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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢ يف الفترة من  احلادية عشرة ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
املعقودة اخلامسة عشرة     يف اجللسة  هنغاريا واسُتعرضت احلالة يف     .٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  
السيد زولتان بالوغ، وزير الدولة لإلدمـاج        هنغاريا وترأس وفد    .٢٠١١مايو  / أيار ١١  يف

 يف  هنغاريـا واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن       . االجتماعي، وزارة اإلدارة العامة والعدل    
  . ٢٠١١مايو  / أيار١٣ املعقودة يفالسابعة عشرة جلسته 

 اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ،٢٠١٠يونيه  /ان حزير ٢١ويف    -٢
  .أوكرانيا وغابون وفرنسا: لتيسري استعراض احلالة يف هنغاريا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :استعراض احلالة يف هنغاريا
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط   )أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/11/HUN/1)؛ 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/11/HUN/2 ) )ب(١٥وفقاً للفقرة 

 )ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/11/HUN/3).  

وأحيلت إىل هنغاريا عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها سلفاً كل مـن                -٤
بلجيكا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا والسويد وسويـسرا واململكـة املتحـدة            

وهذه األسئلة متاحـة علـى املوقـع        . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا     
  . جي آللية االستعراض الدوري الشاملالشبكي اخلار

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أعرب الوفد عن اقتناعه بأن االستعراض الدوري الشامل األول للحالة يف هنغاريـا               -٥

أفاد الوفد بـأن جمموعـة     و.  بصورة أكرب  ومتابعته سيعززان سجلها يف جمال حقوق اإلنسان      
  .كبرية من ممثلي اجملتمع املدين قد استشريت خالل عملية إعداد التقرير الوطين
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حمفـل   سلسلة من املؤمترات الدوليـة تـسمى        ٢٠٠٨قد أطلقت هنغاريا يف عام      و  -٦
وخالل الدورة الثالثة   .  وتتناول جمموعة من قضايا حقوق اإلنسان      بودابست حلقوق اإلنسان  

مؤسسة منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعيـة       ، وقَّع صكَّ إنشاء     ٢٠١٠ عام   للمحفل يف 
 كل من جامعة أوروبا الوسطى وجامعة غاسبار كارويل التابعة للكنيسة           على الصعيد الدويل  
  .اإلصالحية اهلنغارية

نقطة  شكَّل   ٢٠١١أبريل  /والحظ الوفد أن اعتماد الربملان لدستور جديد يف نيسان          -٧
. يف تطور سيادة القانون وسجَّل هناية الفترة االنتقالية من الدكتاتورية إىل الدميقراطيـة        ةحامس

، محاية حقوق   ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسية     من   املستلَهمويعزز الدستور اجلديد،    
وينص الدستور اجلديـد علـى أن       . اإلنسان ويتضمن قائمة من احلقوق أطول من ذي قبل        

سسة قائمة بني رجل وامرأة، ولكن حقوق األزواج املتماثلي اجلـنس املـرتبطني             الزواج مؤ 
. بشراكة مسجلة حتظى بالقدر نفسه من احلماية الذي يتوافر حلقوق األزواج املختلفي اجلنس            

كما يعزز الدستور اجلديد ويوسِّع وظيفة احملكمة الدسـتورية باسـتحداث حـق األفـراد               
  .هاالدستوري يف عرض الشكاوى علي

وأبلغ الوفد عن استعداد هنغاريا لالنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة              -٨
مناهضة التعذيب يف إطار تعهداهتا جمللس حقوق اإلنسان وكذلك عن اخلطوات اليت اختـذهتا      

  .احلكومة استعداداً هلذا التصديق
ليات القومية واإلثنية   وتؤيد هنغاريا صون ومواصلة تنمية احلقوق والقيم الثقافية لألق          -٩

الثالث عشرة املعترف هبا يف البلد وتسعى إىل توسيع نطاق استقالل األقليات الثقايف بتـوفري               
وحيق لـسلطات األقليـات     . اإلطار الالزم يف اجملال القانوين واملؤسسي وعلى صعيد امليزانية        

  .دولةاملتمتعة باحلكم الذايت أن تنشئ مؤسسات تديرها األقليات ومتوهلا ال
وتعاجل هنغاريا منذ إنشاء النظام الدميقراطي الوضع اخلاص للروما بوضـع قـوانني               -١٠

وتدابري أخرى لتحسني حالتهم االجتماعية واالقتصادية، وتبقى ملتزمة بالقضاء على التمييـز            
 من اجلماعات احملرومة    ا الروما وغريه   مجاعة ويف الوقت ذاته، اعترف الوفد بأن حالة      . ضدهم
وقد انضمت . بل ساءت، على وجه اخلصوص يف جمال العمل     اً  مل تعرف حتسناً كبري   اً  اعياجتم

  .هنغاريا إىل برنامج ِعقد إدماج الروما وهي بصدد وضع برنامج خاص بالروما لتنفيذه
 مؤسسة تعليمية وُدعمت    ١ ٨٠٠واختذت هنغاريا تدابري ونفذت عدة برامج مشلت          -١١

ر من دوالرات الواليات املتحدة وتوخت، ضمن مجلة أمور،          مليون دوال  ٤٠مبيزانية قاربت   
مكافحة التمييز وضمان احلصول على التعليم اجليد النوعية والشامل وخفض معدل االنقطاع            

  .عن الدراسة
 مليون دوالر من دوالرات     ٥٤٥ميزانيته  اً   هنغاريا برناجم  استهلت،  ٢٠٠٨ويف عام     -١٢

ـ     الواليات املتحدة لتنمية أشد املن     وهدفـه تـصحيح    اً  اطق الصغرى الثالثة والثالثني حرمان
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. االختالالت يف هياكلها األساسية االجتماعية واالقتصادية وحتسني نوعية اخلدمات احملليـة          
وفيما يتعلق بقضايا العمل، أبلغ الوفد عن توفري برامج تدريبية وخدمات الستشارة املهنـيني              

وبغية إهناء التمييز، نفذت هنغاريا     . حثني عن عمل  ومعلومات عن أرباب العمل احملتملني للبا     
 مليـون دوالر مـن      ٢٠ برامج لتنمية املستوطنات مبيزانية قاربت       ٢٠٠٩-٢٠٠٥يف الفترة   

  .دوالرات الواليات املتحدة، ما أفضى إىل حتسني ظروف عيش املئات من األسر
احلفـاظ علـى   ويف السنوات األخرية، عادت إىل الظهور مجاعات متطرفة تطالب ب       -١٣

ومن بني . النظام العام يف املناطق اليت يسكنها الروما، ما تسبب يف اضطرابات اجتماعية وإثنية
اخلطوات العديدة اليت اختذهتا هنغاريا ملعاجلة الوضع، عدلت القوانني ذات الـصلة توخيـاً              

  .للفعالية يف مالحقة ومعاقبة هذه اجلماعات املتطرفة
  قانونياً ع حبقوق اإلنسان يف ميدان الرعاية الصحية وتوفر أساساً        وتكفل هنغاريا التمت    -١٤

ولضمان حقوق املرأة، ينص القـانون علـى        . لصون كرامة املرضى واستقالهلم وحقوقهم    
إتاحتها إمكانية الوالدة خارج منظومة املستشفيات بتحديد الشروط والظروف الالزمة لذلك         

  .من الناحية القانونية
فلنحسِّن وضـع   "، وافق الربملان على االستراتيجية الوطنية املعنونة        ٢٠٠٧ويف عام     -١٥

 وهدفها تقليص مستوى الفقر لدى األطفال وتعزيز الفـرص          ٢٠٣٢-٢٠٠٧للفترة  " الطفل
  .املتاحة هلم

، اعتمدت هنغاريا قانون وسائط اإلعالم ليحل حمل نظام وسـائط           ٢٠١٠ويف عام     -١٦
ف أخرى، مع مقرري األمم املتحدة اخلاصني املعنيني        وعملت احلكومة، ضمن أطرا   . اإلعالم

والحظ الوفد أن   . هبذه املسألة وأدجمت مقترحات التعديالت اليت قدمتها املفوضية األوروبية        
بني حرية التعبري واحلقوق األساسية األخرى   اً  هذا اإلطار التنظيمي لوسائط اإلعالم يقيم توازن      

اريا مببادرة عقد مناقشة عامة بشأن دور االحتـاد         ويف نفس الوقت، ترحب هنغ    . ذات الصلة 
يف جمال تنظيم وسائط اإلعالم وسُتسَتعَرض يف إطار هذه املناقشة كـل األنظمـة يف            األورويب  

الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بغية تصحيح االختالالت اليت تعتري اإلطار املعياري املتعلق             
  . اإلعالمبوسائط

تقالل جملس وسائط اإلعالم وحياديته، أوضح الوفد أنه يوجد         وخبصوص مسألة اس    -١٧
عدد من الضمانات القانونية لكفالة استقالله، ومنها أنه يتألف من مهنيني ُينتَخبون بأغلبيـة              

   ينتموا إىل أي حـزب سياسـي        أالثلثي أعضاء اجلمعية الوطنية وأن أعضاءه ُيشتَرط فيهم         
  .يقبلوا التعليمات من أي شخص أالو

وخبصوص األسئلة املتعلقة جبرائم الكراهية، ذكر الوفد أن األفعال املتسمة بـالعنف              -١٨
املرتكَبة بدافعي العنصرية وكره األجانب يعاِقب عليها القانون اجلنائي وأن الدافع العنـصري          
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وحيق لضحايا اجلـرائم ذات الـدوافع       .  فيما يتعلق بعدة جرائم أخرى     مشدداً اًيشكل ظرف 
  .احلصول على مساعدة الدولةالعنصرية 

وذكر الوفد أن القوانني احمللية املتعلقة باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص حتدد               -١٩
كما ينص الدستور والقانون على ضمانات      . وحتظر التمييز املباشر وكذلك التمييز غري املباشر      

وعالوة على  . ة التعرض للتمييز  للمساواة يف املعاملة وعلى عدة سبل انتصاف قانونية يف حال         
  .ذلك، تتوىل هيئة ضمان املساواة يف املعاملة مسؤولية التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز

إن اجلرائم واجلنايات القائمة املنصوص عليها يف القانون اجلنائي تشمل أصالً أي فعل   -٢٠
نيفة ال ختتلف، سواء ارُتِكبت     وما دامت هذه األفعال الع    ". العنف املرتيل "قد يكتسي صفات    

ضد أحد أفراد األسرة أو ضد شخص ثالث، فإنه ُيعتقَد أنه ما من داع لتعريف العنف املرتيل                 
  .باعتباره جرمية منفصلة تفادياً لالزدواجية يف القانون اجلنائي

لية ورّداً على األسئلة املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، أفاد الوفد بأن عم             -٢١
  .تقدمي طلب اعتماد مكتب اللجنة الربملانية إىل جلنة التنسيق الدولية قد بدأت

