٢
 بشأن إدارة شؤون اجملتمع والفوائد االجتماعية       ١٩٩٣ لعام   ٣التنبيه واإلنذار، فإن القانون رقم      

. وانب املتعلقة باحلق يف بدالت اإلعاقـة      َيستخدم اجل ) ُيشار إليه فيما بعد بالقانون االجتماعي     (
وبالنسبة خلدمات الدعم، يكون الشخص حمتاجاً على املستوى االجتماعي إذا كـان يتلقّـى              

وقد تقـوم   . بدالت اجتماعية، أو بدالت خمصصة للعمى، أو زيادة يف مقدار البدالت األسرية           
ة من أشخاص مـن ذوي      مؤسسات إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة بقبول طلبات مقّدم        

العجز العقلي أو البدين، أو يعانون من عاهات بصرية، والـذين يتعـذّر تزويـدهم بـالتعليم                 
أما األشخاص الذين يعانون مـن أمـراض        . والتدريب وإعادة التأهيل خارج اإلطار املؤسسي     

قبـل ُدور   وقد ت . نفسية معينة فيمكن تأمني الرعاية هلم يف معهد إعادة تأهيل املرضى النفسيني           
املعّوقني الطلبات الواردة من أشخاص ذوي إعاقة ممن يتعذّر على أُسرهم االعتناء هبم، أو حني               

وجيوز لُدور  . ُتّربر رعايتهم املؤقّتة يف دار املعّوقني بتخفيف األعباء اليت تقع على كاهل أسرهم            
ا السادسة عـشرة    التمريض املخّصصة للمعّوقني استقبال أشخاص من ذوي اإلعاقة ممن جتاوزو         

  .ر عن نوع اإلعاقة أو درجة حدهتامن العمر، بصرف النظ
فأسـوةً باألشـخاص    . وال يرد أي تعريف لإلعاقة فيما يتعلق بضمان املعاش التقاعدي           -١٣

األصّحاء، ميكن لذوي اإلعاقة احلصول على احلّق يف املعـاش التقاعـدي يف نظـام الـضمان                 
 ومع ذلك، من املمكن التقّدم بطلب احلصول على املعـاش           .االجتماعي على أساس مبدأ التأمني    

التقاعدي الذي يرتبط حبالة العجز أو اإلعاقة النامجة عن حادث وذلك قبل أن يبلـغ الـشخص                 
وهنالك شروط عّدة لنيـل احلـق يف املعـاش          . السن اليت حيّق له فيها التمتع باملعاش التقاعدي       

  يف املائـة   ٥٠ االعتالل الصحي بنسبة أعلـى مـن         التقاعدي املرتبط بالعجز، يتمثل أحدها يف     
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،  يف املائة  ٧٩ و ٥٠أما فيما يتعلق باألضرار الصحية اليت تتراوح نسبتها بني          ). اجلانب الطيب (
فثمة شرط آخر يقضي بتعذّر الشخص املتقّدم بالطلب االستمرار يف عمله السابق أو يف أي               

دة تأهيل نتيجة تعّرض وضعه الـصحي  وظيفة أخرى تناسب مؤهالته من دون اخلضوع إلعا 
لالعتالل، وحني ال توصي هيئة اخلرباء املعنية بإعادة التأهيل بإخضاع ذلك الشخص إلعادة             

وهناك شرط آخر يقوم على أساس التأمني يتمثل        ). أحد شروط السياسة االجتماعية   (التأهيل  
ال ميكن املوافقة علـى     كما  . يف التصريح عن فترة اخلدمة املنصوص عليها على أساس السنّ         

املعاش التقاعدي املرتبط بالعجز إال حني ال يؤدي مقّدم الطلب أي نشاط ُمربح، أو حـني                
 على األقل من متوسط إيراداتـه يف         يف املائة  ٣٠يتقاضى لدى قيامه بذلك دخالً أدىن بنسبة        

جـراً يتعلـق    األشهر التقوميية األربعة السابقة العتالل وضعه الصحي، على أن ال يتقاضى أ           
   وتقوم هيئة اخلرباء املعنية بإعادة التأهيـل بتحديـد         . باملرض أو أجراً يرتبط بالتعرض حلادث     

).  سنوات بوجه عـام    ٣-١(ما إذا كانت اإلعاقة دائمة، ومىت يتوجب إعادة املعاينة الطبية           
لواردة فيما وختتلف الشروط املتعلقة بتحديد اإلعاقة النامجة عن التعّرض حلادث عن الشروط ا      

تقّدم من حيث ضرورة النظر بشكل رئيسي فيما إذا كانت اإلعاقة نامجة عن التعّرض حلادث        
  .أو عن مرض مرتبط باملهنة

موظف طرأ تغيري على :"ويف سياسة العمالة، َتستخدم األحكام القانونية العبارة التالية        -١٤
عترب سبل الـدعم املـستحقة للموظـف        وفيما يتعلق باألهلية، تُ   ". قدراته املهنية أو الوظيفية   

وحيـّق  . وصاحب العمل، فضالً عن التزام صاحب العمل بالدفع، أموراً ذات صلة وأمهيـة            
للمعهد الوطين االجتماعي واملعين بإعادة التأهيل يف الوقت احلايل أن حيّدد طبيعة التغـيري يف               

لياً، تتضمن املعايري تعّرض الوضع     ووفقاً للقوانني املعمول هبا حا    . القدرات املهنية أو الوظيفية   
 على األقل؛ أما الشروط الدقيقة واملفّصلة فترد يف املرسوم           يف املائة  ٥٠الصحي للضرر بنسبة    

 بشأن اإلعانات اليت ميكن أن ُتقّدم ألصـحاب العمـل           )٢-تاسعاً (١٧٧/٢٠٠٥احلكومي  
  . الذين يوظفون عماالً طرأ تغيري على قدراهتم املهنية أو الوظيفية

وفيما يتعلق بسياسة العمالة، يقضي أحد الشروط اهلامة بتعذّر استمرار الـشخص             -١٥
مقّدم الطلب يف وظيفته السابقة أو يف أي وظيفة أخرى تناسب مؤهالتـه دون اخلـضوع                
إلعادة تأهيل نتيجة اعتالل صحته، وحني ال توصي هيئة اخلرباء املعنيـة بإعـادة التأهيـل                

وبالنظر إىل تدين مستوى العمالة بني املعّوقني، فـإن  . دة التأهيلبإخضاع ذلك الشخص إلعا 
واستناداً . درجة الضرر اليت حلقت بصحة الشخص ال تكون الزمة يف كل حالة من احلاالت             

إىل اللوائح املعمول هبا، يعترب أن قدرات الشخص املهنية قد تغّيرت إذا أصبح يعاين من ضعف 
ق بالعمى أو بدالت ترتبط باإلصابة بالعجز نتيجة اضطراب         يف البصر أو يتقاضى بدالت تتعل     

وتضّم هذه الفئة األشخاص الذين يعتربون، وفقاً ألحكام        . يف النمّو أثّر يف شخصيته بالكامل     
القانون، ذوي إعاقة عقلية حاّدة مما يؤهلهم للحصول على بدالت بقاعدة ضريبية خمفّفة على              

وعالوة على ذلك،   . تعلق بضريبة الدخل لألفراد اخلاصني    النحو املنصوص عليه يف القانون امل     
يطرأ على قدرات الشخص تغيري إذا ما بلغ األذى الذي حلق حباسة السمع لديه عتبة السمع                
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 إذا كان ذا إعاقة بدنيـة       أو دسيبل أو جتاوزها استناداً إىل اختصاصي يف السمع،          ٦٠البالغة  
  .   لق ببدالت النقل املخّصصة لذوي العجز البدينبالغة باالستناد إىل أحكام القانون املتع

يشار إليه فيما بعد    ( بشأن الرياضة    ٢٠٠٤لعام   ١وإضافة إىل ذلك، يصّنف القانون رقم         -١٦
األشخاص ذوي العجز البدين،    : فئات األشخاص ذوي اإلعاقة على النحو اآليت      ) بقانون الرياضة 

لسمع، واألشخاص الذين خضعوا لعمليـات  واألشخاص ذوي العجز العقلي، والصّم، وضعاف ا      
  .  زرع لألعضاء، واملكفوفني أو األشخاص الطبيعيني الذين يعانون من ضعف يف الرؤية

 ١٢٥ ، فإن الالئحة األهم هي القانون رقـم       "بالتواصل ولغة اإلشارة  "وفيما يتعلق     -١٧
يشار إليه فيما بعد    (ية   بشأن لغة اإلشارة اهلنغارية واستعمال لغة اإلشارة اهلنغار        ٢٠٠٩ لعام

وتعترف مجهورية هنغاريا بلغة اإلشارة اهلنغارية بوصفها لغة مـستقلة          ). بقانون لغة اإلشارة  
طبيعية، ومبجموعة األشخاص الذين يتداولون لغة اإلشارة بوصفها جمموعة تتداول لغة مـن             

وتطويرها ومحايتها من   لغات األقلّيات، اليت حيق لألعضاء فيها استعمال لغة اإلشارة اهلنغارية           
وُيدرج امللحق لقانون لغـة  . أجل غرس ثقافة قبول حالة الصمم وإثرائها ونقلها إىل اآلخرين      

  . اإلشارة أيضاً أنظمة االتصال اخلاصة
  . ال يوجد يف هنغاريا أحكام قانون تلجأ إىل التمييز على أساس اإلعاقة  -١٨
 -، من الالفـت أن االحتـاد األورويب         "ولةبالترتيبات التيسريية املعق  "وفيما يتعلق     -١٩

 يقوم باستحداث توجيه اجمللس املتعلق بتطبيق مبدأ معاملة         -وهنغاريا هي عضو من أعضائه      
األفراد على أساس املساواة بغّض النظر عن الدين أو املعتقد أو نوع اإلعاقة أو العمر أو امليول         

        " الترتيبـات التيـسريية املعقولـة      "وسيعمل مشروع التوجيه على تعريف عبـارة      . اجلنسية
  . مبا ينسجم مع أحكام االتفاقية

فمدرج يف القانون املتعلق باإلعاقة، وُيلـزِم       " الترتيبات التيسريية املعقولة  "أما شرط     -٢٠
صاحب العمل بتغيري بيئة العمل حبيث تتوافق مع االحتياجات، مع إيالء االعتبـار اخلـاص               

وتيسرياً لعمل األشخاص ذوي اإلعاقة، يكون صـاحب  . ّدات العملألدوات وجتهيزات ومع 
العمل ُملَزماً بتأمني بيئة ميكن الوصول إليها مع توفري فرص متساوية للجميع حىت يف سـياق                
إجراءات التعيني، إذا ما متّ اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة وتقّدم بطلب االلتحاق هبا شـخص            

 باإلبالغ عن احتياجاته اخلاصة، وإذا كانت تلبية هـذه          من ذوي اإلعاقة قام بشكل متهيدي     
ويكون العبء  . االحتياجات ال تنطوي على أعباء كبرية غري متناسبة بالنسبة لصاحب العمل          

  . كبرياً بصورة غري متناسبة إذا كان الوفاء بااللتزام جيعل أداء صاحب العمل لعمله متعذّراً
يف القانون اهلنغاري على الرغم مـن أن  " العامالتصميم "مل يتم بعد تعريف مصطلح      -٢١

يشار (بشأن الربنامج الوطين لإلعاقة      OGY ..)-ثانياً (١٠/٢٠٠٦القرار الصادر عن الربملان     
يستخدم هذا املصطلح، وأن املؤسسة العامة املعنية بتوفري ) إليه فيما بعد بالقرار املتعلق باإلعاقة
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تـستعمله  ) اليت يشار إليها الحقاً باملؤسسة العامة     (ة  الفرص املتكافئة لألشخاص ذوي اإلعاق    
  . بشكل منتظم يف سياق التطورات اليت متر هبا

 ٤ و ٣ويرد عرض تطبيق املبادئ العامة وتلبية االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني              -٢٢
  . ساءمن االتفاقية يف القسم الذي يتناول احلقوق اخلاصة وحقوق املعّوقني من األطفال والن

وعقب انضمامها إىل االتفاقية، بذلت هنغاريا جهوداً للتنفيذ التدرجيي هلا وبـشكل              -٢٣
رئيسي فيما يتعلق باحلقوق املتصلة بلغة اإلشارة، والرعاية اجملتمعية، والصفة القانونية التامة،            

  .ويرد عرض تفاصيل ذلك يف القسم املتعلق باحلقوق اخلاصة. والقدرة على التصّرف
يتمثل منتدى احلوارات السياسية واملهنية بني احلكومة وهيئات محاية مـصاحل ذوي             -٢٤

 ١٣ عضواً مـدنياً و ١٤( عضواً ٢٧ اجمللس الوطين املعين باإلعاقة الذي يتألف من       اإلعاقة يف 
ولدى اجمللس احلق يف إبداء الرأي بشأن االقتراحات املقـّرر تقـدميها إىل             ). عضواً حكومياً 
ويتم إشراك  . وضع اللوائح واألنظمة والربامج املتصلة حبياة األشخاص املعّوقني       احلكومة، ويف   

األشخاص ذوي اإلعاقة يف تطوير لوائح وسياسات ترمي إىل تقدمي االتفاقية بصورة رئيـسية        
 ١٢وقد أجرى اجمللس الوطين املعين باإلعاقة مـؤخراً         . عن طريق اهليئة الوارد ذكرها أعاله     

لنظام القانوين احمللي مع أحكام االتفاقية، اليت ميكن حتميلها مـن املوقـع             دراسة عن مقارنة ا   
وتقّدم هذه الدراسات األساس للعمل التوفيقي اهلام بـني النظـام           . الشبكي اخلاص باجمللس  

  .واألحكام فيما يتعلق بقانون لغة اإلشارة
ثل اجمللس الوطين املعين    ووفقاً ملبدأ التعميم، املستند إىل األحكام القانونية، يشارك مم          -٢٥

باإلعاقة، على سبيل املثال، يف عمل اجمللس الوطين للسياسة االجتماعية، ويف العمل اخلـاص              
للجنة الوطنية للعطاءات اليت أُّسست لتمويل التوظيف من قبل املؤسسات االجتماعية، وُدور            

  .الرعاية واخلدمات اليت تقوم بتيسري خدمات النقل لذوي اإلعاقة
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن اعتبار تقدمي األحكام القانونية بشأن إشراك هيئات محاية              -٢٦

وبناء عليه، فإن عدد املركبات اليت ميكن شراؤها        . املصاحل مبثابة ممارسة من أفضل املمارسات     
وتغيري تصاميمها لتناسب ذوي اإلعاقة حيّدده الوزير املسؤول عـن الـشؤون االجتماعيـة              

وتنّص أحكام القانون على إشراك     . لرابطة الوطنية الحتادات ذوي العجز البدين     باالتفاق مع ا  
الرابطة الواردة أعاله يف األعمال اإلدارية املرتبطة بسبل الدعم جلعل الشقق السكنية مناسـبة              

ويشارك االحتاد اهلنغاري للمكفوفني وذوي العاهات البصرية . الحتياجات ذوي العجز البدين   
التالميذ الذين يشكون من عاهات بصرية على أسـاس أحكـام           /ب للطالب يف تأمني الكت  
 املشاهبة لتلك اليت يصدرها     -كما أن البطاقات الفوتوغرافية اخلاصة باالحتاد       . القوانني املعنية 

 متنح احلّق حلامليهـا يف احلـصول علـى          -االحتاد الوطين للصّم وذوي العاهات السمعية       
   .حسومات يف أجور النقل العام
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كما يعمل القانون املتعلق بالتشريعات على متكني املنظمات االجتماعيـة املهتمـة              -٢٧
وميكـن  . وهيئات محاية املصاحل من اإلعراب عن آرائها بشأن مشاريع األنظمـة واللـوائح       

للمنظمات اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة التعّرف على مشروع أحكـام القـانون الـيت            
ة هلا، وأن تعرب عن آرائها هبذا اخلـصوص يف سـياق احملادثـات           تنطوي على أمهية بالنسب   

وكل ذلك يكفله حكم القانون املتعلق حبرية اإلعالم الذي جيـب مبوجبـه             . التوفيقية العامة 
اإلفصاح عن مشاريع أحكام القانون من قبل األطراف املنخرطة يف أعمال حتضريية وتـوفري              

  .   رنت كذلكإمكانية اإلعراب عن الرأي عن طريق اإلنت
ال يوجد لدى هنغاريا أي تدبري يضمن احلماية على مستوى يفوق املستوى الـذي                -٢٨

  . تنّص عليه االتفاقية
يّتسع نطاق سريان أحكام هذه االتفاقية ليشمل مجيع جماالت الدولة دون تقييـد أو          -٢٩

  .  يف هذا اخلصوصمركزياً استثناء، ألن هنغاريا دولة احتادية وليست بلداً حيمل طابعاً ال

  احلقوق اخلاصة   -انياًث  

   ٥املادة     
  املساواة وعدم التمييز     

يشار إليه فيما   ( هنغاريا   ةمجهوري بشأن دستور    ١٩٤٩ لعام   ٢٠ ينّص القانون رقم      -٣٠
على أنّ اجلميع متساوون أمام القانون، وعلى حق مجيع األفـراد يف التمّتـع              ) بعد بالدستور 

قوق املدنية دون أي متييز قائم على أساس العرق أو اللون أو اللغـة أو               حبقوق اإلنسان واحل  
الدين أو العقيدة السياسية وغريها من املعتقدات واآلراء، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو      
الوضع املايل أو املتعلق باملولد، أو أي وضع من األوضاع األخرى، مبا يف ذلك أمـور مـن                  

أمـا  . زم الدولة التزاماً تاماً باحترام حقوق اإلنسان األساسية ومحايتـها         وتلت. مجلتها اإلعاقة 
القانون املنصوص عليه بوصفه مبدأً من املبادئ األساسية للدستور فريد بـشكل مفـصل يف               

 بشأن معاملة اجلميع على قدم املساواة وتعزيز الفرص املتكافئة ٢٠٠٣ لعام ١٢٥القانون رقم 
، وبالتايل حيّدد القانون النطـاق الشخـصي        ) بقانون تكافؤ الفرص   يشار إليه فيما بعد   (هلم  

واملادي ملعاملة األشخاص على قدم املساواة وميتد ليشمل أموراً من مجلتها حظر التمييز القائم      
وحيدد بشكل مفّصل األفعال والتصّرفات املناقضة ملبدأ املعاملة على قدم          . على أساس اإلعاقة  

لتمييز السليب املباشر أو غري املباشر، والتعّرض للمـضايقة، والفـصل           املساواة، مبا يف ذلك ا    
  . كما حيدد القانون شروط التمييز السليب املباشر وغري املباشر. واالنتقام غري القانونيني

وانطالقاً من حق اإلنسان يف التمتع بالكرامة، استنبطت احملكمة الدسـتورية دالّـة               -٣١
فبما أنه حيق لكل إنسان أن يتمتع بنفس القدر مـن الكرامـة،             . ّقاملساواة املقارنة لذلك احل   
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وقد خلصت . ُيحظر التمييز غري املّربر وغري املعقول بني الناس أو بني جمموعات من األشخاص
: على النحو التايل   AB )٢٥-رابعاً (٩/١٩٩٠كل ذلك احملكمة الدستورية يف مقّررها رقم        

 التمييز الذي ينّص عليه الدستور، ميكن التأكيـد أن          من خالل تفسري احلظر املفروض على     "
حظر التمييز ال يعين أن كل أشكال التمييز مبا فيها تلك اليت ترمي إىل التمييز الـذي خيـل                   

فحظر التمييز يقضي بـضرورة أن      . باملساواة االجتماعية بنطاقها األوسع هي حمظورة أيضاً      
، أي عـدم    )التمتع بنفس القدر من الكرامـة     (يعامل القانون كل األفراد على قدم املساواة        

االنتقاص من حق اإلنسان األساسي بالتمتع بالكرامة، على أن يتم حتديد اجلوانب املتعلقـة              
بتوزيع احلقوق واملخصصات بنفس الدرجة من االحترام والرعاية، مع األخـذ يف احلـسبان      

  ".اجلوانب الفردية إىل احلد نفسه
إيضاح األنظمة الصحية واالجتماعية واملتعلقة بتعلـيم ومحايـة         ومن األمور املّربرة      -٣٢

األطفال مقابل تأمني احلماية القانونية الكفوءة واملتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وحظـر            
  . التمييز ضدهم، ومراعاة مبدأ إيالء األفضلية هلم ومعاملتهم على قدم املساواة كغريهم

ماعية واملتعلقة حبماية األطفال، ُتـوفّر احلمايـة        ويف إطار األنظمة الصحية واالجت      -٣٣
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل املؤسسة العامة املعنية حبقـوق املرضـى واملعـالني               

وعالوة على ذلك، يعمل نظام احلراسة املطّبق داخل اهليئة الوطنية للصحة العامـة       . واألطفال
  .  ن إطار النظام الصحيواخلدمات الطبية على االضطالع بتلك الواجبات ضم

كما ينّص قانون محاية الطفل على حظر التمييز السليب وعلى معاملة األفراد علـى                -٣٤
قدم املساواة فيما يتعلق بنيل الطفل حلقوقه واحلصول على خدمات أخرى عرب نظام محايـة               

مل على تيسري فلألطفال املعّوقني احلق يف االستفادة من اخلدمات اخلاصة اليت تع . ورفاه الطفل 
وتقوم دائرة خاصة يف الوزارة املعنية، واملعهد املعين        . منّوهم على املستوى الشخصي والفردي    

بالسياسة االجتماعية والعمل، واملؤسسات العاملة وفق منهجيات معينة، واجلهات املـشّغلة،           
ة والرعاية يف   والسلطات اليت ترّخص التشغيل، فضالً عن اهليئات االجتماعية واملعنية بالوصاي         

  .املناطق، برصد مراعاة األحكام والنصوص القانونية املعنية
ويسري شرط معاملة األشخاص على قدم املساواة على مجيع الـربامج التدريبيـة               -٣٥

والتعليمية اليت تنفّذ على أساس الشروط اليت تقّرها أو تنّص عليها احلكومة أو املنظمة الـيت                
ويربز انتهاك مبدأ املعاملة على قدم املساواة يف . شر أو غري مباشرتسهم فيها الدولة بشكل مبا

أسوأ صوره حني جيري فصل أو استبعاد شخص أو جمموعة من األشخاص بشكل غري قانوين         
من معهد تعليمي أو من أحد أقسامه، أو حني ُيحصر التعليم أو التدريب يف جمال مـا دون                  

ظام أو معهد تعليمي ال يصل إىل املستوى الذي تتوخاه          غريه، أو عندما تتم إقامة أو استبقاء ن       
الشروط والقوانني املهنية، فيعجز ذلك الشخص أو اجملموعة من جراء ذلك عن توفري الفرصة              

 .ملتابعة الدراسة وتقدمي االمتحانات الرمسية واجتيازها والتحضري ألمور كهذه بوجه عام
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دمات ومنح األفضلية لألطفال ذوي اإلعاقة      وينّص قانون التعليم العام على توفري اخل       -٣٦
ضمن إطار التنظيم العام الذي يعكس االجتاه التربوي املعتمد حيال حتقيـق املـساواة بـني                
األطفال األصّحاء واألطفال ذوي اإلعاقة، وإزاء احترام حقّهم يف التمتع بنفس القـدر مـن         

 األطفال املعـّوقني بـنفس املـوارد        وينشد التعليم القائم على مبدأ املساواة تزويد      . الكرامة
واخلدمات الثقافية اليت ُتقّدم لألطفال األصّحاء حىت وإن توّجب تعديل حمتويات التـدريب             
والكفاءات واملهارات املزمع تطويرها وفقاً لإلمكانات واالحتماالت اليت تتغري وتصبح مقّيدة           

التالميـذ ذوي االحتياجـات   /بفقد تقرر املدارس اليت توفر التعليم للطـال  . بسبب اإلعاقة 
. التعليمية اخلاصة أن توزع املنهاج الدراسي املقّرر لسنة واحدة على فترة أطول مـن ذلـك           

فحني يتم حساب متوسط عدد جمموعة أو صف من التالميذ، ال بّد من اعتبـار الطفـل أو               
ثة أطفال وفقاً   التلميذ ذي االحتياجات التعليمية اخلاصة على أنه يساوي اثنني أو ثال          /الطالب

     ٧لنوع اإلعاقة، مما يعين أن كل صف من الصفوف اخلاصة اليت ُتنظَّم هلم قد يـضّم مـن                   
وحني تكون الصفوف ُمدجمة، جيب تطبيق عملية املضاعفة   . طالباً كحد أقصى  / تلميذاً ١٥إىل  

الفعلي وسواء متّ التعليم . التالميذ للصف الواحد/تلك عند حساب العدد األقصى من الطالب  
طالباً أصّحاء كذلك، يتعـّين علـى املعاهـد         /بشكل منفصل أو ضمن صف يضّم تالميذ      

التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة أن تنظم كـذلك         /املنخرطة يف تدريس الطالب   
خارج نطاق الصفوف االعتيادية    ) مّوجهة حنو الصحة وأخرى تربوية    (متارين إلعادة التأهيل    

ورهناً بنوع اإلعاقة، تستأثر صفوف إعادة التأهيـل بنـسبة          . أنواع املدارس اإللزامية جلميع   
التلميـذ ذي   /وللطالـب .  من مجيـع الـصفوف اإللزاميـة       يف املائة  ٥٠ و ١٥تتراوح بني   

االحتياجات التعليمية اخلاصة احلق يف احلصول على فترة حتضريية أطول عند املـشاركة يف              
كما يتعني تزويده بإمكانية استعمال أدوات وأجهـزة        ،  )حىت يف االمتحان النهائي   (امتحان  

وعالوة على ذلك،   ). مثالً اآللة الكاتبة واحلاسوب   (ومعدات خاصة يف الصفوف االعتيادية      
وجيـوز ملـدير    . جيوز له املشاركة حىت شفهياً يف امتحان كتايب إذا دعت الضرورة لـذلك            

ية اخلاصة مـن اخلـضوع للتقيـيم        التلميذ ذي االحتياجات التعليم   /املدرسة إعفاء الطالب  
ويف حالة حدوث إعفاء مـن      . والتصنيف يف رتب يف موضوعات معينة أو فروع معينة منها         

التلميذ وتزويده بالفرصة إلجناز كل ما هـو        /هذا القبيل، جيب أن تتم تنمية وتطوير الطالب       
عند املشاركة يف   و. متوجب عليه عن طريق التمارين الفردية اليت تستند إىل خطة تطوير معينة           

التلميذ أن خيتار موضوعات أخرى بدالً من املوضوعات املقـّررة،          /االمتحان، جيوز للطالب  
التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية    /كما ُيزّود مجيع الطالب   . وفقاً للقواعد املتعلقة باالمتحان   

  . اخلاصة بالكتب املنهجية الدراسية جماناً
لتطبيقية للتدريب املهين يف املدارس املهنية الثانوية والكليـات  وفيما يتعلق بالتمارين ا    -٣٧

التالميذ نفس احلقوق اليت يتمتع هبا املوظفون العاملون من حيث          /املهنية، يكون لدى الطالب   
وعنـد إبـرام وتنفيـذ عقـد مـع          . محاية العمل واملصاحل وفق ما ينّص عليه قانون العمل        



CRPD/C/HUN/1 

13 GE.11-43805 

وبالنسبة لتلبية احتياجاته املتـصلة     . ساواة يف املعاملة  تلميذ، يتوجب الوفاء بشروط امل    /طالب
  .  الطالب الدخول يف نزاع حيدد إطاره قانون العمل/بالتدريب العملي، جيوز للتلميذ

قاعدة األفضلية، ُيمنح الشخص ذو اإلعاقة الذي يتقدم بطلب لاللتحـاق            ومبوجب  -٣٨
 قانون التعليم العايل، يتوجب إعفاء الطالب       وباالستناد إىل . مبعهد للتعليم العايل نقاطاً إضافية    

ذي اإلعاقة من دراسة موضوعات معينة أو فروع معينة أو من واجب تقدمي امتحان يف حالة                
وعند االقتضاء، ينبغي إعفاؤه من االلتزام بتقدمي امتحان يف اللغة أو مـن             . هلا أسباب تربّرها  

 كهذه، حيّق للطالب ذي االحتياجات      ويف حالة . جزء أو مستوى من امتحان من هذا القبيل       
التعليمية اخلاصة احلصول على فترة أطول للتحضري لالمتحان، وأن تتوفر له إمكانية استعمال             

وعالوة على ذلك، حيق له املشاركة ). مثل اآللة الكاتبة أو احلاسوب(معدات وأجهزة خاصة    
وهناك معيار هام يقضي    . حىت شفهياً يف امتحان كتايب أو العكس بالعكس، حسب االقتضاء         

بعدم احلق يف اإلعفاء إال فيما يتعلق بالظروف اليت أدت إليه، وبأال يؤدي ذلك إىل اإلعفـاء                 
واستناداً إىل القانون،   . من تأدية الدراسات األساسية اليت تعطى شهادة الدبلوم على أساسها         

هد التعليم العايل يف إطار     جيوز للشخص أن يتابع دراسته ملدة اثين عشر فصالً دراسياً يف معا           
وميكن زيادة مدة الدعم املايل لفتـرة       . خطة متّوهلا الدولة، مبا يف ذلك الدراسات املهنية العليا        

  .   تشمل أربعة فصول للطالب ذوي اإلعاقة
بشأن تعليم الكبار، يتوجـب تعـديل        ٢٠٠١ لعام   ١٠١واستناداً إىل القانون رقم       -٣٩

بار وفقاً للمؤهالت واملهارات املتباينة للكبار املشاركني يف عمليـة          برنامج التدريب املعّد للك   
وعندما يتم تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة، يتعني على املعهـد الـذي           . التدريب املذكورة 

ُيجري الدورات تلبية الشروط واألوضاع الشخصية واملادية اليت تتطلبها اجملموعة املـستهدفة            
ملتعلقة بالكفاءة التخصصية واجلدارة املهنية والصحية، الواردة يف        ويف ضوء املتطلبات ا   . املعنية

الشروط املتعلقة باالختصاص الفين واالمتحانات، ينبغي تزويد الشخص ذي اإلعاقة بترتيبات           
االستعداد لالمتحان وتقدميه وفق ما يقتضيه نوع اإلعاقة املصاب هبا، وأن ُيمنح املـساعدة              

على املؤسسة املعنية بتدريب الكبار إبرام عقد مـع املـشاركني يف            ويتعني  . للوفاء بالتزاماته 
كما يتوجب على املؤسـسات الـيت       . التدريب مبا يتوافق مع قواعد ونصوص القانون املدين       

ويتعني تزويد املشاركني   . تقدم التدريب للكبار اعتماد نظام خلدمة العمالء وإدارة الشكاوى        
علقة مبعاجلة الشكاوي، والقيام حبفظ سجالت بالشكاوي       يف التدريب باألحكام والقواعد املت    

  .  املرفوعة وبنتائج االمتحانات ذات الصلة وبالتدابري املتخذة يف هذا الصدد
ويتضمن الربنامج الوطين للمعّوقني يف هنغاريا الذي أعّده اجمللـس الـوطين املعـين              -٤٠

أمـا القـرار    . امج تتعلق باإلعاقـة   باإلعاقة بناء على القانون املتعلق باإلعاقة سياسات وبر       
بشأن خطة العمل املتوسطة األجل لتنفيذ الربنامج       ) ٧-ثامناً (١٠٦٢/٢٠٠٧احلكومي رقم   

وإضافة إىل ذلك،   . تنفيذها فينص على  ٢٠١٠-٢٠٠٧الوطين اجلديد املعين باإلعاقة للفترة      
 . ايا تتعلق باإلعاقةووفقاً ملبدأ التعميم، مثة العديد من الربامج األخرى اليت تتناول قض
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حزمة شاملة من التدابري الرامية إىل احلّد من " توفري حياة أفضل لألطفال"ميثل برنامج     -٤١
الفقر وزيادة الفرص املتاحة أمام األطفال عن طريق حتسني العمالـة، والتعلـيم، والرعايـة               

الواجبـات  وتـشمل   . الصحية، واخلدمات االجتماعية، والنهوض برفاه األطفال ورعايتهم      
املتضمنة إنشاء نظام متكامل للتقييم املبكّر ألوضاع األطفال، وتطوير اخلـدمات النهاريـة             
لألطفال الصغار، وتوفري إمكانية احلصول على تلك اخلدمات علـى املـستوى املناسـب،              

  .  والقضايا املتصلة بتكافؤ الفرص وتأمني اخلدمات األسرية
إىل تيسري توفري أفضل حيـاة   " للعقد الزمين للصحة  الربنامج الوطين الصحي    "ويرمي    -٤٢

الصحة كحق أساسي   : ويقوم على القيم األساسية التالية    . صحية ممكنة لكل مواطن هنغاري    
من حقوق اإلنسان، وتقليص درجة عدم املساواة وتعزيز التـضامن، ومـشاركة األفـراد              

  . ليات إليهمواجملموعات واملؤسسات يف جمال التنمية الصحية وإسناد املسؤو
الربنامج الوطين للصحة   "ويتمثل املفهوم التنموي الطويل األجل للخدمات النفسية يف           -٤٣

الذي متّ تعديله كلياً وفقاً لوثائق منظمة الصحة العاملية ذات الصلة وتلـك اخلاصـة               " النفسية
امليثـاق  "ن  باالحتاد األورويب، والذي يعتمد على البنية واملشكالت املوجزة يف وثيقـة بعنـوا            

احلـؤول دون   : واجملاالت اليت يشملها هـي    ". ٢٠٠٨األورويب للصحة والرفاه النفسّيني لعام      
اإلقدام على االنتحار واإلصابة باالكتئاب؛ والصحة العقلية للشباب والصحة العقلية يف التعليم؛            

  . شنيع والتمييزوالصحة العقلية يف بيئة العمل، والصحة العقلية للمسّنني، وحماربة الوصم والت
" ٢٠١٣-٢٠٠٨ املكتبات للفترة    ةاستراتيجي -برنامج البوابة اإللكترونية    "ويهدف    -٤٤

وبناء على ذلك يوىل تطـوير خـدمات        . إىل تقدمي الدعم اخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة      
املكتبات لألشخاص ذوي اإلعاقة أمهية قصوى يف كل مشروع من مشاريع املكتبات املمّولة             

وبذلك جيب أن يكون نظام املكتبات بأسره مناسباً جلعل املعلومـات           . اد األورويب من االحت 
العامة واملعارف والثقافات متاحة لكل شخص بفرص متساوية بغّض النظر عن مكان اإلقامة             

 .ونوع املوقع

علـى  " ٢٠١٣-٢٠٠٧استراتيجية التعليم العام للفترة     "كما تنّص الوثيقة املعنونة       -٤٥
سك االجتماعي وتوفري الفرص الثقافية على قدم املساواة ألولئك الذين يعانون من تدعيم التما

  . احلرمان والعجز ألسباب خارجة عن إرادهتم

  ٨املادة     
 إذكاء الوعي     

" اقبل حاليت، واقبلين كما أنا    "مثّة ممارسة من أفضل املمارسات تقّدم من قبل برنامج            -٤٦
اليت ُتظهر احلياة اليت يعيشها املعّوقون عقلياً، ") اليد يف اليد"( "Hand in Hand "التابع ملؤسسة

وكذلك بواسطة العرض الوطين التفاعلي املتنقّل ملنظمة محاية املصاحل للصّم اليت تتعامل مـع              
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 شخص يف   ٥٠ ٠٠٠وقد شارك حنو    . عامل األشخاص الذين يشكون من عاهات يف السمع       
وقد حظيت بـدعم الدولـة      . ١٥٠ رقمإلعالمي ال  فعالية وجتاوز عدد الظهور ا     ٣٠ حوايل

ال تفقد "( "Don’t Give UP"حفلتان موسيقيتان بارزتان قامت خالهلما فرقة موسيقية تدعى 
قـد  و. مؤلفة من أشخاص من ذوي اإلعاقة بالعزف مع موسيقيني هنغاريني مبتدئني          ") األمل

جتماعي حيث نظّم األشـخاص     أّدى هذا احلدث إىل اتّباع هنج جديد فيما يتعلق بالدعم اال          
ُدور  املعّوقون املذكورون أعاله منّوعات ليس ألنفسهم وإمنا ألطفال روما احملرومني، ولدعم          

كل شخص لديه من    "األطفال يف ترانسلفانيا، وهم يؤكدون برونق وإبداع شعارهم ومفاده          
 شخص ١٥ ٠٠٠ وقد شارك يف احلفالت املوسيقية حوايل". املال ما يكفي ملساعدة اآلخرين

  .  ممتازاًهور اإلعالمي على املستوى الوطينوكان الظ
وتنهض املدارس بدور بارز يف إطالق املواقف واالجتاهات اليت تتبعهـا األجيـال               -٤٧

