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موجز ورقاااا المعلوماااا المقاادمااة م الجةاااا لااااااااااااح ااة الم ااااااااال اااة
بشأن هنغاريا*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوالا -معلوماا أساسية
-1

أِ
ُعَّد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشا ااامهو وهو ملور لوراام المعلومام المقدَّمة من  35جهة صا اااحصة م ا االالة علا االسا ااتعراض

()1
وي ِرد في ش ا ه موجت تقاداً بالالد اصا ااا لعدد التلمامو ويتااامن التقرير فرعاً مسااتقالً
الدوري الشااامه َ ،
خاصاً بمساهمة المؤسسة الوطنية لالقوق اإلنسان المعتمدة علا أساس االلتتام التامه بمصادئ باريسو

ثانيا -المعلوماا المقدمة م المؤسااااسااااة الوونية ل قوق اإلنسااااان المعتمدة ل
أساس االلتزام الكامل بم ادئ باريس
-2

ذكر مفوض الالقوق اصسا ا اااسا ا ااية في هنعاريا أن جماعة الروما تسا ا ااتفاد من الالقوق ذام ال ا ا االة

باالس ااتقاللية الثقا ية الواص ااة ،ولتنها ال تس اات يع ممارس ااة هذو الالقوق عال علا ن اق مالدود نتيج ًة آلثار
تمس أفراد هذو الجماعة بدرجة أكبر علا حد بعاد من سائر فئام المجتمع()2و
الفقر والاعف والتماات التي ّ

ووفقاً للمفوض ،ال يتال عدم تتافؤ الفرص في ح ا ا ا ا ااول أطفال الروما علا التعليع ب ريقة فعالة
-3
ي رح مش لة في هنعارياو ويالحظ المفوض أن عدم عتاحة فرص متتافئة في الال ول علا التعليع ب ريقة
فعالة ال يتال ي رح مش ا لة ،وال ساايما في بعم مناطا البلد التي تبرف فاها الممارسااام التمااتية المصاش ارة

وغار المصاشارة بقوة نتيج ًة لوروا اجتماةية وديمع ار ية معقدةو وفي الساانوام اصخارة ،كان تالسااان عم انية
الال ا ا ا ا ا ا ااول علا االسا ا ا ا ا ا ااتالقااام والودمام في مجال رعاية ال فه وحمايت  ،ونوةية هذو االسا ا ا ا ا ا ااتالقااام

*

ت در هذو الوثيقة من دون تالرير رسميو
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والودمام وفعالاتها ،من المصادرام الناجالة التي أتاحت فرصا ا ا ا ااً أفا ا ا ا ااه للتنش ا ا ا اائة االجتماةية والتعليع في

مرحلة ال فولة()3و
-4

وفي هذا ال دد ،يوصي المفوض بأن تعتف هنعاريا جهودها الرامية علا تالسان معدالم العمالة

وظروا العمه بالنسا ااصة لجماعة الروما ،وال سا اايما في أكثر المناطا حرماناً ،وبأن تاا ااع سا ااياسا ااام ترمي
تالديداً علا فيادة مسااتوت توظين نسااار الروما وتعتف السااياسااام القائمة تالذيقاً لهذو العاية ،بمشاااركة فعالة
من المنومام المعنية بجماعة الروما والوبرار المسا ا ا ااتقلان ،وبأن تو ا ا ا اار موارد كا ية لتنفاذها وترصا ا ا ااد

وتذيع آثارها علا أساس منتوع()4و
ّ

ويالحظ المفوض أيا ا ا ا ااً أن أمان الموالع يعاين بانتوام حدود هنعاريا الجنوبية المتأثرة بالهجرةو
-5
و يما يتعلا بالتعاارام المدخلة علا اإلطار التشا اريعي المت ااه بتجرارام منو اللجور في هنعاريا ،يرص ااد
ِّ
المشرع علا شواغل ()5و
وي لِع
المفوض باستمرار مشاريع التشريعام ُ

ثالثا -المعلوماا المقدمة م سائر الجةاا لاح ة الم ل ة
ألف -نطاق االلتزاماا الدولية والتعاون مع اآللياا والةيئاا الدولية ل قوق اإلنسان

()6

وفقاً للوراة المشا ا ا ا ااتركة  ،7لع تعتمد هنعاريا معاهدام حقوق اإلنسا ا ا ا ااان الرئيسا ا ا ا ااية التي يم ن أن
-6
توفر الالماية لعار المواطنان لديهاو وأوصا ا ا ا ا ا اات الوراة بأن ت ا ا ا ا ا ا ا ّادق هنعاريا علا االتفا ية الدولية لالماية
تعدل اانون العقوبام تمشا ااياً مع المادة  31من االتفا ية
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسا اارهع وبأن ّ
المتعلقة بالالجئان()7و

وأوصا اات الوراة المشا ااتركة  13بأن ت ا ا ّادق هنعاريا علا اتفا ية مجلس أوروبا للوااية من العنف
-7
ضاد النساار والعنف المنتلي وم افالتهما (اتفا ية اسا نبول) ،وتعتمد اواعد شااملة ضاد العنف العائلي بالا
تش اامه أياا ااً الا ااالايا اصجان ()8و وذكرم الوراة المش ااتركة  1أن هنعاريا ابلت توص اايام الت ااديا علا
صوم ضد عملية الت ديا في أيار/مايو )9(2020و
اتفا ية اس نبول ،غار أن البرلمان َّ

وأوص ا اات الالملة الدولية للقا ا ااار علا اصس ا االالة النووية بأن توِّاع هنعاريا وت ا ا ِّادق علا معاهدة
-8
()10
ملالة علا ال عاد الدولي و
اصمع المتالدة لالور اصسلالة النووية باعتصار ذلك مسألة َّ

باء -اإلوار الووني ل قوق اإلنسان
-9

()11

أشاارم منومة العفو الدولية علا أن البرلمان اعتمد في آذار/مارس  2020مشاروع اانون الالماية

من فاروس كورونا الذي ينر علا توساايع ساال ام الال ومة في ممارسااة الال ع بتصاادار الم ارساايع وعفائها

من الراابة البرلمانية ،دون تالديد موعد واض ا ااو لوض ا ااع حد لهذا اإلجرارو ورغع االس ا ااتعاض ا ااة عن مش ا ااروع

القانون هذا في منت ف حتيران/يوني  ،2020واصلت الال ومة دعع مجموعة من السل ام االنتقالية التي

تس اامو بفرض ااود علا حقوق اإلنس ااان ،مثه الالا في حرية التجمع الس االمي والالد من عم انية الال ااول

علا اللجور()12و

وش ا ااددم الوراة المش ا ااتركة  2علا أن القانون اصس ا اااس ا ااي ُعّدل تس ا ااع مرام تمش ا ااياً مع الم ا ااالو
-10
يقاد سا ا اال ة الدولة علا نالو كاا ولع ي فه الالماية بشا ا ا ه فعال لسا ا اايادة القانون
السا ا ااياسا ا ااية للال ومة ولع ِّ

وحقوق اإلنس ا ا ا ااانو وعوضا ا ا ا ااً عن ذلك ،فقد اس ا ا ا ااتودمت هنعاريا أداةً لتقويم مصادئ س ا ا ا اايادة القانون خالفاً
لما تنر علي القواعد الدسا ا ا ااتورية المعترا بها عموماًو كما أثارم لجنة البند ية ش ا ا ا اواغه بشا ا ا ااأن ال ريقة
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المنهجية التي تعتمدها اصغلبية الالاكمة عفار أح ام القوانان العادية التي س ا ا ا ا ا اابا للمال مة الدس ا ا ا ا ا ااتورية أن

خل ات علا عدم دساتوريتها وألعتها ،وذلك بتعادة اعتمادها في الدساتورو وهذا يعني نقم ا اررام المال مة

