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أوالً -المنهجية والعملية التشاورية

ُُجععع التقريععر الععوطين الثععاين هلنقاريععا املقععدم عا الفريععق العامععل املعععين بالسععتعراض الععدوري
-1
الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان (اجمللعس اسعتنادا عا املبعادا التوجيهيعة العامعة املعتمعدة معن
اجمللععس ،ونسععقت صععيا ت وزارة الش ععؤون اجارجيععة والتجععارة ،ووافق ععت علي ع احلكومععة .ويتض ععمن
التقريعر أحعدا املعلومععات املتعلقعة ب عمععال التوصعيات اسععتنادا عا املعلومعات املفصععلة الع قععدمتها
الععوزارات التنفيذيععة والسععلطات الوطنيععة .واسععتكمل هععذه املعلومععات الفريععق العامععل املعععين حبقععوق
اإلنسان واملشرتك بني الوزارات الذي أنشأت احلكومة عقعب السعتعراض العدوري الشعامل هلنقاريعا
يف عام ( 2011انظر خامس ا ، 4-مبا يشمل أفرقت العاملعة الفرعيعة املواععيعية ومشعاركة معا يزيعد
وعععرض مشععرور التقريععر أيضعا علع ُجيععع
علع  50منظمععة ععري حكوميععة (النقطععة  1مععن املرفععق ُ .
أعضاء اجتمار املائدة املستديرة للفريق العامل بشأن حقوق اإلنسان املدنية بقرض التعليق علي .

ثانياً -اإلطار المعياري والمؤسسي الجديد منذ االستعراض السابق
 -2عملعت هنقاريععا منعذ عععام  2010علع اسعتعراض وععععادة تنظعيم أهععم األدوات وااليععات
الكفيلة بتعزيز ومحاية حقعوق اإلنسعان بقيعة تقويتهعا .ونتيجعة لعذلك ،اعتُمعد دسعتور جديعد يععرف
بالقانون األساسي هلنقاريا ،عا جانب جمموعة من األحكام األساسية ونصوص تشريعية أخعرى.
أي املسع ععاواة
وترم ععي أيض ع عا الس ع عرتاتيجيات الوطنيع ععة حلقع ععوق اإلنس ععان املتصع ععلة مبيع ععادين متعع ععددة ( ْ
الجتماعية بني الرجعل واملعرأة ،وكبعار السعن ،والشعباا ،ومحايعة البيئعة ،والرعايعة الصعحية ،والرومعا
عا تعزيز حقوق اإلنسان ،28-٩4( .و ،32-٩4و ،33-٩4و. 37-٩4

القانون األساسي
 -3اقتض ععت الض ععرورة اعتم ععاد دس ععتور جدي ععد بس ععبب التقيع عريات الع ع طع عرأت علع ع اهليك ععل
التنظيمععي للدولععة وعل ع اختصععاص العديععد مععن اهليئععات الععذي ينظم ع الدسععتور ،وهبععدف تكميععل
وتوطيد األحكعام املتعلقعة بعاحلقوق األساسعية ،واعتمعاد أحكعام مفصعلة بشعأن املواععيع اهلامعة معن
(املعتمعد يف ععام  1٩4٩واملععدل عو  50معرةا عقعب
قبيل املالية العامة .ومل يوفر الدستور القدمي
َ
النتقععال عا الدرقراطيععة يف عععام  1٩8٩هععيكالا مالئم عا إلج عراء هععذه التقي عريات اهلامععة .وت عرد يف
النقطة  2من املرفق تفاصيل أهم عناصر القانون األساسي وتعديالت .
 -4وركععن الطععالر يف النقطععة  2مععن املرفععق عل ع التش عريعات والتععدابري السياسععاتية املتعلقععة
باإلصععالا الشععامل للقععانون اجلنععائي ،والعدالععة املناسععبة للطفععل ،ومنععع اجلررععة ،ومحايععة الضععحايا،
ومكافح ععة العن ععف املن ععزيل ،ومحاي ععة األقلي ععات ،والعمال ععة ،وحري ععة املعلوم ععات ،وملتمس ععي اللج ععوء،
والالجئ ععني ،وامله ععاجرين ،وتك ععافؤ الف ععرص واألش ععخاص ذوي اإلعاق ععة ،والجت ععار بالبش ععر ،ومنع ععع
النقطار املبكر عن الدراسة.
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ثالثاً -نطاق االلتزامات الدولية ،والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -5تتعهععد هنقاري ععا تعه ععدا تام عا بتنفي ععذ ُجي ععع التزاماوععا الدولي ععة م ععن خ ععالل نظامه ععا الق ععانوين
الععوطين .ويععنل القععانون األساسععي عل ع أن القععانون الععوطين يتماش ع مععع قواعععد القععانون الععدويل
املعععرتف هبععا عموم ع ا ويقبلهععا .وتصععبا املصععادر األخععرى للقععانون الععدويل جععزءا مععن النظععام القععانوين
اهلنقععاري ب صععدارها يف شععكل ل عوائا قانونيععة ليععة .وهكععذا أصععبحت املعاهععدات الدوليععة الصععادرة
(مثععل التزامععات حقععوق اإلنسععان جععزءا مععن القععانون الععوطين وقابل عةا للتطبيععق املباشععر يف احملععاكم.
وعذا اتضا تعارض أي قاعدة لية مع التزامات هنقاريعا يف جمعال حقعوق اإلنسعان ،تعلعق احملعاكم
اإلجعراءات اجلاريععة وايلهععا عا احملكمععة الدسععتورية الع ركنهععا يف تايععة املطععاف أن تبطععل القععانون
احمللي املتعارض ( . 15-٩4وهنقاريا دولة طرف يف أ لبية التفاقيات الدولية واألوروبيعة حلقعوق
اإلنس ععان ومعظ ععم بروتوكولوع عا .وفيم ععا يتعل ععق بالتص ععديقات الع ع ر ععت من ععذ الس ععتعراض ال ععدوري
الشامل السابق ،انظر الفصل خامس ا-باء.
 -6والتزمععت هنقاريععا بععدعم جملععس حقععوق اإلنسععان منععذ عنشععائ  ،وكانععت عضعوا فيع مععا بععني
ع ععام ْي  200٩و ،2012وش ععقلت فيع ع أيضع ع ا منص ععب نائ ععب الع عرئيس يف ع ععام  .2012وتق ععدم
هنقاريا طلب ترشيحها مرة ثانية للعضوية يف اجمللس للفرتة  .201٩-2017وتويل هنقاريا أمهيعة
مستعرعة ومستع ِرعة علع حعد سعواء ،وتعمعل جاهعد اة
بالقة لالستعراض الدوري الشامل ،كدولة
َ
عل أن يركز كل استعراض عل اسني حالة حقوق اإلنسان عل أرض الواقع .وتشجع هنقاريا
التوص ععيات امللموس ععة والقابل ععة للقي ععان والتنفي ععذ .وه ععي ش عريك داع ععم ومتف ع ل
عان للمفوع ععية الس ععامية
حلق ععوق اإلنس ععان وتع عويل اس ععتقالليتها وفعاليته ععا أمهي ععة كب ععرية .وتس ععاهم هنقاري ععا ك ععذلك س ععنوي ا يف
ميزانية املفوعية.
 -7وتستضعيف هنقاريعا مكاتعب التمثيععل اإلقليمعي واملراكعز العامليععة للخعدمات املشعرتكة لعععدد
من وكالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات اإلنسانية الدولية النشطة يف جمعال تعزيعز ومحايعة
حقوق اإلنسان ،مثل مفوعية األمم املتحدة السعامية لشعؤون الالجئعني ،ومنظمعة العمعل الدوليعة،
ومنظمععة األ ذيععة والزراعععة ،ومنظمععة األمععم املتحععدة للطفولععة ،ومنظمععة الصععحة العامليععة ،والاععاد
ال ععدويل جلمعي ععات الص ععليب األمح ععر واهل ععالل األمح عر .وبت ععوفري م ععا يل ععزم ه عذه املنظم ععات م ععن مق ععار
ومرافق ،تساهم هنقاريا عا حد كبري يف كفاءة تكلفتها ،ومن مث يف زيادة فعالية عملها.

رابعاً -التعهدات وااللتزامات الطوعية
 -8تنظم هنقاريا سنويا منذ عام  2008منتدى بودابست حلقعوق اإلنسعان .ويتعيا املنتعدى
فرصة تبادل ااراء بشعأن حقعوق اإلنسعان عذ يشعارك فيع خعرباء وطنيعون ودوليعون يف جمعال حقعوق
اإلنسان ،وممثلون ملنظمات ري حكومية ،وحكومات ،وأوسا أكادرية.
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-٩

وتتعهد هنقاريا مبا يلي:


الس عععي عا الع ععطالر بع عدور فع ععال يف جمل ععس حق ععوق اإلنس ععان ،ل س ععيما م ععن
خالل تعزيز حقوق األقليات ،وحقوق الشعوا األصلية ،وأنشطة املدافعني ععن
حقوق اإلنسان ،وحرية الدين واملعتقد ،واستقاللية القضاة واحملامني؛



التعععاون مععع أدوات وآليععات جملععس حقععوق اإلنسععان ،ل سععيما مععن خععالل تأكيععد
دعووا الدائمة املوجهة عا املقررين اجاصني ( 35-٩4؛



كفال ععة اس ععتمرار منت ععدى بودابس ععت الس ععنوي حلق ععوق اإلنس ععان م ععن أج ععل عذك ععاء
الوعي ونشر املعرفة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية العاملية.

خامساً -حمايةةة وتعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان  -تنفيةةذ توتةةيات االسةةتعراض الةةدوري
الشامل لعام 2011
 -10خع ع ععالل السع ع ععتعراض الع ع ععدوري الشع ع ععامل األول املعقع ع ععود يف أيار/مع ع ععايو  ،2011تلقع ع ععت
هنقاري ععا  148توص ععية قبل ععت منه ععا  122ورفض ععت  .26وق ععدمت احلكوم ععة يف تقريره ععا ملنتص ععف
املدة( ، 1وفقا للتزامها الطوعي ،معلومات دثة وافيعة ععن حالعة تنفيعذ التوصعيات .وحرصعا علع
وُجععع يف  10مواعععيع .وتيس عريا
التقيععد باحلععد األقص ع لعععدد الكلمععات ،أوجععز هععذا التقريععر أكثععر ُ
لأل عراض املرجعيععة ،تععرد أرقععام توصععيات عععام  2011ذات الصععلة بععني قوسععني يف ءتلععف أج عزاء
النل .وركن الطالر عل نسخة كاملة من التوصيات اجملمعة يف املرفق (النقطة . 4

 وسائط اإلعالم وحريةألف 

التعبير

 -11كانععت احلكومععة اهلنقاريععة ول ت عزال مسععتعدة للتحععاور بقيععة معاجلععة الش عوا ل ال ع أثععريت
فيما يتعلق بالالئحة التنظيمية اجلديدة لوسائط اإلعالم .وهكذا ،يف عطار مشاورات عل صععيد
ال ععوزارات واج ع عرباء ،نوقش ععت م ععع األم ععم املتح ععدة ومنظم ععة األم ععن والتع ععاون يف أوروب ععا واملفوع ععية
األوروبيععة وجملععس أوروبععا املسععائل واملالحظععات امللموسععة ذات الصععلة بأحكععام ععددة يف الق عوانني
( . ٩-٩4ونتيجة لذلك ،أصعبحت الالئحعة التنظيميعة لوسعائط اإلععالم متماشعية معع املتطلبعات
الدولية حلقوق اإلنسان ،عذ ل تتضمن القواعد احلالية قيودا علع احلعق يف حريعة التعبعري عل القيعود
املعععرتف هبععا رام ع ا يف القععانون الععدويل ( ،8٩-٩4و ،6-٩5و ،7-٩5و . 8-٩5فعل ع سععبيل
املثال ،ل ركن عجبار الصحفيني عل كشف مصادر معلومعاوم عل يف حعالت اسعتثنائية وبقعرار
معن احملكمعة ( . ٩0-٩4وعذا كعان احلععق يف حريعة التعبعري يتععارض مععع حقعوق األفعراد األساسععية،
ل ركععن هليئععة وسععائط اإلعععالم وسععلطتها املفوعععة (اهليئععة الوطنيععة لوسععائط اإلعععالم والتصععالت
املعلوماتيععة أن تتخععذ تععدابري عل عذا انتُهكععت الكرامععة اإلنسععانية يف جوهرهععا .وُجيععع قعرارات هععذه
اهليئة قابلة للطعن أمام احملاكم .وأنشئت اهليئة كجهاز مستقل يتمتع باإلدارة الذاتية وفقا للقانون
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األساسعي اجلديعد ،وترفعع تقاريرهعا بانتظعام (مبععا يف ذلعك املعلومعات املتعلقعة بعدورها التنظيمععي عا
الربملان ،الذي ليس ل أي سلطة عل سري عملها (. 21-٩5


اإلنسان
 التصديقات والتعاون الدولي في مجال حقوقباء 

 -12انضعمت هنقاريعا ،وفقعا لتعهعداوا ،عا الربوتوكعول الختيعاري لتفاقيعة مناهضعة التععذيب
يف عع ع ع ع ع ععام  ،1-٩4( 2012و ،2-٩4و ،3-٩4و ،4-٩4و ،5-٩4و ،1-٩5و. 3-٩5
ولالط ع ع ععالر علع ع ع ع التص ع ع ععديقات األخ ع ع ععرى ،يرجع ع ع ع الرج ع ع ععور عا املرف ع ع ععق (النقط ع ع ععة  . 5وتعك ع ع ععف
الوزارات املعنية حاليعا علع النظعر يف النضعمام عا اتفاقيعة احلمايعة معن الختفعاء القسعري (،5-٩4
و ،6-٩4و ،7-٩4و ،1-٩5و . 3-٩5وفيمععا يتعلععق بععالربوتوكول الختيععاري امللحععق بالعهععد
ال ععدويل اج ععاص ب ععاحلقوق القتص ععادية والجتماعي ععة والثقافي ععة ،ت ععرى احلكوم ععة أن آلي ععات الرص ععد
املوج ععودة يف عط ععار ءتل ععف املنظم ععات الدولي ععة العامل ععة يف جم ععال احلق ععوق املش ععمولة بالعه ععد ال ععدويل
اجععاص بععاحلقوق القتصععادية والجتماعيععة والثقافيععة (مثععل منظمععة العمععل الدوليععة ،وجملععس أوروبععا،
والاعاد األوروي تععوفر قعدرا كافيعا مععن احلمايعة للحقععوق الجتماعيععة .وباسعتخدام هععذه االيععات،
رتثل هنقاريا امتثالا تام ا للتزاماوا املتعلقة بتقدمي التقارير ( . 2-٩5ومل تُقبل التوصيات املتعلقعة
باتفاقيععة العمععال املهععاجرين ألن أحكامع ا عديععدة مععن هععذا الصععك ختضععع للعوائا التنظيميععة لالاععاد
األوروي ،وهععو مععا يفسععر عععدم انضععمام أي دولععة مععن دول ع األعضععاء ،مبععا فيهععا هنقاريععا ،عا هععذا
الصك ( ،1-٩5و ،1-٩6و ،2-٩6و ،3-٩6و ،4-٩6و. 5-٩6
 -13وتتعاون هنقاريا تعاونعا كعامالا معع آليعة اإلجعراءات اجاصعة التابععة للمجلعس (،34-٩4
و 35-٩4وتؤكععد ،وفععاءا بتعهععدها ،الععدعوة الدائمععة ال ع وجهتهععا يف عععام  2001عا املكلفععني
بوليات يف عطار اإلجراءات اجاصة حلقوق اإلنسان .وردت احلكومة عجياب ا عل كل طلب تلقت
مععن املكلفعني بالوليععات ،ونظمععت منععذ السععتعراض الععدوري الشععامل األخععري دععس زيععارات وردت
عل ُجيع رسائل الدعاءات والبال ات األخرى (انظر القائمة الواردة يف النقطة  6من املرفق .
 -14وقععدمت هنقاريععا يف املوعععد احملععدد تقاريرهععا الدوريععة عا اللجنععة املعنيععة حبقععوق األشععخاص
ذوي اإلعاقة ،واللجنة املعنية بالقضاء عل ُجيع أشكال التمييز عد املرأة ،وجلنة حقوق الطفل،
فضع عالا ع ععن استعراع ععها تنفي ععذ عع ععالن ومنه ععار عم ععل بيج ععني بع ععد م ععرور عشع عرين عامع عا .وتس ععع
احلكوم ععة جاه ععدةا ،يف ح ععدود ق ععدراوا ،عا عت ععاء أي ععة أعم ععال أخ ععرى ععري منج ععزة وعا ال ععرد علع ع
استبيانات املكلفني بالوليات يف عطار جملس حقوق اإلنسان (. 36-٩4

