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عدة عدم دعم   ا على   محلهوتود حكومة مجهورية هنغاريا أن تؤكد أن السبب الذي            
إجناز أو أداء ما ورد فيها، وبالتايل       حصراً إال أنه مت     يعود  أو إجراءات عمل مقترحة     توصيات  

  .املعينجراء اإلدراسة املوضوع أو اختاذ واصلة ملتعد هناك ضرورة أو سبب  مل

  ): توصيات٩(اليت حتظى بدعم هنغاريا التوصيات وفيما يلي     
يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية اجلديـدة      تنظر هنغاريا بانتظام      )١(٣-٩٥
نضمام إىل هذه الصكوك القانونية، مبا يف ذلك اتفاقيات         االدراسة إمكانية   ل القائمةو

  . فيها بعداًحقوق اإلنسان اليت ليست طرف
قانون جنائي جديـد وهـي      لبدأت احلكومة مؤخراً عملية تدوين        )٢(٥-٩٥
 من اتفاقية   ١ذيب مع التعريف الوارد يف املادة       تعريف التع مواءمة  تواجه صعوبة يف     ال

  .مناهضة التعذيب
يتطلب كل من الدستور احلايل والدستور اجلديد الذي سيدخل حيز            )٣(٩-٩٥

وقد روعي ذلك   . التشريعات الوطنية مع القانون الدويل    مواءمة  يف السنة املقبلة،    النفاذ  
 أشكال التمييـز ضـد املـرأة        عندما صادقت هنغاريا على اتفاقية القضاء على مجيع       

.  املنصوص عليه يف تلك االتفاقيـة      ،احلظر العام للتمييز  الداخلي  وأدجمت يف تشريعها    
) ٢٠٠٣لعام  (تكافؤ الفرص   وتعزيز  وفضالً عن ذلك، يورد قانون املساواة يف املعاملة         

  .معلومات مفصلة أخرى تتعلق باملساواة بني اجلنسني وحظر أفعال التمييز
، املساواة يف املعاملة  املعنية بكفالة   يئة  اهلأنشأ القانون املشار إليه أعاله        )٤(١٦-٩٥

هاك مبـدأ املـساواة يف املعاملـة،         انت ةقضائية يف حال  الجراءات  اإل من أجل حتريك  
يف حاالت منـصوص    ) حبكم وضعه (أو مببادرة منه    املتضرر  مبوجب طلب يقدمه     إما

 ،مستقلةاهليئة  وهذه  . حدث أي متييز بالفعل   قد  كان  عليها يف القانون، لتحديد ما إذا       
ـ نرى  حسبما  و. فيها منذ إنشائها  العاملني  وقد تضاعف عدد املوظفني      ن هنغاريـا   إف

وضع اآلليـة   كما أن   . برفع وضع اآللية الوطنية للنهوض باملرأة     املتعلقة  نفذت التوصية   
  . ٢٠١٠ يف عام  احلكومة اجلديدة مهامهاتويلبعد ز عزَُّتداخل اإلدارة العامة 

__________ 

 1 Consider the progressive ratification of pending human rights international treaties (Chile). 
 2 Amend the Criminal Code with a view to including all elements of the definition of torture as 

provided for in article 1 of CAT (Czech Republic). 
 3 Incorporate in its national legislation a definition of discrimination against women that is consistent 

with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Belgium). 
 4 Elevate the status of the national machinery for the advancement of women, strengthen its mandate, 

provide the necessary human and financial resources to endow it with sufficient authority and 
decision-making power for coordinating effectively the Government’s work to promote gender 
equality (Republic of Moldova). 
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يتضمن نظام السجالت واإلحصاءات اجلنائية يف هنغاريا بالفعل،          )٥(١٩-٩٥
  . معلومات عن جرائم العنصرية والكراهية

قانون االتصال اجلمـاهريي    (اجلديد  ينص قانون وسائط اإلعالم       )٦(٢١-٩٥
أن علـى   )  وقانون حرية الصحافة والقواعد األساسية لإلعالم      ،واخلدمات اإلعالمية 

