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أوال -المنهجية والعملية التشاورية
ُجمع التقرير الوطني الثالث لهنغاريا المقدم إلى الفريق العامل المعني باالست تتتعراد الدورش الشت تتامل
-1
التابع لمجلس حقوق اإلنس ت ت ت تتان لى س ت ت ت تتا المبادئ التوجيهية العامة التي ا تمدها المجلس ،ونس ت ت ت تتقت و ارة
الخارجية والتجارة ووافقت لي الحكومة .وهو يتض ت ت تتمن حدو المعلوماف ن تنفيذ التوت ت ت تتياف اس ت ت تتتنادا إلى
المعلوماف التفصت ت ت تتيلية التي لدمتها الو اراف التنفيذطة والست ت ت تتلناف الوطنية المعنية حتى  1تمو /يولي ،2021

إضت ت ت تتافة إلى المعلوماف التكميلية الواردة من الفريق العامل المشت ت ت تتترو اين الو اراف المعني بحقوق اإلنست ت ت تتان،

بما في ذلك فرلت العاملة الفرعية المواضتييية بمشتار ة رثر من  50منظمة غير حكومية .و نشتتف الحكومة

الفريق العامل المعني بحقوق اإلنس تتان نتيجة االس تتتعراد الدورش الش تتامل لعام  2011المتعلق اهنغاريا لص تتد
رتد تنفيذ توتياف االستعراد (انظر(ش) المرفق  ،2البند .)1

ثانيا -اإلمار المعياري والمؤسسي الجديد منذ االستعراض الدوري الشامل السابق
اإلمار المعياري
ُ دل القانون األس تتاس تتي في ثسو مناس تتباف منذ ام  ،2016بس تتبل منها إدراح حكام جديدة ن
-2
ممارست تتة الحق في حرية التعبير والتجمع وحق النفل في الهوية الذاتية وفي ايئة تت تتحية .وا تمد في الفترة

المعنيتتة لتتانون اإلجراااف المتتدنيتتة الجتتديتتد ،ولتتانون اإلجراااف الجنتتاويتتة الجتتديتتد ،ولتتانون إجراااف المحتتارم

اإلدارية الجديد ،ولانون اإلجراااف اإلدارية العامة الجديد.

اإلمار المؤسسي
ُد ّ م مل المحكمة الدس ت ت ت ت ت تتتورية الهنغارية في ام  2019من خسل توض ت ت ت ت ت تتيع األحكام المتعلقة
-3
بممارست تتة الحق في تقدطم ىت تتكاوة دست تتتورية ،واال تراق بالنشت تتال القضت تتاوي بحكم الوالع أل ضت تتاا المحكمة
الدستورية اوتف ممارسة لضاوية ،والتخفيف من اإلدارة في ولت نظام لانوني خاص.

-4

وا تبتا ار من  1تانون الثتاني/ينتاير ُ ،2021دمجتت هيئتة المست ت ت ت ت ت تتاواة في المعتاملتة في مفوضت ت ت ت ت ت تيتة

الحقوق األست تتاست تتية ،األمر الذش يوفر مست تتتوة لى من حماطة حق ومبد المست تتاواة في المعاملة ،وذلك ألن

مؤس ت ت تست ت تتة تهتم في المقام األول بحماطة الحقوق األست ت تتاست ت تتية تست ت تتتمع ا ن إلى حاالف انتهاو المست ت تتاواة في
المعاملة( .انظر(ش) المرفق  ،2النقنة )2

-5

ويمكن الولوق في المرفق ( 2النقنة  )3لى نظرة امة لى اإلطار المييارش والمؤست ت ت ت ت تس ت ت ت ت تتي

الجديد منذ االس تتتعراد الس تتااق ،و ذلك التدااير التشت ترييية وتدااير الس تتياس تتة العامة المرتبنة انفقة األست ترة

واألوالد وحماطة الضحاطا والعنف العاولي والتعليم.

ثالثا -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان
-6

هنغاريا ملتزمة التزاما امس بض ت ت ت تتمان تنفيذ التزاماتها الدولية من خسل نظامها القانوني الوطني.

فالقانون األس ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت تتي يني لى ن القانون الوطني متوافق مع لوا د القانون الدولي المعترق اها موما

ويقبلها .وتصت ت تتبع مصت ت تتادر خرة للقانون الدولي جزاا من النظام القانوني الهنغارش بإتت ت تتدار لواوع لانونية

محلية .والمعاهداف الدولية الصت ت ت ت تتادرة التي تفرد التزاماف بحقوق اإلنست ت ت ت تتان هي جزا من القانون الوطني

ويفحي ل لانون و الوحة لبل ا تمادها و تعديلها بحيث تتوافق مع التزاماف
وتنبقها المحارم مباى ت ت ترةُ .
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هنغاريا الدولية( .)1وإضتافة إلى ذلك ،تتمتع المحكمة الدستتورية الهنغارية باختصتاص مستتقل للنظر ميما إذا

تام المعتاهتداف التدوليتة ،والبتت في والتل تدم االمتثتال (مثتل إلغتاا القتانون
رتانتت اللواوع القتانونيتة تمتثتل حك ا
المحلي المتضت تتارو) .وهنغاريا دولة طرق في غالبية االتفا ياف الدولية واألورولية لحقوق اإلنست تتان ومعظم

البروتو والف الملحقة اها.
-7

ومتا فتئتت هنغتاريتا تتد م متل مجلس حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان منتذ إنشت ت ت ت ت ت تتاوت  ،و تانتت ضت ت ت ت ت ت توا ميت اين

امي  2009و 2012و ذلك اين امي  2017و ،2019وىت ت ت ت تتغلت منصت ت ت ت تتل ناوبة رويست ت ت ت تتة المجلس في

ام  .2012وهنغاريا ملتزمة طضت ت تتا بالتعاون مع مفوضت ت تتية األمم المتحدة الست ت تتامية لحقوق اإلنست ت تتان وتعلق

همية بيرة لى اس ت تتتقسلها وفعاليتها .ووجهت د وة يارة داومة إلى اإلجراااف الخات ت تتة منذ ام .2001

وتقدم ،إضافة إلى ذلك ،تبر اف مالية ،وتقدم طضا إسهاماف خنية في نشنة المفوضية بانتظام.
-8

وتست تتتضت تتيف هنغاريا ممثلياف إلليمية ومرارز المية للخدماف المشت تتتر ة لعدد من و االف األمم

المتحدة المتخصت تص تتة والمنظماف اإلنس تتانية الدولية العاملة في ميدان تعزيز حقوق اإلنس تتان وحمايتها ،مثل

مفوضت ت تتية األمم المتحدة الست ت تتامية لشت ت تتؤون السجئين ،ومنظمة العمل الدولية ،والفاو ،واليونيست ت تتيف ،ومنظمة
الصتحة العالمية ،واالتحاد الدولي لجميياف الصتليل األحمر والهسل األحمر .ولتوفيرها موالع ومرافق لهذه

المنظماف ،تسهم إسهاما بي ار في فااة ملها من حيث التكلفة ،وفعاليت من ثم.

رابعا -االلتزامات/التعهدات الطوعية
-9

تتعهد هنغاريا بما يلي:
•

اهمة في مجلس حقوق اإلنس ت ت ت ت تتان ،وال س ت ت ت ت تتيما اتعزيز حقوق األللياف،
موات ت ت ت ت تتلة العمل ّ
وحقوق األىخاص ذوش اإل الة ،وحقوق األسرة والنفل ،وحرية الدين والمعتقد؛

•

التعاون مع دواف مجلس حقوق اإلنست ت ت تتان وسليات  ،يست ت ت تايما من خسل تتييد د وت الداومة
إلى اإلجراااف الخاتة.

خامسا -تعزيز حقوق اإلنسققان وحمايتهات تنف ذ تواققيات االسققتعراض الدوري الشققامل
لعاة 2016
-10

تلقت هنغاريا  221توتت ت ت ت ت تتية خسل فترة االست ت ت ت ت تتتعراد الدورش الشت ت ت ت ت تتامل الثاني المتعلق اها في

طار/مايو  ،2016لبلت منها (رليا و جزويا)  201توتية و حاطت لما ا  20توتية.

ومجمع في 15
وإذ تض ت ت ت ت تتع في ا تبارها حد الكلماف األلص ت ت ت ت تتى ،فإن التقرير الحالي مقتض ت ت ت ت تتل
-11
ّ
موضت ت تتو ا .ولتيست ت تتير الولوق لى ذلك ،تجدون دد توتت ت تتياف ام  2016ذاف الصت ت تتلة اين لوست ت تتين هنا
وهناو في متن الني.

-12

ويمكن االطسع لى القاومة الكاملة للتوتياف المجمعة في المرفق ( 2النقنة .)4

ألف -التصديقات والتعاون الدولي ي م دان حقوق اإلنسان
-13

ى ت يا مع تعهدها ،إمكانية التص تتديق لى مييار العمل الذش الترحت منظمة العمل
درس تتت هنغاريا ،تما ت

الدولية :حاليا اتفا ية منظمة العمل الدولية رلم  .189وهي ليس ت ت تتت من اين االتفا ياف المقترد ن طص ت ت تتدق ليها
المجلس الوطني لمنظمة العمل الدولية ،لكن هذا ال طعني ن هنغاريا ترفض التصديق ليها)2-128( .
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وهنغاريا طرق في االتفا ية بشت تتتن وضت تتع األىت تتخاص دطمي الجنست تتية ،واالتفا ية بشت تتتن مكافحة

التمييز في مجال التعليم ،و ذلك اتفا ية جنيف لعام  1951ولروتو ول ام  1967الخاتت ت ت ت ت ت تتين اوضت ت ت ت ت ت تتع

السجئين)5-128( .

نظام روما األس ت تتاس ت تتي للمحكمة الجناوية الدولية وت ت تتدلت لي  .وهنغاريا ملتزمة
-15
ووّلعت هنغاريا ا
الت ازمتا تامس ،دست ت ت ت ت ت تتتوريتا ،بجعتل النظتام القتانوني الوطني متوافقتا مع الت ازمتاتهتا التدوليتة ،ولتذلتك ُتدلتت حكتام
لانون العقولاف المتعلق بالجراوم المرتكبة ضد اإلنسانية وجراوم الحرو بحيث تتماىى مع النظام األساسي.

ولتدمتت الحكومتة مشت ت ت ت ت ت تتروع القتانون المتعلق بتإدراح النظتام األست ت ت ت ت ت تتاست ت ت ت ت ت تتي في القتانون الوطني إلى البرلمتان

()29-128 ،20-128 ،5-128
-16

ولررف هنغاريا دم التصتتديق لى اتفا ية إستتننبول .و ردف الجميية الوطنية الهنغارية ت تراحة

نها ال تؤيد التص ت تتديق لى اتفا ية إس ت تتننبول بس ت تتبل مفهومها المتمثل ميما طس ت تتمى النوع االجتما ي ونه

اللجوا القتتاوم لى النوع االجتمتتا ي( .)2فنحن نرة ن التص ت ت ت ت ت ت تتديق لى معتتاهتتدة ليس هو متتا طجعتتل منع

العنف ضت ت تتد المرة والعنف العاولي ومكافحتهما حايقة والعة ،وإنما النتاو الملموست ت تتة لوجراااف الحكومية.

()134-128 ،8-128 ،6-128
-17

ولتدمتت هنغتاريتا تقتاريرهتا التدوريتة إلى اللجنتة المعنيتة بحقوق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان ،واللجنتة المعنيتة بحقوق

األىتخاص ذوش اإل الة ،ولجنة القضتاا لى التمييز العنصترش ،واللجنة المعنية بالقضتاا لى التمييز ضتد

المرة ،ولجنة حقوق النفل .وتست ت ت تتعى الحكومة جاهدة ،في حدود لدراتها ،إلى است ت ت تتتئصت ت ت تتال ش ترارم سخر،
و ذلك إلى تنفيذ توتت ت تتياف هيئاف معاهداف األمم المتحدة واإلجراااف الخاتت ت تتة،42-128 ،41-128( .

)45-128 ،44-128 ،43-128

باء -البنية التحتية لحقوق اإلنسان ،بما ي ذلك المؤسسات الومنية لحقوق اإلنسان
اكوك متعلقة بحقوق اإلنسان
-18

يؤدش القض تتاا المس تتتقل والمحكمة الدس تتتورية ومفود الحقوق األس تتاس تتية دو ار حاس تتما في ت تتون

حقوق اإلنستان وستيادة القانون .ويكفل النظام الدستتورش الهنغارش احترام حقوق اإلنستان حتى في ظل نظام

لانوني خاص .وتكفل الفقرة  2من المادة  54من القانون األست ت ت تتاست ت ت تتي دم تعليق تنبيق هذا القانون و دم

تقييد مل المحكمة الدستتتورية ،في ظل نظام لانوني خاص .واستتتمر مل المحكمة الدستتتورية خسل حالة
الخنر المعلنة بست ت ت تتبل جاوحة وفيد ،19-ولدمت المحكمة مراجعة دست ت ت تتتورية مست ت ت تتتقلة ومناست ت ت تتبة ل حكام

القانونية (رما هي الحال في الظروق العادطة)؛ ويست تترف القوا د اإلجراوية الخاتت تتة نشت تتنتها،21-128( .

