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

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
ــالنظر يف      ردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق ب

 التقرير الدوري السادس
 

 هنغاريا
 

 زة الوطنيةالدستور، والقوانني، واألجه
يرجى تقدمي معلومات عن أثر قانون املساواة يف املعاملـة علـى تعزيـز املـساواة بـني                   - ١

ويرجى أيضا تقدمي أمثلـة للظـروف الـيت تـؤدي إىل حـدوث اسـتثناءات مبوجـب                  . اجلنسني
 .املساواة يف املعاملة، املشار إليه يف التقريرقانون 

يــد اآلثــار الدائمــة الــيت للقــانون علــى   مــن املمكــن يف حالــة األجــل الطويــل فقــط حتد   
ومن اإلجنـازات اهلامـة يف ذاهتـا أن عـدداً غـري مـسبوق مـن اإلجـراءات القانونيـة قـد مت             . اجملتمع

االضطالع به فيما يتعلق باالهتامات اخلاصة بالتمييز ضد املـرأة، مـع التحـسُّن يف معرفـة نـشاط                
ولكـن  .  يف جمـال العمالـة دون غـريه تقريبـا          وقد حدثت هذه احلاالت   . هيئة املساواة يف املعاملة   

ومـن بـني احلـاالت الـيت مشلـها التحقيـق       . مدى النجاح الذي حتقق يف هـذه احلـاالت أمـر آخـر            
وهذه تشمل اإلجراءات الـيت مت اختاذهـا بنـاًء علـى طلـب       (٢٠٠٦ حالة يف عام ٢٠٢وعددها  

 جـاءت القـرارات يف صـاحل        ،)مجيع األشخاص فيما يتعلق جبميـع أشـكال التمييـز غـري القـانوين             
ومجيعهـا  .  حالة، من بينها سبع حاالت تتعلق بالتمييز على أسـاس نـوع اجلـنس   ٢٧املّدعني يف  

 .تتعلق بالعمالة
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 :وعندما مت رفض احلجج اليت قدمها املّدعون، كان ذلك لألسباب التالية 
 مل تكن الشكوى متعلقة بالعمالة؛  • 
 ة مبوجب تشريعات سارية؛كانت اإلجراءات تعترب قانوني  • 
 انتهت اإلجراءات إىل عدم وجود أي صلة بني التمييز وكون أن املّدعي امرأة؛ • 
 .انتهت اإلجراءات إىل قيام املّدعي بسحب طلبه احلصول على إنصاف • 

وحيتوي التقرير على استنتاجات خاطئة فيما يتعلق باألعمـال القانونيـة بـشأن حـاالت                
ويف حالــة التمييــز القــائم علــى التوظيــف، فــإن اهليئــة تطّبــق قواعــد   . اءاتاالســتثناء مــن اإلجــر

وبعبـارة أخـرى فإهنـا ال تكتفـي بـاحلجج العقليـة كأسـباب               . خاصة لالستثناء يف مجيع احلاالت    
لالستثناء العام، وأثناء عرض دليل على االسـتثناء، وإمنـا هـي تقبـل االسـتثناءات املتناسـبة فقـط                    

 .لعمل، على أن يكون التطبيق قائماً على شروط قانونية وهامةواليت تربرها طبيعة ا
 :مثال

فقد توّجهت مدعية إىل اهليئة بشكوى تفيد أهنا تعرضت للتمييـز بـسبب نـوع اجلـنس                  
عندما كانت متدربة يف مكتب ميارس نشاطاً جتارياً وذلك ألن فتـرة التـدريب انتـهت دون أن                  

وتعتقـد املدعيـة أن املكتـب تعامـل بطريقـة           . جتـاري تقدم هلا الشركة عقداً بـأن تعمـل كوكيـل           
. خمتلفــة بــشكل ال مثيــل لــه مــع متــدرب مــن الــذكور بــدأ فتــرة تدريبــه يف وقــت متــأخر عنــها  

وأثارت املدعية أيضاً اعتراضاً يفيد أن ما من امـرأة أخـرى تعمـل يف ذلـك املكتـب يف املنـصب        
. راءات وعقــدت جلــسيت اســتماعوبــدأت اهليئــة باختــاذ إجــ. نفــسه مثلمــا كانــت تعمــل وقتئــذ

 .وقبلت اهليئة حجة املدعى عليه بأنه مل ميارس التمييز القائم على نوع اجلنس
وال تثبت نسبة النساء والرجال العاملني يف املكتب الشكوى القائلة بأنه جيري التمييـز               

تمرب سـب / أيلـول  ٤فقد كانت هناك امرأة تعمل يف املنـصب نفـسه يف املكتـب منـذ                . ضد النساء 
وقد أتيحت الفرصة لدى املدعى عليه بأن يصبح على درايـة ومعرفـة باملدعيـة خـالل                 . ٢٠٠٦

ومـن مثـن فـإن املـدعى عليـه لديـه أسـباب موضـوعية                . فترة التدريب اليت استمرت ستة أسـابيع      
تتعلق بالعمل وجتمعت من خالل خربة املديرين واملوظفني اآلخـرين الـذين كـانوا يعملـون مـع                  

تشمل هذه عدم االهتمام بالعمل مـن جانـب املدعيـة           . من أجل رفض تقدمي عقد هلا      -املدعية  
وأورد املـدعى عليـه أيـضاً أسـباباً ذاتيـة           . وعدم االستفادة من فرص الدراسـة الـيت قُـدمت إليهـا           

عدم اإلخالص للمكتب، واالختالف يف الرأي بشأن كل شـيء، ورفـض طريقـة العمـل                (مثل  
وأثبت املـدعى عليـه متـسكه مبتطلبـات         . ن ذلك ال يتعلق بنوع اجلنس     وقال إ ) املتبعة يف املكتب  

 .املساواة يف املعاملة، ومن مث فقد رفضت اهليئة دعوى الشاكية
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 ،إضــافة إىل الــشكاوى املقدمــة إىل هيئــة املــساواة يف املعاملــة، الــواردة يف التقريــر    - ٢
ييـز قـد قمـن برفـع قـضايا      يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت النساء الاليت تعرضـن للتم      

 .أمام احملاكم، ونتائج تلك القضايا
ويف . حملكمة بودابست البلدية وحدها هيئة تنقح قرار تتخذه هيئة املـساواة يف املعاملـة              

تتعلقـان  (، أعادت احملكمة تأكيـد قـرارين بـشأن التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس                    ٢٠٠٦عام  
ويف ). ر تقـدمي منحـة إىل شـاكية بـسبب احلمـل            عاماً وإنكـا   ٤٠بفصل امرأة نزيد عمرها على      

ــرار، ومــن مث أصــبحت       قــضيتني أخــريني، مت ســحب اســتثنائني قبــل أن تتوصــل احملكمــة إىل ق
وقد أعادت احملكمـة تأكيـد قـرارات اهليئـة يف مجيـع             . قرارات اهليئة بالنسبة للمدعي عليه ملزمة     

إجـراءات احملكمـة، وأهنـا      وعلى الرغم مـن طـول       . القضايا األخرى حيث حكمت ضد املدعي     
كما نرى، تستغرق من سنة إىل سنة ونصف يف معظم القضايا لكي تتوصل احملكمة إىل قـرار،                 
فإن أحكامها بشأن طلبات االستئناف تؤكد صحة املمارسات القانونيـة الـيت تـستخدمها هيئـة           

اً يتعلـق بالـسلوك    وتشمل القرارات امللزمة قانوناً ضد املـدعى علـيهم حظـر          . املساواة يف املعاملة  
 ٣٥٠ ٠٠٠املخـــل مـــن الناحيـــة القانونيـــة فـــضالً عـــن توقيـــع غرامـــات مببـــالغ تتـــراوح بـــني    

 . فورنت هنغاري٦٠٠ ٠٠٠و
يــشري التقريــر إىل أن نــسبة صــغرية مــن الــشكاوى الــيت قــدمت هليئــة املــساواة يف     - ٣

ن يعنينـهن األمـر    إحاطـة مـ   مـن املهـم     ”ويؤكـد أنـه كـان       , املعاملة، تتعلق بالتمييز ضد املرأة    
 سبل االنتصاف القانونية املتاحة، فـضال عـن          بشأن  وكذلك ، أكرب كفاءةعلما، حبقوقهن، ب  

مـا هـي اخلطـوات الـيت تتخـذها احلكومـة لتكفـل              . “تعزيز املنظمات غـري احلكوميـة للمـرأة       
 االستجابة بصورة مناسبة هلذه املتطلبات؟

القائمـة ولكـن غـري املكتـشفة، ولكـن          هذه النتيجة صحيحة فيما يتعلق بقضايا التمييـز          
فيما يتعلق بالشكاوى املقدمة إىل اهليئة، فـإن نـسب الـشكاوى ضـد التمييـز علـى أسـاس نـوع                      

ويـشكل  . اجلنس، والتمييز اإلثـين، والتمييـز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـات، متـساوية تقريبـاً                
ــة       ــشاط اهليئ ــة لن ــى أولوي ــاين أعل ــات ث ــة باملعلوم ــاة األطــراف املعني ــسبقها ســوى  - مواف  وال ي

ــة   ــضايا العملي ــات يف الق ــام . التحقيق ــرة    ٢٠٠٦ويف ع ــائيت م ــالم حنــو م ــزة اإلع ، أوردت أجه
األعمال اليت قامت هبـا هيئـة املـساواة يف املعاملـة، ويـشمل ذلـك عروضـاً بتقـدمي معلومـات يف                       

 ويقـدم موقـع اهليئـة علـى الـشبكة معلومـات ملـساعدة األشـخاص يف                . عدة بـرامج هاتفيـة حيـة      
ــإنزال منــوذج اســتجواب، ممــا جيعــل مــن        ــام األشــخاص ب ــة حبقــوقهم، ويــشمل ذلــك قي املطالب
األســهل بالنــسبة للمــدعني احملــتملني التعــبري عــن طبيعــة التمييــز الــذي قــد يعانونــه، وتقــيم هيئــة  
املــساواة يف املعاملــة روابــط منتظمــة مــع اجلماعــات النــسائية املهتمــة بــاألمر، واملنظمــات غــري    
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وتقــوم مــرتني يف الــسنة بتقيــيم نتــائج .  الــيت تــدافع عــن احلقــوق، والنقابــات العماليــةاحلكوميــة
وتقــوم أيــضاً بطباعــة . التعــاون وتــشارك يف املزيــد مــن التــدريب الــذي تنظمــه هــذه املنظمــات 

 . نسخة٥ ٠٠٠كتّيب إعالمي يسهل فهمه بالنسبة هلذه املنظمات ويقع يف 
ة باألســـئلة الـــيت ميكـــن توجيههـــا خـــالل ويتعلـــق موقـــف حـــديث للهيئـــة االستـــشاري 

وتـذكر يف مجلـة أمـور، أسـئلة تتعلـق باحلالـة الزواجيـة، أو عـدد األطفـال،                    . املقابالت الوظيفية 
خطــط إجنــاب األطفــال يف املــستقبل، أو البــدء يف تكــوين أســرة، وهــذه األســئلة ميكــن أن      أو

ب الــرد علــى أي مــن هــذه  تكــون أســباباً لتأكيــد دعــوى التمييــز إذا مت إنكــار التوظيــف بــسب   
 .األسئلة

وتــرى هيئــة املــساواة يف املعاملــة أنــه مــن املهــم للغايــة تقــدمي حــوافز للمنظمــات غــري      
احلكومية من أجل متثيـل األشـخاص الـذين انتـهكت حقـوقهم خـالل اإلجـراءات، وذلـك ألن                 

د كـبري  وميكن هلذا الدعم أن يـسهم إىل حـ  . دعمهم ليس فقط تشجيعاً لتحقيق احترام احلقوق  
 .يف إجناح عملية االستدالل

إدخــال ”، حيــرز T18902يــشري التقريــر إىل أنــه اســتنادا إىل التعــديل املقتــرح رقــم    - ٤
يرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن حالـة          . “تقـدما مفهوم املضايقة اجلنسية يف القانون اهلنغـاري        

 .لنفاذهذا التعديل املقترح، مبا يف ذلك حمتواه واجلدول الزمين لدخوله حيز ا
 بـشأن تعـديل قـوانني خمتـارة تتعلـق بتكـافؤ       T 18902قدمت احلكومة مشروع القانون  

ومل يـــتم إقـــرار مـــشروع القـــانون يف ذلـــك  . ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٦الفـــرص يف 
 الــذي يتــضمن أيــضاً تعــديالً بــشأن التحــرش      T/1096ومت إقــرار مــشروع القــانون   . الــشكل

وصدر القانون بوصـفه القـانون   . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧اجلنسي، بواسطة الربملان يف     
CTV بــشأن تعــديل القــانون    ٢٠٠٦ لعــام CXXV  بــشأن املــساواة يف املعاملــة    ٢٠٠٣ لعــام 

، وأصبح سارياً يف اليـوم األول مـن         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٦وتعزيز تكافؤ الفرص، يف     
مـن  ) ١(ومت تعـديل الفقـرة   . ٢٠٠٧اير ين/ كانون الثاين١الشهر الذي أعقب صدوره، أي يف   

 :، على النحو التايل٢٠٠٣ لعام CXXV من القانون ١٠املادة 
 ١٠املادة ”
ــق         )١( ــيت تتعل ــسان ال ــة اإلن ــهك كرام ــسي أو ذو طــابع آخــر ينت التحــرش هــو ســلوك جن

 والـذي يكـون غرضـه أو    ٨خبصائص الشخص املـشمول هبـذا الـسلوك واملـشار إليهـا يف املـادة             
خلــق بيئــة ختويفيــة أو عدائيــة أو حاطــة بالكرامــة أو مهينــة أو هتجميــة حــول شــخص أثــره هــو 

 “.معيَّن
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 ١ومــن مث فقــد مت توســيع مفهــوم التحــرش، مبوجــب التعــديل الــذي أصــبح ســارياً يف   
، ليـشمل التحـرش اجلنـسي بـصفته سـلوكاً ينتـهك كرامـة اإلنـسان،             ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

ومت رفــع مثــاين قــضايا أمــام هيئــة  . وســيع نطاقــه خبــالف ذلــكولكــن مفهــوم التحــرش مل يــتم ت
املساواة يف املعاملة بـشأن دعـاوى تتعلـق بـالتحرش ولكنـه مل يثبـت حـدوث التحـرش اجلنـسي                      

ويف قضية واحدة أخرى، مت التحرش بامرأة لـدوافع خبـالف اجلـنس، ويف              . يف قضية واحدة   إال
 .ست قضايا أخرى سحبت املدعيات اّدعاءاهتن

، بأن تقّيم احلكومة قدرة األجهزة      ٢٠٠٢أوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية عام        - ٥
الوطنية على النهوض باملرأة، وأن متنح تلك األجهزة الوطنية السلطة والوضـوح واملـوارد              

يرجـى تـوفري    . البشرية واملالية الالزمـة للنـهوض جبهـود الدولـة الطـرف يف تنفيـذ االتفاقيـة                
ا كانـت التـدابري املتخـذة تـؤدي بالفعـل إىل تقويـة األجهـزة الوطنيـة                  معلومات بشأن مـا إذ    

للمساواة بني اجلنسني، وتستجيب بصورة فعالة للـشواغل والتوصـيات الـيت أعـرب عنـها                
ــى          ــع اهلياكــل املوجــودة عل ــني مجي ــة ب ــوفري معلومــات عــن العالق ــا يف ذلــك ت ــل، مب مــن قب

 .الصعيدين الوطين والالمركزي، والتنسيق بينها
 بــشأن مكتــب احلكومــة لتكــافؤ الفــرص 2003/222 (.XII.12)أقــام املرســوم احلكــومي  

واملكتب عبارة عـن    . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١املكتب احلكومي لتكافؤ الفرص اعتباراً من       
وتتمثـل واليـة   . هيئة لإلدارة العامة لديها هيئة على الصعيد الوطين وتعمل حتت إدارة احلكومـة  

 .ز املساواة بني املرأة والرجل وتنفيذ تكافؤ الفرص واملساواةاملكتب يف تعزي
، أنــشئت وزارة الــشباب واألســرة والــشؤون االجتماعيــة وتكــافؤ      ٢٠٠٤ويف عــام  

 2004/289 (.X.28)وحيـدد املرسـوم احلكـومي رقـم     . الفرص عن طريق اجلمع بني عدة وزارات
الرجــل واملــرأة باعتبــاره إحــدى بــشأن مهــام واختــصاصات الــوزير، تعزيــز تكــافؤ الفــرص بــني 

ومنذ ذلك الوقت، فإن إدارة املـساواة بـني املـرأة والرجـل تعـاجل               . املسؤوليات األساسية للوزير  
 .املهام احلكومية املرتبطة باملساواة بني اجلنسني

والوضع احلايل للوحـدة التنظيميـة املعنيـة باملـساواة بـني املـرأة والرجـل قـد أقـيم عقـب                       
وشعبة املساواة بني املـرأة والرجـل يف اجملتمـع هـو شـعبة تعمـل ضـمن إدارة             . ٢٠٠٦انتخابات  

 .تكافؤ الفرص بأمانة الدولة لتكافؤ الفرص ضمن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
 بغيــة (V.28) 1059/1999وأنــشأت احلكومــة جملــس متثيــل املــرأة مبوجــب قرارهــا رقــم   

تكــافؤ الفــرص للمــرأة، وإشــراك املنظمــات غــري   تعجيــل التــشريعات وبــرامج العمــل املتعلقــة ب  
واجمللــس هيئــة استــشارية تتقــدم مبقترحــات وتقــوم بإعــداد  . احلكوميــة الــيت متثــل مــصاحل املــرأة 

قرارات احلكومـة والتنـسيق بـني بـرامج تنفيـذ ومراقبـة بـرامج العمـل الـيت تعـزز تكـافؤ الفـرص                        
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ري احلكوميـة العاملـة يف جمـال حتـسني          ويشمل أعضاء اجمللس ممثلـي املنظمـات غـ        . بالنسبة للمرأة 
تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة، واملنظمات االجتماعية ذات الصالحية الوطنية الـيت متثـل مـصاحل               
املرأة، واألفراد الذين يؤدون أنـشطة علميـة وعمليـة بـارزة فيمـا يتعلـق بتكـافؤ الفـرص بالنـسبة           

 .للمرأة
ع بــشأن املوضــوعات واملناقــشات وقــد أســهم إنــشاء اجمللــس يف اجتــذاب مجهــور أوســ 

وأعيـد  . املتعلقة مبركز املرأة والرجـل، ولكنـه توقـف عـن العمـل بـصفة جوهريـة مبـرور الوقـت                    
ــشرين األول     ــري امســه يف ت ــس وتغ ــاء اجملل ــوبر /إحي ــرار احلكــومي رقــم    . ٢٠٠٦أكت وأنــشأ الق

1089/2006 (IX.25.) قـت نفـسه، مت إلغـاء    ويف الو.  جملس املساواة بني املرأة والرجل يف اجملتمـع
 . بشأن إنشاء جملس متثيل املرأة(.V.28) 1059/1999القرار احلكومي رقم 

، يف قاعــة املرايــا ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٢٦وعقــدت الــدورة التأسيــسية للمجلــس يف  
وكــان أهــم موضــوع يف االجتمــاع هــو مناقــشة خطــة   . بــوزارة الــشؤون االجتماعيــة والعمــل 

وقـد وّجهـت املنظمـات غـري احلكوميـة انتقـادات الذعـة للخطـة هـي                  . التنمية اهلنغارية اجلديدة  
ويتمثل أحد مظاهر االنتقاد يف أن اخلطة، مثلمـا كانـت يف ذلـك              . واهليئات احلكومية املسؤولة  

. الوقــت، قــد أغمــضت الطــرف عــن االعتبــارات الــيت يقــصد هبــا حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني
رجل يف اجملتمـع التـدابري الالزمـة للعوامـل املطلـوب إقامتـها       واختذت شعبة املساواة بني املرأة وال 

 .إلظهار املساواة بني اجلنسني يف خطة التنمية اهلنغارية اجلديدة بوصفها اعتباراً أفقياً
. وتعمل دار شبكة الفـرص حتـت التوجيـه املهـين لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل                   

 املـساواة االجتماعيـة بـني املـرأة والرجــل     وتتمثـل إحـدى مهـام الـشبكة يف نـشر معلومــات عـن      
 .وتعمل الشبكة على صعيد وطين. وتنفيذ الربامج

 تدابري خاصة مؤقتة
 املــساواة حتقيــقالكــثري ممــا جيــب عملــه قبــل ”يــشري التقريــر إىل أنــه ال يــزال هنــاك  - ٦

أيـضا إىل  ويشري التقرير . “هذا يتطلب تدابري إجيابية تؤدي إىل مساواة فعلية ”وأن  “ الفعلية
مبوجــب “ هنــاك إمكانيــة قانونيــة لتطبيــق نظــم احلــصص وغريهــا مــن قواعــد األفــضلية ”أن 

يرجى توفري تفاصيل بشأن التدابري اخلاصـة املؤقتـة املوجـودة أو            . قانون املساواة يف املعاملة   
 من االتفاقية، مع إعطاء تقييم ألثرها من حيث         ٤ من املادة    ١للفقرة   املزمع وضعها، وفقا  