وستتضمن . السلطة التنظيمية، تقريراً سنوياً إىل الربملان      هباعتباريقدم جملس اإلعالم،    
نشر يف املوقع   للهيئة وتُ التنظيمي  أموراً منها معلومات عن الدور      اليت يقدمها   الوثيقة  

  . الشبكي للمجلس
باالنـضمام إىل   تقبل احلكومة التوصية املتعلقـة      ) مقبولة جزئياً (  )٧(١-٩٥
باملصادقة التفاقية مناهضة التعذيب وكذلك بالتوصية املتعلقة       وتوكول االختياري   الرب

فيما يتعلـق   و. على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        
، وباعتبار أن   باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

ن مجيـع الـدول     فإ أحكاماً متعددة من هذه االتفاقية،    لوائح االحتاد األورويب تنظم     
  . األعضاء يف االحتاد األورويب ومنها هنغاريا ليست طرفاً فيها

متتثل هنغاريا اللتزاماهتا الدولية املنصوص عليها يف       ) مقبولة جزئياً (  )٨(٢٤-٩٥
جملتمع االتفاق املتعلق بضمان حقوق خاصة لألقلية السلوفينية يف مجهورية هنغاريا وا          

دأبت على ذلك مـن     وستنفذ هنغاريا كما    . القومي اهلنغاري يف مجهورية سلوفينيا    
إىل أبعد حد ممكـن، وإن كـان      املختلطة  ، توصيات اللجنة السلوفينية اهلنغارية      قبل

  . يعتمد على املخصصات يف امليزانيةسوف التنفيذ الكامل 
 الالزمة لرفع مـستوى     تبذل هنغاريا مجيع اجلهود   ) مقبولة جزئياً (  )٩(٢٩-٩٥

سـنوياً  على الرغم من تدابري التقشف اليت تعتمدها     تدرجيياً  املساعدة اإلمنائية الرمسية    
ويرجى مالحظة أن اهلدف احملدد لنسبة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة        . ٢٠٠٦منذ عام   

  يف املائة حبلـول    ٠,٣٣اجلديدة يف االحتاد األورويب هو      للدول االثنتا عشر األعضاء     
  . ٢٠١٥ عام

__________ 

 5 Establish and operate a country-wide system to monitor and record racist incidents and hate crimes 
(Indonesia). 

 6 Monitor the functioning of media regulatory bodies and the application of penalties in order to ensure 
they remain separated from outside influence (United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland). 

 7 Ratify the main United Nations human rights instruments, particularly ICRMW, OP-CAT and CED 
(Ecuador). 

 8 Implement fully the Agreement on Guaranteeing Special Rights of the Slovenian Minority in the 
Republic of Hungary and the Hungarian National Community in the Republic of Slovenia and the 
recommendations of the mixed Slovenian-Hungarian Commission tasked with the monitoring of the 
implementation of the Agreement (Slovenia). 

 9 Bring official development assistance (ODA) up to the internationally committed 0.7 per cent of GDP 
(Bangladesh). 
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  ): توصية٢٠(بدعم هنغاريا ال حتظى اليت التوصيات وفيما يلي     
فإن ن احلكومة مستعدة للنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول         رغم أ   )١٠(٢-٩٥

ما يضمن أن لدينا يوجد  ال وبالتايل ،يستغرق تنفيذها فترة أطولوهذه املهمة معقدة 
  . غاريانتعراض الدوري الشامل هلهذه العملية سُتنجز حبلول موعد إجراء االس

على الرغم من أن الدستور ال ينص صراحة على حظـر عقوبـة               )١١(٤-٩٥
قانونية لضمان حظر ممارسة    توجد عدة قواعد    اإلعدام يف النظام القضائي اهلنغاري،      
أوالً، استمدت احملكمة الدستورية قرارهـا      ف. عقوبة اإلعدام حظراً جوهرياً وصارماً    

وسيظل هذا  . حبظر هذه العقوبة من احلق يف احلياة والكرامة        ١٩٩٠ الصادر يف عام  
وثانيـاً،  . القرار نافذاً بعد أن يدخل الدستور اجلديد حيز النفاذ يف السنة القادمـة            

