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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

 )ج(١٥وفقاً للفقـرة      اإلنسان، موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *هنغاريا    
 إىل عملية )١(من أصحاب املصلحة مثانية  هذا التقرير عبارة عن موجز لورقات مقدمة من         

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق           .لاالستعراض الدوري الشام  
اقتراحات من جانب املفوضية الـسامية       يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو       وال  . ناإلنسا

وذُكـرت بـصورة منهجيـة يف       . يتصل مبطالبات حمّددة   حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار      
حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، وروعي قدر املـستطاع عـدم تغـيري                

تركيز بشأن مسائل حمّددة إىل عـدم       الإىل   علومات أو املزى االفتقار إىل    وقد ُيع . النصوص األصلية 
وتتاح علـى املوقـع الـشبكي    . اتقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينه       

أُعد هـذا التقريـر   و .ةللمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات املقدم
  .األوىلسنوات يف جولة االستعراض  األربع  وتريةمبراعاة

  
  

__________ 

 .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 بأن توقّع هنغاريا وتصّدق على      ١أوصت جلنة هلسنكي اهلنغارية والورقة املشتركة         -١

قوبة القاسية الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو الع
وأوصت اللجنة األوروبية ملناهـضة     . )٢(أو الالإنسانية أو املهينة وتعّين اآللية الوقائية الوطنية       

العنصرية والتعصب بأن تصّدق هنغاريا على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين              
  .)٣(وأفراد أسرهم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أن احلكومة اجلديدة شرعت يف صياغة دستور جديد        باهلنغارية  أفادت جلنة هلسنكي      -٢

وأوصت اللجنة بأمور منها عدم تعديل      . دون تقدمي أسباب وجيهة عن ضرورة القيام بذلك       
  .)٤(الدستور على أساس خمصص لكل مسألة بعينها

والحظت . )٥(أن الدستور حيظر التمييز   إىل  وأشارت مجعية الشعوب املعرضة للخطر        -٣
 اختاذ مع االرتياح، ، املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات   جمللس أوروبا  نة االستشارية اللج

 هتدف إىل حتسني اإلطار التشريعي الرامي إىل مكافحة التمييز، مبـا يف ذلـك   جوهريةتدابري  
وأوصت اجلمعية بزيادة إحكام قوانني مكافحـة       . )٦(٢٠٠٣ املعاملة لعام     املساواة يف  قانون

  .)٧(التمييز والعنصرية

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها   -جيم   
ذكرت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات أن اهليئة املعنية             -٤
 وتتمتع بصالحيات تلقـي الـشكاوى املتعلقـة    ٢٠٠٥املعاملة أُنشئت يف عام    املساواة يف   ب

والحظت اللجنة األوروبيـة ملناهـضة العنـصرية        . )٨( التحقيق بشأهنا  بالتمييز واملبادرة إىل  
والتعصب أن دور املفوض الربملاين املعين حبقوق األقليات القومية والعرقية يف محاية حقـوق              

املعاملة يف جمال املساواة يف أفراد هذه األقليات خيتلف عن الدور الذي تضطلع به اهليئة املعنية ب   
املعاملة أن تفرض غرامة على األطراف      املساواة يف   بينما ميكن للهيئة املعنية ب    ف. مكافحة التمييز 

، يسعى املفوض الربملاين أساساً إلجياد تسويات وديـة          املساواة يف املعاملة   اليت انتهكت شرط  
وأوصـت اللجنـة األوروبيـة    . )٩(وتقدمي توصيات هتدف إىل إدخال تعديالت أوسع نطاقاً 

تعصب بأن تقدم هنغاريا معلومات واضحة وشاملة إىل اجلمهور عـن           ملناهضة العنصرية وال  
املـساواة يف   ألفراد الذين يشعرون بكوهنم ضحايا انتهاك مبـدأ         لخمتلف سبل التظلم املتاحة     
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وجددت اللجنة تأكيد توصـيتها     . املعاملة أو حقوقهم بصفتهم أفراد أقليات قومية أو عرقية        
ة مناهضة التمييز لتمكينها من العمل كأداة فعالة ملكافحة         شبكلبأن تتيح هنغاريا موارد كافية      

  .)١٠(أي شكل من أشكال التمييز ضد الروما يف مجيع أحناء هنغاريا

  التدابري املتصلة بالسياسات  -دال   
الحظت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات أن الربملـان              -٥

 بشأن اخلطة االستراتيجية لتنفيذ عقد برنـامج إدمـاج الرومـا             قراراً ٢٠٠٧اعتمد يف عام    
املعاملة يف جمـاالت    املساواة يف    وحّدد جمموعة من املهام اليت ترتبط ب       ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة

  .)١١(التعليم والعمالة والسكن والرعاية الصحية

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

   الدولية حلقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 بـاجلهود الـيت     االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات     نوهت اللجنة     -٦

ومع ذلك يبدو أن أوضاع الرومـا       . تبذهلا هنغاريا ملكافحة التمييز وإدماج الروما يف اجملتمع       
سيما  تمييز والصعوبات يف خمتلف القطاعات، وال      يواجهون ال  وأهنم ال يزالون  تتحسن ببطء   

 أن نساء الرومـا     الراعي الصاحل وأضافت مؤسسة أخوات    . )١٢(يف العمالة والتعليم والسكن   
وحثت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقيـة اإلطاريـة حلمايـة          . )١٣(يتعرضن لتمييز شديد  

حة عدم املساواة والتمييز اللذين يعاين      األقليات هنغاريا على بذل مزيد من اجلهود ملنع ومكاف        
  .)١٤(منهما الروما واملعاقبة عليهما

 أن أقلية الروما ال تزال تعاين من متييز الشرطة وأن أفراد            ١وذكرت الورقة املشتركة      -٧
وأعربت . )١٥(هذه األقلية كثرياً ما يتعّرضون لالحتجاز الفوري عند اهتامهم بارتكاب جرائم          

ية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات عن شواغل مماثلة ودعت هنغاريا           اللجنة االستشار 
إىل إجراء حتقيقات فعالة وإنزال عقوبات يف مجيع احلاالت اليت اتسم فيها سـلوك الـشرطة                

  .)١٦(باإليذاء واتسمت أفعاهلم بالتمييز
 الشرطة ضد الروما،    وإضافة إىل ذلك، أشارت جلنة هلسنكي اهلنغارية إىل حتيز أفراد           -٨

