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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة والثالثون

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 هنغاريا: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

ـــنظ - ١ ـــ ــة ف ــر الــدوري الــس ـرت اللجن ـــي التقري  فـــي (CEDAW/C/HUN/6)ا ـادس هلنغاري
 CEDAW/C/SR.801 (A) انظـر  (٢٠٠٧يوليـــه  / متوز٣١ املعقودتني يف ٨٠٢ و ٨٠١جلستيهــا 

 /CEDAWةـــ ي الوثيقـــة فــا اللجنــي طرحتهـل التــسائا واملـــة القضايـرد قائمــوت. 802) (A) و

C/HUN/Q/6 كما ترد ردود حكومة هنغاريا يف الوثيقة CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1. 
 

 مقدمة  
تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدمي تقريرهــا الــدوري الــسادس الــذي   - ٢

وتـشيد اللجنـة بالدولـة الطـرف        . التـزم باملبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اللجنـة إلعـداد التقريـر           
لردودها اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة التـابع         

وعلى العرض الشفوي واملعلومات اإلضافية اخلطية، اليت ألقت الـضوء علـى التطـورات       للجنة،  
 .األخرية يف تنفيذ االتفاقية يف هنغاريا

ــة املعــين بتكــافؤ        - ٣ ــر الدول ــدا، يرأســه وزي ــة الطــرف إليفادهــا وف ــة بالدول ــشيد اللجن وت
ــف       ــن خمتل ــل، ومشــل أخــصائيني م ــة والعم ــشؤون االجتماعي ــرص، يف وزارة ال ــوزاراتالف .  ال

 .وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبّناء الذي دار بني الوفد وبني أعضاء اللجنة
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف إلطالقهــا جمموعــة املبــادرات الراميــة إىل القــضاء علــى     - ٤

ة خاصـة باعتمـاد قـانون    كمـا ترحـب بـصف     . التمييز ضـد املـرأة، وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني            
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  وإنــشاء هيئــة املــساواة يف املعاملــة    ٢٠٠٣املــساواة يف املعاملــة وتعزيــز تكــافؤ الفــرص لعــام      
 .، املكلفة بكفالة مراعاة مبدأ املساواة يف املعاملة٢٠٠٥عام 
ــانون األول   - ٥ ــة الطـــرف يف كـ ــة بتـــصديق الدولـ  علـــى ٢٠٠٦ديـــسمرب /ترحـــب اللجنـ

 االجتار باألشخاص وخباصـة النـساء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة             بروتوكول منع وقمع ومعاقبة   
وتالحظ اللجنة بارتيـاح أن الدولـة الطـرف        . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      

 .يف سبيلها إىل إعداد مشروع استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص
ذهتا الدولـة الطـرف ملنـع إصـابة النـساء بالـسرطان،             ترحــب اللجنــة بالتدابيـــر الـيت اختـ        - ٦

 .وال سيما ما يتعلق بربامج فحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
ــة        - ٧ ــصورة منهجي ــأن تنفــذ ب ــة الطــرف ب ــزام الدول ــشري إىل الت ــة ت ــئن كانــت اللجن ل

ــة، فإهنــا    تــرى أن الــشواغل والتوصــيات احملــددة يف هــذه   ومــستمرة مجيــع أحكــام االتفاقي
التعليقات اخلتامية تقتضي اهتماماً على سبيل أولوية من الدولة الطرف، فيمـا بـني الوقـت                

وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولـة الطـرف        . الراهن وبني موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل      
فـادة عـن أي إجـراء يتخـذ، وعـن      التركيز علـى تلـك اجملـاالت يف أنـشطة التنفيـذ، واإل       إىل

كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل تقــدمي هــذه   . النتــائج احملققــة، يف تقريرهــا الــدوري املقبــل 
ــا يكفـــــل     ــان، مبـــ ــوزارات ذات الـــــصلة وإىل الربملـــ ــة إىل مجيـــــع الـــ التعليقـــــات اخلتاميـــ

 .بالكامل تنفيذها
 بالتحديــدجنــة، ووتعــرب اللجنــة عــن القلــق ألن الدولــة الطــرف مل تنفــذ توصــيات الل - ٨

واســتعراض تــشريعاهتا احملليــة، املتعلقــة مببــدأ . س. التوصــية بتقــدمي التعــويض املناســب للــسيدة أ
املوافقة املستنرية، وضمان مطابقتها حلقـوق اإلنـسان الدوليـة، واملعـايري الطبيـة، ورصـد مراكـز                  

