
CEDAW/C/HUN/Q/6  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
26 February 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
210307    160307    07-25107 (A) 

*0725107* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية  

 
 هنغاريا  

 
ــدورة      - ١ ــل الــ ــل ملــــا قبــ ــق العامــ ــر الفريــ ــث هلنغاريــــا    نظــ ــدوري الثالــ  يف التقريــــر الــ

(CEDAW/C/HUN/6). 
 

 الدستور، والقوانني، واألجهزة الوطنية  

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أثــر قــانون املــساواة يف املعاملــة علــى تعزيــز املــساواة بــني   - ٢
ويرجى أيضا تقدمي أمثلة للظروف اليت تؤدي إىل حدوث اسـتثناءات مبوجـب قـانون               . اجلنسني

 .اواة يف املعاملة، املشار إليه يف التقريراملس

إضافة إىل الشكاوى املقدمة إىل هيئـة املـساواة يف املعاملـة، الـواردة يف التقريـر، يرجـى                    - ٣
تقدمي معلومات عما إذا كانت النساء الاليت تعرضن للتمييز قد قمن برفع قضايا أمـام احملـاكم،            

 .ونتائج تلك القضايا

أن نسبة صغرية من الشكاوى الـيت قـدمت هليئـة املـساواة يف املعاملـة،                يشري التقرير إىل     - ٤
ــالتمييز ضــد املــرأة  ــ, تتعلــق ب إحاطــة مــن يعنينــهن األمــر علمــا،   مــن املهــم ” كــان هويؤكــد أن

 سـبل االنتـصاف القانونيـة املتاحـة، فـضال عـن تعزيـز               بـشأن   وكـذلك  ، أكـرب  كفـاءة حبقوقهن، ب 
ي اخلطـوات الـيت تتخـذها احلكومـة لتكفـل االسـتجابة             مـا هـ   . “املنظمات غري احلكومية للمرأة   
 بصورة مناسبة هلذه املتطلبات؟



CEDAW/C/HUN/Q/6

 

2 07-25107 
 

إدخـال مفهـوم   ”، حيـرز  T18902يشري التقرير إىل أنه استنادا إىل التعديل املقتـرح رقـم         - ٥
يرجى تقدمي معلومات بشأن حالة هـذا التعـديل         . “تقدمااملضايقة اجلنسية يف القانون اهلنغاري      

 . يف ذلك حمتواه واجلدول الزمين لدخوله حيز النفاذاملقترح، مبا

م احلكومـة قـدرة األجهـزة       ، بـأن تقـيّ    ٢٠٠٢أوصت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة عـام            - ٦
الوطنيــة علــى النــهوض بــاملرأة، وأن متــنح تلــك األجهــزة الوطنيــة الــسلطة والوضــوح واملــوارد    

يرجــى تــوفري . )١(طــرف يف تنفيــذ االتفاقيــةالبــشرية واملاليــة الالزمــة للنــهوض جبهــود الدولــة ال 
ــة         ــزة الوطني ــة األجه ــل إىل تقوي ــؤدي بالفع ــدابري املتخــذة ت ــت الت ــا إذا كان ــشأن م ــات ب معلوم
للمساواة بني اجلنسني، وتستجيب بـصورة فعالـة للـشواغل والتوصـيات الـيت أعـرب عنـها مـن                    

وجــودة علــى الــصعيدين قبــل، مبــا يف ذلــك تــوفري معلومــات عــن العالقــة بــني مجيــع اهلياكــل امل  
 .الوطين والالمركزي، والتنسيق بينها

 
 تدابري خاصة مؤقتة  

“  املـساواة الفعليـة    حتقيقالكثري مما جيب عمله قبل      ”يشري التقرير إىل أنه ال يزال هناك         - ٧
هنـاك  ”ويشري التقريـر أيـضا إىل أن        . “هذا يتطلب تدابري إجيابية تؤدي إىل مساواة فعلية       ”وأن  

مبوجـب قـانون املـساواة يف       “  قانونية لتطبيق نظم احلصص وغريها من قواعد األفـضلية         إمكانية
ــة ــع وضــعها،       . املعامل ــة املوجــودة أو املزم ــدابري اخلاصــة املؤقت ــشأن الت ــوفري تفاصــيل ب يرجــى ت
 مــن االتفاقيــة، مــع إعطــاء تقيــيم ألثرهــا مــن حيــث حتقيــق هــدف ٤ مــن املــادة ١للفقــرة  وفقــا