األمر الذي يؤثر يف الطريقة اليت يعاِملون هبا الضحايا من أصل الروما ويف معاجلـة اجلـرائم                 
 املثليات  مورس ضد أن هذا التحيز    ب ١وأفادت الورقة املشتركة    . )١٧(املرتكبة بدوافع عنصرية  
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 وضـد  اجلنسني   واملثليني جنسياً ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات        
  .)١٨(اليهود أثناء السنوات القليلة املاضية

 إىل ارتفاع عدد االعتـداءات اخلطـرية،        ‘مؤسسة حقوق اإلنسان أوالً   ‘وأشارت    -٩
وأعرب عن شواغل مماثلة كل من      . )١٩(٢٠٠٨والقاتلة أحياناً، ضد السكان الروما منذ عام        

الستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية      ومنظمة العفو الدولية واللجنة ا     ١الورقة املشتركة   
 اًوأضافت مؤسسة حقوق اإلنسان أوالً أن مثة اعتقاد       . )٢٠(األقليات ومفوض اجمللس األورويب   

أن إساءة الشرطة معاملة الروما والتمييـز       ببعدم اإلبالغ عن العديد من األحداث، وأفادت        
 يف السلطات، وبالتايل يف قلـة اإلبـالغ         ضدهم أسهما يف زيادة انعدام ثقة جمتمعات الروما       

وأشارت املؤسسة أيـضاً إىل     . )٢١( عن األعمال العنصرية وغريها من أعمال العنف       ةالفادح
وأوصـت منظمـة   . )٢٢(عدم وجود نظام مناسب ملتابعة جرائم الكراهية واإلبالغ عنها علناً  

ملة وفعالة يف جرائم العنف اليت العفو الدولية بأن تكفل هنغاريا أموراً منها التحقيق بصورة كا
ترتكب بدوافع عرقية وغريها من جرائم الكراهية، ومقاضاة األشخاص الـذين يـشتبه يف              

  .)٢٣(مسؤوليتهم بصورة معقولة عنها
وأبلغت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن انتشار حوادث التخريب            -١٠

وأوصت بـأن   .  تزايد التعبري عن آراء معادية للسامية      اليت طالت املعابد واملقابر اليهودية وعن     
  .)٢٤(تواصل هنغاريا وبأن تكثف جهودها الرامية إىل معاجلة مجيع مظاهر معاداة السامية

وذكَرت منظّمة العفو الدولية أن القانون اجلنائي جيّرم االعتداءات املرتكبـة ضـّد               -١١
تمون إىل جمموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو         األشخاص الذين ينتمون فعالً أو يعتربون أهنم ين       

 األوروبية ملناهضة العنـصرية والتعـصب      اللجنة   أعربت عنه  قلق   أشارت إىل بيد أهنا   . دينية
ويتمثل يف عدم إدراج القانون اهلنغاري أحكاماً عامة متثّل مبوجبه مجيع اجلرائم اجلنائية العادية              

وفضالً عن ذلك، أشارت منظمـة      . )٢٥( لبس فيها  بدوافع عنصرية ظروفاً مشددة ال    املرتكبة  
 بـاجلرائم املرتكبـة     نالعفو الدولية إىل حاالت موثقة تبني أن املسؤولني كثرياً ما ال يعترفو           

 أن يكون اجلناة قد اعتدوا علـى         من املرجح جداً   ع عنصرية يف حد ذاهتا، يف حني أن       بدواف
وأعربت مؤسسة حقـوق  . )٢٦(ميوهلم اجلنسيةالضحايا بسبب انتماءاهتم العرقية أو الدينية أو    

وأوصـت  . )٢٧( عن شواغل مماثلة   ١اإلنسان أوالً وجلنة هلسنكي اهلنغارية والورقة املشتركة        
 بأمور منها أن تعتمد هنغاريا أحكاماً حمددة يف         األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب   اللجنة  

  .)٢٨( مشددةعنصرية لتشكل ظروفاًالقانون اجلنائي للجرائم العادية املرتكبة بدوافع 
 عامة عديدة ال ُيتـاح وصـول        مباٍنأنه ال تزال هناك     ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٢

  .)٢٩(األشخاص ذوي اإلعاقة إليها
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  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن  -٢  
سجن  عن استمرار إنزال عقوبة ال     ١أبلغت جلنة هلسنكي اهلنغارية والورقة املشتركة         -١٣

املؤبد دون إمكانية اإلفراج املشروط وأوصتا بأن تلغي هنغاريا هذه العقوبة ومتكّـن مجيـع               
وأعربت اللجنة والورقة أيضاً عـن شـواغل إزاء         . )٣٠(السجناء من إطالق السراح الشرطي    

تعديل قانون العقوبات الذي ُيلزم القضاة بإصدار عقوبة السجن املؤبد على املشتبه فيهم إذا               
  .)٣١( بعض الشروطتوفرت
وأشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة إىل              -١٤

عدد قليل من الشكاوى اليت جلأت فيها الشرطة إىل القوة املفرطة عند إلقاء القـبض علـى                 
ـ               ن مـشاعر   أشخاص وإىل مزاعم تفّوه أفراد الشرطة بكالم بذيء، مبا يف ذلك كالم ينّم ع

توجيه رسـالة   وأوصت بأن تواصل هنغاريا     . أو أثناء التحقيق  /العنصرية أثناء إلقاء القبض و    
 عدم قبول مجيع أشكال     اهلادفة إىل ، مبا يف ذلك عن طريق األنشطة التدريبية املستمرة          حازمة

  .)٣٢(رتكيب هذه األفعال واملتساحمني معهامبإساءة املعاملة وإنزال عقوبات صارمة 
 أن يتعّرض الروما أثنـاء      أن من األرجح   عن زعم مفاده     ١وأبلغت الورقة املشتركة      -١٥

وأوصت اللجنة األوروبيـة    . )٣٣(أكثر من غريهم  سوء املعاملة   لاالحتجاز السابق للمحاكمة    
ملناهضة العنصرية والتعصب هنغاريا باختاذ تدابري ملنع انتشار سوء سلوك الـشرطة وإسـاءة              

  .)٣٤(ن األقليات، وال سيما الرومامعاملتها أفراداً م
 إىل أن األشخاص الذين يّدعون ١وأشارت جلنة هلسنكي اهلنغارية والورقة املشتركة   -١٦

أهنم تعرضوا لسوء معاملة الشرطة ال خيضعون للفحص الطيب املستقل وإىل أن األطباء العاملني    
إيـداعهم يف مرافـق   يف دوائر الشرطة أو يف مؤسسات السجون يفحصون احملتجزين قبـل            

عدم وجود أحكام قانونية تكفل حق      بوأفادت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب      . )٣٥(االحتجاز
وفضالً عن ذلك، أكدت اللجنة . الشخص الذي حتتجزه الشرطة يف االتصال بطبيب خارجي      