الدسا ا ا ااتورية فعلياًو وأوصا ا ا اات الوراة المشا ا ا ااتركة  2بأن تتشا ا ا اااور هنعاريا مع لجنة البند ية وجميع أصا ا ا ااالا
الم لالة الماللاان المعناان ابه عدخال تعديالم دستورية()13و

ال لقلية الواائية الوطنية
-11
وأشااارم لجنة هلساانتي الهنعارية علا أن مفوض الالقوق اصساااسااية ُعان ممِّث ً
في هنعاريا في عام 2015و وأوص ا ا ا ا اات اللجنة بأن توفر هنعاريا الموارد والتمويه التافاان لهذو اآللية ،وبأن تتفه

عشاراا المنومام غار الال ومية في عملها مشاااركة جوهرية ،وبأن تشااارا المنومام غار الال ومية والوبرار في

التيارام التي ُتجريها اآللية لما ا ا ا ا اااعفة القدرام المتاحة وكفالة وص ا ا ا ا ااول المنومام غار الال ومية وأص ا ا ا ا ااالا

الم االالة المس ااتقلان ممن لديهع المعارا والقدرام التا ية في مجال الرص ااد علا المؤسا اس ااام اإلص ااالحية ،وبأن
تامن يام اآللية بالرصد التافي لت باا الامانام اإلجرائية لمنع التعذي ()14و

جيم -تنفيااا االلتزاماااا الاادوليااة المتعلقااة ب قوق اإلنساااااااااااانل مع م ار اااة القااانون الاادولي
اإلنساني الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطا اا

المساواة وعدم التماات
-12

()15

أوصاات الوراة المشااتركة  4باعتماد اسااتراتيجية وخ ة عمه شاااملتان تع يان جميع مجاالم الالياة

بغية الت ا اادي للتماات القائع علا الماه الجنس ا ااي والهوية الجنس ا ااانية وتعتيت الجهود المبذولة لم افالة خ ا

التراهياة المعاادي للمثلاان ومعاايري الهوياة الجنس ا ا ا ا ا ااانياة ،عن طريا تعادياه اصح اام ذام ال ا ا ا ا ا ا الاة من القاانون
اصساسي واانون اصحوال المدنية ،و دانة البيانام المعنية ،وال سيما عذا صدرم عن موظفان عموماان()16و

تعدل هنعاريا القانون اصسا ا ا ا اااسا ا ا ا ااي عن طريا علعار اصح ام
-13
وأوصا ا ا ا اات منومة العفو الدولية بأن ّ
التقاا اادي ااة والتمااتي ااة المعتم اادة بال داع من ااذ ع ااام  ،2016بم ااا في ذل ااك اصح ااام التي تقّا اد حقوق المثلي ااام

والمثلاان ومتدوجي الماه الجنسا ااي ومعايري الهوية الجنسا ااانية وحاملي صا اافام الجنسا ااانو وأوصا اات أيا ا ااً
ب فالة حقوق متسا اااوية مع اآلخرين للمثليام والمثلاان ومتدوجي الماه الجنسا ااي ومعايري الهوية الجنسا ااانية

وحاملي صافام الجنساان ،بما في ذلك عضافار ال افة الشارةية علا فواث مثلاي الجنس وتبني اصطفال من
جان

اصفواث من نفس الجنس واصفراد()17و

وأوصا ا اات الوراة المشا ا ااتركة  8بأن تواف هنعاريا فو اًر حمالم التشا ا ااهار ضا ا ااد الفئام الا ا ا ا يفة،
-14
بماا في ذلك الالجئون والمهااجرون وجمااعة الروما والمثلياام والمثلاون ومتدوجو المااه الجنسا ا ا ا ا ا ااي ومعاايرو
الهوية الجنساانية وأحرار الهوية الجنساانية ،وبأن تتفه عدم تساامو مساؤولي الدولة عفار التعليقام العن ارية

والمعادية للمثلاان ومعايري الهوية الجنس ا ا ااانية والتي تنع عن كرو اصجان

وكرو النس ا ا ااار ،وبأن تدعع بفعالية

الالمالم والو ابام العامة التي تعتف المساواة و شراا الفئام الا يفة والناس الاعفار

-15

وأوص ا ا اات الوراة المش ا ا ااتركة  4بأن تتفه هنعاريا تناول جميع التت

و

()18

المدرس ا ا ااية وغارها من المواد

التعليمية المأذون باسا ا ا ا ااتودامها في التعليع العام لمسا ا ا ا ااألتي الماه الجنسا ا ا ا ااي والهوية الجنسا ا ا ا ااانية علا نالو
موضاوعي ،وبأن تعتف مشااعر التساامو واالحترام عفار المثليام والمثلاان ومتدوجي الماه الجنساي ومعايري
الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفام الجنسان()19و

-16

وأش ااارم لجنة هلس اانتي الهنعارية علا أن الت اانيفام اإلثنية والممارس ااام التمااتية ال ااادرة عن

تمس جماعة الروما ال تتال ت رح مشا ا لةو وأوص اات اللجنة باتواذ تدابار لم افالة الت اانين
الش اارطة التي ّ
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يمس جماعة الروما ،وب فالة معالجة المسا ا ااائه الواردة في جميع التقارير المقدمة علا
اإلثني للشا ا اارطة الذي ّ
الشا ا اارطة معالج ًة د وبة ،بما في ذلك التقارير المقدمة من أفراد ُيعتبرون من جماعة الروما ،وبوضا ا ااع نوام
للرص ا ا ا ااد والتدري

من أجه عنهار الممارس ا ا ا ااام التمااتية وطرق االت ا ا ا ااال المتالاتة داخه نوام العدالة()20و

وأدلت الوراة المشا ااتركة  9بمالحوة وتوصا ااية مماثلتان

و وأوصا اات مؤس ا اسا ااة رومافارسا اااتاس بأن تاا ااع

()21

هنعاريا المتيد من مصادرام التوةية العامة والبرامج التثذيفية بغية م افالة خ ا
المشاعر المعادية لجماعة الروما()22و

-17

التراهية والقاا ا ا ا ا ا ااار علا

وأوصا ا اات الوراة المشا ا ااتركة  5بأن تعمه هنعاريا علا القاا ا ااار علا جميع أشا ا ا ال التماات ضا ا ااد

أطفااال الرومااا في جميع البائااام ،بمااا في ذلااك في مجااال التعليع ،وبااأن تواص ا ا ا ا ا ا ااه العمااه لتيااادة اإلدماااث
االجتماعي واالات ا ا ااادي صفراد الروما والالد من ف ا ا ااه أطفال الروما بش ا ا ا ه مصاشا ا اار وغار مصاشا ا اار علا

بهمة علا تعتيت مشاركة الروما في المجتمع ،بسبه منها التعليع()23و
ال عاد المدرسي ،وبأن تعمه ّ
-18

وأوصاا م ت

المؤساساام الديمقراطية وحقوق اإلنساان التابع لمنومة اصمن والتعاون في أوروبا

بأن تفي هنعاريا بااللتتامام القائمة وااللتتامام الدولية المتعلقة بالتس ا ا ا ا ااامو وعدم التمااتو وأوص ا ا ا ا ااا كذلك

بتدانة أي شا ا ا ا ه من أشا ا ا ا ال التماات والجرائع بدافع التراهية ،وباالمتناع عن اإلدالر بأي بيان أو تنفاذ أي

عجرار يؤدي علا تفااع أوج الاعف()24و
-19

وأوصا ا اات الوراة المشا ا ااتركة  17بأن تعتمد هنعاريا اسا ا ااتراتيجية وطنية شا ا اااملة وخ ة عمه عامة

لتعتيت المس ا اااواة بان المرأة والرجه ،علا أن تع ي جميع المجاالم والقا ا ااايا الهامة المتعلقة بالقوق المرأة
وتشمه جميع النسار ب را النور عن وضعهن اصسري ومركتهن()25و

