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نظراً لغياب السيدة جاسبار، تولت الرئاسة السيدة جرب نائـب          
 .الرئيس

 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف إطار املادة          

 )تابع(من االتفاقية  ١٨
 )تــــــابع(التقريــــــر الــــــدوري الــــــسادس هلنغاريــــــا     
 )CEDAW/C/HUN/6 ،CEDAW/C/HUN/Q/6و Add.1( 

ــاًء علــى دعــوة الرئيــس  - ١ ــا  ةبن  اختــذ أعــضاء وفــد هنغاري
 . اللجنةعند طاولةأماكنهم 

 دعت الوفد إىل مواصـلة الـرّد علـى األسـئلة            :الرئيسة - ٢
 مـن   ٩ إىل   ٧ق يف إطـار املـواد       اليت أثـريت يف االجتمـاع الـساب       

 .االتفاقية
 ٩ إىل ٧املواد 

ــا (الــسيدة رو - ٣ قالــت إن الــشكاوى املقدمــة  ): هنغاري
بشأن التحرش اجلنسي كثرياً ما يـتم سـحبها قبـل أن حتـال إىل               
احملاكم ألنه برغم ُنظم محاية الـشهود، يـصعب احلـصول علـى             

 .شهود ليدلوا بشهادهتم
قالـت إن احلكومـة تنظـر       ): يـا هنغار (السيدة بـوزاس   - ٤

يف إنشاء جلنة وزارية معنية حبقوق اإلنسان جتتمع ست مـرات        
يف السنة لتنـسيق ورصـد أنـشطة حقـوق اإلنـسان مبـا يف ذلـك                 

 يفتقدمي التقارير إىل خمتلف هيئـات املعاهـدات يف حـني ُتمثّـل              
اللجنـــة منظمـــات اجملتمـــع املـــدين واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة 

ميــة العاملــة يف امليــدان وبــذلك يــتم إرســاء      واملؤســسات العل
 .عالقة مؤسسية تدعو احلاجة إليها

قالــت إن اللجنــة الفرعيــة ): هنغاريــا (الــسيدة ماكــار - ٥
 واملنبثقـة عـن اللجنـة الربملانيـة         ،اجلديدة املعنية مبساواة اجلنسني   

. حلقــوق اإلنــسان تتــألف بــصورة متــساوية مــن رجــال ونــساء
فربايـر ونـّسقت   /منـذ شـهر شـباط    اجتمعت ثـالث مـرات    وقد

مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل ولكنـها وضـعت خطـة       
 .عملها اخلاصة هبا

ومضت تقول إن وزارة الشؤون االجتماعيـة والعمـل          - ٦
علــى فــا علــى مــدار ســنوات كَ لإلحــصاء َعيواملكتــب املركــز

ــوع        ــصّنفة حــسب ن ــات م ــرح بيان ــة إحــصائية تط ــشر حولي ن
وفيما مل يتم بعد تغطيـة اإلدارة العامـة         . اجلنس يف ميادين شىت   

احمللية إال أهنا تورد بيانات مقبولة بشأن عدد النساء يف املواقـع            
 .القيادية مبختلف الوزارات

ــتراكي   - ٧  بـــصورة اعتمـــدوأوضـــحت أن احلـــزب االشـ
ني املرشــحات يف  ك يف املائــة لــتم ٢٠مــستقلة حــصة قوامهــا   

 املعـــروض أمـــام املناصـــب الوطنيـــة ولكـــن مـــشروع القـــانون 
 املقــرر مناقــشته واعتمــاده يف اخلريــف يغطــي القــوائم  ،الربملــان

احمللية والوطنية للمرشحات ويتم نشره مقدماً قبل االنتخابات        
شـريطة أن تتـألف القــوائم اجملمعـة بـصورة متــساوية مـن نــساء      

 ومعظمهـم مـن     - أعضاء الربملـان  ولكي يتسىن جعل    . ورجال
ــر حــساسية إزا -الرجــال  ــسانية   أكث ــز مــع ء املــسائل اجلن تعزي

