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 منهجية إعداد التقرير والعملية التشاورية -أوال   
أُعدددت تقريددر ليتوانيددا وفقدداا للمبددادة التوجيهيددة الصددادرة عددن جملددس حقددوق اإلنسددان التددابع  -1

لألمددم املتحدددة. وصددار التقريددررب فريددق خددرباء شددكتلن وزيددر العدددل مددن ةثلددي الددوزارات، وإدارة شددؤون 
 بلدية فيلينيوس. وأُقر مشروع التقرير خالل جلسة عقدهتا احلكومة. األقليات القومية وإدارة

وارتدددبو صدددور التقريدددر ارتباطددداا وثيقددداا بتنسددديق تنفيدددذ توصددديات جولدددة السدددتعرا  األوىل.  -2
دددق  اجتماعدددات سدددنوية للسدددلطات الوطنيدددة مدددع املنظمدددات  دددري  -أي وزارة العددددل  -ونظتدددم املنست

"مؤسسدددة وطنيدددة حلقدددوق  تقدددوق مقددداقاحلكوميدددة. وُعقددددت أيضددداا اجتماعدددات مدددع املؤسسدددات الددد  
اإلنسددان" )أمندداء املظددااإل. وباإلضددافة إىل ذلددا، نظمددت وزارة العدددل اجتماعددات مواضدديعية مددع 

يف  احلدذو حددذوها. واستضدافت الددوزاراتاملنظمدات  دري احلكوميددة وشدجتعت سدائر الددوزارات علد  
اجتماعددات بشددأن حقددوق األشددخاص ذوي اإلعاقددة، واستضددافت وزارة الداخليددة يف  2016عدداق 
اجتماعدداا بشددأن جددرائم الكراهيددة، بينمددا عقدددت وزارة الضددمان الجتمدداعي والعمددل  2015عدداق 

اج  جدر الرومدا. وندوق  اجتماعات بشأن املساواة بني اجلنسني، والعنف املندز  ضدد املدرأة، وإدمد
 أيضاا تنفيذ توصيات اجلولة األوىل يف جلسات عقدهتا احلكومة.

وشددارا امتمددع املدددين يف عمليددة صددور التقريددر. وأتددير مشددروع التقريددر الددذي أعدددته فريددق  -3
اخلددرباء للمنظمددات  ددري احلكوميددة فأبدددت تراء أُدرجددت لحقدداا يف التقريددر. ومددن ذلددا مددثالا عدددق 

مددددات عددددن املؤسسددددات الجتماعيددددة يف وصددددف اجلهددددود الدددد  تُبددددذل مددددن أجددددل إدمدددداج إدراج معلو 
األشددخاص ذوي اإلعاقددة يف سددوق العمددل، إذ ل تدددخل العمالددة يف مؤسسددات مددن هددذا النددوع يف 

ومن مثت ل ميكنها املسدامهة يف تنفيدذ اتفاقيدة حقدوق األشدخاص  السوق املفتوحة،عداد العمالة يف 
مددن املالحظددات الدد  أبدددهتا املنظمددات  ددري احلكوميددة لتعددديل وصددف  ذوي اإلعاقددةو والسددتفادة

التحدددديات والعراقيدددل الددد  تواجدددن إعمدددال حقدددوق اإلنسدددان. وُعدددر  مشدددروع التقريدددر أيضددداا علددد  
املؤسسات ال  تضطلع مبهاق مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، فقددمت مالحظاهتدا بشدأنن. وُنشدر 

وعل  موقع وزارة العدل  إل،Seimasملشاريع تشريعات الربملان )مشروع التقرير يف النظاق املعلومايت 
علد  اإلننندت، لكدي يطلددع عليدن اجلمهدور ويبدددي مالحظاتدن بشدأنن خددالل التنسديق الر دي لددن  

 املشروع مع السلطات األخرى.

 التغييرات في اإلطار القانوني والمؤسسي -ثانيا   
نة املرجعية. ومدن ذلدا مدثالا أن ليتوانيدا  ددت خالل الف ازداد الوفاء باللتزامات الدولية -4

. لتفاقيدددة األوروبيدددة حلقدددوق اإلنسدددانامللحقربدددنيا با 16و 15طرفددداا يف الربوتوكدددولني اإلضدددافيني رقدددم 
واعُتمدددت القدددوانني الالزمدددة لتنفيدددذ املعاهددددات الدوليدددة وتشدددريعات اللددداد األورو . فعلددد  سدددبيل 

، املتعلدددق حبقدددوق EU/2012/29 الالزمدددة لتنفيدددذ التوجيدددن املثدددال، سددداهم التصدددديق علددد  التشدددريعات
ضدددحايا اجلرميدددة، يف تعزيدددز محايدددة األشدددخاص ذوي الحتياجدددات اخلاصدددة الدددذين يقعدددون ضدددحايا 
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للجرميددة. واعُتمدددت التشددريعات الالزمددة للتصدددي للتحددديات ذات الصددلة حبقددوق اإلنسددان. ففددي 
خفد  عددد السدجناء ومدن مثت معاجلدة  مثالا، أُدخلت تعدديالت ترمدي إىل 2015-2012الفنة 

 دري  العقوبداتاإلفدراج لدت املراقبدة و تطبيدق  وتدريةزيدادة مشكلة اكتظاظ السجون )إذ مدن املتوقدع 
الحتجازيددة، وبدددء تطبيددق عمليددة أكثددر كفدداءة إلعددادة التأهيددل الجتمدداعي يف أمدداكن الحتجدداز، 

ز للسددجينات األمهددات وأطفددا ن وإدخددال أحكدداق يف نظدداق العقوبددات بشددأن إفددراد مرافددق احتجددا
 ودوراا للتأهيل الجتماعي قبل اإلفراج النهائيإل.

طلبدددداا إىل األمددددم املتحدددددة  مكتددددب أمددددني املظدددداا لدددددى الربملددددان، قدددددق 2015ويف عدددداق  -5
لعتمدداده كمؤسسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان مبوجددب مبددادة بدداريس. وحددب قبددل اعتمدداده، وا ددب 

شداركة يف أنشدطة الشدبكة األوروبيدة للمؤسسدات الوطنيدة حلقدوق عل  امل 2012املكتب منذ عاق 
مهدداق  2013املكتدب مندذ عداق أدى . و 2014اإلنسدان وصدار عضدواا يف هدذه الشدبكة مندذ عداق 

ناهضدددة مل األمدددم املتحددددة الربوتوكدددول الختيددداري لتفاقيدددةمؤسسدددة وطنيدددة ملندددع التعدددذيب مبوجدددب 
 .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التعذيب و ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة

إدارة شددؤون األقليددات القوميددة الدد  تعمددل يف إطددار احلكومددة.  2015وأنشدد ت يف عدداق  -6
، ُوزعت مهامها ونُقلدت إىل وزارة 2010فبعد حلِّ إدارة شؤون األقليات القومية وا جرة يف عاق 

هذه، أعرب ةثلو  ة. وبعد عملية توزيع املهاقالثقافة، ووزارة النبية والعلوق، ووزارة الشؤون اخلارجي
امتمعات احمللية القومية عن شوا لهم بشأن تراجع الهتماق بقضدايا األقليدات القوميدة ودعدوا إىل 
إعددادة إنشدداء مؤسسددة واحدددة لتنفيددذ سياسددة الدولددة فيمددا يدد  األقليددات القوميددة. وبالفعددل، تفددي 

 .إدارة شؤون األقليات القومية هبذا الغر 

المبادرات الوطنية الرامية إلى حمايةة حقةوق اإلنسةان وتنفيةل االلتتامةات  -ثالثا   
 الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

 حماية حقوق اإلنسان برمجةوثائق  -ألف 
. وقدد جعدل 2016-2012أُدرجت قضايا حقوق اإلنسان يف برندام  احلكومدة للفدنة  -7

. وهدو دددد أيضداا القديم دولدة الرفداهة السدعي ودو بلدور هذا الربنام  هدفدن الرئيسدي مواصدلة مسدري 
احلدوار الجتمدداعي القددائم  إل2العمدل بوصددفن القيمددة الرئيسدية ومصدددر الرفدداهو  إل1الرئيسدية التاليددة  

التشددجيع علدد  اإلبددداع )يف جمددال النبيددة  إل4التضددامنو  إل3علدد  التضددامن والعدالددة الجتماعيددةو 
تكدافؤ الفدرص بدني  يدع األفدراد يف  إل5ا القائمدة علد  البتكدارإلو والعلدوق، والبتكدار والتكنولوجيد

قطاع أعمال مسدؤول  إل7حرمة اإلنسان ومحاية كرامتنو  إل6ليتوانياو وضمان املساواة يف احلقوقو 
نظدداق رعايددة صددحية مالئددم ومتدداحي للجميددع ودمددي أعظددم  إل8واملسددؤولية الجتماعيددة للشددركاتو 

ثقافددة احددناق  إل10يددة الثقافددة الليتوانيددة وصددون املددورو  الثقددايفو تنم إل9ثددروة، أل وهددي اإلنسددانو 
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دسددتور ليتوانيدددا وقوانينهددا. وعلددد  ضددوء هدددذه القدديم، ُحدددددت جمددالت أنشدددطة احلكومددة وأولوياهتدددا 
 وُخطو لتدابري تنفيذ الربنام .

واعُتمددددت علددد  املسدددتوى الدددوط  وثدددائق برجمدددة أكثدددر تفصددديالا تتنددداول ف دددات مدددن قضدددايا  -8
، اعتمددددت احلكومددة خطدددة العمددل املشدددنكة بدددني 2015اإلنسدددان علدد  حددددة. ففددي عددداق  حقددوق

املؤسسددات بشددأن عدددق التمييددز للحددد مددن التمييددز علدد  األسددس الدد  يعدددتدها قددانون املسدداواة يف 
 .2020-2015املعاملة. وأقرت وزير الثقافة خطة عمل إدماج الروما للفنة 

ة ترمي إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسدان لددى ف دات واعتمدت البلديات أيضاا وثائق برجم -9
، أقر جملدس بلديدة فيلنيدوس برندام  اإلدمداج الجتمداعي 2016بعينها من األشخاص. ففي عاق 

. ويهدددددف 2019-2015للمجتمددددع احمللددددي ملسددددتوطنة الرومددددا يف فيلنيددددوس )كريتيمددددايإل للفددددنة 
اندددماج الرومددا يف منظومددة التعلدديمو  الربنددام  إىل كددبر انتشددار حددالت إدمددان املخدددراتو وتعزيددز

ولسني فرص حصول الروما عل  خدمات الرعايدة الصدحيةو وزيدادة انفتداحي ثقافدة الرومدا الفريددةو 
 والسعي إىل احلد من اإلقصاء الجتماعيو ولسني  روف عي  شعب الروما.

 التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان -باء 
اسددتمر التعدداون مددع املنظمددات الدوليددة املعنيددة حبمايددة حقددوق اإلنسددان. واسددُتعر  التقدددق  -10

احملرز يف تنفيذ فرادى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسدان خدالل اجتماعدات 
هي ات اإلشدراف علد  املعاهددات، ونوقشدت التحدديات الد  تواجدن تنفيدذ املعاهددات إىل جاندب 

ل  نشأت خالل تنفيذ توصيات السدتعرا  الددوري الشدامل. وأُقديم تعداون مدع هي دات املسائل ا
زيدارة دوريدة إىل  جلنة جملدس أوروبدا ملكافحدة التعدذيباإلشراف التابعة ملس أوروبا. فمثالا أجرت 

تقريددر ليتوانيددا عددن تنفيددذ التوصدديات الصددادرة عددن  2014، وُنشددر يف عدداق 2012ليتوانيددا يف عدداق 
 يارة.هذه الز 

 تثقيف الجمهور بشأن حقوق اإلنسان -جيم 
، ُأسدندت إىل وزيدر العددل مهمدة تثقيدف اجلمهدور بشدأن حقدوق 2014اعتباراا مدن عداق  -11

يف املائددددة مددددن املددددواطنني  35اهتمدددداق  2014اإلنسددددان. وأ هددددر استقصدددداء تراء اجلمهددددور يف عدددداق 
 لدوحأ أن الشدباب هدم األقدل باحلصول عل  املزيد مدن املعلومدات عدن حقدوق اإلنسدان، يف حدني

، وقتددع وزيددرا العدددل والتعلدديم مددذكرة تعدداون يف جمددال 2014اهتمامدداا حبقددوقهم وحريدداهتم. ويف عدداق 
الختيارية يف مدارس التعلديم ‘ القانون‘التثقيف القانوين للجمهور، وتعهدا بتحديث منهاج مادة 
، نظمددددت وزارة العدددددل 2015و 2014العدددداق واملنهدددداج العدددداق ألساسدددديات املواطنددددة. ويف عددددامي 

مدرسددة مددن مدددارس  30تدددريباا علدد  التثقيددف القددانوين األساسددي، بعنددوان "أعددرف حقددوقي"، يف 
التعلدديم العدداق الليتوانيددة. وعلدد  مدددى السددنوات الثمدداين املاضددية، وا بددت وزارة العدددل علدد  تنظدديم 

الدددوزارة مشدددروعاا ، نظمدددت 2015اختبدددار للمعدددارف القانونيدددة، هدددو امتحدددان الدسدددتور. ويف عددداق 
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مدينة وبلدة ليتوانية وأطلقت أيضاا محلة إعالمية للتثقيدف  15إلسداء املشورة القانونية امانية يف 
القددانوين يف الصددحافة والتلفزيددون الددوطنيني. وتنشددر وزارة العدددل منشددورات إعالميددة وتشددرف علدد  

. وبالتعددداون www.teisingumas.ltع إدارة بوابدددة املعلومدددات القانونيدددة املوجهدددة إىل اجلمهدددور يف املوقددد
مددددددع منظمددددددات  ددددددري حكوميددددددة، وصددددددل تنسدددددديق مشددددددروع برنددددددام  التثقيددددددف القددددددانوين للجمهددددددور 

 إىل مراحلن النهائية. 2024-2017 للفنة
يُتوخ  مندن  النتائ  املنشود لصيلها يف تربية األطفال دون سن الدراسة، الذيبيان ويف  -12

أن يكون دليالا للمربتني يف مرحلة ما قبل املدرسة، تُبنين امللكات األساسية الالزمة لنمدو شخصدية 
منسددجمة. ويددتم تطددوير تقدددير الددذات، والددوعي بالددذات وقدددرات التواصددل مددع األقددران والبددالغني، 

زء مدن التعلديم بوصف ذلا أساساا لفهم حقوق اإلنسان. وتطوير القدرات السالفة الذكر هدو جد
مدددددا قبدددددل املدرسدددددي، بينمدددددا تُددددددرج قضددددددايا حقدددددوق اإلنسدددددان يف التعلددددديم البتددددددائي يف منهدددددداجي 
األخالقيددددددات واملعددددددارف العامليددددددة. ويف التعلدددددديم األساسددددددي، تُدددددددم  حقددددددوق اإلنسددددددان يف مندددددداه  

ج يف أساسيات املواطنة، واألخالقيات، والدين، والتاريخ و ريها من الفصول الدراسية، بينما تُددر 
التعلددديم الثدددانوي يف منهددداج معرفدددة امتمدددع، والتددداريخ، والفلسدددفة و ريهدددا مدددن احلصددد  الدراسدددية. 
وتوجددد مددادة مسددتقلة يف أساسدديات املواطنددة مبثابددة  صدد  إلزامددي يف الصددف التاسددع أو العاشددر 

مدددن )حسددبما  تدداره املدرسدددةإل. وتغطددي النبيددة علددد  املواطنددة دورة التعلدديم بكاملهدددا، مبددا يف ذلددا 
خددددددالل إدراج أفكددددددار املواطنددددددة يف رتلددددددف التخصصددددددات، وإدراج أنشددددددطة اجتماعيددددددة إلزاميددددددة يف 

 الصفوف من اخلامس إىل العاشر، وإدراج أنشطة أخرى  ري ر ية.

