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  مسائل عامة    

  )CEDAW/C/HUN/Q/7-8( من قائمة القضايا ١املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     
خدم مكتب اإلحصاءات املركزي يف هنغاريا أدواته اخلاصة من أجل االستمرار           يست  -١

ولقد اضطلع مكتب اإلحصاءات بأمور منـها       . يف دعم العمل اجلاري لتحقيق تكافؤ الفرص      
 لفائدة صناع القرار، وهو املنشور الذي يتضمن        بإصدار منشور شامل   ٢٠٠١منذ عام   قيامه  

  بيانية وصوراً  يتضمن كل فصل من فصول املنشور رسوماً      و. حبسب املواضيع مصّنفة  بيانات  
ووضعت قائمة مؤشـرات    . توضيحية تعرض املؤشرات املراعية لنوع اجلنس حبسب املوضوع       

 من أجل مراعاة قائمـة     ٢٠٠٩مبشاركة خرباء وهي ختضع لتحديث مستمر إذ ُنقّحت يف عام           
وُتنشر نتائج مجع البيانات    . رمسيةمؤشرات منهاج عمل بيجني وكذا مواقف االحتاد األورويب ال        

الذي يضطلع به مكتب اإلحصاءات ونتائج استقاء البيانات من مصادر خارجية يف جملد السنة              
الدميغرافية املتاحـة يف   -املعنية يف شكل سلسلة زمنية، إذ يسلّط الضوء على املعايري االجتماعية    

 واألسـرة، والـصحة،     السكان:  اجمللد وفيما يلي فصول  . هنغاريا مقارنة بسائر بلدان أوروبا    
والتعليم، والبحث والتنمية، وسوق العمل والتوظيف، واالستهالك، واألجور واملعاشـات،          

  .، وعادات السفر واحلياة العامةواجلرمية
 ثابتة، النتائج الـيت      عن هذه الفصول اليت ميكن اعتبارها فصوالً       ويتضمن اجمللّد، فضالً    -٢

 واليت ميكن أن تكّمـل املعلومـات        - اخلاصة   -اجلارية جلمع البيانات    أفضت إليها العمليات    
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ونذكر على سبيل املثال اجلزء الذي ُنـشر يف عـامي            . املتعلقة مبجال معني  

 ٢٠٠٥، والفصل الذي ُنشر يف عام       ١٩٩٩/٢٠٠٠للفترة  الزمنية  يزانية  املوالذي يعرض بيانات    
 بـشأن    خارج مكتب اإلحصاءات املركزي    ٢٠٠٣عام  بشأن نتائج البحوث اليت أجريت يف       

 . حالة الغجر يف هنغاريا

توافر لدى مكتب اإلحصاءات املركزي بيانات مفّصلة لسالسل بيانات سـكانية           تو  -٣
 بيانات بشأن احلالـة     كما يتيح سنوياً  . زمنية حبسب نوع اجلنس وفئة األعمار ونوع السكن       

 .انات مصّنفة حبسب نوع اجلنسالدميغرافية وأخرى بشأن الصحة، وهي بي

وميكن أن تتضمن هذه البيانات سالسل زمنية بشأن مستوى التعليم لدى النـساء               -٤
 .االقتصادي -وحالتهن يف سوق العمل ومركزهن االجتماعي 

وخالل السنوات اليت ينظم فيها تعداد سكاين عام أو تعداد سكاين مـصّغر تتـاح                 -٥
حه عمليات مجع البيانـات      مما تتي  ذكورة وتكون أكثر تفصيالً   بيانات بشأن مجيع اجملاالت امل    

 .السنوية

كما تقدم عمليات تعداد السكان العامة معلومات عن االنتماء حبـسب اجلنـسية               -٦
 . والدين والطائفة
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 استقاء بيانات مفّصلة بشأن خمتلف األمراض واإلعاقات مـن بيانـات      وميكن أيضاً   -٧
 العديُد من عمليات مجع البيانـات الدميغرافيـة         تناوهلا أيضاً يوهي مسائل   . التعداد السكاين 

 وكذا العمليات العادية جلمع البيانات اليت تضطلع        ،التمثيلية اليت أجريت خالل فترات فاصلة     
 .ؤسساتاملهبا 

، تقدم الدراسات االستقصائية اليت جيريها مكتـب اإلحـصاءات         ١٩٩٢ومنذ عام     -٨
 عن كل منطقة حبسب نوع اجلنس،       لعمل بيانات مفصلة جداً   املركزي اهلنغاري بشأن سوق ا    

وُتجرى دراسات استقصائية تكميلية بشأن مسائل خمتلفة تشمل        . وهي بيانات متعددة األبعاد   
تناول العديد مـن هـذه    خمتارة مرة كل ثالثة أشهر يف إطار عملية مجع البيانات، وقد            أسراً

  :وضع املرأة بتفصيل، وهي كما يليالدراسات 

  العودة إىل سوق العمل بعد انقضاء فترة االستفادة من إعانات            :٤، املسألة ٢٠٠٥ •
  ؛رعاية األطفال  

 ؛التمييز ومدى التأثر بالبطالة  :٤، املسألة ٢٠٠٧ •

 ؛التمييز ومدى التأثر بالبطالة  :١، املسألة ٢٠١٠ •

 ؛العمل وااللتزامات األسرية  :٢، املسألة ٢٠١٠ •

 .التمييز وثر بالبطالةمدى التأ  :١، املسألة ٢٠١٢ •

وتساعد الدراسة االستقصائية اليت أجراها مكتب اإلحصاءات املركزي اهلنغـاري            -٩
 يف تيسري عملية حتليل وحبث وضع املرأة على         ٢٠١٠-٢٠٠٩يف الفترة   الزمنية  يزانية  املبشأن  

مة عن  وتسمح البيانات اليت خلصت إليها الدراسة االستقصائية بتكوين فكرة عا         . حنو مفّصل 
استخدام النساء اليومي لوقتهن ومستوى تعليمهن وأنشطتهن املدرة للدخل وتنقالهتن اليومية           
املتصلة بالعمل وأوقات فراغهن ووضعهن الصحي وظروفهن األسرية، وتصّنف كـل هـذه         

 ).فئة األعمار ونوع السكن(البيانات حبسب معايري خمتلفة 

ية بيانات بشأن وضع السكان الرومـا،       ولألسف ال جتمع إدارة اإلحصاءات الرمس       -١٠
 آخر دراسـة    ٢٠٠٣شكلت عملية مجع البيانات اليت اضطلع هبا إستفان كيميين يف عام             إذ

 وهكذا ال توجد بيانات إحصائية بشأن النساء الروما مبا أن قـوانني             ،شاملة يف هذا الصدد   
، سـيطلب   ملستقبل القريـب  ويف ا . محاية البيانات متنع مجع البيانات اإلثنية بطريقة مباشرة       

مكتب اإلحصاءات املركزي اهلنغاري من اجمليبني علـى الدراسـات االستقـصائية تقـدمي       
معلومات عن جنسيتهم وانتمائهم اإلثين، وسيبدأ العمـل هبـذا اإلجـراء يف الدراسـات               

ـ       فيما بعد، وفقاً   االستقصائية املتعلقة بالقوة العاملة ليشمل تدرجيياً      ات  ملا هو خمطـط، عملي
قارنة مع نتائج عمليات التعداد     باملأخرى جلمع البيانات؛ وسيستخدم املكتب منهجية تسمح        

وهكذا، يؤمـل أن تتـاح      . السكاين العامة األخرية وتراعي معايري التقدمي الطوعي للبيانات       
 .بيانات بشأن النساء الروما
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ويف . ماعيـة ويصدر املنشور الدوري مرة كل سنتني ويعّده معهد البحـوث االجت            -١١
 -وفيه حتاليل وحبوث متعلقة بالبيانات " تغيري األدوار" ُنشر اجمللد السادس املعنون ٢٠١١ عام

 ألسباب وآثار    معّمقاً  ويشمل حتليالً  ٢٠١١وهو تقرير يتناول وضع النساء والرجال يف عام         
ال يف جمـاالت    انعدام املساواة االجتماعية وأوجه احلرمان اليت تواجهها النساء مقارنة بالرج         

عدم تساوي األجـور    : وتشمل الدراسات اليت يتضمنها اجمللد مسائل مثل      . (اجتماعية خمتلفة 
وتغـري الـرأي العـام؛     اجلنسني  رأدواثار املتبادلة لتغري    اآلبني النساء والرجال يف هنغاريا؛ و     

ديثة؛ والنساء   داخل األسرة واآلباء املثاليون يف هنغاريا احل        وأدوار الذكور  وتضارب التطلعات 
 .)والرجال يف سوق العمل مع تركيز خاص على آثار إدارة األزمة؛ ومسائل أخرى

   املؤسسياإلطاروضع االتفاقية القانوين و    

   من قائمة القضايا ٢املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     
 ١نفاذ يف   جتدر اإلشارة إىل أن دخول القانون األساسي حيز ال        أوالً وقبل كل شيء،       -١٢

عـشرة مـن قـانون    اخلامسة وتنص املادة .  ألغى دستور هنغاريا٢٠١٢يناير /كانون الثاين 
 :هنغاريا األساسي على حظر التمييز عموما وعلى تعزيز تكافؤ الفرص، وفيما يلي نص املادة

  عشرةاخلامسة املادة "
  ؛ويتمتع كل فرد باألهلية القانونية. يتساوى اجلميع أمام القانون  -١  
تضمن هنغاريا احلقوق األساسية جلميع األفراد دون متييـز علـى             -٢  

أساس العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اإلعاقة، أو اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي                 
الوضـع املـادي    السياسي أو غريه من اآلراء، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو            

 ؛أي وضع آخراملولد أو  أو

 ؛ء حبقوق متساويةينعم الرجال والنسا  -٣  

 ؛تعتمد هنغاريا تدابري خاصة لتشجيع املساواة أمام القانون  -٤  

تعتمد هنغاريا تدابري خاصة حلماية األطفال والنـساء واملـسنني            -٥  
 ".واملعوقني

 عديدة من القانون األساسي النافذ تنص على حظر التمييز          وهكذا يتضح أن أحكاماً     -١٣
 التمييـز حظـراً   ) ٢(وحتظر الفقرة   .  الفرص ومحاية النساء   على أساس اجلنس وتعزيز تكافؤ    

فتنص على محاية النساء من خالل      ) ٥(صراحة، أما الفقرة    ) ٣(؛ يف حني حتظره الفقرة      عاماً
 .اعتماد تدابري تقوم على التمييز اإلجيايب

 أنـه    من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة علـى           ١وتنص املادة     -١٤
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم       " التمييز ضد املرأة  " يعين مصطلح    ،غراض هذه االتفاقية  أل"
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على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة، علـى أسـاس                
تساوي الرجل واملرأة، حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية           

ة والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمرأة هبذه احلقوق              واالجتماعي
 ". أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية

زال  يف الدستور السابق، ومابدون تغيري هذا اجلزء من قانون هنغاريا األساسي وظل    -١٥
وعلى .  املنصوص عليها  اب اعتماد تدابري احلماية    بأسب  عمالً ،التمييز ضد أي فرد   يكفل حظر   

 ، مفتوحـاً تفـسرياً " أسباب أخـرى  "غرار الدستور السابق، يفسر القانون األساسي عبارة        
 ٨وترد هذه األسباب يف الفقرة      . يسمح للمشرعني بتحديد أسباب جديدة لتوفري احلماية       مما

تعلق باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ  امل٢٠٠٣من القانون اخلامس والعشرين بعد املائة لعام       
 مجيـع   ويغطي هذا القـانون فعليـاً      ). بقانون املساواة يف املعاملة    املشار إليه الحقاً  (الفرص  

 . احلاالت واألسباب املمكنة

 لطلب اللجنة من هنغاريا إدراج تعريف ملـصطلح         ويف هذا السياق، ال نرى مربراً       -١٦
 مبا أن املادة اخلامسة عشرة من القانون األساسي         ،انني ذات الصلة  يف القو " التمييز ضد املرأة  "

النافذ، وقانون املساواة يف املعاملة، واملمارسة القانونية ذات الصلة للمحكمـة الدسـتورية             
 ١ توفر كل الضمانات الالزمة الحترام األهداف املنصوص عليها يف املـادة       ،واحملاكم العادية 

 . نفاذها يف هنغاريا حىت يف ظل غياب تعريف حمدد للمفهوممن االتفاقية وتعزيزها وإ

   من قائمة القضايا ٣املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     
 . للمكتب الوطين للقضاء بوجود حاالت قضائية حمددة يف هذا السياقال علم   -١٧

خـرق  صل  مىت ح  يف غاية األمهية ألنه      ويعّد استحداث طريقة تفكري مشتركة أمراً       -١٨
سواء أتعلق األمر بالعنف داخل األسرة أم بالتحرش يف العمل أم بغريمها            (للقانون ميس النساء    

وتعذّر على السلطات أو أجهزة مكافحة اإلجرام املختصة يف املقـام         ) من اخلروقات القانونية  
إنه  ف ،التدخل بسرعة وعلى النحو الواجب    ) الشرطة، ويف بعض احلاالت النائب العام     (األول  

 ما تتـزامن اجلـرائم      وغالباً. سيتعذّر على هؤالء النساء االنتفاع بسبل االنتصاف القانونية       
حيـث  ) العنف داخل األسرة مثالً( يف حق النساء مع خروقات قانونية متس األطفال      املرتكبة

يتعني على األّم أن تلتمس لطفلها سبيل انتصاف قانونيا لكنها قد تكون هي نفسها يف وضعية 
ويف العادة، تعمل خمتلف نظم اإلنذار على حنو . شاهبة وتكون بدورها يف حاجة إىل مساعدة     م

. يف الوقـت املناسـب    الفعلية  ساعدة  املمما حيول يف الغالب دون احلصول على        غري رمسي،   
 جهل اجلهات املسؤولة عن توفري  وتشمل أسباب ذلك قلة وعي ضحايا انتهاك القانون وأيضاً        

، وغياب التعاون الكايف بني مجيـع       بطريقة التفكري السائدة   انتهاك للقانون،    املساعدة بوقوع 
 .األطراف املعنية
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 بإشـراف   - على امتداد يوم أو يـومني        -وتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية        -١٩
حماضرين من بينهم حمامون وخرباء إداريون حكوميون وأخصائيون اجتماعيون وأخـصائيون           

نظمات غري حكومية متخصصة يف هذا اجملال أمر من شأنه أن يـساعد             نفسانيون وممثلون مل  
املشاركني يف الدورة التدريبية على اإلملام جبميع جوانب هذه املشكلة وبلورة طريقة تفكـري              

 أكثر  ييّسر فيما بعد توطيد التعاون واستخدام سبل االنتصاف القانونية استخداماً         مبا  مشتركة  
دارسات حـاالت قانونيـة     إجراء  جيات التعليم، سيكون من املفيد      وفيما يتعلق مبنه  . فعالية

 استخدمت منهجيات مماثلة يف الربامج املهنية اليت قدمتها أكادمييـة        ،وبالفعل. وتبادل األدوار 
وقد يكون خري مثال على ذلك توفري تدريب على الوساطة حيث يـؤدى             . (هنغاريا للقضاء 

رؤية متبصرة أكثر   قانونية مما يضفي على هذه األدوار       القضاة األدوار يف دراسات احلاالت ال     
  ).وضوحاً وتفاعالً إجيابياً

 التدريبيـة املقدمـة مـن       لدورات التدريبية يف أحد الربامج     وميكن إدراج سلسلة ا     -٢٠
 يف حتديد مضمون الـدورات ومنهجيـة        أكادميية هنغاريا للقضاء اليت ميكنها املشاركة أيضاً      

 األكادميية بالفعل مسائل مـشاهبة تتعلـق بأوجـه تـأثر القـّصر              ولقد عاجلت . التدريب
ومـن  . يتعرضون له من مضايقات، وكذا مسألة تدريب القضاة يف جمال قانون األسرة            وما

 . يف املستقبلاملماثلة املزمع توفري املزيد من الربامج التدريبية 

   من قائمة القضايا ٤املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     
القـانوين يف القـانون اخلـامس       الـسلطة   أُدرجت التعديالت املتعلقة بتغيري وضع        -٢١

املشار إليه  ( املتعلق باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص         ٢٠٠٣والعشرين بعد املائة لعام     
  املتعلـق  ٢٠٠٤، ويف القانون األربعني بعد املائة لعـام         )فيما بعد بقانون املساواة يف املعاملة     

بالقواعد العامة اليت تنظم إجراءات وخدمات السلطات اإلدارية ويف غريها من القوانني ذات             
 من القانون الرابع والسبعني بعد املائة املتعلق بتعديل قـوانني حمـددة             ٣٧الصلة، ويف الفقرة    

 ١ومن بني األحكام اجلديدة اليت دخلت حيز النفـاذ يف           . بشأن مراجعة السلطات الوزارية   
 مـن قـانون املـساواة يف    ٣٤ و ٣٣، جتدر اإلشارة إىل الفقرتني      ٢٠١٢يناير  /ن الثاين كانو

 :املعاملة، ومها كما يلي

  ٣٣الفقرة 
  السلطة إنفاذ متطلبات املساواة يف املعاملة؛تتوىل   -١  
  السلطة هيئة إدارية حكومية مستقلة؛  -٢  

 ميكن الطعن   باالستقاللية وال ختضع إال للقانون، وال     السلطة  تتمتع    -٣  
. وهي تؤدي مهامها مبعزل عن باقي اهليئات وعن تأثري أي جهـة           . يف اختصاصاهتا 

 .  السلطةووحده القانون كفيل بتحديد مهام
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  ٣٤الفقرة 
من خمصصات الباب املتعلق بـاحلقوق يف امليزانيـة         السلطة  ل  متوَّ  -١  

الوزارة املسؤولة عن    عن باب ميزانية      مستقالً املركزية، إذ إن ميزانيتها تشكل جزءاً     
  ؛اإلدماج االجتماعي

تنفرد اجلمعية الوطنية باختصاص تقليص البنود الرئيسية املتعلقـة           -٢  
 ما عدا التدابري املؤقتة الراميـة       -لسنة معينة   السلطة  باإليرادات والنفقات يف ميزانية     

 كما ينص   ،واملمتلكاتاألرواح  تبعات الكوارث الطبيعية اليت هتدد      أو إزالة   إىل منع   
نفـسها أو يـضعه     الـسلطة   على ذلك قانون املال العام، وما عدا أي تدبري تضعه           

  .جهازها التنظيمي
 من قانون املساواة يف املعاملة تـضم        ٤٤ إىل   ٣٥وبعد التعديل، باتت الفقرات من        -٢٢

سها ونائب رئيسها، ال سيما فيما يتعلق بتعيني رئيالسلطة قواعد بشأن الوضع القانوين لرئيس 
 أن مدة   من قبل رئيس اجلمهورية بتوصية من رئيس الوزراء لوالية مدهتا تسع سنوات، علماً            

 .  يف السابقالوالية مل تكن حمددة زمنياً

 الت التمييز ضد النساء والقرارات املتخذة يف هذا الصدد حااملقدمة يفاملربرات     

نساء واحلوامل أو أمهات األطفال تتعلق أغلبية الشكاوى املتصلة بالعمل املقدمة من ال  -٢٣
 :الصغار، مبا يلي

 إبان الفترة التجريبية بسبب مرض أطفـاهلن أو بـسبب            عملهن إلغاء عقد   )أ(  
  ظهور بوادر محلهن؛

رغم جتدده باستمرار سنة تلو األخرى     ،  عدم جتديد عقد عملهن احملدد زمنياً       )ب(  
 ل العاملة؛على امتداد سنوات عديدة، نتيجة علم صاحب العمل حبم

قيام صاحب العمل بسحب منصب قيادي من موظفة يف إجـازة أمومـة               )ج(  
 نجز أي عمل حقيقي خالل هذه الفترة؛ا مل تحبجة أهن

 أدىن مما يتقاضاه العامل يف وظيفة مطابقة أو مـشاهبة           تقاضي العاملة راتباً    )د(  
  ؛)انتهاك مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي(

