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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالستتعراض التدورا الشتامل، املنشتج  وجتب قترار ولت   قتو   -١

تشتترين  ١١إىل  تشتترين األول/أوتتتوبر 3١والعشتترين ا الفتتنة متتن سادستتة ، دورتتتا ال5/١اإلنستتان 
تشتتتتتترين  ٢ ا املعقتتتتتتودة السادستتتتتتة اجللستتتتتتة ا ليتوانيتتتتتتا  التتتتتتة واسُتعرِضتتتتتت  .٢٠١6 الثتتتتتتاب/نوفمرب
 الفريتق واعتمتد .بتاوليوس رريستيوناسل، العتد وزيترنائتب  ليتوانيتا وفتد وتترأس .٢٠١6 الثاب/نوفمرب

 .٢٠١6 تشرين الثاب/نوفمرب ٤ ا املعقودة العاشرة جلستا ا بليتوانيا املتعلق التقرير العامل
، اختتتار ولتت   قتتو  اإلنستتان فريتتق املقتتررين التتتا  ٢٠١6وتتانون الثاب/ينتتاير   ١٢وا  -٢

  يا.ليتوان، لتيسري استعراض  الة وقطر ،والسلفادور ،جورجيا)اجملموعة الثالثية(: 
متتن  5والفقتترة  5/١متتن مرفتتق قتترار ولتت   قتتو  اإلنستتان  ١5وعمتتالا بج كتتام الفقتترة  -3

  يا:ليتوان، صدرت الوثائق التالية ألرراض استعراض  الة ١6/٢١مرفق قرار اجملل  
 A/HRC/WG.6/26/LTU/1)أ( )١5تقريتتر و/ين/عتترض مكتتتوم قُتتد م وفقتتاا للفقتترة  )أ( 

 (؛Corr.1و
ع للمعلومتتتات أعدتتتتا مفوضتتتية األمتتتم املتحتتتدة الستتتامية حلقتتتو  اإلنستتتان جتميتتت )م( 
  (؛A/HRC/WG.6/26/LTU/2)م( )١5ة  قو  اإلنسان( وفقاا للفقرة )مفوضي
)ج( ١5متتتتتتتتتتتتتوجز أعدتتتتتتتتتتتتتتا مفوضتتتتتتتتتتتتتية  قتتتتتتتتتتتتتو  اإلنستتتتتتتتتتتتتان وفقتتتتتتتتتتتتتاا للفقتتتتتتتتتتتتترة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/26/LTU/3) . 
إستتبانيا، ، عتتن /ريتتق اجملموعتتة الثالثيتتة، قائمتتة أستتفلة أعتتد ا ستتلفاا ليتوانيتتاوأ يلتت  إىل  -٤

وأملانيا، وبلجيكا، وتشيكيا، وسلوفينيا، والسويد، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 اخلتتتتارجي الشتتتتبكي املوقتتتتع علتتتتى متا تتتتة األستتتتفلة و تتتت  . يرلنتتتتدا الشتتتتمالية، والنتتتتروي ، و ولنتتتتداآو 

 . الشامل الدورا لالستعراض

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

إجتتراءا بوصتتف ا عمليتتة الستتتعراض التتدورا الشتتامل التتتزام ليتوانيتتا ب متتن جديتتد أوتتد الوفتتد -5
ويعك  الطابع لتقييم  الة  قو  اإلنسان ا ول دولة عضو ا األمم املتحدة.  فريداا من نوعا

التتزام  أيضتاا  متن جديتد /بيعتة  قتو  اإلنستان. وأوتد الوفتد الستتعراضعمليتة العاملي والشمو  ل
منت  وقتد صتدق  ليتوانيتا، على املستويني الو/ين والدو .  ومحايت ا تعزيز  قو  اإلنسانليتوانيا ب
، علتى ييتع الصتكوأل األساستية حلقتو  اإلنستان ستابقاا استقالهلا عن الحتاد السوفيايت اسنجاع 

ختالل  املقدمتةالتوصتيات  وقد أعطت الدولية حلقو  اإلنسان.  للمعايريامتثال تشريعا ا وفل  و 
 يتتدانلعمليتتة حتستتني التشتريعات والسياستتات والتتربام  الو/نيتتة ا م إجيابيتتاا  الستتعراض األول زاتتاا 

 و  اإلنسان وحتديد التحديات املتبقية واحللول املمكنة. ق
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التقرير الو/ين مع مراعاة  الة تنفي  التوصيات الصادرة عن الستعراض األول  عد  وقد أُ  -6
واهليفتتتتة التنستتتتيقية إلعتتتتداد التقريتتتتر التتتتو/ين  زارة العتتتتدلنظمتتتت  و وبالتشتتتتاور متتتتع اجملتمتتتتع املتتتتدب. و 

ر  تتوا إجتتراءالو/نيتتة واملنظمتتات رتتري احلكوميتتة لضتتمان  للستتلطاتومواضتتيعية اجتماعتتات ستتنوية 
التوصتتيات.  ومقن تتات بشتتجن تنفيتت  حتلتتيالا متعمقتتاا التت ين قتتدموا شتتامل متتع  ثلتتي اجملتمتتع املتتدب 

أُ/لعتتتت  املنظمتتتتات رتتتتري احلكوميتتتتة علتتتتى املشتتتتروع األوىل للتقريتتتتر التتتتو/ين، باإلضتتتتافة إىل ذلتتتتك، و 
 لن ائي.ا التقرير ا وأُدرج  تعقيبا ا

ا  بصتتتورة فعالتتتة ملنظمتتتات رتتتري احلكوميتتتةمشتتتاروة اليتوانيتتتا خطتتتوات لضتتتمان واختتتت ت  -٧
لتت  املنظمتتات رتتري احلكوميتتة و فُتتتو ضا وتتال  قتتو  اإلنستتان. وقتتد  اتالقتترار  اختتتاذعمليتتات 
 يتعلتتتققانونتتتاا  ٢٠١3ا عتتتام  اعتمتتتد الربملتتتانو للمستتتاعدة ا حتقيتتتق  تتت ا اهلتتتد .   تتتديثاا  املنشتتتج

نشتتطت ا. أل الئمتتةهلتتا، ويكفتتل اروفتتاا م واتيتتةي تتد  إىل  يفتتة بيفتتة مو ات رتتري احلكوميتتة املنظمتتب
 يفتتة استشتتارية تتتتجلف متتن  ثلتتني عتتن م سستتات  وينشتتط ولتت  املنظمتتات رتتري احلكوميتتة، و تتو

ضمان مشاروة  ثلي اجملتمع املدب ا وضع ل ،٢٠١٤من  عام  الدولة واملنظمات رري احلكومية،
  .املتعلقة بجنشطتا وتنفي  االسياسات 

الستتتتتتعراض األول التتتتت ا ُأجتتتتترا ا عتتتتتدد متتتتن التطتتتتتورات اإلجيابيتتتتتة منتتتت   وقتتتتد  تتتتتد  -٨
اعتمتتتاد ا إ/تتتار /لتتتب  ٢٠١5ا عتتتام  مكتتتتب أمتتتني املظتتتامل لتتتد  الربملتتتان . وقتتتدم٢٠١١ عتتتام

ويعمتل . )مبتادئ بتاري ( املبادئ املتعلقة  روتز امل سستات الو/نيتة لتعزيتز ومحايتة  قتو  اإلنستان
الربوتووتتول الختيتتارا لتفاقيتتة منا ضتتة  ا إ/تتارآليتتة وقائيتتة و/نيتتة و ٢٠١٤منتت  عتتام املكتتتب 

وقتتد باشتتترت . التعتت يب ورتتري  متتن ضتتتروم املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتتانية أو امل ينتتة
ولتتتتت  وت، ٢٠١5أنشتتتتتطت ا ا عتتتتتام  ،األقليتتتتتات القوميتتتتتة ، و تتتتتي إدارةاجلديتتتتتدة اإلدارة احلكوميتتتتة

ماعيتة ا احليتاة الجت بصورة شاملة األقليات القومية فرادملشاروة أ الالزمة  يفة الظرو  مس ولية
  .والسياسية والثقافية للبلد

مكافحتتتة  متتتن أجتتتلاملستتتاواة بتتتني اجلنستتتني ب ت ا املتعلقتتتةبنشتتتاط سياستتت ونفتتت ت ليتوانيتتتا -٩
املستاواة بتني شتكل  مشاروة املرأة ا ييع مستتويات احلكتم. و  رفع  معدلو  ،التمييز ضد املرأة
 بتدور رائتد بتنيليتوانيتا  ةرئيست اضطلع مسجلة ذات أولوية ا السياسة اخلارجية. و  اجلنسني أيضاا 