عمليــة اختــاذ القــرارات علــى أســاس منــصف ختطــط احلكومــة   
ــةإلرســال  ــسألة إىل كــل عــضو يف    حزم ــق بامل ــات تتعل  معلوم

يـوم  ”الربملان وإىل فعاليـات يـتم اإلشـراف عليهـا ومنـها مـثالً               
 .الربملاين“ ٥٠/٥٠
أشـارت إىل وجـود املـرأة       ): هنغاريـا  (السيدة بوزاس  - ٨

سلك الدبلوماســي فقالــت إن ثلــث املــوظفني املهنــيني يف  يف الــ
 كما أن الوزارة ترأسها سـيدة       ،وزارة اخلارجية هم من النساء    

 سـيدة   ٢١فضالً عن سيدة أخرى هي أمني الدولـة إضـافة إىل            
ــى أن . أخــرى يف مــستوى اإلدارة الوســطى  ــصورة فيمــا  عل ال

ألمــر يتعلــق باإليفــاد إىل اخلــارج ليــست برَّاقــة حيــث يقتــصر ا 
على ثالث سيدات كرئيسات للبعثـات وسـت سـفريات فقـط      

. رغم أن هناك مزيداً من النـساء يعملـن يف املـستوى القنـصلي             
أن خطــة تكــافؤ الفرصــة لــدى الــوزارة تــستهدف حتقيــق   بيــد 
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توازن أفضل بني اجلنسني وإن كان التقّدم لشغل الوظـائف ال           
رون علـى   اجلميع ُيختـا  فـ يشهد أي متييـز بـني الرجـال والنـساء           

 .أساس مؤهالهتم
ــسيدة رو - ٩ ــا (الـ ــة   ): هنغاريـ ــة الفرعيـ ــت إن اللجنـ قالـ

الربملانية املعنية مبساواة اجلنسني مل يرَسـل إليهـا بعـد ُنـسخ مـن               
التقرير برغم أن النص متاح على الصفحة اإللكترونيـة لـوزارة           
الــشؤون االجتماعيــة والعمــل وإن كانــت الــوزارة قــد قــررت  

 .سألة إىل اللجنة الفرعية يف اخلريفتقدمي تقرير عن امل
 ١٤ إىل ١٠املواد 
ــيم  الحظــت أن : الــسيدة ســيمز - ١٠ احلــصول علــى التعل

لــيس مــشكلة بالنــسبة لفتيــات ونــساء الرومــا وإن كــان هنــاك  
 وسـألت   ،معاملة متييزيـة إىل حـٍد مـا عنـدما يلـتحقن باملـدارس             

لدراسـية  التغيريات يف املناهج ا   يف إطار   إذا ما كانت احلكومة،     
ــة إىل مكافحــة   ــبالرامي ــة اجلامــدة، تزمــع إدراج  القوال  النمطي

صور إجيابية لنساء الروما وإذا مـا كانـت تتـوخى اختـاذ تـدابري               
مرحلية خاصة للتعامـل مـع قـصور التعلـيم بـني صـفوف نـساء                

 .الروما
يف احلكومـة  جهـود   فيما أثنت علـى     : السيدة بيمنتيل  - ١١
جهاض كوسيلة لتنظـيم األسـرة      لعمل على تقليل استخدام اإل    ا

فقد أعربت عن القلق ألن كّراسات تنظيم األسـرة الـيت أحيـل             
إليهـــــــا يف الـــــــردود علـــــــى قائمـــــــة القـــــــضايا واملـــــــسائل   

)CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1   ــسؤال ــى الــ ــرّد علــ ) ٢٥، الــ
ميكـــن اســـتخدامها لتنفيـــذ جـــدول أعمـــال حمـــافظ يـــرفض       

 وسـائل   اإلجهاض من أساسه وتساءلت أيـضاً عّمـا إذا كانـت          
 .منع احلمل زهيدة الثمن يف هنغاريا

أثنت على احلكومة بالنسبة للمبـادرات      : السيدة باتن  - ١٢
فيمـا يتعلـق     القانونية والـسياسة     اجملاالتالكثرية اليت اختذهتا يف     