 االستعداد لالعتراف باإلعاقة وتقـدمي      -ابدأ اآلن   "وقد أُعّدت الوثيقة الفنية بعنوان      . الناشئة
مـن  )" DVDقرص مدمج وقرص فيديوي رقمي      ( اإلعاقة   املساعدة لألطفال والشباب ذوي   

قبل املؤسسة العامة بدعم من وزارة التعليم، وقّدمت منهاجاً بديالً يتم من خاللـه إطـالع                
  . على أنواع اإلعاقة١٢التالميذ من الصف األول حىت الصف 

الجتماعية وحني مت التصديق على االتفاقية، أسندت الوزارة املسؤولة عن تعزيز الفرص ا             -٤٨
 تلك املعنية بالصّم واملكفوفني واألشـخاص ذوي        -املتكافئة إىل منظمات محاية املصاحل الوطنية       

 مهّمة جتميع نـسخة عـن االتفاقيـة،    -العاهات البصرية والسمعية وتلك املعنية باملعّوقني عقلياً      
ضع نسخة يـسهل    وإعادة إنتاج نسخة بلغة اإلشارة، ونسخة باعتماد طريقة برايل، فضالً عن و           

 يف ملحـق  - ألول مرة يف تاريخ هنغاريـا     -ومتّ نشر النسخ الثالث أعاله      . فهمها عن االتفاقية  
وبعثت الوزارة بنسخة عن كل نسق من األنساق إىل مجيع          ). ماغيار كوزلوين (اهلنغارية   اجلريدة

غـة اإلشـارة    وتتوافر النسخة املعـّدة بل    . مكتبات املقاطعة واجلامعات حيث ميكن استعارهتا     
  . والنسخة املبّسطة اليت يسهل فهمها يف املوقع الشبكي للوزارة أيضاً

تطـوير األسـس   "ومثة ممارسة أخرى من أفضل املمارسات تتمثل يف مشروع بارز هو              -٤٩
، الذي نفذته املؤسسة العامـة      "الداعمة إلزالة العقبات البدنية واألخرى املتعلقة بتوصيل املعلومات       

وتتوافر أحكام االتفاقيـة ويـتم تناوهلـا       . دعم املايل من الدولة واالحتاد األورويب     وحصل على ال  
  املعتمـدة  -بالنقاش يف جماالت اختصاص معينة من كل برنامج من الربامج التدريبية الـسبعني              

   . اليت طُوِّرت يف إطار الربنامج-بشكل رئيسي 

   ٩املادة     
  إمكانية الوصول    

يف جمال الوصول إىل اخلدمات يف كلّ من التشريعات والتـدابري          أُحرز تقدم ملموس      -٥٠
 األفضلية إلمكانية وصول األشخاص     تنحوُعدِّل قانون اإلعاقة عدة مّرات حبيث مُ      . األخرى



CRPD/C/HUN/1 

GE.11-43805 16 

ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات على قدم املساواة مع غريهم، بدالً من إقامة املباين املناسبة لذوي                
 الشروط السابقة واحلالية املتصلة باملعّوقني بدنياً، فإن الشروط         وباإلضافة إىل . اإلعاقة البدنية 

اخلاصة مبجموعات أخرى من األشخاص ذوي اإلعاقة تغطيها أحكـام القـانون املتعلقـة              
باملتطلبات على املستوى الوطين هلندسة املناظر الطبيعية وجتميلها وأعمال البناء، ويتضح هذا            

واعُتمد القانون املعين   . انون األخرى احملددة حسب القطاع    التحّول يف العديد من أحكام الق     
معايري لربامج  بصفتها  بلغة اإلشارة حبيث ُوضعت مبوجبه ترمجة العناوين السفلية ولغة اإلشارة           

 تدريب الكالب املساعدة للمعّوقني واالستفادة من       ُينظم،  ٢٠٠٩ومنذ عام   . تلفزيونية معينة 
  مـوارد االحتـاد األورويب     منرد مبقدار مخسني مرة تقريباً،      ومن خالل زيادة املوا   . خدماهتا
 إمكانية ُجعلت، ُوّجهت دعوة لتقدمي العطاءات بشكل معلن بغية إلغاء املعّوقات، كما            أساساً

وجيري تغيري  .  لعمليات تطوير البىن التحتية للقطاعات     اً أفقي اًل على قدم املساواة شرط    صووال
، مبا يف ذلك تدريب خمتلف املهندسني املدنيني واملتخصصني يف          الربامج التدريبية للمتخّصصني  

جبعلها (أعمال البناء واملتخصصني يف االتصاالت فضالً عن إزالة احلواجز من املواقع الشبكية             
 مواقع شبكية   عدةقدم  تويف أعقاب الدراسات االستقصائية اليت ُتجرى اليوم،        ). قابلة للنفاذ 

 .   الذين ميكن الوصول إليهم على أساس متساومعلومات عن مقّدمي اخلدمات 

لمتطلبات ثالثي اجلوانب بـاإللزام     لويقضي القانون املتعلق باإلعاقة من خالل نظام          -٥١
فيما يتعلق باخلدمات العامة اليت تتحّمـل مـسؤوليتها         ) أي قابلية النفاذ  " (بإلغاء املعّوقات "

جلميـع إىل   ا وصـول  فـرص    تكافؤمستقل   بشكل    القانون حيددو. اإلدارة واجملالس البلدية  
ففيما يتعلّق باخلدمات العامة اليت تقدمها الدولة، حيدد القانون         . اخلدمات واملباين واملعلومات  

 لكل خدمة من اخلدمات، فيما حيـدد        اً هنائي اًموعد ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٣١تاريخ  
ية اإللزامية للخدمات التعليمية والصحية     املواعيد النهائية للبلديات باالستناد إىل اجلداول الزمن      

 كانون  ٣١: واالجتماعية فضالً عن خدمات العمالء لدى البلديات، وذلك على النحو التايل          
 كـانون   ٣١ ويوافق املوعـد النـهائي يف     . ٢٠١٠ وأخرياً   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
القانون على أنه يف    كما ينّص   .  بالنسبة للمباين وخدمات النطاق اخلاص     ٢٠١٣ديسمرب  /األول

 حـني   -حال تضّرر أي شخص بشكل غري قانوين بسبب إعاقته من جراء قصور أبداه كيان ما                
 -يعجز املعهد، على سبيل املثال، عن توفري خدماته بصورة متساوية حبلول املوعد النهائي املقـّرر      

ويعـين  . ملتأصلةحيق لذلك الشخص التمتع جبميع احلقوق السائدة دون إحلاق األذى باحلقوق ا           
 أو أي شخص آخر ينـوب  - للشخص املعين ذي اإلعاقة       ذلك من الناحية العملية أنه حيق      كل
  .  رفع دعوى قضائية ضد املؤسسة املفترضة اليت فشلت يف أداء مهامها-عنه 
 بشأن إنشاء ومحاية البيئـة املبنيـة الـشروط          ١٩٩٧ لعام   ٨٨وحيّدد القانون رقم      -٥٢

قة بإزالة العقبات واملعّوقات من املباين العامة، ويفسِّر الشروط األساسية على           واملتطلبات املتعل 
ُتعترب البيئة املبنية بيئةً يسهل الوصول إليها إذا ما مت ضمان االستعمال الـسهل              :" النحو اآليت 

واآلمن واملستقل هلذه املناطق من قبل مجيع األشخاص، مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة أو              
". ات اليت تكون املرافق اخلاصة أو األجهزة أو املعدات أو احللول التقنية الزمـة هلـا               اجملموع
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بشأن املتطلبـات الوطنيـة     ) ٢٠-ثاين عشر  (٢٥٣/١٩٩٧ويعرض املرسوم احلكومي رقم     
للتخطيط املكاين والبناء تفاصيل عن الشروط املتعلقة بإزالة العقبات واملعّوقات فيما يتعلـق             

   . بالبيئة املبنية
وبالنسبة للمتاجر اخلاصة اليت تتعامل مع املعينات الطبية، فإن اللوائح تضع شـروطاً               -٥٣

وجبها توفري حّيز للخدمة ميكن الوصول إليه من الطريق العام أو، فيمـا يتعلـق               مادية يتم مب  
 باملتاجر العاملة يف املؤسسات الصحية، ُيعترب وجود حّيز ميكن النفاذ إليه من الطريق املـؤدي              

كما ُيشترط يف حال توزيع املعينات الـسمعية وجـود          . للمؤسسة شرطاً من هذه الشروط    
كما ). وحدات وأماكن خالية من الصوت معدة لقياس السمع       (غرف خاصة لفحص السمع     

جيب إتاحة إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية إىل ورش العمل اخلاصـة مـن               
ؤسسة، وذلك ألغراض قياس احلجم وجتريب وتوصـيل        الطريق العام أو الطريق املؤدي للم     

األجهزة واملعينات يف حاالت األطراف االصطناعية، وكذلك ألغراض تصنيع جبائر املشي أو     
 متـراً   ٢٥وجيب أن يكون لورشة العمل هذه قاعة مستقلة ال تقلّ مساحتها عن             . املشّدات

  . مربعاً وأن تكون جمهزة مبرحاض
  بشأن النقل بالسكك احلديديـة والقـانون        ٢٠٠٥ لعام   ١٨٣وحّدد القانون رقم      -٥٤

      /كـانون الثـاين    ١ بشأن نقل الركاب باحلافالت التاريخ املوافـق         ٢٠٠٤ لعام   ٣٣رقم  
 كموعد هنائي إلزالة العقبات واملعّوقات اليت تعترض النقل بالسكك احلديديـة            ٢٠١٣يناير  

أما مهمة اإلشراف فتؤديها    . حلضرية، على التوايل  والنقل باحلافالت فيما بني املدن واملناطق ا      
.  فيما يتعلق حبقوق الركاب وتفرض الغرامـات       ياهليئة الوطنية للنقل اليت قد تعاجل الشكاو      

بشأن حقوق والتزامات الركاب الذين      EC/1371/2007وُيعترب التطبيق احمللي لالئحة التنظيمية      
ثـاين   (٢٧٠/٢٠٠٩رسوم احلكومي رقـم     يستعملون السكك احلديدية مكفوالً مبوجب امل     

املتعلق بالشروط التفصيلية لنقل الركاب بواسطة السكك احلديدية املنفّـذة علـى       ) ١-عشر
         أساس تراخيص التشغيل املناطقية واخلاصـة بالـضواحي واحملليـة، واملرسـوم احلكـومي            

واسطة الـسكك  بشأن الشروط التفصيلية لنقل الركاب ب    ) ١-ثاين عشر  (٢٧١/٢٠٠٩رقم  
ويتضمن املرسوم الشروط واملعـايري التقنيـة       . احلديدية املنفّذة على أساس التراخيص الوطنية     

 املفّصلة لتأمني الفرص املتساوية إلمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية إىل اخلدمات           
ملـصاعد  ، مبا يف ذلك مثالً استخدام املنّصات املنخفضة واملنحـدرات وا          أو حصوهلم عليها  

  . واألبواب العريضة واملقاعد املخّصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 بشأن اخلدمات اإللكترونية العامـة الـشروط      ٢٠٠٩ لعام   ٦٠وحيدد القانون رقم      -٥٥

الالزمة لالستفادة من اخلدمات اإللكترونية، وبالتايل فإنه يقضي بإمكانية إجيـاد احلـاالت             
   التعامل معها، وإمكانية وصول ذوي العجـز البـدين إىل   املختلفة اليت ال تعترضها معّوقات و 

وتويل اللجنة املـشتركة بـني      . عن طريق اهلاتف حسب طبيعة احلالة      من خدمات    يريدونهما  
يف اإلدارة العامة اهتماماً خاصـاً لتحـسني        ) املعاجلة اآللية للمعلومات  (الوزارات للمعلوماتية   
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ولضمان حصوهلم على اخلدمات العامة على قـدم املـساواة          الفرص املتاحة أمام املعّوقني بدنياً      
 على وجوب إتاحة املواقع الشبكية املشغَّلة بواسطة أجهـزة          ١٩وتنّص التوصية رقم    . كغريهم

اإلدارة املركزية العامة للمكفوفني وذوي العاهات البصرية والذين يشكون من العمى اللـوين             
 (WCAG 2.0) ٢,٠انية النفاذ إىل حمتوى اإلنترنت وقد ُترمجت املبادئ التوجيهية إلمك. كذلك

  . ٢٠٠٩إىل اللغة اهلنغارية يف عام 
 بشأن االتصاالت اإللكترونية علـى زيـادة        ٢٠٠٣ لعام   ١٠٠وينّص القانون رقم      -٥٦

ومبوجب املرسوم الوزاري الذي صدر علـى       . مراعاة متطلبات املستعملني من ذوي اإلعاقة     
 األجهزة الراديوية واملعدات الطرفيـة لالتـصاالت مناسـبة          أساس القانون، جيب أن تكون    

وفيما يتعلق باملشتركني من ذوي اإلعاقة، ميكن تقدمي الدعم مـن           . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
واسـتناداً إىل   . امليزانية املركزية من أجل استعمال خدمات االتصاالت اإللكترونية العامليـة         

 ٥٠دمات راديو اهلواة، ُيمنح حسم مقداره       بشأن خ ) ١٧-خامساً( ٦/٢٠٠٦املرسوم رقم   
  .  من رسوم الفحص إىل األشخاص ذوي اإلعاقةيف املائة

 بشأن القواعد املتعلقـة بالبـث       ٢٠٠٧لعام   ٧٤ويتمثل أحد أهداف القانون رقم        -٥٧
اإلذاعي والتحّول إىل النظام الرقمي يف مراعاة متطلبات املستعملني من ذوي اإلعاقة يف إطار              

  . التحّول إىل النظام الرقميعملية 
 بشأن اخلدمات الربيدية، جيب ضـمان       ٢٠٠٣ لعام   ١٠١واستناداً إىل القانون رقم       -٥٨

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة بسهولة ودون أي عائق إىل اخلدمات الربيدية لدى إنـشاء              
بـشأن  ) ٢٤-رابعـاً  (١٤/٢٠٠٤وبناء على املرسوم    . مراكز اخلدمات الربيدية وتشغيلها   

شروط ضمان جودة اخلدمة فيما يتعلق حبماية املستهلكني والنفاذ إىل اخلدمات الربيدية مـن              
قبل األشخاص ذوي اإلعاقة، يكون مقدِّم اخلدمة الربيدية ُملزماً بضمان حصول األشخاص             
ذوي اإلعاقة جماناً على اخلدمات يف أماكن توافر هذه اخلدمات، مبا يف ذلك إمكانية احلصول               

فيحّق لألشخاص ذوي اإلعاقة التمّتع بفرص متساوية كغريهم فيما يتعلـق           . لوماتعلى املع 
وعلى مقدِّم اخلـدمات الربيديـة      . باحلصول على املعلومات عند استعمال اخلدمات الربيدية      

توفري احتماالت احلصول على املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة البالغة فيما يتعلق باالتصال            
م اخلدمات ُملزماً باإلعالن العام عن نظام التشغيل وساعات العمـل           ويكون مقدِّ . والتواصل

خلدمة الزبائن، والشروط التشغيلية اخلاصة به وإمكانية النفاذ إىل اإلنترنت وإمكانيات نفـاذ             
مساعدي األشخاص املعّوقني يف أماكن خدمة الزبائن وعلى املوقع الشبكي اخلاص به علـى              

جتماعية اليت متثل املستهلكني أو مصاحل املـستهلكني أو مـصاحل           وجيوز للهيئة اال  . اإلنترنت
  .  األشخاص ذوي اإلعاقة رفع الشكاوي املتعلقة باخلدمات الربيدية إىل مقدِّم اخلدمة

وينّص القانون االجتماعي على حق الشخص ذي اإلعاقة يف الوصول إىل بيئة خالية               -٥٩
 املعلومات وإىل أبرز املعطيات الـيت قـد هتـّم           من العقبات واملعّوقات، وحقّه يف النفاذ إىل      
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وعند صدور ترخيص التشغيل اجلديـد  . الشخص ذا اإلعاقة من بني احلقوق اخلاصة األخرى  
  .       هليئة تأمني اخلدمات االجتماعية، فإن إمكانية الوصول إىل اخلدمات جماناً تعترب شرطاً واجباً

ويوجد . ت الترمجة الفورية للغة اإلشارة     يف هنغاريا بزوغ خدما    ٢٠٠٣وشهد عام     -٦٠
تـؤّمن  ) بودابـست ( جهات يف املناطق احلضرية      ٣جهة يف املقاطعات و    ١٩حالياً يف البالد    

ويعرض قانون لغة   . خدمة لغة اإلشارة، وجهة وطنية واحدة تؤّمن اخلدمة للصّم واملكفوفني         
م اخلدمة مبا يتوافق مع القـانون  اإلشارة األسس القانونية اليت على أساسها فقط ميكن أن تقدّ  

   .٢٠١١يناير / كانون الثاين١اعتباراً من 
 بشأن البث اإلذاعي والتلفزيوين، أُلزم العاملون       ١٩٩٦ لعام   ١واستناداً إىل القانون رقم       -٦١

يف اخلدمة العامة واملذيعون يف التلفزيون الوطين بإتاحة وعرض كل اإلعالنات العامـة واألخبـار       
عن طريق لغة اإلشارة أو من خالل التفسري أو العروض النصية املترمجة هلا ملدة سـاعتني                واألفالم  

ومن مثّ يزداد عدد الساعات اليومية مبقدار سـاعتني         . ٢٠١٠على األقل يف اليوم الواحد يف عام        
وعلـى  . ٢٠١٥عـام    ترة اإلرسال بكاملها اعتباراً من    يومياً حىت تصبح اخلدمة إلزامية خالل ف      

نامج الذي يبدأ بترمجة لغة اإلشارة أو وضع العروض النّصية هلا أو تفسريها أن يفعـل ذلـك                  الرب
     .طوال فترة بثه بطريقة تكفل عدم إحلاق األذى بوحدة الربنامج وتكامله

بـشأن قواعـد التـدريب      ) ٣-ثاين عشر ( ٢٧/٢٠٠٩واستناداً إىل املرسوم رقم       -٦٢
عدة، تساعد هذه الكالب األشخاص املعّوقني علـى        واالختبار واالستفادة من كالب املسا    

مزاولة حقوقهم يف الوصول إىل اخلدمات على قدم املساواة كغريهم، والعيش يف اسـتقاللية              
بشكل حيول دون حدوث حاالت الطوارئ، والوفاء مبهام التأهيل واالمتثال لبعض شـروط             

لى قدم املساواة، حيق ملالـك      فمن أجل توفري الوصول إىل اخلدمات العامة ع       . الطب البيطري 
الكلب ومدّربه البقاء مع الكلب واستخدامه يف اهليئات واملؤسسات اليت توفر خدمات عامة             
على أراضي مقدِّمي اخلدمات ويف مجيع املناطق واملرافق األخرى باستثناء املـساحات غـري              

  .املفتوحة أمام العامة
يدة اليت ُتنفّذ باالستعانة مبوارد الدولة أو   وبالنسبة لكل استثمار من االستثمارات اجلد       -٦٣

االحتاد األورويب على أساس الربنامج الوطين لإلعاقة، ال بّد من االشتراط لدى منح الدعم بأن 
تكون املباين أو اهلياكل املقّرر إنشاؤها أو وسائل النقل اجلماعي أو غريهـا مـن املعـدات                 

ويف الوقـت نفـسه، فـإن       . الوصول إليها جماناً  اجلديدة مستوفية للشروط املتعلقة بإمكانية      
الربنامج الوطين لإلعاقة ُيلزم الوزارات املعنية بوضع جدول زمين لتطبيق إمكانية وصول كل             

    .٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٨شخص بصورة جمانية إىل اخلدمات للفترة املمتدة من عام 
 بعنـوان  ٢٠٠٧صدرته يف عام وحتقيقاً للغاية أعاله، أعّدت املؤسسة العامة منشوراً وأ        -٦٤

، اليت روجعت وُنقّحت    "الوثيقة اإلضافية املساعدة لتطبيق إمكانية الوصول التام إىل اخلدمات        "
الوثيقة اإلضافية املساعدة لتأمني شروط وصول اجلميع       " بعنوان   ٢٠٠٩وصدرت ثانية يف عام     

ن أعاله لكل فرد علـى املوقـع        وتتوفر الوثيقتا ". إىل اخلدمات العامة جماناً وعلى قدم املساواة      
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ويعترب تطبيق الوثيقة إلزامياً يف كل مناقصة       . الشبكي للمؤسسة العامة واملوقع اخلاص باحلكومة     
وإضافة إىل ذلك، فـإن اجلوانـب اخلاصـة         . يتقّرر تنفيذها باالستعانة مبوارد االحتاد األورويب     

يتناول املنشور مسألة إزالة العقبـات      و. بالوثيقتني مناسبة لتقييم إمكانية الوصول إىل اخلدمات      
واملعّوقات من البيئة املبنية، وعناصر اهلندسة املعمارية إلمكانية النفـاذ إىل سـبل االتـصاالت            

واإلضاءة، وإمكانية استعمال املساحات    واستعمال األلوان،   إنشاء ممرات موّجهة،    (واملعلومات  
أنظمـة  (وتيسري النفاذ إىل أنظمة املعلومـات       ،  )املنظّمة، وإمكانية الوصول إىل أجهزة اإلنذار     

توجيه الزبائن، وعالمات االجتاهات، وأنظمة املعلومات، والرسوم التوضـيحية، والترميـزات           
) اإلرسال - املكّبرات الكهرمغنطيسية، وأجهزة االستقبال   (باستعمال مكّبرات الصوت    ) اللونية

  . جودة على اإلنترنتوإتاحة النفاذ إىل املواقع الشبكية واخلدمات املو
ويف جمال الرعاية الصحية، أُتيح جلميع الذين يعيشون يف املناطق الصغرية الوصول إىل            -٦٥

 مستشفيات ، فيما األعمال ذات الصلة جارية بشأن تطوير          ٨ عيادة خارجية و   ٢٣خدمات  
ىل تقـدمي   ويف جمال محاية األطفال، فقد ُتوّجـه الـدعوة إ         . الرعاية الطارئة ومعاجلة األورام   

العطاءات من أجل تطوير خدمات رفاه ورعاية األطفال ورياض األطفال ومراكز الرعايـة             
وتتأمن إمكانية الوصول إىل خدمات املكتبات من الناحية املتعلقة بـشروط           . النهارية لألسر 

، مبا يف ذلك دعم شراء األجهـزة        "مستودع املعرفة السريعة  "البىن التحتية عن طريق برنامج      
أما مراكز املعلومات اخلاصة بإعادة التأهيل اليت يتم تشغيلها يف مراكز           . ميلية والربجمّيات التك

  . العمل فيمكن الوصول إليها بشكل تام يف كل مقاطعة من املقاطعات
وفيما يتعلق حبماية النظام العام، فإن عدد املوقوفني من األشخاص ذوي اإلعاقة قليل               -٦٦
وارتفاع تكاليف تأمني سبل الوصول إىل اخلدمات فـضالً عـن          وبسبب هذه احلقيقة    . جداً

فعدم مواءمة  . شّحة املوارد، فإن قوات الشرطة تعجز حالياً عن تنفيذ أعمال التحويل الالزمة           
املتطلبات املتصلة بأمن احلراسة وضمان إمكانية النفاذ إىل اخلدمات على أساس متساو هـي              

لشخص بشكل مأمون إال إذا مل يكن يف حوزته         فال ميكن حجز ا   . مشكلة ذات طابع نظري   
وبوجه عام، فإن بعض املعينات الطبية      . أي أداة ميكن استعماهلا ألغراض االعتداء أو املهامجة       

. اليت ُتعترب ضرورية للحياة اليومية لألشخاص املعّوقني قد تعّرض أمن عملية احلجز للخطـر             
عاقة يف مؤسسة للرعاية الصحية تابعة      ولذلك فاحلل املعقول يتمثل يف حجز الشخص ذي اإل        

للسجن حيت يتواجد املوظفون املؤهلون وذوو االختصاص وُتنجز كل املهـام واألعمـال             
  . املتصلة بإمكانية الوصول إىل اخلدمات

شـبكياً   موقعاً   ٩٠ويف أثناء إجراء دراسة حكومية، مت التدقيق يف إمكانية النفاذ إىل              -٦٧
 من املواقع الشبكية اليت متت معاينتـها        ةاملائويف ثالثة وعشرين يف     . خاصاً باإلدارات العامة  

مثالً تلك اخلاصة بالوزارات، واملدن الكربى يف املقاطعات، واحملكمة الدسـتورية، وتلـك             (
 منها على صفحات فرعية ألشـخاص   يف املائة٤٠، اشتملت نسبة   )اخلاصة مبجلس اجلمارك  

  . إمكانية تغيري حجم النصوص يف املائة١٠ذوي عاهات بصرية، فيما وفرت نسبة 
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وتتضمن قاعدة بيانات السياحة الوطنية اليت يشرف عليها مكتب السياحة الـوطين              -٦٨
اهلنغاري قائمة بالفنادق وأماكن اإلقامة األخرى اليت ميكن ألي شخص احلصول على الغرف             

دل التجربة على أن تلـك      وت. املتواجدة فيها حبسب املعلومات اليت تقدمها الفنادق املذكورة       
 . البيانات ليست موثوقة على الدوام

يقّدم معلومات عـن إمكانيـة      " سجل عقاري خاص بالنفاذ إىل اخلدمات     "ويتوافر    -٦٩
 . الوصول إىل اهليئة الرمسية للعمالة، ويتم حتديثه كل ستة أشهر

  ١٠املادة     
  يف احلياة احلّق    

تع كل إنسان، وكذلك األشـخاص ذوو اإلعاقـة،         استناداً إىل أحكام الدستور، يتم      -٧٠
وقـد  . باحلق األصيل يف احلياة، مما يعين أنه ال ميكن حرمان أي شخص منها بشكل تعـّسفي               

أن "بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام     ) ٣١-عاشراً (٢٣/١٩٩٠حّددت احملكمة الدستورية يف قرارها      
نطويان على قيمة عظيمة تفـوق      حياة اإلنسان وكرامته تشكالن وحدة متكاملة ال تتجزأ، وت        

وحق اإلنسان يف احلياة وحقه يف التمتع بالكرامة يشكالن حقاً أساسياً ال ميكـن              . كل اعتبار 
وعلـى  . جتزئته أو كبحه أو تقييده، وهو مصدر وشرط العديد من احلقوق األساسية اإلضافية            

مة بني حياة اإلنسان وكرامته     الدولة الدستورية تنظيم احلقوق األساسية املنبثقة عن الوحدة القائ        
ذات الصلة واملبادئ القانونية األساسية اليت تنص على خدمة املصاحل  يف ضوء املعاهدات الدولية

ويؤدي حق اإلنسان يف احلياة وحقه يف الكرامة بوصفهما         . العامة واخلاصة اليت حيّددها الدستور    
  ".ية اجلنائية للدولةقيمة مطلقة إىل نشوء تقييدات ُتفرض على السلطة القضائ

 وبشكل  -تعكس أحكام القانون احملّددة حسب القطاع واملتعلقة بالرعاية الصحية            -٧١
، )يشار إليه فيما بعد بقانون الصحة     ( املعين بالصحة    ١٩٩٧ لعام   ١٥٤رئيسي القانون رقم    

عكس بصورة   ت -) يشار إليه فيما بعد بقانون حياة األجّنة      (والقانون بشأن محاية حياة األجّنة      
أساسية أحكام الدستور، ومع ذلك ال بّد من التطرق بالذكر إىل أن قانون حيـاة األجّنـة                 
يسمح إىل حد ما وليس بوجه عام بالعالج بإجهاض األجنة اليت يثبت أهنا تعاين من عيـوب        

  .صحية أو من نوع من اإلعاقة

  ١١املادة     
   حاالت اخلطر وحاالت الطوارئ اإلنسانية    

ما ُيعرف يف بالدنا بالنظام القانوين االستثنائي هو ذلك الـذي نظّمـه الدسـتور               إن    -٧٢
ويف هذا الصدد، تتعلق األنظمة الواردة      .  بشأن الدفاع الوطين   ٢٠٠٤ لعام   ١٠٥والقانون رقم   

 فهو ينّص علـى أن حقـوقهم يف الـضمان           -يف الدستور مباشرة باألشخاص ذوي اإلعاقة       
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بيـد أن القـانون     .  حىت يف حالة اعتماد النظام القانوين االستثنائي       االجتماعي ال ميكن تعليقها   
  . املتعلق بالدفاع الوطين ال يتضّمن أحكاماً خاصة تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة حلالة كهذه

مبقتضى أحكام القوانني اهلنغارية، حيق لألشخاص الذين يتقدمون بطلب االعتـراف             -٧٣
احلصول على خمتلف اخلدمات وسبل الدعم عنـدما        ) اقةمبن فيهم األشخاص ذوي اإلع    (هبم  

ُتجرى إجراءات القبول، وبالتايل حيق هلم التمتع باخلدمات الصحية كذلك، الـيت ميكنـهم              
وإذا كان الشخص الذي يطالب باالعتراف بـه غـري   . االستفادة مبوجبها من بدالت السفر    

خلدمات الصحية اليت تندرج يف إطار مشمول بالضمان االجتماعي، ميكنه االستفادة جماناً من ا
القانون حني ُيصاب باملرض، مبا يف ذلك أنواع معينـة مـن الفحوصـات، والعالجـات،          

وتقوم الوكالة املعنيـة    . واألدوية، والضمادات، واملعينات الطبية وإصالح مثل هذه املعدات       
ل عـدم تـولّي     بالالجئني برّد تكاليف اخلدمات للجهة املقدِّمة للخدمات الصحية يف حـا          
  .مجهورية هنغاريا ملهمة دفع التكاليف ذات الصلة ضمن إطار اتفاقٍ دويل

  ١٢املادة     
   االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون    

. ُيصّرح الدستور بأنه حيق لكل شخص التمتع باألهلية القانونية يف مجهورية هنغاريـا             -٧٤
وفيما يتعلق باألهليـة القانونيـة،   . هلية القانونية هذه عامة وغري مشروطة ومتساوية      وتكون األ 

أن األهليـة    "AB )١٧-ثاين عـشر   (٦٤/١٩٩١حّددت احملكمة الدستورية يف مقّررها رقم       
فيجب أن يتمتع كل إنسان باألهلية القانونية دون أن تنحصر هـذه            . القانونية هي صفة رمسية   

وبناء على ذلك، مثة اثنان من احلقوق املعنوية األساسية ينتميـان           .  بين البشر  األهلية القانونية يف  
أيضاً إىل الوضع القانوين األساسي للبشر، ويتجسدان يف الفئة الرمسية لألهلية القانونية وُيعرِبان             

فالكرامة هي صفة متأصلة يف حياة اإلنسان، وال ميكـن جتزئتـها أو   . عن الصفة البشرية للفرد  
واحلق يف التمتع بنفس القدر من الكرامة       . دها، وتبعاً لذلك يكون لكل فرد قدر متساو منها        تقيي

      إىل جانب احلق يف احلياة يضمن عدم وجود فوارق من الناحية القانونية بـني حيـاة البـشر                 
اس فكرامة اإلنسان وحياة كل فرد مها أمران ال ميكن املس         . فيما يتعلق بالقيمة اليت تنطوي عليها     

هبما بغّض النظر عن مستوى النمو البدين والعقلي وحالته، أو مدى استفادته من الفرص املتاحة               
بشأن القانون  ١٩٥٩ لعام ٤واستناداً إىل القانون رقم     ". أمامه وسبب استفادته منها إىل حد ما      

ـ       )يشار إليه فيما بعد بالقانون املدين     (املدين   ة منـذ   ، يكون لدى كل إنسان األهلية القانوني
  .اللحظة اليت يبصر فيها النور إذا ما ُولد حّياً

. ووفقاً للقانون املدين، قد تعمل الوصاية على تقييد أو استبعاد القدرة على التصّرف              -٧٥
فقد ُتصدر احملكمة أمراً بفرض الوصاية على شخص جتاوز الثامنة عشرة من العمـر يتـسم                

 طويلة أو بصورة دورية يف حاالت معينة نتيجة         بقدرة ضئيلة على التقدير بوجه عام أو لفترة       
ويستدعي األمر هنا احلـصول     .  العقلية أو بسبب نوعٍ من اإلدمان      إعاقتهلوضعه النفسي أو    
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 الوصّي أو موافقته الالحقة على صالحية وصحة البيان القانوين الـذي أدىل بـه               على رضا 
وصـاية أن يقـدم   وجيوز لشخص خاضـع لل . شخص يتصف بقدرة حمدودة على التصّرف  

 تصرحيات قانونية يف كل احلاالت اليت مل تقم احملكمة بشأهنا بتقييد قدرته على التصرف مـا                
ويقدم القانون املدين أمثلة علـى      . مل تكن احملكمة قد قّيدت قدرته على التصّرف بشكل عام         

ية تقدمي طلب خلدمات تتصل بالضمان االجتماعي، وباملكاسب االجتماع       : حاالت ذات صلة  
واملتعلقة بالبطالة، والتصّرف يف الدخل الناجم عما ورد أعاله أو من عالقة عمل؛ واحلق يف               
التصرف يف املمتلكات املنقولة وغري املنقولة؛ وتقدمي تصرحيات قانونية بشأن األسرة؛ واختاذ            

قق؛ قرارات مالية تتعلق بااللتزام بإعالة شخص ما؛ وتقدمي تصرحيات قانونية بشأن تأجري الش            
وحاالت تتعلق بالشؤون العقارية؛ واإلعالنات القانونية املتصلة بالرعاية يف الدور االجتماعية           
اخلاصة؛ وممارسة احلقوق املتصلة بالرعاية الصحية؛ ووضع وهتيئة الترتيبات بشأن حتديد مكان   

 سـنوات مـن     ٥املدين على مراجعة وضع الوصاية يف غضون فترة          وينّص القانون . اإلقامة
  .   التاريخ الذي يصبح فيه األمر بشأن الوصاية املقّيدة للقدرة على التصّرف أمراً هنائياً

       ُتصدر احملكمة أمراً بالوصاية يقضي باستبعاد قدرة شـخص علـى التـصّرف إذا                -٧٦
ما جتاوز هذا الشخص الثامنة عشرة من العمر لكنه ال يتمتع بقدرة على التقدير على اإلطالق 

وُيعترب التصريح القانوين الـذي     . ة طويلة بسبب وضعه النفسي أو إصابته بإعاقة عقلية        ولفتر
أما إذا كان الـشخص     . يقّدمه شخص كهذا الغياً وباطالً، ويتصرف الوصّي عليه نيابةً عنه         

اخلاضع للوصاية قادراً على التعبري عن رأيه، فال بد عندئذ من االستماع إىل مطالبه ورغباتـه    
وحىت يف حاالت الوصاية اليت ُتـستبعد       .  االعتبار، إذا أمكن، قبل اختاذ القرارات      وأخذها يف 

فيها القدرة على التصرف، ُتصدر احملكمة أمراً مبراجعة وضع الوصاية ما مل ُيعتـرب افتقـار                
ويقوم اخلبري املختص يف الطب الشرعي بتقدمي       . الشخص املعين إىل القدرة على التقدير هنائياً      

  . ا اخلصوص ضمن نطاق خربتهتصريح هبذ
يعاين مـن   ) جتاوز الثامنة عشرة من العمر    (وميكن تقدمي املساعدة إىل شخص راشد         -٧٧

مشاكل يف القدرة على التصرف عن طريق املؤسسة املعنية بالوصاية ملزاولة حقوقـه وإدارة              
ـ         . شؤونه املالية  ذي ُتـصدر   وُتعّين حمكمة األوصياء وأولياء األمور الوصّي على الشخص ال

احملكمة أمر الوصاية عليه، على أن يقوم الوصّي باختاذ القرارات بشأن الـشخص اخلاضـع               
وال حاجة إىل قيـام     . للوصاية وما لديه من موجودات ويدير شؤونه املالية معه أو بدالً منه           

الوصّي بأعمال تتعلق بإبرام عقود صغرية بشأن تلبية االحتياجات اليوميـة للـشخص ذي              
 من دخلـه حبريـة       يف املائة  ٥٠احملدودة على التصرف، والذي يتخلى عن أكثر من         القدرة  

  .الهلا حصوله على املنافع فقطوجيوز له أن يربم عقوداً بشكل حّر يتم من خ
بشأن إعداد قـانون مـدين      ) ١٠-سادساً (١١٢٩/٢٠١٠ووفقاً للقرار احلكومي      -٧٨

ن اخلاص لألوضاع اخلاصـة واملاليـة،       جديد، يقضي القانون اجلديد بتحديث تنظيم القانو      
وتعزيز الضمان القانوين، وتيسري البقاء يف املرتل لألشخاص والكيانـات الـذين يزاولـون              
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ويلتمسون احلقوق، يف إطار القانون الذي ينظم العالقات املنـّسقة لألشـخاص العـاديني              
دولية ذات الصلة أيضاً    ويف سياق كل ذلك، يعترب االمتثال للتعاقدات ال       . والكيانات القانونية 

