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أولا -مقدمة
نظ ر اللجن ر يف التق ي ر ال رري الس ر هلنغ ر ا ( )CRC/C/HUN/6يف جلس ررت
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( 2437انظ ر ر ر ر ر  ،)2437 CRC/C/SR.2436املعق ر ر ر ر ر ن يف  23 22ك ر ر ر ر ر ن الث ين/ينر ر ر ر ر ر ي
اعتمي هذه املالحظ اخلت م يف جلست  2460املعق ة يف  7شب ط/فرباي .2020

2436

،2020

ح ر اللجن ر بتق رريم التق ي ر ال رري الس ر للي ل ر الط ر يف ح ن ر  ،مب ج ر اإلج ر ا
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املبسط لتقيم التق ي  ،ه م أاتح ف م أفضل حل ل حق ق الطفل يف الي ل الط  .ع ب اللجن
عن قيي ه للح ا البنّ الرذ ا مر فري الي لر الطر املتعري القط عر  ،للمعل مر اإلضر ف
املقيم كت ب .

اثنيا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
ح اللجن ابلتقيم الذ أح ز الي ل الط يف خمتلف اجملر ت  ،مبر يف ذلر بري نفر ذ
-3
املع هررية بش ر مح ي ر األطف ر مررن اتسررتغال اتعترريا اجلنس ر (مع هررية تن ررا ي) مب ج ر الق ر ن
قر ر  92لعر ر م  ،2015امتثر ر املفر ر املع رري ابحلقر ر ق األس سر ر امتثر ر ت اتمر ر للمبر ر املتعلقر ر مبك ررر
املؤسس ر ال طن ر لتعري ررر مح ي ر حق ر ق اإلنس ر (مب ر اب ي ر ) ،اتخنف ر الع ر م يف نسررب فق ر
األطف من  24,9يف امل ئ يف  2014إىل  15,2يف امل ئ يف  .2017الحظ اللجن م التقيي التيابري
التشر يع املؤسسر الس سر املتخررذة لتنف ررذ ا ف ق ر حقر ق الطفررل ،ت سر م اتسرتا ج ال قم ر
حلم ي الطفل األخذ بنم ذج ا األطف (.)Barnahus

__________

* أع ي إصيا ه ألسب ب فن يف  21ن س /أب يل .2020
** اعتميهت اللجن يف هت  20( 83ك ن الث ين/ين ي  7 -شب ط/فرباي
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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ذ ّك اللجن الي ل الط بتابط مج احلق ق املك س يف ات ف ق ر بعريم ق بل ت ر للتجرئر ،
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شرري عل ر أمه ر مج ر الت صر ال ر ا ة يف هررذه املالحظ ر اخلت م ر  .ر اللجن ر أ ج ر انتب ر ه
الي ل الط إىل الت ص املتعلق ابجمل ت الت ل  ،ه ص جي اخت ذ يابري ع جلر بشر ا
العنررف ،مب ر ف ر العنررف اجلنس ر س ر املع مل ر اإلمه ر (الفق ر ة  ،)24األطف ر احمل م ر مررن الب ئ ر
األسر ر ي (الفقر ر ة  ،)28األطفر ر ذ اإلع قر ر (الفقر ر ة  ،)30ص ررح املر ر اهقن (الفقر ر ة  ،)33التعل ر ر
(الفق ة  ،)36األطف ملتمس اللج الالجئ امل ج (الفق ة .)39
ع ب اللجنر عرن أسرف أل الي لر الطر مل ر يف ق ي هر علر مج ر األسرئل الر ا ة يف
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ق ئم املس ئل الس بق لتقيم التق ي  ،ت س م األسئل اليت تن اجمل ت الت ل ج إج ا لتق
أث التش يع ال طن يف حقر ق الطفرل اجلنسر األطفر ذ اإلع قر ال ع ير الصرح صرح
نف ذ الرب ك اتخت بش اشتاك األطف يف
امل اهقن األطف ملتمس اللج الالجئ
املن زعر املسررلح  .علر الر مررن أ بعر الر قُر ّيم أثنر احلر ا بعرريه ،شررري اللجنر إىل التررام
الي ل الط بتقيم معل م ك ف ت ح للجن ف م ش مال لتنف ذ ات ف ق يف الي ل الط .
توصــي اللةنــة الدولــة الطــرف بمفالــة علــا حقــوق الطفــل ولق ـا لالتفاقيــة وال وتو ــو
-6
الختياري بشأن اشرتاك األطفا يف املنازعات املسلحة وال وتو و الختياري بشأن بيع األطفا
واس ــتغال األطف ــا يف اليفغ ــاد ويف امل ــواد ا محي ــةم يف ي ــع مراح ــل عللي ــة تنفي ــذ خط ــة التنلي ــة
املستدامة لعام  .2030وحتث اللةنة الدولة الطرف أيضـ ا علـض اـلان مشـار ة األطفـا ايفديـة يف
تص ــليت وتنفي ــذ السياس ــات والـ ـ ام الرامي ــة ف حتقي ــق ي ــع أ ــداف التنلي ــة املس ــتدامة ال ـ ـ 17
ما دامت متعلقة ملطفل.

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
التشريعات
تالحــا اللةنــة أن عــدد التعــديالت املدخلــة علــض التشــريعات العامــة الــذي ــاوز
-7
تعــديل قــد أ ــر يف حقــوق الطفــلم وتوصــي الدولـةج الطــرف بواــع تـراد لتقيــيت أ ــر التشــريعات يف
حقوق الطفلم و فالة أن تمون يع التشريعات متوالقة متام ا مع التفاقيةم و اتحة نتائ تقييلات
األ ر للةلهور قيفل اعتلاد التشريعات وبعده .وتوصي اللةنة الدولة الطرف أيضا أبن ري علض
وته السرعة تقييلات أل ر التشريعات املتعلقة ميفالت التالية يف حقوق الطفل :التعليت (القـانون
رقـ ــت  190لعـ ــام )2011؛ والمنـ ــائل (القـ ــانون رقـ ــت  100لعـ ــام )2011؛ واحليـ ــاس األسـ ــرية (القـ ــانون
رقــت  211لعــام )2011؛ وا عاقــة (القــانون رقــت  26لعــام 1998م بصــيغته املعدلــة)؛ والتشــرد والفقــر
املــدقع (القــانون رقــت  69لعــام 1999م بصــيغته املعدلــة)؛ والرومــا واملهــاترون وملتلســو اللةــود (القــانون
رقت  80لعام  2007م بصيغته املعدلة)؛ واملنظلات غري احلمومية (القانون رقت  76لعام .)2017
200

السياسة والسرتاتيةية الشاملتان
تالحــا اللةنــة عــدم تقــدم معلومــات عــذ تنفيــذ السـرتاتيةية الوطنيــة املعنونــة ’’حتس ـ
-8
أحـ ــوا أطفالنـ ــا‘‘ ( )2032-2007والس ـ ـرتاتيةية الوطنيـ ــة اهلنغاريـ ــة الثانيـ ــة ل دمـ ــا التتلـ ــاعي
()2014م وتوصــي الدول ـةج الطــرف بواــع واعتلــاد اس ـرتاتيةية وطنيــة شــاملة بشــأن األطفــا تضــت
يع جمالت التفاقيةم وتولري املوارد اليفشرية والتقنية واملالية المالية لتنفيذ ا .عالوس علض ذلكم
2
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ترحــل اللةنــة معتلــاد الس ـرتاتيةية الوطنيــة ملنــع اجلر ــة ( )2020-2014والس ـرتاتيةية الرقليــة
حللاية الطفل ()2016م وتوصي إبدماتهلا يف السرتاتيةية الوطنية الشاملة.

