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ــة     ــة نائبـ ــيمونوفيتش، تولـــت الرئاسـ ــسيدة سـ ــاب الـ ــرا لغيـ نظـ
 .الرئيسة، السيدة جبـر

 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   

  )تابع(اقية  من االتف١٨املادة 
ــا      ــن هنغاريــ ــدم مــ ــسادس املقــ ــدوري الــ ــر الــ  التقريــ

)CEDAW/C/HUN/6          و؛ CEDAW/C/HUN/Q/6 
 )Add.1 و

بنــاء علــى دعــوة الرئيــسة، اختــذ أعــضاء وفــد هنغاريــا   - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

قالــت إن حكومــة مجهوريــة ): هنغاريــا (الــسيدة راو - ٢
 حقــــوق اإلنــــسان هنغاريــــا ملتزمــــة التزامــــا شــــديدا حبمايــــة

. واحلريــات األساســية، وبالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز  
وحيث أن هنغاريا مقتنعة بأن حقـوق املـرأة يف الواقـع حقـوق              
ــة هــذه      ــة خاصــة علــى محاي ــسانية أساســية، فهــي تعلــق أمهي إن

ا تقبـل علـى حنـو تـام املعـايري           أهنـ احلقوق وتوسيع نطاقها، كما     
وتــرى هنغاريــا أيــضا أن  . يــةوالقــيم الــيت نــصت عليهــا االتفاق 

احلــوار الــدوري اجلــاري مــع اللجنــة فرصــة ممتــازة ملناقــشة أيــة  
 .صعوبات تعترض سبيل تنفيذ االتفاقية

وأضافت أنـه منـذ إعـادة هيكلـة احلكومـة بعـد إجـراء                - ٣
، جــرى وضــع اآلليــة الوطنيــة ٢٠٠٦االنتخابــات العامــة لعــام 

. ماعيــة والعمــللتحــسني حالــة املــرأة يف وزارة الــشؤون االجت 
ــوارد      ــة، مل ختفـــض املـ ــة للميزانيـ ــة احلرجـ ــن احلالـ ــالرغم مـ وبـ
املخصـــصة مليـــدان العمليـــات هـــذا، بـــل زاد باضـــطراد عـــدد   

 أعيـــدت هيكلـــة جملـــس ٢٠٠٦ويف خريـــف عـــام . املـــوظفني
واجمللس هيئـة استـشارية     . املساواة بني املرأة والرجل يف اجملتمع     

ــضائه بواســطة كــل     ــيني أع ــسيقية جيــري تع ــة  وتن ــن احلكوم  م
ــرباء      ــضمن خـ ــصلة، ويتـ ــة ذات الـ ــري احلكوميـ ــات غـ واملنظمـ

يشاركون يف أنشطة علمية وعملية فذة تتعلـق بتكـافؤ الفـرص           
 .للمرأة

ومضت تقول إن احلكومة حتاول منـع نـشأة القوالـب            - ٤
وحتقيقـا هلـذا الغـرض، جـرى        . النمطية حىت يف مرحلة الطفولة    

ليميـة متعـددة عـن      وضع قرص فيديو رقمـي يتـضمن أفالمـا تع         
وســيبدأ علــى أســاس منــوذجي يف العــام الدراســي . حالــة املــرأة

جتــرييب عــن التعلــيم التحليلــي يتنــاول  برنــامج ٢٠٠٨-٢٠٠٧
وقـد نفـذت احلكومـة يف الـسنوات املاضـية،           . القوالب النمطية 

مبــساعدة منظمــات غــري حكوميــة، جمموعــة مــن الــربامج الــيت   
ــزام الرجــال وتعزيــ     ــادة الت ــستهدف زي ــني   ت ــل ب ــسيم العم ز تق

وميكـن ألي مـن الوالـدين       . الرجل واملرأة على حنو أكثر عـدال      
احلــصول علــى معظــم أنــواع إجــازات رعايــة الطفــل املدفوعــة  
األجــر، بــل توجــد بعــض فئــات اإلجــازات الــيت ال ميكــن أن     

 .حيصل عليها سوى اآلباء
ــة منــع العنــف العــائلي ضــد     - ٥ ــه بغي واســتطردت قائلــة إن

 نظام مؤسسي يتكون من خدمة هاتفية جمانية طـوال          املرأة، أقيم 
الوقت، ومراكز إقليمية ملعاجلة األزمـات تـشمل البلـد بأكملـه،            

وتتعاون احلكومة تعاونا وثيقا مع املنظمـات غـري        . وملجأ سري 
احلكوميـــة يف إدارة هـــذا النظـــام الـــذي يقـــدم مـــساعدة فوريـــة 

النظــام وتــشكل األوامــر الزجريــة منــذ ســنة جــزءا مــن  . وفعالــة
القانوين اهلنغاري، إال أن التجربة حىت اآلن والتغذية املرتدة مـن           

ــة تــشري إىل ضــرورة    إدخــال حتــسينات املنظمــات غــري احلكومي
وقـد شـنت احلكومـة عـدة محـالت للـوعي اجلمـاهريي         . كبرية

ــا      ــي، كمــا أن هنغاري ــوطين واحملل ــصعيدين ال واإلعــالم علــى ال
جملـس أوروبـا ملنـع العنـف        تشارك حاليا يف احلملة الـيت يـشنها         

ــرأة  ــائلي ضــد امل ــة للخــرباء   . الع وجــرى تنظــيم دورات تدريبي
 .واملوظفني العامني الذين يتناولون قضايا العنف العائلي

ية خاصة لتدبري إداري يرمـي      مهوأوضحت أنه توجد أ    - ٦
ــائلي     ــف العـ ــشرطة إزاء العنـ ــف الـ ــيري مواقـ ــام . إىل تغـ ويف عـ
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 نب علـى أفـراد الـشرطة أ       أمر ينص علـى أنـه جيـ        صدر   ٢٠٠٣
م مطـالبون  اءات يف مجيـع تلـك احلـاالت، كمـا أهنـ       يتخذوا إجـر  

ومـن  . بالعمل الفعال عند احتمال وقوع أعمال العنـف العـائلي         
 هلـم   نالضروري تدريب ضباط الشرطة على حنو مستمر إذا كا        

 وهنـاك الكـثري     أن يتعاملوا بفعالية مـع حـاالت العنـف العـائلي،          
ــا ــه يف هــ   مم ــصددجيــب عمل ــدرج   . ذا ال ــسي م والتحــرش اجلن

ة حمددة يف قانون املعاملة املتساوية، وميكن للمرأة        ميبوصفه جر 
 .إقامة دعوى قانونية إزاء هذا السلوك

وأضافت أنه رغم أن مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة              - ٧
ما زالت أقل من املـستوى املرغـوب فيـه، هنـاك بعـض النتـائج                

ــسلي   ــة الــيت جيــدر ت ــضوء عليهــا، وهــي أن احلــزب   اإلجيابي ط ال
يف الوقــت احلــايل حــدد حــصة تبلــغ  االشــتراكي الــذي حيكــم  

يف املائة، كمـا أن الربملـان سـيناقش يف دورتـه يف اخلريـف                ٢٠
 يف املائـة لكـل      ٥٠مشروع قانون يستهدف حتديد حصة تبلغ       

 .من االنتخابات اإلقليمية والوطنية
قليلـة املاضـية    وأردفت قائلة إنـه جـرى يف الـسنوات ال          - ٨

البــدء يف عــدة بــرامج خمصــصة لتحــسني حالــة املــرأة يف ســوق  
 املــساعدة علــى إعــادة   START Plusالعمــل، ويقــدم برنــامج   

توظيــف األفــراد الــذين شــاركوا يف رعايــة أطفــال أو أقــارب،  
وتساعد برامج الـدعم النـساء علـى االشـتغال باألعمـال احلـرة              

وجـد بـرامج لتعزيـز      أو تدعيم املؤسـسات املوجـودة، كمـا ت        /و
 .هتيئة بيئة عمل مالئمة لألسرة

وأضافت قائلة إنه مبقتضى قانون هنغاريـا، جيـب دفـع            - ٩
األجر املتساوي عن العمل املتساوي، إال أنه بالرغم مـن ذلـك          
مل يثبت بعد أنه باإلمكان تنفيذ املساواة يف األجر بـني الرجـل             

ح التنفيذيــة ومــع ذلــك، يوجــد اقتــراح بتعــديل اللــوائ  . واملــرأة
 .املصاحبة لكي ميكن ذلك

ــة      - ١٠ ــوات اإلجيابيـ ــن اخلطـ ــدد مـ ــد عـ ــه يوجـ ــت إنـ وقالـ
ــة الــصحية   ــدأ يف كــانون  . الواجــب ذكرهــا يف جمــال الرعاي وب

ــسمرب /األول ــدي   ٢٠٠١دي ــسرطان الث  الفحــص املــستهدف ل
ــه   ٤٥باســتخدام  ــد بأكمل ــراوح .  حمطــة فحــص تغطــي البل وت

 وبـدأ يف  . يف املائـة ٤١ و   يف املائـة   ٣٧,٢معدل املشاركة بـني     
 برنــامج لفحــص عنــق الــرحم، وحبلــول ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول
.  مليــون امــرأة رســائل دعــوة ٢ تلقــت ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول

 ٩٦ ٠٠٠ومع ذلك مل حتـضر اختبـار الفحـص سـوى حـوايل              
وبــدأ .  يف املائــة مــن العــدد املــستهدف ٥امــرأة، أي أقــل مــن  

 يف حماولة لزيـادة     ٢٠٠٥أكتوبر  /برنامج ليلي يف تشرين األول    
ــساء الــاليت      ــزه علــى الن ــرأة، إذ وّســع نطــاق تركي مــشاركة امل