-20

وأوصا ا اات الوراة المشا ا ااتركة  8بأن تتوذ هنعاريا تدابار فعالة علا صا ا ااعاد دوائر الشا ا اارطة واالدعار

العام لتفالة منع جرائع التراهية ،وبأن تعتمد اإلجرارام ال ُشا ا ارطية الفعالة في م ان الالادف ،وتنّفذ التشا ا اريعام

وت ا اادر تعليمام علا الس ا اال ام والمالاكع مفادها أن ال يالا صعا ا ااار
المتعلقة بجرائع التراهية تنفاذًا كام ً
الُ ،
الجماعام التي تعارض الذيع الدسااتورية الال ااول علا حماية معتفة بموج القانون الجنائيو وأوصاات كذلك
بتوفار التدري

الالفم صصاالا الم الالة وباتواذ تدابار فعالة إلعادة النور في الممارساام القانونية المتعلقة

بجريمة التالريم الموج ضد جماعة ما حرصًا علا أدار أجهتة م افالة الجريمة لدورها في معا صة مواهر
التالريم ضا ااد فئام اجتماةية معانة()26و وأوصا اات الوراة المشا ااتركة  4بأن تتوذ هنعاريا تدابار شا اااملة لمنع
جرائع التراهية وتشا ااجيع الاا ااالايا علا اإلبال عن هذو الالوادفو كما أوصا اات الوراة المشا ااتركة  4بأن تعمه
هنعاريا علا تالسا ا ا ا ا ااان نوةية وتوافر خدمام دعع ضا ا ا ا ا ااالايا جرائع التراهية وتقديع المعونة القانونية علاهع عن

طريا تادريا

المهناان ،والالاد من الالواجت البارواراطياة ،وتوفار التموياه العاام لمنوماام المجتمع المادني التي

تقدم خدمام دعع م ممة خ ي ًا لتلبية احتياجام ضالايا هذو الجرائع

و

()27

وذكرم الوراة المشا ااتركة  8أن رغع عحراف السا اال ام الهنعارية تقدماً ملالوظاً في بعم المناطا
-21
في الت ا ا ا اادي لجرائع التراهية وحماية حقوق الفئام الاا ا ا ا يفة ،فتن عوامه من اباه العذصام المؤسا ا ا اسا ا ا ااية
المتعاددة القاائماة مناذ أماد طوياه ،وعادم جمع البيااناام ب ريقاة منهجياة ،وخ اا

الال وماة الهنعاارياة المن وي

علا الوصاع عفار عدة فئام ضا يفة  -وال سايما المثليام والمثلاون ومتدوجو الماه الجنساي ومعايرو الهوية
الجنسااانية وأحرار الهوية الجنسااانية ،وأفراد الروما ،وملتمسااو اللجور ،والالجئون والمهاجرون  -اد َّأدم علا
عواا

خ ارة وعرالت جهود السل ام للت دي بفعالية لجرائع التراهية()28و

ووفقااً للورااة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  ،8كاان أكبر عنجااف في مجاال م اافالاة جرائع التراهياة اعتمااد بروتوكول
-22
بنار علا توصااية منبثقة عن الدورة الثانية من
للشاارطة واالدعار العام بشااأن جرائع التراهية في عام ً 2019

االس ااتعراض الدوري الش ااامه بش ااأن هنعارياو وبدأ نفاذ التوجي ال ااادر عن رئيس الش اارطة الهنعارية في 1
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آ /أغسا س  ،2019وهو ُيساتودم دلاالً عاماً صفراد الشارطة في التعامه مع الالوادف والجرائع ذام الدوافع
التالاتيةو وأوص ا ا اات الوراة المش ا ا ااتركة  8بأن تتفه هنعاريا أن ي ون أفراد الش ا ا اارطة والمدعون العامون علا
علع تاام بتوجيا رئيس الشا ا ا ا ا ا اارطاة الهنعاارياة (البروتوكول المتعلا بجرائع التراهياة) عن طريا عجرار تادريا

منتوع لهع ،وبأن تا ا ا اامن تلقي جميع أفراد الش ا ا اارطة والمدعان العامان تدريصاً بش ا ا ااأن طبيعة جرائع التراهية
ودور ال ش ا ا ا ا اارطة في م افالتها ،وبأن تا ا ا ا ا ااع المنومام غار الال ومية علا تدري الجهام الال ومية ،وبأن
تنوع منااشام واجتماعام مشتركة لها وتعتف التعاون معها في مجاالم أخرت منعاً لجرائع التراهية()29و

-2

ال قوق المدنية والسياسية

الالا في الالياة والالرية واصمن الشو ي

()30

وذكرم لجنة هلسانتي الهنعارية أياااً أن معدل اكتواا الساجون في هنعاريا آخذ في االنوفاض
-23
منااذ عااام  ،2015وهو العااام الااذي رأم يا المال مااة اصوروبيااة لالقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان ،في ح ع نموذجي ،أن

االكتواا في السا ااجون ي رح مشا ا لة منهجية في البلدو باد أن اللجنة أشا ااارم أياا ااً علا أن عدد السا ااجنار
انوفم بش ا ا ه طفين من عام  2016علا عام  2019وبدأ في االفدياد مجدداً في عام 2020و وأوصا اات
بأن تس ا ا ا ااتثمر هنعاريا في االس ا ا ا ااتودام التافي للبدائه غار االحتجافية المتاحة حالياً ،وتعمه علا تالس ا ا ا ااان
الوروا المادية وال االية للساجنار في المؤساساام اإلصاالحية وت باا ااود علا التيارام اصسارية ب ريقة
تناسبية أثنار الجائالة ،وعادة السماح بالتيارام عن طريا ت باا تدابار السالمة المناسصة()31و

عاامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالم من العقا  ،وسيادة القانون
-24

()32

الحوت الوراة المش ا ااتركة  2أن س ا ااجه هنعاريا في تنفاذ أح ام المال مة اصوروبية لالقوق اإلنس ا ااان

ال يتال ض ا يفًا للعايةو وال تتال  54ااااية رئيسااية ( 81في المائة من القاااايا الرئيسااية المقدمة في الساانوام
العش ا ا اار اصخارة) في انتوار التنفاذو ويش ا ا ااار عدم تنفاذ اصح ام علا وجود مش ا ا اااكه منهجية أو هي لية تتعلا،
علا س ااباه المثال ،بالرية تعبار القا اااة ،وطول اإلجرارام الش ااديد ،و س ااارة المعاملة ال ااادرة عن رس ااماان،

وممارسااام التماات والف ااه عفار أطفال الروما ،وتدابار الم ار صة التي تمارسااها الدولة دون رادع ،وحرية الدينو

وأوصا ا ا ا ا ا اات الورااة المش ا ا ا ا ا ااتركاة  2باأن تتواذ هنعاارياا التادابار القاانونياة الالفماة لتالقاا االمتثاال التااماه لق اررام

المال مة اصوروبية لالقوق اإلنسان ومال مة العدل التابعة لالتالاد اصوروبي ومالاكع القاار العام()33و

وذكرم الوراة المش ا ا ااتركة  2أن تراجع س ا ا اايادة القانون في هنعاريا يوّلف أث اًر ش ا ا ااديداً علا التمتع
-25
بالقوق اإلنساان و نفاذها في البلد ،وأن اساتقالل القااار عرضاة لهجمام مساتمرة ِّ
وتقوضا اصغلبية الالاكمة
ب ريقة منهجية منذ عام 2011و وأوصا اات الوراة المشا ااتركة  2بأن تالترم هنعاريا سا اايادة القانون واسا ااتقالل