أن حضور الشرطة أثناء الفحوص الطبية للمحتجزين ميكن أال يشجع األشـخاص الـذين              
 وجلنـة هلـسنكي   ١وأوصت الورقة املشتركة . )٣٦(ذلكب على البوحلسوء املعاملة  تعرضوا  

 فحـص   إجـراء  الذين يّدعون أهنم تعرضوا لسوء املعاملـة         يتاح للمحتجزين اهلنغارية بأن   
  .)٣٧(مستقل طيب
والحظت جلنة هلسنكي اهلنغارية قلة اللجوء إىل احللول البديلة لالحتجاز الـسابق              -١٧

ول احملاكم االلتماس الذي يقدمه االدعاء لالحتجاز السابق للمحاكمـة يف           للمحاكمة، وقب 
الحتجـاز  ل بـدائل    إىل هنغاريـا    تلجـأ وأوصت اللجنة بأن    . )٣٨(نسبة كبرية من احلاالت   

  .)٣٩(للمحاكمة السابق
وذكَرت جلنة هلسنكي اهلنغارية أنه ثبت يف حاالت عديدة عـدم اسـتيفاء               -١٨

على متكني احملتجزين من إخطـار أقـارهبم، وإذا احُتجـز           الشروط اليت جترب الشرطة     
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 سـاعة إلبـالغ األقـارب       ٢٤لسلطات مهلة   ا  أمام  ساعة، فإن  ٧٢الشخص لفترة   
وأوصت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب . )٤٠(باالحتجاز ومبكان وجود الشخص احملَتجز 

ن حتتجـزهم   بتعديل هنغاريا األحكام القانونية لكي تكفل ضمان حق األشخاص الذي         
الشرطة يف إعالم قريب أو جهة ثالثـة خيتاروهنـا بوضـعهم منـذ بـدء احلرمـان                  

  .)٤١(احلرية  من
 الشرطة بـسبب دخـوهلم      بأن األجانب الذين توقفهم    ٢وأبلغت الورقة املشتركة      -١٩

األسـر  وقني،  هنغاريا أو البقاء فيها بصورة غري مشروعة، باستثناء القاصرين غـري املـرافَ            
وأبدت اللجنـة األوروبيـة     . )٤٢( طلب جلوء  ولو قدموا  حىت   ، ُيحتجزون بقاصريناملصحوبة  

  .)٤٣(ملناهضة العنصرية والتعصب مالحظات مماثلة
نتيجة للتغيريات التشريعية اليت أُدخلت يف       بأنهوأفادت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب        -٢٠

ثوله أمـام قـاضٍ قـد      ألجنيب قبل م  ل فترة االحتجاز القصوى     ، فإن ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  
عـن   متديد فترة االحتجاز بقرار صـادر        ، وبأنه ميكن   ساعة ٧٢ُخفِّضت من مخسة أيام إىل      

بيـد أن   . )٤٤( يوماً، لفترة أقصاها ستة أشهر     ٣٠ جتديدها كل    وميكن يوماً   ٣٠ لفترة   حمكمة
جراء  جمرد إ  ال يزال أن مراجعة قرار االحتجاز من جانب حمكمة        ب أفادت   ٢الورقة املشتركة   

.  يوماً دون تقييم الوقـائع     ٣٠شكلي، نظراً إىل أن احملاكم تصدر أساساً قرارات مماثلة كل           
وأوصت . )٤٥(وفضالً عن ذلك، مل تقيِّم احملاكم استيفاء شروط االستفادة من بدائل االحتجاز       

 بوجوب أن تكون هذه املراجعة القضائية فعالة وأن تـدقق يف األسـباب         ٢الورقة املشتركة   
  .)٤٦(وضوعية ملدى استيفاء أسس وشروط متديد االحتجازامل

 الشواغل اليت أعرب عنها أمني املظامل بـشأن ظـروف           ١ورّددت الورقة املشتركة      -٢١
احتجاز القاصرين يف توكول واسزرمابيسنيو وكذلك النقد املوجه إىل نسبة كبرية من أعمال             

  .)٤٧(العنف فيما بني نزالء هاتني املؤسستني
أن ممارسة احتجاز ملتمسي اللجـوء لفتـرة        ب ٢ و ١فادت الورقتان املشتركتان    وأ  -٢٢

 ٢٠٠٩ أقصى استمرت يف عـامي       كحد يوماً   ١٥ البالغة إجراء التقييم املسبق      فترة تتجاوز
، وهو ما ينتهك التشريعات الوطنية انتهاكاً صارخاً رغم تدخل املـدعي العـام يف           ٢٠١٠و

وأوصت الورقتان بوضع حد ملمارسة احتجـاز       . )٤٨( لوضع حد لذلك   ٢٠١٠أبريل  /نيسان
  .)٤٩(ملتمسي اللجوء تعسفاً لفترة تتجاوز ما ينص عليه القانون

 إىل إيداع األشـخاص ذوي اإلعاقـات        أن هناك ميالً  ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٣
الفكرية واملتعددة يف مؤسسات إقامة كبرية بدل إتاحة اخلـدمات الـيت تـدعم مـشاركة              

وال يوجد تنظيم قانوين واسـتراتيجية حكوميـة        . خاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع احمللي     األش
  .)٥٠( إللغاء هذه املؤسساتشامالن



A/HRC/WG.6/11/HUN/3 

7 GE.11-10478 

أن شروط احتجاز املهاجرين غري الـشرعيني تنتـهك         ب ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٢٤
سـتفادة  املعايري الدولية بسبب عدم إتاحة أنشطة التسلية والظروف الـصحية املناسـبة واال            

والحظت الورقـة أن نظـام      .  االجتماعية -املنتظمة من الرعاية الصحية واملساعدة النفسية       
وأوصت اللجنة األوروبيـة    . )٥١(االحتجاز يف أكثرية السجون اخلاصة باألجانب نظام صارم       

ملنع التعذيب بأن تواصل هنغاريا بذل جهود لتطوير النظام املطبَّق على الرعايـا األجانـب               
جزين يف مرافق من أجل توسيع إتاحة األنشطة اهلادفة وزيادة ساعات دوام األطبـاء يف               احملت

 بأن ٢وباإلضافة إىل ذلك، أوصت الورقة املشتركة . )٥٢(مرفق االحتجاز املوجود يف نيريباتور
تكفل هنغاريا إتاحة تدريب موظفي املرافق اخلاصة باحتجاز األجانب، مبا يف ذلك التدريب             