 .يق هدف املساواة الفعلية بسرعةحتق
ــاري للحــصص      ــا يف هــذا الوقــت نظــام إجب ــدى هنغاري ــى  . ال يوجــد ل ولالطــالع عل

 .٧معلومات عن إمكان األخذ بنظام احلصص، انظر البند 
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 املشاركة السياسية وصنع القرار
مع مراعاة أنه مل حتدث تغيريات كبرية يف إمكانية وصـول املـرأة إىل وظـائف صـنع       - ٧
قرار، ُيرجى إعطاء تفاصيل عن التدابري املتخـذة مـن جانـب احلكومـة لتحـسني مـشاركة                  ال

املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة، وخاصة بالنسبة للمستويات العليا، مبا يف ذلـك يف              
 ٢٥الربملان ووزارات احلكومة واحلكم احمللي، على أن تؤخذ يف االعتبـار التوصـية العامـة         

 بــشأن املــرأة يف احليــاة ٢٣ مــن االتفاقيــة، والتوصــية العامــة ٤ مــن املــادة ١ بــشأن الفقــرة
 .العامة ضمن نطاق زمين معني

واملبـادرات  . ما زال مستوى مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية واالقتـصادية منخفـضاً              
 .الرامية لتغيري هذه احلالة اختذهتا وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالدرجة األوىل

وعقدت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ورابطـة تنميـة املـستقبل الـوظيفي للمـرأة                
 ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٨يف هنغاريــا، ومؤســسة بــوكتر وغامبــل اهلنغاريــة مــؤمتراً يف 

وكـان ذلـك أول     . يف الربملـان اهلنغـاري يف بودابـست       “ املرأة يف اختاذ القرار السياسي    ”بعنوان  
يا على قيام حكومة ومنظمة غري حكومية ومؤسسة متعددة اجلنـسيات بالتعـاون             مثال يف هنغار  

 .فيما بينها لتحقيق األهداف اليت حددهتا سوياً
وقــد وّجهــت الــدعوات حلــضور الربنــامج إىل الــوزارات، وأعــضاء الربملــان، وأعــضاء    

عــات، ودوائــر الربملــان األورويب، وممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة، ووســائل اإلعــالم، واجلام  
وهيئـات االحتـاد األورويب،     ) النقابـات العماليـة والغـرف     (األعمال، واجلماعات املهتمـة بـاألمر       

 .ومنظماته، والبعثات الدبلوماسية، واألكادميية اهلنغارية للعلوم، ومنظمات أخرى
هــذا املنــصب تــشغله امــرأة يف الوقــت  (وقــام رئــيس الربملــان، بوصــفه مــضيف املــؤمتر   
إلقــاء اخلطــاب االفتتــاحي وكــان ضــيوف الــشرف وكبــار املتحــدثني يف املــؤمتر هــي    ب) الــراهن

فالدميري سبيدال مفوض االحتاد األورويب للعمالة والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفـرص، وسـفري      
وكـان الراعيـان الرئيـسيان للمـؤمتر مهـا وزيـر الـشؤون              . الواليات املتحدة األمريكية يف هنغاريا    

مـــل ونائبـــة رئـــيس جلنـــة الربملـــان األورويب حلقـــوق اإلنـــسان واملـــساواة بـــني االجتماعيـــة والع
وكـان  .  هبـذه املناسـبة    “املرأة يف اهليئة الـسياسية    ”ومت ألول مرة توزيع كتاب بعنوان       . اجلنسني

 .هدف املؤمتر هو استرعاء النظر إىل وسائل النهوض بوصول املرأة إىل اهليئة السياسية
ة معــامل اجلــدول الــزمين فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني وحــددت اللجنــة األوروبيــ 
ــرة  ــشؤون      ٢٠١٠-٢٠٠٦للفت ــوزارة ال ــرأة والرجــل ب ــساواة بــني امل ــوخى شــعبة امل ــذي تت ، ال

نـوفمرب  /ومت يف تـشرين الثـاين  . االجتماعية والعمل تنفيذه عن طريق إنـشاء فرقـة عاملـة مـستقلة          
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ــاملرأة يف اختــ  ٢٠٠٦ واألهــداف . اذ القــرار الــسياسي واالقتــصادي  إنــشاء فــرق عاملــة معنيــة ب
 : هي٢٠٠٧احملددة لعام 

 املرأة يف اختاذ القرار االقتصادي • 
هذا املوضوع واسع النطاق ومتنوع، حىت أن أعضاء الفريق العامل عقدوا العـزم علـى                

بـذلك،  وللقيـام   . تضييقه ليقتصر على الُنهج القائمة على نوع اجلنس للعمالة والتنمية التنظيمية          
وأعلنــت مؤســسة . يعتـزم الفريــق العامــل إصـدار جملــد مــن الدراسـات يــأذن بــه أعـضاء الفريــق    

. بروكــستر وغامبــل منافــسة بــني كتــاب دراســات احلالــة فيمــا بــني طلبــة اجلامعــات والكليــات
ونعـرض علـى مـؤلفي     . ويتمثل املوضوع يف مدى قيام خمتلف املنظمات بتحقيق تكافؤ الفـرص          

 .قدمة يف املسابقة فرصة نشرها يف جملدناأفضل األحباث امل
وتــدل التجربــة علــى أن القليــل قــد قيــل يف هنغاريــا بــشأن دور املــرأة يف اختــاذ القــرار    

. وبالتايل، يتركز دور الفريـق العامـل يف تـشكيل الـوعي العـام وعـرض املعلومـات                 . االقتصادي
، ٢٠٠٧ست يف خريـف عـام       وللقيام بذلك، يتمثل هدفنا يف تنظيم مؤمتر رئيسي خارج بودابـ          

وباإلضـافة  . إىل جانب عدة اجتماعـات أصـغر حجمـاً يف بودابـست وخـارج بودابـست أيـضاً                 
وســوف يقــدم متحــدثون وبــاحثون مــشهورون   . إىل ذلــك، نعتــزم إقامــة حــوار يف بودابــست  

 .عرضاً حول املوضوع، يدعمها جملد من الدراسات اليت يكتبها أعضاء الفريق العامل
  اختاذ القرار السياسياملرأة يف • 

ــسياسي        ــرار ال ــساء املــشاركات يف اختــاذ الق ــادة عــدد الن ــق العامــل زي اســتهدف الفري
وملعاجلـة هـذه    . وتعزيز دورهن، الذي يرغنب يف احلصول عليه عن طريق األخذ بنظام احلصص           

املهمة، من الضروري مجع املقاالت والدراسات اليت كتبت حول هـذا املوضـوع وإدراجهـا يف        
ومـن  . لد دراسي يعتـزم الفريـق نـشره، جملـد حيتـوي أيـضاً علـى بيانـات جديـدة وموضـوعية                     جم

اجلوانــب الــشيقة للكتــاب أنــه يــشمل جمموعــة مــن املقــابالت أجرهتــا صــحيفة تعمــل حلــساب    
 .صحيفة نيبزابدساغ، إحدى أوسع الصحف اليومية املستقلة انتشاراً

اذ القرار السياسي ومزايا وعيـوب نظـام   وتدل التجربة على أن مسألة دور املرأة يف اخت         
وبالتـايل، يتمثـل دور الفريـق العامـل يف          . احلصص ليسا ضمن جدول األعمال العام يف هنغاريا       

 ٥٠”وللقيام بذلك، يعتـزم عقـد مـؤمتر بعنـوان           . العمل اجلاد على تشكيل الرأي العام وتوعيته      
ــة  ــة٥٠ -يف املائ ــام  “  يف املائ ــصف   ويف ذلــك . ٢٠٠٧يف خريــف ع ــوم، ســوف يكــون ن الي

ــن الرجــال      ــصفهم اآلخــر م ــساء ون ــن الن ــان م ــشتركني يف الربمل ــدم املتحــدثون   . امل وســوف يق
والباحثون املعروفون عروضاً حول هذا املوضوع، وسوف يتم دعمهم مبجلـد للدراسـات الـيت               
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نظيم حلقـات   وباإلضافة إىل املؤمتر املعقود يف الربملان، من املهم ت        . يكتبها أعضاء الفريق العامل   
 .عمل أصغر حجماً مع املنظمات غري احلكومية وصناع القرار واملهنيني وغريهم

 العنف ضد املرأة
 ١٩٧٨ للقانون الرابع لعـام   ٢٠٠٥ُيرجى إعطاء معلومات عن تنفيذ تعديل عام         - ٨

ـــل عــام    ــائي، وتعدي  بــشأن ١٩٩٨ للقــانون التاســع عــشر لعــام  ٢٠٠٦مــن القــانون اجلن
ائيــة، املتعلقــة بــأوامر التقييــد، مبــا يف ذلــك عــدد أوامــر التقييــد الــصادرة    اإلجــراءات اجلن

والظروف اليت صدرت فيها، وما الذي ُيتخذ من أجل إحاطـة املـرأة علمـا بتـوافر وسـائل                    
 .احلماية هذه

 بـشأن اإلجـراءات اجلنائيـة بـاألمر         ١٩٩٨أخذ التعديل على القانون التاسع عشر لعام         
ويتمثـل اهلـدف مـن األمـر     . ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١ قسرياً يبدأ سريانه يف      التقييدي بصفته تدبرياً  

. التقييدي بصفة رئيسية يف منع العنف املرتيل وإن كـان التطبيـق ال يقتـصر علـى العنـف املـرتيل                    
.  األوامـر التقييديـة إذا مت تكييـف أفعـال الـشخص الـسيئ التـصرف بأهنـا جنايـة                    وميكن صـدور  

يعــرف فيمــا بعــد باســم املدونــة ( بــشأن املدونــة اجلنائيــة ١٩٧٨م ومبوجــب القــانون الرابــع لعــا
 هنجـاً قانونيـاً تـشمل سـوء التـصرف البـدين والـسيكولوجي               ٢٠يوجد حالياً أكثر من     ) اجلنائية

أو اإلمهال وتشمل جمموعـة كاملـة مـن األفعـال داخـل األسـرة ميكـن إدانتـها علـى                     /واجلنسي و 
 . القانونيةالصعيد اإلنساين وجمازاهتا من الناحية

وخــالل اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــة باالهتامــات الــيت يعاقــب عليهــا بالــسجن، ميكــن     
صدور أمر تقييدي إذا اعترب من غري الضروري احتجاز املتـهم، ولكـن يوجـد سـبب الفتـراض                    

 ميكن أن حيـبط عمليـة االسـتدالل أو يهـددها          - إذا مسح له بأن يغادر بيته أو بيتها          -أن املتهم   
خلطر أو ينال منها وذلك عن طريق التأثري على الشهود أو ختويفهم، أو قد يقـوم باسـتكمال                  با

ــا         ــة أخــرى يعاقــب عليه ــام هبــا، أو أن يرتكــب جناي ــة يزمــع القي ــة أو جناي ــة غــري مكتمل جناي
 .بالسجن ضد الضحية

بـل  والعوامل اليت تدخل يف االعتبار يف هذا اجملال هـي طبيعـة اجلنايـة، وسـلوك املتـهم ق              
وبالتــايل، فــإن اهلــدف األساســي لألمــر  . اإلجــراءات وخالهلــا، والعالقــة بــني املتــهم والــضحية 

التقييــدي هــو تــوفري أداة مناســبة وســريعة التــشغيل للــضحية خــالل اإلجــراءات الــيت حيتمــل أن  
تطول واليت ميكن تطبيقها قبل التوصل إىل حكم ملـزم مـن الناحيـة القانونيـة، وسـوف يـساعد                    

 .عزيز إجناح عملية االستداللذلك على ت
وعنــدما يكلــف املتــهم، مبوجــب أمــر تقييــدي، بــأن يغــادر مكــان اإلقامــة املــشار إليــه يف قــرار    

احملكمة، متشيا مع قواعـد ذلـك القـرار، ينبغـي للمتـهم أن يبقـي بعيـداً عـن ذلـك املكـان طـوال                
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ص املــسمى يف األمــر الفتــرة الزمنيــة الــيت حتــددها احملكمــة، وحيظــر عليــه االقتــراب مــن الــشخ    
التقييدي وكذلك مكان إقامة ذلك الشخص ومكان عمله، وأي دار قبـل املدرسـة أو مدرسـة                 
أو مرفق تعليمي آخر يزوره الشخص بانتظام، وأي مرفق للرعاية الصحية يستخدمه الـشخص              

مـة  وينبغـي للمتـهم أن ميتنـع عـن إقا    . بانتظام، وأي مكان للعبادة يقوم الشخص بزيارته بانتظام 
ويـشمل ذلـك حظـر الـصلة وجهـا لوجـه            . صلة مباشرة أو غـري مباشـرة مـع الـشخص املـسمى            

وجيـوز إبعـاد    . حظر الصلة عن طريق أي وسيلة لالتصال مثل اهلـاتف أو أي أداة إلكترونيـة               أو
وبعبـارة أخـرى،    . املتهم عن أي قطعة معينة من العقار بغض النظر عـن نـوع احليـازة اإلجياريـة                

ر التقييدي لـيس فقـط يف حالـة امللكيـة املـشتركة أو اإلجيـار املـشترك أو مـرتل            جيوز صدور األم  
ميتلكه الضحية أو يستأجره، وإمنا أيضاً يف حالة أن يكون الطرفـان مـستأجرين سـاعة يـشاءان،                  
أو عنــدما يكــون البيــت مملوكــاً للمتــهم دون غــريه والطــرف املتبقــي يف البيــت مــستأجر ســاعة  

 .يشاء
 أيام وأطـول    ١٠وأقصر فترة هي    . مر التقييدي لفترة حمددة من الزمن باأليام      وينبغي صدور األ   

وجيـوز أن يـشرع يف اختـاذ تـدابري          . وال جيوز متديـدها إىل مـا بعـد ذلـك الوقـت            .  يوماً ٣٠فترة  
إصدار أمر تقييدي مدع عام أو خاص، أو مدع خاص بديل، أو الـضحية، أو املمثـل القـانوين                   

و شخص لديه أهلية حمدودة، وكذلك املمثل القانوين للقاصـر الـذي            لشخص ليس لديه أهلية أ    
وباإلضـافة إىل ذلـك، مـا أن يـتم تقـدمي الئحـة اهتـام،            . يقيم يف األسرة املعيشية ذاهتا مثل املتـهم       

جيــوز للمحكمــة أن تــأمر بتــدابري قــسرية، مبــا يف ذلــك األمــر التقييــدي، حبكــم الوظيفــة خــالل  
ا مت انتهاك األمر التقييـدي عـن عمـد، جيـوز وضـع املنتـهك حتـت        وإذ. مرحلة إجراءات احملكمة 

غـري أنـه تعطـى      . احلجز املؤقت، أو إذا ارتؤي أن ذلك غري ضروري، ميكن توقيـع غرامـة عليـه               
للمتهم فرصة إيضاح سبب انتهاك األمر التقييـدي، وإذا كـان الـسبب صـحيحاً، جيـوز إعفـاؤه             

 .من أي عاقبة قانونية
  إحصاءات تستند إىل بيانات تقدمها احملاكم-ييدية إصدار األوامر التق

 -ألف 
 مرحلة احملاكمة مرحلة التحقيقات املنطقة

 صفر صفر حمكمة دبرين لالستئناف
 صفر صفر حمكمة بودابست البلدية لالستئناف

 صفر صفر حمكمة غيور لالستئناف
 صفر صفر حمكمة بيكس لالستئناف
 فرص صفر حمكمة زيغد لالستئناف

 صفر صفر اجملموع
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 -باء 
 مرحلة احملاكمة مرحلة التحقيقات املنطقة

 صفر ٦ حمكمة بودابست البلدية
 صفر ٢ حمكمة مقاطعة بارانيا

 صفر صفر  كيسكون-حمكمة مقاطعة باسس 
 صفر ٢ حمكمة مقاطعة بيكس

 ١ ٢  زميبلن- ابواج -حمكمة بورسود 
 ١ ٣ حمكمة مقاطعة سونغراد

 صفر ١ مقاطعة فيجرحمكمة 
 صفر ٦  سوبرون- هوسون -حمكمة مقاطعة غيور 
 صفر صفر  بيهار-حمكمة مقاطعة هاجو 
 صفر ١ حمكمة مقاطعة هيفس
 صفر صفر  سولنوك- نغيكون -حمكمة مقاطعة جاز 

 صفر صفر  استرغوم-حمكمة مقاطعة كوماروم 
 صفر صفر حمكمة مقاطعة نوغراد
 فرص صفر حمكمة مقاطعة بست

 صفر ٢ حمكمة مقاطعة سوموغي
 صفر صفر  برييغ- زاغار -حمكمة مقاطعة سابولكسي 

 صفر ١ حمكمة مقاطعة تولنا
 صفر صفر حمكمة مقاطعة فاس

 ١ صفر حمكمة مقاطعة فيسربمي
 صفر صفر حمكمة مقاطعة زاال

 ٣ ٢٦ اجملموع
  
م الـيت تنطـوي علـى       ُيرجى توفري معلومات مستكملة بشأن عـدد إجـراءات احملـاك           - ٩

عنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف املنــزيل، واإلشـارة لعـدد أحكـام اإلدانـة، والعقوبـات                    
 .الصادرة
يشمل اجلدول التايل بيانات عن قضايا احملـاكم للعنـف ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك العنـف                      

ت، حـىت أن    نظام هنغاريا القـانوين ال يـستخدم هـذه املـصطلحا          (املرتيل حيث صدر قرار هنائي      
 ).عدداً من انتهاكات القانون ترمجت إىل عنف ضد املرأة أو عنف مرتيل



CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1

 

12 07-32611 
 

 -جيم   
 احلكم تعريف اجلناية املنطقة

 اعتداء على احلشمة
أقـصى  (السجن ملدة ست سـنوات وعـشرة أشـهر         

حمكمــــــــــــة دبــــــــــــرين  )حد من األمن
 براءة تعريض القاصر للخطر لالستئناف

 ال معلومات )ست قضايا (القتل
اعتداء جنـائي مـع الـضرب أسـفر عـن إصـابة هتـدد               

 ال معلومات احلياة
 ال معلومات )مثاين قضايا(جرائم جنسية حمكمة سيغد لالستئناف

 حمكمة مقاطعة بارانيا
ــن       ــضرب أســفر ع ــع ال ــائي م ــداء اجلن ــل، االعت القت

 )مخس قضايا يف اجملموع(إصابة هتدد احياة 
 سـنوات،   ٨ سـنوات، و     ٤السجن مدى احلياة و     

  سنة السجن١٥ سنة، و ١٣و 
  سنوات٨ إىل ٤أحكام بالسجن من   قضية اعتداء على احلشمة واغتصاب١٩حمكمة مقاطعة كونغراد
 سنتان سجن، وقف تنفيذ األمن متوسط االغتصاب حمكمة مقاطعة هيفس

  سنوات وستة أشهر، أقصى حد من األمن٥السجن  االغتصاب
  سنوات، أقصى حد من األمن٤السجن  ىاالغتصاب وجنايات أخر

 ال معلومات ) قضايا٣(إغواء  
 السجن سنة وشهرين أمن متوسط اعتداء على احلشمة
  سنوات أقصى حد من األمن٥السجن  اعتداء على احلشمة

  سنوات سجن، أمن متوسط١٠ القتل

 القتل اخلطأ
احدة مع أدىن حـد مـن األمـن، مـع           السجن سنة و  
 وقف التنفيذ

اعتداء جنـائي مـع الـضرب أسـفر عـن إصـابة هتـدد               
 احلياة

ــف       ــع وق ــن متوســط، م ــدة ســنتني، أم ــسجن مل ال
 التنفيذ

 
 
 

 -حمكمــة مقاطعــة جــاز 
 القتل  سولنوك-ناغيكون 

 ســنة ســجن مــع األشــغال الــشاقة، أقــصى حــد مــن    ١١
 األمن

ــضرب، أســفر عــن إصــابات      ــائي مــع ال ــداء جن اعت
  أيام للشفاء٨ أكثر من تتطلب

 أشــهر، أمــن متوســط، مــع وقــف  ٤الــسجن ملــدة 
 التنفيذ ملدة سنتني

ــضرب، أســفر عــن إصــابات      ــائي مــع ال ــداء جن اعت
 براءة  أيام للشفاء٨تتطلب أكثر من 

ــضرب، أســفر عــن إصــابات      ــائي مــع ال ــداء جن اعت
  أشهر، أمن متوسط٤ السجن ملدة سنة واحدة و  أيام للشفاء وجنايات أخرى٨تتطلب أكثر من 

ــضرب، أســفر عــن إصــابات      ــائي مــع ال ــداء جن اعت
 السجن ملدة سنة واحدة، أمن متوسط  أيام للشفاء٨تتطلب أقل من 

ــضرب، أســفر عــن إصــابات      ــائي مــع ال ــداء جن اعت
  أيام للشفاء٨تتطلب أكثر من 

 أشهر، أمـن متوسـط، مـع وقـف          ١٠السجن ملدة   
 التنفيذ ملدة سنتني

 
 
 

 حمكمة مقاطعة تولنا
ــائ  ــداء جن ــضرب، أســفر عــن إصــابات    اعت ي مــع ال

  أيام للشفاء٨تتطلب أكثر من 
السجن ملدة سنة واحدة وشهرين، أمـن متوسـط،         

 مع وقف التنفيذ ملدة سنتني

 تعريض قاصر للخطر
السجن ملدة سنة واحدة، أمـن متوسـط مـع وقـف          

 التنفيذ ملدة سنتني
 
 
  فورنت٤٠ ٠٠٠غرامة قدرها  تعريض قاصر للخطر 
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 احلكم تعريف اجلناية املنطقة