 أيلتول/ا وترأست ، . بدعم محايتة  قتو  املترأة وتعزيز تا شخصياا  لتزامزعماء العامل من خالل ال
يعتتتة املستتتتو  ختتتالل التتتدورة احلاديتتتة والستتتبعني للجمعيتتتة العامتتتة ل متتتم ، مناقشتتتة رف٢٠١6ستتتبتمرب 

املتحدة بشجن الكلفة القتصادية للعنف املمارس على املرأة،  يث قطع العديد من الدول األعضاء 
ا األمم املتحدة التزامات واسعة النطا  للقضاء على العنف املمارس على املرأة. وشكل  املساواة 

األفراد ومتتع ول فرد بفرص متكاففة مع اآلخرين إ د  األولويات الرئيسية للربنام  ا احلقو  بني 
الربنام  الرابع بشجن  وأُقر. ٢٠١6-٢٠١٢الو/ين بشجن تكاف  الفرص بني النساء والرجال للفنة 

  .٢٠١5تكاف  الفرص بني النساء والرجال ا عام 
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 يتث يظتل األقليتات القوميتة، املتعلقتة بدولتة سياستة ال ول يزال وتمع الروما حمتور ترويتز -١٠
أربعتة وقتد نُتف ت ت أو ل تتزال تُنف ت  . يتةجتماعلا  رمانتاا متن النا يتةالففتات  شتدأ الروما يشكلون

دمتاج إل ٢٠١٩-٢٠١6 للفتنة ربنتام  البلتداال في تاا اجملتمتع،  تا  رومتامتعاقبتة لتدم  الرام  ب
 مشتتاول متتا يعتتاب منتتا الرومتتا متتن ، ملعاجلتتةا خمتتيم وريتيمتتاا ا فيلنيتتوس يعيشتتونالتت ين  رومتتاال

يتتد م، وتعزيتتز رو  حلفتتاع علتتى ثقتتافت م وتقالقصتتاء الجتمتتاعي والتعلتتيم والصتتحة، وااإلب تتعلتتق
  .التسامح ا اجملتمع

بني امل سسات  العمل املشنوةخطة  ٢٠١5ا عام أقرت احلكومة وعالوة على ذلك،  -١١
 متتن أجتتل احلتتد متتن التمييتتز وضتتمان تكتتاف  الفتترص ٢٠٢٠-٢٠١5للفتتنة  م التمييتتزبشتتجن عتتد
 ،٢٠١6عتتتام  التتت ا نظمتتتتا، ا الفختتترا البلطيتتتق وشتتتكل استتتتعراضوتعزيتتتز التستتتامح.  والتوعيتتتة

امليتتتتل اجلنستتتتي  ي ومزدوجتتتتنياملثليتتتتات واملثليتتتتاملنظمتتتتات رتتتتري احلكوميتتتتة العاملتتتتة ا وتتتتال  قتتتتو  
 وعلتتتتى عكتتتت  الستتتتنوات. إجيابيتتتتاا  تطتتتتوراا  ،صتتتتفات اجلنستتتتني ياملاهلويتتتتة اجلنستتتتانية و تتتت اومغتتتتاير 

واستنعى النتبتا  علتى نطتا  واستع، وشتارأل ، وائقع ةدون أي فقد نُظ م   ا الستعراضالسابقة، 
إنشاء دعم  ليتوانيا ول   قو  اإلنسان،  إ/ار افيا املوافون العموميون وأعضاء الربملان. و 

باحلمايتتتتة متتتتن العنتتتتف والتمييتتتتز علتتتتى أستتتتاس امليتتتتل اجلنستتتتي واهلويتتتتة اخلبتتتتري املستتتتتقل املعتتتتين  وليتتتتة
متتع املنتتد  التتو/ين مكتتتب أمتني املظتتامل املعتين بتكتتاف  الفترص قتدم ، ٢٠١6ا عتتام . و اجلنستانية

التت ين  واملنظمتاتشتخاص إىل األلمستاواة والتنتتوع لو/نيتة لوائز ااجلتلمستاواة والتنتوع للمترة الثالثتتة ل
التوعيتتة  وتتا  ا  امتتاا  اجلتتوائز معلمتتاا وشتتكل   تت   املستتاواة وعتتدم التمييتتز. ا تعزيتتز  أبتتدوا متيتتزاا 

 ياهلوية اجلنسانية و تامل اامليل اجلنسي ومغاير  ي ومزدوجنياملثليات واملثليومكافحة التمييز ضد 
  .ا ليتوانياصفات اجلنسني 

 ظتتتر التمييتتتز و  مبتتتدأ املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني وعتتتدم  تتتديثاا  أدرج قتتتانون العمتتتل املعتمتتتدو  -١٢
 اجلنسي. في ا امليلخمتلفة،  ا  القائم على أس التمييز املباشر ورري املباشر 

 اا إلزاميتتتاا برناوتتت ،٢٠١6أوتتتتوبر عتتتام تشتتترين األول/ا  ،والعلتتتومالتعلتتتيم اعتمتتتدت وزارة و  -١3
  .والثانواباعتبار  عنصراا إلزامياا ا التعليم البتدائي األسرية اجلنسية و الصحة واحلياة بشجن 
التواردة و تنفي  اتفاقية  قو  األشتخاص ذوا اإلعاقتة ب املتعلقةعلومات املباإلضافة إىل و  -١٤

خطتتة عمتتل لتنفيتت  التوصتتيات الصتتادرة عتتن جلنتتة  قتتو  باعتمتتاد الوفتتد  أفتتادا التقريتتر التتو/ين، 
. ٢٠٢٠-٢٠١6للفتتنة ا وقتت  ل تتق، مشتتروع خطتتة عمتتل أُعتتد ، األشتتخاص ذوا اإلعاقتتة. و 

ن   جديتتد ا تقيتتيم قتدرات األشتتخاص ذوا اإلعاقتتة وتتتدابري بتت ل خت ل القتتانون املتتدب د  د ُعتتوقت
القتتانون  ويتمثتتل األستتاس املنطقتتي التت ا يقتتوم عليتتا. اتالقتترار  اختتتاذجديتتدة لتقتتدد التتدعم هلتتم ا 

األ ليتتتتة القانونيتتتتة قتتتتدر اإلمكتتتتان وتتتتتوفري التتتتدعم التتتتالزم جلميتتتتع  احلفتتتتاع علتتتتىا ضتتتترورة اجلديتتتتد 
  .خاص ا  ارسة  قوق مشاأل



A/HRC/34/9 

GE.16-22939 6 

 التيت التمييتز احملظتورة ضتمن أستبام اإلعاقتة والعمتر يتدرجقانون وأقرت احلكومة مشروع  -١5
نفتاذ دخل  يتز الا ستي يعتترب قتانون اجلترائم اإلداريتة، التو  لقتانون اجلنتائي.ا  وجتب يعاقب علي ا

  .ارفاا مشدداا للعقوبة الكرا ية، ٢٠١٧ا عام 
 تعتتتتتد تعتتتتتاب، مل ٢٠١5ا عتتتتتام  نظتتتتتام الستتتتتجون التتتتتيت شتتتتت د اصتتتتتال ات لإلونتيجتتتتتة  -١6

ا  ٧5نتتتزلء الستتتجون  غطتتتييو . م سستتتات ا تجتتتاز األشتتتخاص مستتتلوال احلريتتتة متتتن الوتظتتتاع
جتديتتد تلتتك وقتتد عملتت  احلكومتتة علتتى لتلتتك امل سستتات.  القتتدرة الستتتيعابية اإلياليتتةاملائتة متتن 

  .مل سسات وفتح  مستشفى جديداا للسجناءا
 ستن  من ا للقضاء على الفستاد و  إصال ات اسناتيجية ا حماولة وقد أجرت ليتوانيا -١٧

ا  5٠مقابتتتتتل  ،٢٠١5ا عتتتتتام  6١ليصتتتتتل إىل ، ملتتتتتدروات الفستتتتتاد  شتتتتتر العتتتتتاملياملا  ترتيب تتتتتا
 التتتابع الرشتتوةبا الفريتتق العامتتل املعتتين  ٢٠١3منتت  عتتام  بنشتتاط ليتوانيتتاوتشتتارأل . ٢٠١١ عتتام
وتستتعى إىل أن تكتتون عضتتواا وامتتل العضتتوية ا نظمتتة التعتتاون والتنميتتة ا امليتتدان القتصتتادا، مل