رغبة صاحب العمل يف إحلاقها بوظيفـة غـري مطابقـة        من  ء العاملة   استيا  )ه(  
  ؛ذكرمشاهبة لتلك اليت كانت تشغلها قبل والدة طفلها، ومنح وظيفتها السابقة لعامل  أو

مبلغ االمتيازات اإلضافية املستحقة عـن فتـرة        دفع  رفض صاحب العمل      )و(  
  ؛مبلغ زهيددفع بته يف إجازة األمومة، وما إىل ذلك، أو رغ/إجازة رعاية الطفل
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عاملـة تـستأنف عملـها بعـد إجـازة          " إقناع"حماولة صاحب العمل      )ز(  
  ".بالتراضي"إجازة رعاية الطفل بإهناء عالقة االستخدام أو أية عالقة قانونية أخرى /األمومة

 .  من عامالت القطاعني العام واخلاصوقُّدمت الشكاوى أيضاً  

متثلت إحدى الشكاوى النموذجية    رية وخدمات التوزيع،    باحملالت التجا وفيما يتعلق     -٢٤
من االستفادة من خدمات حمل جتاري عندما كانت تتنقّل مـع           إحدى األمهات   يف حرمان   

 . طفلها يف عربته، إذ ُمنعا من دخول احملل بالعربة

) ١من املادة    (٨بالفقرة  السلطة  ويتضمن اجلدول التايل القرارات اليت استشهدت فيها          -٢٥
 . يوفّر احلماية يف جمال العملباعتبارها حكماً) األمومة واحلمل(من قانون املساواة يف املعاملة 

  السنة
قرارات تثبت حدوث 

  بلوغ حل توافقي  إخالل بالقانون
قرارات تثبت عدم حدوث 

  إخالل بالقانون 
٥  ١  ٤  ٢٠٠٨  
٨  ٣  ٣  ٢٠٠٩  
٦  ٥  ٥  ٢٠١٠  
١١  ٢  ٤  ٢٠١١  
  ٣  صفر  ٢  *٢٠١٢

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٥البيانات أعاله ملفات احلاالت املغلقة حبلول تتضمن   *

ملعاملة وكان فيه  امن قانون املساواة يف) أ( من املادة ٨احلاالت اليت اسُتشهد فيها بالفقرة   
  :الشخص املّدعي امرأة

  السنة
قرارات تثبت حدوث 

  بلوغ حل توافقي  إخالل بالقانون
قرارات تثبت عدم حدوث 

  القانون إخالل ب
  ٢  صفر  صفر  ٢٠٠٨
  ١  صفر  ٥  ٢٠٠٩
٥  ٢  ٢  ٢٠١٠  
٢  ٢  ٣  ٢٠١١  
  ٢  صفر  ١  *٢٠١٢

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٥تتضمن البيانات أعاله ملفات احلاالت املغلقة حبلول *  

  السلطةزيادة الوعي بعمل     
 ة وأخرىـ دورات تدريبية قانوني"TAMOP 5.5.5"شروع املار ـيف إطالسلطة تنظم   -٢٦
لتوعية بغية االستفادة من اخلربة املتراكمة للمساعدة يف إثبات وجود متييز باملفهوم القـانوين              ل
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وميكن احلصول على معلومات إضافية عن الدورات التدريبية . ويف سن تدابري التصدي للتمييز
 .http://egyenlobanasmod.hu/tamop/kepzesek: املوقع التايلعلى 

على إتاحة خدماهتا على نطاق جمتمعي أوسع مـن خـالل           جاهدة  السلطة  وتعمل    -٢٧
 بإنشاء شبكة ممثلني معنيني باملساواة يف املعاملة على صعيد          -  يف إطار هذا املشروع    - القيام

 شكوى بشأن التمييز اجلنساين قُّدمت إىل هذه الشبكة يف الفترة           ٣٨٦ومن أصل   . املقاطعات
، بلغ عدد الشكاوى املقدمـة مـن        ٢٠١٢ه  يولي/ متوز ٣١ إىل   ٢٠٠٩مرب  سبت/ أيلول ١من  

 ١ دورة تدريبيـة معقـودة بـني         ٥٢ يف    مشاركاً ٩٩٠ومن أصل   .  شكاوى ٢٠٤النساء  
 .  مشاركة٧٤٧ بلغ عدد املشاركات ٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠ و٢٠١٠سبتمرب /أيلول

 املتعلقة بالبحوث إىل استكشاف خمتلـف  "TAMOP 5.5.5"وهتدف برامج مشروع   -٢٨
:  املوقـع التـايل  وميكـن االطـالع علـى النتـائج ذات الـصلة علـى         . تمييزجتليات ال 

http://egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok.  

   الوطنية للنهوض باملرأةةاآللي    

  من قائمة القضايا  ٦ و٥الفقرتني املطروحة يف املسائل الردود على     
 خطة العمل املتعلقة بتنفيذ أهداف (IV. 21) 1095/2010يتضمن القرار احلكومي رقم   -٢٩

وباتـت  . االستراتيجية الوطنية الرامية إىل تعزيز املساواة االجتماعية بني الرجـال والنـساء           
وأعيـد  .  مسؤولة عن تنفيذ هذه األهـداف      ٢٠١٠مايو  /احلكومة اجلديدة املشكّلة يف أيار    

تنفذ خطة العمل مـن قبـل   وهكذا، . تشكيل احلكومة وتغّيرت أولويات الربنامج احلكومي    
 علـى حتـسني      كبرياً وركّزت احلكومة اجلديدة تركيزاً   . مسؤولني خمتلفني وفق آجال خمتلفة    

الرفاه األسري، وختفيف أعباء تنشئة األطفال، وحتسني مؤشرات السكان ووضـع األسـر             
 .وُسّجل تقدم يف نقاط عديدة من خطة العمل. واألمهات

 ١ أشـهر ابتـداء مـن        ٦ ملدة    خاصاً  وزارياً ين مفّوضاً وعّين وزير االقتصاد الوط     -٣٠
، من أجل حتديد العقبـات الـيت تعتـرض      ) بعد ذلك  وُمّددت واليته  (٢٠١٢أبريل  /نيسان

 .ات ترمي إىل إزالة هذه العقباتتوظيف النساء وتقدمي توصي

ذه هوتتمثل   ،وتوفّر احلكومة حوافز عديدة هبدف دعم عودة الوالدين إىل سوق العمل            -٣١
تعفي أصـحاب  اليت " START"بطاقة املكافأة اليت متنحها مثل (احلوافز يف ختفيض االشتراكات   

عند توظيف امـرأة تـستأنف العمـل        )  يف املائة  ٢٧(العمل من تسديد جمموع االشتراكات      
 / كـانون األول   ٣١يف  النوع مـن احلـوافز      سينتهي العمل هبذا    (إجازة رعاية األطفال     بعد

، اعتمد حافز ختفيض االشتراكات فيما يتعلق       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ويف  ). ٢٠١٢ ديسمرب
 تستأنف  بعض الوقت؛ وهكذا إذا مسح صاحب العمل ألم شابة        لباألمهات الشابات الاليت يعملن     

العمل بعد إجازة رعاية األطفال بأن تقتسم وظيفتها السابقة مع عامل آخر جديد وأن تعمـل                
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اليت ُتـدفع    يف املائة    ٢٧تراكات الضمان االجتماعي املعتادة بنسبة      لبعض الوقت، ستخفّض اش   
 يف املائة من إمجايل راتب العاملني االثنني علـى امتـداد            ٢٠ إىلكل عامل   إمجايل راتب   على  

 . يف املائة٢٥الرسوم العامة الواجب دفعها حبوايل وهو ما يعين اخنفاض مقدار . ثالث سنوات

خطة عمل  "ات املبادرة األخرية اليت أطلقتها احلكومة بعنوان        ويتمثل أحد أبرز مكون     -٣٢
يف منح ختفيض إضايف يف االشتراكات لتيسري توظيـف         " بشأن توفري احلماية يف مكان العمل     

 يف املائة ملدة سنتني، مث ختفيضها     ٢٨,٥األمهات؛ ويتمثل ذلك يف ختفيض االشتراكات بنسبة        
الفوق سن اخلامـسة    إىل جانب ذلك، يستفيد العمال      و.  يف املائة لسنة إضافية    ١٤,٥بنسبة  

من الوظائف املدعومة اليت تستأثر منـها النـساء         واخلمسني ودون سن اخلامسة والعشرين      
 . بنصيب كبري

 مبسؤولية تنفيذ هذه االستراتيجية املنفّذة إىل إدارة تكافؤ الفرص التابعة           وُيعهد حالياً   -٣٣
وتوزع مهام حتقيق تكافؤ الفرص بـني       ). سابقاً ملوارد الوطنية وزارة ا (لوزارة املوارد البشرية    

وختضع استراتيجية املساواة بني    . اجلنسني على إدارة تكافؤ الفرص وإدارة السياسات األسرية       
 .الرجال والنساء للمراجعة يف الوقت الراهن

 ١٦ليت تضم   وتتعاون الوزارة مع املنظمة النسائية اجلامعة، أي رابطة نساء هنغاريا، ا            -٣٤
اليت تتألف من ممثلني ملنظمات غـري       (منظمة، ومع املائدة املستديرة املعنية باحلالة الدميغرافية        

وتضم فرق عمل خمتلفة معنية مبسألة التوفيق بـني         ) حكومية وعلماء مرموقني يف هذا اجملال     
ة املـستديرة مـن     وتعمل املائد . األسرة واحلياة العملية ومبسائل املساواة بني الرجال والنساء       

 . خالل فرق عمل مواضيعية وتقدم توصيات إىل احلكومة

الشبكة الوطنيـة لتكـافؤ     "اليت كانت تسّمى    الشبكة   تنظيم   ٢٠١٢وأعيد يف عام      -٣٥
". الشبكة املعنية باألسرة وباستحداث الفرص وبُدور املتطـوعني       " وأصبحت تسمى    "الفرص

وحتـّدد  . املوارد البشرية تنسيق عمل هذه الشبكة     وتتوىل إدارة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة       
 يف  على صعيد املقاطعات ومكتباً    مكتباً ١٩اإلدارة األهداف املهنية ألنشطة الشبكة اليت تضم        

تنفيذ هذه الـسبل وأداء     وتراقب  العاصمة؛ وختطط اإلدارة سبل بلوغ هذه األهداف وتدير         
 الفرص مع إدارة السياسات األسرية وإدارة وعلى سبيل التنسيق، تتعاون إدارة تكافؤ    . الشبكة

 . شؤون الشباب وهيئة املساواة يف املعاملة

وتضطلع املكاتب احمللية التابعة للشبكة بأنشطة ترمي إىل تعزيز اإلدماج االجتماعي             -٣٦
 ما تتعرض للتمييز، وتنفيذ أهداف السياسات املهنية احلكومية ذات          للفئات الضعيفة اليت غالباً   

 . على الصعيد احمللي الصلة

 :احلرمان التاليةعوامل وتركّز أنشطتها على أسباب التمييز و  -٣٧

  ؛اإلعاقة •
 ؛نوع اجلنس •
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 ؛)ال سيما الشباب والشيخوخة (السن •

 ).احملرومةملناطق يف صفوف الروما واألطفال وسكان اسيما  ال(الفقر املدقع  •

 .سر على األ خاصاًوعالوة على ذلك، تركّز الشبكة تركيزاً

.  لتوعية اجملموعات املستهدفة بأمهية النشاط التطـوعي        خاصاً وتويل الشبكة اهتماماً    -٣٨
 :وتتمثل اجملموعات املستهدفة بأنشطة الشبكة فيما يلي

اجملموعات املعّرضة للتمييز بسبب العوامل آنفة الذكر، وجمموعات املصاحل املدنيـة            •
  موعات الدعم ذات الصلة؛والكنائسية، واجملموعات اخلريية وغريها من جم

 الزمالء يف مؤسسات الدولة ويف املؤسسات احلكومية احمللية؛ •

 املديرون واملوظفون املعنيون باملوارد البشرية يف املنظمات اهلادفة إىل حتقيق الربح؛ •

 .  مراكز املقاطعاتاملواطنون الذين يعيشون يف •

 :وتتمثل أولويات الشبكة فيما يلي  -٣٩

وتعزيـز التـسامح،    نظرة اجملتمع   ترمي إىل حتسني    املهنية اليت   نشطة  األتنفيذ برامج    •
الـيت  الفئات الضعيفة   التحسني والتوعية والقضاء على التحيز ضد       هتدف إىل   هي   إذ

القوالب النمطية املكّرسة النامجة عن     ، فضالً عن    التمييز آنفة الذكر  تعاين من أشكال    
  الب النمطية؛والتصدي هلذه األضرار والقو نقص التجربة،

فرق عمل تتوىل على الصعيد احمللي تنسيق املبادرات والـربامج الراميـة إىل             تفعيل   •
 ما تتعرض للتمييز، وتوطيـد التعـاون        حتسني ظروف وفرص اجملموعات اليت غالباً     

 واحلوار بني جمموعات املصاحل واجملموعات اخلريية وغريها من جمموعات الدعم؛

 الشبكة حـضوراً  اجملاالت املهنية اليت تعىن هبا      ألولوية يف   تعزيز حضور املواضيع ذات ا     •
  يف وسائط اإلعالم احمللية ويف عمليات صنع القرار على الصعيد احمللي؛ومنتظماًمالئماً 

التعاون يف تنظيم الربامج اليت تشجع احلياة األسرية وتسمح بالتوفيق بني احلياة املهنية              •
م األسرة وخدمات لتشجيع املهـن املؤاتيـة         وتوفري خدمات لدع   ،واحلياة األسرية 

 لألسرة؛

إنشاء قاعدة بيانات بشأن املنظمات احمللية اليت توفّر احلماية للفئات اليت تتعرض للتمييـز               •
 . باستمرارحتديث هذه القاعدةوبسبب عوامل حمددة وتقّدم اخلدمات إىل هذه الفئات، 

لس املـساواة االجتماعيـة بـني       واستعرضت وزارة اإلدارة العامة والعدل عمل جم        -٤٠
. أعمال جمالس أخرى وجلان مجيع الـدوائر احلكوميـة الـسابقة          كذلك  والرجال و  النساء
احلكـومي  املرسوم  ( بشأن ظروف عمل اجملالس       جديداً عليه، اعتمدت احلكومة قانوناً    وبناًء
 بشأن استعراض اهليئات املنشأة مبوجب قـوانني أو صـكوك حتكـم             ١١٥٨/٢٠١١رقم  
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وسيكون بإمكان اجمللس املعين مباشرة عمله عندما يكتمل إعداد         ). نظمات القانونية العامة  امل
 .هيكل الوزارة وُتعتمد االستراتيجية اجلديدة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

وسـيكون  . وسيصبح جملس الشؤون األسرية والسكان مؤسسة جديدة ال سابق هلا           -٤١
نساء والرجال، غري أن بعض املنظمات قـد تـشارك يف عمـل        عن اجمللس املعين بال    مستقالً

 .اجمللسني معاً

  التدابري اخلاصة املؤقتة    

   من قائمة القضايا ٧املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     
 ألحكام املادة اخلامسة عشرة من القانون األساسي، وعلـى غـرار أحكـام              وفقاً  -٤٢

توري اهلنغاري بتطبيق تدابري التمييز اإلجيـايب وتكـافؤ         الدستور السابق، يسمح النظام الدس    
من هذه املادة على أن تستخدم هنغاريا تدابري خاصـة          ) ٥(و) ٤(وتنّص الفقرتان   . الفرص

 مـن قـانون     ١١الفقرة  و. لدعم تكافؤ الفرص وأخرى حلماية األطفال واملسّنني واملعوقني       
اليت تطّبقها احملكمة الدستورية بالفعل يف هـذا        هذه املمارسة   املساواة يف املعاملة، اليت تكّرس      

الصدد، تعّرف بالتحديد القيود الدستورية اليت حتول دون منح األفضلية لفئة معينة، وفيما يلي      
 :نص الفقرة

  ١١الفقرة "
 لشروط املساواة يف املعاملة احلكم الذي يهدف إىل         ال يعترب خمالفاً    -١  

فئة اجتماعية معّينة علـى أسـاس تقيـيم         القضاء على عدم تكافؤ الفرص لصاحل       
 :موضوعي، شريطة

يستند هذا احلكم إىل قانون أو قرار حكومي صادر مبوجـب           أن    )أ(  
 لفترة زمنية حمددة أو إىل حني اسـتيفاء         قانون أو اتفاق مجاعي، وأن يكون صاحلاً      

  شرط من الشروط احملددة، أو
ألي واعد األساسـية    ينفذ هذا احلكم على النحو احملدد يف الق       أن    )ب(  

النتخابـات  لعند انتخاب هيئته اإلدارية أو التمثيلية، أو عند تعيني مرشحيه           حزب  
  . ملا ينص عليه قانون اإلجراءات االنتخابيةوفقاً

أي حـق مـن     ) ١(ينتهك احلكم املنصوص عليه يف الفقـرة        أالّ    -٢  
 ".خمتلف املعايرياحلقوق األساسية وال أن يكفل ميزة مطلقة وال أن يستبعد تقييم 

 على ما تقّدم، تسمح القواعد الدستورية والقانونية املذكورة بتطبيـق تـدابري             وبناًء  -٤٣
غري أنه توجـد سـبل   . تعزيز تكافؤ الفرص، مبا يف ذلك اعتماد نظام احلصص لفائدة النساء      

أيـضاً يف   كمـا جـاء      -عديدة لتحقيق تكافؤ الفرص، ومنها على سبيل الذكر ال احلصر           
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 طرق وأسـاليب    وتوجد أيضاً . اعتماد نظام احلصص   - من رأي اللجنة السابق      ٢٥ فقرةال
 . متعددة لتشجيع قبول مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة الفئات املستهدفة

ويشري مؤيدو وضع نظام احلصص إىل إمكانية تنفيذ تدابري التمييز اإلجيايب اليت ينص               -٤٤
وبنـاء  . زايا لفائدة الشرائح االجتماعية احملرومة    عليها الدستور وتسمح للمشرع بأن حيدد امل      

) ٢٥-رابعـاً  (٩/١٩٩٠على تفسري مؤيدي هذا النظام، يفسر قرار احملكمة الدستورية رقم           
 غري  -إذا كان حتقيق هدف اجتماعي      : ألف من الدستور كما يلي    /٧٠من املادة   ) ٣(الفقرة  

ممكن يف ظل احترام املساواة مبعناها  غري  أو إعمال حق دستوري أمراً    -متعارض مع الدستور    
وهكذا فإن منع تقييـد التمييـز       .  للدستور الضيق، فإنه ال ميكن اعتبار التمييز اإلجيايب خمالفاً       

اإلجيايب مبعناه األوسع، وبالتايل منع التمييز يف إطار املساواة يف الكرامة، ومنع التمييز اإلجيايب              
 . بري ينبغي النظر إليها على أهنا حقوق أساسيةتداإمنا هي املنصوص عليه يف الدستور، 

،  اجتماعيـاً  االجتماعية، باعتبارها هـدفاً   لمساواة  لمن املمكن أن تكون     وإذا كان     -٤٥
وهذا ". ، فإنه ال ميكنها أن تعلو على احلقوق الدستورية لألفراد         األفضلية على املصاحل الفردية   

عدم انتهاك احلقوق األساسـية، وعـدم       : مهاما يعين وجود شرطني لتطبيق التمييز اإلجيايب        
ألـف مـن    /٧٠من املادة   ) ١(انتهاك املساواة العامة يف احلقوق على النحو احملدد يف الفقرة           

وإذا كانت احملكمة الدستورية تعتمد معيار املعقول لتقييم الشرط الثـاين،           . القانون األساسي 
مت االسـتناد   ومجيع االستنتاجات اليت    . ولالنسبية لتقييم الشرط األ   /فهي تعتمد معيار الضرورة   

 إلصدار األحكام ميكن أن تظل صاحلة، مبا أن مضمون األحكام ذات الصلة مـن               إليها سابقاً 
قـرار أصـدرته    ويف  . القانون األساسي النافذ يتواءم مع أحكام الدستور السابق ذات الـصلة          