التنسيق
تشري اللةنة ف توصيتها السـابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقـرس )12م وحتـث الدولـة
-9
الطرف علض نشاد يئة وحيدس مسؤولة عذ حقوق الطفل .وينيفغي أن تُملَّف اهليئة بولية وااحة
وُمتنح سلطة الية لتنسيق يع األنشطة املتصلة بتنفيذ التفاقية علض الصـعيديذ الـوطو وايلـيم
زود مملوارد اليفشرية والتقنية واملالية الالزمة لتؤدي عللها بفعالية.
وتُ َّ

ختصيص املوارد
 -10تشري اللةنة ف تعلقيها العام رقت  )2016(19بشأن عللية امليزنة العامة مذ أتـل علـا
حقوق الطفلم وتوصي الدولةج الطرف مبا يلي:
ختصيص موارد بشرية وتقنية ومالية اليةم علض يع مستوايت احلمومةم لتنفيذ
(أ )
يع السياسات واخلطط وال ام والتدابري التشريعية املتعلقة مألطفا م ول سيلا يف جمايل التعليت
والصحةم وواع نظام لتتيفع والان استخدام املوارد املخصصة هلذا الغرض بمفادس؛
(ب) تـراد تقييلــات منتظلــة أل ــر توزيــع الســتثلارات احلموميــة يف القطاعــات الــيت
تدعت علا حقوق الطفلم بغية معاجلة أوته التفاوت يف املؤشرات املتصلة حبقوق الطفل؛
نشاد آليات مالئلة و رساد علليـات شـاملة مـذ مـذ خالهلـا لللةتلـع املـد
(ج )
وعامة الناس واألطفا بوته خاص املشار ة يف يع مراحل عللية امليزانيـةم مبـا يف ذلـك الصـياغة
والتنفيذ والتقييت.

ع اليفياانت
 -11ترح ــل اللةن ــة معتل ــاد املمت ــل ا حص ــائي اهلنغ ــاري املر ــزي مؤشـ ـرا نيـ ـا يس ــتند ف
التحديــد الــذاه للهويــةم يف استقصــادات األســر املعيشــيةم وتشــري ف تعليقهــا العــام رقــت )2003(5
بشأن التدابري العامة لتنفيذ التفاقيةم وتوصي الدولةج الطرف مبا يلي:
ــع بيــاانت عــذ حقــوق الطفــل يف يــع ايفــالت املشــلولة ملتفاقيــةم مصــنفة
(أ )
حبسل السذ ونوع اجلنل وا عاقة واملوقع اجلغـرايف واألصـل ا ـو والقـومي واخللفيـة التتلاعيـة
القتصاديةم والعتلاد علض ذه اليفياانت لتحديد األطفا اعاف احلا ؛
(ب) اــلان تيفــاد اليفيــاانت واملؤش ـرات ليلــا ب ـ الــوزارات املعنيــة واســتخدامها يف
صياغة ورصد وتقييت السياسات وال ام واملشاريع الرامية ف تنفيذ التفاقية.

الرصد املستقل
 -12تالحــا اللةنــة مــع التقــدير أن ممتــل املفــوض املعــو محلقــوق األساســية أصــيفحم منــذ
الســتعراض األخــري يف عــام 2014م ممتــثالا متام ـ ا مليفــاد ،مريــلم وأن حقــوق الطفــل قــد أُخضــعت
ملسؤولية يئة ممرسة هلذا الغرضم ي وحدس حقوق الطفل التابعـة دارس تمـالؤ الفـرص وحقـوق
الطفل .وتوصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:
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اــلان تزويــد وحــدس حقــوق الطفــل مملــوارد اليفشــرية والتقنيــة واملاليــة الماليــة
(أ )
لتنفيذ التفاقية ورصد تطيفيقها؛
(ب) ا ــلان تزوي ــد اللي ــة الوقائي ــة الوطني ــة املنش ــأس مبوت ــل ال وتو ــو الختي ــاري
لتفاقية منا ضة التعذيل وغريه مذ اروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الال نسـانية أو املهينـةم
املوتــودس داخــل ممتــل املفــوض املعــو محلقــوق األساســيةم مملــوارد الماليــة تـراد زايرات رصــد
منتظلة لألما ذ اليت حيتةز ليها األطفا أو قد حيتةزون ليها؛
(ج) ال تأ د مذ أن وحدس حقوق الطفل ري مشـاورات منتظلـة مـع األطفـا بشـأن
القضااي اليت تؤ ر ليهتم والان مراعاس نتائ ذه املشاورات يف القوان ويف واع السياسات.

النشر والتوعية والتدريل
 -13تشري اللةنة ف توصيتها السابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرس )16م وتوصي الدولةج
الطرف مبا يلي:
تعزيــز براجمهــا الراميــة ف التوعيــة ملتفاقيــةم بوســائل منهــا العلــل مــع وســائط
(أ )
ا عالمم مبا ليها وسائط التواصل التتلاعيم بطريقة مالئلة لألطفا ؛
(ب) تشةيع مشار ة األطفا احلثيثة يف أنشطة التوعية العامةم مبا يف ذلك مشار تهت
يف التدابري اليت تستهدف الوالديذ واألخصائي التتلاعي واملعلل وموظفي نفاذ القانون؛
درا وحدات لزامية بشأن حقوق ا نسان والتفاقية يف املنا الدراسـية ويف
(ج )
برام التدريل اخلاصة جبليع املهني العامل مع األطفـا ومـذ أتلهـتم مبـا يشـلل يـع مـوظفي
نفــاذ القــانون واملعلل ـ واملــوظف الصــحي واألخصــائي التتلــاعي والعــامل يف مؤسســات
رعاية األطفا م لضالا عذ موظفي القطاع احلمومي وموظفي السلطات ايلية.

التعاون مع ايفتلع املد
 -14تشري اللةنة ف توصياهتا السابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقـرس )18م وحتـث الدولـة
الطــرف علــض اــلان قــدرس املنظلــات غــري احلموميــة علــض الاــطالع أبنشــطتها مــذ دون عوائــقم
مبــا ليهــا األنشــطة املتعلقــة بقضــااي الحتةــاز واللةــود واهلةــرسم يف بيئــة مواتيــة حلقــوق ا نســان.
االة ف ذلكم توصي اللةنة الدولة الطرف بتقوية تعاوهنا مع املنظلات غري احلمومية العاملة يف
جما حقوق الطفلم ع ياانت تشلل مثالا الملية املهنية الوطنية خلدمات رعاية الطفل ومحاية الطفل.

مد -تعريف الطفل (املادس )1
 -15تش ــري اللةن ــة ف التوص ــية العام ــة رق ــت  31للةن ــة املعني ــة ملقض ــاد عل ــض التليي ــز ا ــد
املرأس/التعلي ــق الع ــام رق ــت  18للةن ــة حق ــوق الطف ــل ()2019م الص ــادريذ بص ــفة مش ــرت ةم بش ــأن
امللارسات الضارسم وتوصي الدولةج الطرف بتعديل القانون املد زالة أي استثناد مذ سذ الزوا
الدنيا ايددس يف  18سنة للفتيات والفتيان.
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تيت -امليفاد ،العامة (املواد  2و 3و 6و)12
عدم التلييز
 -16تشــري اللةنــة ف الغايــة  3-10مــذ أ ــداف التنليــة املســتدامة وتــذ ا ر بتوصــياهتا الســابقة
(CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرس )20م وحتث الدولة الطرف علض ما يلي:
تنفيذ قوانينها اليت حتظر التلييز اـد األطفـا الـذيذ يعيشـون أواـاع التهلـي
(أ )
واحلرمانم مثل الفتيات واألطفا ذوي ا عاقة وأطفا الرومـا واألطفـا املهـاتريذ واألطفـا غـري
املصــحوب واألطفــا مــذ املثليــات واملثلي ـ ومزدوتــي امليــل اجلنســي ومغــايري اهلويــة اجلنســانية
وحــاملي صــفات اجلنس ـ م واختــاذ التــدابري الالزمــة لتوعيــة عامــة النــاس مملســاواس وعــدم التلييــز
وتوسيع نطاق براجمها يف املدارس؛
(ب) تعزيــز تــدابري ا الراميــة ف القضــاد علــض التلييــز اــد أطفــا الرومــام مــذ خــال
اعتلاد خطة علل وطنية تر ز بوته خاص علض التعليت والصحة وخدمات محاية الطفل والسـمذم
وزايدس الدعت املقدم ف األلرقة العاملة املعنية مبنا ضة الفصل اليت أنشئت يف عام 2017؛
(ج) تعزي ــز عل ــل يئ ــة املس ــاواس يف املعامل ــة للتص ــدي للتليي ــز ا ــد األطف ــا ذوي
ا عاقة وأطفا الروما؛
الان تراد املراتعة ا لزامية خلطط تمالؤ الفرص يف التعليت العـام ـل ـال
()
سـنوات علــض األقــلم ولقـ ا لللرسـوم احلمــومي )229/2012 (30.VIIIم الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف
نيسان/أبريل .2018