، قـدَّم   ٢٠١١وبينما أبلغ الوفد عن مبادرة اعتماد قانون جنائي جديـد يف عـام                -٢٢
ـ                اً ضمانات بأن توىل العناية الواجبة ملسألة احلرص على أن يشمل القـانون اجلديـد تعريف

  . اتفاقية مناهضة التعذيبللتعذيب يتوافق ومقتضيات
يدخل البلد بصفة غري قانونيـة      ألي شخص   وأفاد الوفد بأنه ال يصدر أمر احتجاز          -٢٣

. لتنفيذ قـرار الطـرد    هذا األمر   ملعاقبته على عبور احلدود بطريقة غري قانونية وإمنا قد يلزم           
ـ       وينبغي إهناء االحتجاز فوراً    ة وينتفـي غـرض      عندما ُيمَنح الشخص املعين احلماية الدولي

وباإلضافة إىل ذلك، ميكـن     . وتكفل قانونيةَ االحتجاز املراقبةُ القضائيةُ املستمرة     . االحتجاز
  .للشخص املعين أن يستأنف هذا القرار

ورّداً على األسئلة املتعلقة باحلق يف الصحة وبنظام الرعاية الصحية الوقائية، أبلغ الوفد               -٢٤
لى أساس السن ضمن إطار الربنامج الوطين للصحة العامـة          عن وجود برنامج فرز املواطنني ع     

  .الذي يشمل، ضمن مجلة فحوص، التصوير اإلشعاعي للثدي وفحص اخلاليا وتنظري القولون
 وفيما يتعلق باخلطوات الرامية إىل مكافحة التعذيب، أوضـح الوفـد أن القـانون                -٢٥

الستنطاق بـالقوة ويعاقـب علـى    اجلنائي ينص على أحكام بشأن جرمييت إساءة املعاملة وا        
 جملس مستقل معـين     ٢٠٠٨وعالوة على ذلك، أنشئ يف عام       . ارتكاهبما بشكل غري مباشر   

بالشكاوى ضد الشرطة لبحث انتهاكات الشرطة املزعومة للحقوق األساسية ويتألف مـن            
  .خرباء مستقلني

ة أن تتحقق مما إذا     ويكفل القانون احمللي مبدأ عدم اإلبعاد ويلزم السلطات ذات الصل           -٢٦
كما حيـق للـشخص     . كان مبدأ عدم اإلبعاد مراعى قبل تنفيذ قرار بشأن إعادة شخص ما           

  .املعين الطعن لدى حمكمة يف القرار القاضي بإعادته
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وخبصوص التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، أفاد الوفد بأن األحكـام             -٢٧
وقد أقامـت   . خاص جترِّمه وتعاجل مشكل السخرة املرتبط به      القانونية املتعلقة باالجتار باألش   

 آلية تنسيق وطنية لتكـافح       مع سويسرا وإيطاليا ورومانيا وأنشأت أيضاً       ممتازاً هنغاريا تعاوناً 
  .بفعالية آفة االجتار باألشخاص

عنصري وأفاد الوفد بأنه قد أُِعدَّ بالفعل التقرير الدوري إىل جلنة القضاء على التمييز ال  -٢٨
  .وسُيقدَّم إليها قريباً

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
واعترف عدد من البلـدان بانفتـاح       .  بيانات  وفداً ٤٨خالل احلوار التفاعلي، قدم       -٢٩

وشكر . هنغاريا للرقابة الدولية واستعدادها إلحراز مزيد من التقدم يف جمال حقوق اإلنسان            
 شاركت فيه طائفة واسـعة مـن         شامالً  وطنياً ن هنغاريا على إعدادها تقريراً    عدد من البلدا  

وترد التوصيات املقدمة خالل    . اإلدارات احلكومية واخلرباء واجلهات املعنية من اجملتمع املدين       
  .احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير

روما فيما خيص التعلـيم     الحظت اهلند دواعي القلق املتعلقة باستمرار التمييز ضد ال          -٣٠
. والصحة والعمل والسكن، ومبستويات الفقر املرتفعة بشكل غري متناسـب يف أوسـاطهم            

 وعن أي تقدم    ٢٠١٥-٢٠٠٥واستفسرت اهلند عن فعالية برنامج ِعقد إدماج الروما للفترة          
  .وقدمت اهلند توصية. أُحرِز يف تنفيذ االستراتيجية األوروبية للروما

. سا إىل أن هنغاريا طرف يف معظم الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان          وأشارت فرن   -٣١
والحظت أن الدستور اجلديد ال حيظر بشكل صريح عقوبة اإلعدام والتمييز على أساس امليل              

. اجلنسي واستفسرت عما إذا كان جيري التفكري يف وضع قوانني حتمي من هـذا التمييـز               
عال عنصرية وأعمال ختويف قام هبا متطرفـون        والحظت فرنسا أن الروما وقعوا ضحايا ألف      

  .وقدمت فرنسا توصيات. واستفسرت عن التدابري املزمع اختاذها حلمايتهم
أن ضحايا االعتداءات العنصرية ينتمون يف كثري       على   سويسرا وهي تالحظ     أكدتو  -٣٢

يت قامت هبا   من األحيان إىل األقليات اإلثنية أو اجلماعات املستضعفة على أن أعمال العنف ال            
وشددت سويـسرا علـى     . إزاء مجاعة الروما غري مقبولة    اً  مؤخرمليشيات اليمني املتطرف    

ضرورة أن يكفل القانون الوطين حظر مجيع أشكال التمييز واحترام مبدأ عدم اإلبعاد وحرية              
  .وقدمت سويسرا توصيات. التعبري، وبالتايل حرية الصحافة

 جلهودها الرامية إىل تعزيز املساواة احلقيقية بني الرجل         وأثنت إندونيسيا على هنغاريا     -٣٣
 املبـادئ التوجيهيـة     -واملرأة باعتمادها االستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنـسني          

وأشادت إندونيسيا جبهود هنغاريا من أجـل       . ٢٠٢١-٢٠١٠واألهداف فيما يتعلق بالفترة     
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سن قوانني بشأن جرائم الكراهية وحلماية مـصاحل        مكافحة التمييز وبالعمل الذي تقوم به ل      
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. الروما
وأشار االحتاد الروسي إىل دواعي القلق اليت أعربـت عنـها هيئـات املعاهـدات                 -٣٤

ة السامية وحاالت تعذيب الـشرطة   اواإلجراءات اخلاصة خبصوص االرتفاع احلاصل يف معاد      
  .وقدم توصيات.  وغري املواطنني وعزل الروما والتمييز ضدهمللمنتمني إىل األقليات القومية

والحظت إكوادور النقاش والتشاور الداخليني الواسعي النطاق مع اجملتمع املدين يف             -٣٥
مع اً  وأعربت عن أملها يف أن يتوافق تنفيذ الدستور املعتمد حديث         . إطار إعداد التقرير الوطين   

 باملعلومات املقدمة بشأن التدابري املتخذة من أجل اإلدماج         ورحبت.  هنغاريا الدولية  التزامات
والحظت أن هذه التدابري ميكـن أن تـشكل         . االجتماعي واالقتصادي للسكان من الروما    

  .وقدمت توصيات. خطوة مهمة لتحسني حالة حقوق اإلنسان هلذه األقلية
الرامية إىل محايـة    ورحبت اجلزائر بإنشاء حمفل بودابست حلقوق اإلنسان وباجلهود           -٣٦

والتمـست  . املرأة والطفل وإدماج األقليات وتعزيز املساواة يف املعاملة وتكـافؤ الفـرص           
والحظت اجلزائـر   . معلومات بشأن قانون وسائط اإلعالم احلديث العهد واحلق يف الصحة         

تصادية دواعي القلق املتعلقة بعدم االنطباق املباشر ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االق           
واالجتماعية والثقافية يف احملاكم وحبقوق املعوقني وبنقص املوارد وبعدم ضمان تنفيذ واليـة             

  .وقدمت اجلزائر توصيات. اهليئة املعنية باملساواة يف املعاملة واآللية الوطنية حلماية املرأة
لقوميـة؛  وأشادت سلوفينيا مبستوى األحكام الدستورية والقانونية حلماية األقليات ا          -٣٧

وأعربت سلوفينيا عن قلقها خبصوص سياسة هنغاريـا        . غري أن تنفيذها الفعلي ميكن حتسينه     
الداخلية واخلارجية املتسمة على ما يبدو بالتناقضات فيما يتعلق باألقليات وخبصوص الدعم            

. املايل اآلخذ يف االخنفاض للمدارس املزدوجة اللغة وملؤسسات األقليات القومية يف هنغاريـا            
  .وقدمت توصيات

والحظت باكستان املوافقة على الدستور اجلديد واستفسرت عن الكيفية اليت تنوي             -٣٨
وبينما اعترفت باكستان بالدور املهم الذي      . هنغاريا أن تنشئ هبا صرح التوافق الوطين بشأنه       

املـة، الحظـت    اهليئة املعنية باملساواة يف املع يف معاجلة الشكاوى املتعلقة بالتمييز    تضطلع به   
بقلق شديد أن املنتمني إىل مجاعة الروما يتعرضون للتمييز، وأحيانا، للفـصل يف املـدارس               

  .وقدمت باكستان توصيات. والسكن واألماكن العامة ودوائر الرعاية الصحية
مؤسسة منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية      وأثنت بولندا على هنغاريا إلنشائها        -٣٩

وأشادت بولندا بالتزام هنغاريا بالتعـاون مـع اإلجـراءات اخلاصـة            . الدويلعلى الصعيد   
ورحبت باإلعالن عن أن هنغاريا ستنضم إىل الربوتوكول    . واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان   

وحثت بولندا هنغاريا على معاجلة مشاكل الالجـئني        . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
  .وقدمت بولندا توصيات. اجهم يف اجملتمعواألجانب بإجياد ظروف إلدم
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وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها إزاء حالة األقليات، وال سيما مجاعـة               -٤٠
اهتا، وتنميط الشرطة للروما واستعمال موظفي إنفـاذ القـوانني          بنالروما، وخباصة نساؤها و   

من أطفال الروما املوَدعني يف     املفرط للقوة وإساءة معاملتهم لألشخاص والعدد غري املتناسب         
مراكز نظام قضاء األحداث والتقارير املستمرة عن االجتار بالنساء والفتيات وعدد ضـحايا             

. العنف األسري واالعتداء اجلنسي من األطفال ونقص التدابري املناسبة للوقاية وإعادة اإلدماج           
  .وقدمت توصيات

. يت قطعتها هنغاريا جمللس حقوق اإلنسان    ورحبت اجلمهورية التشيكية بااللتزامات ال      -٤١
وأبـدت  .  اللجوء لتمسيوقالت إهنا ال تزال قلقة إزاء املدد املطولة من االحتجاز اإلداري مل           

