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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   احلادية عشرةالدورة 
   ٢٠١١مايو /أيار ١٣- ٢جنيف، 

  للفقرة وفقاً  السامية حلقوق اإلنسان،   جتميع للمعلومات أعدته املفوضية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  هنغاريا    

 واإلجـراءات   ،هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات           
، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة  وتعليقاهتا الدولة املعنيةمالحظات مبا يف ذلك    ،اخلاصة

اقتراحات مـن جانـب   نظر أو وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات    . رمسية ذات الصلة  ال
.  التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةخبالف ما يرد منها يفاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

وذُكـرت  . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان      
روعي يف إعداد   و. ة يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بصورة منهجي 

 عدم وجود معلومـات  وعند االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات    دوريةالتقرير أن   
وملا كان  . تزال صاحلة  حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال          

، فإن االفتقار إىل     الرمسية ألمم املتحدة امع سوى املعلومات الواردة يف وثائق       هذا التقرير ال جي   
 قد ُيعزى إىل عدم التصديق على       عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل        معلومات  

  . أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانإىل تدين مستوى التفاعلأو /معاهدة ما و
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  لومات األساسية واإلطاراملع  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ــة حلقــوق  املعاهــدات العاملي

  )٢(اإلنسان
ــصديق أو  ــاريخ الت ت

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
باالختـصاصات   االعتراف

  احملددة هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء علـى     

  مجيع أشكال التمييز العنصري
 ١، الفقرة   ١٧املادة  (إعالن    ١٩٦٧مايو /ار أي٤

  )١، الفقرة ١٨واملادة 
املـادة  (الشكاوى الفردية   

  نعم): ١٤
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يناير / كانون الثاين  ١٧
١٩٧٤  

ــالن  ــادة (إع  ١-٢٦امل
  )٣-٢٦و

-  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

يناير / كانون الثاين  ١٧
١٩٧٤  

ــالن  ــادة (إع  ١-٤٨امل
  )٣-٤٨و

 بـني   املتبادلـة الشكاوى  
  نعم): ٤١املادة (الدول 

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية

ــول٧ ــبتمرب / أيل س
١٩٨٨  

  -  ال توجد

الربوتوكول االختياري الثـاين    
ق للعهد الدويل اخلاص بـاحلقو    

  املدنية والسياسية

ــباط٢٤ ــر / ش فرباي
١٩٩٤  

  -  ال توجد

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
  التمييز ضد املرأة

 / كـــانون األول٢٢
  ١٩٨٠ديسمرب 

  -  ال توجد

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  ضد املرأة

 / كـــانون األول٢٢
  ٢٠٠٠ديسمرب 

املادتان (قيق  إجراءات التح   ال توجد
  نعم): ٩ و٨

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     
من ضروب املعاملة أو العقوبـة      

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ــسان١٥ ــل / ني أبري
١٩٨٧  

الشكاوى املتبادلـة بـني       ال توجد
  نعم): ٢١املادة (الدول 

/  تـــشرين األول٧  اتفاقية حقوق الطفل
  ١٩٩١أكتوبر 

  -  ال توجد

ول االختياري التفاقيـة    الربوتوك
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

ــباط٢٤ ــر / ش فرباي
٢٠١٠  

اإلعالن امللزم مبوجب املادة    
   سنة١٨: ٣

-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       
األطفال وبغاء األطفال واستغالل    

  األطفال يف املواد اإلباحية

ــباط٢٤ ــر / ش فرباي
٢٠١٠  

  -  ال توجد

ــوق   ــة حبق ــة املتعلق االتفاقي
  األشخاص ذوي اإلعاقة

  -  ال توجد  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠
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الربوتوكول االختياري لالتفاقية   
املتعلقة حبقوق األشـخاص ذوي     

  اإلعاقة

املادتان (إجراءات التحقيق     ال توجد  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠
  نعم): ٧ و٦

 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      : طرفاً فيها  اهنغاري ليستاملعاهدات اليت   
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             االختياري   توكولووالرب،  )٣(والثقافية

 املهاجرين وأفراد أُسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص         أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       
  .من االختفاء القسري

  تصديق أو انضمام أو خالفة  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٥(ول بالريموبروتوك
  نعم  )٦(الالجئون واألشخاص العدميو اجلنسية

 والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  )٧(هبا

  نعم

  نعم  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم

دعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء            -١
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، على التوايل، هنغاريا إىل النظر يف التصديق على االتفاقية               

. )١٠(، وشجعتاها على ذلـك    )٩(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
أوصت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن تنضم هنغاريا إىل الربوتوكول            و

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               
وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          . )١١(الالإنسانية أو املهينة  

  .)١٢( من االتفاقية٢٠ من املادة ١ا على قبول التعديل الذي أُدخل على الفقرة هنغاري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة واالقتـصادية أن معظـم         -٢

لثقافية غـري   احلقوق املعترف هبا يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا          
. قابلة للتطبيق مباشرةً يف احملاكم، على الرغم من أن العهد قد أُدمـج يف القـانون احمللـي                 

وأوصت بأن تتخذ هنغاريا تدابري لضمان إمكانية تطبيق مجيع احلقوق الـواردة يف العهـد               
  .)١٣(مباشرةً يف احملاكم احمللية
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  ساناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلن  -جيم   
، مؤسسة وطنية حلقوق    ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٢مل تكن لدى هنغاريا، حىت        -٣

اإلنسان معتمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق               
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هنغاريا بأن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية          . )١٤(اإلنسان

د إليها والية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان، وأن توفر هلا املوارد الكافية             حلقوق اإلنسان تسن  
  .)١٥(على حنو يتماشى مع مبادئ باريس

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم             -٤
لجنـة املعنيـة حبقـوق      ، كما أعربت ال   )١٦(كفاية املوارد املخصصة هليئة املساواة يف املعاملة      

اإلنسان عن قلقها إزاء انعدام األمن الوظيفي لرئيس هيئة املساواة يف املعاملة إثـر صـدور                
مرسوم حكومي يعطي رئيس جملس الوزراء صالحية عزل رئيس هيئة املـساواة يف املعاملـة        

 هيئة املساواة   وأوصت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بأن تكون       . )١٧(دون تقدمي تربير  
  .)١٨(يف املعاملة مستقلة متاماً عن احلكومة وبأن تزاد مواردها

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقهـا ألن                -٥
اآللية الوطنية للنهوض باملرأة قد تفتقر إىل السلطة الكافية وصالحية اختاذ القرارات واملـوارد              

  . )١٩(و فعال عمل احلكومة اهلادف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسنيلتنسق على حن

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هنغاريا باعتماد خطة      -٦

  .)٢٠(عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان
ملرســوم احلكــومي ورحبــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان باعتمــاد ا  -٧

اللذين حيددان برناجماً   " عقد إدماج مجاعة الروما   " والقرار الربملاين بشأن     ١٠٢١/٢٠٠٤ رقم
  .)٢١(لتعزيز اإلدماج االجتماعي جلماعة الروما

والحظت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أنه ليس لدى هنغاريـا              -٨
اتيجية تتناول على وجه التحديد إدماج املستفيدين       إطار قانوين أو إطار سياسة عامة أو استر       

  .)٢٢(من احلماية الدولية
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٣(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم   

  وُنظر فيه 
ــات  ــر مالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ية ختام
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
تأخر تقدمي التقريـر الثـامن        -  ٢٠٠٢أغسطس /آب  ٢٠٠٢

  ٢٠٠٤عشر منذ عام 
ـ   لجنة  ال احلقوق املعنيـة ب

واالجتماعيــة  االقتــصادية
  والثقافية

املوحـد  تأخر تقدمي التقرير      -  ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٥
الذي يضم التقارير الرابـع     
واخلامس والسادس منذ عام    