مصاحل الطفل الفضلض

 -17تشري اللةنة ف تعليقها العام رقت  )2013(14املتعلِّاق حبق الطفل يف يالد العتيفـار األو
ملصاحله ال ُفضلضم وتذ ر بتوصياهتا السابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرس )22م وتوصي الدولة
الطرف مبا يلي:
ا ــلان ي ــالد مص ــاحل الطف ــل الفض ــلض العتيف ــار األو عن ــد ص ــياغة واعتل ــاد
(أ )
ومراتعة التشريعات اليت تؤ ر يف حقوق الطفلم مبا يف ذلك التشريعات املتعلقة مللةود واهلةـرسم
ويف سياساهتا و تراداهتا؛
(ب) الان دما ذا احلق علض النحو املناسل وتطيفيقه علض الدوام يف ا ترادات
ا داريـة الـيت ختـص األطفـا م وتــولري املـوارد الماليـة خلـدمات محايـة الطفــل مـذ أتـل علالـه علــض
أرض الواقع.

احرتام آراد الطفل
 -18تشري اللةنة ف تعليقها العام رقت  )2009(12بشأن حق الطفل يف الستلاع ليهم وتذ ا ر
بتوصياهتا السابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرس )24م وتوصي الدولةج الطرف مبا يلي:
مواص ــلة تط ــوير ممارس ــة الس ــتلاع ف آراد األطف ــا دون س ــذ الرابع ــة عش ــرس
(أ )
واــلان مراعــاس آرائهــت علــض النحــو الواتــل يف ا ت ـرادات الــيت ختصــهت مبوتــل قــانون األســرسم
مبا ليها قرارات احلضانة والوصاية؛
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(ب) اــلان الســتلاع ف آراد األطفــا م مبــذ لــيهت األطفــا غــري املصــحوب الــذيذ
ت ـرتاوأ أعلــار ت ب ـ  14عام ـا و 18عام ـام يف ت ـرادات اهلةــرس واللةــود يف يــع احلــالتم مبــا يف
ذلك أ ناد األزمات النا ة عذ اهلةرس اجللاعية؛
(ج) الان الستلاع ف األطفا املودع يف مؤسسات الرعاية اليفديلة يف القرارات
اليت تعنيهت طوا لرتس قامتهتم واحلرص علض أن يمون عدد ممثلي حقوق الطفل اليا وأن تمـون
لديهت القدرات التقنية الالزمة لضلان احرتام آراد األطفا يف مؤسسات الرعاية اليفديلة؛
مواصــلة تعزيــز مشــار ة يــع األطفــا علــض اــو ــادف وقــائت علــض التلم ـ
()
داخل األسرس وايفتلع ايلي واملدرسةم بوسائل منها جمالل الطالب وبرملان األطفا ؛
(هر) متتـ ـ امليف ــادرات الرامي ــة ف زايدس مش ــار ة األطف ــا ووا ــع جملوعـ ـات أدوات
للتشــاور مــع األطفــا بشــأن قضــااي السياســات الوطنيــة الــيت تــؤ ر لــيهت  -ول ســيلا القضــااي الــيت
تشغل م األطفا أ ثر مذ غري ام مثل التعليت وتغري املناخ واألمذ  -واـلان مراعـاس السـلطات
ايلية والوطنية آراد األطفا .

دا  -احلقوق واحلرايت املدنية (املواد  7و 8و)17-13
اجلنسية
-19

تشري اللةنة ف الغاية  9-16مذ أ داف التنلية املستدامةم وحتث الدولة الطرف علض ما يلي:

تعديل قانون اجلنسية ملنع حالت انعدام تنسية أطفا الوالديذ األتانـل غـري
(أ )
القــادريذ علــض مــنح تنســيتهت ألطفــاهلت املولــوديذ يف اخلــار م وأطفــا األشــخاص عــد ي اجلنســية
املعرتف هبت الذيذ ليست لديهت قامة اثبتة يف اليفلد؛
(ب) اـ ــلان متم ـ ـ أولئـ ــك األطفـ ــا مـ ــذ احلصـ ــو علـ ــض اجلنسـ ــية اهلنغاريـ ــة ولق ـ ـ ا
ترادات وقواعد وااحة تطيفق تطيفيقا موحدا يف يع أااد اليفلد.

حرية تمويذ اجللعيات والتةلع السللي
 -20تشري اللةنة ف توصياهتا السابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرس )26م وتوصي الدولةج
الطرف مبا يلي:
تعديل تشريعاهتا للسلاأ لألطفا م مبذ ليهت األطفـا دون سـذ الرابعـة عشـرسم
(أ )
بشغل مناصل دارية يف عيات ايفتلع املد م ول سيلا تلك اليت ينشئها األطفا أنفسهت؛
(ب) ا ــلان متت ــع األطف ــا حبقه ــت يف حري ــة التعيف ــريم مب ــا يف ذل ــك عن ــد املش ــار ة يف
املظا رات السلليةم وعدم تعراهت لعواقل سليفيةم مثل اهتامهت مذ الشرطة مرتماب ترائت بسيطة.

محاية احلياس اخلاصة ومحاية السلعة
 -21توصــي اللةنــة الدولــة الطــرف مبواصــلة اــلان اح ـرتام حــق الطفــل يف اخلصوصــية أ نــاد
احللالت السياسية ومنع استخدام الطفل أداسا يف احللالت النتخابية.

الوصو ف املعلومات املناسيفة
-22
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مواصــلة توســيع نطــاق حصــو األطفــا علــض جملوعــة متنوعــة مــذ املعلومــات مــذ
(أ)
مصادر متنوعةم منها ا نرتنتم والان تعليت األطفا ووالديهت وغري ت مذ مقدمي الرعاية السـلوك
املناسل علض ا نرتنتم مبا يشلل السرتاتيةيات الوقائية اد ا يذاد والستغال علض ا نرتنت؛
(ب) تشةيع حصو األطفا ذوي ا عاقة علض املعلومـات إباتحـة الوصـف الصـوه
والتعليق المتايب علض نطاق واسع.

اد -العنف اد األطفا (املواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و)39
العنفم مبا يف ذلك العنف اجلنسي وسود املعاملة وا مها
-23

يس

اللجن قلق ابلغ إزا م يل

عيم قيم معل م عن اسرتا ج طن ر ملنر مع جلر مج ر أشرك العنرف ضري
(أ )
األطفر  ،مبر يف ذلر اتنت ر ك اجلنسر  ،عررن الترريابري احملرري ة الرريت سررت ي الفت ر أطفر ال م ر
األطف ملتمس اللج امل ج ين األطف مرن املثل ر املثل رن مر جر امل رل اجلنسر مغر ي
اهل ي اجلنس ن ح مل صف اجلنسن
(ب )
جل األطف إل .