السكان من الروما وأعربـت عـن دعمهـا         اً  قلقها إزاء االعتداءات اليت استهدفت مؤخر     
 يف مجيع حـاالت العنـف ذي        للحكومة يف اختاذها للتدابري الالزمة لكفالة التحقيق بفعالية       

  .وقدمت توصيات. الدوافع العنصرية ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم
حمفـل  "واعترفت هندوراس جبهود هنغاريا يف جمال حقوق اإلنـسان، وال سـيما               -٤٢

إنشاء مؤسسة منـع اإلبـادة   الذي حقق نتائج ملموسة من قبيل    " بودابست حلقوق اإلنسان  
وأعربت عن قلقها إزاء العنف القائم علـى        . على الصعيد الدويل  اجلماعية والفظائع اجلماعية    

كما انتاهبا  . أساس نوع اجلنس وعدم وجود قوانني حتظر العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي          
  .وقدمت توصيات. القلق إزاء االجتار باألشخاص

قوق وأثنت الصني على جهود هنغاريا من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية ح       -٤٣
والحظت الصني أن املنـتمني إىل      . اجلماعات املستضعفة من قبيل النساء واألطفال واملعوقني      

من التمييز يف جماالت من قبيل العمل والسكن والتعليم      اً  مجاعة الروما ال يزالون يواجهون قدر     
  .وأعربت عن رغبتها يف معرفة التدابري املقرَّرة ملواصلة حتسني ظروف معيشة الروما

   ؤسسة منـع اإلبـادة اجلماعيـة والفظـائع         وأشارت اليونان إىل إنشاء هنغاريا مل       -٤٤
.  وإىل تنظيمها حملفل بودابست الـسنوي حلقـوق اإلنـسان          اجلماعية على الصعيد الدويل   

واستفسرت اليونان عن التدابري املزمع اختاذها ملعاجلة املشاكل املتصلة حبصول أطفال الرومـا             
وقدمت . احليف الذي تعانيه النساء ومبكافحة خطاب الكراهية والتمييز       على التعليم وبأوجه    

  .اليونان توصيات
وتساءلت سلوفاكيا عما إذا كانت هنغاريا تعتزم أن تسترشد يف تنفيذها للمادة دال               -٤٥

من الدستور اجلديد بالقانون الدويل ذي الصلة الذي ينص على أنه تقع على الدولة اليت تقيم                
كما تساءلت سلوفاكيا عما إذا كانت هنغاريـا        . قومية مسؤولية دعمها ومحايتها   فيها أقلية   

ستتبىن يف القانون اجلديد للجنسية اهلنغارية مبدأ ضرورة وجود صلة حقيقية بني الدولة املعنية              
  .والشخص املراد منحه جنسيتها
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على الصعيد  مؤسسة منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية       والحظت أذربيجان أن      -٤٦
 ستكمِّل جهود اإلنذار املبكر والعمل اليت تبذهلا الكيانات الدوليـة وطلبـت تقـدمي              الدويل

وأشادت أذربيجان باعتماد استراتيجية وطنية لتعزيـز       . معلومات إضافية بشأن هذا املوضوع    
  .وقدمت توصيات. املساواة بني اجلنسني

لة إلدماج املنتمني إىل مجاعـة الرومـا   والحظت الربازيل أنه ترد رغم اجلهود املبذو      -٤٧
 مفادها أن ما يطاهلم من التمييز واإلقصاء والتحامل ال يزال يشكل أحد دواعي القلق               تقارير
 اللجوء واملهاجرين غري الـشرعيني يـستحق        ملتمسيوالحظت الربازيل أن وضع     . الرئيسية

ها خبصوص الدستور وقـانون     وأشارت إىل الشواغل املُعَرب عن    . املعاجلة على سبيل األولوية   
وسائط اإلعالم اجلديدين وتساءلت عما إذا كانت احلكومة تفكر يف مراجعة قانون وسائط             

  .وقدمت الربازيل توصيات. اإلعالم يف ضوء تلك الشواغل
وأثنت مجهورية مولدوفا على دعوة هنغاريا الدائمة املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة             -٤٨

ة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتنظيمها لعدة دورات          وعلى تربعاهتا املتواصل  
حملفل بودابست حلقوق اإلنسان ووضعها لالستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنـسني            

  .وقدمت توصيات. وإحرازها للتقدم يف مكافحة االجتار باألشخاص، مبن فيهم األطفال
خذة ملعاجلة املشاكل اليت واجهت أقلية الروما علـى         ورحبت النمسا باخلطوات املت     -٤٩

اً والحظت أن حزب  . الصعيد الوطين وعلى صعيد االحتاد األورويب خالل فترة الرئاسة اهلنغارية         
واستفسرت النمسا عن اخلطوات    . يف الربملان جيهر بشعارات متحاملة على أقلية الروما         ممثَّالً

 وضع الروما، مبا يف ذلك املتعلقة منها باملسائل املتصلة          اإلضافية اليت قررهتا احلكومة لتحسني    
وشاطرت بعض دواعي القلق املُعَرب عنها بشأن قانون وسائط اإلعالم الـذي            . باالحتجاز
  .وقدمت توصيات. ُسنَّ مؤخراً

ؤسسة منع  ئها مل إنشاوأثنت تايلند على التزام هنغاريا القوي حبقوق اإلنسان ورحبت ب           -٥٠
والحظت جهود هنغاريا اجلادة ملعاجلة     . عية والفظائع اجلماعية على الصعيد الدويل     اإلبادة اجلما 

  .وقدمت تايلند توصيات. حتديات حمددة ومبادراهتا الوطنية واإلقليمية لصاحل أقلية الروما
والحظت أوزبكستان اعتماد قوانني حمددة وتدابري إدارية لتعزيز ومحايـة حقـوق              -٥١

واعي القلق اليت أعربت عنها هيئات معاهدات بشأن حاالت ممارسة          وأشارت إىل د  . اإلنسان
 إنفاذ القوانني للتعذيب يف مؤسسات السجون وتدين عدد التحقيقات واإلدانات هبذا            موظفي

اللجوء اخلصوص؛ وبشأن تعذيب املنتمني إىل األقليات القومية املوجودين رهن االحتجاز، و          
  .ت أوزبكستان توصياتوقدم. العقاب البدين يف املدارسإىل 
والحظت فنلندا احلوافز املالية املقدمة إىل السلطات احمللية للمساعدة يف إزالة ظاهرة              -٥٢

 يف املدارس، ولكن ال يزال أطفال الروما يوضعون بال داع يف مدارس خاصـة               العزل العرقي 
والحظت . رسية أو يف فصول منفصلة دون املستوى داخل املدا        عقل ةلألطفال املصابني بإعاق  
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فنلندا انعدام قوانني حمددة حتظر العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي وورود تقارير عن ممارسة             
. العنف القائم على أساس نوع اجلنس ضد املرأة واالغتصاب الزوجي دون عواقب قانونيـة             

  .وقدمت فنلندا توصيات
والدميقراطية من قبيل واعترفت مجهورية كوريا جبهود هنغاريا لتعزيز حقوق اإلنسان      -٥٣

ملؤسـسة منـع اإلبـادة      اً  تنظيمها حملفل بودابست السنوي حلقوق اإلنسان وإنشائها مؤخر       
 هنغاريا على أن تواصل مطابقـة       شجعتو. اجلماعية والفظائع اجلماعية على الصعيد الدويل     

  .وقدمت توصيات. نظامها الوطين للمعايري الدولية
ـ        أستراليا هنغاريا على     شجعتو  -٥٤ اً إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتوافق متام

كما حثتها على ضمان املطابقة التامة لقانون وسـائط اإلعـالم اجلديـد             . ومبادئ باريس 
وأقلق أستراليا أن املنـتمني إىل أقليـة الرومـا          . اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     

ـ و. يعانون مـن التمييـز    يتعرضون ألعمال عنف ذات دوافع عنصرية وال يزالون          ت عجش
  .وقدمت أستراليا توصيات. هنغاريا على أن تواصل تعزيز إدماج املنتمني إىل مجاعة الروما

مؤسسة منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية على الصعيد        والحظت مصر إنشاء      -٥٥
وأعربت . عالمنع وقوع مثل هذه األف     وتطلعت إىل أدائها الفعال ومسامهتها يف جهود         الدويل

مصر عن رغبتها يف أن ُتعلَم باخلطوات املتخذة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بني             
اجلنسني وأشارت إىل دواعي القلق املثارة خبصوص نقص البيانات والتقارير املتعلقة باالجتـار           

  .مصر توصياتوقدمت .  ألغراض االستغالل اجلنسي واالسترقاق املرتيلوالبناتبالنساء 
والحظت بيالروس بارتياح أن هنغاريا طرف يف معظم املعاهدات الدولية األساسية             -٥٦

ويف الوقت ذاته، أشارت إىل ضرورة أن حتسن هنغاريا مستوى إبالغها إىل            . حلقوق اإلنسان 
هيئات املعاهدات وأن تشارك بقدر أكرب من النشاط يف إعداد التقارير املواضيعية لإلجراءات             

واستفسرت بيالروس، وهي تالحظ اإلشارة يف التقرير الوطين إىل اخنفاض حاالت           . خلاصةا
االجتار باألشخاص، عن االستراتيجيات اجلارية اليت تنفـذها هنغاريـا ملكافحـة االجتـار              

  .وقدمت توصيات. باألشخاص
ـ      -٥٧ شأن واعترفت النرويج جبهود هنغاريا لتحسني وضع أقلية الروما وإن مل تزل قلقة ب

وأحاطت . استمرار املواقف املتسمة بكره األجانب وتزايد جرائم الكراهية إزاء مجاعة الروما          
توافق الدستور اجلديد مع التزامات هنغاريا يف جمال        مدى   بدواعي القلق املثارة خبصوص      علماً

وفيما يتعلق بقانون هنغاريا اجلديد لوسائط اإلعالم، أعربت النرويج عـن           . حقوق اإلنسان 
قلقها إزاء القيود اليت قد تفرضها على حرية الصحافة املقتضيات اإللزامية املتعلقة بـاحملتوى              

  .وقدمت النرويج توصيات". اآلداب العامة"ومعايري 
وأعربت إيطاليا عن رغبتها يف احلصول على مزيد من املعلومات عن األحكام الرامية            -٥٨

ن اختصاصات احملكمة الدستورية وعـن      إىل ضمان نزاهة جملس شؤون وسائط اإلعالم وع       
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مؤسـسة  تنفيذ بعض القوانني بأثر رجعي تتعلق حبماية حقوق العمال املكتسبة وعن أنشطة             
" اإلنذار املبكر " لتضييق اهلوة بني     منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية على الصعيد الدويل       

  ".العمل السريع"و
. ١٩٨٩لذي اضـطلعت بـه هنغاريـا يف عـام           وأشادت أملانيا بالدور التارخيي ا      -٥٩

