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  سيدي الرئيس،شكرا 

 

لدولة الَمَجر العربية حيُث أن االسم المعتمد في المعاجم الجغرافية . أوال نودُّ القيام بمالحظة عامة تتعلَُّق بالترجمة

فالرجاء . (Magyarország) ، وهي الترجمة العربية األقرب للغة المجرية"ُهنغاريا"وليس " الَمَجر" :هو

 .اعتماد هذه الترجمة الحقا

 

 الرئيس، سيدي

 

يق على عدد من وبالتصدالتوصيات مجموعة من ب مجرلالطوعي ل نة العربية لحقوق اإلنسان القبوللجي الحي   تُ 

جئين:"ها االتفاقيات، من  . "اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم"، وهابروتوكولو "اتفاقية حماية الالَّ

 

 سيدي الرئيس،

 

 182إلى  9-182 من التوصيات رفض المجرالبالغ من ا ُر عن قلقنعب   نُ فإنَّنا هذه الخطوات اإليجابية، بقدر ترحيبنا ب

ال الُمهاجرين "والقاضية بالتصديق على  11- ، "وأفراد أُسرهماتفاقية األمم المتحدة لحماية حقوق جميع العُمَّ

 .بلد الهجرة منذ ق دَم  التاريخ خاصة وأن المجر

 

رُ يُ ونفس القلق  ت به الدولة لتبرير هذا الرفضساو  ثيقة من الو 1حيث ورد بالفقرة . نا إزاء التَّعليل الذي احتجَّ

أن المجر ال ترى أية قيمة ُمضافة لالتفاقية الدولية لحماية جميع : "اس من االنجليزية، أذكر االقتب1اإلضافية رقم 

معية العامة لألمم المتحدة رأت وجاهة عالية يث أن الجح. وهي مقابرة غريبة". مالعُمال المهاجرين وأفراد أسره

وباتفاقية  ن، بحماية خصوصيةهاجريلتطوير القانون الدولي عبر تخصيص الفئات األكثر هشاشة، ومن بينها الم

وهذه هي وجهة القانون الدولي لحقوق اإلنسان منذ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين، ثم . خاصة

 .لتفصيلية التي جاءت بعد ذلكاالتفاقيات ا

 

المساهمة في المجهود الدولي الحتضان الالجئين تسهيل إحراءات العبور ومزيد كما ندعو دولة المجر إلى مزيد 

ون من القمع ومن الحرب ومن القتل اليومي، تماما مثلما كان يفرُّ آالف األشقاء المجريين من  السوريين الذين يفرُّ

 .الشيوعي الستبدادلقمع أيام اا

 

، وكذلك "نظام وطني لمتابعة تنفيذ التوصيات"تكليف ببإنشاء أو  المجر لرئيس، نوصيوفي الختام، سيدي ا

 ".  في تنفيذها تقرير منتصف المدة على أوجه التقدُّم الُمحرز"خالل  مجلسنا الموقر منالع بإط

 

 شكرا سيدي الرئيس،