وممـا يـشري إىل جنـاح       . جيرين اختبارات متعلقة بـأمراض النـساء      
ــذا الربنـــامج أن   ــساء الـــاليت جـــرى     ٤١هـ ــة مـــن النـ  يف املائـ

خدمت واسـتُ . فحصهن مل يشتركن قبل ذلك يف فحص منظم       
ــة يف العديــ  د مــن خمتلــف أجــزاء البلــد  حمطــات الفحــص املتنقل

وأسفرت عن نتـائج متنوعـة، إال أن تكـاليف التـشغيل حالـت              
ونظمـت احلكومـة أيـضا      . دون استخدامها يف مجيع أحناء البلد     

فحوصــا ميدانيــة يقــوم هبــا أطبــاء أمــراض النــساء بالتعــاون مــع  
.  يف املائــة٤٠احلكومــات احملليــة، وتبلــغ نــسبة االشــتراك فيهــا 

تتعلـــق بقيـــام أطبـــاء أمـــراض النـــساء  وتوجـــد مـــسألة أخـــرى 
اخلاصــني بتــوفري البيانــات، وهــي افتقــار احلكومــة إىل البيانــات 

 .الدقيقة حيث أن كثريا من النساء يزرن أخصائيني خاصني
وأضـــــــافت أن حالـــــــة فـــــــريوس نقـــــــص املناعـــــــة   - ١١

اإليـــــدز يف هنغاريـــــا مرضـــــية حـــــىت اآلن، فحـــــىت /البـــــشرية
د املـصابني املـسجلني      كان إمجايل عـد    ٢٠٠٧مارس  /آذار ٣١

ــهم  ١ ٣٨٥ ــف   ١ ٢٣٩ شخــصا، من ــدونات تعري  شخــصا مب
 يف املائــة ٧٥وبلغــت نــسبة الرجــال .  شخــصا جمهــوال١٤٦ و

ــسبة النــساء    ــسبة  ١٤منــهم بينمــا بلغــت ن ــة وكانــت ن  يف املائ
ــنس   ــويل اجلـ ــة١١جمهـ ــد   .  يف املائـ ــوص للرصـ ــت فحـ وأجريـ

ن  سـنوات فلـم يـسفر عـ      ١٠اإلنذاري للمـرة الـسادسة خـالل        
 ٢٠٠٥ويف عـام    . وجود أية نساء حوامل مصابات بـالفريوس      

ــدد  ٤٨ ٦٨٩كــان عــدد حــاالت اإلجهــاض     بينمــا كــان الع
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ولــــوحظ . ٢٠٠٦ لعــــام ٤٦ ٥٠٠ اجزئيــــقــــدر املواألويل 
ــ ذلــكاالخنفــاض يف مجيــع الفئــات العمريــة، مبــا يف    ات املراهق

 .والنساء يف أوائل العشرين من عمرهن
، جـرى   ٢٠٠٥ينـاير   /ن الثـاين   كانو ١وقالت إنه منذ     - ١٢

ــة عــن طريــق مرســوم     تنظــيم التمــريض يف املقاطعــات اإلقليمي
مهين جديد، ودخل مرسـوم جديـد عـن متويـل هـذه األنـشطة               

وســــبب هــــذه . ٢٠٠٥يونيــــه / حزيــــران١حيــــز النفــــاذ يف 
التغــيريات إعــادة جتميــع اخلــدمات يف املنــاطق الــيت يــزداد فيهــا  

ــشدة  ــسبة ممرضــ  . الطلــب ب ــا كانــت ن ــغ  ومل ات املقاطعــات تبل
ــوا يف مؤســـسات    ٦٠ ــة مـــن األشـــخاص الـــذين درسـ يف املائـ

تعليميـــة، فقـــد زاد العـــدد يف مـــدارس خـــدمات التمـــريض يف 
ــادة كــبرية مــن     إىل ٢٠٠٤ شخــصا عــام  ٤٨١املقاطعــات زي

 البيانــات اإلحــصائية  وضــحوت. ٢٠٠٦أشــخاص عــام   ٩٠٨
 مـــن ممرضـــي ٣ ٨٠٧مـــا جمموعـــه أنـــه يوجـــد  ٢٠٠٦لعـــام 
 أيـضا   نعـدو يالـذين   هـؤالء هـم      و ،ات يعمل يف املناطق   املقاطع

ــة تتعلــق بتنظــيم األســرة و   ــمــوادا إعالمي ا إىل مقــدمي هنسلموي
وحتقيقا هلذا الغرض، أصـدرت الكليـة املهنيـة         . الرعاية الصحية 

ــات   ــس٥ ٥٠٠ملمرضــي املقاطع ــة   خ ن ــادئ التوجيهي ــن املب ة م
للتوزيــع يف كــل مركــز مــن مراكــز إســداء املــشورة ملمرضــي    

 .املقاطعات
واستطردت قائلة إنه نتيجة للتغريات الدميغرافية يـزداد         - ١٣

 ٢٠٠٤ويف عـام    . عدد النساء الوحيـدات املـسنات يف اجملتمـع        
 سـنة، بينمـا     ٦٦,٨٧كان متوسط العمـر عنـد الوفـاة للرجـال           

ــاظر   ــرقم املن ــساء لكــان ال ــسنة،  .  ســنة٧٤,٨٧لن ويف نفــس ال
اء  سـنة للنـس  ٧٦,٩١دة كان متوسط العمر املتوقـع عنـد الـوال    

واخنفـــض معـــدل الوفيـــات نتيجـــة .  ســـنة للرجـــال٦٨,٥٩ و
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، بينمــا زاد معــدل الوفيــات   

ومع ذلك، ميكن أن تـتغري هـذه النـسبة          . نتيجة أمراض األورام  
 املختلفـة، ففـي حالـة الـشباب تتـسبب           رتغريا كـبريا يف األعمـا     

ــل احلــوا   ــة، مث ــل اخلارجي ــات العوام ــة الوفي ويف . دث، يف أغلبي

، وخباصـة يف حالـة النـساء، زاد معـدل           ٦٤-٣٥الفئة العمريـة    
ــبرية    ــادة كـ ــاألورام زيـ ــة بـ ــراض املتعلقـ ــان و. األمـ ــسبب كـ الـ

الرئيسي يف وفيات النساء سرطان الرئـة يليـه سـرطان القولـون           
ن اكــأمــا فيمــا يتعلــق مبعــدالت احلــدوث ف  وســرطان الثــدي،  

ــا  عـــدل الوفيـــات املبكـــرة بـــسبب  وم. ســـرطان الثـــدي أعالهـ
سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم أعلى بكـثري بـني النـساء             

 .اهلنغاريات عن متوسط تلك األرقام يف االحتاد األورويب
 شـهدت هنغاريـا     ٢٠٠٦يوليه  /وأضافت أنه منذ متوز    - ١٤

وُحـــدِّدت رســـوم . جتديـــدا تـــدرجييا لنظـــام الرعايـــة الـــصحية 
ــع   ــة، مـ ــارات الطبيـ ــدة للزيـ ــن  موحـ ــال دون سـ ــاء األطفـ  إعفـ

ومــن . ســنة والنــساء الــاليت يــتلقني رعايــة تتعلــق باحلمــل   ١٨
املتوقع أن تؤدي تدابري اإلصالح إىل حتـسني إمكانيـة احلـصول            
ــزم توســيع      ــها، ويعت ــة، فــضال عــن نوعيت علــى اخلــدمات الطبي

 .نطاق اإلعفاء حبيث يشمل احملرومني اجتماعيا
تيجية للـسنوات العـشر     وأشارت إىل أن اخلطة االسترا     - ١٥

 تـشكل معلمـا    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٥اليت أقرها الربملان يف     
. يف جمموعــة التــدابري اهلادفـــة إىل حتــسني حالـــة نــساء الرومـــا    

وتــصدر هنغاريــا كــل عــام كتابــا إحــصائيا للجيــب عــن حالــة  
النــساء والرجــال، وتــضمن العــدد الــذي صــدر مــؤخرا فــصال   

د عـدد املنـشورات احلكوميـة       وقد زا . مستقال عن نساء الروما   
وهذه املنـشورات متاحـة باجملـان، وتقـدم      . املتعلقة حبقوق املرأة  
 . من املمارسات الدولية واحملليةمعلومات تغطي كال

وقالت إن التعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة شـهد             - ١٦
 يف روح بنـاءة     ، وذلـك  حتسنا كبريا يف السنوات القليلة املاضية     

وعلى سـبيل   . اجلانبني بالنفع على كل من      من الشراكة عادت  
املثال، جرت مشاورات بني وفد اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى             

 .التمييز ضد املرأة واملنظمات اليت تقدم تقارير ظل
وأضافت أنه فضال عن االتفاقية، تلتـزم هنغاريـا أيـضا            - ١٧

ــيجني   ــل بـ ــهاج عمـ ــإعالن ومنـ ــستندان   . بـ ــذان املـ ــل هـ ويعمـ
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مل الوطنيـة لتعزيـز املـساواة االجتماعيـة بـني           كأساس خلطة الع  
وجيـــري توجيـــه . الرجـــل واملـــرأة، الـــيت جيـــري إعـــدادها اآلن 

الدعوة أيضا إىل املنظمات غـري احلكوميـة واخلـرباء للمـشاركة            
 أســاس عــرضيف إعــداد خطــة العمــل الوطنيــة لكــي تكتــسب أ

 .اجتماعي ممكن
 واســتطردت قائلــة إن هنغاريــا تعرضــت الثــنني مــن      - ١٨

الشكاوى الفردية بتـصديقها علـى الربوتوكـول االختيـاري يف           
وأســــفرت توصــــيات اللجنــــة بــــشأن هــــاتني  . ٢٠٠١عــــام 

