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 المنهجية والعملية التشاورية -أوالً  
ُُج ععع التقريععر الععوطين الثععاين هلنقاريععا املقععد م عا الفريععق العامععل املعععين بالسععتعراض الععدوري  -1

اسعتناداا عا املبعادا التوجيهيعة العامعة املعتمعدة معن  )اجمللعس  الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان
عععقت صعععيا ت  لعععس، اجمل . ويتضعععمن معععةاحلكو  ووافقعععت عليععع يعععة والتجعععارة، وزارة الشعععؤون اجارجونس 

التقريعر أحعدا املعلومععات املتعلقعة ب عمععال التوصعيات اسععتناداا عا املعلومعات املفصععلة الع  قععدمتها 
. واسعععتكمل هعععذه املعلومعععات الفريععق العامعععل املععععين حبقعععوق يععةنوالسعععلطات الوطالتنفيذيعععة الععوزارات 
راض العدوري الشعامل هلنقاريعا املشرتك بني الوزارات الذي أنشأت  احلكومة عقعب السعتعو اإلنسان 

مشعاركة معا يزيعد و قت  العاملعة الفرعيعة املواععيعية أفر  يشمل، مبا  4-خامساا انظر ) 2011عام يف 
املرفععق . وُعععرض مشععرور التقريععر أيضععاا علعع  ُجيععع مععن  1 النقطععةمنظمععة  ععري حكوميععة ) 50علعع  

 بقرض التعليق علي .حقوق اإلنسان املدنية بشأن اجتمار املائدة املستديرة للفريق العامل أعضاء 

 المؤسسي الجديد منذ االستعراض السابقو  المعياري اإلطار -ثانياً  
تنظعيم أهععم األدوات وااليععات  علعع  اسعتعراض وععععادة 2010عععام هنقاريععا منعذ  تعملع -2

يععرف  نتيجعة لعذلك، اعُتمعد دسعتور جديعد. و هعاومحاية حقعوق اإلنسعان بقيعة تقويت الكفيلة بتعزيز
. رىونصوص تشريعية أخعساسية األجمموعة من األحكام عا جانب القانون األساسي هلنقاريا، ب

املسععععاواة أْي مبيععععادين متعععععددة ) املتصععععلةوطنيععععة حلقععععوق اإلنسععععان السععععرتاتيجيات الأيضععععاا وترمععععي 
 الجتماعية بني الرجعل واملعرأة، وكبعار السعن، والشعباا، ومحايعة البيئعة، والرعايعة الصعحية، والرومعا 

  .37-٩4، و33-٩4، و32-٩4، و28-٩4). تعزيز حقوق اإلنسان عا

 القانون األساسي  
علعععع  اهليكععععل  لتقيععععريات العععع  طععععرأتا بسععععبباعتمععععاد دسععععتور جديععععد  اقتضععععت الضععععرورة -3

تكميععل هبععدف الدسععتور، و  الععذي ينظمعع  اختصععاص العديععد مععن اهليئععاتعلعع  التنظيمععي للدولععة و 
امعة معن اهلواععيع املوتوطيد األحكعام املتعلقعة بعاحلقوق األساسعية، واعتمعاد أحكعام مفصعلة بشعأن 

 عقعبمعرةا  50و واملععد ل  ع 1٩4٩ععام  )املعتَمعد يف القدميومل يوف ر الدستور  .قبيل املالية العامة
رد يف تععو  هععذه التقيععريات اهلامععة.جععراء هععيكالا مالئمععاا إل  1٩8٩عععام النتقععال عا الدرقراطيععة يف 

 .وتعديالت  القانون األساسي عناصرتفاصيل أهم من املرفق  2 طةالنق
مععن املرفععق علعع  التشععريعات والتععدابري السياسععاتية املتعلقععة  2 النقطععةوركععن الطععالر يف  -4

باإلصععالا الشعععامل للقععانون اجلنعععائي، والعدالععة املناسعععبة للطفععل، ومنعععع اجلررععة، ومحايعععة الضعععحايا، 
ومكافحععععة العنععععف املنععععزيل، ومحايععععة األقليععععات، والعمالععععة، وحريععععة املعلومععععات، وملتمسععععي اللجععععوء، 

ومنععععع واألشععععخاص ذوي اإلعاقععععة، والجتععععار بالبشععععر،  جئععععني، واملهععععاجرين، وتكععععافؤ الفععععرصوالال
 .عن الدراسة طار املبكرالنق



A/HRC/WG.6/25/HUN/1 

GE.16-02026 4 

 نطاق االلتزامات الدولية، والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثالثاً  
يعععة معععن خعععالل نظامهعععا القعععانوين تنفيعععذ ُجيعععع التزاماوعععا الدولبتتعهعععد هنقاريعععا تعهعععداا تامعععاا  -5

. ويعععنل القعععانون األساسعععي علععع  أن القعععانون العععوطين يتماشععع  معععع قواععععد القعععانون العععدويل ينالعععوط
. وتصععبا املصععادر األخععرى للقععانون الععدويل جععزءاا مععن النظععام القععانوين هععاملعععرتف هبععا عمومععاا ويقبلا

املعاهععدات الدوليععة الصععادرة  وهكععذا أصععبحت. يععةصععدارها يف شععكل لععوائا قانونيععة  لاهلنقععاري ب 
. كماحملعععا  يفباشعععر امل تطبيعععقلل وقابلعععةا )مثعععل التزامعععات حقعععوق اإلنسعععان  جعععزءاا معععن القعععانون العععوطين 

اتضا تعارض أي  قاعدة  لية مع التزامات هنقاريعا يف جمعال حقعوق اإلنسعان، تعلعق احملعاكم  وعذا
اإلجععراءات اجلاريععة وايلهععا عا احملكمععة الدسععتورية العع  ركنهععا يف تايععة املطععاف أن تبطععل القععانون 

األوروبيعة حلقعوق ية و  . وهنقاريا دولة طرف يف أ لبية التفاقيات الدول15-٩4احمللي املتعارض )
. وفيمعععا يتعلعععق بالتصعععديقات الععع  رعععت منعععذ السعععتعراض الععععدوري امعظعععم بروتوكولوعععو  اإلنسعععان

 باء.-خامساا الشامل السابق، انظر الفصل 
وكانععت عضععواا فيعع  مععا بععني  ،والتزمععت هنقاريععا بععدعم جملععس حقععوق اإلنسععان منععذ عنشععائ  -6

. وتقععععدم 2012الععععرئيس يف عععععام وشععععقلت فيعععع  أيضععععاا منصععععب نائععععب ، 2012و 200٩ْي عععععام
. وتويل هنقاريا أمهيعة 201٩-2017لس للفرتة يف اجملعضوية لاريا طلب ترشيحها مرة ثانية لقهن

، وتعمعل جاهعدةا علع  حعد سعواء لالستعراض الدوري الشامل، كدولة مستعَرعة ومستعرِعة بالقة
. وتشجع هنقاريا قعاعل  أن يركز كل استعراض عل  اسني حالة حقوق اإلنسان عل  أرض الو 

متفعععانل للمفوععععية السعععامية و . وهعععي شعععريك داععععم يعععذالقابلعععة للقيعععان والتنفو التوصعععيات امللموسعععة 
يف  كععععذلك سععععنوياا ويل اسععععتقالليتها وفعاليتهععععا أمهيععععة كبععععرية. وتسععععاهم هنقاريععععا  وتععععحلقععععوق اإلنسععععان 

 املفوعية. ميزانية
العامليععة للخعدمات املشعرتكة لعععدد وتستضعيف هنقاريعا مكاتعب التمثيععل اإلقليمعي واملراكعز  -7

يف جمعال تعزيعز ومحايعة  النشطةمن وكالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات اإلنسانية الدولية 
حقوق اإلنسان، مثل مفوعية األمم املتحدة السعامية لشعؤون الالجئعني، ومنظمعة العمعل الدوليعة، 

لعععة، ومنظمععة الصعععحة العامليعععة، والاعععاد ومنظمععة األ ذيعععة والزراععععة، ومنظمععة األمعععم املتحعععدة للطفو 
مقعععار معععن  ذه املنظمعععاتمعععا يلعععزم هععع. وبتعععوفري رالعععدويل جلمعيعععات الصعععليب األمحعععر واهلعععالل األمحععع

 يف زيادة فعالية عملها.ومن مث ، تهاتكلف ةومرافق، تساهم هنقاريا عا حد كبري يف كفاء

   التعهدات وااللتزامات الطوعية -رابعاً  
. ويتعيا املنتعدى انمنتدى بودابست حلقعوق اإلنسع 2008سنوياا منذ عام تنظم هنقاريا  -8
رصة تبادل ااراء بشعأن حقعوق اإلنسعان عذ يشعارك فيع  خعرباء وطنيعون ودوليعون يف جمعال حقعوق ف

 نظمات  ري حكومية، وحكومات، وأوسا  أكادرية.مل ناإلنسان، وممثلو 
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 وتتعهد هنقاريا مبا يلي: -٩
 حقعععوق اإلنسعععان، ل سعععيما معععن  دور فععععال يف جملعععسالسععععي عا الععععطالر بععع

املدافعني ععن أنشطة و  ،وحقوق الشعوا األصلية ،تعزيز حقوق األقلياتخالل 
 واستقاللية القضاة واحملامني؛ ،وحرية الدين واملعتقد ،حقوق اإلنسان

  التعععاون مععع أدوات وآليععات جملععس حقععوق اإلنسععان، ل سععيما مععن خععالل تأكيععد
  ؛35-٩4عا املقررين اجاصني )ملوجهة االدائمة  وادعو 

  معععن أجعععل عذكعععاءكفالعععة اسعععتمرار منتعععدى بودابسعععت السعععنوي حلقعععوق اإلنسعععان 
 .العاملية الوعي ونشر املعرفة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

تنفيةةةذ توتةةةيات االسةةةتعراض الةةةدوري  - حمايةةةة وتعزيةةةز حقةةةوق اإلنسةةةان -خامساً  
 2011الشامل لعام 

، تلقعععععععت 2011سعععععععتعراض العععععععدوري الشعععععععامل األول املعقعععععععود يف أيار/معععععععايو خعععععععالل ال -10
. وقعععدمت احلكومعععة يف تقريرهعععا ملنتصعععف 26ورفضعععت  122توصعععية قبلعععت منهعععا  148 هنقاريعععا
. وحرصعاا علع  اتتنفيعذ التوصعيحالعة ، وفقاا للتزامها الطوعي، معلومات  دثة وافيعة ععن  1)املدة

مواعععيع. وتيسععرياا  10أوجععز هععذا التقريععر أكثععر وُُج ععع يف التقيععد باحلععد األقصعع  لعععدد الكلمععات، 
ذات الصعععلة بعععني قوسعععني يف ءتلعععف أجعععزاء  2011لأل عععراض املرجعيعععة، تعععرد أرقعععام توصعععيات ععععام 

  .4النل. وركن الطالر عل  نسخة كاملة من التوصيات اجملمعة يف املرفق )النقطة 

 وسائط اإلعالم وحرية التعبير -ألف 
معاجلععة الشععوا ل العع  أثععريت  بقيععةكانععت احلكومععة اهلنقاريععة ول تععزال مسععتعدة للتحععاور  -11

يف عطار مشاورات عل  صععيد  وهكذا،لوسائط اإلعالم.  ةاجلديد يةالتنظيمالالئحة فيما يتعلق ب
نوقشععععت مععععع األمععععم املتحععععدة ومنظمععععة األمععععن والتعععععاون يف أوروبععععا واملفوعععععية  ،الععععوزارات واجععععرباء

القععوانني  ععددة يف األوروبيععة وجملععس أوروبععا املسععائل واملالحظععات امللموسععة ذات الصععلة بأحكععام 
تطلبعات املمعع  ةوسعائط اإلععالم متماشعيل التنظيميعة ت الالئحعة . ونتيجة لذلك، أصعبح٩-٩4)

عل القيعود علع  احلعق يف حريعة التعبعري قيودا القواعد احلالية  ل تتضمنعذ قوق اإلنسان، حل الدولية
 . فعلعع  سعععبيل 8-٩5و ،7-٩5و ،6-٩5و ،8٩-٩4يف القعععانون الععدويل ) املعععرتف هبععا رامععاا 

يف حعالت اسعتثنائية وبقعرار   عل  كشف مصادر معلومعاوم عل  نيالصحفي ركن عجباراملثال، ل 
األساسععية،  ألفعرادا . وعذا كعان احلععق يف حريعة التعبعري يتععارض مععع حقعوق ٩0-٩4معن احملكمعة )

هليئععة وسععائط اإلعععالم وسععلطتها املفوعععة )اهليئععة الوطنيععة لوسععائط اإلعععالم والتصععالت  ركععنل 
هععذه . وُجيععع قععرارات هععاية يف جوهر املعلوماتيععة  أن تتخععذ تععدابري عل  عذا انُتهكععت الكرامععة اإلنسععان

لقانون ل وفقاا  يتمتع باإلدارة الذاتيةمستقل كجهاز . وأنشئت اهليئة  كماهليئة قابلة للطعن أمام احملا 
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 عا التنظيمععي  هادور بع املتعلقعةعلومعات املبانتظعام )مبععا يف ذلعك وترفعع تقاريرهعا  ،األساسعي اجلديعد
  .21-٩5)ها عمل سريعل  سلطة الذي ليس ل  أي   ،الربملان

 اإلنسان حقوق مجال في الدولي والتعاونالتصديقات  -باء 
تعهعداوا، عا الربوتوكعول الختيعاري لتفاقيعة مناهضعة التععذيب ل وفقعاا انضعمت هنقاريعا،  -12

 . 3-٩5، و1-٩5، و5-٩4، و4-٩4، و3-٩4، و2-٩4، و1-٩4) 2012يف ععععععععععععععام 
 . وتعكععععععععف 5ولالطععععععععالر علعععععععع  التصععععععععديقات األخععععععععرى، يرجعععععععع  الرجععععععععور عا املرفععععععععق )النقطععععععععة 

، 5-٩4املعنية حاليعاا علع  النظعر يف النضعمام عا اتفاقيعة احلمايعة معن الختفعاء القسعري ) الوزارات
 . وفيمععا يتعلععق بععالربوتوكول الختيععاري امللحععق بالعهععد 3-٩5، و1-٩5، و7-٩4و ،6-٩4و

حلقوق القتصععععادية والجتماعيععععة والثقافيععععة، تععععرى احلكومععععة أن آليععععات الرصععععد الععععدويل اجععععاص بععععا
احلقعععوق املشعععمولة بالعهعععد العععدويل العاملعععة يف جمعععال ءتلعععف املنظمعععات الدوليعععة  املوجعععودة يف عطعععار

اجععاص بععاحلقوق القتصععادية والجتماعيععة والثقافيععة )مثععل منظمععة العمععل الدوليععة، وجملععس أوروبععا، 
هععذه االيععات،  وباسعتخدام  تععوفر قعدراا كافيععاا مععن احلمايعة للحقععوق الجتماعيععة. والاعاد األوروي
 . ومل تُقبل التوصيات املتعلقعة 2-٩5املتعلقة بتقدمي التقارير ) للتزاماوا امتثالا تاماا رتثل هنقاريا 

اععاد الالتنظيميععة للععوائا ل ختضعععهععذا الصععك عديععدة مععن  اا ألن أحكامعع باتفاقيععة العمععال املهععاجرين
عا هععذا  ،مبععا فيهععا هنقاريععا، األعضععاء  األوروي، وهععو مععا يفسععر عععدم انضععمام أي  دولععة مععن دولعع