  .)٥٣( األجنبية، والتواصل بني الثقافات وتسوية الرتاعاتعلى اللغات
وبينما تشري اللجنة إىل اخنفاض اكتظاظ السجون، فإهنا تالحظ أنه ال يزال يطـرح                -٢٥

وشجعت هنغاريا على مكافحة اكتظـاظ الـسجون        . مشكلة خطرية يف عدد من السجون     
از يف الفترة السابقة إلنـزال       االحتج غريبأمور منها التشديد بصفة خاصة على تدابري أخرى         

  .)٥٤(العقوبة وزيادة اللجوء إىل بدائل السجن
وأشارت جلنة هلسنكي اهلنغارية إىل القيود املفروضة على شروط احتجاز السجناء             -٢٦

والذين يودعـون يف وحـدات أو       ) الرتالء الذين يعتربون شديدي اخلطورة    (من الفئة الرابعة    
 هؤالء السجناء بقـرار خطـي       تزويدإىل عدم   أيضاً  اللجنة  وأشارت  . زنزانات أمنية خاصة  

وأبدت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب مالحظات مماثلـة        . أسباب تصنيفهم يف الفئة الرابعة    بو
وأوصت جلنة هلسنكي اهلنغاريـة     . وأضافت أنه ال توجد إمكانيات للطعن يف هذه القرارات        

  .)٥٥( تصنيفهم يف الفئة الرابعة هؤالء السجناء بقرار خطي يشمل أسباببتزويد
والحظت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب أن ممارسة االحتفـاظ بـاحملتجزين رهـن         -٢٧

 موضوعاً رئيسياً من مواضيع احلوار الـذي أجرتـه          تالتحقيق يف مؤسسات الشرطة شكَّل    
جزين  ممارسة االحتفاظ بـاحملت    بأن توقف بشكل كامل   وأوصت هنغاريا   . اللجنة مع هنغاريا  

  .)٥٦(رهن التحقيق يف مؤسسات الشرطة
 أن العنف القائم على نوع اجلنس يعترب مشكلة اجتماعية ١وذكرت الورقة املشتركة   -٢٨
 إحصاءات عن انتـشار هـذه الظـاهرة         الراعي الصاحل وقدمت مؤسسة أخوات    . )٥٧(رمسياً

لوصـم وكـثرياً    أن العنف اجلنسي منتشر داخل األسر وأن الضحايا يعانون من ا          بوأفادت  
وذكـرت الورقـة    . )٥٨(يعتربهم موظفو الشرطة ونظام العدالة مسؤولني عما حدث هلم         ما

 أن تعريف االغتصاب يقوم على مفهوم اللجوء إىل القوة بدل مفهوم عدم املوافقة      ١املشتركة  
وأوصت مؤسـسة أخـوات     . )٥٩(وأنه ال يوجد قانون حمدد يتناول العنف املرتيل ضد املرأة         

 بأن تضع هنغاريا مشروع برنامج وقائي وطين وتنشئ مرصداً وطنياً للعنـف             ي الصاحل الراع
 بأمور منها أن تتيح هنغاريا تعريفـاً  ١وأوصت الورقة املشتركة  . )٦٠(القائم على نوع اجلنس   

  .)٦١(واضحاً للعنف املرتيل يف تشريعها وتعتمده كجرمية يف قانون العقوبات
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 من النواقص يف التصدي لالتِّجار بالبشر، مبـا يف           عدداً ١وسجلت الورقة املشتركة      -٢٩
ذلك نطاق تعريفه احملدود يف القانون اجلنائي، ونقص املساعدة املقدمة إىل الضحايا، والتركيز             

ويعاَمل الضحايا،  .  األمر الذي حيجب مساعدة ضحايا االتِّجار الداخلي       ،على االتِّجار الدويل  
افت الورقة أن أكثرية حاالت االتِّجار اليت جرى حتديدها         وأض. ، كمجرمني ينوحىت القاصر 

  .)٦٢(تتعلق باالستغالل اجلنسي وأن معظم الضحايا نساء

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
أفادت جلنة هلسنكي اهلنغارية بوجود عدد من النواقص يف والية ومـوارد اهليئـة                -٣٠

ية بالشكاوى املتعلقة بإنفاذ القانون، مبا يف ذلك عدم ختويل اهليئة حق االستماع             املستقلة املعن 
وإضافة إىل ذلك، أشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إىل أن اهليئة . )٦٣(إىل موظفي الشرطة

  .)٦٤(ال متلك سلطة املبادرة إىل إجراء حتقيقات تلقائية
ة األشخاص الذين يقعـون حتـت الوصـاية         أن أكثري ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣١

 إذ إن حمرومون من حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات املدنية واإلدارية والتعامل املباشر معها،             
ويف اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك املقاضاة اخلاصـة، يقـرِّر           .  نيابة عنهم   يتصرف الوصي

  .)٦٥(الوصي ما إذا كان سيمثل أمام احملكمة أم ال
أن التعديالت اليت أُدِخلت مؤخراً أدت إىل وضـع         بوأفادت جلنة هلسنكي اهلنغارية       -٣٢

 بسيطة ينتهي هبم األمر يف هناية املطاف إىل   يتمثل يف أن اجلناة األحداث الذين يرتكبون جنحاً       
وإذا أُلقَي القبض عليهم أثناء ارتكاب الفعل، ميكـن أن          .  يوماً ٤٥االحتجاز لفترة تصل إىل     

وأوصت جلنة هلسنكي اهلنغارية . )٦٦() ساعة٧٢ميكن أن يبلغ  (ألجل قصريا مباشرة ُيحتجزو
 بأن ُتلغي هنغاريا هذه اإلمكانية وتكفل تطبيق اجلـزاءات البديلـة يف             ١والورقة املشتركة   

  .)٦٧(دعاوى اجلنح البسيطة ضد األحداث
اع تلقائياً، تعود   وذكرت جلنة هلسنكي اهلنغارية وجود نواقص يف تعيني حمامي الدف           -٣٣

. )٦٨(أساساً إىل احلرية املطلقة اليت تتمتع هبا سلطة التحقيق يف اختيار احملامي املزمـع تعيينـه               
يف العادة   إىل أن حمامي الدفاع باجملان ال يبذلون         ١وفضالً عن ذلك، أشارت الورقة املشتركة       

ين تتـيحهم الدولـة     حمامو الدفاع باجملـان الـذ     (جهوداً يف القضايا املتدنية األتعاب      
وأوصت اللجنة باختـاذ    . )٦٩(، وال سيما عندما يتعلق األمر بأفراد الروما       )للمحرومني

خطوات فعالة تكفل معاجلة النواقص اهليكلية لنظام التعيينات التلقائية وتعزيز نوعية أداء 
  .)٧٠(حمامي الدفاع التلقائيني