يين مست ى فع ل إج ا ا إبالغ السرلط

حبر ت العنرف ضري األطفر  ،قلر

 -24تشــري اللةنــة ف تعليقهــا العــام رقــت  )2011(13بشــأن حــق الطفــل يف التحــرر مــذ يــع
أش ــما العن ــفم و ف الغاي ــة  2-16م ــذ أ ــداف التنلي ــة املس ــتدامةم وت ــذ ا ر بتوص ــياهتا الس ــابقة
(CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرات  30و 32و)35م وحتث الدولة الطرف علض ما يلي:
واع اسرتاتيةية وطنية ملنع ومعاجلة يع أشـما العنـف اـد األطفـا م مبـا يف
(أ )
ذلك النتهاك اجلنسيم مع يالد ا تلام خاص للفتيات واألطفا الذيذ يعيشون أوااع احلرمانم
مبــذ لــيهت األطفــا ذوو ا عاقــة واألطفــا املودعــون يف مؤسســات الرعايــة اليفديلــة وأطفــا الرومــا
واألطفا مذ املثليات واملثلي ومزدوتي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنسـانية وحـاملي صـفات
اجلنس واألطفا ملتلسو اللةود والالتئون واملهاترونم واحلرص علـض أن تواـح السـرتاتيةية
لألطفا ا ترادات املتاحة ل بالغ عذ حالت العنف؛
(ب) واــع آليــات تراعــي احتياتــات الطفــل لتيســري وتشــةيع ا بــالغ عــذ احلــالت
واـلان أن تمــون آليـات تقــدم الشـماو مالئلــة لألطفـا ومتاحــة علـض ا نرتنــت وخارتهـام مــع
يالد ا تلام خاص ألما ذ الرعاية اليفديلة ومرالق الحتةاز واملرالق املخصصة لألطفا ملتلسي
اللةود والالتئ واملهاتريذم و فالة تسةيل احلالت والتحقيق ليها علض وته السـرعة ومقااـاس
اجلناس ومعاقيفتهت علض النحو الواتل؛
(ج) النظ ــر يف توس ــيع نطـ ــاق تطيفي ــق لـــوائح وزارس امل ــوارد اليفشـ ــرية بش ــأن املنهةيـــة
املؤسسية والتشغيلية والقطاعية للتحقيق يف حالت انتهاك األطفا والشيفاب يف مؤسسـات رعايـة
األطف ــا واألس ــر احلاا ــنة ومؤسس ــات ا ص ــالأ والتأ ي ــل ومعاجلته ــام لتش ــلل ي ــع األم ــا ذ
واحلالت اليت قد يقع ليها األطفا احااي للعنف؛
اختاذ التدابري القانونية الالزمـة لـدعت تنفيـذ بـرانم دار األطفـا ()Barnhausم
()
والان حصو األطفا احااي العنف علض خدمات التحقيق والعال علض او لعا استناد ا ف
منوذ دار األطفا م و اتحة ذه اخلدمات تلقائيا جلليع األطفا احااي العنف.
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العقوبة اليفدنية
 -25تشــري اللةنــة ف تعليقهــا العــام رقــت  )2006(8بشــأن حــق الطفــل يف احللايــة مــذ العقوبــة
اليفدني ـ ـ ــة وغري ـ ـ ــا م ـ ـ ــذ ا ـ ـ ــروب العقوب ـ ـ ــة القاس ـ ـ ــية أو املهينـ ـ ـ ــةم وت ـ ـ ــذ ا ر بتوص ـ ـ ــياهتا الس ـ ـ ــابقة
(CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرس )34م وحتث الدولة الطرف علض ما يلي:
التنفيذ الفعا حلظر استخدام يع أشما العقوبـة اليفدنيـة يف يـع األوسـا،م
(أ )
مبا يشلل املنز واملدارس ومؤسسات الرعاية اليفديلة؛
(ب) تعزي ــز ت ــدابري ا الراميـــة ف تنظ ــيت مح ــالت للتوعي ــة والتثقي ــف تش ــةع األخـــذ
أبساليل جيابية لتنشئة الطفل وأتدييفه ل تنطوي علض العنف وتقوم علض املشار ةم وتـ ز العواقـل
الســليفية للعقوبــة اليفدنيــةم وتســتهدف علــض وتــه اخلصــوص األطفــا والوالــديذ واملعللـ واملهنيـ
العامل يف جما احللاية التتلاعية.

واو -اليفيئة األسرية والرعاية اليفديلة (املواد  5و 11-9و )1(18و( )2و 20و 21و 25و))4(27
اليفيئة األسرية
 -26تشري اللةنة ف توصيتها السـابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقـرس )37م وحتـث الدولـةج
الطرف علض ما يلي:
التنفيذ المامل حلظر لصل األطفا عذ أسر ت و يداعهت يف مؤسسات الرعايـة
(أ )
اليفديلــة بســيفل الواــع القتصــادي الــذي تعيشــه تلــك األســرم وذلــك مــذ خــال ب ـرام شــاملة
تتصد للتحدايت املتعددس اليت تواتهها األسرم والان عدم اللةود ف لصل األطفا ل لالذ
أخري ولق ا للليفاد ،التوتيهية للرعاية اليفديلة لألطفا (مرلق قرار اجللعية العامة )142/64؛
(ب) تعزيز تدابري ا الرامية ف تزويد األسر ايتاتة ملسمذ التتلاعي الالئق ألتل
طويــل وبتــدابري الــدعت األخــر م وزايدس الســتحقاقات التتلاعيــة لألســر املنخفضــة الــدخل الــيت
لــديها أطفــا م ول ســيلا األســر الوحيــدس الوالــدم مــذ أتــل احليلولــة دون يــداع األطفــا يف أمــا ذ
خار منزهلت؛
(ج) زايدس لرص حصو احلوامل الالئـي يعشـذ أواـاع األزمـة علـض املشـورس والـدعت
التتلــاعيم واتيفــاع نظــام تســةيل الــولدات الســري ملنــع التخلــي عــذ األطفــا واــلان ولدهتــت
املأمونة يف طار نظام محايـة الطفـلم والتوقـف تـدرجييا علـا يسـلض بـرانم ’’حااـنة يـداع الراـع
املتخلض عنهت‘‘ (برانم احلاانة).

األطفا ايرومون مذ اليفيئة األسرية
ح ر اللجن ر إبق ر ا م ن ر ال الرريين احل ضررنن مب ج ر الق ر ن يف ك ر ن الث ين/ين ر ي ،2014
-27
اعتم نظ م ال ص ي حلم ي الطفل ،لكن ت را شع بقلق ابلغ إزا م يل
رايي عي األطف امل عن يف مؤسس
(أ )
سن الث لث
يع ش يف مؤسس  ،من ب ن  300طفل
فئ
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ال ع ير البييلر  ،الرذين مر زا كثرري مرن

(ب) عرريم سررج ل أصررل األطفر اإلثرري يف نظر م مح ير الطفررل ،ممر يعقرري مع فر ح ج ر
بع ن أم ت إىل خيم ق ئ حمي ة اهلي
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(ج) عيم كف ي التيابري الريت كفرل قضر األطفر أقصر قر ممكرن يف ال ع ير املؤقتر ،
نت ج لإلج ا ا البري ق اط املتبع لتق ح لت
نقص عري األسر احل ضرن  ،جر لب ت ر يف منر طق انئ ر ت تر ح ف ر لألطفر
()
س ى ف ص حمي ة للحص عل خيم اليع لال ص أبس ه األصل
(هر)

ع

األطف يف أم كن ال ع ي البييل للعنف س املع مل .