 واستفسرت عن خطط احلكومة اللتماس اخلربة الدولية فيما يتعلق بالدستور اجلديد، علـى             
حنو ما أشار به األمني العام، وعن دواعي تقييد الدستور اجلديـد الختـصاصات احملكمـة                

عبري ومؤداه أن قانون وسائط     وأشارت أملانيا إىل رأي املقرر اخلاص املعين حبرية الت        . الدستورية
اإلعالم اجلديد ال يزال يتضمن عناصر متعارضة مع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                

أو املتخذة لتقدمي خطة عمل وطنيـة لتجـاوز تلـك           املخطط هلا   واستفسرت عن التدابري    
  .وقدمت أملانيا توصية. التباينات

شأن األقليـات القوميـة والتمييـز       واعترفت أوروغواي باعتماد القانون اجلديد ب       -٦٠
وشددت علـى   . ٢٠٢١-٢٠١٠واالستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني للفترة        

وسلطت الضوء على نظام البدالت واالستحقاقات، . حتديات من قبيل تعزيز السلطة القضائية    
ملدرسـي، ولكنـها    يف مرحلة ما قبل التعليم ا     اً  اخلاصة بأشد األطفال احتياج   تلك  وال سيما   

والحظت أن هنغاريا هـي أول دولـة        . الحظت دأب املدارس على اعتماد العقاب البدين      
  .وقدمت أوروغواي توصيات. صدقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

عند طلب    والحظت هولندا أن هنغاريا عدلت قانوهنا اجلديد لوسائط اإلعالم نزوالً           -٦١
 مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باحلق يف حريـة الـرأي            كالً من  املفوضية األوروبية وأن  

.  قدموا اقتراحات أخرى لتحـسينه     والتعبري وجملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا       
والحظت هولندا استمرار ورود تقارير عن العنف القائم على أساس نوع اجلـنس وعـدم               

 وغياب تعريف للتمييز ضـد املـرأة مطـابق          وجود قوانني حمددة حتظر االغتصاب الزوجي     
  .وقدمت توصيات. التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وهنأت كندا هنغاريا على مبادراهتا يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين               -٦٢
. الـدويل إنشاء مؤسسة منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية على الصعيد          والدويل، ومنها   

وأشارت كندا إىل التدابري الرامية إىل حظر نفي احملرقة وإىل محاية األقليات ومنـع جـرائم                
قيام هنغاريا بالترويج لسياسة جيري تنفيـذها       ورحبت كندا ب  . الكراهية مع محاية حرية التعبري    

 احملصلة يف   ومل تزل كندا قلقة إزاء اختالف النتائج      . على صعيد االحتاد األورويب إلدماج الروما     
جمال التعليم بني اجملتمعات املختلفة واستفسرت عن معايري صياغة االستراتيجية الوطنية إلدماج            

  . توصياتوقدمت كندا. الروما وعن التقدم املتوقع إحرازه خالل السنوات األربع املقبلة
 الواليات املتحدة األمريكية هنغاريا على مواصـلة مـساندهتا للمبـادئ            شجعتو  -٦٣
 القاسية اليت ال يزال يعيشها الروما       األوضاعوأعربت عن قلقها إزاء     . املؤسسات الدميقراطية و

يف سائر أحناء البلد وحثت هنغاريا على أن تواصل عملها املباشر مع املنظمات غري احلكومية               
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كما الحظت وجود احليف    . احمللية وزعماء اجملتمع املدين من أجل معاجلة التحديات املستمرة        
.  معاملة املرأة والتمييز والعنف ضد األشخاص على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسانية              يف

وأعربت عن قلقهـا     ،يف اآلونة األخرية  قوانني بشأن وسائط اإلعالم     إصدار  والحظت كذلك   
  . توصياتوقدمت الواليات املتحدة.  والقيود الصارمة فيما يتعلق حبرية التعبريالرقابةخبصوص 

وأشادت بلجيكا مبحفل بودابست السنوي حلقوق اإلنسان وباستراتيجية هنغاريـا            -٦٤
ومن منطلق قلقها إزاء املواقف األبوية والصور النمطيـة  . الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني    

عن التدابري الرامية إىل احلد من عدم املـساواة         بلجيكا  السائدة فيما يتعلق باملرأة، استفسرت      
كما استفسرت عن التعديالت  . ني وإىل ضمان مالحقة مرتكيب جرمية العنف املرتيل       بني اجلنس 

املزمع إدخاهلا على قانون وسائط اإلعالم أو التدابري الرامية إىل تعزيـز اسـتقالل وسـائط                
والحظت بلجيكا دواعي القلق بشأن التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل           . اإلعالم

  .وقدمت بلجيكا توصية. هلوية اجلنسانيةاجلنسي ومغايري ا
واعترفت املكسيك جبهود هنغاريا من أجل تطوير بنيتها التشريعية واملؤسسية حلماية             -٦٥

. وتعزيز حقوق اإلنسان وأعربت عن أملها يف أن يساهم الدستور اجلديد يف تلك اجلهـود              
العقوبات ملنـع التمييـز     واستفسرت عن التدابري املتخذة على صعيد القانون املدين وقانون          

وأشادت املكسيك بعدم جترمي اهلجرة     . األقليات واملعوقني التمييز ضد   والقضاء عليه، وخباصة    
  .وقدمت توصيات. غري الشرعية

وأشارت فلسطني إىل املؤمتر السنوي الثالث حملفل بودابست حلقوق اإلنسان وإنشاء             -٦٦
والحظـت فلـسطني    . ة على الصعيد الدويل   مؤسسة منع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعي     

ت شـجع و. ٢٠٢١-٢٠١٠اعتماد استراتيجية وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني للفتـرة          
هنغاريا على أن تضع استراتيجية لإلدماج الكامل لالجئني واألجانب من أجـل إدمـاجهم              

  .وقدمت فلسطني توصيات. بسرعة وعلى حنو أفضل يف اجملتمع
انيا جبهود هنغاريا من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للروما مـن            واعترفت إسب   -٦٧

بإعالن هنغاريا عن   اً  وأحاطت علم . ٢٠١٥-٢٠٠٥خالل برنامج ِعقد إدماج الروما للفترة       
  .وقدمت إسبانيا توصيات. التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

ا هنغاريا ملعاجلة املشاكل املتصلة بالتمييز ضد       والحظت الدامنرك عدة خطوات اختذهت      -٦٨
فيما يتعلق بالتعليم اً  الروما ال يزالون أشد الفئات حرمانتشعر بالقلق ألنأقلية الروما، ولكنها    

وبينما أعربت الدامنرك عن ارتياحها اللتزام احلكومة بإجياد حلول         . والعمل والصحة والسكن  
حظت، ضمن مجلة أمور، تسجيل مستوى مقلق مـن         ملشكل االكتظاظ يف سجون البلد، ال     

  .وقدمت الدامنرك توصيات. العنف يف أوساط الرتالء الشباب
والحظت السويد اخلطوات املتخذة وطلبت أمثلة إضافية على السبل اليت متنع هبـا               -٦٩

هنغاريا التمييز وتكافحه، وال سيما اجلرائم ذات الدوافع العنصرية ضد املنـتمني إىل أقليـة               
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 حسبما تفيـد بـه      ة خطري ةورحبت السويد بدعم ضحايا العنف املرتيل ألن املشكل       . الروما
اً وأعربت السويد عن قلقها خبصوص بعض البنود يف الدسـتور املعتمـد حـديث             . التقارير

من جملس أوروبـا وجلنـة      يتوقع تقدميها   احلكومة على أن تنظر يف أي توصيات        شجعت  و
  . توصياتوقدمت. البندقية يف هذا الصدد

والحظت شيلي التزام هنغاريا حبقوق اإلنسان كما يتجلى يف تصديقها على كـثري               -٧٠
من الصكوك الدولية؛ واعتماد قوانني ملناهضة التمييز وللمساواة بني اجلنسني؛ وتدابري إدماج            

ى دت عل أكو. مجاعة الروما وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفئات احملرومة        
 وقـدمت  . االستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وحثت على مواصلة تنفيـذها          

  .شيلي توصيات
والحظ الكرسي الرسويل اإلشارات إىل اجلذور املسيحية للدولة يف الدستور املعتمد             -٧١
. امـرأة  بني رجل و   بوصفه ارتباطاً وأحكامه املتعلقة حبماية األجنة واالعتراف بالزواج       اً  حديث

  .وقدم الكرسي الرسويل توصية
والتمست األرجنتني معلومات بشأن التدابري املعتمدة لتعزيـز احلقـوق األساسـية           -٧٢

واملعايري الدولية يف إطار اإلجراءات املتعلقة باللجوء والالجئني وبشأن األحكام التشريعية ملنع            
ت األرجنتني عـن أحـدث      واستفسر. االغتصاب الزوجي والعنف املرتيل والتحرش اجلنسي     

 ٢٠٢١-٢٠١٠اإلجراءات املتخذة يف إطار استراتيجية تعزيز املساواة بني اجلنسني للفتـرة            
واستفسرت األرجنتني عن التدابري الرامية إىل كفالة التمتع الكامل باحلقوق          . والنتائج احملَرزة 

  .وقدمت األرجنتني توصيات. للسكان من الروما
 اخلطوات املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خـالل          وأشارت أفغانستان إىل    -٧٣

وعمل اللجنة الربملانية للحقوق املدنيـة واهليئـة         يف اآلونة األخرية   التشريعية املعتمدة    التدابري
وشاطرت أفغانستان رأي هنغاريا بشأن ضرورة مواصلة اجلهـود      . املعنية باملساواة يف املعاملة   
  مبـنح   هنغاريـا  قيـام وأيدت  . شاكل اليت تواجهها مجاعة الروما    الرامية إىل ختفيف وطأة امل    

وقـدمت  . األولوية لالعتماد احملتمل الستراتيجية خاصة بالروما على صعيد االحتاد األورويب         
  .أفغانستان توصيات

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ضمن مجلـة أمـور،              -٧٤
.  منع اإلبادة اجلماعية والفظـائع اجلماعيـة علـى الـصعيد الـدويل            ملؤسسة هنغاريا   بإنشاء

قبيـل   تكون عناصر يف الدستور، من     مسألة كفالة أال  ما إذا كان ُنظر مسبقاً يف       واستفسرت ع 
حقوق التصويت لألشخاص اخلاضعني للوصاية، منافية اللتزامات هنغاريا الدوليـة يف جمـال             

 يف حالة ارتكاب    مشدداً اًلعنصري الذي يشكل ظرف   واستفسرت عن الدافع ا   . حقوق اإلنسان 
 ضـمان   سـبل  إىل قانون وسائط اإلعالم اجلديد، عـن      مشرية  وسألت،  . كل اجلرائم العادية  