)28-128 ،27-128 ،26-128
-19

وخسل الفترة محل النظر ،ا تمدف هنغاريا ،بمش تتار ة المجتمع المدني ،خنم مل لناعية دة

لحقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان ،مثتل االست ت ت ت ت ت تتتراتيجيتة الوطنيتة لودمتاح االجتمتا ي و البرنتام الوطني لو تالتة .وتحتدد

هتذه االست ت ت ت ت ت تتتراتيجيتاف غتاطتاف ومؤىت ت ت ت ت ت تراف رثر است ت ت ت ت ت تتتهتدافتا ممتا لتد توفره خنتة متل وطنيتة تامتة لحقوق
اإلنسان)23-128( .
-20

وتعمل ا لية الولاوية الوطنية في إطار مفوضتية الحقوق األستاستية .و ادف ميزانية المفوضتية اين

امي  2013و 2021انس ت ت ت تتبة إجمالية لدرها  87,5في الماوة من  1 138,2مليون فورنت إلى 2 134,2

مليون فورنت ،وذلك ساسا لتمكين المفوضية من داا المهمة المذ ورة سنفا.
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وا تبتا ار من  1تانون الثتاني/ينتاير ُ ،2021دمجتت هيئتة المست ت ت ت ت ت تتاواة في المعتاملتة في مفوضت ت ت ت ت ت تيتة

الحقوق األس ت ت ت تتاس ت ت ت تتية .ويوفر النموذح الجديد ،الذش يتماى ت ت ت تتى مع األحكام ذاف الص ت ت ت تتلة من لانون االتحاد

األورولي ،مستوة لى من الحماطة لحق ومبد المساواة في المعاملة ،وذلك ألن مؤسسة محاطة بضماناف

دس ت ت تتتورية لوية تنظر ا ن في لض ت ت تتاطا المس ت ت تتاواة في المعاملة .وتولت المفوض ت ت تتية مهام هيئة المس ت ت تتاواة في

المعاملة بكامل سلناتها وتلقت الموارد الكامية لتنفيذ هذه المهام الجديدة)55-128 ،32-128( .
-22

ويتولى مفود الحقوق األس تتاس تتية الرت تتد المس تتتقل إل مال حقوق النفل .ويولي المفود ( مين

المظالم) اهتماما خاتا لحماطة حقوق النفل ،ال سيما من خسل اتخاذ إجراااف بحكم منصب  .و ثناا الفترة
المعنية ،تبين التحايقاف العديدة و ذلك المش ت ت تتاريع العديدة التي اس ت ت تتتهّلها المفود ن مين المظالم طض ت ت تتع

بانتظام المست ت ت تتاول المتصت ت ت تتلة بضت ت ت تتمان حقوق النفل وحمايتها في اؤرة اهتمام  .وفي الحاالف العاجلة التي
المشرع بتلصى لدر من العناطة.
طشير إليها المفود ،يتصرق
ّ

-23

ولحماطة األست ت تتر واألطفال ،نشت ت تتا الفريق العامل المعني بقانون األست ت ترة ،الذش طظل  -بمشت ت تتار ة

الفريق العامل المعني بحقوق اإلنستان  -لى اتصتال بترثر من  60منظمة من منظماف المجتمع المدني.
والمهام المنوطة بالفريق العامل هي تحديد نقال التدخل التي تس ت ت ت ت ت تتتوجل تش ت ت ت ت ت تريعاف وإنفاذا وتنظيما لعمل

الس ت ت ت ت ت تتلناف وغير ذلك من التدااير ،ود ارس ت ت ت ت ت تتة التدااير التي يتعين لى الحكومة اتخاذها في مجال حماطة

األسر واألطفال والنساا)35-128( .
المساواة ي الحقوق وعدة التم ز
-24

طكفل القانون األس ت تتاس ت تتي الحقوق األس ت تتاس ت تتية لكل فرد دون تمييز لى ش س ت تتا

ان ،مثل العرق

و اللون و الجنس و اإل تالتة و اللغتة و التدين و الرش الست ت ت ت ت ت تيتاس ت ت ت ت ت تتي و ش رش سخر و االنتمتاا اإلثني

و االجتمتا ي و الثروة و الميسد و ش ظرق سخر ّطتا تان .وينبغي تنبيق حكتام القتانون األست ت ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت ت تتي
ويس للقتانون في النظتام القتانوني
واحترامهتا في جميع مجتاالف الحيتاة وفروع القتانون ،بتا تبتارهتا المصت ت ت ت ت ت تتدر الر ا

الهنغارش .ويني لانون المستتاواة في المعاملة لى وجوو معاملة جميع األىتتخاص في ارضتتي هنغاريا انفس

االحترام .إن لانون المس ت تتاواة في المعاملة اوت ت تتف لانونا اما لمناهض ت تتة التمييز طجعل ت ت تتس القوا د القاومة
ىت تتاملة ،وهو يتماىت تتى مع المعايير الدولية ذاف الصت تتلة ويتضت تتمن حكاما متست تتقة وىت تتاملة ومفصت تتلة لمناهضت تتة

التمييز .وإضت ت ت ت ت ت تتافتة إلى األحكتام العتامتة ،يني القتانون لى إنفتاذ المست ت ت ت ت ت تتاواة في المعتاملتة في مجتاالف محتددة

ويحظر التمييز المباىر وغير المباىر لى حد سواا)52-128 ،49-128 ،48-128 ،39-128( .
استقالل السلطة القضائية
-25

طكفل القانون األس تتاس تتي والتش تريعاف القناعية ذاف الص تتلة اس تتتقسل الس تتلنة القض تتاوية .والقض تتاة

ال طخضتتعون إال للقانون وال طجو ن يتلّقوا تعليماف بشتتتن نشتتاطهم القضتتاوي .وال طجو للقضتتاة ن طكونوا

ضتاا في حزاو ستياستية و ن طشتار وا في نشتنة ستياستية .وتنظيم الستلنة القضتاوية هو طضتا مستتقل،

ويرس ت تتها رويس المكتل الوطني للقض ت تتاا ،وهو لاد ،ويض ت تتمن القانون األس ت تتاس ت تتي اس ت تتتقسل

ن الس ت تتلنة

التنفيذطة .ويتقاست تتم الرويس االختصت تتاتت تتاف مع المجلس الوطني للقضت تتاا الذش ال طجو ن طكون ضت تتا ه

ستوة لضتاة .فحتى لجنة البند ية ا ترفت في ام  2019بتن ددا من العناتتر المحورية للنظام القضتاوي

الهنغارش وستتلناف رويس المكتل الوطني للقضتتاا نقلت إلى المجلس الوطني للقضتتاا .وتضتتمن لوا د تقييم
طلباف تاقّلد منصتتل لضتتاوي ن متى ُ ّين مرىتتع و ُرّلي ،ان لهيئاف القضتتاة المنتخبة دور حاستتم .وهذا
طعني ن إما مجلس لضتاوي محلي طحدد ترتيل المتقدمين و المجلس الوطني للقضتاا يوافق موافقة مستبقة

يادة متوست ت ت ت ت تتم رواتل القضت ت ت ت ت تتاة انست ت ت ت ت تتبة  32في الماوة في
لى تعيين المرىت ت ت ت ت تتع الثاني و الثالث .ويلي
ا

GE.21-11300

5

A/HRC/WG.6/39/HUN/1

نمو في الرواتتتل بتتترثر من  12في المتتاوتتة في تتام  2021و 13في المتتاوتتة في تتام ،2022
تتام ُّ 2020

األمر الذش طكفل استقسل القضاة.
-26

ويحدد المجلس الوطني للقضت تتاا ميزانيت الخاتت تتة لبل الست تتنة التي تتعلق اها ،ويبرم من ثم اتفالا

بشت تتتنها مع رويس المكتل الوطني للقضت تتاا .وتشت تتكل ميزانية المجلس الوطني للقضت تتاا فصت تتس منفصت تتس في

ميزانية المكتل الوطني للقضاا.
-27

و ن مل المحكمة الدس تتتورية ،ال طمكن تغيير المنظمة وال اختص تتات تتاف المحكمة الدس تتتورية دون

تحقيق الهدق المش تتروع في دولة دطمقراطية .وينتخل البرلمان ض تتاا المحكمة الخمس تتة ش تتر بتغلبية مؤهلة

لمدة اثني شت تتر اما ،لما بتن إ ادة انتخااهم ممنو ة .ويصت تتون دد من التدااير است تتتقسل لضت تتاة المحكمة

الدست تتتورية :الحصت تتانة مكفولة ما في حالة لضت تتاة المحارم العاديين؛ وال طجو لقضت تتاة المحكمة الدست تتتورية ن
طكونوا ضاا في حزاو سياسية و ن طشار وا في نشنة سياسية)152-128 ،150-128( .

النظاة االنتخابي
-28

اراست ت ت ت ت ت تم اإلطتار القتانوني لسنتختابتاف البرلمتانيتة حتدود التدواور االنتختاايتة في االنتختابتاف البرلمتانيتة

بنريقة تكفل لى مست تتتوة ممكن من التناست تتل .وتمتثل األحكام المتعلقة باإل سناف الست تتياست تتية في الحملة

المعايير الدولية ،و ذلك متنلباف المحكمة الدست ت ت ت تتتورية الهنغارية .وفي الولت نفست ت ت ت ت  ،تضت ت ت ت تتمن
االنتخااية
ا
ال تتولف فااة الحملة لى المص ت ت تتادر المالية المتاحة ل طراق ،وتس ت ت تتهم من ثم في العملية الدطمقراطية.
وتهدق الحدود القصتوة لتمويل الحمسف االنتخااية العامة والنفقاف إلى ضتمان تكافؤ جميع المرىتحين في
الفرص .ويننبق االست ت ت تتتعراد المست ت ت تتتقل من خسل مكتل مراجعة الحست ت ت تتاباف الحكومي ،و ذلك متنلباف

الشفامية الواسعة النناق ،لى تكاليف الحملة.
-29

األسا

ولجان االنتخاباف هي هيئاف مس ت ت ت ت ت تتتقلة تخدم الناخبين ،وتخض ت ت ت ت ت تتع للقانون فقم ،وتتمثل مهمتها

في تحديد نتاو االنتخاباف ،وضمان نزاهة االنتخاباف ولانونيتها ،وضمان الحياد ،واستعادة النظام

القانوني لسنتخاباف إن لزم األمر .وينتخل البرلمان األ ض ت تتاا الس ت تتبعة وثسثة ض ت تتاا مناولين في اللجنة

الوطنية لسنتخاباف لمدة تسع سنواف اناا لى التراد من رويس(ة) الجمهورية.
-30

ووجدف بعثة منظمة األمن والتعاون في ورولا/مكتل المؤسساف الدطمقراطية وحقوق اإلنسان ن

في االنتخاباف البرلمانية لعام  2018احتُرمت الحقوق والحرياف األس ت ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت ت تتية ،وى ت ت ت ت ت تتكل اإلطار القانوني
االنتخااي ساسا اميا النتخاباف دطمقراطية ،ووفت إدارة االنتخاباف اواليتها بكفااة)124-128( .

جيم -التعاون مع المجتمع المدني على االرتقاء بحقوق اإلنسان
المشاورة العامة
-31

ميما يتعلق بالحوار الرس ت ت ت تتمي وغير الرس ت ت ت تتمي والمش ت ت ت تتاورة العامة اين الحكومة والمجتمع المدني،

وتماىت تتيا مع لانون المشت تتار ة العامة ،تنشت تتر جميع مشت تتاريع القوانين والم ارست تتيم الحكومية والم ارست تتيم الو ارية

لى تتتفحة الحكومة الشتتبكية لبل تقدطمها إلى البرلمان .ويتعين إجراا مشتتاوراف امة في إطار مشتتاوراف

جامعة (إلزامية) و مباىترة (اختيارية) .و لى الو ير المستؤول ن تتياغة لانون معني ن ينظر في ا راا

الواردة ويعد ملخصتتا اما لها؛ فإن ُرفضتتت سراا ،ال يزم نشتتر ىتترد موحد ألستتباو الرفض ،التي طجل نشتترها
لى المولع الشبكي مع لاومة من يدلون بآراوهم.
-32

وفي مجال حقوق اإلنس تتان ،طكفل الفريق العامل المعني بحقوق اإلنس تتان إمكانية إجراا مش تتاوراف

مستتفيضتة .فقد نشتتف الحكومة الفريق العامل المعني بحقوق اإلنستان اهدق رويس هو رتتد إ مال حقوق
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اإلنست ت ت ت ت ت تتان في هنغاريا ،وإجراا مشت ت ت ت ت ت تتاوراف مع منظماف المجتمع المدني ،والرابناف التمثيلية ،وغيرها من

الهيئاف المهنية والدست ت تتتورية ،إضت ت تتافة إلى تعزيز االتصت ت تتاالف المهنية ذاف الصت ت تتلة( .انظر(ش) المرفق ،2

النقنة )1
-33

والمجلس الوطني االلتصتتادش واالجتما ي هيئة استتتشتتارة ومشتتورة تضتتم ممثلين ن رلاو العمل

والموظفين والمنظمتاف غير الحكوميتة وممثلين ن األوست ت ت ت ت ت تتال العلميتة والفنون ،إضت ت ت ت ت ت تتافتة إلى ممثلين ن
الكناوس القاومة ،تقدم سراا في مواضت ت تتيع ىت ت تتتى وتثير تست ت تتا الف مام الهيئاف الحكومية ،وهي مست ت تتتقلة ن

البرلمان والحكومة)40-128 ،36-128( .
النفاذ إلى البيانات العامة
-34

تماى ت ت ت تتيا مع المعايير الدولية واألورولية ،ال طس ت ت ت تتمع لانون المعلوماف اتحمل تكاليف اليد العاملة

إال في طلل البياناف العامة ،إن اننوة الوفاا بنلل البياناف لى استتتخدام غير متناستتل للموارد البش ترية
الس مة لتنفيذ األنشت ت ت ت تتنة األست ت ت ت تتاست ت ت ت تتية للمنظمة التي تؤدش وظاوف امة .ويجل ن يثبت مرالل البياناف

مبرراف فرد التكاليف .وال طمكن ن تكون تلبية طلباف البياناف مشت ت تتروطة بالدفع المست ت تتبق للتكاليف ذاف

نر النرق النالل في غضتون  15يوما من تاريخ
الصتلة إال في حاالف استتثناوية .وفي هذه الحاالف ،طخ ا
است تتتسم طلب بما إن ان هناو ش حل اديل متاد ادال من تقدطم نست تتخة من تلك الوثاوق .وتتماىت تتى القيود
مع المعايير الدولية المننبقة ،وهي ضرورية ومتناسبة في مجتمع دطمقراطي.

-35

وفي الفترة المعنية ،لم تحدو تغييراف جوهرية في اإلطار القانوني ذش الصتتلة ان من ىتتتنها ن

تؤدش إلى إجراا مشاوراف امة مستفيضة)156-128 ،37-128( .