 -28توته اللةنة انتيفاه الدولة الطرف ف امليفاد ،التوتيهية للرعايـة اليفديلـة لألطفـا م وتشـري
ف توصياهتا السابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرس )39م وحتث الدولة الطرف علض ما يلي:
التعةيل ملتوقـف تـدرجييا عـذ يـداع األطفـا يف املؤسسـات والعلـل يف الوقـت
(أ )
ذاته علض تغيري وتهة األموا او األسر مذ أتل تشةيع ودعت الرعاية يف بيئة أسرية؛
(ب) يالد تـدابري احللايـة التتلاعيـة لألسـر األولويـة مـذ أتـل احليلولـة دون دخـا
األطفا م ول سيلا الذيذ تقل أعلار ت عذ  3سنواتم أما ذ الرعاية اليفديلة؛
(ج) الان ع وحتليل سـةالت أصـل األطفـا ا ـو يف نظـام محايـة الطفـلم بغيـة
تولري خدمات وقائية حمددس اهلدف؛
حتــديث خــدمات محايــة الطفــل وزايدس فادهتــا لضــلان قضــاد األطفــا أقصــر
()
وقت مممذ يف نف الرعاية املؤقتة؛
(هر) تعزي ــز ت ــدابري ا الرامي ــة ف زايدس ع ــدد األس ــر احلاا ــنة يف ي ــع أا ــاد اليفل ــدم
والستثلار يف تولري اخلدمات الصحية والتعليلية والتتلاعيـة علـض الصـعيد ايلـيم واـلان بقـاد
األطفا علض اتصا أبسر ت اليفيولوتيةم عندما خيدم ذا التصا مصاحل الطفل الفضلض؛
السـتثلار بقــوس يف تـدريل املهنيـ العـامل يف جمــا الرعايـة اليفديلــة وا شـراف
()
عليهتم وتزويد ت مهليا ل األساسية واملوارد املالية الالزمة لرعاية األطفا اخلااع ملسؤوليتهت؛
ا ــلان وص ــو األطف ــا يف أم ــا ذ الرعاي ــة اليفديل ــةم مب ــذ ل ــيهت األطف ــا ذوو
(ز )
ا عاقةم ف آليات لتقدم الشماو تتست ملسرية وتراعي احتياتات األطفا وتمون قادرس علـض
ا بالغ عذ حالت سود السلوكم ومعاجلة احلالت امليفلغ عنها علض وته السرعة.

زاي -األطفا ذوو ا عاقة (املادس )23
-29

يس

اللجن قلق ابلغ إزا م يل

ح م ر األطف ر ذ
(أ )
املس كن اجلم ع الصغرية

اإلع ق ر مررن أس ر ه  ،ع ش ر يف املؤسس ر

ُ األطف ر

(ب) ع ر رريم كف ي ر ر ر الت ر رريابري ال ام ر ر ر إىل ض ر ر ر ح ر رري إلي ر رريا األطف ر ر ر ذ اإلع ق ر ر ر يف
املؤسس ر  ،عريررر اخلرريم الصررح خرريم إع ر ة الت ه ررل النقررل التف ر ال اض ر  ،جعل ر يف
املتن  ،لضم إ م ج يف اجملتم
(ج) ح ر ت اتنت ر ك اجلنس ر لألطف ر ذ اإلع ق ر إس ر ة مع ر ملت يف مؤسس ر
ز زا ( Kossuth
ال ع ي ر ر  ،كم ر ر ه ر ر احل ر ر يف ا ف ر ر ز اخل ص ر ر ( )Topházا األطف ر ر ك س ر ر
 )Zsuzsaيف ب سك ا األطف يف زات ريزيغ
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ال ع ي احلك م املقيم إىل األطف ذ

()

عيم كف ي خيم

(هر)

عيم قيم معل م

()

استم ا مع انة األطف ذ

عن ح ل أطف ال م ذ

اإلع ق

اإلع ق

اإلع ق من ال ص .

 -30تشري اللةنة ف توصياهتا السابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقـرس )45م وحتـث الدولـةج
الطرف علض ما يلي:
تعزيز تهود ا لدعت أسر األطفا ذوي ا عاقةم بوسائل منها املساعدس املاليةم
(أ )
لمي تتلمذ مذ تولري الرعاية المالية ألطفاهلا وتمفل اندماتهت يف ايفتلع ايلي؛
(ب) التعةيــل مل ــتخلص التــدرجيي م ــذ يــداع األطف ــا ذوي ا عاقــة يف مؤسس ــات
الرعايــة و غــالق مؤسســة تولــاز وغري ــا مــذ املؤسســات الــيت ل متتثــل املعــايري املطلوبــة علــض وتــه
الســرعةم والعلــل يف الوقــت ذاتــه علــض زايدس لــرص احلصــو علــض اخلــدمات ايفتلعيــة الــيت تشــلل
األطفا ذوي ا عاقة الةم ول سيلا اخلدمات الصحية وخدمات عـادس التأ يـل والنقـل والرتليـه
والراياةم مذ أتل تعزيز دماتهت يف ايفتلع؛
(ج) تولري التدريل المايف للعامل يف جما محاية األطفا بشأن حقوق واحتياتات
األطفا ذوي ا عاقة؛
احلرص علض أن يمون ا بـالغ عـذ حـالت العنـف اـد األطفـا ذوي ا عاقـة
()
و يــذائهت و مهــاهلت لزامي ـ ا جلليــع األشــخاص العــامل معهــتم واــلان وصــو أولئــك األطفــا ف
ســيفل النتصــاف القضــائي وت ـ الضــررم ومتت ـ الرصــد املســتقل ملستشــفيات األم ـراض النفســية
ـودع يف األطف ــا ذوو ا عاق ــةم و اتح ــة ل ــرص التص ــا مبح ــام
وغري ــا م ــذ املؤسس ــات ال ــيت ي ـ ج
مستقل ومملدالع عذ حقوق ا نسان لتقدم املعونة القضائية واملشورس؛
(هر)

جناز دراسة بشأن حقوق أطفا الروما ذوي ا عاقة؛

تنظــيت محــالت توعيــة ملمالحــة وصــت األطفــا ذوي ا عاقــة والتحيــز اــد ت
()
والرتوي لصورس جيابية عنهتم والعرتاف هبت بوصفهت أصحاب حقوق واحرتام ـرامتهت وقـدراهتت
املتطورس علض قدم املساواس مع األطفا الخريذ.

حاد -الصحة األساسية والرعاية (املواد  6و )3(18و 24و 26و )3(-)1(27و)33
الصحة واخلدمات الصحية
 -31تشري اللةنة ف تعليقها العام رقت  )2013(15بشأن حق الطفل يف التلتع أبعلض مستو
صــحي مــذ بلوغــهم وتُــذ ا ر بتوصــياهتا الســابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقــرس )47م وتوصــي
الدولة الطرف مبا يلي:
جماانا؛

(أ )

الان استفادس يع األطفا علض أرض الواقع مذ اخلدمات الصحية ا لزامية

(ب) اــلان تــوالر مرالــق الرعايــة الصــحية وامللارس ـ الصــحي م مبــذ لــيهت أطيفــاد
األطفا م يف يع أااد الدولة الطرفم مبا يشلل املناطق الريفية.
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صحة املرا ق
-32

يس

(أ )
املالئم لألطف

اللجن قلق ابلغ إزا م يل
عيم كف ي ف ص حص امل اهقن علر خريم

الصرح اجلنسر اإلجن ب ر السر ي

(ب) اش رتاط حص ر امل ر اهقن عل ر إذ مررن ال الرريين لالسررتف ة مررن خرريم
اجلنس اإلجن ب ال ع ي النفس
(ج) ا ف مست ا احلمل برن امل اهقر
ق ا ا الفت ف م يتعلق بصحت ن اإلجن ب
()

