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  مقدمة  -أوالً  
االستراتيجية   "  املتعلق ب ) ٢١-أوالً (١٠٠٤/٢٠١٠اعتمدت حكومة هنغاريا القرار رقم        -١

وترمـي  ". ٢٠١١-٢٠١٠ املبادئ التوجيهية واألهداف     -ة لتعزيز املساواة بني اجلنسني      الوطني
هذه االستراتيجية إىل الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا يف إطار األمم املتحدة، وإىل تنفيذ صكوك              
. أساسية مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني

تزمت احلكومة عند اعتماد هذه االستراتيجية مبراعاهتا يف خططها اإلمنائية واسـتراتيجياهتا            وال
األخرى وتدابريها، فضالً عن إنشاء وتشغيل نظام مؤسسي يتيح تنـسيق وتنفيـذ ورصـد               

  .ومراقبة وتقييم املسؤوليات اليت سُيضطلع هبا يف سياق سياسات خمتلفة
  :لويات الست التاليةوتستند االستراتيجية إىل األو  -٢

حتقيق االستقالل االقتصادي للنساء والرجال على قدم املساواة، والقـضاء            )أ(  
  على الفجوة يف األجور بني اجلنسني، والنظر يف قضايا الفقر والصحة فيما يتعلق بالنساء؛

  تعزيز دعم التوفيق بني احلياة املهنية واخلاصة واألسرية؛  )ب(  
كة النساء والرجال يف عملية صنع القـرار الـسياسايت          تعزيز تكافؤ مشار    )ج(  

  واالقتصادي، وكذلك يف جمال العلوم؛
  اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على العنف ومنعه بشكل فّعال؛  )د(  
  القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس؛  )ه(  
أهـداف تعمـيم    إرساء األسس املهنية إلحداث التغريات الالزمة لتحقيق          )و(  

  ).التدريب، والنظم املؤسسية، وامليزنة، ومجع البيانات املصنفة(مراعاة املنظور اجلنساين 
وسوف . وسوف جتعل احلكومة من هذه االستراتيجية مفهوماً للتنمية الطويلة األجل           -٣

 تتضمن خطط العمل اليت ستوضع كل سنتني التدابري املتعلقة باألهداف الطويلة األجل، فضالً            
واعُتمدت أول خطة عمل ملدة عامني مبوجب قـرار احلكومـة           . عن الطرق الفعلية للتنفيذ   

 لالستراتيجية  ٢٠١١-٢٠١٠املتعلق خبطة العمل األوىل     ) ٢١-بعاًرا (١٠٩٥/٢٠١٠رقـم  
  .٢٠٢١-٢٠١٠ املبادئ التوجيهية واألهداف -الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني 

تنفيذ األهداف احملددة يف االسـتراتيجية مـن        لقائل بتمويل   وتدعم احلكومة املبدأ ا     -٤
 امليزنة على تقدمي دعم يف هـذا الـصدد          ستحرص كل سنة يف سياق    لذا،  . امليزانية املركزية 

  .توجهات وأهداف االستراتيجية يراعي
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  تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني  -ثانياً  

الرجال على قدم املساواة، والقضاء على      حتقيق االستقالل االقتصادي للنساء و      -ألف  
  الفجوة يف األجور بني اجلنسني، واملرأة والفقر والصحة

بتحقيق االستقالل االقتصادي للنساء والرجال على قدم       ترد فيما يلي املهام املرتبطة        -٥
ة املساواة، والقضاء على الفجوة يف األجور بني اجلنسني، وتناول قضايا الفقر والصحة املتعلق            

  .بالنساء
  :إتاحة االستقالل االقتصادي للنساء والرجال على قدم املساواة  -٦

 يف املائة يف صفوف النساء وفق خطة عمل لشبونة للفئة ٦٠بلوغ نسبة عمالة تعادل  •
  العمرية احملددة فيها؛

 لألمهات ممن لديهن أطفال صغار من أجل االقتراب مـن      تعزيز فرص العمل املتاحة    •
   يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب؛املتوسط السائد

للنساء العامالت يف االقتصاد غري     " النظامية"دعم املبادرات الرامية إىل تيسري العمالة        •
  الرمسي؛

 للمرأة اليت تعـيش   العمل لتعزيز فرص العمل املتاحةإجياد الظروف املناسبة يف سوق    •
  يف املناطق الريفية؛

 ضعيف وليست هلـم مهـارات يف        مستوى تعليمي ممن هلم    النساء والرجال    إدماج •
 على استكمال الدراسة     هبدف تشجيعهم  اة املدعومة حكومياً  دى احلي  التعلُّم م  برامج

يف املرحلة االبتدائية وتلقي تدريب مهين أو مزيد من التدريب املناسب، وذلك وفق             
   األورويب؛حتاداملفترض يف االاملستوى 

دخل على القانون اخلامس والعشرين بعـد املائـة         استعراض جتربة التعديل الذي أُ     •
 املتعلق باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، والذي دخل حيـز            ٢٠٠٣ لسنة

لتزام الناشئ عن هذا    ، للوقوف على إمكانية تعزيز اال     ٢٠١٠مايو  / أيار ١النفاذ يف   
  . القطاع اخلاص ولتحديد كيفية ذلكالقانون يف

  : بني اجلنسني فيما يتصل باألجور وفرص العملالقضاء على الفجوة  -٧
األجر " يف تقليص الفجوة يف األجور يف سوق العمل من خالل تطبيق مبدأ              املساعدة •

  ؛"املتساوي للعمل املتساوي
   أساليب املقارنة القياسية للمهن والوظائف واألجور واألداء؛نشر •
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جاذبة للرجال  " اإلناث"وجعل مهن   " ذكورية" حضور املرأة يف وظائف تعترب       تعزيز •
  ؛)مبا حيد من التمييز األفقي(

   متثيل أكثر مساواة بني اجلنسني يف وظائف نظام التعليم والتدريب املهين؛تعزيز •
  . النساء لتويل املناصب العلياإعداد •
  :املرأة يف جمال األعمال  -٨

ـ              • ال، معاجلة املشاكل املرتبطة بوفورات احلجم اليت تؤثر يف كل من النـساء والرج
  وتوفري املعلومات ذات الصلة على مجيع مستويات صنع القرار االقتصادي؛

 مزاولة النساء لألعمال احلرة وتشجيعهن على روح املبادرة، واحلد من املخاطر تعزيز •
  ذات الصلة باملعرفة والثقافة؛

 تدابري حتسني فرص العمل وإتاحة احلصول على املوارد من أجل تعزيـز منـو               دعم •
  لتجارية للنساء؛األعمال ا

 غري مواتية ألسباب متعددة من االستفادة مـن          النساء الاليت يواجهن أوضاعاً    متكني •
  .برامج االئتمان الصغرى

  : احلد من خماطر الفقر يف صفوف النساء  -٩
 منهجية لقياس ضعف الدخل يف صفوف النساء، وللوقوف على خمتلف أوجه            وضع •

الختالفات بني اجلنسني فيما يتعلق باإلقـصاء       احلرمان املايل الذي يواجهنه، وعلى ا     
  االجتماعي؛

 الفرصة إلجراء حبوث الستكشاف املساوئ النامجة عن ضعف دخل املـرأة،             هتيئة •
  سيما يف جمال اخلدمات االجتماعية؛ ال

 سـنوات  ٥  ب رفع متوسط عمر مغادرة سوق العمل يف صفوف النساء والرجـال         •
  ؛) االحتاد األورويبتوجيه(باملقارنة مع العمر احلايل 

   مبفردهم؛أوضاع عمل األشخاص الذين يربون أطفاالً تعزيز •
 ويعشن يف    يف حتسني نوعية حياة نساء الروما الشابات الاليت يعلن أطفاالً          املساعدة •

  ؛املستوطنات األشد حرماناً
 من عدم تكافؤ الفرص بني نساء الروما وغريهن من النساء يف التعليم والعمـل            احلد •

  عاية الصحية؛والر
 يف تاليف وقوع النساء املسنات الاليت يعشن مبفردهن يف املناطق الريفية يف             املساعدة •

  براثن الفقر؛
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كشف مشاكل العمل اليت تواجهها املهاجرات واملهاجرون املـشمولون باحلمايـة            •
  .وتشجيع حتسني فرص العمل املتاحة هلم) الالجئون واألشخاص احملميون(الدولية 

 الوضع الصحي للنساء والرجال، مع مراعاة العوامل اليت هتدد النساء علـى             حتسني  -١٠
  :متزايد حنو

   استعداد النساء املسنات لتقدمي املساعدة، واالستفادة اجليدة منهن كموارد؛تشجيع •
 برامج تعزز إقبال املرأة على الفحوص الصحية العامة اليت جتريهـا املـصاحل              تنظيم •

  يف إمكانية وصول النساء احملرومات إليها؛الصحية، وضمان املساواة 
   احلالة الصحية لنساء الروما من خالل برامج الوقاية املوجهة؛حتسني •
 حتسني وضع النساء العازبات واملهاجرات واملهاجرين املـشمولني باحلمايـة           تعزيز •

  ؛)الالجئون واألشخاص احملميون وغريهم(الدولية 
ت باحلماية الدولية الاليت تعرضن لـصدمات        متكن النساء والفتيات املشموال    تيسري •

الجتمـاعي   ا -للتعذيب أو ملعاملة غري إنسانية من احلصول إىل العالج النفسي            أو
  ؛ الطيب-والعالج النفسي 

 على ممارسة الرياضة البدنية املنتظمة كوسيلة للحفاظ على صـحة بدنيـة             التشجيع •
  وعقلية جيدة والترويج لذلك على نطاق واسع؛

  .س مواقف مدركة ألمهية الصحة منذ الطفولة تكري •
حتسني الوضع الصحي للنساء والرجال، مع مراعاة العوامل الـيت هتـدد الرجـال                -١١

  :متزايد بشكل
 السلوك األحادي االهتمامات وموقف الرجال الذي يركز على العمل، وتعزيز           تغيري •

  مشاركة الرجال يف رعاية األطفال؛
رجال على الفحوص الصحية العامة اليت جتريها املـصاحل          برامج تعزز إقبال ال    تنظيم •

  الصحية، وضمان املساواة يف إمكانية وصول احملرومني من الرجال إليها؛
  . سلوك مدرك ألمهية الصحة منذ الطفولةتكريس •
  :حتسني الوضع الصحي للمرأة والرجل مع مراعاة العوامل املرتبطة بكل منهما  -١٢

  وتوسيع نطاق الفحص الطيب العام؛ العملي للوقاية، التنفيذ •
   كفاءة الفحص الطيب العام؛زيادة •
 النظام احلايل للتعليم اجلنسي وإجياد تكامل بني النظم القائمة وتطوير أدوات            مراجعة •

  جديدة؛
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 املعلومات للجمهور العام حول طرق منع احلمل، مبـا جيعـل الوصـول إىل               توفري •
 احملرومة إىل وسائل منع احلمل،      الفئاتاملنتجات أيسر مناالً، ويضمن حرية وصول       

  مع مراعاة منظور التوعية بأسس احلياة األسرية؛
 خدمة دعم خاصة للمتقاعدين من اإلناث والذكور الذين يعيشون مبفردهم،           إنشاء •

برنـامج  (تقوم على مشاركة متطوعني وعلى اجلهود الذاتية وعلى جهود األقـران            
  .)حفظ القدرات العقلية

  : ت الالزمة لتقييم حتقيق األهدافاملؤشرا  -١٣
 سنة، حبـسب    ٦٤-١٥نسب العمالة يف صفوف النساء والرجال من الفئة العمرية           •

  مستوى التعليم؛
 سنة، حبـسب    ٦٤-١٥نسب البطالة يف صفوف النساء والرجال من الفئة العمرية           •

  مستوى التعليم؛
 ٥٤-١٥العمريـة   ة  نسبة البطالة الطويلة األمد يف صفوف النساء والرجال من الفئ          •

  ؛)أكثر من سنة(سنة 
  نسبة النشاط االقتصادي حبسب نوع اجلنس واملستوطنة؛  •
 سنة ممن لديهم    ٤٩-٢٥نسبة العمالة يف صفوف النساء والرجال من الفئة العمرية           •

   سنة؛١٢أطفال، أو ليس لديهم أطفال حتت سن 
   نساء الروما يف التوظيف والتدريب؛مشاركة •
  ظيف يف صفوف املهاجرات والالجئات؛ التدريب والتوفرص •
األجر اإلمجايل الذي تتلقاه النساء والرجال عن كل سـاعة عمـل، بالنـسبة    فرق   •

  املئوية؛
  ؛ جتارياً النساء ممن يدرن مشروعاًعدد •
   السنوات املعيشة يف صحة جيدة؛عدد •
   اللقاحات املتلقاة جماناً؛عدد •
   األشخاص الذين جترى هلم فحوصات طبية؛عدد •
فحوصات الثـدي باألشـعة     ( املشاركة يف الفحوص الطبية املوّجهة للسكان        نسبة •

  ؛)السينية، وفحص عنق الرحم
   الوفيات النامجة عن السرطان يف صفوف النساء والرجال؛نسبة •
   الفحوصات الطبية املستكملة؛عدد •
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املمولة مـن النظـام الـصحي        الفحوصات اليت أجراها أطباء واليت هي غري         عدد •
  ؛احلكومي

   حاالت اإلجهاض؛ددع •
  . النساء الاليت ميارسن بعض النشاط البدين بصفة منتظمة يف إطار معترف بهعدد •

  تعزيز دعم التوفيق بني العمل واحلياة اخلاصة واحلياة األسرية  -باء  
تسهيل التوفيق بني العمل واألسرة وااللتزامات اخلاصة لكل من النساء والرجال من              -١٤

  :خالل ما يلي
شكال العمل اليت تسهل التوفيق بني العمل واحلياة اخلاصة لكـال اجلنـسني              أ تعزيز •

  ؛)دوام جزئي، دوام عن بعد، دوام تراديف، ساعات العمل املرنة، بنك وقت العمل(
االستعانة بتوصيات اخلرباء من أجل التغلب على مسألة تدين األجـور وارتفـاع              •

  .يف املمارسةاملسامهات، اليت تعيق استخدام أشكال العمل تلك 
تسهيل التوفيق بني العمل وااللتزامات اخلاصة من خالل إتاحة إجـازات رعايـة               -١٥

  :األطفال لكل من النساء والرجال
 النظر يف نظام بدالت رعاية األطفال للتوصل إىل أفضل توزيع للمـسؤوليات             إعادة •

  داخل األسرة؛
  .عاية الطفل تطوير نظام العمل بدوام جزئي مقترن مبخطط بدل رمواصلة •
تسهيل التوفيق بني العمل وااللتزامات اخلاصة، لكل من النساء والرجال، من خالل              -١٦

  : توفري رعاية جزئية من الدولة وصاحب العمل، ال سيما عن طريق ما يلي
   هامة يف القدرة االستيعابية لرياض األطفال؛زيادة •
أمـاكن  /لتابعة للشركات لقة ا  إعادة فتح دور احلضانة ورياض األطفال املغ       تشجيع •

  ؛العمل
فـتح دور   ) إعادة( التوزيع اإلقليمي ملؤسسات األطفال، ال سيما من خالل          حتسني •

حضانة الدولة وتكميل خدماهتا بإنشاء مراكز رعاية هنارية أسرية ونظـام للرعايـة        
  املرتلية؛

ة منه على   وتعميم االبتكارات املناسبة املستقا   " برنامج االنطالقة اجليدة  " حمصلة   تقييم •
  نطاق واسع؛

 :٢٠٣٢-٢٠٠٧ ونشر االبتكارات املستقاة من االستراتيجية الوطنية للفتـرة          استخدام •
  ."جعل حياة األطفال أفضل"
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ويشّجع أصحاب املشاريع العمرانية يف املناطق احلضرية، قبل أن ختصص هلم قطـع               -١٧
راء دراسات أوليـة    ، على إج  يد جمّمعات وعقارات ووحدات إسكان    األراضي الالزمة لتشي  

بالتعاون مع البلديات ُترفق نتائجها باملخططات اهلندسية وتتيح تقدير عدد األطفال الـذين             
 ويرمي ذلك إىل التخطيط، عند اللـزوم، إلنـشاء عيـادات            .سيقطنون يف املساكن املنشأة   

لألطفال ودور حضانة ورياض أطفال، وحىت مدارس ابتدائية، كجزء مـن البنيـة التحتيـة       
 - اليت غالباً ما تكون يف مناطق التجمعات السكنية          -ساسية، ألن هذه العقارات اجلديدة      األ

القرى أو املـدن أو األحيـاء الـيت          ما ختفق    ثرياً؛ وك  صغاراً سر اليت تضم أطفاالً   جتذب األ 
تستوعب تلك العقارات يف توسيع نطاق قدرات مؤسساهتا املعنية برعاية األطفال، وبالتـايل             

  . جمهزة لتلبية االحتياجات اليت تنشأ يف املستقبل القريبتكون غري
وينبغي دراسة الوسيلة اليت ميكن هبا، تدرجيياً واختيارياً، رفع أجور األشخاص الذين              -١٨

ألطفال واملـسنني   يقدمون خدمات الرعاية املرتلية، مثل التنظيف والكي والتمريض ورعاية ا         
  .هارية وغري ذلكواخلدمات األسرية النوأعمال البستنة 

ويلزم زيادة قدرة الدولة على رعاية املسنني، وزيادة عدد األشخاص املـوظفني يف               -١٩
  .الرعاية املرتلية

وينبغي تسهيل التوفيق بني العمل وااللتزامات اخلاصة، لكل من النساء والرجال، من              -٢٠
كل خاص علـى املهـام      خالل التعليم اخلايل من القوالب النمطية اجلنسانية، مع التركيز بش         

  .املرتلية ورعاية األطفال
 خالل فترة احلمل يف استشارة ممرضة احلي مرة واحدة          وينبغي أن يشارك األب أيضاً      -٢١

 أشهر، حىت يكون مستعداً لرعاية الطفل وتقاسم العمل عنـد والدتـه،             ٣على األقل كل    
  .إىل ذلك وما
ت اخلاصة لكل من النساء والرجال مـن   وينبغي تسهيل التوفيق بني العمل وااللتزاما       -٢٢

  .خالل إجياد بيئة مواتية للطفل
ومن األمهية مبكان نشر احللول املواتية للطفل من خالل االستعانة بالتصاميم املعمارية     -٢٣

ة بالرجال والنساء    ويشمل ذلك السالمل، وجتهيزات الطفل يف دورات املياه اخلاص         -والداخلية  
 وركناألطفال، ومقاعد األطفال املرتفعة،     لرضاعة الطبيعية، وفضاءات     ا ، وغرف أو يف املداخل  

اللعب، ودرجات اإلعالء اليت يستخدمها الطفل للوصول إىل حوض الغسل، وما إىل ذلـك،              
ىل إجياد خدمات مواتية للطفل يف املؤسسات العامة، وتقدمي توصـيات إىل احملـالت              إإضافة  

  . النقل وحمطات الوقود واملطاعم وغري ذلكالتجارية والفنادق واملكتبات وشركات
ل، علـى غـرار     استحداث جائزة الدولة للمؤسسات واملرافق التجارية املواتية للطف         -٢٤

  ."املواتية لألسرة"جائزة أماكن العمل 
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  :املؤشرات الالزمة لتقييم حتقيق األهداف  -٢٥
  لى الصعيد اإلقليمي؛القدرة االستيعابية يف دور احلضانة ورياض األطفال وتوزيعها ع •
   ونسبة النساء والرجال الذين يعملون يف أشكال غري منطية من العمل؛عدد •
 النساء والرجال الذين يستفيدون من بدل رعاية الطفل، والعالوة العائلية، وبدل            عدد •

  ؛جازة املرضية يف حالة مرض الطفلرعاية األطفال املقترن بدوام جزئي، ومن اإل
اجلنسني بشأن الساعات اليت ُتقضى يف العمل املرتيل ويف مكان   جمّمعة عن    إحصاءات •

  العمل؛
   املمرضني العاملني يف البلديات لتوفري الرعاية املرتلية للمرضى واملسنني؛عدد •
   املؤسسات اليت تقدم خدمات الرعاية؛قدرات •
   البلديات املتعاونة مع األسر يف رعاية املرضى؛عدد •
متنح فيما يتصل باملرافق املواتية     رية اليت فازت جبائزة     الت التجا  املؤسسات واحمل  عدد •

  .للطفل

تيسري تقليص عدم تكافؤ مشاركة النساء والرجال يف صنع القرار الـسياسي              -جيم  
  واالقتصادي ويف جمال العلوم

معوقات مشاركة املرأة يف صنع القرار الـسياسي،    ينبغي هتيئة الظروف للقضاء على        -٢٦
  .يط إلصالحات مؤسسيةوذلك من خالل التخط

  . للنساء يف صنع القرار السياسيوينبغي حبث سبل حتقيق متثيل أكثر تناسباً  -٢٧
وينبغي زيادة نسبة مشاركة املرأة يف املناصب القيادية حبلول هناية الفترة القادمـة يف              -٢٨

كل من القطاعني العام واخلاص، من خالل تعزيز خطط تكافؤ الفرص، حبيث تتعزز تلـك               
ومن بني .  يف املائة على األقل٤٠ر الثلث مقارنة مبستواها السابق أو تبلغ مستوى لنسبة مبقداا

 اليت ميكن هبا القضاء على التمييز بني اجلنسني يف صنع القرار االقتصادي، وبوجه عام               بلالس
  .املستوى الالزم ملشاركة النساء عامل العمل، ضمانُ احلفاظ على يف
القضايا اجلنسانية بأولوية يف مجيع مـشاريع البحـث والتنميـة           وينبغي أن حتظى      -٢٩

واالبتكار املقرر متويلها مبوارد االحتاد األورويب يف الفترة القادمة؛ وينبغي أن تراعى يف أساليب 
 وينبغي إيالء اهتمام خاص ملراعاة اجلانـب        .املنظورات واملنهجيات اجلنسانية   املتبعة   البحث
  .قييم خطط التنفيذ لدى تقدمي وتاجلنساين

 وقـد تتـيح   .املرأة يف املعاهد التعليمية والبحثيةوينبغي إزالة املعوقات اليت تواجهها      -٣٠
ـ           رة ميكـن   البحوث املراعية للمنظور اجلنساين، والبحوث اجلديدة األخرى، بروز هنج مبتك
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ذلـك يف   ويتمثل الشرط املسبق لتحقق      .بلوغ نتائج علمية جديدة   بالتأكيد يف ضوئها توقع     
 يف سياق مسارها الوظيفي ودون مشاركتها        اليت حتول دون هنوض املرأة علمياً      العقباتإزالة  

   .يف عمليات الترشح للحصول على منح حبثية
ومهيكلة، وأن تنظم   وينبغي أن تشرع احلكومة يف أعمال حتضريية واقعية ومستمرة            -٣١

هداف املرجوة، من خالل مجلـة أمـور         التأثري يف مواقف اجملتمع وحتقيق األ      محلة ترمي إىل  
  : ما يلي منها

 محلة دائمة من خالل نشر وتوزيع الكتب والوثائق اإلعالمية والتـرويج هلـا        تنظيم •
 أنه ال ميكن توقع حدوث أي إصالح اجتماعي وسياسي     باإلعالنات العمومية، علماً  

  دون التزام حكومي؛
  . املقبولة اجتماعياً الوعي اجلنساين وتشجيع التحول يف القّيمتشجيع •
  : املؤشرات الالزمة لتقييم حتقق األهداف  -٣٢

   ونسبة النساء اللوايت يشاركن يف صنع القرار السياسي؛عدد •
   ونسبة النساء اللوايت يشاركن يف صنع القرار االقتصادي؛عدد •
  . ونسبة النساء اللوايت يشغلن مناصب يف مستويات معّينة ويف ميادين العلومعدد •

 مجيع أشكال العنف ضد املرأة وأوجه       خطوات فعالة ملكافحة ومنع وإزالة    اختاذ    -دال  
  شخص يف السالمة البدنية والعقليةانتهاك حق ال

يتعلق األمر هنا بوضع اُألطر القانونية العامة والبنية التحتية الالزمة حلماية الـضحايا               -٣٣
  .وحتميل اجلناة املسؤولية من خالل ما يلي

 املشار إليهـا يف النقطـة       كوالت مهنية تتناول جوانب حقوق اإلنسان     وضع بروتو   -٣٤
اليت يعىن  ، وذلك فيما يتصل جبميع املهن       )١٦-رابعاً (٤٥/٢٠٠٣من قرار الربملان    ) أ(-ثانياً

 ٣٢/٢٠٠٧ ويندرج الربوتوكول املهين للشرطة يف األمر        .أصحاهبا بقضايا العنف ضد املرأة    
(OT. 26.) ORFK. القانون وملهن الصحة العامة بروتوكوالت مماثلة ملهن إنفاذ ع ـويتعني وض

  .والصحة النفسية االجتماعية
وضع برامج تدريب لبلورة املواقف واملعارف الصحيحة من أجل رصـد حـاالت               -٣٥

انتهاك احلقوق اإلنسانية للنساء املعرضات للعنف، على غرار التدريب املنتظم الذي تقدمـه             
 لضباط مراقبة السلوك، وللموظفني الذين يقدمون املساعدة للـضحايا،         السلطة املعنية بالعدل  
  .وألخصائيني آخرين
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ختصيص خط هاتفي أو خدمة مساعدة شخصية لتناول قضايا العنف ضـد املـرأة                -٣٦
باعتباره انتهاكاً حلقوق اإلنسان، وتعزيز اخلدمات املقدمة يف هذا الصدد إىل النساء اللـوايت              

  .أشكال العنفيقعن ضحايا ملختلف 
إشراك مؤسسات الصحة والتدريب واملؤسسات االجتماعية يف عملية الوقاية مـن             -٣٧