المؤسسام القاائية الم لفة بالماية حقوق اإلنسان ،بما في ذلك حقوق اصاليام()34و

وأشار مجلس أوروبا علا بيان صادر في تشرين الثاني/نوفمبر  2019يال ّ البرلمان الهنعاري علا
-26
تعديه أحد مشاااريع القوانان التي من شااأنها أن تؤثر ساالصاً علا اسااتقالل القاااار من خالل المساااس باسااتقالل
فرادت القااة في عطار أدار واجصاتهع اصساسية و نشار تسلسالم هرمية مفرطة داخه النوام القاائي()35و

-27

والحوت الوراة المش ااتركة  11أن الت ورام المس ااتجدة في هنعاريا منذ عام  ،2010وال س اايما في

السا اانوام اصخارة ،تثار القاً بالعاًو ففي السا اانوام اصخارة ،واج المالامون والقاا اااة ااوداً كبارة في ممارسا ااة
مهنتهع وتنفا ااذ واجص اااتهع المهني ااةو عذ كثا اًر م ااا ال تُالترم حقواهع وامتي ااافاتهع ،وا ااد تعرضا ا ا ا ا ا اوا م ار اًر وتت ار اًر
لالضا ا ا هاد والتدخه غار الس ا االيع في عملهع من جان

س ا اال ام الدولة وفروع الال ع اصخرتو وعالوة علا

ذلك ،أدت عدد من القوانان والمصادرام التشري ية التي اعتُمدم حديثاً علا تراجع مستمر في استقالل النوام

GE.21-11178

5

A/HRC/WG.6/39/HUN/3

القا ا ا ااائي ،وانتهاا مبدأ ف ا ا ااه الس ا ا اال ام ،ومن ثع عض ا ا ااعاا س ا ا اايادة القانون في البلدو وأوص ا ا اات الوراة

المشاتركة  11هنعاريا بالماية وضامان اساتقالل القااار في البلد علا نالو كامه وفعال ،وواف أي نوع من

المااايقة واالضا هاد ،بما في ذلك المالحقة الجنائية ،بالا القاااة الذين يجاهرون بمعارضاتهع للساياساام

أو اصفعال الال ومية ،أو الذين ُي درون ا اررام تنقم الق اررام الال ومية()36و
-28

وأوص اات الوراة المش ااتركة  2بأن تتفه هنعاريا الس ااماح للقا اااة بالتعبار بالرية عن آرائهع بش ااأن

سايادة القانون واساتقالل القااار وحماية حقوق اإلنساان ،وأال يشا ه تمثاه م االو الجهاف القااائي موالفة

تسا ااتلتم اتواذ عجرارام تأديبية أو تُعتبر خرااً لمدونة أخال يام القاا اااة()37و وأوصا اات الوراة المشا ااتركة 11
الال ومة باحترام حرية التعبار وحرية تتوين الجم يام لته من المالامان والقااة()38و
-29

وذكرم لجنااة هلس ا ا ا ا ا اانتي الهنعاااريااة أن ا يم ن في هنعاااريااا تالويااه الع ارمااة أو الواادمااة المجتم يااة

المفروضا ا ا ا ااة علا ارتتا

موالفة بسا ا ا ا ااي ة علا احتجاف دون عقد جلسا ا ا ا ااة اسا ا ا ا ااتماع لمرتتبي الموالفةو ومنذ

عام ُ ،2018سا ا ا اجلت فيادة ادرها  150في المائة في تالويه العرامام علا عقوبام احتجافو أما اصش ا ا ااواص
غار القادرين علا دفع غرامام مرتفعة فاودعون الس ااجن لموالفام بس ااي ة ،وتنش ااأ عن هذو الممارس ااة معا صة

غار تناس اابية لاش ااواص المالرومان اجتماةياًو وأوص اات لجنة هلس اانتي الهنعارية بأن ت ّبا هنعاريا جتارام
تناس اابية في حاالم الموالفة الصس ااي ة ،وتوفر بدائه للعرامام ،وتس ااتودم الجتارام البديلة المتاحة مثه الودمة
وتلعي
وتقاد ممارسا ا ااة تالويه العرامام علا احتجاف دون عقد جلسا ا ااة اسا ا ااتماع بهذا الو ا ا ااوصُ ،
المجتم يةّ ،
()39
تجرم التشرد و
عم انية احتجاف اصحداف في الموالفام الصسي ة ،وُتص ه القوانان التي ّ

الالريام اصساسية
-30

()40

أعر التالالف العالمي من أجه مشا ا اااركة المواطنان عن شا ا اواغل عفار التالديام التي ال تتال اائمة

في مجال حرية التعبار واسا ا ااتقالل وسا ا ااائه اإلعالم ،حا يتعرض ال ا ا ااالفاون للمالحقة القاا ا ااائية وتتعرض

وسا ااائه اإلعالم لتدابار المداهمة والتهجمام من ابه السا اال امو وأوصا ااا التالالف العالمي من أجه مشا اااركة
المواطنان بأن تتفه هنعاريا حرية التعبار وحرية وسا ا ا ااائع اإلعالم عن طريا موارمة التشا ا ا اريعام الوطنية مع

المعايار الدولية ،وعادة فتو جميع وسا ااائع اإلعالم المعلقة دون مبرر ،واتواذ خ وام لرفع القاود المفروضا ااة
علا حرية التعبار ،واعتماد عطار لالماية ال ااالفاان من االضا هاد والتووين والماااايقة ،وضاامان الوصااول

دون عوائا علا معلومام وسائع اإلعالم الماللية واصجنبية علا شص ة اإلنترنت وخارجها()41و
-31

وأشار مجلس أوروبا كذلك علا بيان أُعر

ي عن بالغ القلا عفار التدابار التشري ية المتوذة في

عام  2018التي َّأدم علا الالد من الالات المتاح لمنومام المجتمع المدني وتجريع أنشا ة المنومام غار

الال ومية المشا ا ا ا ااروعة تماماً في مجتمع ديمقراطيو وأضا ا ا ا اااا بأن اسا ا ا ا ااتمرار تووين المدافعان عن حقوق
اإلنسان ووصمهع يسفر عن أثر مثصع()42و
-32

وأوص اات لجنة حماية ال ااالفاان بأن تدين هنعاريا جميع الهجمام والتهديدام والما ااايقام التي

يتعرض لها ال ااالفاون ساوار علا شااص ة اإلنترنت أو خارجها ،وأن تتفه التالقاا في أي من هذو الالوادف
ب ريقة تتسااع بالتفارة واالسااتقالل والشاافا يةو وأوصاات أيا ااً بأن تتوذ هنعاريا الو وام المناسااصة السااتعادة
تعددية وس ااائع اإلعالم في البائة اإلعالمية الهنعارية ،بما في ذلك اتواذ خ وام لا اامان اس ااتقاللية الهائة

تتف هنعاريا عن الممارسااام التنويمية الرامية علا تهمي
التنويمية لوسااائع اإلعالمو وأوصاات أيا ااً بأن ّ
وسااائع اإلعالم المسااتقلة ،وال ساايما عن طريا منو التراخير الترددية أو رفاااها ،وبأن تعاد عرسااار اإلدارة

الس ا ا االيمة علا ن اق هائة اإلذاعة العامة ،وبأن ت با المعايار الدولية ت بيقاً كامالً لا ا ا اامان االس ا ا ااتقاللية
والمسارلة والشفا ية()43و
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-33

وأوصا ا ا ا ا ا اات منومة العفو الدولية بأن تعمه هنعاريا علا حماية وتيسا ا ا ا ا ا ااار الالا في حرية تتوين

الجم يام والتجمع السا ا ا ا االمي والتعبار ،بسا ا ا ا اابه منها علعار القوانان التي تسا ا ا ا اافر عن الوصا ا ا ا ااع والتماات عفار