عمل منظمات المجتمع المدني
-36

مع ن الهدق المش ت ت ت ت تتروع المتمثل في فرد ليود لى منظماف المجتمع المدني التي تس ت ت ت ت تتتخدم

التمويتل األجنبي لتد لرتت محكمتة العتدل األوروليتة ولجنتة البنتد يتة ،فتإن وضت ت ت ت ت ت تتع اإلطتار القتانوني المعتدل

وا تماده تماىيا مع توجيهاف محكمة االتحاد األورولي ،ولالتعاون الوثيق مع المفوضية األورولية ،جاريان.

()168-128 ،38-128
-37

و ن التقييتد المحتمتل لحقوق المتدافعين ن حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان ،ينبغي التشت ت ت ت ت ت تتديتد لى ن القتانون

األستاستي طكفل الحقوق األستاستية لكل فرد دون تمييز لى ش ستا

ان مثل الرش الستياستي و غيره من

ا راا .و ش اختسق في المعاملة طستتند إلى رش ستياستي و رش سخر و االنتماا إلى منظمة هدفها حماطة

مصت تتالع معينة و ش وضت تتع سخر يؤدش إلى معاملة هؤالا األىت تتخاص معاملة دون المنلوو ،طعتبر تميي از

مباىت ار طحظره القانون .ويني لانون المستاواة في المعاملة و ذلك التشتريعاف القناعية لى ستبل انتصتاق
لانونية فعالة ند ولوع تمييز .ويوفر االجتهاد القض تتاوي  -ادوره  -للمحكمة الدس تتتورية حماطة واس تتعة :من

خسل الوس ت تتاول الجديدة لتقدطم الش ت تتكاوة الدس ت تتتورية ليس ض ت تتد القوا د القانونية فحس ت تتل ،ال ض ت تتد األحكام

القضتتاوية طضتتا .ولذلك ،طمكن النعن في ش انتهاو مز وم للحقوق لى يد الهيئاف الحكومية مام محارم
مستقلة وحتى مام المحكمة الدستورية.

المعايير الدولية واألورولية لحقوق اإلنست ت ت ت تتان امتثاال تاما .وينبق
ويمتثل لانون الحق في التجمع
-38
ا
القتانون حس تنظيميتا وتعريفتا مفتاييميتا يتنتاست ت ت ت ت ت تبتان تمتامتا مع النمتاذح التنظيميتة األجنبيتة المجرلتة من جتل
التغلل لى المشارل المذ ورة سنفا .وييسر القانون الجديد حرية التجمع ويحاول استبعاد إمكانياف الحد من
الحق في التجمع اتنظيم متماسك وواضع واستخدام تعاريف واضحة.
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-39

وميما يتعلق بحرية تكوين الجميياف ،تعترق هنغاريا بإس ت ت تتهام المنظماف غير الحكومية الحيوش في

تعزيز الايم واألهداق المشت ت تتتر ة (طعمل في هنغاريا رثر من  60 000منظمة غير حكومية) .وهي ال تكتفي

بتتداا دور هتام في الم ار بتة التدطمقراطيتة للحكومتة وتش ت ت ت ت ت تتكيتل الرش العتام ،اتل تُج ي
تاو ه إلى التصت ت ت ت ت ت تتدش لبعض

الص تتعولاف االجتماعية وتلبية احتياجاف خرة من الس تتياس تتاف المجتميية .ومنظماف المجتمع المدني ى تتكال
للتعبير ن الدطمقراطية والتنظيم الذاتي للمجتمع ،ويست ّتهل اإلطار القانوني ذو الصتتلة ستتير ملها ستتي ار ستتليما.
ويجو للمنظماف التي لها الحق في حرية تكوين الجميياف ممارس تتة ش نش تتال ينس تتجم مع القانون األس تتاس تتي

وال طحظره القتانون .ولمقتض ت ت ت ت ت تتى الحق في تكوين الجمييتاف ،ال طجو إنشت ت ت ت ت ت تتاا هيئتاف مس ت ت ت ت ت تتلحتة ،وال طجو

االض ت ت تتنسع بتنش ت ت تتنة متابعة المهام العامة التي طمنحها القانون للوالطة القض ت ت تتاوية الحص ت ت ترية للهيئاف العامة.

وتكفل التشتريعاف الهنغارية العمل المشتروع للمنظماف التي لها الحق في حرية تكوين الجميياف ،بما في ذلك
األحزاو الس ت تتياس ت تتية ،من خسل إمكانياف تدخل النيابة العامة المس ت تتتقلة والس ت تتلنة القض ت تتاوية(،161-128( .)3

)167-128 ،166-128 ،165-128 ،164-128 ،163-128 ،162-128

دال -األسرة
-40

األست ت ترة وحدة س ت تتاس ت تتية في المجتمع و س ت تتا

بقاا األمة .ولذلك ،فإن هنغاريا توليها ولوية ليا.

ويحمي القانون األستتاستتي مؤس تستتة الزواح اوتتتفها اتحادا طوعيا اين رجل وامرة؛ و ستتا

الروابم األس ترية

هو الزواح والعسلة اين الوالدين واألطفال .ويني القانون األست ت ت ت تتاست ت ت ت تتي منذ ام  2020لى ن األم امرة
واألو رجل .وهذا طعكس الحايقة البيولوجية؛ و ند لراات مقترنا بتحكام خرة من القانون األستاستي ،طنرد
يما الهدق منها خدمة األجيال القادمة)122-128( .

-41

ويني القانون المدني لى ن الست ت تتن القانونية للزواح هي  18اما .وال طجو للقات ت ت ترين الذين

تزيد مارهم ن  16اما الزواح إال اس ت ت ت ت تتتثناا ،وفقم إن ان بإمكانهم تقدطم الموافقة المس ت ت ت ت تتبقة من هيئة

الوتت تتاطة .ولبل إتت تتدار هذه الموافقة ،تجرش هيئة الوتت تتاطة تحايقا د يقا (وهو مفصت تتل تفصت تتيس امس في

المرفق  ،2النقنة  .)3و ل وا يح لاتر دون هذه الموافقة المسبقة باطل)123-128( .
-42

ولتد م األ واح التذين طعتزمون اإلنجتاو ،توفر هنغتاريتا التلايع االتت ت ت ت ت ت تتننتا ي وتست ت ت ت ت ت تتدد تكتاليف

إجراا التخصت ت تتيل في األناايل ست ت تتت مراف لى لصت ت تتى تقدير وخمست ت تتة تلايحاف اتت ت تتنناعية (حتى تبل

األم  45اما))172-128( .
-43

وفي ظل حماطة األس ت ترة ،تست تتعى هنغاريا جاهدة إلى تحقيق المست تتاواة اين المرة والرجل من خسل

تعزيز مشت تتار ة المرة في ست تتوق العمل دون ن ُط اجنى ليها بست تتبل الحمل .وهذا الست تتبل الجوهرش ،ش ارافاه
األس ت ت ت ت ت ترة ،هو ست ت ت ت ت تتا تدااير ديدة اتخذتها الحكومة الهنغارية ،انظر(ش) دناه،34-128 ،22-128( :

)57-128 ،47-128 ،43-128
•

تنوير نظام الحضت تتانة :جرف هنغاريا في ام  2017إتت تتسحا واست تتع النناق لخدماف
الحض تتانة من خسل إنش تتاا نظام لاوم لى النلل (انظر(ش) التفات تتيل في الملحق .)2

فتتإن لم تكن هنتتاو حض ت ت ت ت ت ت تتانتتاف محليتتة و رتتانتتت تعمتتل بكتتامتتل طتتالتهتتا ،اامكن الوالتتدين
الحص ت ت تتول لى إ انة مالية بايمة  40 000فورنت ( 140دوال ار مريكيا) ى ت ت تتهريا إليداع
دور حض ت ت ت تتانة/حض ت ت ت تتاناف ت ت ت ت تتغيرة تابعة
دور حض ت ت ت تتانة
ا
اولية/مكان العمل و ا
طفالهم ا
لست ت تتلناف غير محلية ثناا ملهم .و ادف لدراف الحضت ت تتاناف انست ت تتبة  67في الماوة من
تتام  2010إلى تمو /يولي ت  .2021ويس ت ت ت ت ت ت تتا تتد هتتذا التنور لى مكتتافحتتة وج ت
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المساواة اإللليمية ،ويد م اإلدماح االجتما ي ل طفال المحرومين ،ويسا د لى التوفيق

اين العمل والحياة األسرية ،ويد م توظيف المرة)170-128 ،34-128 ،25-128( .

•

تخفيض تتاف ض تريبية ل س تتر :تنبق هنغاريا نظاما س تتخيا للتخفيض تتاف الض تريبية ل س تتر.

ويمكن تخفيض ضتريبة الدخل الشتخصتي تدريجيا حستل دد األطفال الذين يرليهم دافع

الضت ت ت ت ت ت ت اروتتل .وفي الفترة الممتتتدة اين تتامي  2016و ،2019تض ت ت ت ت ت ت تتا ف مبل الم ازطتتا
الضت ت تريبية ل س ت تتر التي لديها طفسن .ويمكن تقس ت تتيم هذه المزاطا الضت ت تريبية اين األمهاف

وا باا (معظم المستفيدين نساا))170-128 ،47-128( .
•

ي اود ر تتاطتتة النفتتل :ا تبتتا ار من تتام  ،2016طمكن توظيف الوالتتدين اللتتذين يزيتتد مر
طفالهما ن  6ىت ت تتهر دون ن طفقدا هليتهما للحصت ت تتول لى ادل ر اطة النفل و ي اود

ر اطة النفل .وإضتتافة إلى ذلك ،طمكن لنلبة التعليم العالي الذين لديهم طفال الحصتتول

لى ستنتين من استتحقاق ر اطة النفل منذ ام  .2018وا تبا ار من ام  ،2020تتبع
األجداد غير المتقا دين مؤهلين طضت تتا للحصت تتول لى ي اود ر اطة النفل إذا ان س
الوالدين ( و العاول الوحيد) طعمل)62-128 ،47-128( .
-44

وفي ام  ،2021نشتف هنغاريا "ارنام إسكان األسرة" المعقد الذش يد م األسرة لتشييد منا لها.

ويشت تتمل هذا البرنام الد م المالي المباىت تتر (مثل اإل اناف غير القاالة لسست تتترداد ،إ انة إست تتكان األس ت ترة
و لرد الحكومة الس ت تتكني) ،ومعاملة مواتية لض ت تريبة الايمة المض ت تتافة (مثل اإل فاا الخاص من ض ت تريبة

الايمة المضت تتافة ل ست تتر التي لديها طفل واحد لى األلل) ،ود م تجديد المنا ل .ويرد الوتت تتف التفصت تتيلي

للبرنام في المرفق ( 2النقنة )70-128 ،47-128( .)3
-45

وتولي ستتياستتة األسترة الهنغارية اهتماما خاتتتا ألستتر العاول الوحيد .فا تبا ار من ام  ،2017اد

إ ناا األولوية لهذه األست تتر لقبول طفالها في الحضت تتاناف؛ وفي ام  ،2018نشت تتتف هنغاريا مر ز العاول

الوحيد حيث طست ت تتا د المحامون والمحامياف والعاملون والعامسف في مجال ر اطة األست ت ترة و لماا و الماف
النفس وغيرهم من المهنيين والمهنياف األسر ذاف العاول الوحيد.

وفي ام ُ ،2019وضعت خنة مل مخصصة لحماطة األسرة .ويمكن للمتزوجين في إطار هذا
-46
البرنام التقدم بنلل للحصت ت ت ت ت ت تتول لى "إ انة تا اح ُّست ت ت ت ت ت تل لدوم طفل" ،وهي لرد مواف جدا ل واح الذين

طخننون إلنجاو طفال في غضت تتون ش ت ترة وام .وتتضت تتمن خنة العمل طضت تتا إ انة خاتت تتة غير لاالة
لسست تتترداد ل ست ترة التي لديها ثسثة طفال لى األلل لشت تراا ست تتيارة اولية (انظر(ش) التفاتت تتيل الواردة في

المرفق  ،2النقنة )70-128 ،47-128( .)3
-47

و خي ار ،فإن التعليم من جل الحياة األس ت ترية جزا تت تتيل من المنه الد ارست تتي األست تتاست تتي الوطني

التذش طظهر في جميع المواد تقريبتا .ويعتال موضت ت ت ت ت ت تتوع األخسق التذش يتدر في الصت ت ت ت ت ت تتفوق من  1إلى 8
جوانل مختلفة من المس ت ت ت تتاواة اين المرة والرجل والحياة األست ت ت ت ترية ،ويجو للمدار

(التعليم من جل الحياة األسرية) في الصفوق )59-128 ،57-128( .12-1

هاء -المرأة والمساواة ب

ن تقدم مادة منفص ت ت ت تتلة

النساء والرجال

المرأة ي سوق العمل والفجوة ي األجور
-48

تشتتجع الحكومة الهنغارية توظيف النستتاا اللواتي يرلين طفاال .وينبغي ال طستتتبعد العمل واألسترة

حتدهمتا ا خر ،اتل ينبغي ن طكونتا نصت ت ت ت ت ت ترين متكتاملين .فقتد ال معتدل توظيف النست ت ت ت ت ت تتاا السوي تتراود
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مارهن اين  20و 64اما  67في الماوة في ام  2020وفقا للمكتل اإلحص ت ت ت ت تتاوي للجما اف األورولية

سحظ ربر يادة في الفئة الفرعية للنستاا اللواتي يرلين
(مقارنة انستبة  54,6في الماوة في ام  .)2010وتُ ا
تغار (انظر(ش) التفاتيل الواردة في المرفق  .)2وتستفيض ،تحديدا ،خنة مل تمكين المرة في
ا
طفاال
األسترة والمجتمع  ،2030-2021التي استتتُشتتير فيها خبراا ومنظماف غير حكومية ،في التوفيق اين العمل
والحياة األس ت ت ت ترية لى خير وج  ،وتمكين المرة في المناطق التي تكون فيها ممثلة تمثيس نالصت ت ت ت ا ،وتوفير
حماطة التصادطة وتحية واجتماعية للرجل والمرة لى لدم المساواة)66-128 ،58-128 ،25-128( .