 عن العنف   العنف ضد املرأة ومعاجلته؛ وتضمني التعليم العام والثانوي والتعليم العايل حصصاً          
ضد املرأة وعن حقوق اإلنسان؛ وإصدار منشورات وكتيبات إعالميـة عـن التـشريعات              

 حبقوق املرأة، ونشر سلسلة من الوثائق حول ما يلـزم معرفتـه             تعلقةاألوروبية امل اهلنغارية و 
  .خبصوص التطبيق العملي هلذه احلقوق

تطوير عملية مجع البيانات اإلحصائية عن مجيع أنواع األفعال املسجلة اليت ُتعترب عنفاً            -٣٨
ين والضحية، مبا جيعـل     ضد املرأة مصنفة حبسب نوع اجلنس وأنواع العنف والعالقة بني اجلا          

ة، ويتيح توحيد ـ للمقارنقابالً) Netzsaru ENYUBS OITH(حمتوى قواعد البيانات املوجودة 
 على أساس الربوتوكوالت، ويسمح بإتاحتها للعموم ونشر البيانـات اإلحـصائية            ناتالبيا

البحث املذكورة على شبكة اإلنترنت كل عام، يف شكل قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها و
 اخلاصة املتعلقة  وينبغي مراعاة قواعد إدارة البيانات يف سياق املعاجلة اإلحصائية للبيانات          .فيها

   . أجل حبث شروط العمل التشريعينباجلرائم م
تنفيذ التدابري أعاله بالتعاون مع املنظمات املدنية اليت تتناول هذه القضايا منذ مـدة                -٣٩

ية الضحايا، وإجراُء فحص منتظم لتحديد مـا إذا كانـت           طويلة واليت لديها خربة يف رعا     
   .األهداف قد استوفيت، ورصد التقدم احملرز حبيث يتسىن حتديد املهام الفرعية

فيما يتعلق بالعنف العائلي ضد املرأة، وضـع تعريـف دقيـق للعنـف العـائلي                  -٤٠
   .املناسب للقانونواملصطلحات ذات الصلة على أساس التعاريف الدولية إلدراجه يف الفرع 

  .النظر يف تعديل القانون اجلنائي أو قانون اجلنح بناًء على هذه التعاريف الدقيقة  -٤١
توسيع نطاق البيانات اإلحصائية اجلنائية اجملمعة حبسب نوع اجلنس والبيانات الكمية         -٤٢

تـوى املهـين    ، وذلك بتعزيز احمل   )مع بيان العقوبات ذات الصلة    (املتعلقة بالعقوبات املطبقة    
 انيـة للبيانات اليت حتيلها احملاكم اجلنائية إىل اهليئات املعنية بالسجالت اجلنائية، وبإجيـاد إمك       

لـشروط املتعلقـة    الستخدام بيانات العقوبات املسجلة ألغراض إحصائية، مبا يشمل حبث ا         
انـات  ي وينبغي عنـد تـداول الب      . وتكنولوجيا املعلومات، إن لزم األمر     بتطوير التشريعات 

ة يف احلسبان عنـد      التقيد بقواعد إدارة البيانات ووضع هذه املسأل       الشخصية املتعلقة باجلرائم  
   . اجلوانب التشريعيةةدراس
تنظيم دراسات استقصائية منتظمة بشأن احلاالت غري املشمولة باإلجراءات، ودعم            -٤٣

   .البحوث املوجهة يف هذا الصدد
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سسية املتاحة للدوائر العمومية واملدنية املعنية حبماية ضحايا        زيادة املوارد البشرية واملؤ     -٤٤
بالتعـاون مـع    لة للعمالء تنفذها منظمات مدنية      العنف العائلي، واستحداث خدمة متكام    

املصاحل العمومية املهتمة بالضحايا، وتطوير خدمات املساعدة، وتكميل خـدمات املراكـز            
 من خالل االستعانة بوسائل املساعدة اإللكترونيـة         املعنية مبعاجلة األزمات، ال سيما     ةالقائم

   .وغريها من الوسائل
الوقاية مـن   (رية واملالية املخصصة للضحايا،     منع أن ُتحوَّل لصاحل اجلناة املوارُد البش        -٤٥

، وتناول هذه املسألة يف سياق املناهج الدراسية للتعليم العام ويف سـياق             )السلوكات العنيفة 
 لكشف سلوك العنف، وكتدبري وقائي خاص ضد العنف العائلي،  تسهيالًتدريب األخصائيني

 املتعاشـرين    اليت تسم العنف بـني     م يف القضاء على القوالب النمطية      وسائل اإلعال  اكوإشر
، وتنظيم محالت إعالمية، وتوعية الرأي العام، ونشر املواد التثقيفيـة،           "الرومانسي"بالطابع  

   .فيذوإصدار نداءات تدعو إىل التن
  .فيما يتعلق بالتحرش اجلنسي، تقدمي تعريف قانوين دقيق للمصطلحات  -٤٦
مجع بيانات إحصائية عن عدد هذه احلاالت وما آلت إليه، وضمان اإلعالن عـن                -٤٧

  . وكمية بانتظام، وإجراء حبوث ودراسات استقصائية نوعيةهذه البيانات على أساس منتظم
 باملعلومات املطلوبة عن   ٢٠٠٧االحتاد األورويب يف عام     موافاة السلطات اليت أنشأها       -٤٨

األنشطة والنتائج املتصلة هبنغاريا اليت حتققت بفضل جمموعة العمل اليت أنشئت لتعزيز املعاقبة             
على التمييز على أساس اجلنس، ورصد االمتثال ملتطلبات املـساواة يف املعاملـة يف الـدول                

  . وضمان الشفافيةألعضاء،ا
 تدريب مستمر قائم على مراعاة املنظور اجلنساين للموظفني وصّناع القرار يف            تقدمي  -٤٩

  .السلطة املسؤولة عن ضمان االمتثال ملبدأ املساواة يف املعاملة، وكذلك لقضاة حماكم العمل
وضع قواعد للسلوك، تشمل أيضاً آلية مفصلة لتقدمي الشكاوى تستخدم كنموذج              -٥٠

 هذه القواعد إلزامياً، على األقل بالنـسبة ألربـاب األعمـال        ألرباب العمل، وجعل تطبيق   
  .امللزمني بإعداد خطط لتكافؤ الفرص

  .تنظيم محالت إعالمية للجمهور، وخاصة لألجراء وأرباب العمل  -٥١
املالحقة، إجراء مراجعة متأنية ألحكام القانون اجلنائي املتعلقة        /فيما يتعلق بالتحرش    -٥٢

وتقدمي دورات تدريبية ألفراد الشرطة وغريهـم مـن          ها إن لزم األمر،   هبذه املسألة، وتعديل  
الفاعلني يف جمال إنفاذ القانون، فضالً عن أصحاب املهن األخرى ذات الصلة، بشأن التحرش            

 على الضحايا وبشأن خطورة الفعل، مع إيالء اهتمام خاص للوظيفة الوقائية املتمثلة يف رهوآثا
  .د يف مراحله املبكرةالتعرف على التحرش املُهدِّ
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مجع البيانات اإلحصائية على أساس دراسات استقصائية كمية ونوعية، مبا يـشمل              -٥٣
، لقانون اجلنائي املتعلقة بـالتحرش     إىل أحكام ا   الدعاوى املقامة فيما يتصل بالتحرش استناداً     

  .يف ذلك املسار الذي تتخذه اإلجراءات مبا
، توسيع نطاق مجع البيانـات اإلحـصائية، وإجـراء          فيما يتعلق بالسالمة اجلنسية     -٥٤

، ورصد مآل القضايا، وتوفري إمكانية الوصول       ستقصائية كمية على الصعيد الوطين    دراسات ا 
إىل البيانات يف السجالت وقواعد البيانات اليت حتتفظ هبا الـسلطات، ودعـم الدراسـات               

 هبدف مجع البيانات، مع إيـالء      منظمات مستقلة وباحثون مستقلون    يهااالستقصائية اليت جتر  
  .اهتمام خاص ملسألة أن االعتداءات اجلنسية اليت ال يبلغ عنها كثرية للغاية

دعم املبادرات الرامية إىل تلقني طالب املدارس االبتدائية والثانوية معرفـة واسـعة               -٥٥
 .وسـعيدة وموضوعية بالثقافة والسلوك اجلنسيني وإعدادهم حلياة الكبار ولعالقات مسؤولة          

   .وتشجيع تنفيذ مشاريع حفظ الصحة اجلنسية والعقلية تعزيزا للحق يف السالمة اجلنسية
إنشاء وحدات رمسية خاصة لتناول خمتلف قضايا االغتصاب، ال سيما على صـعيد               -٥٦

هيئات التحقيق واحملاكم ومؤسسات الرعاية الصحية، دون أن يقتصر األمر على هذه الدوائر، 
 تدريبية خاصة ملوظفيها تتناول مواضيع من قبيل طبيعة العنف ضـد املـرأة،              وتوفري دورات 

 اإلنسانية للمرأة، وسبل التعرف على اجلناة والـضحايا، واملهـام           قوقوالتعريف الدويل للح  
  .املتعلقة بالتعامل معهم

وضع بروتوكوالت بشأن اإلجراءات اليت تتخذها السلطات املختلفة املعنية بقـضايا        -٥٧
ف اجلنسي، وتوفري خدمات متكاملة لضحايا العنف اجلنسي واالعتداء اجلنـسي، مـع             العن

   .األخذ يف احلسبان التوصيات الصادرة عن جملس أوروبا
 محايـة   استخدام املعدات التقنية اخلاصة اليت يستعان هبا على نطاق واسع بالفعل يف             -٥٨

فزيونية مغلقة، وتسجيل اجللـسات     اجللسات املنقولة عرب دائرة تل    (الضحايا يف بلدان أخرى     
من أجل محاية الضحايا، وبصفة خاصة      ) والشهادات على أشرطة مسعية وبصرية، وحنو ذلك      

   .لتجنب أن يتكرر بصورة منطية إيذاء الضحية الناجم عن شهادات متكررة
فيما يتعلق بالبغاء واالجتار بالبشر واملواد اإلباحية، إجراء حبـوث يف جمـال علـم                 -٥٩
، وتوفري  )فيما يتعلق باجلرمية املنظمة   (جتماع وعلم النفس والصحة واالقتصاد وعلم اجلرمية        اال

 فنظراً إىل اجلهود الكـبرية املبذولـة        .معلومات هبدف تقليص قبول البغاء كظاهرة اجتماعية      
النـساء والفتيـات،   جلعل املواد اإلباحية مقبولة اجتماعياً، على حساب استغالل العديد من         

  . لكفالة التأثري على الرأي العام أن يكون تقدمي املعلومات مستمراًينبغي
، ألن وضعهم اهلش جيعلهم عرضة للبغاء واالجتـار         منع إيذاء املهاجرات واملهاجرين     -٦٠

  .بالبشر
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  :املؤشرات الالزمة لتقييم حتقيق األهداف  -٦١
ري أي شـكل     واجتاه التغريات اليت طرأت على التشريعات والرامية إىل تفس         عدد •

من أشكال العنف ضد املرأة باعتباره انتهاكاً للحق يف تقريـر الـشخص ملـصريه               
   للحقوق اإلنسانية للمرأة؛وانتهاكاً

 جرائم العنف ضد املرأة اليت أُبلغ عنها وُسّجلت وُبحثت وصدرت عقوبـات             عدد •
  بشأهنا؛

ائيـة، ونـوع     ونوع ومدة التدابري القسرية اليت صدر هبا أمر يف الدعاوى اجلن           عدد •
  ونطاق ومدة العقوبات املطبقة؛

 اخلدمات اليت تقدمها الدولة واملنظمات غري احلكومية، وعدد ومصادر متويـل            عدد •
خدمات معاجلة األزمات، سواء تلك املقدمة عن طريـق اهلـاتف أو شخـصياً،              

  وخدمات املساعدة القانونية واخلدمات املتكاملة؛
ة األزمات وعن تلك املزمع إنشاؤها، وعدد الضحايا         عن املراكز احلالية ملعاجل    بيانات •

  وعدد طلبات املساعدة، ونوع املساعدة املقدمة، ونتائج الرصد، وحنو ذلك؛
 األشخاص الذين يشاركون يف دورات تدريبية، حبسب أنواع التدريب، وعدد           عدد •

  أيام التدريب واملدرِّبني؛
  سات استقصائية مستقلة؛ رضا مستخدمي هذه اخلدمات، استناداً إىل درامؤشر •
 األشخاص املستهدفني من وثائق اإلعالم والتدريب، مبا يتماشى مع هنج حقوق            عدد •

  اإلنسان؛
 اليت طرأت على املوارد املالية والبشرية للمنظمات احلكومية املهتمة هبـذه            التغريات •

القضية، وكذلك املنظمات املدنية اليت تتصدى للعنف ضد املـرأة، والـتغريات يف             
  لتمويل املخصص للخدمات املباشرة وملساعدة الفئات املستهدفة؛ا

   الربوتوكوالت املهنية املوحدة املتعلقة هبذه القضايا؛عدد •
 الدراسات االستقصائية اليت تكشف عن اآلثار املالية املترتبة على العنف ضـد             عدد •

  املرأة يف كل من االقتصاد الوطين واحلياة اخلاصة؛
  ائلي حبسب نوع اجلنس والفئة العمرية؛ ضحايا العنف الععدد •
يـة ووثـائق    ما نشرته الصحافة اإللكترونية من مقاالت إخبارية ووثائق إعالم   عدد •

  ؛أخرى خالية من التنميط
 عن التنمـيط والـصور       احلمالت اإلعالمية الرامية إىل توعية الرأي العام بعيداً        عدد •

  ء اللوم على الضحايا؛ عن إلقا كان شكلها، وبعيداًاملهينة للمرأة، أياً
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 مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي والعايل اليت تستخدم مواد تعليمية خاليـة            عدد •
  من األحكام املسبقة؛ 

   اليت أنفقت على الرعاية الصحية وخدمات املساعدة؛املبالغ •
   احلمالت اليت تربز مسؤولية الرجال يف القضاء على العنف ضد املرأة؛عدد •
  يت تستهدف الرجال، من أجل محاية النساء من العنف؛ اخلدمات العدد •
نسبة تكاليف اخلدمات املقدمة للرجال مقارنة بتكاليف اخلدمات املقدمة للضحايا،           •

ضرورة   يف املائة؛١٠أو تكاليف تدابري محاية الضحايا، عندما ال تتجاوز هذه النسبة 
لق بكل مؤشر مـن هـذه   إيالء اهتمام خاص للنساء ضحايا التمييز املتعدد فيما يتع     

  .املؤشرات

  تسهيل احلد من التنميط القائم على نوع اجلنس  -هاء  
القضاء على التنميط القائم على نوع اجلنس يف التعليم، مبا يشمل املراجعة املنتظمـة                -٦٢

للمناهج الدراسية األساسية على الصعيد الوطين، بتصوير هوية ودور الرجل واملـرأة علـى              
نميط، مبا يؤكد تكافؤ الفرص االجتماعية، باعتباره ضـرورة للطـالب           خال من أي ت    حنو

   . تعليمياًومكسباً
تسهيل تطوير نظم التدريب املستمر ألصحاب مجيع املهن املعنية بـالتعليم، مثـل               -٦٣

 ويتمثل اهلدف من ذلك يف دعم تنفيذ مناهج         .مديري التعليم وخرباء التعليم العام واملدرسني     
   .جلنسانيةالقضايا ا تراعي
 وتعزيزه من أجل تشجيع طـرح قـضية          جنسانياً تضمني اخلدمات التعليمية هنجاً     -٦٤

  .املساواة بني اجلنسني يف املشاورات املهنية ذات الصلة
مواصلة تطوير وتطبيق املعايري املراعية للقضايا اجلنسانية لدى اعتماد الكتب املدرسية             -٦٥

 املساواة بني اجلنسني قضية أفقية جيري تناوهلا يف سياق           وينبغي أن تشكل   .واملناهج الدراسية 
  .وضع املواد التربوية للتعليم العام

تشجيع إنشاء قاعدة حبثية للتعليم العايل لوضع املنت املعريف الالزم لالبتكار والتطوير              -٦٦
ووضـع   وهتيئة وإتاحة قاعدة معلومـات،  يف جمال سياسة التعليم املتعلقة بالقضايا اجلنسانية، 
  .مزيد من التوصيات االستراتيجية لسياسة التعليم

نية ودجمها توسيع نطاق تعليم الكبار والتعليم مدى احلياة، وإتاحة دورات الفرصة الثا      -٦٧
  .) من خالل إنشاء مؤسسة أكادميية لإلناثمثالً(يف النظام التعليمي 

سائل اإلعالم، األمر الذي القضاء على التنميط القائم على نوع اجلنس بالتعاون مع و     -٦٨
يتطلب وضع منظومة من املعايري ميكن أن تكون أساساً إلعادة النظر يف األنظمـة القانونيـة             
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 ومواد إعالمية خاليني من التحيُّز      ذات الصلة، من أجل محل اإلعالم على أن يستخدم خطاباً         
  .منوذجي" ميمنتج إعال"، ومن أجل بلورة  وداعمْين للمساواة بني اجلنسنيأةضد املر

قـضايا الـسياسة    تسهيل مشاركة املرأة يف الربامج التلفزيونية واإلذاعية اليت تتناول            -٦٩
العلوم واألعمال، وتشجيع املواد اإلعالمية اليت تيـّسر التعريـف بقـضايا    العامة والرياضة و  

 عق هنج مـرا   املساواة بني اجلنسني، واحلث على مراجعة الثقافة اإلعالمية يف التعليم العام وف           
  .للقضايا اجلنسانية

  :املؤشرات الالزمة لتقييم حتقيق األهداف  -٧٠
  مبلغ اإلنفاق على التدريب املتعلق بالقضايا اجلنسانية وعدد املشاركني؛ •
   املدارس املهتمة هبذه املسألة واملشارِكة يف املشروع التجرييب؛عدد •
   املدرسني املشاركني يف املشروع التجرييب؛عدد •
  طالب املشاركني يف املشروع التجرييب؛ العدد •
   النساء األميات وظيفياً؛عدد •
برامج احلياة العامة، وعدد احملررين من الذكور       (مستوى متثيل اجلنسني يف الصحافة       •

  ؛)واإلناث، وحنو ذلك
   السليب يف اإلعالم، حبسب نوع اجلنس؛احلضور •
  ؛ جنسانياًد اليت تتضمن تنميطاً املواد اخلالية من التنميط اجلنساين مقارنة باملوانسبة •
وتستغلها كزينة يف وسائل اإلعالم، وخاصة يف        اليت هتني املرأة    املواد التصويرية  عدد •

  اإلعالنات؛
  . النساء والرجال املشاركني يف التعليم عن بعدعدد •

  تقرير عن تنفيذ االتفاقية  -ثالثاً  

  )CEDAW/C/HUN/CO/6( نشر التعليقات اخلتامية للجنة  -ألف  
نشرت احلكومة التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف               -٧١

 وقد حتّملت   .الصفحة الرئيسية للوزارة املسؤولة عن قضايا املرأة، وهي مازالت متاحة هناك          
   .احلكومة تكاليف الترمجة

 جملد حتت   وأُتيح أيضاً  .وإضافة إىل ذلك، أُتيحت التوصيات للجمهور باللغة اهلنغارية         -٧٢
 عـن   والربوتوكول االختياري امللحق هبا، فـضالً      ، يرد فيه نص االتفاقية    "حقوق املرأة "عنوان  
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ضاء على التمييز ضد املرأة والتوصـيات احملـددة اخلاصـة           التوصيات العامة للجنة املعنية بالق    
 على املستوى احلكـومي      وُعمِّم اجمللد  .نسخة ١ ٥٠٠ وقد طُبعت من اجمللد املذكور       .ارياهبنغ

  .وأُرسل أيضاً إىل حمافل أخرى منها منظمات مدنية ونقابات ومؤمترات متخصصة، وحنو ذلك

   ضد هنغاريا. أ.ج: ٤/٢٠٠٤ رقم البالغ    
تتوىل الدائرة الوطنية للصحة العامة يف هنغاريا مراقبة مؤسسات الرعاية الـصحية،              -٧٣

 وتنسق اإلشراف املهين على الرعايـة الـصحية،         .وتفرض عقوبات يف حالة انتهاك القانون     
وتتخذ الترتيبات الالزمة لإلشراف املهين على مقدمي خدمات الرعاية الصحية، مبـشاركة            

  . اإلقليمية للصحة العامةملؤسساتاألجهزة احمللية وا
ويضطلع املركز الوطين للتدقيق والتفتيش يف جمال الرعاية الصحية بدور املراقبـة يف               -٧٤
  . الصددهذا
، )مبا فيها املركـز األورويب حلقـوق الرومـا        (ومبشاركة خرباء ومنظمات مدنية       -٧٥

اضطلعت احلكومة بعملية ترمي إىل تضمني األحكام القانونية املتعلقة بالتعقيم توصيات اللجنة    
،  ونتيجة لـذلك .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة    

 ٢٠٠٨ من القانون الثامن والعشرين لعام       ٢٨من املادة   ) د( التشريع على أساس الفقرة      لُعدِّ
مـن القـانون     ١٨٧ من املادة    ٨ ومل تعد الفقرة     .بشأن تعديل بعض قوانني الرعاية الصحية     

تنص على إمكانية عدم تقدمي       املتعلق بالقطاع الصحي   ١٩٩٧اخلمسني بعد املائة لعام     الرابع و 
  : على ما يلي وأصبح القانون ينص حالياً.لوماتاملع

جيوز إجراء التعقيم، الذي جيعل أي من اجلنسني غري قادر علـى              -١"  
  : ملا يلياإلجناب، استناداً إىل طلب خطي من املرأة املعنية أو الرجل املعىن، وفقاً

 سنة بالنسبة لألشـخاص ذوي األهليـة       ١٨إذا جتاوز عمر املعين       )أ(  
   أو األهلية القانونية املنقوصة؛القانونية

 سنة بالنسبة لألشـخاص ذوي األهليـة        ١٨إذا كان العمر دون       )ب(  
  ؛)٧(روط املنصوص عليها يف الفقرة القانونية املنقوصة، مع مراعاة الش

باء بالنسبة لألشـخاص    /١٨٧وفق ما هو منصوص عليه يف املادة          )ج(  
   .القصَّر

 على الطبيب املعيَّن من جانب مقدِّم       عند تقدمي طلب التعقيم، جيب      -٢  
الرعاية الصحية أن يبلغ صاحب الطلب شفهياً وخطياً بالوسائل األخرى ملنع احلمل            

لشريكها االستفادة منها، وبطبيعـة التـدخل       /ميكنها أو ميكن لشريكته   /اليت ميكنه 
  . اإلجنابيةالقدرةوخماطره وعواقبه، وكذلك بإمكانية استعادة 
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 ذلك، جيب على مقّدم الرعاية الصحية عنـد تلقـي      وعالوة على   -٣  
 بنيتـه يف  طلب التعقيم، أن يبلغ صاحب الطلب بأن عليه، يف حالة كان متمـسكاً           

 ٦اخلضوع للتدخل الطيب أن ميثُل مرة أخرى أمام مقدم الرعاية الصحية يف غضون              
 فـإذا مثُـل   .٤ يف الفقرة اردة، باستثناء احلالة الو شهر بعد تلقيه املعلومات الالزمة    أ

 أشهر وأعلن أنه متمـسك      ٦صاحب الطلب أمام مقدم الرعاية الصحية يف غضون         
ا اإلعالن  بطلبه فيما يتعلق بتعقيمه، ميكن إجراء التدخل يف غضون ستة أشهر من هذ            

   .أخرى ما مل يتسن إجراء التعقيم قبل ذلك يف سياق عملية والدة أو عملية
 سنة، تنطبق ٢٦لذين تتجاوز أعمارهم    فيما يتعلق بطلبات األفراد ا      -٤  

بأن ُيطلب من صاحب الطلب املثول أمام مقدم الرعاية الصحية          ) ٣(أحكام الفقرة   
، وجيـوز أن جيـرى      بعد إبالغه باملعلومات الالزمة     أشهر ٣مرة أخرى يف غضون     

   . أشهر من ذلك٣التدخل بعد 
و شخص  أمَّا إذا كان التدخل لتعقيم شخص ذي أهلية منقوصة أ           -٥  

 هلـذا   ٣-٢عدمي األهلية، فيجب أن تبلغ املعلومات املنصوص عليها يف الفقـرتني            
الشخص، مع مراعاة سبب نقص األهلية أو انعدام األهلية، بأسلوب مفهوم هلـؤالء             

  .األشخاص
جيب أن يقدم طلب التعقيم يف وثيقة مصّدقة أو وثيقة خاصة ذات              -٦  

   .قوة ثبوتية كاملة
خصائي التدخل ألسباب صحية، بناًء على خربة األ      جيب أن جيرى      -٧  

  : الطيب، يف احلاالت التالية
 املرأة وسالمتها   إذا كان احلمل يعرِّض للخطر بشكل مباشر حياة         )أ(  

، أو إذا كان من احملتمل جداً أن يعاين الطفل املولود من احلمل من         اجلسدية وصحتها 
  إعاقات خطرية؛

 املستصوب استعمال وسيلة أخرى مـن       إذا مل يكن من املمكن أو       )ب(  
   .وسائل منع احلمل ألسباب صحية

، )٧(يف حالة تدخل مستند إىل األسباب الصحية املبينة يف الفقرة             )٨(  
  .")٤(و) ٣(ُتطّبق أحكام الفقرتني 

وإضافة إىل ذلك، عّممت الوزارة املسؤولة عن الصحة العامة على الشُّعب املختصة              -٧٦
مقدمة من منظمات غري حكومية يوصى باستعماهلا للحصول على موافقـة           استمارة منوذجية   

  .عب حاليا النظر يف هذه االستمارةوتتوىل تلك الشُّ صحيحة،
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  تقدمي تعويض للمشتكية    
 ٥ ٤٠٠ ٠٠٠، ُحوِّل مبلغ    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٨بناًء على قرار احلكومة اهلنغارية يف         -٧٧