لتعذيب أن هنغاريا مل تعدِّل التشريع      وفضالً عن ذلك، ذكرت اللجنة األوروبية ملنع ا         -٣٤
الذي يكفل االتصال مبحامٍ منذ بدء حرمان الفرد من حريته، كما أوصت بذلك اللجنـة يف                

 ذكروا  ٢٠٠٩وأشارت إىل أن أغلبية األشخاص الذين قابلتهم اللجنة يف عام           . ٢٠٠٥عام  
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يف خمافر الشرطة    ‘فنيموقو‘أنه مل ُيسمح هلم باالتصال مبحامٍ عندما كانوا يف وضع أشخاص            
  .)٧١( ساعة١٢لفترة أولية ميكن أن تصل إىل 

إىل جانب املهاجرين غـري     ( أن بعض ملتمسي اللجوء      ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٣٥
 تقدمي هـذه  وأناحملتجزين مل يتمكنوا من احلصول على املساعدة القانونية املناسبة      ) الشرعيني
وأوصت الورقـة   . )٧٢(حكومية وجهات خارجية مموِّلة    أساساً منظمات غري      تتواله املساعدة

بأن تكفل هنغاريا االستفادة الفعالة من املساعدة القانونية اجملانية وتعديل خطـة املـساعدة              
  .)٧٣(القانونية اجملانية على حنو يكفل للمتقدمني بطلبات التماس استرداد نفقاهتم

  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
 عن فرط متثيل أطفال الروما يف نظام محاية األطفال، حيث ١شتركة  أبلغت الورقة امل    -٣٦

وخالفـاً  .  نسبة أعلى منهم يف مؤسسات الرعاية املهنية أو يف دور رعاية األطفـال             توضع
للروما، فإن نسبة أعلى من األطفال اآلخرين توَدع يف مرافق شبيهة بالرعايـة اُألسـرية أو                

  .)٧٤(ُينقلون بوترية أكثر من غريهم ألسباب اقتصاديةويبدو أن أطفال الروما . اجملتمعية
وبالرغم من أن التشريع اهلنغاري ينص على احلق يف مجع مشل األسرة، بّينت الورقة                -٣٧

 من هذه اإلمكانية حبكم األمر الواقع،       حيرمون أن الالجئني القادمني من الصومال       ٢املشتركة  
جود نظام بديل يف هنغاريا حيل حمل رفـض         بسبب عدم قبول وثائق سفر هذا البلد وعدم و        

وأوصت الورقة بأن تضع هنغاريا آلية ُتمكِّن املـواطنني الـصوماليني           . )٧٥(وثائق السفر هذه  
الذين حيظون باحلماية يف هنغاريا من مجع مشل أفراد أُسرهم الذين ال حيملون وثـائق سـفر                 

  .)٧٦(شرعية معترف هبا

 والتجمُّع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة           حرية التعبري وتكوين اجلمعيات     -٥  
  والسياسية

الحظت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات عـدم تغـيري              -٣٨
وأبدت اللجنة  . )٧٧(التشريع احلايل، مما جيعل من الصعب للغاية املعاقبة على خطاب الكراهية          

وشّجع املفوض األورويب هنغاريا    . )٧٨(مالحظات مماثلة  ة والتعصب األوروبية ملناهضة العنصري  
على اعتماد تدابري حلماية حقوق اإلنسان جلميع أفراد األقليات املتضررة من خطاب الكراهية             

  .)٧٩(وتنسيق تشريعاهتا وممارساهتا مع املعايري األوروبية حلقوق اإلنسان
 البيانات املعادية للروما الـصادرة عـن         إىل العديد من   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩

وأبـدى  . )٨٠(السلطات العامة وعن سياسيني وإىل بيانات تدعو إىل الكراهية ضـد الرومـا     
واللجنة ) مفوض جملس أوروبا  (مالحظات مماثلة مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا         

أشارت مجعية الشعوب املعّرضة    و. )٨١(االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات     
أثنـاء  " املعاديـة للغجـر   "، استغل املشاعر    "جوّبيك"للخطر إىل أن حزب اليمني املتطرف       

 أنه باستثناء قرارين صادرين     ١واعتربت الورقة املشتركة    . )٨٢(٢٠١٠االنتخابات العامة لعام    
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كافية تضمن التنفيذ الفعـال      هنغاريا خطوات    ختطُ، مل   باملساواة يف املعاملة  عن اهليئة املعنية    
. )٨٣( يتعلق حبظر التحريض على التمييز العرقـي       فيماللتشريع املناسب ضد السلطات العامة      

ودعت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات السلطات إىل اختاذ تدابري            
  .)٨٤(قبة عليهملكافحة اللجوء إىل لغة الكراهية يف اخلطاب السياسي واملعا

وأشارت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات إىل معلومات            -٤٠
ملوكة من القطاع اخلاص    املعن نشر مقاالت عنصرية تشتم الروما يف بعض وسائط اإلعالم           

، علـى األصـل العرقـي      واضحوإىل أن وسائط اإلعالم كثرياً ما تركِّز، بدون أي موجب           
ودعت هنغاريا إىل اختـاذ تـدابري       . رتكيب اجلرائم اجلنائية املزعومني، إذا كانوا من الروما       مل

ملكافحة تعميم وسائط اإلعالم اململوكة من القطاع اخلاص قوالب منطية أو خطاب الكراهية،        
ويف الوقت نفسه احترام استقالل هيئات حترير وسائط اإلعالم وتشجيعها على االضـطالع             

  .)٨٥( يف تعزيز التفاهم واالحترام املتبادلنيةإجيابيبدور أكثر 
أن إنكار اجلرائم املرتكَبة يف ظل النظـام االشـتراكي          ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤١

 بلغ درجة من اإلهبـام حبيـث         ذا الصلة  القومي أو النظام الشيوعي ُجرِّم مؤخراً وأن القانون       
  .)٨٦( عن ممارسة حرية التعبريميكن أن يؤدي استخدامه بالتايل إىل العزوف

 لإلذاعة والتلفزيون والسلطة الوطنية العامةيئة اهلأن ب أيضاً ١وأفادت الورقة املشتركة   -٤٢
لوسائط اإلعالم واالتصاالت السلكية والالسلكية غري مستقلتني عن احلكومة فيمـا يتعلـق             

  .)٨٧(بالتوظيف والتمويل
د التابعة جمللس أوروبا أن من الـالزم تكثيـف    وترى جمموعة الدول املناهضة للفسا      -٤٣