  .5-٩6، و4-٩6، و3-٩6، و2-٩6، و1-٩6، و1-٩5الصك )
، 34-٩4)وتتعاون هنقاريا تعاونعاا كعامالا معع آليعة اإلجعراءات اجاصعة التابععة للمجلعس  -13
عا املكلفعععني  2001  وتؤكععد، وفعععاءا بتعهعععدها، العععدعوة الدائمععة الععع  وجهتهعععا يف ععععام 35-٩4و

 تلقت بوليات يف عطار اإلجراءات اجاصة حلقوق اإلنسان. وردت احلكومة عجياباا عل  كل طلب 
ونظمععت منععذ السععتعراض الععدوري الشععامل األخععري دععس زيععارات ورد ت  ،وليععاتال بنياملكلفعع مععن

 من املرفق . 6يع رسائل الدعاءات والبال ات األخرى )انظر القائمة الواردة يف النقطة عل  ُج
وقععد مت هنقاريععا يف املوعععد احملععدد تقاريرهععا الدوريععة عا اللجنععة املعنيععة حبقععوق األشععخاص  -14

، ذوي اإلعاقة، واللجنة املعنية بالقضاء عل  ُجيع أشكال التمييز عد املرأة، وجلنة حقوق الطفل
فضعععالا ععععن استعراععععها تنفيعععذ عععععالن ومنهعععار عمعععل بيجعععني بععععد معععرور عشعععرين عامعععاا. وتسعععع  

وعا العععرد علععع  عتعععاء أيعععة أعمعععال أخعععرى  عععري منجعععزة احلكومعععة جاهعععدةا، يف حعععدود قعععدراوا، عا 
  .36-٩4وليات يف عطار جملس حقوق اإلنسان )الاستبيانات املكلفني ب

المؤسسةةةات الوطنيةةةة لحقةةةوق  ذلةةة  بمةةةا فةةةي ،نسةةةانلحقةةةوق اإل ةاألساسةةةيالبنيةةةة  -جيم 
 ناإلنسا
القععانون األساسععي تقيععريات هامععة علعع  هيكععل احملكمععة الدسععتورية واختصاصععاوا.  أدخععل -15

تتععألف مععن دسععة عشععر عضععواا بععدلا مععن أحععد عشععر،  2011فقععد أصععبحت احملكمععة منععذ عععام 
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أعضاء الربملعان ملعدة اثعين عشعر عامعاا. ومنعذ  جممور ويُنَتخب هؤلء األعضاء بأ لبية ثلثْي أصوات
معا هعي النظعر فيللمحكمعة  األكثعر شعيوعاا دخول القانون األساسي حيعز النفعاذ، أصعبحت املهمعة 

الشكوى الدسعتورية، الع  ركعن رفعهعا عا احملكمعة أساسعاا عنعدما يعؤدي قعرار قضعائي عا بيسم  
لشعكوى. وركعن للحكومعة وربعع جممعور أعضعاء يكفلع  القعانون األساسعي لصعاحب ا انتهاك حعق  

واملدعي العام ومفوض احلقوق األساسية )املشار علي  فيما )الكوريا  الربملان ورئيس احملكمة العليا 
النصععوص التشععريعية مععع الدسععتور.  توافععقدى املراجعععة الالحقععة ملععيلععي بععأمني املظععامل  الشععرور يف 

ور م أن القانون األساسي ألق  األحكام القضائية الصادرة عن احملكمة قبل دخول  حيز النفعاذ، 
"جيعوز للمحكمعة الدسعتورية أن تسعتخدم يف : مبعا يلعي 13/2013ف ن احملكمعة قضعت يف قرارهعا 

ناقشععتها الدسععتورية العع  لرتابطععات واالقضععايا املعروعععة عليهععا مسععتقبالا احلجععا واملبععادا القانونيععة 
 ، وهذا يعطي عمانات كافية حلسن أدائها.)… "صا تها يف قراراوا السابقة و 

ععزز اهليكعل السعابق العذي ي ،وأنشأ القعانون األساسعي نظعام أمعني مظعامل متماسعكاا ومتسعقاا  -16
 كامعلداا خُتعو ل لع   . ويف هعذا النظعام اجلديعد، ينتخعب الربملعان أمعني مظعامل واحع1٩٩5أنشئ يف عام 

احلقععوق واملسععؤوليات الالزمععة حلمايععة احلقععوق األساسععية بفعاليععة. ويُعععا نائبععا املفععوض حبمايععة مصععا  
ملععععدة سععععت سععععنوات  نائبععععا املفععععوض يُنتخععععبو يف هنقاريععععا.  العععع  تعععععي  والقوميععععاتاألجيععععال املقبلععععة 
مععنا مكتععُب جلنععة ، 2014كععانون األول/ديسععمرب   2٩أعضععاء الربملععان. ويف  جممععوربأصععوات ثلثععي 

ععمن الفئعة  مركعز اعتمعادالتنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيعة حلقعوق اإلنسعان مكتعَب أمعني املظعامل 
، 23-٩4، و22-٩4، و21-٩4، و20-٩4، و1٩-٩4، و18-٩4و ،17-٩4"ألعععععععف" )

  .15-٩5، و27-٩4، و26-٩4، و25-٩4، و24-٩4و
اهليئععة  املعلومععاتلومععات الشخصععية وحريععة وأنشععأ قععانون احلععق يف اختععاذ القععرار بشععأن املع -17

. وتتمتععع هععذه اهليئععة، وفقععاا للمعععايري األوروبيععة والدوليععة املعلومععاتالوطنيععة حلمايععة البيانععات وحريععة 
  .21-٩4)عل  السواء يئة عدارية هلمني مظامل و أل املتاحةذات الصلة، مبجموعة األدوات 

، وهعععو جيععععل مكافحعععة التمييعععزيهعععدف عا  قعععانون ععععامة هعععو قعععانون املسعععاواة يف املعاملعععو  -18
. ويتماشععع  هعععذا القعععانون معععع القواععععد الدوليعععة ذات الصعععلة ويتضعععمن متماسعععكةا القواعععد املوجعععودة 

أحكاماا متسقة وشاملة ومفصلة ملكافحة التمييعز. وباإلععافة عا األحكعام العامعة، يعنل القعانون 
علعع  تطبيععق املسععاواة يف املعاملععة يف جمععالت  ععددة واظععر التمييععز املباشععر و ععري املباشععر علعع  حععد 

مععن ن هيئععة املسععاواة يف املعاملععة ملعاجلععة فععرادى احلععالت بنععاءا علعع  طلععب سععواء. وأنشععأ هععذا القععانو 
بععراما  وعطععالقطععرف املتضععرر أو مببععادرة منهععا. وتضععطلع اهليئععة أيضععاا ب صععدار معلومععات عامععة ال

تعزيعععز املسعععاواة يف املعاملعععة يف ُجيعععع جوانعععب احليعععاة العامعععة. ومبوجعععب اللعععوائا  بقيعععةتدريبيعععة وحبثيعععة 
وأعععحت املسععائل  كيانععاا يتمتععع بععاإلدارة الذاتيععة،اهليئععة   أصععبحت، 2012يععدة لعععام التنظيميععة اجلد

املتعلقعععة بتنظيمهعععا وأدائهعععا ونظامهعععا العععداخلي ل توكعععل سعععوى للربملعععان. وتعععنعم اهليئعععة بوععععع معععايل 
مليعون فورنعت هنقعاري  1٩0، و2010يف ععام   2)ماليني من الفورنتات اهلنقاريعة 207مستقر )
مليعون فورنعت هنقعاري  213، و2012مليعون فورنعت هنقعاري يف ععام  111، و2011يف عام 
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مليعون فورنعت هنقعاري  322، و2014مليعون فورنعت هنقعاري يف ععام  273، و2013يف عام 
املواقعععععععف العامععععععععة وتعزيععععععععز تشععععععععكيل  ملتابععععععععة . وتعتمععععععععد اهليئعععععععة تجععععععععاا مبتكععععععععراا 2015يف ععععععععام 
ة مستشععاريها يف جمععال املسععاواة يف املعاملععة عععن طريععق شععبك الوصععول عا اجععدمات العامععة عمكانيععة

  .16-٩5، و60-٩4، و4٩-٩4، و٩4-10)
هيئععة  عاوهنقاريعا معن العدول األوروبيععة القليلعة حيعق ركعن تقععدمي شعكاوى ععد الشعرطة  -1٩

منتخبعة معن الربملععان. ويعنل قعانون الشععرطة علع  أن ب مكعان عععحايا عسعاءة املعاملعة مععن و  مسعتقلة
موا شععكاوى عا اجمللععس املسععتقل املعععين بالشععكاوى املقدمععة عععد الشععرطة جانععب الشععرطة أن يقععد

ز تشعري الذي يُنتخعب أعضعا ه معن جانعب الربملعان ملعدة سعت سعنوات. وعذا كانعت شعكوى احملتَجع
عل  رئعيس املؤسسعة أن ايلهعا عا املعدعي الععام  جيبعنسانية أو مهينة،  عا اعتداء أو معاملة ل

 دمي الشكوى. يف  ضون دسة أيام من تق

 التعاون مع المجتمع المدني في النهوض بحقوق اإلنسان -دال 
، أنشعععأت احلكومعععة 2011لععععام هلنقاريعععا يف عطعععار متابععععة السعععتعراض العععدوري الشعععامل  -20

فريقععععاا عععععامالا معنيععععاا حبقععععوق اإلنسععععان ومشععععرتكاا بععععني الععععوزارات )الفريععععق  2012اهلنقاريععععة يف عععععام 
مبهمعععة رصعععد حقعععوق اإلنسعععان يف هنقاريعععا، والتشعععاور معععع أصعععحاا  هعععذا الفريعععق ُكل عععفو  ،العامعععل 

حلكومعععة بشععععأن عا ااملصعععلحة املشعععاركني يف املسعععائل املتعلقععععة حبقعععوق اإلنسعععان، وعسععععداء املشعععورة 
التشعععريعات املتعلقعععة حبقعععوق اإلنسعععان، ورصعععد تنفيعععذ التوصعععيات املقدمعععة عا هنقاريعععا أثنعععاء عمليعععة 

عراض الدوري الشامل. ويدير الفريق العامل اجتمار مائدة مستديرة حلقوق اإلنسعان يتعألف الست
فريقاا عامالا فرعياا مواعيعياا مبشاركة ممثلي الوزارات، ومكتب أمني املظامل، وهيئة املساواة  11من 

نظمععة  عععري م 54، ومعععا يزيععد علععع  املعلومععاتيف املعاملععة، واهليئععة الوطنيعععة حلمايععة البيانعععات وحريععة 
وزراء الدولعععة علععع  مسعععتوى م عا الفريعععق العامعععل مقرتحعععات األعضعععاء وانتقعععاداوم قعععد  حكوميعععة. وتُ 
. أخعرىحكوميعة تعدابري و قرتحعات تشعريعية تنتهعي مب من شعأتا أن لمتابعةلعجراءات لكي يتخذوا 

 . ولالطععععععالر علععععععع  18-٩5، و17-٩5، و37-٩4، و33-٩4، و32-٩4، و٩4-28)
 من املرفق. 1ل، انظر النقطة مزيد من التفاصي

 اأُلسر -هاء 
مليعععععععععون أسعععععععععرة معععععععععن  1 241 ن  أ 2011ظهعععععععععر بيانعععععععععات التععععععععععداد السعععععععععكاين لععععععععععام تُ  -21
عنفاق  بعداسنت احلالة املالية هلذه األسر و مليون أسرة يف هنقاريا لديها أطفال.  2 177 أصل

هنقعععععاري علععععع  خعععععدمات دععععععم األسعععععرة يف الفعععععرتة  مليعععععار فورنعععععت 1 100مبلعععععيف عععععععايف قعععععدره 
 .2016 عا 2010 من
وهبعععدف تعزيعععز الضعععمان الجتمعععاعي لألسعععر وختفيعععف الععععبء املعععايل النعععاجم ععععن تنشعععئة  -22

 الع  األسعر عا - املتعوائم معع توصعيات جلنعة حقعوق الطفعل -األطفال، يقعدم نظعام دععم األسعرة 
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رعايعة  ععانعات، ُوسِّعع نطعاق 2014ومنعذ ععام  ت.السعتحقاقا معن واسععة جمموععة أطفال لديها
لألسعر. ويف عطعار برنعاما مكافحعة فقعر الضعريبية األطفال بالتوازي مع توسيع نطاق التخفيضات 

األطفال، يهدف ما يسم  خدمات املطاعم الجتماعيعة املقدمعة عا األطفعال يف فصعل الصعيف 
 يععانوناألطفعال العذين عا يوم عل  األقل يف ال مرةا  وجبة ساخنة خالل العطلة الصيفية تقدميعا 

ق علع  خعدمات املطعاعم املقدمعة . وقعد ارتفعع املبلعيف املنَفعمتعددة رمانح أوج أو من وج  حرمان 
مليعععععارات معععععن  3مليعععععار فورنعععععت هنقعععععاري عا  2.64عا األطفعععععال خعععععالل فصعععععل الصعععععيف معععععن 

ات احملليعععععة أن تقعععععدم . وركعععععن للحكومععععع2015عا  2014الفورنتعععععات اهلنقاريعععععة يف الفعععععرتة معععععن 
لألطفال خدمات املطاعم مرة يف اليوم يف عطار هذا الربناما. واق لألطفال احملتاجني امللتحقني 
باحلضانات ورياض األطفال واملدارن احلصعول علع  ععانعات عينيعة: خعدمات املطعاعم اجملانيعة أو 

، بلقعت القيمعة 2015ععام يف هذه املؤسسات فضالا عن الكتب املدرسعية اجملانيعة. ويف  املدعومة
يف احلضععانات وريععاض  مععدعوماإلُجاليععة للبععدل املتعلععق بتقععدمي خععدمات املطععاعم باجملععان أو بسعععر 

مليععار فورنععت  67األطفععال واملععدارن، فضععالا عععن الوجبععات القذائيععة املقدمععة يف العطلععة الصععيفية 
  .22-٩5) هنقاري من امليزانية املركزية

يف ولتحقيععععععق مزيععععععد مععععععن التوفيععععععق بععععععني العمععععععل واحليععععععاة األسععععععرية، اعتمععععععدت احلكومععععععة  -23
جمموعععععة ععععععافية مععععن التععععدابري املتعلقععععة برسععععوم خععععدمات رعايععععة األطفععععال ملسععععاعدة  2014 عععععام

. وملسععععاعدة األمهععععات العائععععدات عا سععععوق العمععععل، ارتفععععع منععععذ اللععععوانب أطعععع  أطفععععالا الشععععابات 
يف املائععة.  20األطفععال دون سععن الثالثععة بنسععبة يف حضععانات ة عععدد األمععاكن املتاحعع 2011 عععام

لقضاء عل  القوالب النمطية العميقة اجلذور وعحعداا تقيعري لالعديد من الرباما واملشاريع  وأُطلق
  .42-٩4) "املرأة والعلوم"يف املواقف، مبا يف ذلك يف جمال 

 35بنسعبة املرافق يض تكاليف وباإلعافة عا زيادة الدعم يف جمال السكن، يساعد ختف -24
األسر ال  تعي  يف الفقر عل  تربية أطفاهلا. ويتعزز هذا اهلدف أيضعاا  2013يف املائة منذ عام 