 تعريض قاصر للخطر
الـــسجن ملـــدة ســـنة واحـــدة وســـتة أشـــهر، أمـــن   

  سنوات٣متوسط، مع وقف التنفيذ ملدة 
  فورنت٨٠ ٠٠٠غرامة قدرها  تعريض قاصر للخطر

 تعريض قاصر للخطر
 أشــهر، أمــن متوســط، مــع وقــف  ٨الــسجن ملــدة 

 التنفيذ ملدة سنة واحدة

 حمكمة مقاطعة فيسربمي

 تعريض قاصر للخطر
هر، أمــن متوســط، مــع وقــف  أشــ٨الــسجن ملــدة 

 التنفيذ ملدة سنتني

 تعريض قاصر للخطر
شــهر، أمــن متوســط، مــع وقــف  أ ٨الــسجن ملــدة 

 التنفيذ ملدة سنتني

 تعريض قاصر للخطر
شـــهر، أمــــن  أ ٦الـــسجن ملـــدة ســــنة واحـــدة و    

  سنوات٣متوسط، مع وقف التنفيذ ملدة 

 تعريض قاصر للخطر
دة سنة واحدة، أمن متوسط، مع وقـف        السجن مل 

  سنوات٣التنفيذ ملدة 
  يوما٣٠ًخدمة جمتمعية ملدة  تعريض قاصر للخطر
 براءة تعريض قاصر للخطر

 تعريض قاصر للخطر
السجن ملدة سنة واحدة، أمـن متوسـط مـع وقـف          

  سنوات٣التنفيذ ملدة 
 السجن ملدة سنة واحدة، أمن متوسط تعريض قاصر للخطر
 إهناء اإلجراءات تعريض قاصر للخطر
  يوما٣٠ًخدمة جمتمعية ملدة  تعريض قاصر للخطر

 تعريض قاصر للخطر
ــف       ــع وق ــن متوســط، م ــدة ســنتني، أم ــسجن مل ال

  سنوات٥التنفيذ ملدة 
  سنوات، أمن متوسط٣السجن ملدة  تعريض قاصر للخطر

 تعريض قاصر للخطر
 وقـف    أشهر، أمـن متوسـط، مـع       ١٠السجن ملدة   

 التنفيذ ملدة سنتني

 تعريض قاصر للخطر
 فورنـــت، مـــع وقـــف التنفيـــذ ملـــدة  ٥٠ ٠٠٠غرامـــة 
 سنتني

  فورنت٩٠ ٠٠٠غرامة  تعريض قاصر للخطر
 السجن ملدة سنة وستة أشهر، أمن متوسط تعريض قاصر للخطر

 تعريض قاصر للخطر
السجن ملدة سنة واحدة، أمن متوسط، مع وقـف         

 تنيالتنفيذ ملدة سن

 تعريض قاصر للخطر
 أشــهر، أمــن متوســط، مــع وقــف  ٨الــسجن ملــدة 

 التنفيذ ملدة سنتني

 تعريض قاصر للخطر
السجن ملدة سنة، أمن متوسط، مع وقـف التنفيـذ          

  سنوات٣ملدة 
  أشهر، أمن متوسط٨السجن ملدة  تعريض قاصر للخطر

 
 
 

 حمكمة مقاطعة فيسربمي
 

 تعريض قاصر للخطر
ف  أشهر، أمـن متوسـط، مـع وقـ         ١٠السجن ملدة   

 التنفيذ ملدة سنتني
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 احلكم تعريف اجلناية املنطقة

 تعريض قاصر للخطر
الــسجن ملــدة ســنة وشــهرين، أمــن متوســط، مــع    

 وقف التنفيذ ملدة سنتني
  أشهر، أمن متوسط٩السجن ملدة  تعريض قاصر للخطر

 تعريض قاصر للخطر
 أشــهر، أمــن متوســط، مــع وقــف  ٨الــسجن ملــدة 

 التنفيذ ملدة سنتني
  وستة أشهر، أمن متوسطالسجن ملدة سنة تعريض قاصر للخطر

 تعريض قاصر للخطر
الــسجن ملــدة ســنة وشــهرين، أمــن متوســط، مــع    

 وقف التنفيذ ملدة سنتني

 تعريض قاصر للخطر
 ٤الـــسجن ملـــدة ســـنة، مـــع وقـــف التنفيـــذ ملـــدة   

 سنوات

 تعريض قاصر للخطر
السجن ملدة سنة واحدة، أمن متوسط، مع وقـف         

 التنفيذ ملدة سنتني
  أشهر، أمن متوسط٦ سنوات و ٣السجن ملدة  سفاح وجنايات أخرى

ــضرب، أســفر عــن إصــابات      ــائي مــع ال ــداء جن اعت
  أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة٨تتطلب أقل من 

ــت، مـــع وقـــف   ٢٤ ٠٠٠غرامـــة قـــدرها    فورنـ
 التنفيذ ملدة سنة واحدة

ــضرب، أســفر عــن إصــابات      ــائي مــع ال ــداء جن اعت
  أيام للشفاء٨ تتطلب أكثر من

السجن ملدة مخسة أشهر، أمن متوسط، مع وقف        
 التنفيذ ملدة سنتني

اعتــداء جنــائي مــع الــضرب أســفر عــن إصــابات       
  أيام للشفاء٨تتطلب أكثر من 

 فورنـت، مـع وقـف التنفيـذ ملـدة           ٢٤ ٠٠٠غرامة قدرها   
 سنة

اعتــداء جنــائي مــع الــضرب أســفر عــن إصــابات       
 براءة ، وصف بأنه جنحة أيام للشفاء٨تتطلب أقل من 

اعتــداء جنــائي مــع الــضرب أســفر عــن إصــابات       
 مراقبة قبل إصدار احلكم ملدة سنتني  أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة٨تتطلب أقل من 

اعتــداء جنــائي مــع الــضرب أســفر عــن إصــابات       
 مراقبة قبل إصدار احلكم ملدة سنتني  أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة٨تتطلب أقل من 

تــداء جنــائي مــع الــضرب أســفر عــن إصــابات       اع
 مراقبة قبل إصدار احلكم ملدة سنتني  أيام للشفاء، وصف بأنه جنحة٨تتطلب أقل من 

 السجن ملدة سنتني، أمن متوسط اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إعاقة دائمة
ــضرب، أســفر عــن إصــابات      ــائي مــع ال ــداء جن اعت

 ةبراء  أيام للشفاء٨تتطلب أكثر من 
 السجن املؤبد قتل
 عالج طيب إجباري قتل

اعتداء جنائي مع الضرب، أسفر عن إصابات هتدد        
  أشهر، أمن متوسط٦السجن ملدة سنتني و  احلياة

  سنوات، أمن متوسط٣السجن ملدة  قتل  فيسربميحمكمة مقاطعة 
 :وقدمت تسع حماكم بيانات عن قضايا ما زالت منظورة تشمل العنف ضد املرأة 
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 قـضايا قتـل،     ٧ قضية ما زالـت منظـورة منـها          ١٤غيور لالستئناف عن    أبلغت حمكمة    - ١
واعتــداء جنــائي مــع الــضرب أســفر عــن إصــابات هتــدد احليــاة أو اعتــداء أفــضى إىل قتــل مــع     

 .الضرب، وقضية واحدة ضد االحتشام، وأخرى اجتار بشري ألغراض اللواط بالقوة
ظــورة، منــها اثنتــان قتــل، ولــدى حمكمــة ســيغد لالســتئناف مخــس قــضايا مــا زالــت من  - ٢

وقضية واحدة اعتداء مع الضرب أفضى إىل قتـل، وواحـدة اعتـداء جنـائي مـع الـضرب أفـضى               
 .إىل إصابات هتدد احلياة، وواحدة قطع طريق

 جنايـة يف  ١٩٩ولدى حمكمة مقاطعة بارانيا وحماكمها الدورية أمام واليتـها القـضائية          - ٣
 أيــام ٨لــضرب أسـفر عــن إصـابات تتطلـب أكثــر مـن      اعتــداء جنـائي مـع ا  ٣٩منـها  . جـداوهلا 

 ٥ اغتـصاب، و  ١٢ دفـع إىل اليقظـة، و      ٣ أعمـال انتـهاك للحريـة الشخـصية، و           ٦للشفاء، و   
 جنايــة أو جنحــة ٢٩ ســلب، و ١٢اعتــداء علــى االحتــشام، وواحــدة تــدعو إىل الفاحــشة، و  

 .ختريب
 قـضية يف    ٤٨دوريـة    سـوبرون وحماكمهـا ال     - موسـون    -ولدى حمكمة مقاطعة غيور      - ٤

 .جداوهلا، ولكن مل تقدم أي تفاصيل
 ٤ قـضايا يف جـداوهلا، منـها         ٨وأبلغت حمكمة مقاطعـة هيفـز وحماكمهـا الدوريـة عـن              - ٥

 . قضايا سلب، وواحدة اعتداء على االحتشام٣اغتصاب، و 
 ســولنوك -وبــصفتها حمكمــة أوليــة، كــان لــدى حمكمــة مقاطعــة جازنــا غيوكــون          - ٦
 قـضايا قتـل، وواحـدة شـروع يف قتـل، وواحـدة اعتـداء جنـائي                  ٦منها  .  جدوهلا قضايا يف  ١٠

مع الضرب أسفر عن إصابة هتدد احلياة، وواحدة اعتداء مع الضرب أفضى إىل قتـل، وواحـدة                 
جناية إساءة تصرف ارتكبت أثناء إجـراء رمسـي وبـصفتها حمكمـة اسـتئناف، تنظـر احملكمـة يف                    

 .لشخصية وأخرى اغتصابقضيتني، واحدة انتهاك للحرية ا
 قضية يف جداوهلا ولكن مل تقـدم        ٢٥ولدى حمكمة مقاطعة نوغراد وحماكمها الدورية        - ٧

 .أي تفاصيل
منـها  .  قـضية يف جـداوهلا     ١٦وبوصفها حمكمة أولية، فإن لدى حمكمة مقاطعة بيست          - ٨
تـداء جنـائي     اعتداء جنائي مع الضرب أسفر عن إصابات هتدد احلياة، وواحدة اع           ٦ قتل، و    ٦

 أيــام ٨ اعتــداء جنــائي مــع الــضرب أســفر عــن إصــابات تتطلــب أكثــر مــن  ٢مــع الــضرب، و 
 .للشفاء، وواحدة اغتصاب

وأبلغت حمكمة مقاطعة تولنا واحملاكم الدورية العاملة يف نطاق واليتها عـن اثنـتني مـن                 - ٩
 .القضايا يف جداوهلا دون أن تقدم أي تفاصيل
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 عن تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة ملنـع العنـف داخـل األسـرة              ُيرجى توفري معلومات   - ١٠
اليت اعتمدها الربملان مبا يف ذلك األهداف واجلداول الزمنية املعينـة مبوجـب االسـتراتيجية                

 .ومعاجلة ذلك بصورة فعالة
 :مت اختاذ التدابري التالية خالل تنفيذ االستراتيجية 

 :إعداد مشاريع تشريعية )أ(
تعــديل مدونــة اإلجــراءات اجلنائيــة  : بري التقييديــة يف القــانون اهلنغــاري بالتــدا”األخــذ  

 ١٩٩٨ لعــام XIX، القــانون املعــدل ٢٠٠٦ لعــام l1القــانون (يتــضمن إقــرار األمــر التقييــدي  
وقـام  . ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١وقد أصبح القـانون اجلديـد سـارياً يف          ). بشأن اإلجراءات اجلنائية  
 .باره تدبرياً من جمموعة التدابري القسريةالتعديل بتنظيم التقييد باعت

ويقــصد بالتعــديل األخــذ مبفهــوم  . وجيــري حاليــاً تعــديل القــانون الــذي حيكــم اجلــنح   
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينتظـر أيـضا         . التحرش الذي ينطوي على هتديد والـشكل اجلـانح للتقييـد          

ظم أكثـر شـدة حلمايـة    وتبـذل اجلهـود لألخـذ بـن    . تعديل القانون الذي حيكم إجراءات الشرطة   
الشهود واألخذ بقواعد جديدة حلماية الـشهود حـىت يـصبح القـانون قـادراً علـى إعطـاء محايـة                     
ــاً شخــصياً وكرامــة إنــسانية للــشهود لــدى األداء       ــة لــضحايا العنــف املــرتيل وأن يقــدم أمن فّعال

 .بشهاداهتم
أن مدونـة   بـش ١٩٥٢ لعـام  iii، املعـدل للقـانون    ٢٠٠٥ لعـام    CXXXويؤدي القـانون     

اإلجراءات املدنية إىل متكني احملكمـة مـن اختـاذ تـدابري مؤقتـة يف الـدعوى القـضائية الـيت تـشمل                   
الـزواج، ومــنح اســتخدام للمــرتل ألحــد الطـرفني دون غــريه واألمــر إىل املــسيء مبغــادرة املــرتل   

ف فيمـا   يعـر ( بشأن محاية األطفال والوالية العامة       ١٩٩٧ لعام   XXXIويتيح القانون   . املشترك
للمرأة املعتدى عليها ولطفلها أو أطفاهلا واملرأة احلامـل املعتـدى           ) بعد باسم قانون محاية الطفل    

 .“البيت االنتقايل لألسر”عليها أن يتم إيداعهم يف مأوى يعرف باسم 
 :القواعد والربوتوكوالت اليت مت تصميمها )ب(

يت يتعـّين تنفيـذها لتحـسني     بـشأن املهـام الـ   BM 34/2002أصـدر وزيـر الداخليـة األمـر      
وعلى هذا األساس أصـدرت رئاسـة   . فعالية محاية ضحايا اجلرمية، وخاصة جرائم العنف املرتيل  

، الـذي يكفـل أن جتـري عمليـات الـشرطة املتعلقـة              2003/13/(.III.27)الشرطة الوطنيـة اإلجـراء      
مـع، وأن يكـون املفهـوم       بالعنف املرتيل بنظرة إجيابيـة تركـز علـى الـضحية، وفقـاً لتوقعـات اجملت               

 .الذي يرتكز عليه تنفيذ الشرطة ملهامها موحداً
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ومتــشياً مــع تــدبري مــن جانــب رئــيس الــشرطة الوطنيــة، رفــضت قــوة الــشرطة نظرهتــا     
. السابقة اليت ترى أن العنف املرتيل أمر خاص ال حمل لتدخل الـشرطة فيـه مـا مل حتـدث مأسـاة               

الشرطة مبادئ توجيهية للشرطة حول كيفية إدارة هـذه         ويقدم املعيار اجلديد الذي أقره رئيس       
احلاالت، وكيف بتصرف رجال الشرطة، وكيف يتعاونون مـع اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات            

ويتطلـب ذلـك تعليمـاً وتـدريباً للفنـيني لـضمان أن             . غري احلكومية اليت تساعد ضحايا االعتداء     
 .تطوعني بل واجلناة فّعالة ومهنية ومفيدةتكون االستجابة للمواطنني والضحايا والشهود وامل

وعليه، نظمـت أكادمييـة منـع اجلرميـة بـوزارة الداخليـة برناجمـاً تـدريباً لـضباط الـشرطة                      
 يف إدارة العنــف املــرتيل مــصحوباً بتــدريب لتعزيــز  ٢٠٠٤أبريــل /العــاملني اعتبــاراً مــن نيــسان 

املركـز الـوطين ملنـع اجلرميـة للمنظمـة          وقد جاء املعلمـون مـن األكادمييـة و        . مهاراهتم االجتماعية 
 .النسائية للمرأة ضد العنف

 :الشبكة املؤسسية )ج(
ومت افتتاح منوذج حمّسن منـه      . ٢٠٠٤أنشئ أول مركز جترييب إلدارة األزمات يف عام          

 بصفته الـدائرة اهلاتفيـة الوطنيـة إلدارة األزمـات وتـوفري املعلومـات،               ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١يف  
دار الساعة ويتيح خطاً سـاخناً هاتفيـاً مـشفوعاً مبعلومـات، ويعـرض يف حـاالت                 ويعمل على م  

 .األزمة احلادة إجراءات مباشرة لألشخاص الذين يطلبوهنا
ففـي املنـاطق الـسبع يف       . وباإلضافة إىل ذلك، مت التوسع يف الطاقـات اإليوائيـة لألسـرة            

أة الـيت هـي إمـا وحيـدة أو لـديها            هنغاريا ويف بودابست استطاعت البيوت أن تعرض إيواء املـر         
ويطلـب مـن مقـدمي الرعايـة احملـتملني أن يتلقـوا نوعـاً               . أطفال يف حماولتها لإلفالت من العنف     

إىل ) قانونية وسـيكولوجية واجتماعيـة   (من التدريب لكي يتمكنوا من تقدمي مساعدة متشابكة         
 ).الشبكة اإلقليمية إلدارة األزمات(

ــد علــى أ    ــدير هــذه املــآوى هــي    ومــن املهــم التأكي  منظمــات غــري  ٧ن اهليئــات الــيت ت
وهذا يثبت تعـاون املنظمـات غـري احلكوميـة       . حكومية وواحدة عبارة عن مرفق حكومي حملي      

واحلكومة يف العمل من أجل مكافحة العنف املرتيل وتتمثـل إحـدى أهـم النتـائج يف أنـه أصـبح                     
وتعمــل الــشبكة . صعيد الــوطينمــن املمكــن تــوفري مــأوى لألشــخاص الــذين يطلبونــه علــى الــ   

ــة إلدارة األزمــات وتــوفري      ــدائرة اهلاتفيــة الوطني اإلقليميــة إلدارة األزمــات بتعــاون وثيــق مــع ال
 .املعلومات

محاية حيـاة األشـخاص وسـالمتهم البدنيـة وأمنـهم اإلمجـايل مـن أفـراد األسـر املعتـدى                      )د(
 :عليهم خالل اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالعنف املرتيل
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وعلـى الـرغم مـن أن       . تتسم حالة الطفل الضحية بأهنا أفضل وأسـوأ مـن حالـة الكبـار              
الطفل أقل قدرة على أن ينتـصر لنفـسه مـن الراشـد، فـإن هنـاك عـدة منظمـات وشـبكات مـن                        

 مـن   ١٧مـن املـادة     ) ٢(وتـنص الفقـرة     . املؤسسات أوىل مهامها هي محايـة األطفـال ونـصرهتم         
ــة الطفــل علــى أن كــ   ــذين قــد تــصادفهم    قــانون محاي ــة الطفــل ال ــر رفاهي ل األشــخاص يف دوائ

من أطبـاء أطفـال وأخـصائيني أسـريني وزائـرين صـحيني             (عالمات على تعرض الطفل لإلساءة      
وموظفني يف املدارس ومقـدمي خـدمات لرعايـة األسـرة وشـرطة ومـدعني وحمـاكم ومنظمـات                

قـانون أيـضاً األشـخاص يف       ويكلـف ال  . يكلفـون بـاإلبالغ عـن هـذه العالمـات         ) اجتماعية، إخل 
 بـأن يعملـوا علـى       - فضالً عن مجيع املـواطنني واملنظمـات االجتماعيـة           -املهن املذكورة أعاله    

ومـن املقبـول    . قيام السلطات باختاذ إجراءات كلما تتوفر شـكوك عـن إسـاءة معاملـة األطفـال               
ر، ويتمثـل ذلـك   عامة يف العرف القانوين أن األب يرتكب جناية تتعلق بتعريض القاصـر للخطـ        

يف اإلساءة العاطفية، عندما يسيء األب معاملة عضو آخر من أعضاء األسـرة أمـام طفـل دون                  
وإذا قارنــا ذلــك مبطلــب اإلبـالغ عــن مجيــع احلــاالت املــشتبه فيهــا بإســاءة  . سـن الثامنــة عــشرة 

معاملــة الطفــل، ننتــهي إىل القــول بــأن املؤســسات واملنظمــات واألشــخاص املــذكورين أعــاله   
كلفون بإبالغ السلطات يف مجيع األحوال عندما تتهدد التنمية البدنية أو العاطفيـة أو األدبيـة                 م

 الـذي حيـدث     -وال بد أن نعترب أن العنف املرتيل        . لألطفال، حىت ولو كان التهديد غري مباشر      
 مـن الـصعب إثباتـه مـن ناحيـة،           -يف جمال صميم من جماالت احلياة حيـث قلمـا يوجـد شـهود               

 الفقـرات   -القـانون اجلنـائي     (حيـة أخـرى فإنـه عرضـة أكثـر مـن غـريه الهتامـات زائفـة                   ومن نا 
 مــن ١٧مــن املــادة ) ٣(وبالتــايل، فإنــه مبوجــب الفقــرة . مــن احلــوادث األخــرى) ٢٣٧-٢٣٣

ــني األشــخاص واملؤســسات         ــادل املعلومــات فيمــا ب ــاون وتب ــل، يكــون التع ــة الطف ــانون محاي ق
 .لية االستدالل عندما يتم تنفيذها على املستوى العملياملذكورين أعاله، شرط لتسهيل عم