الـيت  ارد يف آرائهـا     الصحة العامة واخلاصة، اليت تقـوم بـإجراء عمليـات التعقـيم علـى النحـو الـو                 
ضـد  . س.  أ٤/٢٠٠٤ الـبالغ رقـم    خبـصوص لربوتوكول االختياري لالتفاقية    ا قدمتها مبوجب 

كما يساور القلق اللجنة أيضاً بشأن األسباب اليت أوردهتا الدولـة الطـرف لعـدم دفـع                 . هنغاريا
يـاري، تلتـزم    من الربوتوكـول االخت ٧وتشري اللجنة إىل أنه وفقاً للمادة . س. تعويض للسيدة أ  

 .الدولة الطرف بالنظر على النحو الواجب يف آراء اللجنة، وتوصياهتا
ــى أن     - ٩ ــة الطــرف عل ــة الدول ــة   حتــث اللجن ــا إزاء آراء اللجن ــد النظــر يف موقفه تعي

ــا و. س.  أ٤/٢٠٠٤  الـــبالغ رقـــمخبـــصوص ــّدمضـــد هنغاريـ  التعـــويض املناســـب أن تقـ
 .س. السيدة أ إىل
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ــة القلــق  - ١٠ ــة قــد أدجمــت يف القــانون احمللــي، فــإن    يــساور اللجن  ألنــه وإن كانــت االتفاقي
أحكام االتفاقية والتوصيات العامة للجنة ال تستخدم بشكل كاف من جانـب الدولـة الطـرف                

. كإطـار جلميــع القــوانني، والـسياسات، واآلليــات الراميــة إىل حتقيــق مـساواة املــرأة مــع الرجــل   
 االتفاقية، والربوتوكول االختياري، والتوصـيات العامـة   وباملثل يساور اللجنة القلق ألن أحكام     

للجنة غري معروفة بصورة كافية، للقضاة، وأمناء املظامل، واحملامني، واملدعني العـامني، والنـساء          
 .أنفسهم

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل اختــاذ تــدابري إضــافية تكفــل اســتخدام االتفاقيــة    - ١١
وانني والـسياسات واآلليـات الراميـة إىل حتقيـق مـساواة            بصورة متـسقة، كإطـار جلميـع القـ        

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ تـدابري إضـافية لنـشر املعلومـات                 . املرأة مع الرجل  
املتعلقة باالتفاقية، واإلجراءات الواردة ضمن الربوتوكول االختياري، والتوصيات العامـة          

 تغطـي   ، واحملـاميني  ، وأمناء املظامل  ،، والقضاة  برامج تدريبية للمدعني العامني    وضعللجنة، و 
وتوصـي  .  وتنفيـذها بانتظـام    ذات الـصلة   مجيع جوانـب االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري        

أيضا بإطالق محالت توعية مستمرة ومحالت للقضاء على األمية القانونية تستهدف املرأة، 
تعاجل قضايا املرأة، وذلك من أجـل       ذلك املرأة الريفية واملنظمات غري احلكومية اليت         يف مبا

ــهاك        ــها مــن االســتفادة مــن اإلجــراءات وســبل االنتــصاف ضــد انت ــرأة ومتكين ــشجيع امل ت
 .حقوقها، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية، واللجوء إىل هيئة املساواة يف املعاملة

 الفـرص،   ولئن كانت اللجنة تالحظ اعتماد قـانون املـساواة يف املعاملـة وتعزيـز تكـافؤ                - ١٢
 مـن   ١، فإن القلق يساورها لعدم وجود تعريف للتمييز ضد املرأة وفقـا للمـادة               ٢٠٠٣يف عام   

ويـساور اللجنـة   . االتفاقية يف الدستور أو يف قانون املساواة يف املعاملة وتعزيز الفـرص املتكافئـة      
 ،  علــى تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني القلــق بــسبب عــدم وجــود معلومــات بــشأن أثــر القــانون  

فضال عن قلة جلوء النساء إىل هيئة املـساواة يف املعاملـة للتـصدي للتمييـز ضـدهن، مبـا يف ذلـك             
 .التحّرش اجلنسي

 مـن   ١ توصي اللجنة بـإدراج تعريـف التمييـز ضـد املـرأة بـشكل يتفـق مـع املـادة                      - ١٣
ة، وتعزيز تكافؤ االتفاقية يف الدستور، أو يف القوانني املالئمة، مثل قانون املساواة يف املعامل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ترصد، عن طريـق مؤشـرات قابلـة للقيـاس،                . الفرص
القــوانني والــسياسات غــريه مــن  املــساواة يف املعاملــة وتعزيــز تكــافؤ الفــرص، و قــانونأثــر 