 البنيةةة األساسةةية لحقةةوق اإلنسةةان ،بمةةا فةةي ذل ة المؤسسةةات الوطنيةةة لحقةةوقجيم 
اإلنسان
 -15أدخععل القععانون األساسععي تقيعريات هامععة علع هيكععل احملكمععة الدسععتورية واختصاصععاوا.
فقععد أصععبحت احملكمععة منععذ عععام  2011تتععألف مععن دسععة عشععر عض عوا بععدلا مععن أحععد عشععر،
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ثلثي أصوات جممور أعضاء الربملعان ملعدة اثعين عشعر عامع ا .ومنعذ
ويُنتَخب هؤلء األعضاء بأ لبية ْ
دخول القانون األساسي حيعز النفعاذ ،أصعبحت املهمعة األكثعر شعيوعا للمحكمعة هعي النظعر فيمعا
يسم بالشكوى الدسعتورية ،الع ركعن رفعهعا عا احملكمعة أساسعا عنعدما يعؤدي قعرار قضعائي عا
انتهاك حعق يكفلع القعانون األساسعي لصعاحب الشعكوى .وركعن للحكومعة وربعع جممعور أعضعاء
الربملان ورئيس احملكمة العليا (الكوريا واملدعي العام ومفوض احلقوق األساسية (املشار علي فيما
يلععي بععأمني املظععامل الشععرور يف املراجعععة الالحقععة مل عدى توافععق النصععوص التش عريعية مععع الدسععتور.
ور م أن القانون األساسي ألق األحكام القضائية الصادرة عن احملكمة قبل دخول حيز النفعاذ،
ف ن احملكمعة قضعت يف قرارهعا  2013/13مبعا يلعي" :جيعوز للمحكمعة الدسعتورية أن تسعتخدم يف
القضععايا املعروعععة عليهععا مسععتقبالا احلجععا واملبععادا القانونيععة والرتابطععات الدسععتورية ال ع ناقشععتها
وصا تها يف قراراوا السابقة (… " ،وهذا يعطي عمانات كافية حلسن أدائها.
 -16وأنشأ القعانون األساسعي نظعام أمعني مظعامل متماسعك ا ومتسعق ا ،يععزز اهليكعل السعابق العذي
أنشئ يف عام  .1٩٩5ويف هعذا النظعام اجلديعد ،ينتخعب الربملعان أمعني مظعامل واحعدا ُختعول لع كامعل
احلقععوق واملسععؤوليات الالزمععة حلمايععة احلقععوق األساسععية بفعاليععة .ويُعععا نائبععا املفععوض حبمايععة مصععا
األجي ععال املقبل ععة والقومي ععات الع ع تع ععي يف هنقاري ععا .ويُنتخ ععب نائب ععا املف ععوض مل ععدة س ععت س ععنوات
عب جلنععة
بأص عوات ثلثععي جممععور أعضععاء الربملععان .ويف  2٩كععانون األول/ديسععمرب  ،2014مععنا مكتع ُ
عب أمعني املظعامل مركعز اعتمعاد ععمن الفئعة
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيعة حلقعوق اإلنسعان مكت َ
"ألع ع ععف" ( ،17-٩4و ،18-٩4و ،1٩-٩4و ،20-٩4و ،21-٩4و ،22-٩4و،23-٩4
و ،24-٩4و ،25-٩4و ،26-٩4و ،27-٩4و. 15-٩5
 -17وأنشععأ قععانون احلععق يف اختععاذ الق عرار بشععأن املعلومععات الشخصععية وحريععة املعلومععات اهليئععة
الوطنيععة حلمايععة البيانععات وحريععة املعلومععات .وتتمتععع هععذه اهليئععة ،وفق ع ا للمعععايري األوروبيععة والدوليععة
ذات الصلة ،مبجموعة األدوات املتاحة ألمني مظامل وهليئة عدارية عل السواء (. 21-٩4
 -18وق ععانون املس ععاواة يف املعامل عة ه ععو ق ععانون ع ععام يه ععدف عا مكافح ععة التميي ععز ،وه ععو جيع ععل
القواعععد املوجععودة متماسععكةا .ويتماش ع هععذا القععانون مععع القواعععد الدوليععة ذات الصععلة ويتضععمن
أحكاما متسقة وشاملة ومفصلة ملكافحة التمييعز .وباإلععافة عا األحكعام العامعة ،يعنل القعانون
علع تطبيععق املسععاواة يف املعاملععة يف جمععالت ععددة واظععر التمييععز املباشععر و ععري املباشععر علع حععد
سعواء .وأنشععأ هععذا القععانون هيئععة املسععاواة يف املعاملععة ملعاجلععة فعرادى احلععالت بنععاءا علع طلععب مععن
الطععرف املتضععرر أو مببععادرة منهععا .وتضععطلع اهليئععة أيض ع ا ب صععدار معلومععات عامععة وعطععالق ب عراما
تدريبيععة وحبثيععة بقيععة تعزيععز املسععاواة يف املعاملععة يف ُجيععع جوانععب احليععاة العامععة .ومبوجععب الل عوائا
التنظيميععة اجلديععدة لعععام  ،2012أصععبحت اهليئععة كيانعا يتمتععع بععاإلدارة الذاتيععة ،وأعععحت املسععائل
املتعلقععة بتنظيمهععا وأدائهععا ونظامه ععا الععداخلي ل توكععل سععوى للربمل ععان .وتععنعم اهليئععة بوعععع م ععايل
مستقر ( 207ماليني من الفورنتات اهلنقاريعة( 2يف ععام  ،2010و 1٩0مليعون فورنعت هنقعاري
يف عام  ،2011و 111مليعون فورنعت هنقعاري يف ععام  ،2012و 213مليعون فورنعت هنقعاري
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يف عام  ،2013و 273مليعون فورنعت هنقعاري يف ععام  ،2014و 322مليعون فورنعت هنقعاري
يف ع ع ع ععام  . 2015وتعتم ع ع ععد اهليئ ع ع ععة تجع ع ع عا مبتكع ع ع عرا ملتابع ع ع ععة تش ع ع ععكيل املواق ع ع ععف العام ع ع ععة وتعزي ع ع ععز
عمكانيععة الوصععول عا اجععدمات العامععة عععن طريععق شععبكة مستشععاريها يف جمععال املسععاواة يف املعاملععة
( ،10-٩4و ،4٩-٩4و ،60-٩4و. 16-٩5
 -1٩وهنقاريعا معن العدول األوروبيععة القليلعة حيعق ركعن تقععدمي شعكاوى ععد الشعرطة عا هيئععة
مسعتقلة ومنتخبعة معن الربملععان .ويعنل قعانون الشععرطة علع أن ب مكعان عععحايا عسعاءة املعاملعة مععن
جانععب الشععرطة أن يقععدموا شععكاوى عا اجمللععس املسععتقل املعععين بالشععكاوى املقدمععة عععد الشععرطة
احملتجعز تشعري
الذي يُنتخعب أعضعا ه معن جانعب الربملعان ملعدة سعت سعنوات .وعذا كانعت شعكوى َ
عا اعتداء أو معاملة ل عنسانية أو مهينة ،جيب عل رئعيس املؤسسعة أن ايلهعا عا املعدعي الععام
يف ضون دسة أيام من تقدمي الشكوى.

دال -التعاون مع المجتمع المدني في النهوض بحقوق

اإلنسان

 -20يف عطععار متابعععة الس ععتعراض الععدوري الشععامل هلنقاري ععا لعععام  ،2011أنشععأت احلكوم ععة
اهلنقاري ععة يف ع ععام  2012فريقع عا ع ععامالا معنيع عا حبق ععوق اإلنس ععان ومش ععرتكا ب ععني ال ععوزارات (الفري ععق
العامععل  ،وُكلععف هععذا الفريععق مبهمععة رصععد حقععوق اإلنسععان يف هنقاريععا ،والتشععاور مععع أصععحاا
املص ععلحة املش ععاركني يف املس ععائل املتعلق ععة حبق ععوق اإلنس ععان ،وعس ععداء املش ععورة عا احلكوم ععة بش ععأن
التش عريعات املتعلقععة حبقععوق اإلنسععان ،ورصععد تنفيععذ التوصععيات املقدمععة عا هنقاريععا أثنععاء عملي ععة
الستعراض الدوري الشامل .ويدير الفريق العامل اجتمار مائدة مستديرة حلقوق اإلنسعان يتعألف
من  11فريقا عامالا فرعيا مواعيعيا مبشاركة ممثلي الوزارات ،ومكتب أمني املظامل ،وهيئة املساواة
يف املعاملععة ،واهليئععة الوطنيععة حلمايععة البيانععات وحريععة املعلومععات ،ومععا يزيععد عل ع  54منظمععة ععري
حكوميععة .وتُقععدم عا الفريععق العامععل مقرتحععات األعضععاء وانتقععاداوم عل ع مسععتوى وزراء الدولععة
لكي يتخذوا عجراءات للمتابعة من شعأتا أن تنتهعي مبقرتحعات تشعريعية وتعدابري حكوميعة أخعرى.
( ،28-٩4و ،32-٩4و ،33-٩4و ،37-٩4و ،17-٩5و . 18-٩5ولالطع ع ععالر عل ع ع ع
مزيد من التفاصيل ،انظر النقطة  1من املرفق.
 األُسرهاء 