القضيتني عـن تغـريات إجيابيـة عديـدة، مثـل الـتغريات يف جمـال                
تمارة احلالية للموافقة املـستنرية،     الرعاية الصحية، وتعديل االس   

 .وتصميم النماذج املوحدة ألغراض مجيع املعلومات
واختتمت كالمها قائلة إن هنغاريـا تـدرك أن التـدابري            - ١٩

ــشودة يف     ــائج املن ــسفر عــن النت ــة أو مل ت املتخــذة مل تكــن كافي
عدد من اجملاالت، وسترحب هنغاريـا بكـل النقـد البنـاء الـذي        

 .سيساعدها على التقدم يف االجتاه الصحيح
 

 ٦ إىل ١املواد من 
ددا مــن األســئلة  قالــت إن لــديها عــ  : الــسيدة بــاتن  - ٢٠

ــاري  ــالربوتوكول االختي ــة ب ــة  . املتعلق ــساور اللجن ــق ي وإن القل
بشأن مستوى االهتمام الذي توليه احلكومة لوجهـات نظرهـا           

ــبالغ   ــشأن الــ ــا .س.  أ٤/٢٠٠٤بــ ــد هنغاريــ وكانــــت .  ضــ
هنغاريــا قــد أبلغــت اللجنــة يف ردهــا األويل أن وزارة الــشؤون 

ــة والعمــل قــد طلبــت مــن املؤســسة    العامــة حلقــوق  االجتماعي
املرضى أن حتدد مقدار التعويض الـذي تـراه كافيـا مـع األخـذ               

االعتبار بتوصية اللجنة بأن التعويض ينبغي أن يتناسـب مـع      يف
، وهـو حرماهنـا علـى حنـو         . خطورة انتهاك حقوق الـسيدة س     

وملـا كانـت اللجنـة قـد        . دائم من قدرهتا الطبيعية على اإلجناب     
يونيـه للـسؤال    / حزيـران  ٦ومة يف   بعثت رسالة أخرى إىل احلك    

عن التقدم احملـرز، سـاور اللجنـة قلـق عميـق عنـدما تلقـت ردا          
يوليـــه يكـــشف عـــن موقـــف خمتلـــف متـــام / متـــوز١٧ثانيـــا يف 

االختالف للحكومة، مفاده أن دفع التعـويض غـري ممكـن بنـاء             
ــاليني  ــة  ،أوال: علـــى األساســـني التـ ــاكم العـــدل اهلنغاريـ  أن حمـ

 لـسيدة اذه هـ ن ؛ وثانيا، أ.قوق السيدة سجتد أي انتهاك حل    مل
 .مل تقدم استئنافا

وأضـــافت أهنـــا تـــود أن تـــشري إىل أن حكـــم حمكمـــة   - ٢١
ــى أي     ــسمح باســتئنافه، وعل ــة حكــم هنــائي ال ي الدرجــة الثاني
حال، فقد وجدت حمكمة املقاطعـة أن هنـاك خمالفـة حيـث أن         

مل تكـــن مفـــصلة، فلـــم جتـــر . املعلومـــات املعطـــاة للـــسيدة س
اطتــها علمــا بالطبيعــة الــصحيحة للعمليــة، وال باألخطــار      إح

وقالــت إنــه حــىت . املتــضمنة، وال بــاإلجراءات البديلــة املمكنــة
حمكمة الدرجة الثانية قد توصلت إىل نتـائج مماثلـة فيمـا يتعلـق              
خبطأ الطبيب، ومل ختتلف إال حـول دوام الـضرر الـذي جـرت          

 .معاناته
ــف حكومــ    - ٢٢ ــة إن موق ــثري  واســتطردت قائل ــا ي ة هنغاري

القلق إىل حد ما، فـال ميكـن أبـدا للمحـاكم الوطنيـة أن تعفـي                 
ــة        ــة تابع ــة، وهــي هيئ ــذ توصــية اللجن ــا بتنفي ــن التزامه ــة م دول

وحثت احلكومـة علـى إيـالء االعتبـار الواجـب           . ملعاهدة دولية 
 .لوجهات نظر اللجنة

وأضافت أن شاغلها الثاين يتعلق بتوصـية اللجنـة بأنـه            - ٢٣
هلنغاريا أن تـستعرض تـشريعها احمللـي علـى أسـاس مبـدأ              ينبغي  

املوافقة املستنرية يف حاالت التعقيم، كمـا ينبغـي هلـا أن تكفـل       
اتـساقه مـع حقـوق اإلنـسان الدوليــة واملعـايري الطبيـة، مبـا فيهــا        

ــة    ــصحة العاملي ــة ملنظمــة ال ــادئ التوجيهي ــدو واملب ــة أوفيي . اتفاقي
 معـايري كـل مـن منظمـة         وموقف احلكومة أن قوانينها تتفق مع     

الصحة العاملية واتفاقية أوفييدو، إال أن اللجنة تـرى أن القـسم            
ــع     ٧-١٨٧ ــا زال ال يتماشــى م ــة م ــصحة العام ــانون ال  مــن ق

ــى عــدم وجــوب إجــراء        ــنص عل ــه ي ــة حيــث أن ــايري الدولي املع
اإلبالغ اخلاص عنـدما يقـرر الطبيـب القيـام بـالتعقيم ألسـباب              

بـــادئ التوجيهيـــة ملنظمـــة ومـــع ذلـــك، ال تـــسمح امل. صـــحية
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ــأي اســتثناء   ــة ب ــصحة العاملي ــن   . ال ــصلة م ويرتكــز اجلــزء ذو ال
س، بينمــا عكَــقــانون الــصحة العامــة علــى قابليــة التعقــيم ألن يُ 

ــة      ــصحة العاملي ــة ال ــة ملنظم ــادئ التوجيهي ــصح أنتؤكــد املب  الن
عــدم الــذي جيــري تقدميــه قبــل هــذه العمليــة ينبغــي أن يغطــي   

 .إمكانية عكسها
واسـتطردت قائلــة إنـه بعــد توصــية اللجنـة بأنــه ينبغــي     - ٢٤

هلنغاريا رصد مجيـع إجـراءات التعقـيم، شـعرت اللجنـة بـالقلق             
ــه يف ضــوء ضــآلة عــدد احلــاالت مل جيــر      ــة بأن إزاء رد احلكوم

 .٢٠٠٧إدماج رصد التعقيم يف خطة عمل عام 
 إن اللجنة أوصت بأنه ينبغي هلنغاريـا أن         توأخريا قال  - ٢٥

ــل درا ــصحية     تكف ــصلة واملراكــز ال ــوظفني ذوي ال ــع امل ــة مجي ي
 ٢١ و ١٩احلكوميــة واخلاصــة باالتفاقيــة وبالتوصــيات العامــة 

وقــد أحاطــت هنغاريــا اللجنــة علمــا باحللقــة الدراســية . ٢٤ و
مجيـع  درايـة   املقترحة، إال أن اللجنـة رأت أن ذلـك ال يكفـي ل            

 .أصحاب املصاحل دراية تامة بذلك
ــ: الـــسيدة شـــني - ٢٦ ت علـــى الوفـــد لـــصدق التقريـــر  أثنـ

. وصراحته، إال أهنـا أشـارت إىل تقدميـه يف وقـت متـأخر جـدا               
وســألت عــن األســباب الرئيــسية هلــذا التــأخري والعراقيــل الــيت    

 .تعترض كفالة تسليم التقرير التايل يف موعده
وقالــت أهنــا تالحــظ مــن الــردود علــى قائمــة القــضايا   - ٢٧

ــئلة  ــد  )CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1(واألســ ــا قــ  أن هنغاريــ
، ٢٠ مـــن املـــادة ١اعتمـــدت التعـــديل املقتـــرح علـــى الفقـــرة 

ــد أُ     ــديل ق ــذا التع ــا إذا كــان ه ــم   وســألت عم ــا لألم ــغ رمسي بل
 .عترف باالعتماداملتحدة، وإىل أن يتم ذلك، لن ُي

عالقــة وأعربــت عــن ســرورها إذ مسعــت عــن وجــود   - ٢٨
ــة، وقالــت إهنــا ترغــب      يف وثيقــة مــع املنظمــات غــري احلكومي

معرفــة عــدد املنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية الــيت جــرى        
وهل توجد بعض الصالحيات املعينة الواجب توفرهـا        . متويلها

 ؟لكي تتلقى املنظمات غري احلكومية التمويل

وتقدمت بالتهنئة إىل هنغاريـا علـى قـانون املـساواة يف          - ٢٩
دد املعاملــة وإنــشاء هيئــة املــساواة يف املعاملــة، وســألت عــن عــ 

األشخاص الذين يعملون يف اهليئـة، وعمـا إذا كـان مـن بينـهم               
ــز القــائم علــى أســاس     مهنيــون متخصــصون يف حــاالت التميي

والحظت من التقريـر القطـري أن اهليئـة حققـت           . نوع اجلنس 
 من بينـها سـبع حـاالت للتمييـز          ٢٠٠٦ حالة يف عام     ٢٠٢يف  

ع وسـألت عمـا إذا كـان التحقيـق قـد مشـل مجيـ              . بني اجلنـسني  
ــار     ــة قامــت باالختي ــة، أم أن اهليئ ــت إن و. احلــاالت املقدم قال

 حالــة يف الــسنة يبــدو قلــيال جــدا، وســألت  ٢٠٢جمموعــه  مــا
ــد أُ  ــشكل كــاف   عمــا إذا كــان ق ــدة ب ــة اجلدي ــن عــن اآللي . عل