 .سرعةاملساواة الفعلية ب
 

 املشاركة السياسية وصنع القرار  

مـع مراعـاة أنــه مل حتـدث تغـيريات كــبرية يف إمكانيـة وصـول املــرأة إىل وظـائف صــنع         - ٨
القرار، ُيرجى إعطاء تفاصيل عن التدابري املتخذة من جانب احلكومـة لتحـسني مـشاركة املـرأة           

ات العليـا، مبـا يف ذلـك يف الربملـان           يف احلياة السياسية واحلياة العامة، وخاصـة بالنـسبة للمـستوي          
ــة        ــار التوصــية العام ــى أن تؤخــذ يف االعتب ــي، عل ــة واحلكــم احملل ــشأن ٢٥ووزارات احلكوم  ب

 بـشأن املـرأة يف احليـاة العامـة ضـمن            ٢٣ مـن االتفاقيـة، والتوصـية العامـة          ٤ من املادة    ١ الفقرة
 .نطاق زمين معني

 

__________ 
 .٣١٦، الفقرة )A/57/38 (٣٨رة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدو )١( 
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 العنف ضد املرأة  

 مـن  ١٩٧٨ للقـانون الرابـع لعـام    ٢٠٠٥ت عن تنفيذ تعديل عام     ُيرجى إعطاء معلوما   - ٩
 بــشأن اإلجــراءات ١٩٩٨ للقــانون التاســع عــشر لعــام ٢٠٠٦القــانون اجلنــائي، وتعديـــل عــام 

اجلنائية، املتعلقة بأوامر التقييد، مبا يف ذلك عدد أوامر التقييد الصادرة والظروف اليت صـدرت               
 .املرأة علما بتوافر وسائل احلماية هذهفيها، وما الذي ُيتخذ من أجل إحاطة 

ُيرجى توفري معلومات مستكملة بشأن عدد إجراءات احملاكم اليت تنطـوي علـى عنـف          - ١٠
 .ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املنـزيل، واإلشارة لعدد أحكام اإلدانة، والعقوبات الصادرة

الـيت  ملنـع العنـف داخـل األسـرة         ُيرجى توفري معلومات عن تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة          - ١١
اعتمدها الربملان مبا يف ذلك األهداف واجلـداول الزمنيـة املعينـة مبوجـب االسـتراتيجية ومعاجلـة                  

  .ذلك بصورة فعالة

 بتطبيـق   للمكلفـني أي تدريب على أساس مـنظم وعـادي         ”يشري التقرير إىل أنه مل يتم        - ١٢
، CEDAW/C/HUN/6انظــر (“ يف األســر العنــوهــوبــشأن املوضــوع احملــدد   وإنفــاذ القــانون

خلطـوات الـيت ُتتخـذ لتـوفري ذلـك التـدريب ولكفالـة توعيـة                إىل ا ُيرجى اإلشـارة    ). ٣٠احلاشية  
املسؤولني العموميني وال سيما مـسؤويل إنفـاذ القـانون، ورجـال القـضاء، والفنـيني الـصحيني،                  

ملـرأة، علـى النحـو الـذي        واألخصائيني االجتماعيني، توعية كاملة جبميع أشـكال العنـف ضـد ا           
 .)٢(٢٠٠٢أوصت به اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية عام 

دارة الــدائرة اهلاتفيــة الوطنيـــة إل  يــشري التقريــر إىل عــدد مــن املبــادرات مبــا يف ذلــك         - ١٣
لــضحايا ل، ذلــك الربنــامج النمــوذجي الــذي يــوفر مــساكن مؤقتــة  وتــوفري املعلومــاتاألزمــات 

ة إىل مــا إذا كانــت تلــك املبــادرات ال تــزال قائمــة ومــا إذا كــان ُيرجــى اإلشــار. ا ســريملجــأو
ُيرجـى أيـضا اإلشـارة      . الربنامج النموذجي قد جرى توسـيع نطاقـه إىل منـاطق أخـرى يف البلـد               

ــا إذا كانــ  الجــئ املــوفر إىل عــدد امل ـــزيل، وم ــضحايا العنــف املن ــوافر  تة ل ــة  تت للــضحايا إمكاني
ُيرجى وصف أي خدمات أو مساعدات أخـرى تقـدم إىل   كما . احلصول على املعونة القانونية  

