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  املنهجية وعملية التشاور -أوالً  
 وزارة خارجية مجهورية هنغاريا، يف إطار اإلعداد لالسـتعراض الـدوري            أطلقت  -١

 مبشاركة مـسؤولني حكـوميني      ٢٠٠٩رات حقوق اإلنسان عام     الشامل، سلسلة من مؤمت   
وكان هدف هذه املؤمترات هو إجراء اسـتعراض        . ومنظمات غري حكومية وخرباء مستقلني    

. أوجه القـصور  كذا  جرد وحتديد اإلجنازات و   : عام حلالة احترام حقوق اإلنسان يف هنغاريا      
جملاالت حمددة من جمـاالت      خصصت   ٢٠١٠مؤمترات يف اجملموع حىت هناية       ٨وقد عقدت   

  .حقوق اإلنسان
 إىل عداد هذا التقرير، بناء على عملية التـشاور اآلنفـة الـذكر واسـتناداً             إوقام ب   -٢

وزارة اإلدارة العامـة والعـدل      من  االستنتاجات والتوصيات املقدمة يف هذه املؤمترات، كل        
املفـوض الربملـاين   مكتب طين و ووزارة الداخلية ووزارة املوارد الوطنية ووزارة االقتصاد الو       

اهلنغاري للحقوق املدنية واهليئة املعنية باملساواة يف املعاملة، كمـا سـامهت فيـه ومجعتـه                
  .اخلارجية وزارة

  اإلطار القانوين واملؤسسي -ثانياً  

  الدستور -ألف  
تـها   مبحتواه اجلديد الذي صيغ نتيجة للثورة اليت عرف      ،لدستور اهلنغاري احلايل  أُريد ل   -٣

وأن يبقى ساري املفعول إىل حني       فقط   اً انتقالي اً أن يكون دستور   ،١٩٨٩سيادة القانون عام    
 حيظـى    ثابتاً وكان هدف وضع دستور جديد هدفاً     . راسخةالدميقراطية  لسن دستور جديد ل   

، لكنه كان يتطلب تصويت أعضاء الربملان       ١٩٨٩بدعم وطين منذ االنتقال الدميقراطي عام       
وقد .  العتماد دستور جديد إىل عهد قريب      لثني، ومل يكن السياق السياسي مواتياً     بأغلبية الث 

 الذي حتوز فيه األحزاب احلاكمة على       ٢٠١٠أبريل  /ريا املنتخب يف نيسان   حدد برملان هنغا  
النتقال رحلة ا ه أن يشكل هناية رمسية مل     أن لنفسه هدف وضع دستور جديد من ش       أغلبية الثلثني 

  .املقبلةعقود ألسس للالدميقراطي ويضع ا
عهد إليها بواليـة تقـدمي      جلنة برملانية خمصصة     ٢٠١٠يونيه  /وأنشئت يف حزيران    -٤

 ٣١مشروع قرار بشأن املبادئ األساسية لدستور جديد إىل اجللسة العامة للربملـان حبلـول               
مـن    عـضواً  ٤٥اللجنة املخصصة املؤلفة من     وجهت  وقد  . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

اهليئات احلكومية املختصة واملنظمات غري     الدعوة إىل    تركيبة الربملان    ونعكسي ربملانأعضاء ال 
ـ . تقدمي مقترحاهتا ووجهات نظرها   لاحلكومية وجممعات البحث العلمي واجملتمع املدين        تح وفُ

  لكي حييلوا علناًة أو منظمة مدنيعاديموقع اللجنة املخصصة على اإلنترنت أمام أي شخص        
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أن عملية صياغة القانون األساسي اجلديد أو حمتواه هبدف ضمان كامل الشفافية            توصياهتم بش 
  .واالنفتاح واملشاركة الواسعة يف هذه العملية

 أفرقة عاملة لضمان املعاجلة املنهجية للمواقف اليت تغطي مجيع جوانب           ةوأنشئت ست   -٥
فرقة العاملة يف وثيقة واحدة     عت التصورات غري املكتملة اليت أعدهتا هذه األ       وقد مجِّ . الدستور

وجـرى  . خضع التصور الكلي للمشروع وعناصره لنقاش دقيق  أُو. مبساعدة خرباء خارجيني  
 كملتـه كـذلك   تبادل مكثف لوجهات النظر يف وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية، و         

ات ومنظمـات   املؤمترات اليت نظمها الربملان واألكادميية اهلنغارية للعلوم واجلامعات واملؤسس        
 بـشكل حـصري      كامالً ومن املقرر أن خيصص الربملان دورة تقارب شهراً       . اجملتمع املدين 

  .اًدقيق  إعداداًديداجللدستور ابذلك فرصة إلعداد  تيحاًشة القانون األساسي اجلديد، مملناق
 اًي رمساً، دستوراري املفعول حالياً   أقصر مقارنة بالدستور الس    رح التصور دستوراً  ويقت  -٦

 أحكـام "وستحدد ديباجة الدستور والفصل املعنـون       . يكتسي صبغة الوثيقة األساسية حقاً    
تأكيد التزام هنغاريا    ب يف هذا اجلزء من الدستور     حتفظوسي. القيم الدستورية األساسية  " عامة

  .بالتعاون مع مجيع شعوب العامل
لدستور اجلديد الـيت    تعد محاية حقوق اإلنسان األساسية أحد اجلوانب اجلوهرية ل        و  -٧

ـ           تربزها هيكلته أيضاً    ي حيث سينقل الفصل املتعلق باحلقوق وااللتزامـات األساسـية ليل
مجيع حقوق اإلنسان األساسـية     ا ً وسيتضمن الدستور اجلديد أيض   .  مباشرة "ة العام األحكام"
رم حقـوق    أن هنغاريا حتت   احلايلويعلن الدستور   .  الدستور الساري املفعول    حالياً هامييت حي ال

 اللغة، أو اجلنس، أو اللون، أو العرق، أساس يف البلد دون متييز علىشخاص اإلنسان جلميع األ
أو الدين، أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء، أو األصل الوطين أو العرقي، أو احلالة املالية،               

وال ميكن فرض . أو الوالدة، أو أي أساس آخر، كما ينص القانون على عقوبة صارمة للتمييز
 للمعاهدات الدولية والـسوابق القـضائية للمحكمـة         أية قيود على هذه احلقوق إال وفقاً      

وهو . وال يتوقع يف هذا التصور أي تغيري كبري يف الترتيب الدستوري لبنية الدولة            . الدستورية
  .حيافظ على شكل احلكومة الربملاين ويضمن الفصل بني السلطات

 بإدراج   يف الدستور احلايل   طويلوقت  لقصور املوجودة منذ    صحح أحد أوجه ا   سُيو  -٨
فيما يتعلق  و. قواعد أساسية متعلقة باملالية العامة ومبادئ لقانون امليزانية يف القانون األساسي          

بالسلطة القضائية، ينص التصور على إنشاء حماكم إدارية تضمن إشرافاً أكثر فعاليـة علـى               
قانون منفصل كما    ل خاضعاًللمحكمة الدستورية وسلطتها    قانوين  الوسيظل الوضع   . اإلدارة

  .هو الوضع حالياً
مقارنة وهي تتمتع،   . هلنغارية دستورية األفعال القانونية   ااحملكمة الدستورية   راقب  وت  -٩

ففي السنوات األوىل الـيت     . والية واسعة وشاملة بشكل ملحوظ    ب،  اً دولي  موجود مع ما هو  
 كان لالجتهاد القضائي الذي طورته احملكمة  ١٩٩٠-١٩٨٩ترة  تلت االنتقال الدميقراطي للف   

  . على تطور النشاط التشريعي للربملانة خاصةديناميذو الدستورية أثر 
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  املفوض الربملاين للحقوق املدنية  - باء  
عن التحقيق يف احلاالت اليت     مسؤول  ) أمني املظامل (املفوض الربملاين للحقوق املدنية       -١٠

عـن   انتباهه إليها أو حتريك التحقيق فيهـا و        ىاحلقوق الدستورية اليت ُيسترع   انتهاك   تتناول
للمفوض التحقيق يف شكاوى    حيق  و. قتضيها العامة أو اخلاصة اليت ت      االنتصاف حتريك تدابري 

 حقـاً مـن     ٦٠املواطنني كما يستطيع حبكم منصبه حتريك التحقيقات املتصلة مبا يقـارب            
 باستثناء محاية حقوق األقليات القومية واإلثنية وحقوق اإلعالم       احلقوق األساسية الدستورية،    

يتعلـق   وفيمـا . ن مظامل متخصصيْ  ن حتديداً إىل أميينْ   اندتألن هاتني الفئتني من احلقوق مس     
 حالة تـشمل طيفـاً واسـعاً        ٨ ٠٠٠ ما يقارب    ٢٠١٠ امللفات، عاجل املفوض عام      بكمية

  .وجوانب شىت حلقوق اإلنسان
ني املظامل حتريك إجراءات عامة أو خاصة لالنتصاف مـن املخالفـات            وجيوز ألم   -١١

 من رئيس املؤسـسة      عادة فهو يطلب . املتعلقة بإجراءات السلطات ومقدمي اخلدمات العامة     
وجيـوز لـه    .  أداة أخرى متاحة له كثرياً ما يلجأ إليها        تقدمي التوصيات و. اختاذ إجراء املعنية  

وجيـوز  . ةدووجن موتك حيث ال يةمينظالئحة ت أو توفري  بعينه أو سحبهحكماقتراح تعديل  
. له أيضاً تقدمي شكوى لدى املدعي العام أو القيام بإجراء تأدييب أو إجراء متعلق بالتجاوزات              

ـ دعوى  وإذا كانت القضية تتعلق بعمل إجرامي، يكون أمني املظامل ملزماً بتحريك             . ةجنائي
شـهار  ومن املؤكد أن اإل   . احملكمة الدستورية وجيوز للمفوض كذلك حتريك إجراءات أمام       

 خمالفة خطرية أو     حدوث ويف حالة . واحلجاج مها أكثر األدوات فعالية أمام املفوض الربملاين       
 جيوز للمفوض أن يتوجه على وجه السرعة إىل         ،ثر على جمموعة واسعة من املواطنني     لة تؤ اح

تظمة إىل الربملان، لكنه يشارك أيضاً يف مشاريع ويقدم أمني املظامل تقاريره السنوية املن. الربملان
 حيث يعتمـد    وميمالنقل الع  باملشردين أو حقوق الطفل أو       ةتعلقاملشاريع امل من مثل   حمددة  

  .هنجاً استباقياً حلماية حقوق اإلنسان
وإىل جانب أنشطة املفوض الربملاين للحقوق املدنية، يساهم مفوض برملـاين معـين               -١٢

 ومفوض برملاين معين حبقوق األقليات القومية واإلثنية ومفوض         اإلعالمت وحرية   حبماية البيانا 
  .برملاين معين باألجيال املقبلة بدورهم يف محاية حقوق اإلنسان يف هنغاريا وتعزيزها

  اهليئة املعنية باملساواة يف املعاملة  - جيم  
 من أجـل    ٢٠٠٥ أُنشئت عام    اهليئة املعنية باملساواة يف املعاملة هيئة إدارية مستقلة         -١٣

ا عن طريق رصد مراعـاة      ما والترويج هل  محاية املساواة واحلق يف املساواة يف املعاملة وتعزيزمه       
ُيشار إليـه  ( املتعلق باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص ٢٠٠٣ لعام  ١٢٥رقم  القانون  
ملعنية باملساواة يف املعاملة حتت إدارة      وتعمل اهليئة ا  . ")قانون املساواة يف املعاملة   "  ب:فيما يلي 

لهيئة ل إصدار تعليمات    ةرأنه ال جيوز ال للحكومة وال للوزا      وزير اإلدارة العامة والعدل؛ بيد      
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قرارات اهليئـة املعنيـة     تعترب  و. عندما تكون تقوم بواجبها مبوجب قانون املساواة يف املعاملة        
ة التنفيذ، وال ميكن للحكومة أو السلطات العموميـة          وواجب اًباملساواة يف املعاملة ُملزمة قانون    

والية حصرية على الطعون يف قرارات اهليئة املعنية        قاطعات  املوحملاكم  . أن تغريها أو تتجاهلها   
وُينشئ قانون املساواة   . استقالليتها قانوناً وواقعاً   األحكاموتضمن هذه   . باملساواة يف املعاملة  

لس تألف اجمل يو. يف القضايا ذات األمهية االستراتيجية     ساعد اهليئة ي اً استشاري جملساًيف املعاملة   
وتعمل اهليئة املعنية باملساواة يف املعاملة بواليـة واسـعة          .  التمييز معنيني مبكافحة من خرباء   

 يف أفعال السلطات العمومية يف مجيع عالقاهتا القانونية ويف أفعال اخلواص يف عالقاهتم              وتدقق
 إذا كانت متماشية مـع مبـدأ        ملعرفة ما  ،)والسلع واخلدمات وما إىل ذلك    لة  العما(اخلاصة  

  . املساواة يف املعاملة
وميكن للهيئة املعنية باملساواة يف املعاملة حتريك إجراءات بناء على شكاوى األفـراد               -١٤

أو دعوى احلسبة املقدمة من منظمات غري حكومية وغريها من أصحاب املصلحة أو حبكـم               
غري املباشـرة للتمييـز     /األشكال املباشرة ( عدم املساواة يف املعاملة      يف اهليئة   وتنظر. هاوظيفت
األصل العرقي؛ واللون؛ واجلنـسية؛     واليت هلا صلة بنوع اجلنس؛      ) والتحرش واإليذاء تفرقة  وال