 كانـــت هنـــاك مثـــان حـــاالت تـــدعي التحـــرش أضـــافت إنـــهو
. اجلنسي، مل يكن من بينـها سـوى حالـة واحـدة جـرى إثباهتـا               

وســألت عــن أســباب ذلــك   .  ســحب ســتة ادعــاءات وجــرى
 .السحب، وعما إذا كان األمر تضمن وساطة

أعربت عن رغبتها يف معرفـة التـدابري        : السيدة مايولو  - ٣٠
 إىل الــــربامج التعليميــــة الــــيت اعتمــــدهتا احلكومــــة، باإلضــــافة

ــة ا  ــشباب، بغي ــة، وخباصــة يف     لل ــب النمطي ــى القوال ــضاء عل لق
بصفة خاصة عـن رغبتـها يف معرفـة         وأعربت  . وسائط اإلعالم 

ديـــسمرب /نتـــائج احلملـــة الـــيت جـــرى شـــنها يف كـــانون األول 
ــوان ٢٠٠٥ ــالم  ” بعن ــائط اإلع ــرأة ووس ــانون  “امل ــائج الق  ونت

 .اإلذاعة والتلفزيونب املعين ١٩٩٦العام 
وثانيـــا، بينمـــا تقـــدمت بالتهنئـــة إىل هنغاريـــا علـــى       - ٣١

 ت إذا كانــتـصنيف التحـرش اجلنـسي كجرميــة، تـساءلت عمـا     
ــة خطــط لــ    ــة أي ــدى احلكوم ــشأن   صقل ل ــات املعطــاة ب املعلوم

ــانون اجلديــد    توضــح أن التحــرش اجلنــسي انتــهاك    حبيــثالق
 جمازفـة  تكـون هنـاك   وإن مل جير هـذا التوضـيح،        . لكرامة املرأة 

 .بأن يظل ذلك مفهوما عاما جدا
ســألت عمــا إذا كانــت لــدى    : الــسيدة شــوتيكول  - ٣٢

يــة والعمــل أيــة آليــة لتعزيــز النــهوض  وزارة الــشؤون االجتماع
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ــي   ــصعيد احملل ــى ال ــاملرأة عل ــضا يف   . ب ــها أي ــت عــن رغبت وأعرب
معرفة ما إذا كان هناك نظام للرصد الـشامل لتنفيـذ االتفاقيـة،            
وعمــا إذا كــان هــذا النظــام يتــضمن مؤشــرات للتعــرف علــى   

 .الكيان املسؤول عن هذا الرصدعن املنجزات املتوقعة، و
ــارت إ - ٣٣ ــة     وأش ــة التنمي ــن خط ــة م ــسخة األولي ىل أن الن

ــدة لعــام   ــة اجلدي  مل تأخــذ يف احلــسبان بقــضايا  ٢٠٠٦اهلنغاري
املساواة بني اجلنسني، وسألت عن الوكالة احلكومية الـيت تقـع           
على عاتقها مسؤولية وضع تلك اخلطة وعمـا إذا كانـت هـذه           

ــة وااللتزامـــات الناب  ــة باالتفاقيـ ــة علـــى درايـ ــها، الوكالـ ــة عنـ عـ
ــا إذا كانــت خطــط      وأع ــة م ــها يف معرف ــضا عــن رغبت ربــت أي

وقالـت  . التنمية السابقة قد غطت قضايا املساواة بني اجلنـسني        
إنه ينبغي للدولة الطرف أن حتدد اإلطـار الـزمين لتنفيـذ اخلطـة              

ــا     ــسني فيه ــني اجلن ــساواة ب ــضايا امل ــاج ق ــة إدم ــا . وكيفي وختام
طــة طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات بــشأن فحــوى وأولويــات خ 

العمل الوطنية لتعزيز املساواة االجتماعيـة بـني املـرأة والرجـل،            
 .وعما إذا كانت اخلطة سترتكز على االتفاقية

ــاور  - ٣٤ ــسيدة نويب ــات    : ال ــى معلوم ــت احلــصول عل طلب
أكثر تفصيال عن أعمال شـعبة املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف               

فيـة  ياجملتمع، مبا يف ذلك عدد موظفيهـا، وحجـم ميزانيتـها وك           
 واليتها بواليـة اإلدارة الـيت كانـت مـسؤولة عـن تعزيـز               ةقارنم

. املساواة بني اجلنسني قبل إعـادة اهليكلـة الـيت أجريـت مـؤخرا             
حتديثا لربنـامج العمـل الـوطين للمـساواة بـني اجلنـسني             وطلبت  

ــذي حتملــت هــذه اإلدارة مــسؤولية تطــويره، وســألت عــن      ال
ــزم وضــ    ــة األخــرى املعت ــق  خطــط العمــل املعين ــز حتقي عها لتعزي

وأخريا سألت عن الطرق اليت تدعم هبـا        . املساواة بني اجلنسني  
الــشعبة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف وزارات احلكومــة  
واملؤسسات األخرى واآللية املوجـودة لتنـسيق ورصـد وتقيـيم           
أعمــال الــوزارات والــسلطات احملليــة واإلقليميــة املــسؤولة عــن  

 .اجلنسنيتعزيز املساواة بني 

ــا (الـــسيدة رايب - ٣٥ قالـــت إنـــه جـــرى تعـــديل  ): هنغاريـ
التشريع الـوطين بـشأن التعقـيم حبيـث يأخـذ بتوصـيات اللجنـة               

ــة     ــشاور مــع منظمــات غــري حكومي . يف احلــسبان، وذلــك بالت
وأضـافت أن   . وجيري إعداد منـوذج موحـد للموافقـة املـستنرية         

 وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة والعمـــل مجعـــت مـــؤخرا حزمـــة 
معلومات مـن أجـل إدارات طـب الـوالدة وأمـراض النـساء يف               
مجيــع أحنــاء البلــد، كمــا نظمــت حلقــات دراســية ملمرضــي        

ــات ــام  . املقاطعــ ــسجل يف عــ ــىت اآلن، مل تــ ــة ٢٠٠٧وحــ  أيــ
شكاوى لدى وزارة الصحة واملنظمـات األخـرى ذات الـصلة           

 .فيما يتعلق بإجراءات التعقيم
نـــه فيمـــا يتعلـــق قالـــت إ): هنغاريـــا (الـــسيدة دوســـا - ٣٦

بالقضية اليت ذكرهتا الـسيدة بـاتن، حكمـت احملكمـة ضـد مـن               
تقــدم بالــشكوى ألهنــا رأت أنــه ال أســاس للتعــويض مبقتــضى   

 ٢٠٠٦وقـد عـدل قـانون الـصحة العامـة عـام             . قانون هنغاريـا  
حبيث ينص على اإللزام بإحاطة مرضى التعقـيم علمـا بوسـائل            

. الـذي ال ميكـن عكـسه      التعقيم البديلـة وبطبيعـة هـذا اإلجـراء          
أمـا احلـاالت    . وهبذا أصبح القانون متمشيا مع املعـايري الدوليـة        

اليت جيري فيها التعقيم ألسباب صحية فال ينطبـق عليهـا إلـزام             
ة عكس هذا اإلجراء، إال أنـه    إمكانيإحاطة املرضى علما بعدم     

مــع ذلــك جيــب إحاطــة املرضــى علمــا بتشخيــصهم وباملخــاطر 
وتتزايد أحكـام احملـاكم   .  عنها هذا اإلجراء   اليت ميكن أن يسفر   

اخلدمات الصحية الذين ال حييطون املرضـى علمـا     ضد مقدمي   
 .باملعلومات الضرورية

ــسيدة راو - ٣٧ ــا (الـ ــدها  ): هنغاريـ ــة بلـ قالـــت إن حكومـ
ــا إىل       ــدم تقاريره ــستقبل لكــي تق ــدا خاصــا يف امل ســتبذل جه

 .اللجنة يف الوقت احملدد
ــس ا  - ٣٨ ــرأة    وأضــافت أن جمل ــني امل ــة ب ــساواة االجتماعي مل

والرجل منتدى تتمكن فيه املنظمـات غـري احلكوميـة، مبـا فيهـا              
املنظمــات غــري احلكوميــة النــسائية، مــن اإلعــراب عــن آرائهــا   
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للحكومـــة بـــشأن املـــسائل ذات الـــصلة واملـــشاركة يف وضـــع 
وتــدعم احلكومــة أيــضا  . التــشريعات وخطــط التنميــة الوطنيــة 

ية النسائية عـن طريـق إتاحـة الفـرص هلـا            املنظمات غري احلكوم  
لكي تتقدم بطلبات للحصول على منح من أجل الـربامج الـيت            
ــوعي      ــاء بـ ــسني واالرتقـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــز املـ ــستهدف تعزيـ تـ
اجلمـــاهري باملـــسائل اجلنـــسانية، ولكـــي تـــشارك يف األحـــداث 

ــة ــه   وقالــــت. الدوليــ ــا تعلمــ ــا ملــ ــه وفقــ ــوايل  إنــ ــصل حــ ، حتــ
سائية علـى هـذا التمويـل، ولكـن         منظمة غري حكومية نـ     ١٠٠

ــرف سيتـــضمن       ــة الطـ ــتقدمه الدولـ ــذي سـ ــل الـ ــر املقبـ التقريـ
 .معلومات أكثر دقة

واســــتطردت قائلــــة إن هيئــــة املــــساواة يف املعاملــــة،   - ٣٩
املسؤولة عن تنفيذ قانون املساواة يف املعاملـة، لـديها موظفـون         

