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على مجيع أشكال اتفاقية القضاء 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط١١

   يف سياق النظر يف التقارير الدوريةةقائمة القضايا واألسئل    

  هنغاريا    
السابع الدوريَّْين   يف تقرير هنغاريا اجلامع لتقريريها       ةنظر الفريق العامل ملا قبل الدور       
  .)CEDAW/C/HUN/7-8(والثامن 

  مسائل عامة    
 املشمولةيتضمن التقرير بيانات حمدودة مصنفة حسب نوع اجلنس يف مجيع اجملاالت              -١

ع البيانات وحتليلها يف البلد عموماً، واإلشارة       يرجى تقدمي معلومات عن حالة مج     . باالتفاقية
إىل أي مدى جيري مجع البيانات على أساس تصنيفي من أجل تبني وضع املرأة اسـتناداً إىل                 
عوامل مثل العمر والوضع االجتماعي واالقتصادي واملوقع احلـضري أو الريفـي والِعـْرق              

تزم هبا احلكومة حتسني مجع البيانـات       لطريقة اليت تع  وُيرجى وصف ا  .  اإلثين والدين  واالنتماء
  .املصّنفة املتعلّقة مبجاالت االتفاقية
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  وضع االتفاقية القانوين وإطاُرها املؤسَّسي    
 من الدستور توفر احلماية ضد التمييز على أساس نوع          ٦٦يشري التقرير إىل أنّ املادة        -٢

 من االتفاقية وفقاً    ١ع املادة    ُيرجى شرح كيفية تالؤم هذا التعريف م       .)١()٨٠الفقرة  (اجلنس  
  ).١٣، الفقرة CEDAW/C/HUN/CO/6(ملا أوصت به اللجنة ضمن توصياهتا السابقة 

ويرجى تقدمي معلومات عن أية دعاوى قضائية اسُتظهر فيها بأحكام االتفاقية أو طُبقت               -٣
شارة إىل كيفية قيـام  ويرجى اإل. فيها االتفاقية مباشرة أو أشري إليها يف سياق اإلجراءات القضائية  

الدولة الطرف برفع مستوى الوعي واملعرفة لدى النساء بشأن حقـوقهن املنـصوص عليهـا يف                
. بشأن َسْير البالغات وعمليات التحقيق املنصوص عليها يف بروتوكوهلـا االختيـاري           واالتفاقية  

نون يتلقون تـدريبات    وُيرجى أيضاً اإلشارة إىل ما إذا كان القضاة واحملامون ومسؤولو إنفاذ القا           
  ).١١، الفقرة CEDAW/C/HUN/CO/6(خاصة باالتفاقية، طبقاً لتوصيات اللجنة 

ويرجى تقدمي معلومات حمدثة عن اإلجراءات املتخذة لتعزيز والية هيئـة املـساواة يف                -٤
. الليتهااملعاملة وتزويدها باملوارد البشرية واملالية الالزمة ومنحها سلطة اختاذ القرار، وضمان استق           

؟ ما هـي    ٢٠٠٧ما عدد قضايا التمييز ضد املرأة اليت عرضت على هيئة املساواة يف املعاملة منذ               
األسس اليت اسُتند إليها وكيف كانت نتائج هذه القضايا؟ يرجى أيضاً تقـدمي معلومـات عـن           

  .ير من التقر٨٨األنشطة املنفذة لتوعية النساء باهليئة على حنو ما هو مذكور يف الفقرة 

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
االستراتيجية الوطنية لتعزيز املساواة بني     "يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيالً بشأن         -٥

يبيِّن ومع أن التقرير  . وآلية تنفيذها " ٢٠٢١-٢٠١٠ املبادئ التوجيهية واألهداف     -اجلنسني  
ذكر ما إذا كانت هناك أنـشطة       ُيرجى أيضاً   ) ٣-١الفقرات  (أهداف االستراتيجية الوطنية    

 غايات لرصـد  دوما إذا مت وضع جداول زمنية وحتدي. حمددة ُخطِّط هلا إلجناز تلك األهداف 
ويرجى أيضاً بيان أية هيئة حكومية ستضطلع بتنفيذها، وهل اجملتمـع           . االستراتيجية الوطنية 