واألصل القومي أو اإلثين؛ واللغة األم؛ واإلعاقة؛ واحلالـة الـصحية؛ واملعتقـد الـديين أو                
ديولوجي؛ والرأي السياسي أو غريه من اآلراء؛ والوضع األسري؛ واألمومة أو األبـوة؛             اإلي

ما إذا كـان    وامليل اجلنسي؛ واهلوية اجلنسية؛ والسن؛ واألصل االجتماعي؛ والوضع املايل؛ و         
، ؛ والعضوية يف منظمة متثل مصاحل العمـال       آخرنوع  لعمل لدوام جزئي أو مؤقت أو       عقد ا 

وإذا انُتهك احلق يف املساواة يف املعاملة،       . ضاع أو الصفات أو اخلصائص     من األو   ذلك غريو
نـشر  جيوز هلا   ؛ و  املعين ر استمرار التصرف   حتظ  أن مر بوضع حد للوضع أو    جيوز للهيئة أن تأ   

  . فرض غرامة قرارها أو

اإلجنازات احملققة يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا والتحـديات       -ثالثاً   
  تواجهها  اليت

  املساواة وعدم التمييز   -لف أ  

  التعليم  -١  
 على حظر التمييـز وعلـى       التعليم العمومي  املتعلق ب  ١٩٩٣ لعام   ٧٩ينص القانون     -١٥

تمييز أو تنتهك مصاحل الطفل تتسم بالوُتعترب أية تدابري .  يف التعليم العمومياملساواة يف املعاملة
جيوز ألي شخص أن يقدم     و. اطلة والغية تتخذها املؤسسات أو املدارس أو القائمون عليها ب       

ـ . اعتراضاً بالبطالن دون أن يكون ملزماً بأي موعد هنائي        ذي اختـذ  ويكون على الطرف ال
 قـانون التعلـيم     أحكام من   اًأساسي حكماًتفرقة  ويعد حظر ال  . تهتعليل قانوني   اإلجراء ذلك
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تفصيلية عن تعزيز تكافؤ      تنظيمية ويتضمن املنهاج الدراسي األساسي الوطين لوائح     . وميالعم
 ملزمة للمـدارس     العمومي خطة العمل املتعلقة بتكافؤ الفرص يف التعليم      و. الفرص يف التعليم  

االحتـاد األورويب ومـن     كل من    الدعم من    لحصول على والبلديات كما أهنا أيضاً شرط ل     
كمـا  . )١(٢٠٠٣عام مومي يف قانون التعليم الع    احلرمان   وقد أُدرج تعريف  . لوطنيةاملصادر ا 

 ووفقاً لقانون املـساواة     .ربامج تكافؤ الفرص يف التعليم هبذه الطريقة      بدد الفئات املستهدفة    حي
 ،مراعاة اللوائح املتعلقة باملساواة يف املعاملـة      مدى  دقيق يف   عليم الت  الت ةيف املعاملة، حيق لسلط   

احلالة أو حتريك إجراءات    دعوة رئيس املدرسة إىل إصالح      : جيوز هلا اختاذ اإلجراءات التالية    و
  . أو فرض غرامة أو حتريك دعوى قضائية

وبالرغم من وجود تشريعات مالئمة وإجراءات منسقة ومعقدة، ال يزال هناك عدم              -١٦
التالميـذ  ( التالميذ    معينة من  فئاتلمساواة يف إمكانية الوصول إىل التعليم اجليد، أو بالنسبة          

معينـة  يف إمكانية الوصول إىل أنواع  )أو تالميذ الروما الذين يواجهون أوجه حرمان متعددة      
بسبب السياسة العامة    ٢٠٠٨تراجع تدرجيياً منذ عام     ة ت يِفوما فتئت التفرقة اخل   . املدارسمن  

ـ  و. اجلديدة يف جمال التعليم    ، ال تعـود يف   الرومـا ةاملشاكل اليت ختتص هبا فئة هامة من أقلي
  .  وضعهم االجتماعي والصحي إىل أصلهم اإلثين وإمنا إىلأغلبها،

  العمالة   -٢  
ويـنص  . ، دون أي متييز   أعلن الدستور مبدأ تساوي األجر عند تساوي قيمة العمل          -١٧

  . تفصيلية هلذا املبدأ وعلى سبل االنتصاف من انتهاكهتنظيمية قانون العمل على الئحة 
  ممارسة أي نوع من أنواعووفقاً لقانون املساواة يف املعاملة، حيظر على أرباب العمل         -١٨
وال سيما يف اإلعالنات عن وظـائف       ، من مثل ما يتصل بإمكانية احلصول على عمل،          امليز
قامة  حكم ُيتعهد به قبل إكما حيظر أيلقطاع العام والتعيني فيها وما يتصل بظروف العمل؛      ا

عالقة؛ ويف إنشاء   هذه ال قامة  صلة بالعمل أو بإجراء ييّسر إ     ذات  عالقة العمل أو عالقة أخرى      
عالقة العمل أو غريها من العالقات ذات الصلة بالعمل وإهنائها؛ وفيما يتصل بأي تـدريب               

  .)٢(قبل العمل أو أثناءه؛ وكذلك يف حتديد ظروف العمل وتوفريها
، اعتمد الربملان قراراً بشأن اخلطة االستراتيجية الربناجمية لعقد إدماج     ٢٠٠٧ويف عام     -١٩

وعمالً مبرسوم صـادر    . اخلطة االستراتيجية حتسني العمالة   ة يف   ددبني املهام احمل  ومن  . الروما
مـن   تعليم األويل ، تستفيد أنشطة التدريب املهين واإلعداد للتعليم العايل وإمتام ال         ١٩٩٦عام  

احلكم الـذايت ألقليـة الرومـا       هيئات  إلعانات إذا كانت املشاركة فيها تنظمها أو متوهلا         ا
  .تمع املدين للرومامنظمات اجمل أو
 املتعلق  ١٩٩٨ لعام   ٢٦  رقم ولتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ينص القانون        -٢٠

 يف االندماج   همحبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتكافؤ الفرص هلم على مجلة أمور منها حق           
  .، العمل يف ورش حممية مل تكن موجودة، إذايف العمالة، أو
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سيجري تعديل نظام األهلية القانونية والوصاية      ملدين اجلديد،   لتصور القانون ا  ووفقاً    -٢١
األشـخاص  وبذلك ستجري معاجلة أوجه القصور املوجود حالياً يف توظيـف           . يف املستقبل 

  . اخلاضعني للوصاية

  املساواة بني اجلنسني  -٣  
ويشار يف هذا الصدد أيضاً    . ينص الدستور على حظر عام للتمييز على أساس اجلنس          -٢٢
اسـتراتيجية  "واعُتمدت  . التمييز ىل قانون املساواة يف املعاملة الذي يّعرف بدوره شىت أنواع         إ

مبوجب " ٢٠٢١-٢٠١٠ املبادئ التوجيهية واألهداف     -وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني      
وحتدد االستراتيجية األولويات اليت تتطلب إجـراءات       . ٢٠١٠ لعام   ١٠٠٤القرار احلكومي   
  .مة لتحقيق مساواة حقيقية بني املرأة والرجلحكومية حاز

  العنف ضد املرأة    
هنغاريا نظاماً مؤسسياً معقداً ميول من املصادر احلكومية لفائدة ضـحايا            استحدثت  -٢٣

 خدمة تليفونية وطنية جمانية إلدارة ألزمات، وهيدارة اإلويشمل شبكة إقليمية . العنف املرتيل
يعتـرب الظهـور يف     كما  . ات مضيفة تسمى امللجأ السري    مؤسسكذا  األزمات واإلعالم، و  

 مـن   ومناقشات املوائد املستديرة  واملؤمترات  وسائط اإلعالم وتنظيم احلمالت العامة الوطنية       
ونتيجة للتعاون بني احلكومة واحلكومات احمللية واملنظمـات    . لتوعية اجلمهور األدوات اهلامة   

صعيد البلديات حبيث يستطيع الشخص املعتدى عليه  غري احلكومية، جتري إدارة املالجئ على       
  . املهنينيمساعدة سنوات مستفيداً من ٥صل إىل أن ميكث ملا ي

  العنف املرتيل كجرمية فريدة من نوعها يف القانون اجلنائي    
كحكم قانوين منفـصل    " العنف داخل األسرة  "ال يتضمن القانون اجلنائي اهلنغاري        -٢٤

فالقانون اجلنائي والقـانون اخلـاص      . هذا ال يعين عدم وجود عقوبة     بيد أن   . فريد من نوعه  
فهما . "العنف داخل األسرة  "باجلرائم اإلدارية يشمالن مجيع األفعال اليت تدخل ضمن نطاق          

 القتل واإلجهاض واالعتداء بالضرب واإلكراه وانتهاك احلرية الشخصية والتحـرش           يشمالن
 من بني ما يعاقب     ، القانون اخلاص باجلرائم اإلدارية    ويعاقب. واالغتصاب واالعتداء اجلنسي  

وميكن للضحايا  . اجلرائم اإلدارية ضد املمتلكات    وأ على انتهاك حرمة املرتل والقذف       ،عليه
  .)٣(أن يكونوا أشخاصاً آخرين كما ميكن أن يكونوا من أفراد األسرة

  األوامر الزجرية    
قـد  و. قـسري تعلقة بالزجر كتدبري    املاعد  قوالينص قانون اإلجراءات اجلنائية على        -٢٥

 ٦٠ يوماً، لكنها ُمـددت إىل       ٣٠يف األصل    القسريتدبري  هذا ال كانت الفترة القصوى ملثل     
  .٢٠٠٩يوماً عام 
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   املتعلقة باالغتصاب التنظيميةالتعديالت املدخلة على اللوائح    
خر بواسـطة   وفقاً للقانون اجلنائي، يرتكب االغتصاب كل شخص جيرب شخصاً آ           -٢٦

 عجز  غل اجلماع، أو يست   علىحياته أو سالمته البدنية     وجه ضد   املالعنف أو اإلكراه بالتهديد     
وتبعاً لذلك، يـشترط    . الشخص عن الدفاع عن نفسه أو عن إظهار عدم رغبته يف اجلماع           

أو حليـاة   املوجه ضد ا  اإلكراه بالتهديد   (النظام القانوين اهلنغاري العنف أو التهديد املوصوف        
  .)٤( إلثبات هذه اجلرمية)السالمة البدنية

  الوالدة يف البيت    
يف البيت  (وفقاً للحق األساسي يف تقرير املصري، حيق للحامل أن تقرر مكان والدهتا               -٢٧

، إذا مل تكن تعّرض للخطر حياة اجلنني وصـحته هبـذا            )أو يف مستشفى أو يف مركز توليد      
متطورة بشكل جيد يف    يف جمال التوليد     شخصيةالساعدة  واملالبنية التحتية للرعاية    و. االختيار

 امرأة ١٥٠ إىل ١٠٠تار كل سنة ما يقارب ختو. هنغاريا حيث تقدم طرقاً بديلة شىت للوالدة      
 كاتبـة  كانت هناك فجوة قانونية يف تنظيم الوالدة يف البيت، تعكف            وملا. الوالدة يف البيت  

الشروط املهنية والطبية    تنظيم املوارد الوطنية حالياً على      الدولة املكلفة بالصحة التابعة لوزارة    
الشخصية شروط  وحيدد مشروع الئحة تنظيمية بالتفصيل ال     . والتقنية الدنيا للوالدة يف البيت    

للوالدة خارج مرافق الرعاية الصحية والقواعد املتعلقة باملسؤولية واألسس القانونية لالستثناء           
  .الرضيع واملولدة/احلاالت الطارئة بغية محاية األم واجلننيالتدابري املعمول هبا يف و

  التعقيم القسري    
وال ميكن تقييد احلريـة     . حقوق املريض يف خدمات الرعاية الصحية      القانونحيمي    -٢٨

الشخصية واحلق يف تقرير املصري بوصفهما حقاً أساسياً إال بناًء على أسباب صحية معللـة               
وال جيوز القيام بالتعقيم ألسباب صحية بناء علـى         . قانون الصحة  ة يف دد احمل وفقاً للشروط و

علـى  إرشاد طيب إال إذا أعطت املرأة مسبقاً موافقتها املستنرية املسجلة على النحو الواجب              
وقد جرى مؤخراً تعديل القانون املتعلق بالتعقيم بشكل يراعي توصيات اللجنة        . إجراء العملية 

 جيري التفريق بني األشخاص الذين هلـم        ،وتبعاً لذلك . يز ضد املرأة  املعنية بالقضاء على التمي   
هلية؛ وُمددت فترة   حمدودي األ أهلية قانونية واألشخاص عدميي األهلية القانونية واألشخاص        

؛ وينبغي تقـدمي    ٣أشهر بدالً من     ٦  سنة إىل  ٢٦االنتظار للنساء الالئي تقل أعمارهن عن       
وأصبحت شـروط   . ثقة أو يف وثيقة خاصة ذات قيمة إثباتية       مو/ةيطلب التعقيم يف وثيقة علن    

التعقيم أكثر صرامة، مبا أن التعقيم ألسباب صحية ال جيوز القيام به إال إذا كانت أشكال منع 
وكان احلمل يعرض حياة املرأة  غري قابلة للتطبيق ألسباب صحية       احلمل األخرى غري ممكنة أو    