، وهـو مبلـغ     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١ يف   . أ . ج   لفورنت هنغاري إىل احلساب املصريف      
 - ١ نفقـات متنوعـة      -تعويض األشخاص الطبيعيني واالعتبـاريني       "٦خمصوم من البند    

   .)الباب الثاين والعشرون(، وزارة املالية "يزانيةمصاريف أخرى مدرجة يف امل
كما وردت  (ومبوجب قرار احلكومة، استند التحويل إىل توصية جلنة األمم املتحدة             -٧٨

 وترد يف عمود املالحظات يف أمر التحويـل         .)وزير املالية ذات الصلة باملوضوع    يف تعليمات   
   .". أ.تعويض إىل ج"عبارة 

  تنفيذ االتفاقية  -باء  
ألف من الدستور، بشكل ال لبس فيه، على حظر مجيـع أشـكال             /٧٠تنص املادة     -٧٩

 . مبا يف ذلك التمييز القائم على اجلـنس        التمييز يف حق األشخاص املقيمني على أرض البلد،       
 وإضافة إىل   .وعالوة على ذلك، تنص نفس املادة على أن القانون يعاقب على التمييز بصرامة            

تجنب حاالت التمييـز    هذا احلظر ذي الطابع السليب، ستنتهج الدولة سلوكاً فاعالً وإجيابياً ل          
 على أن بلوغ املساواة يف احلقوق       )٣(ألف  /٧٠املذكورة والقضاء عليها، حيث تنص املادة       

  .جيب أن ُيدعم من خالل اختاذ تدابري خاصة للقضاء على أوجه عدم املساواة
 من الدستور أحكاماً مفصلة وحمددة بشأن املساواة يف احلقوق بني           ٦٦وتورد املادة     -٨٠

 .والثقافيـة النساء والرجال فيما يتصل باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية          
وتشري على وجه التحديد إىل إعمال حقوق النساء فيما يتعلق بالوالدة، وبالتايل فهي تـويل               

له   أساسياً حياة النساء وتشكل عنصراً    ملسألة تتحدد يف ضوئها بدرجة كبرية       خاصاً ماًاهتما
  .تأثري عليهن وعلى اجملتمع ككل

هو الصك املتضمن للقواعد األساسية      مع أهداف االتفاقية، ينص الدستور، و      ومتاشياً  -٨١
 وعالوة علـى ذلـك، تـنص    .للقانون، على ضرورة توفري محاية خاصة للنساء ضد التمييز 

يـشكل   من الدستور على املساواة بني املرأة والرجل يف ميدان العمل، األمر الذي              ٦٦ املادة
ة وإلعطائها قوة كافية يف      لتسوية الوضع غري املوايت للمرأ      يكون منطلقاً  ن ميكن أ   أساسياً حقاً

  .جمال العمل للدفاع عن مصاحلها وإحقاق حقوقها إىل أقصى حد ممكن
) املستوى األعلى (وبناًء على هذا كله، نعتقد أن القواعد القانونية األساسية هلنغاريا             -٨٢

تليب على حنو كامل متطلبات اجلهود املبذولة من أجل حتقيق أهداف االتفاقيـة، ألن هـذه                
   .داف تستمد قوهتا القانونية والرمزية من القواعد الدستوريةاأله
وعالوة على ذلك، فنحن نعترب أن من األمهية مبكان للدولة، عندما تطرح مـشاريع              -٨٣

قوانني للبحث، أن تويل على الدوام أمهية ألحكام الدستور، مبعىن أنـه عنـدما ُتـستعرض                
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تتناول مسألة إعمال املنـع الـسليب        ضاًمشاريع قوانني من حيث مدى دستوريتها، جيب أي       
  . القوانُني الدستوَر واالتفاقيةَ على حد سواءناقضللتمييز، لتفادي أن ُت

 مـن   ٢وحنن نعترب أن اللوائح اهلنغارية تفي باملتطلبات املنصوص عليها يف املـادة               -٨٤
ظم اجملـاالت    فاألحكام أعاله الواردة يف الدستور وكذلك يف القوانني الـيت تـن            .االتفاقية

األساسية للحياة، مبا فيها على سبيل املثال ال احلصر قانون العمل، وكذلك القوانني اليت تنظم           
تنص على معاملة النساء والرجال على قدم         والصحة واحلقوق السياسية ووضع األسرة     ليمالتع

اركته  من اجلنسني يف جمال معـّين أو يقيـد مـش           املساواة وال تتضمن أي حكم يستبعد أياً      
 وبأخذ هذه احلقيقة يف االعتبار، فإننا نعتقد أن اللوائح اهلنغاريـة تفـي أيـضاً                .حقوقه أو

   . من االتفاقية٣ عليها يف املادة صوصباملتطلبات املن
وفيما يتعلق بالشؤون املتصلة بتدريب وتعليم القضاة وموظفي القضاء، فإن اجمللـس              -٨٥

ستقل مسؤولية إدارة احملاكم، يتخذ قراراته وفق النظام        على حنو م   الوطين للقضاء، الذي يتوىل   
 ويتوىل اجمللس يف هذا الصدد اعتماد خطـة التـدريب الـسنوية             .الدستوري القائم يف البلد   

وهو عـضو يف      اهلنغارية لتدريب القضاة، اليت يقتصر يف سياقها دور وزير العدل،          يةلألكادمي
   .اجمللس، على إبداء املقترحات واملالحظات

وفيما يتعلق حبقوق املرأة، فإن األكادميية اهلنغارية لتدريب القضاة ختطـط لتقـدمي               -٨٦
  : ٢٠١١أنشطة التدريب التالية يف عام 

ندوة تشاور مدهتا يومان لقضاة األسرة، ملناقشة املسائل العملية املرتبطة بالقـانون             •
اء املطبقة يف حاالت     املتعلق بإجراءات احلماية من اإليذ     ٢٠٠٩الثاين والسبعني لعام    
  ؛العنف بني األقارب

ـُواجدة       تدريب • يف ) sympathy(والتعاطف  ) empathy( مدته يومان للقضاة بشأن امل
تنمية القدرة على املُواجدة يسهل عمل القضاة، بعكس التعـاطف الـذي            (احملاكم  

ميكن الشعور به حيال متقاض والذي ينبغي أن يستشعره القضاة ويتحرروا منـه يف              
   .)ياق ممارستهم ملهامهمس

  : ٢٠١٠الدورات التدريبية املنظمة يف عام   -٨٧
 ليوم واحد عن حتديد مبلغ بدل رعاية الطفل يف ضوء التغري الـذي تـشهده                دورة •

  ؛العمالة والدخل أوضاع
 ملدة يومني للقضاة الذين يبتون يف القضايا اجلنائية، بشأن اجلـرائم اجلنـسية              دورة •

   ؛نفوغريها من جرائم الع
  .تتوىل اإلدارة العامة نشر املعرفة من خالل املنشورات واملؤمترات واحللقات الدراسية •
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ينشط أعضاء اهليئة    ،")اهليئة"فيما يلي   (ومن أجل تعزيز دور هيئة املساواة يف املعاملة           -٨٨
 ١يف مجيع مكاتب املقاطعـات منـذ        ) الذين ُيطلق عليهم اسم مندويب املساواة يف املعاملة       (
اهليئة حيازة مؤهالت قانونية وخربة هامة  ويشترط يف أعضاء يف شبكة .٢٠٠٩سبتمرب /يلولأ
 جيري تنظيم محلة إلذكاء وعي أعضاء        وإضافة إىل ذلك،   . جمال قضايا املساواة يف املعاملة     يف

  .اهليئة وللوفاء على حنو تام مبتطلبات املساواة يف املعاملة

  اواة يف املعاملة الذي اضطلعت به هيئة املسالعمل    
تتعلق يف املقام األول  ٢٠٠٩على غرار السنوات السابقة، ُسجِّلت انتهاكات يف عام        -٨٩

، ) حاالت ٦( اجلنسانية ، تليها االنتهاكات  ) حالة ٢١(باملساواة يف املعاملة يف جمال التوظيف       
باألمومـة  ، و ) حاالت ٤(، وباالختالف يف الرأي     ) حاالت ٥(واالنتهاكات املتعلقة بالعمر    

 .)حالة واحدة (، وبالنشاط النقايب    )حالة واحدة (، وباجلنس   )حالتان(، وباألخالق   )تانحال(
، ) حـاالت ٥( حالة من تلك احلاالت، تتعلـق بـالعمر   ١٧ورصدت اهليئة وجود متييز يف   

، واألمومة، واآلراء السياسية، ) حاالت٣(، واألصل العرقي ولون اجللد ) حاالت٣(واإلعاقة 
 ومن بـني احلـاالت      . خلصت اهليئة إىل وجود متييز متعدد حالتني       نمااط اجلنسي، بي  والنش

 حالة برابطات مهنية، يف حني ارتبط ما تبقى من احلـاالت ببلـديات              ٣٠، ارتبطت   ٤٨  لا
   .ومؤسسات وهيئات عامة، وفُرضت عقوبات يف هذا الصدد

غاري، وأمرت اهليئة    فورنت هن  ٣٣ ٦٠٠ ٠٠٠وإمجاالً، فُرضت غرامات مقدارها       -٩٠
وإتاحـة    على إذكاء الوعي القـانوين     ٢٠٠٩ يف عام     وركزت اهليئة أيضاً   . قراراً ٣٣بنشر  

 وإضافة إىل القرارات، ُنشرت يف صفحة االستقبال اخلاصة باهليئة على اإلنترنـت          .املعلومات
 املتعلقـة   اليت خلصت فيها اهليئة إىل وجود خمالفة للقانون أو تلك        اتملخصات جلميع القرار  

حبلولٍ توافقية، وكذلك قرارات رفض الشكاوى أو القرارات املتعلقة بالفصل بني حـاالت             
  .التمييز وغريها من خمالفات القانون

 ٦وعرضـوا   . مناسبة٩١وقدَّم مسؤولو اهليئة وأعضاؤها معلومات إىل اجلمهور يف           -٩١
ات عمومية  جتماعية وهيئ  دعوة من منظمات ا    ٦٠من خالل وسائل اإلعالم؛ وقبلوا       حاالت

 زيارة لصفحة االسـتقبال    ٧٤ ١٣٨، ُسجلت   ٢٠٠٩ ويف عام    .للمشاركة يف أنشطة خمتلفة   
   .ملعاملةاخلاصة هبيئة املساواة يف ا

قرارات، وأوامـر   ( التماساً   ١ ٠٨٧    ب قراراً فيما يتعلق     ٢٧٣ ويف نفس العام، صدر     -٩٢
   .)بعدم املالحقة، وقرارات تصاحلية

 وخلـصت  . قضية من خالل قرارات أو أوامر٢٥٦، أغلقت اهليئة   ٢٠٠٨م  ويف عا   -٩٣
حالة املشار إليهـا     ٢٥٦    ل حالة من أصل ا    ٣٧ إىل وجود انتهاك ملبدأ املساواة يف املعاملة يف       

ازداد  ، ازداد عدد القضايا اليت أغلقت ملفاهتا، بينمـا ٢٠٠٩ ومن الواضح أنه يف عام    .أعاله
  .قضايا املغلقة مبوجب قرارات ختلص إىل وجود خمالفة للقانون عدد الاملقابلأيضاً يف 
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املة يف جمـال    ، خلصت اهليئة إىل وجود انتهاك ملبدأ املساواة يف املع         ٢٠٠٩ويف عام     -٩٤
 حـاالت بـالتمييز     ٤ حاالت تتعلق بالتمييز على أساس العمر، و       ٤:  حالة ٢٠التوظيف يف   

الرأي، وحالة تتعلق باألمومة،    يف  ختالف   باال  حاالت تتعلق  ٣، و ) يف املائة  ٢٨,٦(اجلنساين  
 النقايب، وحاالت أخرى تتعلق بامليل اجلنسي وغري ذلك من األسـباب            بالنشاطوحالة تتعلق   

 وثبت وجود .) يف املائة٩,٥( من قانون املساواة يف املعاملة ٨من املادة ) ر(الواردة يف النقطة 
االختالف ة واالنتماء إىل أقلية عرقية و     سرع األ  حاالت تتعلق باألمومة ووض    ٤متييز متعدد يف    

   . أخرى مشمولة بالقانونوأسبابيف الرأي 
 حالـة يف    ١٧ويف جمال السلع واخلدمات، خلصت اهليئـة إىل وجـود متييـز يف                -٩٥
 حاالت تتعلق باإلعاقة، وحالتان تتعلقان      ٣ حاالت تتعلق بالعمر، و    ٦، من بينها    ٢٠٠٩ عام

وحالة تتعلق باألمومـة، وحالـة       العرقية، وحالتان تتعلقان بامليل اجلنسي،    باالنتماء إىل أقلية    
، إضافة إىل حاالت أخرى تتعلق باآلراء السياسية أو بأسـباب           ) يف املائة  ٥,٩(تتعلق باألبوة   

 وقـد  .)االنتماء إىل جمموعة عرقية واللـون  ( واحدة ثبت فيها متييز متعدد        ومثة حالة  .أخرى
 .، منها حالة اقترنت أيضاً حبالة حترش      ١٧    ل متييز يف مجيع احلاالت ا     جودخلصت اهليئة إىل و   

   . يف املائة من دعاوى مطالبات املصلحة العامة متعلقة بالتمييز اجلنساين١٢,٥نسبة  وكانت

   املؤسسي الوطينالنظام    
، أضحى النظام املؤسسي الوطين للنهوض بـاملرأة        ٢٠١٠يف أعقاب انتخابات عام       -٩٦

 واستناداً إىل القواعـد     . إطار وزارة املوارد الوطنية، من خالل إدارة تكافؤ الفرص         يعمل يف 
، ضمن أمـور    ل املهام املسندة إىل هذا النظام     التنظيمية والتشغيلية لوزارة املوارد الوطنية، تتمث     

  :  فيما يلي،أخرى
يف إطار أنشطة التدوين، تعمل إدارة تكافؤ الفرص من أجل وضع مفهـوم               )أ(  

عية خدمة املصلحة العامة، واملساواة بني املرأة والرجل، والصكوك القانونيـة والوسـائل            طو
  املهام املرتبطة بتكافؤ الفرص؛ القانونية األخرى للرقابة احلكومية، يف صلب

يف إطار واجبات التنسيق، تتوىل إدارة تكافؤ الفرص، تنسيق وضع وتنفيذ              )ب(  
كثري من الصناعات واجملاالت املهنية واليت ترمي إىل تكريس         الربامج واملفاهيم اليت تؤثر على      

  املساواة بني اجلنسني؛
تضطلع إدارة تكافؤ الفرص، مبقتضى واجباهتـا حيـال االحتـاد األورويب       )ج(  

  : وواجباهتا الدولية، مبا يلي
 واجباهتا املتعلقة بالشؤون اجلنسانية سواء تلك الناشئة عن عـضوية           تؤدي •

  ؛اد األورويب أو عن االلتزامات الدولية األخرىالبلد يف االحت
 تقارير منتظمة عن تنفيذ االتفاقية وتوصياهتا، وكـذلك عـن حتقيـق             تعد •

  ؛أهداف مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع املعين باملرأة
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 يف تسوية قضايا الشكاوى املتعلقة بتطبيق الدولة اهلنغارية ملـضمون       تشارك •
  .االتفاقية

  : ر الواجبات األخرى، تضطلع إدارة تكافؤ الفرص مبا يلييف إطا  )د(  
 تكافؤ الفرص يف حـاالت االلتماسـات        أ ُتصدر املوافقة على إعمال مبد     •

  املرتبطة بظروف حياة الفئات االجتماعية احملرومة؛
   الشبكة الوطنية لتكافؤ الفرص؛تدير •
اليت هتدف  " نيةخطة العمل الوط  " وتنقح الوثيقة االستراتيجية املعنونة      تستعرض •

منائية املتعلقة بالسياسات املهنيـة     اإلإىل حتقيق املساواة بني اجلنسني، واألفكاَر       
  وبالربنامج املهين، وتراقب تنفيذها بالتعاون مع إدارة سياسات األسرة؛

 يف إدارة طلبات العروض املتعلقة بتيسري املـساواة بـني اجلنـسني             تشارك •
  جمال تكافؤ الفرص؛واملندرجة يف أنشطة الوزارة يف 

 املضامني املهنية لالستفادة من املوارد الدولية اليت ُتيّسر املساواة بـني            تضع •
اجلنسني ولالستفادة من املوارد الدولية األخرى ذات الـصلة بواجبـات           
الوزارة، وتشارك يف رصد الربامج املمولة من الصناديق الدولية من حيـث            

  اجلوانب املهنية؛
قابة املهنية على النظام املؤسسي املنشأ من أجل ضـحايا           ومتارس الر  ُتعِمل •

  العنف العائلي وضحايا إساءة املعاملة من األطفال؛
  تضطلع باملهام املتعلقة بالوقاية من االجتار بالبشر والبغاء ومبكافحتهما؛ •
تضطلع مبهام جملس املساواة بني اجلنسني وتنسق عمله مع جملس سياسـة             •

  األسرة؛
اليت تتعلق بربامج الوزارة الرامية إىل تيسري تكـافؤ الفـرص       تضطلع باملهام    •

وضمان املساواة االجتماعية، واليت ال تدخل يف اختـصاصات أي جهـاز            
  .إداري عام آخر أو وحدة تنظيمية تابعة للوزارة

، ستشارك من أجل إشراك شرائح أوسع و.وما زال جملس املساواة بني اجلنسني قائماً  -٩٧
 ومن املتوقع   .، وفقاً خلطط احلكومة   ٢٠١١  أعمال اجمللس اعتباراً من عام     الكنائس كذلك يف  

 من جانب احلكومة أن تـصبح        حمدوداً أن هذا التوسيع سيتيح للجماعات اليت تلقى اهتماماً       
   . املتعلقة باملساواة بني املرأة والرجلملسائل باأكثر وعياً

   .ية وتدعمها مالياًوتقيم إدارة تكافؤ الفرص عالقات مع منظمات مدن  -٩٨
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، ُعقدت سلسلة من الدورات التدريبية حول موضوع املساواة بني          ٢٠٠٩ويف عام     -٩٩
الرجل واملرأة مبشاركة موظفني من مكتب رئيس الوزراء، ووزارة التنمية الريفيـة، ووزارة             

ت املالية،  املوارد الوطنية، ووزارة املالية، ووكالة التنمية الوطنية، ومكتب الضرائب واإليرادا         
 ومتثّل اهلدف الرئيسي من التدريب يف نقل معرفة شاملة وحمددة وعمليـة إىل              .لدولةوخزانة ا 

األخصائيني يف جماالهتم املهنية، مبا يتيح مراعاة اجلانب اجلنساين ونشر األمثلـة اجليـدة يف               
   .املمارسة العملية

 اجلنسانية تابعني جلماعـة     وقد أجريت هذه الدورات بالتعاون مع خرباء يف املسائل          -١٠٠
 ونشرت .الضغط النسائية اهلنغارية، ومسؤولني عن التدريب يف منظمة بودابست لبناء التوافق          

، ألهنـا   "طبيق اهلامشي إىل تعميم التطبيق    من الت "الوزارة املختصة دليالً هلذه السلسلة بعنوان       
بل سواء للمشاركني أو للعدد      أن من شأن هذه املادة أن تتيح معلومات مفيدة يف املستق           تعتقد

  .املتزايد من أصحاب املصلحة
مواد جديدة من أجل سلطات الرقابة التابعة لوكالة التنميـة           أُعّدت وإضافة إىل ذلك،    -١٠١

 وميكن ترتيـل هـذه      .الوطنية، تتضمن حمتويات مكيفة مع املهام األساسية للسلطات املذكورة        
) Consensus Budapest" (توافق بودابـست "ة ـالوطنيوارد املواد من صفحة استقبال وزارة امل

   .)http://www.nfu.hu( التنمية الوطنية ةووكال

  تقييم نظام التعليم:  النمطية القائمة على نوع اجلنسالقوالب    
   .ينص الدستور على متتيع املرأة حبقها يف املساواة يف التعليم  -١٠٢
السلبيات اليت تواجهها املرأة بسبب اإلجناب      ويرد التدبري الذي يهدف إىل احلد من          -١٠٣

املتعلـق   (٢٧- عشر يحاد (٢٣٧/٢٠٠٦ من مرسوم احلكومة     ٢٢ من املادة    ٤يف الفقرة   
بإجراءات القبول يف مؤسسات التعليم العايل؛ ويندرج ذلك يف سياق تنفيذ القانون التاسـع              

ص على منح نقـاط إضـافية        بشأن التعليم العايل، الذي ين     ٢٠٠٥ لعام   ائةوالثالثني بعد امل  
لألمهات الاليت يبقني مع أطفاهلن يف املنازل حىت يتمكن من متابعة دراستهن، األمر الـذي               
 ُيحسِّن من الفرص املتاحة هلن يف سوق العمل، ويزيدهن قدرة على العمل، وُييسِّر إمكانيـة              

   .ةخروجهن من وضعهن اهلش أو استفادهتن على أفضل وجه ممكن من الفرص املتاح
وإضافة إىل ذلك، فعلى الرغم من اجلهود احلكومية، ال يزال التعلـيم يف هنغاريـا                 -١٠٤

منقسماً حسب نوع اجلنس، وهو ما ميكن مالحظته أساساً يف التدريب املهين ويف التعلـيم               
 .ورات تدريبية خارج املدرسة بأعداد أكرب نسبياً مـن الرجـال     وتشارك النساء يف د    .العايل

 للدورات التدريبية اليت تنظم يف إطار سوق العمل يف أن نسبة النـساء              املميزةة  وتتمثل السم 
   . يف املائة نسبة الرجال١٠الاليت يشاركن فيها تفوق بنحو 

 بشأن التعليم العام إىل إدخال العديـد    ١٩٩٣ويرمي القانون التاسع والسبعون لعام        -١٠٥
 وباإلضـافة إىل األسـس النظريـة        .عليم العام من التغيريات اهليكلية واملضامينية يف نظام الت      
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 حواالستراتيجية املطابقة لتوجيهات االحتاد األورويب، يتيح القانون خلفية قانونية لتحديد مالم      
   .الطلبة/التدريب احمللّي الذي تقدمه املؤسسات التعليمية وفقاً الحتياجات التالميذ

عامة ومهنية ميكـن أن تتـيح لـصانعي         بسياسات   بيد أن األسس القانونية مل ُتْتبع       -١٠٦
القرارات وللعاملني يف قطاع التعليم العام فرصة التمرس على مهـارات التنظـيم التربـوي               
   .وفهمها، مبا يشمل عمليات التحقق وأساليب التدريس املراعية الحتياجات التدريس والتعليم

دراسـية ومنـهجيات    الطالب إعداد املنـاهج ال    /وتتطلب تلبية احتياجات التالميذ     -١٠٧
وأدوات التدريس والتعلُّم، مبا ينسجم مع االحتياجات املرتبطة باملسائل اجلنـسانية واإلثنيـة         

   .وبالوضع االجتماعي وبالسلبيات واملزايا الفردية، وذلك وفق منهج قائم على سياسة مهنية
أن ُتقيَّم حمتويات   وينص املرسوم املتعلق جبودة املواد التعليمية والكتب املدرسية على            -١٠٨

الكتب املدرسية يف ضوء مجلة أمور منها ما يتضمنه الكتاب من قوالب منطية وأفكار وأرقام               
   .ورسوم وصور تكرس عدم تكافؤ الفرص

أما بالنسبة لتدريب املعلمني، فإن األسس النظرية واملنهجية للتربية العامة، والتربيـة              -١٠٩
مـواد اختياريـة     انية، والتربية النسوية، أمر يقتصر علـى      املتعددة الثقافات، والتربية اجلنس   

  .ختصصية مندرجة يف برامج اجلامعات أو
وفيما يتعلق باحلالة الراهنة للتعليم العايل ولتدريب املعلمني، ترتبط املواد اليت تتناول              -١١٠
ادة ُتقـّدم   املدرسني، وهو ما يعين أن امل     /سانية ارتباطاً واضحاً باألشخاص    املسائل اجلن  حالياً

   .عندما يسمح بذلك الوضع املرتبط باملدرس
ويالحظ أن وجود تنوع مهين وعلمي واسع النطاق أمر يقيده الـسعي إىل إجيـاد                 -١١١

اف عملية  ، بالرغم من أن أحد أهد     أيضاًجتانس يف التعليم العايل من حيث احملتويات واجلودة         
   . يف اجملتمعاالنفتاح صوب شرائح أوسعهو التنويع و" بولونيا"

وال يكتسي التمييز والتفرقة أمهية تذكر يف سياق التدريب املهين وتدريب الكبـار               -١١٢
   .بسبب تنوع الفئات املستهدفة واجلهات املسؤولة

 بشأن وضع املدرسني يف سوق العمل، يالحظ أنه يف العقد           ٢٠٠٣ووفقاً لتقييم عام      -١١٣
تفعت نسبة املدرسات يف قطاع التعليم العمومي، لكن        معدل أعمار املدرسني وار    املاضي، ارتفع 

التأهيل تراجع مبوازاة مع ارتفاع نسبة املدرسني األصغر سناً احلائزين ملؤهالت            متوسط مستوى 
   . العاملني يف التعليم العمومي يف تعميق اهلوة اجلنسانية بنياًسبب زال هذا الوضع ما و.امعيةج

رسني هم من النساء، إالّ أن نسبتهن يف املناصب اإلدارية          وبالرغم من أن غالبية املد      -١١٤
 ومن مثّ، ميكن بوضوح الوقوف على تأثري هذا         .ض كلما علت مكانة املنصب ومستواه     تنخف

املرأة تظل يف أدىن مستويات التسلسل اهلرمي وتتـاح           أن الذي يتجلى يف   السقف الزجاجي، 
  .هلا فرص أقل من الرجل لشغل مناصب قيادية
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   النمطية اجلنسانية يف وسائل اإلعالمقوالبال    
، املتعلق بالبث اإلذاعي والتلفزيوين، على أالّ       ١٩٩٦تنص أحكام القانون األول لعام        -١١٥