الصررح

ا بر ار ي ري إىل التر ثري برال مررب علر

ات ف الشييي يف معيت التيخن ع ط الكح

املخي ا بن امل اهقن

(هر) انتش مش كل الصح العقل  ،من القلق اتكتئ ب ،بن امل اهقن نقص ف ص
حص هل عل خيم اليع .
 -33تشــري اللةنــة ف تعليقهــا العــام رقــت  )2003(4بشــأن صــحة امل ـرا ق ومنــو ت يف ســياق
اتفاقيـة حقـوق الطفــلم وتعليقهـا العـام رقــت  )2016(20بشـأن علـا حقــوق الطفـل أ نـاد املرا قــةم
وتذ ا ر ملغاية  4-3مذ أ داف التنلية املستدامةم وحتث الدولة الطرف علض ما يلي:
ا ــلان حص ــو املـ ـرا ق عل ــض املش ــورس واخل ــدمات الطيفي ــة الس ــرية واملراعي ــة
(أ )
لحتياتات الطفل؛
(ب) لغــاد اش ـرتا ،ذن الوالــديذ حلصــو امل ـرا ق علــض خــدمات الصــحة اجلنســية
وا جنابية والرعاية النفسيةم ومتمينهت مذ ذلك مبفرد ت؛
(ج) تثقيــف األطفــا يف جمــا الصــحة اجلنســية وا جنابيــة يف طــار املنــا الدراســية
ا لزاميــةم مــع يــالد ا تلــام خــاص ملنــع احللــل امليفمــر والعــدو املنقولــة تنســي ام وتــولري خــدمات
الصحة اجلنسية وا جنابية الشاملة غري املتحيزس؛
تعزيــز تــدابري ا ملنــع تعــاطي التيفــغ والمحــو واملخــدرات ب ـ امل ـرا ق وتــولري
()
خدمات عادس التأ يل لللحتات ؛
(هر) الستثلار يف معاجلة األسيفاب المامنة وراد مشا ل الصحة العقلية ب األطفا
واملرا ق وزايدس وعيهت خبدمات الدعت النفسي وحصوهلت عليها؛
زايدس توالر خدمات الصحة العقلية ا لمرتونية واملشورس علض ا نرتنتم وتعل
()
خــدمات الصــحة العقليــة الشخصــية املالئلــة لألطفــا يف متنــاوهلتم مبــذ لــيهت األطفــا دون ســذ
الرابعة عشرسم يف يع أااد قليت الدولة الطرف.

مستو املعيشة
 -34توصــي اللةنــة الدولــة الطــرف مبواصــلة الســتثلار يف التــدابري الراميــة ف القضــاد علــض
الفقــرم مــع يــالد أطفــا الرومــا واألطفــا الــذيذ يعيشــون يف املنــاطق ايرومــة اتتلاعيـ ا واقتصــادايا
ا تلاما خاصا.
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طاد -التعليت واألنشطة الرتليهية والثقالية (املواد )31-28
التعليتم مبا يف ذلك التعليت والرعاية يف مرحلة الطفولة امليفمرس
ح اللجن ابعتمر التعلر يف م حلر الطف لر املبكر ة ابتريا مرن الث لثر مرن العمر  ،إنشر
-35
الف ي ررق الع م ررل املع رري ابلتثق ررف يف جمر ر التن ر  ،اس ررتحيا لعب ر الر ر ق  ،MONDOض ر بر ر انم
’’انتب !‘‘ ( )Wise Upلتثق ف األطف حبق ق  .ري أ اللجن شع بقلق ابلغ إزا م يل
(أ )

عي الطالب الذين يتك املي س يف ق مبك  ،معظم من الفئ

احمل م

(ب) ختص ص امليا الع م للط ائرف اليين ر (املريا الريت ريي ه الكنر ئ ) يف بعر
املست طن  ،مم ميكن أ يس يف الفصل الق ئ عل أس اليين أ املعتقي
(ج) اسرتم ا فصررل أطفر ال مر عررن رريه يف إطر علر ذ اتحت جر اخل صر ،
زا ة الفجر ة يف التحصر ل بررن أطفر ال مر ررري ال مر يف خمتلررف مسررت ا التعلر  ،اتفتقر إىل
ب ان مس عن أطف ال م يف التعل
اجلنس

()
مغ ي

املثل ن مر ج امل ل
ع األطف يف امليا  ،ت س م األطف من املثل
اهل ي اجلنس ن ح مل صف اجلنسن ،لتسلط األق ا لإليذا اإلقص

(هر) عيم امتث أس ل الت ي املتبع يف امليا
حبم ي األطف من العنف البيين العقل .

ائم للشر ط القر ن ين الرذ يقضر

 -36تشري اللةنة ف توصياهتا السابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقـرس )53م وحتـث الدولـةج
الطرف علض ما يلي:
قرار التعليت ا لزامي مذ تديد حـى سـذ الثامنـة عشـرس ملنـع األطفـا مـذ تـرك
(أ )
املدرسة يف وقت ميفمر؛
(ب) احلد مذ ختصيص ا شراف علض خدمات التعليت العام لللةلوعات الدينية مذ
أتل نل الفصل؛
(ج) تعزيــز اجلهــود الراميــة ف القضــاد علــض التلييــز اــد أطفــا الرومــا يف املــدارسم
واختاذ تدابري لورية لسد الفةوس يف التحصيل ب أطفا الرومـا وغـري الرومـا يف التعلـيت البتـدائيم
و ع بياانت عذ حالة أطفا الروما يف التعليت لتوتيه تدابري السياسة العامة؛
تمثيــف تهود ــا ملنــع تســلط األق ـران يف املــدارسم مبــا يف ذلــك التســلط علــض
()
ا نرتنــتم وتقــدم الــدعت لألطفــا الضــحاايم ول ســيلا األطفــا مــذ املثليــات واملثليـ ومزدوتــي
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس ؛
(هر)
اليفد والعقلي.

اــلان التقيــد التــام بتــولري احللايــة القانونيــة لألطفــا يف املــدارس مــذ العنــف

الراحة والرتليه والستةلام واألنشطة الثقالية والفنية
-37

توصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:

مواصلة الستثلار يف حصو األطفا علـض احلصـص الراياـية والفنيـة يف طـار
(أ )
التعليت مذ خال املنا الدراسية الوطنية؛
12
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(ب) تعزيز تدابري ا الرامية ف الان حصو يع األطفا م مبذ ليهت األطفا ذوو
ا عاقــة وأطفــا الرومــا واألطفــا ملتلســو اللةــود والالتئــون واملهــاترونم علــض أنشــطة الراياــة
والرتليه والستةلام واألنشطة الثقالية والفنية الشاملة للةليع؛
(ج) تعزيز استفادس األطفا مذ لرص اللعل ايفا غري املنظت والقـائت علـض ا بـداع
يف اهلواد الطلقم ول سيلا يف اليفيئات احلضرية.

ايد -تدابري احللاية اخلاصة (املواد  22و 30و 32و 33و 35و 36و(37ب)(-د) و)40-38
األطفا ملتلسو اللةود والالتئون واملهاترون
-38

يس

اللجن قلق ابلغ إزا م يل

إ خ ر غ رريا عل ر ق ر ن اللج ر جت ررر الط ر الف ر
(أ )
يق م بصف ري نظ م يف الي ل الط مل ُتح هل ف ص طل اللج

لألطف ر

أس ر ه ال ررذين

(ب) احتج ز األطف الذين ريي أعم ه علر  14سرن يف منر طق العبر عقر عرييل
امل ة ()1(4ج) مرن القر ن قر  31لعر م  1997بشر مح ير األطفر إ ا ة ال صر ي  ،الريت رنص علر
أ الق ن ت يشمل األطف ري املصح بن الذين ريي أعم ه عل  14سن  ،يف ح ت الطر ا ،
ط ل إج ا ا اللج
(ج) ح ت العنف الذ مت س ش ط احلي عل األطف
ري نظ م يف الي ل الط أثن عمل اتعتا اإلبع
()
(هر)
الي ل الط .