٢٠٠٩  
/ تــــشرين األول  ٢٠٠٩  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠١٠أكتوبر 
حيل موعـد   
تقدميه يف عام   

٢٠١١  

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
  ٢٠١٤السادس يف عام 

القضاء على  املعنية ب لجنة  ال
ــع أشــكال  ــز مجي التميي

  املرأة ضد

يـر  حيل موعد تقـدمي التقر        ٢٠٠٧أغسطس /آب  ٢٠٠٦
املوحد الذي يضم التقريرين    
الــسابع والثــامن يف عــام 

٢٠١٠  
نوفمرب /الثاين تشرين  ٢٠٠٤  جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠٦  
قدم يف تشرين  

نوفمرب /الثاين
٢٠٠٧  

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
املوحد الذي يضم التقريرين    

 ٢٠١٠اخلامس والسادس يف    
  ٢٠١٠وقدم يف 

ينـاير  /ينالثا كانون  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٦  

حيل موعد تقـدمي التقريـر        -
املوحد الذي يضم التقـارير     
الثالث والرابع واخلـامس يف     

٢٠١٢  
ــاري  الربوتوكــول االختي
التفاقية حقـوق الطفـل     
املتعلق بإشراك األطفال يف    

  الرتاعات املسلحة

حيل موعد تقـدمي التقريـر        -    
  ٢٠١٢األويل يف 

ــاري  الربوتوكــول االختي
 ق الطفـل  التفاقية حقـو  

املتعلق ببيع األطفال وبغـاء     
األطفال واستغالل األطفال   

  يف املواد اإلباحية

حيل موعد تقـدمي التقريـر        -    
  ٢٠١٢األويل يف 

ــوق  ــة حبق ــة املعني اللجن
  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقـدمي التقريـر        -    
  ٢٠١٢األويل يف 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  منع  وجهت دعوة دائمة

 ٢٠٠٦اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليـات يف عـام            آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٢٤()٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٤تقرير (

  -    عليها من حيث املبدأاملوافقالزيارات 
  -   عليها بعديوافقالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل 

وردت . خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت أربع رسائل        ء والنداءات العاجلةالردود على رسائل االدعا
  احلكومة على ثالث رسائل

 اسـتبياناً   ٢٦ استبيانات من أصـل      ٦ردت هنغاريا على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 )٢٥(أرسلها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة       

لك، رد االحتاد األورويب على االستبيان املشار       وإضافة إىل ذ  
  A/HRC/15/32إليه يف الوثيقة 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
 ٢٠٠٦سامهت هنغاريا مالياً يف املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان يف األعـوام                -٩
 بـني   ، مبا يف ذلك يف صندوق التربعات لـضحايا التعـذيب          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧و

  .)٢٦(٢٠٠٩ و٢٠٠٧ عامي

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عـن قلقهـا إزاء                 -١٠

أبوية وصور منطية عميقة اجلذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة          استمرار وجود مواقف    
والرجل يف األسرة واجملتمع، وهي مواقف وصور تتجلى يف خيارات التعليم املتاحة للمـرأة،              
ووضعها يف سوق العمل، ونقص متثيلها يف احلياة الـسياسية والعامـة ومناصـب اختـاذ                

  .)٢٧(القرارات
 هنغاريـا مل    أنعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       والحظت اللجنة امل    -١١

 على الرغم من أن قانون املساواة يف املعاملـة          تعتمد قانوناً شامالً بشأن املساواة بني اجلنسني      
وأعربت اللجنـة املعنيـة     . )٢٨(وغريه من القوانني تتضمن أحكاماً حتظر التمييز بني اجلنسني        

إزاء عدم تضمن التشريع تعريفاً للتمييز عن قلقها    التمييز ضد املرأة     بالقضاء على مجيع أشكال   
  .)٢٩(ضد املرأة وفقاً لالتفاقية

وقالت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إهنا ما زالت تشعر                -١٢
بـني    املوجـودة  بالقلق إزاء الفصل املهين بني النساء والرجال يف سوق العمل، والفجـوة           
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أجورهم، والتمييز يف جمال تشغيل النساء يف سن تربية األوالد أو األمهات اللـوايت لـديهن                
، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة أن           ٢٠٠٩ويف عام   . )٣٠(أطفال صغار 

وأوصـت اللجنـة املعنيـة    . )٣١(٢٠٠٥الفجوة بني أجور النساء والرجال مل تتغري منذ عام   
لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بتعزيز اجلهود من أجل إزالة التمييـز املهـين،               بالقضاء ع 

األفقي والعمودي على السواء، واعتماد تدابري لتضييق وسد الفجوة بـني أجـور النـساء               
  .)٣٢(والرجال

قوق اإلنسان، مع األسف، إىل استمرار ورود تقارير عـن          حب املعنيةوأشارت اللجنة     -١٣
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عدم        . )٣٣(التحرش اجلنسي 

وجود أحكام يف القانون اجلنائي تتناول على وجه التحديد التحرش اجلنسي يف مكان العمل،              
  .)٣٤(وأوصت باعتماد أحكام من هذا القبيل

افية، مع التقـدير، إىل     وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق        -١٤
اعتماد تدابري ملكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص للمحـرومني واملهمـشني مـن أفـراد               

  .)٣٥(ومجاعات يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وشددت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات على أن من الضروري توفري بيانات              -١٥

  .)٣٦( واجلنس لقياس التمييز اإلثين ورصده وإجياد العالج الالزم لهصل اإلثيناألمفصلة حبسب 
 أن التمييز ضـد مجاعـة        أيضاً إىل  وأشارت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات       -١٦

الروما وإقصاءها والتحامل عليها أمور ما زالت تشكل مصدر قلق وأن مجاعة الروما ما زالت 
اناً فيما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة والسكن، وأهنـا تعـاين مـن             أكثر اجلماعات حرم  

وأعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )٣٧(مستويات عالية بشكل غري متناسب من الفقر املدقع       
، وجلنة مناهضة   )٣٩(لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      با، واللجنة املعنية    )٣٨(اإلنسان
  .، عن مشاعر قلق مماثلة)٤١(فل، وجلنة حقوق الط)٤٠(التعذيب

وفيما أشارت اللجنة املعنية مبكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل برنامج عقد               -١٧
، أعربت عن قلقها إزاء حالة نساء وفتيات الروما        ٢٠١٥-٢٠٠٥إدماج مجاعة الروما للفترة     

نس واألصـل اإلثـين أو    اللوايت يواجهن أشكاالً متعددة ومتقاطعة من التمييز القائم على اجل         
كما أعربت عن قلقها إزاء انتـشار العنـف         . اخللفية الثقافية واحلالة االجتماعية االقتصادية    

ضدهن، مبا يف ذلك التحرش واإلساءة يف املدارس، وإزاء الثغرات القائمة يف التعليم الرمسـي               
  .)٤٢(لنساء الروما وارتفاع معدالت ترك الدراسة يف صفوف فتيات الروما

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء معلومات تشري ٢٠١٠ويف عام   -١٨
، أبدت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات       ٢٠٠٧ويف عام   . )٤٣(إىل ازدياد العداء للسامية   

  . )٤٤(مالحظات مماثلة
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
هضة التعذيب أن مجيع عناصر تعريف التعـذيب علـى النحـو            الحظت جلنة منا    -١٩

  .)٤٥( من االتفاقية مل تدرج بعد يف القانون اجلنائي١املنصوص عليه يف املادة 
 عن قلقها إزاء االدعاءات القائلـة       التعذيب، أعربت جلنة مناهضة     ٢٠٠٧ويف عام     -٢٠

 مبا يف ذلك الـضرب      السجون،/حبدوث بعض حاالت سوء املعاملة على يد موظفي الشرطة        
كما أعربت عن قلقها إزاء تقارير تفيد بإساءة معاملة املعتقلني على يـد             . واإلساءة اللفظية 

املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وبإجراء عدد حمدود من التحقيقات يف مثل هذه القـضايا،              
وأبدت اللجنـة   . )٤٦(وإصدار عدد حمدود جداً من اإلدانات يف القضايا اليت مت التحقيق فيها           

، مالحظات مماثلة وأشارت أيضاً مع األسف إىل عدم         ٢٠١٠املعنية حبقوق اإلنسان، يف عام      
وأوصت . )٤٧(وجود هيئة طبية مستقلة لفحص األشخاص الذين ُيدعى أهنم تعرضوا للتعذيب          

لـة  بأن تكفل هنغاريا التحقيق بصورة فعالة يف االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإسـاءة املعام            
. ومقاضاة اجلناة املسؤولني عن ذلك وإصدار العقوبات املناسبة حبقهـم يف حـال إدانتـهم              

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً بأن تنظر هنغاريا يف إنشاء هيئة طبيـة مـستقلة                
  .)٤٨(ُيعهد إليها مبهمة فحص األشخاص الذين ُيزعم أهنم تعرضوا للتعذيب

ية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار إساءة معاملة مجاعـة           وأعربت اللجنة املعن    -٢١
وأعربـت جلنـة مناهـضة      . )٤٩(الروما وممارسة التمييز العنصري ضدها من جانب الشرطة       

 األشـخاص    كل مـن   كما أعربت عن قلقها إزاء إساءة معاملة      . التعذيب عن شواغل مماثلة   
  .)٥٠(املنتمني إىل أقليات قومية وغري املواطنني

وأشارت جلنة مناهضة التعذيب، مع القلق، إىل بعـض االدعـاءات املتعلقـة          -٢٢
باالستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، وخاصة أثنـاء            

  .)٥١( أو فيما يتصل هبذا االعتقالاالعتقال
 ألجل  عمليات االعتقال "وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق ألن           -٢٣
توجيه هتمة ما زالت ممكنة وألن األساس القانوين هلذه بدون  ساعة ١٢يصل إىل " قصري

 ٧٢الـيت تـصل إىل      (العمليات ما زال غري واضح وألن فترة االحتجاز لدى الشرطة           
 وأعادت تأكيد توصيتها السابقة من أن علـى هنغاريـا أن تعـدل              .لمل تعدَّ ) ساعة

 ساعة وأن تعيد النظر يف ممارسـتها       ٤٨فترة تزيد على    تشريعها الذي جييز االحتجاز ل    
 وتشريعها املتعلق باالحتجاز السابق للمحاكمة      ألجل قصري املتعلقة بعمليات االعتقال    

 ألجل قصريلضمان متاشيه مع العهد وجعل األنظمة الداخلية املتعلقة بعمليات االعتقال 
  .)٥٢(واضحة بدرجة كافية وذات أساس قانوين واضح

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تقارير تفيد باعتقال أحـداث بـصورة                -٢٤
تعسفية وإساءة معاملتهم من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وتقارير تفيد بإساءة معاملة             
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هؤالء األحداث أيضاً مـن قبـل نـزالء الـسجون البـالغني بـسبب وجـود مرافـق                   
  .)٥٣(خمتلطة احتجاز

فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن هنغاريا فرضت فترات مطولة          والحظت م   -٢٥
 اللجوء دون أن توفر هلم سبل انتصاف فعالة للطعن يف هذا            طاليبمن االحتجاز اإلداري على     

 اللجوء رهن االحتجاز اإلداري لفترة      طاليبوذكرت أنه يتم بصورة متزايدة إبقاء       . االحتجاز
 /نيـسان  اللجـوء أصـبح منـذ        طاليب يوماً وأن احتجاز     ١٥غ  تتجاوز احلد القانوين البال   

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن ٢٠٠٧ويف عام .  القاعدة بدالً من االستثناء  ٢٠١٠ أبريل
وذكرت هنغاريا، يف رد املتابعة الذي أرسلته إىل جلنة مناهضة التعـذيب،            . )٥٤(شواغل مماثلة 

مر باالحتجاز ملدة أقصاها اثنتان وسبعون سـاعة،        أنه جيوز، مبوجب قوانني اهلجرة، إصدار أ      
وينبغي إهناء االحتجـاز  .  كل مرةجيوز للمحكمة أن متددها إال لفترة أقصاها ثالثون يوماً      ال

وأوصت مفوضـية  . )٥٥(مبوجب قوانني اهلجرة بعد مضي ستة أشهر على تاريخ إصدار األمر        
 لطـاليب ديد فترة االحتجـاز اإلداري      األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تتجنب هنغاريا مت       

اللجوء، وهي فترة يتم خالهلا حرمان هؤالء كلياً من حرية احلركة ومن ُسُبل انتصاف فعالة               
  .)٥٦(للطعن فيها

وذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن األشخاص الذين يدانون جبـرم            -٢٦
بشكل  يواجهون أوضاع احتجاز قاسية      ةمشروعالدخول إىل البلد أو اإلقامة فيه بصورة غري         

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء احتجاز طاليب اللجوء           . )٥٧(غري متناسب 
والالجئني يف مرافق سيئة األوضاع واحتجاز بعضهم يف مرافق أغلقت لعدم استيفائها املعايري             

نية حبقوق اإلنسان بأن تعزز هنغاريا      وأوصت اللجنة املع  . )٥٨(عددها تسعة مرافق  واألوروبية،  
جهودها من أجل حتسني األوضاع املعيشية لطاليب اللجوء والالجئني ومعاملتهم، وقالت إنه             

  . )٥٩(ال ينبغي أبداً احتجاز طاليب اللجوء والالجئني يف أوضاع عقابية
 لشؤون الالجئني عن قلقهـا إزاء صـرامة نظـام           األمم املتحدة وأعربت مفوضية     -٢٧

. سريبـاتور وكيـسكوهناال   ناالحتجاز اإلداري، مبا يف ذلك أوضاع االحتجاز، وخاصة يف          
يسمح للمحتجزين مبغادرة حجراهتم املوصدة إال يف أوقات حمددة وحتت رقابة صـارمة،           فال
وأشارت املفوضية إىل أن النساء احملتجزات ميكن أن يتعرضـن          . فصل األسر تبعاً للجنس   وُت

من أوضاع الرجال، عالوة على أن مجيع حراس مرافق االحتجاز الـيت            ألوضاع أقسى أيضاً    
  .)٦٠(تديرها شرطة احلدود هم من الذكور

وعالوة على ذلك، أشارت املفوضية إىل عدد من املـشكالت األخـرى املرتبطـة       -٢٨
إجراء مقابالت حتديد مركز الالجئ يف حـضور حـارس جيلـب     : باالحتجاز واليت تشمل  
اليدين؛ وعدم قدرة احلراس واحملتجزين على التواصل بـسبب قيـود           صاحب الطلب مكبل    

  .)٦١(اللغة؛ والصعوبات اليت يواجهها احملتجزون األميون يف تقدمي طلبات وشكاوى خطية
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 الستمرار اكتظاظ السجون، وهو      عن أسفها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    وأعربت  -٢٩
اليت جتعل إصدار أحكام بالسجن املؤبد      " لثالثقاعدة الضربات ا  "  باكتظاظ تفاقم مع األخذ     

 والـسجناء يف    ٤ إلخضاع السجناء مـن الرتبـة         عن أسفها   كذلك وأعربت. أمراً إلزامياً 
وسـائل تقييـد    ل الذي صدرت حبقهم أحكام بالسجن ملدة طويلة         "وحدات النظام اخلاص  "

ت اللجنـة املعنيـة     وأوص. )٦٣(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن شواغل مماثلة      . )٦٢(مفرطة
حبقوق اإلنسان بأن حتسن هنغاريا معاملة السجناء واألوضاع يف السجون ومرافق االحتجاز            