 ويف  .تنتهك أنشطة مقدمي الربامج حقوق اإلنسان وأال حترض على الكراهية بني اجلنـسني            
عاملة فيما يتعلق باملرأة، وجب علـى       حالة عدم تقيد مقدمي الربامج مبتطلبات املساواة يف امل        

   . الوطنية لالتصاالت الشروع يف اختاذ إجراءات ضدهمةاهليئ
وتتحقق اهليئة املذكورة، يف سياق إعداد تقريرها السنوي، مـن نـسبة مـشاركة                -١١٦

نشرات األخبار، والربامج التحليلية، والـربامج      (اجلنسني يف برامج مؤسسات البث الوطنية       
للمشاركني يف نشرات   ) غري املؤسسية (، كانت التركيبة    ٢٠٠٦ ويف عام    .)لعروضالعامة، وا 

 يف املائة من األشخاص الذين يظهرون يف        ٨٠ فكان أكثر من     . حٍد بعيد  األخبار متفاوتة إىل  
 واّتضح أن الوضع أفضل قليالً يف نشرات أخبار القنـوات التلفزيونيـة             .ج من الرجال  الربام

تباين يف املـشاركة ُوجـد يف        لكن أهم  ،) يف املائة  ٢٤ة مقارنة بنسبة     يف املائ  ٧٦(التجارية  
   .) يف املائة٨٧نسبة الرجال (نشرات األخبار والربامج التحليلية إلحدى اإلذاعات العامة 

 شـخص يف    ٣٨ ٠٠٠ مـا جمموعـه      ٢٠٠٦ووفقاً لبيانات اهليئة، شارك يف عام         -١١٧
 وفيما يتعلق .) يف املائة٣٧(الباكر على أكرب نسبة الربامج، واستحوذ برنامج ُيبث يف الصباح     

  إذ شكلت النساء ربـع ضـيوف       .بنسبة مشاركة اجلنسني، يوجد تفاوت كبري بني الربامج       
 ويف الوقت ذاته، فإن الربامج التحليلية لعدة        . قناة تلفزيونية جتارية   تبثهبرامج حتليلي وتعليمي    

 .كل الرجـال ثالثـة أربـاع ضـيوفها        مؤسسات ميكن أن تعترب برامج ذكورية، حيث ش       
 ٦٠,٤(وباختصار، تفوق نسبة مشاركة الرجال يف الربامج مشاركة النساء فيها بستة أمثال             

   .)ئة يف املا٨,٣يف املائة باملقارنة مع 
 مشارك، لكن ٥٥ ٠٠٠، بلغ عدد املشاركني يف الربامج ما جمموعه ٢٠٠٩ويف عام   -١١٨

 ومثّلت النـساء  .ني الربامج من حيث نسبة مشاركة اجلنسني  ميكن مالحظة تفاوت كبري فيما ب     
 وكان الربنامج الذي يقدم أكرب عدد مـن         .السياسية نسبة تفوق ربع عدد ضيوف     يف الربامج   

، وهو ُيبث كل يوم؛ وتبني مقارنة هذه النسبة         ) يف املائة  ٦٩,٨( أيضاً   ياسياًالضيوف الذكور س  
 اخنفضت مشاركة النساء يف الـربامج املنوعـة          وقد . حدوث حتّسن بسيط   ٢٠٠٦بأرقام عام   

  .) يف املائة١١,١ يف املائة باملقارنة مع ١٢,١(اخنفاضاً طفيفاً باملقارنة مع الفترات السابقة 
 أن البيانات اجملمعـة     ويوجد عدد قليل من الربامج اليت تستهدف فئات حمددة، علماً           -١١٩

 تبني أن التلفزيون هو املـصدر اإلعالمـي         بشأن مشاهدة التلفزيون واالستماع إىل اإلذاعة     
 وتتشكل هذه الفئة يف املقـام األول مـن          . سنة ١٨األساسي لنحو ثلثي السكان فوق سن       

 . من النساء واألشخاص ذوي املؤهالت املتدنية       عاماً ٥٠ أعمارهم   اوزاألشخاص الذين تتج  
 يف  ٧مصدر إعالمي هلم    ويف املقابل، مل تتجاوز نسبة األشخاص الذين يعتربون اإلذاعة أهم           

 وتـشكل اإلذاعـة     .املائة، ويسبق اإلذاعة يف هذا الصدد اإلنترنت وحىت الصحافة املكتوبة         
أن معظم مستخدمي اإلنترنـت       سنة، يف حني   ١٩-١٨ مرية جيداً للفئة الع   مصدراً إعالمياً 

  .وقراء الصحافة املكتوبة هم من الرجال واألشخاص ذوي املؤهالت العالية
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ظهر نتائج عدة دراسات استقصائية حملية ودولية أن وسائل اإلعـالم اهلنغاريـة             وُت  -١٢٠
تنقل رسالة جمحفـة    ) سواء كانت عمومية أو جتارية أو وسائل بديلة       ( واملطبوعة   اإللكترونية

، وذلك من حيث مـا تتناولـه مـن     يف اجملالني االجتماعي والثقايف    عن وضع املرأة ودورها   
صورة وخطاب، سواء تعلق األمر بتصوير املرأة يف بيئة خاصـة   تروج له من  وما موضوعات
   . وكل هذا يعزز وحيفز تأثري اآلراء النمطية النامجة عن التصورات التقليدية.أو عامة
بوجـود  " قبوهلا"وإضافة إىل أن وسائل اإلعالم تنقل صورة جمحفة عن املرأة، فإن              -١٢١

؛ وبالتايل ينبغـي أن تكـون        سافراً ييزاًخطاب وسلوك متحيزين ضد املرأة يشكل بدوره مت       
وسائل اإلعالم موضع انتقاد من جانب اجملتمع، وأن تكرس معايري يتوقع يف ضـوئها عـدم                

   . على متييز يف حق األقلياتتنطويالقبول بأساليب اتصال 
وتتسم بعض اهليئات املسؤولة عن التدقيق والتنظيم الذايت بعدم وعيهـا بالقـضايا               -١٢٢
 وال تتاح يف الوقت     .)مثل هيئة التنظيم الذايت لقطاع اإلعالنات     (ية وبافتقادها للفعالية    اجلنسان

عمل أمني مظامل    م وبشأن الراهن أي بيانات ميكن االستناد إليها بشأن تشغيل وسائل اإلعال         
  . االتصاالت التابع للهيئةطاعق

ن مـن الـصعب علـى       ويالحظ أن التعقيد واالختالل النسيب ملهنة اإلعالم جيعال         -١٢٣
األوساط املدنية ممارسة ضغوط على وسائل اإلعالم، ومساءلتها وتـشجيعها علـى وضـع          

   .استراتيجيات يف هذا الصدد
وعلى صعيد مهنة الصحافة وتدريب الصحفيني واألخصائيني يف جمال االتصاالت،            -١٢٤

يتها يف انعـدام الـوعي   العلوم االجتماعية وعدم إدراك أمه   يسهم االفتقار إىل املعرفة يف جمال     
   .العام بالشؤون اجلنسانية لدى وسائل اإلعالم

   احلكومية للقضاء على القوالب النمطيةالتدابري    
يشكل القضاء على القوالب النمطية أحد أهم شروط حتقيق املساواة بـني النـساء                -١٢٥

   .والرجال
 ة بني املرأة والرجل كتاباً    ، أعدت الوزارة املسؤولة عن تعزيز املساوا      ٢٠٠٧ويف عام     -١٢٦

،  وإضافة إىل ذلك   . للتعليم الثانوي يتناول دور املرأة يف تاريخ القرن العشرين          تكميلياً مدرسياً
أدوار متعـددة، ال دور     "تألف من مخسة أجزاء، حتت عنـوان        أنتجت سلسلة من األفالم ت    

، أُصدرت مواد   ٢٠٠٨ام   ويف ع  . مسألة القوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس      تتناول،  "واحد
   . عن قرص دي يف دي ونشرات إعالميةمساعدة للمدرسني، فضالً

، دعمت احلكومة دورة معتمدة يف منهاج ماجستري التاريخ عن دور           ٢٠٠٩ويف عام     -١٢٧
 ومشلت الفئة املستهدفة مدرسي التاريخ والعلـوم االجتماعيـة يف املـدارس االبتدائيـة       .املرأة

 .لطالب الذين يواصلون دراساهتم يف املدارس الثانوية واجلامعات والكليات        والثانوية، وكذلك ا  
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 ترمي إىل تيسري نشر فكر يدعو، يف مجيع جماالت احلياة، إىل قيم ترتكز علـى                دورةوكانت ال 
  .املساواة وتناهض القوالب النمطية التقليدية اليت حتوِّر أدوار األشخاص حبسب جنسهم

  :دورة فيما يليومتثلت أهم عناصر ال  -١٢٨
سلسلة حماضرات تتناول مسألة حترر املرأة عرب التاريخ وأثر ذلك يف اجملـال         )أ(  

السياسي، واحلق يف التصويت، واالقتصاد، واجملتمع، والتعليم، واحلياة اليومية، والعقليات يف           
  هنغاريا يف القرنني التاسع عشر والعشرين؛

يف املوقع الشبكي ألهم جملـة تعـىن        نشر حمتوى احملاضرات ومواد إضافية        )ب(  
  ؛ )www.rubicon.hu(بالتاريخ 
إعداد تسجيالت دي يف دي للمحاضرات ونـشرها إىل جانـب مـواد               )ج(  
   .الربنامج
  . دورة تدريبية مصغرة على املستوى الوطين٢٠١٠وعقدت يف عام   -١٢٩
شطة إعالمية خمتلفة،   ومن أجل إثارة انتباه اجملتمع على حنو فّعال، دعمت احلكومة أن            -١٣٠

  : تتضمن ما يلي
:  أتيحت على موقع يوتيـوب     Sztereokopiaحتت عنوان    مسابقة تسجيالت قصرية   •

http://www.youtube.com/results?search_query=sztereok%C3%B3pia&aq=f؛  
  ؛على القناة التلفزيونية العمومية" من وجهة نظر املرأة" برنامج بث •
التوعية مبسألة تكافؤ الفرص وإبرازهـا يف       : م اهلنغاري  عروض خالل أسبوع الفيل    •

   .أفالم تثقيفية تستهدف شرائح أوسع من اجلمهور من خالل املهرجان
أدوار متعـددة   " مباشرة وغري مباشرة، وُعرض فيلم     واكتست هذه التوعية أشكاالً     -١٣١

رية انـب تـسجيالت قـص     على حنو متواصل يف فضاءات جمتمعيـة، إىل ج        " دور واحد  ال
   .إعالنية ومواد
  .ى املشاهد اليت كانت موضع توضيبومل تعرض يف القاعات بصورة متواصلة سو  -١٣٢
موضـبة يف   ) مقدمة من الـوزارة   (قاعات املهرجان تسجيالت قصرية      وعرضت يف   -١٣٣

   .قالب إشهاري، وذلك قبل بدء عرض األفالم املربجمة
وية بناًء على قرار جلنـة      لوزارة جائزة فئ  وخالل حفل اختتام املهرجان، سلّم ممثل ا        -١٣٤

   .التحكيم
اليت أنتجتـها القنـاة التلفزيونيـة       " من وجهة نظر املرأة   "وزارة سلسلة   ودعمت ال   -١٣٥

 وقد تناولت السلسلة قضايا رئيسية مثل التوفيق بني العمـل واحليـاة اخلاصـة،               .العمومية
  .العنف العائلي، أو التحرش اجلنسي يف أماكن العمل أو
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   ضد املرأةالعنف    
 والتـسعني   ياعتمد الربملان تعديالً للقانون اجلنائي من خـالل القـانون احلـاد             -١٣٦
، الذي ينص على إصدار أوامر محاية من اإليذاء كوسيلة ٢٠٠٥يوليه / متوز٤ يف ٢٠٠٥ لعام

  .ضوابط سلوكية خالل فترة اختبارية لفرض
، جيـوز   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١نفاذ يف   ووفقاً هلذا القانون الذي دخل حّيز ال        -١٣٧

للمحكمة، أو، يف حالة تأجيل قرار االهتام، للمدعي العام، أن اختاذ قرار ينص على التزامات               
وضوابط سلوكية، وإصدار أمر يف هذا السياق مينع الشخص املشمول به من االقتراب مـن               

   . يتلقى فيها تعليمه عمله أو من املؤسسة اليتف املتضرر أو من شقته أو من مكانالطر
وإضافة إىل ذلك، كان من الضروري استحداث إمكانية إصدار أوامر احلماية مـن               -١٣٨

 وحتقيقاً هلـذه    .جراء املتعلق هبا وإمنا أيضاً قبل استكماله      اإل اإليذاء ليس فقط بعد استكمال    
اسـع عـشر    الغاية، اسُتحدث إجراء احلماية من اإليذاء كتدبري قسري جديد يف القانون الت           

  .٢٠٠٦يوليه / متوز١نائية، وذلك اعتباراً من  باإلجراءات اجلملتعلق ا١٩٩٨ لعام
وجيوز إصدار أمر محاية من اإليذاء يسري ملدة تتراوح من عشرة أيام إىل ستني يومـاً                  -١٣٩

 إذا وجدت أسباب معقولة توحي بأن الشخص الذي يصدر األمر يف حقه قد يرتكب أفعـاالً               
بالسجن، وذلك بناًء على طلب من املدعي العام، أو املدعي اخلاص، أو وكيـل              ُيعاقب عليها   

الطرف املدين، أو الطرف املتضرر، أو املمثل القانوين للشخص عدمي األهلية أو الشخص ناقص              
   .األهلية، وكذلك املمثل القانوين للقاصر الذي يعيش يف نفس املرتل مع الشخص املتهم

  :  أثناء فترة سريان أمر احلماية من اإليذاء مراعاة يليوجيب على املتهم يف  -١٤٠
 الشقة املشمولة بقرار احملكمة، والبقاء بعيداً عنها طوال الفترة اليت حتـددها             مغادرة •

  ؛احملكمة
 عن الشخص احملدد أو عن مكان إقامته أو عمله أو املؤسسة اليت يتلقى فيها               االبتعاد •

عاية الصحية أو املكان الذي يأتيه هذا الـشخص         تعليمه أو تدريبه أو يتلقى فيها الر      
  ؛ألغراض دينية، وذلك طوال الفترة اليت حتددها احملكمة

  . عن االتصال بالشخص احملدد بشكل مباشر أو غري مباشراالمتناع •
أحكام أمر احلماية من اإليذاء، فإن الشخص الـذي          وإذا حدث أن انُتهكت عمداً      -١٤١

مل تكن هناك ضرورة      االحتجاز رهن احملاكمة وقد ُيغرَّم إن      صدر األمر يف حقه قد يوضع يف      
  .إلجراء االحتجاز

 بشأن  ٢٠٠٩ القانون الثاين والسبعني لعام      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٢واعتمد الربملان يف      -١٤٢
القانون الثـاين   "    بيشار إليه فيما يلي     (أوامر احلماية من اإليذاء املتعلقة بالعنف بني األقارب،         

   .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١، الذي دخل حّيز النفاذ منذ )٢٠٠٩ لعام والسبعني
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نفاً بـني األقـارب     ، يعترب ما يلي ع    ٢٠٠٩ومبوجب القانون الثاين والسبعني لعام        -١٤٣
، والقّيمون  ن، واملتعاشرون بناء على صك مدين     ، واألقرباء، واألزواج السابقو   أقرب األقرباء (

ضوعون حتت القوامة، واألوصياء، واألشخاص املوضوعون حتت       القانونيون، واألشخاص املو  
  : ما حيدده القانون املدينفقالوصاية، و

 الصادر عن املعتدي يف حق املعتدى عليه، مبا يهدد بصورة خطرية ومباشـرة              الفعل •
  ؛وحقه يف تقرير هويته اجلنسية وسالمته البدنية والعقلية وحياته كرامته

يف حق املعتدى عليه، مبا يهدد بصورة خطرية ومباشـرة           من جانب املعتدي     التقصري •
يـشار  (كرامته وحياته وحقه يف تقرير هويته اجلنسية وسالمته البدنيـة والعقليـة             

العنـف    "  ب" التقصري من جانب املعتدي   "و" الفعل الصادر عن املعتدي   "يلي إىل    فيما
  .")بني األقارب

 على أنه جيوز للشرطة أن تصدر أمـر         ٢٠٠٩وينص القانون الثاين والسبعون لعام        -١٤٤
 ساعة إذا ُوجد اشتباهُ مربر حبدوث عنف، بناء علـى      ٧٢ يسري ملدة    محاية من اإليذاء مؤقتاً   

مجيع ظروف احلادث ومع إيالء اهتمام خاص للوقائع الواردة على لسان املعتدي واملعتـدى              
عنـف، وسـلوك     حدوث العنف بني األقارب، وعالمات هذا ال       مكانعليه؛ ويشمل ذلك    

  .املعتدي والشخص املعتدى عليه، ونوع العالقة بينهما
تتخذ الـشرطة، حبكـم      وعند إصدار أمرِ محايٍة من اإليذاء مؤقٍت من هذا النوع،           -١٤٥

وظيفتها، إجراءات قضائية غري تنازعية من أجل استصدار أمر وقائي من احملكمـة يف هـذا                
ملعتدى عليه أو لـشخص     من ذوي الشخص ا    وإضافة إىل ذلك، جيوز أيضاً لشخص        .الصدد

   . يطلب اختاذ إجراء من هذا القبيلأن) نون املدينوفق ما حيدده القا(من أقاربه 
 يومـاً   ٣٠وجيوز للمحكمة إصدار أمر وقائي من هذا القبيل يسري ملدة أقـصاها               -١٤٦

  . بعد انقضاء هذه املدةويصبح الغياً
 القانونيـة لعـدم مراعـاة      آلثـار  ا ٢٠٠٩ن لعام   وقد حّدد القانون الثاين والسبعو      -١٤٧
 فوفقاً للتعديل املدخل علـى القـانون التاسـع والـستني            .أمر احلماية من اإليذاء    أحكام
ون أحكام أمـر    ، فإن األشخاص الذين ينتهك     فيما يتعلق مبخالفة تلك األحكام     ١٩٩٩ لعام

اقبوا بالسجن أو بدفع غرامة تصل      ، ميكن أن يع    أو هنائياً   سواء كان مؤقتاً   ،احلماية من اإليذاء  
  . فورنت هنغاري١٥٠ ٠٠٠ إىل

الفةً للقانون إذا مل يكـن      وُيعترب استصدار أمر محاية من اإليذاء على أساس وقائي خم           -١٤٨
  . فورنت هنغاري١٥٠ ٠٠٠ وُيعاقب على ذلك بغرامة تصل إىل مربراً
يشار إليـه فيمـا يلـي        ( بشأن القانون اجلنائي   ١٩٧٨وينص القانون الرابع لعام       -١٤٩

 كـانون   ١على عقوبة التحرش، اليت أصبحت سـارية اعتبـاراً مـن            ") القانون اجلنائي "  ب
 وحبكم القانون املذكور، فإن الشخص الذي يتحرش بانتظام أو بـشكل     .٢٠٠٨يناير  /الثاين
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 أو للتدخل يف حياته اخلاصة أو حياته اليومية بـصورة           ترويعهدائم وعن قصد بشخص آخر ل     
 .تعسفية ُيعاقب بالسجن ملدة تصل إىل سنة واحدة، ما مل يقترن ذلك جبرمية خطرية أخـرى               

وُتفرض عقوبات أكثر صرامة يف احلاالت املوصوفة إذا كان املعتدى عليه هو الزوج السابق              
 حتت وصايته أو إشـرافه أو رعايتـه         للمعتدي أو عشريه بناء على صك قانوين أو شخصاً        

  . منهياً طبيتلقى عالجاً أو
، الذي  ٢٠٠٨ سريان القانون التاسع والسبعني لعام       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١وبدأ يف     -١٥٠

 .تعديالت على القانون اجلنائي تتعلق حبماية القانون والنظام وسري العدالـة           أدخلت مبوجبه 
ينية وُعدِّل يف مجلة أمور وصف العنف ضد أفراد اجلماعات الوطنية أو اإلثنية أو العرقية أو الد         

، ووّسع القانون من نطاق احلماية اليت يتيحها القانون         "العنف ضد أفراد فئات من اجملتمع      "ىلإ
التحضري للجرائم    على املعاقبة على   اجلنائي جملموعات معّينة من السكان، وأصبح ينص أيضاً       

  .املرتكبة يف هذا السياق
 / آب ٩ النفـاذ يف     وفيما يلي أهم أحكام القانون اجلنـائي الـيت دخلـت حّيـز              -١٥١

  : ٢٠٠٩ أغسطس
 قتلُ أو إصابةُ شخص غري قادر على الدفاع عن نفسه وانتهاك احلرية الفرديـة               يعترب •

  ؛جرائم موصوفة
 من القانون اجلنائي أن الشخص غري القادر علـى          ١٣٧ من املادة    ١٨تعرف الفقرة    •

م بـسبب    أن يقـاو    أو هنائياً  مؤقتاً الدفاع عن نفسه هو الشخص الذي ال يستطيع       
  ؛وضعه أو حالته

 عنـف   للداللة على األشخاص الذين ارتكبوا جرائم     " اجملرم املعاود "أُدخل مصطلح    •
تشمل فيما تشمله جرائم القتل، والقتـل مـن         (ضد أشخاص يف ثالث مناسبات      

الدرجة الثانية، واإلصابة اجلسدية، واإلكراه، والعنف ضد أفراد فئة مـن اجملتمـع،             
  ؛)اء العامواالغتصاب، وخدش احلي

 يستفيد اجملرم املعاود من إجراء إطالق السراح املشروط وال من تعليـق عقوبـة               ال •
  .السجن

، ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢٣ومبوجب تعديل القانون اجلنائي الذي دخل حّيز النفاذ يف            -١٥٢
ا ُيزاد احلد األقصى لعقوبة السجن مبقدار الضعف عندما يتعلق األمر جبرائم العنف اليت يرتكبه             

 سنة، جاز أن ُيعاقب   ٢٠اوز هذا احلد األقصى      ووفقاً هلذا القانون، إذا جت     .اجملرمون املعاودون 
   .على اجلرمية بالسجن مدى احلياة

 ٤٥/٢٠٠٣ويرد بيان وتعريف الواجبات اليت تقع على احلكومة يف قرار الربملـان               -١٥٣
 العنف العائلي ومعاجلتـه علـى       املتعلق بوضع االستراتيجية الوطنية للوقاية من     ) ١٦-رابعاً(

املتعلق باالستراتيجية الوطنية للوقاية مـن      ) ٢٨-عاشراً (١١٥/٢٠٣فعال وقرار الربملان     حنو
  .اجلرمية يف اجملتمع
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لذلك، أنشأت هنغاريا نظاماً مؤسسياً فريداً ُيدار بدعم من الدولة وتشمل عناصره              -١٥٤
  :ما يلي

 منها يف الوقت الراهن على الصعيد       ١٠عمل   وت -شبكات إقليمية ملعاجلة األزمات      •
  ؛الوطين

 ساعة يف اليوم، جماناً، يف      ٢٤ هاتفية وطنية ملعاجلة األزمات واالستعالم تعمل        خدمة •
  ؛كل أحناء البلد

  ؛معهد وطين/ سريمأوى •
 وسائل اإلعالم، وتقدمي عروض متنقلة، وعقد مؤمترات دوريـة، وتنظـيم            إشراك •

  ؛صائيني، وذلك هبدف توعية اجلمهورمناقشات مائدة مستديرة لألخ
  ؛البلديات ومنظمات اجملتمع املدينو بتعاون مع الوزارة إنشاء نظام ملساعدة الضحايا •
 الضحايا من االستفادة من شقق تابعة للبلديات ملدة مخس سنوات، بينما تقّدم           متكني •

  .هلم املساعدة من قبل أخصائيني
   يلخص أهداف الشبكةجدول
  املهنية األنشطة   التشغيلي اهلدف

ساعدة مهنية ميكـن    مّد األشخاص الذين يواجهون أزمات مب       -١   نهجياملو هينامل عملال
   .االستفادة منها يف مجيع املناطق

 املعلومات مع بأنشطة تتعلق جب   ٢٠٠٦اضطالع الوزارة منذ عام       -٢   
 مبـشاركة  - والتحلـيالت  االستقصائية الدراسات وإجراء ومعاجلتها،

 املعلومـات  وتقدمي خدمات مهنية مستندة إىل     - خربة ذوي ينيأخصائ
   .الوزارةة حتت إشراف ناقشاملو التدريبوقائمة على  األساسية

 اخلدمات جمال يف مالئمة معلومات تكنولوجيااالعتماد على     -٣   
  .اإلنسانية

تقدمي مشورة مهنية إىل احلكومات احمللية واملنظمات املدنيـة،           -٤   
مع دعم الرعاية غري املباشرة جملموعات مستهدفة، بواسطة الـشبكة          

  .اإلقليمية
تقدمي رعاية اجتماعية وإدارية وغري ذلك من أوجه الرعايـة،            -١   الضحايا رعاية

الـذين  وتقدمي املساعدة املباشرة إىل ضحايا العنـف واألشـخاص          
يواجهــون أزمــات، وكــذلك إىل الــضحايا األشــخاص ذوي 

  .االحتياجات اخلاصة ممن حيتاجون للمساعدة
تقدمي خدمات يف جمال العمل والتدريب، واملشورة النفـسية           -٢   

  .والقانونية، وخدمات املعلومات، وتنظيم تلك اخلدمات وتشغيلها



CEDAW/C/HUN/7-8 

GE.11-45948 34 

  املهنية األنشطة   التشغيلي اهلدف
، وعقد  تقدمي خدمات ذات طابع توجيهي، وخدمات وساطة        -٣   