  .وقدمت توصيات. استقالل اهليئة املعنية بوسائط اإلعالم وجملس شؤون وسائط اإلعالم
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سان واعترفت بأمهية كفالة وأشارت غواتيماال إىل إطار هنغاريا املؤسسي حلقوق اإلن  -٧٥
والتمست غواتيماال معلومات بشأن حالـة      . ما يكفيه من املوارد واالستقالل ليضطلع بعمله      

تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات املختلفة، وال سيما بشأن املساواة بني اجلنسني والعنف ضد             
غواتيماال اهتمامهـا   وأبدت  . املرأة ورد االعتبار للنساء والفتيات ضحايا االجتار باألشخاص       

بربامج اإلدماج االجتماعي جلماعة الروما وحثت هنغاريا على مواصلة كفالة التمتع الكامل            
  .وقدمت توصية. حبقوق اإلنسان لألقليات

وأشادت بنغالديش باعتماد استراتيجية ِعقد إدماج الروما واحلكم الدستوري املتعلق            -٧٦
تعتقد أن نزع طفل من أسرته ألسباب مالية يـسهم  ال وأضافت أهنا . حبظر التمييز ضد املرأة 
وشاطرت بنغالديش دواعي قلق هيئات املعاهدات إزاء ما يواجهـه          . بشكل إجيايب يف رفاهه   

  . الروما من متييز وإقصاء مستمرين وإزاء نقص متثيل املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة               
  .وقدمت توصيات

علومـات  إىل إدماج املهاجرين يف اجملتمع والـتمس م والحظ املغرب اجلهود الرامية      -٧٧
واعترف املغرب بأنشطة   . بشأن تدابري صون هويتهم واحلفاظ على روابطهم ببلداهنم األصلية        

ورحب مبنح  . التثقيف وزيادة الوعي حبقوق اإلنسان وبإنشاء حمفل بودابست حلقوق اإلنسان         
األولوية حلقوق الروما يف سياق رئاسة هنغاريا لالحتاد األورويب وبرنامج عقد إدماج الروما             

وقـدم  . وسياسة التعليم اجلديدة اخلاصة بالروما واإلجراءات اخلاصة بضحايا العنف املـرتيل          
  .املغرب توصيات

وأبلغ الوفد عن األحكام الدستورية القائمة لضمان مطابقة تنفيذ الدستور اجلديـد              -٧٨
دستورية  احملكمة ال  مت تكليف وباإلضافة إىل ذلك،    . لاللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     

  .بدراسة القوانني احمللية ومقارنتها مع االتفاقات الدولية لتحديد أوجه التضارب احملتملة
 الـسوابق ظر  حتالتمييز،  ألسباب  وبينما يتضمن الدستور اجلديد قائمة غري حصرية          -٧٩

  .للمحكمة الدستورية التمييز القائم على أساس امليل اجلنسيالقضائية 
 يف احلياة، أشار الوفد إىل احلكم الدستوري الذي يضمنه ويكفـل            وفيما يتعلق باحلق    -٨٠

الكرامة اإلنسانية لكل شخص وينص بشكل منفصل على أن حياة املضغة واجلنني ينبغـي أن               
وبالنظر إىل أن املمارسة القانونية الراهنة للمحكمة الدستورية        . ختضع للحماية منذ حلظة احلمل    
  .جد أي داع لسن قوانني أشد صرامة بشأن اإلجهاضمتماشية مع هذه األحكام، فال يو

  يف التصويت، يتضمن الدستور اجلديد أحكاماً      عقلية ال ةوفيما يتعلق حبق ذوي اإلعاق      -٨١
  .إجيابية تتماشى والتزامات هنغاريا الدولية

ويضمن استقالل اهليئة املعنية باملساواة يف املعاملة، ضمن مجلة أمور، استقالهلا املايل              -٨٢
  . احملكمةيفإالَّ وعدم إمكانية االعتراض على قراراهتا 
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ذات صلة للحماية من االختفاء القـسري،       اً  وبالنظر إىل أن القوانني تتضمن أحكام       -٨٣
  . هنغاريا ستنظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية املتعلقة باالختفاء القسريفإن
 على اختصاص احملكمة الدستورية سببها الوضع       إن القيود البسيطة واملؤقتة املفروضة      -٨٤

ليس هلا أي أثر خطري على قدرة احملكمة الدستورية على البت يف القضايا        واعُترب أن   ،  االقتصادي
 اإلشـراف وعالوة على ذلك، فقد تعـززت مهمـة   . بشأهناوإصدار قرارات   املعروضة عليها   

  . إليهاري اجلديد يف تقدمي الطعوناملنوطة باحملكمة الدستورية بفضل حق األفراد الدستو
ومبوجب الدستور اجلديد، سيكون ألمني املظامل نائب مسؤول عن مسألة أجيـال              -٨٥

  .املستقبل، مبا يف ذلك محاية البيئة
 استعداد هنغاريا للتعاون مع املنظمات الدولية اليت أعربـت عـن   اًددأكد الوفد جم  و  -٨٦

وعالوة على ذلك، سترصد هنغاريا عـن       . م اجلديد  قلقها بشأن قانون وسائط اإلعال     دواعي
، وال سيما جوانبه اليت شدد عليها خـرباء األمـم            هذا القانون يف الواقع العملي     كثب تنفيذ 

  .املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا
، ٢٠٠٩ويف عام   .  العنف يف املدارس   ة ملعاجلة مشكل   شامالً وأطلقت هنغاريا برناجماً    -٨٧

     أجرى أمني املظامل املعين باحلقوق املتصلة بالتعليم دراسة استقصائية شاملة بـشأن العنـف              
  .يف املدارس

 يف قطاع التعليم متاشياً مع اتفاقيات اليونيسكو        العزل العرقي وحيظر القانون التمييز و     -٨٨
يت تتـسبب يف    كما صدرت عدة قرارات عن احملاكم ضد القرارات اإلدارية ال         . ذات الصلة 
  .، مبا يف ذلك تلك اليت تستهدف التالميذ من الروماالعزل العرقي

، ومنهم املنتمون إىل مجاعـة      الذين يواجهون أوجه حرمان متعددة    ويتلقى األطفال     -٨٩
وأبلغ الوفد عن   . الروما، املساعدة املالية منذ مرحلة التعليم ما قبل املدرسي حىت التعليم العايل           

 ٢٠١١مايو  /ة توقيع اتفاق مع سلطة احلكم الذايت ألقلية الروما القومية يف أيار           احلكوماعتزام  
املدارس الثانوية وتـوفري  الوصول إىل عمل جديدة وبزيادة فرص    خيلق فرص   ينص على التزام    

  .ِمنح التعليم العايل للسكان من الروما يف السنوات األربع القادمة
فل املساواة بني اجلنسني وحتظر القـوانني ذات        تكاً  ويتضمن الدستور اجلديد أحكام     -٩٠

وترمـي االسـتراتيجية    . الصلة التمييز ضد املرأة يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء          
الوطنية لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل، ضمن مجلة أمور، إىل القضاء علـى الفـوارق يف                

  .األجور بني الرجل واملرأة
يارية لإلدماج على الشروط الرئيسية ملنح صفة الالجئ وتدابري         وتنص استراتيجية مع    -٩١

  .تيسري إدماج الالجئني يف اجملتمع
 ختفـيض وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، أبلغ الوفد عن هدف احلكومة املتمثل يف              -٩٢

  . يف املائة٣٩ امتالء السجون بنسبة مستوى
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مل مع اجملتمع املـدين واملنظمـات       ، أكد الوفد استعداد هنغاريا ملواصلة الع      وختاماً  -٩٣
الدولية يف تنفيذ التوصيات املقبولة املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل ومواصلة حتسني 

  .حالة حقوق اإلنسان

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت هنغاريا يف التوصيات التالية اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي، وأعربت عن              -٩٤
  :ييدها هلاتأ

أن تواصل عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب            -١-٩٤
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

أن تنظر يف مسألة التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب             -٢-٩٤
  ؛)الربازيل(

  ؛)أفغانستان(ة التعذيب أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهض  -٣-٩٤
أن متضي دون تأخري يف إجراءات التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة          -٤-٩٤

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
  ؛)الدامنرك(

التعذيب وعلـى   أن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة           -٥-٩٤
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وتعلن قبول اختصاص جلنـة             

  ؛)فرنسا( من االتفاقية ٣٢ و٣١مناهضة االختفاء القسري املنصوص عليه يف املادتني 
أن تدرس إمكانية االنضمام إىل اتفاقية محاية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء                -٦-٩٤

  ؛)جنتنياألر(القسري 
أن توقع وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء               -٧-٩٤

  ؛)إسبانيا(القسري 
اللتزامات الدولية واإلقليمية   حبيث يتوافق متاماً مع ا    أن تواصل مراجعة القانون اجلنائي        -٨-٩٤

  ؛)سويسرا(ينية أو اللغوية ذات الصلة، وال سيما لضمان محاية األقليات القومية أو اإلثنية أو الد
أن تعمل مع األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا لـضمان             -٩-٩٤

  ؛)هولندا(بشأن قانون وسائط اإلعالم تلك املنظمات أن تؤخذ يف االعتبار دواعي قلق 
 يف املعاملـة  أن تعزز قوانينها احلالية وتواصل تنفيذها احلازم لقـانون املـساواة      -١٠-٩٤

التعلـيم، وكـذلك ضـمان      العمل و لضمان املساواة للمرأة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بفرص          
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الوصول إىل النظام القضائي ملعاجلة مشاكل العنف املرتيل واالغتصاب والتحـرش اجلنـسي             
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

ـ    أن تنظر يف مسألة اعتماد قانون شامل للمساواة بني اجل           -١١-٩٤ اً نسني يتـضمن تعريف
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحيظـر العنـف            اً  للتمييز ضد املرأة وفق   

  ؛)الربازيل(املرتيل واالغتصاب الزوجي 
تتضمن القوانني الرئيسية املنبثقة عن القانون األساسي اجلديد         أالأن حترص على      -١٢-٩٤

عوقني واملرأة واملنتمني إىل فئة املثليات واملثليني ومزدوجي        تنطوي على التمييز ضد امل    اً  أحكام
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 

أن تعزز قوانني مكافحة جرائم الكراهية للحماية من العنف القائم على أسـاس               -١٣-٩٤
سي والتعصب، وأن تنفذ محالت توعية عامة ملكافحة التعـصب          اهلوية اجلنسانية وامليل اجلن   

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(تشمل موظفي إنفاذ القوانني 
  ؛)هولندا(حيظر العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي اً أن تعتمد قانون  -١٤-٩٤
ت أن حترص على أن متتثل القوانني املستحدثة لتفعيل الدستور اجلديد اللتزامـا             -١٥-٩٤

  ؛)أستراليا(هنغاريا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 
 التعديالت الدستورية املتعلقة حبقوق األقليات تفرز أالأن تتخذ خطوات لضمان       -١٦-٩٤