ــةب ــا إذا كانــت التــشريعات الــيت تكفــل   .العمال  وتــساءلت عّم
لــيت احلــوافز ألربــاب العمــل كــي يوظفــوا نــساء مــن الفئــات ا   

 ومـا هـي     ،يصعب عليها دخول سوق العمل جنمت عنها آثـار        
نوعيــة اخلــدمات الــيت قُــدمت إىل هــؤالء النــساء احملرومــات يف 

 من جانـب    ٢٠٠٦  و ٢٠٠٤إطار املشاريع املمولة بني عامي      
الصندوق االجتماعي األورويب وما إذا كانت مبادرة املـساواة         

قـــد حققـــت  ٢٠٠٤االجتماعيـــة احملليـــة الـــيت بـــدأت يف عـــام 
 ورغبـــت كـــذلك يف معرفـــة األســـلوب الـــذي تتبعـــه  .جناحـــاً

تــشجيعاً احلكومــة يف تنفيــذ أحكــام حمــدَّدة مــن قــانون العمــل   
على التوسع يف اعتماد تصنيفات الوظائف علـى أسـاس عـادل            

 ُنظم جداول األجور وبرامج الفرص املتكافئـة مـن جانـب           يفو
يكفـل دفـع    أصحاب األعمال يف القطـاعني العـام واخلـاص مبـا            

وذكـرت أن مـن املفيـد       . األجر املتساوي عن العمل املتـساوي     
كــذلك تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن أســلوب احلكومــة يف 
ــوانني يف      ــة الق ــامالت خــارج نطــاق محاي ــساء الع ــساعدة الن م
القطاع غري الرمسي املتوسع مبا يف ذلـك تقـدمي إحـصاءات عـن              

 .ةعدد النساء وعن القطاعات املهنية ذات الصل
 تـساءلت عّمـا إذا كانـت نـساء الرومـا      :الـسيدة شـن   - ١٣

تــصل إلــيهن الــربامج واخلــدمات احلكوميــة الكــثرية املتــصلة       
 وأعربـــت عـــن اعتقادهـــا بـــضرورة أن تطـــرح ،بـــصحة املـــرأة

احلكومة الُسبل الكفيلة جبعل وسائل منع احلمل زهيـدة الـثمن           
 .رةحبيث ال يـتم اللجـوء إىل اإلجهـاض كوسـيلة لتنظـيم األسـ              

كما تساءلت عن مدى إتاحـة وسـائل ملنـع احلمـل يف هنغاريـا               
 .خبالف احلبوب

 تساءلت عّما إذا كان برنـامج التنميـة         :السيدة بيغوم  - ١٤
الـرّد  (الريفية اجلديد يف هنغاريا، الـذي ميّولـه االحتـاد األورويب            

الحتياجـات الـصحية    ا بـصورة شـاملة      يلـيب ) ٢٧على الـسؤال    
ية للنساء الريفيات مبا يف ذلك نساء الرومـا         والتعليمية والتشغيل 
 ومـا هـي اخلطـوات احملـددة الـيت تتخـذها             ،وهن األكثر انعزاال  
زارعات املسنات على االحتفـاظ بقـدرهتن       احلكومة ملساعدة امل  

التنافــسية أو لتــدريب النــساء علــى املهــارات اجلديــدة يف جمــال 
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ــة     ــة وكفال ــة احلديث ــه الزراع ــا تتطلب ــشاريع مب ــيهن تنظــيم امل  تلق
 .لالئتمان والتسهيالت الالزمة على قدم املساواة مع الرجال

قالت إنه من بـني مجيـع فئـات         ): هنغاريا (السيدة رو  - ١٥
ــة   ــات اإلثني ــواع     يفاألقلي ــا أســوأ أن ــة الروم ــاين فئ ــا، تع  هنغاري

 ظلـت احلكومـة ناشـطة يف        ١٩٩٣ ومنذ عـام     .التحيُّز والتمييز 
شعب الرومـا كمـا أن املنـهج        سعيها التـرويج لـصورة إجيابيـة لـ        