 تطبيق أحكـام بديلـة      توسيعمرافق سجون جديدة فحسب، بل يف       تشييد  وأن تنظر ال يف     
  . )٦٤( أيضاًلألحكام القاضية بالسجن

ات إىل معلومات تفيد بأن أعضاء مجاعة وأشارت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقلي     -٣٠
 يف املائة من نزالء السجون على الرغم من أهنم ال يشكلون ٤٠ إىل ٣٠ون زهاء  لالروما يشك 

وأشارت اخلبرية املستقلة أيضاً إىل النتائج اليت توحي بأن .  يف املائة من السكان٦ إىل ٥سوى 
وأشارت جلنة حقوق الطفل مـع      . )٦٥(يةهذه احلالة ميكن أن تعزى جزئياً إىل ممارسات متييز        

  .)٦٦(القلق إىل العدد املفرط من أطفال الروما الذين تنظر إدارة قضاء األحداث يف قضاياهم
 إىل استمرار ورود تقارير تفيد      ، مع األسف  ،وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -٣١

حمـدد حيظـر العنـف      مبمارسة العنف القائم على أساس نوع اجلنس، وعدم وجود تشريع           
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييـز         . )٦٧(األسري واالغتصاب الزوجي  

وأعربت اللجنة من جديد عن قلقها ألن تعريف االغتصاب         . ضد املرأة عن مشاعر قلق مماثلة     
نـسان  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإل    . )٦٩(يستند إىل استخدام القوة بدالً من عدم الرضا       

بأمور منها أن تنظر هنغاريا يف اعتماد تشريع حمدد حيظر العنـف األسـري واالغتـصاب                
  .)٧٠(الزوجي

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء ٢٠١٠ويف عام   -٣٢
عدم وجود بيانات عن االجتار باألشخاص، على الرغم من ورود تقارير تفيـد باسـتمرار               

وأعربت اللجنـة  . )٧١( املرتيلواالستعبادار بالنساء والفتيات ألغراض االستغالل اجلنسي   االجت
. )٧٢(، عن مشاعر قلق مماثلة    ٢٠٠٨املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف عام        

والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن نساء وأطفال الروما مجاعـة معرضـة               
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هنغاريا بـأن        . )٧٣(ه خاص لالجتار ألغراض البغاء    بوج

وإضـافة  . )٧٤(حتقق يف األسباب األصلية لالجتار وأن جتمع بيانات إحصائية عن هذه الظاهرة      
إىل ذلك، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بأن تتخذ هنغاريا      

  .)٧٥( لرد االعتبار إىل النساء والفتيات ضحايا االجتار ودجمهن اجتماعياًتدابري
، أكدت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية مـن جديـد أن             ٢٠١٠ويف عام     -٣٣

العقود املربمة مع الشركات اخلاصة الستخدام السجناء يف العمل لديها هـي ذات العقـود               
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وأعربت عن أملها يف اختاذ تدابري لضمان       . ٢٩ء السخرة رقم    احملظورة صراحةً يف اتفاقية إلغا    
  .)٧٦(اشتراط املوافقة احلرة واملستنرية للسجناء يف العمل لدى الشركات اخلاصة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء عدد األطفال ضحايا العنف داخل األسرة       -٣٤
  .)٧٧(قاية األطفال وإعادة دجمهمواالعتداءات اجلنسية وإزاء عدم وجود تدابري متاحة لو

وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن القلق إزاء استمرار اللجوء إىل العقاب البدين                -٣٥
وأوصت اللجنة  . )٧٨(يف املدارس بالرغم من أنه حمظور مبوجب القانون اهلنغاري لتربية الطفل          

ملهنيني ضمن نظام التعلـيم،     بأن تتخذ هنغاريا تدابري، مبا يف ذلك تدابري تصحيحية، لتوعية ا          
  .)٧٩(سيما املدرسني، بشأن التزامهم باالمتناع عن اللجوء إىل العقاب البدين وال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء التأخر املفرط يف ٢٠١٠يف عام    -٣٦
. ٢٠٠٦ء املالحقات اجلنائية يف أعقاب املظاهرة اليت جـرت يف بودابـست يف عـام                إجرا

 اليت ُشرع فيها، مل يـسفر       ٢٠٢ل وأعربت أيضاً عن القلق ألن من بني اإلجراءات اجلنائية ا         
وأعربت جلنة مناهضة   . )٨٠(سوى اثنني منها عن إدانة، ومل يصدر سوى سبعة أحكام بشأهنا          

  .)٨١(مماثلةالتعذيب عن مشاعر قلق 
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلـق ألن احملتجـزين قبـل             ٢٠٠٧ويف عام     -٣٧

 سنة يوضـعون  ١٨ سنة وأولئك الذين يزيد عمرهم عن  ١٨احملاكمة الذين يقل عمرهم عن      
، أوصت جلنة حقوق الطفل هنغاريا بأن جتعل نظـام          ٢٠٠٦ويف عام   . )٨٢(يف نفس الزنزانة  

 كلياً مع االتفاقية ومع سائر معايري األمم املتحدة وأن تكفل عـدم             قضاء األحداث يتماشى  
 سنة إال كمالذ أخري وأن يفـصلوا،        ١٨اللجوء إىل حبس األشخاص الذين يقل عمرهم عن         

  .)٨٣(يف حال احتجازهم، عن البالغني
، الحظت جلنة مناهضة التعذيب، مع القلق، أن عدداً كـبرياً مـن        ٢٠٠٧ويف عام     -٣٨

لذين ُعيِّن هلم حمام للدفاع عنهم مل يتلقوا مساعدة فعلية من حماميهم يف مرحلـة               األشخاص ا 
وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً إىل وجود ثغرات يف النظام الـذي             . )٨٤(التحقيق

يكفل الوصول إىل حمامٍ قانوين وإىل أنه ال يتم تسجيل االستجوابات بالفيديو إال إذا تعهـد                
  .)٨٥( بدفع تكلفة ذلك، األمر الذي يسبب معاناة كبرية لألشخاص املعوزيناملشتبه به

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لعدم وجود برنامج حمدد لضمان حقوق              -٣٩
وأوصت بأن تعزز هنغاريا جهودها فيما يتعلق بتقدير تعويض . ضحايا التعذيب وسوء املعاملة

وذكرت هنغاريا، يف رد املتابعـة، أن       . )٨٦(دة تأهيلهم عادل وواٍف للضحايا وإنصافهم وإعا    
الضحايا الذين يلتمسون املساعدة من دائرة دعم الضحايا يقدم هلـم دعـم فـردي يلـيب                 

ويكفل القانون حصول ضحايا اجلـرائم علـى        . االحتياجات احملددة اليت تنشأ نتيجة جلرمية     
  .)٨٧(شكل الدعم الذي حيتاجون إليه



A/HRC/WG.6/11/HUN/2 

GE.11-10934 12 

   واحلياة األسريةاحلق يف الزواج  -٤  
كافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من جديد عـن          مبأعربت اللجنة املعنية      -٤٠

 سنة ميكن أن يتـزوج بـشكل        ١٨ و ١٦ احلدث الذي يتراوح عمره بني       لكونقلقها  
قانوين وأكدت من جديد توصيتها بأن ترفع هنغاريا السن القانونية للزواج بالنـسبة             

  .)٨٨(نة س١٨للمرأة والرجل إىل 
وأشارت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات إىل الشواغل اليت أعربت عنها نساء              -٤١

 ألسـباب تعـسفية      إمـا   غري معقولة  ةالروما بشأن إيداع أطفال الروما يف املؤسسات بنسب       
 ولكون السلطات البلدية تستطيع أخذ الطفل من دون أن يصدر قرار ،أسباب تتعلق بالفقر أو

  .)٨٩(احملكمة يف هذا الشأنمن 
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٤٢