جنبيعععة. األعمالت العقاريعععة بعععالرهعععون ال ذويبفععععل التعععدابري الراميعععة عا محايعععة مسعععاكن األشعععخاص 
عا املشعععاركني يف بعععراما تدريبيعععة  ويُعععدفع بعععدل معيشعععة )عوععععاا ععععن املسعععاعدة الجتماعيعععة العامعععة 

النقديععة املقدمععة عا القععائمني برعايععة  ةاإلعانعع حجععم)الععذين يعععي  أ لععبهم يف فقععر مععدقع . وارتفععع 
 حبسععب درجععةيف املائععة. وترتفععع الرسععوم  15مكثفععة بنسععبة عنايععة رريضععية األقععارا احملتععاجني عا 

ة من مقدمي الرعايعة العذين يتلقعون رسعوم يف املائ 13خطورة حالة الشخل احملتار عا الرعاية. و
مرتفعععة هععم مععن مقععدمي الرعايععة عا األطفععال ) البععاا مععن ذوي اإلعاقععة . العنايععة التمريضععية بقيمععة 
لكفالععععة أفضععععل الفععععرص املمكنععععة  "ألطفععععالل قويععععةال النطالقععععةمراكععععز "وأطلقععععت احلكومععععة نظععععام 

  العذين يعيشعون يف الفقعر املعدقع، الثالثعةلألطفال يف مرحلة الطفولعة املبكعرة )معن العولدة عا سعن 
تايععععععة وحبلععععععول السععععععليم بععععععدنياا وفكريععععععاا وعاطفيععععععاا وأخالقيععععععاا. منععععععوهم علعععععع  عععععععمان  ةمسععععععاعدللو 

 .من هذه املراكزمركزاا  112ما جمموع  كان قد افُتتا ،  2015 عام
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 الجنسين بين والمساواة المرأة -واو 
 التابعععة الثقافعة جلنعة عطعار يف 2015م ععا يف املععرأة بكرامعة املعنيعةأنشعئت اللجنعة الفرعيعة  -25

وتعدعم اللجنعة  .باعتبارمها ذانْب أولويعة مبهمْ  محاية املرأة ومكافحة العنف املنزيل ، وُكلِّفتللربملان
سعععطنبول. وينعععدرر أيضعععاا اسعععني عة التمهيديعععة للتصعععديق علععع  اتفاقيعععة يععععمعععال احلكوماألالفرعيعععة 

مشاركة املرأة يف جمايْل القتصاد والعمالة عمن أهداف اللجنعة، وفقعاا ألهعداف اسعرتاتيجية أوروبعا 
بعمععل املععرأة وتعزيععز التوفيععق بععني الكععايف . وتسععع  اللجنععة الفرعيععة عا دعععم العععرتاف 2020لعععام 

ة السياسعية والعامعة. ويف الكثعري معن األحيعان، العمل واحلياة األسرية وزيعادة مشعاركة املعرأة يف احليعا
املواعيعي  العامل يق دال  وفر -يناق  أيضاا الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان )الفصل خامساا 

  .16-٩5، و41-٩4املساواة بني اجلنسني. )املعين بوعع املرأة املسائل املتصلة ب
تعريفعاا واسععاا جعداا  لتمييعزاسي اجلديعد الدستور السابق، يعطي القانون األسا وعل   رار -26

تعزيععععز املسععععاواة يف املعاملععععة  يف ذلععععكمبععععا  ،يقطععععي ُجيععععع جوانععععب أي  شععععكل مععععن أشععععكال التمييععععز
وبالتعايل ينبقعي أن  ،القعانون األساسعي اجلديعد أيضعاا حبمايعة املعرأة واملساواة بني املرأة والرجل. ويقعر  

قعانون املسعاواة يف املعاملعة احملعد ا عطعاراا  وينشعئسعاين. كل مبادرة قانونيعة لتقيعيمل لألثعر اجلن  ختضع
فئة من األشخاص الواجب محايتهم، من بينهم النساء ول سيما  20  وملكافحة التمييز وادد 

باعتبععععاره فعععععالا التمييععععز  ععععري املباشععععر  ويععععوردمفهععععوم التمييععععز، املععععذكور األمهععععات. واععععدد القععععانون 
، 10-٩4خععالل التمييعز اإلجيععاي )معن  رمعانمعاجلعة أوجعع  احلعمكانيعة ويسععتحدا عليع ،  يعاقَعب

  .11-٩5، و10-٩5، و٩-٩5، و3٩-٩4، و38-٩4، و30-٩4و
املتعلعق حبعق اجلنععني يف الكرامعة اإلنسععانية و القعانون األساسععي  حكعمومل يكعن القعرض مععن  -27

يفاء الشعرو  اإلجهاض كخيار قعانوين ومعأمون يف حالعة اسعتاللجوء عا عحداا تقيري يف عمكانية 
هععععذه الشععععرو  هععععي نفععععس الشععععرو  الععععواردة يف  الععع  يفرعععععها القععععانون. وينبقععععي التأكيععععد علعععع  أن  

شعري عا اجلنعني؛ وبالتعايل فع ن القعانون األساسعي احلكعم العذي يالدستور السابق الذي مل يتضعمن 
  .14-٩5اإلجهاض )طلب فيها ركن الظروف ال  يقري مل 
كرامععععة   علععع  مبععععدأ احعععرتاممقعععدمو خعععدمات وسععععائط اإلععععالم  اععععاف ومعععن الواجعععب أن  -28

جملعععس وسعععائط يتخعععذ احلكعععم، هعععذا اإلنسعععان يف احملتعععوى اإلعالمعععي العععذي يقدمونععع . ومعععن خعععالل 
لهيئععة الوطنيعععة لوسععائط اإلعععالم والتصععالت املعلوماتيعععة تععدابري ملكافحععة احملتعععوى التععابع لاإلعععالم 

 ،والتمييعز ،وخطعاا الكراهيعة ،لعس بعاحملتوى اإلعالمعيالتمييزي. ويتعلق عدد كبري من مراسعيم اجمل
 ، وما عا ذلك.العمريتصنيف الوسوء 
لمالحظععععات اجتاميععععة للجنععععة املعنيععععة ل وفقععععاا ، اعُتمععععد 2013روز/يوليعععع   1واعتبععععاراا مععععن  -2٩

جنايععة العنعععف ف. املنععزيلالعنععف  عقوبععة يععنظم  ععدد   قعععانوين   نععل   بالقضععاء علعع  التمييععز عععد املععرأة
 10-5سعنوات عا  8-2أي  شخل، ولكن فرتة العقوبة تطول )معن  هايرتكب ركن أن جلنسيا

أو اابعععععاء  /األخعععععواتسعععععنوات  عذا كعععععان اجلعععععاين معععععن أقعععععارا الضعععععحية )مثعععععل األزوار أو اإلخوة
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 200٩األوصعععياء ، وبالتعععايل يُعتعععرب ال تصعععاا الزوجعععي ععععامالا مشعععدداا. وختضعععع لعععوائا ععععام  أو
زجري لتحديق مستمر استناداا عا السوابق القضائية ذات الصلة. ومنذ التععديل املتعلقة باألمر ال

يف مبعععاين احملكمعععة محايعععةا للضعععحايا؛ وأصعععبحت املتنعععازعني الطعععرفني  اجتمعععاراألخعععري، رنعععع احملعععاكم 
، 10-٩4) ة األمعععر الزجعععرياألوامعععر الزجريعععة الوقائيعععة قابلعععة للتنفيععذ املؤقعععت وتضعععاعفت معععد أيضععاا 
 . 20-٩5، و13-٩5، و12-٩5، و67-٩4، و66-٩4، و14-٩4، و11-٩4و

 /)ا  من املرفق.2ولالطالر عل  التفاصيل، انظر النقطة 
ويتلقعع  أفعععراد الشععرطة باسعععتمرار دورات تثقيفيععة وتدريبيعععة بشععأن اجلفيعععة النفسععية للعنعععف  -30

املنعععزيل، وبشعععأن املهعععارات املتعلقعععة بكيفيعععة التصعععال بالضعععحايا والسعععتمار عا الشعععهود. وُتكفعععل 
للضععحايا عمكانيععة الوصععول عا العدالععة واحلصععول علعع  رعايععة شععاملة يف مراكععز األزمععات العع  تععوفر 

ومسععععاعدات )مععععن احملععععامني واملسععععاعدين النفسععععيني  ةآمنععععمعععع ول فوريععععة مبععععا يف ذلععععك تععععوفري  محايععععة
 واألخصائيني الجتماعيني . وأُدرر موعور العنف املنزيل يف براما الوقاية املدرسية السنوية.

ينل صراحةا هو   مبدأ املساواة يف املعاملة. و 2012قانون العمل اجلديد )لعام  ويرس خ -31
يف أجععر متسععاول علعع  عمععل متسععاوي القيمععة دون أي  رييععز علعع  أسععان نععور اجلععنس،  علعع  احلععق

وكذلك عتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة يف حالة التمييز القائم عل  جوانعب جنسعانية. ويبلعيف 
يف املائعععة يف  40يف املائعععة، بينمعععا يبلعععيف  16قاريعععا متوسعععط التفعععاوت يف املعاشعععات التقاعديعععة يف هن

ويف الوقت احلايل، ل توجد وزيعرة بعني وزراء والعشرين يف الااد األوروي.  ء السبعالدول األعضا
  مرتفعععع نسعععبياا. 1٩ ، ونائبعععات وزراء الدولعععة )6احلكومعععة التسععععة، ولكعععن ععععدد وزيعععرات الدولعععة )

يف املائععة. ويف انتخابععات  4٩وتبلععيف نسععبة النسععاء يف املناصععب القياديععة املتوسععطة يف الععوزارات  ععو 
يف املائعععة  علععع  مقاععععد يف الربملعععان. ويف  1٩نسعععاء ) 4، حصعععلت 2014ربملعععان األوروي لععععام ال

نسعاء  ، كانعت ععمن املرشعحني اجمسعة األوائعل2014ُجيع االفات النتخابعات الربملانيعة لععام 
يف املائععععة،  40سياسععععيات. وتبلععععيف نسععععبة النسععععاء الععععالنب يشععععقلن مناصععععب يف اإلدارة يف هنقاريععععا 

يف املائعة معن املناصعب  40بلد يف طليعة بلدان الاعاد األوروي. وباملثعل، شعقلت املعرأة يضع ال ما
. ووفقاا ملنشور صادر عن منظمعة التععاون 2012القيادية يف اإلدارة العامة وحشد الدعم يف عام 

أعلععع    ، ُتصعععن ف نسعععبة القاععععيات يف هنقاريعععا معععن بعععني2014والتنميعععة يف امليعععدان القتصعععادي )
  .٩8-٩4، و٩2-٩4، و42-٩4يف العامل ) النسب

 األطفال -زاي 
 1٩ ، يوجد يف هنقاريا مليونا شخلل دون سن 2011وفقاا للتعداد السكاين األخري ) -32

، يف حععععد ذاوععععا، والعقوبععععة البدنيععععةصعععع  .  1 020 000بنععععتل و ٩80 000عامععععاا، مععععن بيععععنهم 
من القانون اجلنائي  يف ُجيع األماكن، مبا يف ذلك داخعل  208)املادة  2005منذ عام  ظورة 

الطفعل للعقوبعة البدنيعة أو العاطفيعة أو التععذيب و عريه معن ععروا أي ل خيضعع األسر املعيشعية، 
د بذلك. والتعيري العلين  ظور أيضاا. هد  يأو  ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالعنسانية أو املهينة
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قانون التعليم العام عل  محاية األطفال معن العنعف البعدين واملعنعوي. ويكفعل قعانون األسعرة  وينل
العنععععف البععععدين أو اجلنسععععي  -حععععق الطفععععل يف احععععرتام كرامتعععع  اإلنسععععانية ومحايتعععع  مععععن العتععععداء 

تنفيعذ السعرتاتيجية الوطنيعة  خعاللواإلمهال. وتصبا اللوائا التنظيمية أكثعر صعرامةا  -النفسي  أو
  .7٩-٩4، و78-٩4، و76-٩4) 2023-2013ررة للفرتة نع اجلمل

عا رديد فرتة التقادم  2014دخل عل  القانون اجلنائي اجلديد يف عام وأفض  تعديل أُ  -33
 ةفيمعععا خيعععل بععععض اجلعععرائم املرتكبعععة يف حعععق األطفعععال عا معععا بععععد بلعععو  الضعععحية السعععن القانونيععع

رععها جلررععة. وباإلععافة عا ذلعك، ل يعنل القععانون سعتيعاا تعلالوقعت  معا يكفيهعا مععن إلتاحعة
علعع  أي  فععرتة تقععادم فيمععا يتعلععق بععبعض اجلععرائم اجلنسععية املرتكبععة يف حععق األطفععال. واععق للطفععل 
الضععحية قانونععاا أن يسععتفيد مععن اجععدمات العع  تقععدمها الدولععة لععدعم الضععحايا وختفيععف األعععرار. 

عامععل مععع األطفععال سععوى األشععخاص الععذين لععديهم ركععن أن يشععقل الوظععائف العع  تقتضععي الت ول
سعععجل جنعععائي نظيعععف. ويتضعععمن السعععجل اجلنعععائي معلومعععات  عععددة ععععن أي  جررعععة ذات صعععلة 

  .56-٩4باألطفال، مبا يف ذلك حظر ممارسة الوظيفة أو فقدان األهلية املهنية. )
لقعععة بتثقيعععف ويسعععاهم مكتعععب املفعععوض املععععين بعععاحلقوق التعليميعععة يف تعزيعععز احلقعععوق املتع -34

معععععن األطفعععععال أو اابعععععاء أو املعععععربني فعععععرد األطفعععععال والطعععععالا واملدرِّسعععععني واابعععععاء. وب مكعععععان أي  
، عذا احلععالت الفرديععة، أن يقععدم التماسععاا يف كععل  مععنهم  البععاحثني أو املدرِّسععني أو مععن رابطععات أو

اك. ويعكععععف مركععععز النتهععععب ةا مباشععععر مهععععد دة قععععد انُتهكععععت أو أتععععا هلععععم رأى أن احلقععععوق املكفولععععة 
ني بشبكة وطنية للمستشارين املهنيني تشعمل خعرباء يف ساجدمات املهنية الرتبوية عل  تزويد املدر  

. وريثمعا يكعون النظعام جعاهزاا رامعاا للعمعل، ب مكعان أي  شعخل يف املدارن جمال تسوية النزاعات
ويقدم هؤلء الوسعطاء أيضعاا أن يلجأ عا خرباء الوساطة يف املركز.  تمل متور  يف نزار مدرسي 

نظعععام  وتفعيعععلفيمعععا يتعلعععق بعععالتقييم اجعععارجي للمعععدارن  وُاعععرز تقعععدملمدرِّسعععني. لدورات تدريبيعععة 
 اإلنذار املبكر للوقاية من التسرا املدرسي.