وعمـل هيئـة املـساواة يف املعاملـة،         وخطط العمل الرامية إىل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني،             
وتطلــب اللجنــة أيــضا مــن . التقــدم احملقــق جتــاه إعمــال املــساواة الفعليــة للمــرأة  تقــيم وأن

 .اللجنة الطرف أن تدرج نتائج ذلك التقييم يف تقريرها املقبل
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يساور اللجنة القلق من أن افتقار األجهزة الوطنية للنهوض بـاملرأة، أي إدارة املـساواة                - ١٤
ة على اختاذ القرارات، واملوارد املالية واملوارد البشرية مـن          بني اجلنسني، للسلطة الكافية والقدر    

أجل تنسيق أعمال احلكومة بصورة فعالـة بغيـة تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، وتنفيـذ االتفاقيـة                     
ــة باملــساواة بــني        ــع األجهــزة األخــرى املعني ــسيق والتعــاون مــع مجي ــا يف ذلــك التن بالكامــل، مب

ويـساور اللجنـة القلـق مـن أن         . عيد الـوطين والـصعد احملليـة      اجلنسني وحقوق اإلنسان على الص    
تــؤدي إعــادة تــشكيل إدارة املــساواة بــني اجلنــسني، ضــمن اإلدارة الرئيــسية لتكــافؤ الفــرص يف 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، إىل التقليل من أمهيتها، وترك آثار سلبية على قـدرهتا علـى                

 .االضطالع مبهامها الكثرية
ــوفري الــسلطة، والقــدرة علــى اختــاذ      توصــ - ١٥ ــة الطــرف ت ــأن تكفــل الدول ــة ب ي اللجن

القــرارات، واملــوارد البــشرية واملاليــة الــضرورية للعمــل بــصورة فعالــة لألجهــزة الوطنيــة     
وينبغـي  . ومتتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان     املساواة بني اجلنسني للنهوض باملرأة من أجل تعزيز    

 ،الفّعــال، مبــا يف ذلــك تعمــيم املــساواة بــني اجلنــسني أن يــشمل هــذا القــدرة علــى التنــسيق
 . أجهزة املساواة بني اجلنسني وأجهزة حقوق اإلنسان، واجملتمع املدينمع خمتلفوالتعاون 

ال تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن استمرار املواقف األبوية والقوالـب النمطيـة العميقـة                - ١٦
رأة والرجـل يف األسـرة واجملتمـع يف هنغاريـا، والـيت             اجلذور فيما يتعلـق بـأدوار ومـسؤوليات املـ         

تنعكس يف االختيارات التعليمية للمرأة، ووضعها يف سوق العمـل، واخنفـاض متثيلـها يف احليـاة                 
ويـساور القلـق اللجنـة أيـضا بـشأن اسـتمرار       . السياسية واحلياة العامة، ويف مراكز اختـاذ القـرار    

 . املواد اإلباحيةاتساع نطاق إنتاجعالم وتصوير املرأة بصورة منطية يف وسائط اإل
تشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا وعلـى اختـاذ تـدابري اسـتباقية                      - ١٧

كما توصي بالقيام حبمالت لزيادة الوعي موجهة . للقضاء على القوالب النمطية اجلنسانية
صـور إجيابيـة للمـرأة،      إىل كل من املرأة والرجل، وإىل تشجيع وسائط اإلعالم على تقـدمي             

وتطلـب اللجنـة    . وعن تساوي مركز ومسؤوليات املرأة والرجل يف اجملالني اخلاص والعـام          
وحتـث  . من الدولة الطرف تعزيز تدريب املدرسني فيما يتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني           
فعليـة بـني    اللجنة الدولة الطرف على نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية ومفهوم املـساواة ال           

اجلنسني عن طريق النظام التعليمي، بغرض تغيري اآلراء النمطية احلالية بشأن املواقف جتـاه              
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل مواصـلة تـشجيع تنويـع               . كل من دوري املرأة والرجل    

وحتـث الدولـة الطـرف علـى إعـداد وتنفيـذ بـرامج              . االختيارات التعليميـة للبـنني والبنـات      
 بشأن االختيارات التعليمية، مع   للنساء والبنات والرجال والبنني    إسداء املشورة    ترمي إىل 

 .يف سوق العملمتكافئة مراعاة ما يعقب ذلك من فرص وخيارات 
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ومعاجلتــه العــائلي وطنيــة ملنــع العنــف الســتراتيجية اال اللجنــة إعــداد يف حــني تالحــظو - ١٨
يف ذلك إنشاء خدمة هاتفية جمانيـة، وافتتـاح بعـض           ، والتدابري األخرى اليت اُتخذت، مبا       الفعالة