 األولى الدورة عن الصادرة التوصيات تنفيل -رابعا   
 الدولية بااللتتامات الوفاء -ألف 

الدوليددة حلمايددة  يددع األشدخاص مددن الختفدداء القسددري  التفاقيدة ددت ليتوانيددا طرفدداا يف  -13
الربوتوكددددددددول الختيدددددددداري لتفاقيددددددددة مناهضددددددددة ويف  (8-89، و5-89، و1-89)الفقةةةةةةةةرات 
 (.9-89، و7-89، و6-89، و4-89، و9-89)الفقرات التعذيب 

 المساواة بين الجنسين وسياسة تنظيم األسرة -باء 
، 29حتةةةةى  28-88لةةةةوعي )الفقةةةةرات المسةةةةاواة بةةةةين المةةةةرأة والرجةةةةل. إ  ةةةةاء ا -14
. يتواصدددل اتن تنفيدددذ الربندددام  الدددوط  الرابدددع لتكدددافؤ الفدددرص بدددني املدددرأة (30حتةةةى  27-89و

عدة حلقات  2015. فقد نُظمت يف إطار هذا الربنام  يف عاق 2021-2015والرجل للفنة 
دراسددية عنوا ددا دراسددية وأُطلقددت العديددد مددن محددالت التوعيددة. وعقددد مركددز تطددوير التعلدديم حلقددة 

أمددني املظدداا املعدد  "األدوار والقوالددب النمطيددة امللصددقة باجلنسددني"، وذلددا بالتعدداون مددع مكتددب 
و ونُظم تدريب عل  التخطيو للمساواة بني اجلنسني يف أماكن العمل استفاد مندن بتكافؤ الفرص

http://www.teisingumas.lt/
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سداواة بدني اجلنسدني أرباب العمل يف القطاعني اخلاص والعداق، وقددق املشداركون تشخيصداا حلالدة امل
يف شركاهتم، وحددوا جمالت ينبغي أن لظ  باألمهية احلا ة وصا وا مقنحات بشأن التخطيو 
لتطبيق املساواة بدني اجلنسدني يف الشدركات. ونُظمدت دورة تدريبيدة استشدارية يف الشدركات ملناقشدة 

ا باملسداواة يف األجدور املدؤداة تطبيق قانون تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، ل سيتما ما يتعلق منهد
إل Smart Womanعن نفس العمل والعمل ذي القيمدة املتسداوية. وهددف مشدروع "املدرأة الذكيدة" )

إىل مساعدة النساء عل  تطوير أفكدارهن ومشداريعهن التجاريدة. وبالتعداون مدع املدوجتهني، قُددمت 
الفريدق، والتخطديو السدناتيجي،  للمشاركات يف املشروع املشورة بشدأن املشداريع التجاريدة، وبنداء

وإدارة األمدددوال، وفدددرص احلصدددول علددد  التمويدددل اخلدددارجي، و دددري ذلدددا. وعقددددت أيضددداا أنشدددطة 
إعالمية بشدأن املسدائل املتعلقدة مببدادرات العمالدة احملليدة، ووضدع املشداريع وتنفيدذها لتعزيدز مشداركة 

، وزيدددادة عددددد النسددداء يف املناصدددب الرجدددال والنسددداء يف األنشدددطة القتصدددادية، والعمالدددة املسدددتقلة
التنفيذيددة. واستضددافت وكددالت التو يددف احملليددة عروضدداا عددن املشدداريع املنجددزة يف إطددار مبددادرات 

 العمالة احمللية باإلضافة إىل أنشطة تعريفية.
. يف (30حتةةةى  28-89المسةةةاواة فةةةي األجةةةور بةةةين النسةةةاء والرجةةةا  )الفقةةةرات  -15
العديددد مددن بلدددان اللدداد األورو  يف إعمددال املسدداواة يف األجددور ، جتدداوزت ليتوانيددا 2014 عدداق

. ويبلددا الفددارق يف إلEurostat)حصددائي لاللدداد األورو  لمكتب اإلبددني النسدداء والرجددال، وفقدداا لددد
يف املائدة، بينمدا يصدل هدذا الفدارق يف اللداد  14.8األجور بني النسداء والرجدال يف ليتوانيدا زهداء 

يف املائة. ولسد فجوة الفدوارق بدني األجدور، اقدنحي مشدروع قدانون  16.1وسو إىل األورو  يف املت
العمدل املعدرو  حاليدا علد  نظدر الربملدان أحكامداا للمسداواة يف األجدور عدن األعمدال املتسداوية أو 
املتكاف ة بني الرجال والنساء، واقنحي أيضداا إنشداء نظداق لألجدور باتفداق  داعي وإلدزاق رب العمدل 

و ف ما يزيد عن عشرين عدامالا يف املعددل بدأن يقددق إىل جملدس العمدال أو نقدابتهم، مدرة الذي ي
واحدددة يف العدداق علدد  األقددل، أحددد  املعلومددات عددن بيانددات العدداملني لديددن دون كشددف مددا يدددل 
علددد  هويددداهتم، ويسدددتثا مدددن ذلدددا العددداملون الدددذين يشدددغلون مناصدددب قياديدددة، وتقدددد  معلومدددات 

ور حبسددب ف ددات املددو فني وجنسددهم. وينبغددي أن ددددد نظدداق دفددع األجددور تتعلددق مبعدددلت األجدد
ف ددات العدداملني حبسددب مناصددبهم ومددؤهالهتم وشددكل األداء وقدديم األجددور )الدددنيا والقصددوىإل عددن  
 كدددل ف دددة مدددن الف دددات املدددذكورة، وتعليدددل مدددنر زيدددادة يف األجدددر وإجدددراءات منحهدددا )التعويضددددات

 ددم أن قددانون العمددل يف ليتوانيددا يتضددمن أصددال أحكامدداا والعددالواتإل وإجددراء مقايسددة األجددور. ور 
تتعلق باملساواة يف األجور بني الرجال والنساء عن األعمال املتساوية أو املتكاف دة، فنندن يتوقدع أن 

 يكفل مشروع قانون العمل املقنحي الشفافية يف األجور.
يةادة النجاعةة مكافحة العنف ضد المرأة والعنةف المنتلةي. تحسةين التشةريعات، و   -16

، 21-89، و14-88، و3-88فةةي المسةةاعدة المقدمةةة إلةةى ضةةحايا العنةةف )الفقةةرات 
. مكتنددت التعددديالت الدد  اعُتمددد إدخا ددا علدد  القددانون اجلنددائي وقددانون (44حتةةى  40-89و

من زيادة فعالية تددخالت الشدرطة يف حدالت العندف املندز ،  2015اإلجراءات اجلنائية يف عاق 
شدكوى مدن  يف  يع حدالت العندف املندز  حدب ولدو ا تدرد متهيديجراء لقيق إذ نصت عل  إ
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الضحية أو بيان من ةثلهدا القدانوين )أي حدب ولدو ارُتكدب الفعدل يف حدق زوج سدابق أو شدخ  
 ، أو صلة زواج أو أي نوع تخر من القرابة.دون زواج شرعي تخر تربطن باملعتدي صلة معاشرة

قوات الشدرطة يف تطبيدق نظداق التزويدد مبعددات تقنيدة أل درا  شرعت  ،2015يف عاق و  -17
وقعددوا أو األشددخاص الددذين قددد يقعددون ضددحايا للجددرائم محايددة ، الددذي يتددوخ  احلمايددة الشخصددية

األشدخاص ضحايا عل   اوتوزيعه العاجلةساعدة املذلا شراء معدات  ويشمل،  اضحايا  فعالا 
 ضدحايا للعندف، مبدا ميكدنهم عندد اخلطدر وقعوا فعالا الذين قد يتعرضون للعنف واألشخاص الذين 

 النجدة بكبسة زر واحدة.طلب و من التصال 
وتضددددطلع شددددبكة مراكددددز املسدددداعدة املتخصصددددة )الشددددبكةإل، الدددد  باشددددرت عملهددددا منددددذ  -18
وتددديرها منظمددات  ددري حكوميددة، بدددور هدداق يف احلددد مددن العنددف املنددز  يف ليتوانيددا.  2012 عدداق

ضدددمان تقدددد  مسددداعدة متخصصدددة ومتكاملدددة إىل ضدددحايا العندددف )تسددداعد وهتددددف الشدددبكة إىل 
الضددحايا علدد  جتدداوز األزمددة، وُتسدددي  ددم النصددر بشددأن نددوع املسدداعدة ومكددان احلصددول عليهددا، 
وتسدداعدهم عددن طريددق الوسدداطة والتمثيددل القددانوين لدددى املؤسسددات األخددرى، وتقدددتق  ددم الدددعم 

لدد  إعددادة إحيدداء روابطهددم الشخصددية مددع أفددراد أسددرهمإل. النفسددي واملددؤازرة القانونيددة وتسدداعدهم ع
ومتددوِّل الدولددة هددذه الشددبكة. أمددا املنظمددات  ددري احلكوميددة فهددي متددول عددن طريددق اسددتدراج عددرو  

ضدحية مدن ضدحايا العندف املندز ، مبدن  11 432، ُسدجِّل يف الشدبكة 2015 تنافسدية. ويف عداق
يف املائددة مددن جممددوع  10لددب املسدداعدة )شخصدداا بددادروا مددن تلقدداء أنفسددهم إىل ط 1 138فدديهم 

 90ضدحية ) 10 294إل، بينما أبلغت الشرطة عن 2015ضحايا العنف املسجلني خالل عاق 
إل. وقُدددددددمت املسدددددداعدة 2015يف املائددددددة مددددددن جممددددددوع ضددددددحايا العنددددددف الددددددذين ُسددددددجِّلوا يف عدددددداق 

مددن  862و، يف املائددةإل 77مددن النسدداء ) 8 208يف املائددةإل، مددنهم  93شخصدداا ) 10 591 إىل
يف  0.7شخصدداا ) 812يف املائددةإل. ورفدد   14مددن األطفددال ) 1 521يف املائددةإل، و 8الرجددال )

خطدددددة مسددددداعدة  9 171املائدددددةإل احلصدددددول علددددد  املسددددداعدة أو تعدددددذر التصدددددال هبدددددم. وأُعددددددت 
موجهدددددة إىل ضددددحايا العندددددف. ومددددن أكثدددددر اخلدددددمات تدددددواتراا تقدددددُ  املعلومدددددات أو املشدددددورة  فرديددددة
حالددددددددددددددةإل واملسدددددددددددددداعدة القانونيددددددددددددددة  4 226ةإل، والدددددددددددددددعم النفسددددددددددددددي )يف حالدددددددددددددد 17 018 )يف
 حالةإل. 2 540 )يف
 40-89الفقرتةةان . إ  ةةاء الةةوعي )المنتلةةيمكافحةةة العنةةف ضةةد المةةرأة والعنةةف  -19
. يُقددددددنق التددددددريب للعددددداملني املختصدددددني الدددددذين يتصدددددلون مباشدددددرة بضدددددحايا العندددددف (44-89و

 30سدداعة أكادمييددة، وُدرِّب  16للتأهيددل املهدد  مدتددن  ، أُِعدددن برنددام 2015اجلنسدداين. ويف عدداق 
ضابو شرطة. ونظم مكتب املدنعي العاق، عل  نفقتن اخلاصة ومببادرة منن،  376مدرب شرطة و

حلقات دراسية يف مكاتب ةثلي النيابة العامة اإلقليمية يف كل من فيلنيوس وبدانيفيزيس، وحضدر 
مدن ةثلدي احملداكم )القضداة ومسداعدو  20يابدة العامدة، ومن ةثلدي الن 40هذه احللقات الدراسية 

عل  التحقيقات التمهيدية. وأتير التدريب للمدو فني العداملني يف اا مشرفاا ضابط 20القضاةإل، و
 مراكز املساعدة املتخصصة، وةثلي جلان رفاه الطفل يف املدارس ورتصني يف الرعاية الصحية.
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وتتواصدل اجلهددود الراميددة إىل توعيددة اجلمهددور )ومنهدا مددثالا تنظدديم حلقددات دراسددية موجهددة  -20
للصددحفيني تتندداول مواضدديع تددددة تتعلددق بنذكدداء وعددي اجلمهددور بشددأن العنددف املنددز إل. وقددد  ددل 

 محلدددة إعالميدددة أذكدددت الدددوعي 2015-2014تنفيدددذ الربندددام  الدددوط  ملندددع العندددف املندددز  للفدددنة 
املنددز ، وبتدددابري منعددن وتقددد  املسدداعدة لضددحاياه. وباإلضددافة إىل ذلددا، أجريددت  مبظدداهر العنددف

دراسدة استقصددائية علدد  عينددة مددن السددكان الليتددوانيني جلمددع البيانددات عددن العنددف املنددز  ولليلهددا. 
يددورو ملشدداريع املنظمددات  ددري احلكوميددة واملؤسسددات  61 000، ُخصدد  مبلددا 2015ويف عدداق 

يددددورو  23 170ع العنددددف املنددددز  وتقددددد  املسدددداعدة للضددددحايا، وُمددددنر مبلددددا العاملددددة يف جمددددال مندددد
ملنظمدددات  دددري حكوميدددة هتدددتم مبدددرتكم العندددف. ويُعتدددزق  صدددي  نفدددس املقددددار مدددن التمويددددل يف 

 .2016 عاق
، بالشدناا أمدني املظداا املعد  بتكدافؤ الفدرص، نفنذ مكتب 2015-2014ويف الفنة  -21

 ركددز األزمددات يف مدينددة فيلنيددوس، مشددروعاا أعطدد  زعدداا للتشددديد علدد مددع مركددز تكددافؤ الفددرص وم
مسددؤولية مددرتكم العنددف، وفددتر نقاشدداا بشددأن الددذكورة، شددارا فيددن رجددال يناهضددون العنددف املنددز  
ضد املرأة. وخالل تنفيذ املشروع، أُعدت مبادة توجيهية لتنسيق تدخالت املؤسسات للتصددي 

يف إطدار الربندام  الدوط  ملندع  2016-2014العمدل للفدنة  للعنف املنز  وأُدرجت ضمن خطة
 . ونُظمددت محلددة تعريفيددة واجتماعيددة عنوا ددا "رجددال لنصددرة2020-2014العنددف املنددز  للفددنة 

سدديتما الرجددال إىل مشددكلة العنددف ضددد املددرأة وثقافددة  النسدداء" هبدددف اسددنعاء اهتمدداق اجلمهددور ول
 رأة وتنتق  من قدرها.العنف ال  تنبع من نكات متيز ضد امل