 .ضحايا العنف املنـزيل

 بــأن تقــوم الدولــة الطــرف بإصــالح ٢٠٠٢أوصــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة لعــام  - ١٤
 اجلــرائم اجلنــسية باعتبارهــا جــرائم تــشمل انتــهاكات حقــوق املــرأة يف    حبيــث يعــرفقــانون ال
غتصاب باعتبارها اتصاال جنـسيا     الالطرف بتعريف جرمية ا   ، وأن تقوم الدولة     ةاجلسديلسالمة  ا

 عامـا، حبيـث     ١٤دون موافقة، وتعديل قانوهنا املتعلق بإغراء الفتيات الاليت تقلّ أعمارهن عـن             
__________ 

 .٣٢٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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ُيرجـى تـوفري   . يشمل مفهوم هتـك العـرض، وحظـر االتـصال اجلنـسي مـع الفتيـات القاصـرات            
 .للجنةمعلومات بشأن اخلطوات املتخذة لتنفيذ توصية ا

ــا الـــسادسة والـــثالثني املعقـــودة يف    - ١٥ ــة يف دورهتـ ، ٢٠٠٦أغـــسطس /آبقـــررت اللجنـ
ــام ــ اختت ــة يف الــبالغ رقــم  ة آمتابع ــا، والــ . ت. ، الــسيدة أ٢/٢٠٠٣راء اللجن ذي ضــد هنغاري
، كمـا قـررت أيـضا أن ُتطلـب أي معلومـات أخـرى               ٢٠٠٥ينـاير   / الثاين كانون ٢٦ يف   اعُتمد

ــة اآلراء،  ــق مبتابع ــا مبوجــ    تتعل ــدمي تقاريره ــراءات تق ــار إج ــادة  يف إط ــة ١٨ب امل ــن االتفاقي .  م
تــوفري املعلومــات بــشأن اإلجــراءات األخــرى املتخــذة ملتابعــة توصــيات اللجنــة املتعلقــة    ُيرجــى

 .بصاحبة البالغ
 

 استغالل البغاء واالجتار باألشخاص

لـة الطـرف يف تقريرهـا       ، بأن تدرج الدو   ٢٠٠٢طلبت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية عام        - ١٦
املقبل معلومات عن استعراض مشروع القانون الـذي تعـده بـشأن البغـاء، ومعلومـات عـن أي                
تغيريات تشريعية تكفل حظر استخدام املـرأة ألغـراض البغـاء، حظـرا فعـاال، وأن تتـاح للمـرأة                    

قـوق  إمكانية الوصول للخدمات الصحية واالجتماعية ووسائل بديلة للدعم من أجل محايـة ح            
 وهـو   ٢٠٠٥ديد الذي أعدته وزارة الداخلية عام       اجلويشري التقرير إىل املفهوم     . )٣(اإلنسان هلا 

، كمـا يـشري   “تملـة لالضـطالع بالعمـل    التنظيمـي احلـايل، والبـدائل احمل      الوضع  موجز ملشاكل   ”
ة ُيرجى تقدمي معلومات عـن حمتـوى وحالـ   .  فحص طيب متنقل للبغايا   برنامج جتريـبـي لتوفري  إىل  

هــذا املفهــوم اجلديــد، ومــا إذا كــان جيــري تنفيــذه، واخلطــوات الــيت تتخــذها احلكومــة لتنفيــذ    
 .توصية اللجنة

 تقـدمي بيانــات عـن عـدد النــساء والفتيـات الـاليت يُتجــر هبـن إىل هنغاريـا ومنــها        ُيرجـى  - ١٧
 ُيرجى أيضا تقدمي معلومات عن عدد املالحقات القضائية وإحكـام اإلدانـة             وعن طريقها، كما  
 .للمتجرين بالبشر

إعداد برنامج وطـين يرمـي إىل منـع         ”يشري التقرير إىل اخلطوات اليت اُتخذت من أجل          - ١٨
ويـشري التقريـر    . “دماجهم اجتماعيـا  انـ إعـادة   االجتار باألشخاص، ومساعدة الـضحايا وإتاحـة        

عض املبادرات من قبيل خطة العمل ملناهـضة االجتـار باألشـخاص الـيت أعـدهتا وزارة                 أيضا إىل ب  
أو خطـة العمـل مبـا يف     /ُيرجى تقدمي معلومـات عـن حالـة الربنـامج الـوطين املقتـرح و               .الداخلية

ُيرجـى أيـضا    . ذلك ما إذا كانت قد مت اعتمادها وجيـري تنفيـذها، فـضال عـن التـدابري املتخـذة                  