تدريب املسؤولني العامني على إنفاذ تشريع حرية اإلعالم وتوعية عامة اجلمهور بـاحلق يف              
  .)٨٨(الوصول إىل املعلومات

 حصول عن العديد من األحكام القانونية اليت حتول دون          ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٤٤
 يف املنظمـات    علـى وظـائف معينـة     الذين خيضعون لوصاية كاملة أو جزئية       األشخاص  

  .)٨٩( إليهااالنتساباالجتماعية أو 
 باإلعالن عن أي مظاهرات قبل ثالثة أيـام       يقضيوذكرت الورقة أيضاً أن التشريع        -٤٥

رتا أن  بيد أن احملكمة الدستورية اهلنغارية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قر         . من تنظيمها 
، وبالتايل فإن عدم االمتثال لشرط األيام الثالثة ال ينبغي    املسائلهذا الشرط ال ينطبق يف مجيع       

وأوصت الورقة هنغاريا بتعديل قـانون حريـة        . أن يؤدي إىل التزام الشرطة بتفريق جتمُّع ما       
  .)٩٠(التجمُّع وفقاً لذلك

ات واملثليني جنـسياً ومـشتهي      وذكرت الورقة أيضاً أن املظاهرات السنوية للمثلي        -٤٦
اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني تتعرض العتداء املتطرِّفني اليمينيني           

  .)٩١(وأن الشرطة ال حتمي املتظاهرين
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 أن الدستور حيرم املواطنني اخلاضعني للوصاية من حقهـم     ١وبّينت الورقة املشتركة      -٤٧
 من  ٣كمة األوروبية حلقوق اإلنسان أنه يتعارض مع املادة         يف التصويت، وهو وضع رأت احمل     

وأوصت الورقة هنغاريا بأن ُتعدِّل دستورها      .  امللحق باالتفاقية األوروبية   ١الربوتوكول رقم   
  . )٩٢(وفقاً لذلك

 أن مراكز االقتراع غري جمّهـزة مبـا يتـيح دخـول             ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٨
املواد االنتخابية غري متوفرة يف شكل ميسور القراءة، وأن جلنة          األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن     

  .)٩٣(فرز األصوات مل تتمكن من التخاطب املناسب مع األشخاص ذوي اإلعاقة
وأعربت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات عن األسـف             -٤٩

 وذكرت عدم وجود آلية حمددة لتمثيل األقليات .لعدم كفاية متثيل األقليات القومية يف الربملان
 إىل مشروع قانون اقُترِح مؤخراً يقضي بتمثيـل         ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٩٤(يف الربملان 

. كحد أقـصى   مقعداً هلا    ١٣ يف الربملان عن طريق ختصيص       ١٣ل األقليات القومية والعرقية ا   
  .)٩٥(اًبيد أن عدد األصوات الالزمة لكسب والية مرتفع جد

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
 التحـديات   وبّينت البطالة   تزايد معدل  إىل   الراعي الصاحل أشارت مؤسسة أخوات      -٥٠

 تتـأثر  أن أقلية الروما     ١وذكرت الورقة املشتركة    . )٩٦(الرئيسية اليت تواجهها سوق العمالة    
وساهم يف تفاقم   .  أغلبية السكان  عنس مرات    مخ إىل أربع   بالبطالة مبقدار يزيد  على األرجح   

الوضع تدّني مستوى التعليم والتدريب والتمييز يف سوق العمالة بسبب عيش أكثرية أفـراد              
وأثارت شواغل مماثلة مجعية الشعوب املعّرضة للخطر       . )٩٧( اقتصادياً حمرومةالروما يف مناطق    
وذكرت . )٩٨(هضة العنصرية والتعصب   واللجنة األوروبية ملنا   الراعي الصاحل ومؤسسة أخوات   

مجعية الشعوب املعّرضة للخطر أن برامج التدريب احلكومية، اليت هتدف إىل تيسري التحـاق              
وأعربت مؤسسة أخـوات    . )٩٩( ال تستجيب الحتياجات الروما حتديداً     ،الروما بسوق العمل  

 املتعلقـة بالعمالـة    عن أسفها للمنظور القصري املدى الذي تتسم به الـربامج     الراعي الصاحل 
  .)١٠٠(واستهدافها عدداً قليالً من األشخاص فقط

 أدىن   إىل أن لألشخاص ذوي اإلعاقة مستوى تعليميـاً        ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥١
ويعاين األشخاص ذوو اإلعاقة الذين ينتمـون إىل        .  البطالة منهم تعاين نسبة عالية   أن  بكثري و 

  .)١٠١(صةأقليات الروما من وضع هش بصفة خا

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
أن بعض اخلدمات املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقـة         ب ١أفادت الورقة املشتركة      -٥٢

وأشارت اللجنة  . )١٠٢(والظروف اليت تتيح هذه اخلدمات ال توفر احلماية االجتماعية املناسبة         
ة إىل عدم كفاية معاشات الشيخوخة ومعاشات األزواج        األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعي   
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الباقني على قيد احلياة واليتامى واملعوقني وكذلك املساعدة الشهرية الدنيا للباحثني عن عمل             
  .)١٠٣(ومنافع تنظيم املشاريع

عاية الصحية بصفة    خدمات الر  تكافؤ فرص احلصول على    أن   وذكرت الورقة أيضاً    -٥٣
خاص ذوي اإلعاقة الفكرية فيما يتعلق بالنوعية والرسـوم واهلياكـل    لألشعامة غري مكفول 

  .)١٠٤(األساسية وإمكانية الوصول على الصعيد اجلغرايف
وبينما رحبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب باخلطوات اليت قُِطَعـت             -٥٤

وضع الصحي العام من أجل احلد من أسباب التفاوت يف نظام الرعاية الصحية، الحظت أن ال          
 مقارنة بغري الروما وأن متوسط العمر املرتقب للروما يقل بعـشر            مواتاةللروما ال يزال أقل     

وأشارت إىل الدراسات التجريبية اليت تبيِّن أن الروما ما زالوا يعانون           . سنوات عن غري الروما   
رية املعنيـة   وقّدمت اللجنـة االستـشا    . )١٠٥(من صعوبات يف تلقي العالج يف املستشفيات      

  .)١٠٦(باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات مالحظات مماثلة
 أن التعقيم القسري ال يزال ميثِّل شاغالً من شواغل نساء    ١وذَكرت الورقة املشتركة      -٥٥

 للجنة ٢٠٠٦أن هنغاريا مل تنفِّذ تنفيذاً كامالً التوصيات الواردة يف قرار عام           بالروما وأفادت   
اء على التمييز ضد املرأة، واليت رأت أن هنغاريا انتهكت أحكام اتفاقية القـضاء   املعنية بالقض 