. (51-89و 32-88تنظةةةةيم األسةةةةرة وإتاحةةةةة وسةةةةائل منةةةةع الحمةةةةل )الفقرتةةةةان  -22
أُدرجدت خدددمات الرعايددة الصددحية اإل ابيدة يف نظدداق الرعايددة الصددحية. وتتداحي حاليدداا خدددمات مددن 
أجل النساء احلوامل والنفساوات، كمدا يتداحي أيضداا عدالج وقدائي مدن سدرطان عندق الدرحم والوقايدة 

. وتعر  خيارات واسعة من وسائل منع احلمل، وميكن للشباب فريوس نق  املناعة البشريةن م
احلصدول عليهددا بيسدر. وقددد أُعددت مبددادة توجيهيدة يف إطددار تنفيدذ مشددروع "إعدداد  ددوذج لتقددد  
خدددمات الرعايددة الصددحية املقبولددة لدددى الشددباب"، الددذي يددتم متويلددن يف إطددار برنددام  "مبددادرات 

 .تلية التمويل النروجييةامة" يف الصحة الع

 حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية -جيم 
عتدزق إعدداد هدذا القدانون يف إطدار ي (.8-90اعتماد قانون األقليات القومية )الفقةرة  -23

. وقددد اجتدداز اتن مشددروع القددانون مددرحلتني مددن 2016-2012برنددام  حكومددة ليتوانيددا للفددنة 
إجددراءات اعتمدداده يف الربملددان، أي أنددن ُعددر  علدد  جلنددة حقددوق اإلنسددان ويف املراحددل الددثال  يف 

جلسددددة عامددددة. وا تتبدددددق سددددوى املرحلدددددة النهائيددددة، أي اعتمدددداده. وجتددددددر اإلشددددارة إىل أن حقدددددوق 
 األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية يف ليتوانيا مكفولة يف الدستور والقوانني التشريعية األخرى.
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، 26-89، و22-89، و42-88مجتمةةةةةع الرومةةةةةا )الفقةةةةةرات تةةةةةدابير إدمةةةةةا   -24
، أجددري استقصدداء سوسدديولوجي هبدددف 2014-2012. بعددد تنفيددذ خطددة عمددل (52-89و

وتقيدديم نتددائ   يددع  2000لليددل التغددريات الدد  طددرأت علدد  أحددوال أقليددة الرومددا اإلثنيددة منددذ عدداق 
ففي  -ت األمية لولا إجيابياا . ويشكل تراجع معدل2000برام  إدماج الروما املنفذة منذ عاق 

، اخنف  عدد األشخاص األميدني واألشدخاص ذوي التعلديم األساسدي  دري املكتمدل 2011عاق 
يف املائدددةإل وازدادت  10إىل  2001يف املائددة يف عدداق  26يف جمتمددع الرومددا اخنفاضدداا مطددرداا )مددن 
يف املائددةإل. واسددتمرت  42يف املائددة إىل  31)مددن اا أساسددياا حصددة األشددخاص الددذين تلقددوا تعليمدد

يف  29يف املائدددة إىل  15الزيدددادة يف عددددد األشدددخاص الدددذين حصدددلوا علددد  تعلددديم أساسدددي )مدددن 
، اخنفضدت 2001فباملقارنة مع بيانات عاق  -املائةإل. بيد أن اجتاهات سلبية قد لوحظت أيضاا 

عدددددالو يف أوسدددددا  الرومدددددا يف حصدددددة األشدددددخاص الدددددذين حصدددددلوا علددددد  تعلددددديم ثدددددانوي أو تعلددددديم 
 2014يف املائددةإل. وللمددرة األوىل، تطددرق استقصدداء عدداق  20يف املائددة إىل  28)مددن  2011 عدداق

إىل حالددة نسدداء الرومددا. وُسددجلت تفاوتددات بسدديطة يف التعلدديم بددني رجددال ونسدداء الرومددا، أي أن 
ملائدةإل أو ا دصدلن يف ا 1عدد النساء األميات أو الالئي ا يكملدن تعلديمهن األساسدي )بفدارق 

يف املائةإل يفوق بقليل عدد الرجال، ويقل عدد النساء بقليل  3سوى عل  تعليم أساسي )بفارق 
يف املائددةإل. وفيمددا يتعلددق بالعمالددة،  4عددن عدددد الرجددال ةددن حصددلوا علدد  تعلدديم أساسددي )بفددارق 

 -نسداء يف سدوق العمدل يتبني أن النساء أسوأ حالا من الرجال. إذ يعوق الزواج املبكر انددماج ال
عامااإل. ومن  18وهن قاصرات )أقل من  أول طفل  نيف املائةإل أ نب  25فربع الفتيات تقريباا )

املؤشدددددرات اإلجيابيدددددة لتنفيدددددذ برندددددام  إدمددددداج الرومدددددا تراجدددددع املواقدددددف السدددددلبية إزاء الرومدددددا. ففدددددي 
قطنددن أفددراد الرومدداو يف املائددة مددن السددكان ل ير بددون يف السددكن يف حددي ي 66، كددان 2012 عدداق

يف  58اخنفددد  إىل  2014يف املائدددةو ويف عدداق  62.6تراجددع هدددذا املعدددل إىل  2013ويف عدداق 
، أُعددددت خطددددة عمدددل جديدددددة إلدمددداج الرومددددا 2014املائدددة. وبنددداءا علدددد  نتدددائ  استقصدددداء عددداق 

 .2020-2015 للفنة
 35-88والتعريةةف بثقةةافتهم وتةةوفير الرعايةةة الصةةحية لهةةم )الفقةةرات  تعلةةيم الرومةةا -25
املذكورة، شرعت  2020-2015. يف إطار خطة الفنة (22-89و 41-88و 36-88و

يف إعددددداد برنددددام  تدددددريم لتحسددددني كفدددداءات املدرسددددني، ومددددديري  2015وزارة التعلدددديم يف عدددداق 
الوحدددات التعليميددة يف اإلدارات البلديددة  املدددارس، واملختصددني يف الدددعم النبددوي، واملختصددني يف

ونظمت حلقة دراسية للتأهيل امله  موجهة ملدرسي التعلديم العداق الدذين يدرتسدون أطفدال الرومدا. 
ونظمدددت وزارة الثقافدددة وإدارة شدددؤون األقليدددات القوميدددة دورات تربويدددة  دددري ر يدددة موجهدددة ألطفدددال 

يفياا ودورات بشدددأن اللغدددة الر يدددة للدولدددة واإلملددداق الرومدددا يف مركدددز الرومدددا العددداق، ونظمتدددا ريمددداا صددد
باملعارف املعلوماتية، ومونلتا خدمات الوسداطة بدني الثقافدات مدن أجدل جمتمدع الرومدا الدذي يعدي  
يف منطقة كريتيماي يف فيلنيوس وخصصتا أموالا لنشر ثقافة الروما. ونظم مكتدب الصدحة العامدة 

 6نسداء وفتيدات الرومدا بشدأن قضدايا الصدحة والنظافدة وتاضرات من أجدل  5يف مدينة فيلنيوس 
 تاضرات بشأن  و العي  الصحي.



A/HRC/WG.6/26/LTU/1 

11 GE.16-14251 

 22-89و 42-88و 40-88وصةةةةةو  الرومةةةةةا إلةةةةةى سةةةةةوق العمةةةةةل )الفقةةةةةرات  -26
. من أجل تنفيذ خطة إدماج الرومدا، تقددق وزارة الضدمان الجتمداعي خددمات إىل (26-89و

ذ هدذه التددابري بالشدناا مدع الصدناديق ا يكليدة الروما من أجل إدمداجهم يف سدوق العمدل. وتُنفند
األوروبيددددة وفددددق إجددددراءات التخطدددديو للمشدددداريع احلكوميددددة. وتشددددمل األنشددددطة املسددددتوفية لشددددرو  

اجلمددددداعي، وتقيددددديم الحتياجدددددات الشخصدددددية، وتطدددددوير املهدددددارات  التمويدددددل التحفيدددددز الفدددددردي أو
ت الجتماعيدددة والثقافيدددةو واإلرشددداد الجتماعيدددة ومهدددارات العمدددل ولدددديثها وجتديددددهاو واخلددددما

املهددد ، وتقدددد  املعلومدددات واملشدددورةو وتطدددوير املهدددارات العامدددة )مثدددل اإلملددداق باحلاسدددوب واللغدددات 
وريدددادة األعمدددال احلدددرةإلو والتددددريب املهددد و وتطدددوير مهدددارات العمدددل التطبيقيدددة يف مكدددان العمدددلو 

املواكبدددة بعدددد بددددء العمدددل. وسدددتنفذ والوسددداطة أو  ريهدددا مدددن أوجدددن املسددداعدة علددد  إجيددداد عمدددل و 
 Gypsyاملشروع املنظمة  ري احلكومية "املركز العداق للرومدا"، بالشدراكة مدع رابطدة الرومدا الليتوانيدة )

Fire إل، وجمتمع الروما الليتواين، وجملس إدماج الروما ومركز إدماج الروما. ومن املخطدو أن يُرصدد
 مدى أربع سنوات.لتنفيذ املشروع عل   اا يورو  868 860مبلا 
، كددددان مددددن بددددني جممددددوع العدددداطلني عددددن العمددددل 2016األول مددددن تذار/مددددارس  وحبلددددول -27

شخصدداا ينتمددون إىل إثنيددة الرومددا. وبلددا عدددد العدداطلني عددن العمددل املسددجنلني مددن  382املسددجنلني 
 72عدن ما جممو  2016الروما يف وكالت التو يف اإلقليمية يف كانون الثاين/يناير وشبا /فرباير 

شخصدداا ملدددة  ددري تددددة وُو ِّددف شددخ  واحددد ملدددة  14شخصدداا. وخددالل هددذه الفددنة، ُو ِّددف 
شخصددددداا مدددددن الرومدددددا العمدددددل مبوجدددددب تدددددراخي  املشددددداريع التجاريدددددة. وخدددددالل  45مؤقتدددددة. وبددددددأ 

 156شخصدداا مدن الرومددا يف دورات استشدارية، وكدان مددن بدني هددؤلء  389، شدارا 2015 عداق
شخصدداا مددن  359، حصددل 2015ت التو يددف اإلقليميددةو ويف عدداق شخصدداا مسددجلني يف وكددال

شخصدداا مددن الرومددا يف  55، شددارا مددا جمموعددن 2015الرومددا علدد  معلومددات. وعلدد  مدددى عدداق 
 11يف التددريب املهد ، و 14يف األشدغال العامدة، و 28، مبدن فديهم سدوق العمدل النشدطةتدابري 
املقدددق لسدددتحدا  فددرص عمددل واسدددتفاد إطددار الدددعم العمالددة املدعومددة، وشددخ  واحدددد يف يف 

شددخ  واحددد مددن تعددوي  لسددداد تكدداليف احلصددول علدد  رخصددة مشددروع جتدداري. وعلدد  مدددى 
 يف و ائف دائمة. 104شخصاا من الروما، مبن فيهم  118، ُو ِّف 2015 عاق
وتعتددزق وزارة الضددمان الجتمدداعي، بالشددناا مدددع وكالددة التو يددف الليتوانيددة، أن تدددنظم،  -28

، دورات تدريبيدددة وأحدددددا  تثقيفيددددة موجهدددة ألربدددداب العمددددل 2017-2016دى الفددددنة علددد  مدددد
بشأن التشجيع عل  تكافؤ الفرص وعدق التمييدز يف سدوق العمدل )مبدا يف ذلدا دورة تدريبيدة عدن 

 يورو. 6 000وعاداهتمإل. وُيطنو لرصد مبلا سنوي لتنفيذ هذا اإلجراء مقداره  ثقافة الروما
. مدن (10-89األمالك غير المنقولة للطائفة اليهودية )الفقرة  تعويضات عندفع  -29

عن األمالا  ري املنقولة للطائفة اليهوديدة، عيندت احلكومدة  جرب الضررأجل تنفيذ قانون تعوي  
املؤسسدددة احلكوميدددة "مؤسسدددة صدددرف تعويضدددات جدددرب الضدددرر عدددن األمدددالا  دددري  2012يف عددداق 
هدذه التعويضدات. وبددأ أداء التعويضدات علد  دفعدات  للطائفة اليهودية" مؤسسدةا لصدرف املنقولة
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 2023، مع مراعاة املوارد املالية للحكومة، وسيستمر دفع التعويضات حب عاق 2013يف عاق 
يددددوروااإل. وحبلددددول األول مددددن  37 071 362.37)ويبلددددا مقدددددار التعويضددددات النقديددددة املسددددتحقة 

يددورواا لدددعم  868 860.06مقددداره  ، ُدفِددع للمؤسسددة يف دفعددة واحدددة مبلددا2016تذار/مددارس 
اليهود الذي عاشوا يف ليتوانيدا خدالل احلدرب العامليدة الثانيدة وعدانوا مدن احدتالل أمالكهدم مدن قبدل 

لددددعم  -يدددورواا  14 480 750.46األنظمدددة الشدددمولية خدددالل تلدددا الفدددنة، وُدفدددع أيضددداا مبلدددا 
ا يف امدالت الدينيدة والثقافيدة والرعايدة األهداف ال  يسع  لتحقيقها اليهدود الليتوانيدون يف ليتوانيد

 الصحية والرياضة والنبية والعلوق.
. (41-88الحوار مع األقليات القوميةة بشةأن اعتمةاد لغاتهةا فةي التعلةيم )الفقةرة  -30

هي ددددة استشددددارية تابعددددة إلدارة شددددؤون األقليددددات القوميددددة تُعددددا بقضددددايا  2016أُنشدددد ت يف عدددداق 
س ا ي ددة رئدديس إدارة شددؤون األقليددات القوميددة، وينددوب عنددن نائددب رئدديس األقليددات القوميددة. ويددنأ

رابطدددة أسددداتذة املددددارس البولنديدددة يف ليتوانيدددا. وركدددزت أوىل اجتماعدددات ا ي دددة علددد  أداء امتحدددان 
 الثانوية باللغة األق.

 الطفل حقوق -دا  
 35-88و 13-88و 12-88)الفقةةرات  الطفةةل حقةةوق حمايةةة نظةةام تحسةةين -31
يعكدددف الربملدددان حاليددداا علددد  دراسدددة مشددداريع تعدددديالت علددد  قدددانون  .(19-89و 37-88و

حقوق الطفل هتدف إىل وضع  وذج من األنشطة الوقائية والجتماعية املوجهة للطفدل واألسدرة. 
وسيمكِّن تقد  املساعدة الالزمدة، مبدا فيهدا املسداعدة الوقائيدة، األسدرة مدن تنشد ة الطفدل مبفردهدا، 

األطفددددال الددددذين يودعددددون لددددت إشددددراف نظدددداق رعايددددة األطفددددال، وضددددمان تقددددد   وخفدددد  عدددددد
اخلدمات النبوية والجتماعيدة والرعايدة الصدحية واحلصدول علد  هدذه اخلددمات، ولسدني التعداون 
والتنسدددديق بددددني املؤسسددددات وتقدددددميها للمسدددداعدة الشدددداملة للطفددددل واألسددددرة معدددداا. وهتدددددف هددددذه 

العنددف ضددد الطفددل، مبددا فيهددا العقدداب البدددين، ووضددع تعريددف التعددديالت إىل حظددر  يددع أشددكال 
للعندددف ضدددد الطفدددل. وباإلضدددافة إىل ذلدددا، هتددددف مشددداريع التعدددديالت إىل تعدددديل اإلجدددراءات 
 املتعلقة بنبعاد الطفل عن والدين أو عن بي ة  ري تمنة، وإخضاع هذه اإلجراءات ملوافقة القضاء.