من كام القانون األساسي مع حكم      أنه يف حال تطابق أحد أح     احملكمة الدستورية يف الربيع جاء      
 علـى الدسـتور     الصادرة بناءً السابقة  الدستور السابق تظل قرارات احملكمة الدستورية       أحكام  

 . القرار على إخالل احملكمة هبذاالسابق صاحلة، ويتعني على اللجنة من مث أن تقدم دليالً

   النمطيةالقوالب    

   من قائمة القضايا ٨املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     

  خلفية تنظيم وسائط اإلعالم    
يتمثل أحد أهم أهداف اللوائح النافذة لتنظيم وسائط اإلعالم يف ضمان أقصى قدر               -٤٦

ويتمثل ).  مفرطاً انتهاكاً(ممكن من حرية اإلعالم دون انتهاك غريها من احلريات الدستورية           
، يف ضرورة    أساسياً  دستورياً  باعتبارها حقاً  أحد أبرز القيود اليت تعيق إعمال حرية اإلعالم،       

 .موناً، كرامة اإلنسان وحقوقه ومضأن حتترم أنشطة وسائط اإلعالم، شكالً

وال يتضمن القانون الرابع بعد املائة املتعلق حبرية اإلعالم والقواعد األساسية املنظمة              -٤٧
 ٢٠١٠ثمانون بعد املائة لعام     والقانون اخلامس وال  ) قانون حرية اإلعالم  (للمحتوى اإلعالمي   
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 صرحية حتظـر    أحكاماً) قانون وسائط اإلعالم  (املتعلق باخلدمات اإلعالمية ووسائط اإلعالم      
 )١(وال يعين هذا األمر بطبيعة احلال أن جملس وسائط اإلعالم         . التمييز أو التمييز بني اجلنسني    

املنصوص عليها يف املادة التاسعة     عاجز عن إنفاذ األحكام الدستورية املتعلقة بوسائط اإلعالم         
 من قانون حرية اإلعالم على أنه يتعني        ١٤ من املادة    ١وتنص الفقرة   . من القانون األساسي  

.  أن يقدموا مواد إعالمية مبحتوى حيترم كرامة اإلنـسان         )٢(اخلدمات اإلعالمية موفّري  على  
 ملكافحة التمييـز ضـد    يستطيع جملس وسائط اإلعالم أن يتخذ تدابري    ،ومبوجب هذا احلكم  

وعقب اعتماد القانون اجلديد املتعلق بوسائط . النساء والتصدي للمواد اإلعالمية املسيئة إليهن
 يف التحقيـق يف أنـشطة اخلـدمات         ٢٠١١اإلعالم، شرع جملس وسائط اإلعالم يف عام        

سيما يف    ال ،وخلُص يف هذا الصدد إىل وجود انتهاكات قانونية       . اإلعالمية السمعية البصرية  
ولالطّالع على أمثلة جتـّسد     . الربامج التلفزيونية املعروفة بالربامج احلوارية والربامج الواقعية      

 .  يف التذييل١ممارسات اجمللس القانونية انظر املرفق رقم 

 متثيل النساء يف الربامج اإلخبارية    

عـالم واالتـصاالت    أجرت إدارة الرقابة التابعة للهيئة الوطنية املعنية بوسـائط اإل           -٤٨
وتكشف التحقيقات الـيت أجريـت      . حتقيقات عديدة بشأن متثيل النساء يف وسائط اإلعالم       

، عـن   ٢٠١٢أغسطس  / إىل آب  ٢٠١١سبتمرب  /بشأن الربامج اإلخبارية يف الفترة من أيلول      
غري أن أحد أهم أسباب ذلك      .  بنسبتهن من السكان   سوء متثيل النساء يف هذه الربامج قياساً      

 يف  ٩وى  إذ إن النساء ال ميثلن س     " يتحكم فيها الرجال  "ن يف أن احلياة السياسية عادة ما        يكم
وباعتبار أن مهمة الربامج اإلخبارية تتمثل بالدرجـة األوىل يف تقـدمي            . املائة من الربملانيني  

 أن يكون الرجـال     ،يف ظل األسباب آنفة الذكر    فال غرابة،   األخبار املتعلقة بالشؤون العامة     
 .  من النساء يف النشرات اإلخباريةكثر ظهوراًأ

): النسبة املئويـة  (ارية  ـالربامج اإلخب على  رون  ـوع جنس األشخاص الذين يظه    ـن    
  ١١٧ ٦٣٤= العدد 

  النساء  الرجال  
 ٢١,٧  ٧٨,٣  اجملموع  

  ) يف التذييل٢لالطالع على املزيد من التفاصيل، انظر املرفق (
__________ 

 .، انتخب الربملان أعضاء اجمللس اجلديد املعين برقابة وسائط اإلعالم٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١١يف  )١(
 ١٤ مـن املـادة   ١ عن كيفية تطبيق الفقرة (.XII. 20) 165/2011تساءلت احملكمة الدستورية يف قرارها رقم  ) ٢(

 ١٨واملـادة  ) ساناملتعلقة بعدم انتهاك حقوق اإلن    (١٦واملادة  ) املتعلقة باحلرص على احترام الكرامة اإلنسانية     (
ورأت أن تأثري املنتجات اإلعالميـة      . من قانون حرية الصحافة على املنتجات اإلعالمية      ) محاية احلياة اخلاصة  (

على طريقة تفكري الناس أقل من تأثري وسائط اإلعالم السمعية البصرية عليها، وهكذا فإن القـانونني املـدين                  
علقة باحلماية يف هذا الصدد وال داعي بالتايل إىل إخـضاع هـذه             واجلنائي يتضمنان ما يكفي من األحكام املت      

 . املنتجات لرقابة هيئة ما
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  ةالتدريب واألنشطة التثقيفي    
 لتمثيـل    كبرياً تويل أنشطة اهليئة الوطنية املعنية بوسائط اإلعالم واالتصاالت اهتماماً          -٤٩

وإىل جانـب  . خمتلف فئات اجملتمع ومعاجلة املسائل االجتماعية اخلاصة يف وسائط اإلعـالم  
 بتحقيـق   اهتمامها باألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات القومية واإلثنية والدينية، هتتم أيـضاً          

 . كافؤ الفرص بني الرجال والنساء ومبنع التمييز على أساس اجلنست

 H95، أطلقت اهليئة الوطنية املعنية باإلعالم واالتصاالت مـشروع          ٢٠١٢ويف عام     -٥٠
ويف إطار هذا املشروع، ميكـن أن يـشارك الطـالب       . اجلديد من أجل تيسري فهم اإلعالم     

نهم أن يتعلموا تفسري املضمون اإلعالمي ومعاجلته       املتدربون يف الربامج املناسبة لسنهم إذ ميك      
وتعميق فهمهم لإلعالم ميكن    . اإلشهار إىل القيم احمللية، وأن يكتشفوا خمتلف تقنيات         استناداً

 . أن يساعدهم على التعامل كما جيب مع القوالب النمطية اليت يرّوجها اإلعالم

ية اإلعالم العام، بدعم من اهليئة       قياُم أكادمي  ٢٠١٢ومن املستجدات األخرى يف عام        -٥١
، بتنظيم دورة   بيتر بازماين اجلامعة الكاثوليكية   الوطنية املعنية باإلعالم واالتصاالت ومبشاركة      

.  مهنيـاً  تدريبية مهنية على امتداد أربعة فصول ترمي إىل إعداد الصحفيني واملبدعني إعداداً           
 القوالب النمطية يف برامج اإلعـالم العـام         ويركّز جزء من الدورة التدريبية على التعامل مع       

 .وسبل جتنبها

وتنص مدونة قواعد السلوك املتعلقة باخلدمة العامة، وهي املدونة اليت اعتمدت ألول              -٥٢
 واستهدفت موظفي جملس وسائط اإلعالم وموظفي وسـائط اإلعـالم           ٢٠٠١مرة يف عام    

ملوظفني احترامهـا أثنـاء االضـطالع       العام، على املبادئ األساسية اليت يتعني على هؤالء ا        
ويتمثل أحد هذه املبادئ األساسية يف احترام احلقوق الفردية واألساسية الواردة يف            . مبهامهم

 بالتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية، إيـالء       ويف هذا السياق، ينبغي، عمالً    . "ياء"البند  
مج للكرامة اإلنسانية جبميع أشـكاهلا      االحترام الواجب يف وسائط اإلعالم وعند إعداد الربا       

 ويشكل مبدآ التسامح اجلنساين ومنع التمييز ضد النساء جـزءاً         . وللحقوق الفردية األساسية  
وجيب أن تويل الدورات التدريبية     . من مدونة قواعد السلوك رغم أهنا ال تشري إليهما صراحة         

 . هلذه القيم خاصاًاهتماماً اليت تنظمها أكادميية وسائط اإلعالم العام

  وجمموعات املصاحلوسائط اإلعالم يئة الوطنية ل بني اهلاالتصاالت    
االي، رئيسة اهليئة الوطنية لوسـائط      ز، عقدت آناماريا    ٢٠١١فرباير  / شباط ١٦يف    -٥٣

وصاغت هـذه اجلمعيـة     . اإلعالم واالتصاالت، اجتماعا مهما مع مجعية النساء اهلنغاريات       
وهتدف . اية للنساء واألسر يف القانون اجلديد املتعلق بوسائط اإلعالم         بشأن توفري احلم   إعالناً

هذه اجلمعية إىل تقدمي منوذج نسائي سليم من أجل تدعيم أداء النساء داخـل األسـرة ويف                 
 . مكان العمل واحلياة العامة
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  العنف ضد املرأة    

   من قائمة القضايا ٩املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     
نظام إدارة األزمات املعين بالنساء ضحايا العنف على أيدي         شهد  ،  ٢٠٠٧منذ عام     -٥٤

 ). على أساس جترييب٢٠٠٥وُنفّذ الربنامج يف عام . ( تغريات ملحوظةاألقارب

 التقرير القطري يف    وتتمثل التدابري املتخذة للقضاء على العنف ضد النساء منذ تقدمي           -٥٥
 : ما يلي في٢٠١١عام 

تعزيز النظام مبركزين جديـدين     ، أفضت عملية طرح عطاءات إىل       ٢٠١١يف عام    •
  ملواجهة األزمات؛

، أفضت عملية أخرى لطرح العطاءات إىل إدماج مركزين إضافيني          ٢٠١٢يف عام    •
 ملواجهة األزمات يف برنامج إدارة األزمات؛

 مكان استقبال فارتفع عـدد      ٢١النظام مبا يعادل    تعّزز  ،  ٢٠١٢-٢٠١١يف الفترة    •
 خـالل الـسنتني      مكانـاً  ٩٨ إىل   ٧٧اكن االستقبال على الصعيد احمللي مـن        أم

 دور إلعـادة    ٤ عن    ملواجهة األزمات فضالً    مركزاً ١٤، يوجد   وحالياً. املنصرمتني
 ٢٠١٢عزز هذا النظام يف عـام       توسي. التأهيل ومأوى واحد لضحايا االجتار بالبشر     

 للنـساء ضـحايا      مكاناً ٢٩  حالياً من خالل توسيع مراكز اإليواء السرية اليت توفر       
 . العنف أو األشخاص ضحايا العنف األسري املعرضني خلطر كبري

بـه   ملا تفيـد     وفقاً( ما تقّدمها مراكز مواجهة األزمات       وتتمثل اخلدمات اليت غالباً     -٥٦
البحث عن حلول : فيما يلي ) ٢٠١١ من عام    التقارير اليت أعّدها اخلرباء عن أنشطتهم اعتباراً      

سكنية آمنة، واملسامهة يف حل مشاكل منط العيش، والبحث عن مصادر الدخل وإدارهتـا،              
وتقييم العالقات مع أفراد العائلة املوّسعة، وتعزيز دور الوالدين، وتقدمي املـشورة النفـسية،              

 وعالوة على ذلك، غالباً   . برامج جمتمعية وتوفري  ،  الرعاية الصحية خدمات  دوائر  والتنسيق مع   
وتعمل هذه املراكز على حنو .  املشورة القانونية وخدمات رعاية األطفال    م املراكز أيضاً  ما تقد 
فـضالً  دارة األزمات وتقدمي املعلومات،     إلاهلاتف الوطنية   مركز خدمات   مع  ) ويومّي(وثيق  

املختصة على الصعيد احمللي وحـسب مكـان        ورعاية الطفل   خدمات دعم األسر    عن دوائر   
ات مساعدة ضحايا الدوائر القضائية التابعة للهيئات احلكومية احملليـة،          إقامة الضحية، وخدم  

املمرضـات،  (واحملاكم، واملقاطعات، ومقدمي خدمات رعاية األطفال على الصعيد احمللـي           
وأطباء األسرة، وأطباء األطفال، والعاملون يف املستشفيات، وأخصائيو األمراض النفـسية،           

 ومصاحل الشرطة، ومراكز اإليواء األسـري املؤقـت،         ،)وغريهم من مقدمي هذه اخلدمات    
ومراكز إيواء األمهات، ومؤسسات التعليم احمللية، وتعمل عند الضرورة مع سلطات الوصاية            

 . وغريها من السلطات، ومع اهليئات الرمسية واملنظمات غري احلكومية



CEDAW/C/HUN/Q/7-8/Add.1 

17 GE.12-48060 

هلا يل، ويوفّر   إنشاء نظام ميّول من اهلبات مراكز مواجهة األزمات ودور إعادة التأه           •
 السابقة، حيث كان تشغيل مراكـز مواجهـة         ة للممارس وخالفاً. بيانات موّحدة 

مت توقيـع اتفـاق     السنوي،   األزمات ودور إعادة التأهيل يعتمد على متويل امليزانية       
هلذه املؤسسات أسلوب عمـل أكثـر       يوفّر   ٢٠١٢يف عام   إطاري لثالث سنوات    

   ؛ ذي قبل وأكثر قابلية للتنبؤ مناستقراراً
ملراكز مواجهـة   "  مهنياً مبدأ توجيهياً "، وضعت السلطات الوزارية     ٢٠١١ويف عام    •

وحيّدد هذا املبدأ التوجيهي أهـداف هـذه املراكـز          . األزمات ودور إعادة التأهيل   
، والفئات املستفيدة من خدماهتا، وخدماهتا اخلاصـة، ومبـادئ عمليهـا،         ودورها

 ؛دماتومؤشرات نتائجها وما تضمنه من خ

لـها،  تستقبل املراكز الضحايا من مجيع أحناء هنغاريا، وتقوم فور شغور مكان داخ            •
 وعشرون ساعة من شغور املكان، بإخطار خدمـة         يف غضون مدة أقصاها أربع     أو

وميكن أن متأل هذه األماكن     . اهلاتف الوطنية املعنية بإدارة األزمات وتقدمي املعلومات      
 علـى   سة أن تضمن ذلك من خالل توفري خدمـة        ويتعني على املؤس  . يف أي وقت  

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املراكز ال تقدم املـساعدة إىل           . نوبات على مدار الساعة   
 ؛حيثما وجدواأيضاً إىل الضحايا الضحايا يف املدن الكبرية فحسب بل تقدمها 

، حظي عمل مراكز مواجهة األزمات ودور إعادة التأهيـل ذات           ٢٠١١ويف عام    •
ة اهلادفة إىل توفري سكن آمن وخدمات عديدة لضحايا العنف داخل األسـرة،             الصل

 املتعلـق   ١٩٩٧بالتنظيم الواجب من خالل تعديل القانون احلادي والثالثني لعـام           
وأحلـق هـذا    . حبماية األطفال والكفالة إذ خّوهلا سلطات خاصة الختاذ القرارات        

هيل مبراكـز اإليـواء األسـري       التشريع مراكز مواجهة األزمات ودور إعادة التأ      
وعالوة على ذلك، تضّمن تعديل قـرار وزارة الرعايـة االجتماعيـة            . )٣(املؤقت
املتعلق بظروف عمل مؤسسات رعايـة األطفـال        ) ٣٠-رابعاً (١٥/١٩٩٨ رقم

ومحايتهم وبعمل موظفيها املعنيني بتقدمي الرعاية الصحية أحكاما تنص على أن تقدم            
 ؛خدمات إىل ضحايا العنف داخل األسرةمراكز مواجهة األزمات 

 ، يقترح املعهد الوطين لإلدارة العامة دورات تدريبية إلكترونيـة         ٢٠١١ومنذ عام    •
 وتـشمل   يومـاً ٣٠وتدوم هذه الـدورات  ". تكافؤ الفرص داخل اجملتمع"بعنوان  
 تدريبية هتدف إىل توعية موظفي اإلدارة العامة مبسائل منها العنف داخـل             وحدات
تثقيفهم هبـذه املـسائل     كما هتدف إىل     واملساواة االجتماعية بني اجلنسني،      األسرة

 . وتوعيتهم هبا
__________ 

تقوم مراكز اإليواء األسري املؤقت، مبوجب األحكام األساسية املتعلقة حبماية الطفولة واخلاصة بالرعايـة               )٣(
 ، اجتماعية أو عائلية   العيش أو بسبب أزمة    تشردت بسبب منط     الصحية، بتوفري إطار شبه عائلي لألسر اليت      
 . وذلك من أجل احلفاظ على وحدة األسرة
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  من قائمة القضايا ١٠املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     

، اعتمدت اجلمعية الوطنية القانون اجلنائي اجلديد الذي      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٥يف    -٥٧
عنـوان الفـصل    أن  وجتدر اإلشارة بداية إىل     . ٢٠١٣ه  يولي/ متوز ١سيدخل حيز النفاذ يف     

إىل " اجلرائم ضد األخـالق اجلنـسية     "من  تغري  املتعلق باجلرائم اليت تنتهك السالمة اجلنسية       
، القانون اجلنائي اجلديد  وينظم  ". اجلنسيةاألخالقيات  اجلرائم ضد حرية احلياة اجلنسية وضد       "

. وبات املطبقة يف حال اإلكراه على ممارسة اجلـنس العق) ١٩٦الفقرة (يف إطار هتمة منفصلة    
 آخر على ممارسة اجلنس، كفاعل أم مفعول بـه،          وهكذا فإن الشخص الذي يكره شخصاً     

ويف . يرتكب جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني سنة واحـدة ومخـس سـنوات        
ة يف حق شـخص     أي عندما يرتكب اجلاين اجلرمي    (احلاالت اليت تنطوي على ظروف مشّددة       

دون سن الثامنة عشرة، أو قريب أو شخص يتوىل تربيته أو رعايته أو إعالتـه أو عالجـه،                  
ينص القانون علـى    )  سلطته أو نفوذه إلكراه الضحية على ذلك       يرتكب اجلرمية مستغالً   أو

أما يف احلـاالت شـديدة اخلطـورة        . عقوبات بالسجن تتراوح بني سنتني ومثاين سنوات      
فإن عقوبة السجن تتراوح بني     ) جلرمية يف حق شخص دون سن الرابعة عشرة       ارتكاب ا  أي(

  . مخس سنوات وعشر سنوات
وعلى عكس االغتصاب واالعتداء اجلنسي باستخدام العنف، ال ُيطلـب يف حالـة               -٥٨

اإلكراه على ممارسة اجلنس إثبات حدوث عنف أو هتديد مباشر للحياة أو السالمة اجلسدية              
وال تعين املقاومة الـيت     ). كسر مقاومة الضحية   (حتديداًارتكبت حتت اإلكراه    مبا أن اجلرمية    

 مقاومـة   - مبا أن األمر يتعلق جبرمية ال تنطوي على عنف أو هتديـد              -تبديها الضحية هنا    
 ممارسـة يف حـال    (أو عدم موافقـة     اً  مكتوماً  داخلياً  جسدية، وإمنا ميكن أن تكون اقتناع     