__________ 
 .٣٢٤املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
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 أي تقييم مت االضطالع به بالنسبة للربنامج الوطين، وخطة العمل، واملبـادرات             إشارة إىل نتائج  
 .التقييم ، واخلطوات املتخذة استجابة هلذااألخرى ملكافحة االجتار بالبشر ومحاية الضحايا

 
 القوالب النمطية والتعليم

 وتنفيــذ ، الدولــة الطــرف علــى إعــداد٢٠٠٢حثَّــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة عــام   - ١٩
برامج شاملة يف النظام التعليمي، مبـا يف ذلـك التثقيـف حبقـوق اإلنـسان، والتـدريب اجلنـساين،                    
الذي يشمل نشر معلومات عن االتفاقية، بغرض تغيري املواقـف النمطيـة الـسائدة، مبـا يف ذلـك                   

  ُيرجـى تقـدمي مزيـد      )٤(النهوض بفكرة األبوة كمسؤولية اجتماعيـة لكـل مـن األمهـات واآلبـاء             
وُيرجـى إدراج  . من التفاصيل بـشأن االسـتجابة الـشاملة للدولـة الطـرف لتنفيـذ توصـية اللجنـة             

معلومات عن التدابري املتخذة للقضاء على القوالب النمطية املتصلة بنـوع اجلـنس، مـن الكتـب                 
 .املدرسية، يف حدود إطار زمين معني

 يف خمتلـف أنـواع التعلـيم        يوجد فصل جنـساين حمـدد لـيس فقـط         ”يشري التقرير إىل أنه      - ٢٠
، يف   بـني اجلنـسني    أيضا فصل كبري  يوجد  ” كما أنه    “، وإمنا أيضا يف اختيار املهنة      عامة الثانوي

ما هي التدابري املوجودة لتـشجيع املـرأة والرجـل          . “نة يف التعليم من املستوى الثالث     اختيار امله 
 تلك التدابري؟ أثر وعلى متابعة الدراسات والوظائف غري التقليدية، وما ه

 
 عمالةال

وإضـافة إىل الزيـادة يف األجـور        .  التقرير التفاوت يف األجور بني املـرأة والرجـل         ناقشي - ٢١
ـــ   يف  أكــربرو أن التفــاوت يف األجــُحــسبان يف املائــة يف القطــاع العــام، ومــع  ٥٠الــيت تقــدر بـ

 هـذه املـشكلة، ومـا هـو     القطاع اخلاص، ُيرجى اإلشارة إىل اجلهود األخرى اليت ُبذلت ملعاجلـة      
 .أثر تلك اخلطوات

 أجـر   إذا قـام رب العمـل بـدفع       ”يشري التقرير إىل أنه مبوجب قـانون املعاملـة املتـساوية             - ٢٢
 يتـصل مباشـرة بعالقـة قانونيـة         -أدىن للمرأة ُيعفى من املسؤولية إذا كان هنـاك سـبب منطقـي              

ذه القاعدة ليـست مناسـبة يف حالـة          وه . وفقا لتقييم موضوعي   معينة للفرق بني مستويي األجر    
ُيرجـى  . “فال ينبغي إتاحة إمكانية االستثناء هـذه      التفاوت بني األجور املدفوعة للرجل واملرأة،       
 مبوجب القـانون، وإذا كـان األمـر كـذلك       متاحااإلشارة إىل ما إذا كان هذا االستثناء ال يزال          

 .ة معينةما هي اجلهود اليت ُتبذل لتغيريه، يف نطاق فترة زمني

__________ 
 .٣٢٠املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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يــشري التقريــر إىل الفــصل األفقــي يف ســوق العمــل، ويــشري إىل أن حــوايل ُربــع مجيــع      - ٢٣
املــرأة ويــشري أيــضا إىل فــصل رأســي، حيــث ال تــزال . الفنــيني قــد أصــبحوا مــن اإلنــاث تقريبــا

 ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت تتخـذ             . اإلدارية/بأقل مما يلزم يف الوظائف العليا      ممثلة
 مـن   ١ملعاجلة هذه احلالة، مبا يف ذلك من خـالل اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة                      

 .للجنة ٢٥ من االتفاقية، والتوصية العامة ٤املادة 
 

 الصحة

يشري التقرير إىل ارتفاع معدالت الوفيـات بـني النـساء بـسبب الـسرطان، مبـا يف ذلـك                     - ٢٤
يرجــى تقــدمي مزيــد مــن . لــون وســرطان املبــيضســرطان الرئــة وســرطان الثــدي وســرطان القو