ريه من املق من بصف

نقص التغذي املقيم لألطف الذين ريي أعم ه عل  14سن يف من طق العب
عيم صالح الش ا التعل م  ،الص ة لألطف يف ميا

منر طق العبر  ،يف

 -39تشــري اللةنــة ف تعليقهــا الع ــام رقــت  )2005(6بشــأن معامل ــة األطفــا غــري املص ــحوب
واملنفصل عذ ذويهت خار بلد ت األصليم و ف التعليق العام املشرت رقـت  3ورقـت )2017(4
للةن ــة املعني ــة حبلاي ــة حق ــوق ي ــع العل ــا امله ــاتريذ وألـ ـراد أس ــر ت/التعليق الع ــام رق ــت 22
ورقــت  )2017(23للةنــة حقــوق الطفــل بشــأن حقــوق ا نســان اخلاصــة مألطفــا يف ســياق اهلةــرس
الدوليــةم وتــذ ا ر بتوصــياهتا الســابقة (CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقــرس )55م وحتــث الدولــة الطــرف
علض أن تعةل مبا يلي:
تعديل قانون اللةود حلظر الطرد الفوري لألطفا وأسر ت الذيذ يقيلون بصفة
(أ )
غري نظامية يف الدولة الطرف ومل تُـتجح هلت لرصة طلل اللةودم مع الان توالق قانون اللةود مع
التفاقية؛
(ب) لغــاد تعــديل املــادس  ) ()1(4مــذ القــانون  31لعــام  1997بشــأن محايــة األطفــا
و دارس الوصــاية مــذ أتــل تغطيــة يــع األطفــا م مبــذ لــيهت األطفــا غــري املصــحوب الــذيذ تـرتاوأ
أعل ــار ت بـ ـ  14و 18س ــنةم يف ي ــع احل ــالتم مب ــا ليه ــا ح ــالت األزم ــات النا ــة ع ــذ اهلة ــرس
اجللاعية؛
(ج) تدريل شرطة احلدود علض حقوق األطفا وملتلسي اللةودم والان التحقيق
لورا يف أي حالت عنف اد األطفا ومقاااس اجلناس ومعاقيفتهت علض النحو الواتل؛
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احلرص علض أن تُ َّنفذ التغيريات اليت أُدخلت علض ترادات اللةود يف  1انون
()
الثا /ينـاير  2018و 1ـانون الثا /ينــاير  2019لضـلان تـولري الغــذاد لألطفـا واليفـالغ يف منــاطق
العيفورم تنفيذ ا لعالا ووالي ا؛
(هر) اتيفاع تـراد تقيـيت السـذ يف حـالت الشـك الشـديد لقـط واسـتناد ا ف أسـاليل
تشلل ختصصات متعددسم مع مراعاس يع اجلوانلم مبـا ليهـا اجلوانـل النفسـية واليفيئيـة للشـخص
اخلااع للتقييت؛
ا ــلان حص ــو األطف ــا يف من ــاطق العيف ــور عل ــض التعل ــيت ول ــق الش ــرو ،نفس ــها
()
املطيفقة علض األطفا اهلنغاري م و فالة حصو األطفا الذيذ أُبقوا يف مناطق العيفور علـض مـا يمفـي
مذ احللاية والتعليت واخلدمات الصحيةم مبا يف ذلك خدمات الصحة العقليةم أ ناد ا لرا عنهت.

دارس شؤون قضاد األحدا
 -40ترحل اللةنة بيفدد نفاذ قانون ا ترادات اجلنائية اجلديدم يف  1متوز/يوليـه 2018م الـذي
ينص علض تعزيز الضلاانت املتعلقة حبقوق الطفل .وتشري اللةنة ف تعليقها العام رقت )2019(24
بش ـ ـ ـ ـ ــأن حق ـ ـ ـ ـ ــوق األطف ـ ـ ـ ـ ــا يف نظ ـ ـ ـ ـ ــام قض ـ ـ ـ ـ ــاد األح ـ ـ ـ ـ ــدا م وت ـ ـ ـ ـ ــذ ا ر بتوص ـ ـ ـ ـ ــياهتا الس ـ ـ ـ ـ ــابقة
(CRC/C/HUN/CO/3-5م الفقرس )57م وتوصي الدولةج الطرف مبوادمة نظام قضاد األحدا ليها
متام ا مع التفاقيةم واختاذ ا ترادات التالية:
(أ )
املتعلقة مألطفا ؛

الان تناو قضاس وموظف قضائي متخصص ومدرب تدرييف ا تيد ا القضـااي

(ب )
النظر عذ اجلر ة؛

تعــديل القــانون عــادس ق ـرار الرابعــة عشــرس ســنا دنيــا لللســؤولية اجلنائيــة بغ ـ

(ج )

لغاد ممارسة احلمت علض األطفا ملسةذ علض ترائت بسيطة؛

تدريل املهني علض التدابري غري القضائية والتشةيع احلثيث علض استخدامهام
()
مثل التحويل والوسـاطة واملشـورس يف حالـة األطفـا املتهلـ جبـرائت تنائيـةم واللةـود حيثلـا أممـذ
ف تطيفيق عقومت غري حيفسية علض األطفا م مثل الواع حتت املراقيفة أو اخلدمة ايفتلعية؛
(هر) احلــرص مــا مل يمــذ نــاك مفــر مــذ الحتةــاز علــض احتةــاز األطفــا يف مرالــق
منفصــلةم و ت ـراد مراتعــة قضــائية منتظلــة لالحتةــاز الســابق لللحا لــةم بغيــة وقــف العلــل بــه
و خضاع متديده لقيود صارمة؛
()
عذ النتها ات.

تزويد األطفا املتهل مرتماب اجلرائت مبعلومات عذ حقوقهت وبسيفل ا بالغ

األطفا احااي اجلر ة والشهود عليها
-41

توصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:

اتيفاع هن مالئت لألطفا ومتعدد القطاعـات لتةنـل تعـري األطفـا الضـحااي
(أ )
للصدمة مذ تديدم والان واع برام وسياسات لتعاليهت المامل و عادس دماتهت يف ايفتلع؛
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(ب) الان وصو األطفا الضحااي ف ا ترادات املناسيفة للتلاس التعـوي عـذ
الضررم و فالة حصو األطفا احااي اجلر ة والشهود عليها علـض الـدعت المـايفم بصـرف النظـر
علا ذا انوا يساعدون يف حتقيقات الشرطة أو املالحقات القضائية أو ايا لات.

اف -متابعة املالحظات اخلتامية والتوصـيات السـابقة للةنـة بشـأن تنفيـذ ال وتو ـولت
الختيارية لالتفاقية
ال وتو و الختياري بشأن بيع األطفا واستغال األطفا يف اليفغاد ويف املواد ا محية
 -42تش ــري اللةن ــة ف ميفادئه ــا التوتيهي ــة املتعلق ــة بتنفي ــذ ال وتو ــو الختي ــاري بش ــأن بي ــع
األطف ــا واس ــتغال األطف ــا يف اليفغ ــاد ويف امل ــواد ا محي ــة لع ــام (CRC/C/156) 2019م وت ــذ ا ر
بتوصياهتا السابقة ()CRC/C/OPSC/HUN/CO/1م وتوصي الدولةج الطرف مبا يلي:
تعــديل القــانون رقــت  100لعــام  2012بشــأن قــانون العقــومت مــذ أتــل توســيع
(أ )
نطاق احللاية املتزايدس مذ العنف اجلنسي املرتمل اد األطفـا لتشـلل يـع األطفـا دون سـذ
الثامنة عشرس؛
(ب) دخ ــا التع ــديالت القانونيـــة الالزم ــة لض ــلان معامل ــة يـ ــع األطف ــا ال ــذيذ
يتعراــون ألي ش ــمل م ــذ أش ــما الس ــتغال اجلنس ــي (ال ــذي ل يقتص ــر عل ــض اليفغ ــاد) أو اليفي ــع
أو ال ار بصفتهت احااي وعدم خضاعهت لعقومت تنائية؛
(ج )