 وفقاً لقـرار    -عقوبة اإلعدام   املطبقة يف القانون اجلنائي     العقوبات  تتضمن قائمة    ال
. كذلك وفقاً لاللتزامـات الدوليـة هلنغاريـا    واملشار إليه أعاله    احملكمة الدستورية   

الثـاين  ستمد هذه االلتزامات الدولية من املصادقة على الربوتوكول االختيـاري           وُت
توكولني السادس والثالـث    و والرب ،لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ل

  .ساسية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األ١٩٥٠التفاقية األوروبية لعام لعشر 
قانون االتـصال    (ون وسائط اإلعالم اجلديد   ناتعتقد احلكومة أن ق     )١٢(٦-٩٥

)  وقانون حرية الصحافة والقواعد األساسية لإلعالم،اجلماهريي واخلدمات اإلعالمية 
ترم حريـة   حي وبالتايل   ،حقوق اإلنسان يف جمال   تتطابق مع التزامات هنغاريا الدولية      

  بـشأن أي مـسائل     تزال مستعدة للتحاور    وال ،رياوكانت هنغا . التعبري والصحافة 
  .هذا القانونومالحظات ملموسة تتعلق بأحكام حمددة مدرجة يف 

ال ميكن قبول هذه التوصية بصيغتها احلالية ألهنا ال تثري أية شواغل              )١٣(٧-٩٥
  . ٦-٩٥انظر أيضاً التوضيحات الواردة حتت البند . حمددة
ية بصيغتها احلالية ألهنا ال تثري أية شواغل        ال ميكن قبول هذه التوص      )١٤(٨-٩٥

  .٦-٩٥انظر أيضاً التوضيحات الواردة حتت البند . حمددة
املساواة يف املعاملـة    بشأن   ٢٠٠٣ لعام   ١٢٥القانون رقم   يكفل    )١٥(١٠-٩٥

  . يف املعاملةةساواملاأيضاً هلا املرأة من التمييز، ويكفل محاية تكافؤ الفرص، وتعزيز 
__________ 

 10 Sign and ratify the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. (Spain). 

 11 Specify the prohibition of the death penalty in a future organic law (France). 
 12 Introduce additional measures to ensure that the new Media Act complies with regional and 

international human rights standards (Switzerland). 
 13 Look into the current regulatory framework so as to remove parts of the legislation that may challenge 

freedom of speech and independence of the press and other media (Norway). 
 14 Reconsider legislation and laws in connection with freedom of opinion and expression and general 

freedoms (Palestine). 
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صلة ألن تشريع هنغاريا وممارستها القـضائية       غري ذات    التوصية   هذه  )١٦(١١-٩٥
  . الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالتفاقياتمتتثل ل
القانون (القانون اجلنائي اهلنغاري    القانونية يف إطار    حكام  األتغطي    )١٧(١٢-٩٥

 مجيع  ، بالكامل ،)١٩٩٩لعام   ٦٩ن رقم   القانو(وقانون اجلنح   ) ١٩٧٨الرابع لعام   
واالغتـصاب الزوجـي    . األفعال اليت تقع ضمن نطاق العنف املرتيل وتعاقب عليها        

  .١٩٩٧ عاقب عليه يف هنغاريا منذ عامُم
القـانون  (القانون اجلنائي اهلنغاري    القانونية يف إطار    حكام  األتغطي    )١٨(١٣-٩٥

 مجيـع   ، بالكامل ،)١٩٩٩ لعام   ٦٩ رقم   القانون(وقانون اجلنح   ) ١٩٧٨ الرابع لعام 
واالغتـصاب الزوجـي   . األفعال اليت تقع ضمن نطاق العنف املرتيل وتعاقب عليهـا    

  .١٩٩٧ عاقب عليه يف هنغاريا منذ عامُم
تنص األنظمة القانونية اهلنغارية املعمول به على حرية االختيار اآلمن            )١٩(١٤-٩٥