   .  ا الفريق
قبتتتول املزيتتد متتتن الالجفتتتني متتتن التتدول األختتتر  األعضتتتاء ا الحتتتتاد باحلكومتتتة  والتزمتت  -١٨

 م نقللتتت خطتتتة الحتتتتاد األوروال ا إ/تتتارني لجفتتت ١ ١٠5علتتتى قبتتتول  ووافقتتت  ليتوانيتتتااألوروال. 
تصتاريح إقامتة الت ين للكتون و  بلتدان ثالثتةامل تاجرين والالجفتني متن  وسيكون بإمكان.  موتو/ين
 ستتو  العمتل والنتتدماج ا احليتاة العامتتة، وذلتك بفضتتل املستاعدة الجتماعيتتةب اللتحتا  ليتوانيتة
لتلبيتة  ٢٠١٧م لعامتويل إضاا ا امليزانية الو/نية ُخص ص . وقد اإلدماج املتخ ةوتدابري  املقدمة

 .ا تياجات الالجفني
للحصتتول علتتى العتمتاد وم سستتة و/نيتتة  اا /لبت مكتتتب أمتتني املظتامل لتتد  الربملتتان وقتد م -١٩

أصتتتتحام مشتتتتاورات مستفيضتتتتة متتتتع خمتلتتتتف  إجتتتتراء بعتتتتد ٢٠١5حلقتتتتو  اإلنستتتتان ا ديستتتتمرب 
ملكتتتب متثتتال اإدختتال تعتتديالت قانونيتتة لضتتمان ا  اجتتة إىل وانتت   نتتاأللتقيتتيم متتا إذا   املصتتلحة

 .٢٠١6نوفمرب تشرين الثاب/ا    ا الطلباستعراض ادئ باري . وسُيحد د موعد بمل
الختيتتتارا لتفاقيتتتتة   وجتتتتب الربوتووتتتولو/نيتتتة الوقائيتتتة الليتتتتة بصتتتفتا اآلكتتتتب امل ني  ُعتتتو  -٢٠

ألمتتاون زيتتارة  ١٢٠أوثتتر متتن  املاضتتيةختتالل الستتنوات التتثال  وقتتد أجتتر  منا ضتتة التعتت يب. 
اتترو   بشتجن أمتور من تاتوصتية إىل الدولتتة وامل سستات البلديتة  3٠٠أوثتر متن  از وقتد مال تجت
واألنشتتطة التتيت والستتجناء،  املقدمتتة للمحتجتتزينا الستتجون، وختتدمات الرعايتتة الصتتحية  العتتي 

إىل حتستتني كتتتب املدعتتا و وإعتتادة التج يتتل.  املعاملتتة الستتيفة، واحلمايتتة متتن متتتارس ختتارج الزنزانتتات
ضتتتتمان  تتتتد أدح متتتتن مستتتتا ة املعيشتتتتة العقليتتتتة،  تتتتا ا ذلتتتتك  صتتتتحةم سستتتتات الا  األوضتتتتاع

طلبتتات. الشتتكاو  أو الوحتليتتل  تقييتتد احلروتتةللمرضتتى، واحلتتق ا اخلصوصتتية، وتستتجيل  تتالت 
 املتعلقتتةتوصتتيات املكتتتب بشتتجن م سستتات الرعايتتة الجتماعيتتة إىل تعتتديل التشتتريعات قتتد أدت و 
فتتتال يتتتزال متتتن الضتتترورا اخلتتتدمات املقدمتتتة. ومتتتع ذلتتتك،  نوعيتتتةاخلتتتدمات الجتماعيتتتة وحتستتتني ب

 . مة ل شخاص ذوا اإلعاقةاخلدمات املقد نوعية حتسني
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وتتترد التوصتتيات املقدمتتة ختتالل جلستتة  وفتتداا ببيانتتات ختتالل جلستتة التحتتاور. 6٤أدىل  -٢١

 . التقرير   ا من الثاب الفرع االتحاور 
لتصتتتتتديق علتتتتتى اتفاقيتتتتتة  قتتتتتو  ل اعتتتتتن تقتتتتتدير   ي وريتتتتتة فنتتتتتزويال البوليفاريتتتتتة أعربتتتتتو  -٢٢

فر ختتتدمات ااألشتتتخاص ذوا اإلعاقتتتة وبروتوووهلتتتا الختيتتتارا ختتتالل الفتتتنة قيتتتد الستتتتعراض وتتتتو 
ا معتتدلت األميتتة  املستتجل فخنفتتاضالخاصتتة ل شتتخاص ذوا اإلعاقتتة. ول ظتت  متتع التقتتدير 

  .فال الروما ا املدارس البتدائيةعدد أ/ وزيادة ط الروماا أوسا
ليتوانيتتتا لتصتتتديق ا علتتتى الربوتووتتتول الختيتتتارا لتفاقيتتتة منا ضتتتة بأفغانستتتتان  توأشتتتاد -٢3

لربنتتتام  اص متتتن الختفتتتاء القستتترا وتنفيتتت  ا لالتعتتت يب والتفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة ييتتتع األشتتتخ
فوق ا ليتوانيا لتب أفغانستان أيضاا  ت. وأشادالنساء والرجال الرابع بشجن تكاف  الفرص بنيالو/ين 
  .ا وال املساواة ا األجور بني الرجال والنساءالعديد من الدول األوروبية  على
ليتوانيتا ملواصتلة تعاو تا متع املنظمتات الدوليتة حلمايتة  قتو  اإلنستان على ألبانيا  ثن وأ -٢٤

التفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة ييتتتتع األشتتتخاص متتتن الختفتتتاء القستتترا والربوتووتتتتول  وانضتتتمام ا إىل
  .نتعزيز آليات  قو  اإلنساليتوانيا إىل الختيارا لتفاقية منا ضة التع يب. ودع  

ر ب  أندورا بالتدابري اليت اخت  ا ليتوانيا ملكافحة العنف املنز  والعنتف القتائم علتى نتوع و  -٢5
املرأة والعنتتف بتتاتفاقيتتة ولتت  أوروبتتا بشتتجن منتتع ومكافحتتة العنتتف ذلتتك التوقيتتع علتتى  اجلتتن ،  تتا ا

)اتفاقية اسطنبول(، والتعديالت اليت أدخل  على القانون اجلنائي وقانون اإلجتراءات اجلنائيتة  املنز 
   .. ول ظ  اجل ود املب ولة لتحسني نظام محاية  قو  الطفل٢٠١5ا عام 
دوليتة حلقتو  اإلنستان وشتجعت ا ليتوانيتا علتى عتدة صتكوأل تصتديق ب األرجنتني  ر بو  -٢6

التيت  األرجنتتني بعتا اخلطتط تأبترز و . في تا بعتدُ  /رفتاا  تصبحاليت مل  الصكوألعلى النضمام إىل 
  .توانيا ملكافحة التمييزلي اعتمد ا

والنساء، وبالتتدابري ر ب  أرمينيا بالتدابري اليت اخت  ا احلكومة لتعزيز املساواة بني الرجال و  -٢٧
املتخت ة ملكافحتة العنتتف األسترا. ول ظت  أرمينيتتا متع التقتدير أن ليتوانيتتا قتدم  املستاعدة التقنيتتة 

  .ا وال  قو  اإلنسان ا بلدان الشراوة الشرقية لالحتاد األوروال، ول سيما ا أرمينيا
ب  عن قلق ا إزاء ما تشت د  . وأعر الو/نية إلدماج الروماسناتيجية بالور ب  أسناليا  -٢٨

 إزاء  قتو و  ،اوتظتاعو  مفترط للقتوةمن أوضاع ستيفة ومتن استتخدام  السجون ومراوز ال تجاز
 ا ليتوانيا.اهلوية اجلنسانية  اامليل اجلنسي ومغاير  ي ومزدوجنياملثليات واملثلي

 املعيتتارا وامل سستي لتعزيتتز  قتو  اإلنستتان  تاإ/ار علتتى ليتوانيتا لتقويتتة  أذربيجتان ثنت وأ -٢٩
والتصتتديق علتتى الربوتووتتول الختيتتارا لتفاقيتتة منا ضتتة التعتت يب واتفاقيتتة ولتت  أوروبتتا  ومحايت تتا