  ؛)النرويج(ضمانات أدىن مستوى باملقارنة مع اإلطار القانوين احلايل 
ـ            -١٧-٩٤ ـ  أن تنظر يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتث ملبـادئ  اً  ل متام

  ؛)اهلند(باريس، وذلك يف أقرب أجل 
 أن تنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان مطابقـة للمعـايري                -١٨-٩٤

  ؛)اجلزائر(الدولية 
ملبـادئ بـاريس    اً  أن تنظر يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق           -١٩-٩٤

  ؛)مجهورية مولدوفا(
   مكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان مطابقـة ملبـادئ           أن تنظر يف إ     -٢٠-٩٤

  ؛)شيلي(باريس 
ـ       ـأن تنشئ مؤسس    -٢١-٩٤    ملبـادئ بـاريس    اً  ة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان وفق

  ؛)االحتاد الروسي(
  ؛)إكوادور(أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مطابقة ملبادئ باريس   -٢٢-٩٤
  ؛)األرجنتني(ة حلقوق اإلنسان مطابقة ملبادئ باريس أن تنشئ مؤسسة وطني  -٢٣-٩٤
  ؛)بولندا(ملبادئ باريس اً أن تنشئ املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفق  -٢٤-٩٤
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  ؛)أستراليا(ملبادئ باريس اً أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل متام  -٢٥-٩٤
ملبادئ اً ة حلقوق اإلنسان وفق أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة إلنشاء مؤسسة وطني         -٢٦-٩٤

  ؛)اجلمهورية التشيكية(باريس 
مع مبادئ بـاريس،    اً  أن تطور مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان لتكييفها متام         -٢٧-٩٤
       منحها والية قانونية واضحة وواسعة قدر اإلمكان وتزويدها مبـا يكفـي مـن املـوارد                و

  ؛)إسبانيا(املالية 
ة الشروع يف إجراء تقييم جلميع اآلليات القائمة لتعزيز ومحاية          أن تبحث إمكاني    -٢٨-٩٤

  ؛)اجلزائر(حقوق اإلنسان بغرض توطيدها حسب االقتضاء 
أن تضع يف أقرب وقت ممكن خطة عمل ملنع االعتداءات العنصرية كي يتـسىن                -٢٩-٩٤

  ؛)سويسرا(رامة للمنتمني إىل الفئات املستضعفة، مبا يف ذلك أقلية الروما، العيش يف أمان وبك
أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان االحترام الكامل حلقـوق األشـخاص ذوي               -٣٠-٩٤

  ؛)سويسرا(لديهم ميل جنسي خمتلف فضالً عن األشخاص الذين اإلعاقة واملرأة 
اللجوء ملتمسي  أن تضع وتنفذ استراتيجية شاملة إلدماج املهاجرين والالجئني و          -٣١-٩٤

  ؛)ندابول(منذ مرحلة مبكرة 
  ؛)أذربيجان( تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد لزيادةأن تتخذ خطوات   -٣٢-٩٤
أن تواصل إشراك اجملتمع املدين يف عملية تنفيذ توصـيات آليـة االسـتعراض                -٣٣-٩٤

  ؛)بولندا(الدوري الشامل 
  ؛)فلسطني(أن تصدر دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان   -٣٤-٩٤
أن تكفل استمرارية الدعوة الدائمة املوجهة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار            -٣٥-٩٤

  ؛)أفغانستان(اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان 
أن تتخلص مما تراكم لديها من التقارير إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان               -٣٦-٩٤

 حقـوق اإلنـسان    والردود على االستبيانات املواضيعية لإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس          
  ؛)االحتاد الروسي(

أن تواصل تشاورها الوثيق مع اجملتمع املدين يف تنفيذ التوصيات املقدمة خـالل               -٣٧-٩٤
  ؛)النمسا(االستعراض الدوري الشامل 

  ؛)بنغالديش(أن تقضي على التمييز ضد املرأة   -٣٨-٩٤
  القانون واملمارسة عمالً   أن تنفذ التدابري الالزمة لضمان املساواة بني اجلنسني يف          -٣٩-٩٤

  ؛)إكوادور(باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
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أن تعتمد تدابري ملكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص يف اجملـالني االقتـصادي               -٤٠-٩٤
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ومجاعات اً واالجتماعي للمحرومني واملهمشني أفراد

مكافحة مجيع أشكال التمييز لتفعيل تكافؤ الفرص       أن تكثف اجلهود الرامية إىل        -٤١-٩٤
واملساواة يف املعاملة فيما بني مجيع القاطنني يف أراضيها، مع رعاية وعناية خاصتني للنـساء               

  ؛)األرجنتني(، من قبيل من ينتمون إىل أقلية الروما واألطفال األشد ضعفاً
اء على الصور النمطية    أن تتخذ خطوات إلحداث تغيري يف املواقف بغرض القض          -٤٢-٩٤

العميقة اجلذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع، اليت تنعكس             
يف اختيارات املرأة يف جمال التعليم ووضعها يف سوق العمل ونقص متثيلها يف احلياة السياسية               

  ؛)مجهورية مولدوفا(والعامة ومواقع صنع القرار 
على مجع البيانات اإلحصائية الالزمة املصنفة حسب االنتماء اإلثـين          أن حترص     -٤٣-٩٤

واجلنس لقياس ورصد ومعاجلة مشكل التمييز اإلثين على حنو ما اقترحه اخلبري املستقل املعين              
  ؛)االحتاد الروسي(مبسائل األقليات 

اعـات   التطرف والتمييز ضـد مج     يتأن تكثف التدابري الرامية إىل معاجلة مشِكلَ        -٤٤-٩٤
  ؛)أستراليا(األقليات الدينية واإلثنية، مبن فيها الروما 

  ؛)فلسطني(أن تواصل اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة العنصرية وجرائم الكراهية   -٤٥-٩٤
      أن تتخذ تدابري فعالة لكبح الكراهية العرقية والتمييـز ضـد الـسكان مـن                 -٤٦-٩٤

  ؛)بنغالديش(الروما 
ابري ملموسة ملنع ومكافحة العنف ضد املنتمني إىل األقليات األخرى          أن تتخذ تد    -٤٧-٩٤

والفئات املستضعفة، وخباصة جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية والتمييـز ضـد أقليـة           
  ؛)مجهورية كوريا(الروما، ولتعزيز اندماجها يف اجملتمع 

تمييز وإىل تعزيز إدماجهـا يف  أن تعزز التدابري الرامية إىل محاية أقلية الروما من ال   -٤٨-٩٤
  ؛)بيالروس(اجملتمع 
أن تتخذ إجراءات ملموسة وصارمة لضمان املساواة يف املعاملـة للجميـع يف               -٤٩-٩٤

  ؛)باكستان(اجملتمع، وال سيما للقضاء على التمييز الفعلي ضد املنتمني إىل أقلية الروما 
ملدارس وأن تـشجع بنـشاط       ا عزل العرقي أن تعتمد تدابري وطنية للحد من ال        -٥٠-٩٤

  ؛)النرويج(املشاركة يف اجملتمع من خالل التعليم يف أوساط مجاعة الروما 
من اجلهود الرامية إىل اإلدماج االجتماعي الواسع للسكان مـن          اً  أن تبذل مزيد    -٥١-٩٤

  ؛)الربازيل(الروما، وال سيما يف سوق العمل 
يز حبظرها الصريح ألي متييز على أساسي       أن تؤكد التزامها باملساواة وعدم التمي       -٥٢-٩٤

  ؛)فرنسا(امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 



A/HRC/18/17 

21 GE.11-14532 

نشيطة ملكافحة اخلطاب املتسم بكره املثليني ومعاداة الـسامية         اً  أن تبذل جهود    -٥٣-٩٤
ومعاداة الروما، مبا يف ذلك باحلرص على أن تكون سلطات إنفـاذ القـوانني والـسلطات                

 التوجيهية لتحديد اجلرائم ذات الدوافع العنصرية والتحقيـق فيهـا           القضائية واعية باملبادئ  
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(

أن تعزز تنفيذ قوانني منع التمييز وجرائم الكراهية مبواصلتها رصـد احلـوادث               -٥٤-٩٤
لـدوافع العنـصرية   وحبرصها على أن جيري التحقيق الكامل والفعال يف أعمال العنف ذات ا 

وبتنفيذها تدابري لتشجيع الضحايا من مجاعة الروما وغريها على اإلبالغ عن جرائم الكراهية             
  ؛)تايلند( وضمان محايتهم من االنتقام عندما يفعلون ذلك

أن تواصل جهودها الرامية إىل اإلدماج االجتماعي الكامل لألقليات، وخباصـة             -٥٥-٩٤
ابري عاجلة ملكافحة ومنع احلوادث العنصرية وجـرائم الكراهيـة          أقلية الروما، وأن تتخذ تد    

  ؛)أوروغواي(
أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة حلماية األطفال بفعالية مـن التعـرض للعنـف                -٥٦-٩٤

والعنصرية واملواد اإلباحية عرب تكنولوجيا اهلـاتف النقـال وأفـالم الفيـديو واأللعـاب               
  ؛)باكستان (وتكنولوجيات أخرى، منها اإلنترنت

ات املنتميات إىل أقلية الرومـا، مبـا يف ذلـك           بنأن متنع العنف ضد النساء وال       -٥٧-٩٤
مجهوريـة  ( يف املدارس، وأن تسد الثغرات يف التعليم الرمسي للنساء من الروما             هبنالتحرش  

  ؛)إيران اإلسالمية
جحـاف والتمييـز    أن تعزز التدابري الرامية إىل منع ومكافحة ومعاقبة أفعال اإل           -٥٨-٩٤

  ؛)النرويج(والعنف ذي الدوافع العنصرية 
أن تنفذ التدابري الالزمة للوفاء مبقتضيات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             -٥٩-٩٤

  ؛)إكوادور( املهم من السكان القطاعحىت يتسىن اإلعمال الكامل حلقوق هذا 
ساواة يف املعاملة، بتنفيذ بـرامج      أن تواصل التزامها، وذلك عرب هيئتها املعنية بامل         -٦٠-٩٤

لتدريب مواطنيها فيما يتعلق باملساواة بني اجلميع يف املعاملة وأن جتتث العنف والتمييز ضـد               
  ؛)الكرسي الرسويل(املرأة وتوفر قدرا أكرب من احلماية والفرص املتكافئة جلماعة الروما 

املستضعفة وغريها من الفئات  أن حترص على أن يتمتع املنتمون إىل مجاعة الروما            -٦١-٩٤
  ؛)إندونيسيا(باحلماية من العنف واالعتداءات 

أن حترص على أن يتمتع املنتمون إىل مجاعة الروما وغريها من الفئات املستضعفة             -٦٢-٩٤
باحلماية من العنف واالعتداء، مبا يف ذلك عندما ترغب هذه اجلماعات يف التجمع أو تنظيم               