الربنععاما التفععاعلي "اإلنرتنععت ل ينسعع  شععيئاا" هبععدف  2014وأطلقععت احلكومععة يف عععام  -35
محايعة البيانعات الشخصعية ومنعع مبعا يشعمل إلنرتنعت، ل سعؤولاملستخدام التشجيع األطفال عل  

ويف السياق نفس ، يعرِّف برناما "أطفالنا عل  الشعابكة" اابعاء . التسلط عرب الفضاء اإللكرتوين
مبخععاطر اإلنرتنععت. ومععن أجععل التنفيععذ الفعععال للععوائا التنظيميععة املتعلقععة حبمايععة الطفععل،  واملدرِّسععني
"املائعدة املسعتديرة  2014ة الوطنية لوسعائط اإلععالم والتصعالت املعلوماتيعة يف ععام ئيأنشأت اهل

حلمايعة الطفعل" الع  تصعدر بيانعات وتوصععيات معن أجعل النهعوض بعالتثقيف اإلعالمعي يف أوسععا  
الشعععباا ونشعععر ثقافعععة المتثعععال يف أوسعععا  ُجيعععع مقعععدمي اجعععدمات. وينبقعععي ملقعععدمي خعععدمات 

املكتبععععات العامععععة أن يبلقععععوا زبععععائنهم برباجميععععات الرتشععععيا املتعلقععععة حبمايععععة  اإلنرتنععععت والعععععاملني يف
  .56-٩4)باجملان األطفال ويوفروها هلم 

حضور  امي دفار. ويف حال عدم حصول املتهم علع   نظام قضاء األحدااويقتضي  -36
.  عععععام موكععععععل، يُعععععععني  لعععععع   ععععععامل مععععععن جانعععععب سععععععلطات التحقيععععععق أو املععععععدعي العععععععام أو احملكمععععععة



A/HRC/WG.6/25/HUN/1 

13 GE.16-02026 

اتفاقية حقوق الطفل عل  عدم عخضار األحداا ألي  عقوبة أو تدبري منطول علع  سعلب  وتنل
. ول جيعوز فعرض بقعري ذلعك احلرية عل  عذا استحال اقيق القرض معن هعذه العقوبعة أو هعذا التعدبري

عقوبة السجن مدى احلياة عل  األحداا ول عيداعهم يف سجون ذات عجراءات أمنيعة مشعددة. 
يف مؤسسععععة عنفععععاذ قععععانون مكرسععععة لألحععععداا، تُعععععزل البنععععات عععععن  تنفيععععذ عقوبععععة السععععجن وأثنععععاء

  .87-٩4، 77-٩4الصبيان، ويُعزل األحداا عن البالقني )
، اقععرتا الفريععق العامععل 2011ونتيجععةا لعتمععاد جمموعععة جديععدة مععن التشععريعات يف عععام  -37

ذه التععدابري عنشععاء قاعععات اسععتمار عا املعععين بالعدالععة املناسععبة للطفععل تععدابري عديععدة. ومععن بععني هعع
باإلعافة عا تعزيز نظام مراق  سعلوك اجلنعاة الشعباا  ،2013الطفل يف مراكز الشرطة منذ عام 

معععن خعععالل نظعععام التوجيععع  الوقعععائي املبتكععر بالتععععاون معععع اجلهعععاز القضعععائي ونظعععام  2015يف عععام 
طفعال علع  معرفعة حقعوقهم ومسعؤولياوم محاية الطفل. ويساعد برناما العدالة املناسبة للطفعل األ

وعدراك املفعععععاهيم واإلجعععععراءات األساسعععععية املسعععععتخدمة يف النظعععععام القضعععععائي )انظعععععر التفاصعععععيل يف 
 من املرفق . 4الصفحة 

وجتسد عمكانية عيدار األطفال املنفصلني عن أسرهم يف ُأسر حاعنة، من خالل تعديل  -38
، ععالنعاا صعرااا حبعق الطفعل يف الرتععرر يف  2014/ينعاير كانون الثاين  1قانون محاية الطفل املؤرخ 

، بلععيف عععدد األطفععال الععذين تلقععوا خععدمات 2014كععانون األول/ديسععمرب   31كنععف أسععرة. ويف 
 63.73)طفعععالا  12 832معععنهم يف ُأسعععر حاععععنة  كعععان قعععد أودر، و طفعععالا  20 135احلمايعععة 

 املائة . يف

 األشخاص ذوو اإلعاقة -حاء 
 واظعريعي  يف هنقاريا ما يقارا نصف مليون شخلل من األشعخاص ذوي اإلعاقعة.  -3٩

 يف بذاتععع  قعععائم قعععانون ويكفعععل اإلعاقعععة؛ أسعععان علععع  التمييعععز صعععراحةا  اجلديعععد األساسعععي القعععانون
احلقوق وتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة. وأفضت مراجعة هعذا  1٩٩8م عا منذ هنقاريا

تعريعععف األشعععخاص ذوي اإلعاقعععة معععع أحكعععام اتفاقيعععة  زيعععادة توافعععقعا  2013القعععانون يف ععععام 
حقععوق األشععخاص ذوي اإلعاقععة، وبععذلك أصععبحت عمكانيععة الوصععول واجبععاا مععن الواجبععات العع  
يتععععني علععع  ُجيعععع اجعععدمات العامعععة أن تكفلهعععا، وأُدخلعععت تقيعععريات علععع  هيكعععل اجمللعععس العععوطين 

املهنيعة و عري التوافقعات . واسعتناداا عا جمموععة واسععة معن ةيلإلعاقعة إلكسعاب  مزيعداا معن السعتقالل
وهلععععا راحلكوميعععة، اعتُمعععدت معععؤخراا اسعععرتاتيجية الرعايعععة خعععارر املؤسسعععات بعععالتوازي معععع مشعععاريع 

مععن الفورنتععات اهلنقاريععة . وعععالوة علعع  ذلععك،  مليععاراا  38.7تنفيععذ هععذه السععرتاتيجية )لاحلكومععة 
يف حعععق  اهبعععاارتك يف حعععالبتشعععديد العقوبعععة علععع  بععععض اجلعععرائم يقضعععي القعععانون اجلنعععائي اجلديعععد 

 شخل من األشخاص ذوي اإلعاقة.
ععععدد  عععري احملعععرومني معععن حعععق سعععاعدة علععع  اختعععاذ القعععرار، ارتفعععع وبععععد اعتمعععاد نظعععام امل -40

. 2015شخصععععععععاا يف عععععععععام  3 044عا  2013 امشخصععععععععاا يف ععععععععع 1 333 مععععععععنالتصععععععععويت 
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 باملسعاعدة يتعلعق فيماألخرى يف مراجعة ممارسات السلطات القضائية والوصائية التدابري ا ورثلت
 ذوي لألشععخاص اهلنقاريععة الرابطععة اقرتحتهععا بععراما عطععالق ذلععك، علعع  وبنععاءا  القععرار، اختععاذ علعع 

لتعععدريب القضعععاة وخعععرباء الطعععب الشعععرعي  -اإلععععداد الععع  شعععاركت جزئيعععاا يف  - الذهنيعععة اإلعاقعععة
العععاملني يف املؤسسععات الجتماعيععة والصععحية، فضععالا عععن األوصععياء املهنيععني وسععلطات الوصععاية و 

املعنيعععني حبمايعععة األطفعععال. وأعيعععدت هيكلعععة نظعععام التأهيعععل والعمالعععة، معععا أد ى عا زيعععادة كبعععرية يف 
، كعععان ععععدد األشعععخاص ذوي اإلعاقعععة العععذين 2011عمالعععة األشعععخاص ذوي اإلعاقعععة. ويف ععععام 

شععخل  76 000عععددهم بلععيف شععخل، يف حععني  42 000عملهععم املسععاعدة يف علععيهم تقععد م 
  .٩1-٩4، و5٩-٩4) 2014 يف عام
ا القعععانون األساسعععي اجلديعععد النظعععام السعععابق العععذي كعععان اعععد تلقائيعععاا معععن حعععق وقعععد نق ععع -41

يف بععععض احلعععالت . وأم عععا اان، منععع   هم)أو اعععرم األشعععخاص اجاعععععني للوصعععاية يف التصعععويت
لقععة حبقععوق التصععويت علعع  أي  شععخل خاعععع للوصععاية عل  بقععرار مععن تُفععرض أي  قيععود متع فععال

احملكمععة. ويتعععني علعع  القاعععي مبوجععب القععانون أن يأخععذ يف احلسععبان ُجيععع الظععروف العع  يراهععا 
ذات أمهية يف تقيعيم قعدرة الشعخل املععين علع  ممارسعة احلعق يف التصعويت. ومعن التقيعريات اهلامعة 

ر حكععم أثنععاء أي  عجععراء قععانوين، األمععر الععذي يأخععذ يف العتبععار تقيععيم القععدرة علعع  عصععدااملماثلععة 
  .٩1-٩4ما ممارسة احلق يف التصويت )قدرات الشخل يف جمالت ملموسة، ول سي  

 - بعضعععها ل يعععزال اعععدا عا حعععد اان -وشعععهدت السعععنوات األخعععرية تطعععورات هامعععة  -42
تعليميعة اجاصعة علع  تعلعيم جيعد، ودف عا تعزيز عمكانية حصول األطفال ذوي الحتياجات ال

شععخاص ذوي ععاقعععة. وععععالوةا علعع  ذلعععك، أُدخلعععت يف كأالععذي ل معععربر لععع    هموعا منععع تصعععنيف
عصععالحات علعع  نظععام اجععدمات الرتبويععة املتخصصععة بأكملعع ، مبععا يف ذلععك أنشععطة  2013 عععام

مؤسسععة مععن  300اللجنععة املعنيععة بتحديععد الحتياجععات التعليميععة اجاصععة، علععت مععا يزيععد علعع  
مليار فورنت هنقاري .  2.3، امليزانية: 2014-2012مؤسسات التعليم العام )اإلطار الزمين: 

وروعيععت يف عمليععة اإلصععالا تعليقععات املنظمععات  ععري احلكوميععة وتوصععيات اللجنععة املعنيععة حبقععوق 
يعععة األشعععخاص ذوي اإلعاقعععة. ومبوجعععب اللعععوائا التنظيميعععة اجلديعععدة، يتععععني علععع  اجعععدمات الرتبو 

املتخصصععة وشععبكة املدر سععني املتنقلععني لتعلععيم ذوي الحتياجععات اجاصععة تشععجيع األطفععال ذوي 
الحتياجععات التعليميععة اجاصععة املشععاركني يف نظععام التعلععيم العععام علعع  التقععدم بنجععاا مععن خععالل 

يف املائعععة معععن األطفعععال ذوي اإلعاقعععة  6٩عسعععداء املشعععورة املهنيعععة هلعععم. ويتلقععع  حاليعععاا أكثعععر معععن 
يف عطععار منهجععي شععامل. وارتفععع  همتعلععيم ،املشععاركني يف نظععام التعلععيم العععام ،طفععل  58 000)

 2004الثعانوي املهعين بعني ععامْي املسعتوى  يفعدد الطالا ذوي الحتياجات التعليميعة اجاصعة 
، بلقت نسبة الطعالا العذين يتلقعون تعليمعاا متكعامالا )معع التعدريب  ويف الوقت نفس ، 2015و

  .٩7-٩4املدارن الثانوية املهنية )و دارن املهنية املاملائة يف يف  ٩٩و ٩8ما بني 
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 الميل الجنسي والهوية الجنسانية -طاء 
سعرد الشعرو  املؤهِّلعة للحصعول بيكفل القعانون األساسعي جلميعع األشعخاص حظعر التمييعز  -43

تحديععد أسععباا بلواععععي القععوانني  سععمامبععا ي علعع  احلمايععة، ويععدرر يف الوقععت نفسعع  فئععة "متنوعععة"
جديععدة لتععوفري احلمايععة. وتععرد شععرو  احلمايععة علعع   ععو أكثععر اديععداا يف قععانون املسععاواة يف املعاملععة 
العععذي يتضعععمن جممعععل الظعععروف واألسعععباا املمكنعععة، مبعععا فيهعععا تلعععك املتعلقعععة بامليعععل اجلنسعععي واهلويعععة 

عجععراءات يف احلعالت العع  ركعن أن يكععون   . وتتخععذ هيئعة املسععاواة يف املعاملعة52-٩4اجلنسعانية )
قد انُتهك فيها مبدأ املساواة يف املعاملة. ويشرف الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان واملشعرتك بعني 

تُععا بعأمور منهععا )مبشععاركة منظمعات  عري حكوميعة   اا مواععيعي اا فرعيع ععامالا  اا قعيفر  11العوزارات علع  
  .30-٩4، و12-٩4امليل اجلنسي ومقايري اهلوية اجلنسانية )املثليات واملثليني ومزدوجي 

أفعععراد فعععرد معععن معععن القعععانون اجلنعععائي اجلديعععد املتعلقعععة بعععالعنف ععععد  216املعععادة  وتشعععدد -44
علععع  اهلويعععة ة ليعععمعععن اجملتمععععات احملاملتعلقعععة بعععالتحريض علععع  جمتمعععع  332اجملتمعععع احمللعععي واملعععادة 

 . 52-٩4، و13-٩4معينعععععععة معععععععن السعععععععكان ) اجلنسعععععععية وامليعععععععل اجلنسعععععععي يف أوسعععععععا  فئعععععععات
سععتفزازي السععلوك أثععر ال أن يكععونالقععانون اجلنععائي اجلديععد  يشععرت ، ل 216يتعلععق باملععادة  فيمععاف
شعيء مععني )معثالا  يف منعكسعاا  يكعونشخل معني، بل يكفي أن عل   ظاهراا للمجتمع  يعادامل

ا الفعل املرتكب بعدافع التحيعز سيارة مصفوفة يف الشارر  لدافع أو هدف عنصري. وعذا كان هذ
فع ن مرتكبع  يكعون قعد أجعرم )انظعر التفاصعيل املتعلقعة  ،مصدر جعزر ممكعن ألفعراد الفئعة املسعتهدفة

 بشأن األحكام القضائية، املرفق . 7، والنقطة 53-٩4خبطاا الكراهية: التوصية 

 ظروف السجن وسوء المعاملة وعقوبة اإلعدام والتعذيب -ياء 
شععععخل. وخيتلععععف مسععععتوى  18 000يبلععععيف عععععدد نععععزلء السععععجون يف هنقاريععععا حععععوايل  -45

عععادة بنعاء اختالفاا كبرياا حسب املنطقعة ونعور املؤسسعة. ويف املرحلعة األوا معن برنعاما  الكتظاظ
 2013. وبني عامْي 2013/ديسمرب مكاناا جديداا حىت كانون األول 1 058السجون، أنشئ 

يف املسعععععتقبل  امكانعععععاا معععععن املقعععععرر عنشعععععا ه 734مكانعععععاا، باإلععععععافة عا  757، أنشعععععئ 2015و
مكانععاا جديععداا آخععر عا حععل مشععكلة الكتظععاظ تائيععاا حبلععول  4 374عنشععاء  وسععيؤديالقريععب. 