ويتطابق هذا التشريع بالكامل مـع      . اإلجهاضاللجوء إىل   بالنسبة إلمكانية   والقانوين  
ومع ذلك، نود أن نؤكد على أنـه        . املعايري الدولية؛ وبذلك ال يوجد ما يربر تعديله       

ال جيوز انتهاك كرامـة     : " فإنه  من القانون األساسي هلنغاريا    الثانيةوفقاً ألحكام املادة    
وينبغي محاية احلياة اجلينيـة     ؛   اإلنسانية ولكل إنسان احلق يف احلياة والكرامة     . اإلنسان

ـ   تلتزم هنغاريا   هذا الصدد،   يف  و". احلملحدوث  واجلنني من حلظة      ةبتـوفري الفرص
مواليدهن للتبين كبديل لإلجهاض، لتمكينهن من النظر يف هذا اخليـار           لوهب  لنساء  ل

فيـه  التمييز القائم على أسس خمتلفة، على النحو املبني         كذلك  وحيظر الدستور   . أيضاً
ليست حصرية، وبالتايل فإن الفئـات    املتعلقة حبظر التمييز    القائمة  و. األمثلة سبيل   على

لتمييز القـائم   أيضاً، مبا يف ذلك ا    هبا  احملمية غري املدرجة صراحة يف القائمة، مشمولة        
يف الفقه القـانوين    كذلك  لبس فيها    وهذا احلظر موضح بصورة ال    . ل اجلنسي على املي 
  .رية وقانون املساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرصللمحكمة الدستواملتسق 

__________ 
 15 Draft and implement a fully comprehensive law on gender equality and a law on combating gender 

violence (Spain). 
 16 Adopt a comprehensive gender equality law that contains a definition of discrimination against 

women in accordance with CEDAW (Netherlands). 
 17 Establish specific legislation to fill the legislative gap of a lack of specific legal provisions to prohibit 

domestic violence and marital rape (Honduras). 
 18 Take measures towards adopting specific legislation prohibiting domestic violence and spousal rape 

(Finland). 
 19 Reconsider the relevant provisions of the new Constitution in order to ensure keeping access to 

abortion as a safe and legal option, and to ensure that the same protection and rights apply to every 
person regardless of their sexual orientation (Norway). 
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هنغاريا استراتيجيات وطنية حلقوق اإلنسان تتعلق مبيادين     توجد يف     )٢٠(١٥-٩٥
املساواة االجتماعية بني الرجل واملرأة، وكبار السن، والـشباب، ومحايـة           (متعددة  

وضع يكون ل لنو سان،ترمي إىل تعزيز حقوق اإلن  ) البيئة، والرعاية الصحية، والروما   
ومت هذا العام اعتماد    . ، يف رأي احلكومة، أي قيمة مضافة       عام  عامة أو برنامج   خطة

من جانب جلنة التنـسيق الدوليـة       ) أمني املظامل (املفوض الربملاين حلقوق اإلنسان     
  . وطنية حلقوق اإلنسان مؤسسةًوصفهللمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ب

ريا هذه التوصية بصيغتها احلالية وفقاً للتوضيح الوارد        ال تقبل هنغا    )٢١(١٧-٩٥
  .١٥-٩٥ حتت البند

ال تقبل هنغاريا هذه التوصية بصيغتها احلالية وفقاً للتوضيح الوارد            )٢٢(١٨-٩٥
  .١٥-٩٥ حتت البند

 وقانون  ، املتعلق بالقانون اجلنائي   ١٩٧٨يغطي القانون الرابع لعام       )٢٣(٢٠-٩٥
العنـف  " مجيع األفعال اليت تقع ضمن نطاق        ١٩٩٩  لعام ٦٩رقم  اجلرائم اإلدارية   

  ".األسرة إطار يف ضد املرأة املرتيل 
 ربنـامج الـوطين   الهذه التوصية متسقة مع األهداف الواردة يف          )٢٤(٢٢-٩٥