 مــن احملــامني وهيئــة استــشارية  ١٥بــدوام كامــل يتــألفون مــن  
ــض ــسانية    ت ــسائل اجلن ــة خــرباء يف امل ــهم ثالث . م ســتة خــرباء من

وسيجري إعداد قائمة وطنية باخلرباء املعتـرف هبـم يف املـسائل            
وباإلضــافة . اجلنــسانية بغيــة إدراجهــم يف خطــة العمــل الوطنيــة

إىل هــذه اهليئــة، أنــشأت هنغاريــا مكاتــب ألمــني املظــامل العــام  
 حقــوق األقليــات، وأمــني مظــامل محايــة البيانــات وأمــني مظــامل  

  أهنا ولدى مجيع هذه املكاتب مواقع على شبكة اإلنترنت، كما        
ومع ذلك، من الضروري حتـسني      . ر كتيبات تنشر أعماهلا   تصد

ــة  . تــوفري املعلومــات للجمهــور  ــة املــساواة يف املعامل ــزم هيئ وتعت
إقامة موقع خـاص علـى شـبكة اإلنترنـت عـن أعماهلـا ملكافحـة                

ويف عـام  . التمييز يـضم معلومـات بـشأن احلـاالت الـيت تناولتـها            
كوميـــة وجهـــت الـــدعوة أيـــضا إىل املنظمـــات غـــري احل ٢٠٠٧

وأصــحاب العمــل ومؤســسات وســائط اإلعــالم لكــي يتقــدموا  
بطلبات للحصول علـى متويـل لألنـشطة الـيت تـستهدف إحاطـة              

 .املعاملةاجلمهور علما حبقوقه، وخباصة احلق يف  املساواة يف 
واسترسلت قائلة إن تفاصـيل آليـات وإجـراءات هيئـة            - ٤٠

هليئـة علـى شـبكة      املساواة يف املعاملة جيـري تقـدميها يف موقـع ا          
وحتقق اهليئة، اليت جيري تنظيم إجراءاهتـا عـن طريـق           . اإلنترنت

. مرســـوم حكـــومي، يف مجيـــع شـــكاوى التحـــرش اجلنـــسي     
وملقدمي الشكاوى احلق يف االستئناف يف احملاكم ضد أحكـام          
اهليئــة، وإن كانــت احملــاكم تــصدق علــى تلــك األحكــام يف       

حب القـضايا قلـق     وأحد األسباب الرئيسية لس   . معظم القضايا 
 .مقدم الشكوى بشأن إمكانية نشر القضية

قالـت إن منـاهج املــدارس   ): هنغاريـا  (الـسيدة ماكـار   - ٤١
الوطنية تتضمن عنصرا تعليميا مـدنيا، جيـري تعريـف األطفـال            

ــه حبقــوقهم  ــك، كجــزء مــن االســتراتيجية    . في وفــضال عــن ذل
ــسألة حتطــيم       ــدارس م ــاول امل ــال، تتن ــن أجــل األطف ــة م الوطني

. القوالب النمطية اجلنسانية بغية تعزيز احلياة األسـرية الـسعيدة         
مقـار  ”وجيري أيضا شن محلـة إقليميـة، باالشـتراك مـع شـبكة              

 بغيـة مكافحـة اسـتخدام القوالـب النمطيـة اجلنـسانية       “الفـرص 
وقــدم مــؤخرا التمويــل إىل بــرامج ملعاجلــة . يف وسـائط اإلعــالم 

 التنظــيم املــسؤول التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل ولتعزيــز 
وجيري تقدمي متويـل إضـايف إىل املؤسـسات اإلعالميـة           . لألسرة

اليت تقدم أفضل املقترحات لـربامج مكافحـة القوالـب النمطيـة            
 .والعنف ضد املرأة

وأضــــافت أن وزارة الــــشؤون االجتماعيــــة والعمــــل  - ٤٢
أنــشأت فريقــا عــامال بغــرض القــضاء علــى القوالــب النمطيــة،  

ــضاؤه   ــن   ويتـــضمن أعـ ــثلني عـ ــبعة ممـ ــوميني وسـ ــبريين حكـ خـ
وكجزء من هذه املبـادرة، جـرى إنتـاج         . املؤسسات اإلعالمية 

قرص فيديو رقمي سيجري جتريبه يف العام املقبل يف عـدد مـن             
ــة الحقــة     ــة نــشره يف مجيــع أحنــاء البلــد يف مرحل . املــدارس بغي

ويعــد الفريــق العامــل أيـــضا مــسردا عــن موضــوع القوالـــب       
ن مواد الدعاية بشأن كيفية مكافحـة تلـك         النمطية وجمموعة م  

 .القوالب
ــاهنغ (الــسيدة دوســا  - ٤٣ ــا  ): اري ــانون هنغاري قالــت إن ق
ومع ذلـك،  . يتضمن أي تعريف للحق يف الكرامة اإلنسانية     ال

وقــد قــدمت احملكمــة  . ال يعــين هــذا أن املفهــوم غــري موجــود  
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الدستورية تفسريا هلذا املفهوم يف عـدد مـن أحكامهـا، وميكـن             
لغريها مـن احملـاكم أن تـشري إىل هـذا التفـسري يف القـضايا الـيت                  

 .تتضمن أي شكل من أشكال انتهاك الكرامة اإلنسانية
قالــت إن إحــدى األولويــات ): هنغاريــا (الــسيدة راو - ٤٤

الرئيــسية لــوزارة الــشؤون االجتماعيــة والعمــل حتقيــق املــساواة 
راعاة املنظـور   االجتماعية بني الرجل واملرأة عن طريق تعميم م       

وأضــافت أن وزارة . اجلنــساين يف مجيــع الــسياسات احلكوميــة 
العدل وإنفاذ القانون مسؤولة عن تنفيذ االتفاقية، اليت أدجمـت          

 .يف القانون الوطين
ــذلت جهــودا،       - ٤٥ ــد ب ــة إن احلكومــة ق ــتطردت قائل واس

بالتــشاور مــع منظمــات غــري حكوميــة نــسائية لكــي تكفــل أن 
ة للتنمية الوطنيـة، أو خطـة التنميـة اهلنغاريـة      تشكل اخلطة الثاني  

ــة  اجلديــــدة، حتــــسنا بالنــــسبة لل  خطــــة األوىل للتنميــــة الوطنيــ
يتعلق بإثارة صورة املسائل اجلنسانية وتعزيـز رصـد تنفيـذ         فيما

واختتمت كالمها قائلة إن هنـاك      . برامج املساواة بني اجلنسني   
 رصــد منظمــات غــري حكوميــة ممثلــة يف اللجنــة املــسؤولة عــن  

 .تنفيذ اخلطة
قالـت إن اجلهـود املبذولــة   ): هنغاريــا (الـسيدة ماكـار   - ٤٦

يف تاريخ مبكر بغرض تعزيز املساواة بني اجلنسني قد تركـزت           
بـصفة رئيـسية علــى حالـة املـرأة يف ســوق العمـل وعلـى جعــل       

وأضافت أن اجلهود تتركز    . مكان العمل أكثر مالءمة لألسرة    
عزيز املساواة يف مشاركة املـرأة      اآلن بشكل أوسع نطاقا على ت     
 .والرجل يف مجيع جماالت احلياة

ــسيدة راو - ٤٧ ــا (ال ــا واجهــت  ): هنغاري قالــت إن هنغاري
يف الــسنوات القليلــة املاضــية مــشاكل اجتماعيــة كــثرية تــرتبط   
ــة االنتقــال إىل اقتــصاد الــسوق، مبــا فيهــا مــشاكل عــدم     بعملي

شئت يف أواخــر ومــع ذلــك، أنــ . املــساواة بــني الرجــل واملــرأة 
التــسعينات أمانــة لتكــافؤ الفــرص تتحمــل مــسؤولية املتابعــة       

وملا كانت املـسؤولية عـن      . الوطنية إلعالن ومنهاج عمل جبني    

املــسائل اجلنــسانية قــد عهــدت إىل وزارة الــشؤون االجتماعيــة 
 باهتمــام أكــرب  ىوالعمــل، فــذلك يعــين أن هــذه املــسائل حتظــ   

ــان داخــل احلكومــة  ومــع ذلــك ال يوجــد حــىت اآلن  . اآلن كي
ــز املــساواة بــني اجلنــسني   وجيــري وضــع خطــط  . نفــسها لتعزي

إلنشاء مثل هذا الكيان يف األجل املتوسط، مع توفري مـوظفني           
 .مدنيني وسياسيني لديهم التدريب الالزم

ــشئ       - ٤٨ ــالعنف األســري، أن ــق ب ــا يتعل ــه فيم وأضــافت أن
قليميـة  مركز وطين ملعاجلة األزمات، إىل جانب تسعة مراكـز إ         

ــضحايا  ــساعدة إىل ال ــ. لتقــدمي امل ــة  وُش ــة عامل ــضا أفرق كلت أي
ملعاجلة مسائل املرأة يف احلياة السياسية، واألجر املتـساوي عـن           
العمـــل املتـــساوي، واملـــرأة والبحـــث، والتـــوازن بـــني العمـــل   

 .واحلياة، واالجتار بالبشر
ومــضت تقــول إنــه بالنــسبة ألنــشطة اإلعــالم، تغطــي    - ٤٩

ــد  اآلن شــبكة م ــاطق البل ــزود هــذه  . قــار الفــرص معظــم من وت
املقــار اجلمهــور مبعلومــات عــن موضــوعات متنوعــة، مبــا فيهــا  

 .مسائل املساواة بني اجلنسني
أشــارت إىل الفقــرة األخــرية مــن  : الــسيدة غاســبارد - ٥٠