  .64-٩4، و63-٩4) 201٩ عام
 ، تعدعو سعجينة 1 400و 1 300)املعرتاوا حاليعاا بعني  السعجيناتونظراا لرتفار عدد  -46

احلاجععة عا زيععادة التنسععيق املركععزي مععن أجععل مراعععاة الخععتالف أثنععاء الحتجععاز. وبفضععل برنععاما 
السععجون، أعععح  مععن املمكععن يف هنقاريععا القربيععة قضععاء فععرتة العقوبععة يف سععجون قريبععة  عععادة بنععاء

بودابسععت لاحلععبس الحتيععاطي سععجن معن  ععل عقامععة السععجناء. وععالوة علعع  ذلععك، كععان لتوسعيع 
                 احملتجعععزات قبعععل احملاكمعععة سعععواءا السعععجينات ) حالعععةعلععع   عجيعععاي   مكعععان جديعععد أثعععر   100ب ععععافة 

املعععدانات . وفيمعععا يتعلعععق بقواعععععد بعععانكوك: أنشعععئت وحعععدة خاصععععة بعععاألم والطفعععل يف سععععجن   وأ
كيميت، وتوجععد وحععدة لألمومععة يف املستشععف  املركععزي لععدائرة السععجون. وتُنقععل السععجينات تشععكي
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العقوبعة  وقعفستشف  قبل الولدة بأربعة أسابيع. وجيوز للسعجينات احلوامعل طلعب احلوامل عا امل
أو تأخريهعععا. ومعععن املمكعععن أيضعععاا احلصعععول علععع  الععععالر يف املستشعععفيات املدنيعععة، اعععت عشعععراف 
مناسب وباختاذ تعدابري السعالمة الالزمعة. وباإلععافة عا ذلعك، ل ركعن وععع احلوامعل أو النسعاء 

يف احلعععبس النفععرادي. وجُتعععرى اختبعععارات فععريون نقعععل املناععععة البشعععرية/اإليدز املرفوقععات بأطفعععال 
بعمليعععات التفتعععي  اجلسعععدي. مسعععؤولون معععن نفعععس نعععور اجلعععنس علععع  أسعععان طعععوعي، ويضعععطلع 

وتشععدد دائععرة السععجون بشععكل خععاص علعع  الزيععارات والعالقععات األسععرية. وتقععدم عا السععجينات 
لعمععععل )مثععععل لوقععععت الفععععرا  )مثععععل املهععععارات املنزليععععة والرياعععععة ومععععا عا ذلععععك  وأنشععععطة لأنشععععطة 

  .65-٩4اجياطة . وتُعزل السجينات القاصرات عن السجينات البالقات )
ويُرصعععد التقعععدم احملعععرز يف جمعععال معاملعععة السعععجناء باسعععتمرار معععن جانعععب دائعععرة السعععجون  -47

املتحدة، واملنظمات األوروبية فضالا ععن املنظمعات  عري  اهلنقارية، وأمني املظامل، ومنظمات األمم
احلكوميعععة. وجُتعععري أيضعععاا دائعععرة الدععععاء الععععام املسعععؤولة ععععن اإلشعععراف القعععانوين علععع  املؤسسعععات 

عمليععات مراقبعععة عشععوائية. وركعععن أن يلجععأ السععجناء عا منظمعععات حقععوق اإلنسعععان  اإلصععالحية
  دورات تدريبعة يف جمعال عدارة النزاععات، وتقعد م دون رقابة. واصل موظفو السجون بانتظعام علع

علعيهم بعراما ترفيهيعة، كمعا يتلقعون تثقيفعاا بشععأن أشعكال السعلوك الالئعق والعالزم. وُوسععت كععذلك 
جمموعة املكاف ت ال  ركن منحها للسجناء وأشكال التصال املتاحة هلم )مثل املشورة األسعرية 

، بععدأت عدارة االيععة 2015كععانون الثاين/ينععاير   1يف و . واسععتخدام اهلواتععف اجلويععة يف السععجون 
الوقائية الوطنيعة اهلنقاريعة املنشعأة مبوجعب الربوتوكعول الختيعاري لتفاقيعة مناهضعة التععذيب عملهعا 

عععا املععدعي يف مكتععب أمععني املظععامل. ومععن خععالل عملهععا، تعععززت الرقابععة علعع  عنفععاذ القععانون. ويُ 
من جانب أفراد الشعرطة، ويف هعذه احلعالت ركعن للضعحايا أن  املةعساءة املعالعام بالتحقيق يف 

ة عععععد الشععععرطة )انظععععر الفصععععل يقععععدموا شععععكاوى عا اجمللععععس املسععععتقل املعععععين بالشععععكاوى املقدمعععع
جععيم . وركعن للضععحايا أيضعاا أن اصععلوا علع  جمموعععة كاملعة مععن خعدمات الععدعم العع  -خامسعاا 

حيثمعا ، نفسعيوالعاطفي الدعم الا، مبا يف ذلك تقدمي توفرها الدولة: تيسري محاية مصا  الضحاي
تععويض. وللحصعول علع  مزيعد القانونيعة و السعاعدة املفوريعة و النقديعة العونعة وكعذلك املأتيا ذلعك، 

  .88-٩4، و80-٩4من املرفق ) 2ظر النقطة من املعلومات، ان
 جوهريععاا وصععارماا حظععراا  عقوبععة اإلعععدامحظععر  تكفععلهنقاريععا عععدة قواعععد قانونيععة  وتطبععق -48

 :وتتلخل فيما يلي
  حرمععة احلععق يف احليععاة  ظععر عقوبععة اإلعععدام معنقرارهعا حباحملكمععة الدسععتورية  اسعتنبا

املعععععذكور أععععععاله قعععععرار احملكمعععععة الدسعععععتورية  واسعععععتمرار سعععععريانوالكرامعععععة اإلنسعععععانية. 
يتعلععععععق بععععععنل القععععععانون األساسععععععي هلنقاريععععععا علعععععع  حرمععععععة احلععععععق يف احليععععععاة  فيمععععععا

 ؛نسانيةاإل والكرامة
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 عا اتفاقيععععة محايععععة حقععععوق اإلنسععععان واحلريععععات  1٩٩3هنقاريععععا يف عععععام  انضععععمام
مععععن  1املععععادة  مبوجععععب علقععععاء عقوبععععة اإلعععععدامو األساسععععية وبروتوكولوععععا الثمانيععععة. 

 ؛6الربوتوكول رقم 
  الربوتوكععععول الختيععععاري الثععععاين امللحععععق بالعهععععد الععععدويل  عا هنقاريععععا أيضععععاا انضععععمام

 اجاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ينل عل  علقاء عقوبة اإلعدام.
يف الاععععععاد األوروي، فعععععع ن ميثععععععاق الاععععععاد األوروي للحقععععععوق  ومبععععععا أن هنقاريععععععا عضععععععو   -4٩

ة حيعععز النفععاذ. ويعلععن ميثعععاق هلععا منعععذ دخععول معاهععدة لشععبون اا ملزِمعع اا قانونيععع اا صععكبععات األساسععية 
لكعععل شعععخل احلعععق يف احليعععاة : " )احلعععق يف 2الاعععاد األوروي علقعععاء عقوبعععة اإلععععدام يف مادتععع  

 . 4- ٩5احلياة. ول ُاكم عل  أي  شخل بعقوبة اإلعدام، أو يُعدم" )
معن اتفاقيعة مناهضعة التععذيب  1الواردة يف املعادة  التعذيبوأُدرر كل عنصر من عناصر  -50

مععن القععانون اجلنععائي اجلديععد املتعلععق دنايععة العتععداء أثنععاء القيععام بعع جراءات ر يععة،  301يف املععادة 
املتعلقة دناية العتداء أثناء اإلجراءات ال  يقوم هبا شخل يؤدي واجبات عامعة،  302واملادة 
أي عاا كعان اهلعدف معن  املتعلقة دناية انتزار العرتاف قسراا. ويعاَقب عل  هعذه اجلعرائم 303واملادة 

ض علع  ، احملعرِّ 14و 12اجلنعائي اجلديعد، عمعالا مبادتيع   ارتكاهبا أو العدافع عليع . ويعاقعب القعانون
  .5-٩5واملتواطئني مع  أيضاا )اجلررة 

 العنصرية وقضايا الروما وجرائم الكراهية -كاف
 الروما وضع  

نسععععععمة  750 000عذ ينععععععاهز عععععععددهم يف هنقاريععععععا الرومععععععا أكععععععرب أقليععععععة عثنيععععععة يشعععععكل  -51
التقععععديرات عا أن مععععا يععععرتاوا ماليععععني نسععععمة. وتشععععري  10سععععكان البععععاليف عععععددهم الجممععععور  مععععن
الرومعععععا يعيشعععععون يف منعععععاطق  رومعععععة. ويعععععنل القعععععانون  معععععنفعععععرد  600 000و 500 000 بعععععني

يتمتععع ميععة مععن القوميععات )مبععا فيهععا الرومععا  األساسععي علعع  أن كععل مععواطن هنقععاري ينتمععي عا قو 
احلق يف التعبري حبرية عن هويت  واحلفاظ عليها. ويويل أمني املظامل اهتماماا خاصاا حلماية حقوق ب

ويبلععيف نائععب املفععوض املسععؤول عععن محايععة حقععوق القوميععات املفععوض بانتظععام بالنتععائا  القوميععات.
 ةيوج  انتباه املفعوض عا معا ركعن أن تتععرض لع  أي  فئعاحملرزة فيما يتعلق ب عمال هذه احلقوق، و 

واسعة من األشخاص الطبيعيني من انتهاكات للحقوق. وركن للنائب، حبكم منصب ، أن يقرتا 
عل  املفوض الشرور يف عجعراءات، ويشعارك يف التحقيقعات، ويقعرتا علع  املفعوض عحالعة القضعية 

  .44-٩4عا احملكمة الدستورية )
 لروما الوطني لدما  اإلاألوروبي و االتحاد   

ماليععني مععن الرومععا الععذين يعععانون مععن الفقععر املعععدقع  10يعععي  يف الاععاد األوروي  ععو  -52
والبطالعععة والتمييعععز والفصعععل. وهلعععذا السعععبب، كعععان اعتمعععاد عطعععار الاعععاد األوروي لالسعععرتاتيجيات 
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رئاسعععة هنقاريعععا لالاعععاد لولويعععة األ ذاتأحعععد اجملعععالت  2020الوطنيعععة إلدمعععار الرومعععا حعععىت ععععام 
اعتماد اسعرتاتيجيات  ،اإلطار، مبوجب هذا لب عا الدول األعضاء. وطُ 2011األوروي يف عام 

وطنية لإلدمار. وكانعت هنقاريعا أول دولعة أرسعلت اسعرتاتيجيتها الوطنيعة لإلدمعار الجتمعاعي عا 
عملها اسني الظروف الجتماعية اهلدف من هذه السرتاتيجية وخطة كان املفوعية األوروبية. و 

واملعيشية لألشخاص الذين يعيشون يف فقر معدقع. والفئتعان املسعتهدفتان بوجع  خعاص مهعا الرومعا 
واألطفال. وتتناول الوثيقتعان املسعائل املتعلقعة برفعاه األطفعال والتعلعيم والعمالعة والصعحة والسعكن، 

 80 000، شعارك 2014. ويف ععام فضعالا ععن اإلدمعار ورفعع مسعتوى العوعي ومكافحعة التمييعز
 الروما يف براما خاصة بالعمالة والتعليم.فرد من 

مزيعداا معن اجطعوات لتوسعيع نطعاق   2017-2015وتتخذ خطة العمل الثانية )للفعرتة  -53
اإلدمار الجتماعي خاصةا يف سوق العمل. وأعيعد تصعميم برنعاما األراععي الجتماعيعة، الفريعد 

الجتماعية األوروبية، وُوسِّع نطاق . ويساهم توظيف نساء الروما املقرتن من نوع  يف السياسات 
بتععدريبهن يف تعزيععز قابليععة توظيععف األشععخاص احملععرومني، مبععن فععيهم الرومععا. واععد الععدعم املعيشععي،  
كععععأداة جديععععدة، مععععن معععععدل التسععععرا املدرسععععي. ومععععن اجملععععالت األخععععرى ذات األولويععععة اسععععني 

الفرص "يشية لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع. ويشجع برناما الظروف الجتماعية واملع
التنمية الجتماعية املتكاملة ويتيا لنساء الروما فرص التأهيل والعمالة املدعومة يف جمال  "املتنامية

  .102-٩4، و4٩-٩4، و48-٩4و ،40-٩4رعاية الطفل واجدمات الجتماعية )
لبلعديات أن اصعل علع  دععم معن الاعاد األوروي ل ل ركعن، 2013واعتباراا معن ععام  -54

يف  يععة ليععاا لتكععافؤ الفععرص. وتسععاعد شععبكة توجيه اا أو الصععناديق الوطنيععة عل عذا اعتمععدت برناجمعع
آخعذة يف العتبعار ُجلعة  -ععداد هذه الرباما. وأثناء ععداد هذه اجطط، تقوم احلكومات احملليعة 

ب عداد اليل حلالة الفئات الجتماعية احملرومعة يف جمعال  - جوانب منها جوانب مكافحة التمييز
حلل املشعاكل  دقيقةاجدمات الجتماعية والتعليم والعمالة والصحة والسكن، ووعع خطة عمل 

  .47-٩4احملددة )
 (108-94، و106-94، و99-94، و51-94العمالة )  

عاملعة وععدم التمييعز علع  أي  تنل أحكام قانون العمل اجلديد عل  مبعدأ املسعاواة يف امل -55
للحد من أوج  احلرمان ودعم عدمار الفئات احملرومة يف سوق العمعل. ويتعيا القعانون كان أسان  

 سبل انتصاف مناسبة وفعالة يف حالة التعرض للتمييز.
مشعاركني، ويقعد ر  376 004، علعت بعراما العمالعة يف القطعار الععام 2014ويف عام  -56
يف املائععة مععنهم علعع  عمععل  12.6يف املائععة . وحصععل  20مععنهم كععانوا مععن الرومععا ) 75 000أن 

يف سوق العمل األساسي يف اليوم الثمانني بعد املائة عقب اجرور معن العمالعة يف القطعار الععام. 
يف القطعار ععامالا  175 317يف املائعة. وسعجل  13لتبليف  2015وارتفعت هذه النسبة يف عام 

مععن الرومععا  لالسععتفادة مععن املكععوِّن التعليمععي جطععة األشععقال العامععة  38 567العععام )مبععن فععيهم 
، العععععععععع  وععععععععععدف عا تعزيععععععععععز قابليععععععععععة املشععععععععععاركني للتوظيععععععععععف. 2015عا  2012للفععععععععععرتة مععععععععععن 
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يف املائعععة معععن املشعععاركني معععن التخعععرر واكتسعععاا كفعععاءات أساسعععية يف ءتلعععف  ٩4 حعععوايل وركعععن
معن خعالل املعنا املقدمعة لعدعم مشعاريع  بتشعجيعل عمالة الروما  اظ عافة عا ذلك، املهن. وباإل

 استحداا فرص العمل، فضالا عن اإلعانات املقدمة من أجل التدريب.
وأظهععععرت البحععععوا أن صععععنار القععععرار ل يولععععون الفععععاعلني القتصععععاديني مععععا يكفععععي مععععن  -57

الهتمعععععام. ولعععععذلك، تتخعععععذ احلكومعععععة اجطعععععوات الالزمعععععة إلنشعععععاء منتعععععدى اقتصعععععادي لإلدمعععععار 
الجتمععاعي مععن أجععل تبععادل املمارسععات اجليععدة واجععربات وتععوفري مزيععد مععن اإلمكانيععات لتوظيععف 

 أفراد الروما يف القطار اجاص.
، 95-94، و94-94، و93-94، و57-94، و50-94، و48-94التعلةةةةةةةةةةةةةةةةيم )  

 (110-94، و108-94، و106-94، و96-94و
حظراا صرااا؛ وُجيع التعدابري  الفصلاظر قانون التعليم العام وقانون املساواة يف املعاملة  -58

ابري باطلعة ول يعة. التمييزية الع  تتخعذها املؤسسعات )املعدارن  أو اجلهعات املشعرفة عليهعا هعي تعد
عدمععار تععدابري مكافحععة التمييععز يف خطععط تطععوير التعلععيم  أعععح  مععن الععالزم، 2013ومنععذ عععام 