الوطين الدراسي أصبح حيتوي علـى مـواد تتعلـق بثقافـة الرومـا        
وبرامج التعليم املبكرة حتتفـل بـالتنوع الثقـايف كمـا ُيطلـب إىل              

 مبـــا يف ذلـــك فـــصول ،املـــدارس تقـــدمي منـــهج دراســـي حملـــي
ــة ولغــة الرومــا إذا  ،دراســية طلــب ذلــك عــدد  مــا  بــشأن ثقاف

بذَل جهود ملكافحـة التنمـيط الـسليب يف    كاٍف من اآلباء كما تُ   
ــة مــن      ــوعي باملــسامهات اإلجيابي ــادة ال وســائل اإلعــالم مــع زي

 .جانب األقليات إىل اجملتمع والثقافة يف هنغاريا
يونيـه  / حزيـران  ٢٥وذكرت أن قراراً برملانياً اختذ يوم        - ١٦

ويرمـي إىل حتـسني      ، ليشكل واحداً مـن معـامل الطريـق        ٢٠٠٧
ــا االجتماعيـــة ب النـــهوضألقليـــات بغيـــة تعلـــيم مجيـــع ا أحواهلـ
مشلت التـدابري ذات الـصلة افتتـاح املزيـد مـن           قد  واالقتصادية و 

يف التعلـيم وتقـدمي     بني الطالب   املدارس وإلغاء أساليب الفصل     
مــنح لألطفــال احملــرومني واســتعراض التــشريعات ذات الــصلة   

 .ووضع خمططات جتمع بني التعليم والعمل
قالـت إن اجلهـود الراميـة إىل    ): هنغاريـا  (يبالسيدة را  - ١٧

تقــدمي الثقافــة اجلنــسية للــشباب دون الرابعــة عــشرة وختفــيض   
 كوسـيلة لتحديـد النـسل مشلـت اعتمـاد           ضاللجوء إىل اإلجهـا   

 ومثـة   .الربملان برناجماً صحياً للشباب يركّز على تنظـيم األسـرة         
شبكة وطنية مـن ممرضـي املقاطعـات ُتعـد مـسؤولة عـن تقـدمي                
ــامج داخــل املنــشآت     الثقافــة الــصحية واجلنــسية يف إطــار الربن

 عــدد املمرضــني   يرتفــع  كمــا ،التعليميــة يف كــل أحنــاء البلــد   
مبالغ التمويل من جانـب     مع ازدياد   املشاركني يف املقاطعات و   

 ٢٠٠٥ يف عـام     املنفذةالدولة املخصصة لذلك وعدد األنشطة      
 . يف هذا اخلصوصمعايري تقدمي التقاريريف ع توّسالفضالً عن 

تقــــول إن كّراســــات تنظــــيم األســــرة مت    ومــــضت  - ١٨
 الرامية إىل احلفاظ على احليـدة       األغراضتصميمها وفق أفضل    

 ومع ذلك فمن املمكـن باسـتمرار ألي فئـات أن            .واملوضوعية
ــصاحلها اخلاصــة    ــق م ــّسر الرســالة وف ــسُ  .تف ــق ب ــا يتعل بل  وفيم

 قالــت إن احلــصول علــى وســائل منــع احلمــل ومــدى إتاحتــها  
 مــن دوالرات  ٠,٥١تكلفــة حبــوب منــع احلمــل تبلــغ حنــو      

الواليات املتحدة شهرياً وأن مجيع األشكال املقبولـة طبيـاً ملنـع     
 فـــضالً عـــن أن االخنفـــاض امللمـــوس يف عـــدد ،احلمـــل متاحـــة

حــاالت اإلجهــاض الــيت جــرت علــى مــدار الــسنوات العــشر    
ــة خلفــض الل    ــسابقة يوضــح أن االســتراتيجية الرامي جــوء إىل ال

 .اإلجهاض كوسيلة لتحديد النسل حتقق جناحاً
وفيما يتعلق بالنساء الريفيات قالت إهنن ال يتـاح هلـن            - ١٩