وتشكل محاية الشهود، وهو أهم األعراف اإلجرائية لضحايا العنف املرتيل، جزءاً مـن              
ــة االســتدالل  ــالعنف املــرتيل     . عملي ــق ب ــشهود فيمــا يتعل ــة ال ــان حلماي : ويوجــد شــكالن معروف

رتكـب العنـف دون أن يعـرف مـن      منع تـسرب البيانـات الشخـصية للـشهود، ممـا حيـول م              )١(
 مـن قـانون     )١(٩٨إقـرار احلمايـة الشخـصية مبوجـب املـادة           ) ٢(الذي شهد ضده أو ضدها، و       
 .اإلجراءات اجلنائية أمر مطروح

ويف احلالة اليت يكون فيها الشاهد قاصراً، فإن فرصة الشهادة مـن خـالل دائـرة شـبكة          
تعـرض احلمايـة مـن حتويـل الـشاهد          ) A/244ادة  قانون اإلجراءات اجلنائية، امل   (ال سلكية مغلقة    

__________ 
 بــشأن شــروط تقــدمي محايــة شخــصية للمــشتركني يف اإلجــراء  34/1999 (.II.26)مبوجــب املرســوم احلكــومي  )١( 

ة الـيت تـوفر   أن اهليئـ ) ١( تـنص علـى    ١٣املـادة   : اجلنائي وأعضاء سلطة تسيري اإلجراء، وبشأن قواعد التنفيـذ        
محاية شخصية عليهـا أن حتـدد شـكل هـذه احلمايـة بعـد تقـدير مـستوى التهديـد بـاخلطر وأخـذ رأي الكيـان              

وميكـن اسـتخدام أكثـر مـن وسـيلة للحمايـة يف وقـت               . الذي يـأذن ببـدء احلمايـة الشخـصية واألمـر بتوفريهـا            
لـشخص املـشمول باحلمايـة      ال جيوز استخدام أي وسيلة للحمايـة الشخـصية ضـد احتجاجـات ا             ) ٢. (واحد
 .مل يكن التهديد الذي يتعرض له أمن الشخص مباشراً وال ميكن جتنبه خبالف ذلك ما
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وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن تواجــد أخــصائي ســيكولوجي أمــر ملــزم خــالل    . إىل ضــحية ثانيــة
األدالء بشهادة الشاهد، عندما يكـون الـضحية أو الـشاهد قاصـراً، أو عنـدما يكـون الـشخص                    

وحلمايــة الــشهود   . )مثــل اجلــرائم ضــد املعــايري اجلنــسية    (ضــحية أنــواع معينــة مــن اجلــرائم     
 محاية الضحية الذي يعمل ضمن قوة الشرطة يتمثل يف إبـالغ            )٢(والضحايا، فإن دور أخصائي   

وتـشكل أيـضاً    . الضحايا حبقوقهم والتزاماهتم وإحاطتـهم بـشكل وجيـز بـسري اإلجـراء اجلنـائي              
جـزءاً مـن هـذه العمليـة، وتقـدم مـشورة            “ مـدعي الـشعب   ”شبكة املؤسـسات املعروفـة باسـم        

وتعترب أشكال احلماية القانونية، اليت تقـوم فيهـا        . نونية باجملان لألشخاص العاجزين عن الدفع     قا
املنظمــات غــري احلكوميــة بــدور رئيــسي، إلزاميــة خــالل اإلجــراءات القانونيــة يف احلــاالت الــيت 
يــسفر فيهــا العنــف املــرتيل عــن قتــل أو اعتــداء يفــضي إىل قتــل وضــرب، أو يف جنايــة تنتــهك     

وباإلضـافة إىل ذلـك، يلقـى الـضحايا     . يات اجلنسية، أو يف حالة تعرض القاصر للخطـر     األخالق
دعماً من خـالل عمليـة التخفيـف عـن األضـرار الـيت تعرضـها احلكومـة علـى ضـحايا جنايـات                        

، KORM (X.91.) 2001/2009عنف معينة، وهي العملية اليت تقـدم مبوجـب املرسـوم احلكـومي     
 .يكون دخلهم أقل ثالث مرات من احلد األدىن لألجورمساعدة نقدية للضحايا الذي 

 :احلملة الوطنية لنشر املعلومات وإذكاء وعي الرأي العام )هـ(
مــن أجــل تغــيري نظــرة اجملتمــع وتــشكيل الــرأي العــام، بــدأت وزارة الــشباب واألســرة   

وهـــي الـــوزارة الـــيت كانـــت تـــسبق وزارة الـــشؤون (والـــشؤون االجتماعيـــة وتكـــافؤ الفـــرص 
ــاً يف خريــف عــام  ) جتماعيــة والعمــل احلاليــة اال وللربنــامج هــدف مــن  . ٢٠٠٥برناجمــاً إعالمي

اســترعاء النظــر إىل مــشكلة العنــف املــرتيل مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى اإلعــالم عــن : شــقني
ــوفري         ــات وت ــة إلدارة األزم ــة الوطني ــدائرة اهلاتفي ــساعدة، وخاصــة ال ــدم امل ــيت تق املؤســسات ال

 ذلك، تذاع إعالنـات عـن اخلـدمات االجتماعيـة علـى القنـاة التليفزيونيـة                 ولتحقيق. املعلومات
ــوطين   MTV2العامــة  ــة علــى الــصعيد ال ــتم توزيــع كتيبــات إعالمي ــامج  . ، وي وكجــزء مــن الربن

اإلعالمي، تعمل الشبكة اإلقليمية إلدارة األزمات على إذكاء الوعي يف مجيع مناطق البلد عـن               
 بإعـداد إعالنـات   ٢٠٠٦احملليـة، وعـن طريـق القيـام يف عـام      طريق إشـراك الوسـائط اإلعالميـة      

 .خلدمة تليفزيونية عامة خمصصة لكي تذاع يف منطقتهم بواسطة التليفزيون احمللي
وقد أعدهتا الـشبكة اإلقليميـة      . ٢٠٠٧مايو  /ومن املتوقع أن تنشر دراسة احلالة يف أيار        

مـساعدة ورعايـة    ”ألمر وتعـرف باسـم      إلدارة األزمات من أجل الفنـيني واألطـراف املهتمـة بـا           
 .“األشخاص الذين أسيئت معاملتهم ودراسات احلالة عن حاالت األزمة

__________ 
 . أخصائياً حلماية الضحية يعملون لصاحل قوة الشرطة٢٣١يوجد حالياً  )٢( 
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مايو نتائج مشروع حبثي عـن الـذكور الـذين أسـيئت            /وسوف تنشر أيضاً يف شهر أيار      
 .معاملتهم
 .١١وبالنسبة لربامج التدريب املنظم واملتعلقة بتنفيذ االستراتيجية، انظر البند  

 للمكلفــنيأي تــدريب علــى أســاس مــنظم وعــادي   ”يــشري التقريــر إىل أنــه مل يــتم   - ١١
ــانون  ــاذ القــ ــق وإنفــ ــدد   بتطبيــ ــوع احملــ ــشأن املوضــ ــوبــ ــر وهــ ــر (“ ي العنــــف األســ انظــ

CEDAW/C/HUN/6   ُيرجى اإلشارة إىل اخلطوات اليت ُتتخـذ لتـوفري ذلـك           ). ٣٠، احلاشية
 سـيما مـسؤويل إنفـاذ القـانون، ورجـال           التدريب ولكفالة توعية املـسؤولني العمـوميني وال       

القضاء، والفنيني الصحيني، واألخصائيني االجتماعيني، توعية كاملة جبميع أشكال العنف          
 .٢٠٠٢ضد املرأة، على النحو الذي أوصت به اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية عام 

ــوطين إلنفــاذ       ــيم مبكتــب اجمللــس ال القــوانني يف كــثري مــن احلــاالت، قامــت إدارة التعل
واألكادمييــة القــضائية اهلنغاريــة، منــذ أن بــدأت عملياهتــا، بتنظــيم مــؤمترات ودورات للتــدريب  
اإلرشادي، شاركت فيها املنظمات غري احلكومية مثلما فعل الفنيـون غـري احلكـوميني يف كـثري                 

نغاريـا  ويف اآلونة األخرية، قامت احملكمـة العليـا جلمهوريـة ه    . من احلاالت من البلدان األخرى    
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣بتنظيم دورة تتعلق باإلنشاء القانوين لألمر التقييدي يف 

ــة والعمــل       ــشؤون االجتماعي ــانون، قامــت وزارة ال ــسبة للمــشتركني يف إدارة الق وبالن
 :بدعم برامج التدريب التالية) وسابقاهتا القانونية(

 للقــضاة وأعــضاء املنظمــات أول اجتمــاع ليــوم واحــد: ٢٠٠٤فربايــر /شــباط )أ( 
 .غري احلكومية والشرطة، إخل

ــام   )ب(  ــن   : ٢٠٠٤خريــف ع ــألف م ــد يت ــام وف ــات   ٨-٧ق ــن الوالي  أشــخاص م
ووافقـت  . املتحدة بزيارة هنغاريا مقابل برنامج تدرييب غري حكـومي مـشترك مت تنظيمـه سـابقاً              

. تنظـيم هـذا االجتمـاع     إدارة القضاء على مواصلة االجتماعـات وقـام اجمللـس الـوطين للقـضاء ب              
 أيـام مشلـت قطاعـاً عريـضاً مـن هيئـات إقامـة        ٣وقد تكون هذا الربنامج من حلقة دراسية ملدة         

 .العدل
بالتعــاون مــع املكتــب الــدويل للــهجرة، مت     : ٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول )ج( 

ه  أيـام للقـضاة حـول االجتـار بالبـشر والعنـف املـرتيل وعملـت هـذ                  ٣تنظيم حلقـة دراسـية ملـدة        
وقــد تــابع ذلــك حلقــة . احللقــة الدراســية بكتــاب مدرســي ومــواد مــسجلة علــى قــرص مــدمج 

 . من القضاة، من بني آخرين٣ أو ٢دراسية ملدة أسبوع يف الهاي حضرها 



CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1  
 

07-32611 21 
 

يف إطار الربنامج دافـن الثـاين، قامـت املنظمـة النـسائية          : ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول )د( 
 أيـام  ٣ة لتـدريب القـضاة وقـدمت برناجمـاً ملـدة           غري احلكومية للمرأة ضد العنف بتنظيم مـسابق       

 . قاضيا٢٠ًإىل 
عقــد مــؤمتر ملــدة يــوم واحــد حــول األوامــر   : ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول )هـ( 

ــرتيل    ــف امل ــة والوســاطة يف حــاالت العن ــة لألخــصائيني    . التقييدي ــرامج منتظم وجيــري تنظــيم ب
 يف املنـاطق بواسـطة الـشبكة اإلقليميـة     االجتماعيني والفنـيني العـاملني يف جمـال الرعايـة الـصحية        

 .وبدعم من الوزارة
يشري التقريـر إىل عـدد مـن املبـادرات مبـا يف ذلـك الـدائرة اهلاتفيـة الوطنيـة إلدارة                       - ١٢

األزمات وتوفري املعلومات، ذلك الربنامج النموذجي الذي يوفر مـساكن مؤقتـة للـضحايا              
تلك املبادرات ال تـزال قائمـة ومـا إذا كـان            ُيرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت       . وملجأ سريا 

ُيرجى أيضا اإلشارة . الربنامج النموذجي قد جرى توسيع نطاقه إىل مناطق أخرى يف البلد   
إىل عدد املالجئ املوفرة لـضحايا العنـف املنــزيل، ومـا إذا كانـت تتـوافر للـضحايا إمكانيـة                   

 أو مساعدات أخـرى تقـدم   كما ُيرجى وصف أي خدمات. احلصول على املعونة القانونية 
 .إىل ضحايا العنف املنـزيل

لعــرض تقــدمي مــساعدات مناســبة ومتــشابكة ومباشــرة إىل املــرأة الوحيــدة أو إىل األم    
واألطفال الذين حياولون اإلفـالت مـن بيـت يتميـز بـالعنف، كـان علينـا أن نـشكل مؤسـسات                      

يـة الطفـل ملعاجلـة هـذه املهـام       خاصة لتوفري معلومات ومساعدات وتطـوير املرافـق القائمـة حلما          
 .اخلاصة

وقـد مت تطـويره وعمـل       . ٢٠٠٤وقد أنشئ أول مركز جترييب إلدارة األزمات يف عـام            
 على توسيع عملياته بوصفه الدائرة اهلاتفية الوطنيـة إلدارة األزمـات   ٢٠٠٥أبريل / نيسان١يف  

شـرة يف حـاالت األزمـة        وتـدابري مبا   -وتوفري املعلومات، وتقدم معلومـات علـى مـدار الـساعة            
وقد صادف الربنامج الريادي جناحـاً واسـتمرت الـدائرة اهلاتفيـة            . ملساعدة األشخاص احملتاجني  

الوطنيـــة إلدارة األزمـــات وتـــوفري املعلومـــات يف العمـــل واإلدارة خبلفيـــة عـــن وزارة الـــشؤون  
 .االجتماعية والعمل

ومتكنـت البيـوت يف منـاطق       وباإلضافة إىل ذلـك، مت توسـيع طاقـات املـآوي األسـرية،               
ــا أهنــن          ــاليت إم ــساء ال ــى الن ــآوى عل ــى عــرض امل ــافس عل ــسبع ويف بودابــست مــن التن ــد ال البل

ويطلـب مـن مقـدمي الرعايـة أن         . وحيدات أو لديهن أطفال يف حماولتهن اإلفـالت مـن العنـف           
) عيـة قانونيـة وسـيكولوجية واجتما  (جيتازوا تدريباً حىت يتمكنـوا مـن تقـدمي مـساعدة متـشابكة          

 مراكـــز إقليميـــة إلدارة ٩ويوجـــد يف الوقـــت الـــراهن ). الـــشبكة اإلقليميـــة إلدارة األزمـــات(
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“ مـرتل سـري   ”ويوجـد أيـضاً     . األزمات تعمل يف هنغاريا، ومكان اثـنني منـها حيـتفظ بـسريته            
 .يستوعب أشخاصاً من أحناء البلد

ــشغيل هــذه         ــوم بت ــيت تق ــات ال ــني اهليئ ــى أن مــن ب ــد عل ــآوى، ومــن املهــم التأكي  ٧ امل
وهـذا يـشهد بالتعـاون بـني املنظمـات غـري            . منظمات غري حكومية ومرفق واحد حلكومة حملية      

وتتمثـل إحـدى أهـم النتـائج يف أنـه           . احلكومية واحلكومة يف العمل على مكافحة العنف املرتيل       
وتعمـل  . أصبح من املمكن االهتداء إىل مـأوى لألشـخاص الـذين يطلبونـه علـى مـستوى البلـد                  

كة اإلقليمية إلدارة األزمات بالتعـاون الوثيـق مـع الـدائرة اهلاتفيـة الوطنيـة إلدارة األزمـات           الشب
 .وتوفري املعلومات

ويتم رصد الشبكة مرتني يف السنة، ومن أجـل حتديـد االجتاهـات الـيت ينبغـي أن تقـدم           
وستكـشف حلقـات   . حسبها، يتم تنظـيم أيـام حللقـات عمـل فنيـة إقليميـة علـى أسـاس منـتظم           

العمل املشكالت والصعوبات اليت تواجه خالل العمليـات واالقتراحـات الـيت جيـري تـصميمها             
 .لعالجها
ــية يف     ــات دراسـ ــيم حلقـ ــا بتنظـ ــسان١٩وقمنـ ــن  / نيـ ــرة مـ ــل يف الفتـ  ١٨ إىل ١٥أبريـ

 يف إطار برنامج منوذجي ملساعدة ودعم مـرتكيب العنـف املـرتيل وضـحاياهم،               ٢٠٠٦مايو  /أيار
ويتمثــل اهلــدف مــن الربنــامج النمــوذجي يف إدمــاج اجلــاين .  مــن احلــدوثومنــع العنــف املــرتيل

ــاً يف اجتماعــات أســرية تــشمل فنــيني اجتمــاعيني       والــضحية وبيئاهتمــا املباشــرة واألوســع نطاق
ويـسهم ذلـك يف منـع العنـف يف املـستقبل مـع              . لتصميم طرائق للحل مناسبة للحالة الـيت لـدينا        

دربون مـوظفني مـن الـشبكة اإلقليميـة إلدارة األزمـات،      ويـشمل الفنيـون املـ   . مساعدة الضحية 
واألخــصائيني الــسيكولوجيني وخــرباء الــشرطة واألخــصائيني االجتمــاعيني والعــاملني يف جمــال  

ــة الطفــل  ــرة مــن    . محاي ــى اإلشــراف يف الفت ــدربون عل ــار٣ إىل ٢ويت ــايو / أي وحنــن . ٢٠٠٧م
 عــن العمــل علــى أن يــصبحوا نواصــل االضــطالع بالربنــامج مــع تــدريب األشــخاص العــاطلني 

 .٢٠٠٧مايو / أيار٥ إىل ٤منسقني يف الفترة من 
وبالنــسبة للبغــاء واالجتــار بالبــشر، قمنــا بــالتوقيع علــى اتفــاق تعــاون مــع منظمــة غــري     

ــا أو يــصلون إليهــا     ــة إىل الــضحايا املقــيمني يف هنغاري ــة تقــدم أمــاكن لإلقامــة والرعاي . حكومي
رة اهلاتفيــة الوطنيــة إلدارة األزمــات وتــوفري املعلومــات بــدور   وتقــوم الــوزارة مــن خــالل الــدائ 

وتقـدم إعالمـاً مـوجزاً للمنظمـة غـري احلكوميـة ملـساعدهتا يف اسـتيعاب األشـخاص          “ املـصفاة ”
 .الذين حيتاجون إىل التسكني

ويف . وتعمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالتعـاون مـع املكتـب الـدويل للـهجرة            
 قاموا بتنظيم مشروع ملكافحة االجتـار       ٢٠٠٧مارس  /فرباير وآذار /شباط و ٢٠٠٦خريف عام   
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ــيني العــاملني يف جمــال تثقيــف        ــد للفن ــاطق البل ــع من ــشر مشــل عقــد حلقــات دراســية يف مجي بالب
واهلـدف مـن املـشروع هـو جعـل الفنـيني أكثـر              . الشباب ومحايتهم واألخـصائيني االجتمـاعيني     

م هبـذه األخطـار واآلليـات الـيت يعملـون مـن خالهلـا عـن                 وعياً بأخطار االجتار بالبـشر وتوعيتـه      
 .طريق عقد حلقات دراسية ملكافحة االجتار بالبشر

 افتتـاح مـأوى سـري لـضحايا العنـف املـرتيل السـتقبال               ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١ومت يف    
نيـة  ويعمل املأوى بالتنسيق مـع الـدائرة اهلاتفيـة الوط         . ضحايا إساءة املعاملة من مجيع أحناء البلد      

 .إلدارة األزمات وتوفري املعلومات
ويعمل حمامون وأخصائيون سـيكولوجيون يف مجيـع املـآوى ملـساعدة ضـحايا اإلسـاءة                 

ويعقد املشاركون اجتماعـات للفـرق   . ويعمل نظام اإلنذار بشكل جيد. على إدارة مشكالهتم  
وتعمـل الـشبكة   . ويقومون سوياً أيضاً بتصميم خطط عمل وتنفيذها معا   . ومؤمترات للحاالت 

اإلقليمية إلدارة األزمات والدائرة اهلاتفية الوطنية إلدارة األزمات وتوفري املعلومـات باسـتخدام             
 .بروتوكوالت فنية

وهبدف تـشكيل الـوعي العـام وتعزيـز إحـداث تغـيري يف النظـرة االجتماعيـة ومـضاعفة                     
ــام   ــاعي، ويف خريـــف عـ ــوعي االجتمـ ــرة  ٢٠٠٥الـ ــشباب واألسـ ــشؤون  قامـــت وزارة الـ والـ

ببـدء  ) وهي السلف القانوين لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل          (االجتماعية وتكافؤ الفرص    
استرعاء االهتمـام إىل مـشكلة العنـف املـرتيل مـن            : وللربنامج هدف من شقني   . برنامج إعالمي 

ناحية، ومن ناحية أخرى اإلعالم عن املؤسسات اليت تقدم مـساعدة، وخاصـة الـدائرة اهلاتفيـة                 
وللقيـام بـذلك، مت إذاعـة إعالنـات تتعلـق باخلدمـة             . لوطنية إلدارة األزمات وتـوفري املعلومـات      ا

.  وتوزيــع كتيبــات إعالميــة يف أحنــاء البلــد MTV2االجتماعيــة علــى القنــاة التليفزيونيــة العامــة  
وكجزء من الربنامج اإلعالمـي، أخـذت الـشبكة اإلقليميـة إلدارة األزمـات تعمـل علـى زيـادة                    

، يف  ٢٠٠٦يف مجيع املناطق يف البلـد عـن طريـق إشـراك وسـائل اإلعـالم احملليـة يف عـام                      الوعي  
إعــداد إعالنــات تليفزيونيــة تتعلــق باخلدمــة العامــة وهتــتم باإلذاعــة يف منــاطقهم عــن طريــق           

 .التليفزيون احمللي
، وقـد قامـت بإعـدادها       ٢٠٠٧مـايو   /ومن املتوقع أن يـتم نـشر دراسـة للحالـة يف أيـار              
 اإلقليميــة إلدارة األزمــات مــن أجــل الفنــيني ومجيــع األطــراف املهتمــة بــاألمر وتعــرف  الــشبكة
تقدمي املساعدة والرعاية إىل األشخاص الذين تعرضوا لإلساءة ودراسـات احلالـة بـشأن            ”باسم  