 -21تُظهع ع ع ععر بيانع ع ع ععات التعع ع ع ععداد السع ع ع ععكاين لعع ع ع ععام  2011أن  1 241مليع ع ع ععون أسع ع ع ععرة مع ع ع ععن
أصل  2 177مليون أسرة يف هنقاريا لديها أطفال .واسنت احلالة املالية هلذه األسر بعد عنفاق
مبل ع ععيف عع ع ععايف ق ع ععدره  1 100ملي ع ععار فورن ع ععت هنق ع ععاري علع ع ع خ ع ععدمات دع ع ععم األس ع ععرة يف الف ع ععرتة
من  2010عا .2016
 -22وهبععدف تعزي ععز الضععمان الجتم ععاعي لألسععر وختفي ععف العععبء امل ععايل النععاجم ع ععن تنش ععئة
األطفال ،يقعدم نظعام دععم األسعرة  -املتعوائم معع توصعيات جلنعة حقعوق الطفعل  -عا األسعر الع
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لديها أطفال جمموععة واسععة معن السعتحقاقات .ومنعذ ععام ُ ،2014و ِّسعع نطعاق ععانعات رعايعة
األطفال بالتوازي مع توسيع نطاق التخفيضات الضعريبية لألسعر .ويف عطعار برنعاما مكافحعة فقعر
األطفال ،يهدف ما يسم خدمات املطاعم الجتماعيعة املقدمعة عا األطفعال يف فصعل الصعيف
عا تقدمي وجبة ساخنة خالل العطلة الصيفية مرةا يف اليوم عل األقل عا األطفعال العذين يععانون
من وج حرمان أو أوج حرمان متعددة .وقعد ارتفعع املبلعيف املن َفعق علع خعدمات املطعاعم املقدمعة
عا األطفع ععال خع ععالل فصع ععل الصع ععيف مع ععن  2.64مليع ععار فورنع ععت هنقع ععاري عا  3مليع ععارات مع ععن
الفورنت ع ععات اهلنقاري ع ععة يف الف ع ععرتة م ع ععن  2014عا  .2015ورك ع ععن للحكوم ع عات احمللي ع ععة أن تق ع ععدم
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
املدعومة يف هذه املؤسسات فضالا عن الكتب املدرسعية اجملانيعة .ويف ععام  ،2015بلقعت القيمعة
اإلُجاليععة للبععدل املتعلععق بتقععدمي خععدمات املطععاعم باجملععان أو بسعععر مععدعوم يف احلضععانات وريععاض
األطفععال واملععدارن ،فض عالا عععن الوجبععات القذائيععة املقدمععة يف العطلععة الصععيفية  67مليععار فورنععت
هنقاري من امليزانية املركزية (. 22-٩5
 -23ولتحقي ع ععق مزي ع ععد م ع ععن التوفي ع ععق ب ع ععني العم ع ععل واحلي ع ععاة األس ع ع عرية ،اعتم ع ععدت احلكوم ع ععة يف
ع ععام  2014جمموع ععة عع ععافية م ععن الت ععدابري املتعلق ععة برس ععوم خ ععدمات رعاي ععة األطف ععال ملس ععاعدة
الش ععابات اللع عوانب أطع ع أطف ععالا .وملس ععاعدة األمه ععات العائ ععدات عا س ععوق العم ععل ،ارتف ععع من ععذ
عععام  2011عععدد األمععاكن املتاحعة يف حضععانات األطفععال دون سععن الثالثععة بنسععبة  20يف املائععة.
وأُطلق العديد من الرباما واملشاريع للقضاء عل القوالب النمطية العميقة اجلذور وعحعداا تقيعري
يف املواقف ،مبا يف ذلك يف جمال "املرأة والعلوم" (. 42-٩4
 -24وباإلعافة عا زيادة الدعم يف جمال السكن ،يساعد ختفيض تكاليف املرافق بنسعبة 35
يف املائة منذ عام  2013األسر ال تعي يف الفقر عل تربية أطفاهلا .ويتعزز هذا اهلدف أيضع ا
بفعععل التععدابري الراميععة عا محايععة مسععاكن األشععخاص ذوي الرهععون العقاريععة ب عالعمالت األجنبيععة.
ويُععدفع بععدل معيشععة (عوع عا عععن املسععاعدة الجتماعيععة العامععة عا املشععاركني يف ب عراما تدريبيععة
(الععذين يعععي أ لععبهم يف فقععر مععدقع  .وارتفععع حجععم اإلعانعة النقديععة املقدمععة عا القععائمني برعايععة
األقععارا احملتععاجني عا عنايععة رريضععية مكثفععة بنسععبة  15يف املائععة .وترتفععع الرسععوم حبسععب درجععة
خطورة حالة الشخل احملتار عا الرعاية .و 13يف املائة من مقدمي الرعايعة العذين يتلقعون رسعوم
العنايععة التمريضععية بقيمععة مرتفعععة هععم مععن مقععدمي الرعايععة عا األطفععال ( البعا مععن ذوي اإلعاقععة .
وأطلق ععت احلكوم ععة نظ ععام "مراك ععز النطالق ععة القوي ععة لألطف ععال" لكفال ععة أفض ععل الف ععرص املمكن ععة
لألطفال يف مرحلة الطفولعة املبكعرة (معن العولدة عا سعن الثالثعة العذين يعيشعون يف الفقعر املعدقع،
وللمس ع ععاعدة علع ع ع ع ع ععمان من ع ععوهم الس ع ععليم ب ع ععدنيا وفكريع ع عا وعاطفيع ع عا وأخالقيع ع عا .وحبل ع ععول تاي ع ععة
عام  ،2015كان قد افتُتا ما جمموع  112مركزا من هذه املراكز.
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الجنسين
واو -المرأة والمساواة بين
 -25أنشعئت اللجنعة الفرعيعة املعنيعة بكرامعة املعرأة يف ععام  2015يف عطعار جلنعة الثقافعة التابعععة
ذانب أولويعة .وتعدعم اللجنعة
للربملان ،وُكلِّفت مبهم ْ محاية املرأة ومكافحة العنف املنزيل باعتبارمها ْ
الفرعي ععة األعم ععال احلكومي عة التمهيدي ععة للتص ععديق عل ع اتفاقي ععة عس ععطنبول .وين ععدرر أيض عا اس ععني
جمايل القتصاد والعمالة عمن أهداف اللجنعة ،وفقع ا ألهعداف اسعرتاتيجية أوروبعا
مشاركة املرأة يف ْ
لعععام  .2020وتسععع اللجنععة الفرعيععة عا دعععم الععرتاف الكععايف بعمععل املعرأة وتعزيععز التوفيععق بععني
العمل واحلياة األسرية وزيعادة مشعاركة املعرأة يف احليعاة السياسعية والعامعة .ويف الكثعري معن األحيعان،
يناق أيضا الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان (الفصل خامسا-دال وفريق العامل املواعيعي
املعين بوعع املرأة املسائل املتصلة باملساواة بني اجلنسني ،41-٩4( .و. 16-٩5
 -26وعل رار الدستور السابق ،يعطي القانون األساسي اجلديعد التمييعز تعريفعا واسععا جعدا
يقط ععي ُجي ععع جوان ععب أي ش ععكل م ععن أش ععكال التميي ععز ،مب ععا يف ذل ععك تعزي ععز املس ععاواة يف املعامل ععة
واملساواة بني املرأة والرجل .ويقعر القعانون األساسعي اجلديعد أيضع ا حبمايعة املعرأة ،وبالتعايل ينبقعي أن
ختضع كل مبادرة قانونيعة لتقيعي لم لألثعر اجلنسعاين .وينشعئ قعانون املسعاواة يف املعاملعة احملعدا عطعارا
ملكافحة التمييز وادد و  20فئة من األشخاص الواجب محايتهم ،من بينهم النساء ول سيما
األمه ععات .وا ععدد الق ععانون امل ععذكور مفه ععوم التميي ععز ،وي ععورد التميي ععز ععري املباش ععر باعتب ععاره فع ع عالا
يعاقَعب عليع  ،ويسععتحدا عمكانيعة معاجلعة أوجع احلرمعان معن خععالل التمييعز اإلجيععاي (،10-٩4
و ،30-٩4و ،38-٩4و ،3٩-٩4و ،٩-٩5و ،10-٩5و. 11-٩5
 -27ومل يكعن القعرض مععن حكعم القعانون األساسععي واملتعلعق حبعق اجلنععني يف الكرامعة اإلنسععانية
عحداا تقيري يف عمكانية اللجوء عا اإلجهاض كخيار قعانوين ومعأمون يف حالعة اسعتيفاء الشعرو
الع ع يفرع ععها الق ععانون .وينبق ععي التأكي ععد علع ع أن ه ععذه الش ععرو ه ععي نف ععس الش ععرو الع عواردة يف
الدستور السابق الذي مل يتضعمن احلكعم العذي يشعري عا اجلنعني؛ وبالتعايل فع ن القعانون األساسعي
مل يقري الظروف ال ركن فيها طلب اإلجهاض (. 14-٩5
 -28وم ععن الواج ععب أن ا ععاف مق ععدمو خ ععدمات وس ععائط اإلع ععالم علع ع مب ععدأ احع عرتام كرام ععة
اإلنسععان يف احملتععوى اإلعالمععي الععذي يقدمون ع  .ومععن خععالل هععذا احلكععم ،يتخععذ جملععس وسععائط
اإلعععالم التععابع للهيئععة الوطنيععة لوسععائط اإلعععالم والتصععالت املعلوماتيععة تععدابري ملكافحععة احملتععوى
التمييزي .ويتعلق عدد كبري من مراسعيم اجمللعس بعاحملتوى اإلعالمعي ،وخطعاا الكراهيعة ،والتمييعز،
وسوء التصنيف العمري ،وما عا ذلك.
 -2٩واعتب ععارا م ععن  1روز/يوليع ع  ،2013اعتُم ععد وفقع عا للمالحظ ععات اجتامي ععة للجن ععة املعني ععة
بالقضععاء عل ع التمييععز عععد امل عرأة نععل قععانوين ععدد يععنظم عقوبععة العنععف املنععزيل .فجنايععة العنععف
اجلنسي ركن أن يرتكبها أي شخل ،ولكن فرتة العقوبة تطول (معن  8-2سعنوات عا 10-5
س ع ععنوات عذا ك ع ععان اجل ع ععاين م ع ععن أق ع ععارا الض ع ععحية (مث ع ععل األزوار أو اإلخوة/األخ ع عوات أو ااب ع ععاء
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أو األوص ععياء  ،وبالت ععايل يُعت ععرب ال تص ععاا الزوج ععي ع ععامالا مش ععددا .وختض ععع ل عوائا ع ععام 200٩
املتعلقة باألمر الزجري لتحديق مستمر استنادا عا السوابق القضائية ذات الصلة .ومنذ التععديل
األخععري ،رنععع احملععاكم اجتمععار الطععرفني املتنععازعني يف مبععاين احملكمععة محاي عةا للضععحايا؛ وأصععبحت
أيض ع ا األوامععر الزجريععة الوقائيععة قابلععة للتنفيععذ املؤقععت وتضععاعفت مععدة األمععر الزجععري (،10-٩4
و ،11-٩4و ،14-٩4و ،66-٩4و ،67-٩4و ،12-٩5و ،13-٩5و. 20-٩5
ولالطالر عل التفاصيل ،انظر النقطة (/2ا من املرفق.
 -30ويتلق ع أف عراد الشععرطة باسععتمرار دورات تثقيفيععة وتدريبيععة بشععأن اجلفيععة النفسععية للعنععف
املن ععزيل ،وبش ععأن امله ععارات املتعلق ععة بكيفي ععة التص ععال بالض ععحايا والس ععتمار عا الش ععهود .وتُكف ععل
للضععحايا عمكانيععة الوصععول عا العدالععة واحلصععول علع رعايععة شععاملة يف مراكععز األزمععات الع تععوفر
محايع ععة فوريع ععة مبع ععا يف ذلع ععك تع ععوفري م ع ع لو آمن ع عة ومسع ععاعدات (مع ععن احملع ععامني واملسع ععاعدين النفسع ععيني
واألخصائيني الجتماعيني  .وأُدرر موعور العنف املنزيل يف براما الوقاية املدرسية السنوية.
 -31ويرسخ قانون العمل اجلديد (لعام  2012مبدأ املساواة يف املعاملة .وهو ينل صراحةا
عل ع احلععق يف أجععر متسععا لو عل ع عمععل متسععاوي القيمععة دون أي رييععز عل ع أسععان نععور اجلععنس،
وكذلك عتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة يف حالة التمييز القائم عل جوانعب جنسعانية .ويبلعيف
متوسععط التفععاوت يف املعاشععات التقاعديععة يف هنقاريععا  16يف املائععة ،بينمععا يبلععيف  40يف املائععة يف
الدول األعضاء السبع والعشرين يف الااد األوروي .ويف الوقت احلايل ،ل توجد وزيعرة بعني وزراء
احلكومععة التسعععة ،ولكععن عععدد وزي عرات الدولععة ( ، 6ونائبععات وزراء الدولععة ( 1٩مرتفععع نسععبي ا.
وتبلععيف نسععبة النسععاء يف املناصععب القياديععة املتوسععطة يف الععوزارات ععو  4٩يف املائععة .ويف انتخابععات
الربملععان األوروي لع ععام  ،2014حص ععلت  4نس ععاء ( 1٩يف املائ ععة عل ع مقاع ععد يف الربمل ععان .ويف
ُجيع االفات النتخابعات الربملانيعة لععام  ،2014كانعت ععمن املرشعحني اجمسعة األوائعل نسعاء
سياس ععيات .وتبلع ععيف نس ععبة النسع ععاء ال ععالنب يشع ععقلن مناص ععب يف اإلدارة يف هنقاريع ععا  40يف املائع ععة،
ما يضع البلد يف طليعة بلدان الاعاد األوروي .وباملثعل ،شعقلت املعرأة  40يف املائعة معن املناصعب
القيادية يف اإلدارة العامة وحشد الدعم يف عام  .2012ووفقا ملنشور صادر عن منظمعة التععاون
والتنميععة يف امليععدان القتصععادي ( ، 2014تُصععنف نسععبة القاعععيات يف هنقاريععا مععن بععني أعل ع
النسب يف العامل ( ،42-٩4و ،٩2-٩4و. ٩8-٩4

األطفال
زاي 

ل
شخل دون سن 1٩
 -32وفقا للتعداد السكاين األخري ( ، 2011يوجد يف هنقاريا مليونا
عامع عا ،م ععن بي ععنهم  ٩80 000بن ع ل
عت و 1 020 000صع ع  .والعقوب ععة البدني ععة ،يف ح ععد ذاو ععا،
ظورة منذ عام ( 2005املادة  208من القانون اجلنائي يف ُجيع األماكن ،مبا يف ذلك داخعل
األسر املعيشعية ،أي ل خيضعع الطفعل للعقوبعة البدنيعة أو العاطفيعة أو التععذيب و عريه معن ععروا
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالعنسانية أو املهينة ،أو يهدد بذلك .والتعيري العلين ظور أيضا.
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وينل قانون التعليم العام عل محاية األطفال معن العنعف البعدين واملعنعوي .ويكفعل قعانون األسعرة
حع ععق الطفع ععل يف اح ع عرتام كرامت ع ع اإلنسع ععانية ومحايت ع ع مع ععن العتع ععداء  -العنع ععف البع ععدين أو اجلنسع ععي
أو النفسي  -واإلمهال .وتصبا اللوائا التنظيمية أكثعر صعرامةا خعالل تنفيعذ السعرتاتيجية الوطنيعة
ملنع اجلررة للفرتة  ،76-٩4( 2023-2013و ،78-٩4و. 7٩-٩4
 -33وأفض تعديل أُدخل عل القانون اجلنائي اجلديد يف عام  2014عا رديد فرتة التقادم
فيمععا خيععل بعععض اجل عرائم املرتكبععة يف حععق األطفععال عا مععا بعععد بلععو الضععحية السععن القانوني عة
إلتاحعة معا يكفيهعا مععن الوقعت لسعتيعاا تعرععها جلررععة .وباإلععافة عا ذلعك ،ل يعنل القععانون
علع أي فععرتة تقععادم فيمععا يتعلععق بععبعض اجلعرائم اجلنسععية املرتكبععة يف حععق األطفععال .واععق للطفععل
الضععحية قانونعا أن يسععتفيد مععن اجععدمات الع تقععدمها الدولععة لععدعم الضععحايا وختفيععف األععرار.
ول ركععن أن يشععقل الوظععائف الع تقتضععي التعامععل مععع األطفععال سععوى األشععخاص الععذين لععديهم
س ععجل جن ععائي نظي ععف .ويتض ععمن الس ععجل اجلن ععائي معلوم ععات ععددة ع ععن أي جرر ععة ذات ص ععلة
باألطفال ،مبا يف ذلك حظر ممارسة الوظيفة أو فقدان األهلية املهنية. 56-٩4( .
 -34ويس ععاهم مكت ععب املف ععوض املع ععين ب ععاحلقوق التعليمي ععة يف تعزي ععز احلق ععوق املتعلق ععة بتثقي ععف
املدرسع ععني وااب ع ععاء .وب مكع ععان أي فع ععرد م ع ععن األطفع ععال أو اابع ععاء أو امل ع عربني
األطفع ععال والطع ععالا و ِّ
املدرسععني أو مععن رابطععات كععل مععنهم ،أن يقععدم التماس عا يف احلععالت الفرديععة ،عذا
أو البععاحثني أو ِّ
رأى أن احلق ععوق املكفول ععة هل ععم ق ععد انتُهك ععت أو أت ععا مه ععددة مباش ععرةا بالنتهع عاك .ويعك ععف مرك ععز
اجدمات املهنية الرتبوية عل تزويد املدرسني بشبكة وطنية للمستشارين املهنيني تشعمل خعرباء يف
جمال تسوية النزاعات يف املدارن .وريثمعا يكعون النظعام جعاهزا رامعا للعمعل ،ب مكعان أي شعخل
متور يف نزار مدرسي تمل أن يلجأ عا خرباء الوساطة يف املركز .ويقدم هؤلء الوسعطاء أيضعا
وا ععرز تق ععدم فيم ععا يتعل ععق ب ععالتقييم اج ععارجي للم ععدارن وتفعي ععل نظ ععام
لمدرس ععنيُ .
دورات تدريبي ععة ل ِّ
اإلنذار املبكر للوقاية من التسرا املدرسي.
 -35وأطلقععت احلكومععة يف عععام  2014الربنععاما التفععاعلي "اإلنرتنععت ل ينسع شععيئ ا" هبععدف
تشجيع األطفال عل الستخدام املسعؤول لإلنرتنعت ،مبعا يشعمل محايعة البيانعات الشخصعية ومنعع
يعرف برناما "أطفالنا عل الشعابكة" اابعاء
التسلط عرب الفضاء اإللكرتوين .ويف السياق نفس ِّ ،
املدرسععني مبخععاطر اإلنرتنععت .ومععن أجععل التنفيععذ الفعععال للعوائا التنظيميععة املتعلقععة حبمايععة الطفععل،
و ِّ
أنشأت اهليئة الوطنية لوسعائط اإلععالم والتصعالت املعلوماتيعة يف ععام " 2014املائعدة املسعتديرة
حلمايعة الطفعل" الع تصعدر بيانعات وتوصععيات معن أجعل النهعوض بعالتثقيف اإلعالمعي يف أوسععا
الش ععباا ونش ععر ثقاف ععة المتث ععال يف أوس ععا ُجي ععع مق ععدمي اج ععدمات .وينبق ععي ملق ععدمي خ ععدمات
اإلنرتن ععت والع ععاملني يف املكتب ععات العام ععة أن يبلق ع عوا زب ععائنهم برباجمي ععات الرتش ععيا املتعلق ععة حبماي ععة
األطفال ويوفروها هلم باجملان (. 56-٩4
 -36ويقتضي نظام قضاء األحداا حضور امي دفار .ويف حال عدم حصول املتهم علع
ع ععام موك ع ععل ،يُع ع ععني لع ع ع ع ع لعام م ع ععن جان ع ععب س ع ععلطات التحقي ع ععق أو امل ع ععدعي الع ع ععام أو احملكم ع ععة.
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وتنل اتفاقية حقوق الطفل عل عدم عخضار األحداا ألي عقوبة أو تدبري منط لو علع سعلب
احلرية عل عذا استحال اقيق القرض معن هعذه العقوبعة أو هعذا التعدبري بقعري ذلعك .ول جيعوز فعرض
عقوبة السجن مدى احلياة عل األحداا ول عيداعهم يف سجون ذات عجراءات أمنيعة مشعددة.
وأثن ععاء تنفي ععذ عقوب ععة الس ععجن يف مؤسس ععة عنف ععاذ ق ععانون مكرس ععة لألح ععداا ،تُع ععزل البن ععات ع ععن
الصبيان ،ويُعزل األحداا عن البالقني (. 87-٩4 ،77-٩4
 -37ونتيجعةا لعتمععاد جمموعععة جديععدة مععن التشعريعات يف عععام  ،2011اقععرتا الفريععق العامععل
املعععين بالعدالععة املناسععبة للطفععل تععدابري عديععدة .ومععن بععني هعذه التععدابري عنشععاء قاعععات اسععتمار عا
الطفل يف مراكز الشرطة منذ عام  ،2013باإلعافة عا تعزيز نظام مراق سعلوك اجلنعاة الشعباا
يف عععام  2015مععن خععالل نظععام التوجي ع الوقععائي املبتكععر بالتعععاون مععع اجلهععاز القضععائي ونظععام
محاية الطفل .ويساعد برناما العدالة املناسبة للطفعل األطفعال علع معرفعة حقعوقهم ومسعؤولياوم
وعدراك املف ع ععاهيم واإلج ع عراءات األساس ع ععية املس ع ععتخدمة يف النظ ع ععام القض ع ععائي (انظ ع ععر التفاص ع ععيل يف
الصفحة  4من املرفق .
 -38وجتسد عمكانية عيدار األطفال املنفصلني عن أسرهم يف أُسر حاعنة ،من خالل تعديل
قانون محاية الطفل املؤرخ  1كانون الثاين/ينعاير  ،2014ععالنعا صعراا حبعق الطفعل يف الرتععرر يف
كنععف أسععرة .ويف  31كععانون األول/ديسععمرب  ،2014بلععيف عععدد األطفععال الععذين تلق عوا خععدمات
احلماي ععة  20 135طف عالا  ،وك ععان ق ععد أودر م ععنهم يف أُس ععر حاع ععنة  12 832طفع عالا (63.73
يف املائة .