  .عاجزاًنتظر  أو إذا كان ُيرجح أن يكون الطفل املأو سالمتها البدنية أو صحتها للخطر
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  حقوق الطفل  -٤  
يعمل نظام رعاية الطفل بصورة جيدة يف هنغاريا من أجل مساعدة األسر على تربية                -٢٩

العامـة  كفالـة   إدارة ال ب املتعلق حبماية الطفل و    ١٩٩٧ لعام   ٣١  رقم ويوفر القانون . أطفاهلا
ويساهم تقدمي الرعاية األساسية يف تعزيز النمو البدين        . ل حقوق الطف  لصوناألساس القانوين   

للطفل ورفاهه، ويف التربية داخل األسرة، ويف الوقايـة مـن           عنوي  والفكري والعاطفي وامل  
وينبغـي  . ، ويف منع انتشال الطفل من األسـرة       بالفعلاملخاطر، ويف إزالة املخاطر املوجودة      

  ذلـك  وإن كان  ،أسرته، وال سيما ألسباب مالية    التشديد على أنه ال جيوز انتشال طفل من         
ويشرف على خدمات رعاية    . نادر احلدوث، إال إذا مل تكن هناك إمكانية لتربيته داخل أسرة          

وجتدر اإلشارة إىل أن األطفال غري املصحوبني الباحثني عن اللجـوء           . الطفل مكتب الكفالة  
  .، بدالً من نظام اهلجرة القائم حاليا٢٠١١ًمايو /يشملهم نظام محاية الطفل اعتباراً من أيار

نظام الضرائب اهلنغاري باستحداث نظام     لوقد اعُتمد مؤخراً تغيري جوهري رئيسي         -٣٠
يتلقـى األطفـال    و. نظام معقد للمساعدات املالية    هناكإضافة إىل ذلك،    و. ضريبة األسرة 

ومبـا أن الطفولـة     . اجملانية املدرسيةهامة من بينها الوجبات اجملانية والكتب       منافع  احملتاجون  
 الدولة دعم التعليم ما قبل      بدأتاملبكرة بالغة األمهية من منظور االندماج االجتماعي الثقايف،         

دمج األطفال الذين هم يف أمس احلاجة غري املسجلني يف أي مؤسسة من             من أجل   املدرسي  
احلضانات ما قبـل    حاق ب لتوبالرغم من أنه ميكن اال    . أجل حتسني أدائهم الحقاً يف املدرسة     

، فإن األطفال الذين هم يف أمس احلاجة إليها ال يـسجلون أبـداً بـسبب                ‘جماناً‘املدرسية  
 حتويل نقدي مشروط مبواظبة     شكلدعم التعليم ما قبل املدرسي      يأخذ  و. نقودافتقارهم إىل ال  

  .)٥(ة ما قبل املدرسيةالطفل على احلضور إىل الروض
ويف العديد من احلاالت، .  ألطفال الروما يف دور األطفالوقد يالحظ حضور مفرط    -٣١

ما هلم عدد   ومبا أن أطفال الرو   . تكون طريقة حياة الوالدين هي سبب تعريض الطفل للخطر        
ويبـدو  .  باألسرة ة رعاية شبيه  دارإيداعهم يف    يصعبقد  ، ف )١٠-٨حىت  (خوة  أكرب من اإل  

 سنة يرفضون العيش    ١٥ أو   ١٤ أو   ١٣ مرهم ع عامل السن عائقاً آخر مبا أن األطفال البالغ       
  .مع أسرة أخرى إذا ختلت عنهم أسرهتم

  "جرائم الكراهية"ب التشريعات املتعلقة   -٥  
ويعاقـب  .  عدة جرائم تتصل جبرائم الكراهية     ةمنفصلصورة  ينظم القانون اجلنائي ب     -٣٢

وتبعاً لـذلك،   . "تمعالعنف ضد فرد من أفراد اجمل     "الكراهية يف إطار    التعبري العنيف عن    على  
 سنوات كل شخص يعتدي على آخر النتمائـه، حقيقـةً   ٥ُيعاقب بالسجن لفترة تصل إىل      

 الـسكان،    معينة مـن   فئاتإىل  افتراضاً، إىل مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، أو             أو
فعلـه   أو عـدم     شيءيرغمه باستخدام اإلكراه أو اللجوء إىل اإلكراه بالتهديد على فعل            أو
أسـلحة ناريـة؛   سـتخدام  وميكن أن تكون العقوبة أشد إذا ارُتكبت اجلرميـة با         . حتمله أو
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؛ له يف عاهة   ت؛ أو تسبب   الطرف املتضرر  ؛ أو تسببت يف ضرر بالغ مبصلحة       أخرى أسلحة أو
كمـا ُيعاقـب علـى      .  يف إطار مـؤامرة إجراميـة      ت جمموعة؛ أو كان   ضمن تأو ارتكب 
  .التحضريي العمل
بسبب جنسيته، تعترب اجلرمية    كان هدف ارتكاب اجلرمية هو إيذاء شخص آخر         وإذا    -٣٣

لتشديد فيما يتصل بالعديد من اجلرائم      اوهو عامل من عوامل     ،  "دافع أو غرض وضيع   "ذات  
. الضرب وانتهاك احلرية الشخصية والتشهري واالحتجاز غري القانوين االعتداء ب من مثل القتل و   

ى الكراهية، إذ ُيعاقب بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات كـل            وُيجّرم أيضاً التحريض عل   
 مجاعـة شخص حيرض على الكراهية موجهاً دعاية كربى ضد األمة اهلنغارية؛ أو ضـد أي               

  . السكان معينة منقومية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو فئات
األكثـر تطرفـاً    السلبية  شاعر  الكراهية أحد امل  "ووفقاً لتفسري احملكمة الدستورية،       -٣٤

 أو عدواين، وإمنا انفجار     مضاد عن رأي    اً ليس تعبري  ‘التحريض‘و. بوصفها انفعاالً عدائياً قوياً   
 لدى إثارة ؤدي،   أن ي   على إثارة مثل هذه االنفعاالت القوية يف أغلبية الناس ميكن          قوي قادر 

ـ ذا، ال يشكل ال   وهب. نياالجتماعي لكراهية، إىل اإلخالل بالنظام والسلم    ا  أو الـشجب    دنق
وقد أُطلقت عدة مبادرات لتوسيع     . (...)"حتريضاً  كريهة  االعتراض أو حىت التصرحيات ال     أو

ووفقاً لتفسري احملكمة الدستورية،    . نطاق جرائم الكراهية، بيد أن احملكمة الدستورية أبطلتها       
  .ال ميكن تقييد حرية التعبري إال ألسباب حمدودة جداً

. ٢٠١٠يف القانون اجلنائي عام     " إنكار احملرقة "مية جديدة بشأن    وأدرج الربملان جر    -٣٥
 شخص ينكر عالنية جرمية اإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم اليت فإن أي هذا املنوال، وعلى  

عرب عن أي شك فيهـا      يارتكبتها ضد اإلنسانية األنظمة االشتراكية والشيوعية القومية أو         
ـ   جبرمية يعاقب عليها بالسجن      اًمدانيعترب شخصاً   ا يقلل من خطورهتا      مب يحوي أو صل لفترة ت

  .إىل ثالث سنوات
القيام بنـشاط   عن طريق   رتكب   تُ ٢٠١٠كما استحدثت جرمية إدارية جديدة عام         -٣٦

قرار حمكمة حبل منظمة مدنية أو املشاركة يف نشاط ملنظمة مدنيـة    مبوجب  غري قانوين   أصبح  
حمكمـة   بقرار   وحد ملنظمة مدنية حلت   املزي  الارتداء   ب امةيف مناسبة ع   القيام    أو ؛بعد حلها 

  .ذا الزي أو احللةأو ما يذكِّر هبُحلَِّتها  أو
. "معيـات اجل احلق يف تكـوين      إساءة استخدام "ددت مؤخراً عقوبة جرمية     وقد ش   -٣٧

رط  أو التو  هتاقياديف  تها حمكمة أو    منظمة مدنية حلَّ  يف  وميكن ارتكاب هذه اجلرمية باملشاركة      
  .هايف مساعدة مثل هذه املنظمة املدنية عن طريق توفري وسائل اإلرشاد أو مجع األموال لتمويل

   الرومامجاعة  -٦  
تـدخالت  مثة حاجة إىل     الروما،   جبماعةللقضاء على تراكم أوجه احلرمان املتعلقة         -٣٨

ـ      واحد  متكاملة تشمل يف وقت      ة والرعايـة   مجيع جماالت االقتصاد والعمالة والتعليم والثقاف
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 إضافة إىل برامج إقليمية معقدة وإجـراءات   ،الصحية وظروف املعيشة واخلدمات االجتماعية    
والـيت   فيها أوجه حرمان متعـددة        توجد  أساساً يف املناطق الصغرى اليت     -لتمييز  ا ملكافحة

  .يسكن فيها عدد كبري من الروما

  العمالة    
.  بشكل كبري عـن املتوسـط الـوطين        السكان الروما متخلفاً   عمالةيعترب مستوى     -٣٩

 الـسكان غـري   عمالةالروما يقل عن نصف مستوى      عمالةوتكشف التقديرات أن مستوى     
الروما؛ وأن معدل بطالتهم أعلى بثالث إىل مخس مرات؛ وأن عدد املعالني لكل فرد أعلـى                

، فإن  ٢٠٠٣متثيل الروما أجريت عام     تراعي  ووفقاً لدراسة استقصائية وطنية     . بثالث مرات 
 تـشغيل  سن العمل أقل بأكثر من النصف من معـدل           سكان الروما البالغني   ال تشغيلمعدل  

 يف املائة، لكنه يصل    ٤٠الروما إىل   يف صفوف   بطالة  الويصل متوسط معدل    . جمموع السكان 
وميكـن إرجـاع    .  يف املائة  ٩٠يف بعض املناطق املتخلفة واحملرومة على حنو خاص إىل نسبة           

سوق العمل إىل عدة عوامل يعزز بعضها بعضاً وحتدث أثارها          لغة التردي للروما يف     احلالة البا 
فنسبة األشخاص الذين أهنوا التعليم االبتدائي فقط أكثر بكثري من املتوسط؛           . يف الوقت نفسه  

بعض فروع الصناعة،    ءاإلغ بسبب   تتقادم شهاداهتم ملاهر   شهادة العامل ا   واحلائزون منهم على  
ويعيش جزء هام منهم يف املناطق الشرقية والشمالية        . عملب عليهم العثور على     وهو ما يصعَ  

 يف مستوطنات ،سوق العمل فيما يتصل بتعاين حرماناًية واجلنوبية الشرقية من البلد اليت       الشرق
  . معيشية خمزية وغري صحيةويف ظروف فرص عمل ةأيوفر تتسم برداءة النقل العام ونادراً ما ت

يا جمموعة من التشريعات اليت تشجع املساواة يف املعاملة وتكافؤ الفـرص يف             وهلنغار  -٤٠
 على إجياد بيئة خاليـة مـن        ٢٠٠١وقد نص تعديل قانون العمل عام       . كذلك العمالةجمال  

ويف حني تضمن األطر واإلجراءات القانونية املساواة يف املعاملة، فإن          . التمييز يف سوق العمل   
 وتدين املؤهالت والعيش يف مناطق حمرومة اقتصادياً ورداءة ظـروف           ين املستوى التعليمي  دت

ـ جزء كبري من     سوق العمل عسريا على      جتعل دخول والظروف االجتماعية   السكن   سكان ال
  .م لكن ليس الروما وحده،الروما
أطلقت العديد  يف سوق العمل،    مبن فيهم الروما،     ،ولزيادة نشاط السكان احملرومني     -٤١

ويف معظم هذه الربامج، ُحددت الفئـة       . الصناديق اهليكلية وطين أو من    تمويل  من الربامج ب  
وقدمت . ةاملستهدفة على أساس أوجه احلرمان االجتماعي االقتصادي وليس على أسس إثني          

اليت تديرها اخلدمات العامة أو املنظمات غري احلكومية جمموعة واسعة من            االستخدامبرامج  
، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه وتقدمي إعانات        العمالةنشيط  خدمات سوق العمل من أجل ت     

جناح األفـراد     إىل أن   مع ذلك  وجتدر اإلشارة .  واملشورة بشأن املسار الوظيفي    إلجياد عمل 
 يتأثر كثرياً باالجتاهات االقتصادية احمللية والطلب يف سـوق          االستخداماملشاركني يف برامج    

ري املوايت بسبب األزمة من فعالية هذه الـربامج خـالل           وقد حد املناخ االقتصادي غ    . العمل
  .السنتني املاضيتني
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 من الربنامج التنفيـذي للتجديـد       ١وترمي األنشطة املنفذة يف إطار األولوية رقم          -٤٢
للحـصول  االجتماعي إىل حتسني أهلية األشخاص العاطلني أو اخلاملني البالغني سن العمـل   

خـدمات  بـرامج و وعنـد تـصميم وتنفيـذ    .  العمل إىل سوقموتيسري عودهت على عمل 
 اهتمـام  ويـوىل .  احلالة اخلاصة لكل فئة مستهدفة واحتياجاهتا وإمكاناهتاتراعى،  االستخدام

ستهدف السكان الروما اعتمـاداً  وُي. خاص ملكافحة استبعاد السكان الروما من سوق العمل       
وتشمل هذه اخلصائص   . ةعالطريقة ف  ب معلى خصائص ميكن بواسطتها كشف أوجه حرماهن      