المنومام غار الال ومية والجامعام المملوكة لجهام أجنبية()44و وأوصا اات الوراة المشا ااتركة  10بأن ُتلعي

هنعاارياا القاانون المتعلا بشا ا ا ا ا ا افاا ياة المنوماام التي تتلقا الادعع من الواارث ،والماادة /353ألف من ااانون
العقوبام ،والا اريصة الواصااة الصالعة  25في المائة علا اصنش ا ة الداعمة للهجرة ،وبأن تمتنع هنعاريا عن

تالد من حرية تتوين الجم يام أو التجمع بأي ش ه من اصش ال()45و
سن أي تشريعام أخرت ّ

وذكرم لجنة هلس ا اانتي الهنعارية أن خالل مرحلة الو ر التي أعلنتها هنعاريا نتيج ًة للجائالة في
-34
عام ُ ،2020فرض حور كلي علا جميع أنواع التجمعام ،مما ألعا بال ع الوااع الالا في التجمع السلمي
صشا ا ااهر عدةو وأوصا ا اات اللجنة بأن ُتلعي هنعاريا التمثاه القانوني اإللتامي في الدعاوت القاا ا ااائية المتعلقة
بمس ا ا ااألة التجمع ،وترفع الالور التلي المفروض علا التجمعام ،وتس ا ا اامو بتقايع مواطر كه احتجاث علا
حدة خالل الجائالة()46و

-35

كما أوصاات الوراة المشااتركة  10بأن تمتنع هنعاريا عن اللجور علا ساال ام البلد لتنفاذ عجرارام

-36

وأوصا ا ا ا ا ا ااا التالالف الدولي للدفاع عن الالرية بأن تتفه هنعاريا االعتراا بالالا في حرية الدين

عدارية ذام دوافع سياسية بغية تووين منومام المجتمع المدني أو عس اتها()47و
واحت ارما علا النالو الواجا

عن طريا التقااد بق اررام المالااكع الادسا ا ا ا ا ا ااتورياة الهنعاارياة والمال ماة اصوروبياة

لالقوق اإلنس ااان يما يتعلا بقوانان تس ااجاه التنائس ،و لعار أو اس ااتعراض اوانان تس ااجاه التنائس التقاادية

من أجه السماح للجماعام الدينية بالعمه بالرية ،وتعديه اانون حرية التجمع لتفالة حماية الالا في حرية
التجمع والتعبار علا النالو الواج ()48و

-37

وحثَّت الوراة المشا ا ااتركة  4السا ا اال ام الهنعارية علا احترام التوصا ا اايام الواردة في تقرير المقرر
والتماات القائمان علا

الواص ا لمقدم علا الجم ية العامة لامع المتالدة بش ا ا ا ااأن القا ا ا ا ااار علا التع ا ا ا ا
أساس الدين أو المعتقد وتالقاا الهدا  16من أهداا التنمية المستدامة()49و

-38
بموج

وأوصا ا ا ا ا ا ااا التالاالف الادولي للادفااع عن الالرياة باأن تالترم هنعاارياا حا اآلباار واصمهاام الم فول

أح ام القانون الدولي في تربية أطفالهع وتنشئتهع وفقاً لمعتقداتهع اصخال ية والدينية

الالا في الو وصية والالياة اصُسرية
-39

و

()50

()51

أوص اات راب ة الملالدين الهنعارية بأن تتفه هنعاريا ت باا اواعد حماية البيانام علا المنومام

بنار علا ال ل تمش ا ا ا ا ااياً مع
الدينية ،وبأن تقوم المنومام الدينية بتلعار أو عغفال البيانام الش ا ا ا ا ااو ا ا ا ا ااية ً
()52
َّ
الموتنة) و
مت لصام الالئالة التنويمية العامة لالماية البيانام (بما في ذلك شرط داة البيانام

-3

ال قوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية

الالا في العمه وفي ظروا عمه عادلة ومواتية
-40

()53

أوصاات الوراة المشااتركة  17بأن تتوذ هنعاريا تدابار تش اري ية وغارها من التدابار للقاااار علا

التماات ضا ا ا ااد المرأة في م ان العمه ،بما يشا ا ا اامه فجوة اصجور بان المرأة والرجه

الدولية التوصية نفسها()55و

GE.21-11178
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تعدل هنعاريا اانون العمه وجميع القوانان ذام ال ا ا ا االة التي
-41
وأوصا ا ا اات منومة العفو الدولية بأن ّ
تنوع العمالة من أجه التشاجيع علا العمه بدوام جتئي واعتماد سااعام العمه المرنة وحماية العامالم من
الف ه الجائر()56و

الالا في الامان االجتماعي

()57

أوصا اات راب ة الملالدين الهنعارية بأال يتواف الال ا ااول علا الاا اامان االجتماعي (بما في ذلك
-42
ِ
السا ن) علا دين الفرد أو معتقدو أو وضاع العائلي أو غار ذلك من اصحوال الشاو اية ،وال علا تعارض
حالة الشور مع آرار الدولة بشأن النوع االجتماعي واصسرة()58و

الالا في مستوت م يشي الئا
-43

()59

أعربت الوراة المش ا ا ا ا ا ااتركة  15عن اعت ارض ا ا ا ا ا ااها علا اإلطار التنويمي لهنعاريا بش ا ا ا ا ا ااأن التدابار

التمااتية ض ا اامنياً عفار المش ا ااردين وأفراد الروما علا وج التالديد ،التي كثا اًر ما تُوفاها تش ا اريعام تُعتبر في
حد ذاتها جائرة ضمنياً بالا الفقرار()60و
وأوصا اات الوراة المشا ااتركة  15بأن ُتلعي هنعاريا علا الفور تجريع التشا اارد ،وتعمه علا تالسا ااان
-44
الوروا في الماايوي اللاليااة والماايوي المؤاتااة وعلا فيااادة القاادرة االسا ا ا ا ا ا ااتيعااابيااة لهااذو اصماااكن وخفم عاادد
اصشواص المذيمان في نفس العرفة()61و

الالا في ال الة

()62

-45

أشار المركت اصوروبي للقانون والعدالة علا أن هنعاريا انامت في عام  2020علا ععالن توافا

-46

وأوصت الوراة المشتركة  17بأن تامن هنعاريا تناول منوور حقوق المرأة ،بما في ذلك العالاة

آرار جنين حول تعتيت صالة المرأة وتقوية اصسرة

و

()63

الشا اااملة المالئمة علا أسا اااس الموافقة والمشا اااعر المتصادلة والتثذين الجنسا ااي ومنع العنف ،ب ريقة مجدية

في عطار التدري

اصساااسااي والمسااتمر للعاملان في مجال التعليعو وأوصاات الوراة المشااتركة  17بأن تعمه

هنعاريا علا تالسااان نوةية خدمام ال ااالة الجنسااية واإلنجابية و م انية ح ااول المرأة علاها ،بما في ذلك

الودمام المت ا االة بالمواض ،وال سا اايما بالنسا ااصة للنسا ااار المنتميام علا الفئام المالرومةو وأوصا اات كذلك

باعتماد تثذين شااامه في مجال ال ااالة والالقوق الجنسااية واإلنجابية عن طريا المناهج الد ارسااية ،وتوفار

التدري

التافي للمعلمان في معالجة هذا الموضا ا ااوع()64و وأوصا ا اات الوراة المشا ا ااتركة  14بأن تتوذ هنعاريا

-47

كما أوصا ا ا ا اات الوراة المشا ا ا ا ااتركة  9بأن تتوذ هنعاريا خ وام لتتويد نسا ا ا ا ااار الروما بالمسا ا ا ا اااعدة

جميع التدابار الالفمة للتم ان من اتواذ ا اررام مستنارة بشأن ال الة والالقوق اإلنجابية