ــا  ــت )CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1(ردود هنغاريــ ، فالحظــ
وكــول أنــه قــد يوجــد بعــض اخللــط بــني التــصديق علــى الربوت  

ــرة    ــديل الفق ــاري وتع ــادة  ١االختي ــن امل ــة،  ٢٠ م ــن االتفاقي  م
حيـث أنـه ال يوجـد لـدى اللجنـة أي سـجل بتـصديق هنغاريـا         

ــا وســألت عمــا إذا كانــت  . علــى هــذا التعــديل  ــوي هنغاري تن
وتــساءلت عــن الــسبب يف عــدم ختــصص أي  . التــصديق عليــه

 .أمني من أمناء املظامل يف حقوق املرأة
ــا رحبـــت - ٥١ ــة  وبينمـ ــود احلاليـ  بتقريـــر الوفـــد عـــن اجلهـ

ــه كــان     ــة، أشــارت إىل أن للحكومــة ملكافحــة القوالــب النمطي
ــيت      ــصلة الـ ــيات ذات الـ ــذ التوصـ ــبري يف تنفيـ ــأخري كـ ــاك تـ هنـ

، وحثـت احلكومـة علـى التعجيـل         ٢٠٠٢أصدرهتا اللجنة عام    
وســألت عمـا إذا كانــت هنـاك هيئــة   . بـاألمور يف هــذا الـصدد  
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 بغيـة كفالـة عـدم انتقاصـها مـن           مسؤولة عن رصد اإلعالنـات    
والحظت أنه كثريا ما يوجد قدر كبري مـن التمييـز   . قدر املرأة 

وتساءلت عما إذا كانت التـدابري الـيت        . والقولبة ضد األقليات  
يونيـــه بـــشأن الرومـــا، /اختـــذهتا احلكومـــة مـــؤخرا يف حزيـــران 

 .وخباصة نساء الروما، تعاجل القوالب النمطية

بـــت بـــاخلطوات اإلجيابيـــة الـــيت  رح: الـــسيدة ســـيمز - ٥٢
ومــع . ملرأةبــاة تعلقــاختــذهتا هنغاريــا ملعاجلــة مــسائل املــساواة امل

ذلك، أعربت عن قلقها حيـث أنـه يبـدو أن القوالـب النمطيـة               
ــة  ــدخل يف نظــام العدال ــو   . تت ــر منظمــة العف وأشــارت إىل تقري

الدوليــة الــذي يــنص علــى أن هنغاريــا ال تعــاجل بفعاليــة جــرائم 
 وغريه من أشكال العنف ضد املرأة بسبب مواقـف      االغتصاب  

احملــاكم، وتــساءلت عمــا إذا كانــت   مــوظفيأفــراد الــشرطة و
احلكومــة قــد درســت عالقــة االغتــصاب والعنــف ضــد املــرأة    

 .بالقوالب النمطية
وأوضحت أن نساء الرومـا مل يعـانني مـن العنـف مـن               - ٥٣

، رجال الرومـا فحـسب، بـل مـن اجملتمـع األوسـع نطاقـا أيـضا                
وفـضال عـن    . “ أقـل شـأنا    اأفـراد ”وهو اجملتمع الذي اعتـربهن      

ذلــك، تقــوم الــشرطة وغريهــا مــن املؤســسات مبعاملتــهن علــى 
وال يبـــدو أن هـــذه املـــسألة تعـــاجل املعاجلـــة  . حنـــو ســـيئ جـــدا

وبالتـايل،  . وللمرأة مكان خـاص واحتياجـات خاصـة       . الكافية
ــوع اجلــنس عــن        ــات مــصنفة حــسب ن ــاك حاجــة إىل بيان هن

قليات وأفراد الروما بغية وضع برنامج فعال من أجل نـساء           األ
 .الروما
ــل  - ٥٤ ــسيدة بيمنتـ ــة   : الـ ــا إزاء العقليـ ــن قلقهـ أعربـــت عـ

احملافظـــة والتمييزيـــة للمجتمـــع اهلنغـــاري فيمـــا يتعلـــق بـــأدوار 
وقالت إهنا مرتعجة من كيفية تصوير املرأة يف الكتـب          . النساء

ــية ووســـائط اإلعـــالم   املتزايـــد للمـــواد  ومـــن القبـــول،املدرسـ
اإلباحيـــة، وأن كـــل هـــذا يتنـــاىف مـــع مبـــادئ اللجنـــة ومجيـــع  

وأضـــافت أنـــه ال ميكـــن لقـــوانني . صـــكوك حقـــوق اإلنـــسان

واحلمـالت الـيت تـشنها للتـدريب واالرتقـاء          هنغاريا وسياساهتا   
بـــالوعي بـــشأن هـــذه املـــسألة أن تكـــون فعالـــة إال إذا جـــرى  

 وتـساءلت عمـا إذا      .إنفاذها بثبات وتنظيمها على حنو مـستمر      
ــة تنـــوي   ــذا الـــصدد،  كانـــت احلكومـ ــا يف هـ تـــدعيم جهودهـ

إذا كان من املستطاع أن يلقى الوفـد املزيـد مـن الـضوء               وعما
 مـن قائمـة القـضايا، ومفـاده أنـه      ١٣على ردهـا علـى الـسؤال        

وفقــا للقــرار اإلطــاري فــإن التــصوير الــواقعي للــصور اإلباحيــة 
 غـري موجـود ال يعـد        للطفل الـذي يكـون فيـه املوضـوع طفـال          

وهـذا التـصوير    . استغالال يتعلق بالصور اإلباحية غري القانونيـة      
 .حيط من كرامة الفتيان والفتيات

رحبت مببادرات احلكومة للوقاية مـن      : السيدة بيغوم  - ٥٥
ــدي   ــرحم والث ــق ال ــادرات   . ســرطان عن ــى مب وبينمــا أثنــت عل

اخن هنغاريا ملكافحة العنف، مبـا يف ذلـك خـدمات اخلـط الـس             
واملالجئ اإلقليمية ملعاجلة األزمـات، قالـت إنـه مـع ذلـك فـإن               
وقوع العنف العائلي يف البلـد مـن األمـور املزعجـة، حيـث أن               

ــر مــن   ــساء فــوق ســن   ٢٥أكث ــة مــن الن  ســنة مــن  ١٤ يف املائ
لتحــرش لوتــساءلت عــن الــسبب يف وجــود قــانون   . الــضحايا

ــانون من     ــديها ق ــه ال يوجــد ل ــا مــع أن ــسي يف هنغاري فــصل اجلن
ملكافحــة العنــف العــائلي، ومــا إذا كــان هنــاك مــا يكفــي مــن    
املالجئ لتقدمي احلماية الفورية إىل اإلنـاث مـن ضـحايا العنـف            
العائلي؛ وما إذا كانت هلؤالء الضحايا إمكانية احلـصول علـى           

وســـألت عمـــا إذا كانـــت . لطبيـــةملعونـــة ااملعونـــة القانونيـــة وا
عــائلي يتمــتعن بــنفس النــساء املهــاجرات مــن ضــحايا العنــف ال

واستفــــسرت عــــن حالــــة النــــساء . حقــــوق املــــرأة اهلنغاريــــة
الوحيــــدات ممــــن لــــديهن أطفــــال يف خميمــــات الالجــــئني،      

وأضـافت  . واخلطوات اليت تتخذها احلكومـة حلمايـة حقـوقهن        
أنــه مــن املفيــد معرفــة اخلطــوات املتوخــاة حلمايــة األطفــال مــن 

ــة   ــواد اإلباحي ــسيا ويف امل ــا   وأع. اســتغالهلم جن ــت عــن قلقه رب
 سـنة دون محايـة كافيـة        ١٤الشديد إزاء حتديد سـن الرشـد بــ          

ــدمات     ــة وخـ ــسية املأمونـ ــات اجلنـ ــق باملمارسـ أو تثقيـــف يتعلـ
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للمـراهقني، واســتخدام وسـائل منــع   الرعايـة الـصحية اإلجنابيــة   
وأوضحت أن نواحي القلق هـذه نبعـت عـن          . احلمل وتوافرها 

 إجهــــاض  حالــــة إجهــــاض، مبــــا يف ذلــــك٤٨ ٠٠٠إجــــراء 
ومل يقدم التقرير أية تفاصـيل عـن        . ٢٠٠٥املراهقات، يف عام    

واختتمـت كالمهـا قائلـة إنـه        . نطاق االجتار بالبـشر وضـحاياه     
ــصلة      ــة علــى آخــر التطــورات املت ــع اللجن ينبغــي للوفــد أن يطل
بالربنـــامج الـــوطين املقتـــرح ملنـــع االجتـــار بـــاألفراد ومـــساعدة  

 . االجتماعيالضحايا ومتكينهم من إعادة االدماج
تساءلت عما إذا كانت احلكومة     : السيدة شوتيكول  - ٥٦

تنـوي تعـديل القـانون حبيـث تنــهي جتـرمي البغـاء، وسـألت عــن        
اخلطوات الـيت اختـذت لتـوفري املالجـئ واخلـدمات االجتماعيـة             

واقترحــت أنــه ميكــن للحكومــة أن تــدعم املنظمــات  . الالزمــة
 .ازا يف هذا املضمارغري احلكومية اليت تؤدي بالفعل عمال ممت

 ، كمـا ُعـدِّل    ،وتساءلت عما إذا كان القانون اجلنـائي       - ٥٧
. ميتثل بدقـة لتعريـف االجتـار بالبـشر وفقـا لربوتوكـول بـالريمو              