 ).مله على ممارسة اجلنسحل ضغوطات على الشخص مثالً

 ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ١من  اً  وبفضل هذا التشريع، ستصبح قوانني هنغاريا اعتبار        -٥٩
 القـضاء    من جلنة  ٢٠٠٧ اخلتامية املقّدمة يف عام      التعليقات من   ٢١متوائمة مع نّص الفقرة     
 .على التمييز ضد املرأة

سة اجلنس، كفاعل أم مفعول     ويعترب القانون اجلنائي اجلديد إكراه شخص على ممار         -٦٠
من أشكال    به، من خالل تعنيفه أو هتديده مباشرة أو هتديد حياته أو سالمته اجلسدية شكالً             

وينص القانون على معاقبة مرتكب جرائم العنف اجلنسي البسيطة بالـسجن           . العنف اجلنسي 
 اجلنائي احلايل دمج ومن املهم التأكيد على أن القانون. لفترة تتراوح بني سنتني ومثاين سنوات  

هتميت االغتصاب واالعتداء اجلنسي يف هتمة العنف اجلنسي؛ إذ أن دمج التهمتني يسهل عملية              
ارتكـاب  و مييز بني إكراه الضحية على ممارسة جنـسية          مبا أنه ال  (إلثبات وحيمي الضحايا    ا

 عشرة  وسيظل القانون يعترب ارتكاب جرمية يف حق شخص دون سن الثانية          ). فاحشة شديدة 
ميـارس  إمنا ألن الشخص الذي ميارس اجلنس مع طفل ال يتجاوز سن الثانية عشرة              (اغتصاباً

 ). العنف أو التهديد أو اإلكراهدون اللجوء إىل، وذلك حىت جنسياًاً عنف
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بشأن اً ويتضمن القانون اجلنائي النافذ والقانون اجلنائي اجلديد على حد سواء أحكام    -٦١
اليت قد  (تعلق باجملرمني املعاودين فقط، أما حاالت اجلرائم املتكررة البسيطة          اجلرائم املتكررة ت  

 .مشّدداًاً فقد يعتربها القضاء ظرف) ال تثبت فيها املعاودة

وُحكم عليه بالسجن، مث    عمداً  واجملرم املعاود هو شخص سبق له أن ارتكب جرمية            -٦٢
يخ خروجه من السجن أو عنـد   يف غضون ثالث سنوات من تار    عمداًارتكب جرمية أخرى    

واجملرم متعدد السوابق هو شخص أدين بالفعل كمجـرم         . سقوط هذه العقوبة حبكم التقادم    
معاود مث ارتكب جرمية أخرى يعاقب عليها بالسجن يف غضون ثالث سنوات من خروجـه               

واجملرم متعدد السوابق العنيـف هـو       . من السجن أو عند سقوط هذه العقوبة حبكم التقادم        
 مـن   ١٣٧وتتناول الفقـرة    .  ضد الضحية يف جرائمه الثالث     ارتكب جرمية عنف  خص  ش

 من القانون اجلنـائي     ٢٦ املادةمن  ) ١(٤٥٩ن اجلنائي احلايل، والفقرة      من القانو  ١٧ املادة
 .ديد اجلرائم العنيفة ضد األشخاصاجل

، إن اجملرم متعدد    وبناًء على ما سلف، ميكن القول، خالفاً ملا ورد يف السؤال التكميلي             -٦٣
السوابق العنيف ال يندرج ضمن فئة املتهمني باجلرمية العنيفة وإمنا ضمن فئة اجملرمني الذين يطبق               

 األحكام املتعلقة   عليهم القانون جزاءات قانونية صارمة فضالً عن اجلزاءات املنصوص عليها يف          
) ألف(٩٧والفقرة  ) ٤(٨٥والفقرة  ،  )ج (الفرعمن  ) ٤(٤٧انظر أيضاً الفقرة    [باجملرمني املعاودين   

) أ(الفـرع    مـن ) ٢(٤٤، والفقرة   )ب (الفرعمن  ) ٤(٣٨من القانون اجلنائي النافذ، والفقرة      
 ]. من القانون اجلنائي اجلديد٩٠والفقرة ) ٤(٨١والفقرة 

دون سن الثامنـة    ) بصرف النظر عن نوع جنسه    (تعّد ممارسة اجلنس مع شخص      و  -٦٤
)  أو غريه من األفعال اخلطرية املنافية لألخالق       مجاعياًلعمل اجلنسي   سواء أكان هذه ا   (عشرة  

 : بالعقوبات التالية،٢٠١٣يوليه / متوز١حالياً، وسيعاقب عليها بعد ب عليها جرمية يعاقَ

  القانون اجلنائي اجلديد  القانون اجلنائي النافذ  نوع اجلرمية
ممارسة اجلنس مع شـخص دون      

  سن الثانية عشرة
 اعتداء جنـسي    اغتصاب أو 

  باستخدام العنف
  عنف جنسي

إكراه شخص دون سـن الثانيـة       
عشرة على ممارسة اجلنس كفاعل      

  أم مفعول به

اغتصاب أو اعتداء جنـسي     
  باستخدام العنف

  عنف جنسي

إكراه شخص دون سن الثانيـة      
عشرة، من خالل تعنيفه أو هتديده 

هتديد حياته أو سالمته     مباشرة أو 
  ة اجلنس اجلنسية، على ممارس

اغتصاب أو اعتداء جنـسي     
باستخدام العنف مع وجود    

  ظروف مشددة

عنف جنسي مع وجود    
  ظروف مشددة

ممارسة اجلنس مع شخص يتراوح     
   سنة١٤ سنة و١٢عمره بني 

  **اعتداء جنسي  *فاحشة
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  القانون اجلنائي اجلديد  القانون اجلنائي النافذ  نوع اجلرمية
إكراه شخص يتراوح عمره بـني      

 سنة على ممارسـة     ١٤ سنة و  ١٢
  اجلنس

إكراه جنسي مع وجود    إكراه
  شددةظروف م

إكراه شخص يتراوح عمره بـني      
 سنة، من خـالل     ١٤ سنة و  ١٢

هتديده مباشرة يف حياته     تعنيفه أو 
أو سالمته اجلسدية، على ممارسة     

  اجلنس كفاعل أم مفعول به 

اغتصاب أو اعتداء جنـسي     
  باستخدام العنف

عنف جنسي مع وجود    
  ظروف مشددة

ممارسة اجلنس مع شخص يتراوح     
   سنة١٨ سنة و١٤عمره بني 

ال تقع هذه اجلرميـة حتـت       
طائلة القانون إال عندما يتعلق 

  ***األمر ببعض الفواحش

ال تقع هـذه اجلرميـة      
حتت طائلة القانون إال    
عندما يتعلق األمر ببغاء    
ــاالت  ــال وحب األطف
خاصة من االعتـداء    

  ****اجلنسي
إكراه شخص يتراوح عمره بـني      

 سنة على ممارسـة     ١٨ سنة و  ١٤
  اجلنس

راه جنسي مع وجود  إك  إكراه
  ظروف مشددة

إكراه شخص يتراوح عمره بـني      
 سنة، من خـالل     ١٨ سنة و  ١٤

تعنيفه أو هتديده مباشرة يف حياته      
أو سالمته اجلنسية، على ممارسة     

  اجلنس كفاعل أو مفعول به

اغتصاب أو اعتداء جنـسي     
  باستخدام العنف

عنف جنسي مع وجود    
  ظروف مشددة

جرمية إال إذا ارتكبـها شـخص     ) الفاحشة الشديدة، التحريض الفاشل   (ال تعترب بعض الفواحش       *
  .عاماً يتجاوز عمره مثانية عشر

يقتصر االعتداء اجلنسي، وهو جرمية حلّت حملّ جرمية الفاحشة يف القانون اجلنائي اجلديد، علـى                 **
  .األفعال اليت يقترفها أشخاص فوق سن الثامنة عشرة

س اجلنس، أو يقترف فاحشة شديدة، مع شخص دون سن الثامنـة     الفاحشة يرتكبها شخص ميار     ***
  . عشرة لقاء مقابل مادي

يقع الشخص الذي ميارس اجلنس مع طفل دون سن الثامنة عشرة لقاء مقابل مادي حتت طائلـة                   ****
والشخص الذي يتجاوز عمره   ). وباتت هذه اجلرمية تسّمى فاحشة    (القوانني املتعلقة ببغاء األطفال     

 وميارس اجلنس مع طفل يتراوح عمره بني سن الرابعة عشرة وسن الثامنة عشرة مستغالً                سنة ١٨
 مـن   ٢١وقد أوصـت الفقـرة      . يف ذلك سلطته أو نفوذه على الطفل، يرتكب اعتداًء جنسياً         

، غري أن التشريع    ) سنة ١٤( برفع سن املوافقة     ٢٠٠٧التعليقات اخلتامية املقدمة من اللجنة يف عام        
. ميكن بالتايل قبـول التوصـية      قبول اجتماعياً وأخالقياً وحيترم املعايري األوروبية، وال      اهلنغاري م 
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الوثائق الدولية الصادرة عن االحتاد      وال )٤(هذا الصدد، تالحظ هنغاريا أنه ال اتفاقية نيويورك        ويف
موافقـة   تشري إىل سن معينة لل     )٥(األورويب وجملس أوروبا بشأن مكافحة استغالل القّصر جنسياً       

  .على إقامة عالقات جنسية

   عامةبيانات    
 :واإلخالل باآلداب والفاحشةبشأن االغتصاب عامة ترد أدناه بيانات   -٦٥

 ٧٧غتصاب مع لزوم التنفيذ      الكبار املدانني بتهمة اال    الذكور بلغ عدد    :االغتصاب •
  ؛٢٠١٠يف عام اً  مدان٨١ و٢٠٠٩يف عام مداناً 

 مع لزوم   اإلخالل باآلداب  الكبار املدانني بتهمة     لذكورابلغ عدد   : اإلخالل باآلداب  •
 ؛٢٠١٠ يف عاماً  مدان٨٩ و٢٠٠٩يف عام اً  مدان٩٩التنفيذ 

 ٥٧ الكبار املدانني بتهمة الفاحشة مع لـزوم التنفيـذ           الذكور بلغ عدد    :الفاحشة •
النساء والرجال يف هنغاريـا يف      " (٢٠١٠يف عام   اً   مدان ٤٦ و ٢٠٠٩يف عام    اًمدان
 - املكتـب املركـزي لإلحـصاء        -كتيب إحـصائي    " ٢٠١٠-٢٠٠٩رة  الفت

 ).مكتب اجمللس الوطين للعدالة:  املصدر- ١٩٥، الصفحة ٢٠١١ بودابست

 االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي    

   من قائمة القضايا١١ املطروحة يف الفقرة املسائلالردود على     
 ليحل حمـلّ قـرار اجمللـس       EU/2011/36 التوجيه   ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥صدر يف     -٦٦

.  كآخر أجل العتماده   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٦وُحّدد تاريخ   . JHA/2002/629اإلطاري رقم   
وُشـّددت  . وجيري يف هنغاريا اعتماد التوجيه يف حني اعُتمد بالفعل القانون اجلنائي اجلديد           

التوجيه يعّرف االجتـار  ومبا أن  . العقوبة ذات الصلة وغُّير إطار التهمة لرياعي أحكام التوجيه        
يتماشى مع أحكام االتفاقيات الدولية فإن اعتماده سيسمح مبواءمـة أحكـام            اً  بالبشر تعريف 

 . اجلنائي مع االتفاقيات الدوليةالقانون

وفيما يلي اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق باالجتار بالبشر خالل الفترة من كـانون                -٦٧
  :٢٠١١ديسمرب / إىل كانون األول٢٠١١يناير /الثاين

  
__________ 

 .١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمدة يف  )٤(
 / كـانون األول   ١٣ يف   أوروبـا لـس   األورويب وجم  الصادر عـن الربملـان       UE/2011/92التوجيه رقم    )٥(

 القـرار اإلطـاري     الذي حيل حمـل   عتداء اجلنسي واالستغالل اجلنسي      بشأن مكافحة اال   ٢٠١١ ديسمرب
 الصادر عن اجمللس واتفاقية اجمللس األورويب بشأن محاية األطفـال مـن االسـتغالل               JHA/2004/68 رقم

 ).٢٠١ معاهدات اجمللس األورويب رقم سلسلة(واالعتداء اجلنسيني 
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  اجلرمية
عدد التحقيقات 

  املسّجلة
  ١  )جرمية تقليدية(االجتار بالبشر 

  ١  االجتار بالبشر ألغراض االستغالل يف العمل
  ١٢  االجتار بالبشر ألغراض اجلنس أو اللواط

  ١  االجتار بالبشر ألغراض اجلنس
قابتـه  ر االجتار بالبشر يف حق شخص خيضع لرعاية اجلاين أو وصايته أو          

  يعاجل لديه أو
  صفر

  ١  االجتار بالبشر ألغراض اجلنس باستخدام القوة أو التهديد
  ١  االجتار بالبشر ألغراض استغالل القّصر يف العمل

  ١  االجتار بالبشر ألغراض ممارسة اجلنس أو اللواط مع قاصر
  ١٨  اجملموع  

 )التذييل يف ٣، انظر املرفق ٢٠١١لالطالع على أحكام القضاء يف عام (

ومتثل االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر أساس مكافحته؛ وهي تنص على             -٦٨
املبادئ األساسية، وحتدد اجلهات املعنية مبكافحة هذه الظاهرة، وإنفاذ القـانون ومـساعدة             

وتقتضي مشكلة االجتار بالبشر إجياد حل مركّب يعتمد على التعاون الدويل وخطة            . الضحايا
ويتوقف إجياد . ل وطنية جتمع بني مكافحة هذه الظاهرة وإنفاذ القانون ومساعدة الضحايا         عم

حل شامل هلذه املشكلة على مشاركة اجلهاز القضائي والقطاع غري احلكومي ومجيع اجلهات             
 . احلكومية املعنية يف وضع هذه االستراتيجية

حتاد األورويب التابعـة لـوزارة      ويف هنغاريا، تؤدي كتابة الدولة املعنية بشؤون اال         -٦٩
. مبسائل االجتار بالبـشر اً الداخلية دور املنّسق املعين مبكافحة االجتار بالبشر، وهي تعىن أساس   

 علـى   تنـهض  التعاون بني خمتلف املنظمات احلكومية وغري احلكومية، و        هذه اهليئة ضمن  تو
هنغاريا ملكافحة االجتار    تتخذها   عن التدابري اليت  سؤولية  باملالصعيد الوطين واألورويب والدويل     

 :وفيما يلي اهليئات اليت تشارك يف آلية التنسيق الوطنية. بالبشر

  وزارة الشؤون اخلارجية؛ •
 وزارة املوارد الوطنية؛ •

 مكتب اهلجرة والتجنيس؛ •

 إدارة الشرطة الوطنية، قسم مكافحة اجلرمية؛ •

 مكتب التحقيقات الوطين، وحدة مكافحة االجتار بالبشر؛ •

 مكتب املّدعي العام؛ •

 حمكمة العاصمة بودابست؛ •
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 املكتب الوطين للمحاكم؛ •

 إدارة مساعدة الضحايا؛ •

 املركز الوطين إلدارة األزمات؛ •

 املنظمة الدولية للهجرة؛ •

 .منظمة غري حكومية شريكة تدير مأوى لضحايا االجتار بالبشر •

 ف والسبل العامة واخلاصة على األهدا(III. 26) 1018/2008 وينص القرار احلكومي رقم  -٧٠
وجيري إعداد االستراتيجية اخلاصـة     . ٢٠١٢-٢٠٠٨ملكافحة االجتار بالبشر خالل الفترة      

 . ٢٠١٦-٢٠١٣بالفترة 

ونظراً ألن ضحايا االجتار بالبشر يتعرضون لصدمات فإن هلم احلق يف االستفادة مـن                -٧١
. خاص بضحايا االجتـار بالبـشر     السكن اآلمن والعالج الطيب واملشورة يف مركز إيواء حممي          

 .ويدير هذا املركز منظمة غري حكومية بدعم من وزارة املوارد البشرية اليت متّوله وتراقبه وتقّيمه

ويودع ضحايا االجتار بالبشر بأسرع ما يكون يف مراكز إيواء حممية على أن تتدخل                -٧٢
 الوطنية إلدارة األزمـات     ةالدائروتتوىل  .  مساعدة الضحايا  بدائرة خدمات يف مرحلة الحقة    

وهكذا، ميكن للضحايا االستعانة    . وتقدمي املعلومات، باعتبارها مركز إحالة، توجيه الضحايا      
وال ميكن االستعانة هبذه    . خبدمة مساعدة الضحايا اليت توفر هلم الدعم الذهين والنفسي واملايل         

 .لبشرونية جارية بشأن االجتار بااخلدمة إال عند وجود إجراءات قان

للشروط نفسها من أجل اً للضحايا األجانب االستعانة هبذه اخلدمات وفق  اً  وحيق أيض   -٧٣
والضحايا يف معظم احلاالت من . إىل بلداهنماً تشجيع اندماجهم االجتماعي عند عودهتم طوع   

 ).العمـال باالجتار  ( ويرسلون إىل هولندا وسويسرا والنمسا وأملانيا واململكة املتحدة          هنغاريا
كصربيا وكوسوفو  (وبدرجة أقل، تعترب هنغاريا بلد عبور للضحايا املتجهني من دول البلقان            

 .والصني إىل االحتاد األورويب) مثال

يف إنـشاء موقـع     ويتمثل آخر نشاط وطين ناجح، فيما يتعلق بزيادة وعي اجملتمع،             -٧٤
املوقـع اإللكتـروين    ويتـضمن   ). www.thb.kormany.hu(إلكتروين ملكافحة االجتار بالبشر     

لوثيقة مكتب األمم املتحدة املعـين      اً  طبق(معلومات حديثة، ومؤشرات بشأن االجتار بالبشر       
، وقائمة مرجعية لتزويد عمـوم      )مبكافحة املخدرات واجلرمية بشأن مؤشرات االجتار بالبشر      

ية التصدي هلذه   الناس مبا يكفي من املعارف واملعلومات املتعلقة باالجتار بالبشر وتعليمهم كيف          
 الذي شارك فيه    ،كما ُنظّمت محلة توعية على هامش مهرجان تسيغيت للموسيقى        . الظاهرة

وركّزت إحدى احلمالت الوطنية علـى جانـب        .  هولندي ١٠٠حوايل ألف شخص منهم     
وخـالل  . الطلب واستهدفت زبائن البغايا ضحايا االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي  

لّقت ملصقات يف حمطات للبرتين يف ضواحي بودابست وحبرية باالتون وعند           هذه احلملة، عُ  
ويهدف هذا  . مشروع جديد بتمويل من االحتاد األورويب     اً  وسُيباشر قريب . احلدود النمساوية 
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هنج متكامل ملكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل يف العمل يف بلدان           "املشروع املسّمى   
املفوضية وبدعم من   . القسريلقضاء على االجتار بالبشر ألغراض العمل       إىل ا " املنشأ واملقصد 

األوروبية، يتلقى املوظفون املعنيون باحلفاظ على األمن واملرشدون االجتماعيون واملعلمـون           
وإىل جانب ذلك،   . يف إطار خمتلف املشاريع   اً  مستمراً  والعاملون يف جمال محاية األطفال تدريب     

 .خاصة لفائدة القضاةرات تدريبية ُنظمت دو

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

   من قائمة القضايا١٢املطروحة يف الفقرة املسائل الردود على     
 متثيل النساء يف اجملالس     قلَةتفيد الدارسات االستقصائية احمللية أن السبب الرئيسي يف           -٧٥

ومقارنة بسائر بلدان   . ودورها يف العمل  اإلدارية يعزى إىل التضارب بني دور املرأة يف املرتل          
أوروبا، يويل اهلنغاريون أمهية قصوى لألسرة وهذا ما تكـشفه الدراسـات االستقـصائية              

 يف املائة مـن اجمليـبني يعتقـدون أن احليـاة ال تكتمـل مـن دون                  ٦٣التمثيلية، إذ إن    
النساء على إجياد   ويتمثل أحد أهم اجلهود اليت بذلتها هنغاريا يف مساعدة          ). ٢٠٠٠( أطفال