  . )٦(ومستوى التأهيل واإلقامة) البطالة واخلمول االقتصادي(وضعهم يف سوق العمل 
   الرومالعمالةالتمويل الوطين 

 صندوق  منالتوزيع الالمركزي
 - األصول النشطة -سوق العمل 

   اإلقليميةاالستخداممراكز 
٢٠٠٩-٢٠٠٧  

  مؤشرات األداء  سددت إىل املستفيدين
 ١٤٦ ٧٠٥جمموع عدد املشاركني       يورو٩٦ ٩٤٥ ٢٥٥  صاحل العامللعمال دعم أ

أشخاص؛ تقدر حصة الروما منهم     
   يف املائة على األقل٥٠بنسبة 

 ١١٨ ٧١٥جمموع عدد املشاركني       يورو٩٦ ١٩٣ ٤٣١  التدريب
ال توجد معطيات عـن     (شخصاً  

  )احلصة احلالية للروما
 ١٠٤ ٨٥٣جمموع عدد املشاركني       يورو٩٠ ٦٢٤ ٠٨٨  فرص العملدعم زيادة 

ال توجد بيانـات عـن      (شخصاً  
  )احلصة احلالية للروما

 ٧١ ٣٧١جمموع عدد املشاركني       يورو١٧٠ ٤٨٩ ٠٥١  برامج األشغال العامة
شخصاً؛ يقدر أن حصة الروما من      

   يف املائة٥٠-٤٥بينهم هي 

  التعليم    
  يبـدأ  م بوصفها إصالحاً جوهرياً    متكاملة يف التعلي   األخذ بطريقة جرت اإلشارة إىل      -٤٣

  . على النحو املبني يف الفصل العام املتعلق بالتعليم أعاله٢٠٠٣اعتباراً من عام 
وهناك تدخل شامل ممول من امليزانية العامة يشجع تكافؤ الفرص يف التعليم انطالقاً               -٤٤

مية املهارات يركز أوهلا على مسارات اإلدماج وتن    :  مكونات ةويتضمن ثالث . ٢٠٠٧من عام   
 ويقـدم   ،يف التعليم االبتدائي والثانوي، ويدعم الثاين برامج تطوير التعليم ما قبل املدرسـي            

وسنة بعد سنة، ال يزيد عدد األطفال املعنيني فحسب،         . الثالث تعويضات تكميلية للمدرسني   
، كان يـستفيد مـن الربنـامج        ٢٠١٠فبحلول عام   .  أيضاً مشاركة املؤسسات    تزيد وإمنا
  .مؤسسة/ مدرسة١ ٨٠٠ مدرِّس يف ١٣ ٠٠٠ تلميذ وما يقارب ٣٠٠ ٠٠٠يقارب  ام
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 حقيبـة (الرحلـة   "وأمهها منحة   . وتدعم األدوات املالية الوطنية برامج املنح أيضاً        -٤٥
املصممة أساساً لتعزيز تكافؤ الفرص لفائدة التالميذ احملـرومني حرمانـاً شـديداً             )" الظهر

 كليـة   منجيف التخرتعلم مهنة أو  يف وألتعليم الثانوي والعايل ولتحسني حظوظهم يف إمتام ا   
وينطوي متويل . وجهنيدارة املواهب يف املواضيع العلمية على يد مإوفري لت وكذلك ،أو جامعة

تعليم وتدريب األطفال على حتديات خاصة ويعد مكلفاً ألسر الروما وغري الروما اليت تعيش              
 معـاً وتوجه الدعوة إىل التالميذ احملرومني وموجهيهم       . نيةمتديف فقر ويف ظروف اجتماعية      

 اًويتضمن برنامج املنح ثالثة برامج فرعية لتكافؤ الفرص وواحد        .  يف برنامج املنح   للمشاركة
  .إلدارة املواهب

أنشأت احلكومة  و. وتقدم برامج منح أخرى املعونة اليت ال غىن عنها لتالميذ الروما            -٤٦
مـصمم  لمـنح  ل هبدف حيظى باألولوية هو إدارة نظـام    ١٩٩٥ما عام   املؤسسة العامة للرو  

وإضافة إىل ذلك، يوجه الصندوق الثقايف      . الدراسي لتالميذ الروما  نجاح  لتشجيع ال  خصيصاً
ويهـدف هـذا    .  بدورمها نداءات ملساعدة الروما    للروما وصندوق التدخالت لفائدة الروما    

لذايت للروما وملنظمات الروما الـيت      لوحدات احلكم ا  األخري إىل تقدمي الدعم جزئياً أو كلياً        
ويصدر نداء للتدخل كل سنة هبدف تقدمي دعم جزئـي          . يف األنشطة الثقافية والفنية   تشارك  

  .إلدارة األزمة االجتماعية واإلسكانية اليت هتدد اجملتمعات احمللية للروما
 غـري    شخصياً دعماًليم العايل   م الربنامج التوجيهي للتع   ويف جمال التعليم العايل، يقد      -٤٧

لطلبة الذين يعانون احلرمان أو أوجه حرمان متعددة يف سنتهم األوىل مـن              إىل ا  اًمايل وطوعي 
ويتعلـق هـذا    .  يدرسون يف نفس املؤسسة    الذينالثانية  ، عن طريق طلبة السنة      التعليم العايل 

اجلامعية وقضايا املنح واملـسائل     األبعاد اإلدارية واألكادميية للدراسات العليا واحلياة       الدعم ب 
ويرمي الربنامج  . الكلية/ التوجيه بشأن كيفية التكيف مع حياة اجلامعة        الربنامج ويقدم. العامة

  .إىل تيسري األداء الدراسي اجليد واحليلولة دون ترك الدراسة
 Bursa Hungaricaوتعترب منحة .  دوراً نشيطاً يف إدماج الروما أيضاًتلعب البلدياتو  -٤٨

بصرف النظر عن االستحقاق     ( املادية إلمكاناتاجتماعياً مينح على أساس اختبار ا     استحقاقاً  
 الطلبـة احملـرومني     عن طريق توجيه نداء إىل طلبة التعليم العايل هبدف متكـني          ) األكادميي

منحة من احلكومـة احملليـة      :  متويل اوللمنحة مصدر . التعليم العايل اجتماعياً من االلتحاق ب   
 احلكومات احملليـة املعنيـة الـوزارة        مقدمهااليت   نحةاملشترك يف متويل    تو. نحة مؤسسية وم

  . مماثل حيترم العتبة املعمول هبا يف تلك السنةيلاممببلغ املسؤولة عن التعليم 
 وأشري إىل دعم التعليم ما قبل املدرسي على النحو احملدد يف الفصل املتعلق حبقـوق                -٤٩

 العمرية الصغرية   الفئة" السليمةاالنطالقة  برنامج  " يستهدف   ، إىل ذلك   وإضافة . أعاله الطفل
رعايـة  ال سنوات هبدف ضمان التدخل املبكر لتوفري خدمات الصحة و         ٥إىل   صفرجداً من   

 وجيري تنفيذه يف أكثر املناطق    . بكر وقت ممكن  واخلدمات االجتماعية لألطفال احملرومني يف أ     
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وحيـسن  تفرقة كما يكافح ال. داخل املستوطناتألكثر تفرقة حرماناً ويف الوحدات السكنية ا  
  .تسجيل األطفال الفقراء يف املدارس

 هناك العديد من    ،وفيما يتعلق بالربامج اليت اشترك يف متويلها االحتاد األورويب مؤخراً           -٥٠
. عددةتالميذ الروما الذين يعانون من أوجه حرمان مت       الطلبة أو   الالتدابري اليت تستهدف تعليم     

 بعض  ٢٠١٣-٢٠٠٧  للفترة  من الربنامج التنفيذي للتجديد االجتماعي     ٣وتتضمن األولوية   
  .)٧(التعليم العموميالتدابري اهلامة يف جمال 

  ةالربامج املعقد    
ملستوطنات احملرومة حيث   تركز الربامج على تنمية املناطق أو املستوطنات أو أجزاء ا           -٥١

الربامج الراميـة إىل إغـالق       ٢٠٠٥منذ عام    تتواصلو. عةة السكان الروما مرتف   تكون نسب 
وتعترب الربامج اإلمنائية ألكثر املناطق الصغرى حرمانـاً الـيت          . تسمة بالتفرقة املستوطنات امل 
 من املناطق الصغرى األكثر حرماناً الـيت تـتعني          ٣٣ برناجماً معقداً يهم     ٢٠٠٩أطلقت عام   

ذا النطاق، يقدم الربنـامج التنفيـذي اإلقليمـي         ويف ه . برامج حكومية أخرى  من  إعانتها  
والربنامج التنفيذي للبنية التحتية االجتماعية والربنامج التنفيذي للتجديد االجتماعي والربنامج        

 لفائدة من يطلبوهنا من      ختصص بناء على تقدمي عطاءات     أمواالًية االقتصادية   التنفيذي للتنافس 
ى هؤالء وضع وثيقة ختطيط وبرجمة متكاملة على صعيد       ، وعل ٣٣ل  ا املناطق الصغرى املتضررة  

اخلاصة الـيت   ؤسسات  املنطقة الصغرى جتمع مشاريع البلديات واملنظمات غري احلكومية وامل        
  .تنفذ يف جماالت خمتلفة من أجل استخدام هذه األموال

م  ويقد إىل املساعدة الذين هم يف أمس احلاجة     ويركز استهداف املناطق على السكان      -٥٢
 والوضـع االجتمـاعي     الصحيةالرعاية   والتعليم و  للعمالة  خاصاً  تويل اهتماماً   متكاملة برامج

زيـادة معـدل     احلكومة اهلنغارية برامج متكاملة يتمثل هدفها العام يف          وستطلق. واإلسكان
 الـربامج أن    هومن شأن هذ  .  احملرومة لتصل إىل املتوسط الوطين     )الصغرى ( يف املناطق  العمالة

  .ةخاصصورة  بتحديد االستجابات احمللية للتحديات احمللية مع التركيز على االستدامة بسمحت
 الذين يعيشون يف فقر     غري العاملني وجتري معاجلة اإلمشال االجتماعي للسكان الروما         -٥٣

مدقع يف املناطق الفرعية وكذلك الفئات احملرومة عن طريق تطوير مـؤهالهتم وكفـاءاهتم              
 وحتسني الظروف املعيشية اليت حتول دون اإلمشال االجتماعي وحتـسني           ملفرص الع وتوسيع  

وال شك أن حتقيق نتائج ملموسة يتطلب وقتـاً، لكـن           . إمكانية الوصول إىل اخلدمات   
  . يف هذه املناطق أيضاًللعمالة أن نصل إىل املتوسط الوطين هدفنا هو

  الرعاية الصحية    
اخلاصة الرامية إىل الدمج االجتماعي االقتصادي      احلوافز واإلجراءات   تعزيز  شمل  يو  -٥٤

املعقد وكانت الدعوة إىل تعزيز الفحص الطيب العام        . للروما التدخل يف جمال الرعاية الصحية     
إىل هتـدف  ) ٢٠٠٨وزارة الصحة، (ألشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات صغرية    فائدة ا ل
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طي املنح غوت.  الوصول إىل اخلدمة  الفحص عن طريق حتسني إمكانية     على السكان   إقدامزيادة  
تكاليف تشغيلية إضافية لنقل وحدات الفحص الطيب املتنقلة املنظمة وكذلك لنشر وحـدات            

الدعوة أيضاً نقـل سـكان      هذه  وتدعم  . "املخصصة"ص  عمليات الفح الفحص املتنقلة يف    
  .األورامكشف إجراء فحوصات من أجل املستوطنات الصغرية 

  اخلاضعني للوصاية/ي اإلعاقةحالة األشخاص ذو  -٧  
جتدر اإلشارة إىل أن هنغاريا كانت أول دولة يف العامل صدقت على اتفاقية حقوق                 -٥٥

  وتعمل احلكومة على تنفيـذ     .٢٠٠٧ا عام    امللحق هب  ربوتوكولالاألشخاص ذوي اإلعاقة و   
  .هذه االتفاقية

يف القـدرة علـى     ل  مشاك يعانونلبالغني الذين   لساعدة   امل  مؤسسة الوصاية  وتقدم  -٥٦
 من إحدى احملاكم وصياًوتعيِّن . ممارسة حقوقهم وإدارة شؤوهنم املالية  من  التصرف لتمكينهم   

لوصاية القدرة علـى    اوجيوز أن تقيد    . جل اختاذ القرارات مكان الشخص اخلاضع للوصاية      أ
ذي  سنة وال  ١٨زيد عمره عن    يص الذي   الوصاية يف حالة الشخ   بكم  وحي. التصرف أو تلغيها  

  تتـدىن   أو لفترة طويلة من الزمن أو      ةعامصورة  تدنت قدرته على تقدير األمور تدنياً كبرياً ب       
وتتطلب الصحة القانونيـة    .  بسبب حالته الصحية أو عجزه العقلي أو إدمانه        ةدوريصورة  ب

وجيـوز  . بـه الحقـاً   إلعالن تقييد قدرة شخص ما على التصرف رضى الوصي أو قبوله            
صاية أن يقدم إعالنات قانونية يف مجيع احلاالت إال إذا قيدت احملكمـة             للشخص اخلاضع للو  

بالوصاية اليت تلغي القـدرة علـى التـصرف         حكم  وُي. ةعامصورة  قدرته على التصرف ب   
 األمور بشكل    القدرة على تقدير    سنة إذا فقد   ١٨ره عن   عمزيد  يص الذي   شخيتعلق بال  فيما