الو/نيتة حلقتو  امل سستة  بالطلتب الت ا قدمتتار ب  أذربيجتان و بشجن مكافحة الجتار بالبشر. 
  .اإلنسان للحصول على العتماد
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وس ختتتتتربة ليتوانيتتتتتا ا إجتتتتتراء مشتتتتتاورات مواضتتتتتيعية متتتتتع املنظمتتتتتات رتتتتتري ول ظتتتتت  بتتتتتيالر  -3٠
احلكومية والتقدم ال ا أ رزتا ا تنفي  التوصيات الصادرة عتن الستتعراض األول ملكافحتة الجتتار 
بالبشتتر ومكافحتتة العنتتف األستترا والعنتتف املمتتارس علتتى املتترأة. وأعربتت  بتتيالروس عتتن قلق تتا إزاء 

  .كرا ية ا وسائط اإلعالم وا تصرحيات بعا السياسينيالعديد من  واد  خطام ال
وافقتت  علي تتا ا ليتوانيتتا بشتتجن التوصتتيات التتيت  التتيت اختتت  ا اخلطواتبتتر بتت  بلجيكتتا و  -3١

البتال  إزاء أنا ل يزال  ناأل وال للتحسني. وأعرب  عن قلق تا  تذور  ا، لكن الستعراض األول
املثليتات جتتا  اليت ما فتف  تتزايتد املواقف السلبية إزاء و  رأةامل املمارس على انتشار العنف األسرا

  .واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسني
حلمايتتتتتة  قتتتتتو   ة  قويتتتتتاملتختتتتت ة إلرستتتتتاء أستتتتت طواتبتتتتتاخلالبوستتتتتنة واهلرستتتتتك   ر بتتتتتو  -3٢

اإلنسان، ل سيما التصديق على التفاقية الدولية حلماية ييع األشخاص من الختفتاء القسترا 
ملتتا قامتت  بتتا متتن حتستتني ليتوانيتتا  ثنتت  علتتىوالربوتووتتول الختيتتارا لتفاقيتتة منا ضتتة التعتت يب. وأ

ملنتتع  اصتتلة التتيت بتت لت اوللج تتود املتو املتترأة،  املمتتارس علتتىإل/تتار القتتانوب ملكافحتتة العنتتف وتعزيتتز ل
  .املساعدة اليت قدمت ا لضحايا العنفاملرأة و بالعنف 
املرأة والتصتتتدا بتتتليتوانيتتتا ا مكافحتتتة العنتتتف  التتت ا أ رزتتتتا التقتتتدمبالربازيتتتل   اعنفتتتو  -33

 لكتتن أن يستتا م ا زيتتادة الزوجتتيالرتصتتام الصتتريح لتجتترد الأن  ول ظتت ، ستتراللعنتتف األ
التيت تتحتد  عتن أعربت  الربازيتل عتن قلق تا إزاء التقتارير و . ومحايت ا أةتعزيز  قو  اإلنسان للمر 

  .رري النظاميني وإزاء وضع الالجفني ي اللجوء وامل اجرينلتمسرري القانوب مل ال تجاز
 تتتا احلريتتتات األساستتتية،  تتتا في صتتتونليتوانيتتتا ل اعتمتتتد االتشتتتريعات التتتيت بر بتتت  ونتتتدا و  -3٤

ا املعاملة وقانون تكاف  الفرص بتني املترأة والرجتل. وشتددت علتى أ يتة القانون املتعلق باملساواة 
كافحتتة معتتاداة الستتامية، للتشتتريعات الراميتتة إىل ماجل تتود متتن أجتتل التنفيتت  الكامتتل  بتت ل مواصتتلة

  .و  األ/فال واألشخاص ذوا اإلعاقة وإعماهلاوتعزيز  ق
ذلتتك التصتديق علتتى صتكوأل  قتتو  اعنفت  شتيلي بالتقتتدم الت ا أ رزتتتا احلكومتة،  تا ا و  -35

اإلنستتان واعتمتتاد خطتتط عمتتل، وتلتتك املتعلقتتة بإدمتتاج الرومتتا. وأعربتت  عتتن تقتتدير ا للتعتتديالت التتيت 
   .أُدخل  على القانون اجلنائي واليت ترمي إىل القضاء على العنف املمارس على املرأة والعنف األسرا

يتوانيتتا لتنفيتت  الربنتتام  التتو/ين بشتتجن ل بتت لت اعتتن تقتتدير ا للج تتود التتيت  وأعربتت  الصتتني -36
علتتى القتتانون اجلنتتائي  للتعتتديالت التتيت أُدخلتت  ااعتماد تتو تكتتاف  الفتترص بتتني النستتاء والرجتتال، 

 كافحتتتتة العنتتتتف بتتتتاملرأة والعنتتتتف األستتتترا، واملبتتتتادرات التتتتيت اختتتتت  ا ملاإلجتتتتراءات اجلنائيتتتتة وقتتتتانون
  .ليت اعتمد ا حلماية  قو  الطفلوالتدابري ا

ووستتتاريكا ليتوانيتتا علتتى التصتتديق علتتى الربوتووتتول الختيتتارا امللحتتق بالع تتد    شتتجعو  -3٧
ليتوانيتتتتا  ألن التتتتدو  اخلتتتتاص بتتتتاحلقو  القتصتتتتادية والجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة. وأعربتتتت  عتتتتن قلق تتتتا

 عتن قلق تا أيضتاا  وأعرب و/نية حلقو  اإلنسان  ا يتماشى مع مبادئ باري . نشئ م سسة ت مل
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والعقوبتتة البدنيتتة، والعنتتف العقليتتة،  عاقتتةإستتاءة معاملتتة األ/فتتال ذوا اإلب التتيت تفيتتدإزاء التقتتارير 
، والتمييتتتتز ضتتتتد األقليتتتتات، وارتفتتتتاع معتتتتدل املمتتتتارس علتتتتى األ/فتتتتال ا املنتتتتزل، والعنتتتتف األستتتترا

  .وارتفاع معدل اإلج اض ا أوساط الشابات ،النتحار
القتتتتانون اجلنتتتتائي وقتتتتانون علتتتتى  دخلت تتتتاللتعتتتتديالت التتتتيت أليتوانيتتتتا  علتتتتى ورواتيتتتتا  ثنتتتت وأ -3٨

املتترأة  املمتتارس علتتىتعزيتتز اجل تتود الراميتتة إىل القضتتاء علتتى العنتتف متتن أجتتل اإلجتتراءات اجلنائيتتة 
. وشتتتجع  احلكومتتتة علتتتى  صتتتول الضتتتحايا علتتتى املستتتاعدة الفعالتتتةوالعنتتتف األستتترا وضتتتمان 

وع اجلتتتتن  وجتتتتترد لتتتتى نتتتتالعنتتتتف القتتتتائم ع متتتتن الراميتتتتة إىل تتتتتوفري احلمايتتتتةج ود تتتتا  تستتتتريع وتتتتترية
  .الرتصام الزوجي

  .ببيان وقدم  توصيات اشيكيوأدل  ت -3٩
الفجتوة ا  ستدو املعتمتدة للتصتدا للعنتف األسترا  قانونيتةالتعتديالت بالر ب  مصتر و  -٤٠

إزاء  إ تتا ل تتتزال تشتتعر بتتالقلقمصتتر  قالتت . و املتستتاوا القيمتتةاألجتتور بتتني اجلنستتني عتتن العمتتل 
  .وأعمال العنصرية وور  األجانبالكرا ية  املرتكبة بدافع رائماجلالتعصب وتزايد عدد 

ول ظتت  إستتتونيا متتع التقتتدير انضتتمام ليتوانيتتا إىل املعا تتدات األساستتية حلقتتو  اإلنستتان  -٤١
 وتعاو ا على حنو وامل مع اإلجراءات اخلاصة ل متم املتحتدة. ور بت  باإلاتازات التيت حتققت  ا
وال املساواة بني اجلنسني ومحاية  قو  املرأة واألشخاص املنتمني إىل األقليات القومية. وشجع  

  .ليتوانيا على إشراأل اجملتمع املدب ا وضع سياسة ملكافحة الجتار بالبشر وا تنفي  ا وتقييم ا
ول ظت   ا وال الصحة واحلقو  اجلنسية واإلاابيتة. بعا التحسنول ظ  فنلندا  -٤٢

ج األشتتخاص الربنتتام  التتو/ين إلدمتتا  وضتتعمنظمتتات األشتتخاص ذوا اإلعاقتتة ا  إشتتراألبارتيتتا  
  .ذوا اإلعاقة ا اجملتمع