حلصوهلن على الترقيات   اً  أساسياً  توازن بني احلياة املهنية واحلياة األسرية، وهو ما نعتربه شرط         
وأثبتت جتربتنا عدم جناح التدخل املباشر من خالل اعتماد         . وعلى االعتراف يف مكان العمل    

ألشـخاص  نظام احلصص، إذ قد يؤدي ذلك يف الواقع إىل إذكاء شـعور باحلقـد جتـاه ا                
لـة  نعزوال تؤثر التدخالت املباشرة إال يف جمـاالت م        . املستفيدين من ترقيات غري مستحقة    

 يف إجياد حل حقيقي هلذه املشكلة، أي إجراء تقييم دقيق لألعبـاء             تكاد ال تؤثر البّتة   ورمزية  
لن أمهية  لهدف املع ول. منصفاًاً  اإلضافية اليت تقع على عاتق مجيع النساء وإعادة توزيعها توزيع         

ويتعلق األمر من جهة بتحقيق املرأة لذاهتا      . وهو يترافق أيضاً مع أهداف ينشدها اجملتمع      كبرية  
من جهة أخرى بإجياد حل     يتعلق  كفرد وما يالزم ذلك من إعمال للمزايا املادية والنفسية، و         

 فتـرة   وهلذا السبب، ركّزت هنغاريـا خـالل      . ألسباب األزمة الدميغرافية اليت هتدد أوروبا     
 تـشجيع رئاستها لالحتاد األورويب على تبادل األفكار وعرض املمارسات العقالنية هبـدف            

 .د من التوازن بني العمل واألسرةاملزي

من شأنه أن ُيفـضي  وتعترب هنغاريا أن تطبيق السبل التالية على نطاق واسع وشامل       -٧٦
نية اعتماد ساعات عمل مرنـة،      إمكا: وتتمثل هذه السبل فيما يلي    .  بلوغ اهلدف املنشود   إىل

وتوفري خدمات رعاية األطفال النهارية، وتوفري دورات تدريبية تكميلية لألمهات الـشابات            
خالل فترة إجازة األمومة، وإبقاء األمهات على اتصال بعامل العمل، ووضع نظام إجـازات              

عتراف بأصـحاب   مرن، وتشجيع العاملني يف جمال املوارد البشرية على تغيري مواقفهم، واال          
 مواقف اجملتمع، وحث الرجال علـى  بلورةالعمل الذين حيترمون احلياة األسرية ومكافأهتم، و    

) بإجازة الوالديـة  اً  إجازة األبوة، وحيق لآلباء التمتع أيض     ( يف احلياة األسرية     القيام بدور أهم  
  .شاركة األجداد يف رعاية األطفالوزيادة م
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  التعليم    

   من قائمة القضايا١٣ على املسائل املطروحة يف الفقرة الردود    

  عدم التعرض للتمييز ومتتع النساء والرجال حبقوق متساوية يف إطار املقرر الوطين    
 ٢٤٣/٢٠٠٣قرار احلكومة   (ميثل املقرر الوطين أهم وثيقة تنظم حمتوى التعليم احلكومي            -٧٧

 القرار القيم املـشتركة     ويعرض). عتماده وتطبيقه املتعلق بنشر املقرر الوطين وا    ) ١٧-شرثاين ع (
للتعليم املدرسي، ومنها أن املقرر الوطين يستمد روحه من عناصر من بينها القرارات الدولية              

  ).الفرع الثاين(واملوارد القانونية اهلنغارية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني 
يقوم على معرفـة    " ومهارات املواطنة    والتعليم الرامي إىل تنمية املهارات االجتماعية       -٧٨

". مفاهيم الدميقراطية واملواطنة وحقوق املواطنني وعلى احترام حقوق اإلنسان احتراماً كامالً          
وتربية احلس االجتماعي   ... تعليم احترام الفرد وحقوق اإلنسان،      "وتشمل أولويات التنمية    

واسـتخدام النظـام    ...  األعمـار،    واالنفتاح يف معاجلة املشاكل االجتماعية، وفقاً لفئات      
  ".املؤسسي الدميقراطي واملعارف واملهارات املتصلة باملساواة يف املعاملة وتكافؤ الفرص

وتشمل املعارف املتصلة باملشاركة يف اجملتمع، يف إطار املقرر الوطين، معرفة املفاهيم              -٧٩
شجع املقرر الـوطين أيـضاً بـث       وي. األساسية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وبعدم التمييز      

املواقف اإلجيابية القائمة على احترام حقوق اإلنسان احتراماً كامالً، مبا يف ذلـك احتـرام               
املساواة والدميقراطية واالنفتاح من أجل املشاركة يف عملية دميقراطية لصنع القرار على مجيع             

  .املستويات واحترام التماسك االجتماعي وقيم الغري
) ٤-سادسـاً . (١١٠/٢٠١٢قرار احلكومـة    (من املقرر الوطين اجلديد أيضاً      ويتض  -٨٠

 ٢٠١٣سـبتمرب   /أيلـول ، الذي يبدأ نفاذه من      )املتعلق بنشر املقرر الوطين واعتماده وتطبيقه     
، تدريس حقوق اإلنسان، مبا يف      )من الصفوف األول واخلامس والتاسع    (بالنسبة إىل املرتقني    

وجاء يف املقرر الـوطين  .  اجلنسني وبلورة املواقف جتاه هذه املسألة   ذلك التوعية باملساواة بني   
اجلديد أن الدميقراطية من اختصاص املواطنني، وهي تقوم على الوعي مبفهوم املواطنة ومعرفة             
حقوق اإلنسان كما وردت يف ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساسـية ويف اإلعالنـات     

  ). الفرع الثاين(الدولية 
ويشدد املقرر الوطين اجلديد بصفة خاصة على املواقف اإلجيابية اليت تعزز احتـرام               -٨١

ومن بني املفاهيم األساسية الواجب أن يتعلمها       . املساواة والدميقراطية والتنوع الديين واإلثين    
ع، الطالب، حيدد املقرر الوطين معرفة املفاهيم األساسية املتصلة باملساواة، وعدم التمييز واجملتم

  .إضافة إىل تعلم قواعد السلوك املقبولة عموماً
وعالوة على ذلك، يقتضي املقرر الوطين اجلديد استحداث أشكال تنظيمية ختـدم              -٨٢

وسعياً إىل  . التعاون وتكافؤ فرص التعلم إىل جانب حلول تنظيم التدريس املطبقة أثناء التعليم           
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لب وخلفيته االجتماعية والثقافية وتطبيـق    منع االستبعاد من التعليم، يتعني فهم شخصية الطا       
  . أساليب بيداغوجية تزيد فعالية التعلم

التقدم يف املدرسة وتعزيز حظوظ جناح الطالب احملرومني والطـالب الـذين يواجهـون              
  حرماناً مضاعفاً، مبن فيهم الطالب من الروما

وتـستند  . يم احلكومي ال جتمع بيانات إحصائية عن اإلثنية وال تسجل يف نظام التعل            -٨٣
التدابري املتخذة حالياً يف جمال التعليم والرامية إىل حتسني احترام التعلـيم وتعـويض أوجـه                
احلرمان والنهوض بأداء الطالب يف املدارس إىل مؤشر احلالة االقتصادية االجتماعية املتدنيـة             

ع املؤشر االجتمـاعي    ويتماشى املؤشر احملايد عرقياً م    . وحاالت احلرمان واحلرمان املضاعف   
الثقايف املستخدم يف دراسات برنامج التقييم الدويل للطلبة يف إطار منظمة التعاون والتنمية يف              
امليدان االقتصادي، ويأخذ يف احلسبان نتائج الدراسة ومفادها أن املشاكل اليت تواجهها نسبة             

ال تعزى  ...) إىل ذلك   سوء االستعداد للمدرسة، والتسرب، وما      (كبرية من الطالب الروما     
بالنسبة للتمويل الداخلي ملـنح     . )٦(إىل أصلهم اإلثين وإمنا إىل ظروفهم االجتماعية والصحية       

 يف التذييل؛ وبالنسبة لتمويل االحتاد األورويب ملنح الطالب         ٤الطالب من الروما، انظر املرفق      
والفتيان يف التعليم العام، انظـر       يف التذييل؛ وبالنسبة ألداء الفتيات       ٥من الروما، انظر املرفق     

  . يف التذييل٦املرفق 
ومراعاة ملا تقدم أعاله، ومبا أن اإلحصاءات ال تتضمن بيانات شخصية وإمنا بيانات               -٨٤

جمّمعة، فال يسعنا تقدمي بيانات إحصائية عن معدالت تسرب الفتيات الروما مـن التعلـيم               
  . حالتهن التعليمية اخلاصة أو
هنغاريا ارتباط وثيق بني فرص تعلم الطالب وأدائهم املدرسي واختيـار           ويوجد يف     -٨٥

مهنتهم يف مرحلة الحقة وجناحهم يف سوق العمل ومؤشرات اخللفية االجتماعية واالقتصادية            
وبناًء عليه، تتوخى التدخالت واجلهود اإلمنائية ختفيف الفوارق االجتماعيـة          . للفرد واألسرة 

اف يف تعزيز دور النظم التعليمية والتدريبية يف جمال مكافحة اإلقصاء وتتمثل األهد . واإلقليمية
االجتماعي، ويف احلد من عدد األطفال الذين ينقطعون عن الدراسة يف مرحلة مبكـرة، ويف               

  . تعويض أوجه احلرمان
االسـتراتيجية الوطنيـة لإلدمـاج      (ويدعم كل من التدابري االستراتيجية احلكومية         -٨٦

، واخلطة االستراتيجية لربنامج عقد     )٨(، واستراتيجية النهوض باألطفال   )٧(لرومااالجتماعي وا 
__________ 

)٦( G. Kertesi – G. Kézdi: Children of parents who have no schooling and Roma youth in secondary 
education. (Report on the waves of the Education Career Survey between 2006 and 2009, 2010). 

املتعلق باالستراتيجية الوطنية لإلدماج االجتمـاعي      ) ١٣-ثاين عشر . (١٤٣٠/٢٠١١حلكومة رقم   قرار ا  )٧(
 . ٢٠١٤-٢٠١٢ه يف الفترة وخبطة العمل احلكومية لتنفيذ

املتعلـق باالسـتراتيجية الوطنيـة للنـهوض        ) ٣١-خامـساً . (٤٧/٢٠٠٧قرار اجلمعية الوطنية رقـم       )٨(
 .٢٠٣٢-٢٠٠٧ باألطفال،
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 حتقيـق هـذه     (TAMOP)وتدابري الربنامج العملي للتجديد االجتمـاعي       ) )٩(إدماج الروما 
األهداف، فيما يهتم برنامج اإلصالح الوطين من أجل تنفيـذ أهـداف االحتـاد األورويب               

  . قيق هذه األهداف اهتماماً خاصاً بتح٢٠٢٠ لعام
ويستند تعزيز النجاح يف املدرسة إىل تدابري تدعيم التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة،               -٨٧

إقرار التسجيل اإللزامي يف احلضانة من سن الثالثة اعتباراً من          : وتتمثل هذه التدابري يف ما يلي     
 األمـاكن يف دور      هتدف إىل زيـادة عـدد      ٢٠١١، ومباشرة مشاريع يف هناية عام       ٢٠١٤عام  

، )DAOP-4.2.1-11, ÉAOP-4.1.1/A-11, ÉMOP-4.3.1/A-11, KMOP-4.6.1-11املشاريع (احلضانة 
 ومساعدة األطفال الذين يواجهون حرماناً مضاعفاً على دخـول احلـضانة وإقـرار احلـضور              

  .اإلجباري بالنسبة إىل هذه الفئة، واعتماد برنامج تطوير احلضانة
لوطين اهتماماً خاصاً لتحسني اكتساب املهارات األساسـية، وهـو          ويويل املقرر ا    -٨٨
  .يرتقي مبستوى النتائج التعليمية يف مرحلة الحقة وحيد من خطر تسرب الطالب ما
ويساعد برنامج صقل املهارات واإلدماج على النجاح املدرسي للطالب احملـرومني             -٨٩

 ٢٠/٢٠١٢ وزارة املوارد البشرية رقم      انظر قرار (والطالب الذين يواجهون حرماناً مضاعفاً      
وتطبق التدابري الرامية إىل التصدي ألوجه احلرمان النامجة عن حالة الطـالب            ). ٣١-ثامناً(

االجتماعية ومستوى تنميتهم هبدف دعم التعلم املتكامل والتطـوير املؤسـسي والتجديـد             
درسة والبيئة االجتماعيـة    البيداغوجي والتعليم املخصص للطالب احملرومني والتعاون بني امل       

  .والبقاء على صلة مع الوالدين على سبيل األولوية
ويشمل الربنامج حالياً قرابة ربع اإلدارات احمللية املسؤولة عن املـدارس االبتدائيـة               -٩٠

 مليارات ٧ طالب، ويتلقى دعماً سنوياً من امليزانية املركزية مبقدار يناهز  ٧٠ ٠٠٠وأكثر من   
  .اهلنغاريةمن الفلورنتات 

، ")Hid" ("اجلـسر "وعند بدء العمل بنظام التعليم احلكومي اجلديد يف إطار برنامج          -٩١
، ٢٠١١ الـصادر يف عـام       ١٩٠القـانون    (٢٠١٣سبتمرب  /أيلولالذي سينفذ ابتداًء من     

، سيكون من املمكن الترتيب لسنة تدارك هبدف مساعدة التالميذ على إكمـال             )١٤ الفقرة
ائي، وتعزيز حظوظ النجاح يف املدارس املهنية، وتشجيع مواصـلة الدراسـة            تعليمهم االبتد 

  .انقطاع، وزيادة عدد أصحاب الكفاءات املهنية بال
وانتقال التالميذ بسالسة إىل املعاهد الثانوية ومواصلة تعليمهم بنجاح يتطلب نفقات             -٩٢

شكلة، توجد برامج تتـيح     وملعاجلة هذه امل  . مالية مبقدار معني يصعب على أسر كثرية تأمينه       
فرصاً للطالب احملرومني والطالب الذين يعانون حرماناً مضاعفاً، وتساعد على تقدم الفرد،            

) Arany János(وتطبق أساليب بيداغوجية حديثة وخمتلفة، وتوفر خدمات اإلشراف بـرامج  
  ).Útravaló(وبرامج متويل املنح ) TÁMOP 3.3.9(وبرنامج مركز التعلم 

__________ 

 .املتعلق باخلطة االستراتيجية لربنامج عقد إدماج الروما) ٢٨-سادساً (.٦٨/٢٠٠٧قرار اجلمعية الوطنية رقم  ) ٩(
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مساعدة التالميذ الذين مل يكملوا ) TÁMOP 3.3.9" (الفرصة الثانية"توخى برامج وت  -٩٣
التعليم الثانوي وتسربوا من النظام املدرسي وجتاوزوا يف بعض احلاالت سن التعليم اإلجباري             
على اكتساب مؤهالت التعليم الثانوي، كما تتوخى احلد من الفـشل املدرسـي باعتمـاد            

  . علم املستجيب الحتياجات الفردأساليب جديدة لدعم الت
واُتخذت، بدعم من االحتاد األورويب، تدابري لتعزيز وظيفة التعليم املتمثلة يف حتقيـق           -٩٤

تكافؤ الفرص، وذلك هبدف النهوض بنوعية اخلدمات التعليمية وتـشجيع التعـاون بـني              
الت شاملة هتدف   األطراف املهنية واألطراف االجتماعية يف املؤسسات، بواسطة برامج وتدخ        

  .باخلصوص إىل دعم املناطق احملرومة
" تكافؤ الفرص واإلدماج يف التعلـيم     "وتتمثل أهداف املشروع ذي األولوية املعنون         -٩٥

)TÁMOP 3.3.1 ( ،ًيف تعزيز حظوظ جناح التالميذ احملرومني والذين يواجهون حرماناً مضاعفا
واحلفاظ عليها، وتنسيق التـدابري اجلديـدة       وتطوير الكفاءات والقدرات املهنية هلذا الغرض       

  .ونشرها يف معاهد التعليم احلكومي، وضمان جودة الربامج

  العمل    

  القضايا من قائمة ١٤الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     

  صاحبات املشاريع    
. ٢٠١١ و ٢٠٠٧استمر اخنفاض عدد صاحبات املشاريع يف الفترة ما بني عـامي              -٩٦

ام مكتب اإلحصاءات املركزي بأن عدد النساء صاحبات املـشاريع يف هنغاريـا             وتفيد أرق 
 صاحبة ٩ ٠٠٠، وهو ما ميثل اخنفاضاًَ بنحو ٢٠١١ صاحبة مشروع يف عام ١٣٨ ٢٠٠ بلغ

وتشمل أسباب هذا االخنفاض األزمة االقتصادية اليت أدت إىل         . ٢٠١٠مشروع مقارنة بعام    
اخنفض أيضاً عـدد الرجـال أصـحاب        (وبالغة الصغر   إغالق العديد من املنشآت الصغرية      

وتراوحت نسبة النساء من جممـوع      ). املشاريع أثناء الفترة ذاهتا، وإن كان ذلك بنسبة أقل        
ويعـين  . ٢٠١١ يف املائة يف عـام   ٣١,٢ يف املائة، وبلغت     ٣٢ و ٣١أصحاب املشاريع بني    

  . إىل حد ماذلك أن نسبة النساء صاحبات املشاريع ميكن أن تعترب ثابتة

فوارق األجور بني اجلنسني والتدابري املتخذة لتعزيز مبدأ األجر املتساوي لقـاء العمـل                  
  املتكافئ

بأن فـوارق   ) إحصاءات االحتاد األورويب  (تفيد الدراسة االستقصائية للقوة العاملة        -٩٧
؛ ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ١٦,٣: األجور بني الرجال والنساء كانت على النحو التـايل        

 يف املائـة يف     ١٧,٦؛ و ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ١٧,١؛ و ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٧,٥و
ويتـضح إذاً، وفقـاً هلـذه       .  غري متاحة يف الوقت احلاضر     ٢٠١١ونسبة عام   . ٢٠١٠ عام

، ٢٠٠٧ يف املائة منذ عـام       ١٧البيانات، أن فارق األجور بني اجلنسني ظل يف حدود نسبة           
  . وسط املسّجل يف االحتاد األورويبوهي نسبة جتاور املت
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وجيب القول مع ذلك إن مصادر إحصائية أخرى تفيد بأن فارق األجور بني الرجال        -٩٨
فوفقاً للبيانات السنوية الصادرة عن مكتب اإلحـصاءات        . والنساء يف هنغاريا أدىن من ذلك     

؛ ٢٠٠٨ائة يف عام     يف امل  ١٣,٢؛ و ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ١٤,٦املركزي، بلغ هذا الفارق     
 يف املائـة يف     ١٤,٨؛ و ٢٠١٠ يف املائة يف عـام       ١٤,٨؛ و ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١٣,٧و

أما إحصاءات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فتفيد بأن فـوارق            . ٢٠١١ عام
ـ   ٣,٦وتشري بيانات املنظمة إىل نسبة      . األجور بني اجلنسني أدىن مما سبق ذكره       ة يف   يف املائ

وُيعـزى  . ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٦,٤؛ و ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٣,٩؛ و ٢٠٠٨ عام
اختالف البيانات إىل اختالف طرائق احلساب وتركيبة البيانات وعناصر األجور املأخوذة يف            

  . احلسبان والوحدات الزمنية ومتوسط القيم املعتمدة
 الذي -رق اإليرادات بني اجلنسني وتفيد بيانات مكتب اإلحصاءات املركزي بأن فا       -٩٩

 جتـاوز   -يستند إىل متوسط إمجايل إيرادات الرجال والنساء على مستوى االقتصاد الوطين            
واخنفاض هذا الفارق بقدر كـبري إىل       . ٢٠٠٢ يف املائة يف الفترة اليت سبقت عام         ٢٠نسبة  

س إىل الزيـادات     يعزى باألسـا   ٢٠٠٢ يف املائة يف الفترة اليت أعقبت عام         ١١-١٠حوايل  
مثل زيادة  (٢٠٠٣-٢٠٠١الكبرية يف األجور اليت حصل عليها عمال القطاع العام يف الفترة  