التقارير اليت تفيد بأن هنغاريا تتبع هنجاً تقييدياً فيما يتعلق بلم مشل أسـر الالجـئني وبـأن                  
م ال حيق هلـم مل مشـل   األشخاص الذين يسمح هلم باإلقامة على أساس توفري محاية فرعية هل    

وأبدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مالحظات مماثلة وذكـرت أن           . )٩٠(أسرهتم
أفراد األسر الذين ال يقبـل االحتـاد األورويب جـوازات سـفرهم الوطنيـة ال ميكنـهم                  

  .)٩١(بأسرهم االلتحاق

كة يف احليـاة العامـة      حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشار          -٥  
  واحلياة السياسية

 احلـادة اللهجـة   أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء التـصرحيات             -٤٣
والواسعة االنتشار املناهضة للروما والصادرة عن شخصيات عامة وعن وسـائط اإلعـالم             

عـضاء احلـرس   وأوصت بأن تكفل هنغاريا التحقيق مع أ      . وأعضاء يف احلرس اجملري املنحل    
يف حبقهـم    املناسـبة    وإصدار العقوبات اجملري احلاليني أو السابقني أو شركائهم ومقاضاهتم        

  .)٩٢(إدانتهم حال
قوانني "ب وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن القلق ألن تطور ما يسمى               -٤٤

خ هنغاريـا يف فتـرة      قد يؤدي إىل جترمي جمموعة واسعة من اآلراء بشأن فهم تاري          " الذاكرة
حبيـث  " قوانني الـذاكرة  "وأوصت بأن تعيد هنغاريا النظر يف       . بعد احلرب العاملية الثانية    ما

  .)٩٣(تكفل توافقها مع العهد
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن القلـق إزاء              -٤٥

وظفني النقابيني الـذين تولـوا الـدفاع عـن          التقارير اليت تفيد بعدم توفري محاية كافية للم       
وأوصت اللجنة بأن تعزز هنغاريـا    . )٩٤(قانون العمل لمني، إذ مت تسرحيهم يف انتهاك       املستخَد

  .)٩٥(محاية املوظفني النقابيني الذين يتولون الدفاع عن حقوق املستخدمني
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التمثيـل يف احليـاة      املرأة ال تزال ناقصة      نوالحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أ       -٤٦
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق . )٩٦(العامة واحلياة اخلاصة، وخباصة يف مناصب اختاذ القرارات

 واللجنة املعنية مبكافحة مجيع أشـكال التمييـز ضـد           )٩٧(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  . عن مشاعر قلق مماثلة)٩٨(املرأة
 بقضايا األقليات أن مثة مطلباً يتعلق بـضمان متثيـل           وذكرت اخلبرية املستقلة املعنية     -٤٧

  .)٩٩(األقليات يف الربملان مبقتضى الدستور والتشريع، بيد أنه مل يتم إنشاء آلية من هذا القبيل

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
يـة عـن القلـق إزاء       أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        -٤٨

االرتفاع البالغ يف معدل البطالة فيما بني مجاعة الروما وبشأن التمييز املمارس ضـد هـذه                
وأبدت اخلبرية املستقلة املعنية    . )١٠٠(اجلماعة من قبل أرباب العمل يف القطاعني اخلاص والعام        

نظمة العمل الدولية إىل    وأشارت جلنة اخلرباء التابعة مل    . )١٠١(بقضايا األقليات مالحظات مماثلة   
 فـرص   تقّوضاعتراف احلكومة بأن الصور النمطية السلبية واملشاعر املناهضة جلماعة الروما           

وحثت . )١٠٢(دخول أفراد هذه اجلماعة إىل سوق العمل وتؤدي إىل التمييز يف جمال التشغيل            
حمـددة  بري  اللجنة هنغاريا على خفض معدل البطالة يف صفوف الروما من خالل اختاذ تـدا             

ك من خالل تعزيز التدريب املهين وفـرص العمـل املـستدامة يف             األهداف متاماً، مبا يف ذل    
وأوصت اللجنة بأن تـشجيع هنغاريـا       . اجملتمعات اليت تضم نسبة كبرية من مجاعة الروما       

  .)١٠٣(القطاع اخلاص على توفري فرص العمل جلماعة الروما
القتصادية واالجتماعية والثقافية، مع القلـق، أن       والحظت اللجنة املعنية باحلقوق ا      -٤٩

هناك نسبة مئوية عالية جداً من األشخاص ذوي اإلعاقة ما زالت عاطلة عن العمل بـالرغم                
من وجود خمططات دعم خاصة هتدف إىل تعزيز فرص العمـل لألشـخاص ذوي القـدرة              

  .)١٠٤(احملدودة على العمل
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً عن قلقها ألن             -٥٠

األسـرة املعيـشية    "ل احلد األدىن الصايف لألجر ال يكفي متاماً لتغطيـة نفقـات املعيـشة              
وأوصت اللجنة بأن تكفل هنغاريا القيام، دورياً، مبراجعة احلد األدىن الصايف           . )١٠٥("الواحدة
ر وحتديده على مستوى كاٍف لتـوفري مـستوى معيـشة الئـق جلميـع العمـال                 لألج
  .)١٠٦(أسرهم وأفراد

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
ذكرت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن مجاعة الروما تعاين بـشكل غـري      -٥١

يف وقت واحد، سبباً ومظهراً للحقـوق املنتقـصة         متناسب من الفقر الشديد، الذي يعترب،       
  .)١٠٧(والفرص املتاحة ألعضاء تلك اجلماعة



A/HRC/WG.6/11/HUN/2 

GE.11-10934 14 

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن              -٥٢
مستويات املساعدة االجتماعية ال تكفل شبكة أمان كافية، بشكل خـاص، للمحـرومني             

وحثت اللجنة هنغاريا علـى     . )١٠٨(أسر ومجاعات، مثل مجاعة الروما    واملهمشني من أفراد و   
زيادة عالوات املساعدة االجتماعية وعلى توفري شبكة أمان لتلك الفئات متكّنها من التمتـع              
حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى وضع معايري دنيا للمساعدة االجتماعية الـيت   

ن أجل ضمان معاملة واحدة جلميع أولئك الـذين حيتـاجون إىل          تقدمها احلكومات احمللية م   
  .)١٠٩(املساعدة االجتماعية

، ذكرت منظمة الصحة العاملية أن الوضع الصحي للسكان سـيئ           ٢٠١٠ويف عام     -٥٣
مقارنةً مبستوى التنمية االجتماعية االقتصادية يف البلد وأن األسباب الرئيسية للوفاة تـشمل             

  .)١١٠(ا بإجراء تنظري أو تشخيص مبكرأمراضاً ميكن تفاديه
وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مع القلق، إىل أن             -٥٤

لدى كل رجل من أصل ستة رجال وكل امرأة من أصل إحدى عشر امرأة مشاكل صـحة                 
. )١١١(دالت يف العامل  عترب من أعلى املع   يعقلية وأن معدل االنتحار، وخباصة فيما بني النساء،         

 عن قلقها إزاء معدالت االنتحـار املرتفعـة         ٢٠٠٦كما أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام        
وأوصت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق      . )١١٢(بني األطفال وانعدام خدمات الصحة العقلية      فيما

ماعيـة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تكثف هنغاريا جهودها ملعاجلة األسباب االجت         
االقتصادية ملشاكل الصحة العقلية واالنتحار وأن تعزز توفري خدمات املشورة النفسية علـى             

ة حول أسباب وعوارض االكتئاب ياملستوى احمللي، فضالً عن تدريب العاملني يف املهن الصح   
  .)١١٣(وغريه من مشاكل الصحة العقلية

تماعية والثقافية أيضاً عـن قلقهـا       وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج       -٥٥
 سنوات من عمر غـري      عشر يف مجاعة الروما أقصر مبقدار       للفردلكون متوسط العمر املتوقع     