ُسبل الوصـول بـشكل جيـد إىل الرعايـة الـصحية أسـوة بنـساء                
 لزيــادة عــدد ســاق ولكــن اجلهــود قائمــة علــى قــدم و ،احلــضر
ُتقـدم  ة املستشفيات وتوسيع نطاق الرعاية املتخصصة اليت        أسّر

كما أن املمارسـني الطبـيني    . حالياً من خالل الوحدات املتنقلة    
 يف املنـاطق النائيـة والريفيـة       شـغل املواقـع   حالياً يـشجَّعون علـى      

ــائج      ــأن نتـ ــن شـ ــة ومـ ــوافز املاليـ ــدمي احلـ ــم تقـ ــالل ُنظـ ــن خـ مـ
ــع  املتوقعــة عــن تكــافؤ فــرص احلــصول علــى   الدراســات األرب

الرعاية الصحية اليت مت إجراؤها برعاية منظمـة الـصحة العامليـة            
 .أن تساعد عملية صنع القرارات يف هذا اجملال

 العمالـة أشـارت إىل قـضايا      ): هنغاريا (السيدة ماكار  - ٢٠
إجــازات األبــوة واألمومــة  مــن فقالــت إن األهــايل يــستفيدون  

 يـستحقوهنا خـالل الـسنوات      املـستخدمون صبح  املدفوعة اليت أ  
نتـائج برنـامج منظمـة      كما أن   . الثالث األوىل من حياة الطفل    

 الــذي مت تنفيــذه عــن طريــق ،العمــل الدوليــة للفــرص املتكافئــة
 يـتم تقييمهـا بواسـطة جلنـة تتـألف           ،ترتيبات الـشراكة اخلمـسة    



CEDAW/C/SR.802 (A( 
 

 

07-44425 5 
 

 وهـذا   .من ممثلني عن احلكومة وعـن املنظمـات غـري احلكوميـة           
ــريف   ال ــال احلـ ــة يف اجملـ ــة وتطويريـ ــم دورات تدريبيـ ــامج ضـ ربنـ

 .مات علـى الـسواء    مات واملـستخدَ  واملهين للنساء غري املستخدَ   
 ومـا   .ومثة مشروع أقيم كذلك جلمع البيانـات بـشأن األجـور          

أصــحاب األعمــال علــى حتــسني  مــع برحــت احلكومــة تعمــل  
نوعية خطط تكافؤ الفرصـة اخلاصـة هبـا وهـي تواصـل التنفيـذ                

ألكثــر فعاليــة لقــانون العمــل لكــي يتــصدى لقــضايا مــن قبيــل  ا
تطبيـق  مـع   يف بعـض القطاعـات      القائمـة   هّوة األجور الشاسعة    

علــى أن مقارنــة . مبــدأ األجــر املتــساوي عــن العمــل املتــساوي
ــشاكل    ــل مـ ــة متثـ ــات املختلفـ ــائف يف القطاعـ ــاالت : الوظـ حـ

التــضارب تبــدو وكأهنــا تتوقــف علــى حجــم املنــشأة ومــا إذا    
 .القطاع اخلاصيف نت تعمل يف القطاع العام أو كا
وأوضــحت أن احلكومــة تبــذل جهــداً هــائالً إلضــفاء    - ٢١

 مـرتيل، الطابع الرمسي على أمناط العمل الذي يتم علـى أسـاس            
وغريه من أنواع العمالة غري املنظمة مع إدماج اقتصاد الـسوق           

 .السوداء ضمن االقتصاد الرمسي
ارسات التمييزيـة يف التوظيـف فـإن        وفيما يتعلق باملمم   - ٢٢

حقيقة السماح بطرح أسـئلة بـشأن احلالـة الـصحية والزواجيـة             
ينبغـي عـدم طـرح       و .تؤثِّر بوضوح علـى فـرص توظيـف املـرأة         

األســئلة بــشأن احليــاة األســرية كمــا ال ينبغــي الــسماح بطــرح  
ــدما    ــوظيفي علــى   أســئلة عــن الــصحة إال عن ينطــوي العمــل ال