  .اجتماعات أسرية
 اجتماعيـة  بيئة يف الضحايا إدماج وإعادة ةمهني إجياد وظائف   -٤   

  .مأمونة
 حاالت عدد من واحلد العائلي العنف

 االتـصال  أدوات خالل من األزمات
  واملعلومات

  يف اجملال االجتمـاعي،    اإلعالم ووسائل الدعاية من االستفادة  -١ 
  .البيانات محايةحقوق األشخاص وحق  احترام مع

الترويج خلطة العمل وتنفيذ التدابري والربامج الرامية إىل احلـد            -٢   
من العنف العائلي، وتوزيع منشورات إعالمية، حيث يستفيد أعضاء         

القناة التلفزيونيـة   (الشبكة من وسائل اإلعالم اليت تعمل يف املنطقة         
  ).احمللية، والصحافة

ختطيط وتنظيم وتنفيذ التدابري والربامج اهلادفة إىل تطوير شبكة    -١  تواصلواحلفاظ على ال إقامة الشبكات
  .معاجلة األزمات وتوسعها املستمر

  .املشاريع وإدارة املوارد تنمية  -٢   
الكشف عن املبادرات الرئيسية واملدنية ذات الصلة باألزمات،        -٣   

  .وحتليل اخلربات املكتسبة ونشرها
  .رصد نظام  -١   )التقنية دةاملساع (املهين الدعم

  . ذات طابع مهينعمل وحلقات ومؤمترات برامج  -٢   
  . والنشراالتصال أنشطة وتنفيذ ختطيط  -٣   
  .ات العموميةاإلدارالتوفيق بني أعمال   -٤   
  . العامةالسياسات شىتب املتعلقة اخلربة نقل  -٥   

املعنية مبـسألة العنـف      األخرىوأنشأت الوزارة جلنة رصد بالتعاون مع الوزارات          -١٥٥
 ويتمثل اهلدف من ذلـك يف       .العائلي من أجل متابعة الربنامج وضمان أداء ذي جودة عالية         

، ملتابعة تنفيذ الربنامج ومراقبة أوجه صرف املـساعدات         إنشاء نظام للرصد والتقييم واإلنذار    
ق األهداف على االستعراض     وإضافة إىل ذلك، ُيعتمد يف حتقي      .املمنوحة من ِقبل اجلهة املشرفة    

املستمر لآلراء بشأن الربنامج، من أجل حتليل النتائج واآلثار، وإبراز العناصـر الناجحـة،              
 ويتلقى املسؤولون عن الربنامج تعقيبات مـستمرة        .لةوتفادي األخطاء وأوجه القصور احملتم    

 خطة عمل    وأتاح ذلك وضع   .بشأن تنفيذه، ال سيما بشأن ما يواجهه من مشاكل وثغرات         
   .للفترة القادمة ُتبّين خمتلف أساليب تسوية املشاكل يف املستقبل



CEDAW/C/HUN/7-8 

35 GE.11-45948 

ويتألف نظام الرصد من مكونني أساسيني يتعلقان بتقييم العمليات املهنيـة وتقيـيم        -١٥٦
   .العمليات املالية

 .وتتمثل أهم مسة للربنامج يف توفري احلماية الفورية لألشـخاص املعتـدى علـيهم               -١٥٧
ف، عمل اجتماعي مكثّ  ( تنفيذ برنامج متكامل للمساعدة ومعاجلة األزمات        ستقبالًويتوخى م 

، مـع   ) ومساعدة نفسية وقانونية مستمرة    إنذار أكثر كفاءة، ودعم اجتماعي فوري،      ونظام
   .االضطالع مبا يلزم من إجراءات وقائية ورعاية ومتابعة

 أتيحت املساعدة املقدمة    ،٢٠٠٧ففي عام   : ويتوسع نطاق الشبكة بصورة متواصلة      -١٥٨
 ١٠  ب ٢٠٠٨ شخصاً من خالل املنظمات، بينما ازداد هذا العـدد يف عـام      ٢٥ملا جمموعه   
 وبدأ رؤساء   .٢٠١١ ومثة مؤسسة جديدة من املتوقع أن تنضم إىل الشبكة يف عام             .أشخاص

، ٢٠٠٥ديـسمرب   /الربنامج اإلقليمي يف وضع بروتوكوالت مهنية حملية يف كـانون األول          
  .٢٠٠٦ ألنشطتهم منذ عام وأضحت هذه الربوتوكوالت أساساً

وتتعاون مراكز األزمات املشاركة يف النموذج التجرييب تعاوناً وثيقاً مع كـل مـن           -١٥٩
إدارة األزمات الوطنية واجلهة املشرفة على خدمة هاتف االستعالم، والسلطات املعنية بقضايا            

تماعية ومحاية الطفل، وغريها مـن املنظمـات        العمالء، وكذلك مع منظمات احلماية االج     
  .)أعضاء نظام اإلنذار(

املنـازل املؤقتـة    "وإضافة إىل شبكة معاجلة األزمات، يوجد يف هنغاريا أيضاً نظام             -١٦٠
من األشخاص، مبن فيهم ضحايا العنف العـائلي،         ٢ ٩٠١ اليت ميكن أن تستوعب   " لُألسر

انون؛ وبعض تلك املنازل ال يستفيد منـها سـوى          الذين ميكنهم االستفادة منها مبوجب الق     
  . أن استفادهتم من منازل أخرى حتدد على أساس قائمة انتظارضحايا العنف العائلي، علماً

بـني   وتتوىل شبكة معاجلة األزمات اإلقليمية مجع البيانات املتعلقة بضحايا العنـف            -١٦١
   .األطفالاألزواج واملتعاشرين والبيانات املتعلقة بالضحايا من 

  .وتستفيد مراكز األزمات من التعاون مع املنظمات املدنية ووسائل اإلعالم  -١٦٢
وُعرض برنامج إدارة األزمات من خالل القنوات التلفزيونية اإلقليمية واحمللية؛ وتقدم          -١٦٣

ملن يتعرضـون  " أُسر ُمتبّنيه"مدن كثرية مساعدة للذين يتركون الربنامج، وذلك بالبحث عن  
   .وتوفري سكن وتقوم املنظمات املدنية بتقدمي مساعدة من خالل البحث عن عمل .ساءةلإل

  اخلدمة الوطنية اهلاتفية لالستعالم ومعاجلة األزمات     
يف إطار التجربة النموذجية، ولتحديث خدمة املساعدة اهلاتفية، أُنـشئت مـصلحة              -١٦٤

وتقدم  .ستعانة هبا يف مجيع أحناء البلد      ساعة يف اليوم وميكن اال     ٢٤لتقدمي خدمة جمانية تعمل     
 ويقـدم اخلدمـة موظفـون       .٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١عالم منذ   املصلحةُ خدمة هاتف االست   
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 وُيـستند يف    .مؤهلون يف جمال الصحة العقلية، والسياسة االجتماعية، واخلدمات االجتماعية        
  .تقدمي اخلدمة إىل بروتوكول مهين أعدته املصلحة

 ساعة يف   ٢٤دمة املساعدة اهلاتفية، يتوىل شخصان تلقي املكاملات ملدة         ويف إطار خ    -١٦٥
اليوم، واختاذ تدابري فورية بعد االتصال بأعضاء الشبكة أو إبـالغ املنظمـات األقـرب إىل          

 ويتـوىل موظفـو املـصلحة       .ملتِمس املساعدة إذا مل تكن هناك حاجة الختاذ إجراء فوري         
س املساعدة واملكاتب واملؤسسات واهليئات املـشاركة       حل املشكلة ويطلبون من متلمِ     رصد

وهـو  (وف اليت يواجهها هذا الشخص أن تقدم معلومات عن مآل املـسألة             يف حتسني الظر  
  .)حيدث بصفة عامة ما

وقبل إطالق خدمة هاتف االستعالم، تلقى موظفو املصلحة دورة تدريبيـة مهنيـة               -١٦٦
 جزًءا ال يتجزأ من عملية اخلدمة حـىت بعـد            ويشكل التدريب املستمر للموظفني    .مكتملة

 وعالوة على ذلك، يقوم عمل املـصلحة       .)يتصل مبوضوع االجتار بالبشر    فيما   مثالً(إطالقها  
على عقد اجتماعات داخلية ومناقشة القضايا وعلى اإلشراف، ويستعان يف سـياق ذلـك              

مبادئ االحتاد الـدويل  (ة  وتراعي خدمة هاتف األزمات املبادئ الدولي.بقاعدة بيانات حديثة 
، والقواعد القانونية السارية، واملتطلبـات      (IFOTES)للخدمات اهلاتفية يف حاالت الطوارئ      

 يف املائة آلـت     ٦٨,٢٦ مكاملة، منها    ٥٣ ٤٢٦، وردت   ٢٠٠٨ ويف عام    .األخالقية للمهنة 
  . السابقة مقارنة باألعوام يف املائة١٠  بنسبةإىل نتيجة إجيابية، وهو ما ميثل حتسناً

 وتتعلق املكاملات املتلقاة من خالل خدمة هاتف االستعالم، يف معظـم األحيـان،              -١٦٧
 وعلى غرار السنوات السابقة، اتصل باخلدمة ما        .باملشاكل العائلية واإليذاء والعنف العائليني    

 وبلغ عدد األشـخاص     .٢٠١٠ من األشخاص يف النصف األول من عام         ١ ٠١٠جمموعه  
   . شخصا٢٠ً سنة ٦٠م الذين تفوق أعمارهم املعتدى عليه

واستناداً إىل اخلربة املكتسبة حىت اآلن، يزيد عدد املتصالت من اإلناث على عـدد                -١٦٨
يف  ٣١,٥٨يف املائـة و    ٦٨,٤٢، بلغت نسبة الفئتني     ٢٠٠٨ ففي عام    .املتصلني من الذكور  

يف األشـهر الـستة األوىل مـن         وفيما يتعلق جبميع املكاملات اليت وردت        .املائة على التوايل  
يف املائة   ٧٧,٤١ لغت نسبة املتصالت اإلناث   واليت آلت إىل نتيجة إجيابية، فقد ب       ٢٠١٠ عام

  .)٧٤٦(يف املائة  ٢٢,٥٩، يف حني بلغت نسبة املتصلني الذكور )٢ ٥٥٧(
ويالحظ أن املتصالت اإلناث هن يف املقام األول من األمهات الاليت هلـن عـدة                 -١٦٩
 وتـشكل املكاملـات ذات الـصلة    .، ومن بينهن عدد قليل فقط من النساء العازبات    أطفال

 وكانت طلبات احلصول على املشورة أكثر تواترا مـن          .عنف العائلي أكثر املكاملات عدداً    بال
   .تلك املتعلقة بالسكن
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وتقيم املصلحة عالقات مع مجيع السلطات واملؤسسات واملنظمات املدنيـة الـيت              -١٧٠
مثل الـشرطة، والـدوائر الـصحية       (ع مواجهة العنف العائلي وتعمل من أجل ذلك         طيتتس

   .)الوطنية، واملقر العام الوطين حلرس احلدود، وحنو ذلك
وجتري املصلحة اتصاالت مهنية جيدة مع أطراف نظام اإلنذار، سواء مع املؤسسات              -١٧١

ية مع الشبكة اإلقليمية ملعاجلة      وهي حتافظ على إجراء اتصاالت يوم      .أو مع املنظمات املدنية   
  .لحة لقاءات مهنية مشتركة بدعم حكومي وتنظم املص.األزمات، وتبلّغ عن شواغر السكن

  املأوى السري    
 وتتمثّل مهمته يف محاية النساء الاليت تعرضن        .٢٠٠٦فرباير  /افُتتح املأوى يف شباط     -١٧٢

   .ل شاملة ملشاكلهنإليذاء شديد، سواء كان هلن أطفال أو ال، وتقدمي حلو

  برنامج االستقالل التدرجيي    
" برنـامج االسـتقالل التـدرجيي     " يسمى    برناجماً ٢٠٠٨أطلقت احلكومة يف عام       -١٧٣

كنموذج ينفذ يف ثالث مقاطعات لتمكني املعتدى عليهم من جتنب العودة إىل املعتدي بعـد               
 ٥شقة توفرها احلكومة احمللية ملدة  ويتيح هذا الربنامج للمعتدى عليه العيش يف .معاجلة األزمة

 وللحصول علـى هـذه   . للبحث عن عملسنوات، وذلك إىل جانب ما يتلقاه من مساعدة    
املساعدة يتعهد الشخص املعتدى عليه باالدخار، وبتحديد هدف له يف احلياة، وبالعمل على             

 باالعتماد علـى    حتسني وضعه املايل أثناء فترة االستفادة من الربنامج ليتمكن من شراء شقة           
 . شقة من شـقق البلديـة      موارد ائتمانية أو من تلبية الشروط الالزمة لطلب احلصول على         

وموجهون اجتماعيون مساعدة    سياق الربنامج التجرييب، يقدم قانونيون وأطباء نفسانيون       ويف
   .إىل املعتدى عليهم وتتحمل احلكومة التكاليف ذات الصلة بذلك

  تغيري املواقفتنوير الرأي العام و    
 برنامج يرمي إىل نشر املعلومات املتعلقة بالعنف العائلي         ٢٠٠٥أطلق يف خريف عام       -١٧٤

 ومنـذ   .)إعداد وتوزيع املنـشورات   (والترويج خلدمة هاتف االستعالم يف أوساط السكان        
، تنظم احلكومة كل سنة معارض متنقلة لألخصائيني ولوسائل اإلعالم من أجل            ٢٠٠٦ عام

 عـن   ، أعلنت الوزارة املسؤولة عن املساواة بني اجلنسني       ٢٠٠٧ ويف عام    .لرأي العام تنوير ا 
 . ما تقدمه من معلومات عن املوضوع      مبوثوقية مسابقة صحفية موجهة لوسائل اإلعالم تتعلق     

   .ومتنح اجلائزة كل عام

  اجلرائم اجلنسية واحلد األدىن لسن الزواج    
اجلنائي إىل فصول، وتنقسم هذه الفصول إىل أبواب      ينقسم اجلزء اخلاص من القانون        -١٧٥

 وأغلب املواضيع اليت تفرض فيها احلماية القانونية تتعلق         .حسب املصاحل اليت حيميها القانون    
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 بيد أنـه، يف ضـوء       .)يف حاالت القتل وانتهاك احلرية الشخصية مثالً      (باحلقوق الدستورية   
 حيدد القانون اجلنائي طبيعة اجلرائم على أساس        متطلبات الوضوح املتعلقة باألحكام اجلنائية،    

 وهذا ال يعين، على سبيل املثال،       .وليس على أساس احلقوق املذكورة    الوقائع الفعلية للجرمية،    
أن االغتصاب ال ينطوي على انتهاك للحق يف السالمة اجلسدية واألمان، لكن ذلك يبقـى               

العناصـر    يف مسألة حـدوث    كمة تنظر أوالً   من حيث القانون اجلنائي، ألن احمل      ثانوياً أمراً
   .للجرمية الفعلية
 يتعلق أوهلما بـاإلكراه     .وفيما يتعلق باالغتصاب، ينطوي سلوك اجلاين على بعدين         -١٧٦

حبياة الضحية أو سالمتها     على االتصال اجلنسي من خالل العنف أو توجيه هتديد مباشر ميس          
يل معه على الضحية الـدفاع عـن نفـسها           باستغالل ظرف يستح   اجلسدية؛ ويتعلق الثاين  

 ولذلك فالقانون اجلنائي اهلنغاري يتناول املسألة       .اجلنسيالتعبري عن إرادهتا حيال االتصال       أو
من ) اإلكراه واالستغالل(من زاوية حتديد الركن املادي للجرمية من خالل تقييم سلوك اجلاين  

 عليه، األمر الذي يكون معه      تعلقة باجملين منطلق القانون اجلنائي وليس من منطلق اعتبارات م       
  .اإلثبات أيسر

ومع ذلك، فهذا كله ال يعين أنه عند إثبات هذه اجلرمية ُيصرف النظر عـن انعـدام                   -١٧٧
 فوفقاً للممارسة القضائية، يعين العنف ممارسة ضغط مادي يف حني يعين التهديد ممارسة         .اإلرادة

تعلق بالتهديد، ُيقيَّم الفعل املرتكب يف ضوء حالة         وفيما ي  .ضغط نفسي إلحداث خوٍف شديد    
إىل ما يكتسيه التأثري النفسي الناتج عن تصرف اجلاين من أمهية بالنـسبة إىل              اجملين عليه، نظراً    

 وقد خيتلف هذا التأثري حبسب سن أو شخصية اجملين عليه، وهو ما يعين أنه يف                .توصيف اجلرمية 
  .فيف كافيا أيضاً إلثبات الركن املادي لإلكراه أو التهديدقضية معينة قد يكون التأثري الط

وبطبيعة احلال، فإن استغالل ظرف ما يستحيل معه الدفاع عن النفس أو اإلعـراب     -١٧٨
   .عن اإلرادة أمر ينبغي أيضاً أن ُيبحث من خالل اجلوانب املتعلقة باجملين عليه

 سنة جيب أن    ١٢أي شخص دون سن     ووفقاً للنص التفسريي للقانون اجلنائي، فإن         -١٧٩
 وعالوة على ذلك، فإن الشخص غري القـادر علـى           .يعترب غري قادر على الدفاع عن نفسه      

نتيجـة  (املقاومة بسبب وضعه أو حالته هو أيضاً شخص غري قادر على الدفاع عن نفـسه                
  .)اآلخرين، مثل أن يكون مقيداًملرض ما أو ألفعال مرتكبة من 

ة أن الشخص غري قادر على التعبري عن إرادته إذا كان يف حالة عجـز               وتعترب احملكم   -١٨٠
سية، أن يدرك   عند ارتكاب اجلرمية ومل تكن لديه قدرات تتيح له، فيما يتصل باملمارسة اجلن            

 يف حالة اإلغماء أو السكر      ثالًم( ورمبا تكون حالة اجملين عليه هذه مؤقتة         .طبيعة وأمهية الفعل  
 يف حالة الشخص املصاب مبرض أو بعيـب         مثالً(أو دائمة   )  تناول خمدر  أو احلالة الناشئة عن   

   . ويف هذه احلاالت، ال يستبعد العقاب حىت ولو كانت هناك موافقة على الفعل.)عقلي
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 ١٨ من القانون املدين، يعترب الشخص قاصراً إذا كان دون سن            ١٢واستناداً إىل املادة      -١٨١
وفئـة  )  سنة ١٤األشخاص دون سن    (بني فئة القّصر الصغار      وميّيز   .سنة ما مل يكن متزوجاً    

  .) سنة١٨ و١٤األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني (املراهقني 
وينص القانون اجلنائي على أن السن القـانوين األدىن للموافقـة علـى االتـصال                 -١٨٢
سي مـع    سنة، وهو ما يتواءم مع التوقعات االجتماعية، مبعىن أن أي اتصال جن            ١٤ اجلنسي
  . وختتلف العقوبة وفقاً لسن اجملين عليه.أمر ُيعاقب عليه) سنة ١٤أشخاص دون (أطفال 
وإذا أُرتكب الفعل عن طريق العنف أو التهديد املباشر للحياة أو للسالمة اجلـسدية            -١٨٣

 ويعتـرب  .وليس على أساس املوافقة، فإن السلوك جيب أن يعترب اغتصاباً أو سفالة، تبعاً لنوعه     
 سنة غري قادرين على الدفاع عن أنفسهم، ١٢لقانون أن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ا

 اغتصاباً أو سفالة إذا     وهو ما يعين أن أي اتصال جنسي مع شخص من هذه الفئة ُيعترب أيضاً             
   .كان السلوك منافياً لآلداب العامة

ئية يف حالة االتـصال     وإضافة إىل ذلك، فإن فعل اإلغواء ينطوي على مسؤولية جنا           -١٨٤
 ١٤ و ١٢اجلنسي املقترن مبوافقة مع األشخاص املعتدى عليهم الذين تتراوح أعمارهم بـني             

  . سنة مقابل أجر إغواء١٨ ويعترب االتصال اجلنسي أو الزنا مع شخص دون .سنة
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١ويضمن التعديل الذي أدخل على القانون اجلنائي بتاريخ           -١٨٥

 أو عالقة زنا مع شخص       جنسياً يقيم اتصاالً   من االتفاقية؛ فالشخص الذي    ٦للمادة  االمتثال  
   . سنوات٣ سنة مقابل أجر يرتكب جرمية اإلغواء وُيعاقب بالسجن ملدة تصل إىل ١٨دون 
وجدير بالذكر أنه بناًء على مبادرة من املفوضية األوروبية جيري وضـع مـشروع                -١٨٦

جلنسي، واالستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف املـواد        توجيه بشأن مكافحة التحرش ا    
 ومن املرّجح أن اعتماد املشروع سيؤدي إىل تعـديل أحكـام القـانون اجلنـائي        .اإلباحية

  .يتعلق جبرائم املس باألخالق العامة فيما
وعالوة على ذلك، ففيما يتعلق بالتوصية املتعلقة باحلد األدىن لسن الزواج، نود أن               -١٨٧

قـانون  (  املتعلق بـالزواج واألسـرة والوصـاية       ١٩٥٢ذكر بتعديل القانون الرابع لعام      ن
فبات احلكم املتعلق باحلد األدىن للـزواج،   ،١٩٨٦وجب القانون الرابع لعام     مب) ١٩٥٢ عام

 ووفقاً لذلك، ميكن للنساء والرجال الراشدين       .هلية للزواج، يطبق على حنو مناسب     وبعدم األ 
 سنة ناقصي األهلية أن يتزوجوا إال       ١٦ ال جيوز لألشخاص الذين هم دون        الزواج، يف حني  

   .بعد احلصول على ترخيص مسبق من حمكمة الوصاية
 مـن  ٣٦ و٣٤وُنظّمت اجلوانب املتعلقة مبسألة الترخيص بصورة مالئمة يف املادتني      -١٨٨

يا محاية الطفل   بقضااملتعلق مبحاكم الوصاية و   ) ١٠-تاسعاً (١٤٩/١٩٩٧املرسوم احلكومي   
 بالزواج إذا كان الزواج لـصاحل       تصدر حمكمة الوصاية ترخيصاً مسبقاً     ".وضمان مصلحته 

القاصر وكان طلب احلصول على الترخيص قد قُّدم من القاصر بإرادته احلـرة، مـشفوعاً               
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شهادة طبية، وشهادة دخل، وشهادة املشاركة يف حـصص          (باملستندات الالزمة للترخيص  
  ".)اية األسرةاستشارات مح

، تبت حمكمة الوصاية يف الترخيص بعد مساع الوالد         ١٩٥٢ووفقاً للقانون الرابع لعام       -١٨٩
بقّصر   وُيستمع إىل الوصي يف بعض احلاالت املتعلقة       .]١٠ من املادة    ٤الفقرة  [) املمثل القانوين (

ص املـذكورين   أن تطلب حمكمة الوصاية من األشخا     " االستماع  "  ب وُيقصد   .عني للوصاية خاض
  .ا مرهوناً بهأعاله اإلعراب عن رأيهم، وُتقّيم احملكمة هذا الرأي دون أن يكون قراره

ووفقاً ملا ذكر أعاله، وكقاعدة رئيسية، جيوز لألشخاص الراشدين الـزواج علـى               -١٩٠
 سنة فال جيوز هلم ذلك      ١٨أساس القانون اهلنغاري، وأما األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          

   . حاالت استثنائية، مع ضمانات مناسبةإالّ يف
 )١٠-سادساً (١١٢٩/٢٠١٠وإضافة إىل ذلك، نشري إىل أنه بناًء على قرار احلكومة             -١٩١

كورة أعاله ويعاد    أن تناقش املسألة املذ     وميكن أيضاً  .جيري حالياً إعادة تنظيم القانون املدين     
   .النظر فيها يف سياق إعادة تدوين قانون األسرة

مثـل  (جل يف الزواج صكوك دولية عديدة       وتنص على مبدأ املساواة بني املرأة والر        -١٩٢
 من الدسـتور  ٦٦، وتنص املادة    ) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ١٦ من املادة    ١الفقرة  
 على املساواة بني املرأة والرجـل يف        ١٩٥٢نون الرابع لعام     وينص القا  .أ على هذا املبد   أيضاً

 ويتمثل احملتوى األساسي للمبدأ يف أن ال يكون ألي من الـزوجني             .اة األسرية الزواج واحلي 
سلطات على شخص أو ممتلكات اآلخر، وأن ال يتمتع أي منهما حبقوق تفضيلية يف جمـال                

 فيما يتعلـق    مثالً(، وحىت بعد إهنائه     زواج قائماً إشراف الوالدين مقارنة باآلخر، طاملا بقي ال      
   .)م للطفل أو استخدام الشقةبتحديد املكان املالئ

عالقة قائمة على التعاون، وفق ما تنص عليه ) وااللتزامات(ومتثل املساواة يف احلقوق   -١٩٣
 وعليهمـا   -حقوق والتزامات الزوجني متساوية     : "١٩٥٢ من القانون الرابع لعام      ٢٣املادة  

ملساواة بني الزوجني ليـشمل      وميتد مبدأ ا   ."الزوجية  القرارات املتعلقة بالشؤون   أن يتخذا معاً  
 من القـانون الرابـع      ٢٣ وتنطوي أحكام املادة     .مجيع العالقات املالية وغري املالية للزوجني     

جني  يف الوقت ذاته على حقوق والتزامات، وهو ما يؤكد مبدأ التعاون بني الزو             ١٩٥٢ لعام
   .واستقالليتهما من الناحية الشخصية

  االجتار بالبشر    
وأدخل تعديل هام    .١٩٩٩ بالبشر حمكوم بالقانون اجلنائي اهلنغاري منذ عام         االجتار  -١٩٤

 على بروتوكول بالريمو امللحق باتفاقية األمم املتحـدة       ، بناءً ٢٠٠١على هذا القانون يف عام      
، ُوضعت خطة عمل يف جمال      ٢٠٠٥يونيه  / ويف حزيران  .ودملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلد    