ر ب  فرنسا بتصديق ليتوانيا على التفاقية الدولية حلماية ييع األشخاص من الختفاء و  -٤3
  .الفنة املشمولة بالتقرير القسرا، والربوتووول الختيارا لتفاقية منا ضة التع يب خالل

تصديق ليتوانيا على الربوتووول الختيارا لتفاقية منا ضة التعت يب، بر ب  جورجيا و  -٤٤
ملبتتتادئ بتتتاري .  إنشتتتاء م سستتتة و/نيتتتة حلقتتتو  اإلنستتتان وفقتتتاا  وبتتتاجل ود التتتيت بتتت لت ا متتتن أجتتتل

جورجيتتتا،   تتتاا فيأختتتر ،  تتتقتتتد قتتتدم  املستتتاعدة التقنيتتتة لبلتتتدان جورجيتتتا أن ليتوانيتتتا  ل ظتتت و 
 ل.طفنظام محاية  قو  ال حسنياخت ت تدابري لتو 

/ويلتتتة ملتتتدد عقوبتتتة الستتتجن  لتقلتتتيصإزاء عتتتدم إ تتتراز تقتتتدم  عتتتن قلق تتتاأملانيتتتا  أعربتتت و  -٤5
  .حتسني أوضاع السجون ا ليتوانياو 

  قتو  األشتخاص املنتمتني إىل الدستور والتشريعات احمللية تكفتل جنبليتوانيا  وأفاد وفد -٤6
شتتعائر ديتتن م واجملتتا رة بثقتتافت م  و ارستتةلغتتت م   ق تتم ا استتتخدام في تتاعرقيتتة،  تتا القليتتات األ

إلدماج األقليات العرقية ا اجملتمع الليتتواب،  نسجمةبيفة م وقد أعطي  األولوية لت يفة. و ويت م
 ومتثتتلتعزيتتز التستتامح. لبرنتتام  تنفيتت    ويا تتا ولغا تتا وثقافا تتا الو/نيتتة بستتبل من تتاواحلفتتاع علتتى 
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، أوضح دليتل علتى د ملدة عامنيحتمل  نصيب ا من املس ولية ا  كم البلاألقلية البولندية، اليت 
. ا الربملتتتان املنتختتتب  تتتتديثاا  بتمثيتتتتل جيتتتداألقليتتتات القوميتتتة  وحيظتتتتى  ثلتتتو. إعمتتتال  تتت ا احلتتتق

األقليتتات ب املتعلتتقانون قتتالمشتتروع قتتد اجتتتاز . و ٢٠١5األقليتتات القوميتتة ا عتتام  إدارةأنشتتف  و 
وأثتار  ت ا املشتروع مستائل . مر لتني من املرا ل الثال  ا إجتراءات اعتمتاد  ا الربملتانالقومية 
  .بشج ا ييع أصحام املصلحة اقتض  التوصل إىل اتفا  مشنأل بني  ساسة

إىل  أل/فتالريتاض الغا م األصلية متن باألقليات القومية الرئيسية الدراسة  فرادلكن ألو  -٤٧
ا املائتة التمويتل  ٢٠ متتويالا يفتو  بنستبة املدارس اليت تستخدم لغتات األقليتات وتلق اجلامعة. 

التيت أنشتج ا ستشتارية اللجنة الاجتماعات  أوىل قد روزتاملدارس العادية. و ال ا  صل  عليا 
وعقتتتدت . باللغتتتة األم العامتتتة أداء امتحتتتان الثانويتتتةعلتتتى  ٢٠١6األقليتتتات القوميتتتة ا عتتتام  إدارة
  .دورية مع  ثلي األقليات القومية اجتماعاتالتعليم وزارة 
 ٢ ١١5بل  عدد الرومتا الت ين يعيشتون ا ليتوانيتا ، ٢٠١١عام للتعداد السكان  وفقاا و  -٤٨

 روما.ال اثنني إلدماجا املائة من م اجلنسية الليتوانية. وجيرا تنفي  برناوني  ٩3.3 شخصاا حيمل
ا  ٤٧متتن  ا أوستاط الرومتتا التعلتيم البتتتدائيعتدم استتتكمال األميتتة و  افخنفضتت  مستتوياتوقتد 

أ/فتتال  لقتتات دراستتية ملدر ستتي  . وعقتتدت٢٠١5ا املائتتة ا عتتام  ٨إىل  ٢٠٠١املائتتة ا عتتام 
  .ا خميم وريتيمااال ين يعيشون  روماأ/فال الإدماج . وجيرا اختاذ تدابري خاصة لتعزيز روماال

افخنفض  معدلت البطالة ا أوساط الروما خالل الفتنة املشتمولة بتالتقرير. وخصصت   وقد -٤٩
أمتتوال متتن الحتتتاد األوروال لتمويتتل املشتتاريع الراميتتة إىل إدمتتاج الرومتتا ا ستتو  العمتتل. ووفتترت بلديتتة 

 ، استتفاد٢٠١5فيلنيوس السكن الجتماعي ألسر الروما ال ين يعيشون ا خميم وريتيمتاا. وا عتام 
مكتتتتب أمتتتني املظتتتامل املعتتتين  ا املائتتتة متتتن الرومتتتا متتتن التتتتجمني الصتتتحي اإللزامتتتي. ويستتتعى ٨٩ تتتوا  

   .واملنظمات رري احلكومية إىل التصدا للمواقف السلبية املستمرة جتا  الروما بتكاف  الفرص
ا وأ/لقتتتتت  احلكومتتتتتة عتتتتتدد امل تتتتتاجرين والالجفتتتتتني القتتتتتادمني إىل ليتوانيتتتتتا. قتتتتتد ارتفتتتتتع و  -5٠
متن أصتل ليتتتواب وأفتراد أستر م لالنتقتال متتن املنحتدرين ملستاعدة األشتتخاص  برناوتاا  ٢٠١5 عتام

 وُعتتتتد ل. و وهلتتتاالوضتتتع األمتتتين واإلنستتتاب ا أوورانيتتتا  تعقتتتد ليتوانيتتتا بعتتتد إىل أوورانيتتتا ا منتتتا/ق
 النظتتتام األوروالمتتتع واءمتتتتا مل ٢٠١5القتتتانون املتعلتتتق بالوضتتتع القتتتانوب ل جانتتتب ا أواختتتر عتتتام 

  .وأُنشف  أيضاا جلنة لتنسيق إعادة تو/ني األجانب. املشنأل للجوء
هلتتت لء األشتتتخاص ليتوانيتتتا وفتتترت ، وبغيتتتة تعزيتتتز انتتتدماج األجانتتتب التتت ين منحتتتوا اللجتتتوء -5١
 الالجفتني،  يتتث يتلقتون إعانتتات شت رية لتغطيتتة تكتاليف الغتت اء  قتتتة ا مروتز استتتقبالاملقامتة اإل
علتتتتى التعلتتتتيم والعمتتتتل والرعايتتتتة الجتماعيتتتتة والرعايتتتتة الصتتتتحية.  حيصتتتتلونبستتتتيطة، و الصتتتاريف املو 
مت  ظ  نُ و اجملتمعتات احملليتة.  خمتلتف دمتاج األجانتب اإللتدعم اقدم  املنظمات رري احلكوميتة و 

 يتتنيمال ٨.١ليتوانيتتا وتلقتت  محتتالت توعيتتة عامتتة لتعزيتتز التستتامح والتفتتا م املتبتتادل ا اجملتمتتع. 
رناو تتتا التتتو/ين بمتتتن أجتتتل متويتتتل  واإلدمتتتاجللجتتتوء واهلجتتترة د األوروال صتتتندو  الحتتتتا متتتن يتتتورو
  .٢٠٢٠-٢٠١٤ للفنة
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والتمييتتز العنصتترا ضتتد تتعلتتق بتتالتنميط تقتتارير ورود إزاء عتتن قلق تتا رواتيمتتال  أعربتت و  -5٢
ملكافحتتة استتناتيجيات /ويلتتة األجتتل  وإزاء عتتدم وجتتودأفتتراد األقليتتات العرقيتتة الو/نيتتة ا ليتوانيتتا، 

  . ا النوع من اإلي اء 
، ومشتتتروع ٢٠٢٠-٢٠١5 للفتتتنة إدمتتتاج الرومتتتاعمتتتل  تتتاييت اعتمتتتاد خطتتتة  ول ظتتت  -53
، ول ستيما ا ا اجملتمتع بصتورة أفضتلاألشخاص ذوا اإلعاقة  واندماجالعمالة ب املتعلققانون ال