ذ خطدددة العمدددل بشدددأن تقدددد  خددددمات جُممتعدددة تنفيددد 2016وقدددد بددددأت ليتوانيدددا يف عددداق  -32
إل. وتشمل هذه اخلطة من بني أهدافها تقد  خدمات منسقة يف 2020-2016لألسرة )الفنة 

امددالت النبويددة والجتماعيددة والقانونيددة والرعايددة الصددحية للطفددل واألسددرة، ملسدداعدة األسددرة علدد  
تماعيداا واحلدد مدن اإلقصداء الجتمداعي حل املشاكل ورعاية الطفدل، ولسدني انددماج األطفدال اج

بضدمان جددودة اخلدددمات وتقريبهددا قددر املسددتطاع مددن تددل سدكا الطفل/األسددرة. وسدديمونل تقددد  
. وخددالل 2020-2016اخلدددمات اممتعددة مددن الصددناديق ا يكليددة األوروبيددة علدد  مدددى الفددنة 

 طفل وأسرة. 15 000هذه الفنة، سيستفيد من هذه اخلدمات 
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 2020-2014نكددب وزارة الضددمان الجتمدداعي حاليدداا علدد  تنفيددذ خطددة العمددل للفددنة وت -33
بشددددأن النتقددددال مددددن رعايددددة األطفددددال ذوي اإلعاقددددة واألطفددددال احملددددرومني مددددن رعايددددة الوالدددددين يف 
مؤسسددددات الرعايددددة إىل رعددددايتهم داخددددل أسددددرهم وجمددددتمعهم احمللددددي. وا دددددف السددددناتيجي مددددن 

دمات اممتعددة يتددير للطفددل أو الطفددل املعددوق أو أسددرتن )مقدددمو اإلصددالحي هددو إنشدداء نظدداق للخدد
الرعايدددة أو أوليددداء األمدددورإل احلصدددول علددد  خددددمات تدددددة الغدددر  واملسددداعدة يف امتمدددع احمللدددي، 
ويضدددمن للطفدددل احملدددروق مدددن رعايدددة الوالددددين إمكانيدددة النشدددأة يف بي دددة تمندددة وديدددة يف كندددف أسدددرتن 

التبد . وا ددف الرئيسدي هدو ضدمان هتي دة بي دة منسدجمة ومدنر البيولوجية أو أسرة حاضدنة/ أسدرة 
الطفددل احملددروق مددن رعايددة الوالدددين إمكانيددة تنشدد تن يف األسددرة احلاضددنة، أو أسددرة التبدد ، أو الدددور 

 اجلماعية، واحلصول عل  الدعم داخل امتمع احمللي.
يشددارا يف أنشددطة وقددد أنشددس جملددس رفدداه الطفددل يف إطددار وزارة الضددمان الجتمدداعي. و  -34

املددس ةثلددون مددن برملددان أطفددال املدددارس الليتددوانيني ورابطددة أطفددال املدددارس الليتددوانيني. ويعددر  
املس عل  احلكومة مقنحات يعدها بشأن لسني عمدل احلكومدة واملؤسسدات البلديدة والتعداون 

حلكوميدة، ويأخدذ بني املؤسسات يف جمال رفاه الطفل، ويشدجع علد  التعداون مدع املنظمدات  دري ا
 بآراء األطفال يف القضايا ال  هتمهم.

وتُعددددت وزارة التعلددديم تعدددديالت علددد  قدددانون احلددددود الددددنيا واملتوسدددطة يف رعايدددة الطفدددل.  -35
ويعتمدددد مشدددروع القدددانون صددددراحةا علددد  مبددددأ كرامددددة اإلنسدددان ليشددددد علدددد  ضدددرورة التعامدددل مددددع 

ة، تعدامالا يراعدي مشداعرهم وحساسدياهتم ويتسدم األطفال، يف أي إجراء أو إجدراءات أمداق احملكمد
بالعددل والحددناق مددع إيددالء اهتمدداق خداص بددأحوا م الشخصددية ورفدداههم واحتياجدداهتم الشخصددية 
وضمان سالمتهم اجلسدية والنفسية كاملةا. وين  املشروع عل  قواعد أشدد صدرامة تدنظم تطبيدق 

ذا التددددبري علددد  حدددالت اسدددتثنائية، احلدددود املتوسدددطة لرعايدددة الطفدددل ويدددن  علددد  قصدددر تطبيدددق هددد
ألقصر فنة ةكنة مع مراعاة مصاحل الطفل. والغر  هدو ضدمان جتندب إيدداع األطفدال يف مراكدز 
اإلدمددداج الجتمددداعي بسدددبب ضدددعف الفعاليدددة يف جمدددال احلددددود الددددنيا للرعايدددة، وعددددق اللتحددداق 

سدتثنائية بأ دا تلدا احلالدة الد  باملدرسة وما شابن ذلدا. ويقدنحي مشدروع القدانون تعريدف احلالدة ال
ومددن شددأن ذلددا أن مينددع اا. عامدد 14تطبددق فيهددا احلدددود املتوسددطة للرعايددة علدد  طفددل دون سددن 

 مركز من مراكز اإلدماج الجتماعي بدون سبب وجين. يف عاماا  14سن إيداع األطفال دون 
رندام  إطدار ب 2012. أُقدرت يف عداق (51-89التربية الجنسية فةي المةدار) )الفقةرة  -36

ددددذ يف  النبيددددة الصددددحية. وينفنددددذ هددددذا الربنددددام  يف  يددددع مدددددارس التعلدددديم الثددددانوي العدددداق. وقددددد ا  
قرار للجمع بني الربنام  املذكور والربندام  الختيداري املتعلدق باإلعدداد حليداة األسدرة  2014 عاق

طددار الصددحة والنبيددة ، ووضددع برنددام  إلزامددي بشددأن إ2007والنبيددة اجلنسددية الددذي أُعدددت يف عدداق 
أن يعددددر  مشددددروع  2016اجلنسددددية يف  يددددع مدددددارس التعلدددديم الثددددانوي العامددددة. ويُتوقددددع يف عدددداق 

 الربنام  عل  نظر اجلمهور.
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. اعتمدددد (50-89و 20-89مكافحةةة االسةةتغال  الجنسةةةي لاطفةةا  )الفقرتةةان  -37
لتفاقيددة لنددزاروت الصددادرة  القددانون املعدددِّل لقددانون حقددوق الطفددل املنفِّددذ 2015الربملددان يف عدداق 
الصددادر عددن اللددداد األور  بشددأن مكافحددة العتدددداء  EU/2011/93بددا والتوجيدددن و عددن جملددس أور 

اجلنسددي علدد  األطفددال واسددتغال م يف إنتدداج املددواد اإلباحيددة. ومبوجددب هددذا القددانون، دظددر علدد  
ذوي السوابق املدانني بانتهاا حق شخ  يف تقريدر مصدريه اجلنسدي وسدالمتن، العمدُل أو التطدوع 

لألطفال خددمات اجتماعيدة وتربويدة ورياضدية  للعمل يف مؤسسات أو شركات أو منظمات تقدق
 وخدمات الرعاية الصحية.

ملكتب املدنعي  2018-2016ومن األولويات الرئيسية يف اخلطة السناتيجية لألعواق  -38
 جنسيا. العاق تشديد املالحقة يف القضايا اجلنائية املتعلقة باستغالل األطفال

تعريددف العنددف ضددد األطفددال وميكددن الطددالع  وقددد ُحدددتثت التوصدديات املنهجيددة بشددأن -39
 عليها يف موقع وزارة الصحة عل  اإلنننت.

قضةةةاء األحةةةداي. تحسةةةين تةةةدابير حمايةةةة حقةةةوق األطفةةةا  الةةةلين وقعةةةوا ضةةةحايا  -40
تعددددددديالت قددددددانون  2015. اعُتمدددددددت يف عدددددداق (20-89و 12-88الجريمةةةةةةة )الفقرتةةةةةةان 

بشدددأن حقدددوق ضدددحايا اجلرميدددة الددد   EU/2012/29اإلجدددراءات اجلنائيدددة الددد  تنقدددل أحكددداق التوجيدددن 
 تتعلق حبقوق احلد  الضحية.

تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية ال  تن  علد  إلدزاق  2014واعتمد الربملان يف عاق  -41
ضددبا  التحقيددق التمهيدددي وةثددل النيابددة العامددة واحملكمددة بدداإلقرار، بقددرار معلنددل، بضددرورة حصددول 

يددل القددانوين مددن خددالل ةثددل مددأذون لددن )تدداقإل يف اإلجددراءات اجلنائيددة، حددد  ضددحية علدد  التمث
وذلددا يف القضددايا اجلنائيددة الدد  تتعلددق بأفعددال إجراميددة ضددد صددحة شددخ  وانتهدداا حريتددن وتقريددر 
مصريه اجلنسي وسالمتن، أو إيذاء طفل أو أسرة أو اإلخالل باتداب عنددما يكدون ضدحية هدذه 

أن احلد  الضحية قد ل دصل عل  احلماية املالئمة بسبب  يداب األفعال حدثاا وعندما يتبني 
 .ةثل قانوين مأذون لن للدفاع عن حقوق ومصاحل احلد  الضحية

، عدتل املدنعي العاق ومتنم التوصيات املتعلقة بفح  األحدا  الشدهود 2015ويف عاق  -42
وضدبا  التحقيدق التمهيددي مبراعداة والضحايا، ومبوجدب هدذه التعدديالت يُلدزق ةثلدو النيابدة العامدة 

 محاية املصاحل املشروعة للطفل يف اإلجراءات اجلنائية.
، عقدددددد مكتدددددب املددددددنعي العددددداق حلقدددددة دراسدددددية بعندددددوان "األطفدددددال يف 2015ويف عددددداق  -43

ةثلدددددني للمحكمدددددة )قضددددداة  10للنيابدددددة العامدددددة و ةدددددثالا  20اإلجدددددراءات اجلنائيدددددة"، شدددددارا فيهدددددا 
 و شرطة.ضاب 40ومساعدوهمإل، و

. يركدز الربندام  (35-88تيسير حصو  األطفا  علةى الخةدمات الصةحية )الفقةرة  -44
علدددد  صددددحة األطفددددال، والوقايددددة مددددن األمددددرا ، والتشددددخي   2016-2012احلكددددومي للفددددنة 

والعدددالج. وخدددالل الفدددنة املدددذكورة، خضدددع  يدددع املواليدددد اجلددددد لفحوصدددات تكشدددف اضدددطرابني 
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وفحدد  انعكدداس الضددوء األمحددر يف شددبكية العددني، واختبددارات  إضددافيني مددن اضددطرابات األيدد ،
السدددمع، ويضدددع املواليدددد اجلددددد الدددذين ولددددوا يف متددداق احلمدددل لفحوصدددات الكشدددف عدددن العيدددوب 

 اخللقية يف القلب.
العمددل بددنجراء الفحدد  الصددحي للمواليددد اجلدددد الددذي يسددتلزق  2015وقددد بدددأ يف عدداق  -45

 )حب سن الرابعةإل. يكر احلنفسي ال النمووص إجراء فحوص صحية وقائية وإجراء فح
، رُفددع مقدددار التمويددل املخصندد  للخدددمات يف مراكددز الرعايددة 2014واعتبدداراا مددن عدداق  -46

 النهارية املتخصصة يف إعادة اإلدماج املبكر لألطفال الذين يعانون اضطرابات يف النمو. 
جددددددودة الرعايددددددة الصددددددحية ، نفنددددددذت وزارة الصددددددحة مشددددددروع "لسددددددني 2015ويف عدددددداق  -47

بروتوكولت التشخي  والعدالج لألمدرا  الد  تشدكل أكدرب اخلطدر علد  سدالمة املدري "،  بوضع
بروتوكددولا  وذجيدداا للتشددخي  والعددالج ونشددرهتا علدد  موقعهددا يف اإلنننددت. وميكددن  43وأعدددت 

امها يف جلميددددع مؤسسددددات الرعايددددة الصددددحية يف ليتوانيددددا بدددددء تطبيددددق هددددذه الربوتوكددددولت واسددددتخد
 ةارستها اليومية.

ودشن العمل يف مركز الوقاية من النتحار، وهو قسم فرعي يف املركدز احلكدومي للصدحة  -48
. وتشدارا البلدديات أيضداا يف الوقايدة مدن النتحدار. 2015النفسية التابع لوزارة الصحة، يف عداق 

ام  ليتوانيدددددددا للصدددددددحة ويف إطدددددددار اسدددددددناتيجية الصدددددددحة النفسدددددددية الددددددد  اعتمددددددددها الربملدددددددان، وبرنددددددد
ومددذكرة الوقايددة مددن النتحددار الصددادرة عددن بلديددة مدينددة فيلنيددوس، اعتمددد  2025-2014 للفدنة

اسددددددددناتيجية الوقايددددددددة مددددددددن النتحددددددددار يف فيلنيددددددددوس  2016جملددددددددس مدينددددددددة فيلنيددددددددوس يف عدددددددداق 
ال  تتضمن  صي  متويل  2016وخطة عمل تنفيذ السناتيجية لعاق  2019-2016 للفنة
 يزانية بلدية فيلنيوس.من م

 حقوق األشخاص  وي اإلعاقة  -هاء 
 31-89وصةةةةةو  األشةةةةةخاص  وي اإلعاقةةةةةة إلةةةةةى سةةةةةوق العمةةةةةل )الفقرتةةةةةان  -49
علد  نظدر الربملدان إدخدال إصدالحات اا . يتوخ  النموذج الجتماعي املعرو  حالي(32-89و

هامددة يف جمددالت الضددمان الجتمدداعي والعمالددة وعالقددات العمددل. ويهدددف إىل وضددع إطددار عدداق 
منسددددق وجمدددددو اقتصددددادياا لضددددمان زيددددادة العمالددددة ولسددددني عالقددددات العمددددل وحفددددز السددددتثمارات 

 واستحدا  و ائف جديدة. 
ة مدددن القائمدددة املزيددددة مدددن أندددواع عقدددود وسيسدددتفيد أربددداب العمدددل والعددداملون ذوو اإلعاقددد -50

العمل، ومن زيادة املروندة يف تنظديم العمدل وضدبو سداعات العمدل كمدا جداء يف النمدوذج. ويُيسدر 
النموذج وصول األفدراد إىل سدوق العمدل وزيدادة مشداركتهم فيدن )العمدل عدن بعدد ولديدد سداعات 

ملروندة وتشدمل قطاعدات عديددة يف العمل حبسب الفردإل. وسيساهم تطبيق تلية تتسم باملزيد من ا
 مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف منظومة العمالة يف املستقبل. 
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. (34-89و 33-89تهيئةةةة مسةةةا ن وبيئةةةة لاشةةةخاص  وي اإلعاقةةةة )الفقرتةةةان  -51
يصنددد  لتهي دددة مسددداكن وبي دددة لألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة تددددودي احلركدددة والقددددرة علددد  العنايدددة 

برنددام  اإلدمدداج الجتمدداعي لألشددخاص ذوي اإلعاقددة. ويطددو الربنددام  بالددذات متويددل يف إطددار 
. وتسدددددند 2016تددددل سددددكا لألشددددخاص ذوي اإلعاقددددة حبلددددول  ايددددة عدددداق  350لتهي ددددة زهدددداء 

لتهي ددددة  2016النفقددددات املنتبددددة بددددأموال مددددن ميددددزاني  الدولددددة والبلددددديات. وسيخصندددد  يف عدددداق 
ميزانيدة الدولدة. ويُددع  ةثلدو املنظمدات  دري احلكوميدة  مليدون يدورو مدن 1.5املساكن والبي ة زهداء 

، اكتمدل إنشداء 2015إىل املشاركة يف عمل جلان هتي ة املساكن ال  أنشأهتا البلديات. ويف عداق 
 جلان من هذا النوع يف  يع البلديات.