تعديل تشريعاهتا لتةرم احلفز غري الالئق علض املوالقة علض تيفو طفل؛

واع اسرتاتيةيات شاملة وآليات تنسيق ملنع ومعاجلة بيع األطفـا واسـتغالهلت
()
تنسـيام مـذ أن تشـلل تــدابري ملمالحـة ال ـار مألطفـا م مثــل السـرتاتيةيات الوطنيـة ملمالحــة
ال ار مألشخاص؛
(هر) اختــاذ تــدابري عل ـالا ملدراســة املتعلقــة بتحديــد الســتغال اجلنســي ومعاجلتــه يف
طــار مؤسســات محايــة الطفــلم وواــع تــدابري حللايــة األطفــا يف مؤسســات الرعايــة احلموميــةم
ول سيلا أطفا الرومام للحد مذ تعراهت لليفيع والستغال اجلنسي وال ار؛
الان التحقيق الفوري يف يع اجلرائت املنصوص عليها يف ال وتو ـو الختيـاريم
()
وعدم القتصار علض حالت ال ار مألطفا م ومقاااس اجلناس ومعاقيفتهت علض النحو الواتل؛
تعزيــز تــدابري ا الراميــة ف ممالحــة ومنــع بيــع األطفــا واســتغالهلت تنســيا علــض
(ز )
ا نرتنتم بوسائل تشـلل مـثالا توسـيع نطـاق تـدابري ا مـذ أتـل ممالحـة ال ـار مألشـخاصم مثـل
منصة تمنولوتيا املعلومات ” “EKATاليت تربط ب احلمومة وايفتلع املد ؛
(ح) مواص ــلة تعزي ــز بـ ـرام الت ــدريل عل ــض حتدي ــد و حال ــة األطف ــا ا ــحااي اليفي ــع
والستغال اجلنسي وال ارم والنظر يف اعتلاد بروتو و وطو يف ذا الصدد.

ال وتو و الختياري بشأن اشرتاك األطفا يف املنازعات املسلحة
-43

حتث اللةنة الدولة الطرف علض ما يلي:

نشاد آليات للتحديـد امليفمـر لألطفـا ملتلسـي اللةـود والالتئـ واملهـاتريذ
(أ )
ال ــذيذ رمب ــا يمون ــون ق ــد ُتن ــدوا أو اس ــتُخدموا يف أعل ــا قتالي ــة يف اخل ــار م وت ــدريل امل ــوظف
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املسؤول عذ حتديد وية ؤلد األطفا و حالتهت ف خدمات احللايةم وتزويد األطفا الضحااي
مملساعدس املناسيفة لتعاليهت اليفد والنفسي المامل و عادس دماتهت يف ايفتلع؛
(ب) الان عدم خضاع األطفا للتدريل العسـمري الـذي ينطـوي علـض اسـتخدام
األســلحة الناريــةم مبــا يف ذلــك التــدريل املنــدر اــلذ بــرانم اتوانســويل ومدرســة و ليــة ــارويل
راتوشـ ــفيل العسـ ــمريت م و ت ـ ـراد رصـ ــد منـ ــتظت ل ـ ـ انم ’’املدرسـ ــة القوميـ ــة‘‘ التـ ــابع ملنظلـ ــة
ونفيدســويل غــري احلموميــة لضــلان امتثــا منهاتهــا الدراســي واملدرس ـ العــامل ليهــا ألحمــام
ال وتو و الختياري؛
(ج) حظـ ـ ــر تصـ ـ ــدير األسـ ـ ــلحة ف الـ ـ ــدو الـ ـ ــيت مـ ـ ــذ أن ُجينَّـ ـ ــد ليهـ ـ ــا األطفـ ـ ــا
أو يُستخ جدموا يف األعلا القتالية.

لم -التصديق علض ال وتو و الختياري املتعلق إبتراد تقدم اليفالغات
 -44توصي اللةنة الدولة الطرفم توخيا لـزايدس تعزيـز علـا حقـوق الطفـلم ملتصـديق علـض
ال وتو و الختياري املتعلق إبتراد تقدم اليفالغات.

ميت -التصديق علض الصموك الدولية حلقوق ا نسان
 -45توص ــي اللةن ــة الدول ــة الط ــرفم توخيـ ـا ل ــزايدس تعزي ــز عل ــا حق ــوق الطف ــلم ملنظ ــر يف
التصديق علض صمي حقوق ا نسان األساسي التالي :
(أ )

التفاقية الدولية حللاية يع األشخاص مذ الختفاد القسري؛

(ب )

التفاقية الدولية حللاية حقوق يع العلا املهاتريذ وألراد أسر ت.

نون -التعاون مع اهليئات ا قليلية
 -46توصي اللةنة الدولـة الطـرف ملتعـاون مـع جملـل أوروم علـض تنفيـذ التفاقيـة وغري ـا مـذ
صموك حقوق ا نسانم يف الدولة الطرف ويف الدو األعضاد األخر يف جملل أوروم.

رابع ا -التنفيذ وتقدم التقارير
ألف -املتابعة والنشر
 -47توص ــي اللةن ــة الدول ــة الط ــرف مخت ــاذ ي ــع الت ــدابري املالئل ــة لض ــلان التنفي ــذ المام ــل
للتوصــيات الــواردس يف ــذه املالحظــات اخلتاميــة .وتوصــي اللةنــة أيض ـ ا إباتحــة التقريــر الــدوري
السادس و ذه املالحظات اخلتامية علض نطاق واسع بلغات اليفلد.

مد -اللية الوطنية عداد التقارير واملتابعة
 -48ترحــل اللةنــة إبنشــاد الدولــة الطــرف آليــة وطنيــة دائلــة حلقــوق ا نســانم وتشــدد علــض
ارورس دعت ذه اللية دعلا واليا ومستلرا مبوظف ممرس هلا ومتمينها مـذ العلـل مـع الليـات
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الدولي ــة وا قليلي ــة حلق ــوق ا نس ــانم وتنس ــيق وتعق ــل الت ــدابري الوطني ــة املتخ ــذس ملتابع ــة وتنفي ــذ
اللتزامات التعا دية والتوصيات والقرارات الصادرس عذ تلك الليات.

تيت -التقرير املقيفل
 -49ت ــدعو اللةن ــة الدول ــة الط ــرف ف أن تق ــدم تقرير ــا ال ــدوري الس ــابع حبل ــو  15ــانون
الثا /يناير 2025م وأن تدر ليه معلومات عذ متابعة ـذه املالحظـات اخلتاميـة .وينيفغـي أن تثـل
التقريــر للليفــاد ،التوتيهيــة املنســقة لتقــدم التقــارير اخلاصــة مبعا ــدس بعينهــام الــيت اعتلــدهتا اللةنــة
يف  31ــانون الثا /ينــاير )CRC/C/58/Rev.3( 2014م وينيفغــي أل يتةــاوز عــدد للاتــه 21 200
للة (انظر قرار اجللعية العامة 268/68م الفقرس  .)16ويف حا اوز عدد للات التقرير املقدَّم
احلد األقصض املنصوص عليهم سيُطلل ف الدولة الطرف أن تقلاص حةله علالا ملقرار السـالف
الــذ ر .و ذا تعــذر علــض الدولــة الطــرف مراتعــة التقريــر و عــادس تقد ــهم لــال مــذ اــلان تر تــه
ي تنظر ليه يئة املعا دس.
 -50وتــدعو اللةن ــة أيضـ ـا الدول ــة الط ــرف ف تق ــدم و يق ــة أساس ــية حمد ــةم ل يتة ــاوز ع ــدد
للاهتــا  42 400للــةم ولق ـ ا ملتطليفــات الو يقــة األساســية املوحــدس الــواردس يف امليفــاد ،التوتيهيــة
املنسقة لتقدم التقارير مبوتل املعا دات الدولية حلقوق ا نسانم مبـا يف ذلـك امليفـاد ،التوتيهيـة
لتقدم و يقة أساسية موحدس وواثئق خاصة مبعا دات بعينهـا (انظـر HRI/GEN/2/Rev.6م الفصـل
األو ) والفقرس  16مذ قرار اجللعية العامة .268/68
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