 .خماطر صحية بعينها
وخلصت إىل القول بأن مبدأ مـساواة اجلنـسني أُدمـج            - ٢٣

 وهــذه الــوزارة ،ضــمن خطــط وزارة الزراعــة والتنميــة الريفيــة
عاكفة على وضع برنامج يتوّجه إىل العدد املتزايـد مـن النـساء             

 كمـــا أن املنظمـــات  ،املـــسنات العـــامالت باملنـــاطق الريفيـــة   
قضايا النـوع    أن تعاجل النسائية غري احلكومية تعمل على كفالة       

 .يف خطة التنمية اجلديدة هلنغاريا

قالــت إن احلكومــة اختــذت    ): هنغاريــا  (الــسيدة رو  - ٢٤
 عاجلـة ملـشاكل     التصدي بـصفة  العديد من املبادرات من أجل      

اإلسكان والعمالة والرعاية الصحية اليت تواجـه مئـات اآلالف          
ــة ويف     مــن شــعب الرومــا ممــن يعيــشون يف املــستوطنات الريفي

وبـدأت بـرامج لتعلـيم الكبارملـساعدة        . املـدن حياء املعزولة ب  األ
شعب الرومـا علـى اللحـاق بركـب التعلـيم الـذي فاتـه خـالل                 

 مــع توزيــع األخــصائيني االجتمــاعيني ليتولــوا تقــدمي   ،الطفولــة
ومـن  . الدعم للمشاريع احلكوميـة يف جمـال اإلسـكان املتكامـل         

االســتراتيجية شــأن خطــة التنميــة اجلديــدة يف هنغاريــا واخلطــة  
للتنمية الريفية أن تستهدفا أفقـر املنـاطق الفرعيـة حيـث يعـيش              

 .معظم شعب الروما
طلبـــت إيـــضاحات تتـــصل مبـــدى : الـــسيدة غاســـبار - ٢٥

ــيح زواج     ــيت تت ــسبب والظــروف ال ــواتر وال ــصغارالت ــذين ال  ال
 . سنة١٧ و ١٦يتراوح عمرهم بني 

 إن الــزواج يف ســن مــا بــني    قالــت :الــسيدة دوســا  - ٢٦
الـسادسة عــشرة والـسابعة عــشرة ال ُيــسمح بـه إال بعــد تقــدمي    
املـــستندات الـــيت تـــشهد بـــأن طـــاليب الـــزواج مناســـبون بـــدنياً 

ــاً للــدخل ،وعاطفيــاً للــزواج  وأهنــم ، وأن لــديهم مــصدراً كافي
عقــد جلــسة اســتماع ُتو. اخنرطــوا يف دورة للمــشورة الزواجيــة

احل القاصـر    حتقيق للتأكـد مـن أن الـزواج خيـدم مـص            إضافة إىل 
احلمـل لـيس مـن األسـس الـيت          رغم أن   و. وأنه يتم بإرادة حرة   
 .يؤخذ بنظر االعتبارإال أنه تدفع ملنح الترخيص 

 قالت إنه يبدو من املستبعد أن الروما        :السيدة نيباور  - ٢٧
 فعــادة ،مــن نــساء ورجــال يعــانون بــنفس الدرجــة مــن التمييــز

 وقائمة التدابري الـيت     ،لتشهد املرأة أشكاالً متعددة يف هذا اجملا      
ُيزِمــع الربملــان اختاذهــا للتعامــل مــع تلــك احلالــة تبــدو وكأهنــا    

وتــساءلت عّمــا إذا كــان هنــاك خــرباء يف     . حمايــدة جنــسانياً 
 الـوزارة يتعـاملون مـع قـضايا         علـى مـستوى   الشؤون اجلنسانية   
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 وما هو األسلوب الذي يتم به كفالة مساواة اجلنـسني           ،الروما
 .سنواتيف خطة العشر 