ت قـــد جـــرت مناقـــشة بـــني مـــوظفي  وســـألت عمـــا إذا كانـــ
حلكوميــــة وغريهــــم مــــن القــــانون واملنظمــــات غــــري ا إنفــــاذ
ــراد ــع  أفـ ــدين املاجملتمـ ــتمنياملـ ــذه  هـ ــسألة هبـ ــايري  املـ ــول معـ حـ
واستفــسرت عــن وضــع خطــة العمــل الــيت  . الــضحايا تعريــف
تها وزارة الداخليــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، وعــن  وضــع

ــة     ــك اخلط ــها تل ــيت مشلت ــا إذا  . بعــض املواضــيع ال وســألت عم
كانت هذه اخلطة تتناول كال من االجتار عرب احلدود واالجتـار         

 .احمللي
ها عضوة من أعضاء اللجنـة،      تكلمت بوصف : الرئيسة - ٥٨

ــة إمكــان وتــساءلت  ــة  عــن كيفي  تنفيــذ قــانون الفــرص املتكافئ
. حبيث يتيح فرصا أكثر للمرأة يف جماالت غري اجملال الـسياسي          

احلكومـة  هبـا  تعتـزم    الطـرق الـيت      وأعربت عن رغبتها يف معرفة    
كفالــة تقــدم املــرأة يف مجيــع نــواحي حياهتــا، مبــا فيهــا التعلــيم    

 .دمات االجتماعيةوالتوظف واخل

ــسيدة راو - ٥٩ ــا (الـ ــدها  ): هنغاريـ ــة بلـ قالـــت إن حكومـ
تبلغ ســـ و٢٠ مـــن املـــادة ١ســـتنظر يف مـــسألة تعـــديل الفقـــرة 

وأضـافت أنـه بينمـا ال يوجـد أمـني مظـامل       . اللجنة بنتائج ذلك 
 كمـا   ،حمدد لقضايا املرأة فمجـرد وجـود املؤسـسة ميثـل إجنـازا            

وتعمـل هـذه اهليئـة     .  يف املعاملـة   هو احلال بالنسبة هليئة املساواة    
ــن أجــل صــياغة         ــة م ــري احلكومي ــات غ ــع املنظم ــب م ــن كث ع
ــن خـــالل       ــة مـ ــة إىل احلكومـ ــات املقدمـ ــيات واملقترحـ التوصـ

أما فيما يتعلـق بالقوالـب النمطيـة لنـساء الرومـا، فقـد             . الربملان
ــذ الربملـــان قـــرارا يف     بـــشأن ٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران٢٥اختـ

خطــة اســتراتيجية كمــا وضــع ل، املــساواة بــني اجلنــسني ككــ 
تــستهدف جمــاالت مثــل التعلــيم والعمالــة واإلســكان والثقافــة   

ويوجـد قـسم منفـصل مـن القـرار          . وتدابري التنفيذ ذات الـصلة    
ينص على إقامة املـساواة بـني اجلنـسني يف أربعـة جمـاالت ذات               

 .أولوية
قالــت إن املنــشور احلــايل  ): هنغاريــا (الــسيدة ماكــار - ٦٠

 جـزء مـن اجلهـود اجلاريـة         “مائة كلمـة عـن املـساواة      ”املعنون  
. وستنشر نـسخة جديـدة منـه قريبـا        . ملكافحة القوالب النمطية  

وسيجري إعداد مجيع الكتب املدرسية مع األخـذ يف احلـسبان         
الكتـب   ذلـك     واملـواد اجلديـدة، مبـا يف       ؛باملساواة بـني اجلنـسني    

ول دور  تتنــا،املدرســية للمــدارس الثانويــة وكتيبــات التــدريس 
 .املرأة يف اجملتمع والتاريخ

وفيما يتعلـق بـاإلعالن، قالـت إن هنغاريـا لـديها جلنـة               - ٦١
 شـركة مـن     ٢٢ألخالقيات اإلعـالن، وهـي تتكـون مـن أكـرب            

ــد  ــالن يف البلـ ــركات اإلعـ ــالن يف  . شـ ــسق اإلعـ وجيـــب أن يتـ
ــا     ــة اجتماعي ــايري املقبول ــد واملع ــع القواع ــا م وال ميكــن . هنغاري

ات إال أن تصدر التوصيات، فال ميكنـها توقيـع          للجنة األخالقي 
ولدى هنغاريـا أيـضا جملـس وطـين لإلذاعـة والتلفزيـون          . اجلزاء

وقــد كانــت احلكومــة  . يتلقــى الــشكاوى، ضــمن مجلــة أمــور 
 “الئــم لألســرةامل”عمــل التعــزز لعــدة ســنوات برنــامج ملكــان  

كل فريـق   شُـ و. هودها لتحطـيم القوالـب النمطيـة      كجزء من ج  
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نع القـــــرار يف اجملـــــالني بـــــدور املـــــرأة يف صـــــعامـــــل يعـــــين 
يـوم  متضية والسياسي، وتتضمن خطط هذا الفريق       االقتصادي
 .يف الربملان

ردت علــى استفــسار بــشأن ): هنغاريــا (الــسيدة راو - ٦٢
ــساء        ــف ضــد ن ــة ملكافحــة العن ــيت تتخــذها احلكوم ــدابري ال الت

ع الرومــا، فقالــت إن النظــام القــانوين اهلنغــاري يتفــق متامــا مــ    
وعـادة  . ق حبمايـة حقـوق اإلنـسان      املعايري األوروبيـة فيمـا يتعلـ      

مبـا فيهـا    يتناول أمـني مظـامل األقليـات قـضايا نـساء الرومـا،               ما
ورغـم أن احلكومـة جتـري    . الشكاوى املتعلقة بانتهاك احلقـوق   

ظمـات غـري حكوميـة حلقـوق اإلنـسان،          حوارا مـستمرا مـع من     
مــات الــيت تتلقاهــا تستــشريها بــصفة منتظمــة وتــستخدم املعلوو

منها كمدخالت أساسية يف سياساهتا، توجد حاجة إىل حتـول          
كبري يف املواقـف يف اإلدارة العامـة ونظـام العدالـة بغيـة معاجلـة            

وحتقيقا هلذا الغرض، جيري تنظيم بـرامج  . شواغل نساء الروما  
ويركـز برنـامج ميولـه االحتـاد األورويب علـى      . تدريبية كل سنة  

دارة العامـــة وتقـــدمي املـــساعدة املاليـــة إىل تـــدريب مـــوظفي اإل
املنظمات غري احلكومية اليت تقدم بدورها املعونـة القانونيـة إىل       

وعالوة على ذلك، ففـي حماولـة لـسد الفجـوة           . احملتاجني إليها 
 يف الثقة بني الروما والشرطة، لدى قـوات الـشرطة اآلن            ةاهلائل

 .ضباط مناوبون من الروما
قالـــت إن نـــشر الـــصور ): هنغاريـــا (الـــسيدة دوســـا - ٦٣

ــه     ــة لألطفــال يعاقــب علي وغريهــا مــن أشــكال الــصور اإلباحي
االعتداء جرمية   من القانون اجلنائي، وأن      ٢٧٢مبقتضى القسم   
 مــن اجلــرائم اجلنــسية يعاقــب عليهــا بالــسجن  االبــذيء وغريهــ

 .ملدة سنة أو بالغرامة
ــائي يغطــي االجتــار بالبــ    - ٦٤ شر وأضــافت أن القــانون اجلن
ــضا ــا      . أي ــة؛ كم ــات اجلنائي ــق خــاص للتحقيق ــشئ فري ــد أن وق

أعـدت احلكومــة مـشروع اســتراتيجية وطنيـة ملكافحــة االجتــار    
احمللي بالبشر، وسيجري تنسيق تلك االسـتراتيجية مـع اإلدارة          

وأعربــت عــن . العامــة واملنظمــات غــري احلكوميــة ذات الــصلة 
 .رياورها باإلبالغ عن تناقص حاالت االجتار يف هنغارس
ــار - ٦٥ ــا (الـــسيدة ماكـ ــه يف حـــاالت  ): هنغاريـ قالـــت إنـ

العنف العائلي، تتمتع النساء املهاجرات واألمهات الوحيـدات        
إىل باإلمكانية الكاملة للوصـول إىل مراكـز معاجلـة األزمـات و           

 الدائرة اهلاتفية الوطنية إلدارة األزمات وتوفري       تقومو. املالجئ
 ويعمـل لـديها موظفـون       ،املعلومات بتشغيل خط ساخن جماين    

ويوجـــد ملجـــآن ســـريان، أحـــدمها . يتكلمـــون لغـــات خمتلفـــة
منظمـة غـري    عـن طريـق     مه  يتنظجيري  تنظمه احلكومة، واآلخر    

 .حكومية
قالـــت إن وزارة العـــدل ): هنغاريـــا (الـــسيدة دوســـا - ٦٦

استهلت حوارا مع منظمة للدعوة بغية منع اسـتغالل املـرأة يف            
 مشاركة خـبري مـن الـشرطة أيـضا          وجرى االتفاق على  . البغاء

وجيـــري يف الوقـــت احلـــايل تعـــديل القـــانون  . يف هـــذا احلـــوار
، كمـا جيـري     “للجرميـة ”اجلنائي حبيث يتضمن تعريفا جديـدا       
باملـشاركة مـع املنظمـات       وضع مشروعي قانونني بشأن البغـاء     

 .غري احلكومية ذات الصلة
ــا (الــسيدة راو - ٦٧ ة يف قالــت إن قــانون املــساوا ): هنغاري

وضـعت  ، وإنه قـد     هنغاريا الدولية املعاملة يراعي مجيع التزامات     
علـن  أ مامـع هـذا القـانون عنـد       حبيث تتماشـى    القوانني القطاعية   