 األشخاص ذووحاء 

اإلعاقة

ل
شخل من األشعخاص ذوي اإلعاقعة .واظعر
 -3٩يعي يف هنقاريا ما يقارا نصف مليون
الق ععانون األساس ععي اجلدي ععد ص عراحةا التميي ععز عل ع أس ععان اإلعاق ععة؛ ويكف ععل ق ععانون ق ععائم بذات ع يف
هنقاريا منذ عام  1٩٩8احلقوق وتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة .وأفضت مراجعة هعذا
الق ععانون يف ع ععام  2013عا زي ععادة تواف ععق تعري ععف األش ععخاص ذوي اإلعاق ععة م ععع أحك ععام اتفاقي ععة
حقععوق األشععخاص ذوي اإلعاقععة ،وبععذلك أصععبحت عمكانيععة الوصععول واجب عا مععن الواجبععات ال ع
يتعععني عل ع ُجيععع اجععدمات العامععة أن تكفلهععا ،وأُدخلععت تقي عريات عل ع هيكععل اجمللععس الععوطين
لإلعاقعة إلكسعاب مزيعدا معن السعتقاللية .واسعتنادا عا جمموععة واسععة معن التوافقعات املهنيعة و عري
اعتم ععدت م ععؤخرا اسع عرتاتيجية الرعاي ععة خ ععارر املؤسس ععات ب ععالتوازي م ععع مش ععاريع روهل ععا
احلكومي ععةُ ،
احلكومععة لتنفيععذ هععذه السعرتاتيجية ( 38.7مليععارا مععن الفورنتععات اهلنقاريععة  .وعععالوة علع ذلععك،
يقضععي الق ععانون اجلنععائي اجلدي ععد بتشععديد العقوب ععة عل ع بع ععض اجل عرائم يف ح ععال ارتكاهبععا يف ح ععق
شخل من األشخاص ذوي اإلعاقة.

 -40وبع ععد اعتم ععاد نظ ععام املس ععاعدة عل ع اخت ععاذ الق عرار ،ارتف ععع ع ععدد ععري احمل ععرومني م ععن ح ععق
التص ع ع ععويت م ع ع ععن  1 333شخصع ع ع ع ا يف عع ع ع عام  2013عا  3 044شخصع ع ع ع ا يف ع ع ع ععام .2015
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ورثلت التدابري األخرى يف مراجعة ممارسات السلطات القضائية والوصائية فيما يتعلعق باملسعاعدة
عل ع اختععاذ الق عرار ،وبنععاءا عل ع ذلععك ،عطععالق ب عراما اقرتحتهععا الرابطععة اهلنقاريععة لألشععخاص ذوي
اإلعاقععة الذهني ععة  -ال ع ش ععاركت جزئي عا يف اإلعععداد  -لت ععدريب القض ععاة وخ عرباء الط ععب الش ععرعي
وسععلطات الوصععاية واملهنيععني العععاملني يف املؤسسععات الجتماعيععة والصععحية ،فضعالا عععن األوصععياء
املعنيععني حبمايععة األطفععال .وأعيععدت هيكلععة نظععام التأهيععل والعمالععة ،مععا أدى عا زيععادة كبععرية يف
عمالععة األشععخاص ذوي اإلعاقععة .ويف عععام  ،2011كععان عععدد األشععخاص ذوي اإلعاقععة الععذين
تقععدم علععيهم املسععاعدة يف عملهععم  42 000شععخل ،يف حععني بلععيف عععددهم  76 000شععخل
يف عام  ،5٩-٩4( 2014و. ٩1-٩4
 -41وقععد نق عا الق ععانون األساس ععي اجلدي ععد النظ ععام الس ععابق ال ععذي ك ععان ا ععد تلقائي عا م ععن ح ععق
األش ععخاص اجاع عععني للوص ععاية يف التص ععويت (أو ا ععرمهم من ع يف بع ععض احل ععالت  .وأم ععا اان،
فععال تُفععرض أي قيععود متعلقععة حبقععوق التصععويت عل ع أي شععخل خاعععع للوصععاية عل بق عرار مععن
احملكمععة .ويتعععني عل ع القاعععي مبوجععب القععانون أن يأخععذ يف احلسععبان ُجيععع الظععروف ال ع يراهععا
ذات أمهية يف تقيعيم قعدرة الشعخل املععين علع ممارسعة احلعق يف التصعويت .ومعن التقيعريات اهلامعة
املماثلععة تقيععيم القععدرة علع عصععدار حكععم أثنععاء أي عجعراء قععانوين ،األمععر الععذي يأخععذ يف العتبععار
قدرات الشخل يف جمالت ملموسة ،ول سيما ممارسة احلق يف التصويت (. ٩1-٩4
 -42وشععهدت السععنوات األخععرية تطععورات هامععة  -بعضععها ل ي عزال اععدا عا حععد اان -
ودف عا تعزيز عمكانية حصول األطفال ذوي الحتياجات التعليميعة اجاصعة علع تعلعيم جيعد،
وعا منععع تصععنيفهم الععذي ل مععربر ل ع كأشععخاص ذوي ععاقععة .وعععالواة عل ع ذلععك ،أُدخلععت يف
عععام  2013عصععالحات عل ع نظععام اجععدمات الرتبويععة املتخصصععة بأكمل ع  ،مبععا يف ذلععك أنشععطة
اللجنععة املعنيععة بتحديععد الحتياجععات التعليميععة اجاصععة ،علععت مععا يزيععد عل ع  300مؤسسععة مععن
مؤسسات التعليم العام (اإلطار الزمين ،2014-2012 :امليزانية 2.3 :مليار فورنت هنقاري .
وروعيععت يف عمليععة اإلصععالا تعليقععات املنظمععات ععري احلكوميععة وتوصععيات اللجنععة املعنيععة حبقععوق
األش ععخاص ذوي اإلعاق ععة .ومبوج ععب اللع عوائا التنظيمي ععة اجلدي ععدة ،يتع ععني علع ع اج ععدمات الرتبوي ععة
املتخصصععة وشععبكة املدرسععني املتنقلععني لتعلععيم ذوي الحتياجععات اجاصععة تشععجيع األطفععال ذوي
الحتياجععات التعليميععة اجاصععة املشععاركني يف نظععام التعلععيم العععام عل ع التقععدم بنجععاا مععن خععالل
عس ععداء املش ععورة املهني ععة هل ععم .ويتلقع ع حاليع عا أكث ععر م ععن  6٩يف املائ ععة م ععن األطف ععال ذوي اإلعاق ععة
( 58 000طفععل  ،املشععاركني يف نظععام التعلععيم العععام ،تعلععيمهم يف عطععار منهجععي شععامل .وارتفععع
عامي 2004
عدد الطالا ذوي الحتياجات التعليميعة اجاصعة يف املسعتوى الثعانوي املهعين بعني ع ْ
و ،2015ويف الوقت نفس  ،بلقت نسبة الطعالا العذين يتلقعون تعليمع ا متكعامالا (معع التعدريب
ما بني  ٩8و ٩٩يف املائة يف املدارن املهنية واملدارن الثانوية املهنية (. ٩7-٩4
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طاء -الميل الجنسي والهوية الجنسانية
املؤهلعة للحصعول
 -43يكفل القعانون األساسعي جلميعع األشعخاص حظعر التمييعز بسعرد الشعرو ِّ
علع احلمايععة ،ويععدرر يف الوقععت نفسع فئععة "متنوعععة" مبععا يسععما لواععععي الق عوانني بتحديععد أسععباا
جديععدة لتععوفري احلمايععة .وتععرد شععرو احلمايععة عل ع ععو أكثععر اديععدا يف قععانون املسععاواة يف املعاملععة
ال ععذي يتض ععمن جمم ععل الظ ععروف واألس ععباا املمكن ععة ،مب ععا فيه ععا تل ععك املتعلق ععة باملي ععل اجلنس ععي واهلوي ععة
اجلنسعانية ( . 52-٩4وتتخععذ هيئعة املسععاواة يف املعاملعة عجعراءات يف احلعالت الع ركعن أن يكععون
قد انتُهك فيها مبدأ املساواة يف املعاملة .ويشرف الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان واملشعرتك بعني
العوزارات علع  11فريقعا ععامالا فرعيعا مواععيعيا (مبشععاركة منظمعات عري حكوميعة تُععا بعأمور منهععا
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومقايري اهلوية اجلنسانية ( ،12-٩4و. 30-٩4
 -44وتشععدد امل ععادة  216م ععن الق ععانون اجلن ععائي اجلدي ععد املتعلق ععة ب ععالعنف ع ععد ف ععرد م ععن أف عراد
اجملتم ععع احملل ععي وامل ععادة  332املتعلق ععة ب ععالتحريض علع ع جمتم ععع م ععن اجملتمع ععات احمللي عة عل ع اهلوي ععة
اجلنسع ع ععية وامليع ع ععل اجلنسع ع ععي يف أوسع ع ععا فئع ع ععات معينع ع ععة مع ع ععن الس ع ع ععكان ( ،13-٩4و. 52-٩4
ففيمععا يتعلععق باملععادة  ،216ل يشععرت القععانون اجلنععائي اجلديععد أن يكععون أثععر السععلوك السععتفزازي
املعادي للمجتمع ظاهرا عل شخل معني ،بل يكفي أن يكعون منعكسعا يف شعيء مععني (معثالا
سيارة مصفوفة يف الشارر لدافع أو هدف عنصري .وعذا كان هذا الفعل املرتكب بعدافع التحيعز
مصدر جعزر ممكعن ألفعراد الفئعة املسعتهدفة ،فع ن مرتكبع يكعون قعد أجعرم (انظعر التفاصعيل املتعلقعة
خبطاا الكراهية :التوصية  ،53-٩4والنقطة  7بشأن األحكام القضائية ،املرفق .