شخص باطالً والغياً، وينبغي للوصي أن ثل هذا الين ملويعد اإلعالن القانو. كامل لفترة طويلة
وإذا كان الشخص اخلاضع للوصاية قادراً على اإلعراب عن رأيه، رمبـا            . يتصرف نيابة عنه  

ذي املتعلق بالوصاية ال  قانون  نقح ال يويتوقع أن   . ينبغي أخذ طلباته بعني االعتبار قبل القرارات      
  .ة القانون املدين اجلديد الوشيكةلغي القدرة على التصرف يف عملية صياغي

برعاية األشـخاص    كبرية   قدرةذات  ووتقوم عدة مؤسسات تعىن باملرضى املقيمني         -٥٧
هـذه  عـن   ستعيض  والدولة ملتزمة بالتأهيل خارج املؤسسات حبيث ت      . املعوقني يف هنغاريا  

.  اجملتمعيـة  ناإلسكا وغريها من مراكز     بالدور االجتماعية املؤسسات اليت تقدم رعاية كاملة      
. هتما بضمان إمكانية الوصول إىل خدم     ني واحمللي ني اخلدمة العامة الوطني   ي مقدم القانونلزم  وي
فرص ملهنية من أجل املساواة يف      لفيات ا  اخل  يرمي إىل تطوير   ٢٠٠٨شروع هام عام    طلق م وأُ

 الرعاية  اإلعاقة لفائدة العاملني يف   يف جمال   تدريب  الأنشطة  من  وقد طورت جمموعة    . الوصول
  .اصةاخلحتياجات ذوي االرعاية املرضى لكي يقوموا بالصحية 



A/HRC/WG.6/11/HUN/1 

GE.11-10779 18 

  احلق يف احلرية واألمن الشخصي  - باء  
  إقامة العدل وسيادة القانون    

  إقامة العدل  -١  
منذ ما فتئت مناهضة التمييز جزءاً من املنهج الدراسي لألكادميية القضائية اهلنغارية               -٥٨

 القضاة من مثـل     وصغار واملتدربونقضاة اجلنائيون واملدنيون    وقد استفاد ال  . سنوات عديدة 
  .هذا التدريب يف إطار دورات منتظمة

  ظروف االحتجاز ومنع التعذيب  -٢  

  احلقوق األساسية للمحتجزين    
 املتعلق بإنفاذ اجلزاءات اجلنائية، ينبغي احترام الكرامـة         )٨(باملرسوم االشتراعي عمالً    -٥٩

 للتعـذيب أو املعاملـة القاسـية      تعريـضهم   اإلنسانية لألشخاص احملكوم عليهم وال جيوز       
 علـيهم   علميـة دراسـات   طبيـة أو    جتارب  ال جيوز إجراء    كما   الالإنسانية أو املهينة،   أو

  .رضاهم دون
 هلم القيام بعمـل والدراسـة       حيق كما   يةدين ال شعائرهموميكن للمحتجزين ممارسة      -٦٠

وينبغي أن تـضمن للمحتجـزين      . وتنمية الذات، وتتاح هلم فرص التعليم وممارسة الرياضة       
وهلم احلق يف تلقي غذاء     . القدرة على قضاء ساعة واحدة يف اليوم على األقل يف اهلواء الطلق           

  .مالئم ورعاية صحية
ويف حالة النـساء، ينبغـي      . اث متماشياً مع سنهم   وينبغي أن يكون احتجاز األحد      -٦١

لعمـل يف   املرضعات با احلوامل أو   كليف  توز  وال جي . رضعاتملا للحوامل و  محاية أكرب ضمان  
  .نوبات ليلية وينبغي أن تتاح هلن فرصة االستحمام بوترية أكرب

. قـانوين وختضع عملية االحتجاز برمتها ملراقبة املدعي العام والقاضي وإشرافهما ال           -٦٢
 جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن لألشخاص أن يقدموا شكوى ضد العقوبة الـيت    ،ويف هذا الصدد  

 تغيري درجة األمن    يف القاضي   يبتكما  . كمرجع هنائي م احملكمة الشكوى     وتقيّ ،)٩(متوقع هب 
  .السراح املشروطبأو يأذن بقواعد إصالحية أقل شدة أو 

  حتجازاألوضاع داخل مرافق اال    
 املوجودة يف مرافـق     ١٢ ٣٣٥ل  يف الوقت احلاضر األماكن ا      نزيالً ١٦ ٥٢٧ شغلي  -٦٣

فرط بتفاوته   امل االكتظاظويتميز  .  يف املائة  ١٣٤متوسط امتالء بنسبة    ثل  ما مي وهو   .االحتجاز
  واحـدة وينبغي أن حيدد عدد األشخاص الذين تؤويهم زنزانة      . األقاليمالشديد على مستوى    

 املساحة  أمتار مربعة من٣,٥ة نيحدث أو سجلكل  أمتار مربعة و٣ني كل سجبطريقة تتيح ل  
  .فيهااليت ميكن التحرك 
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توسيع األمـاكن    الوطنية السنة املاضية مقترحاً ب     أعدت دائرة السجون  حل،  وإلجياد    -٦٤
ومثة . بائسةتحديث كبري للزنازين اليت توجد يف حالة      بلتخفيض نسبة امللء إىل مائة يف املائة و       

ة أخرى لتخفيض نسبة ملء السجون تتمثل يف ضرورة تنقيح نظام اجلزاءات اجلنائية مـن               أدا
ـ أجل زيادة اللجوء إىل اجلزاءات البديلة وغريها من اجلزاءات غري احل     هـدف  كمـا ي . ةيسب

ألدوات املراقبة اإللكترونية عن بعد وقواعد تطبيق اإلقامة اجلربية إىل احلد          اجلاري  االستعراض  
  .تجزين رهن احلبس االحتياطيمن عدد احمل

 واملنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة        )١٠( التعذيب ملنعوما فتئت اللجنة األوروبية       -٦٥
 منـذ وقـت   تنتقد) جلنة هلسنكي ومركز الدعوة املعين باإلعاقة الذهنية(باملساعدة القانونية  

كومة ملتزمة بأن جتد    احلو.  القضائي طويل حالة إيواء املرضى العقليني يف معهد الطب النفسي        
 ملنـع متطلبـات اللجنـة األوروبيـة       ى و تماشوبصورة ت  - نميكِّ خالل حتديث املعهد حالً   

  .إىل العالج وليس إىل العقابسعى موقف يمن اعتماد  - التعذيب
 التعذيب وكذا التقارير اليت يعـدها       ملنعوبصرف النظر عن تقارير اللجنة األوروبية         -٦٦

 جتدر اإلشـارة إىل أن عمليـات   ،أو املنظمات غري احلكومية اهلنغارية    /ين و أمني املظامل الربملا  
 األوضاع يف السجون اهلنغارية انتقدت أساساً ظروف االحتجاز وليس العمل املهـين             فحص

  .الذي يقوم به موظفو مرافق االحتجاز

   الشرطةمرافقاالحتجاز يف     
حالة احملتجـزين يف أقـسام       عن    التعذيب ملنعخلص آخر تقارير اللجنة األوروبية        -٦٧

ويف .  سواء فيما يتعلق باالحتجاز أو االسـتجواب       ،إىل أن ممارسات الشرطة مالئمة    الشرطة  
 منـها  ٥ تكن إال من التعذيب أو املعاملة الالإنسانية مل شكوى ١٦٦ من أصل    ،٢٠٠٨ عام

شكاوى  ٧ال  إ٢٠٠٩عام يف ضد املوظفني املسؤولني عن االحتجاز يف حني مل تقدم موجهة  
  .١٢١ضدهم من أصل 

 اشتكى بعـض  ، التعذيبملنعبيد أنه خالل الزيارات اليت قامت هبا اللجنة األوروبية     -٦٨
أو تكبيـل اليـدين     /األشخاص من اإلفراط يف استعمال القوة خالل عمليات إلقاء القبض و          

 ، العنـصرية  املفردات الفظة، وأحيانـاً   /كما سجلت شكاوى بشأن اللغة    . املوجع أثناء النقل  
 التعـذيب  ملنعكما أشارت اللجنة األوروبية  . أو االستجواب /املستخدمة أثناء إلقاء القبض و    

 أثناء، ولكن ليس  كحد أقصى ساعة٧٢إىل أن ظروف االحتجاز لدى الشرطة مالئمة لفترة        
بسية اليت تفرض على اجلرائم البسيطة، وكالمهـا        عقوبات احل قضاء ال أو  /احلبس االحتياطي و  

وهناك مشاكل مشاهبة يف ممارسة إلقاء القبض، وخاصة بـسبب          .  ساعة ٧٢تجاوزان فترة   ي
  .تنفيذ القواعد بطريقة غري منسقة

فما فتئ موظفو الـشرطة     . حممل اجلد على   وزارة الداخلية هذه املالحظات      وتأخذ  -٦٩
 الفعـال مـع   العنصري ولتعلم كيفية التواصلحامل  التعلى التعامل مع    يتلقون تدريباً مكثفاً    
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، حـىت اآلن بيد أن هذه اجلهود ليست كافيـة     . الضحايا واملشتبه فيهم املنتمني إىل األقليات     
أو /ولذلك شرع يف وضع بروتوكول جديد إلنفاذ القانون للتعامل مع اجلرائم العنـصرية و             

ذات الدوافع العنصرية، وستجري يف إطار هذا املشروع مراجعة دورات تـدريب الـشرطة          
وزارة الداخليـة، يف هـذا      فيد  كما تست . وحتسينها، إذا لزم األمر   حامل  عنصرية والت بشأن ال 

وستجري صياغة تعديل التعليمات الرمسية للشرطة      . اخلربة املهنية لكلية الشرطة   من  املشروع،  
  .٢٠١١خالل النصف األول من عام 

  الرقابة على الشرطة    
الـشكاوى  لنظـر يف    يئة املستقلة ل  ، أصبحت اهل  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١اعتباراً من     -٧٠

 الشرطة تقوم بدور الرقابة املدنية على أنشطة الشرطة، إضافة إىل الرقابـة الـيت               املقدمة ضد 
الربملان ويعني  . ميارسها املدعون العامون واإلجراءات التأديبية والتحقيق يف املسؤولية اجلنائية        

يف جمال  بارزة  امني الذين لديهم جتربة     األعضاء اخلمسة للهيئة لفترة ست سنوات، من بني احمل        
ما يرد إليها من الـشكاوى      ويتمثل نطاق عمل هذه اهليئة يف التحقيق يف         . احلقوق األساسية 

ويقدم مفوض الشرطة الوطنية تقريراً شهرياً إىل اهليئة بشأن         .  بأفعال الشرطة أو إمهاهلا    املتصلة
حدوث انتهاك كبري للحقوق األساسـية،      وإذا ذكرت اهليئة    . الشكاوى املقدمة إىل الشرطة   

ذ قرار يف غـضون     اختا وعلى هذا األخري   ، إىل مفوض الشرطة الوطنية    وجب أن ترسل رأيها   
وبنقل التحقيق يف الشكاوى املوجهة ضـد   . حمكمة أمام   وميكن الطعن يف القرار    ، يوماً نيثالث

 فعاليـة   أعمال الشرطة إىل اختصاص هيئـة مـستقلة، تكفـل احلكومـة محايـة أكثـر               
  .األساسية للحقوق

  االجتار بالبشر  -٣  
بعد انضمام هنغاريا إىل االحتاد األورويب وتعديل التشريعات اهلنغارية وفق معـايري              -٧١

قدار االحتاد األورويب، اخنفض عدد حاالت هتريب البشر اليت سجلتها سلطات إنفاذ القانون مب
  .)١١(اًضا اخنف زادنغ وبعد انضمام هنغاريا إىل منطقة شن،النصف
. ويعترب االجتار بالبشر جناية ُيعاقب عليها بالسجن لفترة تصل إىل ثالث سـنوات              -٧٢

وتكون العقوبة من سنة إىل مخس سنوات إذا ارتكب العمل اإلجرامي ألغراض منها ارتكاب              
  . اجلنسيةأو املواقعةزنا ال

  اهلجرة واللجوء  -٤  
عـضاء يف   اً نسبياً مقارنة مع باقي الدول األ      يعترب عدد األجانب يف هنغاريا منخفض       -٧٣

 تصريح إقامة   لديهم كان عدد من     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ففي  : االحتاد األورويب 
 يف املائة مـن     ٢حوايل   (٢١٠ ٠٠٠ يصل بالكاد إىل  ساري املفعول ألكثر من ثالثة أشهر       

ـ      يات اهلنغارية يف ا   وتصدر تأشريات السفر القنصل   ). سكان البالد  صدر خلـارج يف حـني ي
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ويف األشهر األحـد  . تصاريح اإلقامة وتصاريح اإلقامة طويلة األجل مكتب اهلجرة واجلنسية  
  .اً تصريح إقامة جديد١١ ٧٩٢، أصدر املكتب ٢٠١٠عشر األوىل من عام 

 على أنه مكوثهم بشأن دخول رعايا بلدان ثالثة و    ٢٠٠٧ لعام   ٢وينص القانون رقم      -٧٤
جرين أو رهن االحتجاز قبل طردهم       بطاليب اللجوء يف مراكز احتجاز املها      ال جيوز االحتفاظ  