 .“حاالت األزمة
مـايو نتـائج مـشروع حبثـي عـن الـذكور الـذين          /ومن املقرر أيضاً أن تنشر يف شهر أيار        
 .معاملتهمأسيئت 
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 بأن تقوم الدولة الطرف بإصـالح  ٢٠٠٢أوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية لعام     - ١٣
القانون حبيث يعرف اجلرائم اجلنسية باعتبارهـا جـرائم تـشمل انتـهاكات حقـوق املـرأة يف                  
السالمة اجلسدية، وأن تقوم الدولة الطـرف بتعريـف جرميـة االغتـصاب باعتبارهـا اتـصاال                 

وافقــة، وتعــديل قانوهنــا املتعلــق بــإغراء الفتيــات الــاليت تقــلّ أعمــارهن عــن    جنــسيا دون م
عامــا، حبيــث يــشمل مفهــوم هتــك العــرض، وحظــر االتــصال اجلنــسي مــع الفتيــات       ١٤

 .ُيرجى توفري معلومات بشأن اخلطوات املتخذة لتنفيذ توصية اللجنة. القاصرات
ــم        ــاد األورويب القــرار اإلطــاري رق ــذ جملــس االحت  بــشأن مكافحــة  JHA/68/2004اخت

ــل      ــاحي للطف ــصوير اإلب ــال والت ــسي لألطف ــد باســم   (االســتغالل اجلن ــا بع ــرار ”يعــرف فيم الق
ووفقـاً للقـرار اإلطـاري، مث تعريـف نظـام           . ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢يف  ) “اإلطاري

ات وتوصـف العالقـ  . تعريف اجلوانب اجلنائية للعالقات اجلنسية مع األطفال وفقاً لـسن الطفـل        
 عامـاً، والـذي يعتـرب مبوجـب القـانون عـاجزاً عـن الـدفاع عـن                   ١٢اجلنسية مع طفل دون سـن       

 فيمــا يتعلــق بــأي ســلوك آخــر ذي طبيعــة   -إســاءة جنــسية أو /نفــسه أو نفــسها، بأنــه اعتــداء 
ويوصـف  ) ١٩٨-١٩٧املدونـة اجلنائيـة، املادتـان       . ( انتهاك عنيـف للقواعـد اجلنـسية       -جنسية  

 سـنة مبوجـب املـادة       ١٤ و   ١٢قـانوين إذا كـان عمـر الطفـل يتـراوح بـني              الفعل بأنه اغتـصاب     
 . من املدونة اجلنائية٢٠١

 وهـو مـا يتمـشى مـع         -وبعبارة أخرى، حـدد الـسن األدىن للرضـا بـأربع عـشرة سـنة                 
وهذا معناه أن مجيع العالقـات اجلنـسية مـع األطفـال دون       . األحكام القيمية للمجتمع وتوقعاته   

 توصف بأهنا جناية بغض النظر عما إذا كان هناك شكل مـن أشـكال الـدفع              سن الرابعة عشرة  
مـع  (أو الرضا، بينما يعد الشخص فوق سن الرابعة عشرة بأنه حـر يف أن يقـيم عالقـة جنـسية                    

 ).شريك هو أيضاً فوق سن الرابعة عشرة بالطبع
رفـه بأنـه    ، ومل تعـد تع    ١٩٩٩ و   ١٩٩٣ومت تعديل القوانني اليت حتكم البغاء يف عـامي           
 .وال تصبح جنحة إال إذا كانت اخلدمات اجلنسية تقدم فقط يف نطاق يتيح التسامح. جرمية

وهو يعترب أشد خطـورة     . وفيما يتعلق بالبغاء، فإن القوانني تعرض محاية خاصة للقُّصر         
ــدة ســنتني إىل     ــسجن مل ــه بال ــاء     ٨ويعاقــب علي ــروج للبغ ــذي ي ــشخص ال  ســنوات إذا كــان ال

مــن ) ب (٢ومبوجــب املــادة . عــل ذلــك مــع شــخص دون ســن الثامنــة عــشرة يف“ يــديره” أو
القرار اإلطاري، فإنه يتعني على الدول األعضاء اختاذ التدابري الالزمـة لـضمان أن يعاقـب علـى            

وال يعرف القانون البغاء، وال تقـدم اتفاقيـة         . جتنيد طفل يف البغاء أو إشراكه يف األداء اإلباحي        
.  تعريــف حمــدد بــشأن االجتــار بالبــشر وإرغــام اآلخــرين علــى البغــاء  أي١٩٥٠نيويــورك لعــام 

ووفقاً للتعريف املقبول بصفة عامة، يتفـق مفهـوم البغـاء مـع فئـة األعمـال املتعلقـة ببيـع اجلـنس                       
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 ألـف مـن املدونـة اجلنائيـة، الـيت تعرفـه بأنـه         ٢١٠من املادة   ) ١(مقابل مال املوصوفة يف الفقرة      
 . بانتظام من أجل الربحمجاع جنسي أو لواط يؤدى

 املتعلــق ١٩٧٨ بــشأن تعــديل القــانون الرابــع لعــام ١٩٩٧ لعــام ٧٣ويــرد يف القــانون  
باملدونــة اجلنائيــة تعريــف لإلســاءة مــن خــالل التــصوير اإلبــاحي احملظــور مبــا يتفــق مــع اتفاقيــة    

ئيـة،  ويقع يف الفـصل الرابـع عـشر مـن املدونـة اجلنا            .  حول حقوق الطفل   ١٩٨٩نيويورك لعام   
بــني اجلــرائم ضــد الــزواج واألســرة واألطفــال واملــراهقني ومتاثــل اإلســاءة مــن خــالل الــصور     
اإلباحيــة احملظــورة مــن الناحيــة القانونيــة اإلغــواء، نظــراً ألن األول يقــصد بــه محايــة النمــو           
ــة النمــو اجلنــسي       ــه محاي األخالقــي واجلنــسي لألطفــال وحريتــهم يف حــني أن األخــري يقــصد ب

وبالتــايل، فــإن وضــع اإلســاءة مــع . اص قبــل املراهقــة دون ســن الرابعــة عــشرةالــصحي لألشــخ
الصور اإلباحية جـدير بـإيراده فيمـا بـني اجلـرائم الـيت تـشمل اإلسـاءة إىل األخالقيـات اجلنـسية             

 .اليت ترد يف الفصل الرابع عشر، الباب الثاين
ظام القضاء اجلنـائي    ومبوجب القواعد السارية، حيق لألطفال أن يتم محايتهم بواسطة ن          

 .ضد اإلساءة من خالل التصوير اإلباحي
 كانون ٢٢ املؤرخ يف JHA 168/2004 من جملس القرار اإلطاري رقم ٣ووفقاً للمادة  
ــاحي    ٢٠٠٣ديـــسمرب /األول ــصوير اإلبـ ــال والتـ ــتغالل اجلنـــسي لألطفـ ــة االسـ ــشأن مكافحـ  بـ

 : اإلباحي للطفللألطفال، تعترب اإلجراءات التالية جرائم تتعلق بالتصوير
 إنتاج الصور اإلباحية للطفل - 
 توزيع الصور اإلباحية للطفل أو نشرها أو نقلها - 
 اإلمداد بالصور اإلباحية للطفل أو توفريها - 
 حيازة أو امتالك الصور اإلباحية للطفل - 

ار  من املدونة اجلنائية هلنغاريا على حنـو أساسـي مـع متطلبـات القـر               A/195وتتفق املادة    
ووفقـاً  . اإلطاري ولكن ينبغي إضـافة سـلوك جديـد للجـاين إىل أعمـال حظـر الـصور اإلباحيـة                   

 من املدونة اجلنائية، فإن أي شخص يتيح للجمهور صوراً إباحيـة            A/195من املادة   ) ٣(للفقرة  
عرضة جلزاءات جنائية، ولكن أي شخص مبوجب القرار اإلطاري يتيح هـذه الـصور اإلباحيـة                

 .ينبغي جمازاته أيضاً) شخص واحد أو أكثر من واحد( األشخاص لعدد أقل من
ومن بني اللوائح اليت تعرض اإلعفاء من اجلزاءات اجلنائية، تستفيد هنغاريا مـن الفقـرة              
 من القرار اإلطاري اليت تعـرض إعفـاء مـن املـسؤولية           ٣من املادة   ) ٢(من الفقرة   ) ب(الفرعية  

ق سـن الرابعـة عـشرة وحتـت سـن الثامنـة عـشرة ينتجهـا                 اجلنائية إذا كانـت صـور األطفـال فـو         
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وهذا اإلعفـاء ال يـسري، باعتبـار        . وميلكها اجلاين برضاهم ومن أجل استخدامهم اخلاص فقط       
خطورة اجلرم، إذا كان الشخص الذي ميتلـك أو يقـوم بتحـضري الـصور فـرداً مـن أفـراد أسـرة                       

. ليـه أو رعايتـه أو معاجلتـه طبيـاً    القاصر، أو كان مـسؤوالً عـن تعلـيم الـشخص أو اإلشـراف ع        
ومبوجــب القــرار اإلطــاري، فــإن التــصوير الــواقعي للــصور اإلباحيــة للطفــل الــذي يكــون فيــه    

مـن املفتـرض خلقـه عـن طريـق املونتـاج املتعلـق بالـصور أو عـن                   (املوضوع طفـالً غـري موجـود        
ري القانونيـة،   ال يعـد إسـاءة تتعلـق بالـصور اإلباحيـة غـ            ) طريق تقنيـات أخـرى لتركيـب الـصور        

 .ولكنها تعرف بأهنا اعتداء على احلشمة العامة
، ٢٠٠٦أغـسطس  /آبقررت اللجنـة يف دورهتـا الـسادسة والـثالثني املعقـودة يف               - ١٤

ضد هنغاريا، والـذي    . ت. ، السيدة أ  ٢/٢٠٠٣متابعة آراء اللجنة يف البالغ رقم        اختتام
أيــضا أن ُتطلــب أي معلومــات  ، كمــا قــررت ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون ٢٦اعُتمــد يف 

ــادة       مــن ١٨أخــرى تتعلــق مبتابعــة اآلراء، يف إطــار إجــراءات تقــدمي تقاريرهــا مبوجــب امل
تــوفري املعلومــات بــشأن اإلجــراءات األخــرى املتخــذة ملتابعــة توصــيات     ُيرجــى. االتفاقيــة

 .اللجنة املتعلقة بصاحبة البالغ
والعقـار املتنـازع   . ن واخلاصة باملدعيةعلى حد علمنا، مت حل املشكلة املتعلقة باإلسكا       

. ت. وتقـيم الـسيدة أ    . عليه مت بيعه مبعرفة الشريك السابق للمدعية واقتـسما االثـنني مثـن البيـع              
حالياً يف مسكن مؤجر هي وأطفاهلا وصدر األمر مـن احملكمـة إىل شـريكها الـسابق بـأن يـدفع                     

 .إعالة للطفل
 

 استغالل البغاء واالجتار باألشخاص
، بــأن تــدرج الدولــة الطــرف يف  ٢٠٠٢طلبــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة عــام   - ١٥

ــاء،          ــشأن البغ ــده ب ــذي تع ــانون ال ــشروع الق ــتعراض م ــات عــن اس ــل معلوم ــا املقب تقريره
ومعلومات عن أي تغيريات تشريعية تكفل حظـر اسـتخدام املـرأة ألغـراض البغـاء، حظـرا        

لخـدمات الـصحية واالجتماعيـة ووسـائل بديلـة      فعاال، وأن تتاح للمرأة إمكانية الوصول ل 
ويـشري التقريـر إىل املفهـوم اجلديـد الـذي أعدتـه       . للدعم من أجل محاية حقوق اإلنسان هلا      

ــة عــام  ــدائل  الوضــع مــوجز ملــشاكل ” وهــو ٢٠٠٥وزارة الداخلي التنظيمــي احلــايل، والب
فحــص طــيب متنقــل ، كمــا يــشري إىل برنــامج جتريـبـــي لتــوفري “تملــة لالضــطالع بالعمــلاحمل

ُيرجى تقدمي معلومات عن حمتوى وحالة هذا املفهـوم اجلديـد، ومـا إذا كـان جيـري              . للبغايا
 .تنفيذه، واخلطوات اليت تتخذها احلكومة لتنفيذ توصية اللجنة

تعـرف  (، دعـت رئيـسة رابطـة محايـة مـصاحل البغايـا اهلنغاريـات                ٢٠٠٦يوليـه   /يف متوز  
العدل وإنفاذ القانون وطلبـت منـها أن تقـيم اتـصاالت بالرابطـة              وزارة  ) فيما بعد باسم الرابطة   
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ووفقـا  . وأن توضح املسائل املتعلقة بالنظام القـائم وتفـسري القـوانني املتعلقـة بالبغـاء يف هنغاريـا                 
لذلك، بدأت وزارة العدل وإنفاذ القـانون، علـى مـدى الـسنة املاضـية يف التنـسيق مـع الرئيـسة                      

مـارس  / آذار ٢٦وكان آخر اجتماع قد ُعقد يوم       . نذ ذلك الوقت  وهو التنسيق الذي استمر م    
ويف ذلك الوقت مت التوصل إىل اتفـاق مفـاده أن تقـوم الـوزارة بـإدراج أخـصائيني يف                    . ٢٠٠٧

 إليـضاح جوانـب املـسألة     -إنفاذ القوانني وكذلك يف العدالة اجلنائيـة ويف القـانون الدسـتوري             
وجيـري حاليـاً تنقـيح املدونـة اجلنائيـة          . د من احلوار مع الرابطة     يف املزي  -املتعلقة بإنفاذ القوانني    

وتقـوم الـوزارة    . داخل الوزارة وبالتوازي مع ذلك إعداد مفهوم جديد للقانون املتعلـق بـاجلنح            
ونظـراً ألن القـانونني     . بإشراك املنظمات غري احلكوميـة وإدمـاج آرائهـا وتعليقاهتـا يف مـشروعه             

وك املتعلق بـذلك عنـد ارتكـاب البغـاء، فـإن الـوزارة تعـرض علـى           يتعلقان بالبغاء ووصف السل   
 .الرابطة فرصة التعبري عن موقفها من النتائج القانونية

ُيرجى تقدمي بيانات عن عدد النساء والفتيات الاليت يُتجـر هبـن إىل هنغاريـا ومنـها                  - ١٦
ة وإحكـام  وعن طريقها، كمـا ُيرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن عـدد املالحقـات القـضائي             

 .اإلدانة للمتجرين بالبشر
 احلاالت اليت تشمل االجتار بالبشر

 -دال 
 

 عدد القضايا املنطقة
عــدد األشــخاص   
 احملكوم عليهم

 ١١ ٢ حمكمة ديربيسني لالستئناف
 ٧ ١ حمكمة بودابست لالستئناف

 صفر صفر حمكمة غيور لالستئناف
 صفر صفر حمكمة بيسيس لالستئناف

 صفر صفر د لالستئنافحمكمة سيغي
 ١٨ ٣ :اجملموع

  
 
   

 عدد القضايا املنطقة
عــدد األشــخاص   
 احملكوم عليهم

 صفر صفر حمكمة بلدية بودابست
 صفر صفر حمكمة مقاطعة باراتايا
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 عدد القضايا املنطقة
عــدد األشــخاص   
 احملكوم عليهم

 ٦ ١  كيسكون-حمكمة مقاطعة باكس 
 صفر صفر حمكمة مقاطعة بيكيس

 صفر صفر  زعيلني- أبوج -حمكمة مقاطعة بورسود 
 صفر صفر حمكمة مقاطعة كونغراد
 صفر صفر حمكمة مقاطعة فيجر
 صفر صفر  سوبرون- موسون -حمكمة مقاطعة غيور 
 صفر صفر  بيهار-حمكمة مقاطعة هاجو 
 صفر صفر حمكمة مقاطعة هيفس

 صفر صفر حمكمة مقاطعة جازنا غوكون سولنوك
 صفر صفر حمكمة مقاطعة كوماروم استر غوم

 صفر صفر ة نوغرادحمكمة مقاطع
 صفر صفر حمكمة مقاطعة بست

 ال بيانات ال بيانات حمكمة مقاطعة سوموغي
 صفر صفر  بريغ-حمكمة مقاطعة زابولكسي سامتا 

 صفر صفر حمكمة مقاطعة تولنا
 صفر صفر  حمكمة مقاطعة فاس

 صفر صفر حمكمة مقاطعة فيسربمي
 صفر صفر حمكمة مقاطعة زاال

 ٦ ١ اجملموع
 ٢٤ ٤ موع الكلياجمل

 .وال توجد إحصاءات مستقلة حول عدد ضحايا االجتار بالبشر 
إعـداد برنـامج وطـين يرمـي إىل         ”يشري التقرير إىل اخلطوات اليت اُتخذت من أجل          - ١٧

ويـشري  . “إعـادة انـدماجهم اجتماعيـا   منع االجتار باألشخاص، ومـساعدة الـضحايا وإتاحـة          
ت مـن قبيـل خطـة العمـل ملناهـضة االجتـار باألشـخاص الـيت                 التقرير أيضا إىل بعض املبـادرا     

أو /ُيرجـى تقـدمي معلومـات عـن حالـة الربنـامج الـوطين املقتـرح و                . أعدهتا وزارة الداخليـة   
خطة العمل مبا يف ذلك ما إذا كانت قد مت اعتمادها وجيـري تنفيـذها، فـضال عـن التـدابري                     

 االضطالع به بالنسبة للربنـامج الـوطين،        ُيرجى أيضا إشارة إىل نتائج أي تقييم مت       . املتخذة
وخطة العمل، واملبـادرات األخـرى ملكافحـة االجتـار بالبـشر ومحايـة الـضحايا، واخلطـوات                  

 .التقييم املتخذة استجابة هلذا
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وبالتـايل، إنـه مـن      . ميثل االجتـار بالبـشر واحـداً مـن أخطـر انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                 
وتتطلـب املـشكلة حـالً معقـداً        . م ملنعـه ومعاقبـة اجلنـاة      مهمة مجيع الدول العمل على حنو حاس      

يــستند إىل التعــاون الــدويل وإىل خطــة عمــل وطنيــة، باإلضــافة إىل ضــرورة بــذل اجلهــود بقــدر 
 .متساوٍ من أجل املنع وإنفاذ القانون ومساعدة الضحية

ويقــع يف حمــور جــدول األعمــال إعــداد مــشروع اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة االجتــار     
ومـن املنتظـر أن يـتم يف ظـرف أسـابيع تنـسيق املـشروع مـع اإلدارة العامـة ومـع                       . لي بالبشر احمل

 .املنظمات غري احلكومية املعنية بالقضية
 القوالب النمطية والتعليم

، الدولة الطرف على إعداد وتنفيـذ       ٢٠٠٢حثَّت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية عام        - ١٨
، مبــا يف ذلــك التثقيــف حبقــوق اإلنــسان، والتــدريب      بــرامج شــاملة يف النظــام التعليمــي   

ــة         ــيري املواقــف النمطي ــة، بغــرض تغ ــشر معلومــات عــن االتفاقي ــشمل ن ــذي ي ــساين، ال اجلن
الــسائدة، مبــا يف ذلــك النــهوض بفكــرة األبــوة كمــسؤولية اجتماعيــة لكــل مــن األمهــات    

ة الطـرف لتنفيـذ     واآلباء ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصـيل بـشأن االسـتجابة الـشاملة للدولـ              
ــة  ــدابري املتخــذة للقــضاء علــى القوالــب     . توصــية اللجن وُيرجــى إدراج معلومــات عــن الت

 .النمطية املتصلة بنوع اجلنس، من الكتب املدرسية، يف حدود إطار زمين معني
 OM (VIII.27.) مـن املرسـوم رقـم    ٨مـن املـادة   ) ٣(ضمن نظام التعليم، حتدد الفقـرة   

يــر التعلــيم حــول نظــام اعتمــاد كتــاب بوصــفه كتابــاً مدرســياً ودعــم  الــصادر عــن وز2004/23
 :الكتب املدرسية وإمداد املدارس بالكتب املدرسية، ما يلي

عنــدما يــتم اختــاذ إجــراء العتمــاد كتــاب بــصفته كتابــاً مدرســياً، فــإن اخلــصائص الــيت ينبغــي  ”
 :اعتبارها هي

 العامــة ومتطلبــات الرتعــة  التجــانس بــني الكتــاب والقواعــد والقــيم اإلنــسانية  )أ( 
 اإلنسانية، و

مــا إذا كــان يتــضمن أي أقــوال أو صــور فوتوغرافيــة أو رســومات تنتــهك         )ب( 
املساواة يف املعاملة واملساواة بني اجلنسني أو حترض على الكراهية أو تعزز األمنـاط الـيت تـؤدي                   

 .“نية أو الطوائف الدينيةإىل املزيد من إنكار تكافؤ الفرص بالنسبة لألقليات الوطنية أو اإلث
 LXS بــشأن التعلــيم العــام بواســطة القــانون ١٩٩٣ لعــام LXXIXومت تعــديل القــانون  