وأبدى كل من اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات ومنظمة         . )١١٤(العضو يف هذه اجلماعة   
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    وأشارت اللجنة املعنية   .)١١٥(الصحة العاملية مالحظات مماثلة   

حرمون من إمكانية احلصول علـى       مجاعة الروما كثرياً ما يُ     أفرادوالثقافية إىل ما ذُكر من أن       
عزلون عن اآلخرين يف املستشفيات، ويتعرضون للتمييز على يد العاملني         اخلدمات الصحية، ويُ  

ـ     . )١١٦(يف جمال الصحة   ضايا األقليـات أن املمارسـات      وذكرت اخلبرية املستقلة املعنية بق
التمييزية، مبا يف ذلك التقارير اليت تتحدث عن أجنحة األمومة املنفصلة اليت ختصص لنـساء               
الروما يف بعض املستشفيات، واالنتشار الواسع للمعاملة التمييزية مـن جانـب املـوظفني              

ملـساعدة الطبيـة يف      مجاعة الروما إىل عدم التماس ا      دالطبيني، أمور أشري إليها بوصفها حتد     
  .)١١٧(املستشفيات

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم تكافؤ فرص احلصول على اخلدمات               -٥٦
الصحية يف مجيع أرجاء البلد، وال سيما حصول األطفال يف املناطق الريفية وأطفال الرومـا               
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يجية ملموسة بغيـة    بشكل حمدود على هذه اخلدمات، فقالت إنه ينبغي اعتماد وتنفيذ استرات          
  .)١١٨(ضمان توفري اخلدمات الطبية بدون متييز

 مبكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن معدل            املعنية وأعربت اللجنة   -٥٧
اإلجهاض، رغم اخنفاضه، ما زال مرتفعاً نسبياً وألنه ال تتوفر على نطاق واسـع جمموعـة                

بت جلنة حقوق الطفـل عـن قلقهـا إزاء نقـص     وأعر. )١١٩(شاملة من وسائل منع احلمل 
املعلومات املتعلقة بالصحة اإلجنابية املتاحة للمراهقني وارتفاع كلفة وسائل منـع احلمـل،             

  .)١٢٠(املرتبط بدوره بارتفاع معدالت احلمل يف أوساط املراهقني
 ألن  وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا            -٥٨

 الروما يعيشون يف مستوطنات بائسة، ويفتقرون غالباً إىل شبكة ميـاه جاريـة              أفرادُخمس  
ووسائل صرف صحي مناسبة وال تتاح هلم يف أكثر األحيان إمكانية االستفادة من الـسكن               

كما أعربت بشكل خاص عن قلقها إزاء تزايد عدد عمليات اإلجالء القـسري         . االجتماعي
وأدلت اخلبرية املستقلة املعنيـة     . )١٢١(غالباً دون توفري مسكن بديل مناسب     للروما، اليت تتم    

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية . )١٢٢(بقضايا األقليات مبالحظات مماثلة  
تنفيذ تشريع ملكافحة التمييز يف قطاع السكن تنفيذاً        : والثقافية هنغاريا على القيام بأمور منها     

، وزيادة توفري املساكن االجتماعية، وخباصة جلماعة الروما؛ وضمان توفري مسكن بديل            فعاالً
  .)١٢٣(حيثما جتري عمليات إجالء قسري

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
اء أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن بالغ قلقهـا إز             -٥٩

العدد املرتفع من أطفال الروما الذين ُيعَزلون يف مدارس خاصة لألطفـال ذوي اإلعاقـات               
وأبـدت اخلـبرية   . )١٢٤(منفصلة أدىن مستوى داخل املدارس" تدارك"الذهنية أو يف صفوف     

  .)١٢٥(املستقلة املعنية بقضايا األقليات مالحظات مماثلة
ا األقليات أن قانون املساواة يف املعاملة حيظر        والحظت اخلبرية املستقلة املعنية بقضاي      -٦٠

الفصل يف املدارس وأنه يعطي الصالحية لرفع دعاوى ضد السلطات احمللية يف حاالت             
وأشارت إىل عدد من احلاالت اليت خلصت فيها احملاكم إىل أن البلدية أبقت             . الفصل

وبة كافية متنع استمرار  تناظره عقملإال أن اخللوص إىل انتهاك . على فصل أطفال الروما
وقد قامت هنغاريا، يف إطار خطة عملها املتعلقـة بعقـد         . اجلرم أو تعمل مبثابة رادع    

توفري حوافز مالية للحكومات احملليـة بغيـة        ب،  ٢٠١٥- ٢٠٠٥إدماج الروما للفترة    
كر أنه حدثت   إال أن اإلزالة كانت ضعيفة وذُ     . مساعدهتا على إزالة الفصل يف املدارس     

  .)١٢٦(استخدام خطرية للنظامإساءة 
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وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٦١
ارتفاع معدل ختلي طالب الروما عن الدراسة يف املرحلة الثانوية واخنفاض معدل تسجيلهم يف 

  .)١٢٨(وأعربت جلنة حقوق الطفل عن شواغل مماثلة. )١٢٧(التعليم العايل
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أنه مل تيسر بشكل كامل فرص       -٦٢

احلصول على التعليم ألطفال الروما طاليب اللجوء ولألطفال الذين يوضعون مع أسـرهم يف              
وعالوة على ذلك، ذكـرت     . )١٢٩(اباسمرفق الفرز التابع ملكتب اهلجرة واجلنسية يف بيكيش       

 الثالث احلايل الذي يقتضي من األسر أن هتاجر مـن           ذا املراحل االستقبال  املفوضية أن نظام    
ني إىل بيشكيه، نظام غري مناسب      سني، وإذا مت االعتراف هبا، من ديربي      سابا إىل ديربي  سبيكيش

لألسر اليت لديها أطفال، وخباصة أطفال يف سن الدراسة، ألن املصلحة الفضلى للطفل تتطلب  
 ذا املراحـل وأوصت بأن تكيف هنغاريا إجراء االسـتقبال        . )١٣٠(اههبيئة مستقرة لنموه ورف   

  .)١٣١(الثالث مراعية حاجة األطفال إىل العيش يف بيئة مستقرة
انب املتعلقة هبويـة الرومـا      وذكرت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن اجلو         -٦٣
 إىل درجـة أهنـا تالشـت يف          قد عانت من الضعف    ، مبا يف ذلك لغاهتم التقليدية     تهموثقاف
  .)١٣٢(اجملتمعات بعض
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة وآليـات إلدمـاج                -٦٤

وأوصت اللجنة بأمور منها أن تبذل      . األطفال ذوي اإلعاقة وعدم كفاية املساعدة املقدمة هلم       
لتعليم إىل أقصى قدر ممكـن      هنغاريا جهوداً لضمان ممارسة األطفال ذوي اإلعاقة حقهم يف ا         

  .)١٣٤(وتسهيل إدماجهم يف نظام التعليم الرئيسي

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الشرط القانوين الوارد يف القانون       -٦٥

عات اليت متثل    الذي ينص على أن اجلما     ١٩٩٣املتعلق حبقوق األقليات القومية واإلثنية لعام       
أقلية عددية واليت عاشت يف هنغاريا ملدة قرن على األقل هي وحدها اليت تعترب مجاعة أقليـة                 

  .)١٣٥(ودعت هنغاريا إىل النظر يف إلغاء هذا الشرط. مجاعة إثنية أو
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء أوجه القصور اإلداريـة               -٦٦

 اللـذين يلزمـان  ليها سجل انتخابات األقليات ونظام احلكم الذايت لألقليات،       اليت ينطوي ع  
 األقليات اليت ال ترغـب يف كـشف         ال يشجعان األقليات بتسجيل هويتها اإلثنية وبالتايل،      

وأوصت .  أن تتسجل يف انتخابات معينةعلىهويتها اإلثنية أو اليت لديها هويات إثنية متعددة    
ابري ملعاجلة أوجه قصور سجل انتخابات األقليات ونظام احلكم الـذايت           بأن تعتمد هنغاريا تد   