وحيظر القانون الذي جرى تعديله مؤخراً احتجاز       . حبثهم عن احلماية الدولية   عدا  سبب  دون  
القّصر غري املصحوبني وال يسمح باحتجاز األطفال املصحوبني من رعايا بلد ثالـث مـع               

حيث ال يكون باإلمكان حتقيق اهلدف من االحتجاز        (ري   أخ كتدبري يتخذ كمالذ  أسرهم إال   
وعندما تقرر السلطة .  يوماً كحد أقصى٣٠لفترة  وفقط   )عن طريق تدابري أخرى أقل إكراهاً     

وقد جرى تعديل املراسيم التنفيذيـة      . املصاحل الفضلى للطفل  راعي   عليها أن ت   ، أسرة احتجاز
لقواعد اجلديدة اليت دخلت حيز النفـاذ       وتنص ا . من أجل حتسني ظروف احتجاز املهاجرين     

مبن فـيهم    ( الواحدة  على أنه جيب إيواء أفراد األسرة      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٤يف  
ضمن الـشروط األساسـية   ي فردي جناحيف  عن باقي احملتجزينعزل مبمع بعضهم   ) األزواج

ـ تجزين إذا كان    ووفقاً للقواعد اجلديدة، جيب ضمان تعليم القّصر احمل       . للحياة األسرية  ل وط
وينص املرسوم الوزاري املعدل على ضرورة توفري الرعاية الطبيـة          . ذلك يستدعي   االحتجاز

 من األفعـال   ااملتخصصة املالئمة للمحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب أو االغتصاب أو غريمه         
ـ    الصدمات اليت العنيفة يف بلدهم األصلي من أجل معاجلة          تلـك األفعـال     ا تـسببت فيه

  .)١٢(ياًكاف الجاًع
وتكرس منـذ   . ويعترب مبدأ عدم اإلعادة القسرية مبدأ راسخاً يف التشريع اهلنغاري           -٧٥

سنوات الرصد املدين لعمليات حرس احلدود يف إطار اتفاق ثالثي األطراف بـني الـشرطة               
ليـة  ، واملمث )اليت تعترب السلطة الوحيدة املسؤولة عن مراقبة احلـدود يف هنغاريـا           (اهلنغارية  

لشؤون الالجئني وجلنة هلسنكي اهلنغاريـة املعنيـة        السامية  اإلقليمية ملفوضية األمم املتحدة     
حقوق يف جمال    عدة دورات تدريبية حلرس احلدود       وفّرت،  ٢٠٠٩ويف عام   . مبراقبة احلدود 

هبـدف  ) مبا يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القـسرية       (اإلنسان والقواعد الدولية املتعلقة بالعودة      
ـ بدعم مايل من امل ، وذلك طاليب اللجوء مبسألة   وعيةتال  ،لـشؤون الالجـئني  سامية فوضية ال

  . ووزارة العدل وإنفاذ القانون اهلنغارية،والصندوق األورويب لالجئني أو صندوق العودة

  انعدام اجلنسية  -٥  
 لتثبيت دعائم تشريعنا املتصل باهلجرة واجلنسية بصورة أفضل يف اإلطـار القـانوين          -٧٦

حبمايـة   املتعلقـة    )١٣(الدويل، أصبحت هنغاريا طرفاً يف مجيع االتفاقيات الدولية ذات الصلة         
 وضـعت هنغاريـا     ،وعالوة على ذلك  . من انعدام اجلنسية  احلد والوقاية   و اجلنسية   منعدمي

 إجراًء جديداً متاماً لتحديد حالة انعدام اجلنـسية مبوجـب           ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١اعتباراً من   
 املتعلق بدخول ومكوث رعايا دولة ثالثة، وتعد هنغاريا واحـدة      ٢٠٠٧ لعام   ٢ رقم   القانون

 اليت وضعت مثل هذا اإلجراء الشامل مبوجـب قـانون؛            القليلة من بلدان االحتاد األورويب   
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من (بضمانات شبيهة بإجراء حتديد وضع الالجئ تفي أيضاً باالحتياجات اخلاصة هلذه الفئة             و
ؤون الـسامية لـش   فوضـية   املقد أشادت   و).  اإلدارية ةثبات واملساعد مثل األدلة وعبء اإل   

هتمام بدراسة  االأبدت دول أخرى    كما  الالجئني بإجراء حتديد حالة انعدام اجلنسية اهلنغاري        
ومنذ اعتماد هذا اإلجراء، ما فتئ يؤدي وظيفته بشكل سلس؛ ومل           . اه وجتربت  هنغاريا منوذج

، ) يف املائة  ٨٠-٧٠حوايل  (ويعد معدل االعتراف به عالياً جداً       ُيبلغ أبداً عن إساءة استعماله      
  .)١٤() يف السنة٥٠أقل من (حىت وإن كان عدد مقدمي الطلبات منخفضاً نسبياً 

  معياتاجلحرية التعبري وتكوين   -جيم   
  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية    

  حرية التعبري  -١  

  دقانون وسائط اإلعالم اجلدي    
 املتعلق خبدمات   ٢٠١٠ لعام   ١٨٥القانون رقم   (دخل قانون وسائط اإلعالم اجلديد        -٧٧

 ما يسمى دسـتور وسـائط اإلعـالم         وكذا،  )وسائط اإلعالم ووسائط اإلعالم اجلماهريية    
 املتعلق حبرية الصحافة والقواعد األساسية املتعلقة مبحتـوى         ٢٠١٠ لعام   ١٠٤القانون رقم   (

  الربملان بأغلبية الثلثني   خبوانت. ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ النفاذ يف     حيز ،)وسائط اإلعالم 
واملعلومات واالتـصاالت   للهيئة الوطنية لوسائط اإلعالم     أعضاء جملس وسائط اإلعالم التابع      

تنظيمها واإلشراف عليها، وهـي هيئـة        ملنح التراخيص لوسائط اإلعالم و     الرئيسيةالسلطة  (
وال خيضع جملس وسائط اإلعـالم وأعـضاؤه        . )ة إال أمام الربملان   مستقلة ال ختضع للمساءل   

األهداف تمثل  تو.  الرمسية م لواجباهت مأدائه  يف متعليمات هل وجيه  للقانون وال جيوز ألحد ت     إال
تعزيز حرية وسائط   يف مواصلة    ، من جهة  ،وسائط اإلعالم لقوانني اجلديدة املتعلقة ب   األساسية ل 

اريا بشكل يتماشى بشكل كامل مع النماذج والقيم األوروبيـة،          اإلعالم وتعدديتها يف هنغ   
  . يف االمتثال ملتطلبات املواءمة القانونية لالحتاد األورويب،ومن جهة أخرى

،  بـصورة فعليـة    ملصاحل العامة ااجلديد فرصة لتأكيد    وسائط اإلعالم   ويتيح قانون     -٧٨
وتوفر أحكام  .  وسائط اإلعالم العامة   ددُّتجلو،  جياد بيئة تنظيمية واضحة ملقدمي اخلدمات     وإل

 من ميثاق االحتاد األورويب للحقـوق       ٢٦ و ٢٤و) ١(٢١ و ٩القانون الرامية إىل تنفيذ املواد      
بشكل خاص   حق اجلمهور، مع التركيز      ااألساسية محاية أكرب حلقوق األطفال والقّصر وكذ      

كما . )انون من إعاقة السمعبرامج متاحة لألشخاص الذين يع(على الفئات احملرومة اجتماعياً  
ويفرض القانون متـويالً مـضموناً      . ضمن متثيل األقليات القومية واإلثنية يف البث العمومي       ت

. ومبوجب قواعد حمددة لفائدة مقدمي اخلدمة العامة الذين يوجدون على حافة االهنيار املايل            
ويعطـي  . ةلربامج اهلنغاري ويهدف من الناحية املالية إىل إجياد فرصة إلنتاج كمية هامة من ا           

 ويوفر أدوات إنفاذ ةأمهي من   ه تستحق ام اجلديد محاية الكرامة اإلنسانية       وسائط اإلعالم  قانون
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لقـانون اجلديـد    يف ا ومثة قيمة عاملية هامة أخرى      . حلمايتها بصورة أفضل يف املستقبل    فّعالة  
ة واملنظمات املهنية الوطنية    ملنظمات غري احلكومي  ا  الذي يعطي  تتمثل يف جانب التنظيم الذايت    

  .يف إجراءات وضع القواعد  هاماًدوراًاملوجودة والعاملة يف جمال وسائط اإلعالم يف هنغاريا 
وميثل اعتماد تشريعات متعلقة بوسائط اإلعالم أيضاً جزءاً من التزامنـا مبوجـب               -٧٩

 للربملـان   EU/2010/13  وخباصة التوجيه  ،توجيهات االحتاد األورويب املتعلقة بوسائط اإلعالم     
 املتعلق خبدمات وسائط اإلعالم     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠األورويب وتوجيه اجمللس الصادر يف      

وتعكس أهدافها وأساسها التنظيمي ونظامها املفـاهيمي ومؤسـساهتا     . )١٥(السمعية البصرية 
عالم الـسمعية  وأدواهتا أحكام املبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب املتعلقة خبدمات وسائط اإل    

جاءت   يتعالم ال ة الطلبات املتغرية لسوق وسائط اإل      اجلديد لوائح التنظيمية تفي ال قوت. البصرية
ولذلك ينص القانون، على سبيل املثال، على أن حمتـوى وسـائط            . مع التكنولوجيا احلديثة  

اإلعالم ال ميكن أن ُيعامل بشكل خمتلف بناًء على طريقة عرضه، سـواء ظهـر يف شـكل                  
ـ أكما تقدم تشريعات وسائط اإلعالم   . لكتروين أو مطبوع أو أي شكل آخر      إ  مشـل  أةًنظم

 ستمكّن من وملقدمي اخلدمة، مبا أن مجيع إجراءات اهليئة ستحكمها إجراءات اإلدارة العامة            
 وفقاً للمعايري العاملية، إمكانية الوصول إىل العدالـة         ستوفر، تأكيد حقوق اجلمهور و    ضمان

ويـشمل  (ائية الفّعالة وقيام حماكم مستقلة مبراجعة قضائية للقرارات اإلدارية          واحلماية القض 
 املعـروض علـى   ذلك حىت إمكانية أن تغري احملكمة القرار اإلداري هليئة وسائط اإلعـالم             

 ليـتالءم مـع   ل  ويستخدم قانون وسائط اإلعالم اجلديد نظاماً من اجلزاءات فُصِّ        . )القاضي
. ائط اإلعالم وميتثل ملبادئ املساواة أمام القانون وسيادة القـانون الظروف اخلاصة إلدارة وس 

 يف التدرج والتناسب واملساواة يف       الثالثة األكثر أمهية   ساسيةاألجرائية  اإل مبادئهوتتمثل أهم   
  .املعاملة، وتتبع بدورها األمناط العاملية واألوروبية

 أساساً ضمن املسؤولية التشريعية     ويقع تنظيم وسائط اإلعالم، يف االحتاد األورويب،        -٨٠
تشاطر االحتـاد قيمـه املـشتركة        - كما ُبني آنفاً     - هنغاريا   وإنلفرادى الدول األعضاء،    

وأوضحت حكومة هنغاريا   .  وحتترم ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسية      مشاطرة تامة 
 إىل أن أي عنـصر مـن   ،ة يف إطار إجراءاهتا العادي،جبالء أنه إذا خلصت املفوضية األوروبية 

، فإهنا على    املفعول القانون اجلديد ليس ممتثالً لتشريعات االحتاد األورويب ذات الصلة السارية         
 احملكمـة   إىل القانون اجلديـد     أحيل طلبات خمتلفة،    وبناء على . استعداد للشروع يف تعديلها   

ومبا أن هذا األمر أصبح قـضية  .  قانوناً للمشرع  ةً اليت تعترب قراراهتا ملزم    ،الدستورية اهلنغارية 
، كثرياً ما ختتلط فيها دواعي القلق احلقيقية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع االعتبارات الـسياسية             

وبالنظر إىل احلوار املتواصل بني حكومة هنغاريـا واملفوضـية    على السواء،  ياًوخارج داخلياً
ه حالياً ختمني املوعد الذي سـُتعدل       ، فمن السابق ألوان   اجلهات الفاعلة األوروبية وغريها من    

  .، وشكل هذا التعديلعالم يف املستقبل القريبتشريعات اجلديدة لوسائط اإلالفيه 
  



A/HRC/WG.6/11/HUN/1 

GE.11-10779 24 

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  -٢  
مع العملية الدستورية اجلديدة، من املقرر مراجعة القوانني املتعلقة بـأهم حقـوق               -٨١

: وهناك بعض األسئلة اليت تتعني معاجلتها     . تعلق باحلق يف التجمع    مبا فيها القانون امل    ،اإلنسان
، وضـبط   )التجمعات العفويـة  ( أيام من انعقادها     ثالثةتعلن قبل    مشكلة التجمعات اليت ال   

  . املتعلقة حبماية املتظاهرين، والقضايا األمنية للتظاهراتيةتنظيملوائح الال
 حلماية  كجمعية) ماغيار غاردا (اري  غنقد سجلت احلرس اهل    إحدى احملاكم كانت  و  -٨٢

ويف . وقد متيز عملها منذ البداية بالتزامهـا بقوميـة متطرفـة          . ٢٠٠٧التراث والثقافة عام    
أنشطة هذه  الحقاً ألن   اكم  احملغاري بقرارات صادرة عن     ، جرى حل احلرس اهلن    ٢٠٠٩ عام