 يتفق مع االتفاقية الدولية املعنية مبكافحة التمييـز         - توازياً مع إطار عمل داكار       - ٢٠٠٣لعام  
 سـنة،  ٤٠ذ ، منـ ١٩٦٤ يف عـام  ١١أصـدرت هنغاريـا املرسـوم بقـانون رقـم         (يف جمال التعلـيم     
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واهلــدف مــن التنظــيم هــو منــع مجيــع التــدابري  ). معلنــاً املــساواة بــني اجلنــسني يف ميــدان التعلــيم
وأنــواع الــسلوك أو األعمــال الــسلبية الــيت ميكــن أن تنتــهك مبــدأ املــساواة يف املعاملــة، ســواء     

 .وحيظر قانون التعليم العام مجيع أشكال التمييز. بطريق مباشر أو غري مباشر
ــ  أكتــوبر /شأت وزارة الــشؤون االجتماعيــة والعمــل فريقــاً عــامالً يف تــشرين األول  وأن
واشـترك  . “القضاء على األمناط القائمة على نوع اجلـنس يف اجملتمـع          ”وموضوعه هو   . ٢٠٠٦

. كل من الفنيني التابعني للمنظمـات غـري احلكوميـة واملـسؤولني احلكـوميني يف اجلهـد املـشترك                  
وكان هدف فريـق العمـل      .  منسقاً يف الفريق   ١٢، وكان عددهم    ويشمل ذلك الفريق منسقني   

ــوع      ــاس باملوضـ ــة النـ ــة لتوعيـ ــازات إعالميـ ــة وإجيـ ــات متنوعـ ــرض معلومـ ــو عـ ــتخدم . هـ واسـ
تكنولوجيــات االتــصال القــائم علــى املعلومــات يف براجمــه، ويف التعلــيم والتــدريب والعــروض     

 وممارســتها ويقــوم الفريــق العامــل جبمــع الثقافيــة الراميــة إىل تعزيــز مبــدأ املــساواة بــني اجلنــسني 
ونشر نتائج حبث يكشف عن التنميط القائم على نـوع اجلـنس، فـضالً عمـا يتـصل بـذلك مـن                  

ويقدم الفريـق العامـل توصـيات بـشأن أي العناصـر            . بيانات ومعلومات ودراسات ومنشورات   
 .نسيتم إدراجها يف التشريعات لتعزيز احلد من األمناط القائمة على نوع اجل

وسوف يقـيم الفريـق العامـل موقعـاً علـى شـبكة اإلنترنـت يف النـصف األول مـن عـام                        
وهــو يــستهدف الوصــول إىل الــشباب  .، تــسهيالً لنــشر املعلومــات علــى نطــاق واســع  ٢٠٠٧

أيضاً، ويقوم بإعداد اسطوانة فيديو رقمية عـن التعلـيم، يف شـكل فـيلم سـينمائي يقـوم مبعاجلـة                     
ــة  ــالغني مــن العمــر   وهــي. مخــسة أمنــاط خمتلف ــراهقني الب ــستهدف امل  ســنة، وســيتم  ١٦-١٣ ت

توزيعها يف املدارس كجزء من احلملة، واملساعدة يف أن تـصبح القـضية موضـوعاً للمناقـشة يف                  
وجيري إعداد دليل للمدرسـني إىل جانـب املـواد التعليميـة، ونزمـع              . املدارس االبتدائية والثانوية  

ونزمع نشر كتيـب عـن األمنـاط        .  جمال كيفية جتهيز املواد    أن نعرض على املدرسني التدريب يف     
 .سوف يشمل التعابري واملفاهيم والتعاريف واإليضاحات

يوجد فصل جنساين حمدد ليس فقط يف خمتلف أنواع التعليم ”يشري التقرير إىل أنه  - ١٩
جلنسني، يف يوجد أيضا فصل كبري بني ا”كما أنه “، وإمنا أيضا يف اختيار املهنة عامةالثانوي

مـا هـي التـدابري املوجـودة لتـشجيع املـرأة            . “اختيار املهنـة يف التعلـيم مـن املـستوى الثالـث           
 والرجل على متابعة الدراسات والوظائف غري التقليدية، وما هو أثر تلك التدابري؟

متكنــت سياســة التعلــيم اهلنغاريــة، الــيت تــسعى إىل املــساواة بــني اجلنــسني، مــن حتقيــق     
وعلـى مـستوى التعلـيم      . د يف االختالفات بـني اجلنـسني فيمـا بـني األجيـال الـشابة              ختفيض مطر 

بينمــا تــزداد بــاطراد يف العقــود األخــرية نــسبة خرجيــي  : العــايل، يبــدو األمــر علــى النحــو التــايل 
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اجلامعات والكليات فيما بني النساء، فإهنا ظلت ثابتة فيما بني الرجال، باسـتثناء ارتفـاع كـبري                 
 . سنة٥٤-٤٥ئة العمر فيما بني ف

نــسبة الــذين لــديهم مــستويات تعليميــة خمتلفــة ضــمن اجملموعــات الــسنية املقابلــة، بالنــسبة  
 املئوية

 اجملموعات السنية
٣٤‐٢٥ ٤٤‐٣٥ ٥٤‐٤٥ ٦٤‐٥٥ 

 السنوات

 مستويات التعليم

 رجال
 ٩٧,٥ ٩٧٢ ٩٣,٥ ٩٢,٣تعليم ابتدائي لثمانية صفوف

 ٨٠,٨ ٧٦٨ ٦٢,٠ ٣٥,٦ تعليم ثانوي
 ٣٦,٥ ٣٣٦ ٣٥,٨ ٢٢,٤ ثانوي أكادميي

 ١١,٠ ١١,٤ ١٤,٤ ١١,٢ كليات، جامعات
 نساء 

 ٩٦,٠ ٩٦,٤ ٨٩,١ ٨٩,٦تعليم ابتدائي لثمانية صفوف
 ٧٠,٣ ٦١,٩ ٤٢,٣ ١٧,١ تعليم ثانوي

 ٤٩,١ ٧٤,٢ ٣٤,٦ ١٢,٥ ثانوي أكادميي
 ١٣,٩ ١٠,٥ ٨,٥ ٤,٥ كليات، جامعات

 لإلحصاءات، تعداداملكتب املركزي  :املصدر 

وتعامــل سياســة التعلــيم اهلنغاريــة شــرط املــساواة بــني اجلنــسني علــى أنــه حتقــق عمليــا،  
 .وهي تركز لدى النهوض بالتعليم على كال النوعني من اجلنس بالتساوي

 
 

 العمالة
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ــادة يف . ينــاقش التقريــر التفــاوت يف األجــور بــني املــرأة والرجــل    - ٢٠ وإضــافة إىل الزي
 يف املائة يف القطـاع العـام، ومـع ُحـسبان أن التفـاوت يف األجـور                ٥٠ تقدر بــ    األجور اليت 

ــذلت ملعاجلــة هــذه       أكــرب يف القطــاع اخلــاص، ُيرجــى اإلشــارة إىل اجلهــود األخــرى الــيت ُب
 .املشكلة، وما هو أثر تلك اخلطوات

، اخنفضت الفجوة بدرجة كبرية يف متوسـط        ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٠يف الفترة ما بني عامي       
 يف املائة، علـى النحـو       ١١ يف املائة إىل     ٢١اسب املرأة يف هنغاريا مقابل الرجل، وذلك من         مك

، كـــان الفـــرق يف ٢٠٠٥ويف عـــام . الـــذي ذكرتـــه هيئـــة اإلحـــصاءات األوروبيـــة يف بياناهتـــا 
 يف ١٥املكتــسبات أفــضل منــه يف معظــم الــدول األوروبيــة، حيــث بلغــت الفجــوة يف املتوســط 

 .املائة
ويتجـه اخلـالف    . قانون اهلنغاري شرط املساواة يف األجر بني الرجل واملـرأة         ويرد يف ال   

 .يف املكتسبات إىل أن يعكس مكانة املرأة يف شعبة العمل ووضعها يف سوق العمل
وكما تبني املـسألة ذاهتـا، فـإن التحـّسن الكـبري يف متوسـط املكتـسبات بالنـسبة للمـرأة                     

اليــة بدرجــة كــبرية يف األجــور يف القطــاع العــام بــني  هــو، بــصفة رئيــسية، نتيجــة للزيــادات الع
 نظراً ألن ثلثي العاملني يف القطاع العام مـن النـساء، علـى الـرغم مـن                  ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٠عامي  

ومثـة عامـل آخـر أسـهم يف التحـسن           .  يف املائة على صعيد االقتـصاد الـوطين        ٥٠أهنن ميثلن حنو    
هتن التعليمية ومهاراهتن حتـسنت مبعـدل أعلـى         يف حالة املكتسبات بالنسبة للمرأة هو أن مستويا       

 .عن املستويات املقابلة للرجال
 أجر إذا قام رب العمل بدفع”يشري التقرير إىل أنه مبوجب قانون املعاملة املتساوية  - ٢١

 يتــصل مباشــرة بعالقــة -أدىن للمــرأة ُيعفــى مــن املــسؤولية إذا كــان هنــاك ســبب منطقــي  
وهـذه القاعـدة ليــست   . تويي األجـر وفقـا لتقيــيم موضـوعي   قانونيـة معينـة للفـرق بــني مـس    

مناسبة يف حالـة التفـاوت بـني األجـور املدفوعـة للرجـل واملـرأة، فـال ينبغـي إتاحـة إمكانيـة                  
ُيرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كــان هــذا االســتثناء ال يــزال متاحــا مبوجــب   . “االســتثناء هــذه

 ُتبـذل لتغـيريه، يف نطـاق فتـرة زمنيـة       القانون، وإذا كان األمر كذلك مـا هـي اجلهـود الـيت            
 .معينة

يف حاالت التمييز يف العمالة، تبت هيئة املساواة يف املعاملـة فيمـا إذا كانـت األسـباب                   
وقـد مت تـشديد القـانون وجعلـه أكثـر إحكامـاً مـن خـالل                 . املقدمة السـتثناءات خاصـة مقبولـة      

 املكافأة مقابل العمالـة أو عقـب    ، وينص على أن   ٢٠٠٧ كانون الثاين    ١تعديل بدء سريانه يف     
عالقة قانونية أخرى هتدف إىل تسيري العمـل، وخاصـة حتديـد املرتبـات ودفعهـا، تنتـهك دائمـاً                    

. أو املــساواة اإلثنيــة/شــرط املــساواة يف املعاملــة، إذا أدت إىل انتــهاك املــساواة بــني اجلنــسني و  
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 جمـاالً لالسـتثناءات وقـد اختـذت         وبعبارة أخرى، توصف هذه االختالفات بأهنا متييـز وال تـدع          
اهليئة قراراً ينطوي على قيمة من حيث أهنا متثـل سـابقة يف قـضية واحـدة عنـدما قامـت شـركة                       

 يف املائـة لعاملـة حاصـلة علـى نفـس           ٣٠خاصة ذات مسؤولية حمدودة بدفع مرتب أدىن بنـسبة          
والقـضية منظـورة    . هالتعليم مثل شريكها العامل ولكن مع خربة أكرب لدى قيامها بالعمل نفـس            

 .اآلن أمام حمكمة االستئناف
يشري التقرير إىل الفصل األفقي يف سـوق العمـل، ويـشري إىل أن حـوايل ُربـع مجيـع                     - ٢٢

ويشري أيضا إىل فصل رأسـي، حيـث ال تـزال املـرأة             . الفنيني قد أصبحوا من اإلناث تقريبا     
 تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت           ُيرجـى . اإلداريـة /بأقل مما يلزم يف الوظـائف العليـا        ممثلة

تتخذ ملعاجلة هذه احلالة، مبا يف ذلك من خالل استخدام تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقـرة                
 . للجنة٢٥ من االتفاقية، والتوصية العامة ٤ من املادة ١

 مــن االتفاقيــة، ٤ مــن املــادة ١ العامــة للجنــة، القائمــة علــى الفقــرة ٢٥وفقــاً للتوصــية  
سة العمالة اهلنغارية إىل األخذ بتدابري للقضاء على العوامل التمييزيـة الـيت تـؤثر علـى                 تسعى سيا 

 .توفر الوظائف بالنسبة للمرأة وحتسني فرصها يف سوق العمل
 :ومن بني تدابري احلكومة لتحسني فرص العمل بالنسبة للمرأة ما يلي 

 ر للعودة إىل سوق العملتدابري احلكومة ملساعدة اآلباء الذين لديهم أطفال صغا - ١
ميكن لكال األبوين احلصول على اسـتحقاقات مبوجـب شـروط متماثلـة، واعتبـاراً مـن                  • 

الوقت الذي يبلغ فيه الطفل الواحدة من العمر، يصبح األجداد أيضاً مـستحقني لبـدل              
 رعاية الطفل

مج لتعلم مهـارة  بينما يتلقى الوالد معونة لرعاية الطفل يف البيت، ميكن أن يلتحق بربنا           • 
 جديدة دون رسوم

األشخاص الذين يتلقون معونـة لرعايـة الطفـل ميكـن أن يـشتركوا يف تـدريب مـدعوم                    • 
 على سوق العمل

 -مت إلغــاء اللــوائح الــيت حتــد مــن اســتخدام الوالــد الــذي يتلقــى معونــة لرعايــة الطفــل    • 
ن للوالـد أن يـضطلع   واعتباراً من الوقت الذي يبلغ فيه الطفل الواحـدة مـن العمـر ميكـ             

 بوظيفة لكل الوقت ويستمر يف تلقي مبلغ معونة رعاية الطفل بالكامل
 باستخدام التمويـل الـوارد      ٨٠٠يزداد عدد حاالت االستيعاب يف دور احلضانة بنحو          • 

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦من خطة التنمية الوطنية واحد، فيما بني عامي 
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 حوافز ألصحاب العمل - ٢
إذا كــان ملــتمس الوظيفــة يرعــى طفــالً دون ســن الثامنــة  (جــور ميكــن تقــدمي دعــم لأل • 

عشرة أو إذا كان الـشخص يتلقـى بـدل رعايـة للطفـل، أو مكافـأة لرعايـة الطفـل، أو                      
ــريض يف األشــهر        ــآت مت ــة للحمــل واإلجنــاب، أو مكاف ــشئة الطفــل أو معون ــاً لتن دعم

 ) السابقة لالستخدام١٢ الـ
 يف املائـة مـن      ٥٠لعمـل احلـق يف ختفـيض قـدره          ، أصبح لصاحب ا   ٢٠٠٥واعتباراً من    • 

اشتراك التأمني االجتمـاعي عنـدما يـستخدم موظفـاً يعـود إىل قـوة العمـل بعـد رعايتـه                      
 لطفل أو اهتمامه بفرد بالغ من أفراد األسرة

، طلب من بعض أصحاب العمل رسم خطـة لتكـافؤ الفـرص    ٢٠٠٥واعتباراً من عام     • 
 )حول حتسني تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأةينبغي أن تتضمن تدابري تتركز (

 تدابري للتوفيق بني مسؤوليات األسرة والوظيفة - ٣
ويتمثـــل اهلـــدف يف . مـــسابقة ســـنوية للفـــوز بلقـــب مكـــان العمـــل الـــصديق لألســـرة • 

اكتشاف ونشر ممارسات عمل جيدة وحلول عمليـة وأمثلـة علـى طـرق لتعزيـز عـودة                  
 .“صديقة لألسرة”ت وترويج ثقافة املرأة إىل مكان العمل وتشكيل نظرا

ــة بــني مــسؤوليات األســرة والعمــل     •  ــز املوازن ــامج دعمــاً مــن   -تعزي  ويلقــى هــذا الربن
ــة للمــساعدة يف األخــذ     HRP OPمؤســسة  ــل اهلــدف يف عــرض خــدمات فني ، ويتمث

بتدابري صديقة لألسـرة والتكيـف مـع مكـان العمـل بالنـسبة لألشـخاص العائـدين بعـد                    
 رعاية األطفال

 الربامج - ٤
ــات        )أ(  ــيري عــبء االلتزام ــداء إىل طــرق لتغ ــامج املركــزي إىل االهت يهــدف الربن

 .األسرية اليت حتول دون العمل وتعزيز مستقبل املرأة املهين يف سوق العمل
ــن         : اهلــدف •  ــرأة م ــع امل ــيت متن ــدريب ال ــوب الت ــرة وعي ــود األس ــى قي ــضاء عل ــز الق تعزي

 مات اجتماعيةاالضطالع بوظائف عن طريق توفري خد
 أصحاب األعمال: مقدمو الطلبات • 

 “السنة األوروبية لتكافؤ الفرص للجميع”جيري البدء يف برامج مركزية يف إطار   
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 “تكافؤ الفرص يف عامل العمل”برنامج لدعم اتصاالت  )ب( 
ــساعدة      : اهلــدف •  ــصاالت وامل ــق االت ــساواة يف العمــل عــن طري كــشف أوجــه عــدم امل

 رض أفضل املمارسات لإلسهام يف تطوير فرص متكافئة للعملاإلعالمية، وع
الرابطات واملؤسسات وشركات اخلدمات العامة والنقابات العماليـة        : مقدمو الطلبات  • 

 وأوساط األعمال
 “لتكافؤ الفرص يف عامل العمل”الربنامج املركزي  )ج( 

تمييز يف جمال العمالـة     دعم الربامج واخلدمات اليت تساعد على التعرف على ال        : اهلدف • 
مثـل تقـدمي دعـم      (وتطوير استراتيجيات للمواد البشرية اليت تساعد على القـضاء عليـه            

إضــايف ملــساعدة املــرأة العائــدة للعمــل بعــد إجــازة رعايــة الطفــل، أو بعــد تلقــي معونــة 
 )رعاية الطفل، وللتقدم يف الوظيفة

ات العامـــة والنقابـــات الرابطـــات واملؤســـسات وشـــركات اخلـــدم: مقـــدمو الطلبـــات • 
 .العمالية

بدء برامج إضافية يـتم األخـذ       : التخفيض املستهدف يف االشتراكات اإللزامية     )د( 
 ويتوفر هذا الدعم إىل صاحب للعمل يستخدم شخصاً. ٢٠٠٧يوليه /هبا اعتباراً من متوز

كافـأة  انتهى أجل ما يتلقاه من معونة لرعاية الطفـل أو مـساعدة يف رعايـة الطفـل أو م                   • 
لرعاية الطفل أو مكافأة للتمـريض أو أهنيـت خبـالف ذلـك ويرغـب يف بـدء العمـل يف                     

 غضون سنة بعد ذلك، أو
يكون طفله يتجاوز السنة األوىل من العمـر ويريـد أن يواصـل العمـل بينمـا يـستمر يف                     • 

تلقــي معونــة رعايــة الطفــل، وإذا كانــت قــد أهنــى عملــها بينمــا كانــت يف إجــازة غــري  
األجر لتلقي االستحقاق، أو إذا مل يكن لديها صـاحب عمـل ملواصـلة العمـل                مدفوعة  
 ابتداًء منه

 التدابري املتخذة يف إطار خطة العمل الوطنية الثانية - ٥
 بدء برامج متشابكة ملساعدة املرأة يف التكيف منذ البداية أو يف العودة إىل قوة العمل • 
ا يف ذلك دور احلضانة، ومراكز رعايـة األسـرة   مب(تطوير مرافق أساسية لرفاهية الطفل   • 

ــة الطفـــل يف البيـــت  ــة، ورعايـ ــان جديـــد ٦٠٠إنـــشاء حنـــو :  اهلـــدف-) النهاريـ  مكـ
 لالستيعاب سنوياً

 البدء يف برامج منسقة للمساعدة يف التوفيق بني التزامات األسرة والتزامات العمل • 
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 الصحة
بـني النـساء بـسبب الـسرطان، مبـا يف           يشري التقريـر إىل ارتفـاع معـدالت الوفيـات            - ٢٣

يرجى تقدمي مزيـد  . ذلك سرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان املبيض   
 .من التفاصيل بشأن التدابري الوقائية والتدابري األخرى املتخذة ملعاجلة هذه احلالة، وآثارها

: فحــص املــنظميوجــد يف وقتنــا احلــايل ثالثــة أنــواع مــن الفحــص مدرجــة يف بــرامج ال  
وقـد  . فحص سرطان الثدي، فحص سرطان عنق الرحم، وفحص سـرطان القولـون واملـستقيم            

عقدت احلكومة اهلنغارية العزم على عرض طرائق الفحوصـات هـذه علـى أسـاس منـتظم كمـا                   
 :يلي

 لفحــص ســرطان ٦٥ وســن ٤٥تــصوير الثــدي كــل ســنتني بالنــسبة للمــرأة بــني ســن   • 
 الثدي

جزء من فحص أمراض النساء مرة كل ثالث سنوات بالنـسبة للمـرأة             اختبار اخلاليا ك   • 
  سنة عقب اختبار سالب ملرة واحدة٦٥ و ٢٥اليت يتراوح سنها بني 

 عــن ٧٠ وســن ٥٠كربنــامج جتــرييب، اختبــار كــل ســنتني للرجــال والنــساء بــني ســن   • 
ارات كيميـاء  اختبـ (طريق االختبار املعملي لعينات من الرباز حبثاً عن آثار دموية خفية     

 )صناعية
ــدي    ــستهدفني يف    : فحــص ســرطان الث ــسكان امل ــسبة لل ــدأ الفحــص بالن  كــانون ١٩ب
. وانـــضمت إىل الربنـــامج وحـــدات خمتلفـــة للفحـــص بـــصفة منتظمـــة. ٢٠٠١ديـــسمرب /األول