  .عمليات اختاذ القرارات
الصتتتتتادرة عتتتتتن الستتتتتتعراض األول ر بتتتتت   نغاريتتتتتا بقبتتتتتول ليتوانيتتتتتا العديتتتتتد متتتتتن التوصتتتتتيات و  -5٤

وتصتتتديق ا علتتتى الربوتووتتتول الختيتتتارا لتفاقيتتتة منا ضتتتة التعتتت يب واتفاقيتتتة خفتتتا  تتتالت انعتتتدام 
،  تتتتا أد  إىل ختفيتتتتف شتتتتروط اإلقامتتتتة بالنستتتتبة إىل بعتتتتا األشتتتتخاص عتتتتدلي ١٩6١اجلنستتتتية لعتتتتام 

 .د  الت الجتار بالبشراجلنسية. ور ب  خبطة العمل اجلديدة إلدماج الروما، ول ظ  ارتفاع عد
 قتتتو   مراعتتتاةتعمتتتيم  للج تتتود التتتيت بتتت لت ا متتتن أجتتتلليتوانيتتتا  علتتتى ندونيستتتياثنتتت  إوأ -55

حتقيتتتق املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني، الراميتتتة إىل اإلنستتتان ا ييتتتع التتتربام  احلكوميتتتة، وتعزيتتتز اجل تتتود 
  .الطفل محاية  قو ، وحتسني نظام وإشراأل اجملتمع املدب

ن جيتة حلقتو  األقليتات، املنت اوات ال ورية إيران اإلسالمية عن قلق ا إزاء ي وأعرب  -56
، وارتفتتاع معتتدل العنتتف رومتتاالسياستتيني، والتمييتتز ضتتد أ/فتتال ال الصتتادر عتتنخطتتام الكرا يتتة و 

  .معاملة األ/فال، والجتار بالبشر وإساءة ،املرأة املمارس على
  تتاتنفيتت  التفاقيتتات الدوليتتة وإلدراجبليتوانيتتا لعتماد تتا قتتوانني ترمتتي إىل وأشتتاد العتترا   -5٧

التصتتتديق علتتتى التفاقيتتتة ب ور تتتب. ٢٠١6-٢٠١٢للفتتتنة  قتتتو  اإلنستتتان ا براو تتتا الو/نيتتتة 
  .وبتحسن خدمات استقبال األجانب الدولية حلماية ييع األشخاص من الختفاء القسرا،

 ليتوانيا إلنشتاء م سستة و/نيتة مستتقلة حلقتو  اإلنستان، وفقتاا  يرلندا دعو ا إىلوررت آو  -5٨
املعنيتتة لجنتتة ال وشتتا/رتالعنتتف األستترا.  ملنتتعملبتتادئ بتتاري . ور بتت  باعتمتتاد الربنتتام  التتو/ين 

املثليتتات  ففتتة تستتت د التتيت الستتلبية  تصتترفاتاملواقتتف وال تزايتتدبشتتجن  شتتوارل ا قتتو  اإلنستتانحب
  .صفات اجلنسني ياهلوية اجلنسانية و امل اومغاير  امليل اجلنسي ي ومزدوجنيواملثلي
ول ظتتت  إستتترائيل التتتتدابري التتتيت اختتتت  ا ليتوانيتتتا للتصتتتدا ملختلتتتف أنتتتواع اجلتتترائم املرتكبتتتة  -5٩

بدافع الكرا ية بسبل من ا النويز على تدريب متوافي إنفتاذ القتانون علتى التعامتل الستليم متع  ت   
   .تنفي  الربنام  الو/ين إلدماج األشخاص ذوا اإلعاقة ا اجملتمعاجلرائم. وأعرب  عن تفاؤهلا إزاء 

تكتتاف  الفتترص بتتني  بشتتجنالربنتتام  التتو/ين الرابتتع   تتاليتوانيتتا لعتماد علتتى إيطاليتتا ثنتت وأ -6٠
ستتتاعدة للضتتتحايا. وشتتتجع  وتقتتتدد امل ستتترا، والربنتتتام  التتتو/ين ملنتتتع العنتتتف األالنستتتاء والرجتتتال

  .العنف املمارس على املرأة والعنف األسرا لقضاء علىىل اليتوانيا على مواصلة السعي إ
تعزيتتتز اإل/تتتار التشتتتريعي، والتصتتتديق علتتتى بعتتتا صتتتكوأل  قتتتو  بقريريزستتتتان   ر بتتتو  -6١

  .ملية الرامية إىل تعزيز  قو  اإلنسان ومحايت اوالتدابري الع ،اإلنسان
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ا تعزيتتتز  ريتتتة التجمتتتع وتكتتتوين اجلمعيتتتات متتتن  اليتوانيتتتا ملستتتا ت  علتتتى لتفيتتتا ثنتتت وأ -6٢
ملتخ ة لتعزيز املستاواة بتني التدابري ا ول ظ خالل مشاروت ا الفعالة ا ول   قو  اإلنسان. 

 تختتت ة لتعزيتتز التعتتتاون بتتتني احلكومتتتةتفاصتتتيل عتتن التتتتدابري امل تقتتتدد لتفيتتا  /لبتتتو . رأةل واملتتتالرجتت
  . قو  اإلنسان لية لتنفي  معايرياحملاحلكومات الو/نية و 

جب ود تا  توأشتاد ،لتعاون مع الستعراض الدورا الشتاملبالتزام ليتوانيا بار ب  ليبيا و  -63
 اليت  ظي  بالقبول حبقو  اإلنسان وسيادة القانون املتعلقة تنفي  عدد من التوصياتالرامية إىل 

  .أثناء استعراض ا األول
ا تعزيتز املستاواة بتني اجلنستني،  تا ا  أ رزتتاللتقتدم الت ا ليتوانيتا  ثن  ملديف علىوأ -6٤

 العنتتتف األستتترا املنتتتع ، وتنفيتتت  الربنتتتام  التتتو/ين املتستتتاوا لقتتتاء العمتتتل املتستتتاواذلتتتك األجتتتر 
ليتوانيتتتا لتحستتتني  املب ولتتتة متتتن لج تتتودل اعتتتن تقتتتدير  وأعربتتت  ملتتتديف. ٢٠١5-٢٠١٤ الفتتتنة
ترشتتتيد أداء مرافتتتق ال تجتتتاز لتتتد  حتستتتني ال تجتتتاز،  تتتا ا ذلتتتك برناو تتتا الرامتتتي إىل  اتتترو 

 .٢٠١5-٢٠٠٩الشر/ة للفنة 
بنمتتتتا انضتتتتمام ليتوانيتتتتا إىل التفاقيتتتتة الدوليتتتتة حلمايتتتتة ييتتتتع األشتتتتخاص متتتتن  ل ظتتتت و  -65

، ص تتتروالستتتتغالل اجلنستتتي للقُ  ابري التتتيت اختتتت  ا ملنتتتع العنتتتف األستتترا،الختفتتتاء القستتترا، والتتتتد
ورود تقتارير والجتتار باألشتخاص. وأعربت  عتن قلق تا إزاء  ، يةاملواد اإلباواستغالل األ/فال ا 

  .ات العرقية وامل اجرين والالجفنيتنميط والعنصرية ضد األقليبال تتعلق
 تا الراميتة  ودوجلتعزيز املستاواة بتني اجلنستني، بليتوانيا للتزام ا  على اجلبل األسود ثىنوأ -66
لعمتتتتتل قتتتتاء ااألجتتتتر املتستتتتتاوا ل بشتتتتتجنم واخلتتتتاص العمتتتتتل ا القطتتتتاعني العتتتتتا ربتتتتامتتتتتدريب أ إىل

والتحقيتتق ا  تتالت  تت ا  املتترأة املمتتارس علتتىاملتستتاوا، والتتتدابري التتيت اختتت  ا ملكافحتتة العنتتف 
ت الرعايتتتة إستتتاءة معاملتتتة األ/فتتتال ا م سستتتاإزاء  ومحايتتتة الضتتتحايا. وأعتتترم عتتتن قلقتتتا العنتتتف

  .وانعدام الفرص املتا ة ل /فال
التت ا أ رزتتتا، ل ستتيما فيمتتا يتعلتتق باملستتاواة بتتني  للتقتتدمليتوانيتتا  علتتى موزامبيتتق ثنتت وأ -6٧