والمعلومام المناسصة في مرافا الرعاية ال الية

الالا في التعليع
-48

و

()65

و

()66

()67

أكدم منومة أكاديماون في خ ر أن اإلغالق الفعلي للالرم الرئيس ا ااي لجامعة أوروبا الوسا ا ا ا

ال يتال يمثه أحد أبرف التعديام اصخارة علا الالرية اصكاديمية داخه أوروباو كما س اال ت الا ااور علا أن

مال مة العدل اصوروبية رأم في  6تشرين اصول/أكتوبر  2020أن القانون المتعلا بجامعة أوروبا الوس ا
ينتهاك الت اتماام هنعاارياا عفار منوماة التجاارة العاالمياة ،وينتهاك الالرياة اصكااديمياة علا النالو المن ا ا ا ا ا ا ااوص

علاها في ماثاق االتالاد اصوروبي للالقوق اصسا ا ا اااسا ا ا ااية ،ويالرم الجامعام المعنية من الهياكه اصسا ا ا اااسا ا ا ااية
المستقلة الالفمة إلجرار بالوثها العلمية واالض الع بأنش تها التعليمية()68و
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يمارس علا ال عاد المدرسي عفار أطفال
-49
وأعربت الوراة المشتركة  6عن القها صن الف ه الذي َ
الروما لع ُيو ِهر تراجعاً وصن نالو  45في المائة من أطفال الروما يلتالقون بالمدارس أو الف ا ااول الد ارسا ااية
التي تُال ا ا ا ا ا ااي أغلبية من التمالر من جماعة الروماو كما ذكرم الوراة المش ا ا ا ا ا ااتركة  6أن علا الرغع من
يوجهون نالو
صا ا ا ا ا ا اادور ح ع المال ماة اصوروبياة لالقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان في عاام  ،2013ال يتال أطفاال الروماا َّ

مدارس خاصااة في هنعارياو ولع تنفذ الال ومة الهنعارية حتا اآلن ح ع المال مة اصوروبية لالقوق اإلنسااان
في هذا ال دد()69و

وأعربت مؤسا اسا ااة رومافارسا اااتاس عن الا مماثه وأوصا اات بأن تُ ِعَّد هنعاريا خ اً شا اااملة إللعار
-50
مماارسا ا ا ا ا ا ااة الف ا ا ا ا ا ا ااه هاذو وباأن ِّ
تذيع حاالاة طال الروماا باالتعااون مع الجهاام الفااعلاة المادنياة ،وباأن تلبي
احتياجاتهع في سا ا ااياق خ ع عمه مالددة اصهداا بتمويه مالددو كما أوصا ا اات مؤس ا ا اسا ا ااة رومافارسا ا اااتاس

بوضا ا ا ا ا ا ااع خ اة عماه لمرحلاة ماا بعاد الجاائالاة للتوفين من آثاار الجاائالاة ،مع عيالر اهتماام خااص لل ال

الذين انق عوا عن الدراسة و/أو لع يتلقوا تعليماً حذيذياً أثنار الجائالة()70و
-51

وأوص ا ا ا ا ا اات منومة اصمن والتعاون في أوروبا بأن تس ا ا ا ا ا اااعد هنعاريا أطفال الروما والس ا ا ا ا ا اانتي في

-52

وأوص ا اات الوراة المش ا ااتركة  13بأن تتفه هنعاريا ح ا ااول جميع اصطفال علا التعليع ،ب ا اارا

الال ا ا ا ااول علا التعليع والمواد التعليمية من ُبعد ،عن طريا توفار المعدام اإللتترونية الالفمة والدعع من
جان اصخ ائاان االجتماعاان والعاملان في مجال التعليع()71و

النور عن وضعهع كمهاجرين()72و

تعدل هنعاريا القانون الوطني للتعليع العام بغية كفالة التعليع
-53
وأوصا ا ا ا اات الوراة المشا ا ا ا ااتركة  5بأن ّ
()73
الشامه لجميع اصطفال ذوي اإلعااة ،بما في ذلك اصطفال الذين يالتاجون علا دعع كبار و
-4

حقوق أشخاص م ددي أو فئاا م ددة

النسار
-54

()74

أشاارم الوراة المشاتركة  17علا أن عدم وجود أسااس ساياسااتي اوي وشاامه إلعمال حقوق المرأة

يمثه عذصة أمام الت ا اادي علا النالو الواج

صش ا ا ال التماات المتعددة والمتداخلة ض ا ااد المرأة ،مثه نس ا ااار

الروما ،والمثليام ،والنسار ذوام اإلعااة ،والمهاجرام()75و

تجرم هنعاريا جميع أش ا ا ا ا ال العنف العائلي،
-55
وأوصا ا ا اات منومة مناصا ا ا اارو حقوق اإلنسا ا ا ااان بأن ّ
قر التالرش الجنسا ا ا ا ااي والتعق باعتصارهما جريمتان
بما في ذلك واوع أول حادثة من العنف العائلي ،وبأن تُ ّ

منف ا ا ا ا ا االتان ،وبأن تعتف المالحقة القا ا ا ا ا ا ااائية في عطار العنف العائلي في الالاالم التي تش ا ا ا ا ا اامه أفواجاً
ال يذيمون معاً وليس لديهع أي أطفال مش ااتركان ،وبأن تا ااع تعريفاً أوس ااع ن اااً للعنف العائلي ،سا اوار في
التشاريعام الجنائية أو في اانون اصوامر التجرية ،وبأن تعتف عم انية ح اول الااالايا علا أوامر الالماية
المدنية ،وبأن تتيد مدة هذو اصوامر المدنية من أجه توفار حماية أفا ااه للا ااالايا()76و كما أوص اات الوراة

المش ا ااتركة  1بتجريع جميع أشا ا ا ال العنف العائلي ،بما في ذلك واوع أول حادثة من العنف العائلي ،و ارار
التالرش الجنسا ا ااي والتعق

كجريمتان منف ا ا االتان ،وتعتيت المالحقة القاا ا ااائية المتعلقة بالعنف العائلي في

الالاالم التي تشامه أفواجاً ال يذيمون معاً وليس لديهع أي أطفال مشاتركانو وأوصات كذلك بوضاع تعرين
أوس ا ااع ن اااً للعنف العائلي ،س ا اوار في التش ا اريعام الجنائية أو في اانون اصوامر التجرية ،وبتعتيت عم انية

ح ا ا ااول الاا ا ااالايا علا أوامر الالماية المدنية ،وبتيادة مدة هذو اصوامر المدنية بغية توفار حماية أفاا ا ااه

للا ااالاياو كما أوص اات بتجريع االغت ااا علا أس اااس عدم الموافقة عوضا ااً عن اس ااتودام القوة ،وبتنش ااار
خدمام خاصة لاالايا االغت ا وغارو من أش ال العنف الجنسي()77و
GE.21-11178
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وذكرم الوراة المشتركة  17أن هنعاريا ،وفقاً لالتالاد البرلماني الدولي ،تالته حالياً المرتصة 156
-56
من بان  188مرتصة يما يتعلا بنسا ا ااصة النسا ا ااار المئوية في البرلمانام الوطنيةو وأوصا ا اات بأن تتوذ هنعاريا

تدابار تشا ا ا ا اري ية ملموسا ا ا ا ااة وموجهة نالو تالقاا النتائج أو تدابار أخرت  -بما في ذلك التدابار الواص ا ا ا ااة

المؤاتة من اباه الال ر  -لتعتيت مشاركة المرأة كمرشالة في االنتوابام()78و

اصطفال

()79

-57

أوصاات الوراة المشااتركة  5بأن تتوذ هنعاريا تدابار للتولي عن ممارسااة العقوبة البدنية لاطفال