، اليت ُعقِّمت فيها امرأة من      ضد هنغاريا . س. أعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قضية         
وأبدت اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية والتعـصب      . )١٠٧(الروما دون موافقتها املستنرية   

ثلة وحثت هنغاريا على تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد            مالحظات مما 
  .)١٠٨(دون املوافقة املستنرية للمرأة‘ الفوري‘املرأة وإلغاء األحكام القانونية اليت جتيز التعقيم 

أن خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية للنـساء كـثرياً         ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٥٦
 بأن حق األم يف االختيـار يتعـارض مـع حـق اجلـنني               جيادلودة، حيث   تكون حمد  ما
  .)١٠٩(احلياة يف
 زيادة يف نسب اإلدمان علـى الكحـول         الراعي الصاحل والحظت مؤسسة أخوات      -٥٧

  .)١١٠(واالنتحار والتشرد
 أوضاع إىل أن مئات اآلالف من املواطنني يعيشون يف          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٨

يقيمون يف مـستوطنات  ) أكثريتهم من الروما ( شخص   ١٣٠ ٠٠٠مبن فيهم حنو    غري الئقة،   
وأشارت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات إىل وضع         . )١١١(منفصلة

.  جمتمعات األغلبيـة   تسكنهاعدد من خطط مناهضة الفصل إلعادة إسكان الروما يف مناطق           
 التدابري، ال تزال أُسر عديدة من الروما تعيش يف مـساكن دون        ومع ذلك، وبالرغم من هذه    

  .)١١٢(املعايري املطلوبة
  أن الروما يعانون من التمييز عندما يقـدمون طلبـاً          ١والحظت الورقة املشتركة      -٥٩

والحظت اللجنة األوروبية   . للحصول على سكن يف القطاع اخلاص أو على سكن اجتماعي         
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ب أن استفادة الروما من املساكن االجتماعية يعوقه جزئياً بيع نسب ملناهضة العنصرية والتعص 
كبرية من املساكن العامة واعتماد السلطات احمللية يف بعض املناطق قواعد تعـسفية تتعلـق               

. )١١٣(بشروط االستفادة من املساكن العامة، تؤدي عملياً إىل التمييز غري املباشر ضد الرومـا         
 أيضاً على دور اإلدارة احملليـة يف وضـع قواعـد            ي الصاحل الراعوشّددت مؤسسة أخوات    

  .)١١٤(وممارسات متييزية
وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل اإلبالغ الواسع النطـاق             -٦٠

الء القسري واستمرار مواجهة أُسر الروما أعداداً متفاوتـة مـن           جواملتكرر عن حاالت اإل   
 أن احلكومات احمللية اليت تتـيح الـسكن         ١ الورقة املشتركة    وأوضحت. الءجعمليات اإل 

االجتماعي كثرياً ما ُتخلي مساكن اُألسر الفقرية، بسبب عدم قدرهتا على تسديد إجيارهـا              
وأبدت مالحظات مماثلـة اللجنـة      . )١١٥(وأن الروما مفرطو التمثيل يف صفوف هذه اُألسر       

  .)١١٦(ماية األقلياتاالستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حل

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
ذكرت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات أن نسبة أطفال             -٦١

الروما املسجلني باملدارس تقل عن نسبة األطفال اآلخرين، وال سيما عندما يتعلـق األمـر               
والحظـت  . الرغم من خمتلف برامج ومنح املساعدة اجلربية املقدمة لصغار الروما         بالبنات، ب 

  .)١١٧(اللجنة كذلك ارتفاع نسبة التسرب يف هناية التعليم االبتدائي
وأعربت اللجنة عن   .  للفصل  واضحاً ورحبت اللجنة أيضاً باعتماد التشريعات حظراً       -٦٢

 وضع حد لفصل    إىلية حتدو السلطات املركزية      الرغبة السياس  على الرغم من أن   قلقها من أنه    
أطفال الروما، فإن هذا الفصل يستمر عمليـاً بإيـداعهم يف مـدارس خاصـة أو داخـل               

  .)١١٨(عامة مدارس
أن عدداً متزايداً من أطفال الروما ال يتمتعون باملساواة         ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٦٣

الورقة إىل قرارات احملاكم اليت حظـرت       شارت  وأ. )١١٩(يف التعليم بسبب الفصل يف املدارس     
طفـال الرومـا    ألعلى عدد من البلديات ممارسات الفصل وأغلقت املـدارس املخصـصة            

وأعربت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات عن القلق،          . )١٢٠(اًحصر
 انتهاك عدد من السلطات      إىل اليت تشري قرارات احملاكم   من  عدد  صدور  نه رغم   ألمع ذلك،   

  .)١٢١( أي تدابري مناسبة لتصحيح الوضع حىت اآلنحظر الفصل، مل تتخذ املدارس املعنية احمللية
 فرط متثيل أطفال الروما يف مدارس       ١وباإلضافة إىل ذلك، الحظت الورقة املشتركة         -٦٤

 مماثلة مجعية الشعوب    وأعربت عن شواغل  . )١٢٢(األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بسبب التمييز     
وأشـارت اللجنـة    . )١٢٣(املعرضة للخطر واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب       

اجلهود املبذولة ملكافحة متثيل أطفـال الرومـا         أن   األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل    
 مـن   هلاكان  بصورة غري متناسبة يف مدارس خمصصة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية، رغم ما             
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وأوصت الورقـة   . )١٢٤( عملياً إىل حد اآلن     كبرياً  إجيابية، ال ميكن القول إهنا أثرت تأثرياً       آثار
 بأن ُتلغي هنغاريا نظام الفصل يف التعليم يف غضون مهلة معينـة وبـأن تـضع                 ١املشتركة  

  .)١٢٥(استراتيجية العتماد التعليم الشامل للجميع
م كفالة حق األطفـال ذوي اإلعاقـات الـشديدة         عدب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٦٥

  .)١٢٦(واملتعددة يف املشاركة يف نظام التعليم العام

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
أشارت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات إىل أن الربملان              -٦٦

لقومية واإلثنية قصد زيـادة سـلطات     القانون املتعلق حبقوق األقليات ا     ٢٠٠٥عّدل يف عام    
األقليات القومية يف ممارسة احلكم الذايت وتصحيح بعض املشاكل الـيت بـرزت يف إنفـاذ                

تتمتـع باسـتقالل ذايت     ألقليات القومية يف الوقت احلاضر      االقانون، وأشارت أيضاً إىل أن      
ؤسـسات التعليميـة    مسؤوليات إدارية ومالية يف امل    وظيفي ومايل وإىل أنه ُسمح هلا بتحمل        