  ؛)ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةامل(أو مظاهرات فعاليات 
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(أن حتسِّن معاملة السجناء وأحوال السجون   -٦٣-٩٤
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أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة اكتظاظ السجون بغية تيـسري إعـادة               -٦٤-٩٤
  ؛)الدامنرك(اً اإلدماج الناجح يف اجملتمع للمدانني سابق

 أن تنفذ قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتـدابري البديلـة لالحتجـاز              -٦٥-٩٤
، وذلك يف اآلونة األخريةباسم قواعد بانكوك، اليت اعُتِمدت اً اخلاصة باجلانيات، املعروفة أيض

  ؛)تايلند(لضمان املعاجلة املناسبة لالحتياجات اخلاصة للسجينات أو احملتجزات 
بري لضمان محاية حقوق ضحايا العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي         أن تتخذ تدا    -٦٦-٩٤

  ؛)فنلندا(
أن تواصل العمل من أجل تعزيز محاية ضحايا العنف املرتيل وتتخذ تدابري تركز               -٦٧-٩٤

  ؛)السويد(على الوقاية واملساءلة فيما يتعلق بالعنف املرتيل 
مجهورية (اً  ات وتدجمهن اجتماعي  أن تعيد تأهيل ضحايا االجتار من النساء والفتي         -٦٨-٩٤

  ؛)إيران اإلسالمية
أن حتقق يف أسباب االجتار باألشخاص وجتمِّع بيانات إحصائية بشأن املوضوع             -٦٩-٩٤

  ؛)هندوراس(بغرض إجياد أكثر الوسائل فعالية ملكافحة هذه الظاهرة 
ر باألشخاص  ات ضحايا االجتا  بنأن تتخذ تدابري إضافية إلعادة تأهيل النساء وال         -٧٠-٩٤

  ؛)أذربيجان(وإلدماجهن يف اجملتمع 
ـ أن تعزز التدابري الرامية إىل إعادة تأهيل النـساء وال           -٧١-٩٤ ات ضـحايا االجتـار     بن

  ؛)الربازيل(باألشخاص وإدماجهن يف اجملتمع 
ـ أن تزيد اجلهود الرامية إىل املنع الفعال لالجتار بالنـساء وال            -٧٢-٩٤ ات ألغـراض   بن

ات ضـحايا  بن واالسترقاق املرتيل وأن تتخذ تدابري إلعادة تأهيل النساء وال       االستغالل اجلنسي 
  ؛)مجهورية مولدوفا(االجتار وإدماجهن يف اجملتمع 

أن تعزز اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلـك تطـوير                -٧٣-٩٤
غـري احلكوميـة    التعاون الدويل مع احلكومات املهتمة واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات            

  ؛)بيالروس(
  ؛)بيالروس(أن تنظر يف مسألة تشديد املسؤولية اجلنائية عن االجتار باألشخاص   -٧٤-٩٤
أن تعتمد تدابري جلمع بيانات مصنفة بشأن ظاهرة االجتار باألشخاص وأن تعتمد      -٧٥-٩٤

  ؛)مصر(وتنفذ سياسات ملعاجلتها 
ل، التنفيذ العملي حلظر ممارسة العقاب      لتوصية جلنة حقوق الطف   اً  أن تكفل، وفق    -٧٦-٩٤

  ؛)االحتاد الروسي(البدين يف املدارس 
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مع اتفاقية حقوق الطفل وأن      بالكاملاً  أن جتعل نظامها لقضاء األحداث متوافق       -٧٧-٩٤
  ؛)تايلند( سنة عن البالغني ١٨تكفل فصل األطفال احملتجزين الذين تقل أعمارهم عن 

 تأديبية، إلعالم من يعملون يف النظام التعليمي، وال سيما          أن تتخذ تدابري، منها     -٧٨-٩٤
  ؛)أوزبكستان(العقاب البدين اللجوء إىل الكف عن باملدرسون، مبا يقع عليهم من التزام 

أن تعتمد تدابري، منها تأديبية، لزيادة وعي مهنيي نظـام التعلـيم، وال سـيما                 -٧٩-٩٤
  ؛)أوروغواي(ىل العقاب البدين املدرسون، بالتزامهم باالمتناع عن اللجوء إ

أن تعتمد تدابري عملية وتشريعية لضمان التحقيق احليادي والفعال يف حـاالت              -٨٠-٩٤
  ؛)أوزبكستان(إساءة معاملة األشخاص من طرف هيئات إنفاذ القوانني 

 يف أعمال العنـف ذي الـدوافع        إجراء حتقيقات شاملة وفعالة   أن حترص على      -٨١-٩٤
الكراهية األخرى وأن ُيالَحق املسؤولون عنها مبوجب القوانني اليت تـنص           العنصرية وجرائم   

  ؛)إندونيسيا(على عقوبات تعكس خطورة انتهاكات حقوق اإلنسان 
أن تستحدث برامج للتدريب املهين وبناء القدرات والتعاون خاصة بسلطات إنفاذ             -٨٢-٩٤

  ؛)النرويج(رائم ذات الدوافع العنصرية القوانني والسلطات القضائية ترمي إىل حتديد ومعاجلة اجل
 أن حترص على أن حيصل ضحايا جرائم الكراهية على املساعدة واحلماية، مبا يف              -٨٣-٩٤

  ؛)النمسا( واملساعدة القضائية إسداء املشورةذلك 
أن تكفل التدريب الكايف للشرطة والقضاة ليعاجلوا على الفور وبفعالية جـرائم              -٨٤-٩٤

  ؛)االنمس(الكراهية 
علـى أن   اً  أن تكفل التدريب ملوظفي الشرطة واملدعني العامني والقضاة حرص          -٨٥-٩٤

  ؛)كندا(يتسىن هلم التعرف على جرائم الكراهية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها 
أن تعمل مع سلطات احلكم الذايت للروما واملنظمات غري احلكومية ومنظمـات              -٨٦-٩٤

ري لتشجيع الروما وغريهم من الضحايا على اإلبـالغ عـن           حقوق اإلنسان على تنفيذ تداب    
  ؛ )إندونيسيا( جرائم الكراهية وحلمايتهم من األعمال االنتقامية عندما يفعلون ذلك

مع االتفاقيات ذات الصلة ومعـايري      اً  أن جتعل نظام قضاء األحداث متوافقا متام        -٨٧-٩٤
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(األمم املتحدة 

مجهورية إيران  (لكفالة حقوق ضحايا التعذيب واملعاملة السيئة       اً  أن تعتمد برناجم    -٨٨-٩٤
  ؛)اإلسالمية

يف ظـل    يف اآلونة األخـرية   أن تكفل تنفيذ قوانني وسائط اإلعالم اليت ُسنَّت           -٨٩-٩٤
  ؛)النمسا(االحترام الكامل للحق األساسي يف حرية الرأي والتعبري 
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اهتا وتعهداهتا املتعلقة بضمان حرية التعـبري، مبـا يف ذلـك            بالتزاماً  أن تفي متام    -٩٠-٩٤
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الصحافة للعاملني يف جمال 

أن حترص على أن جيري تقييد حق ما، مثل حق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف                 -٩١-٩٤
  ؛)أوروغواي(جلميع الضمانات الواجبة وأحكام االتفاقية اً التصويت، وفق

 ضعف مشاركة املرأة يف احلياة العامـة        ة تتخذ التدابري الالزمة ملعاجلة مشكل     أن  -٩٢-٩٤
  ؛)املغرب(والسياسية 

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز املساواة يف جمال التعليم لصاحل مجيع املنتمني              -٩٣-٩٤
  ؛)اليونان(إىل فئات األقليات، وخباصة أطفال الروما 

  ؛)فنلندا(ان احلق يف تكافؤ فرص التعليم ألطفال الروما أن تتخذ تدابري لضم  -٩٤-٩٤
  ؛)كندا( ٢٠١٥أن تلتزم بتحسني نتائج التالميذ من الروما يف املدارس حبلول عام   -٩٥-٩٤
، الذي ال يستند    القائم على العزل العرقي   أن تعمل من أجل القضاء على التعليم          -٩٦-٩٤

      اسـتراتيجية وطنيـة السـتحداث تعلـيم        إىل التقييم الفردي الصارم، وأن تضع مشروع        
  ؛)فنلندا(شامل 
أن تواصل جهودها لضمان أن ميارس األطفال املعوقون حقهم يف التعليم علـى               -٩٧-٩٤

  ؛)أوروغواي(أكمل وجه ممكن وأن تيسر إدماجهم يف نظام التعليم العام 
مل وأن تـضيِّق    أن تتخذ تدابري فعالة لضمان تكافؤ الفرص للمرأة يف سوق الع            -٩٨-٩٤

  ؛)مصر(وتردم يف هناية املطاف اهلوة القائمة يف األجور بني الرجل واملرأة 
أن تتخذ التدابري الالزمة خلفض معدل البطالة يف أوساط أقلية الروما يف القطاعني   -٩٩-٩٤

  ؛)املكسيك(العام واخلاص، مبا يف ذلك، إن لزم األمر، اختاذ إجراءات التمييز اإلجيايب 
أن حتقق يف ما ذكرته جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من حاالت   -١٠٠-٩٤

حرمان املنتمني إىل أقلية الروما من االستفادة من اخلدمات الصحية وعزهلم يف املستشفيات،             
مبا يف ذلك وجود أجنحة منفصلة لألمهات من الروما يف املستـشفيات، وأن متنـع تلـك                 

  ؛)االحتاد الروسي (احلاالت يف املستقبل
  ؛)شيلي(أن تواصل تنفيذ التدابري الرامية إىل توفري احلماية الفعالة لألقليات   -١٠١-٩٤
املسبقة إزاء مجاعات األقليـات، وال سـيما   حكام أن تصعِّد حدة مكافحة األ   -١٠٢-٩٤

  ؛)أملانيا (الروما
    شـخاص  أن تثابر يف سياسـتها لتعزيـز ومحايـة حقـوق األقليـات واأل               -١٠٣-٩٤

  ؛)املغرب(املستضعفني 
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قر واملنتظم، استمرار أداء املدرسـتني      ستأن تضمن بشكل عاجل، بالتمويل امل       -١٠٤-٩٤
فيلـساسزالين  /املعتمدتني للغتني السلوفينية واهلنغاريـة لوظيفتـهما يف غـورجني سـينيك           

  ؛)سلوفينيا(أباتيفانفالفا /شوستيفانوفي
  املنتظم لوسـائط إعـالم األقليـة الـسلوفينية يف           و املستقرأن تكفل التمويل      -١٠٥-٩٤

سزينتغوتثارد وجريدة بورابيي األسبوعية وبرنامج التلفزيـون       /هنغاريا، وهي إذاعة مونوستري   
  ؛)سلوفينيا(السلوفيين 