ويتوجب، على أساس اجلوانب الواردة أعـاله،  . من بني اجلوانب املتعلقة باللجان التحضريية 
 مبا يف ذلك احلكم املتعلق بإلغاء       - ٢٠٠٩ لعام   ١٢٠مراجعة األحكام اخلاصة بالقانون رقم      

 لكنه مل يدخل حّيز     عتماده الذي متّ ا   -استبعاد الوصاية، واحلكم املتعلق بدعم صنع القرارات        
 وينبغي للمشّرعني األخذ يف االعتبار احللول ذات الصلة لدى إعداد القـانون املـدين               النفاذ

ويف املرحلة احلالية من    . اجلديد، مما ينطوي ضمناً على احتمال مراجعة فكرة استبعاد الوصاية         
 املتعلقة بـاللوائح    حىت بشأن اخلطط  (األعمال التحضريية ال ميكن تقدمي املزيد من التفاصيل         

  ).  املعنية بدعم اختاذ القرارات

  ١٣املادة     
   اللجوء إىل القضاء    

) ١٩-ثانيـاً  (٤/٢٠٠٤التدبري اخلاص به رقم     الوطنية   الرئيسي للشرطة    أصدر املقرّ   -٧٩
بشأن إنفاذ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اإلجراءات املتعلقة بالشرطة لضمان الفـرص             

خذ حني ُتتّ واملهام اليت يتعني على موظفي الشرطة ممارستها        اص ذوي اإلعاقة    املتكافئة لألشخ 
خذة  تتعلق باملراعاة التامة للقواعد املتعلقة بالتدابري املتّ       جراءاتوحتتوي الوثيقة على إ   . التدابري

املساعدة باحلد الالزم لكي ُيمارس األشـخاص       ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وبشأن تقدمي       
  . قوقهم، وبشأن تعيني مترجم للغة اإلشارة عند الضرورةحذوو اإلعاقة 

مع األخذ يف االعتبار الظـروف احمليطـة        و منه،    أو مبوافقة   على طلب الزبون   ءوبنا  -٨٠
نونياً كمحامٍ راعٍ   ، تعّين هيئة املساعدة القانونية مساعداً قا      )أو خصائص احلالة  (بالزبون املعين   
راعياً لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من اللجوء بكفاءة إىل          استثنائية، حمامياً    أو، يف حاالت  

احلصول على  ها من أجل    االستمارة اليت يتعني ملؤ    موقعها الشبكي  اهليئة على    وفروت. القضاء
.  وقائمة مبرافق خدمات الزبائن اخلاصة هبـا       كيفية االتصال هبا   عن   ببيانات ، مشفوعة الدعم

وُيقّدم .  االستمارة ملء من أجل  له إىل تقدمي املساعدة     بناء على طلب الزبون،    ،وتعمد اهليئة 
افة إىل   املساعدة إىل ضحايا اجلرائم الذين يتلقون الدعم حني يتم إنفاذ حقوقهم إض            املزيد من 

  . إجراء التقييم املؤايت هلم
 بشأن دعم ضحايا اجلرمية والتعويـضات       ٢٠٠٥ لعام   ١٣٥ومبوجب القانون رقم      -٨١

 ومتـنح . ، تقدم هيئات مساعدة الضحايا يد العـون لـضحايا اجلـرائم           الدولة الواردة من 
وُيقصد مبجمـوع   .  ضد األفراد  كبةتعّمدة املرت الذين يقعون ضحايا اجلرائم امل    التعويضات إىل   

كن تقدمي التعويضات ومي. ن اجملتمعالتعويض املنفرد أو املعاش السنوي أن يعّبر عن مدى تضام   
تتعّرض سالمتهم البدنية أو صحتهم لألذى  واشرة فريسة للجرائمإىل الضحايا الذين يقعون مب   

 وتعتـرب . عالني من قبلـهم أقارب هؤالء الضحايا أو امل    إىل   و اء اجلرائم املرتكبة،  البالغ من جرّ  
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ووفقاً للقانون، ال تتم معاينة     .  الضحايا شرطاً من الشروط    ا يشكو منه  ة اليت االجتماعيفاقة  ال
هينة إذا كانت الضحية تتلقى نوعاً من بـدالت اإلعاقـة أو بـدالت              وامل احلالة املالية املذلّة  

  .صة للمكفوفنيشخصية خمّص
يف حال قام شخص أصّم أو شخص يعاين من عاهـة يف النطـق باملـشاركة يف                   -٨٢

م تعيني متـرجم    اإلجراءات اليت تتبعها هيئة املساعدة القانونية أو هيئة مساعدة الضحايا، يت          
، على أن تتحمل اهليئة املعنية التكاليف املترتبة على تعيني املترجم الفوري            رةفوري للغة اإلشا  

  . للغة اإلشارة
 الشرطة هبـا    عشأن الواجبات اليت تضطل   ب (OT.29) ٥٠/٢٠٠٨ووفقاً للتوجيه رقم      -٨٣

ـ  بتأدية الشرطة   ة املعين   الصادر عن املقر الرئيسي للشرطة الوطني     ملساعدة الضحايا،    و على حن
 املتعلقة مبساعدة الضحايا، يقوم املوظف املسؤول عن مساعدة الـضحايا           للواجباتمناسب  

بإيالء االهتمام اخلاص لشؤون الضحايا الذين يعانون من اإلعاقة يف سياق عمليـة التعـاون               
  . وحني يتم تنفيذ األنشطة عملياً

 تواإلجراءااكم  وينص قانون لغة اإلشارة على أنه يف سياق اإلجراءات القضائية يف احمل             -٨٤
اليت تنفذها الشرطة يتعني على السلطة املفّوضة باألمر القيام بتعيني مترجم فوري للغة اإلشارة إذا               

وتتحمـل  . ما طلب ذلك الشخص الذي يعاين من عاهة مسعية أو الشخص األصّم أو الكفيـف              
  . حلاالتالسلطة املفّوضة التكاليف املترتبة على تعيني هذا املترجم يف كل حالة من ا

الكفـاءة  (" املتعلقة بكفاءة الطرف املعين  األحكاموفقاً للقانون اهلنغاري، يتم تعديل        -٨٥
 الشخص عدمي الكفاءة ، ما يعين أنّ   حسب مستوى كفاءة الشخص املعين    ") يف تنفيذ األعمال  

  .  أو حمدود الكفاءة ال جيوز له التصرف بشكل مستقل فيما يتعلق بإجراءات الدعاوى

   ١٤ادة امل    
   حرية الشخص وأمنه    

 باحلق يف احلريـة الشخـصية واألمـن         شخصوفقاً ألحكام الدستور، يتمتع كل        -٨٦
 ريتـهم إال ألسـباب    الشخصي يف مجهورية هنغاريا، وال ميكن حرمان األشخاص مـن ح          

ويتوجب إطالق سراح الشخص املوقوف لالشتباه بارتكابه       . وإجراءات ينّص عليها القانون   
أما األشخاص الذين يقعون ضحايا للتوقيف أو       . يتعّين مقاضاته  أقصر فترة ممكنة أو      جرمية يف 

  . االحتجاز غري القانوين فُيمنحون تعويضات
وفيما . وُتكفل احلرية الشخصية من خالل االستفادة من اخلدمات على أساس طوعي            -٨٧

 بشأهنم عن طريق املمثـل      يتعلق باألشخاص اخلاضعني للوصاية، يتم اإلدالء بالتصريح القانوين       
وقبل االستفادة من اخلدمات، ُيزوَّد الشخص الذي تقررت رعايته مبعلومـات عـن             . القانوين
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وُتدمج ضمانات احلقوق املتعلقة    . الرعاية املؤسسية من خالل ما ُيعرف بإجراءات ما قبل العناية         
     .من هيئات محاية املصاحل املعنيةبالرعاية اخلاصة يف اللوائح القانونية اليت ُتعّد وُتجمع مبشاركة 

وال تشمل اللوائح اليت ُتطّبق يف اإلصالحّيات القواعد اليت تسّهل إدماج الصغار الذين               -٨٨
وُتمنح الرعاية إىل الصغار الذين يشكون من إعاقات عقليـة طفيفـة إىل             . يعانون من إعاقات  

 إىل إرسال الصغار ذوي اإلعاقة      وال تعمد احملاكم  . جانب األشخاص األصحاء بطريقة متكاملة    
  . البدنية أو احلّسية إىل مؤسسات من هذا القبيل بسبب االفتقار إىل البىن التحتية الالزمة

د األطفال الذين ال يعيشون مع أسرهم       واستناداً إىل قانون محاية الطفل، جيب أن ُيزوَّ         -٨٩
 حبيث يـتم    ،وهم واحتياجاهتم بالرعاية التامة وفقاً ألعمارهم وأوضاعهم الصحية ومستوى من       

ر مثل هذه الرعاية من قبل     وجيب أن ُتوفَّ  . ستطاع االستعاضة بذلك عن الرعاية األسرية     قدر امل 
جيوز تقييد حريـة    ال  و. ور اخلاصة باألطفال   أو يف الدُ   ، أمكن ذا إ ،اآلباء واألمهات احلاضنني  
ّرض الطفل املعين نفـسه أو      ، حني يع  ألطفال إال يف حاالت مّربرة    الطفل الشخصية يف دار ل    

  به بناء  أما اإلشراف التعليمي والتربوي الذي يقّيد احلرية الشخصية فيتم األمر         . غريه للخطر 
على قرار تصدره اهليئة املعنية برفاه ورعاية الطفل، وتعمد إىل مراجعته احملكمة بشكل إلزامي              

       إصـدار األمـر بتكـراره إذا    ميكنلكن  و، ملدة شهرين يف حالة معينة    إالميكن ممارسته   ال  و
ويقوم بتمثيل الطفل ممثل قـانوين حلقـوق األطفـال يف هـذه             . ما دعت الضرورة لذلك   

  .أن يصدر أمر بتنفيذ اإلشراف التعليمي والتربوي ومن النادر جداً. اإلجراءات

  ١٥املادة     
وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو           عدم التعرض للتعذيب        

  لالإنسانية أو املهينةا
يعلن الدستور وجوب عدم تعّرض أي شخص للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة                -٩٠

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كما ُيمنع بوجه خاص إجراء اختبـارات طبيـة أو                
ن قانون   بشأ ١٩٧٨ لعام   ٤وينّص القانون رقم    . علمية على البشر دون احلصول على موافقتهم      

  . العقوبات على وجوب معاقبة مرتكيب األعمال اليت تؤدي إىل انتهاك هذا احلكم األخري
جتارب طبية أو علمية على أشخاص دون  ر إجراء أيمبوجب أحكام الدستور ُيحظّو  -٩١

واستناداً إىل قدرة الـشخص     . احلصول على موافقتهم، مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة        
ف، ميكنه أن ُيعرب عن موافقته مبا يتوافق مع أحكـام القـانون املتعلـق               ّراملعين على التص  

األشـخاص  ف أو  القدرة احملدودة علـى التـصرّ  ي األشخاص ذوكما يتم تزويد . بالصحة
  .ت قانونية تكفل تعزيز محايتهمن بضماناالعاجزي
 أثناء   من مبادئه األساسية وجوب احترام كرامة املريض       قانون الصحة كمبدأ  يتضمن    -٩٢

 ُتقيَّد  ال جيوز أن  و. خيضع املريض إال للتدخالت الالزمة ملعاجلته     جيوز أن    فال   .هالعناية بصحت 
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ه الصحي ذلك وإىل  حالتّربر فيها   إال للفترة اليت ت   ممارسة املريض حلقوقه يف سياق هذه الرعاية        
 الشخصية أثناء   د حرية املريض  يقيال ميكن ت  و. ينص عليهما القانون  للتني  الدرجة وبالطريقة ا  

 يف حاالت الطوارئ    إالالعناية به باتباع أساليب أو إجراءات مادية أو كيميائية أو بيولوجية            
ُيمنـع  كما  . م البدنية أو صحته   م على سالمته   أو اآلخرين واحلفاظ   ضيأو حلماية حياة املر   

 وُتطّبـق التـدابري   . ة التقييدي أو التدابري  اللجوء إىل التعذيب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       
  . األمر باعتمادهايف صدور السبب التقييدية فقط للفترة اليت يستمر فيها

جيوز لألشخاص ذوي اإلعاقة املشاركة يف االختبارات السريرية لألجهـزة الطبيـة              -٩٣
وُترّخص االختبارات السريرية . أسوة مبا يفعله األشخاص األصحاء يف ظل الشروط ذاهتا فقط

  .لتراخيص الطبية واإلدارة العامةيئة املعنية بامن قبل اهل
 إعالن الربوتوكول اإلضـايف التفاقيـة       ٢٠٠٦ لعام   ٨١متّ من خالل القانون رقم        -٩٤

حقوق اإلنسان والطب األحيائي املتعلق ببحوث الطب األحيائي، والربوتوكـول اإلضـايف            
األنسجة البشرية، املتصلَْين   التفاقية حقوق اإلنسان والطب األحيائي بشأن زراعة األعضاء و        

اتفاقية (باالتفاقية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وكرامته فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب            
ويشتمل النظام اهلنغاري على ضمانات لألشخاص العاجزين تزيد صرامة وعـدداً           ). أوفييدو

  .على تلك اخلاصة باجملموعات األخرى من املرضى
ون االجتماعي على تنظيم االستفادة من اخلدمات إىل جانب املبدأ القائم           يعمل القان   -٩٥

وُيكفل التصرف بشكل طوعي لألشخاص ذوي القدرة املقّيدة على التصرف          . على التطّوع 
وفيما يتعلق حبقوق األشخاص الذين تتم العناية هبم، ينظم القانون          . عن طريق املمثل القانوين   

) مباشـرة ( التقييدية املطّبقة يف أوضاع تنطوي على أخطـار          االجتماعي الضمانات للتدابري  
  .اليت ينظم هبا قانون الصحة ذلكبنفس الطريقة 

 - مبا يف ذلك األطفال ذوي اإلعاقـة         -ينص قانون محاية الطفل على أن لألطفال          -٩٦
من  و - العنف البدين واجلنسي والنفسي      -احلق يف التمتع بالكرامة واحلماية من االعتداءات        

وجيب أال يتعّرض الطفل للتعذيب   .  املقّدمة هلم  املعلوماتوبة على النبذ واإلمهال     األضرار املترتّ 
  .أو االعتداء البدين أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ١٦املادة     
      عدم التعّرض لالستغالل والعنف واالعتداء    

ال يشمل بالتحديد األشخاص ذوي اإلعاقـة بوصـفهم          مع أن قانون محاية الطفل      -٩٧
يتمتعون بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا األشخاص األصحاء، فإن لديه أنظمة واسعة النطـاق              

ويهدف نظام التنبيه واإلنذار إىل احليلولة      . تتعلق مبنع إساءة املعاملة والكشف عنها وعالجها      
ويكـون  . ال والكشف عنها ومعاجلتها   دون حدوث عمليات إساءة معاملة واستغالل لألطف      
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اختصاصّيو التربية والتعليم والتدريب والرعاية الصحية واملؤسسات االجتماعية واختصاصّيو         
الشرطة ُملزمني باإلفصاح عن عوامل اخلطر اليت منت إىل علمهم، وباختاذ مجيع اخلطوات اليت              

وعالوة علـى   . احلّد منها أو منعها   ميكن أن يتم من خالهلا إهناء هذه العوامل أو معاجلتها أو            
ذلك، يتوجب على مكتب املدعي العام واحملكمة وهيئة الرعاية واملنظمـات املنخرطـة يف              
مساعدة الضحايا والتخفيف من حدة اَألضرار، واملرافق اليت تستقبل الالجئني وتؤّمن اإلقامة            

ع بكل ما يترتب علـى      املؤقتة هلم، واملنظمات االجتماعية والكنائس واملؤسسات، االضطال      
وحبسب قانون محاية البيانات، يكون االختصاصيون ُملزمني بالتعامـل         . القانون من واجبات  

وُتعترب احلاالت اليت تعّرض األطفال أو حىت حياهتم للخطر بشكل          . مع البيانات بسرية مطلقة   
ّغل املؤسسة املعنية،   ُمعلن حاالت استثنائية لتلك حني ُترفع التقارير بشأهنا إىل الرئيس، أو مش           

  .ه باحتمال وجود جرمية من نوع ماأو هيئة رفاه الطفل املختصة، أو الشرطة يف حال االشتبا
وانسجاماً مع قانون الصحة، ينظّم القانون االجتماعي التدابري التقييدية اليت جيب أن              -٩٨

  . األوضاع اليت تنطوي على خماطرتطّبق يف
يمي األساسي الوطين، يتعني على املعلّمني واملـرّبني توجيـه          وبناء على املنهاج التعل     -٩٩

الطالب لعيش حياة مستقلة، واختاذ قرارات صائبة، واتباع منط حياة صحي،           /وهتيئة التالميذ 
ومن بني الغايات األساسية فرض الذات واالعتراف هبا،        . ومعرفة كيفية التعامل مع الرتاعات    
ولية الذاتية، والتمتع باالستقاللية، والوفاء بشروط التطوير       والتحلي بقوة اإلرادة، وحتمل املسؤ    
ويرهتن االندماج االجتماعي بشروط الوعي باملعايري وفهم      . الذايت، واحترام الكرامة الشخصية   

ومن املهم مبكان معرفة األصول     . أسس السلوكّيات والقواعد األخالقية املسلّم هبا بوجه عام       
جملموعات، ومنظمات األعمال، واملساواة بني اجلنسني، وعـدم        األساسية املتصلة بالفرد، وا   

  .التعّرض للتمييز، وتلك املتصلة باجملتمع والثقافة
ومن املمكن تنفيذ االدعاءات بعدم مراعاة مبدأ املعاملة على قدم املساواة كاآلخرين أمام               -١٠٠
   .ينظمها قانون الفرص املتكافئة وذلك على أساس األحكام اليت طة املعنية باملعاملة املتساوية،السل

  ١٧املادة     
  محاية السالمة الشخصية     

استناداً إىل قانون الصحة، ال ُيسمح يف جعل شخص عقيماً بطريقـة اصـطناعية                -١٠١
ومن املتوجب مراعاة هذا القانون يف احلالة اليت يطلـب         . إال مبوافقة الشخص املعين   ) التعقيم(

 العملية ألسـباب  ءإجراغراض تنظيم األسرة، وكذلك حني يتعني    الفرد املعين فيها التدّخل أل    
وال بّد من تعزيز ضمانات محاية األشخاص ذوي القدرة احملدودة علـى التـصّرف              . صحية

يتوجـب نيـل    وباإلضافة إىل موافقة املمثل القانوين على هذا األمر،. واألشخاص العاجزين
ل شخص ذي قدرة حمدودة على التصرف       موافقة حمكمة األوصياء على صالحية الطلب جلع      
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عقيماً بطريقة اصطناعية، فيما ال جيوز تعقيم شخص عاجز أو غري ذي أهلية إال باالستناد إىل              
  .قرار هنائي صادر عن احملكمة

واستناداً إىل قانون محاية األجّنة، ال ميكن إهناء عملية احلمل إال على أساس طلـب                 -١٠٢
ومن الضروري احلصول على    . ا مل يلزم التدخل ألسباب صحية     خطّي وارد من األّم احلامل م     

موافقة املمثل القانوين لتصريح من هذا القبيل لشخص ذي قدرة حمدودة على التصرف، فيما              
  .يقدَّم التصريح من قبل املمثل القانوين لشخص عاجز أو غري ذي أهلية

إلدارية، ُتشرف هيئـة إدارة     وبناء على القانون املتعلق باألنشطة الصحية الرمسية وا         -١٠٣
الشؤون الصحية على مراعاة القوانني والقواعد املعنية بتشغيل وأداء املؤسـسات الـصحية،             

  . أنشطة مقّدمي اخلدمات الصحيةومتارس السيطرة املهنية على

  ١٨املادة     
  حرية التنقّل واجلنسية    

ورية هنغاريا من جنسيته    استناداً إىل الدستور، ال جيوز أن ُيحرم أي شخص يف مجه            -١٠٤
 بشأن املواطنـة اهلنغاريـة،   ١٩٩٣ لعام ٥٥ومبوجب القانون رقم   . اهلنغارية بطريقة تعّسفية  

وُتمنح اجلنسية اهلنغارية ملواطن غري     . ُيعترب طفل املواطن اهلنغاري مواطناً هنغارياً حبكم الوالدة       
وتتـضمن  .  عليهـا القـانون    هنغاري بناء على طلب منه إذا ما استوىف شروطاً معينة ينصّ          

الشروط املذكورة أموراً من مجلتها اجتياز الشخص املعين المتحان باللغة اهلنغارية يف موضوع 
يتعلق مبعرفة الدستور األساسية ما مل يتم إعفاء الشخص املعين من هذا االمتحان على أساس               

رف واألشـخاص   ويتم إعفاء األشخاص ذوي القدرة احملدودة على التـص        . أحكام القانون 
  .ن االلتزام بتقدمي امتحان كهذاالعاجزين م

وال حيق مبوجب أحكام الدستور طرد املواطنني اهلنغاريني من أراضـي اجلمهوريـة              -١٠٥
وباالستناد إىل الدستور،   . اهلنغارية بشكل تعّسفي، وحيق هلم العودة من اخلارج يف أي وقت          

ارسة حرية التنقّل واختيار مكان اإلقامـة       حيق لكل شخص يقيم بشكل قانوين يف هنغاريا مم        
وال ميكن طرد األجانب املقـيمني      . فيها، مبا يف ذلك احلق يف مغادرة مكان اإلقامة أو البالد          

  .بشكل قانوين على أراضي هنغاريا من البالد إال بناء على قرار يصدر وفقاً ألحكام القانون
أن احلق املتعلـق    "ة الدستورية    أكدت احملكم  ٥٨/٢٠٠١ويف منطوق مقّررها رقم       -١٠٦

باحليازة على اسم هو حق أساسي مستمد من حق اإلنسان يف التمتع بالكرامة الذي تكفلـه                
ولكل شخص احلق الطبيعي يف احلصول على اسـم         .  من الدستور  ٥٤من املادة   ) ١(الفقرة  

صر األخرى للحّق   أما العنا . وال حيق للدولة أن تقّيد هذا احلق      ). الذاتية(خاص به ميثل هويته     
ورياً لقيود  املتصلة باألمساء، وال سّيما انتقاء األمساء وتغيريها وتعديلها، فيمكن أن ختضع دست           

  ".يفرضها املشّرعون
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تنطبق األحكام الواردة أعاله على كل األشخاص مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة              -١٠٧
  .دون أي شكل من أشكال التمييز

  ١٩املادة     
  تقل واإلدماج يف اجملتمعالعيش املس    

 ترمي اخلدمات األساسية املدرجة يف القانون االجتماعي إىل منح املساعدة عن طريق  -١٠٨

العمل االجتماعي إىل أولئك الذين هم حباجة إىل احلفاظ على منط حياهتم، وكذلك من أجـل                
خلـدمات  وتّتخذ ا . حلّ مشكالهتم النامجة عن وضعهم الصحي والعقلي أو عن حقائق أخرى          

األساسية اخلاصة أشكاالً عّدة تعمل على دعم عيش األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مـستقل،              
وترمي خدمات الدعم إىل متكني     . وبقائهم مع أسرهم أو عيشهم ضمن بيئة سكنية خاصة هبم         

األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين يعانون من عاهات مسعية أو بصرية أو من إعاقـة               
اقات متعّددة من استعمال سبل النقل والتنقل، وتوفري املساعدة الشخصية هلـم            عقلية أو من إع   

وترمي الرعاية اجملتمعية إىل دعـم املرضـى        . لدى اضطالعهم بأنشطة داخل املرتل وتتعلق به      
وُتوفَّر الرعاية النهارية من قبل املؤسسات النهارية وهيئات اخلدمة املرتليـة           . النفسيني وأسرهم 

هام الرعاية األساسية والتمريض، واملساعدة يف منع وقوع الطـوارئ والتغلـب            االضطالع مب (
املـساعدة  (، وكذلك من قبل خدمة املساعدة املرتلية بواسطة أجهزة التنبيـه واإلنـذار      )عليها

املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة واملرضى النفسيني القادرين على استعمال أجهـزة التنبيـه              
فإذا كانت العناية الزمة على مـدار  ).  الطوارئ واألزمات عند مواجهتها   واإلنذار للتغلب على  

 ُدور  -الساعة لدعم العيش بشكل مستقل، فإن األشكال التقليدية للرعاية االجتماعية املؤسسية            
 توفر احللول يف هذا اخلصوص، باإلضـافة إىل         -الرعاية والتمريض، ومؤسسات إعادة التأهيل      

وُيعترب ما يسمى بأماكن اإلقامة اخلارجيـة شـكالً         .  هؤالء األشخاص  الُدور املخّصصة خلدمة  
  .خدمات إعادة التأهيل املؤسسيةجديداً من أشكال اخلدمة اليت تقع خارج نطاق 

ويوجد لدى الوزارة املسؤولة عن شؤون اإلعاقة أربع مؤسسات داخلية للمرضـى              -١٠٩
 والتمريض وإعادة التأهيل واإلقامة يف      تعتين باألشخاص ذوي اإلعاقة، وتوفّر خدمات الرعاية      

لألشخاص ) الرعاية النهارية، وتقدمي املساعدة لألسر    (ُدور خاصة وتؤّمن اخلدمات األساسية      
وعن طريق االستفادة من مزايا أعمال الصيانة اليت ُتجريها الوزارة،          . ذوي اإلعاقات املتعددة  

وبوجه رئيسي يف جمـال عمليـات       تعمل هذه املؤسسات كمراكز للتدريب املنهجي أيضاً،        
  . إعادة التأهيل األساسية وإعادة التأهيل النهارية

ويتم توفري الرعاية املرتلية اخلاصة كجزء من نظام الرعاية الصحية، ما يعمل على تيسري                -١١٠
ويف . واستمرار العيش املستقل واختزال املدة لتلقي رعاية املستشفيات أو جعلها غري ضـرورية            

، اتسع نطاق اإلمكانات باعتماد إجراءات تكميلية خاصة تتـضّمن االستنـشاق            ٢٠٠٩عام  
  .بواسطة األنف، والعالج التنفّسي، واستعمال وسائل السفط، والعالج باألكسجني
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وتكون املؤسسات املشتغلة يف الرعاية األساسية لرفاه الطفل مفتوحة أمـام أفـراد               -١١١
وتشمل هذه املؤسسات خدمات رفاه ورعايـة       . عاقةاجملتمع احمللي بغض النظر عن وجود اإل      

كما تتاح اخلدمات االجتماعيـة     . األطفال، ورياض األطفال، وُدور الرعاية النهارية األسرية      
األساسية املدرجة يف القانون االجتماعي لكل شخص دون أي متييز مـن حيـث إمكانيـة                

 ذلك هيئـة اخلدمـة الليليـة        مبا يف (ويقوم طبيب األسرة    ". اخلدمات السائدة "الوصول إىل   
بتوفري الرعاية يف الشقق اليت يقيم فيها املرضى عند االقتضاء، فُتكفل هبذه الطريقـة              ) كذلك

وإذا ما دعت الضرورة إىل العناية باملريض       . استمرارية احلصول على خدمات الرعاية الصحية     
ىل مرفق كهذا ويـنظم  يف موقع آخر من نظام الرعاية الصحية، ُيحيل طبيب األسرة املريض إ         

فباإلضافة إىل سيارات اإلسعاف، يتم بناء على طلب الطبيب نقل املرضـى            . عملية نقله إليه  
وإذا كان املريض قادراً    . بواسطة خدمات النقل اخلاصة باملرضى اليت تتوافر بصورة متواصلة        

ة الضمان  على االنتقال بواسطة وسائل النقل اجلماعي برفقة شخص آخر، عندئذ تتحّمل هيئ           
  . االجتماعي تكاليف نقل الشخص املرافق له

  ٢٠املادة     
  التنقّل الشخصي     

وفقاً للمرسوم املتعلق ببدالت النقل املخّصصة لألشخاص ذوي اإلعاقـة البدنيـة              -١١٢
، حيق هلؤالء األشخاص احلصول على الدعم املايل من أجل اقتناء سـيارة خاصـة، أو         احلادة

  .  لنقلا بدليت ختّصهم، أو تلقي تعديل شكل السيارة ال
وينص املرسوم املتعلق بشهادات توقيف مركبات األشخاص ذوي القـدرة احملـدودة             -١١٣

 لتوقيف املركبـات لألشـخاص ذوي اإلعاقـة البدنيـة،           ختصيص أماكن على احلركة على    
قلية، ، واألشخاص ذوي اإلعاقة الع    )أو املكفوفني (واألشخاص الذين يعانون من عاهات بصرية       

ويعفـي هـذا    . واألشخاص الذين يعانون من التوّحد، واألشخاص ذوي اإلعاقات املتعـددة         
  . الشخص املعين من دفع رسوم توقيف املركبات ومن مراعاة قواعد مرورية معينةالتسهيل
 الكالب املرشدة للمكفوفني أو ضعاف البصر والكالب املساعدة للمعّوقني          نقلأما    -١١٤

  .واحلافالتاحلديد بسكك  النقل احمللية ةفهو جماين يف شبك
بشأن بدالت النقل اجلماعي    ) ٢٥-رابعاً (٨٥/٢٠٠٧وينص املرسوم احلكومي رقم       -١١٥

على أجرة  )  أو جماناً   يف املائة  ٩٠بنسبة  (العام على إعطاء حسومات مرتفعة بشكل استثنائي        
. ة واألشخاص املرافقني هلم   النقل بواسطة النقل اجلماعي العام لألشخاص ذوي اإلعاقة احلاد        

وفيما يتعلق بالنقل بواسطة سكك احلديدي أو احلافالت، يتوجب على املوظفني العاملني يف             
إيالء االهتمام اخلاص للركـاب ذوي  ) سائق احلافلة مثالً(احملطات والعاملني داخل املركبات  

فلـة ونـزوهلم منـها      اإلعاقة وتزويدهم جبميع سبل املساعدة املمكنة عند صعودهم إىل احلا         
  .لتسهيل تنقالهتم
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وحيق للمرضى املؤمَّنني الذين تتم إحالتهم للرعاية اخلاصـة اخلارجيـة أو الرعايـة                -١١٦
وباإلضافة . الداخلية أو املعاجلة الطبية أو إعادة التأهيل أن حيصلوا على الدعم لنفقات التنقّل            

 تنقالته املتعلقة بتجريب أو اسـتالم       إىل ذلك، حيّق للشخص املؤمَّن أن يتلقى الدعم لنفقات        
ويتعني تقدمي الدعم للشخص املرافق له كـذلك إذا مـا ارتـأى     . املعينات الطبية اخلاصة به   

وإذا كان الـشخص ذو     . الطبيب الذي ُيحيل املريض للعناية اخلاصة ضرورة وجود مرافق له         
املترتبة على اسـتخدام    اإلعاقة يستفيد من خدمات صحية معينة، فيحق له استرداد التكاليف           

أما األشخاص غري القادرين علـى      . وسائط النقل املنظمة فيما بني املدن ووسائط النقل العام        
 النقل اجلماعي العام وفقاً لشهادة طبية مصّدقة فيحق هلم استرداد مبلغ خاص             بوسائطالتنقل  

وإذا ما تقـّرر أن  . لةلكل كيلومتر واحد جيتازونه وفقاً ملا تنّص عليه أحكام القانون ذي الص      
ُيرافق الشخَص املعّوَق شخٌص آخر، ُيمنح هذا املبلغ إىل الشخص املؤمَّن والشخص املرافق له              

وإضافة إىل ذلك، تستحق التعويضات للشخص املرافق الذي يتنقل من وإىل  . بصورة مشتركة 
  .مكان إقامة الشخص الذي يغطيه التأمني

على وجـوب اسـترداد     ) ١٩-سادساً (١٣٢/٢٠٠٩ينص املرسوم احلكومي رقم       -١١٧
نفقات الرحالت احمللية وفيما بني املدن واملناطق احلضرية اليت تتم ألغراض التدريب، ودعـم       

 هبدف كسب اخلربة العملية، ودعم النقل اجلماعي للركاب من          وإليهمكان العمل   التنقل من   
تنقالت املتعلقة باالستفادة من     لكسب اخلربة يف جمال العمل، ودعم نفقات ال        وإليهمكان آخر   

وعندما ينتقل  . اخلدمات، واسترداد تكاليف النقل فيما بني املدن املقترن بالبحث عن الوظيفة          
الشخص املعين ذو اإلعاقة إىل مقّر التدريب جيوز له أيضاً استرداد نفقات استعمال مركبتـه               

من أشـكال اإلعاقـة أو      كما جيوز للشخص ذي اإلعاقة البدنية أو أي شكل آخر           . اخلاصة
ألحد أقارب ذلك الشخص أيضاً استرداد تكاليف النقل بواسطة املركبات احمللية أو وسائط             

  .النقل فيما بني املدن هبدف اكتساب اخلربة العملية أو نفقات النقل باملركبة اخلاصة
هـزة  وباإلضافة إىل القواعد العامة حلماية املستهلك، ميكن توزيع واسـتعمال األج            -١١٨

واللوازم واملعينات الطبية يف سياق خدمات الرعاية الصحية إذا كانت مـستوفية لـشروط              
اجلودة املنصوص عليها يف أحكام قوانني معينة، ومرفقة بالشهادات والعالمـات املنـصوص             

اليت (وبالنسبة للمعينات الطبية اليت ميكن وصفها على أساس دعم الضمان االجتماعي            . عليها
، فثمـة أحكـام   )EN ISO ١٩٩٩ املدرجة يف معيار منظمة التقييس الدولية تفي بالشروط

أخرى تنظّم شروط النوعية ومردود التكاليف لألجهزة اليت ميكن أن يستعملها األشـخاص             
إن اآلراء اإلجيابية ملعهد التنمية النوعية الصحية وتكنولوجيـا املستـشفيات،           . ذوو اإلعاقة 

صحية، واملعهد املعين بالتراخيص واإلدارة الصحية، اليت تعمل        ومعهد البحوث االستراتيجية ال   
 كسلطات، ُتعترب آراء الزمة من أجل تضمني األجهزة يف قائمة املعدات واألجهزة اليت              مجيعاً

وعالوة على ذلك، يتعني احلصول على تلك اآلراء من جمـالس إدارة مهنـة              . حتظى بالدعم 
مان الصحي على أساسها بتحديد حجم الـدعم        الطب اليت قد يقوم الصندوق الوطين للض      

  .ة املتاحة لدعم األجهزة الطبيةوفقاً للميزاني
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مل يتم حساب الدورات التدريبية اليت تتناول احلركة والنقل قبل انضمام الـبالد إىل                -١١٩
فوفقاً للمرسوم  . االتفاقية، وبذلك ميكن ذكر املمارسات التالية بوصفها من أفضل املمارسات         

بشأن التدريب وشروط التأهيل للدورات األساسية واالحترافية،       ) ٣-رابعاً (١٥/٢٠٠٦رقم  
فإن تدريب املعلمني الذي يتناول موضوع محاية األسرة والطفل يتضّمن فعالً املعرفة املتعلقة             

وفيما يتعلق باخلدمات االجتماعية األساسية لتأمني النقل، ينص القانون االجتمـاعي           . بالنقل
ون عملية مواصلة تدريب املوظفني الفنيني يف جمال خدمات الـدعم والرعايـة             على أن تك  

وقد أُجري العديد مـن     . اجملتمعية عملية إلزامية ترمي إىل نقل أحدث املعارف يف هذا اجملال          
من إطار برنامج   الربامج الرامية إىل توسيع قاعدة املعارف املرتبطة باإلعاقة وحاالت العجز ض          

  .الصحة العامة
يف قائمة  ) املساِعدة للمعّوقني (لقد متّ تضمني األهلية املتعلقة بتأهيل مدريب الكالب           -١٢٠

وميكن . ، وأصبحت بناء عليه أهلية معترف هبا من قبل الدولة٢٠٠٩التدريب الوطنية يف عام 
 تأهيل مدّريب الكالب املساعدة املعّوقني،      -احلصول على هذه األهلية يف ثالثة جماالت مهنية         

مدريب الكالب املساعدة يف لغة اإلشارة للصّم والبكم، ومدريب كالب إرشاد املكفـوفني             و
وميكن يف هذا الصدد ذكر برنامج املؤسسة احلكومية الوطنية العامة املعنيـة            . وضعاف البصر 

بالعمالة بوصفه من بني أفضل املمارسات، اليت يتم يف إطارها توليد وظائف جديـدة مـن                
تأهيل مدّريب كالب املساعدة بواسطة متويل نفقات التدريب، ومـن مثّ        خالل دعم تدريب و   