إطدار يف ‘ توفري وسائل املساعدة التقنيدة لألشدخاص ذوي اإلعاقدة‘ويُنفنذ كل عاق إجراء  -52
برنام  اإلدماج الجتماعي لألشدخاص ذوي اإلعاقدة. وميكدن لألشدخاص ذوي اإلعاقدة احلصدول 

وحدددات إقليميددة ملركدددز  10علدد  وسددائل املسدداعدة التقنيددة جماندداا أو مقابدددل تعددوي  جزئددي تدفعددن 
 املساعدة التقنية التابع لوزارة الضمان الجتماعي أو تدفعن املؤسسات البلدية.

يف املائددة مددن  80يف املائددة أو  50شددخاص ذوو اإلعاقددة مددن خصددم نسددبتن ويسددتفيد األ -53
 سعر تذكرة ذهاب واحدة لدى استخدامهم حافالت املسافات البعيدة أو احمللية.

ومُتدددوتل أيضددداا املشددداريع املتعلقدددة بتقدددد  خددددمات إعدددادة التأهيدددل الجتمددداعي لألشدددخاص  -54
ابطددات األشددخاص ذوي اإلعاقددة وتعزيددز القدددرة علدد  ذوي اإلعاقددة يف امتمعددات احملليددة وأنشددطة ر 

، 2016احلركددة. وتشدددارا املنظمددات  دددري احلكوميدددة يف تنفيددذ هدددذه املشددداريع. ووفقدداا خلطدددو عددداق 
مليدون يدورو د دفعدن  5.8مليدون يدوروو مقارندة مببلدا  6.2سيخصن   ذه األنشطة مبلا مقداره 

خل يف عدددداد إعدددادة اإلدمددداج الجتمددداعي . ومتدددونل األنشدددطة واخلددددمات الددد  تدددد2015يف عددداق 
ألددددف شددددخ  )مددددن ذوي اإلعاقددددة وأفددددراد أسددددرهمإل مددددن  36، اسددددتفاد 2015الدددددائم. ويف عدددداق 

 خدمات إعادة اإلدماج الجتماعي املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ويف إطددار الربنددام  الددوط  لادمدداج الجتمدداعي لألشددخاص ذوي اإلعاقددة، سُتشددنى يف  -55
عربددة تسددتجيب  20سددائل نقددل خاصددة لتددوفري خدددمات يف البلددديات. وسُتشددنى و  2016عدداق 

 لحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وتوضع رهن تصرف املنظمات  ري احلكومية.
 33-89ألشةةخاص  وي اإلعاقةةة )الفقرتةةان اسةةتخدام وسةةائل النقةةل علةةى اتيسةةير  -56
اص ذوي اإلعاقدددددة للفدددددنة . وفقددددداا للربندددددام  الدددددوط  لادمددددداج الجتمددددداعي لألشدددددخ(34-89و

دلددديالا لزيدددادة تيسدددري اسدددتخداق  2013، أقدددرت وزيدددر النقدددل والتصدددالت يف عددداق 2013-2019
وسددائل النقددل علدد  األشددخاص ذوي اإلعاقددة، ويشددمل خدددمات النقددل علدد  الطرقددات والسددكا 

شدركات احلديدية والنقل اجلوي والنقل البحري والنقل يف املددن والقدرى. ويسدري قدرار الدوزير علد  
النقددددل والسددددكا احلديديددددة الليتوانيددددة والشددددركة احلكوميددددة للمطددددارات الليتوانيددددة وشددددركة العبتدددددارات 

Smiltynės perkėla وا ي ددة احلكوميددة ،Klaipėda  للمددوانس احلكوميددة. وقددد هيددأت هددذه الشددركات
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بنيتهدددا التحتيدددة، ومدددا زالدددت تواصدددل لسدددينها، لالسدددتجابة لحتياجدددات األشدددخاص ذوي اإلعاقدددة 
 عمالا بالدليل. 

، أقدددرت الدددوزير املبدددادة التوجيهيدددة إلعدددداد خطدددو بشدددأن اسدددتدامة القددددرة 2015ويف عددداق  -57
عل  التنقدل يف املددن، مبدا يف ذلدا تعمديم خددمات النقدل وإدمداج األشدخاص ذوي الحتياجدات 

يع راميدة اخلاصة. ووفقاا خلطدة اسدتدامة القددرة علد  التنقدل يف املددن، سديتاحي التمويدل لتنفيدذ مشدار 
إىل هتي دة البدا التحتيددة وخددمات النقدل العدداق مبدا يناسدب األشددخاص ذوي الحتياجدات اخلاصددة. 
وتن  مواصفات حساب مؤشدرات الرصدد الدوط ، كمدا تدرد يف خطدة تنفيدذ اسدتثمارات صدناديق 

، علددد  مقتضددديات 2015، وكمدددا أقرهدددا الدددوزير يف عددداق 2020-2014اللددداد األورو  للفدددنة 
بنية التحتية املراعية لألشخاص ذوي الحتياجات اخلاصة. ومنهدا علد  وجدن اخلصدوص خاصة بال

أندددن ينبغدددي أن تضدددمن وسدددائل النقدددل العددداق املراعيدددة للبي دددة الددد  اقتنيدددت حدددديثاا متكدددني مسدددتعملي 
الكراسي املتحركة من الصعود/النزول عرب باب جانم )عرب ةرات منحدرة ومصاعد وأي معدات 

ا الغددر  خصيصددااإل، وينبغددي أن توضددع إشددارات علدد  حددواف األر  والسددالا أخددرى مهيددأة  ددذ
سديتم بشرائو عاكسة، وأن تقدق معلومات )بصرية و عيةإل لذوي العاهات السدمعية والبصدرية. و 

 .من خالل متويل من الصناديق ا يكلية لاللاد األورو  عل  األقل لنقلل ةمركب 120اقتناء 
وباإلضدددافة إىل ذلدددا، أقدددرت الدددوزير تددددبري "تيسدددري اسدددتخداق خددددمات النقدددل يف املددددن"،  -58

لتهي ددة احلددافالت العاديددة الصددندوق األورو  للتنميددة اإلقليميددة ومبوجبددن يُتوقددع  صددي  متويددل مددن 
اخلاصة باملسافات الطويلة عل  وو يلم متطلبات األشخاص ذوي الحتياجات اخلاصة. ويتداحي 

يددورو لتنفيددذ هددذه التدددابريو  868 860يضدداا لشددركات النقددل اخلاصددة. وقددد ُرِصددد مبلددا التمويددل أ
 وسُتنتق  املشاريع عن طريق املنافسة.

، 2014. يف عداق مواءمة البيئة المعلوماتية مع احتياجةات األشةخاص  وي اإلعاقةة -59
إلدارة دورة حيداة نظدم  أقرت مدير هي دة جمتمدع املعلومدات التابعدة لدوزارة النقدل والتصدالت منهجيدة

املعلومددددات احلكوميددددة تددددن  علدددد  شددددر  مواءمددددة بي ددددة اخلدددددمات اإللكنونيددددة يف نظددددم املعلومددددات 
املصدددممة حددددديثاا وفددددق مددددا يناسددددب احتياجدددات األشددددخاص ذوي اإلعاقددددة. ويف  يددددع مشدددداريع 

ألورو  اخلدددددمات اإللكنونيددددة املمونلددددة مددددن اإلطددددار املددددا  للصددددناديق ا يكليددددة لاللدددداد ا تطددددوير
، طُبق أيضاا شر  تيسري استخدامها عل  األشخاص ذوي اإلعاقة. وقدد 2013-2007 للفنة

ُصدنع جهدداز القددراءة الصددوتية للنصدوص املكتوبددة بالليتوانيددة يف إطددار املشدروع املمددونل مددن الصددناديق 
بالتعداون  ا يكلية لاللاد األورو ، ورُكِّب عل  قارة الشاشة الذي يستخدمن املكفوفدون، وذلدا

 مع املكتبة الليتوانية للمكفوفني.
. مببدادرة مدن (33-89إعما  حق األشخاص  وي اإلعاقةة فةي التصةويا )الفقةرة  -60

وزارة العدل، ُعر  عل  الربملان مشروع قانون بشأن نظاق التصويت اإللكنوين. وسيتير القانون 
ا. وسددتواءق طريقدة التصددويت حبسددب لديدد شددرو  قانونيدة مسددبقة للتصدويت اإللكددنوين يف ليتوانيد

إعاقة كل شخ  معوق عل  حدة. وُيطو إلنشاء نظداق معلومدايت للتصدويت اإللكدنوين حبلدول 



A/HRC/WG.6/26/LTU/1 

GE.16-14251 18 

. وسددددديحدت التصدددددويت 2019للعمدددددل يف انتخابدددددات عددددداق  ، حبيدددددث يصدددددبر جددددداهزاا 2018عددددداق 
لسدن يف اإللكنوين من اإلقصاء الجتماعي وسيزيد من مشاركة األشدخاص ذوي اإلعاقدة وكبدار ا

عمليدددة النتخابدددات الدميقراطيدددة إذا تعدددذر علددديهم الوصدددول إىل دائدددرة انتخابيدددة بسدددبب اإلعاقدددة أو 
مشاكل صحية. ود أيضاا تناول املسائل املتعلقة حبصول األشخاص ذوي اإلعاقة عل  معلومات 

 يف عدددن النتخابدددات. فمدددثالا، ُيطدددو أن تتددداحي تر دددة إىل لغدددة اإلشدددارة للمندددا رات بدددني املرشدددحني
 ال  ستبثت عل  تطات التلفزة الوطنية.  2016النتخابات الربملانية لعاق 

. تددن  القددوانني الليتوانيددة علدد  (33-89اإليةةداا القسةةري فةةي المستشةةفى )الفقةةرة  -61
إمكانيدددة اإليدددداع القسدددري يف مستشدددف  لألمدددرا  النفسدددية. و ضدددع قدددوانني اإليدددداع القسدددري يف 

 .للمراجعةاا املستشف  حالي
تنفيةةةةل المعةةةةايير الدوليةةةةة بشةةةةأن حقةةةةوق األشةةةةخاص  وي اإلعاقةةةةة علةةةةى مسةةةةتو   -62

. تتخددددذ البلددددديات إجددددراءات لضددددمان حقددددوق األشددددخاص ذوي اإلعاقددددة الحكومةةةةات المحليةةةةة
باعتماد وثائق التخطيو ورصد األموال لتمويل اخلدمات املطلوبة. فمثالا، تعكدف بلديدة فيلنيدوس 

. 2020-2016تمدددداعي لألشددددخاص ذوي اإلعاقددددة للفددددنة علدددد  إعددددداد برنددددام  لادمدددداج الج
ويهدددف الربنددام  إىل تيسددري إمكانيددة الوصددول إىل بي ددة ماديددة عامددة وخاصددةو وتيسددري القدددرة علدد  
التنقل وتشجيعهاو وإتاحة فرص للمشاركة يف احلياة العامة واملسامهة يف بلورة رأي عاق إجيا  عن 

يف سددوق العمددلو وتطددوير شددبكة خدددمات موجهددة  األشددخاص ذوي اإلعاقددةو وتشددجيع املشدداركة
علدد  تنفيددذ اتفاقيددة حقددوق اا لألطفددال والبددالغني ذوي اإلعاقددة. ويتلقدد  مو فددو البلديددة أيضدداا تدددريب

حلقددددة دراسددددية عددددن احلددددق يف  2016األشددددخاص ذوي اإلعاقددددة. وسددددتنظم وزارة العدددددل يف عدددداق 
التفاقيدددة. وُدعدددي إىل حضدددور احللقدددة مدددن  12املسددداواة يف املعاملدددة أمددداق القدددانون مبوجدددب املدددادة 

الدراسدددددية قضددددداة وتدددددامون وموثِّقدددددون وةثلدددددون مدددددن البلديدددددة، ةدددددن تدددددرتبو مهدددددامهم بتقيددددديم قددددددرة 
عددددن ةثلددددي املنظمددددات  ددددري احلكوميددددة الدددد  متثددددل األشددددخاص ذوي اإلعاقددددة.  األشددددخاص، فضددددالا 

، نظمددت 2016 وبدددورها تددنظم البلددديات دورات التدددريب املطلددوب يف هددذا الشددأن. ففددي عدداق
بلدية فيلنيوس تدريباا للمو فني و ريهم من األشخاص املعنيني عل  تطبيق مبدأ التصميم العاملي 

 لدى ا اذ قرارات ذات صلة بالبي ة وتصميم املنتجات.
. جملدس شدؤون األشدخاص مشار ة األشخاص  وي اإلعاقة فةي عمليةة اتخةا  القةرار -63

الجتمدداعي هددو هي ددة ُشددكِّلت لتقددد  خدددمات طوعيددة علدد  ذوي اإلعاقددة التددابع لددوزارة الضددمان 
أساس املساواة يف الشراكة، وتضم مؤسسات حكومية ومنظمدات  دري حكوميدة متثدل األشدخاص 
 ذوي اإلعاقددة. أمددا أعضدداء املددس الددذين ميثلددون رابطددات األشددخاص ذوي اإلعاقددة فقددد انتدددبتهم

ية، واجلمعية الليتوانية للصم، واجلمعيدة الليتوانيدة الرابطة الليتوانية للمكفوفني وذوي العاهات البصر 
لألشددخاص ذوي اإلعاقددة، والرابطددة الليتوانيددة لألشددخاص ذوي اإلعاقددة، واجلمعيددة الليتوانيددة لرفدداه 

إل، واجلمعيددددددددة الليتوانيددددددددة لرفدددددددداه األشددددددددخاص ذوي VILTISاألشددددددددخاص ذوي اإلعاقددددددددة العقليددددددددة )
 املؤسسددات هددذهمددن  ولكددللعدداب األوملبيددة للمعددوقني، الضددطرابات العقليددة، واللجنددة الليتوانيددة لأل
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وتنتدددب   .املددس ورئدديسالددرئيس، ونائددب الددرئيس، ورئدديس الرابطددة  تشددمل ةثددل واحددد يف مناصددب
كدددل مدددن وزارة الضدددمان الجتمددداعي، ووزارة الصدددحة، ووزارة التعلددديم، ووزارة البي دددة، ووزارة النقدددل، 
ووزارة الداخلية، ووزارة القتصاد نائباا عن كل وزير ميثل املؤسسات احلكومية يف املس. ويهدف 

مسددداعدة وزيدددر املدددس إىل دراسدددة أبدددرز قضدددايا اإلدمددداج الجتمددداعي لألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة، و 
 الضمان الجتماعي و ريه من الوزراء عل  تنفيذ سياسة اإلدماج الجتماعي.