 2014. وتضععمنت السععرتاتيجية الوطنيععة بشععأن التعلععيم العععام لعععام منطقععة تعليميععةاجاصععة بكععل 
فصعععععول . ومل يععععععد معععععن املمكعععععن تنظعععععيم "واإلدمعععععار أهعععععداف وتعععععدابري املسعععععاواة يف التعلعععععيم الععععععام

سعابقاا. كما كان علي  احلعال تصحيحية" خاصة باألطفال الذين يعانون من صعوبات يف التعلم،  
              بعععععني الطعععععالا بسعععععبب صععععععوبة تعععععأقلمهم أو أي  صععععععوبات متعلقعععععة بعععععتعلمهم الفصعععععلول جيعععععوز 

أو سعععلوكهم؛ ول ركععععن الوفععععاء ب لزاميععععة التعلععععيم عل  علععع  صعععععيد التعلععععيم العععععام. وتنظععععر املكاتععععب 
 املزعومة. الفصليف حالت ، عذا لزم األمر، ية واحملاكماحلكوم
ميععع املععدارن العامععة مععن أجععل دالدولععة بععدلا مععن البلععديات  تعهععدت، 2013ويف عععام  -5٩

باملنععاطق التعليميععة اجاصععة  2012عععمان اتسععاق التعلععيم العععام. ووععدف الالئحععة التنظيميععة لعععام 
وهبععدف بععني الطععالا يف املععدارن.  الفصععلالقبول عا منععع بعع واملعنيععةلمععدارن البتدائيععة الشععاملة ل

بالسععتناد عا البيانععات  املنععاطق التعليميععةاملكاتععب احلكوميععة كععل سععنة حععدود  منععع الفصععل، تراجععع
عمكانيعة يف  اتختبعار الاملتعلقعة بععدد الطعالا احملعرومني. وتسعاعد التطعورات اهلامعة علع  مسعتوى 

ليميعععة اجاصعععة علععع  تعلعععيم جيعععد، ومنعععع تصعععنيفهم  عععري حصعععول األطفعععال ذوي الحتياجعععات التع
ن يواجهععون صعععوبات يف الععتعلم العقععالين عععمن األطفععال ذوي اإلعاقععة الذهنيععة أو األطفععال الععذي

التصنيف  ري العقالين لألطفعال العذين يععانون معن أوجع  حرمعان متععددة )مبعن فعيهم الرومعا  )أي 
، اخنفضت نسبة الطالا املصعنفني علع  أتعم ةر املستم ات. ونظراا للتطور وممارسة الفصل عدهم 

يف املائعععة  1.4  عا 2005/2006يف املائعععة )السعععنة الدراسعععية  2خفيفعععة معععن ذهنيعععة ذوو ععاقعععة 
الطعالا احملعرومني ععزل ععن درجعة  2015 . واستناداا عا حبعق أجعري يف ععام 2015/2016)

يف  ،الفصععل للكععف عععن ممارسععةبري تععدا 2016اجتماعيععاا يف املععدارن البتدائيععة، سععُتعتمد يف عععام 
. وبفضععل اسععرتاتيجية منععع 2020-2014عطععار الربنععاما التشععقيلي لتنميععة املععوارد البشععرية للفععرتة 

النقطععار املبكععر عععن الدراسععة، العع  تعععزز فععرص احلصععول علعع  تعلععيم عععام جيععد وشععامل للجميععع، 
 نسبة املنقطعني عن الدراسة يف سن مبكرة. 2014اخنفضت يف عام 
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  عا احلعععد معععن 8ويهعععدف برنعععاما "علععع  الطريعععق" و عععريه معععن العععرباما )املرفعععق، النقطعععة  -60
معدلت تسرا طالا الروما الذين يعانون من أوج  حرمان متعددة من املعدارن وعععادة عدمعار 

القتصعععادية  - املتسعععربني فععععالا. ولتحسعععني أداء األطفعععال، ول سعععيما ذوي اجلفيعععات الجتماعيعععة
 ،حلرمان، أصبا اللتحاق بالتعليم يف مرحلعة الطفولعة املبكعرة علزاميعاا معن سعن الثالثعةاملنطوية عل  ا

 .2015من أيلول/سبتمرب  اعتباراا 
مبشاركة احلكومة واجلهات  -ملكافحة الفصل يرة املائدة املستد 2013وأنشئت يف عام  -61

فصععل والقضععاء ال الكععف ععن ممارسععةاديععد مقرتحعات مشععرتكة بشععأن  هبععدف -صعاحبة املصععلحة 
عل  الفصل التلقائي واملتعمد. وتبحق املائدة املستديرة أيضاا األساليب الكفيلة بتحديعد الفصعل 

 التعليمي وتقييم  ومنع .
باملراحععععل وتقععععد م الشععععرطة منحععععاا دراسععععية )وبعععععد ذلععععك فععععرص عمععععل  عا طععععالا الرومععععا  -62

  .10٩-٩4) نفاذ القانونإل التعليميةؤسسات يف امل يةالثانوية واجلامع
 (110-94، و108-94، و106-94، و100-94الرعاية الصحية )  

ينل قانون الصحة علع  مراععاة مبعدأْي تكعافؤ الفعرص واملسعاواة يف ُجيعع مراحعل تقعدمي  -63
قععوق املرععع  والتوثيععق شععكاوى املرععع  يععد حلخععدمات الرعايععة الصععحية. ويعععاا املركععز الععوطين اجلد

من خالل شبكة مستشاري  املنتشرة يف ُجيع أ اء البلد. وتشرف مكاتب الصحة اإلقليمية عل  
 دمات دون رييز.هذه اجمقدمي خدمات الرعاية الصحية لضمان تقدمي 

سعيما  وتويل احلكومة اهتماماا خاصاا لتحسني صحة السكان املسعتبعدين اجتماعيعاا، ول -64
حصععوهلم علعع  الرعايععة الصععحية وتشععجيع السععلوك الفِطععن بأمهيععة الصععحة. عمكانيععة الرومععا، بتعزيععز 

الصععحة العامععة، وشععبكة خععدمات وتتمثععل األدوات الرئيسععية يف بععراما الفحععل املنظمععة يف عطععار 
ار العععزوار الصعععحية لتقعععدمي الرعايعععة قبعععل العععولدة وبععععدها، واملشعععرور التجعععري  لتعزيعععز الصعععحة يف عطععع

من الروما يف  فرد 1٩0 000شارك ما يزيد عل   ،2014-2011مكافحة الفصل. ويف الفرتة 
 فحوص الرعاية األولية.

 (110-94، و108-94، و106-94السكن )  
معظععم مسععتوطنة متخلفععة يف البلععد. و  1 500 تفيععد دراسععات استقصععائية بوجععود حععوايل -65

ي عععل نانيععة ذبعععد تنفيععذ املشععرور النمععوذجي الععبُأسععر الرومععا. و  هععذه املسععتوطنات مععأهول أساسععاا 
مسععتوطنة  5٩بععراما عنشععاء جممعععات لألحيععاء الفقععرية يف تنفيععذ يف  2010مواقععع، ُشععرر يف عععام 
 العع  تعععاين مععن الفصععل"لسععكن يف املسععتوطنات تععوفري االسععرتاتيجية اجلديععدة ل"متخلفععة. وأُعععدت 

 نيأخصععععععائيحظيععععععت مبشععععععاركة   الععععععرباما الناجحععععععة العععععع بالتعععععععاون مععععععع هععععععذه  2014-2020)
  وخدمات اجتماعية وجمتمعية وتعليمية وصحية، وبتحسني ظروف العمالة والسكن.نياجتماعي
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 ،45-94، و29-94، و8-94وجةةةةةةةةرائم الكراهيةةةةةةةةة ) الحمايةةةةةةةةة وخطةةةةةةةةا  الكراهيةةةةةةةةة  
 (83-94، و62-94، و61-94، و58-94، و46-94و

أععحت اجلعرائم املرتكبعة ، مبوجبع ، و األقليعاتالقعانون اجلنعائي اجلديعد أيضعاا محايعة يكفعل  -66
عد األقليات و ريها من اجلماعات املستضعفة ات طائلة العقاا. وباإلعافة عا ذلعك، يُعتعرب 
الدافع و/أو القرض العنصري دافعاا كيعدياا يسعتتبع عقوبعة أشعد يف حالعة القتعل والعتعداء بالضعرا 

 ععري القععانوين وعهانععة املععر ون. وتشععمل خععدمات وانتهععاك احلريععة الشخصععية والتشععهري والحتجععاز 
فوريععة، النقديععة العونععة املالععدعم العع  تقععدمها الدولععة عا الضععحايا تسععهيل محايععة مصععاحلهم وتقععدمي 

سععب احلالععة املاليععة للضععحية. وتعععززت أحكعععام حبتقععدم املسععاعدة القانونيععة جمانعععاا و ومععا عا ذلععك. 
حلها، مت ملشاركة يف منظمات )شب  عسكرية  ملتعلقة باالقانون اجلنائي اجلديد والقواعد األخرى ا

تفاديعاا للتععرض للرتهيعب معن جانعب هعذه املوحعد زي الشعبيهة بع عري ر يعة مالبعس  وكعذلك ارتعداء
الصعادر  ، شدد الربملان نظام  الداخلي فيما يتعلعق خبطعاا الكراهيعة2012اجلماعات. ويف عام 

، 44-٩4ة صععارمة ورفععع احلصععانة يف هععذه احلععالت )عععن أعضععاء الربملععان باعتمععاد تععدابري تأديبيعع
 . ونظعععراا للقواععععد اجلديعععدة، معععا برحعععت احملعععاكم تعععأمر معععرتك  اجلعععرائم 108-٩4، و107-٩4و

بزيعارة بعععض النصععب التذكاريعة أو قععراءة كتععب معينعة. وبسععبب انتشععار جعرائم الكراهيععة مععن خععالل 
 تضععععمن عععععدم الوصععععول عا البيانععععات وسععععائط التواصععععل الجتمععععاعي، يتزايععععد تنفيععععذ التععععدابري العععع 

  .7 اإللكرتونية. ويرج  الطالر عل  قائمة السوابق القضائية ذات الصلة يف املرفق )النقطة
هبعدف انتهعاك  جتعوز ممارسعتها وينل القانون األساسي اجلديد علع  أن "حريعة التعبعري ل  -67

أو دينيععة" وأن  األفععراد ركععنهم أن  كرامععة الشعععب اهلنقععاري أو أي  ُجاعععة قوميععة أو عثنيععة أو عرقيععة
يرفعوا دعوى قضائية بسبب خطاا الكراهية الصادر يف حقهم. ويرصد عناصعر وحعدة مكافحعة 
جععرائم الكراهيععة التابعععة للشععرطة قنععوات التصععال املتطرفععة، وفقععاا للععوائا التنظيميععة املتعلقععة حبمايععة 

بليف هذه العناصر قعوات الشعرطة اإلقليميعة البيانات. وعذا تبني وجود تعبئة عد الفئات الضعيفة، ت
عنيعني دعرائم املخعرباء لل "شعبكةا  2012عل  الفور. وباإلعافة عا ذلك، أنشأت الشرطة يف عام 

، وتقيععيم بيانععات ومواجهتهععاالكراهيععة" مععن أجععل متابعععة اجلععرائم والعمليععات اإلجراميععة وتسععجيلها 
ك من أجل احلد من ارتفار مستوى الستتار. التحقيقات، وعرساء ممارسة قانونية متكاملة، وكذل

فري مععا يلزمهععا مععن خععربة وتععنظم الشععبكة دورات تدريبيععة إلجععراء التحقيقععات مبزيععد مععن الفعاليععة وتععو 
  .1٩-٩5، و81-٩4، و62-٩4، و55-٩4، و54-٩4، و53-٩4، و٩4-13)

مية وللرومعا. ف املعادية للساقوأصدرت احلكومة "سياسة عدم التساما مطلقاا" عزاء املوا -68
هععععذه احلععععوادا، صععععدرت عدانععععات ر يععععة رفيعععععة املسععععتوى مععععن جانععععب احلكومععععة اهلنقاريععععة  وبعْيععععد

واعُتمععدت تقيععريات تشععريعية. ويعاقععب القععانون اجلنععائي اجلديععد علعع  اإلنكععار العلععين للجععرائم العع  
قوميععة اشععرتاكية أو شععيوعية )مبععا يف ذلععك  رقععة اليهععود  بالسععجن ملععدة قععد تصععل  ةنظمععأارتكبتهععا 

سنوات. ويتضمن املنها الوطين للتعلعيم اإللزامعي معلومعات ععن  رقعة اليهعود وععن التعاريخ  3 عا
نيسععان/أبريل  عععمن األيععام  16املشععرتك بععني اليهععود واهلنقععاريني. وأُدرر يععوم ذكععرى  رقععة اليهععود )
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يف املععععدارن الثانويععععة. وتععععدعم احلكومععععة النهضععععة الثقافيععععة اليهوديععععة يف هنقاريععععا وتععععنظم  التذكاريععععة
إلحياء ذكرى را ول والنرب ،  سنةا  2012سنة أعلنت  ، فقداحتفالت عحياء ذكرى  رقة اليهود

لتحالف الدويل ا 2015يف عام  هنقارياوترأست إلحياء ذكرى  رقة اليهود، سنةا  2014وسنة 
  .55-٩4، و54-٩4، و53-٩4، و47-٩4، و2٩-٩4ى  رقة اليهود )ياء ذكر إلح

 (86-94، و85-94، و84-94، و82-94التدريب )  
املؤسسععات التعليميععة يف ختيععار التشععمل اختبععارات األهليععة العع  جُتععرى خععالل عجععراءات  -6٩

ملهنععععة، إلنفععععاذ القععععانون التععععدقيق يف املهععععارات الشخصععععية )أي التسععععاما  الالزمععععة ملمارسععععة هععععذه ا
وتتضعععمن املنعععاها الدراسعععية دراسعععات التصعععال يف بيئعععة متععععددة الثقافعععات. ويُعكعععف حاليعععاا علععع  
تنظعععيم دورات تدريبيعععة منتظمعععة يف جمعععايْل التصعععال وعدارة النزاععععات، يقعععدمها أخصعععائيون يف علعععم 

نيعة. وتعنظ م النفس ويف جرائم الكراهية عا أفراد الشعرطة خاصعةا يف املنعاطق املأهولعة باألقليعات اإلث
دورات تدريبية أخرى ألفراد الشرطة معن أجعل مسعاعدوم علع  كشعف جعرائم الكراهيعة وللععاملني 
يف اجلهععاز القضععائي فيمععا يتعلععق بعع جراءات احملكمععة ذات الصععلة دععرائم الكراهيععة. ويُعكععف حاليععاا 

ائيعععة، سيشعععمل لمهنيعععني املسعععتقبليني يف جمعععال الشعععرطة اجلنل علععع  النظعععر يف اعتمعععاد برنعععاما تعععدري 
. وأصعععبا اسعععتدلهلا العلمععي اجلنعععائيمعرفععة ظعععاهرة جععرائم الكراهيعععة ومعايريهعععا اجلنائيععة وخصعععائل 

ملَزمني باملشاركة يف دورات جمانيعة تنظمهعا األكادريعة القضعائية اهلنقاريعة  2014القضاة منذ عام 
 بانتظام، وتشمل هذه الدورات جرائم الكراهية.