 ظروف السجن وسوء المعاملة وعقوبة اإلعدامياء 

والتعذيب

 -45يبل ععيف ع ععدد ن ععزلء الس ععجون يف هنقاري ععا ح ع عوايل  18 000ش ععخل .وخيتل ععف مس ععتوى
الكتظاظ اختالف ا كبريا حسب املنطقعة ونعور املؤسسعة .ويف املرحلعة األوا معن برنعاما عععادة بنعاء
عامي 2013
السجون ،أنشئ  1 058مكان ا جديدا حىت كانون األول/ديسمرب  .2013وبني ْ
و ،2015أنشع ععئ  757مكان ع عا ،باإلعع ععافة عا  734مكان ع عا مع ععن املقع ععرر عنشع ععا ها يف املسع ععتقبل
القريععب .وسععيؤدي عنشععاء  4 374مكانعا جديععدا آخععر عا حععل مشععكلة الكتظععاظ تائيعا حبلععول
عام  ،63-٩4( 201٩و. 64-٩4
 -46ونظرا لرتفار عدد السعجينات (املعرتاوا حاليعا بعني  1 300و 1 400سعجينة  ،تعدعو
احلاجععة عا زيععادة التنسععيق املركععزي مععن أجععل مراعععاة الخععتالف أثنععاء الحتجععاز .وبفضععل برنععاما
عععادة بنععاء السععجون ،أعععح مععن املمكععن يف هنقاريععا القربيععة قضععاء فععرتة العقوبععة يف سععجون قريبععة
معن ععل عقامععة السععجناء .وععالوة علع ذلععك ،كععان لتوسعيع سععجن احلععبس الحتيععاطي لبودابسععت
ب عععافة  100مكععان جديععد أثععر عجيععاي عل ع حالععة السععجينات (س عواءا احملتج عزات قبععل احملاكمععة
أو امل ععدانات  .وفيم ععا يتعل ععق بقواع ععد ب ععانكوك :أنش ععئت وح ععدة خاص ععة ب ععاألم والطف ععل يف س ععجن
كيتشعكيميت ،وتوجععد وحععدة لألمومععة يف املستشععف املركععزي لععدائرة السععجون .وتُنقععل السععجينات
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احلوامل عا املستشف قبل الولدة بأربعة أسابيع .وجيوز للسعجينات احلوامعل طلعب وقعف العقوبعة
أو تأخريهععا .ومععن املمك ععن أيض عا احلص ععول عل ع الع ععالر يف املستشععفيات املدني ععة ،اععت عش عراف
مناسب وباختاذ تعدابري السعالمة الالزمعة .وباإلععافة عا ذلعك ،ل ركعن وععع احلوامعل أو النسعاء
وجتععرى اختبععارات فععريون نقععل املناعععة البش عرية/اإليدز
املرفوقععات بأطفععال يف احلععبس النف عراديُ .
عل ع أسععان طععوعي ،ويضععطلع مسععؤولون مععن نفععس نععور اجلععنس بعمليععات التفتععي اجلسععدي.
وتشععدد دائععرة السععجون بشععكل خععاص علع الزيععارات والعالقععات األسعرية .وتقععدم عا السععجينات
أنش ععطة لوق ععت الف ع عرا (مث ععل امله ععارات املنزلي ععة والرياع ععة وم ععا عا ذل ععك وأنش ععطة للعم ععل (مث ععل
اجياطة  .وتُعزل السجينات القاصرات عن السجينات البالقات (. 65-٩4
 -47ويُرص ععد التق ععدم احمل ععرز يف جم ععال معامل ععة الس ععجناء باس ععتمرار م ععن جان ععب دائ ععرة الس ععجون
اهلنقارية ،وأمني املظامل ،ومنظمات األمم املتحدة ،واملنظمات األوروبية فضالا ععن املنظمعات عري
وجت ععري أيض ع ا دائ ععرة الدع ععاء الع ععام املس ععؤولة ع ععن اإلش عراف الق ععانوين عل ع املؤسس ععات
احلكومي ععةُ .
اإلصععالحية عمليععات مراقبععة عش عوائية .وركععن أن يلجععأ السععجناء عا منظمععات حقععوق اإلنسععان
دون رقابة .واصل موظفو السجون بانتظعام علع دورات تدريبعة يف جمعال عدارة النزاععات ،وتقعدم
ووسععت كععذلك
علعيهم بعراما ترفيهيعة ،كمعا يتلقعون تثقيفع ا بشععأن أشعكال السعلوك الالئعق والعالزمُ .
جمموعة املكاف ت ال ركن منحها للسجناء وأشكال التصال املتاحة هلم (مثل املشورة األسعرية
واسععتخدام اهلواتععف اجلويععة يف السععجون  .ويف  1كععانون الثاين/ينععاير  ،2015بععدأت عدارة االيععة
الوقائية الوطنيعة اهلنقاريعة املنشعأة مبوجعب الربوتوكعول الختيعاري لتفاقيعة مناهضعة التععذيب عملهعا
يف مكتععب أمععني املظععامل .ومععن خععالل عملهععا ،تعععززت الرقابععة عل ع عنفععاذ القععانون .ويُعععا املععدعي
العام بالتحقيق يف عساءة املعاملة من جانب أفراد الشعرطة ،ويف هعذه احلعالت ركعن للضعحايا أن
يق ععدموا ش ععكاوى عا اجملل ععس املس ععتقل املع ععين بالش ععكاوى املقدم ع عة ع ععد الش ععرطة (انظ ععر الفص ععل
خامسعا-جععيم  .وركعن للضععحايا أيضعا أن اصععلوا علع جمموعععة كاملعة مععن خعدمات الععدعم الع
توفرها الدولة :تيسري محاية مصا الضحايا ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم العاطفي والنفسعي ،حيثمعا
أتيا ذلعك ،وكعذلك املعونعة النقديعة الفوريعة واملسعاعدة القانونيعة والتععويض .وللحصعول علع مزيعد
من املعلومات ،انظر النقطة  2من املرفق ( ،80-٩4و. 88-٩4
 -48وتطبععق هنقاريععا عععدة قواعععد قانونيععة تكفععل حظععر عقوبععة اإلعععدام حظ عرا جوهري ع ا وصععارم ا
وتتلخل فيما يلي:


16

اسعتنبا احملكمععة الدسععتورية قرارهعا حبظععر عقوبععة اإلعععدام معن حرمععة احلععق يف احليععاة
والكرامع ععة اإلنسع ععانية .واسع ععتمرار س ع عريان ق ع عرار احملكمع ععة الدسع ععتورية املع ععذكور أعع ععاله
فيم ع ععا يتعلع ع ععق بع ع ععنل القع ع ععانون األساسع ع ععي هلنقاريع ع ععا عل ع ع ع حرمع ع ععة احلع ع ععق يف احليع ع ععاة
والكرامة اإلنسانية؛
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انض ععمام هنقاري ععا يف ع ععام  1٩٩3عا اتفاقيع ععة محاي ععة حق ععوق اإلنس ععان واحلريع ععات
األساس ععية وبروتوكولو ععا الثماني ععة .وعلق ععاء عقوب ععة اإلع ععدام مبوج ععب امل ععادة  1م ععن
الربوتوكول رقم 6؛



انض ععمام هنقاري ععا أيضع عا عا الربوتوك ععول الختي ععاري الث ععاين امللح ععق بالعه ععد ال ععدويل
اجاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ينل عل علقاء عقوبة اإلعدام.

 -4٩ومب ع ععا أن هنقاري ع ععا عض ع ععو يف الا ع ععاد األوروي ،فع ع ع ن ميث ع ععاق الا ع ععاد األوروي للحق ع ععوق
األساسععية بععات صععكا قانوني عا مل ِزم عا هلععا منععذ دخععول معاهععدة لشععبونة حيععز النفععاذ .ويعلععن ميثععاق
الا ععاد األوروي علق ععاء عقوب ععة اإلع ععدام يف مادتع ع ( 2احل ععق يف احلي ععاة " :لك ععل ش ععخل احل ععق يف
احلياة .ول ُاكم عل أي شخل بعقوبة اإلعدام ،أو يُعدم" (. 4- ٩5

 -50وأُدرر كل عنصر من عناصر التعذيب الواردة يف املعادة  1معن اتفاقيعة مناهضعة التععذيب
يف املععادة  301مععن القععانون اجلنععائي اجلديععد املتعلععق دنايععة العتععداء أثنععاء القيععام بع جراءات ر يععة،
واملادة  302املتعلقة دناية العتداء أثناء اإلجراءات ال يقوم هبا شخل يؤدي واجبات عامعة،
واملادة  303املتعلقة دناية انتزار العرتاف قسرا .ويعاقَب عل هعذه اجلعرائم أيعا كعان اهلعدف معن
ارتكاهبا أو العدافع عليع  .ويعاقعب القعانون اجلنعائي اجلديعد ،عمعالا مبادتيع  12و ،14احمل ِّعرض علع
اجلررة واملتواطئني مع أيض ا (. 5-٩5