العنتتف و  ستتر العنتتف األمكافحتتة اجلنستتني،  تتا ا ذلتتك املستتاواة ا األجتتر بتتني الرجتتل واملتترأة، و 
 بشتتتجنموزامبيتتتق الربنتتام  التتتو/ين الرابتتتع ل ظتتت  القتتائم علتتتى نتتتوع اجلتتتن ، و قتتو  األقليتتتات. و 

ة املتعلقتتتتة بتتتتالتحقيق ( والتتتتتدابري التشتتتتريعي٢٠٢١-٢٠١5ني النستتتتاء والرجتتتتال )تكتتتتاف  الفتتتترص بتتتت
  .السابق للمحاومة

عتتتتدم التمييتتتتز بشتتتتجن  ٢٠١5ليتوانيتتتتا لعتمتتتتاد خطتتتتة العمتتتتل لعتتتتام  علتتتتى ناميبيتتتتا ثنتتتت وأ -6٨
ناميبيتتتا اإلجتتتراءات  ول ظتتت . ٢٠٢٠-٢٠١5 للفتتتنة عمتتتل إدمتتتاج الرومتتتاواملوافقتتة علتتتى خطتتتة 

وة ا إزاء الفجتتت عتتتن قلق تتتاناميبيتتتا  أعربتتت العتتتدل ا وتتتال  قتتتو  اإلنستتتان. و  وزيتتتر التتتيت اختتتت  ا
  .األجور بني املرأة والرجل
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 ي ومزدوجتتنياملثليتتات واملثليتتاملواقتتف الستتلبية ضتتد  تزايتتد  ولنتتدا عتتن قلق تتا إزاءوأعربتت   -6٩
ور بت  ووصم أفراد  ت   الففتة. صفات اجلنسني  ياهلوية اجلنسانية و امل اامليل اجلنسي ومغاير 

املتدافعني عتتن  قتتو  اإلنستتان،  ستتبل محايتتةإنشتاء آليتتة تعتتاون مشتنوة بتتني امل سستتات لتحستني ب
  .بري أخر  ا   ا الشجنتدا ا من املمكن اختاذأنرأت و 

 ٧ ٠٠٠إىل  ستتتتجني ١٠ ٠٠٠متتتتن  نتتتتزلء الستتتتجونعتتتتدد  بافخنفتتتتاضليتوانيتتتتا  أفتتتتادتو  -٧٠
 وقتتد  تتد إىل فتترض عقوبتتات بديلتتة.  جزئيتتاا   تت ا الناجتتعويعتتز   ا الستتنوات األختترية.ستتجني 

  .رية وعقوبة أساسية إىل فرض عقوبات بديلةاحل سلبمن استخدام  حتول منطي
علتتى القتتانون اجلنتتائي  التتيت أُدخلتت  عتتدد متتن التعتتديالت اهلامتتة ٢٠٠٩ا عتتام  واعتمتتد -٧١

تدريبيتتة  أنشتتطةعتتدة  للمتتوافني العمتتوميني متت ظ  نُ و الكرا يتتة.  بتتاجلرائم املرتكبتتة بتتدافع فيمتتا يتعلتتق
مت ورة تفتا م بتني  ٢٠١5وُوق عت  ا عتام الصكوأل القانونية اليت حتظر التمييتز العنصترا.  بشجن
وافي الشتتر/ة ا ملتت بشتتجن وضتتع بتترام  تتتدريبالشتتر/ة ومنظمتتة األمتتن والتعتتاون ا أوروبتتا  إدارة

ونفَّتت  مكتتتب القتتانون اجلنتتائي.  اجرلتتة الكرا يتتة وتطبيتتق األ كتتام ذات الصتتلة وتتال مكافحتتة 
بعنتتتوان  اا مشتتتروع ٢٠١٤و ٢٠١3ا عتتتامي  املنظمتتة الدوليتتتة لل جتتترة ا فيلنيتتتوس وإدارة الشتتر/ة

 "، متتع النويتتزا وتال ف تتم الفتتوار  الثقافيتة الشتتر/ة متتوافيتطتتوير وفتاءات لاألستاليب املبتكتترة "
حتت   دورتتان تتدريبيتان أخريتان ٢٠١٢و ٢٠١١ا عتامي  ونُظ م عدم التمييز. على املساواة و 

" و"تعزيتتز عتتدم التمييتتز: تنفيتت  سياستتة تكتتاف  اخلصتتائص التتتُممي زة للتواصتتل متتع الضتتحاياعنتتوان "
مكتب املدعي العام، بالتعتاون متع نقابتة احملتامني ا ، نف   ٢٠١٤و ٢٠١3 يا عامو الفرص". 

 استتتناداا إىلواحملتتامني  لفائتتدة املتتدعني العتتامنيالتتتدريمل ملكافحتتة التمييتتز  "HELP" ليتوانيتتا، برنتتام 
  .احملكمة األوروبية حلقو  اإلنسانالسوابق القضائية ذات الصلة الصادرة عن 

وإثنيتتتة  عنصتتترية املرتكبتتتة بتتتدوافع رائماجلتتتجتتترائم الكرا يتتتة التتتيت شتتت د ا ليتوانيتتتا  وتتضتتتمن -٧٢
ومعتتتاداة املثليتتتني، وخطتتتام معتتتاداة الستتتامية و  وو/نيتتتة ودينيتتتة، واحلتتتواد  املتعلقتتتة بكتتتر  األجانتتتب

ن م تارات املتوافني املكلفتني الكرا ية. وقد افخنفا عدد اجلترائم املستجلة، ويعتز  ذلتك إىل حتست
التحقيقتات  عتن ا وستائط اإلعتالم نشتر معلومتات متن قبيتل، واختاذ تدابري وقائيتة انونبإنفاذ الق

فيتتت  امل سستتتات الكرا يتتتة وقتتترارات احملتتتاوم ذات الصتتتلة، وتن املرتكبتتتة بتتتدافع رائماجلاريتتة بشتتتجن اجلتتت
  .متعلقة  كافحة التمييزربام  ل واملنظمات رري احلكومية العامة
أ ية  أول  قو  اإلنسان، و بقوة عمل املنظمات رري احلكومية املعنية حبليتوانيا  ودعم  -٧3

ال ا أنشتئ  ،املنتد  الو/ين للمساواة والتنوعويع املنظمات.     ون بني احلكومة و وبرية للتعا
املنظمتتتات رتتتري احلكوميتتتة العاملتتتة ا وتتتال مكافحتتتة التمييتتتز ضتتتد الففتتتات  بتتتني، ٢٠١٠ا عتتتام 

اجلنستتتي أو العمتتتر أو التتتدين أو  يتتتلاجلتتتن  أو اإلعاقتتتة أو امل نتتتوع الضتتتعيفة والتمييتتتز علتتتى أستتتاس
خطتتتتة  ٢٠١5/ينتتتاير ا وتتتانون الثاب اعتمتتتدت احلكومتتتةو صتتتل العرقتتتي أو اإلثتتتين. املعتقتتتد أو األ

أ دا  خطة  تتمثل. و ٢٠٢٠-٢٠١5للفنة  العمل املشنوة بني امل سسات بشجن عدم التمييز
التوعيتتة العامتتة،  القتتائم علتتى األستتبام املتت وورة آنفتتاا متتن ختتاللحلتتد متتن التمييتتز  تت   ا االعمتتل 
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ا وتتتال عتتتدم التمييتتتز  نيوتعزيتتتز ال تتتنام، وتعزيتتتز عمتتتل املتتتدافعني عتتتن  قتتتو  اإلنستتتان العتتتامل
  .للمساواة والتنوع السنوية اجلوائز الو/نيةواملساواة، ودعم 

قتانون العمتتل  وقتد وتتر ساملستاواة والتمييتتز.  متتن انعتدامو/نيتتة احلمايتة التشتريعات الوتتوفر  -٧٤
واملساواة ا املعاملة بني الرجل واملترأة ا العمتل، واألجتر املتستاوا  ،ئ تكاف  الفرصاجلديد مباد

 املتوافني مست ولياتمراعتاة مبتدأ ا التشريعات الو/نية  وُور س أيضاا . عن العمل املتساوا القيمة
وة لب متن أربتام العمتل ا تنام  تق املتوافني ا العتودة، بعتد إجتازة األمومتة أو األبت. و/ُ يةاألسر 
ل تقتل ظترو  عمتل ب متع متتتع م معادلتة هلتاأو إىل وايفة  جازة الوالدية، إىل نف  الوايفةأو اإل