-49

وتيست تتر هنغاريا ودة األمهاف إلى ست تتوق العمل اواست تتنة تدااير مختلفة (،62-128 ،47-128

:)72-128 ،170-128
•

في  1تمو /يولي  ،2021ارتفع معدل ي اود ر اطة األطفال (است ت ت ت تتتحقاق ل مهاف لمدة
 168يومتا بعتد الوالدة) من  70في المتاوتة إلى  100في المتاوتة من ارتتل األم الشت ت ت ت ت ت تتهرش

•

في إطتار ارنتام خنتة العمتل لحمتاطتة الوظتاوف ،طجو ألرلتاو العمتل التذين يوظفون سبتاا

اإلجمالي السااق؛

و مهاف لديهم طفال ت ت تتغار ن طنالبوا بإ ادة جزا من ضت ت تريبة المس ت تتاهمة االجتماعية

وجباطة التدريل المهني .ولد ُرفع مبل هذا االستحقاق في ام 2019؛
•

ا تبتتا ار من  1تتانون الثتتاني/ينتتاير  ،2020تتدلتتت القوا تتد المتعلقتتة بتتالعمتتل اتتدوام جزوي

•

اد م مالي من ارنام "المرة في األس ت ت ت ت ت ترة وفي مكان العمل" ،نش ت ت ت ت ت تتا  71مر از اوليا

لصالع الموظفين (انظر(ش) بالتفصيل في المرفق )2؛

ومهنيا بحلول ام  .2018وتقدم هذه المرارز ارام تدريبية وإرىت ت ت تتادطة وتوجيهية بشت ت ت تتتن
التنمية الشت تتخصت تتية للمرة ومهاراتها في مجال تنظيم المشت تتاريع والعمل الحر .وتقع غالبية

هذه المرارز في مناطق رثر حرمانا في هنغاريا؛
•

منذ  1انون الثاني/يناير  ،2020اد إ فاا النس ت ت ت تتاا السوي لديهن رلعة طفال من دفع

•

من تتذ تتام  ،2018ا تتد تق تتدطم م تتا طست ت ت ت ت ت تتمى بمنح تتة الوالدة (مبل إجم تتالي) إلى األمه تتاف

ضراول الدخل الشخصي مدة الحياة؛

الهنغارياف اللواتي طعشن خارح حدود البسد.

وتُظهر الفجوة في األجور في هنغاريا انخفاضتا واضتحا ،إذ ال الفرق في إجمالي األجر بالستا ة
-50
اين الرجال والنست ت ت ت ت ت تتاا  14,2في الماوة في ام ( 2018مقارنة ا  17,6في الماوة في ام  2010و15,3
في الماوة في المتوست ت ت ت ت ت تتم في االتحاد األورولي في ام  .)2018ويعزة هذا االنخفاد إلى الزيادة الكبيرة

في األجور في القنتا تاف التي تكون فيهتا المرة ممثلتة تمثيس اوتدا (رمتا هي الحتال في الر تاطتة الصت ت ت ت ت ت ت حيتة

و التعليم و اإلدارة العامة .انظر(ش) التفاتيل الواردة في المرفق  .)170-128 ،62-128( .)2وإضافة

إلى ذلك ،فإن ايئة المشاريع التجارية الهنغارية مناسبة للمرة ،ما يتضع من تقرير البنك الدولي ن "المرة

و نشنة األ مال والقانون  ،"2019إذ سجلت هنغاريا  93,75من تل .100
مشاركة المرأة ي الحياة العامة والسياسية
-51

من األهمية بمكان لهنغاريا ن تحص ت ت ت تتل المرة لى فرص متكافئة للمش ت ت ت تتار ة في الحياة العامة،

بما في ذلك في التش ت ت ت تريعاف .ولدال مما طست ت ت تتمى بالتحصت ت ت تتيي الجنست ت ت تتاني (الذش يتجاهل مؤهسف مقدمي

النلب تتاف وهليتهم) ،تؤمن هنغ تتاري تتا اتك تتافؤ الفرص .وتعم تتل ح تتالي تتا ثسو و يراف في الحكوم تتة الهنغ تتاري تتة،
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إحداهن و يرة ى تتؤون األست ترة ،المس تتؤولة ن س تتياس تتة األست ترة .وإض تتافة إلى ذلك ،طقدم ارنام التدريل لى

المهاراف الايادطة العامة للمرة  -الذش است ت ت تتتُهل في ام  2018اد م من ارنام المواهل الوطني  -تدريبا
مجانيا وموجها نحو الممارس ت ت ت ت ت تتة للنس ت ت ت ت ت تتاا اللواتي تتراود مارهن اين  18و 36اما والسوي طنمحن إلى

المشت ت تتار ة في الحياة العامة .وتست ت تتا د ندطة وجميياف دة لى تحقيق هذه األهداق (انظر(ش) تفاتت ت تتيل

ذلك في المرفق ( 2النقنة )65-128 ،64-128 ،63-128( .))3
-52

وتحظى النس ت ت ت ت ت ت تتاا العتتامسف في اإلدارة العتتامتتة بتتالتتد م وفقتتا لقتتانون اإلدارة الحكوميتتة (انظر(ش)

التفاتيل في المرفق ( 2النقنة )62-128( .))3
العنف العائلي

من التنوراف الروي اس ت ت تة في نظام الخدماف الهنغارية لضت ت تتحاطا العنف العاولي إنشت ت تتاا مؤس ت ت تست ت تتاف
-53
جديدة دة.
-54

ولمنع تصتتا د حاالف العنف ،نشتتتف هنغاريا خدمة ستتياراف إستتعاق إدارة األ ماف في ام 2018

تعمل لى المستتوة اإللليمي وتقدم خدماف لانونية ونفستية واجتماعية .ويوفر خم االتصتال المباىتر المجاني

التذش تقتدمت الختدمتة الهتاتفيتة الوطنيتة إلدارة األ تماف والمعلومتاف لى متدار الست ت ت ت ت ت تتا تة واألس ت ت ت ت ت تتبوع معلومتاف،

ويست ت تتا د لى إطجاد متوة سمن للضت ت تتحية في حالة األ ماف الحادة .وتوفر مرارز األ ماف المتوة والمست ت تتا دة

نروا إلى مغادرة منا لهم (ست ت تواا
(القانونية والنفست ت تتية واالجتماعية) المعقدة لضت ت تتحاطا العنف العاولي الذين اضت ت ت ُ
رانوا بمفردهم م لديهم األطفال) ،لمدة تصتتل إلى  4ستتاايع .وتستتتو ل مسجا س ترية ضتتحاطا العنف العاولي

الش ت ت ت ت تتديد المعرض ت ت ت ت تتة حياتهم للخنر .وتعمل  8مسجا في الولت الراهن ،األمر الذش يوفر مارن إلامة لمدة

ادة اإلدماح االجتما ي للضت تتحاطا ،وهي ُدور توفر مست تتارن
تصت تتل إلى  6ىت تتهر .وتست تتا د دور التتهيل في إ ا
لمدة طويلة (تصتل إلى  5وام) وتقدم مستا دة لانونية ونفستية للمستتتجرين .ولد حظي هذا اإلطار المؤستستي
اد م مالي بير في الستنواف الماضتية ،وهو مفصتل في المرفق ( 2النقنة  .)3وفي الولت الراهن ،طعمل إلى
جتانتل الختدمتة الهتاتفيتة الوطنيتة إلدارة األ متاف والمعلومتاف  20مر ز متاف ،و 21دار تتتهيتل ،و 8مسجا

ست ترية ،و 7س تتياراف إس تتعاق إلدارة األ ماف ،ومس تتكنين مؤلتين بقدرة اس تتتيعاو موس تتعة .وفي الفترة اين امي

 2014وُ ،2017نظمت  5حمسف للتوعية تحت ىت تتعار "الحظ ذلكو" ،وفي ام  2018تحت ىت تتعار "الحل
ال طضتر" .ويشتارو نظام إىتاراف حماطة النفل طضتا في الكشتف ن العسماف المبكرة للعنف العاولي بنريقة
التدريل المهني والمنوياف)132-128 ،131-128( .

-55

و ما هو مبين سه ،تعتبر هنغاريا القضت ت ت ت ت تتاا لى العنف ضت ت ت ت ت تتد المرة ولوية ،ولديها مجمو ة

متنو ة من التدااير الستتارية التي تخدم هذا الغرد (والتي تتماىتتى مع األغلبية الستتاحقة من حكام اتفا ية

إسننبول))134-128 ،8-128 ،6-128( .
المرأة والسالة واألم
-56

تعتد هنغتاريتا حتاليتا خنتة ملهتا الوطنيتة انتاا لى لرار مجلس األمن التدولي التتابع ل مم المتحتدة

رلم .1325
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واو -األمفال والشباب
حماية الطفل والدعم االجتماعي
-57

ز ف هنغاريا نظام حماطة النفل و دمجت نظام إىتتاراف المستتا دة األس ترية ونظام إىتتاراف داورة

-58

وفي ام  ،2018طلقت هنغاريا نظاما جديدا للمس تتا دة االجتماعية ،طعمل بموجب مهنيو/خبراا

النفولة .لذلك طخدم نظام إىاراف موحد و لوة حماطة النفل (الولاوية) ا تبا ار من ام .2016

د م (وينلق لي اس ت ت تتم مس ت ت تتا دة رود األطفال و المس ت ت تتا دة المدرس ت ت تتية) في رود األطفال والمدار

والمهاجع ،ويعمل من جل ارام الولاطة وتنوير المسا دة/التروي .

وفي ام  ،2019س ت ت ت ت ت ت ّتنت هنغاريا اس ت ت ت ت ت تتتحقالا جديدا للوالدين الذين ير ون طفالهم الذين هم إما
-59
ي
مصت ت تتااون بإ الاف خنيرة و مرضت ت تتى داومين ويعتمدون لى الر اطة ،بغض النظر ن مارهم (" اود
الر تاطتة المنزليتة ل طفتال") .وتبل يمتة العود حتاليتا  147 315فورنتتا ىت ت ت ت ت ت تتهريتا ،وست ت ت ت ت ت تتترتفع تتدريجيتا إلى

مستوة الحد األدنى ل جور المنبق بحلول ام  .2022وفي إطار الفترة التي يتلقى فيها الشخي " ود
الر اطة المنزلية ل طفال" ،طكون المتلقي/المستفيد مؤهس للحصول لى الر اطة االجتماعية والصحية.

-60

وا تبا ار من ام  ،2021اد ف األس ت ت تتر الحاض ت ت تتنة تحص ت ت تتل لى ود ى ت ت تتهرش متزايد إذا انوا

يرلون طفاال ذوش احتياجاف خاتة/معقدة ( و مزدوجة) .)178-128( .ومنذ ام  ،2019طمكن لخدماف
حماطة النفل اإللليمية تشت ت ت تتغيل خدماف (مثل نموذح بارناهو ) لفحي األطفال المهملين والمعتدة ليهم

و سجهم ،خاتة من تعرضوا لس تداا الجنسي)178-128( .

وفي ام  ،2020استتُحدو ما طستمى "تداير الحماطة العامة" من جل حماطة األطفال المشتتب في
-61
نهم ضحاطا لستجار .ويجو للشرطة ن تضع هؤالا األطفال في منزل مخصي)139-128( .
-62

وا تبا ار من  1انون الثاني/يناير  ،2016ت ت ت ت ت تتبحت الحكوماف المحلية مجبرة/ملزمة/مض ت ت ت ت تتنرة إلى

تنظيم تقدطم النعام في العنسف/توفير الغذاا الصحي ونشنة إثراا لجميع األطفال المحتاجين)170-128( .

ولد م الشتباو لبدا حياتهم ،س ُتي است ّن تخفيض ضتريبي جديد في ام ( 2022انظر(ش) المرفق ،2
-63
النقنة .)3
األمفال ي التعليم
-64

لض ت تتمان الحص ت تتول لى تعليم جيد وجامع ،وتحس ت تتين األداا المدرس ت تتي ،ال س ت تتيما بالنس ت تتبة لفئاف

النسو المس تتتض تتعفة ،اتخذف تدااير انيوية تتماى تتى مع اس تتتراتيجية منتص تتف المدة لمكافحة ترو المدار

دون مؤهسف واس ت ت ت ت ت تتتراتيجية تنوير التعليم العام .و لى وج التحديد ُ ،ز الحص ت ت ت ت ت تتول لى تعليم ور اطة
جيدين في مرحلة النفولة المبكرة لتحسين النتاو التعليمية؛ وتقدم المسا دة المهنية باستمرار للمدار ذاف

األداا المنخفض؛ ونظام اإلنذار المبكر والد م الترلوش لمنع االنقناع ن الد ارستة في المدار  .وللحد من
التفاوتاف االجتماعية ،طحق للنسو ا تبا ار من ام  2017الحصتتول لى تل مدرستتية مجانية في جميع

تت ت ت تتفوق المدار االاتداوية (الصت ت ت تتفوق  )8-1وفي الصت ت ت تتف األول من المدرست ت ت تتة الثانوية (الصت ت ت تتف .)9

وفي ام ُ ،2020وس تتع نناق هذا ليش تتمل جميع النسو في الص تتفوق من  1إلى  .12وإض تتافة إلى ذلك،
ا تب تتا ار من تتام  ، 2016يتعين لى الحكوم تتاف المحلي تتة تنظيم تق تتدطم الوجب تتاف خسل العنسف ل طف تتال
المحرومين وىت ت ت ت ت ت تتديتدش الحرمتان .ويحظى هتذا األمر اتد م بير من الميزانيتة المر زيتة (نحو  79,46مليتار

فورنت لتقدطم الوجباف المؤسسية ،و 3,03مليار فورنت لتقدطم الوجباف خسل العنسف ل طفال المحرومين

في ام )170-128 ،47-128( .)2020
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-65

ويتض ت ت ت ت تتمن المنه الد ارس ت ت ت ت تتي األس ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت تتي الوطني والمناه اإلطارية موض ت ت ت ت تتوع "حقوق النفل

والدطمقراطية والمواطنة" اوتتف موضتو ا "متعدد الجوانل" .فمضتمون طظهر في مواضتيع التاريخ والمواطنة
النشنة والدراساف االلتصادطة)176-128( .