 مركــزاً مركبــاً ٣٨وهــذه تــشمل . ويوجــد اآلن مرافــق للفحــص تعــرض تغطيــة البلــد بأكملــه  
وهـذا معنـاه   . ختبار تصوير الثدي ذات قـدرة علـى الفحـص فقـط     مرافق ال ٧لتصوير الثدي و    

ويبلـغ تعـداد الـسكان املـستهدفني      .  مرفقاً للفحص بتصوير الثدي متـارس عملـها        ٤٥أنه يوجد   
 مــن الــاليت أخطــرن باحلاجــة إىل الفحــص كــل   ٦٥ وســن ٤٥ مليــون امــرأة بــني ســن  ١,٣٧
 مليـــون امـــرأة دعـــوة ١,٣ ، تلقـــى)٢٠٠٣-٢٠٠٢(وخـــالل فتـــرة الـــسنتني األوىل . ســـنتني

ــدعوات ســوى     ــن امل ــر م ــسبة   ٥٤٤ ٤١٠للفحــص ومل يظه ــرأة فقــط أي بن ــة٤١ ام .  يف املائ
 يف املائـة    ٧٦ يف املائـة إىل      ٢٣,٧تتـراوح بـني     (ووجدت اختالفات كبرية من مقاطعة ألخـرى        

، اخنفــض معــدل املــشاركة )٢٠٠٥-٢٠٠٢(وخــالل الفتــرة الثانيــة ). مــن مجهــور احلاضــرات
 مليـون امـرأة ألداء الفحـص ومل حيـضر سـوى        ١,٢٤فقد وجهـت الـدعوة إىل       : يفبشكل طف 

 . يف املائة٣٧,٢ أي ٤٦١ ٤٣٢
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 تلقت حنـو    ٢٠٠٦سبتمرب  / وأيلول ٢٠٠٣سبتمرب  /فيما بني أيلول  : فحص عنق الرحم   
 امـرأة أي أقـل    ٩٦ ٠٠٠مليوين امرأة دعوات لفحص عنق الـرحم ومل يتقـدم لالختبـار سـوى               

 أي  ٢,٢٦تتراوح بـني    ( وكانت هناك اختالفات كبرية من مقاطعة إىل أخرى          . يف املائة  ٥من  
وتتمثـل املـشكلة الكـربى يف فحـص عنـق الـرحم املـنظم يف اخنفـاض           .  معدل اسـتجابة   ١٨,٢٦

 .معدل املشاركة
وقــد أوصــينا باتبــاع االتــصال املباشــر كوســيلة لتحريــك املــرأة وزيــادة اســتعدادها           
اً مركزياً علـى مـستوى احلكومـة، وقـد حتقـق ذلـك يف برنـامج                 وهذا يتطلب تنسيق  . للمشاركة

الذي يقصد به زيادة معـدل املـشاركة يف الفحـص املـنظم             “ ليليوم”وقد بدأ برنامج    “ ليليوم”
ومشـل إجـراء اتـصاالت مركبـة ومبـاراة تعـرض       . ٢٠٠٥أكتـوبر  /لعنق الرحم يف تـشرين األول    

أثبت الربنامج جناحاً، مـع قيـام مـا جمموعـه     جوائز على النساء املشاركات يف برنامج الفحص و    
 يف املائــة مــن ٤١واألهــم مــن ذلــك أن .  امــرأة بتقــدمي قــصاصة اســتحقاق للجــوائز ٣٥ ٠٠٠

 .النساء الاليت حضرن للفحص مل يشاركن باملرة يف برنامج منظم للفحص
اختــذت احلكومــة قــراراً باألخــذ بفحــص ســرطان القولــون علــى    : فحــص القولــون واملــستقيم 

 شـخص يف    ١٨٠ ٠٠٠احل، يف إطار برنامج منوذجي وقـد قـصد هبـذا الربنـامج أن يـشمل                 مر
، ألنه ظهر أنه من الضروري اكتـساب قـدر مـن اخلـربة يف جمـال هـذه       ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٤عامي  

وقـد تطـور الربنـامج بـشكل        . املنهجية، فيما يتعلق بكل مـن أسـلوب الفحـص وتعبئـة املقـيمني             
بات املنهجيــة إىل عرقلــة طرائــق الفحــص واصــبح مــن  خمتلــف عمــا كــان خمطــط وأدت الــصعو 

وقــام فريــق عامــل معــين بفحــص ســرطان القولــون بتحديــد    . الــضروري تنقــيح صــحة املنــهج 
ومــن مث، بــدأ بعــد اســتعدادات قــدرة، . اجملــاالت النموذجيــة لفحــص برنــامج ســرطان القولــون

ابعــة عــشرة، ويف  يف مقــاطعيت بودابــست التاســعة والر٢٠٠٤اختبــار منــوذجي يف خريــف عــام 
وجيـري مجـع   . منوذج إدارة رعاية املرضى يف مدينة كيسكيميت، ويف مستشفى مدينة بيكـسابا   

 .البيانات وتقييمها
كان رأي الفـين أن فحـص سـرطان الرئـة علـى الـصعيد الـوطين ال ميكـن                    : فحص سرطان الرئة  

ة مـا زالـت متـوفرة،       ونظراً ألن مجيع املرافـق األساسـية لفحـص الرئـ          . تنفيذه بسبب نقص البينة   
فإننا حنتاج إىل إعادة تنظيم الفحص التقليدي الذي يركز على التدرن، وإقامـة فحـص انتقـائي                 

ــسرطان     ــة لإلصــابة بال األشــخاص فــوق ســن األربعــني   (يــشمل جمموعــات ذات خطــورة عالي
 .والشرط املسبق لذلك هو وجود مرافق رقمية ألشعة إكس). واملدخنون
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 مـــن التفاصـــيل بـــشأن اجلهـــود املبذولـــة للتـــصدي للتـــدخني يرجـــى تقـــدمي مزيـــد - ٢٤
 .واستهالك الكحول، وإساءة استخدام األدوية فيما بني النساء

 :ختفيض تدخني السجائر
مشلت اجلهود الرامية إىل منـع النـاس مـن أن يبـدأوا         . برنامج منع التدخني يف املدارس     

ــامج الــصحة العامــة، توزيــع  يف التــدخني، كوســيلة للحــد مــن التــدخني اإلمجــايل يف إطــا    ر برن
وتظهـر املبـاراة   .  مباراة، إىل أكرب عدد ممكن من األطفـال        -معلومات يف شكل أشكال اللعب      

وأداة التوزيع عبـارة عـن      . خماطر التدخني واالختالفات يف طريقة حياة املدخنني وغري املدخنني        
توفرت االسـطوانة املدجمـة منـذ       وقد  . اسطوانة مدجمة متوفرة باجملان وشاشة حموسبة يف املدارس       

ومـن غـري املمكـن حتديـد     .  مدرسـة منـذ ذلـك الوقـت     ١ ٣٧٠، ومت توزيعها علـى      ٢٠٠٤عام  
عدد الطلبة الـذين شـاهدوا الـشاشة بالـضبط، حيـث أن املبـاراة ميكـن إنزاهلـا مـن موقـع املعهـد                    

 .الوطين للنهوض بالصحة على الشبكة
يتمثـل اهلـدف مـن املـشروع يف منـع      . ي زالجة على املوقـع الـشبك    السجائر بوصفها  

األطفــال مــن البــدء يف التــدخني وإقنــاع الــذين بــدأوا يف التــدخني بالفعــل بــأن يقلعــوا، وذلــك   
 سـنة بـأن يقومـوا بتـصميم وإدارة     ١٨ و ١٢مبساعدة األشخاص الذين تتـراوح أعمـارهم بـني      

) ســيكيا ســيفي(غــاري واســتناداً إىل جتربــة املوقــع الــشبكي اهلن. مــوقعهم اخلــاص علــى الــشبكة
وموقـع أمريكـي علـى الـشبكة مـضاد للـسجائر بالنـسبة          ] السجائر هـي زالجـة    : معامل تقرييب [

، يعــرض املوقــع الــشبكي علــى الــصغار معلومــات )مثــل ال تبــغ أو خــال مــن التبــغ(للمــراهقني 
 .عمريةبشأن مزايا البيئة اخلالية من التدخني واآلثار املدمرة للتدخني بطريقة تناسب فئتهم ال

 تشكيل آراء تتعلق باجليل، إقامة بيئات خالية من التدخني، • 
استعراض وسـائل ميكـن للـشباب مـن خالهلـا اإلقـالع عـن التـدخني وتقـدمي املـساعدة                   • 

 .إليهم يف حتقيق ذلك
وتركِّــز املواقــع الــشبكية اجلديــدة علــى منــع التــدخني وتقــدمي املــساعدة لإلقــالع وهــي  

ونزمـع عـرض جمموعـة متنوعـة     .  سـنة ٢٠-١٥ و   ١٤-٩ و   ٨-٥مرية  موجهة حنو الفئات الع   
ــدخني باإلضــافة إىل          ــضارة للت ــار ال ــيِّن اآلث ــيت تب ــة ال ــصور والرســوم املتحرك ــاب وال ــن األلع م

ويتمثل اهلدف يف إشـراك تالميـذ مـا قبـل املـدارس وأطفـال املـدارس         . املعلومات النصية اجلارية  
ىت نتعــرف علــى آراء األطفــال واملدرســني بينمــا  الــصغار يف تطــوير املوقــع الــشبكي وذلــك حــ  

وقد يتمثل أحد أجـزاء العمليـة       . يقومون ببناء املوقع الشبكي واالستفادة منهم ومن مقترحاهتم       
يف إجــراء حــوار مــع الطلبــة ميكــن أن يقــدم لنــا معلومــات مفيــدة وقيمــة حــول طريقــة رؤيتــهم  

 .للتدخني واملفاهيم اليت يستخدموهنا
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 عملنا على تطـوير قائمـة       .اتفي للمساعدة يف اإلقالع عن التدخني     اخلط الساخن اهل   
ومثة تدبري آخر مت اختاذه كجـزء مـن خطـة متهيديـة     . رقمنا اهلاتفي الساخن كجزء من املشروع    

ويقـوم  . لتصميم ملصقات زخرفية تروج للخط الـساخن الـذي مت توزيعـه يف مناسـبات خمتلفـة                
الساخن بتسجيل املكاملـات اهلاتفيـة أوالً بـأول، الـيت يـتم             النظام اآليل الذي يتوىل تشغيل اخلط       

 ١وقمنا بتجميع مجيع املواد اهلاتفية على اخلط الساخن مـن يـوم أن بـدأ يف                 . جتهيزها وتقييمها 
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ حىت ٢٠٠٥مايو /أيار

 ٧٥٧: عدد املكاملات • 
 . دقيقة٤٢ ساعة و ٢٩: مدة التسجيل • 

 أوائـل الثمانينـات، كـان عـدد الوفيـات يف هنغاريـا بـسبب تليـف الكبـد                    يف. الكحول 
غـري أنـه ازداد بدرجـة       . مماثالً لعددهم يف البلدان األخرى حيث يوجد استهالك عال للكحول         

وفيما بني الرجال، بلغ عدد الوفيات بسبب تليـف الكبـد النـاجم عـن           . كبرية منذ ذلك الوقت   
ــول  ــاول الكحـ ــام ١ ١٩٤تنـ ــام ٢ ٤١٨، و ١٩٨٠ يف عـ ــام ٤ ٥٦٥، و ١٩٩٧ يف عـ  يف عـ

، ١٩٨٠ يف عـــام ٣٦٢وفيمـــا بـــني النـــساء، كانـــت األرقـــام املقابلـــة للوفيـــات هـــي . ٢٠٠١
 حالــة وفــاة بــسبب ٩٤وهــذا يعــادل . ٢٠٠١ يف عــام ١ ٨٩٢، و ١٩٩٧ يف عــام ١ ٣٩٤و

 . بالنسبة للنساء٣٥ من املقيمني بالنسبة للرجال و ١٠٠ ٠٠٠تليف الكبد لكل 
لإلدمـان يف تـصميم مفهـوم واسـتراتيجية لـشرطة اإلدمـان يف عـام        دأ املعهـد الـوطين    وب 
واملشروع القائم حالياً يف لوحـة الرسـم ميثـل إطـاراً            . ، مع أخذ هذه األرقام يف االعتبار      ٢٠٠٦

أوسع لالستهالك احمللي للكحول ويـصيغ اقتراحـاً علـى خـط العمـل الرئيـسي يف االسـتراتيجية                   
 .تدخلاحمللية وفرص ال

ويف السنوات األخرية، أصـبح مـن الواضـح أن العوامـل الكامنـة وراء كـثري مـن العلـل                      
ذات األمهية الكربى من ناحية الصحة العامة، وعوامل اخلطر اليت تتـسبب يف كـثري منـها، هـي                   

ويصدق ذلك بصفة خاصة يف هنغاريـا حيـث ال ميكـن أن يكـون هنـاك أي                  . عقلية يف طبيعتها  
ــذ  ــدور ال ــها     شــك يف ال ــيت ميكــن جتنب ــات ال ــة يف الوفي ــه العوامــل االنفعالي ــضغط، (ي تقــوم ب ال

). استراتيجيات اهلزمية الذاتية، الكحـول، واالنتحـار، وارتفـاع الـضغط، واالضـطرابات القلبيـة             
برنـامج  وحىت اآلن، مل تظهر هذه العوامل يف خمتلف الـربامج، أو قـد مت طرقهـا فقـط، حـىت أن                      

 .ري إعداده حاليا، على أكرب جانب من األمهية بصفة خاصة الذي جيالصحة االنفعالية
وبرنامج الـصحة االنفعاليـة هـو وثيقـة برناجميـة مت جتميعهـا نتيجـة لكـثري مـن الـسنوات                       

للتطور من جانب قطاعات الرعايـة الـصحية والقطاعـات االجتماعيـة يف إطـار جهـد مـشترك،                   
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حتـدد الوثيقـة الـسياسة الفنيـة بـشأن          وتنسيق فـين واجتمـاعي، واعتمـاد مـن جانـب الـوزارات،              
 .الصحة االنفعالية وتضع مجيع التطورات الالزمة لتحقيقها

، حـدث هبـوط متواصـل يف اسـتهالك املهـدئات        ٢٠٠٣منـذ عـام     . استهالك األدويـة   
ومــع ذلــك، مــا زال معــدل االســتهالك  . واألقــراص املنومــة الــيت يــتم تناوهلــا بكميــات فاحــشة 

 يف املائة، وهذا معناه أن هذه األدوية تـشكل لـيس     ٢٥، يبلغ   ٢٠٠٥م  الفاحش، اعتباراً من عا   
فقط نسبة عاليـة مـن اإلسـاءة القانونيـة السـتعمال الـدواء فحـسب، وإمنـا عـدد الـذين يـسيئون                        

وبـصفة  . االستعمال بتجاوز عدد الذين يسيئون استعمال العقاقري غري القانونية باسـتثناء القنـب        
ذين يـسئن اسـتعمال املهـدئات واألقـراص املنومـة أكـرب بدرجـة         جوهرية، فـإن معـدل النـساء الـ        

ويـبني عـدد األشـخاص الـذين يعـاجلون إلسـاءهتم املتعـددة لألدويـة                . كبرية مـن معـدل الرجـال      
ــاً علــى نفــس     ) املهــدئات واألقــراص املنومــة والكحــول  ( ــه كــان بالغ نوعــاً مــن التقلــب، ولكن

زيج مـن املـواد تتميـز بـه املـرأة بـصفة خاصـة               وهذا امل . املستوى خالل السنوات اخلمس املاضية    
وقد اعترفـت وزارة الـصحة      .  يف املائة من مجيع املستهلكني     ١١، مما يشكل    ٣٥-٣٠بعد سن   

باملعدالت املتزايدة لالعتالل بني املتعاطني، ودعـت باالشـتراك مـع وزارة الـشؤون االجتماعيـة                
ملعاجلــة هــذه الفئــة اخلاصــة مــن والعمــل إىل تقــدمي عــروض لتحديــد األولويــة يف طــرح وســائل 

 .املرضى
، بأن تعزز الدولة الطـرف براجمهـا       ٢٠٠٢أوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية عام        - ٢٥

املعنيـة بـالتثقيف اجلنـسي للفتيـات والفتيـان، واختـاذ كـل التـدابري املناسـبة لتعزيـز الــسلوك           
ــاذ كــل اخلطــوات املناســبة لوقــف       ــسؤولية واخت ــسم بامل ــسي املت ــاض  اجلن اســتخدام اإلجه

 كان معدل اإلجهـاض ال يـزال   ٢٠٠٤ويشري  التقرير أنه يف عام       . كوسيلة لتنظيم النسل  
 يف املائة مـن حـاالت اإلجهـاض كانـت لنـساء دون العـشرين مـن                  ١٢مرتفعا، وأن حوايل    

يرجـى تقـدمي بيانـات مـستكملة        . العمر، وأن وسائل منع احلمل احلديثة باهظة الثمن جـدا         
جهاض واإلشارة إىل اجلهـود املبذولـة لـضمان إمكانيـة الوصـول علـى نطـاق                 عن معدل اإل  

 .واسع إىل معلومات تنظيم األسرة ووسائل منع احلمل بتكلفة زهيدة
ــة         ــا مــن خــالل خــدمات الرعاي ــة عــن تنظــيم األســرة وتوزيعه ــشرات إعالمي إعــداد ن
 ):خلالزائرات الصحيات، وأطباء الرعاية األولية، والصيدليات، إ(الصحية 
 ) نسخة٦٠٠ ٠٠٠(يبني منو اجلنني “ احلياة معجزة”كتيب بعنوان  )أ( 
يــشمل مغــزى الــشراكات املــسؤولة، “ نريــد أســرة وأطفــاالً”كتيــب بعنــوان  )ب( 

ــة إجــراء هــذا         ــل، وطريق ــة اإلعــداد إلجنــاب طف ــدم معلومــات عــن تنظــيم األســرة، وأمهي ويق
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 واالنفعايل واالجتماعي للطفـل وأشـكال       اإلعداد، وعن الظروف الالزمة للنمو الصحي البدين      
 .الدعم األسري املتوفرة

مــصمم للمجتمــع الــسكاين يف ســن  “ طــرق وســائل احلمــل”كتيــب بعنــوان  )ج( 
ويؤكد الكتيب على أمهية الشراكة املـسؤولة       . اإلجناب، للمساعدة يف منع احلمل غري املرغوب      

مـل مبـا يف ذلـك إىل مـن تتجـه وكيـف       باعتبارمها زوجني، وحييط القراء علمـاً بوسـائل منـع احل        
 ) نسخة١ ٢٠٠ ٠٠٠(تتجه وأين 

ــع احلمــل غــري املرغــوب     “ احلــب اآلمــن ” )د(  ــة من ــة حــول كيفي كتيــب للمراهق
 ) نسخة١ ٨٠٠ ٠٠٠(

ونــشر كتيــب ملــساعدة الزائــرات الــصحيات يف إســداء نــصائح تتعلــق بتنظــيم األســرة    
وقــد مت تــوفريه جلميــع  .  نــسخة٥ ٥٠٠كمعلومــات توجيهيــة لكليــة الزائــرات الــصحيات يف  

 ٨١وازداد عـدد مـدارس الزائـرات الـصحيات مـن            . مرافق إسداء النصح للزائـرات الـصحيات      
ويتمثــل اهلــدف يف عــرض طــرق منــع ابتدائيــة وثانويــة وعاليــة   ). ٢٠٠٦ (٨٠٩إىل ) ٢٠٠٥(

نـصح  ضمن نظام املدارس، مع التركيز بصفة خاصة على تعليم الصحة والدورات اجلماعية وال            
 .الشخصي
ــدارس        ــصحيات يف امل ــرات ال ــا الزائ ــيت تعمــل هب ــة ال ــد تغــريت الطريق ــد . وق ومت توحي

الــصداقة واحلــب ”املوضــوعات الــيت يتناولنــها خــالل الــدورات اجلماعيــة مــع الطلبــة لتــشمل    
، فإنـــه يــتم رصـــد أنــواع الـــدورات   ٢٠٠٤واعتبــاراً مـــن عــام   . “واألزواج وتنظــيم األســـرة 

ويف عـام  .  دورة يف املـدارس  ١٨ ٣٧٧، عقـدت    ٢٠٠٤/٢٠٠٥ الدراسي   ويف العام . اجلماعية
 .٢٥ ١٥٤ بلغ العدد ٢٠٠٥/٢٠٠٦

“ الـصداقة واحلـب واألزواج وتنظـيم األسـرة    ”ومت إعداد مادة ثانويـة للـدورة املعنونـة           
“ لنتحـدث عـن ذلـك     ”من أجل الزائرات الصحيات، وهي عبارة عن كتاب مدرسـي بعنـوان             

ويـشترك ثلـث املـدارس مجيعهـا يف         . “دليـل للمـدرس   ”شتمل على    نسخة، وي  ٤ ٠٠٠يقع يف   
 . نسخة من الكتاب١٥٠ ٠٠٠هذا الربنامج ومت تزويدها مبا يبلغ 

 حالــة إجهــاض يف هنغاريــا، يف حــني أن ٤٨ ٦٨٩، حيــث مت إجــراء ٢٠٠٥ويف عــام  
ــام     ــة لع ــصفة جزئي ــديري ب ــرقم األويل والتق ــو ٢٠٠٦ال ــات  ٠٤٦ ٥٠٠ ه ــع اجملموع  ويف مجي