أي حال من األحوال الطريقة الوحيدة      يشكل ب  ال، لكن زيادة الدعم املايل      لإلصالح
هلدف من خالل اختاذ تدابري ترمي إىل احلد مـن          ميكن بلوغ هذا ا   و. ملكافحة الفقر 

لتحـسني وضـع    متعددة اجلوانب   وضع برامج   و ،انتشار أوجه احلرمان االجتماعي   
وضع برامج للمنح الدراسية لدعم الطالب الذين يعـانون         املُعيلة، و الطفل واألسرة   

احلـد مـن عـدد      أو   ،إنشاء نظام للرعاية الصحية للطفل    و ،أوجه حرمان متعددة  
قادر علـى  شخص فيها يكون  الشخاص الذين يعيشون يف أسرة معيشية واحدة      األ

تـوفري  ، وميكن ضمان مجيع هذه الترتيبات من خالل اختاذ تدابري ترمـي إىل              العمل
اجملموعات اليت حصول الدعم االجتماعي، وزيادة الفرص يف أسواق العمل، وحتسني     

مجيع التدابري املشار إليها أعـاله  و. لى اخلدمات العامةعتعيش أشد أوضاع احلرمان     
وحتاول بلـوغ اهلـدف الـوارد يف        متشابكة  هي تدابري تعاجل فقر األطفال بطريقة       

  .زيادة الدعم املايلعلى بالدرجة األوىل تعتمد  بسبل الالتوصية 

__________ 

 20 Establish a comprehensive human rights framework upon which to develop more coordinated and 
effective policy measures and strategies for promoting human rights and that such a framework 
includes initiatives to set up a national human rights institution in line with the Paris Principles. 
(Republic of Korea). 

 21 Establish a national human rights programme which fully incorporates international instruments to 
which Hungary is a party. (Mexico). 

 22 Elaborate a national human rights plan. (Spain). 
 23 Elaborate a specific law on domestic violence against women. (Pakistan). 
 24 Increase financial and welfare support to families living in conditions of poverty so that families 

living in a situation of poverty can raise their children with adequate amenities as required for healthy 
upbringing of those children. (Bangladesh). 
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ن الذين يعيـشون يف اخلـارج       اليت يبذهلا اهلنغاريو  هود  اجلتؤيد هنغاريا     )٢٥(٢٣-٩٥
وفيما يتعلق باألقليات اهلنغارية الـيت تعـيش        . افية وفقاً للمعايري الدولية   لصون هويتهم الثق  

كعضو مسؤول يف اجملتمع الـدويل      احلكومة   تتصرف   ،حتت الوالية القضائية لدولة أخرى    
  .وفقاً لتوصيات بولزانو

تعتقد احلكومة أن اإلطـار التـشريعي         ٢٨-٩٥ و٢٧-٩٥ و٢٦-٩٥ و٢٥-٩٥
 ممارسات، يتطابق بالكامل مع االلتزامـات الدوليـة         اهلنغاري وما يترتب عليه من    

التنقـل   بشأن حريـة     ،االحتاد األورويب لوائح  هلنغاريا ومع االلتزامات املترتبة على      
  :حتديداً كما يلي و،ملواطين االحتاد األورويب واهلجرة واللجوء

، يـنص  )EC/2008/115(عمالً بالتوجيه املتعلق بعودة املهـاجرين       )٢٦(٢٥-٩٥
) ٢٠٠٧القانون الثاين لعـام  (يف هنغاريا بلد ثالث ن دخول وبقاء املواطنني من     قانو

، على أنه ال جيوز إصدار أمر       ٢٠١٠ لعام   ١٣٥بصيغته املعدلة مبوجب القانون رقم      
 إال يف احلاالت املنصوص عليها يف القـانون         بلد ثالث باحلبس اإلداري حبق مواطين     

تطبيق تدابري أخرى كافية أقـل      القيام بشكل فعال ب   وما مل يكن باإلمكان     الداخلي،  
انتـهاء   إهناء االحتجاز فـور   على  نفسه  وينص القانون   .  بعينها حالةأي  قمعية يف   
، وينص املرسوم التنفيذي لذلك القانون علـى أن تـسعى           هامبوجباليت مت   األسباب  