-66

وفي تتام  ،2017وضت ت ت ت ت ت تعتتت لجنتتة األلليتتاف القوميتتة في البرلمتتان الهنغتتارش ارنتتامجتتا لتتد م تعليم

معلمي األللياف ماليا (من خسل المنع الد ارست تتية والد م المست تتتهدق) .ولناا لى مبادرة من  8والدين لى
األلتتل ،طجتتل تنظيم تعليم األطفتتال المنتمين إلى لليتتاف و ر تتايتهم .وتتبع لغتتة األلليتتاف وتعليم الفولكلور

المنه اإلطارش الذش لرت الحكومة المحلية ل للياف القومية ،في حين تتبع المواد األخرة المنه الوطني

العام)91-128 ،89-128 ،88-128 ،87-127( .

زاي -األشخاص ذوو اإلعارة
تداب ر السياسة العامة
-67

في ام  ،2015ا تمد البرلمان الهنغارش ارنام اإل الة الوطني  .2025-2015واست ت ت ت تتتنادا إلى

تقييم الستتنواف الماضتتية ،تحدد االستتتراتيجية الجديدة االتجاهاف الروي استة لستتياستتة اإل الة في غضتتون ال 11
تامتا المتوختاة في ييكتل جتديتد لى متدة فترة طول من ذش لبتل .وفي تام  ،2020ا تمتدف خنتة متل

جديدة لتنفيذ ارنام اإل الة الوطني للفترة .2022-2020
-68

وفي ام  ،2020دل لانون لغة اإلى ت ت ت تتارة للس ت ت ت تتماد بإجراا امتحان لغوش معترق ب من الدولة

الغة اإلىتتارة الهنغارية .وستتمحت الدولة طضتتا اتدريس لغة اإلىتتارة ل طفال الصتتم من طرق البالغين الذين

لغة اإلىت ت تتارة لغتهم األم والذين طست ت تتتخدمونها لغة ست ت تتاست ت تتية وتُدرح ست ت تتما هم في لاومة مدرلي لغة اإلىت ت تتارة،
وتغني الدولة/ستتحمل تكاليف الترجمة الشفوية ند استخدام نظام الدولة الصحي.
وااتداا من  1انون الثاني/يناير ُ ،2021وضتع في التشتريعاف ىترول مفصتلة لتوفير استتحقالاف
-69
التتهيل األولي ل ىخاص معالي البصر)182-128 ،178-128 ،177-128( .
التعليم
ُنقع في امي  2016و 2020نظام التعليم والتدريل المهني الخاص .وفي ام ُ ،2017تت ت تتلع
-70
ما طس ت ت ت ت تتمى انظام مدار اإلنماا (للمتعلمين ذوش اإل الة الذهنية المتوس ت ت ت ت تتنة) وا تمد منه ملي جديد.

وحّدثت لوا د ىتبكة المرىتدين المتنقلين والمعلمين الخاتتين المتنقلين .وفي ام ُ ،2020نقع طضتا المنه
ُ
الد ارست تتي األست تتاست تتي الوطني والمناه اإلطارية .وإضت تتافة إلى ذلكُ ،تت تتلع في ام  2013نظام الخدماف

الترلوية المتخص تصتتة بترمل  ،بما في ذلك نشتتنة لجان تشتتخيي االحتياجاف التعليمية الخاتتتة ،في حين

ُنقحت نشت ت ت ت ت تتنة لجان التشت ت ت ت ت تتخيي في ام  .2020وفي الولت الراهن ،يتلقى رثر من  71في الماوة من
األطفتتال ذوش اإل تتالتتة المشت ت ت ت ت ت ت تتار ين في نظتتام التعليم العتتام التعليم في إطتتار منهجي جتتامع .ويبل تتدد

المؤسساف التعليمية التي من نشنتها تعليم المتعلمين ذوش االحتياجاف التعليمية الخاتة  4 341مؤسسة

( ش  75في الماوة من مجموع المؤسساف))182-128 ،181-128 ،178-128 ،177-128( .
العمالة
-71

ادف هنغاريا معدل توظيف األىتتخاص ذوش اإل الة اواستتنة تخفيف الضتريبة لى المستتاهماف

االجتماعية ،وخدماف إ ادة التتهيل ،ود م األجور المقدمة من الحكومة و موال االتحاد األورولي .ويضاق

GE.21-11300

13

A/HRC/WG.6/39/HUN/1

إلى ذلك ن التدااير التي اتخذف ادف النلل في س ت ت ت ت تتوق العمل لى توظيف األى ت ت ت ت تتخاص ذوش اإل الة،

األمر الذش رفع معدل العمالة من  18في الماوة في ام  2011إلى  44في الماوة بحلول ام .2020
-72

وا تبا ار من  1انون الثاني/يناير  ،2018طحق للموظفين ذوش اإل الاف الحص ت ت ت ت ت تتول لى إجا ة

ووضتتع طضتتا تعريف العامل ذش اإل الة في لانون
إضتتامية مدفو ة األجر مدتها خمستتة طام مل ستتنوياُ .

العمل وغيره من تشت ت ت ت تريعاف العمل المعنية .ولتيست ت ت ت تتير تشت ت ت ت تتغيل ذوش اإل الاف ،لغيت ااتداا من  1انون
الثاني/يناير  2021األحكام المتعلقة بالحد األلصى ل جور إضافة إلى االستحقالاف االجتماعية .والغرد

من التعديسف إ ناا األولوية إل ادة تتهيل ذوش اإل الاف والمحرومين لى إبقاوهم في وضت تتع غير نشت تتم
من جل تقدطم مس ت ت ت ت تتا دة رثر فعالية لهم في الحص ت ت ت ت تتول لى مل مدفوع األجر ،األمر الذش طمكنهم من

إ الة نفسهم و سرهم)182-128 ،177-128( .
حق التصويت
-73

ران الدستور السااق حتى ام  2011طستبعد من االلتراع تلقاويا األىخاص الذين انوا تحت الوتاطة

التي تحد من هليتهم و تست ت ت تتتبعدها  .و لى النايض من ذلك ،ادخل القانون األست ت ت تتاست ت ت تتي ،ا تبا ار من  1انون
()4

الثاني/يناير  ،2012تغييراف هامة في مجال حق األى ت ت ت تتخاص الخاض ت ت ت تتعين للوت ت ت ت تتاطة المع ارللة ملي ُة اتخاذهم
الق ارراف ألنها تخول المحارم الحق في اس ت ت ت ت تتتبعاد الش ت ت ت ت تتخي المعني من االلتراع اناا لى تقييم فردش لوض ت ت ت ت تتع
الشخي المعني .وتماىيا مع حكام القانون األساسي ،يني لانون اإلجراااف االنتخااية لى ن تقرر المحكمة

ما إذا انت تستبعد من االلتراع م ال األىخاص الذين وضعوا تحت الوتاطة التي تحد من هليتهم و تستبعدها.

فإن لم تستبعد المحكمة الشخي البال من االلتراعُ ،حق ل ن ّي
طصوف ون طصوف ل  ،ون طمار هذه الحقوق
ىخصيا ،ون يدلي ابياناف تحيحة لانونا في هذا السياق انفس ()180-128 ،179-128( .)5
العيش المستقل

-74

في ام  ،2011ا تمدف استتتراتيجية إنهاا اإليداع في مؤستستتاف الر اطة  ،2041-2011ومولت

الصت تتناديق الحكومية وتت تتناديق االتحاد األورولي المشت تتاريع الس مة لتنفيذ هذه االست تتتراتيجية .ووفقا لمبادئ
االس تتتراتيجية ،اد العمل بالس تتكن المد وم في ام  .2013وفي ام  ،2019اس تتتخدم تس تتعة ض تتعاق دد

األى ت تتخاص ذوش اإل الة مس ت تتارن مد ومة مقارنة بعام  ،2014و انت النس ت تتبة لى بخمس مراف بالنس ت تتبة

للمرضتى النفستيين .ويمكن إنشتاا مستارن مد ومة ليس من خسل إنهاا اإليداع في مؤستستاف الر اطة فقم،

ولكن من خسل استحداو خدماف جديدة طضا.
-75

ولمتا تانتت الحكومتة تولي اهتمتامتا ختاتت ت ت ت ت ت تتا ل طفتال ذوش اإل تالتة ،فتإن مفهوم إنهتاا اإليتداع في

مؤس تستتاف الر اطة المنقع طشتتمل طضتتا إنهاا اإليداع في مؤس تستتاف الر اطة بالنستتبة ل طفال الذين طييشتتون

في مرافق حماطة النفل .ويؤ د التعديل األخير لقانون حماطة النفل طض ت تتا هذا المفهوم .ففي حالة األطفال
المحتضتتنين ،درجت ىتتكال المييشتتة المد ومة ضتتمن ىتتكال خدماف توفير المستتارن ا تبا ار من  1انون

الثاني/يناير .2020
-76

ولد م األى تتخاص ذوش اإل الة للييس مس تتتقّلين ،طلقت هنغاريا منالص تتاف مختلفة في الس تتنواف

األخيرة اتمويل مشتترو من تتناديق االتحاد األورولي .فعلى ستبيل المثال ،تهدق منالصتة "تنوير خدماف
ن بعد لاومة لى تكنولوجيا المعلوماف واالتصاالف من جل الحياة اليومية ل ىخاص ذوش اإل الة" إلى

تقدطم فضتل د م ممكن ل ىتخاص ذوش اإل الة لتحقيق الييس المستتقل وتقرير المصتير من خسل تنوير

خدماف جديدة ولاومة في مجال تكنولوجيا المعلوماف واالتصاالف .وترمي منالصة "تنوير وتحسين فرص

حصت ت تتول األىت ت تتخاص ذوش اإل الة لى الخدماف المهنية والعامة" إلى تحست ت تتين الخدماف العامة التي تلبي
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احتياجاف األىتخاص ذوش اإل الة :تحستين فرص تقّلد الوظاوف العامة ،وإنشتاا ىتبكة من المشتورة ،وتوفير

المعلوماف ،واس تتتحداو خدماف جديدة ،وتحس تتين الخدماف المتاحة حاليا ،وتحس تتين المهام في مرارز ر اطة

األسرة والنفل)182-128 ،178-128 ،177-128( .

حاء -العنصرية ،والقضايا التي تؤثر على جماعة الروما ،والجرائم بدا ع الكراهية
إدماج الروما
-77

تلتزم هنغتتاريتتا بتتاإلدمتتاح االجتمتتا ي للرومتتا وغيره من مجتتاالف اإلدمتتاح مع الحفتتا

لى ثقتتافتهم

وتقاليدهم ومجتمعاتهم المحلية .ويستود هذا النه في جميع الستياستاف اوتتف مبد فايا؛ ومع ذلك ،ىتر ت
الحكومة ونفذف تدااير محددة الغرد في مجاالف معينة مثل رفاه النفل ،والتعليم ،والعمالة ،والصت ت ت ت ت ت تتحة،

والتنميتتة اإللليميتتة ،والتمييز ،ومش ت ت ت ت ت ت تتار تتة المجتمع ،والثقتتافتتة اإلثنيتتة .وينعكس التزام الحكومت ة في اإلطتتار

االست ت تتتراتيجي لستحاد األورولي لست ت تتياست ت تتاف إدماح الروما ،الذش اد ت هنغاريا في األتت ت تتل في ام 2011

(والذش جدد في ام  ،)2020و ذلك في االست ت ت ت ت ت تتتراتيجية الوطنية لودماح االجتما ي وإتت ت ت ت ت ت تتدارها األخير
"االستراتيجية الوطنية الهنغارية لودماح االجتما ي )67-128 ،51-128 ،50-128( ."2030

-78

ولتعزيز التس تتامع والتنوع الثقافي والتفاهم ،إض تتافة إلى القض تتاا لى التحيز والتمييز ،توفر الحكومة

موارد بيرة لتعزيز ثقتتافتتة الرومتتا .وينظم تتل تتام العرد المس ت ت ت ت ت تترحي المس ت ت ت ت ت تتمى " 371نجمتتا" بتتالتعتتاون مع

المنظماف غير الحكومية في "يوم ىتتجا ة الروما وىتتبااهم" ( 16طار/مايو) ،إضتتافة إلى إحياا ذ رة ضتتحاطا

المحرلة من الروما في  2سو /غستتنس .ويعد مهرجان اليوم الدولي لناوفة الروما و جلة الغجر  -يم الروما

( 8نيست ت تتان /اريل) طضت ت تتا حدثا ست ت تتنويا يهدق إلى التقريل اين للية الروما وغلبية الست ت تتكان من خسل التفاهم

الثقافي والموس ت تتيقى والرلي والتقاليد الش ت تتعبية ومنالش ت تتاف الماودة المس ت تتتديرة .ولد منذ ام  2013إدراح ثقافة

الروما والغجر وتاريخهما في المنه الدراسي األساسي الوطني)115-128 ،110-128 ،46-128( .
-79

ولتعزيز التسامع والتفاهم الثقافي اين السكان الروما ،ومشار تهم في الحياة السياسية ،والقضاا لى

التمييز في حق الروما ،طلقت هنغاريا "البرنام الش ت ت تتامل للقض ت ت تتاا لى حاالف الحياة القاومة لى الفص ت ت تتل"

بغية المستاهمة في اإلدماح االجتما ي وفي غيره من مجاالف اإلدماح للمحرومين الذين طييشتون في ظروق

لاومة لى الفصت ت تتل وفي فقر مدلع ن طريق القضت ت تتاا لى جوانل الحرمان في التوظيف والتعليم والصت ت تتحة
والمجتمع المحلي واإلست تتكان والحصت تتول لى الخدماف .ويشت تتارو في البرنام ما طقرو من  5 000ىت تتخي.