 حماية األقليات -الم
 العامة الحالة  

القوميعات، وفقعاا للمصعطلا  -ينل القانون األساسي اجلديد عل  أن األقليات القومية  -70
تشعك ل جععزءاا معن اجملتمععع السياسععي اهلنقعاري وهععي معن مكونععات الدولععة.  -يف هنقاريععا  املسعتخدم

تشعريع جديعد أدى عا زيعادة تطعوير السياسعة العامعة  2011وعل  هذا األسعان، اعُتمعد يف ععام 
للقوميععات يف هنقاريععا والتقليععل مععن التفريععق الععذي كععان يف السععابق بععني األقليععات اإلثنيععة )الرومععا  

القوميعععععة )األملععععععان والسعععععلوفاك والسعععععلوفينيني و ععععععريهم ، ويسعععععتخدم التشعععععريع تعريععععععف  واألقليعععععات
املشعار عليهعا يف  -"القوميات" اجلعامع للحعالتني. وتُعتعرب األقليعات القوميعة معن السعكان األصعليني 

أقليععات قوميععة عاشعععت  -التفاقيععة اإلطاريععة حلمايعععة األقليععات القوميععة، الععع  هنقاريععا طععرف فيهعععا 
 . ويوسععععع 6-٩6عععععام ) 100أقامععععت يف عقلععععيم مملكععععة هنقاريععععا السععععابقة منععععذ حععععوايل وتنقلععععت و 

التشريع اجلديد نطاق استقالل األقليات ال  تعي  يف هنقاريا من حيق التعليم والثقافة، ويعنظم 
استخدام لقاوا يف املؤسسات العامة ويكفل سري عمل عدارات احلكم الذانب لألقليات. ويتجسد 

 العذين ل اتعاجون سعوىالقوميعات يف الوليات التفضيلية املمنوحعة للمرشعحني معن التطور األهم 
ربعععع ععععدد األصعععوات الالزمعععة للحصعععول علععع  وليعععة معععن قعععوائم أحعععزاا األ لبيعععة. ويف حعععال ععععدم 

هلعععععا يف الربملعععععان.  مؤيعععععدةحصعععععول قوميعععععة معينعععععة علععععع  هعععععذا الععععععدد، جيعععععوز هلعععععا أن تفعععععوض قوميعععععة 
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، أصعععبحت ُجيعععع القوميعععات ممث لعععة ر يعععاا يف الربملعععان للمعععرة 2014 النتخابعععات العامعععة لععععام وبععععد
، سععتزيد ميزانيععة الدولععة املخصصععة لععدعم األقليععات 2016. ويف عععام مؤيععديهااألوا، مععن خععالل 

مليععارات مععن الفورنتعععات اهلنقاريععة لتقطيععة نفقعععات عدارات احلكععم الععذانب لألقليعععات،  8 عا 6مععن 
  .103-٩4، و101-٩4، و16-٩4ا، واملسارا، واملدارن )واملن
. وتفيد بيانات هذا التععداد 2011عام  عاآخر تعداد سكاين شامل يف هنقاريا  ويعود -71

بأن عدد ونسعبة السعكان العذين أعلنعوا هعويتهم القوميعة بعدآ يرتفععان خعالل السعنوات املاععية وأن  
يف املائععة مععن السععكان ينتسععبون عا قوميععة معينععة. ووفقععاا للععوائا التنظيميععة املتعلقععة حبمايععة  6قرابععة 

ين عل  علعععع  أسععععان طععععوعي، ويسععععج ل هعععععذا البيانععععات، ل ركععععن الكشععععف عععععن النتسععععاا اإلثعععع
النتسععاا علعع   ععول يضععمن عخفععاء اهلويععة. وُاظععر الكشععف عععن النتسععاا اإلثععين يف أي  قائمععة 

  .43-٩4وثيقة هوية شخصية ) أو
وتدعم احلكومة اجلهود ال  يبذهلا اهلنقاريون الذين يعيشون يف اجارر معن أجعل احلفعاظ  -72

للمعععايري الدوليععة، وتعمععل بوصععفها عضععواا مسععؤولا يف اجملتمععع الععدويل، علعع  هععويتهم الثقافيععة وفقععاا 
  .23-٩5وفقاا لتوصيات بولزانو )

 األقلية السلوفينية  
شخصاا يعتربون اللقة السلوفينية  1 723 ، كان 2011وفقاا للتعداد السكاين األخري ) -73

يتععوفر تعلععيم اللقععة السععلوفينية ويف هنقاريععا، شخصععاا يععرون أتععم سععلوفينيون.  2 385لقععتهم األم و
من مرحلة الروعة عا اجلامعة، وعقدت املدارن اتفاقاا معع احلكومعة اهلنقاريعة بشعأن رويعل عملهعا 

باللقة السلوفينية براجمها  ة ال  تبق . وزادت ءصصات امليزانية املركزية لدعم اإلذاع٩4-104)
حبلعععععول يعععععون فورنعععععت هنقعععععاري مل 33  عا 2011مليعععععون فورنعععععت هنقعععععاري )يف ععععععام  17معععععن 
 . وعقدت اللجنة السلوفينية اهلنقارية املشرتكة لألقليات دوروا األخرية 105-٩4) 2015 عام

. وقُبلعععت توصعععياوا ب صعععدار مرسعععوم حكعععومي عقعععب كعععل دورة 2015)اجامسعععة عشعععرة  يف ععععام 
مععن   . وركععن الطععالر علعع  مزيععد24-٩5لضععمان التنفيععذ مععن جانععب الععوزارات ذات الصععلة )

  .٩التفاصيل يف املرفق )النقطة 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ميم 
أي عاا  لحرتام حقوق اإلنسان لألجانبينل القانون األساسي عل  منا عمانة أساسية  -74

كانعععت جنسعععيتهم. ورعععنا هنقاريعععا وعععععاا قانونيعععاا خاصعععاا ومسعععتقالا لألشعععخاص ععععدري اجلنسعععية، 
ر  عععري املصععحوبني )معععن  عععري مايععة الدوليعععة، وعععحايا الجتعععار بالبشعععر، والقص ععواملسععتفيدين معععن احل

املسعععتفيدين معععن احلمايعععة الدوليعععة . واحعععرتام حقعععوق اإلنسعععان مكفعععول يف ُجيعععع مراحعععل عجعععراءات 
اللجعععوء وعجعععراءات حفععع  األمعععن املتعلقعععة باألجانعععب. وتطب عععق قواععععد خاصعععة بالنسعععبة لألشعععخاص 

املهنيععني املعنيععني نظععام  اععت عشعرافر  ععري املصععحوبني در القص عذوي الحتياجعات اجاصععة، عذ يععو 
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حبمايععة األطفععال الععذي خيععدم املبععدأ األ عع  املتمثععل يف مصععا  الطفععل الفضععل ، ويعععزز عجععراءات 
  .28-٩5مكافحة سوء املعاملة واإلمهال )

مل يسععععبق هلععععا مثيععععل فيمععععا يتعلععععق بععععاهلجرة  اا عععععقوط 2015وواجهععععت هنقاريععععا يف عععععام  -75
واللجععوء. فقععد ارتفععع عععدد األشععخاص املقبععوض علععيهم بسععبب عبععور احلععدود اهلنقاريععة بصععورة  ععري 

. وخصصعت 2014يف املائعة، باملقارنعة معع ععام  300قانونية وكذلك عدد طعال  اللجعوء بنسعبة 
ريبععاا. وعلعع  الععر م مععن ُجيععع اجلهععود مليععون يععورو تق 65احلكومععة مععوارد ععععافية مععن امليزانيععة بقيمععة 

زمععععة" بسععععبب األعا ععععععالن "حالععععة  2015أيلول/سععععبتمرب  15املبذولععععة، اعععععطرت احلكومععععة يف 
أشهر. وعمعدت هنقاريعا، يف عطعار معا يسعما بع  القعانون العدويل وقعانون  6ملدة  ،ماعيةاجلجرة اهل

ها، واسعني فعاليعة نظامهعا اجعاص الااد األوروي، عا اعتماد تدابري ععافية لتعزيز محاية حدود
بعععاللجوء لتمكينععع  معععن التمييعععز علععع  نطعععاق واسعععع بعععني الالجئعععني احلقيقيعععني واملهعععاجرين ألسعععباا 

للقععععانون اجلنععععائي اجلديععععد عا تشععععديد  مععععن املرفععععق . وأفضعععع  تعععععديل   2اقتصععععادية )انظععععر النقطععععة 
يعب السعيار احلعدودي وعبعوره العقوبات املنزلة عل  املهربني وعدرار جرائم جديدة ذات صعلة بتخر 

 ري املشرور. ويبل يف رعايا البلدان الثالثة املقبعوض علعيهم حبقعوقهم وواجبعاوم، مبعا يف ذلعك حقهعم 
 . ويراعععع  27-٩5يف طلععب احلمايععة الدوليعععة أثنععاء عجعععراءات حفعع  األمععن املتعلقعععة باألجانععب )

يف حالعععة عجعععراءات اللجعععوء مبعععدأ ععععدم عععععادة األشعععخاص قسعععراا واحعععرتام كعععرامتهم باسعععتمرار حعععىت 
املعج لة. وأم ا بالنسبة لطلبعات اللجعوء املرفوععة واملهعاجرين  عري القعانونيني، فيشعرف املعدعي الععام 
علععع  عجعععراءات الطعععرد، مبعععا يكفعععل المتثعععال ملععععايري حقعععوق اإلنسعععان. ورشعععياا معععع توجيععع  الاعععاد 

لطوعيععة، بيععد أن عمليععات الطععرد تنف ععذ األوروي بشععأن اإلعععادة، جيععنا القععانون الععوطين عا العععودة ا
  .111-٩4من خالل اتفاقات ععادة القبول ألن هنقاريا لديها حدود خارجية )

ععن  2015أيلول/سعبتمرب  15وأسفرت التدابري التشريعية والعملية املعتمعدة اعتبعاراا معن  -76
تشععرين  27مرب عا أيلول/سععبت 15اويععل طععرق اهلجععرة  ععري النظاميععة عععن هنقاريععا. ويف الفععرتة مععن 

طلبعاا لععدم مقبوليتهعا.  372طلباا، ومل يُعرفض منهعا سعوى  5 081الثاين/نوفمرب، ُقد م يف هنقاريا 
طلبعاا يف منعاطق العبعور،  57٩تشرين الثعاين/نوفمرب، قُعدِّم  6أيلول/سبتمرب عا  15ويف الفرتة من 

)ل مبوجعععب قواععععد عجعععراءات مبوجعععب القواععععد العامعععة طلبعععاا   487ونُظعععر يف أ لبيتهعععا العظمععع  )
 احلدود ، فُنقل مقدمو الطلبات من مناطق العبور عا مراكز الستقبال.

، أتيحت للمستفيدين من احلمايعة الدوليعة فرصعة توقيعع عقعد معع هيئعة 2014ومنذ عام  -77
 483اللجوء للحصول عل  دعم شخصي لتيسري اندماجهم. وبليف عدد عقعود النعدمار املوقععة 

تشعرين الثعاين/نوفمرب . وباإلععافة  25)قبعل  2015عقداا يف ععام  280و 2014عام عقداا يف 
أشهر من تقدمي  ٩عا ذلك، اق مللتمسي اللجوء العمل داخل عقليم مراكز الستقبال يف ظرف 

طلعععب جلعععوئهم. وبععععد تلعععك الفعععرتة، ركعععنهم الوصعععول عا سعععوق العمعععل مبوجعععب القواععععد العامعععة 
  .28-٩5، و31-٩4دان الثالثة )السارية عل  رعايا البل
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الالجئني وملتمسي اللجوء.  ظروف عي وما برحت هنقاريا تسع  جاهدةا عا اسني  -78
وخالل عجراءات اللجوء، توف ر مللتمسي اللجوء اإلقامة والرعاية الصحية جماناا. واق للمستفيدين 

ية والدعم الجتماعي علع  قعدم من احلماية الدولية احلصول عل  التعليم والسكن والرعاية الصح
املسععاواة معععع املعععواطنني اهلنقععاريني، وركعععنهم أيضعععاا احلصععول علععع  اجلنسعععية بسععهولة. وععععالوة علععع  

خععدمات تسععه ل و ذلععك، ركععنهم التوقيععع علعع  عقععد انععدمار اصععلون مبوجبعع  علعع  ععانععات ماليععة 
ال التدريب اللقوي والتعلعيم اندماجهم. ويتلق  املستفيدون من احلماية الدولية أيضاا الدعم يف جم

والسكن والصحة واجدمات الجتماعية من خالل املؤسسعات واملنظمعات  عري احلكوميعة احملليعة. 
 وتوجد مشاريع حكومية هلذه األنشطة.

العععععواردين يف  لالحتجععععاز اإلداريول بععععد مععععن التمييعععععز بوعععععوا بععععني النعععععوعني املختلفععععني  -7٩
)الحتجععععاز أثنععععاء  احتجععععاز املهععععاجرينقععععري املععععواطنني، ومهععععا: التشععععريعات اهلنقاريععععة فيمععععا يتعلععععق ب

. ورتثعععل واحتجعععاز الالجئعععنيعجعععراءات حفععع  األمعععن املتعلقعععة باألجانعععب والحتجعععاز قبعععل الطعععرد  
التشريعات اهلنقارية ذات الصلة للمعايري الدولية ومعايري الااد األوروي. ويتمتع املستفيدون معن 

 ة يف هنقاريا، ول ركن بالتايل عيداعهم يف الحتجاز اإلداري.احلماية الدولية حبق اإلقام
هعو عععمان تنفيعذ أمعر الطععرد الصعادر يف حعق املهععاجرين  احتجععاز املهعاجرينواهلعدف معن  -80

تطبيعععق تعععدابري أخعععرى أقعععل قسعععراا. وركعععن أن تعععأمر سعععلطات اهلجعععرة  مل يتسعععن    عععري القعععانونيني، معععا
ز للمحكمععععة وحععععدها رديععععدها عععععدة مععععرات عا حععععد جيععععو  سععععاعة 72بالحتجععععاز ملععععدة أقصععععاها 

أشععهر كحععد أقصعع  )ثالثععون يومععاا يف حالععة أسععرة  6يومععاا. وقععد تصععل هععذه املععدة عا  60 أقصععاه
شعععهراا يف حعععالت اسعععتثنائية.  12عا  هعععذه املعععدة لعععديها قص عععر ، وجيعععوز للمحكمعععة وحعععدها رديعععد

ملفوععععية األمعععم التمثيعععل اإلقليمعععي و للمعععذكرة الثالثيعععة األطعععراف بعععني أجهعععزة عنفعععاذ القعععانون  ووفقعععاا 
وجلنعععة هلسعععنكي اهلنقاريعععة، خيضعععع احتجعععاز املهعععاجرين للرقابعععة املتحعععدة السعععامية لشعععؤون الالجئعععني 
 املدنية بوسائل منها الزيارات املوقعية.