 األقليات وحرماهنا من حق املـشاركة يف انتخابـات احلكـم            تثبيطلألقليات لضمان عدم    
  .)١٣٦(لألقليات الذايت
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وشددت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات على أن هنغاريا برهنت عـن إرادة               -٦٧
موارد ضخمة ملعاجلة احتياجات األقليات واملشاكل اليت تواجهها؛ إال أنه          سياسية وخصصت   

بالنظر إىل االحتياجات ذات األولوية العالية جلماعة الروما اليت تواجـه التمييـز الـشديد               
واإلقصاء والفقر، فقد مت على املستوى احمللي حرف النظام إىل حد كبري عن الوظيفة املقصود               

  .)١٣٧(اظ على ثقافة الروما وهويتهم ولغتهممنه تأديتها وهي احلف

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أنه ال تتوفر للكثري من الالجئني               -٦٨

فرصة حقيقية ملمارسة حقوقهم، مبا فيها احلق يف املسكن املالئم، نظراً إىل عدم وجود وكالة               
فهم . دولة تضطلع مبسؤولية حمددة يف جمال تعزيز دمج الالجئني على مستوى اجملتمع           تابعة لل 

يعتمدون يف معظم األحيان على خدمات دعم جمزأة وغري ممولة متويالً كافياً وقائمـة علـى                
  .)١٣٨(مشاريع يف بودابست

ئني وأوصت املفوضية بأن تضع هنغاريا استراتيجية لدمج الالجئني، وال سيما الالج            -٦٩
املشردين، لتفادي عودهتم بصورة تلقائية يف حالة من العوز من دون وجود ضمانات تكفـل      

  .)١٣٩(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة/عدم تعرضهم للتعذيب و
والحظت املفوضية أن األطفال الذين يولدون يف هنغاريا من آباء الجئني يسجلون              -٧٠

 نظراً إىل أن السلطات ال تعترب هؤالء اآلباء أهالً إلثبات جنـسية             "جمهويل اهلوية "كمواطنني  
اجلنـسية، األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل           " جمهويل"وبالتايل، فإن األطفال يبقون     . الطفل
  .)١٤٠(اجلنسية انعدام
وذكرت املفوضية أن وصول طاليب اللجوء إىل األراضي اهلنغاريـة وإىل اإلجـراء               -٧١

وأشارت إىل . جئ غري مضمون باحترام كامل ملبدأ عدم رد الالجئ  اخلاص بتحديد مركز الال   
أن التشريع ال يتضمن شرطاً يقضي بإجراء مقابلة شخصية قبل إبعاد األجنيب الذي يرغب يف               

وأعربت اللجنة املعنيـة    . )١٤١(دخول األراضي اهلنغارية أو الذي يدخلها بصورة غري قانونية        
قارير اليت تفيد بطرد صـوماليني وأفغـان بـصورة غـري            حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الت     

وأشارت جلنة مناهضة التعذيب، مع القلق، إىل أنه قد ال يتسىن لألفراد، يف مجيع . )١٤٢(قانونية
احلاالت، التمتع بكامل احلماية مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بالطرد أو العودة أو التـسليم إىل         

نية حبقوق اإلنسان بأن تتقيد هنغاريا متاماً مببدأ عـدم رد           وأوصت اللجنة املع  . )١٤٣(بلد آخر 
الالجئ وأن تعاجل القرارات املتعلقة بالطرد أو العودة أو التسليم بصورة مستعجلة وأن تتبع يف         

وقدمت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني        . )١٤٤(ذلك اإلجراءات القانونية الواجبة   
  .)١٤٥(توصية مماثلة
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  اإلنسان ومكافحة اإلرهابحقوق   -١١  
أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تضمن هنغاريا أال يقتصر قانون العقوبات              -٧٢

على تعريف اجلرائم اإلرهابية من حيث غرضها بل أن يتعدى ذلك إىل تعريف طبيعة هـذه                
األفعال تعريفاً يتسم بدرجة كافية من الدقـة لـتمكني األفـراد مـن ضـبط سـلوكهم                  

  .)١٤٦(لذلك وفقاً

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  التعهدات اليت قدمتها الدولة  -ألف   
أن ) أ: (، أخذت هنغاريا على نفسها االلتزامات الطوعيـة التاليـة         ٢٠٠٦يف عام     -٧٣

أن توجه دعوة دائمة إىل ) ب( الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛    تصدق على 
أن تتقيد باآلجال احملددة    ) ج(املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان؛         

لتقدمي التقارير الدورية املتعلقة بتنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وأن تـويل اهتمامـاً      
  .)١٤٧(ملتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهداتخاصاً 

  توصيات حمددة بشأن املتابعة  -باء   
، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل هنغاريا أن تقدم هلـا، يف             ٢٠١٠يف عام     -٧٤

غضون سنة، معلومات عن الوضع الراهن وعن تنفيذها التوصيات املتعلقة حبظر مجع البيانات             
فّصلة وبطاليب اللجوء والالجئني والبيانات املناهضة جلماعة الروما الصادرة عـن     الشخصية امل 

  .٢٠١١وحيل موعد تقدمي رد املتابعة يف عام . )١٤٨(شخصيات عامة
، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل هنغاريا أن تقدم هلا، يف غضون            ٢٠٠٧ويف عام     -٧٥

ة بطول فترة االحتجاز األويل الـسابق       سنة، معلومات عن ردها على توصيات اللجنة املتعلق       
للمحاكمة، وسياسة االحتجاز املطبقة على طاليب اللجوء وعلى اآلخرين من غري املـواطنني،             

وقُدمت معلومـات املتابعـة يف تـشرين        . )١٤٩(ومجع البيانات، والتعويض، وإعادة التأهيل    
  .)١٥٠(٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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نية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ، أعربت اللجنة املع   ٢٠٠٧ويف عام     -٧٦
ضـحية  . س. عن قلقها لعدم تنفيذ هنغاريا توصياهتا الواردة يف اآلراء املتعلقة ببالغ السيدة أ            

  .)١٥١(التعقيم القسري

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ال ينطبق

Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

 4 Information relating to other relevant international human rights instruments may be found in the 
pledges and commitments undertaken by Hungary before the Human Rights Council, as contained in 
the note verbale dated 22 March, 2006 sent by the Permanent Mission of Hungary to the United 
Nations addressed to the President of the General Assembly. available at  

  http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/hungary.pdf 
 5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 

to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
 7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 



A/HRC/WG.6/11/HUN/2 

GE.11-10934 20 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at  

  www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
 8 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 

Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 
182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour. 

 9 E/C.12/HUN/CO/3, para. 55. 
 10 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 37. 
 11 UNHCR submission to the UPR on Hungary, p. 7. 
 12 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 34. 
 13 E/C.12/HUN/CO/3, paras. 7 and 30. 
 14 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/65/340, annex I. 

 15 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 7. 
 16 See also E/C.12/HUN/CO/3, para. 8. 
 17 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 8. 
 18 A/HRC/4/9/Add.2, para. 91 (b) and (c); see also E/C.12/HUN/CO/3, para. 31. 
 19 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 14. 
 20 E/C.12/HUN/CO/3, para. 54. 
 21 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 3. 
 22 UNHCR submission to the UPR on Hungary, p. 8. 
 23 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT Committee against Torture  
CRC Committee on the Rights of the Child 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 

 24 A/HRC/4/9/Add.2. 
 25 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure mandate 

holder issued between 1 January 2006 and 31 October 2010. Responses counted for the purposes of 
this section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the following 
documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; 
(c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) 
A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 
35; (j) A/HRC/8/10, para.120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) 
A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) 
A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (p) A/HRC/12/21, para. 2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; 
(r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) 
A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2; 
(x) A/HRC/14/ 46/Add.1; (y) A/HRC/15/31/Add.1, para. 6 – for list of responding States, see 
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/written_contributions.htm; (z) A/HRC/15/32, 
para. 5. 