شر خاصة بوزارة الداخلية السابقة والشرطة وحرس احلدود، فضالً عـن           مكافحة االجتار بالب  
ودوائر شرطة املقاطعـات وضـع        وتولت مديرية الشرطة الوطنية    .سية،مكتب اهلجرة واجلن  
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تفعيل تعليمات مديرية الشرطة الوطنية،      وجرى   .قواعدمها الداخلية ذات الصلة هبذا املوضوع     
 املتعلقـة   ٤٦/٢٠٠٧ التعليمـات رقـم      ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠وصدرت يف   

   .بانتهاكات القانون املرتبطة بالبغاء واالجتار بالبشر
ملنشأ مببادرة   األمريكي املعين مبكافحة االجتار بالبشر، ا      -وبدأ فريق العمل اهلنغاري       -١٩٥

 ويسعى الفريـق إىل حتـسني       .٢٠٠٤، عمله منذ النصف الثاين من عام        من وزارة اخلارجية  
 وإضافة إىل ذلك، يذكر أن عـدة وزارات         . التدابري احلكومية ملكافحة االجتار بالبشر     كفاءة

   .اختذت مبادرات وشنت محالت ونظمت دورات تدريبية يف هذا الصدد
بـشأن  ) ٢٦-ثالثـاً  (١٠١٨/٢٠٠٨كومة قراراها   ، أصدرت احل  ٢٠٠٨ويف عام     -١٩٦

  .٢٠١٢ و٢٠٠٨ املمتدة بني عامي االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر للفترة
  :وتركز االستراتيجية على املبادئ التالية  -١٩٧
  احترام حقوق اإلنسان مع إيالء اهتمام خاص حلقوق الطفل؛ •
  محاية األشخاص املعرضني لالجتار بالبشر؛ •
  احلماية من التمييز؛ •
  .املساواة بني اجلنسني •
  : وتتمثل أولويات االستراتيجية فيما يلي  -١٩٨
  ظر يف املتطلبات املتعلقة بالضحايا املعرضني بصفة خاصة خلطر االجتار بالبشر؛الن •
  مكافحة مجيع أنواع السلوك اجملرَّم؛ •
  تعزيز التعاون اإلقليمي؛ •
   ملبادئ املساءلة؛استخدام املوارد املالية بكفاءة وبصورة سليمة وشفافة ووفقاً •
  .تنفيذ االستراتيجية واالضطالع مبهام أخرى •
 واسـُتحدث   .٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١٠اتيجية حّيز النفاذ يف     خلت هذه االستر  ود  -١٩٩

ف بإنفاذ القـانون    منصب منّسق وطين ملكافحة االجتار بالبشر يضطلع به وزير الدولة املكل          
 .امللحق بوزارة العدل وإنفاذ القانون، مث بوزارة الداخلية، وهي اخللف القانوين يف هذا اجملال             

 حالياً يف املقام األول من أجل إعداد خطة عمل لتنفيذ االستراتيجية وبدء             وتعمل آلية التنسيق  
يمها يف جمال الوقاية والتحقيق  أن اهلدف هو حتقيق نتائج ملموسة وميكن تقيهذا التنفيذ، علماً 

  .اجلنائي ومن حيث مساعدة الضحايا
) TIP(الجتار بالبشر وجتدر اإلشارة إىل أن مكتب الواليات املتحدة ملراقبة ومكافحة ا  -٢٠٠

 ويف هذا التقرير الـذي      .٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٢نشر تقريره األخري عن االجتار بالبشر يف        
، ُصـنِّفت هنغاريـا يف      ٢٠٠٧مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٦أبريل  /يقدم مسحاً للفترة من نيسان    
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البشر ومعاقبة  متواصلة ملنع االجتار ب   ، بالنظر إىل ما تبذله من جهود        اجملموعة األوىل، ألول مرة   
   .اجلناة ومساعدة الضحايا

غري أن التقرير، يف الوقت ذاته، حدد املتطلبات الالزمة للحفاظ على مرتبة جيـدة،                -٢٠١
يف ذلك، ضمن أمور أخرى، وضع استراتيجية وطنية، وتطوير آلية تنسيق لالسـتراتيجية              مبا

   .) يصطلح على تسميته دولياًكما" منسق وطين("املذكورة، وتعيني رئيس يقود هيئة التنسيق 

  املشاريع املدعومة من احلكومة ملكافحة االجتار بالبشر    
، نفَّذت املنظمة الدولية للهجرة، بنجاح، ثالثة مشاريع مدعومة من          ٢٠٠٧يف عام     -٢٠٢

  : احلكومة تتمثل فيما يلي
 -ية تنظيم تدريب مهين يف جمال مكافحة االجتار بالبشر يف أربعة مناطق ريف  )أ(  

حلقات دراسية ليوم واحد للعاملني يف جمـال التعلـيم ومحايـة الـشباب ولألخـصائيني                
ق باللوائح اهلنغارية والدوليـة املتـصلة        وكان موضوع احللقات الدراسية يتعل     .االجتماعيني

باالجتار بالبشر، واخلربات املكتسبة من الربامج اليت نفذهتا املنظمة الدولية للهجرة، وأساليب            
، )أساليب استقطاب الضحايا ووسائل الـدفاع     (ار بالبشر على الصعيد العاملي واحمللي       االجت

  ودور التحقيق اجلنائي ومنظمات العدالة اجلنائية؛
  محلة إعالمية ملكافحة االجتار بالبشر؛  )ب(  
  .مؤمتر وطين ملدة يومني لتدريب املدربني  )ج(  
، "سوق البـشر  "ليل مفّصل عنوانه    ، ُنِشر حت  ٢٠٠٨ويف إطار مشروع ُنفذ يف عام         -٢٠٣

   .الذي ميثل دراسة غري مسبوقة حىت اآلن ُعّممت على األخصائيني
ويستند التحليل إىل مسح أجراه أخصائيو منظمة مدنية بشأن ضحايا معروفني لدى              -٢٠٤

السلطات واملنظمات املساعدة، وذلك للكشف عن االنعكاسات االجتماعيـة واجلنائيـة يف       
 .جتار الدويل بالبشر، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال املتضررين من هذه اجلرميـة            هنغاريا لال 

 الوزارة املختصة، اليت أحالـت       نسخة منها إىل   ٥٠٠وقدمت املؤسسة اليت أجنزت الدراسة      
بدورها املنشور املذكور إىل املنظمات الناشطة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر وإىل العاملني             

 األزمات التابعة للوزارة، فضالً عن غريها من املنظمات املدنية واملتخصصة           يف مراكز معاجلة  
  .املهتمة باملوضوع يف إطار أنشطتها املهنية

  دور املرأة يف صنع القرار    
 إىل  ٢٠١٠أبريـل   /أدت إعادة تشكّل املشهد السياسي يف أعقاب انتخابات نيسان          -٢٠٥

 ث تراجع يف هذا امليدان نتيجة لتصويت النـاخبني،  وحد.تغري نسبة النائبات يف الربملان أيضاً  
  .)٢٠٠٦كما كان يف عام ( نائبة ٣٥  إىل٤١ اخنفض عدد النائبات من إذ
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إىل دورهـا الـذي      وتعترب اللجان الربملانية مستوى من مستويات صنع القرار نظراً          -٢٠٦
ـ            ال مـشاريع  دمي  يقتصر فقط على االنتخابات واألحزاب، بل يتجاوزه إىل جمال إعداد وتق

مما جيعل منها أحد الـشركاء املهمـني للحكومـة يف العمليـة              ،القوانني ومشاريع تعديلها  
" نسوية" جماالت    هذه اللجان أن اجملاالت اليت تعترب تقليدياً        ومن املثري لالهتمام يف    .التشريعية
بعـض  تعلو فيها نسبة النساء، يف حني ال توجد أي امرأة على اإلطـالق يف               اليت  هي تلك   

 فعلى سبيل املثال، انقضت سنوات طويلة قبل أن تنـضم أول            ."ذكورية"اجملاالت اليت تعترب    
  .طين، وهو أمر حيمل يف طياته بعض األمل يف التغيري إىل جلنة الدفاع الو٢٠١٠امرأة يف عام 

 ففي الوقـت الـراهن      . يف املستويات احلكومية العليا    وعدد النساء منخفض أيضاً     -٢٠٧
 ويف  .)على غرار الوضـع يف اإلدارة الـسابقة       (وزيرة واحدة يف احلكومة اهلنغارية      توجد   ال

ذا يعكس بشكل جيد حقيقة مؤداها أن        وه .املقابل ارتفع عدد النساء يف منصب وزير الدولة       
أعداد ونسب النساء ترتفع أكثر يف املستويات األدىن من التسلسل اهلرمي، يف حني يـسود               

  .ن مطلقة يف أعلى املناصب القياديةالرجال بصورة تكاد تكو
وبناًء على أمر من احلكومة، أجرى معهد البحوث االجتماعية دراسة عـن هـذه                -٢٠٨

 وكان اهلدف األساسي منها هو اسـتطالع رأي اجلمهـور يف      .٢٠١٠مايو  /املسألة يف أيار  
حـسني وضـع    أسباب انعدام املساواة بني املرأة والرجل، ويف اخلطوات اليت جيب اختاذها لت           

 ومشـل البحـث اسـتطالع       .املرأة، ويف بعض القضايا السياساتية احلالية املتعلقة باألسـرة        
ة لكل فرد بالغ هنغاري نفس احلق يف املـشاركة          شخص ميثلون عّينة عشوائي    ١ ٠٠٠ رأي

فيها، وهو ما يعين أن البيانات املستقاة ميكن أن تعترب صورة تعكس رأي مجيع السكان، حىت                
  . أخطاء إحصائيةمع وجود

 وبعد شهر من    .وطُلب من املشاركني ذكر األحزاب اليت لديها برامج مواتية للمرأة           -٢٠٩
لبية السكان البالغني أي معلومات يف هذا الشأن، أو أهنم كانوا           االنتخابات، مل تكن لدى غا    

قدمي إجابة  من اجمليبني كان هناك أربعة غري قادرين على ت١٠ فمن أصل .غري مهتمني باملسألة  
على السؤال، يف حني ظن ثالثة منهم أنه ال يوجد من األحزاب حزب لديه برنامج من هذا                 

 ١٨ ويعترب . للمرأة-  لديه برنامج سياسي موات    أن مثة حزباً   القبيل، واعترب ثلث اجمليبني فقط    
يف املرتبـة    وجاء   .يف املائة من املواطنني اهلنغاريني أن احلزب احلاكم له برنامج موات للمرأة           

املائة من املواطنني أن برناجمه موات للمـرأة،        يف   ٦ أخضر يعترب    -الثانية حزب جديد ليربايل     
   .فقط من اجمليبني نفس الشيء فيما يتعلق باألحزاب األخرى يف املائة ٣-٢يف حني يظن 

د أن  ا الصد وتبّين البيانات اليت وردت يف الدراسة فيما يتعلق بأفضل األحزاب يف هذ             -٢١٠
  يف املائة من ناخيب األحزاب الثالثة الكربى اليت هلا كتل برملانيـة            ٣٠ و ٢٠نسبة تتراوح بني    

   .تعتقد أن أحزاهبا تويل اهتماماً خاصاً لوضع املرأة
ومن مث، فإن ثلث املواطنني الذين لديهم احلق يف التصويت يظنون أن هناك جهات                -٢١١

 وميكن حتديد هذه الفئة     .أة يف امليدان السياسي يف هنغاريا     فاعلة تويل اهتماماً خاصاً لوضع املر     
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 أطفـال   بوضوح نسيب، فهي تتألف من األشخاص ذوي التعليم العايل ممن لـيس لـديهم             
 وبعبارة أخرى، فإن املواطنني يف املناطق الريفية، ممن لديهم أطفـال            .ويعيشون يف العاصمة  

بأنه ال يوجد من بني الفاعلني الـسياسيني        وهلم مستوى تعليمي منخفض مييلون إىل االعتقاد        
  .احلاليني من يوىل اهتماماً خاصاً للمرأة

، جرت مناقشة ما يسمى بقانون احلصص، بناًء على اقتراح مقـدم    ٢٠٠٧ويف عام     -٢١٢
 املناصفة بني النساء والرجال يف القـوائم        أ وتدعو التوصية املقدمة إىل اعتماد مبد      .من النواب 
 وجرى تناول املـسألة بـصورة       .وضوع باستفاضة يف أوساط اجملتمع    قش امل  ونو .االنتخابية

اق املناقشات العامـة وحنوهـا،      إجيابية يف الصحافة املكتوبة والصحافة اإللكترونية، ويف سي       
  . للتوصيةوأبدت اثنتان فقط من النساء السياسيات نقداً الذعاً

يت إجيابية لو كانت قيـادات      وبصفة عامة، كان من املمكن أن تكون نتيجة التصو          -٢١٣
 ومل يكن هذا هو احلال، فقد   .لتوصيةااألحزاب قد أصدرت تعليمات إىل كتلها النيابية لدعم         

 لكن صوَّت يف هناية املطاف أقل من ثلث أعضاء الربملان           .ب اختاذ القرار لنوابه   ترك كل حز  
   .لصاحل التوصية

  : كورة فيما يليومتثلت األسباب الرئيسية لفشل التوصية املذ  -٢١٤
  أن أعضاء الربملان الذين قدموا االقتراح فشلوا يف التوفيق بني مقترحاهتم؛ •
   احلصص؛أمل توضع قواعد وإجراءات ُتيّسر التصويت لصاحل مبد •
مل يكن أعضاء الربملان مستعدين للتوصية من حيث إطالعهـم عليهـا وتوعيتـهم             •

  تها؛يبأمه
  ل األحزاب؛مل تكن هناك وجهة نظر موحدة، حىت داخ •
، حبيـث   مل ُيَتح التصويت على مقترحات تعديل ترمي إىل تنفيذ التوصية تـدرجيياً            •

  ؛"كل شيء أو ال شيء"ُيتفادى السقوط يف وضع 
على (بالرغم من أن اجملتمع النسائي املدين اختذ موقفاً موحداً العتماد احلصة النسائية             •

دية موجهة إىل أعضاء الربملـان،      محلة بري " مصلحة املرأة "سبيل املثال، شّنت منظمة     
تدعوهم فيها إىل التصويت لصاحل نظام       حيث أرسلت إليهم عدة رسائل إلكترونية     

  .، إالّ أن هذا كله مل يكن فّعاالً مبا فيه الكفاية)احلصة
 احلصة مسألة متداولـة علـى نطـاق واسـع يف        أوسرعان ما أصبحت قضية مبد      -٢١٥
أنه ليس مبقدور اجلمهور وال جزء كبري من السياسيني          ومع ذلك، اتضح سريعاً      .٢٠٠٧ عام

 بـني    ويف أعقاب ذلك، اختذت الوزارة املسؤولة عن تعزيز املـساواة          .هلافعل أي شيء حيا   
 حتت عنوان   النساء والرجال عدة تدابري لتوعية اجلمهور بنظام احلصة، وأعدت ونشرت كتاباً          

 من خـالل     على الترويج للمسألة جمتمعياً    اًوعملت أيض " مل ال؟ : احلصة النسائية يف هنغاريا   "
   ."الناخبون واملسألة اجلنسانية"، ُعقد مؤمتر حتت عنوان ٢٠١٠ ويف أوائل .جولة وطنية
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 فمع أن عدد كبار املـديرين مـن         .وتتجلى ظاهرة التمييز اهلرمي يف قطاع العمل        -٢١٦
 فإن نسبة النساء ظلت كما      الذكور واإلناث ارتفع على حد سواء منذ بداية األلفية اجلديدة،         

 يف متثيل النساء بالنظر إىل أهنن        كبرياً  فهي ال تزال تناهز الثلث، األمر الذي يعكس نقصاً         .هي
 ومن املفترض أن يكون الفرق أعلى من ذلك لو وضع           .يف املائة من القوة العاملة     ٤٥يشكلن  

  .القطاع احلكومي واخلاص عدد النساء اللوايت يشغلن مناصب قيادية يف يف االعتبار أيضاً
 فالنساء يشغلن أقل املناصب .وهناك متييز أفقي وعمودي جسيم يف جمال العلوم أيضاً    -٢١٧
 وتـشكل النـساء     .اجملال العلمي، سواء يف القطاع اخلاص أو احلكـومي         يف   وتفضيالً أجراً
يف املائـة    ١٣,٧ ه، بينما يشكلن ما نسبت     املائة من حاملي درجة الدكتوراه      يف ٣٧نسبته   ما

يف املائة من أعضاء أكادميية العلوم       ٣,٥ وال تشكل النساء سوى      .فقط من أساتذة اجلامعات   
  .يئات العليا لألكادميية هم من الرجال بدون أي استثناء تقريباً أن أعضاء اهلاهلنغارية، علماً

  الوضع االقتصادي للمرأة    
 ٦٤-١٦ت العمالة يف الفئة العمرية  د، زا ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤يف الفترة الفاصلة بني عامي        -٢١٨

 ومل يستفد من هذا االرتفاع إال الرجال فقـط،          .يف املائة  ٠,٥من السكان بنسبة مل تتجاوز      
 ومن مث زادت الفجوة بني العمالة يف        .حدث اخنفاض طفيف يف أعداد النساء العامالت      بينما  

   .٢٠٠٧يف املائة يف عام  ١٣,١صفوف الرجال والنساء لتبلغ نسبة 
 وتـثري وضـعية     .ويتركز العجز يف ميدان العمل يف صفوف الشباب وكبار السن           -٢١٩

 ٢٠٠٠ام هنغاريا يف هذا اجملال منذ عالشباب القلق بصفة خاصة، حيث زاد بقدر كبري تأخر 
 مـن الـذكور يف الفئـة         كانت نسبة العاملني   ٢٠٠٠ ففي عام    .مقارنة باملعدل األورويب  

نقطة مئوية عن متوسط نسبتهم يف االحتـاد األورويب، يف           ٤,١  تقل مبقدار  ٢٤-١٥ العمرية
كانـت نـسبة    ،  ٢٠٠٧ ويف عام    . نقاط مئوية يف صفوف النساء     ٥حني كانت تقل مبقدار     

 أما يف صفوف كبار . يف املائة١٦العاملني من اجلنسني يف هذه الشرحية تقل يف هنغاريا بنسبة  
 ٣٣,٢ة، إذ ارتفعت العمالة يف صفوف الرجال من         السن، فيمكن اعتبار احملصلة العامة إجيابي     

ـ   ١٣,٣يف املائة، يف حني ارتفعت يف صـفوف النـساء مـن              ٤١,٦يف املائة إىل     ة يف املائ
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٠يف املائة بني عامي  ٢٦,٣ إىل

 يف تنفيـذ برنـامج      ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين األول  ١وشرعت احلكومة ابتداء من       -٢٢٠
لتعزيز عمالة الشباب املبتـدئني يف احليـاة املهنيـة،          ) START ("البداية"متكامل حتت اسم    

الربنـامج للـشباب    ويتيح هذا . سنة٤٥وكذلك عمالة األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم      
ملدة سنتني، يف الوقت الذي يسمح ألصحاب العمـل مـن            فرصة اكتساب اخلربة يف العمل    

امج إىل متكني الشباب من دخـول    ويهدف الربن  .توظيف الشباب  استحقاقات االستفادة من 
   .سوق العمل واكتساب اخلربة الالزمة
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 ٣٠-٢٥وميكن أن يشارك يف الربنامج املذكور األشخاص الذين تقل أعمارهم عن              -٢٢١
احلاصلون على مؤهالت التعليم العايل، أو الذين أهنوا دراستهم أو توقفوا عنها، ليقيموا              سنة

  . إطار نظام منحىعالقة عمل فعلية أو عالقة عمل يف
فهو موّجه لألشخاص الذين تزيد ) The Start Extra" (ززةـالبداية املع"وأما برنامج   -٢٢٢

 سنة والذين ظلوا يبحثون عن عمل لوقت طويل واملسجلني يف سجالت            ٥٠أعمارهم على   
 . شهراً السابقة لتاريخ تقدمي الطلب     ١٦    ل شهراً خالل ا   ١٢البحث عن عمل ملدة ال تقل عن        

وعالوة على ذلك، فإن هذا الربنامج متاح بدون أي حد عمـري لألشـخاص املـسجلني                
 شهراً السابقة لتـاريخ تقـدمي       ١٦    لاخالل   شهراً على األقل     ١٢كباحثني عن العمل ملدة     

، وكـذلك  يمية املستوى األساسي علـى األكثـر    ال تتجاوز مؤهالهتم التعل    الطلب، والذين 
لتوظيف احلكومية لدى هيئة ا ول على دعم احتياطي املسجلنيلألشخاص الذين حيق هلم احلص   

 صاحب العمل االستفادة من    وعلى غرار الربنامج املتاح للشباب، جيوز ل       .كباحثني عن عمل  
   .استحقاقات يف هذه احلالة أيضاً

ر ـانظ) (Start Plus" (ة من جديدـالبداي"ة الربنامج هو ـوالعنصر الثالث من حزم  -٢٢٣
  .) أدناه٢٢٩الفقرة 
 سنة، الـيت    ٥٤-٢٥العمرية  ، كانت نسبة عمالة النساء من الفئة        ٢٠٠٠ويف عام     -٢٢٤

 .) يف املائـة   ٦٧حنو  (تعترب فئة مثالية من حيث العمالة، مماثلة للمتوسط يف االحتاد األورويب            
، مث  ٢٠٠٤يف املائة يف عـام       ١,٥لكن هنغاريا تراجعت يف هذا اجملال منذئذ، وذلك بنسبة          

العاملون مـن الرجـال أقـل        ، كان ٢٠٠٠ ويف عام    .٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٣,٥بة  بنس
   .٢٠٠٧ يف املائة حبلول عام ٥,٥نسبة إىل  واخنفضت هذه ال. يف املائة٦,٨ بنسبة
وترتبط املؤشرات املنخفضة للعمالة يف هنغاريا ارتباطاً وثيقاً بالنسبة املنخفضة لوظائف             -٢٢٥

 بلغت نسبة الرجال الذين يعملون      ٢٠٠٧ ففي عام    .ست ظاهرة جديدة  الدوام اجلزئي، وهي لي   
   . يف املائة يف صفوف النساء٥,٧سبة  يف املائة يف حني بلغت هذه الن٢,٧بدوام جزئي 

 حنـو   ، يتجه منحىن البطالة حنو االرتفاع بعدما كـان متجهـاً          ٢٠٠٤ومنذ عام     -٢٢٦
 جديدة برزت مؤخراً تتمثل يف أن نسبة         وعالوة على ذلك، مثة ظاهرة     .السابقيف  االخنفاض  

يـسبق هلـا   البطالة يف صفوف النساء أصبحت أعلى منها يف صفوف الرجال؛ وهذه مسة مل    
   .مثيل منذ تغيري النظام، حيث إن معظم طاليب العمل هم اليوم من النساء وليس الرجال

ففي العاصـمة تقـل      .ومثة فوارق كبرية بني املناطق فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي          -٢٢٧
 ١٢ نقاط مئوية عن الرجال، يف حني تقل مبقـدار           ١٠مشاركة النساء يف سوق العمل مبقدار       

 ويقل النشاط االقتصادي    . نقطة مئوية يف القرى    ١٦ئوية يف املدن األخرى، وتقل مبقدار       نقطة م 
إذا يف صفوف الشباب واملسنني واألمهات ممن لديهن أطفال صغار أو أطفال كثر، وخاصـة               

 النساء الـاليت     من ٤٩-٢٥فئة العمرية    أما بالنسبة إىل العمالة يف صفوف ال       .كانوا من الروما  
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 سنة، فتسجل أقل نسبة يف هنغاريا، اليت ال تسبق          ١٢احد على األقل دون سن      لديهن طفل و  
   .مالطة يف هذا الصدد سوى

ن إىل سوق العمل بعـد      وتوفر التدابري التالية، من بني أمور أخرى، مساعدة للعائدي          -٢٢٨
  : فترة انقطاع طويل عن العمل بسبب اضطالعهم بواجبات رعاية الطفل

االستفادة من إمكانية الدوام اجلزئي ومن بدل رعاية        : بعد أن يبلغ الطفل سنة واحدة      •
  ؛الطفل واستحقاقات دعم تربية الطفل وغريها

 ي يتيح مساعدة للباحثنيالذ) Start Plus" (ة من جديدـالبداي"االستفادة من برنامج  •
عن عمل ثابت، وللوالدين ذوي األطفال الصغار، وألفراد األسرة الـذين يرعـون             
أقارب، يف العثور على وظائف بعد انتهاء الفترة االستفادة من برنامج بدل الرعاية،             

  .مع االستفادة مما مينح من بدالت واستحقاقات يتيح هلم العمل أو
متاح لألشخاص الذين يرغبون يف العمل خالل الـسنة         "  جديد البداية من "وبرنامج    -٢٢٩

اليت تلي انتهاء دفع بدل رعاية الطفل، أو بدل دعم تربية الطفل، أو غريها من               )  يوماً ٣٦٥(
 الذين ما زالوا يتلقون بدل رعاية الطفل بعد أن يبلغ سنة، صاالستحقاقات، وكذلك لألشخا 

فترة تقاضي بدل رعاية الطفل، أو بدل دعم تربية         شريطة أن يكون عمل هؤالء قد انتهى يف         
، أو أن خالل اإلجازة غري املدفوعـة األجـر          أو استحقاقات أخرى من هذا القبيل     الطفل،  

أو يكونوا بدون عمـل يف      (املخصصة لرعاية أحد أفراد األسرة، على أن يكونوا بدون عمل           
   .)الفترة اليت سبقت استفادهتم من بدل رعاية الطفل

ويستفيد أصحاب العمل الذين يوظفون األشخاص الذين حيق هلـم املـشاركة يف               -٢٣٠
   .الربنامج من إعفاءات ملدة سنتني