"الهمة من جل المعرفة" القاالية لتوظيف البالغين ذوش المست ت ت تتتوة التعليمي
وإضت ت ت تتافة إلى ذلك ،ييست ت ت تتر ارنام
ّ
المنخفض ،بمن فيهم العتديتد من الرومتا ،من خسل دوراف تتدريبيتة مختلفتة (تنميتة الكفتااة ،والتعليم االاتتداوي،

وارتست تتاو الخبرة العملية)ُ )86-128( .يد م تدريل نست تتاا وفتياف الروما وتوظيفهن من خسل ارام مختلفة.
(انظر(ش) المرفق  ،2النقنت ة  )3وتتتد م ارام التوطين الش ت ت ت ت ت ت تتاملتتة اإلدمتتاح االجتمتتا ي وغيره من مجتتاالف
اإلدماح للمحرومين الذين طييشتون في ظروق لاومة لى الفصتل وفي فقر مدلع ن طريق التوظيف والتعليم
والصحة والمجتمع المحلي وتدااير اإلسكان والقضاا لى التفاوف في الحصول لى الخدماف.

-80

وتمول الميزانية طضا الحفا

لى هوية الروما الثقامية .والهدق مما طسمى د م األللياف الحفا

لى

الهوية اإلثنية ،وتنمية لغتهم األم ،وتقاليدهم التاريخية ،و ذلك ذ رياتهم الفكرية والمادطة ،وتنظيم مناس ت ت تتباف وطنية
و إلليميتة هتامتة في الحفتا

لى االس ت ت ت ت ت تتتقسل الثقتافي ،والهويتة اللغويتة والثقتاميتة .وإلدمتاح البتالغين من الرومتا في

سوق العمل وطفال الروما في نظام التعليم العادش ،ينفذ سنويا ارنام األراضي االجتماعية لد م االرتفاا الذاتي
ل ست ت تتر المحرومة من خسل إنتاح الخضت ت تترواف لى نناق تت ت تتغير وترلية الحيواناف،56-128 ،54-128( .

)171-128 ،95-128 ،94-128 ،92-128 ،73-128 ،71-128 ،61-128
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-81

وتتخذ هنغاريا جميع التدااير الممكنة لمكافحة التمييز وتد م تعزيز تكافؤ الفرص والمس ت ت ت ت تتاواة في
في

المعتاملتة اين فراد جمتا تة الرومتا .إن اتختاذ إجراااف مش ت ت ت ت ت ت تّتددة لمكتافحتة التمييز نصت ت ت ت ت ت تتر س ت ت ت ت ت ت تتا
االست ت ت ت ت ت تتتراتيجيتة الوطنيتة الهنغتاريتة الجتد تي دة للتدم االجتمتا ي  .2030ولتد تنورف في الست ت ت ت ت ت تتنواف األخيرة
الضتماناف القانونية والمؤستستية لعدم التمييز .ويحدد لانون تكافؤ الفرص العقولاف لى انتهاو المستاواة في
المعاملة ،ويمكن ل ىت تتخاص المعنيين اللجوا إلى مفود الحقوق األست تتاست تتية .ويشت تتترل لانون المست تتاواة في

المعاملة لى البلدطاف ا تماد ارنام محلي لتكافؤ الفرص مدت خمس ستتنواف طعاد النظر مي

ل ستتنتين.

ويقدم المش ت ت ت ت ترفون العاملون في مجال تكافؤ الفرص المس ت ت ت ت تتا دة المهنية لهذا العمل .ويتيع منتدة البرنام

المحلي لتكافؤ الفرص فرتة للتعاون اين القادة المحليين والجهاف الفا لة العامة ،وتعزيز التفكير المشترو
والحوار االجتما ي)84-128 ،78-128 ،72-128( .

التعليم
-82

هناو تدااير انيوية حاليا لتحس ت ت ت ت ت تتين نتاو التعليم و يادة فرص الحص ت ت ت ت ت تتول لى التعليم الجيد والجامع

والعتام .ونشت ت ت ت ت ت تئتت فرلتة تاملتة لمكتافحتة الفص ت ت ت ت ت تتل في جميع التدواور التعليميتة الحكوميتة بحلول تشت ت ت ت ت ت ترين األول/
رتولر  2018لرتت تتد تنفيذ تدااير التعليم الجامع وإلغاا الفصت تتل .وفي ام  ،2018است تُتتحدثت ضت تتمانة لوة من

خسل الني لى اإلى ت ت ت ت تراق اإللزامي لى خنم مل المست ت ت ت تتاواة التعليمية العامة ل  3ست ت ت ت تتنواف لى األلل.

وىتتار ت المدار المعنية ،بحكم المحكمة بشتتتن الفصتتل ،في مشتتروع إللغاا الفصتتل ،و دف خنم مل إللغاا

الفصت تتل .وُلدمت مست تتا دة منهجية لوىت تراق لى خنم العمل المرتبنة بالمست تتاواة وتنفيذ خنم العمل المتصت تتلة

بإلغاا الفصتتل مع إيسا ناطة خاتتتة للتنوير المدرستتي الشتتامل ،وذلك لتحستتين األداا المدرستتي وإلغاا الفصتتل.

واتخذف ست ت تتلست ت تتلة من التدااير لتعزيز الضت ت تتماناف الس مة لتجنل الخنت في تشت ت تتخيي طفال الروما والخنت في

وضعهم في التعليم الخاص( .انظر(ش) المرفق  ،2النقنة )91-128 ،89-128 ،76-128( )3

المهنيين ( ،)6()VETتوفر هنغاريا ىتترول وضتتماناف التعليم
واستتتنادا إلى لانون التعليم والتدريل
-83
ّ
والتتدريتل المهنيين للجميع مجتانتا والوتت ت ت ت ت ت تتول إليهتا ،مع تحتديتد ن التعليم والتتدريتل المهنيين طجتل ن يلبيتا

متنلباف الفعالية ،والجودة الفاوقة ،وإمكانية الوت ت ت تتول مع تكافؤ الجميع في الفرص ،إض ت ت تتافة إلى اس ت ت تتتيفاا
المع تتايير المهني تتة .وت تتد م تك تتافؤ الفرص وإمك تتاني تتة الحصت ت ت ت ت ت تتول لى التعليم والت تتدري تتل المهنيين للتسمي تتذ

المحرومين ،بمن فيهم التسميذ الروما ،إضت ت ت تتافة إلى توفير التعليم والتدريل المهنيين الفاوقي الجودة .وتمول

الصناديق الوطنية و تناديق االتحاد األورولي هذه البرام والمشاريع.
-84

وتعمل لياف الروما المهنية منذ ام  2018في إطار مؤست ت ت ت تس ت ت ت تتاف التعليم العالي اهدق تدريل

مثقفي الروما ودم الروما في المجتمع .فمن ناحية ،تمكن لياف الروما المهنية مثقفي الروما المست ت ت تتتعدين

جيدا من االضتنسع ادور ام في المستتقبل ،األمر الذش طستا د اإلدماح االجتما ي للروما ويد م  .ومن

ناحية خرة ،تتاد للنسو المحرومين ،بمن فيهم الروما ،فرتتتة العثور لى مل في ستتوق العمل ،وذلك
بالحص ت ت ت تتول لى درجة لمية .وفي ام  ،2021لدة لياف الروما المهنية بالفعل  330طالبا حتى ا ن.

وتعمل حاليا  8لياف تس ت ت تتمى لياف الروما المس ت ت تتيحية المهنية .وإض ت ت تتافة إلى ذلك ،توجد  4لياف للتعليم
العالي للروما داخل مؤسساف التعليم العالي)67-128( .

-85

ويكفتتل القتتانون الوطني للتعليم العتتالي تكتتافؤ الفرص للنسو المحرومين ثنتتاا إجراااف القبول في

التعليم العالي و ثناا د ارستتتهم في التعليم العالي .ويحصتتل النسو لى مزاطا وفقا لحالتهم ولدراتهم الشتتخصتتية
وإ التهم .وإض ت تتافة إلى ذلك ،ال يوجد تمييز و فص ت تتل نص ت تترش و إثني في الدرو

المقدمة في مؤس ت تس ت تتاف

التعليم العالي الهنغارية ،إذ إن النسو طشار ون في هذه الدرو  ،بغض النظر ن تلهم العرلي و اإلثني
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و ميولهم الجنست ت ت ت ت ت تيتتة،91-128 ،88-128 ،86-128 ،85-128 ،81-128 ،75-128 ،70-128( .

)178-128 ،173-128 ،92-128
الجرائم بدا ع الكراهية
-86

وفقا لتوت ت ت ت ت ت تتية لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنس ت ت ت ت ت تتانُ ،ت ت ت ت ت ت تتدرف لا دة لاومة لى اروتو ول في

وي انلع
ام  2019من جل تصتتدش موظفي إنفاذ القانون للجراوم ادافع الكرايية بنريقة موحدة وفعالة ومهنيةُ .
نات تتر الش تترطة بانتظام لى الس تتلوو الص تتحيع الذش ينبغي ن طس تتلكوه ثناا التدااير ،وهمية الموض تتوعية،

والبروتو ول الواجل اتبا  ،وحظر التمييز ،وهمية حفظ األمن الخالي من التحيز .والست ت تتتئصت ت تتال العنصت ت ترية

والتمييز العنصت ت تترش و الديني و ره األجانل وما يتصت ت تتل اذلك من تعصت ت تتل ،والتصت ت تتدش بنريقة فعالة ومهنية
ولانونية ،تعتمد داورة العدالة الجناوية لى مؤى ت ت ت تراف التحيز في الكش ت ت ت تتف ن الجراوم الجناوية والتحقيق فيها.

البيناف التزام لانوني .وفي ام ،2019
ولد تصتبع المؤىتراف ميما بعد ّاينة غير مباىترة ،واإلفصتاد التام ن ّ
نظمت دوراف تدريبية لموظفي إنفاذ القانون وموظفي العدالة الجناوية لى وض ت ت ت ت تتع مؤى ت ت ت ت تتر التحيز في لاومة

واست ت تتتخدام و لى خصت ت تتاوي الجراوم ادافع الكرايية .واست ت تتتنادا إلى التعاون اين المديرية العامة إلنفاذ القانون

والمديرية العامة للتحقيق في الجراومُ ،فرغ من ّتيل إ سمي يتض ت ت ت تتمن معلوماف ومش ت ت ت تتورة مفيدتين لض ت ت ت تتحاطا
الجراوم ادافع الكرايية بعنوان "لنكافحها معا" في تش ترين الثاني/نوفمبر  .2020وتتتدر من المنشتتور 22 000
نسخة في ىبال/فبراير )108-128( .2021

-87

وفي ام  ،2020دل لانون د م الض ت تتحاطا تعديس نش ت تتا بموجب نظام لد م الض ت تتحاطا طقوم لى

االتصت تتال المباىت تتر بالضت تتحاطا .وفي إطار ما طست تتمى انه االنست تتحاو الص ت تريع ،تقدم المست تتا دة مباى ت ترة إلى

الض ت تتحاطا الذين طمكنهم الحص ت تتول لى د م ى ت تتخص ت تتي مص ت تتمم خص ت تتيص ت تتا الحتياجاتهم .ولد نفاذ التغييراف

التشت ت ت ت ت ت ترييية في  1انون الثاني/يناير  .2021انظر(ش) التفات ت ت ت ت ت تتيل في المرفق  ،2النقنة ،90-128( .3

،103-128 ،102-128 ،101-128 ،100-128 ،99-128 ،98-128 ،97-128 ،96-128
،112-128 ،111-128 ،110-128 ،109-128 ،107-128 ،106-128 ،105-128 ،104-128
)116-128 ،115-128 ،114-128
-88

و لنت هنغاريا ستتياستتة دم التستتامع منلقا مع معاداة الستتامية ،وهي ملتزمة بضتتمان ستتسمة اليهود

س ت ت ت ت نة
في هنغاريا التزاما تاما .وإلى جانل إطار لانوني ى ت ت ت تتامل يهدق إلى توفير الحماطة للجالية اليهودطة اوا ت
لوانين دة ،لرف الحكومة الهنغارية طضت ت ت تتا التعريف العملي لمعاداة الست ت ت تتامية الذش وضت ت ت تتع التحالف الدولي

إلحيتاا ذ رة محرلتة اليهود( ،)7وهي تنفتذه في ست ت ت ت ت ت تيتاست ت ت ت ت ت تتاتهتا المتعلقتة بتإحيتاا ذ رة محرلتة اليهود ،والتثايف

والبحتث ،و ذلك في تدريل المعلمين و جهزة إنفتاذ القتانون والممتارس ت ت ت ت ت تتين القتانونيين .وميمتا طخي التعليم ،درح
يوم ذ رة محرلتتة اليهود في منتتاه المتتدار الثتتانويتتة اهتتدق التعريف اتلتتك الفترة المظلمتتة من تتتاريخنتتا لى
نناق واسع وتدريسها .وتتصدر ترلية ىخي مسؤول للمستقبل وتعليم جدول مال المرلين في هنغاريا.

-89

و انت هنغاريا واحدة من رثر البلدان مانا ألفراد الجالياف اليهودطة في ورولا ،و ان اليهود لل

للقا من ن طص تتبحوا ض تتحاطا الش تتتاوم اللفظية و التحرش و اال تداا الجس تتدش في المس تتتقبل بس تتبل ونهم

يهودا .ومن المهم تس ت ت تتليم الض ت ت تتوا لى ن ال توجد مليا ش ا تداااف جس ت ت تتدطة نيفة لى فراد الجالية
اليهودطة في هنغاريا .ولد تنالي دد حوادو معاداة الس ت ت ت ت ت تتامية اوج

الماضية في االتحاد األورولي ()117-128( .)8()2019-2009
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ماء -حماية األرليات
الحكم الذاتي
-90

وفقا لقانون األللياف القومية ،ال طمكن تشتكيل حكم ذاتي إال في البلدطاف و لى المستتوة اإللليمي

إن تان وجود المجتمع المحلي المعني متد ومتا ابيتانتاف التعتداد الست ت ت ت ت ت تكتاني .وفي تام  ،2020تان تعتديتل

لتانون األلليتاف القوميتة يهتدق إلى تعزيز نظتام األدواف الس متة لممتارست ت ت ت ت ت تتة حقوق األلليتاف القوميتة ،وظتل
طض ت تتع لى س ت تتبيل األولوية لمع ظهور ما طس ت تتمى "األ مال التجارية اإلثنية" في نهاطة المناق .واس ت تتتندف
ملية الصياغة إلى مؤىراف وطلباف األللياف القومية الهنغارية)93-128( .