 اجلهة اليت تقوم    ما هي املدين منخرط يف هذه العملية وأيضاً هل هناك رصد وتقييم منتظمان و           
  .هبما
ويرجى تقدمي معلومات عن آليات التنسيق بني الشبكة الوطنية لتكافؤ الفـرص وإدارة       -٦

  ).٩٧-٩٦الفقرتان (سياسات األسرة، وبني جملس املساواة بني اجلنسني وجملس سياسة األسرة 

__________ 

 السابع والثامن للدولة  ما مل يشر إىل خالف ذلك، حتيل أرقام الفقرات إىل التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني              )١(
 ).CEDAW/C/HUN/7-8(الطرف 
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 قانون احلصص   ٢٠٠٧قرير، رفض الربملان سنة     استناداً إىل املعلومات الواردة يف الت       -٧

وُيرجى شرح العوامل اليت اعترضت مترير التشريع واإلشارة إىل         . لتعزيز التكافؤ بني اجلنسني   
التدابري اجلديدة املتخذة لتعزيز وتسريع املساواة الفعلية بني النساء والرجال، مبـا يف ذلـك               

جنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة          هبـا الل   أوصـت التدابري اخلاصة املؤقتة وفق ما      
)CEDAW/C/HUN/CO/6 ٢٥، الفقرة.(  

  القوالب النمطية    
ُيسلِّم التقرير بدور وسائط اإلعالم يف إدامة القوالب النمطية للتمييز بني اجلنـسني               -٨

"  العام للخطاب والسلوك املتحيزين ضد املـرأة، يف وسـائط اإلعـالم     ‘القبول‘"ويشري إىل   
 إىل أن القضاء على القوالب النمطية يشكل أحد أبـرز           ويشري التقرير أيضاً  ). ١٢١ الفقرة(

ويف هذا السياق، ُيرجى تقدمي    ). ١٢٦الفقرة  (الواجبات لتحقيق املساواة بني الرجال والنساء       
وفضالً . معلومات بشأن اخلطوات املتخذة أو املخطَّط هلا ملكافحة القوالب النمطية اجلنسانية          

ى أيضاً تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة إلزالة الصور النمطية عن املرأة            عن ذلك، يرج  
السائدة يف وسائط اإلعالم وبيان ما إذا كان مهنيو اإلعالم قد تلقَّوا برامج تـدريب مهـين                 

ويرجى تقدمي معلومات عن عدد     . لضمان القضاء على التمييز ضد النساء يف وسائط اإلعالم        
  ).١١٥الفقرة ( فيها اهليئة الوطنية لالتصاالت واملتصلة بصور متييزية للمرأة احلاالت اليت بّتت

  العنف ضد املرأة    
ىل أماكن وقوع حاالت العنف إاستناداً إىل املعلومات املستقاة، فإن استدعاء الشرطة      -٩

املرتيل قد يفضي إىل إصدار أمر زجري مستعجل سارٍ لثالثة أيام بدالً من توجيـه اهتامـات           
ويرجى تقدمي بيانات عن عدد األوامر الزجرية الصادرة منذ اعتماد التعـديل            . مباشرة فورية 

وعدد الدعاوى القضائية املرتبطة ) ١٣٦الفقرة  (٢٠٠٥لعام ) Act XCI(على القانون اجلنائي 
كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف بصدد اختاذ خطوات إلعـادة النظـر يف                . هبا

ويرجـى تـوفري    . ائية اليت يقال عنها إهنا غري حازمة يف حاالت العنف املرتيل          سياستها القض 
 احملكمـة  هبـا    تأمرمعلومات إحصائية عن عدد التحقيقات مبا فيها املالحقات القضائية اليت           

ويرجى توفري معلومـات    . ٢٠٠٧ترتب عليها من إدانات يف حاالت العنف املرتيل منذ           وما
ن إيواء النساء ضحايا العنف وحتـسني       كدفة إىل زيادة عدد أما    عن خطط الدولة الطرف اهلا    

  .طاقتها االستيعابية، يف سياق تأمني اإليواء واملساعدة الالزمة للنساء من الضحايا
، الدولة الطرف على تعريـف جرميـة        السابقةوحثت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية        -١٠

ن تعريفها على أهنا تنطوي على أهنـا        االغتصاب على أهنا اتصال جنسي بغري رضا عوضاً ع        
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ويـشري التقريـر إىل أن      ). ٢١، الفقرة   CEDAW/C/HUN/CO/6(استخدام للقوة أو التهديد     
ويرجى بيان ما هي الضمانات ). ١٧٦الفقرة (القانون اخلاص باالغتصاب مل يشهد أي تغيري      