 منع التعليب في مرافق االحتجا  -واو 
. بعددد تنفيددذ برنددام  ترشدديد أداء (35-89ظةةروا االحتجةةا  لةةد  الشةةرطة )الفقةةرة  -64

للمعددايري،  امتثددالا ، وإ ددالق املرافددق األد  2015-2009مرافددق الحتجدداز لدددى الشددرطة للفددنة 
مرفقدددداا، ولسددددنت  ددددروف الحتجدددداز فيهددددا لسددددناا  25إىل  46اخنفدددد  عدددددد هددددذه املرافددددق مددددن 

 .2015ملحو اا. وُشيِّد مرفقان جديدان من مرافق الحتجاز لدى الشرطة يف عاق 
ولدى تنفيذ مرحلة أخرى من مراحل  في  عدد مرافق الحتجاز لدى الشرطة حبلول  -65
، ويرتقدب إ دالق 2016نيسدان/أبريل  1مدن اا  لقت سبعة من هذه املرافق اعتبدار ، أ2016عاق 

. وُيطندو يف املسدتقبل إل دالق مدرفقني إضدافيني، 2016تب/أ سدطس  1مدن اا مرفق تخر اعتبار 
 15بالنتهاء من جتديد مرافدق أخدرى. وسديكون جممدوع مرافدق الحتجداز العاملدة يف ليتوانيدا اا رهن

 مرفقاا.
، أي 2012. يف عداق (39-89إلةى  36-89ن ظروا السجن )الفقرتةان تحسي -66

وقددت بدددء نفدداذ التعددديالت املدخلددة علدد  قددانون اإلفددراج لددت املراقبددة وقددانون اإلجددراءات اجلنائيددة 
وقددانون إنفدداذ العقوبددات اجلنائيددة، بدددأ تطبيددق عقوبددات بديلددة عددن السددجن، علدد  وددو أكثددر تددواتراا، 

إللكنونية. وساعدت التغيريات ال  أُدخلت عل  السياسة يف  في  عددد وُشرِّع تطبيق املراقبة ا
يف املائددة. وأفضدد  اخنفددا  عدددد السددجناء إىل لسددن يف  ددروف العددي  يف  40السددجناء بنسددبة 

 السجن.
، بدأ نفاذ تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون إنفاذ 2016و 2015ويف عامي  -67

إنفددداذ العتقدددال، الددد  تدددن  علددد  إجدددراءات تطبيدددق السدددراحي املشدددرو ،  العقوبدددات اجلنائيدددة وقدددانون
وتن  عل  هتي ة  روف تسمر للمدانني برؤية أسرهم علد  ودو أكثدر تدواتراا، وعلد  إتاحدة فدرص 
ملغادرة مرافق السجن ملدة قصرية، ونقل املدانني إىل دور للتأهيل الجتماعي قبل اإلفدراج النهدائي 

وضددعت تدددابري إضددافية لتعزيددز أمددن املدددانني وفعاليددة تطبيددق تدددابري إعددادة  عددنهم. ويف الوقددت ذاتددن،
 اإلدماج يف امتمع.

وتتواصل عمليدة لدديث مرافدق الحتجداز. ووفقداا للربندام  الدذي أقرتدن احلكومدة، سدُينقل  -68
و وُصددمِّم سددجن مددن 2016يف عدداق  مستشددف  السددجن إىل مقددار ُجهددزت حددديثاا يف برافينسددكي

زنزاندددة  360سدددجني ) 600اجليدددل اجلديدددد، هدددو مرفدددق التحقيدددق يف سدددياولياي الدددذي يسدددعن إيدددواء 
)حيددددث  2016زنزانددددة مزدوجددددةإل وبدددددأت أعمددددال هتي ددددة البنيددددة التحتيددددة يف عدددداق  120انفراديددددة و
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يدددددددددورو يف  3 653 000ومبلددددددددا  2015يددددددددورو يف عددددددددداق  1 398 000خصِّدددددددد   ددددددددا مبلدددددددددا 
 إل.2016 عاق
، تسدارعت 2014-2009وبفضل الدعم املقدق يف إطار تليدة التمويدل النروجييدة للفدنة  -69

، سديعاد تنظديم جدزء مدن مقدرات 2016وترية تنفيذ بع  أكرب مشاريع البنيدة التحتيدة. ففدي عداق 
السدددددددجن املفتدددددددوحي، لتتخدددددددذ شدددددددكل زنزاندددددددات،  -السدددددددكن يف دار اإلصدددددددالحي يف برافينيسدددددددكيس 

مرفقدددان إصدددالحيان جديددددان مدددن الندددوع املفتدددوحي )دور التأهيدددل بعدددد اإلفدددراجإل يف كدددل مدددن  وافتُدددتر
. 2016أليتدددوس ومارجدددامبو ، بينمدددا سددديفتتر اثندددان تخدددران يف فيلنيدددوس وبرافينيسدددكيس يف عددداق 

 10تقددل أعمددارهم عددن  ، نُقلددت السددجينات اللددوايت يددربني أطفددالا 2016نيسددان/أبريل  1وحبلددول 
صددالحي إىل مقددار رصصددة خددارج املرفددق. وافتُددتر مركددز جديددد إلعددادة تأهيددل سددنوات يف مرفددق اإل

. وسيشددكل املركددز  وذجدداا 2015املدددانني الددذين يعددانون مددن اإلدمددان، يف برافينيسددكيس يف عدداق 
يقتددى بددن لدددى افتتداحي مراكددز يف مرافددق أخددرى )دارتدا اإلصددالحي يف كيبدداريت ومارجيامبو إل.وسدديبدأ 

اقبدددة اإللكنونيدددة يف خددددمات اإلفدددراج لدددت املراقبدددة، ةدددا سددديتير زيدددادة العمدددل بنظددداق حدددديث للمر 
إطالق سراحي املدانني مع إخضاعهم للمراقبة املشددة. وقد شهدت عملية تدريب الضدبا  تغيدرياا 

أشهر لضبا  السجون اجلدد. وقدد  10، بدأ تنفيذ تدريب مه  مدتن 2016جذرياا. ففي عاق 
. ويدوىل اهتمداق خداص بضدمان إملداق ناميكي املسدتوح  مدن الندروي  دوذج األمدن الدديبدق بنجداحي طُ 

يف العمليددة اإلصددالحية. ونُدفِّددذ اا ضددبا  السددجون العاديددة مبهددارات العمددل الجتماعيددة املطلوبددة جددد
 .2015 وذج الوساطة يف عملية إنفاذ العقوبات منذ عاق 

. قددمت حكومدة (35-89تنفيل توصيات اللجنة األوروبية لمنع التعليب )الفقرة  -70
عددن تنفيددذ التوصدديات ونشددرتن اللجنددة علدد  لجنددة جملددس أوروبددا ملكافحددة التعددذيب ليتوانيددا تقريرهددا ل

، اعُتمددددت تعدددديالت قدددانون إنفددداذ العقوبدددات اجلنائيدددة 2015موقعهدددا علددد  اإلننندددت. ويف عددداق 
. وعلدد  لتعددذيبجلنددة جملددس أوروبددا ملكافحددة اوقددانون إنفدداذ العتقددال، ونفِّددذت مبوجبهددا توصدديات 

وجدددن اخلصدددوص، ُمدددنر املددددانون حدددق اسدددتقبال زيدددارات طويلدددة األمدددد مدددن أزواجهدددم أو شدددركائهم، 
وأتيحت  م فرص النتقال مؤقتاا من مرافق التحقيدق إىل عهددة الشدرطة. وُسدجِّل تراجدع ملحدوظ 

صدددورة مدددن مرافدددق التحقيدددق إىل عهددددة الشدددرطة، وقُدلِّصدددت باا يف حدددالت إعدددادة نقدددل املددددانني مؤقتددد
ملحو ددة املددددة القصددوى لعمليدددة إعددادة النقدددل هددذه، وأتيحدددت إمكانيددة تطبيدددق املراقبددة اإللكنونيدددة 

 خالل فنة العقوبة.
. فُدتر (18-90السجون السةرية لو الةة االسةتخبارات المر تيةة األمريكيةة )الفقةرة  -71

النحيددل  ددري بشددأن مددزاعم الختطدداف و  2014لقيددق متهيدددي يف مكتددب املدددنعي العدداق يف عدداق 
القانونيدربنيا ملتهمني عرب حدود البلد. ويرتبو هذا التحقيق التمهيدي مبزاعم نقل سدجناء اعتقلدتهم 
وكالددة السددتخبارات املركزيدددة األمريكيددة وسدددجنتهم علدد  أراضدددي ليتوانيددا. وبعدددد أن أقددرت الربملدددان يف 

ة األمددن القددومي القاضددي بددن الق ملددف التحقيددق الددذي بدأتددن جلندد 2010وقددت سددابق قددرار عدداق 
وأ لدددق ملفدددن يف  2010يف عددداق اا متهيددددياا والددددفاع يف الربملدددان، فدددتر مكتدددب املددددنعي العددداق لقيقددد
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ذ قرار بنعادة فتر التحقيقني مع2015. ويف عاق 2011 عاق وتكليف فريق من املددنعني اا، ، ا  
ات التعداون القدانوين إىل  يف مكتب املدنعي العاق بنكما ما. وخالل عملية التحقيق، أُرسلت طلبد

مدن أجدل احلصدول علد  بياندات. وتواصدل  كل من الوليات املتحدة ورومانيدا وأفغانسدتان وبولنددا
. وقددد أبددو زبيدددة ضددد ليتوانيددااحملكمددة األوروبيددة حلقددوق اإلنسددان النظددر يف قضددية ةاثلددة هددي قضددية 

دنعي العداق، عددا الوثدائق املصدنفة زوتدت ليتوانيا هذه احملكمة مبواد التحقيق الذي أجراه مكتدب املد
 سرية. 

 (20-90و 47-89و 46-89و 45-89مكافحة االتجار بالبشر )الفقرات  - اي 
، تواصددل متويددل املشدداريع املوجهددة لتقددد  دعددم متعدددد 2002. منددذ عدداق دعةةم الضةةحايا -72

يف البشددددددر )املعلومددددددات واخلدددددددمات  األوجددددددن للضددددددحايا الفعليددددددني والضددددددحايا احملتملددددددني لالجتددددددار
الستشدددارية، واملسددداعدة النفسدددية والقانونيدددة، وتقدددد  املدددواد الالزمدددة، والتددددريب وجتديدددد املهدددارات 
الجتماعيددة، والرعايددة الصددحية والنفسددية يف حددالت الطددوارة، والتدددريب املهدد  واملسدداعدة علدد  

، ُرصدددد 2015-2002الفدددنة  إجيددداد عمدددل واملواكبدددة لددددى بددددء العمدددل، و دددري ذلددداإل. وخدددالل
 2.5لتنفيدذ هددذه املشداريع الدد  وفددرت املسداعدة الجتماعيددة ملدا يزيددد عددن يددورو  900 000 مبلدا

إىل املنظمات  دري احلكوميدة املختصدة  يدع حدالت ضدحايا الجتدار اا تلف شخ . ولال أيض
 بالبشر الذين يتصلون بسلطات إنفاذ القانون.

متويدددل مدددن  2015-2013خدددالل الفدددنة  مدددن الجتدددار بالبشدددر وُرصدددد ملشددداريع الوقايدددة -73
لتمويددددل مشدددداريع  2020-2016الصددددناديق ا يكيليددددة لاللدددداد األورو . وُيطددددو خددددالل الفددددنة 

موجهددة لألشددخاص الددذين يواجهددون ردداطر اجتماعيددة، يف إطددار الصددناديق ا يكليددة األوروبيددة الدد  
)مددن دعددم نفسددي وتدددريب وجتديددد للمهددارات  تعتددزق تقددد  رتلددف خدددمات اإلدمدداج الجتمدداعي

 الجتماعية وتدريب مه  ووساطة يف العمالة ودعم يف مكان العمل، و ري ذلاإل.
 وذج مرجعي للبلديات  2015ومن أجل لقيق أثر يف املنظومة بكاملها، أُعدت يف عاق  -74

ملني لالجتدار يف البشدر ونُظِّدم للتنسيق فيما بينها يف تقد  الدعم للضحايا الفعليني والضحايا احملت
 خبري من رتلف البلديات. 100تدريب عل  تطبيق هذا النموذج شارا فين أكثر من 

، أجدددددري استقصددددداء 2014-2012يف الفدددددنة  . خدددددالل تنفيدددددذ مشدددددروع دو الوقايةةةةةة -75
سوسديولوجي بشددأن طدرق السددتقطاب يف الجتددار بالبشدر والعمددل القسدري ودور وكددالت العمالددة 

عددداملني يف هدددذا امدددال. مث أعددددت توصددديات بشدددأن الوقايدددة مدددن اسدددتغالل العددداملني املهددداجرين وال
والجتدددددار هبدددددم يف منطقدددددة حبدددددر البلطيدددددق. وتشدددددمل هدددددذه التوصددددديات إرشدددددادات عمليدددددة موجهدددددة 
للمؤسسات احلكومية، وقطداع األعمدال، ووكدالت العمالدة، والنقابدات واملنظمدات  دري احلكوميدة 

 جتار بالبشر والعمل القسري والوقاية منها.هبدف كشف حالت ال
اتفاقيدة جملدس ، صددق برملدان ليتوانيدا علد  2012. يف عاق تحسين النصوص القانونية -76

القددانون  ُعدددِّل ،التفاقيددة. ومددن أجددل تنفيددذ هددذه مكافحددة الجتددار بالبشددرإجددراءات أوروبددا بشددأن 
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راء طفدل بأ دا أنشدطة إجراميدة ل عنددما اجلنائي لضمان توصيف أفعال الجتار بالبشر وبيع أو ش
أو أي أشددكال أخددرى لالسددتغالل البغدداء ويف إنتدداج املددواد اإلباحيددة ترتكددب بغددر  السددتغالل يف 

عندددما ترتكددب أل ددرا  اا اجلنسددي والددرق والعمددل القسددري أو خدددمات أخددرى فحسددب، بددل أيضدد
اسددتغالل أخددرى يف التسددول أو ارتكدداب جددرائم أخددرى. ويددن  القددانون اجلنددائي صددراحة علدد  أن 
موافقددة الفددرد علدد  السددتغالل ل تعفددي اجلدداين مددن املسددؤولية عددن الجتددار بالبشددر. وباإلضددافة إىل 

ضددحايا  ذلددا، تناولددت األحكدداق املسددؤولية اجلنائيددة عددن اسددتخداق عمددل أو خدددمات ضددحية مددن
الجتار بالبشر، مبدا يف ذلدا اسدتغاللن يف البغداء، عنددما يعلدم اجلداين، أو يفدن  بدن أن يعلدم، أن 

يؤدي هذا العمل أو يقدق تلا اخلدمات بسدبب عندف جسددي تعدر  لدن أو هتديددات اا شخص
 أو احتيال أو وسائل أخرى استخدمت إلكراهن.