دعم توظيف املختصني املؤهلني واالستثمارات يف البىن التحتية من قبل أصحاب العمل الـيت              
  .عاقة احلصول على كالب املساعدةميكن بنتيجتها لألشخاص ذوي اإل

نية الذي تقوم بتشغيله الوزارة     باشر مركز إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة البد         -١٢١
ورشة عمل تطـوير األدوات وشـبكات       "املسؤولة عن الشؤون االجتماعية بتنفيذ مشروع       

، ضمن إطـار  "اخلدمات اليت تدعم توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وعيشهم بشكل مستقل 
ويرمي املـشروع إىل تيـسري إدمـاج        . ٢٠٠٧الربنامج التشغيلي للتجديد االجتماعي لعام      

شخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع ويف سوق العمالة عن طريق إقامة شبكة وطنية تتعامل مع               األ
وكجزء من الشبكة املذكورة، تقـّرر      . تطوير املعدات املساعدة واألجهزة واللوازم الرياضية     

عقد ورشة عمل واحدة تتناول املعدات املساعدة واللوازم الرياضية لكل منطقة من املناطق،             
  .٢٠١١احتمال إطالق سبع ورشات عمل جديدة يف هنغاريا يف عام ويعين ذلك 

  ٢١ملادة ا    
   احلّق يف التعبري وحرية الرأي واحلصول على املعلومات    

وقـد  . ينص القانون املتعلق باإلعاقة أيضاً على احلق يف احلصول على املعلومـات            -١٢٢
م إتاحة الوصول إىل حمطـات      فعندما تت . أعاله ٩أدرجت التفاصيل هبذا اخلصوص يف املادة       

السكك احلديدية وحمطات احلافالت بالكامل يف سياق أعمال التجديد، جيب إيالء االهتمام            
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لوحات إعالمية بطباعة عادية أو نافرة أو       (اخلاص إلرساء إمكانية النفاذ إىل نظام املعلومات        
). فهمها بـسهولة  حبسب طريقة برايل، ولوحات وصور مرّمزة لونياً، ولوحات برموز ميكن           

، )حبروف مكتوبـة أو مطبوعـة     (وعالوة على ذلك، ال بد من توافر ألواح خفيفة خاصة           
ومعلومات صوتية، وأجهزة اإلنذار واخلاصة بالطوارئ، ونظام احللقة املغنطيـسية لتكـبري            
الصوت، واملمرات املوّجهة املغطاة وممرات احلماية، ونظم حتديد اخلطوات باللمس، واملقابض     

كما تتوافر املواقع الشبكية اليت تتـضّمن معلومـات         . يدوية، وحواف األبواب ومقابضها   ال
وحني توّجه دعوة لتقدمي العطـاءات بـشأن        . وجداول للمكفوفني وذوي العاهات البصرية    

حتقيق إمكانية الوصول إىل اخلدمات، يقوم مهندسو تصميم البيئات بالتأكد من الوفاء بكـل             
  .ومات بشكل منفصللحصول على املعلشرط ل
إنشاء اخللفية املهنية إلمكانية الوصول     "ومن بني نتائج مشروع املؤسسة العامة بعنوان          -١٢٣

 ٢٦واملادة  ) أعاله (٨الوارد ذكرها حتت املادة     " املادي إىل اخلدمات واملعلومات واالتصاالت    
. التصاالت موضحة فيما بعد   ، فإن عمليات تطوير املناهج التعليمية من الناحية املتعلقة با         )أدناه(

وتتضمن النتائج برامج تدريبية تركز على أشكال االتصال املعّززة والبديلة واليت يسهل فهمهـا              
وعالوة على ذلك، متّ جتميـع وإعـداد املنـاهج التعليميـة            . فضالً عن األدوات ذات الصلة    
  .ري الدوليةمعّدلة وفقاً للمعاي، A1-A2-B1-B2-C1-C2المتحانات اللغات للمستويات 

 أعاله املعلومات املتعلقة بإمكانيـة النفـاذ إىل أجهـزة           ٩وقد وردت حتت املادة       -١٢٤
  . االتصاالت وإمكانية النفاذ إىل املواقع الشبكية

وينص قانون لغة اإلشارة على أن لغة اإلشارة اهلنغارية هي لغة طبيعية ومـستقلة،                -١٢٥
سمعية والصّم واملكفوفني من تعلّـم لغـة        وعلى وجوب متكني األشخاص ذوي العاهات ال      

اإلشارة اهلنغارية وكذلك نظم التواصل اخلاصة اليت تلّبي متطلباهتم واحتياجاهتم إىل أقـصى             
، اعترب تـشغيل    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ واعتباراً من . حد ممكن وكيفية استعماهلا أيضاً    

 من واجبات الدولة، على أن يتم تضمني        خدمات الترمجة الفورية للغة اإلشارة واجباً إلزامياً      
  .املوارد الالزمة لتشغيل اخلدمات املذكورة يف القانون السائد املتعلق بامليزانية

  ٢٢املادة     
  احترام اخلصوصية    

 بشأن محاية البيانات الشخصية وإمكانيـة       ١٩٩٢ لعام   ٦٣استناداً إىل القانون رقم       -١٢٦
لق باملصلحة العامة مثل تلك املتعلقة بالوضع الـصحي،         نفاذ اجلمهور إىل بيانات خاصة تتع     

 جيوز التعامل مع البيانات اخلاصة إذا ما أعرب الشخص املعين عن موافقته على ذلـك أو إذا                 
وحىت يف حالة التعامل اإللزامـي مـع        . ما كان التعامل معها منصوصاً عليه يف قانون معني        

رط املوّجه حنو اهلدف الذي ميكن علـى أساسـه          البيانات، ال بّد من األخذ يف االعتبار الش       
وجيـب  . معاجلة البيانات الشخصية فقط لغرض معني، وممارسة احلقوق والوفاء بااللتزامات         
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وال جيوز التعامل حصرياً إال . على كل مرحلة من مراحل معاجلة البيانات أن حتقق غاية معينة          
جلة البيانات وإىل الدرجـة والفتـرة       مع البيانات الشخصية واملناسبة لتحقيق اهلدف من معا       

وحني يصدر األمر مبعاجلة بيانات معينة بشكل إلزامي، حيّدد القانون          . الالزمتني لتحقيق الغاية  
ذو الصلة اهلدف من معاجلة البيانات والشروط لذلك، وجمال البيانـات املقـّرر معاجلتـها،          

  .ملنخرط يف معاجلة البياناتص اواالحتماالت ملعرفتها، وفترة معاجلة البيانات، والشخ
ويضمن قانون الصحة كذلك إمكانية استعمال البيانات املتصلة بالوضع اجلـسدي             -١٢٧

والعقلي والنفسي للشخص املعين والوثائق املتعلقة بالصحة، فقط للغرض وللفترة ومن قبـل             
ة البيانات  أما يف مجيع احلاالت األخرى فال ميكن معاجل    -الشخص املنصوص عليه يف القانون      

). أو ممثله القانوين أو املفّوض لديـه      (إال بعد احلصول على موافقة خطية من الشخص املعين          
وتتضمن أحكام محاية البيانات توفري احلماية لألشخاص ذوي اإلعاقة أيضا دون أي شـكل              

  .نيةنفاذ األحكام والنصوص القانوويقوم املفّوض حبماية البيانات بتيسري إ. من أشكال التمييز
وينص القانون االجتماعي على محاية البيانات الشخصية، كما ينّص بشكل منفصل             -١٢٨

على ضرورة توفري احلماية للبيانات اليت تنشأ يف سياق عملية الرعاية، مع إيـالء االعتبـار                
تعـذّر  اخلاص للمجموعات املستهدفة القادرة على متثيل احلقوق اخلاصة هبا بصعوبة أو اليت ي            

  .ثيلها بصورة تامةعليها مت
وتتعلق األحكام الواردة أعاله بوجه خاص حبق اإلنسان يف احلياة، وحقه يف التمتع               -١٢٩

بالكرامة والصحة اجلسدية والعقلية، ومحاية البيانات اخلاصة، واحلق يف محاية األسـرار ذات             
خـّولني فقـط    ويتعني إيالء االنتباه اخلاص حلقيقة مفادها أنه حيق لألشخاص امل         . اخلصوصية

وتتـضمن احلقـوق   . النفاذ إىل البيانات املتعلقة باألشخاص الذي حيتاجون إىل رعاية خاصة    
اخلاصة مبدأ تقرير املصري، واحترام قرارات األشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بأمناط حياهتم،    

  .خرين واحلفاظ عليهاوإنشاء سبل االتصال مع األشخاص اآل

  ٢٣املادة     
 يت واألسرة احترام الب    

ويف رأي احملكمة الدستورية، تعين احلمايـة       . حيمي الدستور مؤسسة الزواج واألسرة      -١٣٠
ففي الكـثري مـن     . "الدستورية ملؤسسة الزواج أيضاً أن الدستور يكفل حرية التزّوج كذلك         

ستورية إىل قراراهتا املتعلقة بالتفسري الدستوري حلق اإلنسان يف التمتع بالكرامة، تشري احملكمة الد          
أن احلق يف التمتع بالكرامة كتجسيد حلقوق الشخصية العامة يتضمن أيضاً احلق يف حرية تقرير               

بيد أن احلق يف حرية التزّوج هو جزء من احلق يف تقرير املصري، مما يعين أن هذا احلـق                   . املصري
  .AB] )١٠-ابعاًر( ٢٢/١٩٩٢املقرر [" حيظى أيضاً باحلماية الدستورية استناداً إىل الدستور
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ينص القانون املدين الساري املفعول على تقدمي تصرحيات تتعلق بقانون األسرة بشأن          -١٣١
القائمة النموذجية لفئات األمور اليت ميكن تقييدها، واليت قد تتعلق بالتصرحيات القانونية اليت             

 اجملتمعيـة،   يديل هبا الشخص ذو القدرة احملدودة على التصّرف فيما خيص قـانون امللكيـة             
والتصرحيات القانونية املتصلة باملنشأ أو األصل، وتعيني اسم طفل أو تغيري االسم، واملوافقـة              

فإذا كان الشخص ذو القدرة احملدودة على التصرف خاضعاً لوصاية تقّيـد            . على تبين طفل  
خص املعين أهليته بوجه عام أو بشأن أي من فئات األمور الواردة أعاله، ال جيوز أن يقّدم الش

مثل هذا التصريح القانوين إال بعد احلصول على القبول املسبق أو املوافقة الالحقة من الوصّي               
وال ينطبق هذا احلكم على التصرحيات ذات الطابع        . الواردة أعاله  حيال أي من فئات األمور    

ق مبضموهنا  املايل اليت بتقدميها يكتسب الشخص ذو القدرة احملدودة على التصّرف حقوقاً تتعل           
أما بالنسبة لقانون األسرة، فهذا التصريح الشخصي هو الذي جيب          . مبوجب النظام القانوين  
حني يعقد الشخص قرانه أو أمـام املؤسـسة املعنيـة           ) أمني السجلّ (أن يقدم أمام املسّجل     

كذلك ال يقوم الشخص اخلاضع للوصاية اليت تستبعد أهليته بتقدمي مثـل    . بإجراءات الطالق 
ه التصرحيات بشأن القضايا الواردة أعاله، علماً بأنه يتعني االستماع إليه يف مثـل هـذه                هذ

احلاالت، وإن أمكن، األخذ يف احلسبان رغبات وطلبات الشخص القادر على التعبري عـن              
ولدى إعداد القانون املدين اجلديد، جيب      . رأيه وإن كان خاضعاً للوصاية اليت تستبعد األهلية       

  .تعلقة باألهلية وقانون األسرةر يف األنظمة املإعادة النظ
وباالستناد إىل قانون الصحة، جيوز ألي شخص النفاذ إىل الربامج املعنية باإلجنـاب               -١٣٢

وبناء على قانون محاية .  وفقاً لشروط متساوية-على غرار خدمات الرعاية الصحية بأكملها       
والـدة  (ما أراد أن يصبح والداً حاضناً الطفل، يتعّين إجراء فحص ملدى جدارة الشخص إذا       

وذلك من حيث اجلوانب الطبية والنفـسية       (أو حني يرغب الشخص يف تبين طفل        ) حاضنة
ومع ذلك، ال يعمل كل ذلك على استبعاد األشـخاص ذوي           ). والبيئية وأمناط احلياة املتبعة   

تامة هي شـرط مـن      اإلعاقة من أي احتمال من االحتماالت املطروحة علماً بأن األهلية ال          
  .أو لكي يتبّنى طفالً) دة حاضنةوال(الشروط اليت تؤهِّل الشخص لكي يصبح والداً حاضناً 

 مبن فيهم   -يركّز قانون محاية الطفل على تنشئة وتربية األطفال داخل إطار األسرة              -١٣٣
عوامـل  وال جيوز إبعاد الطفل عن أسرته إال حني ُيلمس وجود           : األطفال ذوو اإلعاقة أيضاً   

     . خطر حادة أو خطر اإلمهال أو االعتداء أو حني يتبّين أن حياة الطفـل معّرضـة للخطـر                 
وال ميكن فصل الطفل عن والديه أو أقارب آخرين إال إذا كان ذلك يعمـل لـصاحله، يف                  

وال جيوز فصل الطفل عن أسرته إال بسبب عوامل . احلاالت وبالطرق اليت ينّص القانون عليها
وللطفل احلق يف احلصول على احلماية يف كنف األسرة الـيت           . ئة عن أسباب مالية   خطر ناش 

تبّنته أو عن طريق أشكال رعاية أخرى ُيستعاض هبا عن الرعاية الوالدية أو الرعاية من قبـل                 
وحني ُتوفَّر رعاية كهذه للطفل، يتوجب احترام حرية رأيه ومعتقده ودينه وإيـالء           . األقارب

وللطفل احلق يف معرفـة أصـله ووالديـه         . وانتمائه الوطين والعرقي والثقايف   االنتباه ألصله   
واالحتفاظ بعالقاته مع أسرته إذا ما أبدت األخرية موافقتـها علـى         ) البيولوجيني(الطبيعيني  
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وحيـق  . ذلك حىت يف حال زوال احلق الوالدي جتاهه، ما مل ينّص القانون على خالف ذلك              
  . بكال الوالدين حىت وإن كانا يعيشان يف منطقتني خمتلفتنيللطفل احلفاظ على العالقات

) ٢١-خامساً (٤٩/٢٠٠٤ويتم حتديد واجبات ممّرضي املناطق مبوجب املرسوم رقم   -١٣٤
بشأن اخلدمات املقدمة من ممّرضات  EszCsMالصادر عن وزارة الصحة والرفاه العام واألسرة 

األصّحاء منهم واملصابني   (كل منتظم مع األطفال     فيلتقي ممّرضو املناطق بش   . وممّرضي املناطق 
منطقتهم، ويف حال وجود أخطار حمتملة مهّددة، حييط املمـّرض           الذين يعيشون يف  ) بإعاقة

اهليئة املعنية برفاه ورعاية الطفل بذلك، فتقوم بدورها بوضع املزيد من الترتيبـات إذا لـزم                
ساعدة واملشورة للطفـل املعـّوق وأسـرته        وُتسند إىل ممّرض املنطقة مهمة توفري امل      . األمر

، واحليلولة  )بالتعاون مع طبيب األسرة وغريه من االختصاصيني ذوي الكفاءة، عند الضرورة          (
دون تعّرض األسرة املعتىن هبا ملخاطر صحية وعقلية وبيئية، وإدراك هذه املخاطر، واإلسهام             

  .عّمه الوئام واحلنانيف إقامة النمط احليايت املؤايت واجلّو األسري الذي ي

  ٢٤ املادة    
  التعليم     

 بشأن التعليم العام فصالً خاصاً يغطي إعمال        ١٩٩٣ لعام   ٧٩يتضمن القانون رقم      -١٣٥
وانسجاماً مـع اتفاقيـة   . احلق يف الرعاية اخلاصة ويف مزاولة األنشطة ألغراض إعادة التأهيل     

حيتاجون إىل تعليم خاص احلّق يف      حقوق الطفل أيضاً، يكون لدى األطفال والطالب الذين         
تلقي الرعاية التربوية وفقاً ألوضاعهم وضمن إطار العناية اخلاصة، بدًءا من تاريخ حتديد حالة              

وبناء على ذلك، وخالفاً للممارسة العامة املّتبعة، فإن نظام اخلدمات املقّدمة           . اإلعاقة لديهم 
من الـوالدة  (ة لسّن االلتحاق برياض األطفال يف إطار التعليم العام يشمل أيضاً الفترة السابق    

  .يف حالة األطفال املصابني بإعاقة)  سنوات٣ حىت

  )أشخاص(رعاية يف وقت مبكر التطوير والعدد الذين يتلقون خدمات     
٣١/٨/٢٠٠٩-١/٩/٢٠٠٨ ٣١/٨/٢٠٠٨-١/٩/٢٠٠٧ ٣١/٨/٢٠٠٧-١/٩/٢٠٠٦ 

 ٢٧٣ ٢  ٣٠٨ ٢  ٤٥٨ ٢  اجملموع

 ٠٨٠ ١  الرعاية املرتلية:من أصله ١٩٩ ١  الرعاية املرتلية :من أصله ٢٤٦ ١  رتليةالرعاية امل :من أصله

 ١٩٣ ١  املؤسسية الرعاية  ١٠٩ ١  الرعاية املؤسسية  ٢١٢ ١  املؤسسية الرعاية 

وباالستناد إىل أمر حكومي، أجرت املؤسسة العامة دراسة استقـصائية للمجـال              -١٣٦
ة املبكرة، مبا يف ذلك التعليم العام والصحة فـضالً عـن            الكامل لعمليات التدخل يف الطفول    

ونتيجةً للدراسة االستقصائية التجريبية، طُرحت مقترحـات       . الرعاية واخلدمات االجتماعية  
  .بشأن رسم استراتيجية لتطوير اخلدمات وخمططات التعاون فيما بني احلقائب الوزارية
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 مت إلزام األطفـال ذوي اإلعاقـات        ٢٠٠٦ومنذ تعديل قانون التعليم العام يف عام          -١٣٧
املتراكمة اخلطرية بالذهاب إىل املدرسة، وهو التزام ميكن الوفاء به يف إطار التعليم التنموي يف               

 موعداً هنائياً مفروضاً قانوناً إلرساء النظام التعليمي        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١وُحّدد  . املدارس
املؤسسة العامة منـشوراً ونظّمـت عـدة        ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، أصدرت       . التنموي

واملنـشور  .  حول جتربتها يف جمال تطوير املؤسسات- بناء على أمر من احلكومة   -مؤمترات  
ال ُيربز القـضايا املهنيـة والنظريـة        " يف وسعه ووسعها الذهاب إىل املدرسة أيضاً      "املعنون  

  .تنظيمي القانويندة واإلطار الاألساسية فحسب، بل يعرض أيضاً املمارسات الواع
 الـصادر   -" مبدأ التعليم املدرسي للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة      "والقصد من     -١٣٨

 أن يكفل ضرورة تنفيذ عمليـات التنميـة املدرسـية للطـالب ذوي              -على هيئة مرسوم    
االحتياجات اخلاصة عن طريق الوساطة يف توصيل العناصر املناسـبة املكّونـة للمحتـوى              

رامج تطوير العالجات ألغراض إعادة التأهيل إىل عناصر مكّونـة حملتـوى            وضرورة حتويل ب  
  وقد أتيحت للجمهور حزم الربامج القائمـة علـى أسـاس           . الربامج التربوية للمؤسسات  

 وذلك نتيجة العمل التنموي الذي خيـدم        - واملناسبة أيضاً لدعم التعليم املشترك       -الكفاءة  
يات لكل حزمة من حزم الربامج يف سياق النظر يف          كما وضعت التوص  . أغراض خلق الفرص  

وتغطي التوصيات أموراً من مجلتها وصف السمات الالزمة        . خصائص مجيع أنواع اإلعاقات   
لتحديد نوع اإلعاقة اليت تتسبب يف نشوء احتياجات تعليمية خاصة، وجماالت القدرات اليت             

تخّصص، وأشكال تنظيم التعلّم فضالً عن    حتتل مرتبة األولوية، والتوقّعات فيما يتعلق مبجال ال       
األمناط السلوكية للمرّبني واألعضاء األصحاء من اجملموعة املتلقّية للتعليم يف املؤسسة التعليمية            

ومتّ يف إطار الربامج وضع وبلورة املبادئ التوجيهية املنهجية واملؤسسية اليت           . والتربوية اخلاصة 
دئ التوجيهية الوثائقية فضالً عن األدوات الـيت تـدعم          تدعم العمل التربوي اليومي، واملبا    

  .أساليب احلياة والتعلّم وفقاً ملختلف ضروب اإلعاقة

  عدد ومعدل األطفال الذين يتلقون تعليماً خاصاً يف رياض األطفال وحيتاجون إىل تعليمٍ خاص    
السنة الدراسية   

٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
 الدراسيةالسنة 
٢٠٠٨/٢٠٠٩  

 السنة الدراسية
٢٠٠٩/٢٠١٠ 

  ٣٢٨ ٥٤٥  ٣٢٥ ٦٧٧  ٣٢٣ ٩٥٨  مجيع األطفال يف رياض األطفال
  ١٥٨ ١٥٤  ١٥٦ ٩٧٩  ١٥٦ ٢٠١  اإلناث

األطفال يف رياض األطفال والطالب 
  ٥ ٠٢٧  ٤ ٩١٧  ٤ ٦٦٠  اخلاص/امللتحقون بالتعليم العالجي

اإلناث يف رياض األطفال والطالب 
  ١ ٦١٦  ١ ٥٨٩  ١ ٥٥٨  اخلاص/امللتحقون بالتعليم العالجي

معدل أولئك الذين يتلقون تعليماً 
  ١,٥٣  ١,٥١  ١,٤٤  )٪ (طفالخاصاً نسبةً إىل مجيع األ/عالجياً

معدل اإلناث اللوايت يتلقني تعليماً 
  ١,٠٢  ١,٠١  ١,٠٠  )٪(خاصاً نسبةً إىل مجيع اإلناث /عالجياً
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 التعليم يف   يتلقونوعدد األطفال والطالب الذين ينتمون إىل جمموعات ذات إعاقة معينة،               
  طلبون تعليماً خاصاًالثانوي ويت/فال والتدريب األساسياألط رياض

  
 السنة الدراسية

٢٠٠٧/٢٠٠٨  
  السنة الدراسية

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
  السنة الدراسية

٢٠٠٩/٢٠١٠  
حتديد سبب احلاجة التعليمية 

  اجملموع  الطالب/اخلاصة لألطفال
: من أصله

  اجملموع  بنات
 :من أصله

  اجملموع  بنات
: لهمن أص
  بنات

  ٢ ٤٧٨  ٦ ٢١٣  ٢٤٨٥  ٦ ٢٥٤  ٢ ٤٢٠  ٦ ١٩٢  إعاقة عقلية متوسطة الدرجة
  ٥٩٠  ١ ٢٨٨  ٥٥٩  ١ ٢١٣  ٤٩٧  ١ ١٠١  ضعف مسع 

  ٢٠٧  ٤٤٥  ٢١٨  ٤٥٥  ٢٤٤  ٤٨٣  صمم
  ٢٣٩  ٥٥٧  ٢٢٩  ٥٣٧  ٢٣٩  ٥٤٠  ضعف بصر

  ١٢٦  ٢٧٥  ١٢٨  ٢٦٦  ١٢٢  ٢٦٩  عمى 
  ٤٩٤  ١ ٢١٦  ٥٠١  ١ ٢٩٩  ٤٩٢  ١ ٢٣٥  إعاقة بدنية أو عجز بدين 

  ١ ٠١٣  ٣ ٧٩٠  ١ ١٠١  ٤ ٣١١  ١ ١١٨  ٤ ٠٤٨   يف النطقاضطرابات
  ٨٠  ١٤٨  ٧٧  ١٥٩  ٧٧  ١٤٨  إعاقة عقلية خفيفة، ضعف بصر

  ٤  ٩  ١٠  ٣٤  ١٣  ٤١  إعاقة عقلية خفيفة، عمى
  ٧٦  ١٨٧  ٨٤  ٢٢٧  ٨١  ٢٠٧  إعاقة عقلية خفيفة، ضعف مسع

  ٢٦  ٦٣  ٢٣  ٥١  ٤٦  ١٢٤   إعاقة عقلية خفيفة، صمم 
  ١٩٢  ٤٢٣  ١٦٤  ٤٠٦  ١٢٩  ٣٠٨  يفة، عجز بدينإعاقة عقلية خف

  ١٧  ٤٣  ٣٢  ٧٦  ٣٦  ٩٥  إعاقة عقلية متوسطة الدرجة، عمى
  ٩  ٣٠  ١٠  ٢٠  ٨  ١٩ صمم إعاقة عقلية متوسطة الدرجة،

 إعاقة عقلية متوسطة الدرجة،
  ١٣١  ٣٥١  ١١٧  ٢٩٦  ٧٥  ٢١٩  عجز بدين

  ١٠  ٣٨  ٥  ١٧  ٥  ١٥  عمى  -  صمم
  ٣٢٥  ١ ٨٦٥  ٢٥٨  ١ ٦٢١  ٢٣١  ١ ٢٧٦  دتوّح
 ضطرابات يف تطور القدرة علىا

  ٩ ٦٨٨ ٢٩ ٧٠٨  ٧ ٥٧٣  ٢٣ ٧٥٧  ٩ ٠١١ ٢٧ ٠٢٠  م التعلّ
  ٥٧٧  ٢ ٦٦٤  ٧٩٣  ٣ ٤٤٢  ٧٢٦  ٣ ٠٦٠   يف التطور السلوكياضطرابات

  ٢٧ ٥٥٣ ٧٧ ٨٤٤  ٢٦ ٩٢٩  ٧٥ ٦٦٤  ٢٨ ٧١٦ ٧٨ ٨٨٢  وعاجملم
  X ٢٧ ٥٥٣    ٢٦ ٩٢٩   ٢٨ ٧١٦  البنات:من أصله
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 إىل  صاً وفقاً ألنواع املؤسسات ونسبة    خاتعليماً  /لقون تعليماً عالجياً  معدل أولئك الذين يت       
   ب يف املائةمجيع الطال

  املؤسسة/السنة املدرسية
مدرسة 
   مهنية كلية  ابتدائية 

مهنية  مدرسة
   *خاصة

مدرسة 
 ثانوية عامة 

مدرسة 
ثانوية 

  متخّصصة 
 ٠,٤٦ ٠,٣٤ ١٠٠,٠٠ ٢,٦٥ ٥,٤٣ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ السنة املدرسية

 ٠,٥٨ ٠,٤٤ ١٠٠,٠٠  ٢,٧٦ ٥,٠٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ةلسنة املدرسيا

 ٠,٧٠ ٠,٥٦ ١٠٠,٠٠ ٣,٣٦ ٥,٠٠  ٢٠٠٩/٢٠١٠ السنة املدرسية

  ).الطالب ذوي اإلعاقة(املؤسسة املنشأة بشكل معلن للطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة   *  

ليم العايل أعاله فيما يتصل     متّ عرض األفضلية املمنوحة ضمن إطار التعليم العام والتع          -١٣٩
  . ٥ باملادة
يتم استرداد تكاليف سفر األطفال والطالب احملتاجني إىل التعليم اخلاص إذا كـان               -١٤٠

تكّبد تلك النفقات متصالً بتقدمي املؤسسات لعمليات التطوير والرعاية املبكرة فـضالً عـن              
ة وعمليات التنمية املنفّذة ألغـراض      التهيئة للتطوير، وإذا كان متعلقاً باالستفادة من األنشط       

  .إعادة التأهيل
واستناداً إىل ما ينص عليه قانون التعليم العام، منحت املؤسسة العامة من موارد الدولـة                 -١٤١

  دعماً من أجل تقدمي خدمات مساعدة الوالدين، وذلك يف شكل مناقصات ويف كل سـنة منـذ      
نواٍد لألهل وأوقات للتسلية والترفيه واالسـتجمام،   وُتتيح هذه اخلطة الفرصة لتنظيم    .١٩٩٧عام  

والغرض هنا يتمثل يف    . وبرامج للتوعية، ودورات لألهل فضالً عن دورات تتعلق بالسالمة العقلية         
 دعم اخلدمات املقّدمة جملموعات األهل الذين يعتنون باألطفال والراشدين من ذوي االحتياجـات      

  .ع ما لديهم من متطلباتالتعليمية اخلاصة من خالل التفاعل م
ال ميكن إعطاء البيانات املتعلقة بالطالب ذوي اإلعاقة حملّلة وجمزأة حـسب املهـن             -١٤٢

 اليت ميكن تدشـينها  -واجملموعات املهنية إال بشأن التدريب املقّدم يف املدارس املهنية اخلاصة       
ار العاجزين عن إحراز تقدم يكافئ ما ُيحرزه الطالب اآلخرون نظـراً الحتياجـاهتم              للصغ

ففـي  .  وليس يف احلالة اليت يشارك فيها الطالب يف التعلـيم املتكامـل            -التعليمية اخلاصة   
واملشاركة يف االمتحانات ذات    (استطاعة املدارس املهنية اخلاصة أن هتيئ الطالب لتعلّم املهن          

ّددة يف عملية التسجيل الوطين للمؤهالت، ويف احلالة املتعلقـة بالـصغار الـذين             احمل) الصلة
يعجزون عن الدخول يف امتحانات مهنية بسبب أوضاعهم اخلاصة، يتم تنظيم دورات خاصة             

  .اولة العمل وولوج معترك احلياةملدة سنتني لتلقني املهارات الالزمة للبدء مبز
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ب امللتحقني بالدورات التدريبية عدد الطال: ب املهين اخلاصئية تتعلق بالتدريبيانات إحصا    
  ملدارس املهنية اخلاصة، وفقاً للمجموعات املهنية يف ا

  اجملموعة املهنية
ــالب ــدد الط  ع

٢٠٠٧/٢٠٠٨  
 الطالب عدد

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
 عدد الطالب

٢٠٠٩/٢٠١٠  
  ٤  ١٨  ٢٤  الصحة  ١
  ٤٠  ٢٢  صفر  اخلدمات االجتماعية   ٢
  فرص  ١٧  ١٧  التعليم  ٣
  ٢٠٩  ١٩  ٢٣  الفنون والثقافة والتواصل   ٤
  ١٦٦  ٢٠٠  ١٨١  اهلندسة امليكانيكية  ٥
  ٥١  صفر  صفر  اهلندسة اإللكترونية واإللكترونيات  ٦
  ٧٧  ٢٩٧  ٣٧٥  )اتالربجمّي(املعلوماتية   ٧
  ٥٩٦  ٦٢٤  ٦٩٥  البناء  ٩
  ٥٥١  ٥١٣  ٥٢٠  واجللود ،واملالبس، واألحذية املنسوجات،  ١٠
  ٣٠٣  ٣١٢  ٣٧٨  شبيةالصناعات اخل  ١١
  ٢١  ٣٧  ٦٥  اعةالطب  ١٢
  ٣٠  صفر  صفر  النقل  ١٣
  ٢٣٤  ٧٩  ٨٥  السكرتاريا والعمل املكتيب  ١٦
والتسويق،  ،)التجزئة(املبيعات باجلملة واملفّرق   ١٧

  ٣٧٤  ٢١٩  ٢٢٥  واإلدارة، والتدبري اإلداري
  ٤٠٠  ٣٥٣  ٢٨٨  السياحية الفنادق وجتارة التموين، والتجارة  ١٨
الشعر  ارات احلرفية، خدمات تصفيفامله  ١٩

  ٥٦٧  ٧٦٩  ٥٨١  والتجميل، وخدمات األمن
  ٧٥٥  ٨٨١  ٩٦٦  الزراعة  ٢٠
  ١٤٦  ١٧٥  ١٤٩  جتهيز األطعمة  ٢١
  ٤ ٥٢٤   ٤ ٥٣٥   ٤ ٥٧٢  وعاجملم  

إحصائية تعليمية للطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف الكليات املهنية  خالصة    
   ةاملهنية اخلاص واملدارس

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
  ٤٥١  ٤٨٩  عدد املؤسسات

  ١٢٨ ٨٤٨  ١٢٩ ٠٦٦  إمجايل عدد الطالب 
  ٣ ٩٧١  ٣ ٤١٢  )مع احتياجات تعليمية خاصة (تكاملم: من أصله
  ١ ١٦٠  ١ ١١٠  )مع احتياجات تعليمية خاصة(بنات : من أصله
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  ٢٠٠٨/٢٠٠٩خالصة إحصائية تعليمية، مدارس أو كليات مهنية خاصة،     
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  ١٤٠  ١٣٧  عدد املؤسسات
  ٩ ٨٠٩  ٩ ٧٧٣  إمجايل عدد الطالب

  ٣ ٨٦١  ٣ ٧٨٨  بنات: من أصله

ُتمنح من ميزانية الدولة خمّصصات معيارية للطالب الذين يـشاركون يف اخلطـط               -١٤٣
ـ               ارات التدريبية املعانة من الدولة، ُتقدَّم يف شكل دعم قائم على أساس الدراسـات واالعتب

املتعلق باملخّصصات الـيت    ) ٢٦-ثالثاً (٥١/٢٠٠٧أما املرسوم احلكومي رقم     . االجتماعية
تعطى للطالب يف مراحل التعليم العايل واملدفوعات اليت من املقّرر أن يقدموها فإنـه يـنظّم                

وحيـق  . نطاق احلقوق ضمن إطار املخصصات االجتماعية ومبراعـاة األوضـاع احلياتيـة           
 يصبحون طالباً للمرة األوىل يف التدريب اخلاص عايل املستوى واملتفـّرغ            لألشخاص الذين 

واملعان من الدولة، والتدريب األساسي، والتدريب املتجانس وغري اجملزأ، وبعـد ذلـك يف              
لفترة نصف سنة   ) دعم بدء الدراسة  (احلصول على دعم أساسي      التدريب االحترايف، حيّق هلم   

.  من التدريب االحتـرايف    يف املائة  ٧٥تدريب الطالب املعياري و    من    يف املائة  ٥٠ومبا يعادل   
وميكن أن حيصل احملتاجون املصابون بإعاقة على منحة اجتماعية منتظمة خالل كامل فتـرة              

 من   يف املائة  ٢٠وال جيوز أن يقلّ املقدار الشهري للمنحة االجتماعية املنتظمة عن           . تدريبهم
  .ملستوى املعياري السنوي للطالبا

 إطالق برنامج منوذجي جترييب بالتعاون مع املؤسـسة العامـة يف            ٢٠٠٨متّ يف عام      -١٤٤
جامعة دبريكني من أجل تقدمي خدمة تدوين املالحظات باالستناد إىل األسلوب املطّبـق يف              

ويف إطار هذا الربنـامج يقـوم الـزمالء         . جامعة روتشستر يف الواليات املتحدة األمريكية     
لتعليم العايل، الذين يعانون من عاهات مسعية، بتدوين املالحظات املتعلقـة  األصّحاء لطالب ا 

وقـد حقّـق    . مبواد احملاضرات مبا يتواءم مع احتياجات األشخاص ذوي العاهات السمعية         
نامج يف  الربنامج النموذجي التجرييب جناحاً أكيداً، وبذلك يتمثل اهلدف املستقبلي يف نشر الرب           

  .مؤسسات التعليم العايل
 ٤٦ ٨٠٠ يف هنغاريا، تبني أن هنالك       ٢٠٠١ووفقاً للتعداد السكاين الذي جرى يف عام          -١٤٥

 مـن أولئـك      يف املائة  ١٥ومع أن   .  سنة يعانون من إعاقة    ٢٩ و ١٥شاب تتراوح أعمارهم بني     
 سنة هم من األصّحاء الذين خترجـوا مـن الكليـات أو             ٢٩ و ٢٥الذين تتراوح أعمارهم بني     

 فيما بني الشباب الذين ينتمون لنفس الفئة العمرية          يف املائة  ٥,٥ هذه النسبة بلغت     اجلامعات، فإن 
فاألشخاص ذوو اإلعاقة يعانون من حرمان كبري فيما يتعلق بـالتعليم، علـى          . ويعانون من إعاقة  

  .٢٠٠٧الرغم من بروز اجتاه مؤات نتيجة نقاط القبول اإلضافية اليت متّ وضعها يف عام 
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التدريب  

خلاص عايل ا
  املستوى

التدريب على 
مستوى 
  الكليات

على  التدريب
املستوى 
  اجلامعي

التدريب 
  األساسي

التدريب 
  االحترايف

التدريب 
  غري اجملزأ

التدريب 
اخلاص 
  املطّول

التدريب إىل 
درجة 

 اجملموع  الدكتوراة
عدد الطالب 

٢٠٠٧ -اإلمجايل 
١٢ ٣٩٨  ٨٧ ٧٠٣  ١٠٩ ٣٦٣  ١٤٦ ٧٥٠  ١٤ ٥٩١ ٩٨٤  ١٨ ٧٦٢  ٧ ١٥٣  ٣٩٦ ٧٠٤  