اليت تعاين   االجتماعية واالقتصادية    أوجه احلرمان ملعاجلة  اً  خاصاً  أن تويل اهتمام    -١٠٦-٩٤
وينبغـي  . وال سيما يف جماالت العمل والتعليم والسكن واخلدمات الصحية الروما،   منها أقلية 

 يف املدارس مبنح حوافز وبإنزال العقوبة الكافية يف حالـة انتـهاك             العزل العرقي القضاء على   
  ؛)تايلند(اإلجراء 

أن تتخذ تدابري إضافية لكفالة متتع أقلية الروما الكامل حبقوقها، مبا يف ذلك مبنع         -١٠٧-٩٤
  ؛)السويد(مكافحة ما يتعرض له املنتمون إليها من التمييز واجلرائم ذات الدوافع العنصرية و

أن تزيد اإلجراءات العامة الرامية إىل منح فرص احلصول على خدمات التعليم              -١٠٨-٩٤
والصحة والعمل والسكن الالئق جلماعة الروما، وأن تركز على مكافحة العنف ضد النساء             

  ؛)انياإسب(من الروما 
أن تدعم إدماج الروما وغريهم من األقليات يف املؤسسات احلكومية، وذلـك              -١٠٩-٩٤

  ؛)كندا(بتعيني وترقية أفراد من هذه األقليات يف الشرطة ويف قطاع التعليم واخلدمة العامة 
أن تعزز جهودها الرامية إىل حتسني الظروف االجتماعية والسياسية واملعيـشية             -١١٠-٩٤

لمواطنني من أقلية الروما من خالل وسائل قانونية وإدارية واجتماعية واقتـصادية            والصحية ل 
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

يف ظل االمتثال الصارم للمعـايري الدوليـة        إال  تلجأ إىل اإلخالء القسري      أال  -١١١-٩٤
  ؛)سويسرا(واإلقليمية 

  ؛)يران اإلسالميةمجهورية إ( اللجوء ملتمسيأن حتسِّن ظروف عيش   -١١٢-٩٤
اللجوء والالجئني وأساليب   ملتمسي  أن تعزز اجلهود الرامية إىل حتسني ظروف          -١١٣-٩٤

  ).بيالروس(معاملتهم 
ستنظر هنغاريا يف التوصيات التالية، وسُتقدم ردودها يف الوقت املناسب، علـى أالّ               -٩٥

ـ              ع عقـدها يف    يتجاوز ذلك موعد الدورة الثامنة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان املزم
  :٢٠١١سبتمرب /أيلول
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أن تصدق على صكوك األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان، وخباصة االتفاقية     -١-٩٥
كول االختياري التفاقية   والدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوت        
  ؛)إكوادور(فاء القسري مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخت

أن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             -٢-٩٥
  ؛)إسبانيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

أن تنظر يف مسألة التصديق التدرجيي على ما تبقى من املعاهدات الدولية حلقوق               -٣-٩٥
  ؛)شيلي(اإلنسان 

لى حظر عقوبة اإلعدام يف قانون أساسي يصدر يف املستقبل          أن تنص بالتحديد ع     -٤-٩٥
  ؛)فرنسا(

أن تعدِّل القانون اجلنائي بغرض تضمينه مجيع عناصر تعريف التعـذيب علـى               -٥-٩٥
  ؛)اجلمهورية التشيكية( من اتفاقية مناهضة التعذيب ١النحو املنصوص عليه يف املادة 

انون وسائط اإلعالم اجلديد مع املعـايري       أن تعتمد تدابري إضافية لضمان توافق ق        -٦-٩٥
  ؛)سويسرا(اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان 

اً أن تنظر يف اإلطار التنظيمي احلايل إلزالة أجزاء القوانني اليت قد تشكل حتـدي               -٧-٩٥
  ؛)النرويج(حلرية التعبري واستقالل الصحافة وغريها من وسائط اإلعالم 

ريعات والقوانني اليت هلا صـلة حبريـة الـرأي والتعـبري         أن تعيد النظر يف التش      -٨-٩٥
  ؛)فلسطني(واحلريات العامة 

للتمييز ضد املرأة يتوافق مع اتفاقية القـضاء        اً  أن تدِمج يف قوانينها الوطنية تعريف       -٩-٩٥
  ؛)بلجيكا(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ملكافحة العنف اً ني اجلنسني وقانونبشأن املساواة ب    شامالًاً  أن تصوغ وتنفذ قانون     -١٠-٩٥
  ؛)إسبانيا(القائم على أساس نوع اجلنس 

للتمييز ضـد   اً  ملساواة بني اجلنسني يتضمن تعريف    بشأن ا   شامالًاً  أن تعتمد قانون    -١١-٩٥
  ؛)هولندا(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اً املرأة وفق

الثغرة التشريعية املتمثلة يف عدم وجود أحكام قانونية        أن تضع قوانني حمددة لسد        -١٢-٩٥
  ؛)هندوراس(حمددة حلظر العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي 

أن تتخذ تدابري العتماد قوانني حمددة حتظر العنف املرتيل واالغتصاب الزوجـي              -١٣-٩٥
  ؛)فنلندا(
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رض كفالة اإلبقاء   أن تعيد النظر يف األحكام ذات الصلة من الدستور اجلديد بغ            -١٤-٩٥
على إمكانية اإلجهاض كخيار آمن وقانوين، وأن حترص على أن يتمتع كل شخص بـنفس               

  ؛)النرويج(الدرجة من احلماية ونفس احلقوق بصرف النظر عن ميله اجلنسي 
حلقوق اإلنسان ميكن علـى أساسـه وضـع تـدابري             شامالًاً  أن تنشئ إطار    -١٥-٩٥

وفعاليةً لتعزيز حقوق اإلنسان وأن يشمل هذا       اً  أكثر تنسيق واستراتيجيات يف جمال السياسات     
مجهوريـة  (اإلطار مبادرات إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متوافقة مع مبادئ باريس    

  ؛)كوريا
أن ترفع وضع اآللية الوطنية للنهوض باملرأة وتعزز واليتها وتوفر هلـا املـوارد                -١٦-٩٥

ا مبا يكفي من السلطة وصالحية اختاذ القرار لتنسق بفعاليـة           البشرية واملالية الالزمة لتمتيعه   
  ؛)مجهورية مولدوفا(عمل احلكومة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني 

حلقوق اإلنسان يدمج بالكامل الصكوك الدوليـة الـيت         اً  وطنياً  أن تنشئ برناجم    -١٧-٩٥
  ؛)املكسيك(انضمت إليها هنغاريا 

  ؛)إسبانيا(قوق اإلنسان أن تضع خطة وطنية حل  -١٨-٩٥
على نطاق البلد لرصد وتسجيل احلـوادث العنـصرية         اً  أن تنشئ وتشغِّل نظام     -١٩-٩٥

  ؛)إندونيسيا(وجرائم الكراهية 
  ؛)باكستان(بشأن العنف املرتيل ضد املرأة اً حمدداً أن تضع قانون  -٢٠-٩٥
لعقوبات بغية ضـمان    أن ترصد أداء اهليئات التنظيمية لوسائط اإلعالم وتنفيذ ا          -٢١-٩٥

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(بقائها مستقلة عن التأثري اخلارجي 
أن تزيد الدعم املايل لألسر اليت تعاين ظروف الفقر حىت يتسىن هلـا أن تنـشئ                  -٢٢-٩٥

  ؛)بنغالديش(ألطفال أطفاهلا يف بيئة تتوافر فيها الوسائل الكافية املطلوبة لتنشئة صحية هلؤالء ا
أن توفِّق السياسات املتعلقة بذوي األصل العرقي اهلنغـاري يف اخلـارج مـع                -٢٣-٩٥

  ؛)النرويج(مسؤولية البلدان اجملاورة األساسية عن محاية األقليات 
      أن تنفِّذ بالكامل االتفاق املتعلق بضمان حقوق خاصـة لألقليـة الـسلوفينية               -٢٤-٩٥

ا واجملتمع القومي اهلنغاري يف مجهورية سـلوفينيا وتوصـيات اللجنـة            يف مجهورية هنغاري  
  ؛)سلوفينيا(اهلنغارية املختلطة املكلفة برصد تنفيذ االتفاقية  - السلوفينية

 ملتمـسي أن تقلص إىل أدىن حد ممكن مدة االحتجاز اإلداري للمهـاجرين و             -٢٥-٩٥
  ؛)املكسيك(ئية  يف حاالت استثناإالتستعمله أال اللجوء والالجئني، و

ي لتمسأن تتخذ مجيع التدابري ذات الصلة لتفادي متديد مدة االحتجاز اإلداري مل             -٢٦-٩٥
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اللجوء اليت ُتقَيَّد خالهلا إىل حد كبري حرية حركتهم 
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 اللجـوء احملـتملني لـدى مباشـرة     ملتمسي أن تنشئ آليات مناسبة لتحديد       -٢٧-٩٥
 لتمـسي  حلدود، وأن تتخذ تدابري لتفادي متديد مدة االحتجـاز اإلداري مل          اإلجراءات على ا  

  ؛)الربازيل( اللجوء والالجئني ومعاملتهم ملتمسي اللجوء ولتحسني ظروف عيش 
أن تعترف حبقوق اإلنسان جلميع األجانب وتكفلها هلم بصرف النظـر عـن               -٢٨-٩٥

  ؛)إكوادور(وضعهم من حيث اهلجرة 
 ٠,٧، وهي   وى املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل النسبة امللتَزم هبا دولياً        أن ترفع مست    -٢٩-٩٥

  ).بنغالديش(يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل 
  :وال تؤيد هنغاريا التوصيات الواردة أدناه  -٩٦
أن تنظر يف مسألة االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال                -١-٩٦

  ؛)مصر(د أسرهم املهاجرين وأفرا
أن تدرس إمكانية االنضمام إىل اتفاقية محاية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين               -٢-٩٦

  ؛)األرجنتني(وأفراد أسرهم 
أن تصدِّق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم               -٣-٩٦

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم باعتبار      أن تنضم إىل اتفاقية محاية حقوق مج        -٤-٩٦

  ؛)غواتيماال(ذلك خطوة أساسية يف جمال محاية حقوق اإلنسان 
ـ              -٥-٩٦ اً أن تنضم إىل اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وفق

 عن اجلمعية الربملانية جمللـس أوروبـا        ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ الصادرة يف    ١٧٣٧للتوصية  
  ؛)زائراجل(

 أن تلغي، متاشياً مع توصيات جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،            -٦-٩٦
الشرط الذي ُيلزِم مجاعة من األقليات بأن تعيش يف البلد على األقل مائة سنة لُتعَتَبـر أقليـة                  

  ).االحتاد الروسي(قومية 
ير تعرب عن موقف الدولـة      أو التوصيات الواردة يف هذا التقر     /ومجيع االستنتاجات و    -٩٧

وال ينبغي تأويلها على أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل ككل
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