 الحظــت أن احملــاكم اهلنغاريــة أمــرت  :الــسيدة بــاتن - ٢٨
ــة       ــن احملكمـ ــصادرة عـ ــام الـ ــذاً لألحكـ ــضات تنفيـ ــدفع تعويـ بـ

بورغ ويف واقــع األمــر مت تاألوروبيــة حلقــوق اإلنــسان يف ســترا 
وتـساءلت  . إقرار بند منفـصل يف امليزانيـة لـدفع هـذا التعـويض            
ــج مما     ــاع هن ــوخى اتب ــة تت ــت احلكوم ــا إذا كان ــسبة  عّم ــل بالن ث
 .للقرارات املتخذة يف إطار الربوتوكول االختياري

 اســـترعت االنتبـــاه إىل حقيقـــة أن :الـــسيدة غاســـبار - ٢٩
 يف املائـة مـن      ٧األمر ال يقتصر فقط على وجـود نـساء بنـسبة            

 وتـساءلت عّمـا إذا كانـت تـدابري الـسياسة            ،أساتذة اجلامعـات  
 ســيتم اختاذهــا ،يــة مبــا يف ذلــك التــدابري اخلاصــة املرحل ،العامــة

 وأثنــت علــى .لتوظيــف مزيــد مــن النــساء علــى هــذا املــستوى 
نشر قائمة االختصاصيني يف الشؤون اجلنسانية وتساءلت عّمـا         

وأخــــرياً طلبــــت . إذا كانــــت الــــوزارة هلــــا دور يف تدريبــــهم
استكماالً لعدد األماكن املتاحة يف مراكز رعايـة الطفـل الـذي            

سنوات األخــرية بــسبب عــدد  اخنفــض اخنفاضــاً ملموســاً يف الــ 
 .النساء الالئي يغادرن سوق العمل

ــسيدة رو - ٣٠ ــا (الــ ــة  قالــــت إن ): هنغاريــ ــة املتعلقــ اللغــ
ــرار الربملــاين املتخــذ     ــة يف الق ــدو متييزي ــساين ال تب باجلانــب اجلن

 وأوضـحت أن    . ورمبا ميثّل ذلك أحد عوامـل القـصور        ،مؤخراً
عتبـــار يف مقترحـــات اللجنـــة يف هـــذا اجملـــال ســـتؤخذ يف اال    

املــشاورات املقبلــة الــيت تــتم مبوجــب خطــة العــشر ســنوات        
ــة ذي       ــب امليزاني ــادمتني وطل ــسنتني الق ــة عمــل لل ــداد خط إلع

 .الصلة
ــسيدة ماكــار  - ٣١ ــا (ال ــا   ): هنغاري ــه فيم ــت إن ــصدق قال ي

هلـــا األمــر بـــأن أحكـــام احملكمـــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنـــسان  
ــى  ــة  األســبقية عل ــإن اللجن ــة ف ــة  األحكــام احمللي ــست حمكم  . لي

ــا   ــضات     الوذكــرت أهن ــدفع تعوي ــة ل ــع اعتمــاداً يف امليزاني تتوق
 .تنجم عن قرارات تصدر يف إطار الربوتوكول االختياري

ضحت أن من الصحيح أيـضاً أن نـسبة النـساء يف            ووأ - ٣٢
عيــة ال تعكــس نــسبة الطالبــات الدارســات وأن  مالكليــات اجلا

مؤسـسة تتـوىل    حلول هـذه املـشكلة يـتم دراسـتها مـن جانـب              
زمـع  م وال توجد حالياً تدابري    يال العلم اجملتعزيز دور املرأة يف     

 .اختاذها يف جمال العمل اإلجيايب
ــز      - ٣٣ ــاكن يف مراك ــدد األم ــأن ع ــول ب ــصت إىل الق وخل

رعاية الطفل لألطفال دون الثالثة من العمر اخنفض على مـدار    
 تـضم   السنوات العشرين األخرية بـرغم أن مجيـع البلـدات الـيت           

ــة نــسمة يطلــب إليهــا اآلن  ١٠ ٠٠٠أكثــر  ــة هتيئ  مركــز رعاي
ــة   ــال دون الثالث ــة لألطف ــت احلــايل يوجــد   . هناري  ٤٧ويف الوق