، ما أدى إىل حتسني متوسط إيرادات النساء        ) يف املائة  ٥٠أجور موظفي اخلدمة املدنية بنحو      
 املائـة   يف٣٨ يف املائة من املوظفني يف القطاع العام نساء مقابل  ٦٨ذلك ألن   (بصفة خاصة   

  ). يف قطاع األعمال
بدرجة  وفارق اإليرادات بني اجلنسني يف هنغاريا، باختالف نسبه وجماميعه، ال ُيعزى إال             -١٠٠

حمدودة يف رأينا إىل ممارسات ختل بااللتزامات القانونية ومببدأ املساواة بني الرجـال والنـساء يف                
رق باألساس إىل عوامل أخرى مثل تلك       ويرجع الفا . األجور، وهو ما يتضح مباشرة يف رواتبهم      

ومجيع التدابري والـربامج    . املتصلة باختالف هياكل العمالة واألداء وظروف العمل وما إىل ذلك         
  . الرامية إىل تعزيز املساواة لفائدة طائفة واسعة من النساء هلا أيضاً تأثري إجيايب على أرباحهن

ع بيانات جنـسانية عـن أربـاح        وليس من واجب أصحاب العمل يف هنغاريا مج         -١٠١
وُتدرس أي فوارق يف اإليرادات مبقارنة خمتلف املناصب والوظائف وبتحليل قيمة           . موظفيهم

لذلك ال تثار أثناء املفاوضات اجلماعية املتعلقة باألجور التزامـات أصـحاب            . العمل املنجز 
جتمـاعيني احلريـة يف     غري أن للشركاء اال   . العمل القانونية ومسألة احترام هذه االلتزامات     

. مناقشة املسائل املتصلة بأجور الرجال والنساء يف إطار مفاوضاهتم اجلماعية املتعلقة باألجور           
إال أنه ال وجود ملعلومات تفيد ما إذا كانت هذه املسألة قـد أُثـريت مـؤخراً يف إطـار                    

  .املفاوضات املتعلقة باألجور على مستوى القطاع أو مكان العمل
 يف ١٨ناداً إىل بيانات نظام التسجيل اإلجباري لالتفاقات اجلماعية، يتـبني أن         واست  -١٠٢

 ٢٠٠٧املائة من االتفاقات اجلماعية املربمة مع أصحاب العمل يف قطاع األعمـال يف عـام                
 يف املائة من جمموع األشـخاص       ١٦تضمنت أحكاماً متصلة بالنساء خصيصاً، أي ما ميثل         
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 يف املائة من جمموع العاملني يف شركات تستخدم مخـسة    ٤اعية و املشمولني باالتفاقات اجلم  
  .موظفني على األقل

 إضافة إىل األجر األدىن الـوطين       -وبلوغ املساواة يف األجور بني الرجال والنساء          -١٠٣
اإلجباري واألجر األدىن املضمون اإلجباري جلميع املناصب اليت تقتضي مـستوى تعليميـاً             

مدعوم جبدول الرواتب، الذي هو إجباري أيضاً، وبعناصر الرواتـب           -يقل عن الثانوي     ال
  . اليت يتضمنها يف إطار االتفاقات اجلماعية املتعلقة باألجور

  حالة اإلناث يف العمالة    
 سـنة   ٦٤ و ١٥، بلغت نسبة عمالة النساء املتراوحة أعمارهن بني         ٢٠١٢يف عام     -١٠٤
على سبيل املقارنة، بلغت نسبة ( يف املائة ١٠بطالة  يف املائة، يف حني بلغ معدل ال٥١,٥نسبة  

  ). ٢٠٠١ يف املائة يف عام ١١ يف املائة بينما بلغ معدل البطالة ٥٠,٢العمالة 
 سنة علـى    ٦٠ و ١٥وكانت معدالت عمالة وبطالة النساء املتراوحة أعمارهن بني           -١٠٥

 يف املائة؛ ٧,٧ ومعدل البطالة  يف املائة  ٥١,٧، بلغ معدل العمالة     ٢٠٠٧يف عام   : النحو التايل 
 يف املائـة؛ ويف     ٨,١ يف املائة، ومعدل البطالـة       ٥١,٨، بلغ معدل العمالة     ٢٠٠٨ويف عام   

 يف املائـة؛ ويف     ٩,٨ يف املائـة، ومعـدل البطالـة         ٤٩,٩، بلغ معدل العمالة     ٢٠٠٩ عام
ـ   ١٠,٧ يف املائة، ومعـدل البطالـة        ٥٠,٦، بلغ معدل العمالة     ٢٠١٠ عام ويف . ة يف املائ
 يف املائة،   ٥٠,٦ سنة   ٦٤ و ١٥، بلغ معدل عمالة النساء املتراوحة أعمارهن بني         ٢٠١١ عام

  ).مكتب اإلحصاءات املركزي: املصدر. ( يف املائة١١بينما بلغ معدل البطالة 
ويكمن السبب الرئيسي الخنفاض معدل عمالة النساء نـسبياً يف هنغاريـا يف ضـعف                 -١٠٦

 سنة واألشخاص ذوي    ٢٥لكن الشباب دون    . الصغار يف سوق العمل   مشاركة أمهات األطفال    
  . سنة فئات ناقصة التمثيل أيضاً يف سوق العمل٥٥مستوى التعليم املتدين والنساء الاليت جاوزن 

ومعدل عمالة النساء املسؤوالت عن تربية أطفال صغار أقل بكثري مـن املتوسـط                -١٠٧
ويبلغ معدل  . ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     املسجل يف دول االحتاد األورويب ومنظم     

 يف املائة، بينما يبلـغ  ٣٤عمالة النساء املسؤوالت عن تربية أطفال يف سن السادسة أو دوهنا        
إحـصاءات االحتـاد    : املـصدر . ( يف املائة  ٥٨,٩متوسط هذه النسبة يف االحتاد األورويب       

  ).ة واالقتصادية الدراسة االستقصائية االجتماعي- األورويب

  عمالة النساء يف القطاعني العام واخلاص    
 بيانات مقارنة بشأن عدد العاملني وتوزيعهم يف القطاعني العام ٢٠٠٨تتاح منذ عام   -١٠٨

ويف القطاع العام، تتراوح نسبة الرجال إىل النساء باستمرار بني الثلث والثلـثني،             . واخلاص
 القطاع العام يساوي ضعف عـدد الرجـال يف هـذا            يعين أن عدد النساء العامالت يف      ما

 ٤٩٧ ٣٠٠ عاملة؛ وقد بلـغ      ٥٠٠ ٠٠٠ويبقى عدد النساء العامالت يف حدود       . القطاع
 عاملــة ٥٣١ ٣٠٠؛ و٢٠٠٩ عاملــة يف عــام ٥١٧ ١٠٠؛ و٢٠٠٨عاملــة يف  عــام 
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 بسبب ختفيضات املـوظفني     ٢٠١١ عاملة يف عام     ٤٩٧ ١٠٠؛ واخنفض إىل    ٢٠١٠ عام يف
ومشلت ختفيضات املوظفني الرجال والنساء بنسب متكافئة عموماً، وبقيت         . طاع العام يف الق 

 ٦٨,٩وكانت تعادل   ( يف املائة    ٦٧,٧نسبة النساء يف القطاع العام بعد التخفيض يف حدود          
  ).٢٠١٠ يف املائة يف عام ٦٨,٨؛ و٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٦٩,١؛ و٢٠٠٨يف املائة يف عام 

 ٤٠ مليون عاملة، أي قرابـة       ١,٢لنساء العامالت يف القطاع اخلاص      ويناهز عدد ا    -١٠٩
وبلغ عـدد النـساء العـامالت يف هـذا          . املائة من جمموع العاملني يف القطاع اخلاص       يف

؛ ٢٠٠٩ عاملـة يف عـام    ١ ٢١٩ ٩٠٠؛ و ٢٠٠٨ عاملة يف عـام      ١ ٢٧١ ٣٠٠ القطاع
متثل هـذه   . (٢٠١١  عاملة يف عام   ١ ٢٥٧ ٦٠٠؛ و ٢٠١٠ عاملة يف عام     ١ ٢٢٧ ٣٠٠و

  ). يف املائة من العاملني يف القطاع اخلاص٤٠,٩ يف املائة إىل ٤٠,٣األرقام من 
وبالرجوع إىل جمموع النساء العامالت، تكون النسب السنوية للنساء العـامالت يف              -١١٠

، ٢٠٠٨يف عام : ، ويف القطاع اخلاص، على النحو التايل)مبا يشمل اخلدمة املدنية   (القطاع العام   
 القطـاع    يف املائة والنساء العـامالت يف      ٧٢بلغت نسبة النساء العامالت يف القطاع اخلاص        

 يف املائة ويف القطاع ٧٠، بلغت النسبة يف القطاع اخلاص ٢٠٠٩ويف عام .  يف املائة٢٨ العام
 ٣٠,٢ يف املائة يف القطاع اخلاص و     ٦٩,٨، بلغت النسبة    ٢٠١٠ يف املائة؛ ويف عام      ٣٠العام  
 يف املائة يف القطاع اخلـاص       ٧١,٧، بلغت النسبة    ٢٠١١ املائة يف القطاع العام؛ ويف عام        يف
 الدراسـة   -إحـصاءات االحتـاد األورويب      : املـصدر . ( يف املائة يف القطاع العام     ٢٨,٣و

  ).االستقصائية للقوة العاملة

  توزيع النساء العامالت يف القطاعات    
، مل يتغري بصفة عامة توزيع النساء العامالت        ٢٠١١و ٢٠٠٨يف الفترة ما بني عامي        -١١١

 يف  ٢٠ يف املائة من النساء العامالت يعملن يف الزراعة، و         ٢,٥فقرابة  . يف القطاعات الرئيسية  
 يف املائة من ٥٥وتشكل النساء ما يزيد على .  يف املائة يف اخلدمات٧٧,٥املائة يف الصناعة، و

 يف املائـة يف     ٣٠ يف املائة يف الزراعة، وحنـو        ٢٥قرابة  جمموع القوة العاملة يف اخلدمات، و     
وتسجل النساء حضوراً قوياً يف التعليم والرعاية االجتماعية والصحية، حيث تفوق           . الصناعة

أضف إىل ذلك أن النـساء ميـثلن أغلبيـة     .  يف املائة  ٧٧نسبة العامالت يف هذين القطاعني      
  . يف املائة٦٧هز نسبتهن العاملني يف قطاع املال والتأمني، حيث تنا

 ٢٠٠٧ولالطالع على الربامج الرامية إىل تشجيع عمالة اإلناث يف الفترة ما بني عامي               -١١٢
  .  يف التذييل٧، انظر املرفق ٢٠١٢و

  معاشات التأمني االجتماعي    
 املتعلق مبعاشات التأمني االجتماعي     ١٩٩٧اسُتكمل القانون احلادي والثمانون لعام        -١١٣
 بشأن تعديل قوانني معينة تتعلق بالتأمني       ٢٠١٠ من القانون السبعني بعد املائة لعام        ١دة  باملا

. ١٨من املادة   ) د(٢إىل  ) أ(٢االجتماعي وقوانني أخرى ذات صلة، إضافة إىل الفقرات من          
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وحيق للنساء مبوجب التشريع اجلديد احلصول على معاش شيخوخة كامل بصرف النظر عن             
ن قد عملن ملا يقل عن أربعني سنة من سنوات االستحقاق ولسن طرفاً             سنهن شريطة أن يك   

. يف عالقة قانونية جتعل التمتع بالتأمني يبدأ عند بداية التمتع مبعـاش الـشيخوخة الكامـل               
للنساء الاليت يعملن فترة ) التقاعد املبكر(ويتوخى هذا القانون باألساس توفري إعانات التقاعد      

كعـامالت يف   ) يف األسرة ويف العمل   (عتراف بدور النساء املزدوج     طويلة من حياهتن، واال   
  .وظائف طويلة األمد وربات أسر يف اآلن ذاته

 ١٩٥١وبالشروع يف توفري إعانات التقاعد الكاملة، ستكون النساء املولودات بني عامي              -١١٤
  . التقاعد أُوىل النساء الاليت تتاح هلن فرصة التماس معاش منتظم يف إطار تأمني١٩٥٧و

أو كموظفة  (وحتسب اإلعانات على أساس طول مشوار املرأة املهين يف سوق العمل              -١١٥
كـصاحبة  ) عمومية أو كموظفة يف الوظيفة العامة أو يف اخلدمة املدنية أو يف وكالة حكومية             

مشروع أو كشريكة يف منشأة، أو يف أي نشاط آخر مدر للربح، والسنوات اليت قضتها يف                
الوقت املُنفق على الدعم املتصل باألمومة، وبدل رعاية األطفـال، والـدعم            (طفال  تربية األ 

  ). املتصل برعاية األطفال وتربيتهم
 سنة من سنوات االستحقاق يف      ٤٠وحيق التقاعد للنساء الاليت عملن ما ال يقل عن            -١١٦

وجيب .  سنهن أنشطة مدفوعة األجر وأنشطة تربية األطفال املذكورة أعاله بصرف النظر عن          
 سنة كي تكـون  ٣٢أن تكون املرأة قد شاركت يف العمالة مدفوعة األجر لفترة ال تقل عن           

وختفض املدة املشترط قضاؤها يف العمل مدفوع األجر يف حالة النساء           . مؤهلة للتقاعد املبكر  
فوع وختفض املدة الدنيا املشترطة يف العمل مد      . الاليت ربني مخسة أطفال أو أكثر يف أسرهن       

 سنة بالنسبة إىل النساء الاليت تلقني إعانة احلضانة لتربيـة طفـل   ٣٠ سنة إىل   ٣٢األجر من   
  .مصاب بإعاقة خطرية سواء أكان ابناً هلا أو ابناً بالتبين

وألغراض إعانة التقاعد، يعّرف الطفل الذي ترىب يف أسرة املرأة بأنه أي طفل، سواء                -١١٧
ين، عاش معها ومل يقض خارج رعايتها املنتظمة فترة أطول من فترة            أكان ابناً هلا أو ابناً بالتب     

  . الرعاية النهارية
فهي تتيح  : وإعانة التقاعد املبكّر هذه ميكن أن تؤثر تأثرياً مباشراً على عمالة النساء             -١١٨

هلن فرصة احلصول على معاش قبل بلوغ سن التقاعد، وبذلك تقدم للنساء املعنيات حـافزاً               
لى حتمل املزيد من املسؤوليات األسرية، وهو ما يؤدي إىل حتسني فرص مشاركة             يشجعهن ع 

  . األمهات الشابات يف سوق العمل
، وافقت اجلمعية الوطنية على القانون السابع والـستني بعـد           ٢٠١١ويف هناية عام      -١١٩

ما قبل   املتعلق بإلغاء معاشات الشيخوخة قبل سن التقاعد، وباستحقاقات          ٢٠١١املائة لعام   
وسعياً إىل إضفاء التوازن على صندوق تأمني       . التقاعد، وباالشتراكات املدفوعة أثناء اخلدمة    

 إال بعد بلوغ    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١املعاشات، لن يتسىن صرف املعاشات اعتباراً من        
، معاش الشيخوخة املبكـر   : وتشمل هذه القيود معاشات التقاعد املبكر التالية      . سن التقاعد 
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ومعاش الشيخوخة املبكر اجلزئي، ومعاش عمال املناجم، ومعاش الفنانني، ومعاش الشيخوخة           
املبكر لرؤساء البلديات، ومعاش الشيخوخة املبكر لنواب اجلمعية الوطنية والربملان األورويب،           
واملعاشات املشمولة بإعفاء خاص، ومعاش اخلدمة ألفراد القوات املسلحة واملوظفني الدائمني           

  .يف اجليش اهلنغاري
ويف اآلن ذاته، يتجلى التزام احلكومة اهلنغارية مبؤسسة معاشات الشيخوخة اخلاصة             -١٢٠

، يف قرار احلكومة عدم إلغاء هذا املعاش رغم أنه كمـا            ٢٠١١بالنساء، الذي اعُتمد يف عام      
يت يـستوفني   ذُكر آنفاً يسمح للنساء بالتقاعد املبكر، وبذلك ال يزال باستطاعة النساء الـال            

  . سنة من سنوات االستحقاق أن يلتمسن التقاعد املبكر٤٠شرط 

  الرعاية الصحية    

   من قائمة القضايا١٥الرد على قائمة املسائل املطروحة يف الفقرة     
تتعامل هنغاريا جبدية كبرية مع التوصيات املقدمة من اللجنة املعنية بالقـضاء علـى               -١٢١

 باستمرار مبهام الرصد للتأكد من توافق لوائح قطـاع الرعايـة            التمييز ضد املرأة، وتضطلع   
  .الصحية مع روح التوصيات بأقصى قدر ممكن

 من القانون الرابع واخلمـسني بعـد املائـة          ١٨٧ من املادة    ٦ و ٢ و ١وتنص الفقرات     -١٢٢
ـ  ) قانون الصحة( املتعلق بالصحة  ١٩٩٧ لعام باب على أنه ال جيوز القيام بالتعقيم اجلراحـي ألس

صحية، على أساس توصية طبية، وحىت وفقاً للتشريعات النافذة حالياً، إال بعد مّد املرأة مبعلومات               
واإلعالن الذي يتضمن موافقة املرأة ُيـسجل يف ملـف   . مفصلة وأخذ موافقة كتابية مسبقة منها  

  ". طارئالتعقيم اجلراحي ال"وال تنص تشريعات هنغاريا حالياً على ممارسة . احلالة الطبية
  ١٨٧املادة "

ال جيوز القيام بتعقيم جراحي حيول دون اإلجناب إال بنـاًء علـى              -١  
  طلب كتايب من املرأة املعنية أو الرجل املعين

يف حالة شخص جاوز سن الثامنة عشرة ويتمتع باألهلية القانونية            )أ(  
  الكاملة وغري حمدودة؛

 أهلية حمدودة بعـد     يف حالة شخص مل يبلغ سن الثامنة عشرة وله          )ب(  
  ؛٧استيفاء الشروط الواردة يف الفقرة 

يف حالة شخص يفتقر إىل األهلية القانونية يف احلالـة املبينـة يف               )ج(  
  .باء/١٨٧ املادة

عند تقدمي طلب تعقيم جراحي، جيب على الطبيب الذي تعينـه             -٢  
مل املمكنـة   اخلدمة الصحية أن يعلم مقدم الطلب شفوياً وكتابياً بأساليب منع احل          
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األخرى اليت ميكن ملقدم الطلب أو شريكه أن يستخدمها، وبطبيعة العملية اجلراحية،            
  .وبأخطارها ونتائجها املمكنة، وحبظوظ استعادة القدرة على اإلجناب

ُيقَدَّم طلب التعقيم اجلراحي يف شكل وثيقة رمسية أو وثيقة خاصة             -٦  
  ".ملزمة متاماً

بق، يوفر القانون الضمان املالئم إلعمال حق املوافقـة املـستنرية           واستناداً إىل ما س     -١٢٣
  .باعتباره حقاً أساسياً من حقوق املريض

وُيعهد حالياً مبسؤولية رصد عمليات التعقيم اجلراحية وطرح السؤال على املرضـى              -١٢٤
م يف  للتأكد من احلصول على موافقتهم املستنرية متاماً إىل معهد النهوض بـاجلودة والتنظـي             

وتوجد قاعدة بيانات وطنية موحدة للخدمات املمولة من الدولـة،          . القطاع الصحي والطيب  
وهلذا الـسبب،   . لكنها تفتقر إىل نظام لتسجيل أنشطة مقدمي اخلدمات من القطاع اخلاص          

، باستعراض وطين ال قطاعي للتعقيم اجلراحـي،        ٢٠١٢تعتزم الوزارة القيام، يف خريف عام       
. شكل مراجعة داخلية يشارك فيها املعهد واملـسؤول الطـيب املخـتص           وسيكون ذلك يف    