تقدمي تفاصيل إضافية   ويرجى  . املوجودة لكفالة احلماية الالزمة جلميع النساء من االغتصاب       
الذي يعتربه التقرير أحد عناصـر جـرائم        " ماإلجراجمرم معتاد على    "بشأن حتديد مصطلح    

ويرجى تفسري سن الرضا واالستثناءات     . العنف كاالغتصاب واالعتداء على السالمة البدنية     
 ١٤ و ١٢تيات ما بني    الواردة يف القانون واليت تقوم فيها هتمة مضاجعة األطفال، ال سيما الف           

ويرجى تقدمي بيانات عن عدد     ). ١٨٤الفقرة  (، على التغرير وليس االغتصاب      سنة من العمر  
حاالت اغتصاب النساء املبلغ عنها وقضايا املتابعة القضائية واألحكام الصادرة على اجلنـاة             

  .٢٠٠٧منذ 

  االجتار واالستغالل اجلنسي    
املتخذة ملواءمة تعريف االجتار مـع بروتوكـول        يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات        -١١

، CEDAW/C/HUN/CO/6(بالريمو، وفقاً لتوصية اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة            
ويرجى تقدمي بيانات مصنفة عن عدد حاالت االجتار بالبشر، مبا يف ذلك النـساء       ). ٢٣ الفقرة

. واألحكام املفروضـة علـى اجلنـاة     وفتيات ونساء الغجر، مرفقاً بعدد احملاكمات واإلدانات        
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن آليات التنسيق بني أجهزة الشرطة والقضاء والسلطات املعنية             
حبماية الطفل ومنظمات اجملتمع املدين يف سبيل الكشف والوقاية وإعادة تأهيل النساء والفتيات             

  .ال االجتار باألشخاصجم واللوايت يقعن ضحايا االستغالل اجلنسي يف القطاع السياحي

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
يرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة لتذليل الصعوبات اليت تعترض تعزيـز              -١٢

ويرجى تقدمي معلومات   .  من التقرير  ٢١٤ السياسية للمرأة واملشار إليها يف الفقرة        املشاركة
ى غرار نظام احلصص اإللزامية، هبدف ضمان التمثيل النـّدي          عن التدابري اخلاصة املؤقتة، عل    

للنساء يف مراكز القيادة ومناصب صنع القرار يف القطاع العام وتعزيز مـشاركة النـساء يف            
  .صنع القرار االقتصادي

  التعليم    
يفيد التقرير بأن نسبة عالية جداً ممن يتركون التعليم الرمسي لالنتقـال إىل التعلـيم                 -١٣
ويرجى تقدمي بيانات إحصائية عـن نِـَسب   ). ٢٨٩الفقرة  (ص، تعود إىل فتيات الغجر      اخلا

انقطاع الفتيات الغجر عن الدراسة، وأيضاً معلومات عن التدابري املتخذة لدعمهن يف مواصلة             
وهل مت اعتماد أي برامج دعم مالية للطالبات الغجر يف املـدارس الثانويـة؟ وأي               . تعليمهن
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 اللجوء إليها إزاء تعّرض فتيات الغجر للتحرش واالسـتغالل يف املـدارس؟             تدابري وقائية مت  
مبادئ ) ٢٠١٢(ويرجى بيان إىل أي مدى أدجمت املناهج الوطنية اجلديدة للتعليم األساسي            

  .املساواة وعدم التمييز بني اجلنسني

  العمل    
وى متثيل املرأة بني    يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملواجهة التدين يف مست           -١٤

 ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة لسد الفجوة بـني مرتبـات             .أرباب املشاريع 
، مبـا يف ذلـك   )٢٣٨الفقرة (النساء والرجال والقضاء على التمييز املهين يف الدولة الطرف   

اوي القيمـة،   التدابري التشريعية اليت تكفل األجر املتساوي بني املرأة والرجل عن العمل املتس           
). ٢٧، الفقرة   CEDAW/C/HUN/CO/6(وفقاً للتوصية الواردة يف املالحظات اخلتامية السابقة        