 العنصرية وقضايا الروما وجرائمكاف 


الكراهية


الروما
وضع
 -51يش ع ععكل الروم ع ععا أك ع ععرب أقلي ع ععة عثني ع ععة يف هنقاري ع ععا عذ ين ع ععاهز ع ع ععددهم  750 000نس ع ععمة
م ععن جمم ععور الس ععكان الب ععاليف ع ععددهم  10مالي ععني نس ععمة .وتش ععري التق ععديرات عا أن م ععا يع عرتاوا
بع ععني  500 000و 600 000فع ععرد مع ععن الرومع ععا يعيشع ععون يف منع ععاطق رومع ععة .ويع ععنل القع ععانون
األساسععي عل ع أن كععل م عواطن هنقععاري ينتمععي عا قوميععة مععن القوميععات (مبععا فيهععا الرومععا يتمتععع
باحلق يف التعبري حبرية عن هويت واحلفاظ عليها .ويويل أمني املظامل اهتمام ا خاص ا حلماية حقوق
القوميععات .ويبلععيف نائععب املفععوض املسععؤول عععن محايععة حقععوق القوميععات املفععوض بانتظععام بالنتععائا
احملرزة فيما يتعلق ب عمال هذه احلقوق ،ويوج انتباه املفعوض عا معا ركعن أن تتععرض لع أي فئعة
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
عا احملكمة الدستورية (. 44-٩4
االتحاد األوروبي واإلدما الوطني للروما
 -52يعععي يف الاععاد األوروي ععو  10ماليععني مععن الرومععا الععذين يعععانون مععن الفقععر املععدقع
والبطال ععة والتميي ععز والفص ععل .وهل ععذا الس ععبب ،ك ععان اعتم ععاد عط ععار الا ععاد األوروي لالس عرتاتيجيات
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الوطنيععة إلدم ععار الروم ععا حععىت ع ععام  2020أح ععد اجمل ععالت ذات األولويععة لرئاس ععة هنقاري ععا لالا ععاد
األوروي يف عام  .2011وطُلب عا الدول األعضاء ،مبوجب هذا اإلطار ،اعتماد اسعرتاتيجيات
وطنية لإلدمار .وكانعت هنقاريعا أول دولعة أرسعلت اسعرتاتيجيتها الوطنيعة لإلدمعار الجتمعاعي عا
املفوعية األوروبية .وكان اهلدف من هذه السرتاتيجية وخطة عملها اسني الظروف الجتماعية
واملعيشية لألشخاص الذين يعيشون يف فقر معدقع .والفئتعان املسعتهدفتان بوجع خعاص مهعا الرومعا
واألطفال .وتتناول الوثيقتعان املسعائل املتعلقعة برفعاه األطفعال والتعلعيم والعمالعة والصعحة والسعكن،
فضعالا ععن اإلدمعار ورفعع مسعتوى العوعي ومكافحعة التمييعز .ويف ععام  ،2014شعارك 80 000
فرد من الروما يف براما خاصة بالعمالة والتعليم.
 -53وتتخذ خطة العمل الثانية (للفعرتة  2017-2015مزيعدا معن اجطعوات لتوسعيع نطعاق
اإلدمار الجتماعي خاصةا يف سوق العمل .وأعيعد تصعميم برنعاما األراععي الجتماعيعة ،الفريعد
وو ِّسع نطاق  .ويساهم توظيف نساء الروما املقرتن
من نوع يف السياسات الجتماعية األوروبيةُ ،
بتععدريبهن يف تعزيععز قابليععة توظيععف األشععخاص احملععرومني ،مبععن فععيهم الرومععا .واععد الععدعم املعيشععي،
ك ععأداة جدي ععدة ،م ععن مع ععدل التس ععرا املدرس ععي .وم ععن اجمل ععالت األخ ععرى ذات األولوي ععة اس ععني
الظروف الجتماعية واملعيشية لألشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع .ويشجع برناما "الفرص
املتنامية" التنمية الجتماعية املتكاملة ويتيا لنساء الروما فرص التأهيل والعمالة املدعومة يف جمال
رعاية الطفل واجدمات الجتماعية ( ،40-٩4و ،48-٩4و ،4٩-٩4و. 102-٩4
 -54واعتبارا معن ععام  ،2013ل ركعن للبلعديات أن اصعل علع دععم معن الاعاد األوروي
أو الصععناديق الوطنيععة عل عذا اعتمععدت برناجم عا لي عا لتكععافؤ الفععرص .وتسععاعد شععبكة توجيهيععة يف
ععداد هذه الرباما .وأثناء ععداد هذه اجطط ،تقوم احلكومات احملليعة  -آخعذة يف العتبعار ُجلعة
جوانب منها جوانب مكافحة التمييز  -ب عداد اليل حلالة الفئات الجتماعية احملرومعة يف جمعال
اجدمات الجتماعية والتعليم والعمالة والصحة والسكن ،ووعع خطة عمل دقيقة حلل املشعاكل
احملددة (. 47-٩4
العمالة ( ،51-94و ،99-94و ،106-94و)108-94
 -55تنل أحكام قانون العمل اجلديد عل مبعدأ املسعاواة يف املعاملعة وععدم التمييعز علع أي
أسان كان للحد من أوج احلرمان ودعم عدمار الفئات احملرومة يف سوق العمعل .ويتعيا القعانون
سبل انتصاف مناسبة وفعالة يف حالة التعرض للتمييز.
 -56ويف عام  ،2014علعت بعراما العمالعة يف القطعار الععام  376 004مشعاركني ،ويقعدر
أن  75 000مععنهم كععانوا مععن الرومععا ( 20يف املائععة  .وحصععل  12.6يف املائععة مععنهم علع عمععل
يف سوق العمل األساسي يف اليوم الثمانني بعد املائة عقب اجرور معن العمالعة يف القطعار الععام.
وارتفعت هذه النسبة يف عام  2015لتبليف  13يف املائعة .وسعجل  175 317ععامالا يف القطعار
العععام (مبععن فععيهم  38 567مععن الرومععا لالسععتفادة مععن املكع ِّعون التعليمععي جطععة األشععقال العامععة
للف ع ع ع ععرتة م ع ع ع ععن  2012عا  ، 2015الع ع ع ع ع و ع ع ع ععدف عا تعزي ع ع ع ععز قابلي ع ع ع ععة املش ع ع ع ععاركني للتوظي ع ع ع ععف.
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وركععن ح عوايل  ٩4يف املائععة م ععن املشععاركني مععن التخععرر واكتس ععاا كفععاءات أساسععية يف ءتل ععف
املهن .وباإلعافة عا ذلك ،اظ عمالة الروما بتشعجي لع معن خعالل املعنا املقدمعة لعدعم مشعاريع
استحداا فرص العمل ،فضالا عن اإلعانات املقدمة من أجل التدريب.
 -57وأظه ععرت البحع ععوا أن صع ععنار الق ع عرار ل يولع ععون الف ععاعلني القتصع ععاديني مع ععا يكفع ععي مع ععن
الهتم ع ععام .ول ع ععذلك ،تتخ ع ععذ احلكوم ع ععة اجطع ع عوات الالزم ع ععة إلنش ع ععاء منت ع ععدى اقتص ع ععادي لإلدم ع ععار
الجتمععاعي مععن أجععل تبععادل املمارسععات اجليععدة واج عربات وتععوفري مزيععد مععن اإلمكانيععات لتوظيععف
أفراد الروما يف القطار اجاص.
التعلة ة ة ة ة ة ة ةةيم ( ،48-94و ،50-94و ،57-94و ،93-94و ،94-94و،95-94
و ،96-94و ،106-94و ،108-94و)110-94
 -58اظر قانون التعليم العام وقانون املساواة يف املعاملة الفصل حظرا صراا؛ وُجيع التعدابري
التمييزية الع تتخعذها املؤسسعات (املعدارن أو اجلهعات املشعرفة عليهعا هعي تعدابري باطلعة ول يعة.
ومنععذ عععام  ،2013أعععح مععن الععالزم عدمععار تععدابري مكافحععة التمييععز يف خطععط تطععوير التعلععيم
اجاصععة بكععل منطقععة تعليميععة .وتضععمنت الس عرتاتيجية الوطنيععة بشععأن التعلععيم العععام لعععام 2014
أه ع ععداف وت ع ععدابري املس ع ععاواة يف التعل ع ععيم الع ع ععام واإلدم ع ععار .ومل يع ع ععد م ع ععن املمك ع ععن تنظ ع ععيم "فص ع ععول
تصحيحية" خاصة باألطفال الذين يعانون من صعوبات يف التعلم ،كما كان علي احلعال سعابق ا.
ول جيع ععوز الفص ع ععل بع ععني الط ع ععالا بس ع ععبب صع عععوبة ت ع ععأقلمهم أو أي صع عععوبات متعلق ع ععة ب ع ععتعلمهم
أو س ععلوكهم؛ ول رك ععن الوف ععاء ب لزامي ععة التعل ععيم عل علع ع ص عععيد التعل ععيم الع ععام .وتنظ ععر املكات ععب
احلكومية واحملاكم ،عذا لزم األمر ،يف حالت الفصل املزعومة.
 -5٩ويف عععام  ،2013تعهععدت الدولععة بععدلا مععن البلععديات دميععع املععدارن العامععة مععن أجععل
عععمان اتسععاق التعلععيم العععام .ووععدف الالئحععة التنظيميععة لعععام  2012اجاصععة باملنععاطق التعليميععة
الشععاملة للمععدارن البتدائيععة واملعنيععة ب عالقبول عا منععع الفصععل بععني الطععالا يف املععدارن .وهبععدف
منععع الفصععل ،تراجععع املكاتععب احلكوميععة كععل سععنة حععدود املنععاطق التعليميععة بالسععتناد عا البيانععات
املتعلقعة بععدد الطعالا احملعرومني .وتسعاعد التطعورات اهلامعة علع مسعتوى الختبعارات يف عمكانيعة
حصععول األطف ععال ذوي الحتياج ععات التعليمي ععة اجاص ععة عل ع تعل ععيم جي ععد ،ومن ععع تص ععنيفهم ععري
العقععالين عععمن األطفععال ذوي اإلعاقععة الذهنيععة أو األطفععال الععذين يواجهععون صعععوبات يف الععتعلم
(أي التصنيف ري العقالين لألطفعال العذين يععانون معن أوجع حرمعان متععددة (مبعن فعيهم الرومعا
وممارسة الفصل عدهم  .ونظرا للتطورات املستمرة ،اخنفضت نسبة الطالا املصعنفني علع أتعم
ذوو ععاقععة ذهني ععة خفيفععة م ععن  2يف املائععة (الس ععنة الدراسععية  2006/2005عا  1.4يف املائ ععة
( . 2016/2015واستنادا عا حبعق أجعري يف ععام  2015ععن درجعة ععزل الطعالا احملعرومني
اجتماعيعا يف املععدارن البتدائيععة ،سععتُعتمد يف عععام  2016تععدابري للكععف عععن ممارسععة الفصععل ،يف
عطععار الربنععاما التشععقيلي لتنميععة امل عوارد البشعرية للفععرتة  .2020-2014وبفضععل اس عرتاتيجية منععع
النقطععار املبكععر عععن الدراسععة ،الع تعععزز فععرص احلصععول علع تعلععيم عععام جيععد وشععامل للجميععع،
اخنفضت يف عام  2014نسبة املنقطعني عن الدراسة يف سن مبكرة.
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 -60ويه ععدف برن ععاما "علع ع الطري ععق" و ععريه م ععن الع عرباما (املرف ععق ،النقط ععة  8عا احل ععد م ععن
معدلت تسرا طالا الروما الذين يعانون من أوج حرمان متعددة من املعدارن وعععادة عدمعار
املتس عربني فع عالا .ولتحس ععني أداء األطف ععال ،ول س ععيما ذوي اجلفي ععات الجتماعي ععة  -القتص ععادية
املنطوية عل احلرمان ،أصبا اللتحاق بالتعليم يف مرحلعة الطفولعة املبكعرة علزاميع ا معن سعن الثالثعة،
اعتبارا من أيلول/سبتمرب .2015
 -61وأنشئت يف عام  2013املائدة املستديرة ملكافحة الفصل  -مبشاركة احلكومة واجلهات
صعاحبة املصععلحة  -هبععدف اديععد مقرتحعات مشععرتكة بشععأن الكععف ععن ممارسععة الفصععل والقضععاء
عل الفصل التلقائي واملتعمد .وتبحق املائدة املستديرة أيضا األساليب الكفيلة بتحديعد الفصعل
التعليمي وتقييم ومنع .
 -62وتق ععدم الش ععرطة منحع عا دراس ععية (وبع ععد ذل ععك ف ععرص عم ععل عا ط ععالا الروم ععا باملراح ععل
الثانوية واجلامعية يف املؤسسات التعليمية إلنفاذ القانون (. 10٩-٩4
الرعاية الصحية ( ،100-94و ،106-94و ،108-94و)110-94
عدأي تكعافؤ الفعرص واملسعاواة يف ُجيعع مراحعل تقعدمي
 -63ينل قانون الصحة علع مراععاة مب ْ
خععدمات الرعايععة الصععحية .ويعععاا املركععز الععوطين اجلديععد حلقععوق املرعع والتوثيععق شععكاوى املرعع
من خالل شبكة مستشاري املنتشرة يف ُجيع أ اء البلد .وتشرف مكاتب الصحة اإلقليمية عل
مقدمي خدمات الرعاية الصحية لضمان تقدمي هذه اجدمات دون رييز.
 -64وتويل احلكومة اهتماما خاصا لتحسني صحة السكان املسعتبعدين اجتماعيعا ،ول سعيما
الرومععا ،بتعزيععز عمكانيععة حصععوهلم علع الرعايععة الصععحية وتشععجيع السععلوك ِ
الفطععن بأمهيععة الصععحة.
وتتمثععل األدوات الرئيسععية يف ب عراما الفحععل املنظمععة يف عطععار خععدمات الصععحة العامععة ،وشععبكة
الععزوار الصععحية لتقععدمي الرعايععة قبععل الععولدة وبعععدها ،واملشععرور التج عري لتعزيععز الصععحة يف عط عار
مكافحة الفصل .ويف الفرتة  ،2014-2011شارك ما يزيد عل  1٩0 000فرد من الروما يف
فحوص الرعاية األولية.
السكن ( ،106-94و ،108-94و)110-94
 -65تفيععد دراسععات استقصععائية بوجععود ح عوايل  1 500مسععتوطنة متخلفععة يف البلععد .ومعظععم
هععذه املسععتوطنات مععأهول أساسعا بأُسععر الرومععا .وبعععد تنفيععذ املشععرور النمععوذجي العذي عععل نانيععة
مواقعععُ ،شععرر يف عععام  2010يف تنفيععذ بعراما عنشععاء جممعععات لألحيععاء الفقععرية يف  5٩مسععتوطنة
متخلفععة .وأُعععدت "السعرتاتيجية اجلديععدة لتععوفري السععكن يف املسععتوطنات الع تعععاين مععن الفصععل"
( 2020-2014بالتع ع ععاون م ع ععع ه ع ععذه الع ع عرباما الناجح ع ععة الع ع ع حظي ع ععت مبش ع ععاركة أخص ع ععائيني
اجتماعيني وخدمات اجتماعية وجمتمعية وتعليمية وصحية ،وبتحسني ظروف العمالة والسكن.
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الحماية ة ة ةةة وخطة ة ة ةةا الكراهية ة ة ةةة وج ة ة ة ةرائم الكراهية ة ة ةةة ( ،8-94و ،29-94و،45-94
و ،46-94و ،58-94و ،61-94و ،62-94و)83-94
 -66يكفعل القعانون اجلنعائي اجلديعد أيضع ا محايعة األقليعات ،ومبوجبع  ،أععحت اجلعرائم املرتكبعة
عد األقليات و ريها من اجلماعات املستضعفة ات طائلة العقاا .وباإلعافة عا ذلعك ،يُعتعرب
الدافع و/أو القرض العنصري دافعا كيعديا يسعتتبع عقوبعة أشعد يف حالعة القتعل والعتعداء بالضعرا
وانتهععاك احلريععة الشخصععية والتشععهري والحتجععاز ععري القععانوين وعهانععة املععر ون .وتشععمل خععدمات
الععدعم الع تقععدمها الدولععة عا الضععحايا تسععهيل محايععة مصععاحلهم وتقععدمي املعونععة النقديععة الفوريععة،
ومععا عا ذلععك .وتقععدم املسععاعدة القانونيععة جمان عا حبسععب احلالععة املاليععة للضععحية .وتعععززت أحكععام
القانون اجلنائي اجلديد والقواعد األخرى املتعلقة باملشاركة يف منظمات (شب عسكرية مت حلها،
وكعذلك ارتعداء مالبعس عري ر يعة شعبيهة بعالزي املوحعد تفاديع ا للتععرض للرتهيعب معن جانعب هعذه
اجلماعات .ويف عام  ،2012شدد الربملان نظام الداخلي فيما يتعلعق خبطعاا الكراهيعة الصعادر
عععن أعضععاء الربملععان باعتمععاد تععدابري تأديبي عة صععارمة ورفععع احلصععانة يف هععذه احلععالت (،44-٩4
و ،107-٩4و . 108-٩4ونظ عرا للقواعععد اجلديععدة ،مععا برحععت احملععاكم تععأمر م عرتك اجل عرائم
بزيعارة بعععض النصععب التذكاريعة أو قعراءة كتععب معينعة .وبسععبب انتشععار جعرائم الكراهيععة مععن خععالل
وس ععائط التواص ععل الجتم ععاعي ،يتزاي ععد تنفي ععذ الت ععدابري ال ع ع تض ععمن ع ععدم الوص ععول عا البيان ععات
اإللكرتونية .ويرج الطالر عل قائمة السوابق القضائية ذات الصلة يف املرفق (النقطة . 7
 -67وينل القانون األساسي اجلديد علع أن "حريعة التعبعري ل جتعوز ممارسعتها هبعدف انتهعاك
كرامععة الشعععب اهلنقععاري أو أي ُجاعععة قوميععة أو عثنيععة أو عرقيععة أو دينيععة" وأن األف عراد ركععنهم أن
يرفعوا دعوى قضائية بسبب خطاا الكراهية الصادر يف حقهم .ويرصد عناصعر وحعدة مكافحعة
ج عرائم الكراهيععة التابعععة للشععرطة قن عوات التصععال املتطرفععة ،وفق ع ا لل عوائا التنظيميععة املتعلقععة حبمايععة
البيانات .وعذا تبني وجود تعبئة عد الفئات الضعيفة ،تبليف هذه العناصر قعوات الشعرطة اإلقليميعة
عل الفور .وباإلعافة عا ذلك ،أنشأت الشرطة يف عام " 2012شعبكةا للخعرباء املعنيعني دعرائم
الكراهيععة" مععن أجععل متابعععة اجل عرائم والعمليععات اإلجراميععة وتسععجيلها ومواجهتهععا ،وتقيععيم بيانععات
التحقيقات ،وعرساء ممارسة قانونية متكاملة ،وكذلك من أجل احلد من ارتفار مستوى الستتار.
وتععنظم الشععبكة دورات تدريبيععة إلجعراء التحقيقععات مبزيععد مععن الفعاليععة وتععوفري مععا يلزمهععا مععن خععربة
( ،13-٩4و ،53-٩4و ،54-٩4و ،55-٩4و ،62-٩4و ،81-٩4و. 1٩-٩5
 -68وأصدرت احلكومة "سياسة عدم التساما مطلق ا" عزاء املواقف املعادية للسامية وللرومعا.
وبعي ععد ه ععذه احل ع عوادا ،ص ععدرت عدان ععات ر ي ععة رفيع ععة املس ععتوى م ععن جان ععب احلكوم ععة اهلنقاري ععة
ْ
واعتُمععدت تقيعريات تشعريعية .ويعاقععب القععانون اجلنععائي اجلديععد علع اإلنكععار العلععين للجعرائم ال ع
ارتكبتهععا أنظم عة قوميععة اش عرتاكية أو شععيوعية (مبععا يف ذلععك رقععة اليهععود بالسععجن ملععدة قععد تصععل
عا  3سنوات .ويتضمن املنها الوطين للتعلعيم اإللزامعي معلومعات ععن رقعة اليهعود وععن التعاريخ
املشععرتك بععني اليهععود واهلنقععاريني .وأُدرر يععوم ذكععرى رقععة اليهععود ( 16نيسععان/أبريل عععمن األيععام
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التذكاريع ععة يف املع ععدارن الثانويع ععة .وتع ععدعم احلكومع ععة النهضع ععة الثقافيع ععة اليهوديع ععة يف هنقاريع ععا وتع ععنظم
احتفالت عحياء ذكرى رقة اليهود ،فقد أعلنت سنة  2012سنةا إلحياء ذكرى را ول والنرب ،
وسنة  2014سنةا إلحياء ذكرى رقة اليهود ،وترأست هنقاريا يف عام  2015التحالف الدويل
إلحياء ذكرى رقة اليهود ( ،2٩-٩4و ،47-٩4و ،53-٩4و ،54-٩4و. 55-٩4
التدريب ( ،82-94و ،84-94و ،85-94و)86-94
 -6٩تشععمل اختبععارات األهليععة ال ع ُجتععرى خععالل عج عراءات الختيععار يف املؤسسععات التعليميععة
إلنف ععاذ الق ععانون الت ععدقيق يف امله ععارات الشخص ععية (أي التس ععاما الالزم ععة ملمارس ععة ه ععذه املهن ععة،
وتتضععمن املنععاها الدراسععية دراسععات التصععال يف بيئععة متعععددة الثقافععات .ويُعكععف حالي ع ا عل ع
عايل التصععال وعدارة النزاعععات ،يقععدمها أخصععائيون يف علععم
تنظععيم دورات تدريبيععة منتظمععة يف جمع ْ
النفس ويف جرائم الكراهية عا أفراد الشعرطة خاصعةا يف املنعاطق املأهولعة باألقليعات اإلثنيعة .وتعنظم
دورات تدريبية أخرى ألفراد الشرطة معن أجعل مسعاعدوم علع كشعف جعرائم الكراهيعة وللععاملني
يف اجلهععاز القضععائي فيمععا يتعلععق بع جراءات احملكمععة ذات الصععلة د عرائم الكراهيععة .ويُعكععف حالي ع ا
عل ع النظععر يف اعتمععاد برنععاما تععدري للمهنيععني املسععتقبليني يف جمععال الشععرطة اجلنائيععة ،سيشععمل
معرفععة ظععاهرة ج عرائم الكراهيععة ومعايريهععا اجلنائيععة وخصععائل اسععتدلهلا العلمععي اجلنععائي .وأصععبا
ملزمني باملشاركة يف دورات جمانيعة تنظمهعا األكادريعة القضعائية اهلنقاريعة
القضاة منذ عام َ 2014
بانتظام ،وتشمل هذه الدورات جرائم الكراهية.