مبوجدب أمدر مشدنا صدادر عدن وزيدر  ، اعُتمددت2015. يف عداق التحقيق في القضايا -77
الداخليددة ووزيددر الضددمان الجتمدداعي واملدددتعي العدداق توصدديات هتدددف إىل لسددني نوعيددة التحقيددق 
التمهيددي وضددمان لسدني مددؤازرة ضدحايا الجتددار بالبشددر. ووقعدت أبددرز املنظمدات  ددري احلكوميددة 

بدددةا  دددذه التوصددديات والتزمدددت الدد  تدددوفر الددددعم لضدددحايا الجتدددار بالبشدددر إعدددالن تعددداون بينهدددا مواك
 بتنفيذها.

، ازداد عددددد قضدددايا الجتدددار بالبشدددر الددد  اكتشدددفتها سدددلطات إنفددداذ 2013ومندددذ عددداق  -78
يف اا لقيقد 23، وفُدتر منهدا 2012يف الجتدار بالبشدر يف عداق اا متهيددياا لقيقد 11القانون  وفُدتر 

، 2015. ويف عددددداق 2015يف عددددداق اا لقيقددددد 27و 2014يف عددددداق اا لقيقددددد 24و 2013عددددداق 
يف اا شخصددد 40خدددالل التحقيقدددات التمهيديدددة )اا شخصددد 53ُوجِّهدددت هتدددم الجتدددار بالبشدددر ضدددد 

 14إل، وأديددددددن 2012يف عدددددداق اا شخصدددددد 25، و2013يف عدددددداق اا شخصدددددد 68، و2014 عددددداق
 7، و2013يف عداق اا شخصد 11، و2014يف عداق اا شخص 18يف احملاكم البتدائية )اا شخص

 إل.2012أشخاص يف عاق 
. يضددددع ضددددبا  الشددددرطة لتدددددريب سددددنوي علدددد  الوقايددددة مددددن الجتددددار بالبشددددر التةةةةدريب -79
، 2014يف عدددداق اا ضددددابط 16، و2013يف عدددداق اا ضددددابط 32، و2012يف عدددداق اا ضددددابط 20)
دورات تدريبيددة لتطددوير املهددارات املهنيددة يف اا إل. وقددد نُظمددت أيضدد2015يف عدداق اا ضددابط 160و

، 2014يف عدددداق اا ضددددابط 50را فيهددددا ضددددبا  حددددرس احلدددددود )مكافحددددة الجتددددار بالبشددددر، وشددددا
 إل.2015يف عاق اا ضابط 30و

 حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات جنسية -حاء 
. تنفيدددذاا خلطدددة العمدددل (27-88و 25-88و 24-88تقيةةةيم الوضةةةع )الفقةةةرات  -80

تكدافؤ الفدرص أن املشنكة بني املؤسسدات بشدأن عددق التمييدز، يعتدزق مكتدب أمدني املظداا املعد  ب
استقصاء عن الوضع الجتماعي ملغدايري اجلدنس الدذين يعيشدون يف ليتوانيدا  2017جيري يف عاق 

الستقصددددداء. وسيسددددداهم ذلدددددا يف التعريدددددف  اوعدددددن محايدددددة خصوصددددديتهم، وأن دلدددددل نتدددددائ  هدددددذ
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مغددددايرو اجلددددنس يف ليتوانيددددا و ريهددددا مددددن الدددددول األعضدددداء يف اللدددداد  باملشددددكالت الدددد  يواجههددددا
سددديتما مدددا يتعلدددق منهدددا بتكدددافؤ الفدددرص وعددددق التمييدددز يف جمدددال العمالدددة والو يفدددة،  األورو ، ول

 والعمل عل  إجياد حلول  ذه املشكالت.
، د ترشددير احلملددة 2016. يف عدداق (23-88و 20-88إ  ةةاء الةةوعي )الفقةةرات  -81
علدددد  شددددبكات التواصددددل  TRANS_LT#ادفددددة إىل التعريددددف هبددددذه الف ددددة يف امتمددددع، املوسددددومة ا 

الجتماعي، لنيل "جائزة إ از العاق" من بني اجلوائز الوطنية للمساواة والتندوع. وأتيحدت ملغدايري 
اجلددنس ألول مددرة فرصددة احلددديث عددن قصصددهم الشخصددية بنحسدداس ودقددة عمددا يعنيددن أن يكونددوا 

فدرع بتشدجيع مدن الشدريكني الددوليني  2015يف ليتوانيدا. وأُطلقدت احلملدة يف عداق مغايري جنس 
بددددا. وشددددوهدت و بددددا ومغددددايري ا ويددددة اجلنسددددانية يف أور و يف أور  الرابطددددة الدوليددددة للمثليددددات واملثليددددني
مرة وبثت عل  التلفزيدون. واسدتطاع الربندام  جدذب  30 000الفيديوهات يف يوتيوب أكثر من 

ه الف دددة مدددن امتمدددع وشدددجع مسدددؤولني رفيعدددي املسدددتوى واجلمهدددور علددد  مناقشدددة النتبددداه إىل هدددذ
 أوضاعهم.

. ا ددددذت السددددلطات (34-88و 33-88و 26-88حريةةةةة التعبيةةةةر والتجمةةةةع ) -82
. ا ويدة اجلنسدانية يامليل اجلنسدي ومغداير  ي ومزدوجنياملثليات واملثليالليتوانية تدابري تكفل حقوق 
 .2016بتنظيم استعرا  الفخر يف حزيران/يونين  وأذنت بلدية مدينة فيلنيوس

 19-88و 18-88و 7-88و 2-88مكافحةةة جريمةةة الكراهيةةة )الفقةةرات  -طاء 
 .(31-88و 20-88و

. مددن أجددل لسددني احلمايددة مددن جرميددة الكراهيددة عددن طريددق تحسةةين النصةةوص القانونيةةة -83
نون اجلنددائي الدد  أعدددت يف القددانون اجلنددائي، أضدديفت اإلعاقددة والعمددر يف تعددديالت مشددروع القددا

 باعتبارمها من أسس التمييز والتحري  احملظورة. 2016 عاق
تنفيددددذ مددددذكرة التفدددداهم بددددني إدارة الشددددرطة التابعددددة لددددوزارة الداخليددددة  . يف إطددددارالتةةةةدريب -84
، أُعدددت برنددام  تدددريب مصددمم لضددبا  الشددرطة الليتوانيددة بشددأن منظمددة األمددن والتعدداون يف أوروبدداو 

جرميدة الكراهيدة. ويهددف برندام  التددريب إىل لسدني معدارف ومهدارات ضدبا  الشدرطة مكافحة 
يف التعامل مع جرمية الكراهية وتدريبهم علد  متييدز هدذه اجلرميدة وفهدم أثرهدا علد  الضدحاياو وفهدم 
وتطبيددق األحكدداق ذات الصددلة هبددا يف القددانون اجلنددائيو وتطبيددق املهددارات املكتسددبة يف التعامددل مددع 

ويلددزمهم نقددل  2015يف عدداق اا مدددرب شددرطة تدددريب 24الكراهيددة والتحقيددق فيهددا. وتلقدد  جرميددة 
ةثلددددو النيابددددة العامددددة اا اكتسددددبوه مددددن مهددددارات إىل بدددداقي الضددددبا . وشددددارا يف التدددددريب أيضدددد مددددا

ضابو شرطة يف التدريب  377املختصون يف التحقيق يف جرمية الكراهية وأفعال التمييز. وشارا 
 .2016نيسان/أبريل  11املذكور قبل 

ونفنددذ مكتددب املنظمددة الدوليددة للهجددرة يف فيلنيددوس وإدارة الشددرطة مشددروع "األسدداليب املبتكددرة  -85
، بتمويدل 2014-2013يف تطوير كفاءات التواصل بدني الثقافدات لددى ضدبا  الشدرطة"، يف الفدنة 
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ندام  للتطدوير املهد  من اعتمادات اللاد األورو  املخصصة للددعم. وأسدفر ذلدا عدن إعدداد بر 
يرمددي إىل التعريددف باملسدداواة وعدددق التمييددز وتعزيددز التسددامرو وشددارا يف التدددريب املقدددق يف إطددار 

 من العاملني يف منظومة الشرطة.  150هذا الربنام  ما يزيد عن 
ضددابو شددرطة يف دورة للتطددوير املهدد  عنوا ددا  177، شددارا 2012-2011ويف الفددنة  -86

ميِّزة للتواصدددددددل مدددددددع الضدددددددحايا"، ركدددددددزت علددددددد  مظددددددداهر التمييدددددددز يف ليتوانيدددددددا، "اخلصدددددددائ  الددددددددمُ 
ضدددابو شدددرطة يف دورة أخدددرى للتطدددوير املهددد  عنوا دددا "تعزيدددز عددددق التمييدددز. إعمدددال  26 وشدددارا

 سياسة تكافؤ الفرص".
وبالتعددددددداون مدددددددع نقابدددددددة احملدددددددامني الليتدددددددوانيني، نظدددددددم مكتدددددددب املددددددددنعي العددددددداق ونفندددددددذ يف  -87

الددددذي ميولددددن جملددددس أوروبددددا، ويتددددير للمدددددنعني العددددامني  HELP برنددددام  2014و 2013 عددددامي
لجتهادات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. اا عل  مكافحة التمييز وفقاا تفاعلياا واحملامني تدريب

من ةثلي النيابة العامة املختصني يف جرائم الكراهية وأفعال التمييز،  15وشارا يف هذا التدريب 
 ومساعديهم.اا تامي 15انب إىل ج
. يتحقددددق مفددددت  أخالقيددددات (23-88أنشةةةةطة مفةةةةتل أاةةةةالق الصةةةةحافة )الفقةةةةرة  -88

الصددحافة، املكلتددف بننفدداذ أحكدداق قددانون تقددد  املعلومددات للجمهددور ومتابعددة تنفيددذ اسددتنتاجات 
اخلالف عل  اخلرباء، ةا إذا كانت املعلومات املتاحة للجمهور واملنشورة يف وسائو اإلعالق تبث 

أساس نوع اجلنس أو امليل اجلنسي أو العرق أو اجلنسية أو اللغدة أو األصدل أو املركدز الجتمداعي 
أو الدددددين أو املعتقدددددات أو اتراء أو  ددددري ذلددددا. ودقدددددق يف حددددالت التحددددري  علدددد  الشدددددقاق 

طلدددددب  )الكراهيددددة أو التمييدددددز أو النهيدددددبإل يف املعلومدددددات املتاحدددددة لعامدددددة اجلمهدددددور. وبنددددداء علددددد 
 400مدا جمموعدن  2015-2012السلطات املشرفة علد  التحقيدق التمهيددي، أجدري يف الفدنة 

فحصدداا يف  123، و2012فحصداا يف عدداق  129فحد  ملضددامني املعلومدات املتاحددة للجمهددور )
 إل.2015فحوص يف عاق  103و 2014فحصاا يف عاق  46، و2013عاق 
كراهيددة، يقدددق مكتددب مفددت  أخالقيددات ومددن أجددل محايددة الفضدداء العدداق مددن مظدداهر ال -89

، شددارا املكتددب يف تدددريب نظمددن جممددع الصددحفيني 2014الصددحافة دورات تدريبيددة. ففددي عدداق 
" مددن أجددل ةثلددي وسددائو اإلعددالق اإلقليميددة. Media4changeالدددوليني واملنظمددة  ددري احلكوميددة "

تفاديدن يف أنشدطتهم وخالل هذا احلد ، ُدرِّب الصحفيون عل  التعرف علد  خطداب الكراهيدة و 
، نُظددم تدددريب مددن أجددل نقابددة الصددحفيني الليتددوانيني بشددأن أخددالق 2014الصددحفية. ويف عدداق 

الصحفي، وُقدمت فين توصيات بشأن سبل تفادي بثت خطاب الكراهية لدى تغطيدة األحددا  
والقتبددداس مدددن مصدددادر املعلومدددات األخدددرى وسدددبل التعامدددل مدددع هدددذا اخلطددداب علددد  ودددو سدددليم. 

ضافة إىل ذلا، وبالتعاون بني مفت  أخالقيدات الصدحافة ومقدر الشدرطة يف مقاطعدة يوتيندا، وباإل
من أجل العاملني يف مكاتب الشرطة يف كل من أنكسياي وإ نالينا  2014نُظم تدريب يف عاق 

وموليتدددداي وفسددددا يناس وزاراسددددي، وتندددداول التدددددريب مواضدددديع منهددددا التحقيددددق يف التحددددري  علدددد  
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، شددددارا املكتددددب يف مدددؤمتر ندددداق  موضدددوع التنمددددر بددددني 2016ننددددت. ويف عددداق الكراهيدددة يف اإلن
 القاصرين يف ليتوانيا وتدابري احلد منن.

 43-89و 20-89و 12-88حمايةةةةة حقةةةةوق ضةةةةحايا الجريمةةةةة )الفقةةةةرات  -ياء 
 (47-89و 46-89و 44-89و

. نفددددذت ليتوانيددددا التوجيددددن تنفيةةةةل توجيةةةة  االتحةةةةاد األوروبةةةةي بشةةةةأن حقةةةةوق الضةةةةحايا -90
2012/29/EU  بشأن حقوق ضحايا اجلرمية. وقد محل هذا التوجين مفداهيم جديددة مدن حيدث إندن

يعنف حبقوق الضحايا ويؤكد عل  ضعف الضحايا )أو بعضهم عل  األقلإل وعل  احتياجاهتم. 
علددد   ويهددددف التوجيدددن إىل لقيدددق أهدددداف منهدددا التقيددديم الفدددردي لحتياجدددات الضدددحية، ويدددن 

 لسينات جوهرية يف محاية األشخاص ذوي الحتياجات اخلاصة.
، نقلددت التعددديالت املدخلددة علدد  قددانون اإلجددراءات اجلنائيددة والقددوانني 2015ويف عدداق  -91

املتصلة بن )قانون إنفاذ العتقال، وقانون إنفاذ العقوبات اجلنائيةإل أحكاق التوجين املتعلقة حبقوق 
لديدد طبيعدة املعلومدات والضدمانات الد  ينبغدي  اجلنائية، ومن ذلا مدثالا الضحايا يف اإلجراءات 

أن تتدداحي  ددم )احلددق يف عددر  القضددية، واحلددق يف املددؤازرة، و ددري ذلدداإل. ويددن  قددانون اإلجددراءات 
علدد  اإللددزاق بتقيدديم  يددع ضددحايا اجلرميددة مددن حيددث تدددابري احلمايددة اخلاصددة الدد  قددد اا اجلنائيددة أيضدد

جل ضمان احلماية الكافية  م من الصدمات النفسية وتأثري اجلرمية أو  ريها من دتاجو ا، من أ
 النتائ  السلبية. ويستفيد األحدا  الشهود أو الضحايا من ضمانات إضافية.