ويرجى تقدمي بيانات إحصائية تبني االجتاهات مع مرور الزمن بشأن أوضاع النساء يف جمال              
ت الرمسية   والعمل يف املناطق احلضرية والريفية يف القطاعني العام واخلاص ويف القطاعا           ةالوظيف

وأيضاً بشأن التدابري املتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص للنساء وفـق املطلـوب يف        . وغري الرمسية 
ويرجى تقـدمي   ). ٢٧، الفقرة   CEDAW/C/HUN/CO/6(املالحظات اخلتامية السابقة للجنة     

اخلـاص  ) ٢٠١١(معلومات عن تأثري قانون االستحقاقات التقاعدية من الضمان االجتماعي  
  . ال سيما اجلانب املتعلق منه باالستحقاقات التقاعديةبالنساء،

  الرعاية الصحية    
) ٨، الفقـرة    CEDAW/C/HUN/CO/6(حثت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -١٥

ويرجى . الدولة الطرف على رصد املراكز الصحية العامة واخلاصة اليت ُتجري عمليات تعقيم           
ذت ملراقبة مجيع املستشفيات مبا يضمن التزامها بـاإلجراءات         تقدمي تقرير عن التدابري اليت اخت     

وما هي التدابري احملددة املعتمـدة مـن قبـل          ). ٧٥الفقرة  (اجلديدة املتعلقة باملوافقة الواعية     
؟ ويرجى كذلك إعالم "طوارئ طبية"احلكومة واليت تكفل توقف عمليات التعقيم حتت قناع      

د بشأن املوافقة الواعية على عمليات التعقيم يتماشـى مـع      اللجنة مبا إذا كان التشريع اجلدي     
املعايري الطبية اليت أوصت هبـا اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة             لية و حقوق اإلنسان الدو  

)CEDAW/C/HUN/CO/6 ٨، الفقرة.(  
واستناداً إىل املعلومات املستقاة، ينص الدستور اجلديد على محاية احلياة منذ حلظـة               -١٦

 ضوء هذا احلكم الدستوري، يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من أجل             ويف. احلمل
ويرجى أيضاً تقدمي معلومـات عـن التـدابري         . محاية فعالة حلقوق النساء اجلنسية واإلجنابية     

املعتمدة لوضع حبوب منع احلمل يف حاالت الطوارئ، املسجلة من جانب املعهد الـصيديل              
  .، قيد التداول التجاري مبا يكفل حصول النساء عليها٢٠١٢مايو /الوطين يف أيار
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  النساء الريفيات    
وإذْ يعزو  . ، فإن أوضاع النساء الريفيات متدهورة     )٢٩٥الفقرة  (استناداً إىل التقرير      -١٧

التقرير هذا التدهور إىل نواقص يف البىن التحتية ويشري إىل اجلهود املبذولة لتحـسني النقـل                
 معلومات إضافية عن العقبات احملددة اليت تواجهها النساء الريفيـات يف            العام، يرجى تقدمي  

سبيل التمتع الكامل حبقوقهن وعلى قدم املساواة مع غريهن وفق االتفاقية، مبا يف ذلك كيفية               
  .التصدي هلذه العقبات

  الفئات احملرومة من النساء    
ية لربنامج عقد إدماج الغجر     يرجى تقدمي بيانات إضافية عن تطبيق اخلطة االستراتيج         -١٨

ويرجى تقدمي بيانات إضافية عن التدابري احملددة املتخذة للتـصدي للتمييـز            ). ٢٩٣الفقرة  (
وأي تدابري جيري اختاذها    . الصحيةالواسع النطاق ضد النساء والفتيات الغجر يف نظام الرعاية          

  ).٢٩١الفقرة (ات الغجر ملواجهة النَِسب العالية حلاالت احلمل لدى املراهقات يف جمتمع
واستناداً إىل املعلومات املستقاة، ال يفرض التشريع احمللي مالءمة معقولة للتجهيزات             -١٩
اإللزامية عمومـاً إىل أي     ، وتفتقر األحكام القانونية     ات األشخاص ذوي اإلعاق   متطلباتمع  

ري الـسياساتية الـيت   وما هي اإلجراءات التشريعية والتداب . إشارة إىل النساء ذوات اإلعاقات    
اعتمدهتا الدولة الطرف من أجل االعتراف حبقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقات وإعمال            

  .هذه احلقوق، ومن أجل توفري تكافؤ الفرص والقضاء على التمييز يف هذا اجملال

        