. كنـة السلطة اليت تأمر باالحتجاز إىل ضمان أن يكون االحتجاز ألقصر مـدة مم            
هليئة ال جيوز   ف: ستمرةاملقانونية  الراقبة  عن طريق إعمال امل   كفل قانونية االحتجاز    وُت

جيوز متديد هذه     وال ، ساعة ٧٢باالحتجاز إال ملدة أقصاها     األجانب أن تأمر    شرطة  
تـصل مـدة    للتوجيه املتعلق بعـودة املهـاجرين       ووفقاً  . املدة إال بأمر من احملكمة    

 جيوز متديـدها    ، أشهر كحد أقصى   ٦ إىل) ثالثالبلد  الواطين  مل(االحتجاز اإلداري   
 أشهر أخرى كحد أقصى يف حاالت حمددة        ٦من احملكمة إىل    صادر  مبوجب حكم   

وفضالً عن ذلك، ميكن ملديرية االدعاء أن تنظر أيضاً يف          . ينص عليها القانون الوطين   
جيوز إصدار أمـر     الوجتدر املالحظة أنه    . التدخل يف احلرية الشخصية   مدى قانونية   

  .باحلبس اإلداري حبق األشخاص الذين تعترف هنغاريا مبركزهم كالجئني
هذه تتصل  و-يرد أعاله وصف للقواعد العامة لالحتجاز اإلداري        )٢٧(٢٦-٩٥

بيد أن احتجاز ملتمسي اللجوء ينتهي      .  احتجاز ملتمسي اللجوء   ةالحبالقواعد أيضاً   
ة، وذلك لزوال األساس القـانوين لالحتجـاز        فور منح الشخص املعين محاية دولي     

االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجـوء  يقتصر وإىل جانب الضمانات العامة،  . وغرضه
__________ 

 25 Reconcile policies related to ethnic Hungarians abroad with neighbouring countries primary 
responsibility for minority protection. (Norway). 

 26 Reduce to the minimum possible administrative detention of migrants, asylum-seekers and refugees, 
and only use it in exceptional cases (Mexico). 

 27 Take all relevant measures to avoid prolongation of administrative detention of asylum-seekers during 
which the freedom of movement is considerably restricted Czech Republic). 
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ولوية األإعطاء   وهو ما يكفله احلكم الذي يتطلب        ، فترة ممكنة  على االحتجاز ألقل  
. نطلبات احلصول على احلماية الدولية اليت يقدمها األشخاص احملتجـزو         يف  لنظر  ل
وفقـاً  ( السبب يف االحتجاز هـو مـا يـسمى بـإجراء دبلـن               عندما يكون و

طالب دائماً بتقدمي رد فوري بغيـة       فإن السلطات اهلنغارية تُ   ) EC/343/2003 لالئحة
ينص ولكي يتم جتنب االحتجاز غري الضروري مللتمسي اللجوء،         . التعجيل باإلجراء 

  .ء جملرد أهنم يلتمسون اللجوءالقانون اهلنغاري على عدم احتجاز ملتمسي اللجو
تعتقد حكومـة هنغاريـا     : بالنسبة للجزء األول من هذه التوصية       )٢٨(٢٧-٩٥

تحديد هوية ملتمسي اللجوء احملتملني ضمن      لآليات  لدى هنغاريا   اعتقاداً راسخاً بأن    
ووفقاً لقانون دخول وبقاء املواطنني من بلد ثالـث         . اإلجراءات املطبقة عند احلدود   

قة إىل احلـدود    جيوز إصدار أمر باملراف    يف هنغاريا، ال  ) ٢٠٠٧ ن الثاين لعام  القانو(
مناً أو بلداً ثالثـاً آمنـاً       آميكن اعتباره بلداً أصلياً      إذا تعلق ببلد ال   واإلعادة وتنفيذه   

اهلنغارية وهي منظمة غـري     هلسنكي  وتقوم جلنة   ). وفقاً ملبدأ عدم اإلعادة القسرية    (
ثال هلذا املبدأ وضمان الوصول إىل إجراء التمـاس         تي لألم بالرصد الدور  ،حكومية