ويف خطددوة لحقددة، اعُتمدددت التشددريعات التنفيذيددة الدد  تفصددل تنفيددذ األحكدداق القانونيددة  -92
ملدددتعي العدداق بشددأن تقيدديم احتياجددات الضددحايا لتدددابري احلمايددة للقددوانني املددذكورة )مثددل توصدديات ا

التوصديات، تشدمل احتياجدات الضدحايا لتددابري احلمايدة اخلاصدة املواصدفات  ه ذاا اخلاصةإل. ووفق
الشخصددية و/أو طبيعددة أو  ددروف الحتياجددات الدد  تسددببت فيهددا اجلرميددة فيمددا يدد  الضددمانات 

نائيدددة، ومحايدددة الضدددحايا مدددن الصددددمات النفسدددية أو تدددأثري الددد  يدددن  عليهدددا قدددانون اإلجدددراءات اجل
اجلرمية أو  ريها من اتثدار السدلبية. ويقديتم هدذه الحتياجدات ضدابو التحقيدق التمهيددي أو ةثدل 
النيابة العامة يف أجل أقصداه مرحلدة السدتجواب األول. وقدد يفضدي تقيديم الحتياجدات املدذكورة 

لعمددر وسددائر خصددائ  النتمدداء الفددردي أو اجلمدداعي إىل مددنر واملركددز الجتمدداعي ونددوع اجلددنس وا
يف اا تددبري  18تدابري احلماية اخلاصة يف اإلجراءات اجلنائية. وتشمل تدابري احلماية اخلاصة، وهدي 

اممدددددوع، اجللسدددددات  دددددري العلنيدددددة يف احملكمدددددةو والسدددددتجواب أمددددداق ضدددددابو مدددددن نفدددددس اجلدددددنسو 
خددمات مدنجم كتا /شدفوي بالنسدبة للضدحايا  والستجواب أمداق ضدابو متخصد و واحلدق يف

الدذين ل يتحددثون اللغدة الليتوانيدة الر يدة أو مدن يعدانون عاهدات  عيدة أو عقليدة، ويسدتفيد ةثلددو 
 من هذه التدابري.اا هؤلء الضحايا أيض

 عل  تقد  املساعدة املتخصصة للضحايا.اا وتن  القوانني والتشريعات التنفيذية أيض -93
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 تنفيل التوصيات األار  - اا 
 5إل. انظددر الفقددرة 18-89حددب  11-89املؤسسددة الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان )الفقددرات  -94

 من هذا التقرير.
. لغدددر  تنفيدددذ (24-89حمايةةةة حقةةةوق المةةةدافعين عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان )الفقةةةرة  -95

ل ليتوانيدا إعالن األمم املتحدة للمدافعني عن حقوق اإلنسدان و دريه مدن الصدكوا الدوليدة، تواصد
ا دداذ التدددابري الدد  تكفددل محايددة املدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان وتيسددري عملهددم حبريددة وأمددان. ويف 

، أنشدد ت تليددة مشددنكة بددني املؤسسددات ووضددعت موضددع التنفيددذ 2011النصددف الثدداين مددن عدداق 
واملاليدددة املتعلقدددة بنشدددطاء حقدددوق اإلنسدددان وأنصدددارها  الشخصددديةاملعلومدددات هبددددف لسدددني محايدددة 

 . ول تزال هذه اتلية سارية إىل حدود اليوق. الدوليني الالج ني يف ليتوانيا
)جدديمإل مددن هددذا اا اجلددزء ثالثدإل. انظددر 22-88تعزيدز التسددامر وبلددورة الددرأي العداق )الفقددرة  -96

 التقرير.

 التحليل، والمنجتات، وأفضل الممارسات، والتحديات، والعراقيل -اامسا   
 لممارساتالمنجتات وأفضل ا -ألف 

يف اا لكي يبق  موضوع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الستعرا  الدوري الشامل حاضر  -97
جددددول أعمدددال احلكومدددة وفدددرادى املؤسسدددات، ولضدددمان التعددداون مدددع املنظمدددات  دددري احلكوميدددة، 
وضعت ةارسة منتظمة بشأن الجتماعات التنسيقية لالسدتعرا  الددوري الشدامل )انظدر وصدف 

 التقريرإل.عملية إعداد 
ومددن أجددل لسددني تليددة التعدداون بددني احلكومددات والسددلطات احملليددة يف تنفيددذ اللتزامددات  -98

الدوليددة املتعلقددة حبقددوق اإلنسددان، شدداركت بلديددة فيلنيددوس يف تنظدديم عمليددة تقيدديم التقدددق احملددرز يف 
يدددة، ومدددن الثان تنفيدددذ توصددديات الددددورة األوىل مدددن السدددتعرا  الددددوري الشدددامل والتحضدددري لدورتدددن

 املتوقع أن لذو حذوها سائر البلديات الليتوانية. 

 التحديات والعراقيل -باء 
ل تددزال التحددديات مطروحدددة يف أنشددطة املؤسسددات احلكوميدددة املتعلقددة بوضددع سياسدددات  -99

حقددوق اإلنسددان وتنفيددذها وتنسدديقها وقيادهتددا. وتكمددن الصددعوبة يف التنددوع الكبددري يف اتراء بشددأن  
التعامددل مددع قضددايا حقددوق اإلنسددان، وهددو مددا يددؤدي إىل مشدداكل يف صدديا ة التشددريعات. كيفيددة 

عدددن املشددداكل املتعلقدددة حبمايدددة حقدددوق األشدددخاص املستضدددعفني اا واخدددتالف اتراء مسدددؤول جزئيددد
للمنظمدددات الدوليدددة، هنددداا علددد  سدددبيل املثدددال قددددر تددددود مدددن املعلومدددات اإلجيابيدددة عدددن اا )فوفقددد



A/HRC/WG.6/26/LTU/1 

27 GE.16-14251 

زدوجدي امليددل اجلنسدي ومغددايري ا ويددة اجلنسدانية، ول تددزال جدرائم كراهيددة امليددل املثليدات واملثليددني وم
 اجلنسي والتحقيق فيها تطرحي مشاكلإل.

وليسددت تليددات التعدداون بددني اجلهددات احلكوميددة املركزيددة واحملليددة فعالددة مبددا يكفددي )ولددذلا  -100
  إتاحة تطدات اقدناع يسدهل يف تنفيذ القوانني، مثل القوانني ال  تن  علاا  فق البلديات جزئي

علددد  األشدددخاص ذوي اإلعاقدددة الوصدددول إليهددداإل. وقدددد تعطدددل تنفيدددذ توصددديات املنظمدددات الدوليدددة 
املعنيددددة حبقددددوق اإلنسددددان بسددددبب تصددددور معيددددب لدددددى البلددددديات يددددرى أن التوصدددديات أو لددددت يف 

ميددة العموميددات وفقدددت أمهيتهددا. وينبغددي تدددارا هددذا املوقددف مددن خددالل إبددداء املؤسسددات احلكو 
مدددن املشددداكل اا أعمدددق باملوضدددوع. وباإلضدددافة إىل ذلدددا، حدددددت البلدددديات عددددداا املركزيدددة اهتمامددد

املرتبطدة بالتنسدديق والتعدداون بددني املؤسسددات. وقددد واجهدت بلديددة فيلنيددوس مشدداكل مددن هددذا النددوع 
عندددما حاولددت منددع تعدداطي املخدددرات يف جممددع سددك  للرومددا يف فيلنيددوس يف كريمتدداي، ولددذلا 

إيدالء قددر أكدرب مدن الهتمداق لتقيديم األثدر وتنفيدذ ورصدد برندام  إدمداج مسدتوطنة الرومدا يف  تعتزق
 ، وتعتزق ا اذ تدابري إضافية.2019-2016فيلنيوس يف امتمع للفنة 

وكمددا أشددار ةثلددو امتمددع املدددين، فننددن بددالر م مددن أن خطددو املؤسسددات تشددمل تدددابري  -101
 د أي تقييم منهجي شامل للتقدق احملرز يف حقوق اإلنسان.حلماية حقوق اإلنسان، ل يوج

 األولويات الوطنية في مجا  حماية حقوق اإلنسان -سادسا   
تُعمتم مراعاة حقوق اإلنسدان يف  يدع الدربام  احلكوميدة لضدمان اسدتمرار اجلهدود الراميدة  -102

ناشدد ة تعزيددز التعدداون بددني إىل احددناق حقددوق اإلنسددان ومحايتهددا وتعزيزهددا. ومددن أولويددات العمددل ال
احلكومات املركزية واحمللية عل  تنفيذ معايري حقوق اإلنسان. أما أولوية العمل ال  ل يدزال يتعدني 
الهتمددداق هبدددا فهدددي زيدددادة املشددداركة الفعالدددة للمنظمدددات  دددري احلكوميدددة يف ا ددداذ القدددرارات املتعلقدددة 

 احلكومية عل  لقيق هذا املبتغ . حبقوق اإلنسان. ويُتوقع أن يساعد جملس املنظمات  ري
بشددأن املنظمددات  ددري احلكوميددة يهدددف إىل اا قانوندد 2013وقددد اعتمددد الربملددان يف عدداق  -103

مددن عناصددر اا هامدداا مواتيددة لعملهددا وتطورهددا باعتبارهددا عنصددر اا هتي ددة بي ددة مشددجعة  ددا، ويكفددل  روفدد
 دددري احلكوميدددة كهي دددة استشدددارية  امتمدددع املددددين. ومبوجدددب هدددذا القدددانون، يعمدددل جملدددس املنظمدددات

تكفددل مشدداركة املنظمددات  ددري احلكوميددة يف لديددد السياسددات املتعلقددة هبددا وصدديا تها وتنفيددذها. 
ديددوان الددرئيس، وديددوان  -ويعمددل املددس لوليددة مدددهتا سددنتان. ويضددم تسددع مؤسسددات حكوميددة 

ووزارة التعليم، ووزارة العددل،  احلكومة، ووزارة الدفاع، ووزارة الثقافة، ووزارة الضمان الجتماعي،
عدن ةثلدي عشدر  ووزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الزراعة ورابطة السلطات احمللية يف ليتوانيا، فضدالا 

منظمددات  ددري حكوميددة انتدددبتهم يف املددس رابطددات املنظمددات  ددري احلكوميددة الوطنيددة عددن طريددق 
حثيثدة اا جهدود 2014حلكوميدة مندذ عداق اتفاق بالناضي بينهدا. وقدد بدذل جملدس املنظمدات  دري ا

يف طدرحي قضددايا املنظمددات  ددري احلكوميدة أمدداق الجتماعددات املنظمددة. ولتحقيدق تعدداون وثيددق وبندداء 
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بددددني القطدددداع اخلدددداص والقطدددداع  ددددري احلكددددومي، يبددددادر املددددس إىل عقددددد اجتماعددددات مددددع ةثلددددي 
 لقضايا ا امة.املؤسسات احلكومية، ويقدق مقنحات مكتوبة ويعقد مشاورات بشأن ا

 أهمية المساعدة التقنية -سابعا   
مددن أجدددل زيددادة تعزيدددز محايددة حقدددوق اإلنسددان، ُرصددددت اعتمددادات مدددن ميزانيددة الدولدددة،  -104

والصددددناديق األوروبيددددة والدوليددددة، إىل جانددددب الدددددعم الددددذي تقدمددددن الدددددول. فعلددددي سددددبيل املثددددال، 
"خددمات  LT 14، برندام  النروجييدةتليدة التمويدل بتمويدل مدن  2014-2009خدالل الفدنة  نُفدذ

اإلصدددالحي، مبدددا يف ذلدددا العقوبدددات  دددري الحتجازيدددة". ويهددددف هدددذا الربندددام  إىل لسدددني نظددداق 
السددجون الليتوانيددة مبددا يكفددل امتثالددن للصددكوا الدوليددة حلقددوق اإلنسددان، مددن أجددل خفدد  عدددد 

البددائل عدن السدجن، احملكوق عليهم بالعقوبات السجنية واكتظاظ السجون، مدع طدرحي املزيدد مدن 
ولسددني كفدداءات السددجناء ومددو في السددجن علدد  حددد اا، ولسددني  ددروف أشددد السددجناء ضددعف

يف  85مليدون يدورو، بتمويدل مشدنا بنسدبة  9.05سواء. وُرصدت  ذا الربنام  ميزانية مقددارها 
إل مدددن مليدددون يدددورو 1.35يف املائدددة ) 15و تليدددة التمويدددل النروجييدددةمليدددون يدددوروإل مدددن  7.7املائدددة )

مواصدددلة  2021-2014للفدددنة  تليدددة التمويدددل النروجييدددةيف إطدددار ميزانيدددة اا ليتوانيدددا. ويطدددو أيضددد
 لسني نظاق العقوبات يف ليتوانيا.

وتشارا ليتوانيا مشداركة نشدطة يف تقدد  املسداعدة التقنيدة بشدأن قضدايا حقدوق اإلنسدان  -105
علددد  تقدددد  دعدددم ثندددائي لبلددددان  ، ركدددزت ليتوانيدددا2016-2014يف بلددددان أخدددرى. ففدددي الفدددنة 

الشدددراكة يف أوروبدددا الشدددرقية و هوريدددة أفغانسدددتان اإلسدددالمية. ويف إطدددار برندددام  التعددداون اإل دددائي 
نفددذت ليتوانيددا مشدداريع التعدداون اإل ائيددة التاليددة. نُفددذ مشددروع التمكددني ، وتعزيددز الدميقراطيددة مددثالا 

امدرأة  60، وُدرِّبدت خاللدن 2015-2014ة القتصادي والجتماعي للمرأة يف جورجيدا يف الفدن 
من إقليمي بنكيسي وأخال وري عل  بدء مشداريع صدغرية وإدارهتدا، وسدتتاحي لثالثدني امدرأة أخدرى 

، فددرص أفضددل للحصددول علدد  التعلدديم 2016مددن بلدددة خاشددوري، بعددد تنفيددذ املشددروع يف عدداق 
يف أرمينيدددا مندددذ عددددة . ونُظمدددت واقتصدددادياا اا والعمدددل، ليصدددبحن نشددديطات ومسدددتقالت اجتماعيددد

سدددنوات ريمدددات مدددن أجدددل املدددرأة والشدددباب واألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة و دددريهم مدددن األشدددخاص 
هبدف زيادة استقالليتهم وثقدتهم بأنفسدهم وزيدادة مشداركة اجلمهدور يف حيداة اا، الضعفاء اجتماعي

روع يف ، تواصل تنفيذ مش2016نشطة وصحية تتسم حبس املواطنة والتسامر املتبادل. ويف عاق 
أوكرانيا موجن لنحو ألف شخ  )جلهم من النساءإل نزحوا مدن شدرق أوكرانيدا، وهدم يشداركون يف 
برنددددام  اإلدمدددداج والتمكددددني املسددددم  "بدايددددة جديدددددة"، ويُتوقددددع أن يددددزودهم باملعلومددددات الالزمددددة 

وانيدا مدن سياسدة ليت أصديالا اا للمشاركة النشطة يف سوق العمل. ومتثل سياسة التعاون اإل ائي جدزء
 اخلارجية الرامية إىل لقيق السلم والنمو القتصادي والستقرار الجتماعي يف العاا.

    

 