املصابون : من أصله
  ٢٠٠٧ -بإعاقة 

١ ٠١٣ ٨ ٧ ٤٧ ٢ ٤٦٨ ٢٤٣ ٢١٥ ٢٣  

عدد الطالب 
  ٢٠٠٨ -اإلمجايل 

١٥ ٦٧٧  ٥٩ ٣٦٦  ٦٢ ٨٩٧  ١٩١ ٥٦١  ٦ ٩٩٧  ٢٠ ٠٣٠  ١٧ ٥٩٤  ٦ ٩١١  ٣٨١ ٠٣٣  

املصابون : من أصله
    ٢٠٠٨ - بإعاقة

١ ١٧٩ ٣ ٥ ٤٧ ١٧ ٨٠٤ ١٣١ ١٢٥ ٤٧  

عدد الطالب 
  ٢٠٠٩ - اإلمجايل

١٨ ٥١١  ٢٤ ٩٣٦  ٣٨ ٢٥٨  ٢٢٠ ٤٨٩  ١٩ ٣٢٢  ٢٥ ٠٧٠  ١٦ ٩٢٨  ٦ ٨١٧  ٣٧٠ ٣٣١  

املصابون : من أصله
   ٢٠٠٩ -بإعاقة 

١ ١٩٥ ١١١ ٦٧ ١١٥  ١ ٦٥٨ ٩ ٦ ٩٠ ٦٥  

ال يوجد اختالف يف هنغاريا بني تدريس البنني والبنات ال على أسـاس اللـوائح                 -١٤٦
  . ةالقانونية الفعالة وال من الناحية العملي

ميكّن قانون حقوق التأليف والنشر األشخاص ذوي اإلعاقة من االستعمال اجملـاين              -١٤٧
لألعمال ذات حقوق التأليف والنشر نتيجة اإلعاقة اخلاصة هبم وإىل الدرجة الـيت يّربرهـا               

وبالنسبة هلذه القواعد التنظيمية، جيوز للمؤسسة القيام برقمنة األعمال مـن أجـل             . الغرض
وُيمنح هذا االستعمال اجملاين للكتب بأكملها بالرغم من أن القانون حيظر           . كفوفنيالطالب امل 

وانسجاماً مع أحكام القواعد التنظيمية والتشغيلية يف معاهـد      . أعمال النسخ ألغراض خاصة   
التعليم العايل، جيوز للطالب ذوي اإلعاقة استعمال الكتب املقّررة ومذكّرات الدعم يف حالة             

اصة أو األدوات التقنية اليت ُيستعاض هبا عن املذكرات اليت تـشجع أسـاليب              املذكرات اخل 
  .التحضري األخرى

يتعلم الطالب الكتابة بطريقة برايل فضالً عن أشكال االتصال املعّززة والبديلـة يف               -١٤٨
إطار التعليم املدرسي، أما األطفال الذين مل يلتحقوا باملدارس بعد، فيتم تعليمهم ضمن إطار              
العملية املبكّرة للتنمية والرعاية، حيث يشكل تعلّم طرق التواصل املناسبة عنصراً من العناصر             

ويتم حالياً تعليم لغة اإلشارة يف صفوف املستويني السابع والثـامن يف املـدارس              . التعليمية
 واألنظمة  اخلاصة بالصّم، علماً بأنه من املمكن أيضاً التعليم باعتماد لغة اإلشارة وفقاً للوائح            

  . املتعلقة بتعليم الطالب الصّم
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أن تعليم لغة اإلشارة اهلنغارية أو نظم االتصال اخلاصة "ينص قانون لغة اإلشارة على     -١٤٩
التعليم -لألطفال الصّم أو لألطفال الصّم واملكفوفني هو تعليم إلزامي يف مؤسسات التدريس           

لبكم أو ذوي العاهات السمعية، وذلـك    العالجي املنشأة لألطفال وللطالب الصّم وا     /اخلاص
ويتعني ". يف سياق التعليم على مستوى رياض األطفال ومن السنة التمهيدية للتعليم املدرسي           

تنظيم تدريس لغة اِإلشارة اهلنغارية أو أشكال االتصال اخلاصة إذا ما تقدم والد الطفل املعين               
ويتم تنظيم ومتويل تعليم لغة . ملؤسسةبطلب ذلك خطياً من مدير ا) الوصي عليه أو ويل أمره(

وُتدّرس لغة اإلشارة اهلنغارية بـشكل      . اإلشارة اهلنغارية وفقاً لبنود املرسوم احلكومي املعين      
وميكن تعليم نظم االتصال اخلاصة من      . استثنائي عن طريق مرّبني متخّصصني يف لغة اإلشارة       

وسوف . العاهات البصرية أو السمعية   قبل املرّبني املتخّصصني يف فن تعليم األشخاص ذوي         
بسبب االفتقار للتـدريب     ٢٠١٧سبتمرب  /يصبح هذا احلكم ساري املفعول اعتباراً من أيلول       

  .م يف الوقت احلايلالفين الالز
، سيوفر قانون   ٢٠١٧سبتمرب  /كذلك واعتباراً من السنة األكادميية اليت تبدأ يف أيلول          -١٥٠

األساسي، الفرصة اليت ميكن على أساسها ألهايل الصغار الذين         لغة اإلشارة، يف سياق التعليم      
الشفهية  - يعانون من عاهات مسعية أن خيتاروا أساليب التدريس من بني األساليب السمعية           

أي القائمة على أساس لغـة      (والثنائية اللغة   ) أي املستندة إىل النطق املسموع وقراءة الشفاه      (
ويتوجب على املؤسسات الـيت تعـىن باألطفـال ذوي          . )اإلشارة بلغتني والنطق املسموع   

  .سي ثنائي اللغة بناء على الطلبالعاهات السمعية البدء بإقامة صف درا
وتدعم الدولة التدريب املوّسع للمرّبني واملعلمني، والتعليم املشترك، وإنشاء نظـام             -١٥١

ربامج املعروضة األربعة ذات    وأهم ال . تعليمي أكثر استيعاباً وذلك من أموال االحتاد األورويب       
على سـبيل املثـال، التـدريس    (التوعية املؤسسية والتدريب التحضريي     : "الصلة هي التالية  

املتكامل للطالب الذين يعانون من أوضاع عجز وإعاقة معينة وحيتاجون إىل تعليم خـاص،              
تـشخيص  "، و )"وتطبيق تنظيم تعليمي جديد وإجراءات لتنظيم التعليم، وتغيري ثقافة التقييم         

، "االحتياجات التعليمية اخلاصة، والتدريب على تطوير األطفال احملتاجني إىل رعاية خاصـة           
التعليم القائم على أساس الكفاءة واألهلية، وإمكانية وصول اجلميع إىل املؤسسات املبتكرة            "و

  ".إدماج الطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة"، و"واملبدعة على قدم املساواة
وهنالك جلان مكّونة من خرباء على املستوى الوطن واملقاطعات تقـوم بتحديـد               -١٥٢

ويترأس اللجنة مـدّرس  . العاهات البدنية واألخرى العضوية احلسية واخلاصة بالدماغ والنطق    
خاص يتمتع مبؤهالت مناسبة لنوع العجز قيد النظر، ويتكّون أعضاؤها من طبيب نفـسي              

إلدالء برأي اخلرباء حيال األطفال الذين متت معاينتـهم، وُيطـرح           وجيري ا . وطبيب خمتصّ 
وقد يطلب األهل أو أحد الوالدين إخـضاع        . مقترح للرعاية املناسبة استناداً إىل ذلك الرأي      

مثل املمّرض أو مريب (الطفل للمعاينة، ويف حال اشتباه شخص آخر بوجود إعاقة من نوع ما     
ملزماً بإخضاع طفلـه    ) أو الوالدة (دئٍذ يكون الوالد    ، فعن )صف روضة األطفال وحنو ذلك    
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ومثة مشروعان عائدان لالحتاد األورويب يوفران املوارد لتقدمي خدمات التـشخيص           . للمعاينة
املبكر وفرص التطوير فضالً عن إدخال أدوات فحص موحدة من أجل الـشروع بـالتطوير        

لعايل، تقدم هيئة التدريب األساسـي      ويف نظام التعليم ا   . املهين املختص يف أسرع وقت ممكن     
املعنية بالرّضع وتعليم األطفال الصغار املهارات لتحديد االحتياجات التنموية املبكرة وتعلّـم            
اإلجراءات التنموية املناسبة إىل جانب هيئة التدريب املوّسع للتطوير املتمايز ملدّريب ريـاض             

 التدريب الصحي، فيمكن احلـصول علـى      أما يف جمال  . األطفال ومعلمي املدارس االبتدائية   
  .عاية األساسية والعناية باملرضىمؤهالت العالج الفيزيائي يف هيئة التدريب على الر

اخلـدمات  : إجراءات االمتحانات املعقـدة   "والغرض من التدريب املوّسع املعنون        -١٥٣
" لتربوية اخلاصـة التربوية، والتشخيص املتعلق بالتعليم اخلاص واالستشارات بشأن اخلدمات ا     

هو ابتداع هنج مهين موّحد وممارسة االستشارات التعليمية فضالً عن األنشطة االستـشارية             
والتشخيصية بشأن التعليم اخلاص اليت جتري يف إطار جلان اخلرباء ضمن نظام التعليم العـام،               

 .شاراتالتعليمية اخلاصة واالستوكذلك االرتقاء جبودة األنشطة التربوية واالمتحانات 

  ٢٥املادة     
  الصحة    

لدى اعتماد اخلدمات الصحية، ال يتم مبوجب اللوائح واألنظمة القانونية يف قطـاع               -١٥٤
الصحة إجراء أي متييز متعلق باإلعاقة علماً بأهنا متّيز بني املرضى من حيث درجة القدرة على                

فهو يتضمن عناصر مـضمونة     : بيد أن التمييز يتم بطريقة إجيابية     . التصّرف اليت ينفردون هبا   
تكفل ممارسة األشخاص الذين حيتاجون إىل مساعدة حلقوقهم وتلقّي الرعاية الصحية الـيت             

وينّص املبـدأ   . يستدعيها وضعهم الصحي، والرعاية األهم واألنسب هلم وفق املعايري املالئمة         
 يكـون   على أن  -ق عملية الرعاية الصحية      يف سيا  -الذي متّ إرساؤه بوصفه مبدأ أساسياً       

باستطاعة مجيع املرضى صون كرامتهم واالحتفاظ هبويتهم الذاتية، على أن ال يتم، عـالوة              
واسـتناداً إىل  . على ذلك، تعّرض استقالهلم الذايت أو أي حق من حقوقهم األخرى لالنتهاك    

ـ              ة قانون الصحة، وضمن اإلطار احملّدد مبوجب القانون، يتمتع مجيع املرضى باحلق يف الرعاي
الصحية املؤاتية اليت يستدعيها وضعهم الصحي واليت تتوافر بشكل متواصل وتفي بـشروط             

وتكفل هذه املبادئ األساسية واألحكام التنظيمية القانونية إمكانية        . املعاملة على قدم املساواة   
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الرعاية الصحية بنفس الطرق اليت حيظى هبا املرضـى              

كما يعمل وجود ممثل حلقوق املرضى على ضمان تأمني احلماية الزائدة لألشخاص            . اآلخرون
وانطالقاً من أحكام قانون الصحة، يويل ممثل حقوق املرضى االهتمام اخلاص           . ذوي اإلعاقة 

حلماية حقوق املرضى الذين يكونون أكثر عرضة من غريهم بسبب التقـدم يف العمـر، أو                
 العقلي، أو الوضع الصحي واالجتماعي فضالً عما ُيقـّدم مـن            املعاناة من العجز البدين أو    

شكاوى تتعلق بإنفاذ شروط املعاملة على قدم املساواة كاملرضى اآلخرين، كما يقوم ممثـل              
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 بتمثيل املرضى عند إطالق إجراءات رمسيـة  - مبوجب تفويض ُمخّول إليه -حقوق املرضى  
  .من أجل التأكد من عدم تعّرض الشروط للخرق

متثل عملية الكشف العام املنظم نشاطاً صحياً عاماً يندرج يف نظام الرعاية الصحي،               -١٥٥
وُتموَّل من األموال العامة، وتغطي اجملموعات السكانية اليت تعترب معّرضة للخطـر بـسبب              
العمر، وتشمل توجيه دعوة شخصية لألشخاص املستهدفني ومتابعتهم، وجيري تكرارها على           

العائد إىل وزارة الرفاه    ) ١٨-ثاين عشر  (٥١/١٩٩٧ويعمل املرسوم رقم    . هنياًوترية مّربرة م  
العام، واملتعلق باختبارات الكشف على أساس السن، على تشجيع تنفيذ اختبارات الكشف            

ويتم تعزيز إتاحة الفرص املتساوية للجميـع       . العام ضمن إطار الربنامج الوطين للصحة العامة      
تسهيالت املؤّمنة الختبارات الكـشف املتنقلـة وسـهلة املنـال           للحصول عليها بواسطة ال   

برنامج الكشف من أجـل     "ومتّ تنظيم أول مرحلتني من      . واالختبارات اخلاصة وسبل النقل   
يف بلدات هنغارية كربى، وخضع املـشاركون البـالغ         ) ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف عامي   " (احلياة

مليات الكشف الـصحي     عملية من ع   ٢٥٠ ٠٠٠  شخص حلوايل  ١٠٠ ٠٠٠عددهم قرابة   
اليت يتراوح عدد املقيمني فيهـا      (أما املرحلة الثالثة من الربنامج فشملت املستوطنات        . اجملانية

كما مت إشـراك    . يف أكثر املناطق الصغرى فقراً وحرماناً     ) شخص ١٠ ٠٠٠بني شخصني و  
.  شخص ٣ ٠٠٠ مستوطنات صغرية جماورة بلغ عدد املقيمني فيها أقل من           ٤ إىل   ٣سكان  

 مـستوطنة أمـاكن     ٤٣ومل توجد على مقربة من معظم املستوطنات املختارة البالغ عددها           
إلجراء العمليات اجلراحية أو مستشفيات، وكانت زيارة الطبيب تشكل مهمة مضنية بالنسبة            

  .دعي قيامهم بالعديد من الرحالتللسكان احملليني أو تست
توصيل برامج الكشف   " األورويب املعنون    ويتمثل الغرض من املشروع التابع لالحتاد       -١٥٦

يف وجوب تعّرف اجملموعات املستهدفة على مدى أمهيـة عمليـات           " على املستوى الوطين  
الكشف، ووجوب انتهازهم لفرصة اخلضوع لالختبارات املنظمة واهلادفة للكـشف عـن            

: روع هـي  واألهداف الرئيسية احملددة للمش   . األورام وعن أمراض القلب واألوعية الدموية     
زيادة عدد املشاركني يف عمليات الكشف، والتأثري يف مواقف السكان واجتاهـاهتم حيـال              
عمليات الكشف من أجل تعزيز العناية بالذات واحلس باملسؤولية، فضالً عن تطوير مهارات             
التواصل واحلفز لدى العاملني الصحيني الذين يضطلعون بأنشطة الكشف والعناية من خالل            

  .يب والتوعيةخطط التدر
واستناداً إىل القانون املعين حبماية األجّنة، تشّجع الدولة على استعمال منتجات ووسائل              -١٥٧

منع احلمل بتوفريها بأسعار خمفّضة ووفقاً لألهلية، وعلى إصدار منشورات حول موضوع منـع              
م واالتـصال   احلمل ومحاية حياة اجلنني فضالً عن إعطاء معلومات ذات صلة يف منتديات اإلعال            

وعالوة على ذلك، حتثّ الدولة على تطـوير نظـام استـشاري إلدارة األزمـات        . اجلماهريي
 يف سـياق    -واالستعانة به، على أن ُيعّد مبهنية ويتوافر لألم ولكل أفراد األسرة، كمـا تـنظّم                

لدعم وُيقدَّم ا .  أشكال وشروط التعاون الفعال بني الدولة واملنظمات األهلية        -االستشارات  
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 الدعم املايل لألنشطة واملنظمات الرامية إىل محاية حياة األجّنة، وال سّيما إذا كانت توفر أيضاً
ويتم إيالء االهتمام لتعزيز محاية النساء احلوامـل يف         . للنساء احلوامل احملتاجات إىل مساعدة    

ـ . مكان العمل عن طريق تطبيق أدوات أنظمة قانون العمل  ة املـساعدة  وتقدم اجملالس البلدي
تعلقة  للعناية باألطفال املرتقبني وتربيتهم من خالل األحكام امل        هتيؤهنللحوامل وأسرهن لكي    

  .ايتهبرفاه الطفل ورع
وُتقدَّم الرعاية اجملانية للمواطنات اهلنغاريات أثناء عملية احلمل وألزواجهن املقيمني            -١٥٨

ويف إطـار العنايـة     . يح صاحلة لإلقامة  يف هنغاريا وكذلك لغري املواطنني الذين لديهم تصار       
باحلمل، يتم إحاطة النساء احلوامل علماً بأمناط احلياة الالزمة من أجل النمّو الصحي للجنني،              

وال سـّيما   (والتغذية السليمة، وأمهية تاليف املمارسات السلبية اليت تلحق الـضرر بـاجلنني             
ن النمو الصحي للجنني وحلمايـة      وُتجرى اختبارات الكشف للتأكد م    ). التدخني والكحول 
وتقدَّم املساعدة للنساء احلوامل ليتهيأن للـوالدة والرضـاعة والعنايـة           . صحة املرأة احلامل  

ويتم يف املرسوم الصادر عن وزير الصحة حتديد القواعد املفّصلة بشأن العناية باحلمل  . بالطفل
ن إطار   إلزامية وتتوافر جماناً ضم    فضالً عن طائفة من اختبارات الكشف االختيارية اليت ُتعترب        

  .رعاية الدولة هلذا األمر
لوزارة الصحة والرفـاه العـام      ) ٢١-خامساً (٤٩/٢٠٠٤وبناء على املرسوم رقم       -١٥٩

 بشأن اخلدمات املقّدمة من ممرضات وممرضـي املنـاطق، يـتعني علـى              EszCsMواألسرة  
ويـتم  . املقيمني يف املنطقة املعنيـة    تأدية مهامهن حيال األشخاص     ) أو املمّرضني (املمرضات  

 بشأن تسجيل البيانات الشخصية     ١٩٩٢ لعام   ٦٦حتديد امتالك العناوين وفقاً للقانون رقم       
كما يتوجب على املمرضات يف املناطق توفري الرعاية لألشخاص الـذين           . وعناوين املواطنني 

ويف مثل هذه احلالة، . ابةًيقيمون بصورة دائمة يف مناطقهم يف حال تقدميهم لطلب الرعاية كت  
تقوم املمرضة يف املنطقة بإبالغ املمرضة املختصة يف املنطقة حسب املكان املبلّغ عنه بـشأن               

كما تتعامل املمرضات يف املناطق مع املهـام املرتبطـة     . تقدمي الرعاية الفورية وبشكل خطي    
 عن احليلولة دون تعّرض     بنظام محاية الطفل من أجل تعزيز تربية األطفال داخل األسر فضالً          

ولدى إدراكهن لوجود خطر من نوع ما، يتوجب عليهن رفع تقرير           . األطفال للخطر ووقفه  
إىل هيئة رفاه ورعاية الطفل فضالً عن استحداث إجراءات قضائية رمسية يف حـال تعـّرض                

هّددة ويف الطفل لسوء املعاملة أو اإلمهال البالغ أو يف حال سيطرة أي من األسباب اجلدية وامل           
ويتم تشغيل خدمات التمريض اخلاصـة يف       . حال تعريض سلوك الطفل للخطر الكبري بسببه      

ويتوجب على املمرضات يف املناطق     . املؤسسات التعليمية ومؤسسات رعاية األطفال املعّوقني     
الذين ينتمون إىل   ) األصحاء منهم واملعّوقني  (إجراء اختبارات الكشف مرة كل سنة لألطفال        

فإذا ما أحّست ممرضة املنطقة حبدوث أي احنراف، عليها أن ُترسل الطفل إىل طبيب              . نطقةامل
  .اية الطفل املختصةاٍألسرة أو إىل هيئة رفاه ورع
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يف إطـار   ) العالج العصيب (مت تطوير قدرات التنمية املبكّرة وإعادة التأهيل العصيب           -١٦٠
الطفل هو كرتنـا    "واألطفال الصغار بعنوان    الربنامج الوطين لصحة احلديثي الوالدة والرّضع       

وقد أجرت هيئة الصحة العامة الوطنية اهلنغارية وهيئة املسؤولني الطبـيني حتلـيالً        ". املشترك
ووضعت منهجية موّحدة للكـشف عـن       . لألوضاع تناول املمارسة احلالية للتنمية املبكرة     

ومتّ إصدار اثنني   .  شهراً ١٨عمر  القدرات البصرية والسمعية حلديثي الوالدة واألطفال حىت        
من املبادئ التوجيهية ألطباء األسر وممرضات املناطق ودليل للمنهجيات املّتبعـة ملمرضـات             

وينص الربنامج على أن املواد التعليمية الكاملة       . DVDاملناطق على هيئة قرص فيديوي رقمي       
تـشخيص والعـالج    املتعددة الوسائط اليت تعرض أساليب التطور العـصيب وأسـاليب ال          

وبشكل أساسي املتخصصني يف (والربوتوكوالت هبذا اخلصوص جيب أن يلّم هبا مجيع األطباء    
وممرضات املناطق اللوايت يتعاملن مع الرّضع، على أن يتم         ) األطفال احلديثي الوالدة والرّضع   

اضـطرابات  إدماجها يف مناهج التعليم املتعلقة بتربية األطفال واألطفال الذين يعانون مـن             
عصبية، والتدريب املوّسع من أجل احلؤول دون اإلصابة بإعاقات بدنية وعقليـة وإعاقـات              

مليـات  وقد مت إكمال املادة التعليمية املتعددة الوسائط وأصبحت جـزءاً مـن ع            . متراكمة
  .التدريب والتدريب املوّسع

 أعاله ويف ٢٠و ٩ملادتني يتم إبراز األحكام املتصلة بسبل العون واملعينات الطبية يف ا          -١٦١
  . أدناه٢٨املادة 
ومتت بلورة الشروط   . واسُتحدثت الشروط لفحص إعادة التأهيل املستقل لألطفال        -١٦٢

دئ توجيهية الدنيا إلعادة تأهيل األطفال عن طريق إشراك الكليات املتخصصة، وأُصدرت مبا     
  .مهنية ألربعة جماالت

ونعـرض يف   . ال الصحي ضمن مرسوم وزاري    وجرى تنظيم تدريب اخلرباء يف اجمل       -١٦٣
 اليت أجريت من أجل توعية      – بوصفها ممارسات سليمة     -هذا الصدد اخلطط التدريبية التالية      

وأجرى املعهد الوطين لصحة الطفل     . اخلرباء والفنيني حيال حقوق األشخاص املصابني بإعاقة      
تأهيل األطفال وطب األطفـال     القواعد األساسية إلعادة    "دورة تدريبية موسعة حتت عنوان      

ألطباء جلان اخلرباء والفنيني الناشطني يف جمال التربية والتعليم العام، فـضالً عـن              " التنموي
وترعـى احلكومـة    . املرشحني املتخصصني الذين يستعدون لفحص خاص إلعادة التأهيـل        

 النقص الـوظيفي    برامج تدريبية للعاملني الصحيني، والتدريب على معاجلة      "املناقصة املعنونة   
وجيـوز للمؤسـسات   . ، وذلك باالعتماد على موارد االحتـاد األورويب       "وتطوير الكفاءات 

اخلارجية والداخلية للمرضى اليت تقدم الرعاية الصحية املمّولة من القطاع العام، واملنظمـات             
اليت تتعامل مع أنشطة اإلنقاذ، ومنظمات نقل املرضى، وخدمات أطباء األسر فـضالً عـن               
اخلدمات اليت تقدم الرعاية املرتلية، جيوز لكل هذه أن تتقدم بطلب لكفالة تغطية تكـاليف                

وعالوة على ذلك، ميكن تقدمي الدعم من أجـل إعـداد اخلطـط             . تدريب املوظفني لديها  
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التدريبية اخلاصة املتوسطة والعالية املستوى، واخلطط التدريبية املوسعة، وللتـزّود مبـؤهالت        
  .ية اجلديدةالعناية الصح

لقد متّت بلورة لوائح قانون الصحة بشأن املوافقة على خمتلف عمليـات العـالج                -١٦٤
فالقانون ينّص  . بطريقة تراعي احتياجات األفراد وآرائهم مراعاة تامة مبا يتوافق مع أوضاعهم          

قـة   اليت تشكل املوافقة القائمة على أساس املعلومـات أي املواف -على أن استقاللية املريض  
 ميكن تقييدها فقط إىل الدرجة وبالطريقة اليت يربرمها وضـع           -املستنرية أحد أهم عناصرها     

فاملريض يعرب عن موافقته على العالج بعد تزويده باملعلومات الكاملة يف           . املريض الصحي 
وبصرف النظر عن بعض االستثناءات احملّددة يف القانون، فـإن تـأمني أي             . استمارة منفردة 

        ية يرهتن بشرط موافقة املرضى عليها باالسـتناد إىل املعلومـات الـصائبة الـيت        خدمة صح 
وينص القانون على حدة على أنـه يف        . ال يشوهبا أي نوع من اخلداع أو التهديد أو اإلكراه         

احلالة اليت حيتاج فيها املرضى إىل مساعدة لدى ممارسة حقوقهم، يتعـّين أخـذ آرائهـم يف      
  .القرارات املتصلة بالرعاية الصحية بالقدر الذي تسمح به الشروط املهنيةاالعتبار بشأن 

 بشأن شروط التأمني الصحي اإللزامي، ميكـن        ١٩٩٧ لعام   ٨٣ووفقاً للقانون رقم      -١٦٥
إىل الدرجة اليت  - من بني أحكام وشروط التأمني الصحي    -االستفادة من اخلدمات الصحية     

 الذين حيق هلم التمتع باخلدمات الصحية اليت يوفرهـا   فاألشخاص. يستدعيها الوضع الصحي  
وبناء على  . التأمني الصحي حيق هلم احلصول على اخلدمات الصحية ذات املضمون املهين ذاته           

ذلك، ال يعاين األشخاص ذوو اإلعاقة من أي متييز تعسفي فيما يتعلـق باالسـتفادة مـن                 
 التأمني الصحي فيخضع حلجـم قاعـدة        أما التزامهم باملسامهة يف   . خدمات التأمني الصحي  

شأهنم يف ذلك شأن األشخاص اآلخـرين  ) وبالتايل ملقدار الدخل الذي يتقاضونه    (مسامهاهتم  
وبذلك فإن األشخاص ذوي اإلعاقة املؤّمنني ليسوا ُملزمني، بـسبب          . الذين يشملهم التأمني  

  .خاص األصّحاءتفوق ما يدفعه األشإصابتهم باإلعاقة أو العجز، بدفع رسوم تأمني 
وتنص اللوائح القانونية املتعلقة بالقضايا الصحية على ضرورة محاية حقوق املرضى             -١٦٦

ويقضي أحد املبادئ اهلامة املنصوص عليها أيضاً       . يف سياق توفري اخلدمات والتدابري الصحية     
ات يف القانون بوجوب توفري الفرص للجميع على قدم املساواة عند االستفادة مـن اخلـدم              

وقد ُتستعمل اخلدمات الصحية عند مقّدمي اخلدمات الصحية الذين أبرموا عقـداً            . الصحية
كما أن مجيع املعدات واألجهـزة الـصحية،        . مالياً مع جهة التأمني الصحي للخدمة املعنية      

احملددة لدى مقّدمي اخلدمة الصحية كشرط موضوعي من بني الشروط املهنية الدنيا، ميكـن              
 قبل األشخاص املؤّمنني للوقاية من األمراض وتشخيصها ومعاجلتـها ضـمن     استخدامها من 

وإضافة إىل ذلك،   . إطار األحكام والشروط الصحية وبتطبيق املبادئ األساسية اآلنفة الذكر        
الدعم الـيت ُتمـنح     التمتع بإعانة- وفقاً ألمر صادر عن الطبيب      -حيق لألشخاص املؤّمنني    
ناسبة ملعاجلة أوضاعهم والوارد تنظيمها يف مرسوم فضالً عن إعانة          ألسعار املعينات الطبية امل   

  .الدعم اليت ُتمنح لرسوم إصالح وإعارة املعينات الطبية
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 ١٨٠/٢٠١٠ دخل حّيز النفاذ املرسـوم احلكـومي رقـم           ٢٠١٠ يوليه/متوز ١يف    -١٦٧
علقة بالتكنولوجيـات   املعين باملبادئ األساسية، وبالشروط والقواعد املفّصلة املت      ) ١٣-خامساً(

الصحية املعترف هبا واملعتمدة يف عملية متويل التأمني الصحي، وكذلك مبراجعة وتعديل دائـرة              
ومن خالل تشريع هذا املرسوم والقيام يف إطـار متويـل           . التكنولوجيات املعتمدة واملعترف هبا   

يجة للتطور املنـتظم    التأمني الصحي باعتماد إجراءات طبية جديدة وأدوات تقنية طبية تنشأ نت          
املهين والتكنولوجي وتطور تكنولوجيا املعلومات وابتكارها واليت تعمل على حتـسني            - الطيب

جودة وسالمة رعاية املرضى وإمكانية احلصول عليها، متثل الغرض يف تزويد املرضى بأفـضل              
تكون علـى   السبل املمكنة للحصول على أحدث األدوات واإلجراءات الطبية، اليت ُيحتمل أن            

ونتيجـة لتقيـيم    . مقربة من مكان إقامتهم الختزال فترة انتظارهم وتزويدهم بفرص متساوية         
التكنولوجيا ووضع قائمة باألولويات، تتم كل عام تسمية إجراءات جديدة إضافة إىل اجلوانب             

تمـع  املوضوعية والشفافة لتوسيع دائرة اإلجراءات املمّولة من القطاع العام، وتتضح لـدى اجمل            
االعتبارات اليت ُتدمج اإلجراءات مبوجبها يف الضمان االجتماعي، واإلجراءات الفعالـة مـن             

وقبل أن يدخل املرسوم احلكومي حّيز النفـاذ،        . حيث املردود اليت تدفع املسامهات هلا من قبله       
  .اختذ القرار بشأن اعتماد أدوات وتكنولوجيات جديدة عن طريق اعتماد إجراء فردي طويل

تتوافق اللوائح املتعلقة بتوزيع األدوية يف هنغاريا مع املبـادئ التوجيهيـة لالحتـاد                -١٦٨
ولدى استحداث اللوائح واألنظمة على مستوى املرسوم، شّددت        . األورويب من كل النواحي   

 وحيـدد املرسـوم    . احلقيبة بشكل كبري على إنفاذ حقوق املكفوفني وذوي العاهات البصرية         
املتعلق ببطاقات تعريف األدويـة الـصاحلة لالسـتعمال         ،  EüM) ٢-مناًثا (٣٠/٢٠٠٥رقم  

البشري ونشرة املعلومات اخلاصة باملرضى، املعلومات اليت جبب توفريها على بطاقات تعريـف             
وُيجيز املعهد الوطين للصيدلة توزيع     . األدوية ويف نشرة املعلومات اخلاصة باملرضى وكيفية ذلك       

وقد مت التأكـد مـن أن       .  العّينة األخرية، وفقاً ملا ينص عليه املرسوم       األدوية بعد التصديق على   
ويف حالة األدوية اليت سبق أن      . ُتكتب أيضاً بطريقة برايل   ) االسم، الفعالية (املعلومات املسّجلة   

جرت املوافقة على توزيعها فور سريان مفعول املرسوم، تعّين ضمان االمتثال للشروط املتعلقـة   
.  كحد أقصى  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١علومات اخلاصة باملريض حبلول     بالتعريف وامل 

 على أنـه يـتعني علـى        - بناًء على طلب منظمات متثيل مصاحل املرضى         -وينص املرسوم   
صاحب أو مالك تصريح التوزيع أيضاً أن يقدم املعلومات اخلاصة باملرضى يف صيغة مناسبة              

يف كتابة املعلومات بطريقة " الصيغة املناسبة" تنحصر وال. للمكفوفني وذوي العاهات البصرية
برايل فحسب، بل قد تتخذ شكل وثيقة حتمل حروفاُ مكّبرة أو ميكـن وضـعها يف نـسق                

وقد اشتركت جامعة بودابست للتكنولوجيا واالقتصاد واملعهد الوطين للصيدلة يف          . إلكتروين
ه، تتوافر املعلومات للمرضـى حـول        ونتيجة الستحداث  -" اخلط الطيب "تطوير نظام بعنوان    

، مل ُيالحـظ    ٢٠٠٩ويف عام   . األدوية ألي شخص دون أي تقييد من حيث املكان والزمان         
 يف  -أي اهتمام خاص باملعلومات البديلة املتعلقة باملرضى وذلك نظراً الستخدام اخلط الطيب             

  . أربعني مرة فقط يف الشهر الواحد-املتوسط 
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الصحة على إعداد بروتوكوالت مهنية متخصصة أيضاً فيا يتعلق         وقد شّجعت إدارة      -١٦٩
، على سبيل املثال، نشر املبدأ التـوجيهي        ٢٠٠٨بأولئك املصابني بإعاقة، وبالتايل متّ يف عام        

  .دل على أعراض وعالمات التوّحداضطرابات ت املتعلق باألشخاص الذين يشكون من

  ٢٦املادة     
  التأهيل وإعادة التأهيل     

املعهد الـوطين   : يوجد يف نظام إعادة التأهيل املركّب ثالث ركائز مؤسسية رئيسية           -١٧٠
، وإدارة ضـمان املعـاش      )ORSZI ويرد فيما يلي باسم   (االجتماعي واملعين بإعادة التأهيل     
  .التقاعدي، واهليئة العامة للعمالة

ّرر واستكـشاف   ُتستهل عملية إعادة التأهيل املركبة بتأهيل اجلانب الصحي املتـض           -١٧١
 ضـمن   -والغرض من املعاش السنوي إلعادة التأهيـل        . االحتياجات املتعلقة بإعادة التأهيل   

اسـتناداً إىل   ( هو تشجيع إعادة التأهيل      -إطار نظام الضمان االجتماعي للمعاش التقاعدي       
االجتمـاعي  ) وإعـادة اإلدمـاج   (، واإلدماج   )القدرات املتوافرة واألخرى القابلة للتطوير    
ويتمثل اهلدف هنا يف متكني األشخاص الـذين        . لألشخاص الذين يعانون من اعتالل صحي     

 - باالستناد إىل ما تبقى هلم من قـدرات          -يعانون من االعتالل الصحي من كسب العيش        
بتقاضي دخل بوصفهم موظفني ناشطني يف سوق العمالة بدالً من تلقي املعـاش التقاعـدي        

وط األهلية للحصول على معاش سنوي إلعادة التأهيـل هـو           ومن أحد شر  . السليب لإلعاقة 
 اليت نتيجة هلـا يتعـذّر تعـيني          يف املائة  ٧٩ و ٥٠تعّرض الصحة ألضرار بنسبة تتراوح بني       

الشخص يف وظيفته احلالية أو يف الوظيفة اليت سبق أن شغلها قبل تعّرضه لالعتالل الصحي أو 
. هالت دون اخلضوع إىل عملية إعادة تأهيـل     يف أي وظيفة أخرى تتوافق مع ما لديه من مؤ         

فهو ال يستطيع جين الدخل أو، إذا متكن من ذلك، فإن األجر الذي يتقاضـاه يكـون أدىن                  
.  على األقل من متوسط أجره للشهور األربعة اليت سبقت إصابته باإلعاقة            يف املائة  ٣٠بنسبة  

 مدة خدمة زمنية يتم حتديـدها       ويتمثل الشرط اآلخر يف أهليته إلعادة التأهيل وحصوله على        
 مـن قيمـة املعـاش     يف املائة١٢٠ويبلغ مقدار املعاش السنوي إلعادة التأهيل    . وفقاً لعمره 

والشرط اآلخر لتـوفري    . التقاعدي لإلعاقة الذي ميكن دفعه ملدة ثالث سنوات كحد أقصى         
تأهيل مع منظمة العمل    املوارد ودفعها يتمثل يف قيام مقّدم الطلب بإبرام اتفاق بشأن إعادة ال           

وميكن حتديد املعاش السنوي    . الرمسية أو التابعة للدولة والوفاء بالبنود اليت ينص االتفاق عليها         
  .، وتقوم بدفعه إدارة ضمان املعاش التقاعدي٢٠٠٨إلعادة التأهيل اعتباراً من عام 