اتفاق ثالثي لرصد احلدود بني الشرطة اهلنغاريـة واملمثـل          اللجوء، وذلك يف إطار     
 وحيق ملواطين   .اإلقليمي للمفوضية السامية لشؤون الالجئني يف وسط أوروبا واللجنة        

ـ       االبلد الثالث تقدمي طلب      الل وجـودهم يف    حلصول على اللجوء يف أي وقت خ
  . وتكفل األحكام القانونية إحالة طلباهتم إىل السلطة املختصة دون تأخري،هنغاريا

  .٢٦-٩٥ و٢٥-٩٥انظر الردود املتعلقة بالتوصيتني : بالنسبة للجزء الثاين من التوصية  
إىل حتسني  دائمة  تسعى حكومة هنغاريا بصورة     : بالنسبة للجزء الثالث من التوصية      

منحـون  وجتدر املالحظة بأن األشخاص الذين يُ     .  ملتمسي اللجوء والالجئني   ظروف معيشة 
يتمتعون بنفس احلقوق ) الالجئون واملستفيدون من احلماية الثانوية(احلماية الدولية يف هنغاريا    

.  خاصنياً ويتلقون أيضاً إعانات ودعم،اليت يتمتع هبا املواطنون اهلنغاريون مع استثناءات قليلة    
، والتوجيه ذي الصلةتشريع االحتاد األورويب لمللتمسي اللجوء اليت توفر روف املعيشة ومتتثل ظ

وفضالً عن ذلك، تدعم وزارة الداخلية املـشاريع        ). EC/2003/9(املتعلق بظروف االستقبال    
 وملتمسي اللجـوء    ،منحون محاية دولية  الرامية إىل حتسني ظروف معيشة األشخاص الذين يُ       

  .لالجئني األورويب الستكمال اإلجراءات الوطنيةاستخدام صندوق اب

__________ 

 28 Establish adequate mechanisms to identify potential asylum-seekers in border procedures; undertake 
measures aimed at avoiding prolongation of administrative detention of asylum-seekers and at 
improving the living conditions and treatment of asylum-seekers and refugees (Brazil). 
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ينص الدستور اهلنغاري على الضمانات األساسية الحترام حقوق          )٢٩(٢٨-٩٥
 ويشترط احترام حقوق اإلنسان جلميع األشخاص بغض النظـر          ،اإلنسان لألجانب 

ميثاق ويف مقدمتها   (وفضالً عن ذلك، تكفل لوائح االحتاد األورويب        . عن جنسيتهم 
والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت      ) اد األورويب للحقوق األساسية   االحت

مثل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق      (إليها هنغاريا   
 وبالتايل فإن هذه احلقوق     أيضاً، حقوق اإلنسان جلميع األشخاص   ) املدنية والسياسية 

  .شخاص بغض النظر عن جنسيتهممكفولة يف هنغاريا جلميع األ
 الـيت تتخـذها     تحترم حقوق اإلنسان يف مجيع مراحل اللجوء وأثناء اإلجراءا        ُتو  

األشـخاص ذوي   املتعلقـة ب  وهناك قواعد خاصة تتعلق بـاإلجراءات       . شرطة األجانب ك
الـدول   ىحـد إوهنغاريا هي   . معاملة أكثر مواتاة  توفر هلم   االحتياجات اخلاصة واستقباهلم    

لكل من األشخاص عـدميي اجلنـسية        لة األعضاء يف االحتاد األورويب اليت تقدم احلماية       القلي
مفـصَّلة  قواعد  كما أهنا تطبق    وضحايا االجتار حيث متنحهم وضعاً قانونياً خاصاً ومستقالً،         

  .مثالً للدول األخرىبذلك  وتضرب -ماية للقاصرين غري املصحوبني حلر اوفَُّت

        

__________ 

 29 Recognize and guarantee the human rights of all foreigners, independent and regardless of their 
migratory status (Ecuador). 