ــشار العنــف        ــشأن انت ــالقلق ب ــشعر ب ــزال ت ــواء لــضحايا العنــف املــرتيل، إال أهنــا ال ت  مراكــز اإلي
ويــساور اللجنـة القلـق ألن مبـادرة إدخــال    . ضـد املـرأة يف هنغاريـا، مبــا يف ذلـك العنـف املـرتيل      

وال تـزال اللجنـة     . ة للنساء من ضحايا العنـف املـرتيل       أوامر التقييد مل تكن فعالة يف توفري احلماي       
فّعالـة  تشعر بالقلق بشأن االفتقار إىل قانون حمدد يتناول العنف املرتيل ضد املرأة، ويـوفر محايـة                 

 .، ومساعدة قانونيةللضحايا، مبا يف ذلك أوامر تقييدية
العـائلي  نـع العنـف     حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ االستراتيجية الوطنية مل        و - ١٩

وتدعو اللجنة الدولة   . ، ضمن أطر زمنية حمددة، ورصد آثاره       تنفيذا فعاال  ومعاجلته الفّعالة 
الطــرف إىل أن تكفــل انتفــاع النــساء مــن ضــحايا العنــف املــرتيل، مبــا يف ذلــك النــساء           
 الريفيات، بوسائل االنتصاف واحلماية الفورية، مبا يف ذلـك أوامـر احلمايـة، والوصـول إىل        

وتكـرر اللجنـة تأكيـد توصـيتها       . عدد كاف من أماكن اإليواء اآلمنـة واملـساعدة القانونيـة          
بأن تقوم الدولة الطرف بوضع قانون حمدد بالتفصيل بشأن العنف املرتيل ضد املرأة، ينص              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكفـل        . على سبل االنتصاف واحلماية من هذا القبيل      
 العموميني علما، بشكل تام، ال سـيما موظفـو إنفـاذ القـانون، والعـاملون                إحاطة املسؤولني 

يف جمـــال القـــضاء، ومقـــدمو الرعايـــة الـــصحية، واألخـــصائيون االجتمـــاعيون، باألحكـــام  
القانونيــة املنطبقــة، وتوعيتــهم جبميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة والتــصدي لــذلك بــصورة 

جـل هنـج شـامل ملنـع مجيـع أشـكال العنـف              وحتث الدولة الطرف على العمل مـن أ       . مالئمة
ضد املرأة والتـصدي لـذلك، وعلـى حتـسني أعمـال البحـث ومجـع البيانـات الـيت تقـوم هبـا                        
بشأن انتشار العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وإدراج نتائج تلـك البحـوث يف تقريرهـا              

 .الدوري املقبل
 يــزال يعامــل جــرائم اجلــنس  وتكــرر اللجنــة تأكيــد قلقهــا مــن أن قــانون العقوبــات ال  - ٢٠

باعتبارها جرائم أخالقية أو جرائم ضد احلشمة، عوضا عـن اعتبارهـا انتـهاكات حلقـوق املـرأة       
وتكــرر تأكيــد قلقهــا الســتناد تعريــف االغتــصاب إىل  . فيمــا يتعلــق بــسالمتها البدنيــة واألمنيــة

 م للموافقــة ال يــزال اســتخدام القــوة، عوضــا عــن اســتناده إىل عــدم املوافقــة، وألن العمــر الــالز 
وتكرر أيضا اإلعراب عن القلـق إلجـازة زواج القُـصر الـذين تتـراوح أعمـارهم                .  عاما ١٤هو  
 . عاما، بصورة قانونية١٨ و ١٦بني 
 اجلنـسية  تعريـف اجلـرائم       بغيـة   قانوهنـا  علـى إصـالح   وحتث اللجنة الدولـة الطـرف        - ٢١

أن  و البدنية، املتعلقة بأمنها وسالمتها  باعتبارها جرائم تنطوي على انتهاكات حلقوق املرأة        
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وتكـرر اللجنـة    .  بـدون موافقـة    بأهنا ممارسة اجلنس   االغتصاب   جرميةف الدولة الطرف    تعّر
مـن هـم دون الـسن        الدولة الطرف مفهوم اغتصاب      القبول وأن تدرج   سن   برفعتوصيتها  

 الدولـة  ترفـع  بـأن تكـرر توصـيتها   و. ممارسة اجلنس مع فتيات قاصراتالقانونية وأن حتظر    
 ٢ الفقـرة  متـشيا مـع   سـنة،  ١٨ إىلملـرأة والرجـل   ا لكل من للزواج القانوينالطرف السن   