 حمايةالم 


األقليات


العامة
الحالة
 -70ينل القانون األساسي اجلديد عل أن األقليات القومية  -القوميعات ،وفقع ا للمصعطلا
املسعتخدم يف هنقاريععا  -تشعكل جععزءا معن اجملتمععع السياسععي اهلنقعاري وهععي معن مكونععات الدولععة.
وعل هذا األسعان ،اعتُمعد يف ععام  2011تشعريع جديعد أدى عا زيعادة تطعوير السياسعة العامعة
للقوميععات يف هنقاريععا والتقليععل مععن التفريععق الععذي كععان يف السععابق بععني األقليععات اإلثنيععة (الرومععا
واألقلي ع ععات القومي ع ععة (األمل ع ععان والس ع ععلوفاك والس ع ععلوفينيني و ع ععريهم  ،ويس ع ععتخدم التشع ع عريع تعري ع ععف
"القوميات" اجلعامع للحعالتني .وتُعتعرب األقليعات القوميعة معن السعكان األصعليني  -املشعار عليهعا يف
التفاقيععة اإلطاريععة حلمايععة األقليععات القوميععة ،ال ع هنقاريععا طععرف فيهععا  -أقليععات قوميععة عاشععت
وتنقل ععت وأقام ععت يف عقل ععيم مملك ععة هنقاري ععا الس ععابقة من ععذ حع عوايل  100ع ععام ( . 6-٩6ويوس ععع
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
التطور األهم يف الوليات التفضيلية املمنوحعة للمرشعحني معن القوميعات العذين ل اتعاجون سعوى
ربععع عععدد األص عوات الالزمععة للحصععول عل ع وليععة مععن ق عوائم أح عزاا األ لبيععة .ويف حععال عععدم
حصع ععول قوميع ععة معينع ععة عل ع ع هع ععذا العع ععدد ،جيع ععوز هلع ععا أن تفع ععوض قوميع ععة مؤيع ععدة هلع ععا يف الربملع ععان.
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وبعععد النتخابععات العامععة لعععام  ،2014أصععبحت ُجيععع القوميععات ممثلععة ر ي ع ا يف الربملععان للمععرة
األوا ،مععن خععالل مؤيععديها .ويف عععام  ،2016سععتزيد ميزانيععة الدولععة املخصصععة لععدعم األقليععات
مععن  6عا  8مليععارات مععن الفورنتععات اهلنقاريععة لتقطيععة نفقععات عدارات احلكععم الععذانب لألقليععات،
واملنا ،واملسارا ،واملدارن ( ،16-٩4و ،101-٩4و. 103-٩4
 -71ويعود آخر تعداد سكاين شامل يف هنقاريا عا عام  .2011وتفيد بيانات هذا التععداد
بأن عدد ونسعبة السعكان العذين أعلنعوا هعويتهم القوميعة بعدآ يرتفععان خعالل السعنوات املاععية وأن
قرابععة  6يف املائععة مععن السععكان ينتسععبون عا قوميععة معينععة .ووفق ع ا لل عوائا التنظيميععة املتعلقععة حبمايععة
البيانع ععات ،ل ركع ععن الكشع ععف عع ععن النتسع ععاا اإلث ع عين عل عل ع ع أسع ععان طع ععوعي ،ويسع ععجل هع ععذا
واظععر الكشععف عععن النتسععاا اإلثععين يف أي قائمععة
النتسععاا عل ع ع لو يضععمن عخفععاء اهلويععةُ .
أو وثيقة هوية شخصية (. 43-٩4
 -72وتدعم احلكومة اجلهود ال يبذهلا اهلنقاريون الذين يعيشون يف اجارر معن أجعل احلفعاظ
علع هععويتهم الثقافيععة وفق ع ا للمعععايري الدوليععة ،وتعمععل بوصععفها عض عوا مسععؤولا يف اجملتمععع الععدويل،
وفق ا لتوصيات بولزانو (. 23-٩5
األقلية السلوفينية

 -73وفقا للتعداد السكاين األخري ( ، 2011كان  1 723شخصا يعتربون اللقة السلوفينية
لقععتهم األم و 2 385شخص ع ا يععرون أتععم سععلوفينيون .ويف هنقاريععا ،يتععوفر تعلععيم اللقععة السععلوفينية
من مرحلة الروعة عا اجلامعة ،وعقدت املدارن اتفاق ا معع احلكومعة اهلنقاريعة بشعأن رويعل عملهعا
( . 104-٩4وزادت ءصصات امليزانية املركزية لدعم اإلذاعة ال تبق براجمها باللقة السلوفينية
م ع ععن  17ملي ع ععون فورن ع ععت هنق ع ععاري (يف ع ع ععام  2011عا  33ملي ع ععون فورن ع ععت هنق ع ععاري حبل ع ععول
عام  . 105-٩4( 2015وعقدت اللجنة السلوفينية اهلنقارية املشرتكة لألقليات دوروا األخرية
(اجامسععة عشععرة يف عععام  .2015وقُبلععت توصععياوا ب صععدار مرسععوم حكععومي عقععب كععل دورة
لضععمان التنفيععذ مععن جانععب الععوزارات ذات الصععلة ( . 24-٩5وركععن الطععالر عل ع مزيععد مععن
التفاصيل يف املرفق (النقطة . ٩

ميم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -74ينل القانون األساسي عل منا عمانة أساسية لحرتام حقوق اإلنسان لألجانب أيع ا
كانععت جنسععيتهم .ورععنا هنقاري ععا وعععع ا قانوني ع ا خاص ع ا ومس ععتقالا لألشععخاص عععدري اجلنس ععية،
واملسععتفيدين مععن احلمايععة الدوليععة ،وعععحايا الجتععار بالبشععر ،والقص عر ععري املصععحوبني (مععن ععري
املسععتفيدين مععن احلمايععة الدوليععة  .واح عرتام حقععوق اإلنسععان مكفععول يف ُجيععع مراحععل عج عراءات
اللجععوء وعج عراءات حف ع األمععن املتعلقععة باألجانععب .وتطبععق قواعععد خاصععة بالنسععبة لألشععخاص
ذوي الحتياجعات اجاصععة ،عذ يععودر القصعر ععري املصععحوبني اععت عشعراف نظععام املهنيععني املعنيععني
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حبمايععة األطفععال الععذي خيععدم املبععدأ األ ع املتمثععل يف مصععا الطفععل الفضععل  ،ويعععزز عج عراءات
مكافحة سوء املعاملة واإلمهال (. 28-٩5
 -75وواجهع ععت هنقاريع ععا يف عع ععام  2015عع ععقوط ا مل يسع ععبق هلع ععا مثيع ععل فيمع ععا يتعلع ععق بع ععاهلجرة
واللجععوء .فقععد ارتفععع عععدد األشععخاص املقبععوض علععيهم بسععبب عبععور احلععدود اهلنقاريععة بصععورة ععري
قانونية وكذلك عدد طعال اللجعوء بنسعبة  300يف املائعة ،باملقارنعة معع ععام  .2014وخصصعت
احلكومععة معوارد ععععافية مععن امليزانيععة بقيمععة  65مليععون يععورو تقريبع ا .وعلع الععر م مععن ُجيععع اجلهععود
املبذول ععة ،اع ععطرت احلكوم ععة يف  15أيلول/س ععبتمرب  2015عا عع ععالن "حال ععة األزم ععة" بس ععبب
اهلجرة اجلماعية ،ملدة  6أشهر .وعمعدت هنقاريعا ،يف عطعار معا يسعما بع القعانون العدويل وقعانون
الااد األوروي ،عا اعتماد تدابري ععافية لتعزيز محاية حدودها ،واسعني فعاليعة نظامهعا اجعاص
ب ععاللجوء لتمكين ع م ععن التميي ععز عل ع نط ععاق واس ععع ب ععني الالجئ ععني احلقيقي ععني وامله ععاجرين ألس ععباا
اقتص ععادية (انظ ععر النقط ععة  2م ععن املرف ععق  .وأفض ع ع تع ععديل للق ععانون اجلن ععائي اجلدي ععد عا تش ععديد
العقوبات املنزلة عل املهربني وعدرار جرائم جديدة ذات صعلة بتخريعب السعيار احلعدودي وعبعوره
ري املشرور .ويبليف رعايا البلدان الثالثة املقبعوض علعيهم حبقعوقهم وواجبعاوم ،مبعا يف ذلعك حقهعم
يف طلععب احلمايععة الدوليععة أثنععاء عج عراءات حف ع األمععن املتعلقععة باألجانععب ( . 27-٩5ويراع ع
مبععدأ عععدم ععععادة األشععخاص قس عرا واح عرتام ك عرامتهم باسععتمرار حععىت يف حالععة عج عراءات اللجععوء
املعجلة .وأما بالنسبة لطلبعات اللجعوء املرفوععة واملهعاجرين عري القعانونيني ،فيشعرف املعدعي الععام
عل ع عج عراءات الط ععرد ،مب ععا يكف ععل المتث ععال ملع ععايري حق ععوق اإلنس ععان .ورش ععيا م ععع توجي ع الا ععاد
األوروي بشععأن اإلعععادة ،جيععنا القععانون الععوطين عا العععودة الطوعيععة ،بيععد أن عمليععات الطععرد تنفععذ
من خالل اتفاقات ععادة القبول ألن هنقاريا لديها حدود خارجية (. 111-٩4
 -76وأسفرت التدابري التشريعية والعملية املعتمعدة اعتبعارا معن  15أيلول/سعبتمرب  2015ععن
اويععل طععرق اهلجععرة ععري النظاميععة عععن هنقاريععا .ويف الفععرتة مععن  15أيلول/سععبتمرب عا  27تشعرين
الثاين/نوفمرب ،قُدم يف هنقاريا  5 081طلبا ،ومل يُعرفض منهعا سعوى  372طلبعا لععدم مقبوليتهعا.
ويف الفرتة من  15أيلول/سبتمرب عا  6تشرين الثعاين/نوفمرب ،قُعدِّم  57٩طلبعا يف منعاطق العبعور،
ونُظ ععر يف أ لبيته ععا العظم ع ( 487طلب ع ا مبوج ععب القواع ععد العام ععة (ل مبوج ععب قواع ععد عج عراءات
احلدود  ،فنُقل مقدمو الطلبات من مناطق العبور عا مراكز الستقبال.
 -77ومنذ عام  ،2014أتيحت للمستفيدين من احلمايعة الدوليعة فرصعة توقيعع عقعد معع هيئعة
اللجوء للحصول عل دعم شخصي لتيسري اندماجهم .وبليف عدد عقعود النعدمار املوقععة 483
عقدا يف عام  2014و 280عقدا يف ععام ( 2015قبعل  25تشعرين الثعاين/نوفمرب  .وباإلععافة
عا ذلك ،اق مللتمسي اللجوء العمل داخل عقليم مراكز الستقبال يف ظرف  ٩أشهر من تقدمي
طل ععب جل ععوئهم .وبع ععد تل ععك الف ععرتة ،رك ععنهم الوص ععول عا س ععوق العم ععل مبوج ععب القواع ععد العام ععة
السارية عل رعايا البلدان الثالثة ( ،31-٩4و. 28-٩5

24

GE.16-02026

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

 -78وما برحت هنقاريا تسع جاهدةا عا اسني ظروف عي الالجئني وملتمسي اللجوء.
وخالل عجراءات اللجوء ،توفر مللتمسي اللجوء اإلقامة والرعاية الصحية جمانا .واق للمستفيدين
من احلماية الدولية احلصول عل التعليم والسكن والرعاية الصحية والدعم الجتماعي علع قعدم
املسععاواة مععع امل عواطنني اهلنقععاريني ،وركععنهم أيض ع ا احلصععول عل ع اجلنسععية بسععهولة .وعععالوة عل ع
ذلععك ،ركععنهم التوقيععع علع عقععد انععدمار اصععلون مبوجبع عل ع ععانععات ماليععة وخععدمات تسععهل
اندماجهم .ويتلق املستفيدون من احلماية الدولية أيضا الدعم يف جمال التدريب اللقوي والتعلعيم
والسكن والصحة واجدمات الجتماعية من خالل املؤسسعات واملنظمعات عري احلكوميعة احملليعة.
وتوجد مشاريع حكومية هلذه األنشطة.
 -7٩ول بع ععد مع ععن التمييع ععز بوعع ععوا بع ععني النع ععوعني املختلفع ععني لالحتجع ععاز اإلداري ال ع عواردين يف
التش ع عريعات اهلنقاري ععة فيم ععا يتعل ععق بق ععري امل ع عواطنني ،ومه ععا :احتج ععاز امله ععاجرين (الحتج ععاز أثن ععاء
عج عراءات حف ع األمععن املتعلقععة باألجانععب والحتجععاز قبععل الطععرد واحتجععاز الالجئععني .ورتثععل
التشريعات اهلنقارية ذات الصلة للمعايري الدولية ومعايري الااد األوروي .ويتمتع املستفيدون معن
احلماية الدولية حبق اإلقامة يف هنقاريا ،ول ركن بالتايل عيداعهم يف الحتجاز اإلداري.
 -80واهلعدف معن احتجععاز املهعاجرين هعو عععمان تنفيعذ أمعر الطععرد الصعادر يف حعق املهععاجرين
ععري القععانونيني ،مععا مل يتسععن تطبيععق تععدابري أخععرى أقععل قس عرا .وركععن أن تععأمر سععلطات اهلجععرة
بالحتج ععاز ملع ععدة أقصع ععاها  72سع ععاعة جيع ععوز للمحكمع ععة وحع ععدها رديع ععدها عع ععدة م ع عرات عا حع ععد
أقصععاه  60يوم ع ا .وقععد تصععل هععذه املععدة عا  6أشععهر كحععد أقص ع (ثالثععون يوم ع ا يف حالععة أسععرة
لععديها قصععر  ،وجيععوز للمحكمععة وحععدها رديععد هععذه املععدة عا  12شععهرا يف حععالت اسععتثنائية.
ووفق عا للم ععذكرة الثالثي ععة األط عراف ب ععني أجه ععزة عنف ععاذ الق ععانون والتمثي ععل اإلقليم ععي ملفوع ععية األم ععم
املتحععدة السععامية لشععؤون الالجئععني وجلنععة هلسععنكي اهلنقاريععة ،خيضععع احتجععاز املهععاجرين للرقابععة
املدنية بوسائل منها الزيارات املوقعية.
 -81وختضععع مراكععز احتجععاز املهععاجرين للتحععديق والتجديععد باسععتمرار ،وأحععدا مركعزين مهععا
مرك ععز اإلي ع عواء اجاع ععع للحراس ععة ال ععذي أنش ععئ يف كيس ععكوتالن يف روز/يولي ع ع  ،2015ومرك ععز
الحتجععاز الععذي أنشععئ يف يععور يف تش عرين األول/أكتععوبر  ،112-٩4( 2015و،113-٩4
و . 27-٩5ومنععذ عععام  ،2011يقععوم األخصععائيون الجتمععاعيون ومقععدمو اجععدمات اجملتمعيععة
والع ععاملون يف املنظم ععات ععري احلكومي ععة مبس ععاعدة الس ععلطات لت ععوفري املعلوم ععات وتنظ ععيم الع عرباما
للمهع ععاجرين يف هع ععذه املراكع ععز .ومع ععن املقع ععرر أيض ع ع ا أن تقع ععدم مقرتحع ععات بشع ععأن هع ععذه املشع ععاريع يف
عام .2016
 -82ويف عام  ،2012انتهت الشرطة  -السلطة املعنيعة باحتجعاز املهعاجرين  -معن التعدريب
الذي قدمت عا املوظفني املكلفني ب نفاذ القانون ات عنوان "عمانات حقوق اإلنسان واهلجعرة
الدوليع ع ععة" (ش ع ع ععارك يف رويل ع ع ع الص ع ع ععندوق األوروي لإلعع ع ععادة  .ويف ع ع ع ععام  ،2013شع ع ععارك أف ع ع عراد
الشععرطة املكلفععون بع جراءات حفع األمععن املتعلقععة باألجانععب يف دورات تدريبيععة نظمتهععا مفوعععية
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األم ع ععم املتحع ع ع دة الس ع ععامية لش ع ععؤون الالجئ ع ععني ومؤسس ع ععة كورديلي ع ععا بش ع ععأن الحتياج ع ععات اجاص ع ععة
لألش ععخاص املستض عععفني ،واملعرف ععة القانوني ععة والنفس ععية  -الجتماعي ععة الالزم ععة لس ععتبيان "عملي ععة
ادي ع ععد وتوجيع ع ع ع ع ععحايا التع ع ععذيب يف البل ع ععدان األوروبي ع ععة م ع ععن أج ع ععل تيس ع ععري الرعاي ع ععة والع ع ععالر"
( PROTECTوطريقععة اسععتخدام  .ويتلق ع ُجيععع املععوظفني تععدريب ا مسععتمرا بشععأن التبععادل الثقععايف
والتعبئععة النفسععية .ونتيج عةا هلععذا التععدريب ،قلععت النزاعععات الناُجععة عععن الختالفععات الثقافيععة بععني
احملتجزين عا حد كبري.
احلران و َ