 باألنـشطة   )ORSZI(وُيعىن املعهد الوطين االجتماعي واملعـين بإعـادة التأهيـل             -١٧٢
ويقّرر الفريق املؤلف مـن     . التخصصية واالجتماعية واملتعلقة بالعمل ضمن إطار جلنة مركّبة       

أربعة خرباء معدل الضرر الذي حلق بصحة الشخص املعين، وقدرته على االضطالع بالعمل             
املهين، وأهليته إلعادة التأهيل، إىل جانب ما هو ممكن من توجهات واحتياجـات وفتـرات        
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وبغية التهيئة للمؤهالت اجلديدة، فقد متّ تدريب اختصاصيي التعليم لتـوفري           . ة التأهيل إلعاد
التدريب املنهجي للخرباء يف جمال العمالة الذين يعملون يف جلان تتعامل مع التأهيل املركّـب              

اً شخـص  ٣٦وقد تلقّى ما جمموعه     . ألشخاص بالغني وذوي قدرات عمل طرأ تعديل عليها       
  . هذا الربنامجشهادة يف سياق

 -وتتمثل إحدى الوظائف اهلامة للهيئة العامة للعمالة بتـشجيع إعـادة التأهيـل                -١٧٣
    لألشخاص املتـضّررين صـحياً      -باالستناد إىل القدرات القائمة وتلك اليت ميكن تطويرها         

 وال سيما أولئك الذين يتقاضون معاشاً سنوياً إلعادة التأهيل، فضالً عن تشجيع إدمـاجهم             
االجتماعي نتيجة ملا تقّدم أعاله، عن طريق التعاون الناشط مع اجلهات الفاعلـة األخـرى               

 مع أشخاص يتلقّون معاشاً سنوياً      - لفترة زمنية ثابتة     -والغرض من التعاون    . إلعادة التأهيل 
ن إلعادة التأهيل وامللزمني بالتعاون هو أنه يتعني على هيئات العمالة الرمسية التمكن بنجاح م             

اإلسهام يف إعادة تأهيل األشخاص الذين يتقاضون معاشاً سنوياً إلعادة التأهيل، ويف حتقيـق             
فرص العمل الذايت هلم وتعيينهم يف سوق العمالة املنفتح من خالل أشكال معينة للدعم، ومن               

أو املعززة من جانبها فضالً عن تشجيع احلصول على خـدمات           /خالل اخلدمات املقدمة و   
ويف إطار الربنـامج  ). يف جمال الصحة والقضايا االجتماعية وحنو ذلك (عم أخرى   وإعانات د 

معونات الـدعم  "التشغيلي للتجديد االجتماعي املمّول من االحتاد األورويب، فإن الغرض من           
اليت ميكن منحها ضن إطار تشجيع إعادة تأهيل وتوظيف األشخاص الذين تعّرضت قدراهتم             

ري خدمات إعادة التأهيل املركّبة لألشخاص الذين يعانون من اعـتالل     هو توف " العملية للتغيري 
صحي وتكون لديهم قدرات عملية متّ تعديلها لتساعدهم يف العـودة إىل مكـان عملـهم                
السابق، والسعي إىل إعادة جتديد التوظيف يف سوق العمالة، فضالً عن تـشجيع أصـحاب               

ويعمل الربنامج علـى    .  اليت متّ تعديلها   العمل على توظيف األشخاص ذوي القدرات العملية      
دعم إعادة التأهيل الوظيفي لألشخاص الذين طرأ تغيري على قـدرهتم العمليـة ، وحتـسني                

  .قدراهتم املتعلقة مبزاولة العملإمكانية توظيفهم و
يتعّين أوالً القيام يف مكان العمل مبحاولة إعادة تأهيل األشخاص الذين يسعون وراء               -١٧٤

وهلذه الغاية، يقوم املكتب    . عود عليهم بالدخل ويتلقون معاشاً سنوياً إلعادة التأهيل       أنشطة ت 
املختص باالتصال بصاحب العمل الذي ُيعترب ُملزماً بالتشاور بشأن الفرص الختـاذ تـدابري              

فإذا ما وافق صاحب العمـل علـى   . إعادة التأهيل يف غضون عشرة أيام من إجراء االتصال 
ادة التأهيل الالزمة، يتعّين على ممثل صاحب العمل أن يشارك أيضاً يف وضـع              اختاذ تدابري إع  

ويقوم املكتب املخـتص بإرسـاء التـدابري      . اتفاق بشأن إعادة التأهيل وخطة إعادة التأهيل      
الالزمة اليت وضعها صاحب العمل من أجل التنفيذ الناجح خلطة إعادة التأهيـل مـشفوعة               

يف إطار اتفـاق    ) صاحب العمل واملكتب  (كال الطرفني حتّملها    بااللتزامات اليت يتعني على     
  وحيّدد االتفاق تدابري إعادة التأهيل الالزمة اليت من شـأهنا تعزيـز إعـادة              . تعاون منفصل 

ويـوفّر املكتـب    .  لألشخاص الذين يتقاضون معاشاً سـنوياً      - يف مكان العمل     -التأهيل  
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اخلدمات اليت ميكن االستفادة منها لـدى       معلومات لصاحب العمل بشأن معونات الدعم و      
  . التأهيلةإلعادتوظيف الشخص الذي يتلقى معاشاً سنوياً 

يتمثل أحد اجملاالت األساسية لنجاح التأهيل وإعادة التأهيل يف اإلسهام يف االنتقال              -١٧٥
تمّرس ال"ومن أجل هذا الغرض، أطلقت املؤسسة العامة برناجماً بعنوان . من املدرسة إىل العمل

واهلدف هنا هو أن يكون طالب املدارس املهنية        . من خالل معونة دعم حكومية    " أثناء العمل 
، املعّوقـون عقليـاً     )دون أن توفر املؤهالت التخصصية    (اخلاصة اليت تقوم بتطوير املهارات      

فيـذهب  .  يف اجملتمع وذوو قدرات العمل املناسبة، جاهزين ملزاولة العمل         جيداًواملنخرطون  
طالب إىل أماكن عمل خمتلفة يف سوق العمل املنفتح من أجل التمـّرس مـرة واحـدة يف        ال

وينقل املساعد العامل يف املدرسة الطالَب إىل أماكن العمل، ويغّير الطالب أماكن            . األسبوع
 وبالتايل ُيلّمون بثمانية    -ونتيجة لذلك يتعرفون على مثانية أماكن للعمل        . عملهم كل شهرين  

وإىل جانـب   .  حبلول هناية العام املدرسـي     -العمل يف نقاط خمتلفة من املستوطنة       أنواع من   
وخالل . الطالب، تضم اجملموعة اليت يستهدفها الربنامج أصحاب العمل ومراكز العمل أيضاً          

السنوات الفائتة، متّ استحداث صيغة من الربنامج أعاله وتطويعها لتتناسب مع األشـخاص             
مون يف مؤسسات اجتماعية فضالً عن األشخاص املعـّوقني الـذين           ذوي اإلعاقة الذين يقي   

كمـا متّ   ). التمرس العملي يف املؤسسات، مترس الكبار على العمل       (يعيشون يف إطار أسري     
  .  إصدار منشورات منهجية يف سبيل نشر الربنامج

) سـربينغ بـورد   " (نقطة االنطالق "ومن بني املمارسات السليمة األخرى برنامج         -١٧٦
)Dobbantó (     ويرمـي هـذا الربنـامج إىل تـأمني         . الذي قامت بتنسيقه املؤسسة العامـة

االستعدادات املهنية التخصصية والتدريب املوّسع لرؤساء املدارس فضالً عن املرّبني ممن هـم             
ويقـوم الـدليل   . على اتصال مباشر مع الصغار الذين يشاركون يف عمليات التدريب املهين     

ساندة املرّبني يف التنفيذ التطبيقي للعمل ضمن فرق والتطوير الذي يقـوم            املنهجي الكامل مب  
على أساس جدول زمين منفرد، ويدعم القادة والرؤساء يف استنباط ونشر ممارسة مرنة ليـتم         

أما تقدمي املنهجية اجلديدة فيحظى باملساعدة مـن        . تطبيقها داخل اإلطار املدرسي التقليدي    
، بينمـا يـستعني     )ساعة ١٣٠املدرَّبني ملدة   " ( يف إحداث التغيري   املرشدين الذين ُيسهمون  "

  .الذين خضعوا للتدريب" ليمينيباملّدربني التع"الرؤساء والقادة 
 املنّسق مـن قبـل      - (KOMP)ومثة ممارسة سليمة أخرى تتجسد يف برنامج كومب           -١٧٧

مربني والطالب واألهل هو يكون اهلدف احلقيقي لل  الذي يرمي إىل ضمان ألّا-املؤسسة العامة 
جمرد احلصول على شهادة هنائية يف املؤسسات فحسب، بل التزّود بالوعي حيال فرص العمل،              

وتتمثـل إحـدى    .وعليهم حتقيقاً هلذه الغاية االضطالع بتخطيط مهين قائم على أساس الوعي
 انـسجاماً مـع     السمات احملددة للربنامج يف أنه يولّد إعادة هيكلة تنظيمية داخل املؤسـسات           

التطورات األخرى اليت تركّز على الكليات املهنية، واستخدام ما ينجم عنها مـن تـأثريات،               
، )الوالـدين (الطالب، واملرّبني، واملؤسـسات، واألهـل       (وتنشيط وإشراك اجلهات الفاعلة     
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ظفني فضالً عن ربط األنشطة التدريبية اخلاصة بتطوير كفاءات املو        ) والالعبني يف سوق العمالة   
  . احلقيقية للسعي وراء العملمات املقدمة ألصحاب العمل وباملمارسةاألساسية وباملعلو

وتعمل مكاتب املهن اليت يتم تشغيلها يف معاهد التعليم العايل على تعزيـز ودعـم                 -١٧٨
  .العمالة الناجحة للطالب يف سوق العمل

إلشارة إىل أن وزارة الصحة قد وفيما يتعلق مبجال إعادة التأهيل الصحي، ال بّد من ا  -١٧٩
تقدمي الدعم للمنظمات اليت تتعامـل مـع        " عن مناقصة بعنوان     ٢٠٠٩مايو  /أعلنت يف أيار  

 ٤٥؛ وضمن هذا اإلطار، مت منح الدعم إىل         "األنشطة الصحية وتشجيع إعادة تأهيل املرضى     
 من أجل بـرامج     - تضطلع بأنشطة إعادة التأهيل وال ُتمّول من امليزانية املركزية           -مؤسسة  

. ومنشورات إعادة التأهيل اليت ُنظّمت للمجموعات اليت تعاين من ضروب خمتلفة من اإلعاقة            
وكانت املواد اليت تقّدم معلومات عن استخدام املعينات الطبية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة              

  . وتعرض إجراءات داعمة أخرى للمعّوقني من بني طلبات املناقصات الفائزة
ى طلب من إدارة الصحة، نظّم معهد التعليم األساسي واملـستمّر للعـاملني             بناء عل   -١٨٠

الصحيني مخسة برامج تدريبية موّسعة للموظفني الناشـطني يف جمـاالت إعـادة التأهيـل               
وقد غطّى الربنامج جمال إعادة التأهيل يف اجلراحة الداخلية، وأمراض القلـب،            . التخصصي

 ٣٢٧وحضر املؤمتر الوطين    . األعصاب والطب النفسي  واألعضاء التنفسية واحلركية، وطب     
أما املـؤمترات   .  حماضرة من قبل حماضرين من ذوي املؤهالت       ٢١موظفاً متخّصصاً وألقيت    

.  حماضـرة  ٦١موظفاً متخصصاً وألقى فيها حماضرون مؤهلون        ٦٩٥اإلقليمية فقد حضرها    
ة الصحية بالتعاون مع املؤسـسة      وُنظّمت أربعة برامج تدريبية أخرى للخرباء يف جمال الرعاي        

العامة من أجل هتيئتهم للتواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يستفيدون من خـدمات              
بناء جسور  : "وكانت عناوين الربامج التدريبية على النحو التايل      . الرعاية الصحية ومعاجلتهم  

االحتياجـات  املرضى ذوو   "، و "التواصل بني األشخاص األصحاء واألشخاص ذوي اإلعاقة      
توفري الفرص املتكافئة يف جمـال الرعايـة الـصحية          "، و "اخلاصة يف أحضان الرعاية الصحية    
  ".التدريب على التواصل من أجل خلق الفرص"، و"للمرضى احملتاجني إىل رعاية خاصة

وعند توفري الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملال االجتماعي، جيب تطوير خطة              -١٨١
والعناصر املركزية إلعـادة    .  على أساس مبادئ التقييس والتأهيل وإعادة التأهيل       تنموية تقوم 
التطوير والتنمية؛ ودعم عامل العمل وهدف احلصول على العمالة املثمرة؛ وتوفري           : التأهيل هي 

ومن املتوجب إعـداد خطـط      . سبل التهيئة؛ وأماكن العمل احملمية؛ وحتقيق وفرض الذات       
 الذين يقيمون يف مؤسسات إعادة تأهيل األشخاص املعّوقني، والذين          تنموية فردية لألشخاص  

يقيمون يف ُدور خاصة لألشخاص املعّوقني، وأولئك الذين يقيمون يف بيوهتم، وحتديد أساليب    
العالج املبّسطة لألفراد فضالً عن الوثائق اليت تغطي جوانب تطوير إمكانات حتقيق االكتفاء             

ضامني اخلطط التنموية الفردية باالشتراك مع الزبائن على أن يتم          وينبغي استحداث م  . الذايت
وميكن االستفادة من شـروط     . التحقق من قبوهلم هلا عن طريق احلصول على تواقيع الزبائن         
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من خالل اخلضوع لفحص األهلية     ) بوجود مرافق داخلية للمرضى   (إعادة التأهيل املؤسسي    
  .ع الطوعيإيالء االهتمام للطابواجلدارة حيث يتم 

ويف إطار التدريب الداعم للساعني وراء فرص العمل، ميكن متويل التدريب لـذوي               -١٨٢
التكّيـف الالزمـة    اإلعاقة من الساعني للعمل مبعدل أكرب حبيث يشمل تكاليف عمليـات            

  .للتدريب العملي
ن أجـل   وقد وّجه املعهد الوطين للتعليم املهين وتعليم الكبار دعوة لتقدمي مناقصة م             -١٨٣

ويف املرحلة األوىل مـن الربنـامج       . تعزيز األهلية ومستوى العمالة لألشخاص ذوي اإلعاقة      
املركّب قُدِّم الدعم للخطط التدريبية اليت متّ تطويعها لتناسب احتياجـات سـوق العمالـة               

ين من  للمناطق املعنية، ويف املرحلة الثانية قُدِّم الدعم للمنظمات اليت متنح خدمات التأهيل امله            
  .تّمون الدورات التدريبية بنجاحأجل تشجيع عمل أولئك الذين ي

بناء على طلب حكومي، أقامت املؤسسة العامة تسع مؤسسات إقليميـة مركّبـة               -١٨٤
إلعادة التأهيل على نطاق وطين لألشخاص الذين عانوا يف كربهم من عاهات بصرية مـن               

عمل الذين يشكون من عيوب بصرية      أجل تشجيع اإلدماج االجتماعي لألشخاص يف سن ال       
وتوفّر هذه املؤسسات خدمات إعـادة التأهيـل    .وإعادة تأهيلهم مهنياً لولوج سوق العمالة

: وتشمل إعادة التأهيل االبتدائي تعليم ما يلـي       . االبتدائي واملهين بعد إعادة التأهيل الصحي     
وّجهات وحركـة املـرور،     اختبار الوظائف البصرية، وتدريب الوظائف البصرية، وتعليم الت       

وتعليم استعمال األدوات اليت تساعد يف تصريف الشؤون احلياتية، وإعادة تلقـني األنـشطة    
اليومية، وتدريس القراءة بطريقة برايل، وتدريس استخدام أدوات تكنولوجيـا االتـصاالت            

ركّبـة  وتغطي خدمات إعادة التأهيل املهين الدراسة االستقصائية امل       . وتكنولوجيا احلاسوب 
ومبـوازاة ذلـك، يـتم      . لسوق العمالة وهتيئة األشخاص ذوي العجز البصري للدخول فيه        

. استكشاف أمكنة العمل وهتيئتها، ويلي ذلك التدريب على التواسط والتدريب أثناء العمل           
وباإلضافة إىل التطوير املؤسسي، أُعدَّ كتيِّب منهجي لوصف اخلدمات املقّدمة فضالً عن ثالثة 

 منهجية حول موضوع إعادة التأهيل االبتدائي، وإعادة التأهيل املهين، واختبار الوظائف            أفالم
فحني بـدأ   . ويف املرحلة التنموية الثانية، أصبحت اخلدمة متاحة للمكفوفني والصمّ        . البصرية

يف املؤسـسة الوطنيـة     (، مل تكن اخلدمة متوافرة إال يف بودابست         ٢٠٠٤املشروع يف عام    
 ٥٥٠ شخصاً كل سنة، أما اليوم فيحظـى      ٥٠ وقد تلقى خدمات العناية هذه       ؛)للمكفوفني

  .مات املقدمة يف املراكز التسعةشخصاً هبذه اخلد
وتعزيزاً جلودة اخلدمة السابقة، نظّمت املؤسسة العامة دورة تدريبية يف جمال علـم               -١٨٥

دة التأهيل االبتـدائي  النفس واإلشراف النفسي فضالً عن دورات تدريبية موّسعة يف جمال إعا  
اص الـذين   واملهين للخرباء الذين يتعاملون مع مسألة إعادة التأهيل االبتدائي واملهين لألشخ          

  .يعانون من عاهات بصرية
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كما قُدِّم الدعم خلدمات سوق العمل البديلة وذات الطابع الشخصي مـن أجـل                -١٨٦
 تغيري علـى قـدراهتم العمليـة    العاطلني عن العمل الذين طرأ    ) إعادة إدماج (تشجيع إدماج   

وقد زّود  . يف سوق العمل  ) أدناهثالثاً  انظر الفقرة   (أو ضرر صحي دائم     /ويعانون من إعاقة و   
 منظمة من املنظمات املقدِّمة للخدمات املدنية بالفرص الكفيلة بتنفيـذ           ٣٧برنامج العطاءات   

 إجياد وظائف للـساعني وراء خدمة إعادة التأهيل املهين، وجتسدت النتيجة املباشرة لذلك يف          
  .العمل يف سوق العمالة املنفتح

اخلدمة املركّبة للتواسـط    "وتشمل اجملموعة املستهَدفة للمشروع الذي حيمل العنوان          -١٨٧
األشخاص العاطلني عن العمل ممن     " والتشاور يف جمال العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية       

ذين تغّيرت قدراهتم العملية، واألشـخاص ذوي      هم يف سن النشاط اإلنتاجي، واألشخاص ال      
  .وتقوم املؤسسة املعنية بتوفري احلوافز بتنسيقه. اإلعاقة وذوي العاهات الصحية

فتشمل أشخاصاً يعـانون    " العمالة املدعومة "أما اجملموعة املستهَدفة للربنامج املعنون        -١٨٨
أو الصرع فضالً عن األشـخاص      من درجة طفيفة أو متوسطة من اإلعاقة العقلية أو التوّحد           

. الذين يشكون من حاالت حرمان تراكمية، حيث يتعلق العجز الرئيسي بالقدرات العقليـة            
  .وتقوم مؤسسة سالفا فيتا بتنسيقه

احللول ألصحاب العمل واملوظفني ذوي القدرات العملية       "متّ إطالق الربنامج املعنون       -١٨٩
اهلنغاري هبدف تشجيع مشاركة املنظمات      -  الربيطاين يف إطار التعاون  " اليت طرأ تغيري عليها   

اليت ال تستهدف الربح على تعزيز فرص العمل لألشخاص ذوي القدرات العملية أو املهنيـة               
، وأصبح الدعم   ٢٠٠٢وأُطلق الربنامج يف خريف عام      . اليت تغريت واألشخاص ذوي اإلعاقة    

 وقام بإدارة الربنامج التجـرييب املركـز        .مستمراً بسبب حتقيق نتائج مؤاتية وجديرة بالتقدير      
ويرمي الربنامج إىل تنشيط قدرات العمل املتـوافرة اخلاصـة          . املعين بالعمالة يف مقاطعة زاال    

باألشخاص غري الناشطني الذين ال يزالون يف سن النشاط اإلنتاجي ويواجهـون تغـرياً يف               
وحتفيزهم وتعزيز ثقتهم بأنفـسهم يف   قدراهتم العملية أو املهنية، وكذلك إىل زيادة اهتمامهم         

وُيعترب استحداث بيئة ومقاربة اجتماعيتني قادرتني . سبيل إعادة احلصول على وظائف جديدة     
وقد بـدأ توسـيع نطـاق       . على االستقبال واالستيعاب غرضاً أساسياً من أغراض الربنامج       

 نتيجة للتطـور  - اليوم الربنامج لكي يصبح مقبوالً وحيقق إجنازاته يف سوق العمالة، وهنالك      
 جهة مقدِّمة للخدمات تتعامل مع الربنامج وفقـاً         ١٧  عدد من اجلهات يصل إىل     -املتواصل  

  .خلرباء االستشاريني املدرَّبنيملعايري وعمليات عمل موّحدة وباالستعانة با
وعلى الرغم من ترّسخ نظام الفوائد االجتماعية واخلدمات املـشّجعة للعمالـة يف               -١٩٠
اريا، فليس هنالك ممارسة منتظمة ملنظمات مقدِّمي اخلدمات ملختلف القطاعات لكـي            هنغ

ويف احلالـة املتعلقـة بالربنـامج    . تعمل سوية على حلّ املشكالت اليت تتعلق مبجاالت عدة        
النموذجي الذي يسعى إىل تشجيع توظيف أولئك الذين يقومون بتربية األشـخاص الـذين              

 وتراكمية، تتم بلورة وتنفيذ برنامج جترييب ليشمل كل أفراد          يعانون من حاالت عجز خطرية    
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حبيث يتسىن لألهل الـذين     ) اجتماعية وتتعلق بسوق العمل   (األسرة ويقدم خدمات مركبة     
يف بيوهتم إجياد األماكن املناسبة     ) يف سن كبرية يف الكثري من األحيان      (كانوا يعتنون بأطفاهلم    

  .اية وااللتحاق باجملتمع كموظفنيروج من حّيز الرعألطفاهلم لكي يصبح يف مقدورهم اخل
إن ما يعمل على تشجيع توظيف الساعني إىل فرص العمل من ذوي اإلعاقة هـي                 -١٩١

املهنية كما هو منصوص     - عالقة العمل القائمة بني مراكز العمالة وحمطات الرعاية الصحية        
تـسهم معاينـة فـرص العمـل،        عليه يف املراسيم احلكومية والوزارية؛ فضمن هذا اإلطار         

واالستقرار املهين واألهلية للحصول على وظيفة، يف اختيار مهنة أو وظيفة مبا تبقى لديهم من        
ومن بني هذه اخلدمات تلك اليت حتمل الشكل االستشاري املـستقل املتمثـل يف              . قدرات

شـخاص ذوي   التشاور بشأن إعادة التأهيل، الذي يغطي فرصاً استشارية متنوعة ومركبة لأل          
يقـدم  (وتعلّق أمهية خاصة على إمكانية توظيف مرشـد         . اإلعاقة من الساعني وراء العمل    

وُيعترب املركز . يساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على إجياد الوظائف) املساعدة يف سوق العمالة
  .ةاليت ُتتاح لألشخاص ذوي اإلعاقاإلعالمي إلعادة التأهيل مركزا مستقالً للخدمات امليّسرة 

، متّ إطالق مشروع للتدريب وتطوير املناهج الدراسية مـن أجـل   ٢٠٠٧ويف عام     -١٩٢
إنشاء شبكة من املرشدين لعملية إعادة التأهيل املركبة، ولتهيئة الزمالء يف املكاتب الفرعيـة              

 شـخص   ٥٠٠ونتيجة لذلك، تلقّى أكثر من      . الذين يتلقون معاشات سنوية إلعادة التأهيل     
هات املنتسبة هليئة العمالة الرمسية فضالً عن املنظمات اليت ال تستهدف الربح            التدريب من اجل  

كما أجري التدريب املهين وما بعد التدريب للخرباء املعنيني         . املقامة ألغراض تتعلق بالعمالة   
" إعـادة التـدريب املهـين     "ونفذ برنـامج    . ٢٠٠٩ديسمرب  /بالعمالة حبلول كانون األول   

(Rementor) عة زينت إستفان يف منطقة غودولواممن قبل ج.  
معونة الدعم للتكاليف اليت يتحملـها الطـالب     "ويهدف برنامج العطاءات املعنون       -١٩٣

إىل زيادة  " امللتحقون بدورات تدريبية موسعة عالية املستوى يف موضوع إعادة التأهيل املهين          
عادة التأهيل املهين لألشـخاص  القدرة الوطنية التدريبية لتدريب اخلرباء الذين يقومون بدعم إ  

 من خالل تقدمي العطاءات ضمن إطـار        -وقد منحت املؤسسة العامة الدعم      . ذوي اإلعاقة 
    ملعاهد التعليم العايل اليت بدأت بالتدريب يف هذا املوضوع عـن طريـق إعـادة                -الربنامج  

يئـة احلكوميـة    وقامت اهل .  من التكاليف للطالب املشاركني يف التدريب       يف املائة  ٨٠نسبة  
املسؤولة عن شؤون إعادة التأهيل بدعم إنشاء وتنفيذ املزيد من عمليات التدريب اخلاصـة              

إعادة التأهيـل   "وعمل برنامج التدريب املوّسع املعنون      . واملوسعة يف موضوع إعادة التأهيل    
على توفري الفرصة للحـصول علـى       " االبتدائي لألشخاص الذين يعانون من عاهات بصرية      

هالت مناسبة للخرباء العاملني يف تسعة مراكز معنية بإعادة التأهيل االبتدائي واملهين املقامة             مؤ
ومتّ التدريب بالتعاون مـع كليـة       . يف البالد لألشخاص الذين يشكون من عاهات بصرية       

وهبدف تطوير جـودة    . باركزي غوستاف للتعليم اخلاص يف جامعة إيوتفوس لوراند للعلوم        
لتأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة، قّدمت الدولة الدعم إلنشاء كلّيتني للتدريب         خدمات إعادة ا  
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إعـادة تأهيـل    "و" التدخل العالجي يف الطفولة املبكرة    "املوّسع العايل املستوى ُتعرفان باسم      
  ".شخاص الذين يعانون من التوّحداأل

  ٢٧املادة     
  السعي للعمل والعمالة وتوفريها    

التمييز على أساس اإلعاقة ويصّرح بأن لكلّ فرد يف مجهوريـة           يعلن الدستور حظر      -١٩٤
وينّص الدستور على أنه . هنغاريا احلق يف العمل فضالً عن احلق يف حرية اختيار العمل واملهنة       

حيّق لكل فرد تقاضي أجرٍ متساوٍ لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، دون أي شـكل مـن                 
ل تقاضي األجر مبا يتوافق مع نوعية وكميـة العمـل           أشكال التمييز، وأنه حيق جلميع العما     

وفيما يتعلق باحلق األساسي أعاله، ال متّيز اللوائح الـسارية املفعـول بـشكل              . املضطلع به 
  باستثناء املراكز املتعلقة مبوظفي القطاع العام حيـث         -أساسي فيما يتعلق باألهلية والكفاءة      

  .الكفاءة واألهلية التامتني فقطن ذوي ال ميكن أن يشغل هذه املناصب إال أشخاص م
ومبوجب القانون املعين بتكافؤ الفرص، يعين التمييز على أساس اإلعاقـة يف جمـال                -١٩٥

وجيب أن ال يتم خرق الـشرط القاضـي   . العمالة انتهاكاً لشروط املعاملة على قدم املساواة   
ور أو عجـز أو توجيـه أو        باملعاملة على قدم املساواة بأي تصّرف أو تدبري أو وضع أو قص           

 احلق األساسي للطرف الذي يعاين من إعاقـة أو          -  يف حالة ال ميكن جتنبها     -ممارسة تقّيد   
عجز ما بغية إنفاذ أو إعمال حق أساسي آخر، شريطة أن يكون التقييد مالئماً لتلبية اهلدف                

رد ذكره أعـاله،    وعالوة على ذلك، ففي احلاالت اليت ال تتصل باجلانب الوا         . ومتناسباً معه 
. يكون للتقييد أسس معقولة تتصل مباشرةً بالعالقة القانونية املعنية وفقاً العتبارات موضوعية           

ويف هذا الصدد، ال ينطوي التمييز املتناسب ضمناً على انتهاك شرط املعاملة علـى أسـاس                
ند إىل كل الـشروط  متساوٍ إذا ما متّ تربيره استناداً إىل نوع أو طبيعة العمل، أو إذا كان يست           

  . التطبيقاألساسية والقانونية اليت ميكن أخذها يف احلسبان عند
ومبوجب القانون املعين بتكافؤ الفرص، تعين املضايقة القيام بانتهاك شروط معاملـة              -١٩٦

وتنطوي املضايقة على سلوك يلحق األذى واإلهانة بكرامة اإلنسان . اجلميع على قدم املساواة 
لوك ذي الداللة اجلنسية أو الذي حيمل أي طابع آخر يتصل بالسمات احملميـة            فضالً عن الس  

لألشخاص املعنيني، ويتمثل هدفه أو تأثريه يف خلق بيئـة مهـّددة أو             ) وبالتايل مسة اإلعاقة  (
  .ة أو عدوانية ضد الشخص املعينمعادية أو مهينة أو ُمخلّة بالشرف أو ُمخزي

عدة على نطاق الوطن بدعم عمل األشخاص الذين طـرأ          يقوم العديد من الربامج امل      -١٩٧
. تغيري على قدراهتم املهنية، مبن فيهم املوظفون الذين يعانون من أسوأ حاالت العجز واحلرمان    

، ٢٠٠٤ولقد مت إطالق مشروع الدار الريفية لألشخاص الذين يعانون من التوّحد يف عـام               
و يرمي إىل تنظيم الرعاية املركّبة لألشخاص       وه. وال زال املشروع جارياً حىت الوقت احلاضر      

املصابني مبرض التوّحد من خالل تأمني اإلقامة وخدمات إعادة التأهيل املركّبـة هلـم، إىل               
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جانب تزويدهم بفرص العمل احملمية بصورة رئيسية يف جمال الزراعة أو صناعة األغذيـة أو               
  .أحناء البالدور ريفية يف مجيع ويتم حالياً إدارة تسع ُد. السياحة
ويستطيع األشخاص املصابون بإعاقة وغري القادرين على ولوج سوق العمالة املنفتح             -١٩٨

ويتوافر التمويل للعمـل    . أن يربزوا يف جماالت خمتلفة من سوق العمل احملمي وفقاً لقدراهتم          
 ألولئك الـذين ميكنـهم      - ضمن ميزانية سنوية خمصصة ملؤسسات اجتماعية        -االجتماعي  

نضمام إىل عامل العمل فقط عن طريق مزاولة األنشطة اجلزئية أو بدعم منتظم عايل الكثافة               اال
  ).التكنولوجيا، املوارد البشرية(

انتقالية القصد منها ضمان التعبئة  استحدثت املؤسسة الوطنية للعمالة ودعمت مناذج  -١٩٩
 للبحث عن الوظائف وخلق لالجتاه حنو السوق املنفتح عن طريق حتسني الفرص أمام املوظفني       

  .ا اخلصوصالرغبة واالهتمام لدى أصحاب العمل يف هذ
تشجيع النـشاط املتعلـق     "طُلب إىل املؤسسة الوطنية للعمالة تنفيذ برنامج بعنوان           -٢٠٠

والقصد مـن   ". بالعمالة لدى أصحاب العمل واملوظفني الذين طرأ تغيري على قدراهتم املهنية          
ال تقوم علـى أسـاس املعونـات        (اف العناصر الثانوية للتشجيع     هذا الربنامج هو استكش   

 طـرأ   اليت ميكنها إقناع الالعبني يف السوق املنفتح مبزايا توظيف األشخاص الذين          ) احلكومية
  .تغيري على قدراهتم املهنية

تتمثل املهمة الرئيسية للمؤسسة الوطنية للعمالة يف تشجيع توسيع نطـاق العمالـة،       -٢٠١
قدرات التكّيفية للموظفني وملتمسي العمل، وتقدمي اخلدمات ألصحاب العمـل          وحتسني ال 

فضالً عن النهوض بفرص سوق العمالة لألشخاص احملرومني أو املصابني بإعاقة من نوع ما،              
وهي تعمل على استقطاب أكرب جمموعة ممكنة من األشخاص غـري           . وتعزيز فرص توظيفهم  

 فرصة لتلبية االحتياجات من التزود الذايت باملعلومـات         الناشطني حنو برامج اخلدمات، ومتنح    
  . ألولئك الساعني إىل الوظائف واآلخرين الذين يقدموهنا

بشأن اهليئة العامة   ) ٢٣-ثاين عشر  (٢٩١/٢٠٠٦ومبوجب املرسوم احلكومي رقم       -٢٠٢
لتقارير عن  للعمالة، فإن اهليئة تنظم ومتنح اخلدمات، وتعىن بالوساطة يف جمال العمل، وجتمع ا            

االحتياجات املتعلقة بالعمل، وتوفّر املعلومات واملشورات، وتنفذ أنـشطة خدمـة الزبـائن      
وهي تقدم، عالوة على ذلك، معلومات تتعلق هبيئـة العمالـة   . املتصلة باملهمات اليت تؤديها 

، وحتافظ على العالقات مع أصحاب العمـل املـشاركني يف احليـاة             (EURES)األوروبية  
دية للمقاطعة واملناطق الصغرية املعنية، ومع ما يوجد فيها من جمالس بلديـة حمليـة               االقتصا

ترمي إىل النـهوض    ومنظمات أخرى، وتتعاون يف إعادة اهليكلة االقتصادية ويف الربامج اليت           
  .بأوضاع العمالة

تشكل الوساطة مهمة أساسية ملراكز العمالة، كما أهنـا جمانيـة بالنـسبة جلميـع            -٢٠٣
واهلدف األهم يف سياق الوساطة هو توفري نقطة اتصال بـني أولئـك الـساعني            . رافاألط
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للحصول على وظائف واآلخرين الذين يقدموهنا فضالً عن إقامة عالقة قانونية فيما بينـهم              
ومن أجل هذه الغاية، ُتربز اهليئة االختالفات يف بىن الطلب والعرض حبيـث             . بشأن العمالة 

ورة أفضل عن طريق برامج وخطط إعادة التدريب املناسبة وأشـكال           يتسىن تلبية الطلب بص   
ومن املهام األخرى اليت تضطلع هبا اهليئة إجياد حلول لألوضـاع احلياتيـة             . الدعم األخرى 

لألشخاص املسّجلني كملتمسني للوظائف، فضالً عن تعزيز االستعدادات الالزمة للحصول          
من خالل اخلدمات البشرية، والـربامج ذات   على وظائف أو شغل مناصب يف سوق العمالة         

  .ات العمالة اإلجيابيةاألولوية أو صكوك سياس
، دخل حّيز النفاذ املرسـوم احلكـومي        ٢٠٠٥نوفمرب  /ويف األول من تشرين الثاين      -٢٠٤

بشأن القواعد والقوانني اليت يتم مبوجبها اعتماد أصحاب العمل الذين يوظفون األشـخاص             
  ويف الفتـرة   .  قدراهتم املهنية، وبشأن مراقبة أصحاب العمل املعتمـدين        الذين طرأ تغيري على   

، سرت علـى عـدة مراحـل        ٢٠٠٧يوليو  /متوز ١ إىل   ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١من  
مفاعيل املرسوم احلكومي املتعلق بالدعم الوارد من امليزانية الذي ميكـن منحـه لتوظيـف               

. غيري عليها، واملراسيم الوزارية املتعلقـة بالتنفيـذ  األشخاص ذوي القدرات املهنية اليت طرأ ت  
 موظف مـن ذوي     ٤٠ ٠٠٠وكان هلذه التغيريات يف اللوائح واألنظمة القانونية تأثري على          

ويتمثل جوهر التغيريات يف أنه جيوز ألصحاب العمـل         . القدرات املهنية اليت طرأ تغيري عليها     
وى األساسي، ومستوى إعادة التأهيـل،      املست(احلصول على شهادات على ثالثة مستويات       

  .األهلية يتم وفق مستوى االعتمادوأن تعديل سبل الدعم ذات ) واملستوى االستثنائي
وجيوز استخدام الدعم لتوظيف العاملني الذين طرأ تغيري على قدراهتم املهنية استناداً              -٢٠٥

 األحكام املتعلقة بالعاطلني  بشأن تعزيز وتشجيع العمالة، وإىل  ١٩٩١ لعام   ٤إىل القانون رقم    
) ١٦-سـابعاً  (٦/١٩٩٦ رقم   (MüM)عن العمل، واستناداً إىل املرسوم التربوي والتعليمي        