الدعم المالي
-91

طقدم د م الميزانية المر زية المباى ت ت ت ت تتر إلى األللياف القومية الهنغارية .وتش ت ت ت ت تتمل المنع المجاالف

تتعهدها الحكوماف الذاتية؛
الروي اس ت ت تة التالية :د م الحكم الذاتي ووس ت ت تتاوم إ سم ؛ ود م المؤس ت ت تس ت ت تتاف التي ّ
والمنع المقدمة من خسل المنالصت ت ت تتاف والنلباف الفردطة؛ ود م الحكوماف الذاتية المحلية واإللليمية؛ ود م

متعهدش المؤستستتاف؛
مؤستستتاتها للتجديد واالستتتثمار والمستتاهمة الخاتتتة في المنالصتتاف؛ وتعويض رواتل ّ
والمنع الدراسية والجواوز)94-128( .

التعليم
-92

است ت تتتنادا إلى تعديل لانون األللياف القومية ،تصت ت تتبع الممتلكاف الثااتة للمؤست ت تست ت تتاف التعليمية العامة

لتعهد المؤست تست تتاف
التي تتوالها األللياف القومية إلزامية .ويتيع التعديل طضت تتا فرتت تتة لانونية ل للياف الوطنية ّ
االجتماعية .وتقدم األموال من الميزانية المر زية لتحقيق االس ت تتتقسل الثقافي للمجتمعاف المحلية .وخسل الفترة
الماض تتية ،ان اتمّلك األللياف القومية مؤست تس تتاف التعليم العام واس تتع النناق .فقد ارتفع دد مؤست تس تتاف التعليم
العام التي تديرها الحكوماف الذاتية المحلية والوطنية من  )2017/2016( 77إلى .)2021/2020( 95

-93

وا تب تتا ار من تتام  ، 2017طمكن ل للي تتاف القومي تتة ن تمث تتل نفست ت ت ت ت ت ته تتا في مج تتالس المق تتاطع تتاف

المتدرست ت ت ت ت ت تيتة ،ويمكن رابنت اة الحكومتاف المحليتة ل لليتاف القوميتة ن تفود ضت ت ت ت ت ت توا إلى مجلس المقتاطعتة
المدرست ت ت ت ت ت تتية هذا ،الذش طمثل مصت ت ت ت ت ت تتالع األللياف القومية .ولناا لى التراد من الرابنة ،يوجد ممثلون ن

األللياف القومية في  27مجلسا من مجالس المقاطعاف المدرسية.
-94

واست ت ت تتتنادا إلى مبادرة لجنة األللياف القومية الهنغارية في البرلمان الهنغارش ،اد تنفيذ ارنام معلمي

األللياف القومية منذ ام  .2018وهداق البرنام هي يادة دد الش ت ت ت ت تتباو الذين طختارون مهنة معلم للياف
لوميتتة ،وتعزيز معتتايير تتتدريتتل معلمي األلليتتاف القوميتتة ،وجعتتل التتتدريتتل لى لغتتاف األلليتتاف القوميتتة رثر

رفتااة ،والحفتا

لى المعلمين العتاملين حتاليتا مع األلليتاف القوميتة وتكريمهم رثر .وفي إطتار هتذا البرنتام ،

ا دادف يمتة اتدل األلليتة القوميتة تتدريجيتا بمقتدار رلع مراف ووس ت ت ت ت ت تتع ننتالت ليشت ت ت ت ت ت تمتل جميع معلمي األلليتاف

القومية؛ وتلقى تدريل معلمي األللياف القومية د ما لتحستين التدريل .وإضتافة إلى ذلك ،نشتئت منحة د ارستية

لنسو تدريل معلمي األللياف القومية يتعهدون بمقتضت ت ت ت ت تتاها بتنهم ست ت ت ت ت تتيعملون في مدرست ت ت ت ت تتة للية لومية لبل
االاتداوي و االاتداوي لى األلل طالما استمرف يمانحهم الدراسية)174-128 ،173-128 ،87-128( .
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ياء -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
-95

تتقيتتد هنغتتاريتتا بتتالت ازمتتاتهتتا بخص ت ت ت ت ت تتوص ملتمس ت ت ت ت ت تتي اللجوا وفقتتا للقتتانون التتدولي واألورولي والوطني.

(،203-128 ،198-128 ،197-128 ،195-128 ،194-128 ،190-128 ،189-128 ،185-128

)218-128 ،213-128 ،210-128 ،208-128 ،206-128 ،205-128 ،204-128
-96

وتتعاون هنغاريا باست تتتمرار مع المنظماف الدولية ،مثل األمم المتحدة والصت تتليل األحمر الهنغارش

-97

ووفقا اللتزامها الدولي ،والقانون األستاستي ،ولانون المستاواة في المعاملة ،تتخذ هنغاريا تدااير

واللجنة الدولية للصليل األحمر والمنظمة الدولية للهجرة)214-128( .

منت تتاس ت ت ت ت ت ت تبت تتة لمكت تتافحت تتة جميع ى ت ت ت ت ت ت تكت تتال التمييز العنصت ت ت ت ت ت تترش و ره األجت تتانت تتل وخنت تتاو الكراييت تتة تجت ت اه
المهاجرين وملتمس ت ت ت تتي اللجوا،99-128 ،96-128 ،83-128 ،80-128 ،74-128 ،69-128( .

)113-128 ،105-128 ،101-128 ،100-128
-98

وفي ت تتام  ، 2020تنت تتا لت تتت هيئت تتة اللجوا الهنغت تتاريت تتة ن تشت ت ت ت ت ت تريعت تتاف اللجوا المتعلقت تتة بمرارز

العبور وال تنبقه تتا ح تتالي تتا .و ق تتل ه تتذا القرار ،نق تتل م تتا طقرو من  300مق تّتدم طل تتل من مرارز العبور إلى
مرفاقي اس ت ت تتتابال مفتوحين .ومنذوذ ،لم يؤو ش ملتمس لجوا في مرارز العبور،188-128 ،184-128( .
)209-128 ،207-128 ،201-128 ،199-128 ،196-128
-99

وميما يتعلق بمعاملة األىتتخاص المنتمين إلى الفئاف الضتتييفة ،تتتدرف مبادئ توجيهية لموظفي

إنفتاذ القتانون .ويقتدم المرىت ت ت ت ت ت تتدون االجتمتا يون في مر ز احتجتا األجتانتل التتابع للشت ت ت ت ت ت تترطتة في نييرلتاتور
المسا دة االجتماعية ل ىخاص المنتمين إلى الفئاف الضييفة ،بمن فيهم النساا)186-128( .

-100

و ن احتجا األس ت ت ت تتر واألطفال ،تؤوة األس ت ت ت تتر التي لديها طفال دون الس ت ت ت تتن القانونية في جناد

منفصت ت تتل من مر ز االحتجا التابع لشت ت تترطة األجانل .ويعيد تت ت تتندوق اللجوا والهجرة واالندماح حاليا اناا

مر ازش االحتجا في نييرلاتور وفاموست ت ت تزابادش بالكامل لصت ت ت تتد امتثال توتت ت ت تتياف لجنة مناهضت ت ت تتة التعذيل.
ويؤوة القتاتت ت ت ت ت ت تترون غير المصت ت ت ت ت ت تتحولين في مآوش األطفتال .ولم تتمر هيئتة اللجوا باحتجتا اوسف لديهتا
طفال منذ ام )212-128 ،191-128( .2017

-101

ويس ت ت تتتند نظر هيئة اللجوا ل مر باحتجا ملتمس ت ت تتي اللجوا إلى تقييم مس ت ت تتتمر ودليق وتقدير من

حيث الموض ت تتوع للظروق الش ت تتخص ت تتية ذاف الص ت تتلة لى س ت تتا

ل حالة لى حدة .والهدق من ذلك هو

ما إذا انت التدااير األلل مش ت ت ت ت ت تتقة فعالة بما طكفي لتحقيق الغرد المتمثل في تتمين وجود ملتمس اللجوا
ثنتاا إجراااف منع اللجوا .ففي تام  ،2020لررف هيئتة اللجوا ،في حتالتة نقتل مواطن ست ت ت ت ت ت تتورش بموجتل

لواوع دالن ،ادال من إتتتدار مر باحتجا ه ،استتتخدام إجراا اديل لل ت ترامة لتحقيق نفس الهدق .وحددف
الهيئتة ،انتاا لى التحليتل التدليق لظروق الشت ت ت ت ت ت تتخي ،محتل اإللتامتة المعتتاد لمقتدم النلتل لى نت إلتامتة
إجبارية ،مع االلتزام بإاسغ الهيئة ل سبو ين)217-128( .

-102

وفي الس ت ت تتنتين األخيرتين ،مع م ار اة انخفاد دد ملتمس ت ت تتي اللجوا ولص ت ت تتر فترة االحتجا  ،طمكن

مسحظة ن لم طكن يؤمر باالحتجا إال اوت ت تتف الس ت تتبيل الوحيد المتبقي ،ند الض ت تترورة ،لفترة منية معقولة.

المخولتة تمتديتد هتذه الفترة .ولقي
ولعتد  72ست ت ت ت ت ت تتا تة من االحتجتا بتتمر من هيئتة اللجوا ،المحكمتة هي وحتدهتا
ّ

متوستم مدة االحتجا المنفذ لل بكثير من الحد األلصتى البال  180يوما ،وهو الحد الذش يني لي لانون

اللجوا .وفي ام  ،2019ت ت تتدر  40مر احتجا جديد .وانخفض هذا العدد إلى  22في ام  ،2020األمر

الع الحاالف ضترورة ،وفقا للواوع الدولية .ولل متوستم
الذش طشتير اوضتود إلى ن لم يؤمر باالحتجا إال في ّ
مدة االحتجا  54يوما في  ،2019و 77يوما في  ،2020وهو لل بكثير من الحد األلصت تتى القانوني .وميما
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طخي احتجا ملتمس ت ت ت تتي اللجوا ،لم تقدم ش ى ت ت ت تتكاوة في الس ت ت ت تتنواف األخيرة بس ت ت ت تتبل ظروق االحتجا غير

المسومتة .وتتدريتل موظفي متارن اإللتامتة المحروست ت ت ت ت ت تتة مس ت ت ت ت ت تتتمر )219-128( .ينظر مكتتل المتد ي العتام

المختي المستتؤول ن اإلىتراق القانوني في حاالف ست وا المعاملة المحتملة لى يد الشتترطة)202-128( .

ثناا إجراااف ضتتبم األمن المتعلقة باألجانل ،طجل إنهاا االحتجا فو ار إن لم تعد الشتترول مستتتوفاة .وتظل

الرلابة القضاوية ورلابة النيابة العامة جارية ثناا االحتجا )215-128( .
-103

وجددف الغرق والمرافق
وتنور هيئة اللجوا وتحستتن باستتتمرار ظروق استتتابال ملتمستتي اللجواُ .

وحس ت تتنت طض ت تتا معداف
وحدو نظام التدفئة ّ
ورربت مجمعاف ى ت تتمس ت تتية مؤخ ارُ .
بمبرداف جديدةُ ،
الص ت تتحيةُ ،
نشنة الترمي واالستجمام)216-128 ،211-128 ،209-128 ،193-128 ،192-128( .

كاف -الم ل الجنسي
-104

طمنع/طحظر القانون األس تتاس تتي ،و ذلك القانون الهنغارش المتعلق بالمس تتاواة في المعاملة ،ت تراحة

التمييز القاوم لى الميل الجنستي .ويني القانون  XXIXلعام  2009لى الشترارة المستجلة اين األ واح

من نفس الجنس .والحقوق المكفولة لمن طس ت ت ت ت تتمون بالمثلياف والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ت ت ت ت تتي ومغايرش
الهوية الجنستتانية وحاملي تتتفاف الجنستتين هي في المتوستتم مقارنة بالبلدان األورولية األخرة استتتنادا إلى
ايت تتانت تتاف الرابنت تتة الت تتدوليت تتة للمثليت تتاف والمثليين  -مننقت تتة ورولت تتا (المرتبت تتة  27اين  49الت تتدا وروليت تتا)(.)9

وميما يتعلق اتعريف األس ت ترة المكر في القانون األست تتاست تتي ،ذ رف المحكمة الدست تتتورية ن ال يترتل لى

القانون األستتاستتي ن ال ينبغي للدولة ن توفر حماطة مؤستستتية موضتتوعية "للعديد من األىتتكال األخرة من
التعاطس العاطفي وااللتصت تتادش الداوم ضت تتمن التعريف االجتما ي ل ست ترة التي لديها هداق مشت تتتر ة ،لى
سا

الر اطة المتبادلة واستيفاا تعريف األسرة في لم االجتماع ولمعنى رثر دينامية ،بصرق النظر ن

نوانها المحدد في القانون"()122-128 ،121-128 ،120-128 ،119-128 ،118-128( .)10

الة -االتجار بالبشر
-105

في ىتتبال/فبراير  ،2020ا ُتمدف االستتتراتيجية الوطنية لمكافحة االتجار بالبشتتر للفترة 2023-2020

وخنتة العمتل المتعلقتة اهتا للفترة  .2021-2020وتس ت ت ت ت ت تتتنتد االس ت ت ت ت ت تتتراتيجيتة الجتديتدة إلى الر تاوز األرلع للنموذح
الرلا ي ،وهي :المنع ،والحماطة ،والمقاض ت ت تتاة ،والش ت ت ترارة .وخسل ملية الص ت ت تتياغة ،خذ في الحس ت ت تتبان مقترحاف

الو اراف والس تتلناف والمنظماف غير الحكومية المعنية بمس تتا دة الض تتحاطا .وتتوخى االس تتتراتيجية تخص تتيي 91

مليون فورنت للتنفيذ بحلول ام  2020و 518,5مليون فورنت بحلول ام 2021؛ وإضت ت ت تتافة إلى ذلك ،تنفذ ل
منظمة وو ارة تدااير من ميزانيتها الخاتة.