وتش ا ا ا ااجيع أش ا ا ا ا ال التأدي

أش ال العنف ضد اصطفال

الوالية من العنف واتواذ تدابار لتيادة الوعي بالور العقوبة البدنية وغارها من
و

()80

وأوصا ا ا اات الوراة المشا ا ا ااتركة  5أياا ا ا ااً بأن تتوذ هنعاريا عجرارام من أجه عيالر اصولوية لتدابار
-58
الالماية االجتماةية لاساار ،بغية الالالولة دون دخول اصطفال ،وال ساايما اصطفال ما دون ساان الثالثة ،علا
دور الرعاية البديلة ،واتواذ تدابار لا ا ا ا اامان وض ا ا ا ااع نوام متمايت خاص ب فالة اصطفال ،تتوافر ي أماكن

كا ية للرعاية الجادة()81و
-59

و يما يتعلا بمشا اااركة اصطفال ،ااترحت مؤسا اسا ااة حقوق ال فه  Hintalovonعشا اراا اصطفال

تمسهع
بقدر أكبر في القاايا التي ّ

اصشواص ذوو اإلعااة
-60

و

()82

()83

أعر االتالاد الوطني لجم يام اصشا ا ا ا ا ااواص ذوي اإلعااة  MEOSZعن الق لعدم وجود آلية

مساتقلة لرصاد تنفاذ اتفا ية اصمع المتالدة بشاأن حقوق اصشاواص ذوي اإلعااة

و وأوصاا بأن تتفه هنعاريا

()84

تمتع اصش ا ااواص ذوي اإلعااام البدنية تمتعًا كامالً ب ه اس ا ااتقاللية وكرامة بموتلف أش ا ا ال الرعاية ال ا ااالية
ال عن برامج الفالر التي تقدمها الدولة()85و كما أوصاا بأن تااع هنعاريا
العامة والرعاية المتو ا اة ،فاا ً

اس ااتراتيجية تعليمية ش اااملة بدرًا من مرحلة التدخه السا اريع في س اان ال فولة وصا اوالً علا مرحلة التعليع العالي،
مع التركات علا اإلعااة و تاحة الوص ااول التام علا المؤس اس ااام التعليميةو وأوص ااا االتالاد الوطني بأن تا ااع
هنعاريا برامج وتشريعام لتيسار عدماث اصشواص ذوي اإلعااة في سوق العمه المفتوحة()86و

-61

وأوصا ا ا ا اات الوراة المشا ا ا ا ااتركة  16بأن ُتلعي هنعاريا المادة ()2(7أ) من القانون الالادي والثالثان

لعام  1997بش ا ا ا ااأن حماية اصطفال و دارة الوص ا ا ا اااية ،وبأن توفر لاطفال ذوي اإلعااة الذين يالتاجون علا

رعاية بديلة فرص عيوار لدت اصسر الالاضنة()87و وأوصت الوراة المشتركة  16كذلك بتلعار المادتان 21:2

(التقااد التامه لاهلية القانونية) و( 22:2اصعمال القانونية للصالعان الذين ليس ا ا ا اات لديهع أهلية اانونية) من

القانون الوامس لعام  2013بش ا ا ااأن اانون اصحوال المدنية وجميع اصح ام ذام ال ا ا االة من القانون نفس ا ا ا

والتدابار التش ا اري ية اصخرت ،علا سا ااباه االسا ااتعجال ،وباتواذ خ وام فورية لالسا ااتعاضا ااة عن الوصا اااية

المقادة جتئياً لاهلية القانونية بتقديع الدعع في اتواذ الق اررام بما يتمشا ا ا ا ااا مع اتفا ية حقوق اصشا ا ا ا ااواص
ذوي اإلعااة ،وباتواذ عجرارام فورية لا ا ا ا ا اامان عم انية ح ا ا ا ا ااول اصش ا ا ا ا ااواص ذوي اإلعااة علا الرعاية
ال الية المناسصة في أار م ان مم ن من ماله عاامتهع ،بما في ذلك في المناطا الريفية()88و

اصاليام
-62

()89

أوص ا اات منومة اصمن والتعاون في أوروبا بأن تتفه هنعاريا أن تتون خ ع التعافي المقبلة التي

ض ا اع لفترة ما بعد الجائالة شا اااملة للجميع وأن تراعي تماماً ال ا ااعوبام وأوج الاا ااعف التي تعاني منها
تو َ
مجتمعام الروما والس ا ا اانتي ،عالوة علا احتياجاتها ،وبأن تتفه المش ا ا اااركة التاملة للروما في المش ا ا اااورام،
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وفي ت ا ا ا ااميع وعداد خ ع واسا ا ا ااتراتيجيام التعافيو وأوصا ا ا اات كذلك بوضا ا ا ااع تدابار لتعتيت وحماية حقوق
اإلنسان مع الت دي بفعالية ،في الوات نفس  ،للعن رية والتماات عفار جماعتي الروما والسنتي()90و

-63

وأوص اات الوراة المش ااتركة  9بأن تتوذ هنعاريا تدابار فعالة لمس اااعدة مجتمعام الروما ،وال س اايما

المجتمعام القائمة في مناطا كانت موضا ااع ف ا ااه طوال فترة الجائالة ،وكذلك يما بعد في عطار معالجة

اآلثاار ال ويلاة اصماد النااجماة عن هاذو الالاالاة ،وباأن تتفاه هنعاارياا توافر ماا ي في من المعلوماام المتعلقاة

باالجاائالاة ولقااحاام كوفااد 19-ومعادام الواااياة واصدوياة واللقااحاام لادت مجتمعاام الروماا التي تعااني من

ممارسام الف ه()91و
-64

والحوت الوراة المش ا ا ا ا ا ااتركة  6أن أطفال الروما ال يتالون يتعرض ا ا ا ا ا ااون للتماات في جميع ميادين

الالياةو وهع ما فالوا يواجهون االسا ا ا ااتصعاد االجتماعي واالات ا ا ا ااادي ،ويذيمون في مسا ا ا اااكن منف ا ا ا االة وغار

ويوجهون نالو التعليع
مالئمة ،ويلتالقون بمدارس منف االة ،وكثا اًر ما يقعون ض ااالايا أخ ار في التش ااوير َّ
الواصَّ ،
ويمثلون تمثاالً فائداً بان اصطفال الموجودين تالت رعاية الدولة نتيج ًة النتش ا ا ا ا ا ااار التماات والقوال
النم ية عفار جماعة الروما()92و

-65

وأوص اات مؤسا اس ااة رومافارس اااتاس بأن تُوَلا لتاريع وثقافة جماعة الروما م انة أكبر في المناهج

الدراسية الوطنية()93و

وأعربت المنومة الاهودية العالمية للتعويا ا ا ااام عن القها لعدم عحراف تقدم في هنعاريا بش ا ا ااأن رد
-66
()94
الممتلتااام التي ال وارف لهااا ولع ي ااالِ ا بهااا أحااد العااائاادة علا حذصااة مالراااة الاهود و ودعاات المنومااة

الاهودية هنعاريا علا الوفار بالتتاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنساان لتساوية المساائه المتصذية يما يتعلا
باصص ا ا ا ااول العائدة علا حذصة المالراة ،بالتنس ا ا ا اااا مع المنومة الاهودية العالمية للتعويا ا ا ا ااام والمجتمعام

الاهودية الهنعارية()95و

المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجور

()96

ذكرم الورااة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  7أن هنعاارياا ،بااعتصاارهاا بلاداً هاامااً من بلادان المرور العاابر للمهااجرين
-67
والالجئان الذين يالاولون الوص ا ااول علا أوروبا العربية ،ش ا ااهدم فيادام كبارة في عدد الوافدين خالل أفمة

الالجئان في ع ااام 2015و وعلا الرغع من أن اصفم ااة ه اادأم علا ح ااد كبار باللول ع ااام  ،2016ف ااتن