 اليت ُتوجِـد    ح جائزة سنوية للشركات واملؤسسات    ، أعلن عن من   ٢٠٠٠ومنذ عام     -٢٣١
  .ئليةوتدعم التوفيق بني التزامات العمل وااللتزامات العا أماكن عمل مراعية للحياة العائلية

املؤسسات الصغرى، والصغرية، واملتوسطة، والكبرية، (وميكن الترشح يف ست فئات   -٢٣٢
 .مع تقدمي تبيان أفضل املمارسـات املتبعـة       ) واملؤسسات احلكومية، واملنظمات غري الرحبية    

البيانات والـسياسات   : وتتعلق األسئلة املدرجة يف استمارة الطلب باملواضيع األساسية التالية        
مثل توزيع املوظفني، والوضع العائلي، ومنط العمـل،        (مارسات املتعلقة بشؤون املوظفني     وامل

، )رقيات، واملسائل املتعلقة برعاية الطفل، واألجور، والتـدريب، ومـا إىل ذلـك            ونظام الت 
، مبـا يف    )مثل اللوائح واملمارسات وحنوها   (واملسائل املتعلقة بتكافؤ الفرص يف أماكن العمل        

أسئلة تتعلق بوثائق التدابري، والسياسات املراعية للعائالت، واملمارسات اليت تدعم          ذلك عدة   
مثل تنظيم واجبات العمل، والعطالت، واملزايا األخـرى،   (التوفيق بني العمل واحلياة اخلاصة      

مثل الثقافة املؤسسية املراعيـة لألسـرة،       (؛ واملسائل املتعلقة بالثقافة املؤسسية      )وما إىل ذلك  
مثل إمناء  (؛ إضافة إىل مسائل أخرى      )راك املوظفني، واملسؤولية االجتماعية، وما إىل ذلك      وإش

  .)القدرات، والرصد، وما إىل ذلك
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 يدل على أهنـا تتـيح   وحيق للمؤسسات الفائزة أن تستخدم ملدة سنة واحدة شعاراً     -٢٣٣
   .مكان عمل يشجع على التوفيق بني العمل واحلياة األسرية

ن تتراوح أعمـارهم    ، كان أقل من ثلث الرجال يف فئة الروما الذي         ٢٠٠٣م  ويف عا   -٢٣٤
 نـشاطاً  ، وكان أقل من ثلثهم ميارس      يدره عليهم نشاط مهين     سنة يتلقون دخالً   ٧٤ و ١٥بني  
 بنشاط مهين، وكانت نفس      متصالً  وكان حنو سدس نساء الروما يتقاضى دخالً       . منتظماً مهنياً

 ويرجع سبب العراقيل اليت تواجهها نساء الروما فيما يتصل بالعمالة           . منتظماً النسبة متارس عمالً  
،  عدم امتالكهن املؤهالت املناسـبة     فضة وإىل عامل األمومة، وإىل    إىل مستوياهتن التعليمية املنخ   
   .إىل معاجلة هذه املشكلة "خطوة إىل األمام" ويرمي برنامج .وإىل تعرضهن لتمييز جنساين

 ويعـشن   مساعدة النساء اللوايت ال جيدن عمالً     " الطريق إىل العمل  "ويتوخى برنامج     -٢٣٥
 .يف إجياد عمل وحتسني قدرهتن يف هـذا الـصدد          بصورة دائمة على املساعدات االجتماعية    

ويتطلب حتقيق هذا اهلدف املزدوج هنجاً معقداً يقوم على إعمال تـدابري مواتيـة للعمالـة                
يكون التعلم شرطاً لتلقي املـساعدة بالنـسبة         وسوف   .على حنو متآزر   وسياسات اجتماعية 

 آالف  ٨-٧حنـو    ( ابتـدائياً  تعليماً سنة ومل يتلقوا     ٣٥لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن      
 وسوف يتاح لألشخاص الذين ال ميتلكون مهارات فرصة املـشاركة يف دورات             .)شخص

   .اإلعداد للمهن اليت حيتاجها سوق العمل
 ٢٠سط الدخل اإلمجايل للمرأة أقل من دخل الرجل بنسبة          ، كان متو  ٢٠٠٠ويف عام     -٢٣٦

 وكـان متوسـط نـسبة       .٢٠٠٦يف املائة يف عام      ١١ واخنفضت هذه النسبة إىل      .يف املائة 
، ٢٠٠٠االحتاد األورويب يف عام      يف املائة يف     ١٦التفاوت يف األجور بني املرأة والرجل يبلغ        

نسبة التفاوت يف االحتاد األورويب كانت يف       ، وهو ما يعين أن      ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٥و
   .بحت يف الوقت احلاضر أعلى منهاالبداية أقل من نفس النسبة يف هنغاريا، لكنها أص

 دوراً مهمـاً يف تقلـيص       ٢٠٠١أُطلقت يف عام     وأدت تعديالت نظام األجور اليت      -٢٣٧
املناصـب الرمسيـة،    الترتيبات املتعلقة بأجور أصحاب     (فجوة األجور على الصعيد الوطين      

يف جماالت مهنيـة    ) وموظفي اخلدمة العامة، والقضاة، واملدعني العامني، ومقدمي اخلدمات       
 ولذلك، أحـدثت تـسوية   . يف املائة من العاملني   ٦٨تتسم هبيمنة املوظفات فيها بنسبة تبلغ       

ق يف   ويرجع السبب الرئيـسي للفـار      .نظام األجور تأثرياً على املرأة أكرب منه على الرجل        
 املقدم  األجور إىل تباين املهام اليت تضطلع هبا النساء والرجال، وليس إىل عدم تساوي األجر             

   .مقابل العمل نفسه
وُتمثَّل النساء يف مهن قليلة نسبياً، وهو ما يعين أن عدد الوظائف اليت يضطلعن هبـا              -٢٣٨

 يف ٥٢ع عدد الرجـال يف     ويعمل حنو ثالثة أربا    .أقل بكثري من تلك اليت يضطلع هبا الرجال       
املة، وتعمل نفس النسبة تقريباً     املائة من املهن املعروفة هبيمنة الرجال عليها بقوة أو بصورة ك          

 وعالوة على ذلـك، فـإن   . يف املائة من املهن املعروفة هبيمنة النساء عليها   ٣٠من النساء يف    
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با ما ُيعّين رجال يف مناصـب       وغال .مشاركة املرأة والرجل يف عامل العمل غري متناسبة أيضاً        
   ."ةاألنثوي"ذات أجور مرتفعة، حىت فيما يسمى باملهن  قيادية
ومثة ضعف يف متثيل املرأة يف أصحاب املشاريع التجارية أيضاً، إذ ال تتجاوز نسبتهن                -٢٣٩

 بشأن أصحاب املشاريع    ٢٠٠٨ ووفقاً ملسح أجري يف عام       . يف املائة فقط   ٣٠يف هذه الفئة    
 . يف املائة فقط من صاحبات املشاريع التجارية أن أعمـاهلن جمزيـة            ١٥ة، يعترب حنو    التجاري
 النساء اللوايت يدرن مشاريع جتارية ال جينني أرباحاً كبرية منها، ونسبة الثلثني منـهن               فغالبية

 وتنحصر مبيعات أغلبية مشاريع هذه الفئـة        .يف أي نشاط تعاوين حىت اآلن      يشاركن قط  مل
 يف املائة منهن فقـط مـن بعـض          ١٥ واستفاد   . املناطق احمللية اليت يقطن هبا     من النساء يف  
 يف املائة منهن مـن      ٣٠للمشاريع التجارية، واستفاد ما نسبته       ملصرفية املمنوحة االئتمانات ا 

 ويف  .بعض االئتمانات الشخصية أو األسرية اليت استخدمنها لـصاحل أعمـاهلن التجاريـة            
 ١٠ة املشاريع التجارية املذكورة الساعية إىل التوّسع يف أنشطتها          ، مل تتجاوز نسب   ٢٠٠٨ عام

أكثر من نصفها يف متويل تطوير أنشطتها على إعادة اسـتثمار أرباحهـا             يف املائة، واعتمد    
  .املنخفضة أصالً

ويستفيد عدد قليل جداً من صاحبات األعمال التجارية من خدمات اخلرباء؛ فبصفة              -٢٤٠
 الفئة على أي خطط أعمال أو أمساء جتاريـة أو شـعارات جتاريـة،               عامة، ال تعتمد هذه   

   .يتخذن إجراءات حلماية ملكيتهن الفكرية وال
: وختتلف صاحبات املشاريع التجارية الناجحة عن غريهن من حيـث مـا يلـي               -٢٤١

 ٤٥ و ٣٥ أو يف وقت الحق، وتتراوح أعمارهن بـني          ٢٠٠٠فمشاريعهن أسست يف عام     
 كبرية جداً ملشاريعهن، ولديهن عـدد       ، ويكرسن جهوداً  ت تعليم عالٍ  سنة، ولديهن مؤهال  

قليل من العمالء املنتظمني وعدد كبري من العمالء اآلخرين؛ ويعملن وفق أسـلوب أكثـر               
 بكثري من املتوسط، حيث إن نسبة صاحبات املشاريع اللوايت يـضع خطـط عمـل                حرصاً

 أصحاب األعمال الـصغرى     يف صفوف  ألنشطتهن تتجاوز بثالث أمثال متوسط هذه النسبة      
املزيد من األجراء لو خفضت الرسوم      عن استعدادها لتوظيف      وتعرب هذه الفئة   .بصفة عامة 

   .العامة والرسوم اإلدارية ذات الصلة
وال تشري نسبة الفقر على الصعيد الوطين إىل وجود أي فرق بني املرأة والرجـل يف                  -٢٤٢

 يف صفوف األسر اليت تديرها نساء تفوق بصورة طفيفـة           هذا الباب، وإن كانت نسبة الفقر     
 ومع ذلك، فاحتمال الفقر يف صفوف النساء أكرب يف  .نسبة الفقر يف األسر اليت يديرها رجال      

تتوىل فيها نساء تربية      ما فئات معّينة من األسر املعيشية، مثل األسر األحادية املعيل اليت غالباً          
 سـنة؛   ٦٥شية املكونة من فرد واحد من فئة عمرية تتجاوز          أطفاهلن مبفردهن، واألسر املعي   

يف هذه الفئات من األسر أعلى بكثري منها لدى الرجال، ويرجـع            ونسبة الفقر لدى النساء     
 ويف  .ذلك أساساً إىل ِقصر املدة اليت قضينها يف عمل مأجور وارتفاع متوسط العمر املتوقـع              

يف حني بلغ عـدد النـساء        ١٣٢ ٤٣٨عدين  ، بلغ عدد الرجال العازبني املتقا     ٢٠٠٦عام  
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ن من األسر املعيشية تواجهان خماطر أكـرب         وهاتان الفئتا  .٥٣٤ ٦١٩العازبات املتقاعدات   
  . من حيث العوز املايل الشديد واملتراكممن حيث ضعف الدخل فحسب بل أيضاً ال

 .نه عند الرجـل ويف هنغاريا، يتسم املستوى التعليمي للمرأة بأنه أعلى بصفة عامة م       -٢٤٣
ثانوي أو مـستوى التعلـيم   النساء يف سن العمل اللوايت حزن مستوى التعليم ال وتفوق نسبة 

 ومع ذلك، هناك نسبة أعلى من الرجال الذين لديهم          .العايل نفس النسبة يف صفوف الرجال     
 ناقص   وهناك متثيل زائد جداً للفتيات يف املدارس املتوسطة والثانوية، ومتثيل          .مؤهالت مهنية 

وياً عاماً ويتعلمن بنـسبة      وكل هذا يعين أن الفتيات ُيمنحن تعليماً ثان        .هلن يف املدارس املهنية   
 وعلى النقيض من االجتاه أعاله، يالحظ أن نساء الروما حمرومات حرمانـاً             .أقل بعض املهن  

   .كبرياً من املشاركة يف النظام املدرسي

  الرعاية الصحية    
رض ، نظم املعهد الوطين للتنمية الصحية مؤمتراً مهنياً لع        ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين يف    -٢٤٤

 ويف سياق إعـداد     ."النهوض بالصحة يف املؤسسات التعليمية العامة     "برامج الوقاية حتت عنوان     
اية مـن  التثقيف اجلنسي، والوق: ة التاليةيحماضرات املؤمتر، أويل اهتمام خاص للمحاور املواضيع     

اإليدز، واألنظمة الغذائية، والنظافة الشخـصية، والوقايـة مـن          /ة البشري فريوس نقص املناع  
   .ملرورية، واإلسعافات األولية، واجلمع االنتقائي للنفاياتاحلوادث، والسالمة ا

 تنظيم مسابقة وزارة الصحة املتعلقة بتعليم أسس النـهوض          ٢٠٠٦عام  يف  وتواصل    -٢٤٥
 وانضم إىل الربنـامج     . التخصصية للمدرسني  بالصحة يف سياق تدريب املدرسني والدورات     

لطالب من دراسة مادة اختيارية معنونـة        معاهد أخرى، مما مكَّن ا     ٤ كليات و  ٥جمموعه   ما
   ." املعارف األساسية للمدرسني-النهوض بالصحة "

اإلمكانـات واألسـاليب، والـربامج      : النهوض بالصحة "ويتضمن املنشور املعنون      -٢٤٦
 للربامج اليت هتـدف     استعراضاً" ، وتقييم برامج التثقيف اجلنسي يف املدارس      النموذجية احلالية 

 هلذه الربامج؛ ويرمي املنـشور إىل       إىل تثقيف الشباب يف جمال احلياة اجلنسية املأمونة وتقييماً        
   .تيسري أعمال املربني واألخصائيني العاملني يف هذا اجملال

 للنهوض بالصحة دورات التدريب املعتمدة ، استعرض املعهد الوطين٢٠٠٨ويف عام     -٢٤٧
 الربامج يف شـكل   لتعليمية معلومات عن   وعممت على املؤسسات ا    .يف جمال املوضوع أعاله   

ويتوخى املعهد تعريف املهتمني بالربامج ودورات التدريب ذات الـصلة           .مطبوع وإلكتروين 
ترنت، وعـن طريـق     باملوضوع من خالل صفحة االستقبال الرئيسية للمعهد يف شبكة اإلن         

 ف اجلنسي يف املـدارس     ويتيح توسيع معارف املربني يف هذا اجملال دعم أنشطة التثقي          .الربيد
   .وتطبيق الربامج ذات الصلة مع مراعاة االعتبارات احمللية

ويشارك املعهد الوطين لصحة الطفل منذ سنوات يف عدة أنشطة مرتبطة باألهداف              -٢٤٨
   .ساسي للنهوض بصحة الشباب واملنبثق عن برنامج الصحة العامةاليت وضعت يف الربنامج األ
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الـوالدة املـسؤولة    " فيما يتصل مبـشروع      ٢٠٠٦وتتضمن الربامج املنفذة يف عام        -٢٤٩
  : ما يلي" والبداية الصحيحة للحياة

 بالتوصيات الدولية ومع مراعاة الظروف القائمة، استحداث وتشغيل وحـدة           عمالً •
ا يساعد يف حـل     مبية لتقدمي املشورة النفسية إىل املراهقني،       عيادات خارجية ختصص  

، األمر بصحتهم البدنية أو العقليـة     املشاكل اخلاصة هلذه الفئة العمرية، سواء تعلق        
  ؛يليب احتياجاهتم ومبا

  ؛www.tinivagyok.hu: إنشاء موقع تفاعلي للمراهقني على شبكة اإلنترنت هو •
ون آباء وأمهات، قبل وبعد احلمل، وتقـدمي        تقدمي خدمات استشارية ملن سيصبح     •

  ؛الرعاية والعالج الطيب، إن لزم األمر، بتمويل من الصندوق الوطين للصحة
تقدمي خدمات استشارية بشأن الرضاعة الطبيعية، هتـدف إىل تـشجيع الرضـاعة              •

  ؛الطبيعية، وختفيف املشاكل النفسية بعد الوالدة
كل أسبوعني، حيث ميكن لألمهات واألسر      تنظيم نادي الطفل والطفل الرضيع مرة        •

  .طلب املشورة من األخصائيني فيما يتعلق بقضايا تربية األطفال
 ويستعان  .وحترص املعاهد التعليمية على النهوض بالصحة من خالل تنظيم أيام صحية            -٢٥٠

دفة يف   وتتمثل الفئة املسته   .يف تنظيم هذه األيام بأخصائيني من املعهد الوطين للنهوض بالصحة         
شـخص،   ١ ٠٠٠كني حنو   طالب املدارس االبتدائية والثانوية، حيث بلغ عدد املشار       /تالميذ

 وترمي هذه األنشطة إىل توسـيع نطـاق         . حماضرة ٣٠ من املنشورات، وألقيت     وُعمم نوعان 
  .افظة على الصحة والتثقيف اجلنسيمعارف شباب املدارس والثانويات يف جمال احمل

إمكانيات النهوض بالصحة يف ضوء     "بدأ إجناز دراسة حتت عنوان      ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٢٥١
 ويف السنوات األخرية، أعّد عدد كبري من املواد التربوية          ."الطلبة/معارف واحتياجات التالميذ  

 ويف معظم احلاالت، كانت الربامج تعّد واملطبوعات تنشر يف          .بشأن موضوع التربية اجلنسية   
؛ وال يوجد سوى عدد قليل من املشاريع اليت سبقها          ة العلمية ناول املوضوع من الناحي   سياق ت 
  .عارف الفئة املستهدفة واحتياجاهتاتقييم مل
وهتدف البحوث املخطط هلا إىل تدارك هذا العيب حبيث يتسىن وضع نتائجهـا يف                -٢٥٢

 احلسبان عند حتديث الربامج القائمة، أو إعداد مواد برامج جديدة، حيث إن هذه الربامج لن              
   .تكون جمدية إالّ إذا استوفت االحتياجات املتصلة هبا

استخدام استبيانات غُفـل  وبسبب السمات احملددة للموضوع املراد معاجلته، يفضل       -٢٥٣
 ويتعني حبث النتائج مبشاركة األخصائيني العاملني يف اجملال، ومناقشتها كذلك مع        .من االسم 

 وأجريت دراسة ختاميـة حتـت عنـوان         .رسيةمنفذي الربنامج واملشرفني على الصحة املد     
يم معارف الشباب بشأن احلفاظ على الصحة وتوقعاهتم واحتياجاهتم         األساليب املمكنة لتقي  "

  ."املتعلقة بأنشطة الوقاية
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برامج التثقيف  منشور عن الربامج النموذجية القائمة وعن تقييم         ، أعد ٢٠٠٧وىف عام     -٢٥٤
يف املقام األول مساعدة األخصائيني واملربني يف احلصول علـى          ، الغاية منه    اجلنسي يف املدارس  

 ويتناول املنشور كـالً مـن       .معلومات عن الربامج والدورات التدريبية املتعلقة هبذا املوضوع       
   .الربامج اليت تتناول التربية اجلنسية جزئيا، وتلك اليت ُتركِّز على هذا املوضوع بشكل كامل

 ويف سـياق    .هناك حاجة دائمة لنشر أعمال جديدة وحديثة      وتدل التجربة على أن       -٢٥٥
، "بـرامج منوذجيـة قائمـة     " أحدمها حتت عنوان     -فيذ املشروع جرى تأليف منشورين      تن

   .واآلخر يدعو الشباب إىل سلوك مأمون يف جمال احلياة اجلنسية
ية، ، أطلق مشروع إلعادة النظر يف مسألة النهوض بالصحة املدرس         ٢٠٠٨ويف عام     -٢٥٦

الغاية، نظم املعهد الوطين للنهوض بالصحة       وحتقيقاً هلذه    .ركَّز على موضوع التربية اجلنسية    
لألخصائيني املهنيني العاملني يف جمال التربية اجلنسية، تناول، باإلضافة إىل مناقـشة             اجتماعاً

راء؛ النتائج اليت حتققت، مسألة التخطيط الختاذ مزيد من اخلطوات على أسـاس توافـق اآل              
 ومشلت اجملموعـة    .وتبادل املتخصصون خرباهتم، وأعربوا عن آرائهم، واختذوا موقفاً موحداً        

 ٢٠٠ وشـارك حنـو   .املستهدفة معلمي املدارس االبتدائية والثانوية وممرضي وأطباء املدارس    
   . حماضرات٧شخص يف 

  :التدريبية التالية، نظم املعهد الوطين لصحة الطفل املؤمترات والدورات ٢٠٠٦ويف عام   -٢٥٧
  ؛) سنوات٥يستمر تنظيمها (دورة حتضريية للوالدية  •
 ١٠٠دورة تدريبية مدهتا    (تدريب لالستشاريني املعنيني بالعالقة بني الطفل والوالد         •

موجهة ألطباء األطفال، واملمرضني، واألطباء النفسانيني، وأخصائيي الصحة        ) ساعة
  العقلية؛

رات تدريبيـة للممرضـني احمللـيني يف مقاطعـة           دو -" اجلوانب النفسية للحمل  " •
 كـانون   ٦، ويف بودابـست، يف      ٢٠٠٦مـايو   /يـار أ ١١عقدت يف   " غودولو"

  ؛٢٠٠٦ديسمرب /األول
 مؤمتر لتحسني احلالـة الـصحية لألطفـال         -" الرفاه والصحة يف مرحلة املراهقة    " •

  الذين هم يف سن املدرسة؛) املراهقني(
 مؤمتر مهين لألطبـاء     -" الفترة احمليطة بالوالدة  منع وعالج اضطراب املزاج خالل      " •

   .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤ احملليني نظم يف واملمرضني
  : وأجرت اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية استعدادات لتنفيذ النشاطات التالية  -٢٥٨
 مؤمتر ملسؤولني وأخصائيني من معاهد التوليـد،        -" محاية ودعم الرضاعة الطبيعية   " •

  ؛٢٠٠٦مارس / شخصاً، يف آذار٢٣٥شاركة مب
مثال ملموس عـن    "أُعد قرص دي يف دي بناًء على طلب من اللجنة، حتت عنوان              •

  ." مستشفى سانت ستيفن-مراع لألطفال  مستشفى
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  :ن أدرجا يف جمموعة مواد املؤمترأُعّد منشورا •
  دليل يبني اخلطوات العشر املؤدية إىل رضاعة طبيعية ناجحة؛ •
  ق حبماية ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية يف أوروبا؛مقترح متعل •

املستـشفيات  "املشاركة يف املسابقة اليت دعت إليها وزارة الصحة يف إطار برنامج             •
 وحتظى محاية ومناصرة الرضـاعة      ."الفضاءات املراعية للمولود  "و،  "املراعية للمولود 

واسـع النطـاق يف      أشهر للطفل، بقبول     ٦ة الطبيعية حىت سن     الطبيعية، والرضاع 
اجملتمع، ومن شأن مواصلة تنفيذ برنامج املعهد الوطين لصحة الطفل أن يتيح إحداث             

  .املزيد من التغريات اهلامة يف هذا الصدد
  :املنشورات •

 دليل عملي للعاملني يف جمال الرعاية       -كيفية تعزيز النجاح    : الرضاعة الطبيعية  •
  نسخة؛ ١ ٠٠٠ث، طُبعت منه  منشور حمّد-الصحية، منظمة الصحة العاملية 

األيام األربعة عشر األوىل، منشور من إعـداد، الرابطـة الدوليـة للخـرباء          " •
  نسخة؛  ١ ٠٠٠االستشاريني يف الرضاعة، طُبعت منه 

   قيد الترخيص؛، منشور انتهت ترمجته، وهو حالياً"أطلس الرضاعة الطبيعية" •
العاملي للرضاعة الطبيعية،   نسخة يف إطار األسبوع      ١٥ ٠٠٠ُنَشْيرة طبع منها     •

  .وُعمِّمت على األمهات من خالل شبكة املمرضني احملليني

  اإليدز/اية من فريوس نقص املناعة البشريالوق    
اإليـدز، التـابع    /اية من فريوس نقص املناعة البشري     يف إطار الربنامج الفرعي للوق      -٢٥٩

 ألخذ الدم إىل    ية املخصصة سابقاً   املصلحة الطب  ٢٠٠٥لربنامج الصحة العامة، حتولت يف عام       
 ويهدف املشروع إىل زيـادة كفـاءة        .مصلحة لتقدمي اخلدمات االستشارية املتعلقة باإليدز     

الكشف عن اإلصابة باملرض يف صفوف األشخاص املعرضني للخطر بسبب منـط حيـاهتم              
ضرة كـل  ة إجراء حتليل طيب غفل من االسم يف حاسلوكهم، وإىل إتاحة املشورة وإمكاني    أو

  . املساواةأمقاطعة، مع مراعاة مبد
وُيقّدم املشورةَ املذكورة أعاله عاملون يف جمال الرعاية الصحية مـدربون تـدريباً               -٢٦٠
 كـانون   ١ وبناًء على التقارير اليت أعدت بشأن هذا املوضوع، ميكن القول إنه منذ              .مناسباً
وقعة والضرورية املرتبطـة بالعـاملني      ، أصبح احلد األدىن من الشروط املت      ٢٠٠٦ر  يناي/الثاين

 وتتاح يف قاعات    . من مستشفيات املقاطعات   ١٧وبالظروف املادية متوافراً يف العاصمة ويف       
   .االنتظار التابعة هلذه املصاحل الطبية منشورات ومواد إعالمية

الفتات إىل مجيع املؤسسات، جرى عرضها يف        وكجزء من احلملة اإلعالمية، قُدِّمت      -٢٦١
  .إلعالم السكان) قاعات الفحص، وسيارات اإلسعاف(أماكن مناسبة 
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 برامج فريوس نقص املناعة     وتوىل املعهد الوطين للنهوض بالصحة مجع معلومات عن         -٢٦٢
اإليدز والتوعية باحلياة العائلية وتعليم احلياة اجلنسية املأمونة للشباب، وتعميمهـا يف            /البشري

اإلمكانات واألساليب، والربامج النموذجية احلاليـة،      : حةالنهوض بالص "منشور حتت عنوان    
  ."وتقييم برامج التثقيف اجلنسي يف املدارس