 وهــذه احلالــة أفــضل نــسبياً لألطفــال  ،ئــة طفــلامكانــاً لكــل م
 ١٢٠ سـنوات حيـث يتـاح        ٦ و ٣الذين يتـراوح عمـرهم بـني        

زنـة مـن    ليست متوا  ولكن هذه اإلتاحة     ،ئة طفل امكاناً لكل م  
 ومبوجــب قــانون العمــل فــإن حــق املــرأة يف  .الناحيــة اإلقليميــة

العودة إىل وظيفتها بعد إجازة األمومة ليس حممياً لفترة حمددة           
 .من الزمان

أشارت إىل موضـوع التعـويض فقالـت        : السيدة شني  - ٣٤
إن اللجنة ليست يف واقع األمر حمكمة ولكن الدول األطـراف          

ــاً   ــاً قانونيـ ــل التزامـ ــب    تتحمـ ــصادرة مبوجـ ــا الـ ــذ قراراهتـ  بتنفيـ
األســلوب  وأبـدت رغبتــها يف معرفـة   ،يالربوتوكـول االختيــار 

احلكومــة أن تتبعــه للتعامــل مــع الرســائل املقدمــة  الــذي تنــوي 
نـة  مبوجب الربتوكول االختياري وما إذا كـان القـضاة علـى بيّ           

 .من االتفاقية وموقعها يف القانون احمللي
قالـــت إن االتفاقيـــة مـــا ): ريـــاهنغا (الـــسيدة ماكـــار - ٣٥

 ةبرحت جزءاً مـن النظـام القـانوين يف هنغاريـا علـى مـدى فتـر         
 وعنــدما طُرحــت القــضية موضــع املناقــشة فــإن      .مــن الــزمن 
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ــصديق عليــه        ــد مت بعــد الت ــاري مل يكــن ق الربوتوكــول االختي
 .وهكذا صدرت األحكام وأغلق ملف القضية

اف احملليـة   أوضـحت أن أوجـه االنتـص      : السيدة بـاتني   - ٣٦
ــستمع إىل     ــة أن تـ ــسىن للجنـ ــتنفادها حبيـــث يتـ ــن اسـ ــد مـ ال بـ
شــكوى مبوجــب الربتوكــول االختيــاري وهــو األمــر املطــروح 

 إىل وجــود  حمكمــة أول درجــةخلــصتقــد و. يف هــذا الــصدد
د بعـد ذلـك     انتهاك ولكنها مل متنح تعويضات وهذا احلكم تأيّـ        

ــة    ــشكوى إىل اللجن ــدما وصــلت ال هــي  و،يف االســتئناف وعن
 وال تــستطيع احملــاكم . أصــدرت توصــياهتا،هيئــة شــبه قــضائية 

ى االعتبـار الواجـب     ها اليت ينبغي أن تولَ    ءأن تتخطى آرا  احمللية  
 . من الربوتوكول االختياري٧ من املادة ٤يف إطار الفقرة 

قالت إن اللجنة تقدر مجيـع مـا مت إجنـازه يف         : الرئيسة - ٣٧
تــشهد أن تطلــع إىل تأهنــا هنغاريــا منــذ نظــر التقريــر الــسابق و  

 مــن التقــدم يف جمــال التــدابري التــشريعية واآلليــة الوطنيــة  اًمزيــد
 معربة عن األمل يف استمرار التعاون مع اجملتمـع          ،ملساواة املرأة 

املــدين ومؤكــدة علــى األمهيــة الــيت توليهــا اللجنــة حلالــة نــساء   
 .الروما
 قالـت إن الوفـد سـوف يقــدم   ): هنغاريـا  (الـسيدة رو  - ٣٨

تقريــراً بــشأن احلــوار البنَّــاء مــع اللجنــة إىل اللجنــة الربملانيــة        
 كما سيعد تقريراً خاصاً يتعلـق بـالربوتوكول         ،حلقوق اإلنسان 

 .االختياري
 .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