  العامـة  توصـية وال املـرأة،  التمييـز ضـد      أشـكال  من اتفاقيه القضاء على مجيـع        ١٦ املادة   من
 . حقوق الطفلة واتفاقي للجنة٢٥ رقم
ديــسمرب /األول يف كــانون  قــد صــادقت الدولــة الطــرفأن  اللجنــة تالحــظويف حــني - ٢٢

، واألطفـال  النـساء    وخباصـة  باألشـخاص،  بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار           على ٢٠٠٦
ــه   ــل التفاقي ــماملكم ــة   األم ــة املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــرب  املنظم ــداد ع ــة، وإع ــ هاالوطني شروع مل

 اســتمرار زاءإ تــشعر بــالقلق ، فــإن اللجنــة ال تــزال وطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر اســتراتيجية
 .االجتار بالنساء والفتيات يف هنغاريا

تـشريعاهتا  الجتـار يف    ا  عـن   تعريـف  كفالـة وضـع    إىلوتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         - ٢٣
مـن بروتوكـول منـع وقمـع        ) أ (٣ا يتماشـى مـع املـادة        مبـ  ذات الـصلة     وخططها وسياساهتا

 املتحــدة األمــمالتفاقيــه  املكمــل واألطفــال، النــساء وخباصــة باألشــخاص،ومعاقبــة االجتــار 
 صـياغة  يف   اإلسراع إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف     . الوطنيةعرب   املنظمةملكافحة اجلرمية   
 زمنيه حمـددة،  أطر يف التنفيذ الفعال، وكفالة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،  استراتيجيتها

فعــال ملتابعــة رصــد   وضــع نظــاموكفالــةميــع التــدابري املتخــذة ملكافحــة االجتــار بالبــشر  جل
مـن  مـن الـشرطة و    الواردة  بيانات  الوحتث اللجنة الدولة الطرف على مجع وحتليل        . التقدم

ــة  ــهم، ومقاضــاة املتجــرين  ،مــصادر دولي ــة وضــمان ومعاقبت ــسان حقــوق محاي ــساء اإلن  للن
 لالجتـار   اجلذريكما توصي اللجنة بأن تعاجل الدولة الطرف السبب         . والفتيات املتجر هبن  

ــاد ــا ةبزي ــة جهوده ــصادي   إىل الرامي ــرأة، حتــسني الوضــع االقت ــى   للم ــضاء عل ــايل الق  وبالت
 االجتمـاعي للنـساء     واإلدماج التأهيل   إلعادة واختاذ تدابري    واملتجرين، لالستغالل   اتعرضه

وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم يف  . يت يقعــن ضــحايا االجتــاروالفتيــات الــال
 ن يف اسـتغالهل عـن   يانات شاملة عن االجتار بالنساء والفتيات و       معلومات وب  املقبل،تقريرها  
 .األنشطة وعن التدابري املتخذة ملنع ومكافحة هذه البغاء،
سمح بتطبيـق تـدابري خاصـة مؤقتـة         ي املعاملة قانون املساواة يف     أن تالحظ اللجنة    وفيما - ٢٤

 مــشروع اخلريفيــة دورتــه  الربملــان ســيناقش يفبــأنالوفــد الــذي أدىل بــه بيــان ال أيــضا وتالحــظ
 يف املائـة  ٥٠ إدخال نظام احلصص بنـسبة  إىل يهدف بالتصويت على أساس قوائم   قانون يتعلق   

اللجنـة تـشعر   فـإن  ، يف االنتخابـات احملليـة والوطنيـة علـى أسـاس القـوائم       واإلنـاث الـذكور  بني  
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ناصـب صـنع القـرار،    بالقلق إزاء اسـتمرار نقـص متثيـل املـرأة يف احليـاة العامـة والـسياسية ويف م          
الــــسلك  وكــــذلك يف احملليــــة، ةواحلكومــــاحلكوميــــة الربملــــان والــــوزارات يف يف ذلــــك  مبــــا

يف اهليئـات   النـساء   األسـاتذة مـن      اخنفـاض عـدد      إزاءأيـضا   وتـشعر اللجنـة بـالقلق       . الدبلوماسي
 .التدريسية األكادميية

 الرامـي  االقتـراح   اعتمـاد وتنفيـذ  يف اإلسـراع وتشجع اللجنة الدولة الطرف على       - ٢٥
احملليـة   االنتخابـات يف   واإلنـاث  الـذكور    بـني  يف املائـة   ٥٠ األخذ بنظام احلصص بنسبة    إىل