  . بشأن التطبيق
وميكن تقدمي الدعم للمشاركة يف اخلطط والربامج التدريبية اليت تشّجع العمالة إذا كانت               -٢٠٦

 .افظة على وظائف املشاركني فيها أو احملاخلطط والربامج التدريبية تعزز احلصول على العمل

يف مـساعدة    (HUF) ماليني فورنت  ٣وُتسهم املخصصات الكربى اليت تصل إىل         -٢٠٧
الساعني للحصول على وظائف على أن يصبحوا أصحاب أعمال ومشاريع، علماً بأنه مـن              

ر ملدة  املمكن تسديد املخصصات أو عدم تسديدها؛ وعالوة على ذلك، ُيمنح الدعم لألجو           
ستة شهور كحد أقصى وقد ال يزيد عن احلد األدىن لألجر اإللزامي؛ فضالً عـن تـسديد                 

  .تكاليف االستشارات املطلوبة لبدء أنشطة األعمال واملشروعات احلرة ومتابعتها
      ومن املمكن منح الدعم لألجور لإلسهام يف إعادة التأهيل املهـين بنـسبة تـصل                 -٢٠٨
وقد أمكـن   .  من األجور والفوائد واملستحقات اليت ُتدفع للموظفني       ئة يف املا  ١٠٠-٤٠إىل  

 فقط ألصحاب العمل احلائزين على شـهادات        ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ١منح الدعم اعتباراً من     
وميكن ألصحاب العمل طلب الدعم لألجور يف مركز العمل املخـتص يف مكـان              . اعتماد
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استثناء اهليئات اإلدارية العامة فـضالً عـن        الوظيفة أو يف املقر الرئيسي ألصحاب العمل، ب       
املنظمات املعنية مبيزانية البلديات احمللية أو الرمسية يف حال مت تعيني املوظفني الذين طرأ تغـيري            

  .نهم، ضمن إطار العالقات املهنيةعلى قدراهتم املهنية، أو سيتم تعيي
 التأهيل التابع لصندوق    وجيوز منح معونات الدعم من اجلزء اخلاص بصندوق إعادة          -٢٠٩

 من أجل إنشاء وتغيري أماكن العمـل،        - باالستناد إىل إجراءات املناقصات      -سوق العمالة   
ولتأمني إمكانية الوصول اجملاين إىل أماكن العمل فضالً عن حتديث أدوات العمل واالستثمار             

مؤقت منذ املنتصف ونتيجة لألزمة االقتصادية، تعذّر منح معونة الدعم هذه على أساس  . فيها
جتماعي،  وقد قام بتولّي دور الصندوق الربنامج التشغيلي للتجديد اال         .٢٠٠٩الثاين من عام    

  .الذي سيتم عرضه الحقاً
وميكن استرداد تكاليف نقل الركاب، واألخرى املتعلقـة بـاإلدارة، واألعمـال              -٢١٠

 التكـاليف وطـرح     اللوجستية، وتنظيم العمل، والنقل، يف شكل دعم تكاليف تعويضات        
  وقد ُتمنح معونات دعم تكاليف إعادة التأهيـل إىل أصـحاب العمـل الـذين            . العطاءات
 - يف إطار عقد ُيربم مع السلطات املعنية من خالل اعتماد إجراءات املناقـصات               -يوافقون  

على تعيني أشخاص ال ميكن توظيفهم يف سوق العمالة املنفتح نظراً لوضـعهم الـصحي أو                
  .ة والذين يستوفون شروط األهلية للحصول على شهادات االعتماد االستثنائيةاإلعاق

دعم األجور ودعم تعويضات التكاليف لتوظيف األشخاص الذين طرأ تغيري على قدراهتم                
   بآالف الفورنت  املهنية،

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الوصف
٢٠٠٩- ٢٠٠٧  
   الفورنتبآالف

  ٣٩ ٩٢٠ ١٩٦  ١٦ ٠٣٨ ٣٩٩  ١٥ ٨٩٢ ٨٤١  ٧ ٩٨٨ ٩٥٦  دعم األجور
  ٧٨ ٧٦٩ ٠٣٤  ٢٩ ٤٤٠ ٦٩٨  ٢٨ ٧٧١ ٧٥٨  ٢٠ ٥٥٦ ٥٧٨  دعم املنظمات احملمية

  ى دعمدعم املنظمات اليت تتلقّ
  ٧ ٥٠٠ ٧٤٨  ٢ ٥٨٣ ٧٩١  ٣ ٠٢٧ ٦٦٠  ١ ٨٨٩ ٢٩٧  التكاليفتعويضات 

  ١٢٦ ١٨٩ ٩٧٨  ٤٨ ٠٦٢ ٨٨٨  ٤٧ ٦٩٢ ٢٥٩  ٣٠ ٤٣٤ ٨٣١  اجملموع

 للتجديد االجتماعي، ميكن منح أشكال الدعم التالية        ضمن إطار الربنامج التشغيلي     -٢١١
من أجل تشجيع توظيف األشخاص ذوي القدرات املهنية اليت طرأ تغيري عليها باالستناد إىل              

ويف إطار الربنامج املمـّول مـن االحتـاد         ) ١٩-سادساً( ١٣٢/٢٠٠٩املرسوم احلكومي   
 املهنيـة   ف األشخاص ذوي القدرات   تقدمي املساعدة إلعادة تأهيل وتوظي    "األورويب املعنون   

  ".اليت طرأ تغيري عليها
دعم األجور من أجل توسيع نطاق العمالة؛ دعم األجور يف نطاق إعادة : دعم األجور-٢١٢

التأهيل املهين؛ دعم توظيف األشخاص الذين يقدمون املساعدة أثناء العمل؛ دعـم تكلفـة              
  .رس على العمل وحماولة القيام بالعملاألجور لغرض اكتساب خربة عملية أو مهنية، والتم
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   ُيمنح الدعم بناء على الطلب يف إطار الربنـامج، لفتـرة    : دعم العمل الذايت أو احلر      -٢١٣
  .حلد األدىن ألجر العمل اإللزاميال تتجاوز الستة أشهر ولقيمة تصل إىل ا

تهدف االضطالع  تعويض تكاليف التنقّالت احمللية ومن نقطة إىل نقطة أخرى اليت تس            -٢١٤
. بالعمل واكتساب اخلربة العملية أو املهنية بني مكان اإلقامة أو مقر العيش ومكـان العمـل               

وميكن أيضاً أن يتحدد تعويض تكاليف التنقّالت احمللية ومن نقطة إىل نقطة أخـرى املتـصلة                
      مي  باالسـتناد إىل املرسـوم احلكـو   -بالذهاب إىل العمل واكتساب خربة عملية أو مهنيـة          

 يف احلالة اليت يتم فيها الذهاب إىل العمل باستخدام املركبـة            -) ٢٦-ثانياً( ٣٩/٢٠١٠رقم  
كما ميكن أيضاً دعم نقل     . اخلاصة وكذلك لألشخاص املصابني بعجز بدين أو بإعاقة وألقارهبم        

 بني  جمموعات من الركاب يف احلالة اليت يقوم فيها صاحب العمل بتأمني تكاليف نقل املوظفني             
وُتدعم أيضاً التنقّالت   . ومكان العمل وذلك يف شكل نقل مجاعي      ) مقر عيشهم (مكان إقامتهم   

احمللية ومن نقطة إىل نقطة أخرى املتصلة بالسعي للحصول على وظيفة إذا ما استدعى ذلـك                
التنقّل من أجل احلصول على رأي اخلرباء حول الصحة املهنية ومدى مالءمة التدريب الـذي               

ويكون التعويض عن التكاليف املرتبطة بالصحة املهنية وبفحوصات مـدى          . مركز العمل يعده  
أو مؤسسة التدريب، لكن التعويض عـن       /مالءمة التدريب مطلوباً عن طريق صاحب العمل و       

  .تكاليف الفحوصات يدفع مباشرةً من مركز العمل إىل املنظمة اليت جتري الفحوصات
وقد ُيطلـب   : لة تدريب املوظفني املنخرطني يف العمل     دعم تكاليف التدريب يف حا      -٢١٥

 تـوظيفهم دون    الدعم من قبل أصحاب العمل الذين يوظفون عاملني يتعذر االسـتمرار يف           
  .إخضاعهم للتدريب

جـل تـشجيع     تقوم هنغاريا بتطبيق أدوات السياسة الضريبية األربع التالية مـن أ            -٢١٦
  .أصحاب العمل واملوظفني

اليت يكون فيها األشخاص ذوي إعاقة بالغة، ُتخفّض الضريبة على أسـاس            يف احلالة     -٢١٧
 من احلد األدىن لألجر الشهري،       يف املائة  ٥ تعادل) خمصصات شخصية (الضريبية الكلية بنسبة    

ويسري مفعول التخفيض منذ اليوم األول من السنة الضريبية، وكل شهر اعتباراً مـن الـشهر      
 حالة اإلصابة باإلعاقة وطوال الفترة اليت تستمر فيها هذه احلالـة،  الذي يقع فيه اليوم األول من   
  .٢٠١٠ فورنت شهرياً يف عام ٣ ٦٧٥وبلغت قيمة ذلك . وبناء على الشهادة ذات الصلة

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ٦٧ ٠٠٠  ٦٨ ٠٠٠ عدد األشخاص الذين يستعملون البدالت الضريبية املخصصة 

   فورنتمليار ٢,٧   فورنتمليار ٢,٥  معدل الضريبة املعفاة من قبل الدولة

بشأن ضريبة الشركات وضريبة األرباح،      ١٩٩٦ لعام   ٨١استناداً إىل القانون رقم       -٢١٨
 حني يتم توظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية طـرأ          -ميكن خفض أرباح ما قبل الضريبة       
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لقـدرات   على أن تدفع أجور املـوظفني ذوي ا     - على األقل     يف املائة  ٥٠تغيري عليها بنسبة    
املهنية اليت طرأ تغيري عليها كل شهر لكل لشخص، ولكن باعتماد احلـد األدىن لألجـور                
املعتمد يف اليوم األول من السنة الضريبية كحد أقصى، شريطة أن ال يتجاوز متوسط عـدد                

  . شخصاً يف السنة الضريبية٢٠املوظفني املستخدمني من قبل دافع الضريبة 

  ٢٠٠٨   ٢٠٠٧  
  ٧٥٦  ٧٩٨  البدالت الضريبية  ونلمعاملشاريع الذين يستعدد أصحاب 
  فورنتن  مليو٦٢٠   مليون فورنت٥٩٤   الدولة  قبلملعفاة منامعدل الضريبة 

التعاونية االجتماعية هي تعاونية هتدف إىل إجياد فرص عمل ألعضائها العاطلني عن              -٢١٩
نهوض بوضـعهم االجتمـاعي     العمل أو احملرومني على املستوى االجتماعي، وإىل تشجيع ال        

القاعدة الضريبية  ) باستثناء التعاونيات املدرسية  (وُتنشئ التعاونيات االجتماعية    . بطرق أخرى 
الضريبية مبوجب قواعد وقوانني تتصل برابطات األعمـال غـري    اخلاصة هبا وحتّدد إعفاءاهتا

التعاونيات االجتماعية إعفاءات وُتمنح . الرحبية ذات املنافع العامة واملنافع العامة ذات األولوية    
  .يلية ضمن اإليرادات اإلمجاليةضريبية باملعدل الذي متثله إيراداهتا املتحّصلة من األنشطة التفض

 يف احلالة الـيت     -جيوز ألصحاب األعمال احلرة واملشاريع اخلاصة خفض إيراداهتم           -٢٢٠
 علـى    يف املائة  ٥٠ بنسبة   يتم فيها توظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية قد طرأ تغيري عليها          

األجور للموظفني على أساس شهري للشخص الواحد، ولكن باعتماد   على أن تدفع-األقل 
، بلغـت   ٢٠١٠يف عام   (احلد األدىن لألجور املعتمد يف اليوم األول من الشهر كحد أقصى            

  ). فورنت٧٣ ٥٠٠ قيمة احلد األدىن لألجر

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ٢٦٧  ٢٥٠ الضريبية  الذين يستخدمون اإلعفاءاتاخلاصة عدد أصحاب املشاريع 

  مليون فورنت٢٤٤  فورنتن  مليو٢٠١  معدل الضريبة املعفاة من قبل الدولة

تعترب جلنة احلوار اخلاصة بإعادة التأهيل اهليئة املعنية بتمثيل مصاحل األشخاص الذين              -٢٢١
ب املتعلق بصاحب العمل واجلانب     اجلان: وهلذه اللجنة جانبان  . طرأ تغيري على قدراهتم املهنية    

وميثل االحتاد احمللي للعاملني يف الـصناعات والبلـديات املـوظفني ذوي            . املتعلق باملوظف 
نظمات احملميـة متثـل     القدرات املهنية اليت طرأ تغيري عليها، يف حني أن الرابطة الوطنية للم           

  .أصحاب العمل
 حيث يتم أيـضاً متثيـل اجلانـب         -تقوم اهليئة املشرفة على صندوق سوق العمل         -٢٢٢

احلكومي باإلضافة إىل الشركاء االجتماعيني، فيما يتمثّل املوظفون بواسطة منـدويب نقابـة             
  . إعانات الدعم املتصلة بالعمالةختصيص وتوزيع  بدور هام يف-العمال 
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هبدف إنشاء  " فرصة من أجل املستقبل   " برنامج   ٢٠٠٢وقد أطلقت احلكومة يف عام        -٢٢٣
 الذي بوشر به من أجـل  -ويرمي برنامج سوق العمل املركزي      . كن عمل جديدة ونائية   أما

 إىل احلثّ على إنشاء أماكن عمل جديدة فضالً عن تـشجيع         -نشر العمل يف املناطق النائية      
تطبيق أشكال العمل املرنة، واألداء األكثر مرونة ملنظمات العمل، ومواصلة حتـديث ثقافـة          

ادة انتشار األعمال يف املناطق البعيدة والنائية، متنح املناقصات فرصـةً           فمن خالل زي  . العمل
أمـا  . لكي تنفذ أيضاً إىل سوق العمل اجلهات الفاعلة اليت تنتمي إىل اجملموعات احملرومـة             

مقّدمو الطلبات هؤالء الذين خيلقون أيضاً فرصاً مؤاتية لألشخاص املصابني بإعاقة فُيولـون             
  .اعتباراً خاصاً

   ٢٨ملادة ا    
  مستوى املعيشة الالئق واحلماية االجتماعية     

ُتقدَّم خدمات رفاه ورعاية األطفال مبوجب األحكام األساسية لرفاه األطفال جماناً إىل              -٢٢٤
ويف حالة اخلدمات اخلاضعة لدفع الرسوم، ُتدفع رسوم ُمخفّضة         .  من هذه اخلدمات   املستفيدين

   . يف املائـة   ١٠٠  نـسبة  ، وقد يصل مستوى احلسم إىل     ةعيوفقاً ملستوى االحتياجات االجتما   
 يف ٥٠أما الوجبات الغذائية اليت ُتقّدم إىل األطفال ذوي اإلعاقة فيتم دعمها حبـسم نـسبته    

وقد ُتقّدم أمـور أخـرى ذات       .  بغّض النظر عن الوضع االجتماعي لألطفال وأسرهم       املائة
  .لى الصعيد االجتماعين احلرمان عأفضلية إذا كانت األسرة تعاين م

ويف إطار نظام احلماية االجتماعية، فإن سبل الدعم املقّدمة لشراء السلع، فضالً عن               -٢٢٥
الدعم املايل الذي ُيمنح على أساس اإلعاقة وميكن االستفادة منه جماناً، ترمي إىل احلّد مـن                

  .ليف اإلضافية املرتبطة باإلعاقةالفقر وسداد التكا
 إىل املسامهة   ة احلاد ة البدني اإلعاقةات النقل املقّدمة إىل األشخاص ذوي       وهتدف إعان   -٢٢٦

وميكن منح الدعم لشراء سيارات     . بشكل جزئي يف تكاليف النقل اإلضافية املرتبطة باإلعاقة       
   من سعر الشراء، علماً بأن القيمة العليا قـد حـددت            يف املائة  ٦٠الركاب بنسبة تصل إىل     

وبأن احلد األقصى الذي ميكن منحه ألغراض حتويـل أشـكال            فورنت،   ٣٠٠ ٠٠٠ مببلغ
  . فورنت٣٠ ٠٠٠سيارات الركاب هو 

عن طريق دعـم الـضمان      (متنح جهة التأمني الصحي إعانات لألشخاص املؤمَّنني          -٢٢٧
لشراء املعينات الطبية اليت تنتمي إىل اهليكل الذي يتوافق مـع معيـار منظمـة               ) االجتماعي

وجيوز لكل األشخاص املؤمَّنني استعمال املعينات الطبية اليت . EN ISO 9999التقييس الدولية 
وُتطلب املعينـات هلـؤالء     . تتطابق أوضاعها مع ما ورد وصفه يف بيان املعينات قيد البحث          

 يف مرسوم خاص املعينات املدعومـة وشـروط         وحتدد. املرضى ضمن وصفة يعدِّها الطبيب    
ويف الوقت احلايل جيري دعم املعينـات الطبيـة         . دعمطلبها فضالً عن معدالت معونات ال     

 ولدى قيام املرضى بشراء املعينات الطبية، فإهنم        . يف املائة  ٩٨ و ٨٠و ٧٠ و ٥٠بنسب قدرها   
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ليسوا مضطرين إىل دفع كامل مثنها ومن مثّ مطالبة جهة التأمني بسداد التكاليف، بل يطلب               
ويف احلالة اليت حيق للمرضى فيها      . دار اإلعانة منهم فقط دفع اجلزء املتبقي الذي يزيد على مق        

الدولة أيضاً بتغطية تقوم التمتع بالرعاية الصحية العامة ويكون يف حوزهتم شهادة هبذا الشأن،       
 األسس التنظيمية القانونية لـدليل اإلنترنـت       وأُكملت. اجلزء الذي يتعني على املرضى دفعه     

  . باملعلومات الوافيةل تزويد املرضىية املدعومة من أجاملتعلق باملعينات الطب
 للشخص املصاب بإعاقة بالغة     الطبيعيُتمنح البدالت األسرية األعلى قيمة إىل الوالد          -٢٢٨

 أو الوصّي أو الوصـّي  املعين الكافل،، أو الكافل الوالد، أو الوالد  الزوجأو الوالد بالتبّني، أو     
لذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر التمتـع     كما حيّق لألشخاص ذوي اإلعاقة احلادة ا      . اخلاص

فع قدر أكرب من البدالت األسرية من        من حقوقهم الشخصية إذا دُ     اًحقبوصف ذلك   بالرعاية  
وجيوز منح الدعم املتعلق باإلعاقة لألشـخاص ذوي        . أجلهم حىت بلوغهم الثامنة عشرة عاماً     

  .ى بلوغهم الثامنة عشرة من العمراإلعاقة احلادة لد
وقد ُيصبح لدى األشخاص املصابني بإعاقة احلق يف التمتع باملعاش التقاعدي للضمان   -٢٢٩

وميكن التقّدم بطلب املعاش التقاعدي املتعلق      . االجتماعي الذي ُيدفع على أساس مبدأ التأمني      
باإلعاقة واملعاش التقاعدي املتعلق باإلعاقة النامجة عن التعّرض حلادث قبل بلوغ سن التقاعد             

  .ة القانونية ما اسُتوفيت الشروط التنظيميإذا
بيانات تتعلق باملعاش التقاعدي املتصل باإلعاقة واملعاش التقاعدي املتعلق باإلعاقة النامجة           

  عن التعّرض حلادث فضالً عن املعاش السنوي إلعادة التأهيل 
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  )األشخاص( عدد اخلدمات واإلمدادات املمنوحة

 ٢٣ ٢٣٨ ٢٦ ٢٧٢ ٣٤ ٣٨٦ ٣٩ ٢١١ دثالتقاعدي املتصل باإلعاقة واإلعاقة النامجة عن التعّرض حلاملعاش ا
 ١٢ ٥٢٥  ٢ ٢٤٦  -  -  املعاش السنوي إلعادة التأهيل 

  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  )األشخاص( عدد اخلدمات واإلمدادات املمنوحة

 املعاش التقاعدي املتصل باإلعاقة واإلعاقة النامجة عن
  ٣٦٣ ٠٠٠  ٣٥٩ ٠٠٠ ٣٥٦ ٠٠٠  ٣٥١ ٠٠٠  دث يف سن يتجاوز مستوى سن التقاعداض حلالتعّر

املعاش التقاعدي املتصل باإلعاقة واإلعاقة النامجة عن 
  ٤٠٢ ٠٠٠  ٤٢٩ ٠٠٠ ٤٤٢ ٠٠٠  ٤٥٣ ٠٠٠  التعّرض حلادث يف سن يقل عن مستوى سن التقاعد

  ٧ ٠٠٠  ٣٠٠  -    -  املعاش السنوي إلعادة التأهيل 

ستخدم إعانات الدولة غري القابلة للسداد لتغطية التكاليف اإلضـافية املتعلقـة            قد تُ   -٢٣٠
وجيوز منح  . بتهيئة شقق يسهل احلصول عليها عملياً لألشخاص املصابني بإعاقة بدنية حادة          

فورنت لبناء أو شراء شقة ميسورة جديـدة، وإعانـة           ٢٥٠ ٠٠٠إعانات تصل قيمتها إىل     
أقصى لتهيئة شقة قائمة تكـون خاليـة مـن العراقيـل             فورنت كحٍد    ١٥٠ ٠٠٠بقيمة  
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ومتنح اإلعانة من مؤسسة ائتمانية مفّوضة بذلك، استناداً إىل مقترح مقدم مـن             . واملعوقات
  .ية لرابطات األشخاص ذوي اإلعاقةاملؤسسة الوطن

والغرض من الدعم إلجياد مسكن هو مساعدة الراشدين الصغار الذين ختلّـوا عـن              -٢٣١
وهـؤالء  . املؤقت أو الدائم من أجل احلصول على شقة أو لتأمني مكان إقامة دائـم             التعليم  

الراشدون الصغار الذين حيّق هلم احلصول على الدعم من أجل إجياد مسكن هم األشـخاص               
الذين انقطعوا عن الدراسة عند بلوغهم سن الرشد، وال تتجاوز قيمـة مـا لـديهم مـن                  

.  من األصول املعّدالت احملّددة يف اللوائح القانونيـة        موجودات نقدية أو ضمانات أو غريها     
وميكن استخدام الدعم بشكل تام أو جزئي لشراء أو تعمري أو جتديد أو تغيري أو توسيع قطع                 
أراض أو شقق أو مساكن مستقلة أو مزارع، أو من أجل دفع رسوم اإلجيار املستحقة للشقق         

ويف . ائتمانية متّ تقدميه لغرض إقامـة مـرتل       املستأجرة، أو للسداد التام لقرض من مؤسسة        
حاالت مّربرة، ميكن أيضاً استخدام الدعم املقّدم لغرض إقامة مرتل كمسامهة واحدة يدفعها             

وجيب . تؤّمن هلم الرعاية املناسبة) لإلقامة(الشباب من ذوي اإلعاقة ملؤسسة اجتماعية داخلية        
س السنوات اليت أُنفقت يف التعليم املـستمّر،        حتديد معدل الدعم الالزم إلقامة مرتل على أسا       

  .ارية اخلاصة بالشخص ذي األهليةوباالستناد إىل القيمة املشتركة للموجودات النقدية والعق

   ٢٩املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة     

ينص الدستور على أنه من املتوجب أن يتمتع األشخاص باحلق يف االنتخاب سـواء           -٢٣٢
ولكل املواطنني اهلنغاريني الراشدين واملقيمني يف مناطق مجهورية هنغاريا          .للترّشح أو االقتراع  

حقوق االنتخاب الناشطة وغري الناشطة عند انتخاب ممـثلني هلـم يف جملـس األمـة، ويف           
وعند إجراء انتخابات ممثلي البلديات احمللية      . االستفتاءات الوطنية، وبناء على مبادرات شعبية     

، ميكن أن ُينتخب املواطنون اهلنغاريون الراشدون واملقيمـون يف          )الُعَمد(ورؤساء البلديات   
مناطق مجهورية هنغاريا، واملواطنون الراشدون يف الدول األعـضاء األخـرى يف االحتـاد              
األورويب واملقيمون يف مناطق مجهورية هنغاريا، كما ميكنهم أن ينتخبوا إذا ما كانوا يقيمون              

قة مجهورية هنغاريا يف يوم االنتخابات أو االستفتاءات الوطنية، مع العلم بأن املواطنني           يف منط 
ووفقاً ألحكام  . اهلنغاريني هلم وحدهم احلق يف أن ُينتخبوا حمافظني أو ُعَمد ملدينة بودابست           

 ونتيجةً لذلك ال يشاركون يف      -الدستور، فإن األشخاص الذين ال يتمتعون حبق االنتخاب         
 هم أولئك اخلاضعني لوصاية حتّد مـن        -ات االستفتاء وال يف املبادرات الشعبية كذلك        عملي

قدراهتم وأهليتهم أو تستبعدها أو الذين ُيمنعون من ممارسة الشؤون العامة، واملـساجني أو              
الذين خيضعون ملعاملة مؤسسية إلزامية صدر أمر بشأهنا يف إطار الدعاوي القضائية اجلنائيـة              

 يف هنغاريا، الطلب Alajos Kissففي احلالة املتعلقة بأالجوس كيس ).  حكم هنائيبناء على(
 قّررت املفوضية األوروبية حلقوق اإلنسان أن االستبعاد التام والعام مـن          ،٣٨٨٣٢/٠٦رقم  
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 من الربوتوكول التكميلي لالتفاقية األوروبية حلقـوق  ٣حقوق االنتخاب هو مناقض للمادة  
  املتعلقة باألشخاص ذوي القدرة احملدودة على التصرف الذين أُعلن أهنـم           اإلنسان يف احلالة    

 .ال يتمتعون حبق املشاركة يف االنتخابات دون التأكد من قدرات كلٍّ منهم على حدة

وبصرف النظر عن ضمان حقوق املشاركة السياسية التقليدية، يكفل الدستور أيضاً             -٢٣٣
غاريني باحلق يف تقلّد املناصـب      نتمتع مجيع املواطنني اهل   إذ ي : حقوقاً أخرى تتعلق باملشاركة   

تقدمي  العامة مبا يتوافق مع مهاراهتم وقدراهتم ومؤهالهتم ومعرفتهم املهنية، كما أن حقهم يف            
واستناداً إىل احلكم املذكور أعاله من أحكام الدستور، حيق لكل          . العرائض هو حق مضمون   

عريضة مكتوبة أو بشكوى إىل املنظمة الرمسية املختصة       شخص يف مجهورية هنغاريا أن يتقدم ب      
  .ة أو باالشتراك مع أشخاص آخرينإما بصفة مستقل

 بشأن إجـراءات االنتخابـات، جيـوز        ١٩٩٧ لعام   ١٠٠واستناداً إىل القانون رقم       -٢٣٤
للمواطنني الناخبني الذين ال يستطيعون القراءة أو الذين يواجهون مصاعب حتول دون قيـامهم              

ملية االنتخاب نتيجة إصابتهم بعجز بدين أو نتيجة أسباب أخرى أن يطلبوا املـساعدة مـن          بع
مواطن ناخب آخر، أو يف حال عدم وجود ذلك أن يلتمسوا املساعدة املشتركة من اثنني مـن                 

وينص القانون على أنه جيوز اإلدالء باألصوات أو التصويت بشكل          . أعضاء جلنة فرز األصوات   
ويطـرح  . اً، وفقط يف مراكز االقتراع احملددة يف مكان إقامة املواطن الناخب          استثنائي شخصي 

 هلذه القاعدة فيما يتعلق بالتصويت من قبل املواطنني الذين يعانون مـن إعاقـة               استثناءالقانون  
 من قبل   - بناًء على طلب منهم      -ويف حاالٍت كهذه، جيب االتصال باملواطنني الناخبني        . بدنية

ن اثنني من أعضاء جلنة فرز األصوات ويف حوزهتما صندوق خاص متنقل ضـمن              ما ال يقل ع   
وقد يطلب املواطنون الناخبون كتابةً من رئيس املكتـب         . جمال اختصاص جلنة فرز األصوات    

االنتخايب احمللي، أو من جلنة فرز األصوات، إحضار الصندوق املتنقّل لإلدالء بأصواهتم يف يوم              
التصويت باعتماد الصندوق املتنقّل من قبل جلنة فـرز األصـوات يف         وجيب أن يتم    . التصويت

وإذا ما أصّر املواطنون املصابون بإعاقة على اإلدالء بأصـواهتم يف           . مكان إقامة املواطن الناخب   
مراكز االقتراع، فيمكنهم عندئذ االستعانة بناخبني آخرين، أو يف حال عدم وجـود ذلـك،               

  .صوات على النحو احملّدد أعالهأعضاء جلنة فرز األاالستعانة مبساعدة اثنني من 
وبناًء على القانون املتعلق حبرية تكوين الرابطات، حيق لكل األشـخاص، وبالتـايل               -٢٣٥

األشخاص املصابني بإعاقة، إنشاء منظمات ومجعيات مع أشخاص آخرين واالنضمام إليهـا            
ية، متنح الدولة دعماً تشغيلياً سنوياً حمّدداً       واستنادا إىل امليزانية املركز   . واملشاركة يف أنشطتها  

لست منظمات من املنظمات الوطنية املختلفة املعنية حبماية املصاحل متثل أشخاصاً مـصابني             
وانطالقاً . بضروب متنّوعة من اإلعاقة لكي يتسّنى هلم متابعة أنشطة محاية املصاحل اخلاصة هبم         

طنية املعنية حبمايـة املـصاحل بتمريـر الـدعم إىل     من اإلعانات السنوية، تقوم املنظمات الو  
 أي املنظمات الناشطة يف املقاطعات واألقاليم اليت حتتفظ بعضويتها          -املنظمات األعضاء فيها    

وميكن للمنظمات االجتماعية لألشخاص املصابني بإعاقة احلـصول علـى          . لدى الرابطات 
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رح املناقصات من أجل تقدمي خدماهتا      الدعم من موارد امليزانية املركزية عن طريق طلبات ط        
وُيمنح املزيد من الدعم احلكومي الرمسي لصيانة املنظمـات بواسـطة           . واالضطالع برباجمها 

الربنامج األهلي األساسي الوطين، الذي ُيقصد به تعزيز عمليات املنظمات املدنية أو األهليـة       
ويف وسـع   . طرح العطـاءات  فضالً عن تشجيع تطوير القطاع املدين من خالل الدعوة إىل           

املنظمات اليت متثّل مصاحل األشخاص املصابني بإعاقة أيضاً احلصول على الدعم الفردي مـن              
  .عمليات التطوير املهنية والفنيةموارد امليزانية املركزية لتنفيذ الربامج و

   ٣٠املادة     
  أنشطة الترفيه والتسلية والرياضةاملشاركة يف احلياة الثقافية و    

 بشأن محاية التراث الثقايف على ضرورة بـذل         ٢٠٠١ لعام   ٦٤ينص القانون رقم      -٢٣٦
اجلهود من أجل ضمان الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة كاآلخرين عنـد              

املتعلـق باملتـاحف     ١٩٩٧ لعام   ١٤٠أما القانون رقم    . تيسري احلصول على التراث الثقايف    
يم العام فيقضي من حيث املفهوم العام بضرورة أن تكون السلع            املكتبات العامة والتعل   ولوازم

والغرض من هذا القانون يتمثـل يف       . واخلدمات الثقافية سهلة املنال لكل شخص يف هنغاريا       
وقد نّص على شـرط معاملـة       . تزويد كل شخص حبق التمتع باستعمال خدمات املكتبات       

 الوثيقة الوزاريـة    ٢٠٠٩وصدرت يف عام    . اجلميع على أساس املساواة بوصفه مبدأً أساسياً      
". توصية بشأن حتسني لوازم املكتبات لذوي اإلعاقة من مستعملي خدمات املكتبات          "املعنونة  

وتعمل املؤمترات التربوية العامة على توفري الفرصة لألشخاص املصابني بإعاقة لتقدمي تقـارير             
.  ترتقي بنوعية احلياة اليت يعيشوهنا     عن املشاكل اليت تواجههم مشفوعةً بالفرص اليت ميكن أن        

وبذلك، وعلى سبيل املثال، قّدم األشخاص الذين يعانون من عاهات بصرية أثنـاء انعقـاد               
وتعمـل  . مؤمتر إلكتروين تقريراً عن التقنيات اليت تسهم يف النفاذ إىل الوثائق اإللكترونيـة            

ملصابني بإعاقات فيما يتعلق بربامج     الدوائر احلكومية الثقافية على تقدمي الدعم إىل األشخاص ا        
، "الصوت املـشترك  "التعليم العام، وبالتايل إىل االحتفال الدويل لورشة عمل الفنون اخلاصة           

 لألشخاص ذوي العاهات البصرية فضالً عن األنـشطة         (Nyírség)وفعاليات رابطة نايرسيغ    
دوق الثقايف الـوطين الـدعم      ويقدم الصن . الثقافية والفنية لألشخاص املصابني مبتالزمة داون     

 للفعاليات التعليمية والفنية العامة وبرامج املنظمات املدنيـة      - عن طريق املناقصات     -املنتظم  
 التعليميـة   على سبيل املثال، املخيمات   (رمان  اليت تتعامل مع األشخاص الذين يعانون من احل       

 ").معهم، ومن أجلهم"عامة لرابطة والفنية ال

روط املتعلقة بالتسهيالت واملرافق السياحية بالنسبة لكـل مـن األطفـال            وتتطابق الش   -٢٣٧
، اليت دعا إليها    )تطوير املواقع واألماكن السياحية اجلذابة    (فالعطاءات املعنية بالسياحة    . والراشدين

الربنامج التشغيلي اإلقليمي، تفرض يف كل احلاالت شرطاً إلزامياً يقضي بضرورة توفري إمكانيـة              
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 مقدمة على أساسٍ    -وتضّم قاعدة البيانات السياحية الوطنية معلومات       . إىل املرافق جماناً  الوصول  
  .لسياحية اليت يسهل الوصول إليها تتعلق باملرافق ا-طوعي من قبل مقّدمي اخلدمات 

بشأن حقوق التـأليف والنـشر حـصول         ١٩٩٩ لعام   ٧٦ويشجع القانون رقم      -٢٣٨
ومبوجب هذا القانون، ميكـن لألشـخاص       . مني الثقافية األشخاص ذوي اإلعاقة على املضا    

فاستعمال األعمال  . املصابني بإعاقة احلصول جماناً على مجيع مضامني حقوق التأليف والنشر         
الفنية ألغراض خالف األغراض التجارية هو من بني االستعماالت اجملانية إذا ما ساهم بشكل 

   املتصلة مباشرة باإلعاقـة اخلاصـة   -إعاقة  حصري يف تلبية احتياجات األشخاص املصابني ب      
  .جاوز املستوى الذي يّربره الغرض وإذا مل يت-هبم 
كما ينص قانون الرياضة على أحكام تتعلق باأللعـاب الرياضـية الـيت ميارسـها            -٢٣٩

فيقوم االحتاد اهلنغاري الرياضي لألشـخاص ذوي االحتياجـات         . األشخاص ذوو اإلعاقة  
) األوملبية الدوليـة للمعـّوقني    ( واللجنة الباراملبية اهلنغارية     -وجب قانون    املنشأ مب  -اخلاصة  

بإجراء املباريات وأنشطة الترفيه والتسلية واالستجمام والرياضة الطالبية لألشخاص املصابني          
  .بإعاقة باالستناد إىل الدعم املقدم من الدولة، وتنظيمها واإلشراف عليها

 بإعاقة الوصول إىل أماكن املباريات فضالً عـن مرافـق            وميكن للطالب املصابني    -٢٤٠
الترفيه واالستجمام والتسلية والرياضة بنفس الطريقة اليت يصل إليها الطالب األصّحاء ضمن            

وعموماً، متنح امليزانية املركزيـة والبلـديات احملليـة         . إطار النظام التعليمي املدرسي العادي    
غراض الدعم القتناء األدوات واملعدات اخلاصة فضالً عن        واملؤسسات العامة اليت تليب هذه األ     

توفري مرافق الترفيه واالستجمام والتسلية والرياضة لألطفال املصابني بإعاقة، وذلك يف شكل            
  .األوقات ورهناً بالفرص املتاحةمناقصات ويف كل 

  الوضع اخلاص للمصابني بإعاقة من نساء وأطفال  -ثالثاً  

   ٦املادة     
  ء ذوات اإلعاقة النسا    

حيتوي احلكم الدستوري املتعلق حبظر التمييز على أساس اإلعاقة أيضاً علـى نـصٍّ                -٢٤١
فلقد أُعلن أن مجهورية هنغاريا تكفل      . حيظر التمييز على أساس اإلعاقة والتمييز بني اجلنسني       