 احلـرس   وحـاول . ستورحلقوق اإلنسان املكفولة لألقليات كما يضمنها الد      نافية  م املنظمة
اري جتاهل هذه القرارات الصادرة عن احملاكم لكن نشاطه تراجع بشكل مـثري منـذ               غاهلن

  .احلني ذلك
وإلجـراء   ،م علـى سـيادة القـانون   يقوجمتمع يف  املقبول للسلوك غري وللتصدي    -٨٣

ألنشطة غري القانونية لألشـخاص الـذين يرفـضون         بشأن ا  أكثر فاعلية    مالحقات قانونية 
 يف أنـشطة    التشريع مبقاضاة من يـشارك     أمر   ،احملاكم عن   ةصادرال احلل   اتعتراف بقرار اال

ما يقاضي القانون حـىت     ك.  خمالفة للقانون  ذه املشاركة ه املنظمة االجتماعية املنحلة باعتبار   
 اللباس املعتاد للمنظمة االجتماعيـة املنحلـة،         أو وحد امل الزيعلى ارتداء املالبس اليت تشبه      

  .بسية مبا فيها احل،عقوباتأمام إيقاع  اجملال حسفيو

  مشاركة األقليات القومية واإلثنية يف احلياة السياسية اهلنغارية  -٣  

  التمثيل الربملاين لألقليات    
ـ غوفقاً للدستور، تشارك األقليات القومية واإلثنية اليت تعيش يف مجهورية هن            -٨٤  يف  ااري

ويضمن الدستور محايـة    .  للدولة من األجزاء املكونة   اًءإذ متثل جز  : السلطة السيادية للشعب  
األقليات القومية واإلثنية ويكفل مشاركتها اجلماعية يف الشؤون العامـة وتعزيـز ثقافاهتـا              

. استخدام األمساء املوجودة يف لغاهتا األصلية والتعليم بلغاهتا األصلية و    واستخدام لغتها األصلية  
" مـشروطة "ينص على أغلبية    قانون  هو  يات القومية واإلثنية، و   اعتمد القانون املتعلق باألقل   و

ومبوجب هـذا   . ٢٠٠٥ عام   اًكبري تعديالًيله  عد وجرى ت  ١٩٩٣عام  يف   أغلبية الثلثني،    هي
القانون، ميكن لألقليات إقامة هيئات حملية وإقليمية ووطنية للحكم الذايت من أجل ممارسـة              

السـتقاللية   تعرب عـن ا    لذايت لألقليات مؤسسات  وتعترب هيئات احلكم ا   . حقوقها اجلماعية 
  .الثقافية للقوميات أيضاً

وبالرغم من أن القانون املتعلق باألقليات ينص على التمثيل الربملاين املباشر األقليات،              -٨٥
مـا فتئـوا     تمعات احمللية من هذه اجمل   أفراداًبيد أن   . يتحقق بصورة مؤسسية بعد    فإن ذلك مل  

 وميكن ملندويب . يف اجلمعية الوطنية عن أحزاب سياسية شىت      نصب نواب   ممنذ عقود   يشغلون  
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اهليئات الوطنية الثالث عشرة للحكم الذايت لألقليات أن يشاركوا مشاركة نشيطة يف أعمال             
نشئ منصب مفـوض    أ،  ١٩٩٥ عامويف  . اللجان املعنية باألقليات وغريها من جلان الربملان      

يعترب أمني املظـامل املعـين      و. وق األقليات القومية واإلثنية    لضمان حق  )أمني املظامل (برملاين  
  .باألقليات مسؤوالً عن رصد حقوق األقليات

 املؤسـسي  تمثيل الربملـاين الوقد اعتمد الربملان اجلديد تعديالً هاماً للدستور يتصل ب   -٨٦
افة إىل   على أنه جيوز أن ينتخب، إض      ة اجلديد يةالتنظيمالالئحة  نص  وت. ٢٠١٠لألقليات عام   

. لضمان التمثيل الربملاين لألقليات القومية واإلثنيةكحد أقصى  نائباً ١٣نواب الربملان املائتني، 
مكان تطبيق هذا القانون االنتخايب اجلديد ألول مرة خالل االنتخابات الوطنية           اإلسيصبح ب و

  .٢٠١٤ املقبلة املقرر إجراؤها عام

  هيئات احلكم الذايت لألقليات    
، أنشأ القانون املتعلق باألقليات مؤسسة جديدة ملمارسـة حقـوق           ١٩٩٣عام  يف    -٨٧

وتغطي هذه املؤسسة املعترف هبا دولياً نظام احلكم الذايت لألقليات على املستويات     . املشاركة
وضعها كمؤسسات للقانون العام،    بسبب  وتعترب هذه املؤسسات،    . احمللي واإلقليمي والوطين  
مة يف عمل اجلهازين التشريعي     ذايت احمللية على الصعيد احمللي ومساهِ     شريكة هليئات احلكم ال   

ميكن اختاذ   ففي حاالت القضايا اليت تؤثر على األقليات، ال       . والتنفيذي على الصعيد الوطين   
وهليئـات  . تشاور مع األقليات ومبوافقتها وعن طريق املناقشة اإلجبارية معها        الب القرارات إال 

  يف القضايا املتعلقة بالتعليم احمللـي       شرطاً موافقتهاكون  ات احلق يف أن ت    احلكم الذايت لألقلي  
وهي تعرب عن رأيهـا     . ة والتقاليد واالستخدام اجلماعي للغة    ووسائط اإلعالم احمللية والثقاف   

بشأن مشاريع القوانني اليت تؤثر على األقليات، ويف حالة القضايا اليت تؤثر على جمموعـات               
ن تطلب معلومات من اهليئات العامة وتقدم اقتراحات وحتـرك إجـراءات            األقليات ميكنها أ  

وميكن للهيئات الوطنية للحكـم     . وتشارك يف املراقبة املهنية للمؤسسات التعليمية لألقليات      
 كما أهنا تتمتـع  جمتمعاهتا رأيها بشأن مجيع القرارات اليت تؤثر على         تبدي لألقليات أن    الذايت

لحكـم  لوتدعم اهليئات الوطنية    . نشأ مع البلدان اجملاورة   شتركة اليت تُ  امللجان  البالعضوية يف   
وتوفر ميزانية الدولة األموال للمجتمعات احمللية      . الذايت املؤسسات التعليمية والثقافية لألقليات    
  .لألقليات لإلنفاق على املؤسسات اخلاصة هبا

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -دال   

  احلق يف الرعاية الصحية  -١  
على الشروط اليت ميكن هبـا      ) ١٩٩٧ لعام   ١٥٤ القانون رقم (ينص قانون الصحة      -٨٨

جلميع املرضى احلفاظ على كرامتهم اإلنسانية وهويتهم وحقهم يف تقرير مصريهم واليت ميكن             
ـ    ووفقاً لقانون الصحة،    . هبا إبقاء مجيع احلقوق األخرى مصونة      ، ولصحيق لكل مريض احل
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مناسبة ومتاحة باسـتمرار حـسبما      تكون  رعاية صحية    علىينص عليه القانون،     ماضمن  
  .يقتضيه وضعه الصحي ودون أي متييز

فلكل مـريض   . ويتألف احلق يف الرعاية الصحية من عدة حقوق مكفولة للمرضى           -٨٩
 دون تعرضـه  ذ حياته يف حالة الطوارئ ويف الرعاية اليت حتـول    انقكفيلة بإ احلق يف الرعاية ال   

وللمريض احلق يف اختيار    .  ومعاناته همن أمل تخفيف  وكذلك يف ال  خطري أو دائم    لعجز صحي   
حسب املستوى الذي يقتـضيه وضـعه،       وذلك  طبيبه املعاجل، مبوافقة مقدم الرعاية الصحية،       

يكون ذلـك    تنص قاعدة قانونية على استثناء، وشريطة أن ال        ماملوموافقة الطبيب املختار،    
مسموح به مبوجب اجلوانب املهنية للخدمة الصحية اليت تقتضيها حالته أو اسـتعجالية             غري  

يكن باإلمكان أن   وإذا مل.الرعاية أو العالقة القانونية اليت تشكل أساساً لالستفادة من اخلدمة        
لمريض الرعاية الالزمة اليت يقتضيها وضعه الصحي يف أقصر فترة زمنية ممكنة، يكون             لتقدم  
الرعايـة الـصحية    احلصول على باملكان الذي ميكنه فيه بإبالغه  اًالرعاية الصحية ملزم  مقدم  

 غبلَّوإذا أدرج مريض يف قائمة انتظار، ينبغي أن يُ        . أو يدرج املريض يف قائمة انتظار     املطلوبة  
وينبغي أن يكـون ترتيـب      . بسبب ذلك وبفترة االنتظار املتوقعة وكذلك بنتائجها املمكنة       

لى معايري مهنية موحـدة وقابلـة للمراقبـة          ع  واالنتقاء منها قائماً    قائمة االنتظار  املرضى يف 
بطريقة تربرها احلالة الصحية للمرضى املدرجني يف قائمة االنتظـار          ذلك  تم  يومنشورة وأن   
  .ودون أي متييز

وإضافة إىل األحكام املتعلقة باحلق يف الرعاية الصحية، حيدد قـانون الـصحة        - ٩٠
احلق يف الكرامة اإلنسانية    (موعة تفصيلية من القواعد املتعلقة حبقوق املرضى        كذلك جم 

واحلق يف االتصال باآلخرين واحلق يف مغادرة مرفق الرعاية الصحية واحلق يف احلصول             
على املعلومات واحلق يف تقرير املصري واحلق يف رفض الرعاية الصحية واحلق يف السرية              

: على سـبيل املثـال    (رضى، توجد عدة مؤسسات قانونية      وحلماية حقوق امل  ). املهنية
ميكن للمرضـى   ) حمامي املرضى، وجملس الوساطة، وجلان األخالقيات يف املستشفيات       

 ووفقاً للقانون اجلاري العمل. اللجوء إليها حبثاً عن املساعدة القانونية أو لتقدمي شكوى
 عند قبولـه يف املؤسـسة       ، جيب على مقدم خدمة الرعاية الصحية إطالع املريض،        به
قَُبيل تقدمي الرعاية فعالً، وحسب حالته الصحية، على حقوق املرضى وإمكانيـات            أو

  .إعمال هذه احلقوق والقواعد الداخلية للمؤسسة

  احلق يف السكن  -٢  
وقد أعلنت  .  من الدستور حق املواطنني يف الضمان االجتماعي       هاء/٧٠تكفل املادة     -٩١

 أن احلق يف الضمان االجتماعي يستتبع التـزام         )١٦(يف تفسريها هلذا احلق   احملكمة الدستورية   
الدولة بتأمني حد أدىن من سبل العيش عن طريق خمتلـف أنـواع اسـتحقاقات الرعايـة                 

احلق " من مثل    -  خاصة قوقديد عملي حل  هذا إىل حت  فضي  ينبغي أن ي   االجتماعية، ولكن ال  
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 أي التـزام    إثباتجيوز   ، ال ويف هذا الصدد  . سية بوصفها حقوقاً دستورية أسا    -" يف السكن 
  . أية مسؤوليةمثَّ، ومن ،على الدولة

 عنـد إنـشاء   اً دستورياً أساسياًمطلباعتربت بيد أن محاية احلياة والكرامة اإلنسانية        -٩٢
 فـإن   ،وتبعاً لـذلك  .  االجتماعية الذي يضمن احلد األدىن لسبل العيش       نظام االستحقاقات 

 وهذا يعين تأمني مأوى للمـشردين       -تأمني الشروط األساسية للحياة البشرية      الدولة ملزمة ب  
 علـى وبالرغم من أنه ال يترتب      . باشرةمن أجل محايتهم من خطر يهدد أرواحهم بصورة م        

ملموسة، استحقاقات  حلصول على   أي حق دستوري أساسي يف ا      من الدستور    هاء/٧٠ املادة
وسـعها لتـأمني     يف  مـا  -  التزامها العام بتقدمي الدعم     استناداً إىل  - ينبغي للدولة أن تبذل   

االجتماعية ألوسع جمموعة ممكنة، وذلك كنتيجة اللتزامـات الدولـة علـى            ستحقاقات  اال
  .)١٧(الدويل الصعيد
 اسـتناداً إىل  ويقع على احلكومات احمللية أن تصدر مراسيمها املتعلقـة باإلجيـار              -٩٣

األولوية يف ختصيص السكن االجتماعي هي األسر املنخفضة فالفئات اليت حتظى ب  . )١٨(القانون
و  األسر الوحيدة الوالد اليت لديها عدد كبري من األطفال واألشـخاص ذو            وال سيما  ،الدخل
احلكومات احمللية مطلعة على الظروف احمللية وأحوال خمتلـف األسـر،           و. املسنونو ،اإلعاقة

وهناك أيضاً  . ضعفاًعلى أكثر األشخاص واألسر     وبالتايل ميكنها توزيع املساكن االجتماعية      
ية مـن   لي وتتكون هذه الربامج من عناصر تكم      .تفرقةبرامج إلصالح املستوطنات املتسمة بال    

  .يم وفرص العمللأجل مساعدة األشخاص على حتسني ظروفهم السكنية والوصول إىل التع
الء املـستأجرين خـالل     ج، حيظر على مالكي العقارات قانوناً إ      )١٩(كقاعدة عامة و  -٩٤

لتصدي لآلثـار الـسلبية     لو). مارس/ آذار ١ديسمرب إىل   / كانون األول  ١من  (فصل الشتاء   
ـ  وقفاً اختياريـاً لإل    )٢٠( جديد هلذا القانون   حكملألزمة املالية، استحدث     الء القـسري   ج