كمــا تــشجع الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري   . أســاس القــوائموالوطنيــة القائمــة علــى  
،  مـن االتفاقيـة  ٤ مـن املـادة   ١، مبا فيها تدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة      أخرىة  مرتسم
 للجنــة، وكمــا هــو منــصوص عليــه يف قــانون املــساواة يف ٢٣ و ٢٥ لتوصــيتني العــامتنيوا

 املنتخبـة يف اهليئـات    مشاركة تامة وعلـى قـدم املـساواة         مشاركة املرأة   يف   املعاملة، اإلسراع 
وضـع   تـشمل هـذه التـدابري        أنينبغـي   و. على كافة املستويات  يف مجيع القطاعات و    واملعينة

 فــضال عــن بــرامج تــدريب علــى القيــادة  زمنيــه، رقميــة وجــداول أهــدافو نقــاط معياريــة
وحتـث اللجنــة الدولـة الطــرف علــى   . احلاليــات واملقــبالت للقياديـات ومهـارات التفــاوض  

كمـا  . اهليئـات التدريـسية األكادمييـة      يف مـن النـساء      األساتذةاعتماد سياسات لزيادة عدد     
ية مشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة          أمه حولحتث الدولة الطرف على القيام حبمالت توعيه        

 .والسياسية ويف مستويات صنع القرار
 العمالـة،  بني النساء والرجـال يف سـوق         املهين العزل إزاءقلق  تشعر بال وال تزال اللجنة     - ٢٦

اللـوايت  مهـات   األ أو   اإلجنـاب  والتمييـز يف توظيـف النـساء يف سـن            األجـور بينـهم،    يف   والفجوة
 . صغارأطفاللديهن 
ورأسـيا   أفقيـا  املهـين،  العزل القضاء على  إىل الراميةتوصي اللجنة بتعزيز اجلهود     و - ٢٧

 بـني املـرأة والرجـل مـن         األجـور  يف   الفجـوة وسـّد   تقليص  ل واعتماد تدابري    على حد سواء،  
 القطاعـات   يف األجـور    بزيـادة خالل تطبيق خطط لتقييم الوظائف يف القطاع العـام تـرتبط            

 حـصول املـرأة علـى التـدريب     لكفالـة  كمـا توصـي بتعزيـز اجلهـود       .ملرأةا هتيمن عليها    اليت
 ألحكـام  التنفيذ الفعال    كفالةوحتث اللجنة الدولة الطرف على      . املهين يف مجيع القطاعات   

  القيمـة،  املتساوي للعمل املتساوي  وعلى أساس األجر   العمل، مبا يف ذلك قانون      تشريعية،
جنة من الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا القـادم              وتطلب الل .  يف فرص العمل   والتكافؤ

 حالـة  حـول مـرور الـزمن،     مـع   تبني االجتاهـات    إحصائية  ، تشمل بيانات    تفصيليةمعلومات  
يف القطـاعني العـام واخلـاص،       و والريفيـة  احلـضرية املرأة يف جمايل العمالة والعمل يف املنـاطق         

ري املتخــذة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص  القطاعــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة، وعــن تــأثري التــداب  و
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 األسـرية  التدابري اليت تتيح التوفيق بني املـسؤوليات         بتعزيزوتكرر اللجنة توصيتها    . للمرأة
 . بني املرأة والرجلواألسرية تقاسم املهام املرتلية والتشجيع على واملهنية

 يلولـة دون  للحوغريهـا مـن التـدابري املتخـذة         الفحـص   بـرامج   اللجنـة   تالحـظ   ويف حني    - ٢٨
 ارتفـاع معـدالت الوفيـات بـني النـساء           إزاء ال تزال تشعر بالقلق      فإهنا ، بالسرطان إصابة النساء 

زال يـ  ال فإنـه  اإلجهـاض،  معـدل  رغـم اخنفـاض   ألنـه، وتـشعر اللجنـة بـالقلق      . بسبب الـسرطان  
  جمموعة شاملة من وسائل منـع احلمـل علـى نطـاق    لعدم إتاحةتشعر بالقلق كما .  نسبيا امرتفع
 .واسع
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة لتعزيـز ورصـد حـصول                     - ٢٩

 مـن  ١٢ وفقـا للمـادة   الريفيـة،  مبـا يف ذلـك املنـاطق         ، الـصحية  الرعايـة على خـدمات    املرأة  
ــة العامــة    ــة وتوصــية اللجن ــاملرأة والــصحة ٢٤االتفاقي ــة ب ــز  .  املتعلق ــة بتعزي وتوصــي اللجن