باسععتمرار، وأحععدا مركععزين مهععا وختضععع مراكععز احتجععاز املهععاجرين للتحععديق والتجديععد  -81
، ومركععععز 2015مركععععز اإليععععواء اجاعععععع للحراسععععة الععععذي أنشععععئ يف كيسععععكوتالن يف روز/يوليعععع  

، 113-٩4، و112-٩4) 2015الحتجعععاز العععذي أنشعععئ يف  يعععور يف تشعععرين األول/أكتعععوبر 
يقعععوم األخصعععائيون الجتمعععاعيون ومقعععدمو اجعععدمات اجملتمعيعععة ، 2011 . ومنعععذ ععععام 27-٩5و
السععععلطات لتععععوفري املعلومععععات وتنظععععيم الععععرباما مبسععععاعدة املنظمععععات  ععععري احلكوميععععة العععععاملون يف و 

للمهععععاجرين يف هععععذه املراكععععز. ومععععن املقععععرر أيضععععاا أن تقععععد م مقرتحععععات بشععععأن هععععذه املشععععاريع يف 
 .2016 عام
معن التعدريب  - باحتجعاز املهعاجرينالسلطة املعنيعة  -، انتهت الشرطة 2012ويف عام  -82
عمانات حقوق اإلنسان واهلجعرة "ي قدمت  عا املوظفني املكلفني ب نفاذ القانون ات عنوان الذ

، شعععععععارك أفعععععععراد 2013)شعععععععارك يف رويلععععععع  الصعععععععندوق األوروي لإلععععععععادة . ويف ععععععععام  "الدوليعععععععة
املكلفععون بعع جراءات حفعع  األمععن املتعلقععة باألجانععب يف دورات تدريبيععة نظمتهععا مفوعععية  الشععرطة
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دة السعععععامية لشععععععؤون الالجئععععععني ومؤسسعععععة كورديليععععععا بشعععععأن الحتياجععععععات اجاصععععععة األمعععععم املتحعععععع
عمليعععة "الجتماعيعععة الالزمعععة لسعععتبيان  - لألشعععخاص املستضععععفني، واملعرفعععة القانونيعععة والنفسعععية

 "اديعععععد وتوجيععععع  ععععععحايا التععععععذيب يف البلعععععدان األوروبيعععععة معععععن أجعععععل تيسعععععري الرعايعععععة والعععععععالر
(PROTECT   يتلقعع  ُجيععع املععوظفني تععدريباا مسععتمراا بشععأن التبععادل الثقععايف وطريقععة اسععتخدام . و

والتعبئعععة النفسعععية. ونتيجعععةا هلعععذا التعععدريب، قل عععت النزاععععات الناُجعععة ععععن الختالفعععات الثقافيعععة بعععني 
 زين عا حد كبري.احلران واحملتجَ 

هععو عععمان حضععور ملععتمس اللجععوء يف  احتجععاز ملتمسععي اللجععوءواهلععدف الرئيسععي مععن  -83
ات اللجعععوء عذا بعععاءت التعععدابري األخعععرى بالفشعععل )املكعععان احملعععدد لإلقامعععة، وكفالعععة ملعععتمس عجعععراء

اللجععوء، واإلبععال  املنععتظم أمععام السععلطات املعنيععة بععالالجئني . وركععن أن تععأمر سععلطات اللجععوء 
مععة وحععدها رديععدها عععدة مععرات سععاعة جيععوز للمحك 72باحتجععاز ملععتمس اللجععوء ملععدة أقصععاها 

أشعهر. ول جيعوز احتجعاز األسعر الع   6ن يوماا حبيعق ل تتجعاوز املعدة اإلُجاليعة أقصاها ستو ملدة 
يومعاا، عذا كعان الحتجعاز يصعب يف مصعلحة  30بصفة اسعتثنائية وملعدة أقصعاها  لديها أطفال عل  

الطفل الفضل . واق مللتمسي اللجوء التنقل حبرية داخعل مبعاين مركعز السعتقبال املقلعق واجاععع 
باحتجعععاز معععن  عععري املعععألوف يف هنقاريعععا أن يعععؤمر إلشعععراف مكتعععب اهلجعععرة واجلنسعععية. و للحراسعععة و 

يف املائة من  1.5، مل ُاتجز سوى 2015استثنائي. ففي عام وعمنا هو عجراء ملتمسي اللجوء، 
  .2015، وأقل من النصف يف عام 2014يف عام  4 84٩ملتمسي اللجوء )

)باجملعععععان  علععععع  احتجعععععاز املهعععععاجرين  اعرتاععععععاا يقعععععدموا وركعععععن لألشعععععخاص املعنيعععععني أن  -84
أيععام. واعق للمحتجععزين أن يقععدموا اعرتاعععات  8وملتمسعي اللجععوء تبععت فيع  احملكمععة يف  ضععون 

وشععععكاوى ويععععدلوا ب عالنععععات عامععععة ويقععععدموا التماسععععات. وعذا كانععععت الشععععكوى تشععععري عا عيععععذاء 
جيعري اقيقعاا يف  ضعون دسعة أيعام.  علع  النائعب الععام أن نيعنسانية أو مهينة، يتع معاملة ل أو

عا املعععدعي  ويف احلععالت ذات الصععلة بتنفيععذ الحتجععاز، جيعععوز مللععتمس اللجععوء أن يلجععأ مباشععرةا 
العام وأمني املظامل واملنظمات  ري احلكومية العاملة يف هذا اجملال. وب مكان مكتب املدعي الععام 

ريعععة الشخصعععية. وبعععدأت االيعععة الوقائيعععة أيضعععاا، حبكعععم منصعععب ، أن ينظعععر يف مشعععروعية انتهعععاك احل
 2015الوطنيعة املنشععأة مبوجعب الربوتوكععول الختيعاري لتفاقيععة مناهضعة التعععذيب عملهعا يف عععام 

، 25-٩5)بقععدر أكععرب مراقبععة مرافععق الحتجععاز مععن يعععزز مبععا ف مكتععب أمععني املظععامل ااععت عشععر 
  .27-٩5، و26-٩5و

 االتجار بالبشر -نون 
لضععحايا  متنوعععة ومسععاعدةملؤقتععة املمولععة مععن الدولععة عقامععة آمنععة وخععدمات ا يتععوفر املعع و  -85

الجتععععار بالبشععععر. وتشععععمل اجععععدمات املقدمععععة تععععوفري أمععععاكن اإلقامععععة واإلمععععدادات الكاملععععة وفقععععاا 
لالحتياجات الفردية )تلبية الحتياجات املادية من األطعمة واملالبس واأل طية واألدويعة  وتقعدمي 

ئل اإلداريعععععععععة، وععععععععععمان تعععععععععوافر املهنيعععععععععني، والعنايعععععععععة بالنظافعععععععععة الصعععععععععحية. املسعععععععععاعدة يف املسعععععععععا
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املنظمععات  ععري احلكوميععة أيضععاا علعع  تععوفري أمععاكن عقامععة آمنععة للضععحايا وبععراما إلعععادة  وتعكععف
عععن مععن عنشعععاء مععأوى مؤقعععت 2014تععأهيلهم. ويف عععام  ، زادت احلكومعععة الععدعم املعععايل الععذي مك 

مركزاا لألطفال مما يسم  "البيوت اامنة" )دار  4٩ضاا . وتدير احلكومة أي2015 جديد يف عام
معععن  منعععزلا بتمويعععل 66ألطفعععال  يف ُجيعععع أ عععاء البلعععد، باإلععععافة عا عنشعععاء ل واثقعععةالنطالقعععة ال

  .72-٩4، و71-٩4، و70-٩4، و68-٩4الااد األوروي. )
 ،2016-2013فعرتة واعتمدت احلكومة السرتاتيجية الوطنية ملكافحة الجتعار بالبشعر لل -86

  بشععععأن اديععععد هويععععة عععععحايا الجتععععار. وتتمثععععل األولويععععات 354/2012عا جانععععب مرسععععوم )
الرئيسععععية هلععععذه السععععرتاتيجية يف عجيععععاد الفععععرص املناسععععبة للعععععودة اامنععععة وععععععادة اإلدمععععار، ووعععععع 
عجراءات الدعم، وعنشاء شقق مؤقتعة )جمعس سعنوات كحعد أقصع   لألشعخاص العذين يقعادرون 

للضعحايا الرومعا. ولتفعادي وقعور دة اإلدمار اجتماعياا، ول سعيما ز اإليواء، واملساعدة يف ععامراك
األشخاص ععحايا لالجتعار، سيسعتمر تنظعيم بعراما الوقايعة الفعالعة وزيعادة العوعي لصعا  اجلمهعور 

كذلك. وتكتسي الوقاية فيما يتعلعق بالشعباا أمهيعة قصعوى   2016وأفراد من السلطات يف عام 
بعععالنظر عا مسعععتواهم املععععريف السعععطحي جعععداا بشعععأن هعععذه املسعععائل، وهعععم بالتعععايل معرععععون جطعععر 
شععديد. ويشععارك يف هععذه الععرباما املوظفععون يف أمععاكن اإليععواء املط لعععني علعع  األمععور مععن خععربوم 

ا العععذين الشخصعععية. ويُعكعععف علععع  توسعععيع نطعععاق الربنعععاما التجعععري  األويل لسعععتهداف الشعععبا
  آليعععة 2012-2008عامعععاا. وأنشعععأت السعععرتاتيجية السعععابقة ) 18و 14رهم بعععني تعععرتاوا أعمعععا

التنسعععيق الوطنيعععة لتعزيعععز تبعععادل املعلومعععات بشعععأن األنشعععطة الععع  تضعععطلع هبعععا األطعععراف، واديعععد 
جمالت التعاون احملتملة. وتقدم مائدة مستديرة  ري ر ية للمنظمات  ري احلكومية املسعاعدة عا 

  .72-٩4) 2011طنية منذ عام آلية التنسيق الو 
أوروبعععا يف بلعععدان تلعععك المعععع بالدرجعععة األوا هنقاريعععا التععععاون كثفعععت وملكافحعععة الجتعععار،   -87

املواطنعععون اهلنقعععاريون ععععحايا لالجتعععار. وُشعععكِّلت أفرقعععة مشعععرتكة فيهعععا معععا يقعععع الععع  كثعععريا القربيعععة 
د األوروي. ويركعععز املشعععرور األول و هلمعععا الاعععارللتحقيعععق، ويُعكعععف حاليعععاا علععع  تنفيعععذ مشعععروعنْي 

ا علع  مكافحعة السعتقالل اجلنسعي، بينمعا يركعز الثعاين علع  نظعام اإلحالعة ععرب العوطين بعني هنقاريع
يسععهِّل التواصععل عععرب سيف عععودة الضععحايا وعحععالتهم بسععالم و وبلجيكععا وهولنععدا، الععذي سيسععاهم 

  .73-٩4الوطين بني املهنيني )
نتظام، مبشعاركة املنظمعات والسعلطات ذات الصعلة، دمعع واليعل وتقوم وزارة الداخلية با -88

البيانععات املتعلقععة بالضععحايا واملت جععرين. وتضععطلع اهليئععات القنصععلية أيضععاا دمععع البيانععات. وجتععري 
الشععععرطة تقييمععععاا سععععنوياا شععععامالا حلالععععة الجتععععار بالبشععععر، يف سععععياق احملاكمععععات اجلنائيععععة والتجععععارا 

علع  صععيد و ُجعع البيانعات عا املواءمعة والتطعوير علع  الصععيد العوطين  املعيشة. ومع ذلك، اتار
. وحددت السرتاتيجية الوطنية العديد من التدابري يف ما يتصل بتطعوير نظعام معاا  الااد األوروي

ُجع البيانات وب جراء حبوا ودراسات يف جمال الجتار بالبشر. ويهعدف أحعد التعدابري عا عنشعاء 
لدراسعععة اجتاهعععات الجتعععار بالبشعععر ووععععع خريطعععة للتعععدخل تأخعععذ يف دون أ عععاء قاععععدة بيانعععات 
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العتبعععار السعععن ونعععور اجلعععنس وشعععكل السعععتقالل. ومعععن الضعععروري زيعععادة تطعععوير جمموععععة املععععايري 
نظعععام حصعععاءات. ويف هعععذا اإلطعععار، يتععععني ربعععط اإلالالزمعععة إلجعععراء تقييمعععات سعععنوية مسعععتندة عا 

بالنظععام اإلحصععائي للمكتععب القضععائي الععوطين   ENYÜBSلقععائم )ااإلحصععاءات اجلنائيععة املوحععد 
ودائعععرة السعععجون اهلنقاريعععة. وهبعععذه الطريقعععة، ركعععن عنشعععاء نظعععام عحصعععائي جنعععائي متكامعععل يتعععيا 
معلومععات متواصععلة عععن احلععالت بععدءاا مععن اإلبععال  عععن اجلررععة ومععروراا بعمليععة املالحقععة القضععائية 

 . 75-٩4، و6٩-٩4اء اجلاين معن قضعاء عقوبعة السعجن )وعجراءات احملكمة ووصولا عا انته
 .2018وقد صدر بالفعل هذا العطاء وسينتهي تنفيذ املشرور يف عام 

وأعاد القانون اجلنائي اجلديد صيا ة تعريعف جررعة الجتعار بالبشعر لكعي يعكعس بشعكل  -8٩
)البقعععاء، واجلعععرائم  "اجلعععرائم الطفيليعععة"وُيسعععتكمل مبعععا يسعععم   أفضعععل املععععايري الدوليعععة ذات الصعععلة.

مبوجععب القععانون أيضععا اجلنسععية، وأحكععام تتعلععق حبمايععة األطفععال . وباإلعععافة عا ذلععك، يُعاقععب 
القععانون يف هععذا اجلنععائي اجلديععد علعع  السععتقالل يف العمععل. ويهععدف التعععديل الععذي أُدخععل علعع  

د املواكععب ألزمععة عا احلععد مععن النشععا  املتزايععد ملنظمععات الجتععار بالبشععر عععرب احلععدو  2015عععام 
  .74-٩4اهلجرة احلالية ال  مل يسبق هلا مثيل )

 التنمية -سين 
عشععرة اجلديععدة يف الاععاد األوروي هععدف بلععو  املسععاعدة  لععدول األعضععاء الثنعع لدد ُحعع -٩0

. ومل يسععتطع أي  بلععد مععن هععذه البلععدان 2015يف املائععة حبلععول عععام  0.33اإلمنائيععة الر يععة نسععبة 
قصعععارى جهعععدها لزيعععادة مسعععامهتها يف املسعععاعدة تبعععذل هنقاريعععا و الوفعععاء هبعععذا اللتعععزام حعععىت اان. 

. ويبليف املستوى احلعايل هلعذه 2006اإلمنائية الر ية ر م التدابري التقشفية املتخذة سنوياا منذ عام 
معععن  . وتقعععد م حصعععة كبعععرية معععن املسعععاعدة اإلمنائيعععة الر يعععة 2٩-٩5يف املائعععة ) 0.11املسعععاعدة 

يف املائععة  مععن خععالل قنععوات متعععددة األطععراف. ويركععز التعععاون اإلمنععائي  80عا  70هنقاريعا )مععن 
اهلنقععاري علعع  بنععاء املؤسسععات، والنمععو األخضععر، ومحايععة البيئععة واملنععاخ، والصععحة العامععة، وعدارة 

  رف الصحي. ومث لت املساعدة املقدمة يف شكل منا دراسعية ومعونعة لالجئعني حصعةا املياه، والص
يف املسععاعدة اإلمنائيععة الر يععة هلنقاريععا. وتضععطلع منظمععات اجملتمععع املععدين واإلدارات العامععة  كبععريةا 

 .من املرفق  10بدور  وري يف تنفيذ التعاون اإلمنائي اهلنقاري )انظر النقطة 

Notes 
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 2 1.000.000 HUF is approximately 3500 CHF, the average monthly salary is 850 CHF before taxes. 
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