  . ٢٠١٠تتلق السلطة املعنية بفحص شكاوى املرضى أي شكوى منذ عام  ومل
والُتمست بالفعل آراء املختصني بشأن االستمارة املطبوعة هبدف املساعدة على إنفاذ       -١٢٥

مارة كلية التوليد وطب النساء التابعة      وقد قامت بتكييف هذه االست    . شرط املوافقة املستنرية  
ورقـة  "مث قامت إدارة السياسة الصحية بعرض الوثيقة املعنونة         . ملعهد الرعاية الصحية املهين   

على الغرفة اهلنغارية ملهنيـي الرعايـة       " إعالم املريض وإعالن املوافقة على التعقيم اجلراحي      
. يات اهلنغارية الستقاء آرائها هبذا الـشأن      الصحية والغرفة اهلنغارية لألطباء ورابطة املستشف     

  .وُوضعت اللمسات األخرية على الوثيقة مع مراعاة التعليقات الواردة

  القضايا من قائمة ١٦الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
الـصحة  " املتعلق حبماية حياة اجلنني مسائل       ١٩٩٢ُينظِّم القانون التاسع والسبعون لعام        -١٢٦
  : يلي  من هذا القانون على ما٢وتنص املادة . يف هنغاريا" ة واإلجنابية ومنع احلملاجلنسي

تقدم مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي تعليماً بـشأن قيمـة            -١  
الصحة واحلياة البشرية وأمناط العيش الصحية وعالقات الشراكة املسؤولة واحليـاة           

  ؛حة لتحديد النسلاألسرية الكرمية واألساليب غري املضرة بالص
تتوىل اإلدارة احلكومية املعنية حبماية األسـرة، أو إدارة حلمايـة             -٢  

األسرة مرخص هلا من قبل اهليئة اإلدارية احلكومية للصحة، إسداء املشورة وتـوفري             
املساعدة يف تسوية حاالت األزمات، وُتنظِّم نشر املعلومات املتعلقة بتنظيم األسـرة            

 ؛ليميةخارج املؤسسات التع

 :تقوم الدولة مبا يلي  -٣  
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تيسري احلصول على مواد وأجهزة منع احلمل بتكلفة منخفضة عند            )أ(  
احلاجة، ونشر معلومات عن محاية حياة اجلنني وعن التحكم يف اإلجناب، ونشر هذه       

  املعلومات كذلك يف منتديات التواصل اجلماعي؛
ت يكون متاحاً لألم    تشجيع إنشاء نظام مشورة للتعامل مع األزما        )ب(  

ولألسرة برمتها ومعززاً باخلربة املالئمة، وينظم شروط وأشكال التعاون الفعال بني           
  الدولة واملنظمات غري احلكومية أثناء عملية إسداء املشورة؛

دعم األنشطة واملنظمات اليت حتمي حياة اجلنني، سيما تلك الـيت             )ج(  
  اجات؛تقدم دعماً مادياً للنساء احلوامل احملت

استخدام الوسائل التنظيمية لقانون العمل بغية ضمان محاية خاصة           )د(  
  لألمهات احلوامل يف مكان العمل؛

العمل مع احلكومات احمللية على مـساعدة األمهـات احلوامـل             )ه(  
وأسرهن على االحتفاظ باجلنني وتربية الطفل املولود، من خالل تطبيق ضـمانات            

  .رفاه الطفل ومحايته
وتتوافر يف هنغاريا أنواع عدة من أساليب منع احلمل الطارئة، ومجيع األدويـة متاحـة                 -١٢٧

وترى . واقترحت املنظمات االجتماعية إتاحة هذه األدوية أيضاً دون وصفة طبية         . وميكن وصفها 
كلية التوليد وطب النساء، إذ تضع يف اعتبارها اآلثار اجلانبية املتواترة وخطر عدم احلصول علـى                

  .علومات املناسبة، أن أساليب منع احلمل الطارئة ينبغي أن تبقى متاحة بناًء على وصفة طبيةامل

  نساء األرياف    

   من قائمة القضايا١٧حة يف الفقرة الرد على املسائل املطرو    
 تنقل سكان األرياف، مبن فيهم النساء، وُيعـزى         ٢٠٠٧حتسن يف الفترة منذ عام        -١٢٨

. ابري متصلة باجلدول الزمين ويف جزء آخر إىل تطور البنية األساسـية   ذلك يف جزء منه إىل تد     
وحتسن نقل األطفال واملربني بفضل تدابري التخفيض االجتماعية السياسية اليت اختذهتا الدولة            

. واحلكومات احمللية إىل جانب ختفيضات جتارية أخرى قدمتها بعض شركات املواصـالت           
د نفقات الـسفر للمـوظفني الـذين يـستقلون          وأصبح من واجب أصحاب العمل تسدي     

  .املواصالت العامة للذهاب إىل العمل

  التدابري املتصلة باجلدول الزمين    
 تغيريات على آالف اجلداول الزمنيـة لـرحالت   ٢٠٠٧أُدخلت يف الفترة منذ عام        -١٢٩

القطارات واحلافالت هبدف تقدمي خدمة تـستجيب إىل احتياجـات سـكان األريـاف              
. الوصول إىل أماكن العمل واملدارس واملكاتب العامة ومراكـز الرعايـة الـصحية           وحتسني
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، خضعت اجلداول الزمنية لتفاوض سـنوي مـع         ٢٠١٢ و ٢٠٠٧بني عامي    الفترة ما  ويف
. وُنظِّمت جوالت تنسيق أخرى لبحث الطلبات الواردة على مدار الـسنة          . األقاليم الفرعية 

قاليم الفرعية، ُجمعت طلبات احلكومـات احملليـة        وأثناء جوالت التنسيق على مستوى األ     
  .واقتراحاهتا وأُخذت أيضاً بعني االعتبار يف مراجعة اجلداول الزمنية

ويف عدد من خطوط احلافالت وخطوط السكك احلديدية، اعُتمدت جـداول زمنيـة               -١٣٠
العاصمة ويتنقلون  منتظمة ومتكاملة توفر للمسافرين الذين يعيشون يف املناطق الريفية ويف ضواحي            

وعند بدء العمل باجلـداول الزمنيـة اجلديـدة،    . منها بانتظام مواعيد موثوقاً هبا ويسهل تذكرها     
فت اجلداول الزمنية لرحالت احلافالت اإلقليمية املتجهة إىل الطرقات الرئيسية والقادمة منـها             كُّي

إىل تقليص مدة رحـالت كـثرية       مع أغلبية اجلداول الزمنية للطرقات الرئيسية للمنطقة، مما أدى          
وُسجلت أيضاً زيادة كبرية يف طائفة خيـارات الطـرق          . زيادة كبرية يف عدد وسائل النقل      وإىل

املـصحوبني بأطفـال    املتاحة للمسافرين املنتمني باألساس إىل أوساط حمرومة أو املعوقني بدنياً أو  
 العودة منه، بات مـن األسـهل        فبما أن معظم تنقالهتم ال تكون للذهاب إىل العمل أو         . صغار
الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعيـة وإىل املؤسـسات الثقافيـة              عليهم

ويف عدد من القرى واملدن، أُدخلت تعديالت على طرق خطوط حـافالت النقـل              . والتعليمية
أيضاً عدد خيـارات  وازداد . احلضري لتيسري انتفاع املزيد من السكان خبدمات املواصالت العامة        

النقل متعدد الوسائط بفضل الزيادة الكبرية يف عدد خدمات احلافالت املّتجهـة حنـو حمطـات                
وعند بدء العمل هبذه التدابري املتصلة باجلدول الزمين، كُّيفت اجلداول الزمنيـة            . السكك احلديدية 

  . احمللية داخل املدنحلافالت النقل احلضري واإلقليمي مع اجلداول الزمنية خلدمات احلافالت
. ويف خدمات السكك احلديدية بدأ العمل بنظام شراء التـذاكر علـى اإلنترنـت               -١٣١

وُيشغل على اإلنترنت نظام لتعقب القطارات يف الوقت احلقيقي، مما أدى إىل حتسن نوعيـة               
  .املعلومات املقدمة إىل املسافرين

 اخلطوط سامهت أيضاً يف زيادة القدرة       وعودة قطارات املسافرين إىل اخلدمة يف عدد من         -١٣٢
، اسُتؤنفت خدمات قطارات املـسافرين يف عـشرة         ٢٠١٠ويف عام   . التنافسية للمناطق الريفية  

، ويقع معظمها يف منـاطق   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٢خطوط حديدية أُلغيت خدماهتا يف      
 اخلطـوط :  اخلطوط هي التاليـة    وهذه(من البلد تواجه نقصاً يف التنمية االقتصادية واالجتماعية         

 ١١ ، ورقم Székesfehérvár-Komárom ٥، ورقم   Esztergom-Almásfüzitő ٤احلديدية رقم   
Zirc-Veszprém   ١٤، ورقم Pápa-Csorna    ٤٥، ورقـم Börgönd-Sárbogárd  ٤٧ ، ورقـم 

Sásd-Komló ٩٨، ورقــم Abaújszántó-Hidasnémeti ١٠٣، ورقــم Karcag-Tiszafüred ،
ــم ــم Fehérgyarmat-Zajta ١١٣ ورق ــم Kocsord-alsó-Csenger ١١٤، ورق  ١٤٢، ورق

Kecskemét-Lajosmizse.(  
 مستوطنة وال يوجد سوى ثالث بلدات       ٣ ١٥٤ويبلغ عدد املستوطنات يف هنغاريا        -١٣٣

فقرابة ثلـث   . يسكنها عدد قليل جداً من السكان ال ميكن الوصول إليها باملواصالت العامة           
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وُتـشغِّل خـدمات الـسكك احلديديـة        . لة بشبكة السكك احلديدية   املستوطنات موصو 
، بينمـا ُتـشغِّل خـدمات       ) يف هناية األسبوع   ٢ ٨٠٠( قطار كل يوم عمل      ٣ ٣٠٠ قرابة

  ). يف هناية األسبوع٢٠ ٠٠٠( حافلة ٤٠ ٠٠٠احلافالت الرئيسية قرابة 

  تطوير البنية األساسية    
 العامة يف املناطق الريفية بفضل تطوير البنية        حتسنت أيضاً معايري خدمات املواصالت      -١٣٤

  .األساسية
وبات من األسهل اليوم الوصول إىل مراكز احملافظات بفضل امتداد الطرق السريعة              -١٣٥

ويف إطار تطوير شبكة الطرقات العامة، أعيد بناء عدد من الطرق           . يف عدد من املناطق الريفية    
وُبنيت طرقات جانبية   .  داخل املناطق ومنها وإليها    الفرعية أو إصالحها هبدف حتسني التنقل     

وُحولت . قرب مدن وقرى كثرية لتعجيل حركة املرور وختفيف العبء على املناطق السكنية           
حركة املرور العابر الضخمة بعيداً عن املناطق السكنية وتقلص اكتظاظ الطرقـات وبـات              

اً نوعية معيشة سكان املستوطنات     وحتسنت أيض . استخدام الطريق العام أكثر سرعةً وسالمةً     
  .املشرفة على الطرقات الرئيسية

ووضعت شركات النقل طرقاً جديدةً للحافالت ذات املواعيد احملددة اليت تعرب جسر              -١٣٦
 وبات جزءاً مـن امتـداد       ٢٠٠٧تح هذا اجلسر يف عام      الدانوب يف دوناوجفاروس، وقد فُ    

  .جديد للطريق السريعة
حكومات حملية متويل العطاءات إلدخال إصالحات واسعة النطـاق     واستخدمت عدة     -١٣٧

على حمطات احلافالت داخل املستوطنات وخارجها، وبنيت أيضاً حمطات ومواقف حـافالت            
وطُورت عدة حمطات ومواقف حافالت بواسطة عطاءات مشتركة بني         . ومآوى انتظار جديدة  

ناؤها حديثاً ميكن دخوهلا بكرسـي      وحمطات احلافالت اليت أعيد ب    . شركات وحكومات حملية  
ولتحسني نوعية املعلومات املقدمة إىل املـسافرين، ُركّبـت لوحـات           . متحرك وبعربة أطفال  

إعالمية بصرية دينامية، بينما ُجهِّزت احملطات األكرب حجماً بنظم مسعية آلية، وبعدة لغـات يف               
واجملهزة أيضاً بوظيفة االحنـدار    ويتزايد عدد احلافالت ذات العتبات املنخفضة،       . بعض األماكن 

وحيتوي عدد كبري من احلافالت منصةً متعددة األغراض لنقل         . أو مبدرج، وبنظم تكييف اهلواء    /و
وُنظـم املعلومـات    . الكراسي املتحركة وعربات األطفال بسالمة وثبات، إضافة إىل الدرابزين        

األسر املصحوبة بأطفال صـغار     و. السمعية البصرية داخل املركبات تستجيب إىل تطلعات العصر       
أما يف احلافالت القدمية، فتوجد     . أو أطفال يف عربات أكثر إقباالً على استخدام املركبات احلديثة         

ملصقات تبني ملن يدفع عربة أطفال أي األبواب يتعني استخدامه حبكم قربه من الرصيف اخلاص               
  . املواصالت العامةومجيع التحسينات املذكورة أعاله تسهل استخدام. بالعربات
ونتيجة إلصالح خطوط السكك احلديدية، تقلصت مدة الرحالت باستخدام اخلطوط            -١٣٨
وإىل جانب اإلصالحات، أُدخلت حتويرات على عدد من حمطات الـسكك احلديديـة    . املعنية
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: وجرى أيضاً حتديث مركبـات الـسكك احلديديـة        . إلتاحة الوصول إليها بكرسي متحرك    
ات كهربائية مهيأة للكراسي املتحركة يف عدد من اخلطوط، كما أن الكثري مـن   ُتشغل قطار  إذ

عربات السكك احلديدية اليت بدأ استخدامها يف األعوام األخرية مهيأ لنقل الدراجات وعربات             
 قطاراً كهربائيـاً مـن   ٦٠، اشترت الدولة ٢٠١٠ و٢٠٠٧ويف الفترة ما بني عامي    . األطفال

وهذه القطارات  . أت تشغيلها يف خطوط الضواحي احمليطة ببودابست      طراز ستادلر فلريت وبد   
  .احلديثة مهيأة للكراسي املتحركة وجمهزة أيضاً بكامريات أمنية لتعزيز سالمة املسافرين

وعند ترميم مباين احملطات أو بناء مرافق جديدة، ينصّب اهتمام خاص على ضمان خلو                -١٣٩
 يف سقوط األشـخاص، وضـمان وجـود مـدارج           األرضية من أي عقبات ميكن أن تتسبب      

والبعض مـن املرافـق     . مصاعد لتيسري تنقل دافعي عربات األطفال وذوي الكراسي املتحركة         أو
. اجلديدة جمهز بكامريات أمنية وهواتف طوارئ، ما يعزز سالمة املسافرين وشعور النساء باألمن            

األرصـفة    حديثة يف احملطات وعلى    وتوجد لوحات إعالمية  . ومشل التجديد أيضاً وسائل الراحة    
  .وحتسنت أيضاً نوعية نظام اإلعالنات الصوتية. لتزويد املسافرين مبعلومات أفضل وأدق

وبالقرب من حمطات كثرية حديثة الترميم أو البناء، شيدت مواقف لركن السيارات              -١٤٠
  .وامتطاء الدراجات ويف بعض احلاالت أيضاً مواقف للدراجات

ويل العطاءات بناء مسالك جديدة للدراجات، وزيادة فرص تنقل سـكان           وأتاح مت   -١٤١
وُبنيت عدة مواقف للـدراجات بـالقرب مـن     . القرى الصغرية على منت مركباهتم اخلاصة     

  .حمطات احلافالت والقطارات، مما سهل على األشخاص استخدام املواصالت العامة

   أطفاالً صغاراًون أو يصطحبوندعم النقل والتنقل لفائدة من يرّب    
، بصفة عامة، دعماً ماليـاً      ٢٠٠٨ أو   ٢٠٠٧يتلقى مربو األطفال الصغار منذ عام         -١٤٢

مثل إيغر، وبودابـست، وديربيـسن، وشـيغيد،    (لدى شراء اشتراك نقل يف عدد من املدن       
وميكن للوالدين املصحوبني بأطفال الذين يـستقلون       ). وشولنوك، وكابوسفار، ونيريغيهازا  

ت العامة أن يستفيدوا، لدى شراء اشتراكات نقل األطفال، من ختفـيض مـشابه              املواصال
وعالوةً على ذلك، متنح بعـض      . للتخفيض اخلاص بالطالب واملتقاعدين أو من التنقل جماناً       

ومتنح خدمات املسافرين بالسكك احلديديـة      . احلكومات احمللية تذاكر أسرية بسعر منخفض     
 أكثر دون سن الثامنة عشرة أو شخصني يف احلالة ذاهتـا            الشخص البالغ املصحوب بطفل أو    

وتدعم الدولة تنقل األسر الكـبرية بواسـطة        .  يف املائة من سعر التذكرة     ٣٣ختفيضاً بنسبة   
فعندما يسافر ثالثة أطفال على األقل بصحبة أحد والديهم أو كليهمـا،            : ختفيضات مجاعية 

ويـستخدم  .  سعر تذكرة السفر بني مدينتني      يف املائة من   ٩٠حيق هلم التمتع بتخفيض بنسبة      
األطفال دون سن السادسة املواصالت العامة جماناً، وينتفع الطالب بتخفيض تتراوح نـسبته             

  . يف املائة من سعر التذاكر واالشتراكات٩٠ و٥٠بني 
ويسدد أصحاب العمل للموظفني نفقات التنقل بني املرتل و العمـل علـى مـنت                 -١٤٣

. ة، وهي إعانة ال يستهان هبا لفائدة املقيمني يف املناطق الريفية واملتنقلني منها            املواصالت العام 
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ومقدار البدل الذي يدفعه صاحب العمل للموظفني لقاء تلك التـنقالت اليوميـة ال يقـل                
ويف حالة العمال الذين ال يتنقلون أكثر من        .  يف املائة من سعر التذكرة أو االشتراك       ٨٦ عن

بلغ بتذكرة ذهاب وإياب من مكان إقامتهم الدائم إىل مكان عملهم املؤقت، مرة يف األسبوع 
، ٢٠١٠ فورنت هنغـاري يف الـشهر يف عـام      ٣٠ ٠٠٠احلد األقصى لنفقات السفر املسددة      

  .٢٠١٢ فورنتا هنغاريا يف عام ٣٢ ٦٩٧، و٢٠١١ فورنت هنغاري يف عام ٣١ ٤٠٠و

  فئات النساء احملرومة    

   من قائمة القضايا١٨حة يف الفقرة ملطروالرد على املسائل ا    

  تنفيذ برنامج عقد الروما    
تتوخى سياسة اإلدماج تعزيز اإلدماج وإيصال اخلدمات واإلدارة يف إطـار نظـام               -١٤٤

االستراتيجيات املتعلقة بفقر األطفـال وشـؤون       (استراتيجيات موحد يعىن مبشاكل خاصة      
 بغية زيادة فعاليـة النـهج       -ا يتعلق األمر بالفقر      وحامسة عندم  -) الروما واملناطق احملرومة  

وبناًء عليه، ُتدمج االستراتيجية اهلنغارية هذه النهج وتتفق مـع هنـج            . متعددة التخصصات 
  .وأهداف اخلطة االستراتيجية لربنامج عقد إدماج الروما

 ومن املهم اإلشارة إىل وجود هيكل على مستوى احلكومات احمللية يتـوىل تنفيـذ               -١٤٥
ولكي . اخلطة االستراتيجية لربنامج عقد إدماج الروما أو االستراتيجية الوطنية إلدماج الروما          

تبقى السلطات احمللية ملتزمةً بشروط اإلدماج االجتماعي، قررت احلكومة ابتداء من العـام             
 إطار  املقبل أال حتصل احلكومات احمللية على أموال التنمية املقدمة من االحتاد األورويب أو يف             