 وسـرطان عنـق     وسـرطان الرئـة    الثـدي    احليلولة دون اإلصـابة بـسرطان      إىل الراميةالتدابري  
 إىل الراميـة  الدولة الطرف تعزيز التدابري      إىلوتطلب  . الرحم وسرطان القولون بني النساء    

 جمموعـة شـاملة مـن وسـائل منـع           إتاحـة  مبا يف ذلـك      فيها،منع حاالت احلمل غري املرغوب      
وتطلـب  . األسرة بتنظيم   والتوعية املعرفةادة   وزي قيود، أي ودون   أوسعاحلمل على نطاق    

 املرأة صحة تدرج يف تقريرها املقبل مزيدا من املعلومات عن          أناللجنة من الدولة الطرف     
 حـصول   إمكانيـة  وكـذلك معلومـات عـن        املـرأة،  صـحة  التدابري املتخذة لتحـسني      أثروعن  

 .األسرة مبا يف ذلك تنظيم الصحية، الرعايةاملرأة على خدمات 
 فإهنـا ،  ٢٠١٥-٢٠٠٥يف الفتـرة     الغجـر  إدمـاج  برنامج عقـد     تالحظ اللجنة  ويف حني  - ٣٠
متعـددة ومتداخلـة    متييـز  أشـكال  الالئـي يـواجهن   الغجـر  حالـة نـساء وفتيـات    إزاء بالقلق   تشعر
وتــشعر .  االقتــصادي- والوضــع االجتمــاعي اخللفيــة الثقافيــة أو والعــرق، اجلــنس أســاسعلــى 

 ويتعرضــن وهتمــيشعف ضــ ال يــزلن يــواجهن وفتيــات الغجــر نــساء ألن  أيــضااللجنــة بــالقلق
 والعمــل واملــشاركة يف احليــاة واإلســكانمــا يتعلــق بــالتعليم والــصحة يف للتمييــز، مبــا يف ذلــك 

 انتـشار العنـف ضـد نـساء         إزاء بـالقلق     اللجنـة  تـشعر كما  . السياسية واحلياة العامة واالقتصادية   
يف   وبـــسبب وجـــود فجـــواترسا يف املـــدواإلســـاءةش  التحـــريف ذلـــك، مبـــا الغجـــروفتيـــات 

  وارتفـاع معـدالت التـسرب مـن املـدارس بـني فتيـات              الرمسـي، التعليم  نساء الغجر ضمن     تعليم
 .الغجر
 التمييـز املتعـددة     أشـكال  إلزالـة حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ هنـج شـامل            - ٣١

 من خالل التنسيق الفعليةق املساواة  بتحقيواإلسراع الغجر اليت تواجهها نساء واملتداخلة
. عـدم التمييـز واملـساواة بـني اجلنـسني         مـسائل   ، و املعنيـة بـالغجر   الفعال بني مجيع الكيانات     
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 اجملـاالت،  يف مجيع    حمددة، زمنيه   هادفة، ضمن أطر  حتث الدولة الطرف على تنفيذ تدابري       و
 يف مجيـع    ينانظـور جنـس    م إدمـاج  كفالـة  إىلوتدعو اللجنة الدولـة الطـرف       .  تنفيذها رصدو

وحتــث اللجنــة الدولــة . ٢٠١٥-٢٠٠٥ إدمــاج الغجــر يف الفتــرةجوانــب برنــامج عقــد 
، الـسكان الغجــر  جتـاه  النمطيــة علـى املواقـف   للقــضاءالطـرف علـى اختــاذ تـدابري ملموسـة     

وتــشجع الدولــة الطــرف علــى تنظــيم بــرامج تدريبيــة   . الغجــرفتيــات النــساء وال وخباصــة
 البطالـة كما توصـي اللجنـة بـأن تعـاجل الدولـة الطـرف معـدل                . غجرالللشرطة بشأن ثقافة    

، واعتمـاد تـدابري لتعزيـز مـشاركتهن يف احليـاة العامـة علـى مجيـع                  الغجـر املرتفع بـني نـساء      
 اإلحـصائية  املعلومـات  وإتاحـة توصي اللجنة بأن تقـوم الدولـة الطـرف جبمـع        و. املستويات

تعليم والـصحة والعمـل والتنميـة االجتماعيـة        بـال املتعلقـة    الغجـر  نساء وفتيـات     حول وضع 
. نتـستجيب حلاجـاهت  الـيت  ددة احملـ سياسات الـ  وضع مزيد منواالقتصادية والسياسية بغية    

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي تقرير عن النتائج اليت حتققت يف تقريرها الدوري              
 .املقبل
 مبـا يف    الريفيـة،  عن حالـة املـرأة       حملدودة ا قلق بشأن املعلومات  تشعر بال وال تزال اللجنة     - ٣٢