 .التفاصيل بشأن التدابري الوقائية والتدابري األخرى املتخذة ملعاجلة هذه احلالة، وآثارها

يرجى تقدمي مزيد من التفاصـيل بـشأن اجلهـود املبذولـة للتـصدي للتـدخني واسـتهالك                 - ٢٥
 .الكحول، وإساءة استخدام األدوية فيما بني النساء

، بــأن تعــزز الدولــة الطــرف براجمهــا  ٢٠٠٢وصــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة عــام  أ - ٢٦
املعنية بالتثقيف اجلنسي للفتيات والفتيان، واختاذ كل التـدابري املناسـبة لتعزيـز الـسلوك اجلنـسي                 
املتـسم باملـسؤولية واختــاذ كـل اخلطــوات املناسـبة لوقــف اسـتخدام اإلجهــاض كوسـيلة لتنظــيم       

 كــان معــدل اإلجهــاض ال يــزال مرتفعــا، وأن  ٢٠٠٤شري  التقريــر أنــه يف عــام  يــو. )٥(النــسل
 يف املائة من حاالت اإلجهاض كانت لنساء دون العشرين من العمـر، وأن وسـائل                ١٢حوايل  

يرجـى تقـدمي بيانـات مـستكملة عـن معـدل اإلجهـاض              . منع احلمل احلديثة باهظـة الـثمن جـدا        
 إمكانية الوصول علـى نطـاق واسـع إىل معلومـات تنظـيم              واإلشارة إىل اجلهود املبذولة لضمان    

 .األسرة ووسائل منع احلمل بتكلفة زهيدة
 

 نساء الغجر

ان الـيت تواجههـا نـساء الغجـر،     يشري التقرير إىل سلـسلة مـن املـشاكل وحـاالت احلرمـ         - ٢٧
ن يرجـى تـوفري مزيـد مـ       . يف ذلك ما يتعلق بالتعليم والـصحة والـسكن والفـرص االقتـصادية             مبا

ويرجى بصفة خاصة اإلشـارة إىل مـا إذا         . التفاصيل بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املشاكل      
كانت هناك سياسة أو استراتيجية حمددة قائمة، وهلا أهداف ومقاصد وجـداول زمنيـة، تكفـل                

 . التغلب على حاالت احلرمان اليت تواجهها نساء الغجر
 

__________ 
 .٣٣٠املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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 املرأة الريفية  

إىل أن حالـة املـرأة الريفيـة، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بالعمالـة وااللتحـاق                     يشري التقريـر     - ٢٨
ومـن ناحيـة أخـرى،      . باملدارس والصحة، ليست مواتية، بقدر حالة املرأة الـيت تعـيش يف املـدن             

رأة تــؤثر يف كــل مــن الرجــل واملــ ”فهــو يقــر بــأن حالــة احلرمــان املوجــودة يف املنــاطق الريفيــة   
ويف ضـوء هـذه احلالـة،       . “تفرض أعبـاء وضـغوطا أكـرب، علـى املـرأة          ولكنها يف بعض احلاالت     

ــتم     ــا إذا كــان ي ــة    إدراج يرجــى اإلشــارة إىل م ــساين يف سياســات وخطــط التنمي املنظــور اجلن
تعزيز املـساواة بـني   من حيث   تلك السياسات واخلطط،     يفالريفية، وما هي األولويات الواردة      

 .اجلنسني
 

 الزواج والعالقات األسرية

 أنو“ لقــصر الــزواج بــإذن يــصدر عــن ســلطة الوصــاية جيــوز ل” هيــشري التقريــر إىل أنــ - ٢٩
مزيد مـن املعلومـات عـن األسـباب         تقدمي  يرجى  . تؤخذ يف االعتبار  “ ل الزوجني اطفأمصاحل  ”

 .اليت تربر زواج من هم دون سن الرشد، وكيف تراعى مصاحل القصر
 

 ٢٠، املادة ١ الربوتوكول االختياري والتعديالت على الفقرة

يرجى وصف التدابري احلكومية اليت يعتـزم القيـام هبـا، أو املوجـودة لنـشر الربوتوكـول                   - ٣٠
يرجــى أيــضا اإلشــارة إىل أي تقــدم حيــرز جتــاه قبــول تعــديل  . االختيــاري وتــشجيع اســتخدامه

 .  من االتفاقية٢٠املادة من ، ١الفقرة 

 