A/HRC/WG.6/11/HUN/2 

21 GE.11-10934 

 26 OHCHR 2006 Annual Report, p. 158; OHCHR 2007 Report, Activities and Results, pp. 147, 151 and 
164; OHCHR 2008 Report, Activities and Results, pp. 174, 179 and 194; OHCHR 2009 Report, 
Activities and Results, pp. 190 and 206. 

 27 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 16. 
 28 E/C.12/HUN/CO/3, para. 9. 
 29 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 12. 
 30 Ibid., para. 26. 
 31 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), 2009, Geneva, doc. No. 
(ILOLEX) 092009HUN100, first paragraph. 

 32 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 27. 
 33 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 11. 
 34 E/C.12/HUN/CO/3, paras. 13 and 36. 
 35 Ibid., para. 4. 
 36 A/HRC/4/9/Add.2, summary, p. 2. 
 37 Ibid, para. 28.  
 38 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 20. 
 39 CEDAW/C/HUN/CO/6, paras. 30–31. 
 40 CAT/C/HUN/CO/4, para. 19. 
 41 CRC/C/HUN/CO/2, paras. 19–20. 
 42 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 30. 
 43 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 18. 
 44 A/HRC/4/9/Add.2, para. 27. 
 45 CAT/C/HUN/CO/4, para. 6. 
 46 Ibid., paras. 13 and 16. 
 47 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 14, see also CAT/C/HUN/CO/4, para. 8. 
 48 Ibid., para. 14. 
 49 Ibid., para. 18. 
 50 CAT/C/HUN/CO/4, paras. 19–20. 
 51 Ibid., para. 14. 
 52 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 13. 
 53 CRC/C/HUN/CO/2, para. 60. 
 54 CAT/C/HUN/CO/4, para. 9. 
 55 CAT/C/HUN/CO/4/Add.1, paras. 13–24. 
 56 UNHCR submission to the UPR on Hungary, pp. 5–6. 
 57 Ibid., p. 4. 
 58 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 15. 
 59 Ibid., para. 15. 
 60 UNHCR submission to the UPR on Hungary, p. 6. 
 61 Ibid., p. 6. 
 62 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 16. 
 63 CAT/C/HUN/CO/4, paras. 13 and 18. 
 64 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 16. 
 65 A/HRC/4/9/Add.2, para. 48. 
 66 CRC/C/HUN/CO/2, para. 60. 
 67 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 11. 
 68 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 18; see also E/C.12/HUN/CO/3, para. 19. 
 69 Ibid., para. 20. 
 70 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 11; see also E/C.12/HUN/CO/3, para. 42, and CEDAW/C/HUN/CO/6, 

para. 19. 
 71 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 12, see also CAT/C/HUN/CO/4, para. 21. 
 72 E/C.12/HUN/CO/3, para. 20. 
 73 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2010, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 092010HUN182, para. 7. 

 74 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 12. 
 75 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 23. 
 76 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 



A/HRC/WG.6/11/HUN/2 

GE.11-10934 22 

Observation concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 2010, Geneva, doc. No. 
(ILOLEX) 062010HUN029, seventh to ninth paragraphs. See also ILO Committee of Experts on the 
Application of Conventions and Recommendations, Individual Observation concerning Forced 
Labour Convention, 1930 (No. 29), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009HUN029, sixth to 
eighth paras. 

 77 CRC/C/HUN/CO/2, para. 36. 
 78 Ibid., para. 54. 
 79 Ibid., para. 55. 
 80 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 17. 
 81 CAT/C/HUN/CO/4, para. 16. 
 82 Ibid., para. 7. 
 83 CRC/C/HUN/CO/2, para. 61. 
 84 CAT/C/HUN/CO/4, para. 8. 
 85 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 13. 
 86 CAT/C/HUN/CO/4, para. 17. 
 87 CAT/C/HUN/CO/4/Add.1, para. 26. 
 88 CEDAW/C/HUN/CO/6, paras. 20–21. 
 89 A/HRC/4/9/Add.2, para. 47. 
 90 E/C.12/HUN/CO/3, para. 21. 
 91 UNHCR submission to the UPR on Hungary, p. 8. 
 92 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 18. 
 93 Ibid., para. 19. 
 94 E/C.12/HUN/CO/3, para. 16. 
 95 Ibid., para. 39. 
 96 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 10. 
 97 E/C.12/HUN/CO/3, para. 10. 
 98 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 24. 
 99 A/HRC/4/9/Add.2, para. 39. 
 100 E/C.12/HUN/CO/3, para. 11. 
 101 A/HRC/4/9/Add.2, para. 73. 
 102 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 
111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009HUN111, fourth paragraph. 

 103 E/C.12/HUN/CO/3, para. 34. 
 104 Ibid., para. 12. 
 105 Ibid., para. 14. 
 106 Ibid., para. 37. 
 107 A/HRC/4/9/Add.2, paras. 50 and 52. 
 108 E/C.12/HUN/CO/3, para. 18. 
 109 Ibid., para. 41. 
 110 WHO, “Hungary facts and figures”. Available from http://www.euro.who.int/en/where-we-

work/member-states/hungary/facts-and-figures (accessed on 22 November 2010). 
 111 E/C.12/HUN/CO/3, para. 24. 
 112 CRC/C/HUN/CO/2, para. 43. 
 113 E/C.12/HUN/CO/3, para. 47. 
 114 Ibid., para. 25. 
 115 A/HRC/4/9/Add.2, p. 2 and para. 53; WHO, “Hungary facts and figures”. 
 116 E/C.12/HUN/CO/3, para. 25. 
 117 A/HRC/4/9/Add.2, para. 47. 
 118 CRC/C/HUN/CO/2, paras. 41–42. 
 119 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 28. 
 120 CRC/C/HUN/CO/2, para. 43. 
 121 E/C.12/HUN/CO/3, para. 22. 
 122 A/HRC/4/9/Add.2, paras. 79–80. 
 123 E/C.12/HUN/CO/3, para. 45. 
 124 Ibid., para. 27. 
 125 A/HRC/4/9/Add.2, para. 64. 
 126 Ibid., paras. 66, 67 and 69. 



A/HRC/WG.6/11/HUN/2 

23 GE.11-10934 

 127 E/C.12/HUN/CO/3, para. 27. 
 128 CRC/C/HUN/CO/2, paras. 48–49. 
 129 UNHCR submission to the UPR on Hungary, p. 11. 
 130 Ibid., p. 11. 
 131 Ibid., p. 11. 
 132 A/HRC/4/9/Add.2, para. 30. 
 133 CRC/C/HUN/CO/2, para. 39. 
 134 Ibid., para. 40. 
 135 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 22. 
 136 Ibid., para. 21. 
 137 A/HRC/4/9/Add.2, p. 2. 
 138 UNHCR submission to the UPR on Hungary, p. 9. 
 139 Ibid., p. 9. 
 140 Ibid., p. 10. 
 141 Ibid., p. 3. 
 142 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 15. 
 143 CAT/C/HUN/CO/4, para. 10. 
 144 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 15. 
 145 UNHCR submission to the UPR on Hungary, p. 4. 
 146 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 9. 
 147 Pledges and commitments undertaken by Hungary before the Human Rights Council, as contained in 

the note verbale dated 22 March 2006, sent by the Permanent Mission of Hungary to the United 
Nations addressed to the President of the General Assembly, available at  

  http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/hungary.pdf (accessed on 26 November 2010). 
 148 CCPR/C/HUN/CO/5, para. 23. 
 149 CAT/C/HUN/CO/4, para. 24. 
 150 CAT/C/HUN/CO/4/Add.1. 
 151 CEDAW/C/HUN/CO/6, para. 8. 

       
  