 وستقدم  ،وجتري يف الوقت احلايل دراسة للقوانني     . ٢٠٠٣عام  
أية تعديالت مقترحة إىل جملـس املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف               

أيـضا للمنظمـات غـري احلكوميـة لكـي          وستتاح الفرصة   . اجملتمع
 .تستعرض التعديالت وتديل بتعليقاهتا

وأضـــافت أن احلكومــــة ال ترغـــب يف فــــرض نظــــام    - ٦٨
ــسياسية،    حــ ــرأة يف األحــزاب ال ــادة مــشاركة امل ــة زي صص بغي

ــع ذلـــك جتـــري وزارة  . حيـــث أن ذلـــك يـــشكل تـــدخال  ومـ
الشؤون االجتماعية والعمل دراسة سترسل نتائجهـا إىل مجيـع          

. ألحزاب الـسياسية بأمـل أن تنـشئ بنفـسها نظامـا للحـصص             ا
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، ســينظر الربملــان يف مــشروع قــانون  ٢٠٠٧ويف خريــف عــام 
 .جلنسني يف االنتخابات الوطنيةبني ابتحقيق تكافؤ 

ــائي يعــرف   : الــسيدة شــني - ٦٩ الحظــت أن القــانون اجلن
جـرائم  ”اجلرائم اجلنسية، مثل االغتصاب واالعتداء، بوصـفها      

 وأشــارت إىل أن تغــيري أمســاء   “ألخالقيــات اجلنــسية منافيــة ل
ا من شأنه أن يساعد على تغـيري        خطورهتاجلرائم لتصوير مدى    

علـى املـرأة أن     يـتعني   وأعربت عن أسـفها حيـث أنـه         . املواقف
 .أمر زجريإصدار  فورنت لكي تطلب ٦ ٠٠٠تدفع 
ــسيدة شــوتيكول  - ٧٠ ــه ينبغــي خلطــة العمــل   : ال قالــت إن

املـــساواة االجتماعيـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة     الوطنيـــة لتعزيـــز  
ــشر أن     ــي بالبـ ــار احمللـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــتراتيجية الوطنيـ واالسـ

وطلبـت  . املتوقعةيتضمنا إطارات زمنية ومؤشرات لإلجنازات      
أيــضا احلــصول علــى معلومــات إضــافية بــشأن تعــديل أحكــام   

 .القانون اجلنائي الذي يكبح البغاء
أن حكومـة هنغاريـا أشـارت    نبهت إىل   : السيدة باتن  - ٧١

قــد . مــارس إىل أن الــسيدة س/يف رســالتها إىل اللجنــة يف آذار
ــضا، إال أن  ــت تعويـ ــى   منحـ ــوق املرضـ ــة حلقـ ــسة العامـ  املؤسـ

وقالـت  . تصدر توصية بعد فيما يتعلق مبقدار هذا التعـويض         مل
يوليــه أشــارت إىل أن التعــويض مل ميــنح /إن رســالة شــهر متــوز

لحــصول علــى  لا ســتكون ممتنــة  وقالــت إهنــ . علــى اإلطــالق 
 .توضيح هلذه املسألة

أعربـت عـن قلقهـا إزاء حتديـد الـسن           : السيدة بيغـوم   - ٧٢
 سـنة وأكـدت أن      ١٤األدىن للرشد من أجل ممارسة اجلنس بـ        

 سـنة مـا زلـن يف واقـع األمـر            ١٤الفتيات البالغـات مـن العمـر        
 .من األطفال

بغــي تعــديل وافقــت علــى أنــه ين): هنغاريــا (راوالــسيدة  - ٧٣
تعريف االغتصاب واالعتداء اجلنـسي يف القـانون اجلنـائي، وأنـه يف           

وأعربت عن امتناهنـا    . واقع األمر قد صدرت توصية يف هذا الشأن       
 . متكنت اللجنة من إدراج توصية مماثلة يف تعليقاهتا اخلتاميةذاإ

قالـت إن األوامـر الزجريـة       ): هنغاريـا  (السيدة دوسـا   - ٧٤
ــد  ــا عن ــصدر جمان ــة  ت ومــع . ما يقــدم الطلــب مــن جانــب الدول

ذلك، على األفراد الذين يتقدمون بطلـب للحـصول علـى أمـر        
وأضـافت أن تلـك احلـاالت نـادرة         . زجري أن يدفعوا رسـوما    

أن وإذا وجــد . “إصــابة بدنيــة خفيفــة  ”وعــادة مــا تتــضمن   
 .مرتكب اإلصابة مذنب ترد التكاليف إىل مقدم الطلب

ــسيدة راو - ٧٥ ــا (ال ــد ســيأخذ يف  : )هنغاري قالــت إن الوف
احلـسبان بتوصــية الـسيدة شــوتيكول، وهـي أنــه ينبغـي للخطــة     
الوطنيـــة لتعزيـــز املـــساواة االجتماعيـــة بـــني املـــرأة والرجـــل       
ــشر أن     ــي بالبـ ــار احمللـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــتراتيجية الوطنيـ واالسـ

 .تتضمنا إطارات زمنية ومؤشرات لإلجنازات املتوقعة
ى األسئلة املتعلقـة بـالتعويض      ردت عل : السيدة دوسا  - ٧٦

عن انتهاك حقوق املرضى، فقالـت إن االتفاقيـة تـشكل جـزءا             
ــى حنــو       ــق عل ــة للتطبي ــايل فهــي قابل ــي، وبالت ــشريع احملل مــن الت

وترتكز احلكومة على الوقاية بدال من التعـويض، وقـد          . مباشر
. التـشريع الـوطين حبيـث يـدعم حقـوق املرضـى وحيميهـا             ُعدِّل  

ة حلقـوق املرضـى ليـست يف مركـز يـسمح هلـا              واملؤسسة العام 
 مطروحــة  القــضيةحيــث أن. بــالتعليق علــى قــضية الــسيدة س 

 .اآلن أمام احملاكم
وأضافت أنه فيمـا يتعلـق بـسن الرضـا اجلنـسي، يـنص             - ٧٧

القانون اجلنائي على أن االخنراط يف عالقـات جنـسية مـع فتـاة         
 العالقـات  أما.  سنة جرمية بغض النظر عن املوافقة١٤أقل من   

 .“جرمية خطرية” سنة فتعترب ١٢اجلنسية مع فتاة أقل من 
 

 ٩ إىل ٧املواد من 
قالـت إنـه ممـا يـسرها أن احلكومـة         : السيدة غاسـبارد   - ٧٨

تعتزم اختاذ التدابري الالزمة لزيادة عـدد النـساء يف املراكـز الـيت              
وأضــافت أن الوفــد قــد أشــار إىل   . جيــري شــغلها باالنتخــاب 

 ةتنـ ممإهنـا سـتكون     ت  قالـ  يف املائـة؛ و    ٢٠سبتها  حتديد حـصة نـ    
ــد   ــى مزي ــذه احلــصة     للحــصول عل ــث أن ه ــضاح حي ــن اإلي  م



CEDAW/C/SR.801 (A)
 

14 07-44405 
 

وقالت إهنا ترغـب أيـضا يف معرفـة مـا إذا            . تذكر يف التقرير   مل
كان مشروع القـانون املتعلـق بتكـافؤ اجلنـسني يف االنتخابـات             
الوطنيــة يــستهدف حتقيــق التكــافؤ يف نتــائج االنتخابــات أم يف  

توجـد  على وجه اخلـصوص  وأشارت إىل أنه . ائم املرشحني قو
نــساء قلــيالت يــشغلن وظــائف حمليــة، وتــساءلت عــن كيفيــة    

 .اعتزام احلكومة زيادة مشاركتهن
قالــت إنــه ينبغــي ملــشروع قــانون     : الــسيدة مــايولو  - ٧٩

إدراج التكافؤ بني اجلنسني يف االنتخابات الوطنيـة أن يتطلـب           
 .ساء يف قوائم االنتخاباتالتبادل بني الرجال والن

أعربت عن دهشتها للتـدين الـشديد       : السيدة نويباور  - ٨٠
يف متثيـــل املـــرأة يف أعلـــى مـــستويات احلكومـــة، ولعـــدم تـــوفر 

وأشـــارت إىل أن قـــانون  . بيانـــات مـــصنفة حـــسب اجلـــنس   
ــام أن      ــه ينبغــي للقطــاع الع ــى أن ــنص عل ــة ي ــساواة يف املعامل امل

 .صيعتمد استراتيجيات لتكافؤ الفر
وإذ الحظت أن مسأليت الدور الذي تضطلع به املـرأة           - ٨١

ــا وعيـــوب نظـــام احلـــصص  يف صـــنع القـــرار الـــس ياسي ومزايـ
تدرجا يف جدول األعمـال العـام يف هنغاريـا، تـساءلت عـن             مل

ــانون        ــشروع ق ــم م ــة دع ــا احلكوم ــيت ستكــسب هب ــة ال الطريق
وأخـريا، قالـت   . يدخل تكافؤ اجلنسني يف االنتخابـات الوطنيـة   

إهنا تود احلصول على معلومات إضافية بشأن خطط احلكومـة      
 .لزيادة متثيل اإلناث يف السلك الدبلوماسي

تكلمت بوصفها عضوة يف اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة - ٨٢
فهم الزعم بـأن النـساء ال يـرغنب يف          وجه اخلصوص    إهنا ال ت  

ــا      ــل ذاهتـ ــصيغة العمـ ــرا لـ ــي نظـ ــسلك الدبلوماسـ ــل يف الـ العمـ
ــ ــو. اةوأســلوب احلي ــ إهنــا ســتكون ممتقال  للحــصول علــى  ةتن

 .توضيح هلذه النقطة
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  