 على أي نوع من إفراغ املساكن الواجب     احلكمويسري هذا   . ٢٠١١ أبريل/ نيسان ١٥ حىت
وقـد أطلقـت احلكومـة مـؤخراً        . فاذ، وكذلك على مستأجري املساكن االجتماعية     الن

حتسني قطاع اإلسـكان    يف  أحد أهدافها األساسية    يتمثل  استراتيجية جديدة متوسطة املدى     
  .وإمكانية الوصول إىل املساكن

 يف الفترة بني    ٨ ٢٠٠ إىل   ٥ ٨٠٠قد زيد عدد املساكن املخصصة للمشردين من        و  -٩٥
، كما جرت مضاعفة عدد خدمات )بودابست(، وخباصة يف العاصمة ٢٠٠٩ و٢٠٠٢عامي 

 ينامون يف العراء بـسبب األزمـة         الذين ومع زيادة املشردين  . التنسيق فيما بينها  والشوارع  
 من أجل الوصـول إىل      ٢٠١١املالية، سيجري جتديد متويل وتنظيم خدمات الشوارع عام         

  .يةاألشخاص املعنيني بطريقة أكثر فعال
حتمـل  على  ويقدم الدعم املخصص لصيانة املنازل لألشخاص احملتاجني ملساعدهتم           -٩٦

وميكن املطالبة هبذا االستحقاق إذا كان الـدخل الفـردي          . التكاليف العادية لصيانة منازهلم   
 من احلد األدىن ملعاش الـشيخوخة وكانـت         )٢١( يف املائة  ١٥٠يتجاوز   لألسرة املعيشية ال  
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 من الدخل الشهري لألسـرة      )٢٢( يف املائة  ٢٠ترف هبا لصيانة املسكن تتجاوز      التكاليف املع 
ين بـدورهم   ة الـد  وإضافة إىل ذلك، يعترب األشخاص املشاركون يف خدمـة إدار         . املعيشية

 حملياً لـصيانة    اً ميكن للحكومة احمللية أن تقدم دعم      كما. مؤهلني للحصول على هذا الدعم    
الذين   احملتاجون اجتماعياًوميكن أن يكون األشخاص   . كملةاملنازل كاستحقاق مستقل أو كت    

ملرفق العام بـسبب    عن ا فصلوا  ( قدر معني من الديون أو املفتقرون إىل املرافق العامة           عليهم
 هو ضمان أن يكون مقدم واهلدف من ذلك. خلدمة إدارة الدينمؤهلني )  به لهوننهم مدي ما

  .الطلب يعيش يف بيته

  حقوق التقاعد  -٣  
واحلق يف معـاش تقاعـدي      (إن احلقوق االجتماعية واحلق يف الضمان االجتماعي          -٩٧
اريا نظامها للمعاشات التقاعدية بشكل كبري يف       فقد أصلحت هنغ  .  الدستور راسخة يف ) أيضاً
).  يف املائة٢٥( مع استحداثها ملخصصات ممولة بطريقة إجبارية خمصخصة جزئياً ١٩٩٨ عام

وتسبب إدخال الفئة املمولة يف تكاليف انتقاليـة هامـة         .  منه اًكان متوقع  حيقق ما    مل بيد أنه 
ونتيجة لذلك، سحب الربملان الفئة اخلاصة      . تشكل حتدياً رئيسياً الستدامة التمويالت العامة     

وسـيجري  .  هذه التدابري يف مرحلة انتقالية حالياً      وأصبحت ،من املعاشات التقاعدية مؤخراً   
. لدفع أوالً بأول  نظام ا هدات صناديق املعاشات التقاعدية اخلاصة يف       دمج حقوق التقاعد وتع   

الركن املمول بالتربعات الذي يوفر خيـارات       ،  ١٩٩٣  فعلياً يف وقت سابق، عام     أنشئوقد  
  .يزال سارياً  والتكميلية للمعاشات التقاعدية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

   بالروماةتراتيجية االحتاد األورويب املتعلقاس  -ألف   
ارية لالحتاد تعلقة بالروما خالل الرئاسة اهلنغميثل احتمال اعتماد استراتيجية أوروبية م    -٩٨
وستركز االستراتيجية على التعليم والعمل، ومن      . اريةرويب أولوية رئيسية للحكومة اهلنغ    األو

ود من االستراتيجية اجلديدة لالحتاد األورويب أن       واملقص. سكان الروما  جيدة لل  مث ضمان حياة  
 واحليلولة بـذلك    ،لتوعية باملشكل وتعزيز االندماج االجتماعي للروما     لتكون أداة ضرورية    

  . على نطاق القارةالكثيفة دون اهلجرة

  بودابست حلقوق اإلنسانحمفل   -باء   
 الدولية حلقوق اإلنسان  سلسلة من املؤمتراتااري وزارة خارجية مجهورية هنغ   أطلقت  -٩٩
ـ وامل" حمفل بودابست حلقوق اإلنسان " املقرر تنظيمها سنوياً حتت عنوان   ،٢٠٠٨ عام ة كرس
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 بودابست األول والثـاين والثالـث       حمفلنظم  وقد  .  اإلنسان املتعلقة حبقوق للقضايا اجلارية   
 وتـشرين   ٢٠٠٩ يونيـه / وحزيران ٢٠٠٨ أغسطس/حلقوق اإلنسان بشكل ناجح يف آب     

والدوليني حلقـوق   الوطنيني   مبشاركة نشيطة ومسامهة قيمة للخرباء       ،٢٠١٠ أكتوبر/ولاأل
  .اإلنسان وممثلي املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واحلكومات

  املركز الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية  -جيم   
ـ  وقعت جامعتان تتخذان من بودابست مقراً هل       ،٢٠١٠ أكتوبر/يف تشرين األول    -١٠٠ ا م

اجلماعية على الصعيد الدويل على هـامش       الفظائع  على وثيقة مؤسسة منع اإلبادة اجلماعية و      
لفجوة القائمـة بـني     اوهتدف املؤسسة إىل تضييق     . حمفل بودابست الثالث حلقوق اإلنسان    

عملية للـسياسة   إتاحة خيارات    عن طريق     تضييقاً حقيقياً  "التحرك السريع " "اإلنذار املبكر "
ع اجلماعية ملختلف أصحاب املصلحة استناداً إىل معلومات        ئنع اإلبادة اجلماعية والفظا   ملالعامة  

وستقوم املؤسسة بتكملة جهود اإلنذار املبكر      . متحقق منها وحتاليل خرباء ومنهجيات جمربة     
والتحرك املبكر للهيئات الدولية، ومنها مكتب األمم املتحدة املشترك ملنع اإلبادة اجلماعيـة             

يز املسؤولية عن احلماية، ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وإدارة              ولتعز
الشؤون السياسية، ومكتب منع األزمات واإلنعاش التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،             

  .واجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية
 ومبـادرات    قيمة إىل أنشطة   ، ستضيف  من خدمات   املؤسسة هوعن طريق ما تقدم     -١٠١

 قدرهتا على االستجابة يف الوقت املناسب وبصورة مرنـة          بفضلأصحاب املصلحة اآلخرين    
  .ع اجلماعيةئوالطويل األجل للفظاالفوري لمنع لمنهجية شاملة اعتماد و

  االلتزامات والتعهدات الطوعية جمللس حقوق اإلنسان  -دال   
على الربوتوكول االختياري امللحـق     أوصى وزير الداخلية رمسياً احلكومة بالتصديق         -١٠٢
 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               ةباتفاقي

  .املهينة أو
 توجيه دعوة دائمة إىل أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         وتؤكد هنغاريا   -١٠٣

  .سامية حلقوق اإلنسانلمفوضية اللجمللس حقوق اإلنسان وتكفل استمرار التربع 
آجال تقدمي التقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ الصكوك الدولية        ب احلكومة   وتتقيد  -١٠٤

  .حلقوق اإلنسان
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Notes 
 1 Upon the introduction of an integrated method of education, a substantial reform began in 2003 

including the development of basic and advanced training programmes for teachers in methodology. 
Renewal of pedagogical methods, revision of legislation on education concerning multiple 
disadvanteges and financial incentives are important elements of the reform. Integration in education 
is more widely promoted by extracurricular activities and efforts have been made regarding the 
involvement of parents. There is still need to enhance inclusive education. Local development 
programmes widen the scope of actions and increase the commitment of various actors through co-
operation and shared responsibility. 

 2 The Equal Treatment Act fulfils a number of regulatory obligations laid down in EU directives, 
among others those contained in 2000/43/EC on the implementation of the principle of equal 
treatment of persons regardless of their ethnic or racial affiliation and 2000/78/EC on the creation of a 
general framework for equal treatment in employment and labour. 

 3 Duplicating the statutory provisions in the Criminal Code does not seem necessary, since “battery in 
the family” or “homicide in the family” from a legal point of view would not differ from battery or 
homicide committed to the injury of anybody else. If all the violent conducts that can occur in the 
family would be redirected into a single statutory provision as “violence in the family”, such 
provision should contain all criminal conducts from administrative offences liable to a fine to 
homicides. It is certainly not possible to determine suitable punishments to a statutory provision with 
such a wide scope. Such a sui generis statutory provision does not seem to represent any added value 
and would not trigger less commission or more detection. 

 4 Recent international trends rather define rape as a sexual action without consent. Such definition 
however does not refer to violence, although rape is a violent crime making the justification of the 
commission of the crime more difficult. The new Criminal Code will probably take a middle course, 
threat would be sufficient to establish the commission of rape. 

 5 In order to promote awareness related to the rights of the child, a new handbook called “Compasito” 
has been released. Education of human and children’s rights is part of the training program for 
professional youth workers dealing with children. 

 6 Most important fields of intervention within priority 1 of the Social Renewal Operational Programme 
are as follows: 

• Labour market activation, prevention and training: a new start is offered to jobseekers in the 
form of services (including training programmes) and active support to enhance their 
employability. 

• START programme: Targeted reductions of social security contributions paid by the 
employers hiring disadvantaged people (including, among others, inactive women, low skilled 
persons, older workers, long-term unemployed) may raise demand for workforce. It is in 
many cases a complementary form of support for those taking part in the activating and 
training programmes. 

• Social economy, innovative and local employment initiatives and pacts: Social economy and 
local employment initiatives also create employment opportunities for disadvantaged citizens, 
and enhance the level of provision and access in regions and territories lacking services. 
Taking into account the significant regional disparities in the labour market, it is important to 
support the cooperation of local stakeholders with a view to elaborating local employment 
strategies and employment agreements, as well as to mobilizing resources. The organisations 
that gained experience in supporting these initiatives are involved in the implementation. 

 7 SROP 3.3.1. key project “Promotion of professional developments and services supporting the 
integrated education of and equal opportunities for severely underprivileged students” co-ordinates 
and supports every measures of whole intervention area regarding integrated education: prepares 
methodological documents, organises teacher training courses and network services.  

  Under SROP measure 3.3.2 “Promotion of implementation of Equal Opportunities programmes” is 
specifically designed to promote the realization of equal opportunities in Hungary’s public education 
to improve the role of the school system to provide equal opportunities for severely underprivileged 
students. Other relevant measures are: SROP measure 3.3.3. “Quality assurance reference centres for 
public education institutions” that promotes  collaboration of institutions with professional service 
providers networks and SROP 3.3.5 A – Promotion of ’Tanoda’ programmes contain extracurricular 
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activities that promote the different opportunities of informal learning. 
 8 Sections 21 (1), 24 and 25 (1) of Decree Law 11 of 1979. 
 9 Solitary confinement, reprimand and reduction in the amount available for personal needs. 
 10 The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment of the Council of Europe. 
 11 Number of registered human smuggling cases: 2003:1481, 2004: 658, 2005: 672, 2006: 525, 2004: 

375, 2008:186, 2009: 180, 2010:152. 
 12 In 2010 the number of persons in immigration detention was 2516, while the number of persons in 

detention prior to expulsion was 1490. The Government supports initiatives related to reinforcing 
guards’ capacities and developing their intercultural communication and conflict resolution skills. 

 13 These are, at the universal level, the 1954 New York Convention on the Status of Stateless Persons, 
the 1957 UN Convention on the Nationality of Married Women, the 1961 UN Convention on the 
Reduction of Statelessness. 

 14 In June 2010 Hungary organized a seminar on statelessness in the framework of the Söderköping 
Process, presenting her experiences and good practices to Moldova, Ukraine and Belarus and last 
autumn held a side event during the 15th session of the Human Rights Council. Hungarian 
government experts have an excellent cooperation with local NGOs and the UNHCR Regional 
Representation in Budapest, striving to assist UNHCR to improve the situation of stateless people 
around the world. 

 15 OJ L 95, 15.04.2010., p. 1. 
 16 Decision 42/2000 (XI. 8.) AB. 
 17 The Hungarian State has several measures providing subsidies for people to help their access to 

housing. These measures aim to provide subsidies for different groups of society: e.g. subsidising the 
interest of loans for young people and families with two or more children, non-repayable housing 
subsidy for disabled persons. 

 18 Housing Act: Act LXXVIII of 1993. 
 19 Article 182/A of Act LIII of 1994 on the Execution Process. 
 20 Article 303. 
 21 From 1 September 2011 it will increase to 250%. 
 22 From 1 September 2011 it will be ceased. 

    

 