 والـضمان   والقـروض،  والتعلـيم،  الكافيـة،  الصحية   الرعاية حصوهلا على خدمات     إمكانيةذلك  
 . يف صنع القرارا ومشاركتهالتسهيالت،االجتماعي وغريها من 

 صـورة شـاملة عـن       املقبـل، تطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا               - ٣٣
وتــدعو الدولــة .  تــشملها االتفاقيــةالــيت مجيــع اجملــاالت يف الريفيــةلفعلــي للمــرأة الوضــع ا
 .الريفية يف مجيع سياسات وخطط التنمية اجلنسايننظور امل إدماج ضمان إىلالطرف 

ــة الطــرف علــى   و - ٣٤ ــة الدول ــل، أنتــشجع اللجن  تعــديل ممكــن، وقــت أقــرب يف تقب
 .علقة مبوعد اجتماع اللجنة من االتفاقية املت٢٠ من املادة ١ الفقرة
 يف تنفيـذها اللتزاماهتـا مبوجـب       التامـة، حتث اللجنة الدولة الطرف على االسـتفادة         - ٣٥

 إىل ومنـهاج عمـل بـيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب                  من إعالن االتفاقية،  
 . تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلأنالدولة الطرف 

 ال غــىن عنــه لتحقيــق أمــر لالتفاقيــة والفعــال التــام التنفيــذ أنتؤكــد اللجنــة كمــا  - ٣٦
ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــدعو و. لأللفي ــاج إىلت ــساين  إدم ــبري واضــح  منظــور جن  ألحكــام وتع

 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الراميةاالتفاقية يف مجيع اجلهود     
 .ذلك يف تقريرها الدوري املقبل تدرج معلومات عن أنالطرف 



CEDAW/C/HUN/CO/6
 

10 07-45951 
 

الدوليــة الرئيــسية اإلنــسان صكوك حقــوق  إىل أن التــزام الدولــة بــ اللجنــةوتــشري - ٣٧
.  مجيع جوانب احليـاة    يف األساسيةواحلريات  اإلنسان  حبقوق  املرأة  متتع  يعزز من    )١(السبعة
يت ليـست    علـى النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدة الـ             هنغاريـا  تشجع اللجنة حكومة     لذلك

 حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد  حلمايــةطرفــا فيهــا بعــد، وهــي االتفاقيــة الدوليــة   
 .أسرهم
 علــى نطــاق واســع يف هنغاريــا اخلتاميــةنــشر هــذه التعليقــات ُتأن وتطلــب اللجنــة  - ٣٨

 النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون واملنظمــات   إلطــالع
 ال املـساواة فعـ   لكفالـة خـذت   اخلطـوات الـيت اتُ    علـى   ،  اإلنـسان نظمـات حقـوق      وم النسائية

وتطلـب  .  الـيت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد            األخـرى  وقانونا للمـرأة، وكـذلك اخلطـوات      
وبروتوكوهلـا  بنشر االتفاقية   على نطاق واسع،    القيام  تواصل  أن   الدولة الطرف    إىلاللجنة  

ن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة إعـــاللتوصـــيات العامـــة للجنـــة وااالختيـــاري و
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠عـام   املـرأة   ”املعنونـة    الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة،          ةيئاالستثنا

 النـسائية ملنظمـات   وخاصـة علـى ا    “ اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعـشرين       
 .اإلنسانومنظمات حقوق 

 هــذه يف الــرد علــى الــشواغل املعــرب عنــها  وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف  - ٣٩
وتــدعو .  مــن االتفاقيــة١٨ يف تقريرهــا الــدوري املقبــل مبوجــب املــادة اخلتاميــةالتعليقــات 

يف تقدميــه  الــذي كــان مقــررا الــسابع، تقــدمي تقريرهــا الــدوري إىلاللجنــة الدولــة الطــرف 
 يف ميــــهالـــذي حيـــني موعـــد تقد    الثــــامن، الـــدوري  وتقريرهـــا  ،٢٠٠٦ســـبتمرب  /أيلـــول 
 .٢٠١٠ عام يف يف تقرير موحد ،٢٠١٠سبتمرب /أيلول

 

__________ 
 والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ،العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة )١( 

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري ،والــسياسية
ــرأة  أشــكال ــز ضــد امل ــة أو ال     ، التميي ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية   واتفاقي ــة القاس عقوب

 واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين               ، واتفاقية حقـوق الطفـل     ،املهينة الالإنسانية أو  أو
 .وأفراد أسرهم