سية واالقتصادية  أيضاً بأن يتمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة جبميع احلقوق املدنية والسيا           
واستناداً إىل القانون املتعلق بتكافؤ الفرص، يتم تصنيف نوع اجلـنس           . واالجتماعية والثقافية 

  .باعتباره إحدى اخلواص احملمية
بشأن االستراتيجية الوطنية   ) ٢١-أوالً (١٠٠٤/٢٠٠١حيدد املرسوم احلكومي رقم       -٢٤٢

، ٢٠٢١ة الغايات املقّرر بلوغها حبلول عام       اليت تشجع املساواة االجتماعية بني الرجل واملرأ      
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املتعلق خبطة القيـاس األوىل     ) ٢١-رابعاً (١٠٩٥/٢٠١٠فيما ينّص املرسوم احلكومي رقم      
املهام اليت تغطـي     لالستراتيجية الوطنية لتشجيع املساواة االجتماعية بني الرجل واملرأة على        

  .٢٠١١ و٢٠١٠العامني 

  ٧املادة     
  اقةاألطفال ذوو اإلع    

وبناء على ذلـك، يتخـذ األطفـال    .  صّدقت هنغاريا أيضاً على اتفاقية حقوق الطفل   -٢٤٣
 - كاختيار املدارس على سبيل املثـال   -باالشتراك مع أهاليهم قرارات بشأن قضايا تتعلق حبياهتم         

ويتم تنفيذ نظام االعتماد على الـذات لألطفـال يف          . بعد بلوغهم سن الرابعة عشرة من العمر      
ام الرعاية واحلماية اخلاصة باألطفال، فيما ُينفّذ نظام االعتماد علـى الـذات للطـالب يف                نظ

وقد أنشأت املنظمات الوطنية لتمثيل املصاحل اليت تتعامل مع قضايا          . املؤسسات التعليمية العامة  
ملعين وينهض أمني املظامل لألجيال املقبلة، واملفّوض ا      . اإلعاقة فروعاً خاصة باألشخاص الصغار    

  .حبقوق األطفال، وممثل حقوق األطفال، بدور مرموق وبارز يف محاية حقوق األطفال
 وبالتايل تلـك    -وحيّدد قانون محاية الطفل احلقوق وااللتزامات األساسية لألطفال           -٢٤٤

 كما يغطّي أنشطة محاية احلقوق اليت يضطلع هبا أمـني           -اخلاصة باألطفال املصابني بإعاقة     
  . ثل حقوق األطفال إىل جانب الطريقة املّتبعة يف متثيل املصاحلاملظامل، ومم

يقوم أمني املظامل بتشجيع محاية احلقوق الدستورية لألطفال مـن خـالل األدوات               -٢٤٥
وتتمثل املهمة املنوطة به يف معاينة حاالت سوء املعاملة فيما يتعلـق بـاحلقوق              . اخلاصة به 

وُيرفع تقريـر   . تدابري عامة أو فردية من أجل معاجلتها      الدستورية لألطفال فضالً عن إطالق      
  .كل سنة) جملس األمة(عية العامة هبذه التدابري إىل اجلم

يؤّمن ممثل حقوق األطفال احلماية للحقوق املنصوص عليها يف القـانون اخلاصـة               -٢٤٦
لتعّرف على  باألطفال الذين يتلقون احلماية والرعاية فضالً عن قيامه مبساعدة األطفال على ا           

ويويل املمثل االنتباه اخلاص حلماية األطفال احملتاجني إىل       . تلبيتها/حقوقهم والتزاماهتم وإعماهلا  
رعاية خاصة، كما يساعدهم يف رفع الشكاوي اخلاصة هبم، وقد يستحدث عملية النظر يف              

 األطفال،  كما يشارك أيضاً يف املناقشات اليت تتناول خدمات رفاه        . تلك الشكاوي ومعاينتها  
وهـو ميثـل    . ويف اجتماعات اهليئة اإلقليمية حلماية األطفال املتعلقة بتحديد مكان احلضانة         

يض الذي يتم من قبـل      األطفال يف اإلجراءات املتصلة باإلشراف التربوي على أساس التفو        
  .مكتب الوصّي

رية يف  وحيّق ملمثل حقوق الطفل أن يطلب معلومات ووثائق وأن جيمع معلومات فو            -٢٤٧
كما أن ممثِّـل حقـوق      . جمال الكيان الذي يتعامل مع رفاه الطفل وخدمات محاية األطفال         
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الطفل ُملزم بالقيام بشكل سليم مبعاجلة املعطيات الشخصية اخلاصة باألطفال مبوجب اللوائح            
  .القانونية املعنية حبماية البيانات

:  يف منتدى متثيل املصاحل هم     -ت   الذين يتمتعون حبق التصوي    -واألعضاء املنتخبون     -٢٤٨
ممثلو هيئة االعتماد على الذات لألطفال، والوالدون أو املمثلون القانونيون لألطفال الـذين             
يتلقون الرعاية، وممثلو الراشدين الصغار، وممثلو موظفي املؤسسات، وممثلو الكيـان الـذي             

كاوي الواردة ويبّت يف قضايا     ويقوم منتدى متثيل املصاحل مبعاينة الش     . يصّرف شؤون املؤسسة  
تقع ضمن نطاق اختصاصه، وقد يستحدث املزيد من التدابري مع اجلهة املشّغلة، ومع ممثلـي               

وقد يكّون منتدى متثيل املـصاحل      . حقوق الطفل، ومع املنظمات األخرى ذات االختصاص      
قترحاً من أجل   رأياً ُيحيله إىل رئيس املؤسسة حول قضايا تتعلق بالراشدين الصغار، ويطرح م           

ختطيط وتشغيل خدماٍت تنفّذ انسجاماً مع األنشطة األساسية للمؤسسة، وكـذلك حـول             
وافقة لدى إقـرار    وميارس منتدى متثيل املصاحل حق امل     . استخدام العائدات املستمدة من ذلك    

  .سياسات معينة
ئة االعتماد  جيوز للطفل، أو ألحد والدي الطفل أو أي ممثل قانوين آخر له، وممثل هي               -٢٤٩

على الذات للطفل، وممثل الراشد الصغري فضالً عن منظمات متثيل املصاحل واملنظمات املهنية             
 إىل  - مبوجب ما تفرضه أحكام الـسياسات        -اليت حتمي مصاحل األطفال، تقدمي الشكاوي       

ال رئيس املؤسسة أو إىل منتدى متثيل املصاحل من أجل معاجلة املشكالت املتصلة باحلكم يف ح   
ويعمـد  . التعدي على حقوق الطفل أو يف حال خرق االلتزامات من قبل موظفي املؤسسة            

أو منتدى متثيل املصاحل إىل معاينة الشكوى املرفوعة وتقدمي معلومات عـن    /رئيس املؤسسة و  
وجيوز ألحد والدي الطفل أو أي ممثل قانوين آخر له، أو ممثل        . أساليب ممكنة أخرى ملعاجلتها   

تماد على الذات للطفل، أو ممثل الراشد الصغري، اللجوء إىل مشغِّل املؤسسة أو إىل              هيئة االع 
ممثل حقوق األطفال إذا ما عجز رئيس املؤسسة أو منتدى متثيل املصاحل عن إرسال إشـعار                

 يوماً، أو يف حال عدم موافقته علـى اإلجـراء           ١٥بشأن نتائج معاينة الشكوى يف غضون       
م األطفال املقيمون يف املؤسسات الداخلية بإنشاء هيئات للحكم الذايت          وميكن أن يقو  . املّتخذ

 وجيوز هليئة االعتماد على الذات لألطفال، اليت متّ انتخاهبا بـأكثر           . من أجل متثيل مصاحلهم   
.  من األطفال، أن متضي يف متثيل مجيع أطفال املؤسسة الداخليـة لألطفـال             يف املائة  ٥٠من  

على الذات لألطفال بشأن أدائها اخلاص عن طريق طلب رأي رئيس           وتبّت هيئات االعتماد    
 والتشغيلية اخلاصة هبا، اليت وافـق       ةالتنظيميوتبدي جمموعة األطفال قبوهلا للقواعد      . املؤسسة

وال ميكن رفض املوافقة إال إذا كانت القواعد معاكسة للقـوانني أو            . رئيس املؤسسة عليها  
وقد تقوم هيئة االعتماد على الذات  . شغيلية أو لسياسة املؤسسة   مناقضة للقواعد التنظيمية والت   

لألطفال بتكوين رأي توجهه إىل رئيس املؤسسة حول أداء املؤسسة الداخليـة لألطفـال،              
  .وحول كل القضايا املتعلقة باألطفال، على أن يأخذ مدير املؤسسة هذه اآلراء بعني االعتبار
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ابني باإلعاقة، وتطويرهم وتعليمهم وفقاً لنوع اجلنس،       تتم تنشئة البنات والبنني املص      -٢٥٠
ويعترب اإلدماج وفقاً لنوع اجلنس منوذجياً أيضاً بشكل أساسـي يف           . ضمن مجاعات خمتلطة  

وال تتـوافر   . الرعاية املؤسسية االجتماعية واملتعلقة حبماية الطفل يف سياق األنشطة النهارية         
  .علق بأوضاع البنني والبناتبيانات حول وجود اختالفات أخرى فيما يت

ينص الدستور وقانون محاية الطفل على أن األطفال املصابني بإعاقة يتمتعون بنفس              -٢٥١
احلقوق على قدم املساواة كغريهم من األطفال، وأهنم ميارسوهنا بنفس الطريقة اليت ميارس هبا              

بيقهـا يف حالـة     أما فرص األفضليات اليت ميكـن تط      . األطفال األصحاء اآلخرون حقوقهم   
 .  األطفال ذوي اإلعاقة، فُتعرض يف سياقات تتصل مبواد أخرى

  لتزامات خاصةا  -رابعاً  

  ٣١املادة     
  مجع اإلحصاءات والبيانات    

ولقد نشأ الشرط . املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة بالتنّوع البالغ يّتسم مجع البيانات -٢٥٢
وبناء عليه، أسندت   . ة اليت وضع فيها التقرير الوطين     املتعلق بتكوين صورة موّحدة أثناء الفتر     

اإلدارة اليت تتعامل مع توفري الفرص املتكافئة إىل املؤسسة العامة مهمة استكشاف عمليـات              
مجع البيانات والقيام بدقة بإرساء جمموعات من البيانات اليت تصف خمتلف األوضاع احلياتية             

. لدراسة اليت توفّر مبادئ توجيهية لتحقيق االتساق      لألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن إمتام ا      
ويتمثل اهلدف الثانوي يف توفري بيانات فعلية من شأهنا أن تدعم قرارات السياسات املهنية اليت 

  .تؤثر يف نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة
 بشأن اإلحصاءات، فإن طلـب التـوفري   ١٩٩٣ لعام ٤٦واستناداً إىل القانون رقم      -٢٥٣
. لزامي للبيانات عن املعلومات الشخصية لألشخاص الطبيعيني ال يتم إال مبوجب القـانون          اإل

 ٢٨٨/٢٠٠٩، دخل حّيز النفاذ املرسوم احلكومي رقـم         ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١ففي  
بشأن البيانات اليت متّ مجعها مثّ تولّى أمرها الربنامج الوطين جلمع البيانـات       ) ١٥-ثاين عشر (

". املعّممة" ويفيد هذا كأساس ملعظم عمليات مجع البيانات املستهدفة و         .(OSAP)اإلحصائية  
ويقوم املكتب املركزي لإلحصاءات بإدارة شؤون الربنامج الوطين جلمع البيانات اإلحصائية،           
وبتجميع وإعداد مسوّدة هذا الربنامج، فيما يقدم اجمللس الوطين لإلحصاءات الـرأي هبـذا              

قت املالئم الذي ميكن فيه للمنظمات الوطنية لألشخاص املـصابني          وهذا هو الو  . اخلصوص
 ١٢٠٦البيـان   : "ويشمل ذلك مجلة أمور من بينها     . بإعاقة أن تعرض أيضاً وجهات نظرها     

للربنامج الوطين جلمع البيانات اإلحصائية بشأن األمور اليت ميكن منحها بشكل نقـدي أو              
 تفاصيل تتعلق بأولئـك     -مع البيانات اإلحصائية     للربنامج الوطين جل   ١٥١٥البيان  "، و "عيين
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 للربنامج الوطين جلمع البيانـات      ١٩١٥البيان  "، و "الذين يتلقّون بدالت وخمّصصات أسرية    
 للربنامج الوطين جلمع    ١٩١١البيان  " التقرير اإلحصائي املتعلق بدعم األسرة، و      -اإلحصائية  

كما يتم يف إطار الربنامج الـوطين       ". اإلعاقةالبيانات اإلحصائية بشأن بيانات الدعم املتعلق ب      
جلمع البيانات اإلحصائية مجع بيانات إحصائية كل سنة عن رفاه األطفال، ومحاية األطفال،             

. واألنشطة االجتماعية، وعن أنشطة هيئة التعليم العايل وفوائد النقل لألشخاص املعوقني بدنياً           
لوزارة ) ١٩-ثامناً (٧٦/٢٠٠٤ املرسوم رقم    وُتجمع البيانات يف جمال الصحة باالستناد إىل      

أما البيانات اإلحصائية املتعلقة باملعـاش التقاعـدي        . EszCsMالصحة والرفاه العام واألسرة     
ومبوجب قانون لغة اإلشـارة،  . لإلعاقة فُتجمع من قبل هيئات إدارة ضمان املعاش التقاعدي      

مة جماناً من املترمجني الفـوريني للغـة      حتتفظ املؤسسة العامة بسجالت تتعلق باخلدمات املقد      
اإلشارة، حمّددةً البيانات املتعلقة بعدد الساعات اليت استخدمها الشخص الذي حيتاج إىل هذه             
اخلدمة، فضالً عن تبيان ما إذا كانت اخلدمة قد اسُتخدمت بشأن خطة طالبية أو تـدريب                

م معني بسجالت تتعلـق بـاملوظفني       وحتتفظ اهليئة العامة للعمالة بناًء على مرسو      . للراشدين
  .لئك الذين لديهم ورشة عمل حمميةاملعتمدين وكذلك بشأن أو

ومبوجب القانون املتعلق باإلحصاءات، تعترب نتائج مجـع البيانـات الـيت أجرهتـا          -٢٥٤
  باستثناء البيانات املوثوقة   -املنظمات اليت تنتمي إىل اهليئة اإلحصائية العامة مبثابة نتائج عامة           

         .وتوفّر هذه املنظمات التسهيالت لنشر البيانـات ضـمن نطـاق اختـصاصها            . واملعتمدة
: أما املنظمات التابعة للخدمة اإلحصائية الرمسية فيمكنها توفري املعلومات للـهيئات التاليـة            

اهليئات احلكومية وهيئات اإلدارة العامة، واملنظمات االجتماعية، وجهات متثيـل املـصاحل،            
بلديات احمللية، واهليئات العامة، واملنظمات العلمية، واملنظمات االقتصادية، واهليئات املعنية          وال

ويغطي نظام املعلومات املسامهات    . بالسكان، واهليئات املعنية باالتصاالت واملنظمات الدولية     
غلب ويف أ . املستمدة من املنشورات ومن أرصدة البيانات املخزونة يف ناقالت بيانات أخرى          

مثالً، نظام املعلومات اخلاص بـالتعليم      (األحيان تنشر البيانات اإلحصائية يف املواقع الشبكية        
على (وهنالك أيضاً منشورات إعالمية سنوية      ) العام، ونظام املعلومات اخلاص بالتعليم العايل     

  ). االجتماعيةلإلحصاءاتسبيل املثال، اخلالصة الوافية 
ع بيانات حول األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء عمليـة التعـداد           ومت للمرة األخرية مج     -٢٥٥

كما أجرى املكتب املركزي لإلحصاءات دراسـة استقـصائية يف        . ٢٠٠١السكاين يف عام    
 هبدف دراسة ما إذا كان املستجيبون يواجهون يف سـياق سـعيهم             ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢عامي  

ف جتري عمليـة اجلمـع      وسو. للعثور على عمل عراقيل من جّراء إصابتهم بإعاقة مستدمية        
، ضمن  ٢٠١١املقبلة للبيانات الكلية املقبلة استناداً إىل القانون املتعلق بالتعداد السكاين لعام            

من ناحية، ومن ناحية أخـرى عـن        ) الذي يشمل السكان بأكملهم   (إطار التعداد السكاين    
 قدر أكرب من    طريق الفرز يف عينات ضمن إطار دراسة استقصائية تتضمن أسئلة خمتلفة وعلى           

ويضمن قانون التعداد السكاين الفرصة ملشاركة اجمللس الوطين املعين باإلعاقـة يف            . التفاصيل
  .بلورة الدراسة االستقصائية الواردة أعاله
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   ٣٢املادة     
  التعاون الدويل    

 لدعم التعاون   -" ليوناردو دا فينشي  " وبرنامج   ”Grundtvig“" غراندفيغ"أصبح برنامج     -٢٥٦
 ١٩٩٧يف عـامي    ( متوفرين يف هنغاريا منذ انطالقتهما تقريباً يف االحتـاد األورويب            -ويل  الد
وتعترب تلبية متطلبات األشخاص املصابني بإعاقة أحد األهداف املعلنـة يف صـك             ). ٢٠٠١و

ومـن  . ، اليت تعمل كمكتب وطينTempus Public Foundationتأسيس مؤسسة متبوس العامة 
 مؤسسة متبوس العامة االهتمام اخلاص لالحتياجات اخلاصة لدى النظر          أجل هذا الغرض، تويل   

يف العطاءات اليت تدعم التعاون يف جمال التدريب اخلاص وتعليم الكبار فضال عن منح معونات               
وبذلك، وفيما يتعلق ببند تكاليف التنقّل، ُتمنح معونة تتجاوز اجملمـوع األساسـي يف          . الدعم

 كما ُتدعم نفقات سفر العديد      -حمسوبة على أساس التكاليف الفعلية       -حاالت ُمقنعة ومربرة    
للتنقل يف أن تتم بلورة برنامج      " ليوناردو دا فينشي  "ويشترط مشروع   . من األشخاص املرافقني  

األسفار الدراسية بصورة مشتركة بني الشركاء احملليني والشركاء        /العمل املتعلق باملمارسة املهنية   
  .لتدريبية للمشاركني ومتابعتهاحفاظ على االحتياجات االدوليني، وذلك لل

سـيكيزفيهارفار مـشروعاً يف إطـار برنـامج      وقد أطلق مركز التدريب اإلقليمي  -٢٥٧
العطاءات الداعمة للتعاون العابر للحدود يف الربامج التدريبية اخلاصة واملعدة للكبار من أجل             

ؤسسات مقاطعـات كوفاسـزنا وهاريغيتـا       نقل التجارب احمللية وتطويع األساليب وفقاً مل      
وقد بدأ املشروع الفرعي إلعادة التأهيـل يف    . وماروس يف رومانيا اليت تدّرس باللغة اهلنغارية      

 حيث مت مبوجبه تنظيم احللقات الدراسية القائمة على املنهجيات يف موضوعات            ،٢٠٠٩عام  
ت الفيديوية ملعاجلة وجتهيز التجـربتني      ؛ وُنظمت املؤمترا  والتدرييبتتعلق بإعادة التأهيل املهين     

اهلنغارية والرومانية فيما يتعلق بالتدريب املهين ومعاودة تدريب األشخاص املصابني بإعاقـة            
وسيتم تدشني صفحة خاصة مبنتـدى إعـادة        . وذوي القدرات املهنية اليت طرأ تغيري عليها      

ّد كّراسة منهجية عن طريق مجـع       التأهيل التدرييب يف املوقع الشبكي ملركز التدريب، وسُتعَ       
  .تضمنة يف جتهيز التجربة ونقلهاعناصر احملتويات امل

  ٣٣املادة     
  لتنفيذ والرصد على الصعيد الوطينا    

استناداً إىل املرسوم احلكومي املعين مبهام ونطاق عمل الوزارات، ُتعترب وزارة املوارد              -٢٥٨
ووفقاً . ذ اتفاقية حقوق اِألشخاص ذوي اإلعاقة     الوطنية مسؤولة عن قيام هنغاريا بتنسيق تنفي      

للقواعد التنظيمية والتشغيلية للحقيبة الوزارية، ُتنفّذ املهمة من جانب اإلدارة العامة لـشؤون             
، تعمل عدة حقائب وزارية علـى       "التعميم"ويف سياق روح سياسة     . إعادة التأهيل واإلعاقة  

تعلقة باإلعاقة، وتقوم إدارات عامة عدة داخل       تشغيل وحدات تنظيمية تغطي أيضاً القضايا امل      
ومـن بـني هـذه      . الوزارات بتعيني موظف حكومي يكون خبرياً خمتصاً يف شؤون اإلعاقة         
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اإلدارات، جتدر اإلشارة إىل أمانة الدولة بالوكالة يف وزارة املوارد الوطنية اليت تتعامل بوجـه   
عاقة، أو مديرية إعادة التأهيـل يف       خاص مع شؤون الرياضة اليت ميارسها األشخاص ذوو اإل        

املكتب الوطين االجتماعي واملعين بالعمالة، اليت تعمل كمؤسسة أساسية يف وزارة االقتـصاد        
، )وهتتم باعتماد املنظمات اليت تنوي توظيف أشخاص طرأ تغيري على قدراهتم املهنية           (الوطين  

  ).فيذ وتنسيق خمتلف برامج الدعمام تناليت تتوىل مه(فضالً عن اإلدارة العامة إلعادة التأهيل 
وقد مت تفويضه مبوجب قرار  وُتنفّذ االتفاقية باالستعانة باجمللس الوطين املعين باإلعاقة؛  -٢٥٩

  .٤إىل  ١أما تركيبة اجمللس ومهامه فقد متت تغطيتها أعاله يف املواد من . حكومي
ي، كل من املفّوض لدى جملس       صوهنا بشكل أساس   وإمكانيةويتوىل تنفيذ االتفاقية،      -٢٦٠

وقد أصدر املفوض لدى جملـس     . األمة املعين حبقوق املواطنني واهليئة املعنية باملعاملة املتساوية       
 لإلبالغ عن نتائج الربنامج املعنون      ٢٠٠٩األمة املعين حبقوق املواطنني منشوراً منفرداً يف عام         

 .ال الشؤون املتعلقة باإلعاقةالذي أجرَي يف جم" إمنا بشكل خمتلف -مع االحترام "

تنفيذ االتفاقية حىت اكتمال التقرير، وبالرغم مـن        ) رصد(ن أي منظمة ملراقبة     عيَّمل تُ   -٢٦١
التجّمـع  "ومن األمثلة اجليدة على ذلـك       . ذلك ميكن القول إن الرصد املتواصل جارٍ عملياً       

الذي يعمل أيضاً علـى إعـداد   الذي أقامته املنظمات املدنية هلذا الغرض بالتحديد، و " املدين
وميكن أيضاً اعتبار أنشطة املؤسسة العامة أنشطة رصدية حيث إهنا تتعـاون يف             . تقرير الظل 

وبناء على طلب حكومي،    . تنفيذ العديد من املهام املستمدة من االتفاقية واليت ُعرضت أعاله         
ثائق دولية متعلقة مبـسائل     قامت املؤسسة العامة بإعداد قائمة مؤشرات ُتربز عملية التنفيذ لو         

 إعداد قائمة مؤشرات من أجل مراقبة تنفيذ اتفاقية حقـوق            من ذلك  اإلعاقة؛ وكان الغرض  
، وخطة عمل االحتـاد     العشر للسنواتاألشخاص ذوي اإلعاقة، وخطة عمل جملس أوروبا        

  . واملسامهة يف ذلكاألورويب بشأن اإلعاقة
ملنظمات املدنية اهلنغارية اليت تتعامل مع مسائل       احلكومة أن تالحظ أن ممثلي ا      وأسعد  -٢٦٢

وكانت الـوزارة   . اإلعاقة أعّدت أيضاً تقرير الظل اخلاص هبا بعد عدة أشهر من العمل الفين            
املسؤولة عن شؤون اإلعاقة ممثلة على مستوى رفيع يف املؤمتر الصحفي حول التقرير املـدين،        

أكثر ء، ومن املقرر أن يتم يف املستقبل التشديد         ما يدل على أن واضعي التقرير ُيعتربون شركا       
  .على التعاون بني اجلانبني احلكومي واملدين
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  :ُيربز اجلدول التايل النفقات املتعلقة مبسائل اإلعاقةو  -٢٦٣
  الفورنتماليني 

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  النفقات
٢ ٠٦٣,٥ ٢ ٢٢٢,٢  املؤسسات االجتماعية اليت متلكها الدولة  

 ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠  اليت طرأ تغيري عليهاقدرات املهنية ذوي اللة بتوظيف األشخاص دعم األجور املتص

اليت طرأ تغيري قدرات املهنية  ذوي التكاليف املتصلة بتوظيف األشخاصتعويض ال
 ٣٠ ٣٠٠ ٣٥ ٣٠٠ عليها

 ٣ ٠٠٠ ٥ ٦٠٠  دعم العمالة املؤسسية االجتماعية

  ١ ٢٥٠  ١ ٩٨٢,٥  قني بدنياًدعم تكاليف نقل األشخاص املعّو
 ١ ٦٠٠ ١ ٦٦٠,٥  قني بدنياً ألغراض االقتناء والتحويلدعم األشخاص املعّو

 ٧ ٢٧٥,٢ ٦ ٩١٠  خدمات الدعم واإلمدادات اجملتمعية واملساعدة عن طريق أنظمة اإلشارة يف املرتل

 ٩ ٩,١  تسيري أعمال اجمللس الوطين املعين باإلعاقة

 ٥٠٠ ٦٢٠,٦  ة لألشخاص ذوي اإلعاقةدعم الربامج اليت تشجع الفرص املتكافئ

 ١٣ ٠٧٦ ١٢ ٧٤٠  املعاش السنوي لإلعاقة

 ٦٧ ٩٤٩ ٧٢ ٦٥٠  ذوي القدرات املهنية اليت طرأ تغيري عليهااملعاش السنوي لألشخاص 

 ٢ ٤٥٤ ٢ ٥٣٢  املعاش السنوي للعاهات الصحية

 ٣٠ ٤٢١ ٣٠ ١٠٨  الدعم املقّدم لإلعاقة

 ٢١ ٠٠٠ ٢١ ٠٠٠  الرعاية الطبية العامة

 ١٩٠ ١٩٣,٩  (FSZEK) املكتبة املتروبوليتانية إلرفني زابو

 ٧٠ ١٣٨  (ĒFOĒSZ) الرابطة اهلنغارية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية

 ٧٠ ١٧٧  (SINOSZ)  وضعاف السمعالرابطة الوطنية للصّم

 ١٠٥ ١٦٠,٧ (MEOSZ) قنياالحتاد العام لرابطات األشخاص املعّو

 ٩٧,٥ ٢٠٧  (MVGYOSZ) كفوفني وضعاف البصراالحتاد اهلنغاري للم

 ٤٠ ٣٠ (AOSZ)للتوّحد اجلمعية اهلنغارية 

 ٣٠٠ ٣٧,٨ ناديق العطاءاتص+ 

 ١٥,٤ ١٦  )الباراملبية(الدولية للمعّوقني دعم لتشغيل اللجنة اهلنغارية لأللعاب األوملبية 

 ٢٧,٨ ٢٨,٨  االحتاد الرياضي اهلنغاري لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

 صفر ٢٧٥  ها األشخاص املصابون بإعاقةارسدعم لأللعاب الرياضية اليت مي

 ٥٧,٣ صفر  واملنظمات األعضاء فيها) الباراملبية(الدولية للمعّوقني دعم اللجنة اهلنغارية لأللعاب األوملبية 

 ١٧٢,٧ صفر دعم لالحتاد الرياضي اهلنغاري لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واملنظمات األعضاء فيها

 ١٢   واملشاركة فيها) الباراملبية(الدولية الشتائية للمعوقني الدعم لالستعدادات لأللعاب األوملبية 

 ٢٠   )الباراملبية( قنيالدعم لالستعدادات لأللعاب األوملبية للمعّو

إلمدادات التعليمية العامة الكتب التعليمية اخلاصة وكتب مدارس األقليات، وادعم 
 ٨٠ ١٠١   والطالب احملتاجني إىل التعليم اخلاصلألطفال

 ٦٥٠ ٧٥٠  ملحق األجور لألشخاص ذوي القدرات املهنية اليت طرأ تغيري عليها
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  الفورنتماليني 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  النفقات

 ٣ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠  دعم خلق الوظائف ألغراض إعادة التأهيل

 ٢٩ ٤٩٠ ٢٢ ٤٧٧  ١-١الربنامج التشغيلي للتجديد االجتماعي 

 ٦٥٥ ٨٢١,٦ ٦٣٢ ١٠٠,٥  ادثالتعّرض حلامجة عن املعاش التقاعدي لإلعاقة واإلعاقة الن

 ١٤ ٠٧٣ ٧ ٠٥٤,١  املعاش السنوي لإلعاقة

فقط  صندوق التأمني الصحي، الذي ال يغطي على حساب(دعم املعينات الطبية 
  )الدعم للُمعينات اخلاصة باألشخاص املصابني بإعاقة

٤٥ ٤٠٠  ٤٦ ٠٣٥,٦ 

 ٤ ٢٠٠ ٤ ٥٠٠  )تتصل بالتعليم العام ن فورنت مليو٦٠٠ -٥: هامن أصل( تكاليف السفر تعويض

    اجملموع

  
 بالعملة اهلنغارية  

  السنة/الشخص/فورنت
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  معيارية

 ٤٠٥ ٦٠٠ ٤٥٤ ١١٠  الرعاية النهارية

 ٧١٠ ٦٥٠ ٧٨٧ ٤٥٠  )لإلقامة(املؤسسات الداخلية 

 ٢٢٤ ٠٠٠ ٢٣٩ ٠٠٠  التعليم اخلاص

 ٢٣٠ ٠٠٠ ٢٣٩ ٠٠٠  التطوير املبكر

 ٣٠٥ ٠٠٠ ٣٢٢ ٠٠٠  هيئة للتطويرالت

 ٨٤٢ ٧٥٠   خدمات محاية الطفل االستثنائية

 ٨٤٢ ٧٥٠   خدمات محاية الطفل اخلاصة

 ٧٣٩ ٠٠٠    دار تأمني الرعاية

 ٤٩٤ ١٠٠    عالرعاية املدرسية للرّض

 ١٢٠ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٠٠  الدعم التكميلي للطالب املصابني بإعاقة

سبل الدعم وضريبة الـدخل الشخـصية        -تاسعاً(ية  حيّدد الفصل التاسع من امليزان      -٢٦٤
معايري البلديات احمللية اليت ميكن ربطها بقضايا اإلعاقة، فيما ميكن          ) املخّصصة للبلديات احمللية  

املعـايري  "ما يعـرف باسـم      (العثور على املعايري اخلاصة بالكنائس وهيئات التشغيل املدنية         
لشؤون االجتماعية والعمل ووزارة التعليم والثقافـة،       يف الفصول اخلاصة بوزارة ا    ") اإلنسانية

دون أن يتم حتديدها بالتفصيل علماً بأهنا متضمَّنة يف خمتلف املعايري التعليميـة واالجتماعيـة            
  ).عدم معرفتنا باألرقام الدقيقةوهذا هو سبب (
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    ٢٠٠٩    ٢٠٠٨   ٢٠٠٧  

عدد املستعملني   الوصف
 )شهر/ألف شخص(

كمية النفقات 
  )الفورنتارات ملي(

عدد املستعملني 
 )شهر/ألف شخص(

كمية النفقات 
  )الفورنت مليارات(

 عدد املستعملني
 )شهر/ألف شخص(

 كمية النفقات
  )الفورنت مليارات(

 ٣٠ ١٨,٥ ٢٩,٧ ١٦,٦ ٧,٥ ١٥,٣  دعم اإلعاقة

استحقاقات النقل لذوي 
 ٢,٣ ١٤٣,٨ ٣,٥ ١٨٢,٦ ٢,٤ ١٠٧,٧  اإلعاقة البدنية احلادة 

على من البدالت قدر أ
 ٤٢,٥ ١٤٨,٧ ٣٨,٦ ١٣١,٢ ٣,٦ ٣٤,٠ األسرية 

  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  )ورنت فمليارات( :النفقات السنوية

  ٣١٧,٨  ٣٠٤,٩  ٢٧٦,٦  ٢٥٢,٢  سن التقاعدفوق ادث تعرض حلمعاش تقاعدي لإلعاقة واإلعاقة النامجة عن ال
  ٣١٤,٢  ٣٢٥,٨  ٣٠٩,٣  ٢٩٥,٥  سن التقاعدحتت  ادثتعرض حلمعاش تقاعدي لإلعاقة واإلعاقة النامجة عن ال

  ٧  ٠,٦     املعاش السنوي إلعادة التأهيل 

  املسامهة املتعلقة بإعادة التأهيل     
  ُتدفع املسامهة املتعلقة بإعادة التأهيل من قبل أصحاب العمل الذين يوظفون أكثـر             -٢٦٥
عاقة ن األشخاص ذوي اإل منهم على األقل م يف املائة٥ يكون  شخصاً، شريطة أن ال٢٠من 

  ). وُتستخدم ألغراض إعادة التأهيل فقطوتكون هذه إيرادات خمصصة،(
الغرض من املسامهة املتعلقة بإعادة التأهيل هو استعمال املسامهات اليت يتم مجعهـا             و  -٢٦٦

من أصحاب العمل الذين ال يوظفون أشخاصاً ذوي إعاقة من أجل دعم أصـحاب العمـل      
  . اصاً من ذوي اإلعاقةالذين يوظفون أشخ

      ، وبلغـت   ٢٠١٠ منـذ عـام       يف املائـة   ٥٠٠وقد ارتفعت هذه املسامهة بنسبة        -٢٦٧
     يف (ستخدمني يف الـسنة الواحـدة       امل فورنت للشخص املعّوق من غري       ٩٦٤ ٥٠٠قيمتها  

 ٦٢وتتوقع احلكومة عائدات تزيـد علـى   ).  فورنت١٧٧ ٦٠٠ بلغت قيمتها    ٢٠٠٩عام  
، وبذلك تقترب قيمة العائـدات      )٢٠٠٩يف عام   ( فورنت   مليار ١٦نت بدالً من     فور مليار

تدرجيياً من قيمة النفقات املتعلقة بأغراض مماثلة، مما حيول دون وضع النفقات املرتبطة بإعادة              
  .  بنود أخرى من امليزانية التأهيل على حساب

رداً للبنود التالية من وجهة نظر      ومع أن املسامهة املتعلقة بإعادة التأهيل ال تشكل مو          -٢٦٨
قانونية وأخرى تتعلق بامليزانية، إال أنه املمكن حتديدها مقارنة بتلك البنود من حيث املفهوم              

  : املتعلق بالسياسة املهنية
معونات الدعم خللق الوظائف ألغراض إعادة التأهيل املمّولة من صـندوق سـوق              •

  فرع إعادة التأهيل؛-العمل 
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بالدفع املقـّدم للجـزء      (١-١م للربنامج التشغيلي للتجديد االجتماعي      التمويل التا  •
احمللي واجلزء اخلاص باالحتاد األورويب، مما يعين أن اجلزء اخلاص باالحتـاد األورويب             

 ؛)سيتدفق مرة ثانية يف غضون سنوات

  ؛دعم األجور املرتبط بتوظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية طرأ تغيري عليها •

 ؛اليف املتصلة بتوظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية طرأ تغيري عليهاتعويضات التك •

 ؛تقدمي الدعم للعمالة املؤسسية االجتماعية •

  ٢٠١٠ ٢٠٠٩  العائدات 
 ٦٢ ٣٩٣,٠ ١٦ ٠٨٠,٠  املتعلقة بإعادة التأهيل  املسامهة

  
  ٢٠١٠ ٢٠٠٩  النفقات

 ٣ ٠٠٠  ٤ ٠٠٠  فرع إعادة التأهيل - صندوق سوق العمل
 ٢٩ ٤٩٠,٠  ٢٢ ٤٧٧,٠  ١-١ شغيلي للتجديد االجتماعيالربنامج الت

دعم األجور املرتبط بتوظيف أشخاص ذوي قدرات 
 ١٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠  مهنية طرأ تغيري عليها

تعويضات التكاليف املتصلة بتوظيف أشخاص ذوي 
 ٣٠ ٣٠٠ ٣٥ ٣٠٠  قدرات مهنية طرأ تغيري عليها

 ٣ ٠٠٠ ٥ ٦٠٠  تقدمي الدعم للعمالة املؤسسية االجتماعية
 ٧٧ ٧٩٠ ٧٩ ٣٧٧  اجملموع 

        