 -83واهلععدف الرئيسععي مععن احتجععاز ملتمسععي اللجععوء هععو عععمان حضععور ملععتمس اللجععوء يف
عج عراءات اللج ععوء عذا ب ععاءت الت ععدابري األخ ععرى بالفش ععل (املك ععان احمل ععدد لإلقام ععة ،وكفال ععة مل ععتمس
اللجععوء ،واإلبععال املنععتظم أمععام السععلطات املعنيععة بععالالجئني  .وركععن أن تععأمر سععلطات اللجععوء
باحتجععاز ملععتمس اللجععوء ملععدة أقصععاها  72سععاعة جيععوز للمحكمععة وحععدها رديععدها عععدة معرات
ملدة أقصاها ستون يوم ا حبيعق ل تتجعاوز املعدة اإلُجاليعة  6أشعهر .ول جيعوز احتجعاز األسعر الع
لديها أطفال عل بصفة اسعتثنائية وملعدة أقصعاها  30يومعا ،عذا كعان الحتجعاز يصعب يف مصعلحة
الطفل الفضل  .واق مللتمسي اللجوء التنقل حبرية داخعل مبعاين مركعز السعتقبال املقلعق واجاععع
للحراسععة وإلش عراف مكتععب اهلجععرة واجلنسععية .ومععن ععري املععألوف يف هنقاريععا أن يععؤمر باحتجععاز
ملتمسي اللجوء ،وعمنا هو عجراء استثنائي .ففي عام  ،2015مل ُاتجز سوى  1.5يف املائة من
ملتمسي اللجوء ( 4 84٩يف عام  ،2014وأقل من النصف يف عام . 2015
 -84وركع ععن لألشع ععخاص املعنيع ععني أن يقع ععدموا اعرتاع ع ع ا (باجملع ععان عل ع ع احتجع ععاز املهع ععاجرين
وملتمسعي اللجععوء تبععت فيع احملكمععة يف ضععون  8أيععام .واعق للمحتجعزين أن يقععدموا اعرتاعععات
وش ععكاوى وي ععدلوا ب عالن ععات عام ععة ويق ععدموا التماس ععات .وعذا كان ععت الش ععكوى تش ععري عا عي ععذاء
أو معاملة ل عنسانية أو مهينة ،يتعني علع النائعب الععام أن جيعري اقيقع ا يف ضعون دسعة أيعام.
ويف احلععالت ذات الصععلة بتنفيععذ الحتجععاز ،جيععوز مللععتمس اللجععوء أن يلجععأ مباشععرةا عا املععدعي
العام وأمني املظامل واملنظمات ري احلكومية العاملة يف هذا اجملال .وب مكان مكتب املدعي الععام
أيض عا ،حبك ععم منص ععب  ،أن ينظ ععر يف مش ععروعية انته ععاك احلري ععة الشخص ععية .وب ععدأت االي ععة الوقائي ععة
الوطنيعة املنشععأة مبوجعب الربوتوكععول الختيعاري لتفاقيععة مناهضعة التعععذيب عملهعا يف عععام 2015
اععت عشععراف مكتععب أمععني املظععامل مبععا يعععزز مععن مراقبععة مرافععق الحتجععاز بقععدر أكععرب (،25-٩5
و ،26-٩5و. 27-٩5

نون -االتجار بالبشر
 -85تععوفر امل ع وي املؤقتععة املمولععة مععن الدولععة عقامععة آمنععة وخععدمات متنوعععة ومسععاعدة لضععحايا
الجت ععار بالبش ععر .وتشع ععمل اج ععدمات املقدم ععة تع ععوفري أم ععاكن اإلقام ععة واإلمع ععدادات الكامل ععة وفق ع ع ا
لالحتياجات الفردية (تلبية الحتياجات املادية من األطعمة واملالبس واأل طية واألدويعة وتقعدمي
املس ع ع ع ععاعدة يف املس ع ع ع ععا ئل اإلداري ع ع ع ععة ،وع ع ع ع ععمان ت ع ع ع عوافر املهني ع ع ع ععني ،والعناي ع ع ع ععة بالنظاف ع ع ع ععة الص ع ع ع ععحية.
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وتعكععف املنظمععات ععري احلكوميععة أيض ع ا عل ع تععوفري أمععاكن عقامععة آمنععة للضععحايا وب عراما إلعععادة
تععأهيلهم .ويف عععام  ،2014زادت احلكومععة الععدعم املععايل الععذي مكععن مععن عنشععاء مععأوى مؤقععت
جديد يف عام  .2015وتدير احلكومة أيضا  4٩مركزا لألطفال مما يسم "البيوت اامنة" (دار
النطالق ععة الواثق ععة لألطف ععال يف ُجي ععع أ ععاء البل ععد ،باإلع ععافة عا عنش ععاء  66من ععزلا بتموي ععل م ععن
الااد األوروي ،68-٩4( .و ،70-٩4و ،71-٩4و. 72-٩4
 -86واعتمدت احلكومة السرتاتيجية الوطنية ملكافحة الجتعار بالبشعر للفعرتة ،2016-2013
عا جان ععب مرس ععوم ( 2012/354بش ععأن ادي ععد هوي ععة ع ععحايا الجت ععار .وتتمث ععل األولوي ععات
الرئيس ععية هل ععذه السع عرتاتيجية يف عجي ععاد الف ععرص املناس ععبة للع ععودة اامن ععة وعع ععادة اإلدم ععار ،ووع ععع
عجراءات الدعم ،وعنشاء شقق مؤقتعة (جمعس سعنوات كحعد أقصع لألشعخاص العذين يقعادرون
مراكز اإليواء ،واملساعدة يف ععادة اإلدمار اجتماعي ا ،ول سعيما للضعحايا الرومعا .ولتفعادي وقعور
األشخاص ععحايا لالجتعار ،سيسعتمر تنظعيم بعراما الوقايعة الفعالعة وزيعادة العوعي لصعا اجلمهعور
وأفراد من السلطات يف عام  2016كذلك .وتكتسي الوقاية فيما يتعلعق بالشعباا أمهيعة قصعوى
بععالنظر عا مسععتواهم املعععريف السععطحي جععدا بشععأن هععذه املسععائل ،وهععم بالتععايل معرعععون جطععر
شععديد .ويشععارك يف هععذه ال عرباما املوظفععون يف أمععاكن اإلي عواء املطلعععني عل ع األمععور مععن خععربوم
الشخص ععية .ويُعك ععف عل ع توس ععيع نط ععاق الربن ععاما التجع عري األويل لس ععتهداف الش ععباا ال ععذين
ت عرتاوا أعمععارهم بععني  14و 18عام عا .وأنشععأت الس عرتاتيجية السععابقة ( 2012-2008آليععة
التنس ععيق الوطني ععة لتعزي ععز تب ععادل املعلوم ععات بش ععأن األنش ععطة الع ع تض ععطلع هب ععا األط عراف ،وادي ععد
جمالت التعاون احملتملة .وتقدم مائدة مستديرة ري ر ية للمنظمات ري احلكومية املسعاعدة عا
آلية التنسيق الوطنية منذ عام . 72-٩4( 2011
 -87وملكافحععة الجتععار ،كثفععت هنقاريععا التعععاون بالدرجععة األوا مععع تلععك البلععدان يف أوروبععا
وش ع ِّعكلت أفرق ععة مش ععرتكة
القربي ععة الع ع كثع عريا م ععا يق ععع فيه ععا املواطن ععون اهلنق ععاريون ع ععحايا لالجت ععارُ .
عروعني روهلمععا الاععاد األوروي .ويركععز املشععرور األول
للتحقيععق ،ويُعكععف حالي عا عل ع تنفيععذ مشع ْ
علع مكافحعة السعتقالل اجلنسعي ،بينمعا يركعز الثعاين علع نظعام اإلحالعة ععرب العوطين بعني هنقاريعا
وبلجيكععا وهولنععدا ،الععذي سيسععاهم يف عععودة الضععحايا وعحععالتهم بسععالم وسيسع ِّعهل التواصععل عععرب
الوطين بني املهنيني (. 73-٩4
 -88وتقوم وزارة الداخلية بانتظام ،مبشعاركة املنظمعات والسعلطات ذات الصعلة ،دمعع واليعل
البيانععات املتعلقععة بالضععحايا واملتجعرين .وتضععطلع اهليئععات القنصععلية أيضع ا دمععع البيانععات .وجتععري
الش ععرطة تقييمع عا س ععنويا ش ععامالا حلال ععة الجت ععار بالبش ععر ،يف س ععياق احملاكم ععات اجلنائي ععة والتج ععارا
املعيشة .ومع ذلك ،اتار ُجعع البيانعات عا املواءمعة والتطعوير علع الصععيد العوطين وعلع صععيد
الااد األوروي مع ا .وحددت السرتاتيجية الوطنية العديد من التدابري يف ما يتصل بتطعوير نظعام
ُجع البيانات وب جراء حبوا ودراسات يف جمال الجتار بالبشر .ويهعدف أحعد التعدابري عا عنشعاء
قاع ععدة بيان ععات دون أ ععاء لدراس ععة اجتاه ععات الجت ععار بالبش ععر ووع ععع خريط ععة للت ععدخل تأخ ععذ يف
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العتبععار السععن ون ععور اجلععنس وشععكل الس ععتقالل .ومععن الضععروري زي ععادة تطععوير جمموعععة املع ععايري
الالزمععة إلج عراء تقييمععات سععنوية مسععتندة عا اإلحصععاءات .ويف هععذا اإلطععار ،يتعععني ربععط نظععام
اإلحصععاءات اجلنائيععة املوحععد القععائم ( ENYÜBSبالنظععام اإلحصععائي للمكتععب القضععائي الععوطين
ودائ ععرة الس ععجون اهلنقاري ععة .وهب ععذه الطريق ععة ،رك ععن عنش ععاء نظ ععام عحص ععائي جن ععائي متكام ععل يت ععيا
معلومععات متواصععلة عععن احلععالت بععدءا مععن اإلبععال عععن اجلررععة ومععرورا بعمليععة املالحقععة القضععائية
وعجراءات احملكمة ووصولا عا انتهاء اجلاين معن قضعاء عقوبعة السعجن ( ،6٩-٩4و. 75-٩4
وقد صدر بالفعل هذا العطاء وسينتهي تنفيذ املشرور يف عام .2018
 -8٩وأعاد القانون اجلنائي اجلديد صيا ة تعريعف جررعة الجتعار بالبشعر لكعي يعكعس بشعكل
أفضععل املعععايري الدوليععة ذات الصععلة .ويُسععتكمل مبععا يسععم "اجل عرائم الطفيليععة" (البقععاء ،واجل عرائم
اجلنسععية ،وأحكععام تتعلععق حبمايععة األطفععال  .وباإلعععافة عا ذلععك ،يُعاقععب أيضععا مبوجععب القععانون
اجلنععائي اجلديععد علع السععتقالل يف العمععل .ويهععدف التعععديل الععذي أُدخععل علع هععذا القععانون يف
عععام  2015عا احلععد مععن النشععا املتزايععد ملنظمععات الجتععار بالبشععر عععرب احلععدود املواكععب ألزمععة
اهلجرة احلالية ال مل يسبق هلا مثيل (. 74-٩4

سين - 
التنمية
ُ -٩0حعدد للععدول األعضععاء الثنع عشععرة اجلديععدة يف الاععاد األوروي هععدف بلععو املسععاعدة
اإلمنائيععة الر يععة نسععبة  0.33يف املائععة حبلععول عععام  .2015ومل يسععتطع أي بلععد مععن هععذه البلععدان
الوف ععاء هب ععذا اللت عزام ح ععىت اان .وتب ععذل هنقاري ععا قص ععارى جه ععدها لزي ععادة مس ععامهتها يف املس ععاعدة
اإلمنائية الر ية ر م التدابري التقشفية املتخذة سنويا منذ عام  .2006ويبليف املستوى احلعايل هلعذه
املس ععاعدة  0.11يف املائ ععة ( . 2٩-٩5وتق ععدم حص ععة كب ععرية م ععن املس ععاعدة اإلمنائي ععة الر ي ععة م ععن
هنقاريعا (مععن  70عا  80يف املائععة مععن خععالل قنعوات متعععددة األطعراف .ويركععز التعععاون اإلمنععائي
اهلنقععاري عل ع بنععاء املؤسسععات ،والنمععو األخضععر ،ومحايععة البيئععة واملنععاخ ،والصععحة العامععة ،وعدارة
املياه ،والصرف الصحي .ومثلت املساعدة املقدمة يف شكل منا دراسعية ومعونعة لالجئعني حصعةا
كبععريةا يف املسععاعدة اإلمنائيععة الر يععة هلنقاريععا .وتضععطلع منظمععات اجملتمععع املععدين واإلدارات العامععة
بدور وري يف تنفيذ التعاون اإلمنائي اهلنقاري (انظر النقطة  10من املرفق .
Notes
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session11/HU/midterm
UPRreportHungary28May2014
1.000.000 HUF is approximately 3500 CHF, the average monthly salary is 850 CHF before taxes.
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