وبينما تشري اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب إىل عـدد مـن             . )١٢٧(والثقافية
الشواغل بشأن هذا النظام اجلديد، فإهنا توصي بأن تواصل هنغاريا إبقاء نظام احلكم الـذايت               

  .)١٢٨(الألقليات قيد االستعراض بغية الوقوف على النواقص اجلديدة واملتبقية ومعاجلته
 إىل أن القانون يكفل حق األقليات يف إبداء آرائهم ويف           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٧

بيد أن هذا احلق كثرياً ما ُيَتجاهل عمليـاً   . استشارهتم عن طريق نظام احلكم الذايت لألقليات      
السلطات يف املسائل اليت ختص احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألقليات نتيجة متكني القانون         

  .)١٢٩(البلدية من هامش مناورة واسع
وأفادت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات أن قنـوات              -٦٨

 خـارج أوقـات     ولكـن اإلذاعة والتلفزيون تواصل بث برامج بلغات األقليات القوميـة          
  .)١٣٠(الذروة
م لغات األقليات يف نظـام التعلـيم        والحظت اللجنة أيضاً مع االرتياح إدماج تعلي        -٦٩
والحظت مع االهتمام االعتراف بلغيت الروما والبيش كلغيت أقليـتني وتقـدمي دروس             . العام

هباتني اللغتني وبتوسيع استخدام لغات األقليات يف اهليئات العامة واإلجراءات اإلدارية ومشوهلا  
  .)١٣١(لغيت الروما والبيش

نغارية إىل مواصلة دعمها لألنشطة الثقافية اليت تضطلع هبا ودعت اللجنة السلطات اهل    -٧٠
منظمات األقليات الوطنية وكفالة عدم تأثري ختفيضات امليزانية بـصورة غـري متناسـبة يف               

  .)١٣٢(األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات القومية
ـ  ب الراعي الصاحل وأفادت مجعية الشعوب املعّرضة للخطر ومؤسسة أخوات          -٧١ رب أن أك

معية إىل أن الرومـا مـن بـني أفقـر           اجلوأشارت  . )١٣٣(أقلية يف هنغاريا هي أقلية الروما     
  .)١٣٤(السكان شرائح
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 القلق   بالغ وأعربت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات عن          -٧٢
جتماعية بالرغم من   من استمرار عدم مشاركة الروما على حنو فّعال يف احلياة االقتصادية واال           

اخلطوات العديدة اليت اختذهتا السلطات اهلنغاريـة لتحـسني إدمـاج الرومـا يف خمتلـف                
  .)١٣٥(احلياة جماالت

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 أن هنغاريا مل تضع استراتيجية إدماج متطورة وشـاملة          ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٧٣

األجانب الذين يتمتعون باحلماية الدولية من فرصة االندماج على         متكّن الالجئني وغريهم من     
وركّزت اللجنة األوروبية ملناهـضة العنـصرية       . )١٣٦(حنو أفضل يف اجملتمع يف مرحلة مبكرة      

وفضالً عن ذلك، الحظت أن . والتعصب على احلاجة املاسة إىل وضع سياسة إدماج لالجئني 
ئون وغريهم من املهاجرين يف االندماج يف اجملتمع تنبـع          املشاكل الرئيسية اليت يواجهها الالج    

. حسب الظاهر من القوالب النمطية وأمناط السلوك املتجذرة بعمق لدى العامـة جتـاههم             
والحظت أن الصعوبات اليت يواجهها الالجئون يف االندماج يف اجملتمع تعـود أساسـاً إىل               

  .)١٣٧(رتفعة من الالجئني اليت تغادر هنغارياالتحيز ضدهم، ومتثل عامالً رئيسياً يف النسبة امل
 الصعوبات اليت يواجهها الالجئـون وغريهـم مـن          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٧٤

األجانب الذين يتمتعون حبماية دولية يف الوصول إىل سوق العمالة، مثل صعوبات التواصـل             
وأفادت الورقة . ه األجانبأو عدم االعتراف بشهاداهتم أو التمييز القائم على العنصرية أو كر    

بصورة غري معقولـة ولـزوم      ) سنة واحدة (أن اجلمع بني احلق يف إقامة قصرية املدى         بأيضاً  
مر الواقـع إىل أن األشـخاص الـذين    األ حبكم يؤّدياناحلصول على تصريح عمل كثرياً ما  

  .)١٣٨(ُيمنحون وضع املتسامح حبقهم أو العدميي اجلنسية ُيستبعدون من سوق العمل
وأشارت الورقة أيضاً إىل أن السكن ال يزال يطرح إشكالية، حيث يواجه الالجئون               -٧٥

متييزاً خطرياً عند البحث عن سكن يف القطاع اخلاص بسبب خلفيتهم العرقية واإلثنية، فضالً              
وتبعـاً  . عن العوائق اإلدارية اليت يفرضها مكتب اهلجرة واجلنسية حلصوهلم على بدل سكن           

  .)١٣٩(ح تشرد الالجئني ظاهرة متزايدة االنتشار يف السنوات األخريةلذلك، أصب
 كذلك أنه بالرغم من اإلطار التشريعي املـؤايت نـسبياً           ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٧٦

حلصول الالجئني على الرعاية الصحية، كثرياً ما حتول احلواجز اللغوية والثقافية، ونقص وعي             
 الرعاية الـصحية    على خدمات  الالجئني   حصول املناسبة دون    موظفي القطاع الطيب باللوائح   
  .)١٤٠(اليت حيق هلم احلصول عليها

 أنه يتعذر أحياناً على موظفي الشرطة حتديد ملتمـسي          ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٧٧
وجود ممارسـات إلعـادة     بوأفادت الورقة أيضاً    . اللجوء يف اإلجراءات املطبقة عند احلدود     

وأوصـت الورقتـان    . )١٤١( قسراً إىل بلدان ثالثة، انتهاكاً ملبدأ عدم اإلبعاد        ملتمسي اللجوء 
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 بوضع آليات مناسبة لتحديد ملتمسي اللجوء احملـتملني يف اإلجـراءات            ٢ و ١املشتركتان  
  .)١٤٢(املطبقة عند احلدود

  مارسات، والتحديات واملعوقاتاملاإلجنازات، وأفضل   -ثالثاً   
 الوضع االقتصادي العـام أدى إىل       تردي أن   راعي الصاحل الذكرت مؤسسة أخوات      -٧٨
  .)١٤٣( بصفة خاصة من األزمة االقتصادية يتضررن النساءوأن التوتر االجتماعي تزايد

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
 ال توجد

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  ال توجد
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