تبني موافها المناهم للمهاجرين وأبقت علا حالة اصفمة ()97و
هنعاريا استمرم في ّ
-68

وأعربت منومة حقوق الالجئان في أوروبا عن القها العماا عفار رفم هنعاريا لتوصا اايام عديدة

تتعلا بالقوق الالجئان والمهاجرين ،وال س ا اايما الالا في التماس اللجور ،واحترام مبدأ عدم اإلعادة القسا ا ارية

دون استثنار ،والمعاملة العامة لالجئان وملتمسي اللجور()98و
-69

وأوصاات الوراة المشااتركة  13بأن تاااع هنعاريا اسااتراتيجية شاااملة إلدماث المهاجرين ،مع اتواذ

تدابار مالددة لمنع ممارس ااام التماات والعن ا ارية وكرو اصجان

والتع ا ا

ض ااد المهاجرين ب اارا النور

عن وضااعهع ،والقاااار علا هذو الممارسااام ،وضاامان عدراث نهج لالقوق اإلنسااان في التدابار الرامية علا

معالجة حالة المهاجرين ،مع مراعاة حالة الا ا ا ااعفار بوج خاص()99و وأوص ا ا اات الوراة المش ا ا ااتركة  13بأن

تااع هنعاريا وتنّفذ ،بالشاراكة مع جميع أصاالا
بما في ذلك المستفادون من الالماية الدولية و
()100

-70

الم الالة المعناان ،اساتراتيجية شااملة إلدماث المهاجرين،

وأعربات الوكاالاة اصوروبياة للالقوق اصسا ا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا ا اياة عن القهاا عفار اصوامر التقااادياة صمن الالادود

( ،)határbiztosítási távoltartásوهو تدبار جديد ين وي علا حور دخول و اامة اصفراد الواض ا ااعان
إلجرارام جنائية معانة في من قة معانة من البلد (في المن قة الوااعة ض ا ا ا اامن مس ا ا ا اااحة  8كالومترام من
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الالدود) ،وهو ما يؤثر أياا ا ا ااً علا ممثلي المجتمع المدنيو كما أعربت الوكالة عن القها عفار تجريع تقديع
المسا ا ا اااعدة والدعع للهجرة غار الشا ا ا اارةية عن طريا االحتجاف المؤات أو ،في الوروا المشا ا ا ااددة ،الال ع

بالساجن لمدة ت اه علا سانة واحدة علا ت ارفام معانة ،مثه تقديع الدعع المادي للمهاجرين الذين هع في

وض ااع غار نوامي ولعارهع من المنومام أو اصفراد العاملان في من قة وااعة ض اامن مس ااافة  8كالومترام

من الالدود؛ أو تقديع المساعدة علا أساس منتوع()101و
-71

وذكرم الوراة المشاتركة  7أن في  5تموف/يولي  ،2016جرت تعديه اانون اللجور واانون حدود

الدولة إلض اافار الش اارةية علا عجرارام ص ا ّاد المهاجرين غار الالاملان للوثائا الالفمة الذين اعتُقلوا ض اامن
مسااحة ثمانية كالومترام من الالدود الهنعارية مع كرواتيا أو صاربياو ثع ُو ّساع ن اق هذو اإلجرارام لتشامه

جميع أنالااار البلااد في آذار/مااارس 2017و ومع ذلااك ،أعلناات مال مااة العاادل التااابعااة لالتالاااد اصوروبي في

كانون اصول/ديسامبر  2020أن عمليام ال ّاد هذو غار اانونيةو وأوصات الوراة المشاتركة  7باتواذ جميع
الو وام الالفمة لمنع عمليام ال ا ا ا ا ا ا اّاد غار المشا ا ا ا ا ا ااروعة والتالقاا في االدعارام المتعلقة بهذو الالاالم
وفي التقارير عن اس ا ا ا ااتودام القوةو وأوص ا ا ا اات كذلك با ا ا ا اامان احترام مبدأ عدم اإلعادة القسا ا ا ا ارية في جميع
الالاالم ذام ال لة()102و

وأوصات الوراة المشاتركة  7بأن تُصادر هنعاريا علا ساال القانون الثامن والومساان بشاأن القواعد
-72
االنتقالية والتأه الوبائي المت ا ا ا ا ا ااه بواف حالة الو ر اس ا ا ا ا ا ااتجاب ًة لالالة كوفادِ ،19-
وتعدل نوام اللجور
ّ
الجديد بغية جعل متوافقاً مع أح ام القانون الدولي ،علا النالو الذي أوصات ب مفوضاية شاؤون الالجئان،

وتتفه الوص ا ا ا ااول الفعال علا اص ارض ا ا ا ااي و جرارام اللجور لملتمس ا ا ا ااي الالماية علا الالدود وعلا أ ارض ا ا ا ااي

هنعارياو كما أوصات الوراة المشاتركة  7بأن تتفه هنعاريا تقديع مسااعدة اانونية فعالة للمهاجرين وملتمساي
اللجور في مراكت احتجاف المهاجرين ،و جرار مراجعة ااائية فعالة إلجرارام احتجاف المهاجرين()103و

تعدل هنعاريا اانون اللجور ليش ا ا اامه تالديداً الهوية الجنس ا ا ااانية
-73
وأوص ا ا اات الوراة المش ا ا ااتركة  4بأن ّ
()104
والتعبار الجنساني باعتصارهما من أسصا االض هاد و
-74

وذكرم الوكالة اصوروبية للالقوق اصس ا ا ا اااس ا ا ا ااية أن جرت اعتماد مجموعة من التدابار التش ا ا ا اري ية
واللجور

الموتلفااة في هنعاااريااا ،تُعرا بمجموعااة أوافوا سا ا ا ا ا ا ااوروس  ،وتنر علا تعااديااه اوانان اصجااان ا
والشا ا ا اارطة ،فا ا ا ا االً عن اانون العقوبام ،وهي تمس المنومام غار الال ومية في المقام اصولو وشا ا ا اارعت
المفوضا ااية اصوروبية في اتواذ عجرارام ضا ااد أح ام معانة من تش ا اريعام مجموعة أوافوا سا ااوروس بالجة

التعديو وسا ا َّانت هنعاريا أيا ا ااً ض ا اريصة خاصا ااة تتعلا بالهجرة وتمس المنومام غار الال ومية في المقام
اصول ،وتبلغ مااا ااادرو  25في المااائااة ممااا تتلقاااو هااذو المنومااام من تبرعااام ودعع مااالي لالضا ا ا ا ا ا ا الع
بأنش تها ،ب را النور عن م در اصموال()105و

عديمو الجنسية
-75

()106

ذكرم الوراة المشا ا ا ا ااتركة  12أن ثمة عشا ا ا ا ااارام تدل علا أن حاالم انعدام الجنسا ا ا ا ااية تالدف في

وتمس في المقام اصول اصش ا ا ا ا ا ااواص المرتص ان بوروا الهجرة أو اللجور في
العال في س ا ا ا ا ا ااياق الهجرة،
ّ
()107
ار لتالديد ص ا ا اافة انعدام
هنعاريا و كما أش ا ا ااارم الوراة المش ا ا ااتركة  12علا أن هنعاريا لئن وض ا ا ااعت عجر ً
الجنسية ،فتن ال يتال من ال ع

-76

جداً علا عديمي الجنسية اكتسا

الجنسية الهنعارية()108و

وأوصا ا ا ا ا ا اات الوراة المشا ا ا ا ا ا ااتركة  12بأن تتفه هنعاريا االمتثال التامه للمادة  7من اتفا ية حقوق

ال فاه عن طريا منو الجنسا ا ا ا ا ا اياة تلقاائيااً لجميع اصطفاال المولودين في هنعاارياا الاذين لوال ذلاك سا ا ا ا ا ا ااي ونون
عديمي الجنسية ،ب را النور عن ماله عاامتهع أو أي عامه آخر()109و
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