العطاءات احمللية إال بعد إعداد حتليل وخطة عمل بشأن حالة تكافؤ الفرص علـى الـصعيد                
وينبغي أن تتناول خطط تكافؤ الفرص مكانة الفقراء املعدمني وأفراد الروما واألطفال            . احمللي

 وتعرض احلكومة جمموعة مفصلة من املعـايري      . والنساء واملسنني واملعوقني يف جمتمعهم احمللي     
  .إلعداد تلك اخلطط كما توفر تدريباً يف هذا الصدد

واستعداداً للتغيري ولتنفيذه، وقّعت حكومة هنغاريا اتفاقاً إطارياً مع مؤسسة الرومـا             -١٤٦
ويتضمن االتفاق اإلطاري التزامات جوهرية بتنفيذ برامج يف جماالت         . الوطنية للحكم الذايت  

  .ية الصحية وبرامج جمتمعية لفائدة أفراد الرومامنها العمالة والتعليم والثقافة والرعا
ويشارك قادة وخرباء من مؤسسة الروما الوطنية للحكم الذايت يف إعداد هذه الربامج               -١٤٧

  .ويف عمليات صنع القرار والتنفيذ

  التقدم احملرز يف جمال التعليم    
الرئيسية اليت تعرقـل    فيما يتصل بالتعليم، يناقش التقرير املرحلي بالتفصيل العقبات           -١٤٨

  .متتع الروما بالفرص التعليمية وحصوهلم على تعليم جيد
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، سيغدو التحاق األطفـال يف      ٢٠١١ومبقتضى قانون التعليم الوطين املعتمد يف هناية عام           -١٤٩
وسينهض هذا اإلجراء حبالة األطفـال      . ٢٠١٤الثالثة من العمر باحلضانة إجبارياً اعتباراً من عام         

  .  احلضانة، وهي مسألة ذات أمهية خاصة بالنسبة إىل األطفال احملرومني واألسر احملرومةالروما يف
ويناقش التقرير املرحلي أيضاً التدابري املتخذة للحد من التمييز، ومن بني عناصـرها               -١٥٠

 مليـارات مـن     ٧الرئيسية الربنامج البيداغوجي املتكامل الذي خصصت له ميزانية تنـاهز           
هلنغارية ممولة من موارد حملية والذي يتوخى إتاحة فرص متكافئة لفائدة األطفال            الفورنتات ا 

 ٢٠ ٨٠٠، شـارك    ٢٠١١/٢٠١٢ويف العام الدراسي    . احملرومني يف احلضانة ويف املدرسة    
 ٧٤ ٠٠٠طفل ّممن يواجهون حرماناً مضاعفاً يف برنامج النهوض باحلضانة، وشارك أكثر من 

 مـدرس  ١٣ ٠٠٠وتلقى قرابة   .  إىل صقل املواهب يف املدرسة     تلميذ يف برامج إدماج هتدف    
  . دعماً تكميلياً للتعامل مع هذه التطورات

 تلميذ من الذين يواجهـون حرمانـاً        ٢٠ ٠٠٠وإضافة إىل ذلك، تلقى أكثر من         -١٥١
 مليـار   ١,٦٧، منحاً ممولة من الدولة مبقـدار        ٢٠١١/٢٠١٢مضاعفاً، يف العام الدراسي     

، كمـا خـضعوا إلشـراف       "Útravaló-MACIKA"يف إطار برنامج املنح     فورنت هنغاري   
 مدرس مشرف لدعمهم يف االلتحاق بالتعليم الثـانوي وإكمالـه بنجـاح             ١٠ ٠٠٠ قرابة
 تلميذاً جديداً،   ١١ ٤٢٢، شارك يف الربنامج     ٢٠١١ويف عام   . احلصول على تأهيل مهين    أو

  . يف املائة منهم من الروما٦٠ وكان قرابة

  دم احملرز يف جمال العمالةالتق    
يتضمن التقرير املرحلي أيضاً وصفاً لربامج العمالة اليت تدعم إدماج الروما يف سوق               -١٥٢
. وميثل توظيف الرومـا أحـد املكونـات األساسـية إلدمـاجهم االجتمـاعي             . العمل
، دعمت احلكومة برامج عمالة ميوهلا كل من الدولـة واالحتـاد األورويب             ٢٠١١ عام ويف
وأفضت هـذه   . تركز على األشخاص احملرومني املنتمني إىل الروما باعتبارهم فئة ذات أولوية          و

وحرصـاً  .  شخص بعقود قصرية األجل أو طويلة األجـل ٨٠ ٠٠٠الربامج إىل توظيف قرابة    
على تشجيع االستخدام طويل األجل، شارك األشخاص املعنيون أيضاً يف خدمات سوق العمل             

 يف املائـة،    ٥٠ و ٣٠نسبة الروما من جمموع املشاركني بصفة عامة بني         وتراوحت  . والتدريب
  .  يف املائة يف املناطق اليت ترتفع فيها نسبة الروما من جمموع السكان٨٠وبلغت هذه النسبة 

وتشمل النتائج الرئيسية لربامج العمالة إتاحة فرص االكتفاء الذايت والعمل للحساب             -١٥٣
وتتـوخى هـذه    . ز مشاريع كثرية على دعم األنشطة الزراعية      اخلاص، وهو ما يفسر تركي    

الربامج محل املشاركني على اإلقرار بأن استخدام املوارد واألراضي واليد العاملة املتاحة حملياً             
، بدأ تنفيذ برنامج    ٢٠١١ويف عام   . قد ميكّنهم من حتسني ظروف معيشتهم ومعيشة أسرهم       

 أسرة ١ ٨٠٠و برنامج متوله الدولة وتشارك فيه قرابة  قرية، وه١٦٨األراضي االجتماعية يف 
وبعد املشاركة يف برامج تطوير اخلربة املهنية، تزداد        . حمرومة، ينحدر نصفها تقريباً من الروما     
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وقد شاركت يف   . حظوظ هذه األسر يف إنشاء مزارعها الصغرية وإقامة حتالفاهتا االجتماعية         
نات، مبا فيها احلكومات احمللية واملنشآت واملنظمات غري        برامج العمالة طائفة واسعة من الكيا     

احلكومية واملنظمات الكنسية ومعاهد التدريب، كما شاركت يف بعض الـربامج معاهـد             
  .ومتثل الربامج أداة لتدعيم املنشآت االجتماعية. حكومية

  التقدم احملرز يف جمال السكن    
ج االجتماعي يف اعترافها بأن مشكلة سكن       يتمثل أحد اجلوانب اجلديدة لسياسة اإلدما       -١٥٤

من يعيشون يف بيئات قائمة على التمييز ال ميكن أن تعاجل مبعزل عن غريها، بل جيب أن تكـون                   
. جزءاً من هنج مركب يشمل مكونات تتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والرعايـة االجتماعيـة             

ويبلـغ  .  الدولة يف مثاين مناطق معزولـة ، بدأ تنفيذ مشاريع منوذجية متوهلا٢٠١١أواخر عام    ويف
  . يف املائة منهم٨٧ شخص، وميثل الروما ٦ ٠٠٠جمموع السكان املشمولني بالربنامج حنو 

وتشمل الفئة املستهدفة بالربنامج أفراداً وأسراً من الروما ومن غري الروما يعيشون يف               -١٥٥
 ويواجهون حرمانـاً مـضاعفاً      تفرقة يف مساكن معزولة أو يف جتمعات سكنية شبيهة، هبا،         

يتسمون بتدين مستوى تعليمهم أو تقادم مهاراهتم، وعادة ما يعانون أوضاعاً اجتماعيـة              أو
وإضافة إىل ذلك، يقدم الربنامج أيضاً للمجتمع بأسره خدمات تساعد علـى            . ومالية عصيبة 

  .إدماج األشخاص احملرومني يف حياة اجملتمع احمللي
أن هذه املشاريع السكنية تستهدف بالدرجـة األوىل األشـخاص          ومن املهم بيان      -١٥٦

  . ذ لفائدة سكان املناطق النائيةنفَّاملقيمني يف مناطق مدجمة، وأن برامج إدماج على حدة سُت
وخبصوص التدابري املتخذة يف جمال السكن، يشري التقرير املرحلـي إىل اإلعـالن يف              -١٥٧
 ٤,٦٨ا يتعلق بربنامج سكين كبري تبلغ ميزانيته         عن طرح عطاءات فيم    ٢٠١٢فرباير  /شباط

  .مليار فورنت هنغاري متأتية من الصندوق االجتماعي األورويب

  التقدم احملرز يف جمال الصحة    
. ميثل احلصول على اخلدمات الصحية هدفاً ذا أولوية يف الربامج املتطورة اليت بدأ تنفيذها               -١٥٨

، الذي ميولـه االحتـاد األورويب       " من أجل انطالقة ثابتة    دور األطفال "وينطبق ذلك على برنامج     
 وحـدة مـن هـذا       ٤٨وتوجد حاليـاً    . ويعىن باألطفال منذ نعومة أظفارهم وبوالديهم أيضاً      

كما ينطبق األمر ذاته على املشاريع النموذجيـة        . تعمل يف أكثر القرى واحملافظات حرماناً      القبيل
  . ٢٠١١ دأ تنفيذها يف مثاين جممعات سكنية يف عاماليت تستهدف األحياء املعزولة واليت ب

ويعطي االتفاق اإلطاري املوقع بني احلكومة ومؤسسة الرومـا الوطنيـة للحكـم               -١٥٩
. ة بأفراد الروما  ـة اخلاص ـة من األولوية للفحوص الطبي    ـ درجة عالي  ٢٠١١يف عام    الذايت

ن املتوقـع أن تـشمل هـذه    ، وم ٢٠١١االستعداد لتنظيم الفحوص الطبية يف عام        وقد بدأ 
  . شخص١٥٠ ٠٠٠ احلملة
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  التدابري اخلاصة بالفتيات والنساء الروما من أجل رعاية صحية خالية من التمييز    
من أكرب املشاكل يف جمال الصحة مسألة اإلشارة إىل هوية الروما ومسألة ما إذا كان        -١٦٠

 من الناحيتني   - جمال الصحة    إعطاء األفضلية يف  ) وكيف ميكن (من الالزم والعملي واملمكن     
بواسـطة التمييـز اإلجيـايب      ( للفئات املـذكورة يف وثـائق معينـة          -القانونية والعملية   

  ). اخلاصة الربامج أو
ووفقاً . وتوجد يف هنغاريا طائفة واسعة من حقوق اإلنسان املكفولة يف جمال الصحة             -١٦١

 املتعلـق   ١٩٩٧سني بعد املائة لعـام      ألحكام الدستور األساسية، فإن القانون الرابع واخلم      
بالصحة يتوخى على سبيل األولوية إنشاء نظام خدمات صحية حيفظ لكل مـريض هويتـه               

وتـشمل مبـادئ    . وكرامته اإلنسانية، كما حيفظ حق تقرير املصري ومجيع احلقوق األخرى         
اعد حقوق القانون األساسية محاية حقوق املرضى والتقيد بشرط تكافؤ الفرص، مع مراعاة قو

واستندت صياغة  . اإلنسان ذات الصلة والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية         
هذا التشريع إىل الوثائق واملبادئ التوجيهية األساسية الدولية كأمثلة على كيفية االنطالق من             

   .مبادئ موحدة لسن تشريعات بشأن حقوق املرضى تستند إىل حق الفرد يف تقرير مصريه

   املتعلق بالصحة، ١٩٩٧القانون الرابع واخلمسون بعد املائة لعام     
  ٢املادة "

. جيب محاية حقوق املريض يف سياق اخلدمات والتدابري الـصحية           -١  
وال جيوز تقييد احلرية الشخصية للمريض وحقه يف تقرير مصريه إال إذ اسـتدعت              

  . ها هذا القانونذلك حالته الصحية، ويف احلاالت وبالطريقة اليت حيدد
  ".جيب إعمال احلق يف تكافؤ الفرص عند االنتفاع باخلدمات الطبية  -٢  

  التدابري املتخذة فيما يتصل حبمل املراهقات الروما    
  : ترد فيما يلي التدابري املتخذة فيما يتصل حبمل املراهقات الروما  -١٦٢
هبا املمرضات على صعيد    ميثل تنظيم األسرة إحدى املهام ذات األولوية اليت تضطلع           •

  . احملافظات من أجل محاية األسرة
  . ينص قانون التعليم احلكومي اجلديد على دمج التثقيف الصحي يف مجيع املواد •

  ) يف التذييل٨انظر املرفق (

  القضايا من قائمة ١٩ على املسائل املطروحة يف الفقرة الرد    
. اء مهامها املتعلِّقة باألشخاص املعوقني    يساعد جملس اإلعاقة الوطين احلكومة على أد        -١٦٣

ويضطلع اجمللس بأنشطة مّتصلة باملبادرات والتوصيات واآلراء والتنـسيق يف عمليـة صـنع     
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القرارات املتعلِّقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، كما يضطلع بالتحليل والتقييم يف سياق تنفيـذ             
  .تلك القرارات

نني اليت تؤثِّر على األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛         ويديل اجمللس برأيه يف مشاريع القوا       -١٦٤
ويقدِّم توصياٍت بشأن القرارات والربامج والتشريعات املّتصلة باإلعاقة؛ ويشارك يف تنـسيق            

. األنشطة املتعلِّقة بشؤون اإلعاقة؛ ويبقي احلكومة على علم حبالة األشخاص ذوي اإلعاقـة            
  .ى رصد تنفيذهويصوغ اجمللس أيضاً برنامج اإلعاقة الوطين ويتولّ

وجيوز جمللس اإلعاقة الوطين رفع دعوى على من ينتهك احلقوق اليت مينحها القانون               -١٦٥
لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل إعمال تلك احلقوق، حىت إن استهدف االنتهاُك شخـصاً              

  .جمهوالً أو جمموعةً من األشخاص
وينقسم .  غري حكومي  شّق حكومي وشقّ  : ويتألف جملس اإلعاقة الوطين من شقّني       -١٦٦

جزء املنظّمات غري احلكومية األعضاء الدائمة يف اجمللس        : الشقُّ غري احلكومي إىل جزأين مها     
. اليت متثِّل جمموعاِت مصاحل من فئات اإلعاقة الرئيسية، وجزء املمثِّلني املنتخبني غري احلكوميني

 للقانون، وال يشارك فيها سـوى       ويستلم هؤالء واليتهم أثناء اجتماعات تفويض ُتعقَُد وفقاً       
وبعبارة . ممثِّلي املنظمات غري احلكومية املعنية باإلعاقة اليت ليس هلا أعضاء دائمون يف اجمللس            

وأعضاء اجمللـس غـري     . أخرى، تقوم باختيار هؤالء األعضاء املنظماُت غري احلكومية ذاهتا        
كومي من سبعة رجال ومخس     احلكوميني هم سبعة رجال وست نساء، بينما يتألف الشقُّ احل         

  .نساء ميثِّلون املهنة
وكانت هنغاريا أول دولة تصدِّق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي              -١٦٧

 من  ٦وتتناول املادة   ). ٢٠٠٧القانون الثاين والتسعون لعام     (اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    
ل التصديق على االتفاقية وقبوهلا يف القانون       وحىت قب . االتفاقية موضوع النساء ذوات اإلعاقة    

 قانوناً بشأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          ١٩٩٨الوطين، اعتمدت هنغاريا يف عام      
ويكفل هذان القانونان األساسيان املتعلِّقان باإلعاقـة، إىل        . وضمان تكافؤ الفرص لفائدهتم   

تمرار يف النظـام التـشريعي،   جانب قوانني وأحكام قانونية أخرى تستند إليهما وتتكرر باس   
 - مبن فيهم النساء والشباب واألطفال املعوقـون         -إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

وينصُّ قانون تكافؤ الفرص على عدم اإلفصاح عن جـنس          . وضمان تكافؤ الفرص لفائدهتم   
  .الشخص باعتبار اجلنس من اخلصائص احملمّية

ن القانون األساسي الذي حلّ حمله عنصراً جديـداً         ومقارنةً بالدستور السابق، يتضمّ     -١٦٨
يف مادته اخلامسة عشرة يتمثَّل يف إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة إدراجاً صرحياً ضمن الفئات           

وتنصُّ هذه املادة أيضاً على استخدام هنغاريا تـدابري خاصـة     . املشمولة حبظر التمييز السليب   
  .ساء واألطفال واملسننيحلماية األشخاص ذوي اإلعاقة إىل جانب الن

ويتضمَّن قانون التعليم ضوابط عامةً تنظِّم تقدمي اخلدمات إىل األطفـال والطـالب           -١٦٩
ذوي اإلعاقة وشروط منح األفضليات، وهو ما يعبِّر أيضاً عن التزام بيداغوجي باملساواة بني              
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ولـدى  . بـشر األطفال املعوقني وغريهم من األطفال وبتساوي قيمتهم كبشرٍ مع سـائر ال           
حساب متوسط حجم اجملموعات والصفوف، ُيحسب كلُّ طفلٍ وطالبٍ ذي احتياجـات            
دراسية خاصة مرتني أو ثالثاً، حبسب نوع اإلعاقة، حبيث يتراوح احلجم األقصى للصفوف             

ويف حالة التعليم املتكامل، يكفـل اسـتخدام هـذا    .  تلميذا١٥ً تالميذ و٧اخلاصة هبم بني   
  .م الصفوفاملضاِعف تقليص حج

 حيـقُّ للتلميـذ     - مبا فيها امتحان خـتم التعلـيم الثـانوي           -وأثناء االمتحانات     -١٧٠
االحتياجات اخلاصة احلصول على فترة حتضريية أطول، وجيب أن تتوفَّر له تـسهيالت              ذي

، وجيب عنـد الـضرورة   )كاآللة الكاتبة واحلاسوب(فيما يّتصل باستخدام وسائل املساعدة    
ومبوجب قاعـدة   .  االمتحانات الكتابية بامتحانات شفهية والعكس بالعكس      االستعاضة عن 

األفضلية، ُيمنح الشخُص ذو اإلعاقة الذي يتقدَّم بطلب لاللتحاق مبعهد للتعليم العايل نقاطاً             
وينصُّ قانون التعليم العايل على وجوب إعفاء الطالب ذوي اإلعاقـة، يف حـاالت      . إضافيةً

. أو إعفائهم مـن االمتحـان يف تلـك املـوادّ          /دَّ أو مواضيَع معينة و    مربَّرة، من دراسة موا   
هنغاريا، تشكِّل سياسات اإلعاقة وبراجمها جزءاً من برنامج اإلعاقة الوطين الذي ُيصاغ             ويف

  .وفقاً لقانون اإلعاقة بالتعاون مع جملس اإلعاقة الوطين
ن هنغاري من التمتع بـصحة  متكني كلِّ مواط" عقد الصحة العامة  "ويتوّخى برنامج     -١٧١

ويسعى الربنامج الوطين للصحة العقلية إىل تطوير اخلدمات الطبية ذات          . جيدة قدر اإلمكان  
الصلة يف املدى الطويل، وهو برنامج يتوافق كلياً مع وثائق منظّمة الصحة العاملية واالحتـاد               

امليثـاق  "يقـة املعنونـة     األورويب هبذا الشأن، ويستند يف طرحه للمشكلة ويف بنيته إىل الوث          
ويتناول الربنامج مـسائل الوقايـة مـن        ". ٢٠٠٨األورويب للصحة العقلية والرفاه العقلي،      

االنتحار واالكتئاب، والصحة العقلية يف صفوف الشباب، ويف التعليم، والصحة العقليـة يف             
  .بيئة العمل، والصحة العقلية لدى املسنني، ومكافحة الوصم والتمييز

" ٢٠١٣-٢٠٠٨ استراتيجية املكتبات للفترة     -البوابة اإللكترونية   "دف برنامج   ويه  -١٧٢
إىل تقدمي الدعم على سبيل األولوية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، حبيث يويل كلُّ مـشروع               

مها خلدمات الـيت تقـدِّ    متعلِّق باملكتبات ومموَّل من االحتاد األورويب اهتماماً خاصاً لتطوير ا         
  .شخاص ذوي اإلعاقةاملكتبات إىل األ

        