مع التركيز علـى    (، ُنظم مؤمتر مهين للنهوض بالصحة يف املدارس         ٢٠٠٧ويف عام     -٢٦٣
األخصائيون امليدانيون؛ ونوقشت يف املؤمتر النتائج الـيت حتققـت،           حضره) التثقيف اجلنسي 

ت خطط الختاذ مزيد من اخلطوات على أساس توافق اآلراء، وتبـادل األخـصائيون              ووضع
يهدف إىل حتسني     تكميلياً تلقى األخصائيون تدريباً    وعالوة على ذلك،   .اخلربات فيما بينهم  

  .ع مرضى فريوس نقص املناعة البشريتواصلهم م
حتاليل لكـشف   ، نظمت وزارة الصحة بصورة متكررة محلة        ٢٠٠٧ويف أوائل عام      -٢٦٤

انتشار فـريوس نقـص     رصد  " لدى احلوامل، يف إطار برنامج        املناعة البشري  فريوس نقص 
   ."البشري املناعة
 يف صفوف النساء،    د عدوى فريوس نقص املناعة البشري     ويهدف االختبار إىل رص     -٢٦٥

لفريوس وقياس تغري االجتاهات مبرور الزمن من خالل دراسة مقطعية هتدف إىل حتديد انتشار ا     
من النـساء احلوامـل      ٨ ٠٠٠، اخُتربت عينات دم     ٢٠٠٧ ويف عام    .لدى النساء احلوامل  

 وكانت مجيع العينات سلبية، وهو ما يشري إىل أن العدوى بفـريوس نقـص             . منطقة ١٢ يف
يري ميكن قياسه فيما يتعلق باالنتـشار        لدى النساء منخفضة جداً، وأن أي تغ       املناعة البشري 

  .٢٠٠٣لة الفحوص السابقة اليت أجريت يف عام حيدث منذ مح مل
، كان اهلدف   ٢٠١٠-٢٠٠٤وبناًء على االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز للفترة          -٢٦٦

 وانصب التركيز على احلد من املخـاطر        .من اليوم العاملي لإليدز هو الوقاية من هذا املرض        
بوضـوح عـن فكـرة أن       " ية مسؤول - إخالص   -حب  " وُيعبِّر شعار    .املرتبطة بالسلوك 

ن أن يقتـرن خبطـاب ذي       الشباب على آخر املعلومات املتعلقة باملرض املذكور ميك        إطالع
  .مضمون عاطفي

  الربنامج الوطين ملعلومات الصحة اجلنسية والعقلية    
مبشاركة الرابطة العلمية للتوليد واألمراض النـسائية،       " A-HA"جيري تنفيذ برنامج      -٢٦٧

تتضمن منشورات؛   إطاره حماضرات موجهة للطالب، وتقدم هلم جمموعة مواد       الذي تلقى يف    
  .املركز التنظيمي الذي ينسق الربنامج  إنشاء بنيةوجيري حالياً

  احلد من التدخني    
 فرصة لتحذير الـسكان مـن   ٢٠٠٦أتاح تنظيم اليوم العاملي بدون تدخني يف عام       -٢٦٨

  .اآلثار اخلطرية للتدخني
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مدارس ابتدائيـة    لى خماطر التدخني ومكافحته يف سياق الربنامج املنفّذ يف        وُركِّز ع   -٢٦٩
  .وثانوية وجامعات شىت، ويف العديد من دور الثقافة ومراكز التسوق

ويهدف برنامج الوقاية من التدخني إىل نشر معلومات عن املوضوع وإبراز السلوك              -٢٧٠
 رياض األطفال ويتواصل يف إطار التعلـيم   ويبدأ هذا العمل يف    .املناسب فيما يتعلق بالتدخني   

، اسـتحداث   "التدخني ليس مدعاة لإلعجاب   " ويشمل مشروع حتت عنوان      .املدرسي أيضاً 
 يف جمال الوقاية من التدخني      ١٨-١٢املساعدة للفئة العمرية     يتيح تقدمي موقع على اإلنترنت    

  .واإلقالع عنه
ني املنفذة يف إطار خطط التعـاون مـع         تقييم آثار برامج الوقاية من التدخ     "ويرمي   -٢٧١

إىل وضع سياسة ترتكز على اخلربة والوقاية من التدخني واحلد منـه،            " منظمة الصحة العاملية  
 وتناول هذا التقييم يف مجلة أمـور        .وتقييم النتائج ذات الصلة، استناداً إىل أنشطة تعترب فّعالة        

ف إىل تعليم األطفال كيفية التـصرف  الربنامج الصحي التكميلي لرياض األطفال، الذي يهد 
يف حالة تعرضهم للتدخني السليب، لتمكينهم من اكتساب موقٍف سليب حيـال التـدخني،              

   .وضوعوتوسيع معرفتهم بامل
من حيث تصميمه وتنفيذه، باملقارنة      وأتاح التقييم اخللوص إىل أن الربنامج مناسب        -٢٧٢

 يتيح توجيه انتباه األطفال يف رياض األطفال إىل         مع املشاريع املنفذة يف بلدان أخرى، إذ إنه       
خماطر التدخني وإمكانيات جتنبه من خالل االستفادة من الكثري مـن األدوات واألسـاليب              

 واتسم الربنامج بفعالية مؤكدة من حيث متكني األطفال من اكتساب موقف سليب             .املختلفة
ا حيال احتمال تعرضـهم املفتـرض       من التدخني ومعرفة مفيدة باخلطوات اليت يتعني اختاذه       

   .للتدخني السليب

  احلد من األمراض السرطانية    
، يهدف ٢٠٠٦فرباير /كان الربنامج الوطين ملكافحة السرطان، الذي أطلق يف شباط          -٢٧٣

إىل احلد من الوفيات ذات الصلة باألمراض السرطانية، واحلد من األعباء االجتماعية النامجـة     
د أثبت تراجع الوفيات ذات الصلة بأمراض بعينها فعالية ثالثة أنـواع             وق .عن هذه األمراض  

  :  اختبارات الصحة العامة، أال وهيمن
، الذي جيرى كل    ٦٥-٤٥عاعي للثدي يف الفئة العمرية      اختبار التصوير الش    )أ(  
  سنتني؛

، الذي جيرى مرة كل ثالث ٦٥-٢٥راض النساء يف الفئة العمرية فحص أم  )ب(  
  ؛لبية األوىل، ويشمل الفحص اخللويالنتيجة السسنوات بعد 

 لكل من النساء والرجال للكـشف      ٧٠-٥٠فحص الرباز يف الفئة العمرية        )ج(  
  .) الكيميائية-االختبارات املناعية (في من خالل الوسائل املختربية عن الدم اخل
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 سرطان عنـق     اختبار ٢٠٠٩واستناداً إىل التجارب الدولية اإلجيابية، أجري يف عام           -٢٧٤
 من  ١٦٨من املمرضني امليدانيني املتطوعني يف       ١٠١الرحم يف إطار برنامج منوذجي مبشاركة       

  .املستوطنات اليت ال توجد فيها رعاية طبية لألمراض النسائية على الصعيد احمللي
 كما قُـدِّم    . متطوعاً يف إطار الربنامج النموذجي الثاين      ١٢٦، شارك   ٢٠١٠ويف عام     -٢٧٥
   .دريب نظري وعملي مشل التدريب على أخذ عينات، حتت إشراف أطباء أمراض النساءهلم ت
ومن املقرر أن يتواصل برنامج الكشف عن سرطان عنق الرحم من خالل التدريب               -٢٧٦

  .٥٣٦املستمر ومبشاركة املزيد من املمرضني امليدانيني، وعددهم 
 من البلـدات،    ٢٤١بار القولون يف    ، قُدِّم الربنامج النموذجي الخت    ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧٧

من السكان   ١٧ ٥٥٦  وأرسل ما جمموعه   .)أطباء أسرة ومساعدون  ( متطوعاً   ١٧٥مبشاركة  
 الكيميائية، توجيه - وتوىل أطباء األسرة، بناء على نتائج االختبارات املناعية .ت للفحص عينا

  .ظري الداخليةالذين كانت حالتهم الصحية موضع شك إىل إجراء فحص باملنا األشخاص
 من أطباء األسرة الفحص الذي بدأ يف العام الـسابق،           ٩٣، واصل   ٢٠١٠ويف عام     -٢٧٨

وتنـوي الـوزارة      من أطباء األسرة اآلخرين أنفسهم لالنضمام إىل الربنامج؛        ٦١٦وسجل  
   . عينة أخرى٧٠ ٠٠٠ االستعانة هبؤالء األطباء ألخذ

هو اختبار جماين ُيجرى يف إطار خمطـط        ومثة فحص رئوي يف فئات عمرية معينة، و         -٢٧٩
 سنة  ٤٠كثر من   ، كان للفئة العمرية أ    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ ومنذ   .التأمني اإللزامي 

  .احلق يف املشاركة يف الفحص السنوي املذكور جماناً
وأُعلن عن مسابقة لسكان البلدات الصغرية لزيادة عدد الفحوص الـيت جتـرى يف                -٢٨٠

نسبة األشخاص  وحتسني فرص الوصول إىل هذه الفحوص، وبالتايل حتسني         أوساط السكان   
 مـن الفـائزين يف      ١٠٧اعدات إىل   ، قدمت مس  ٢٠٠٩ ويف عام    .الذين يشملهم الفحص  

   . للثديي امرأة بواسطة تصوير الشعاع٢٥ ٩٩١املسابقة، وجرى يف سياق ذلك دعم فحص 
ن الفحوصات يف العامني     م ٢٥٠ ٠٠٠ ألف شخص يف حنو      ١٠٠وشارك أكثر من      -٢٨١

 ٢٠٠٩ وقد وفَّر برنامج عام      .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف عامي   " فحوص احلياة "مج  األولني من برنا  
 ألـف   ١٠-٢حملرومة اليت يبلغ عدد سـكاهنا       فرصة املشاركة يف فحص جماين يف البلدات ا       

 منها  نسمة، نظراً إىل أن مؤشرات املرض والوفاة املتعلقة بسكان هذه املناطق هي أسوأ بكثري             
 وأتيح للمشاركني اخلضوع لفحوص جمانية تشمل فيمـا تـشمله أمـراض             .يف البلد ككل  

 .عية القلبية، واضطرابات اجلهاز احلركـي، واألمـراض العـضوية         السكري، وأمراض األو  
   .امرأة ١ ٧٧٤  مستوطنة، أجريت فحوص تصوير شعاعي للثدي مشلت٢٢ ويف

 املتعلق بتداول البيانات    ١٩٩٧واألربعني لعام   وكان من شأن تعديل القانون السابع         -٢٨٢
أن ) ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١الساري اعتباراً من    (الطبية وغريها من البيانات ذات الصلة       

وفّر ترخيصاً قانونياً يتيح نقل بيانات أمراض معّينة وبيانات متعلقة بالرعايـة والوفيـات إىل               
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صاء املركزي وصندوق الصحة الوطين الذي      السجل الوطين للسرطان، بواسطة مكتب اإلح     
الرعايـة الـصحية     واهلدف املتوخى هو قياس وتقييم نتائج نظـام          .١٩٩٩يعمل منذ عام    

يتصل مبرضى السرطان لتحسني ختطيط التكاليف ومراقبة العالج ورصد الوفيات وحالة            فيما
   .مرضى السرطان

يف إطار الربنـامج التـشغيلي      " حصاحلملة الوطنية لربامج الف   "وجيري تنفيذ مشروع      -٢٨٣
 .٢٠١١ مايو/أيار و ٢٠٠٩ مايو/أياراملندرج يف إطار خطة التنمية اجلديدة هلنغاريا للفترة بني          

 السنوات الـيت    ويتمثل اهلدف الشامل للربنامج يف حتسني احلالة الصحية للسكان، وزيادة عدد          
، "سن العمل "الذين هم يف    يعيشوهنا أصحاء وقادرين على العمل، وتعزيز نشاط األشخاص         

ليميـة  وحتسني متوسط العمر املتوقع للطبقات احملرومة من السكان، واحلد من التباينات اإلق           
  .واالجتماعية، وزيادة التماسك االجتماعي

ويشكل انتشار أشكال املعيشة الصحية الواعية عنصراً هاماً جنباً إىل جنب مع زيادة               -٢٨٤
 على ذلك، ينبغي تعزيز وحتسني مهارات االتصال لدى العاملني  وعالوة.املعرفة لدى السكان

عب حتفيزها، فـضالً عـن األخـصائيني        يصاليت  يف جمال الرعاية الصحية لشرحية السكان       
   .اإلقليميني واحملليني

  نساء الروما    
 كبرياً على نـساء     التمييز املتعدد، مثل التمييز على أساس اجلنس والعرق، يؤثر تأثرياً           -٢٨٥

 فهـذه   .)التمييز على أساس عنصري   (الروما واملهاجرات الاليت ينتمني إىل جمموعات عرقية        
 اجتماعي متعدد األسباب ناتج عن تظافر عوامل من قبيل البطالـة،            الفئة معرضة إىل إقصاء   

واخنفاض املستوى التعليمي، والفقر املستمر، وسوء احلالة الصحية، وعدم مالءمة الظـروف            
  . الوضع االجتماعي واالقتصادي، فضالً عن التحّيز واإلجراءات التمييزيةالسكنية، وتدين

 فقد أفلـست    .ومنذ تغيري النظام، تدهور وضع الروما يف سوق العمل تدهوراً كبرياً            -٢٨٦
شركات البناء احلكومية والتعاونيات الزراعية اليت كانت توظف العدد األكرب من العـاملني             

 فأفراد هذه الفئة، اليت تضم أقل العاملني كفاءة، كانوا يعملون        . الروما شبه املهرة املنتمني لفئة   
 زاد  وقد كان ما يتعرضون له من متييز عرقي سـبباً  .اخلسائريف الصناعات اليت تكبدت أكرب      

   ..يف سوق العمل من هشاشة وضعهم الصعب
 ٧٤-١٥يـة   ، كان أقل من ثلث رجال الرومـا يف الفئـة العمر           ٢٠٠٣ويف عام     -٢٨٧

 .ل ثابـت  ـل من الثلث منهم عم    ـل، وكان ألق  ـدره عليهم العم  ـيكسبون رزقهم مما ي   
ما، فسدسهن كن يكسنب رزقهن مما يدره عليهن العمل وكـان           يتعلق بنساء الرو   فيما وأما

 ويعود سبب وضع نساء الروما غري املوايت فيما يتعلـق بالعمالـة إىل              .لسدسهن عمل ثابت  
،  مالئماً يف سن مبكرة، وعدم تلقيهن تدريباً، وإىل إجناهبن أطفاالً مستواهن التعليمي املنخفض  

   .وإىل ما يواجهنه من متييز جنساين
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ن  سـنة الـذي    ٢٤-٢٠راد الروما يف الفئة العمرية      وعلى الرغم من ارتفاع نسبة أف       -٢٨٨
 مـن   ، إالّ أن هذا االرتفاع كان أقل منه يف الفئات األخرى          حازوا مستوى التعليم االبتدائي   

السكان يف نفس الفئة العمرية؛ وبصفة عامة، ما زال أفراد الروما يكملون دراساهتم يف سن               
 وكانت نسبة االنقطاع عن الدراسة يف التعليم        .أكرب من املتوسط املسجل يف الفئات األخرى      

 أن نسبة عاليـة     األساسي يف أوساط الروما مرتفعة جداً باملقارنة مع املتوسط الوطين، علماً          
  .داً من أطفال الروما يتحولون إىل نظام التعليم احلرج

وتظهر البحوث ذات الصلة أن فتيات الروما يشكلن نسبة مرتفعة من بني التالميـذ                -٢٨٩
 وتظهر بيانات املسح بوضوح أن الفتيات       .الذين يتركون النظام ويتحولون إىل النظام اخلاص      

 ففي الفتـرة بـني   .ثري على مواصلة دراساهتنالاليت يلدن أطفاالً يف سنٍ مبكرة أقل قدرة بك   
 الاليت ولدن أطفاهلن  يف املائة فقط من نساء الروما،٣، حصلت نسبة    ٢٠٠٢ و ١٩٩٠عامي  

 وتؤكد دراسـات    .، على مستوى تعليمي جتاوز املرحلة االبتدائية       عاماً ١٨وأعمارهن دون   
يس مبقدورهن بالتأكيد االندماج استقصائية متثل الواقع أن الغالبية العظمى من شابات الروما ل    

 مـن خـالل     يف سوق العمل؛ ونتيجة لذلك، فإهنن يولني اهتماماً كبرياً لتحسني أوضاعهن          
  .احلرص على أن يكون هلن أطفال، األمر الذي يقلل أيضاً من فرصهن يف االندماج مستقبالً

في العاصمة، تقل  ف.وفيما يتعلق بالنشاط االقتصادي، توجد اختالفات إقليمية كبرية  -٢٩٠
 ١٢ نقاط مئوية عن نسبة الرجال، يف حني أن الفارق هو            ١٠    ب نسبة النساء يف سوق العمل    

 ويقل النـشاط االقتـصادي يف       . نقطة مئوية يف القرى    ١٦نقطة مئوية يف املدن األخرى، و     
أو أطفال كثـر، ال سـيما إن         أوساط الشباب واملسنني واألمهات ممن لديهن أطفال صغار       

   .ا ينتمون إىل أقلية الروماكانو
وعالوة على ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن املستوطنات اليت يغلب فيها أفراد الروما من              -٢٩١

 من تصبح الشابات من هذه الفئة أمهات يف أعمار مبكرة جـداً، وبالتـايل               احملرومني، غالباً 
ن هلن أطفال كثر يتركن      ويالحظ أن النساء املراهقات مم     .يتزايد عدد السكان يف هذه املناطق     

  .يف هناية املطاف النظام املدرسي وسوق العمل أيضاً بصورة كلية
الـذي يهـدف إىل تعزيـز    " خطوة إىل األمام "ولتحسني هذا الوضع، أعد برنامج        -٢٩٢

مستوى تأهيل السكان البالغني يف هنغاريا، عن طريق تنظيم دورات تدريبية ميكـن خالهلـا        
 للمشاركني، أي    ويتاح هذا التدريب جماناً    .من أجل االرتقاء بأنفسهم   للمشاركني أن يعملوا    

يشاركون يف الربنامج ُيمنحون دعماً يعادل قيمة تكاليف التدريب، إضافة          أن البالغني الذين    
  .إىل مبلغ يعادل احلد األدىن لألجور ملدة شهر واحد

 سنوات  ١٠-٨، مبقدار   راً وذكو اثاًويقل متوسط العمر املتوقع يف أوساط الروما، إن         -٢٩٣
ت السكان الروما ببيانـات      لكن إذا قُرِنت مؤشرا    . يف البلد  عن متوسط العمر املتوقع عموماً    

املستوى التعليمي، يتضح عدم وجود فارق كبري بني الروما وغري الروما من ذوي املـستوى               
اخلطـة  املتعلـق ب  ) ٢٨-سادسـاً  (٦٨/٢٠٧ ويتضمن قرار الربملـان      .التعليمي االبتدائي 
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ن بني أمور   االستراتيجية لربنامج عقد إدماج الروما، الذي جيري تنفيذه حالياً، عدة تدابري، م           
   .أخرى، ترمي إىل حتسني الوضع الصحي لشعب الروما

 عاماً،  ٧٠وإذا وضعت يف االعتبار فقط اخلصائص السكانية للفئة العمرية دون سن              -٢٩٤
من التعلـيم أسـوأ    سكانية احلائزة ألدىن مستويني   ميكن القول إن الوضع الصحي للشرائح ال      

اخنفاض القدرة على العمل يف هذه الفئة تفـوق املتوسـط مبقـدار        بكثري من املتوسط، وأن   
 ويقدر أن مستوى التدهور الصحي لقاطين مستوطنات الرومـا يفـوق            . أمثال ٤,٧ يعادل

حظته من خـصائص    مبقدار الضعف نفس املستوى لدى السكان عموماً، وهو ما ميكن مال          
   .املستوطنات املذكورة والظروف االجتماعية لقاطنيها

  املرأة يف املناطق الريفية    
على الرغم من اجلهود احلكومية، فإن وضع املرأة يف املناطق الريفية متدهور، وهـو                -٢٩٥

 والسبب يف ذلك هو أوجه القـصور        .وضع يتفاقم كلما كان مستوى املستوطنات متواضعا      
 ولتحسني الوضع، عكفت احلكومة على تطوير جمال النقل العام، مبا يشمل            .ية التحتية يف البن 
  .٢٠١٠دة تشغيل العديد من خطوط السكك احلديدية اليت أُغلقت سابقاً يف أواخر عام إعا

وتشمل خطة سيشيين اإلمنائية اجلديدة عدة مشاريع لدعم النساء اللوايت يعـشن يف               -٢٩٦
   .املناطق الريفية

ومن شأن حتسن خدمات الرعاية النهارية لألطفال أن يسهم يف تعزيز فرص اندماج               -٢٩٧
   . يف السابقالنساء من جديد يف سوق العمل، وهو ما مل يكن متاحاً

 من االتفاقية، ستنظر هنغاريا يف قبـول        ٢٠ من املادة    ١وفيما يتعلق بتعديل الفقرة       -٢٩٨
   .التعديل املتعلق باجتماع اللجنة

انـسجاما تامـاً مـع       وتنسجم التدابري اليت اختذهتا هنغاريا فيما يتعلق بوضع املرأة          -٢٩٩
 ويـشكل إعـالن     .االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع إعالن ومنهاج عمل بيجني أيـضاً          

 يستند  أساسياًمرجعاً) ١٩٩٥بيجني، (ومنهاج عمل بيجني للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة 
 . االستراتيجي املتمثل يف املساواة بني املرأة والرجل على الصعيد الـوطين           أق املبد تطبي إليه يف 

 الواردة يف االستراتيجية    ٢٠٢١-٢٠١٠ودعمت احلكومة األولويات الطويلة األجل للفترة       
   .املشار إليها أعاله، واليت ُوضعت وفق منهاج عمل بيجني

  املشاركة يف التطورات الدولية    
، يشار إىل أن األزمة االقتصادية وتغيُّـر  "األهداف اإلمنائية لأللفية"ق بتنفيذ فيما يتعل   -٣٠٠

 وتشارك هنغاريا يف    .٢٠٠٨املناخ زادا من تفاقم وضع اجلهات املاحنة للمساعدات منذ عام           
دعم البلدان اجملاورة أساساً، بيد أن فيتنام وأفغانستان، كانتا أيضاً من بني البلدان اليت تلقت               

  .تمساعدا
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إدمـاج   ائيات االجتماعيات الصربيات وإعـادة    تدريب األخص "وعقد مؤمتر بشأن      -٣٠١
 وكان اهلدف منـه نقـل       .٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١-١٠يف  " اب احملرومني يف اجملتمع   الشب

 وسـاهم   .التجربة اهلنغارية إىل األخصائيات الصربيات العامالت يف ميدان اخلدمات العامة         
 التعريف باملمارسات الصربية واهلنغارية واألساليب احلديثة، ويف تأكيد املؤمتر مسامهة فّعالة يف

   .مسألة تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف أوروبا الوسطى وتطابق معاجلتها ابق تفسريتط
وعقد مؤمتر إقليمي مبشاركة خرباء معنيني مبسألة املساواة بني اجلنسني يف بلغراد يف               -٣٠٢
 وناقش اخلرباء مـا إذا كـان هنـاك          .ضاً ممثلون من اجلبل األسود    ، وحضره أي  ٢٠٠٩عام  

 ومن شأن التوضيح العلمي للمسألة أن    . بني املبادئ واملمارسة يف البلدان املعنية      اختالف فعلي 
 وإضـافة   .يتيح تقييم صحة وجهة نظر االحتاد األورويب فيما يتعلق بالبلدان غري األعضاء فيه            

لتحليل مسألة املساواة بني اجلنسني يف البلدان الواقعة على احلـدود           إىل ذلك، تناول املؤمتر با    
  .ية لالحتاد األورويبالشرق
 وكـان   .٢٠١٠ مع أوكرانيا يف ربيـع        مشتركاً ودعمت احلكومة اهلنغارية مؤمتراً     -٣٠٣

اهلدف منه هو التعريف بالنتائج اليت حتققت يف هنغاريا على صعيد تعزيز املساواة بني املـرأة                
مثل (املرأة   وبسبب اخلصائص اإلقليمية، أوليت أولوية يف املؤمتر ملسألة العنف ضد            .رجلوال

   .)العنف العائلي، واالجتار بالبشر

  نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية  -جيم  
حترص احلكومة على أن تعمم بصورة مباشرة اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                -٣٠٤

  :يالتوصيات العامة، وذلك وفق ما يلهلا االختياري، وكذلك التمييز ضد املرأة، وبروتوكو
 ويتاح يف   . موقع احلكومة على شبكة اإلنترنت     تتاح مجيع النصوص باللغة الوطنية يف       -٣٠٥

، والوثائق ذات الصلة، والتوصـيات اخلاصـة        ٢٠٠٦هذا املوقع أيضاً التقرير القطري لعام       
   .لة بالشكاوىاملوجهة إىل هنغاريا، وكذلك الوثائق املتص

، "حقوق املرأة"عنواهنا  نسخة ١ ٥٠٠وعالوة على ذلك، أُعّدت وثيقة طبعت منها         -٣٠٦
تتضمن االتفاقية والربوتوكول االختياري امللحق هبا والتوصيات العامة للجنة املعنية بالقـضاء     

  .شكال التمييز ضد املرأة والتوصيات اخلاصة املوجهة إىل هنغارياأعلى مجيع 
 وُنشرت بصورة غري مباشرة معلومات من خالل مؤمترات ومنتديات ختلّلها، مبناسبة            -٣٠٧

أنشطة شارك فيها ممثلون حكوميون، تقدمي منشورات وإلقاء حماضرات بشأن الوثائق الدولية            
  .املتعلقة باحلقوق اإلنسانية للمرأة

        