مريــة، حــدث اخنفــاض يف عــدد حــاالت اإلجهــاض، ويــشمل ذلــك املراهقــات والنــساء يف   الع
 مـن املواليـد    ١٠٠ حالـة إجهـاض لكـل        ٤٧، كانـت هنـاك      ٢٠٠٦ويف عام   . أوائل عشريناهتن 

 لكـل   ٥٠ مقابل   ٦األحياء، وعدد ما زال مرتفعاً للغاية باملقارنة الدولية، ولكنه اخنفض مبعدل            
 .٢٠٠٥ يف عام ١٠٠
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 لغجرنساء ا
يشري التقرير إىل سلسلة من املشاكل وحاالت احلرمان اليت تواجهها نساء الغجر،  - ٢٦
يرجـى تـوفري مزيـد      . يف ذلك ما يتعلق بالتعليم والصحة والـسكن والفـرص االقتـصادية            مبا

ويرجى بصفة خاصة اإلشارة إىل . من التفاصيل بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املشاكل
 هنـاك سياسـة أو اسـتراتيجية حمـددة قائمـة، وهلـا أهـداف ومقاصـد وجـداول                    ما إذا كانت  

 .زمنية، تكفل التغلب على حاالت احلرمان اليت تواجهها نساء الغجر
وهي يف كـثري    .  املتعددة لنساء الغجر الاليت يعشن يف هنغاريا معروفة جيداً         إن العيوب  

لك التعليم واإلسـكان وإمكانيـة الوصـول      من اجملاالت أسوأ من النساء غري الغجريات، مبا يف ذ         
 .إىل خدمات الرعاية الصحية والعمالة وحتقيق التقدم ما إن حتصل على عمل

وعلى سبيل املثال، كان لـدى كبـار النـساء الغجريـات مـستويات تعليميـة أدىن بـصفة           
كثـر  عامة، وغالبا ما يكون لديهن أطفال وهن ما زلن شابات، ويف كثري من األحيان لـديهن أ                

واألجل املتوقع جملتمـع الغجـر   . من ثالثة أطفال مما يقلل من فرص التحاقهن باملدارس أو العمل 
واألجــل املتوقــع للنــساء الغجريــات أفــضل . هــو أدىن بدرجــة كــبرية مــن اجملتمــع غــري الغجــري 

بشكل طفيف من الرجـل الغجـري، ولكنـه مـع ذلـك األدىن فيمـا بـني إنـاث مجيـع اجلماعـات                        
 .قليةاإلثنية واأل
وال يوجد برنامج استراتيجي حكـومي منفـصل يركـز علـى حتـّسن احلالـة االجتماعيـة                    

-٢٠٠٥غري أن الربنامج املتعلق بقـصد إدمـاج املـرأة الغجريـة             . واالقتصادية للنساء الغجريات  
، الذي يركـز علـى اجملتمـع احمللـي كلـه للغجـر ويتـضمن أهـدافاً اسـتراتيجية، يـدعو إىل                       ٢٠١٥

.  متنوعـة مـن املهـام يف جمـاالت التعلـيم والعمالـة واإلسـكان والرعايـة الـصحية                   إكمال جمموعـة  
وعلى سبيل املثال، فـإن تـدبرياً واحـداً يف    . ومثة اعتبار أفقي يف الوثيقة هو املساواة بني اجلنسني     

ويف . جمــال العمالــة يــدعو إىل حتــسني تنفيــذ بــرامج خاصــة للنــهوض بعمالــة النــساء الغجريــات 
ــسان ــل /ني ــة       أبري ــى وثيق ــة عل ــق احلكوم ــام، مــن املــرجح يف أغلــب الظــن أن تواف مــن هــذا الع

وعقــب ذلــك، ووفقــاً لــه، ســيتم إنــشاء خطــة عمــل ملــدة . اســتراتيجية مــن خــالل قــرار برملــاين
وميكــن أن يــسفر التنفيــذ  . ســنتني وســوف حتــدد اخلطــة مهامــاً عمليــة لعمالــة املــرأة وتعليمهــا   

 .مذهل يف حالة النساء الغجرياتاملستمر للتدابري املزمعة عن حتسن 
 املرأة الريفية

يشري التقرير إىل أن حالة املرأة الريفية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالعمالة وااللتحـاق                - ٢٧
ومــن ناحيــة . باملــدارس والــصحة، ليــست مواتيــة، بقــدر حالــة املــرأة الــيت تعــيش يف املــدن  

تـؤثر يف كـل مـن الرجـل         ”اطق الريفيـة    أخرى، فهو يقر بأن حالة احلرمان املوجـودة يف املنـ          
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ويف ضوء هـذه    . “رأة ولكنها يف بعض احلاالت تفرض أعباء وضغوطا أكرب، على املرأة          وامل
احلالة، يرجـى اإلشـارة إىل مـا إذا كـان يـتم إدراج املنظـور اجلنـساين يف سياسـات وخطـط                       

مـن حيـث تعزيـز      التنمية الريفية، وما هي األولويات الواردة يف تلك السياسات واخلطط،           
 .املساواة بني اجلنسني

بعد دراسة األسباب الكامنة وراء احلالة غري املواتية للمرأة الريفيـة وآثـار التـدابري حـىت                 
مبــا يف ذلــك تــدابري تقــدمي املــساعدة لبولنــدا وهنغاريــا إلعــادة تــشكيل هيكــل االقتــصاد  (اليــوم 

، حاولـت   )ملي للزراعة والتنميـة الريفيـة     وتدابري مكتب التعاون األورويب للمعونة والربنامج الع      
وزارة الزراعة والتنمية الريفيـة، املـسؤولة عـن تـصميم وتنفيـذ برنـامج التنميـة الريفيـة اهلنغـاري                     
اجلديــد الــذي ميولــه الــصندوق الزراعــي األورويب لالحتــاد األورويب للتنميــة الريفيــة إىل إجــراء    

وإىل جانـب اسـتخدام تقـسيم مناسـب     . جلنـسني دراسة دقيقة للمـسائل املتعلقـة باملـساواة بـني ا          
للبيانات وتقدمي تغذيـة مرتـدة إجيابيـة لـدى تقيـيم املـشروع، جيـري تعزيـز االجتاهـات التاليـة يف            

 .التنمية الريفية
إن متوسط عمر املرأة العاملة يف جمال الزراعة أعلى من متوسط عمر الرجـل، ومـن مث                  

وكـثري  . الـسن أن تركـز بـصفة خاصـة علـى املزارعـات            ينبغي للجهود الرامية إىل تغيري تركيب       
من املزارعني يعملون يف أشـكال غـري اقتـصادية مـن امللكيـة، مـع شـدة صـغر املـزارع حبيـث ال                         

ونتيجـة ذلـك، فإهنـا عـاجزة عـن أن           . تصلح القتصادات الوفرة، وبدون متويل لتحسني املزارع      
وميكــن النظــر إىل معظــم هــؤالء  . تنــتج بــشكل تنافــسي متــشياً مــع متطلبــات االحتــاد األورويب  

 .الزراعيني على أهنم مرغمون على أن يصبحوا مقاولني
ويتمثل اهلدف يف حتسني تقـسيم البيانـات وتـصميم هيكـل للملكيـة أكثـر مواتـاة، مـع              

االهتمــام بــصفة خاصــة بــاملزارعني البــالغي الــصغر حبيــث ال يتقاضــون معاشــاً تقاعــدياً، ولكــن  
 يف املائـة  ٢,٦، كـان نـسبة     ٢٠٠٣ويف عام   . استمرار تشغيل املزارع  لديهم مصاعب دائمة يف     

من الرجال لـديهم تعلـيم يف الكليـات يف جمـال الزراعـة يف حـني أن الـرقم اخلـاص بالنـساء هـو                          
 يف املائــة بالنــسبة للرجــال  ٢,٢، كانــت األرقــام املقابلــة هــي  ٢٠٠٥ يف املائــة، ويف عــام ٠,٧
 ويوجد نقص فيما بني املزارعني من القطاع اخلـاص باملعـارف           . يف املائة بالنسبة للنساء    ٠,٦ و

الــسوق وتنظــيم اإلنتــاج، ونظــام الــدعم، ومواصــفات النوعيــة مــن  (املتعلقــة باالحتــاد األورويب 
ويف إدارة املزرعـة    ) أجل اإلنتاج، واملتطلبات الالزمـة لـدى تربيـة احليـوان، واملواصـفات البيئيـة              

 ختلــف تعلــيم الكبــار خــارج املنــهج وختلــف اخلــدمات    ويتمثــل أحــد أســباب ذلــك يف . أيــضاً
ــع        ــة للتكيــف م ــارات الالزم ــزارعني ال ميتلكــون امله ــشارية اخلاصــة والنتيجــة هــي أن امل االست
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ــادرة    ــدة واختــاذ زمــام املب ــاج هــذه املــسألة إىل التــصحيح   . ظــروف الــسوق اجلدي ــايل، حتت وبالت
 .بالسرعة املمكنة مع دعم من االحتاد األورويب

 األمـور األساسـية تـوفر قـدرة إبداعيـة ومهـارات تنظيميـة لالسـتفادة املناسـبة مـن             ومن 
ومثـة حاجـة ماسـة لتنظـيم      . موارد التنمية الريفية وزيـادة القـدرات علـى اسـتيعاب هـذه املـوارد              

 .برامج تدريبية لزيادة االهتمام لبيان كيف تبدو فرص السوق واالجتاهات املتوقعة
غــري املواتيــة يف املنــاطق الريفيــة مقابــل املتوســط علــى الــصعيد   وباعتبــار حالــة العمالــة  
، فإن التحسينات تتطلب االستفادة من املناظر اجلذابـة ومـن    )مستوى أعلى من البطالة   (الوطين  

وتتسم مؤسسات التموين الريفيـة     . املوارد الطبيعية والتراث الثقايف من أجل النهوض بالسياحة       
وميكــن لإليــرادات املتأتيــة مــن  . اقــات غــري املــستخدمة مبــستوى مــنخفض مــن اخلــدمات والط 

الــسياحة أن تعــزز االقتــصاد احمللــي وأن تــسهم بالتــايل يف حتــسني نوعيــة احليــاة والتغلــب علــى    
 .العيوب االقتصادية اإلقليمية

وبقدر ما يتعلق األمـر بـاملؤهالت والقـدرة التنظيميـة يف الزراعـة، ميكـن ختفـيض اهلـوة                     
 املــرأة عــن طريــق دعــم تنميــة املــوارد البــشرية، الــيت تتــضمن دعمــاً لقيــام  الــضخمة الــيت تواجــه

مصاحل جتارية صغرية وناجحة لتحسني االقتصادات احملليـة الـيت لـديها إمكانيـات لتعزيـز نوعيـة                  
ولكي حيدث ذلك، من الـضروري ختفـيض       . احلياة الريفية، ووضع الدخل، ومستويات العمالة     

املناطق الريفية، وزيادة الفرص لكسب املعيشة، وحتسني نوعيـة احليـاة           التوتر املتعلق بالعمالة يف     
الريفية من خالل االسـتخدام املتـشابك للقـيم الثقافيـة والطبيعيـة املـستدامة، فـضالً عـن حتـسني                     

 .اخلدمات األساسية للمقيمني يف الريف
كاملــة، ومــن خــالل تنفيــذ اخلطــط اإلمنائيــة الريفيــة احملليــة الــيت تنطــوي علــى نظــرة مت   

النـاجح  “ ليـدر ”وشراكات ممتدة تقدم موارد داخلية مستدامة ومبتكرة، فإن استمرار برنـامج            
وبالتـايل،  . يتطلب دعماً هبدف تعزيز التحسني يف نوعية حيـاة الريـف اسـتناداً إىل حلـول حمليـة                 

ة جديـدة   يقوم برنامج التنمية الريفية اهلنغاري اجلديـد بـدعم احلـوافز املؤديـة إىل إجـراءات حمليـ                 
ويــشمل ذلــك تعزيــزاً لإلمكانيــات االقتــصادية الريفيــة مــن خــالل بــرامج   . مــستدامة وتنافــسية

متكاملـة تقــوم علـى ظــروف حمليـة، وتعمــل علـى تقــدم املرافـق واخلــدمات األساسـية البــشرية،       
وحتسني التعاون والطاقات على الصعيد احمللي اليت ميكن أن تؤدي إىل تطوير الـشراكات بينمـا                

 . على تعزيز املهارات الالزمة هلذا اهلدفتعمل
وخالصة القول، ميكن أن ننتهي إىل أن التدابري الـيت جيـري تنفيـذها مـن خـالل اخلطـة                     

اإلمنائيــة الريفيــة اهلنغاريــة اجلديــدة ميكــن أن تــساعد علــى حتــسني وضــع العمالــة ونوعيــة احليــاة 
ري إىل تعزيـز خمتلـف نتـائج الـصناديق          ومن املـرجح أن تـؤدي هـذه التـداب         . بالنسبة للمرأة الريفية  
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ــة  ــشرية    (اهليكلي ــة والب ــوارد اإلقليمي ــة إىل حتــسني امل ــشغيلية الرامي ــربامج الت ــل ال ــيت تباشــر  ) مث ال
مثـل حتقيـق التـوازن بـني األسـرة واحليـاة العاملـة              (التنسيق الوثيـق مـع الربنـامج اإلمنـائي الريفـي            
 ).خلدمات اجملتمعيةوالتنمية اجملتمعية، وحتسني النقل اجملتمعي وا

 الزواج والعالقات األسرية
وأن “ لقصر الـزواج بـإذن يـصدر عـن سـلطة الوصـاية      جيوز ل”يشري التقرير إىل أنه      - ٢٨

ــأمــصاحل ” ــزوجنياطف ــار “ ل ال ــات عــن     . تؤخــذ يف االعتب ــن املعلوم ــد م ــدمي مزي يرجــى تق
 .راألسباب اليت تربر زواج من هم دون سن الرشد، وكيف تراعى مصاحل القص

ــة و    أو الـــسوسيولوجية وراء /لـــيس لـــدينا أي حتليـــل يبحـــث يف األســـباب االجتماعيـ
 بــشأن الــزواج واألســرة ١٩٥٢ مــن القــانون الرابــع لعــام ١٠ومبوجــب املــادة . زجيــات القُــّصر

، فإن القاعدة السائدة هي أنه جيوز ألي رجـل          )يعّرف فيما يلي باسم قانون األسرة     (والوصاية  
غت سن الرشد أن يتزوجا، يف حني أن القاصر، سواء كـان رجـالً أو امـرأة،                أو امرأة بلغ أو بل    

ومـن أجـل أن يتلقـى القاصـر هـذا التـصريح،             . يتطلب تصرحياً مسبقاً من هيئة الوصاية للـزواج       
ينبغــي أن يكــون أو تكــون يف ســن الــسادسة عــشرة علــى األقــل يف تــاريخ عقــد القــران، وأن    

الوليـان  (ئة الوصاية مفوضة لالستماع إىل رأي الوالـدين  وهي“ مربراً بالظروف”يكون الزواج  
وزواج القاصـر دون تـصريح هيئـة الوصـاية، أو زواج أي شـخص مل يبلـغ       . ، أيـضاً )القانونيـان 

 ).مبوجب القانون( سنة غري صحيح ١٦من العمر بعد 
ونتيجة الزواج فيمـا يتعلـق بالقـانون املـدين هـي أن الـشخص يعتـرب قـد بلـغ رشـده أو                         

 ١٩٥٩ من القانون الرابـع لعـام   ١٢وبعبارة أخرى، فإن الرأي القانوين مبوجب املادة   . هارشد
، هـو واقـع   )املشار إليها فيما بعـد باسـم املدونـة املدنيـة    (بشأن املدونة املدنية جلمهورية هنغاريا     
 .أن الزواج مينح القاصر رشده أو رشدها

وحيـدد  . ١٨هـو شـخص دون سـن         مـن املدونـة املدنيـة، فالقاصـر          ١٢ومبوجب املادة    
القـصر املعنـيني يف االعتبـار، أن        /القانون اهلنغاري، أنه ميكن للشخص، مع أخذ مصاحل القاصـر         

 وهو السن الذي يصبح الشخص مسؤوالً فيـه         -يتزوج قبل سنتني من بلوغ رشده أو رشدها         
 بالدرجـة األوىل   مع افتراض أن الزوجني الذين يرغبـان يف الـزواج مهـا   -عن أعماله أو أعماهلا  

 .ناضجني بيولوجيا وانفعاليا
بــشأن ســلطات الوصــاية،  ) .IX.10 (١٩٩٧ لعــام ١٤٩ويف املرســوم احلكــومي رقــم   

 مبادئ توجيهيـة هليئـة      ٣٦-٣٤ومحاية الطفل، واإلجراء املتعلق بالوصاية العامة، تتضمن املواد         
 الـشروط ملـنح التـصريح     وتتمثل إحـدى  . الوصاية لكي تستخدمها لدى النظر يف منح التصريح       

ــاً بدرجــة تكفــي         ــا وعقلي ــد أن القاصــر ناضــج بيولوجي ــدمها طبيــب األســرة تفي يف شــهادة يق
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ــزواج أن يقــدما شــهادة     . للــزواج ــان يف ال وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي للــزوجني اللــذين يرغب
ألي طفـل   وهذا الدخل ينبغي أن يكون كافياً لالنتهاء إىل القـول أن اإلعالـة املتـوفرة                . بالدخل

أو قـد يولـد قبـل عيـد املـيالد         ( قد سبق له أو هلـم إجنابـه          ١٦يكون القاصر أو القُّصر فوق سن       
مأمونة، وأن الطفـل سـوف يكـون لـه مكـان للعـيش حـىت بعـد                 ) الثامن عشر للقاصر أو القصر    

وباإلضــافة إىل ذلــك ينبغــي للقاصــر أو القــصر حــضور نــصائح تقــدمها دائــرة محايــة    . الــزواج
 .وأن يكون ذلك موثقا ببيان مقدم من الدائرةاألسرة، 
وقبل التوصل إىل قرارها، تستمع هيئة الوصاية إىل الزوجني اللذين يرغبـان يف الـزواج                

وســوف تقــوم اهليئــة أيــضاً ببحــث ظــروف . والــويل القــانوين للقاصــر الــذي يرغــب يف الــزواج
 .املعيشة

 الزواج يف صـاحل القُـصر، لـدى         ومثة شرط مطلق ملنح التصريح هو أنه ينبغي أن يكون          
حبــث مجيــع الظــروف، وأن القاصــر ينبغــي أن يقــدم طلــب احلــصول علــى التــصريح بإرادتــه أو 

وكون أن القاصر ميكن أن تكون حامالً ليس كافياً بذاته ملنح التـصريح بـالزواج       . إرادهتا احلرة 
 -ها يف االعتبـار   نظراً ألنه ينبغـي إجـراء حبـث دقيـق أيـضاً جلميـع الظـروف األخـرى وأخـذ                   -

ألبـوين قاصـرين ينبغـي أن تلقـى         ) أو الـذي علـى وشـك أن يولـد         (ولكن مصاحل الطفل املولود     
 .اعتباراً متساويا

 مــن قــانون األســرة حتــدد كمبــدأ أساســي أنــه لــدى تطبيــق  ١مــن املــادة ) ٢(والفقــرة  
غي أن تكفـل هلمـا      القانون، ينبغي دائما أن تكون مصاحل القصر يف االعتبار وأن اإلجراءات ينب           

 .وينبغي تطبيق هذا املبدأ لدى البحث فيما كان سيتم منح القصر تصرحياً بالزواج. حقوقهما
وعلى العموم، فإن اجلمع بـني القـوانني نفـسها والطريقـة الـيت تطبـق هبـا تكفـل اعتبـار                       

 .مصاحل القصر يف مجيع احلاالت لدى النظر فيما إذا سيتم منح التصريح بالزواج للقاصر
 ٢٠، املادة ١الربوتوكول االختياري والتعديالت على الفقرة 

يرجـــى وصـــف التـــدابري احلكوميـــة الـــيت يعتـــزم القيـــام هبـــا، أو املوجـــودة لنـــشر    - ٢٩
يرجى أيـضا اإلشـارة إىل أي تقـدم حيـرز جتـاه      . الربوتوكول االختياري وتشجيع استخدامه 

 . من االتفاقية٢٠، من املادة ١قبول تعديل الفقرة 
وتـــشمل النـــسخة . ٢٠٠١صـــدَّقت هنغاريـــا علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري يف عـــام  

املنــشورة مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الربوتوكــول االختيــاري،  
. وجيري أيضاً الترويج اإلعالمـي للربوتوكـول االختيـاري مـع النـشر الواسـع النطـاق للمنـشور                  

ــاري  وميكــن احلــصول علــى الــنص الك   ــة (امــل للربوتوكــول االختي ــع  ) باللغــة اهلنغاري مــن املوق
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وتقــوم عــدة منظمــات للــدفاع القــانوين بنــشر  . الــشبكي لــوزارة الــشؤون االجتماعيــة والعمــل
معلومــات عــن االتفاقيــة وكــذلك عــن الفــرص الكامنــة يف الربوتوكــول االختيــاري، ســواء يف   

 .شكل إلكتروين أو مطبوع
، أصــبحت االتــصاالت بــني البلــد  ٢٠ مــن املــادة ١لفقــرة ومــع إقــرار التعــديل علــى ا  

 .واللجنة أكثر سرعة وفعالية

 