-106

ويتتتمر لتتانون العقولتتاف الهنغتتارش تب المعتتا بتتة لى جميع ىت ت ت ت ت ت تكتتال االتجتتار بتتالبشت ت ت ت ت ت تتر المبينتتة في

اروتو ول منع ولمع ومعا بة االتجار باألى ت ت ت ت تتخاص ،ولخات ت ت ت ت تتة النس ت ت ت ت تتاا واألطفال ،المكمل التفا ية األمم

المتحتتدة لمكتتافحتتة الجريمتتة المنظمتتة بر الوطنيتتة .وإضت ت ت ت ت ت ت تتافتتة إلى الجنتتاة التتذين يتتتاجرون بتتالضت ت ت ت ت ت تحتتاطتتا

و طست ت ت تتتعبدونهم من جل الرلع ،ست ت ت تتمحت مجمو ة من التعديسف ا تُمدف لتدعيم حماطة ضت ت ت تتحاطا االتجار
بالبش تتر اتجريم االس تتتفادة من خدماف و نش تتنة خرة للض تتحاطا (من جهة النلل) ن لم ،ااتداا من 1

تمو /يولي  .2020وإذا انت الخدماف و األنشتنة المستتخدمة تشتمل الجماع و االستتخدام غير المشتروع
لجسم اإلنسان ،طعالل ليها بتىد العقولاف.

 -107وس تّتنت مجمو ة تعديسف القانون هذه طض تتا حظ ار اما لى تقدطم الخدماف الجنس تتية من ى تتخي
لم يبل الثامنة ش ترة من مره .و لى هذا ،طعامل القاتتتر الذش ينتهك حظر تقدطم الخدماف الجنستتية معاملة
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الض تتحية المفترض تتة لستجار بالبش تتر ،وال طجو ادا إجراااف الجنع مس بقانون المخالفاف البس تتينة ض تتدها.

وفي إطار مجمو ة التعديسف ذاتها ،ني تعديل سخر لقانون العقولاف لى قولة ى ت ت تتديدة  -لى حتى من

العقولة لى الحالة الموت تتوفة المتمثلة في اس تتتعمال الخدماف لى النحو المبين س تتابقا  -لى جناطة إ ناا

مقاال للجماع مع لاتر دون سن الثامنة شرة.
-108

وفي مجال د م الضت ت ت ت تتحاطا ،هناو دد ثير من الخدماف المتاحة لمن طقعون ضت ت ت ت تتحاطا االتجار

بالبشت ت ت تتر .و لى الدولة ن تقدم الخدماف التالية للضت ت ت تتحاطا بعد تقييم احتياجاتهم :تيست ت ت تتير إنفاذ المصت ت ت تتالع؛

وا لمست تتا دة النقدطة الفورية؛ وىت تتهادة تت تتفة الضت تتحية؛ ور اطة الشت تتهود؛ والمست تتارن المحمية .وتدير منظمتان

غير حكوميتين مسجا للض ت ت ت تتحاطا البالغين اتمويل س ت ت ت تتنوش من الدولة من الميزانية المر زية .وتش ت ت ت تتكل دور

التتهيل المرتبنة بكل ست ت تتكن مؤلت طضت ت تتا جزاا من المست ت تتا دة المعقدة  -وتهدق هذه الخدمة إلى إنشت ت تتاا
عيس مس تتتقل وتدعيم  ،بمجرد ن يتجاو الض تتحاطا األ مة .وإض تتافة إلى تدااير القانون الجناوي الخات تتة،

مثل األمر الزجرش (الذش يؤمر ب ثناا اإلجراااف الجناوية) ،تست ت ت ت ت تتهم القوا د المتعلقة باألىت ت ت ت ت تتخاص الذين
طحتاجون إلى معاملة خاتة وحماطة الشهود إسهاما ربر في توفير الحماطة الكامية للضحاطا.

-109

و ن القاتترين ،خصتصتت خمستة مآو ل طفال الستتابال ضتحاطا االتجار بالبشتر (المفترضتين).

ومن اين هذه المؤس ت تست تتاف متوة األطفال المر زش الخاص في الو شت تتا الذش طقدم الر اطة للفتيان حص ت ت ار.
انظر(ش) التفتتاتت ت ت ت ت ت تيتتل في المرفق  ،2النقنتتة ،146-128 ،145-128 ،144-128 ،142-128( .3

)149-128 ،147-128

 -110ولزيادة فااة إنفاذ القانون ُ ،ين مشترفون بار لى االتجار بالبشتر في جميع مقار ىترطة البلدة
في ام  2019إلجراا التحايقاف المتعلقة باالتجار بالبشر و توجيهها .وفي  1انون الثاني/يناير ،2021
تتبحت مجمو ة مكافحة االتجار بالبشتر وحدة مستتقلة في إطار مكتل التحايقاف الوطني ،مع يادة دد

موظفيها .وإضت ت ت تتافة إلى ذلك ،تنظم و ارة الداخلية ست ت ت تتلست ت ت تتلة من تدريباف نشت ت ت تتر الو ي اين فراد الشت ت ت تترطة

والمد ين العامين والقضاة من ثسو الداف في هنغاريا في ل مرة)148-128 ،143-128( .

ميم -وسائط اإلعالة وحرية اإلعالة وحرية التعب ر
-111

تناولت س تتبل تشت ترييية المسحظاف االنتقادطة المتعلقة بقانون وس تتاوم اإل سم التي لها وجاهة من

النتتاحيتتة القتتانونيتتة (لوا تتد المعلومتتاف المتوا نتتة ،وانتختتاو (تعيين) رويس(ة) هيئتتة اإل سم ورويس(ة) مجلس

اإل سم ونشر اإل سناف السياسية في دواور اإل سم))160-128 ،155-128( .
-112

ووضتع اإلطار التنظيمي ل نشتنة اإل سمية بالتشتاور مع المنتدطاف الدولية المعنية ،وهو طصتون

بما طكفي حرية اإل سم .وتوفر التش ت تريعاف ذاف الص ت تتلة إطا ار س ت تتليما لحرية اإل سم .وتوفر حماطة ى ت تتاملة

الستتتقسل الصتتحفيين من خسل تقدطم ضتتماناف لحرية التعبير التحريرية والصتتحفية .ووضتتع لانون اإل سم

مجمو ة دواف ذاف ر نين لمنع ظهور مرارز مهيمنة منعا فعاال والحفا

لى تعددطة س تتوق اإل سم .فمن

ناحية ،لد طكون ترّ ز سوق مقدمي الخدماف اإل سمية الخنية في السوق محدودا في إطار لانون اإل سم

من جل الحفا

لى تنوع ستتوق اإل سم ومنع تشتتكيل احتكاراف للمعلوماف .والر يزة األخرة التي تضتتمن

تعددطة س تتوق اإل سم وتحافظ ليها هي االلتزاماف اإلض تتامية التي طفرض تتها لانون اإل سم لى الش تتر اف

ذاف النفوذ الكبير اوتفها مقدماف خدماف إ سمية.
-113

والهيئة الوطنية لو سم والمعلوماف واالتص ت ت تتاالف ( )NMHHو الة تنظيمية مس ت ت تتتقلة تخض ت ت تتع

للقانون فقم .ويخض ت ت تتع مجلس اإل سم و ض ت ت تتا ه للقانون فقم طض ت ت تتا وال طمكن إت ت ت تتدار تعليماف لهما في
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نشنتهما .إن استقسلية الهيئة ولاالية استشراق اإلجراااف اإلدارية المعنية ولاالية التنبؤ اها مصانة تونا

تحيحا)159-128 ،158-128 ،157-128( .

نون -ظروف االحتجاز وسوء المعاملة
-114

حستمت هنغاريا لضتاطا االرتظا في الستجون من خسل خنة متعددة االتجاهاف ن طريق استتكمال

البرنام المعد للحد من االرتظا في الس تتجون ،إض تتافة إلى اس تتتخدام وس تتاول تشت ترييية اواس تتنة اس تتتحداو س تتبل

انتص ت تتاق لانونية فعالة .وس ت تتفر البرنام الجارش لزيادة القدراف االس ت تتتيعااية للس ت تتجون ن إض ت تتافة لدراف جديدة

الستتتيعاو  2 500نزيل في ام  ،2020إضتتافة إلى انخفاد إلى  96في الماوة من مستتتوة اإلىتتغال الذش ل

استحدو سبيل انتصاق محلي فعال بخصوص الشكاوة المتعلقة
همية هاولة في هذا الصدد .وفي ام ُ ،2016

باالرتظا في الستجون بتثر رجعي .وفي ضتوا التجرلة المتصتلة اتنبيق ستبيل االنتصتاق المحلي هذا ،روجعت

في ام  2020القوا د المننبقة .ود ّ مت التعديسف التش ت ت ترييية حقوق ضت ت تتحاطا الجراوم التي يرتكبها المحتجزون
في الحصول لى تعويض ن االرتظا )127-128( .

-115

ومع ن متدة االحتجتا لبتل المحتارمتة لم تتغير ،فتإن لتانون اإلجراااف الجنتاويتة الجتديتد يتضت ت ت ت ت ت تتمن

حكاما دة تهدق إلى ضت ت ت ت ت ت تتمان ال يؤمر باالحتجا لبل المحارمة إال ندما ال طمكن االست ت ت ت ت ت تتتغناا ن ،

وينبغي ال تتجاو مدت الضت تترورة القصت تتوة .و ضت تتاق هذا القانون مبادئ الضت تترورة والتناست تتل والتدرح إلى

المبادئ األستتاستتية المننبقة ثناا اإلجراااف الجناوية ،وال طمكن للمحكمة ن تتمر باالحتجا لبل المحارمة

إال إن تعتذر تحقيق الهتدق المتمثتل في هتذا االحتجتا اتتداير اتديتل ،مثتل مر جرش و إىت ت ت ت ت ت تراق جنتاوي.

وتدل هذه القا دة لى تغيير في نه االحتجا لبل المحارمة؛ وتعرو اوضت ت تتود ن تخفيض دد حاالف

االحتجا لبل المحارمة إلى دنى حد تخفيضت ت ت ت تتا يتماىت ت ت ت تتى مع االتجاهاف األورولية ،وينبغي ن طقتصت ت ت ت تتر
بالفعل لى حاالف الضرورة القصوة)129-128( .

س  -التنمية
-116

جاا في البياناف األولية الص ت ت تتادرة ن لجنة المس ت ت تتا دة اإلنماوية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية

في الميدان االلتصت ت تتادش ن المست ت تتا دة اإلنماوية الرست ت تتمية المقدمة إلى هنغاريا في ام  2020الغت مبلغا

لدره  411,41مليون دوالر ( 126,71اليون فورنت هنغارش) ،س ت ت تتاهم مجمو ها في  550مش ت ت تترو ا إنماويا

دوليا في  110الدان .ولذلك تمكنت هنغاريا من يادة نست بة المستتا دة اإلنماوية الرستتمية إلى الدخل القومي

اإلجمتتالي من  0,09في المتتاوتتة في تتام  2010إلى متتا طقرو من  0,26في المتتاوتتة في تتام  ،2020وهو

متا يبر

يتادة إجمتاليتة لتدرهتا  260في المتاوتة .ولهتذا اإلنجتا الراوع ،نجحتت هنغتاريتا في الوغ وتجتاو هتدق

المس ت ت تتا دة اإلنماوية الرس ت ت تتمية/الدخل القومي اإلجمالي المحدد ا  0,25في الماوة بحلول ام  ،2025لى

النحو المبين في است ت ت ت ت ت تتتراتيجيتهت تتا للتعت تتاون اإلنمت تتاوي الت تتدولي للفترة  .)IDC2025( 2025-2020ومنت تتذ

االست ت تتتعراد الدورش الشت ت تتامل األخير المتعلق اهنغاريا في ام  ،2016رفعت هنغاريا مست ت تتتوة مست ت تتا دتها

اإلنماوية الرسمية بترثر من  165في الماوة.
-117

وتعزة الزيادة الكبيرة في المست تتا دة  -تماىت تتيا مع ولوياف است تتتراتيجيتها للتعاون اإلنماوي الدولي

للفترة  - 2025-2020إلى ثير من ارام التنمية االلتص ت ت ت تتادطة واالس ت ت ت تتتثمار األجنبي الدولية ،ومش ت ت ت تتاريع

التنمية الثناوية ،والعديد من التبر اف النبية لصت ت ت تتد مست ت ت تتا دة ىت ت ت تتر اونا الدوليين في جهودهم لمعالجة سثار

جاوحة وفيد)221-128( .19-
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Act CXXX of 2010 on law-making stipulates that “when making laws, it shall be ensured that laws a)
comply with the requirements of form and content arising from the Fundamental Law, b) fit into the
unity of the legal system, c) comply with obligations arising from international law and the law of the
European Union, and d) comply with the professional requirements of law-making.”
http://www.njt.hu/translated/doc/J2010T0130P_20200101_FIN.PDF
Decree No. 30/2015. (VII. 7.) on national strategic objectives to promote effective action against
intimate partner violence.
According to Article 29 of the Fundamental Law, in Hungary, the Prosecutor General and the
Prosecution Service are independent entities.
Parallel to the introduction of the new Civil Code, the supported decision making was introduced as a
legal institution by the Act CLV of 2013, which entered into force in 2014.
The new rules of limiting legal capacity in case of guardianship have been examined by the
Hungarian Constitutional Court in its decision No. 11/2014. (IV. 4.) AB.
The Constitutional Court concluded that the rules are in conformity with the supportive model
suggested by the CRPD on the following grounds: a.) any person of legal age with legal capacity is
entitled to make a prior legal statement with a view to partial or full limitation of his/her legal
capacity in the future; b.) the interests of the person concerned are given top priority; c.) it is declared
that guardianship with fully limited legal capacity may be ordered only in exceptional cases by the
court.
Act LXXX of 2019 Vocational Education and Training.
Government Decision No. 1039/2019. (II. 18.) on promoting the use of the IHRA definition of
antisemitism.
Fundamental Rights Agency of the European Union (FRA)
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-ofantisemitism-survey_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-antisemitism-overview-20092019_en.pdf p. 51–52.
https://www.rainbow-europe.org/#8637/0/0
Decision No. 4 of 1990 (III.4.) of the Constitutional Court.
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