ألم تات أُبدا قدر أورب من املرونتة جتتا  ا. وعالوة على ذلك، امتيازات عن ارو  عمل رري م
حتديتتتد ستتتاعات عمتتتل مرنتتتة أو رتتتري املتفتتترال متتتن ختتتالل تكتتتري  واآلبتتتاء التتت ين يرربتتتون ا العمتتتل 

افني ستاعدة املتو قتانون اجلديتد يلتزم أربتام العمتل  ، فتإن الل لك. و ساعات العمل حبسب الفرد
  .على أداء مس وليا م األسرية

املنظمات رري احلكومية  وضع حتقيق املساواة بني اجلنسني على املستو  احمللي،  وبغية -٧5
و/ين التتو وجتتب التشتتريع  .ألربتتام العمتتل بتترام  تتتدريب متتع وزارة الضتتمان الجتمتتاعي والعمتتل

 عتامالا  5٠في تا  تجتاوز متوستط عتدد العتاملنيي التيتالعمتل ا أمتاون العمتل  ربامأ يُلزمديد، اجل
  .مية إىل تنفي  سياسة تكاف  الفرصاعتماد ونشر التدابري الراب

املتابعتتة  وأفتتادت بضتترورة، بتتالعنف األستترا املتعلقتتةالنتتروي  تنفيتت  التشتتريعات  ل ظتت و  -٧6
،  تا ا ذلتك على إذواء الوعي بشجن العنتف األستراني املوارد والقدرات الالزمة. وشجع  لتجم

  .بوترية تنفي  عملية إ اء الرعاية امل سسيةاأل/فال، واإلسراع  املمارس علىالعنف 
ر بتت  باوستتتان بإنشتتاء آليتتة و/نيتتة حلمايتتة  قتتو  اإلنستتان وتعزيز تتا. ول ظتت  وضتتع و  -٧٧

إلعمال احلق ا الصتحة والتعلتيم للنستاء واأل/فتال واألشتخاص ذوا اإلعاقتة. خطط و/نية خمتلفة 
   .وأعرب  عن تقدير ا للج ود الرامية إىل ضمان احلماية من العنف األسرا وإدماج أقلية الروما

التقتتتدم احملتتترز فيمتتتا يتعلتتتق باملستتتاواة بتتتني اجلنستتتني والقضتتتاء علتتتى باملكستتتيك   اعنفتتتو  -٧٨
املثليتات واملثليتني ومزدوجتتي بالتتدابري املتخت ة حلمايتتة  قتو   ر بت رأة. و املتت املمتارس علتىالعنتف 
ليتوانيا حتسني اإل/ار التشتريعي  ولكن ا رأت بجن بإمكان، اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانيةامليل 
س علتتى أستتا القتتائم زيتتد متتن التقتتدم ا وتتال مكافحتتة التمييتتزامل، وإ تتراز ستتراالعنف األبتت املتعلتتق
  .نسي واهلوية اجلنسانيةامليل اجل
والعنتتتف القتتتائم  عنتتتف األستترالللتصتتدا لليتوانيتتتا  التتتيت بتت لت ا اجل ودبتتر بتت  الفلبتتتني و  -٧٩

القيمتتتتة  عمتتتتل املتستتتتاواعلتتتتى نتتتتوع اجلتتتتن . وأعربتتتت  عتتتتن قلق تتتتا إزاء الفجتتتتوة ا األجتتتتور عتتتتن ال
 عتدمأستبام  عناستفسرت الفلبني و . وتساءل  عن الكيفية اليت عاجل  هبا ليتوانيا     املسجلة

  .مع مبادئ باري   ا يتماشىإنشاء م سسة و/نية حلقو  اإلنسان 
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لتنفيتت  التوصتتيات الصتتادرة عتتن الستتتعراض األول.  لتتيت بتت ل اجل ود ابتتبولنتتدا   اعنفتتو  -٨٠
  .ني إىل أقليات قومية ا ليتوانيابعا القضايا فيما يتعلق حبالة األشخاص املنتم أثارتو 

اعتمتاد وم سستة و/نيتة /لب مكتب أمني املظامل لد  الربملان  بتقدد ر ب  الربتغالو  -٨١
ا، لربناو ا الو/ين ملنع العنتف األستر  ليتوانيا ثن  علىحلقو  اإلنسان  وجب مبادئ باري . وأ

تمييتتتز ا وستتتائط الكرا يتتتة والخطتتتام األجانتتتب والعنصتتترية و   ملكافحتتتة وتتتر  اجل تتتود التتتيت بتتت لت او 
  . وراإلعالم وا أوساط اجلم

 ليتوانيتتتتا ملختلتتتتف التتتتربام  التتتتيت اعتمتتتتد ا لتعزيتتتتز  قتتتتو  اإلنستتتتان علتتتتى رومانيتتتتاوأثنتتتت   -٨٢
وتعزيز التعاون بني احلكومة املروزية واحلكومات احملليتة ا تنفيت  معتايري  قتو  اإلنستان.  محايت او 

 .وشجع  ليتوانيا على مواصلة تعزيز ج ود ا ا وال  قو  اإلنسان
القوميتتتة والنازيتتتة اجلديتتتدة  النزعتتتة الحتتتتاد الروستتتي عتتتن قلقتتتا إزاء تفتتتاقم مظتتتا ر أعتتترمو  -٨3

 قليتات القوميتة وحمتاولت احلكومتة  ارستةاأل بشتجن األجانب، وعدم وجود قتانون  والعنصرية وور 
ستاندوا  نالت ي إىل وضتع الليتتوانيني الراميتةسياستة احلكومتة  رأ  ااإلعالم. و  طرقابة على وسائال

  . األملان ا مصا  األبطال أمراا مثرياا لإلزعاجالنازيني
ر ب  اململكة العربية السعودية بالتقدم الت ا أ رزتتا ليتوانيتا ا وتال  قتو  اإلنستان و  -٨٤

الكرا يتتتتة  املرتكبتتتتة بتتتتدافع رائماجلتتتتعتتتتدد  ارتفتتتتاع. وأعربتتتت  عتتتتن قلق تتتتا إزاء األول منتتتت  استعراضتتتت ا
  .سلمنياللجوء وامل ملتمسيوالتمييز ضد 

واج ت تتتتا التتتتيت  تصتتتتدياا للتحتتتتديات ملتتتتا ب لتتتتتا متتتتن ج تتتتودليتوانيتتتتا  علتتتتى صتتتتربيا ثنتتتت وأ -٨5
تعزيتز ون. وشتجع  ليتوانيتا علتى الستج أوضتاعومنتع التعت يب وحتستني  يتعلق بإقامتة العتدل فيما

 علتى اجل ود املب ولتة ملكافحتة الجتتار بالبشتر، وأثنت بر ب  صربيا و املستقلة.  ةم سسات الرقاب
 اعتماد قانون بشجن األقليات. لعتزام اليتوانيا 
ليتوانيتتتا لتصتتتديق ا علتتتى الربوتووتتتول الختيتتتارا لتفاقيتتتة منا ضتتتة  علتتتى وأثنتتت  ستتتلوفينيا -٨6

 قو  اإلنسان واحلريات األساسية  باتفاقية محاية امللحقني ١6و ١5رقم  نيالتع يب والربوتووول
وضتتتع بتتترام  تتتتدريب و  ،ألقليتتتات القوميتتتةإنشتتتاء إدارة اة حلقتتتو  اإلنستتتان(، و )التفاقيتتتة األوروبيتتت

القتتتانوب ا املتتتدارس.  تثقيتتتفالإدراج الكرا يتتتة و  املرتكبتتتة بتتتدافع رائماجلتتتمكافحتتتة  بشتتتجنلشتتتر/ة ل
  .ة ا وال املساواة وعدم التمييزسلوفينيا التحديات املستمر  ل ظ و 

الجتمتتتاعي، قصتتتاء الفقتتتر واإلحلتتتد متتتن ا للتتتتزام ليتوانيتتتا باستتتبانيا عتتتن تقتتتدير وأعربتتت  إ -٨٧
ن القتانون املتدب أل وأعربت  عتن قلق تااحلصتول علتى اخلتدمات الصتحية. فترص وحتسني التعليم و 

 الفاقتتدين ل  ليتتةل شتتخاص ذوا اإلعاقتتة أن جُتتتر ، بتتإذن متتن احملتتاوم، عمليتتات جرا يتتة  جييتتز
املثليتتتات تقتتتدم فيمتتتا يتعلتتتق حبمايتتتة  قتتتو   علتتتى إ تتترازدون متتتوافقت م. و ثتتت  ليتوانيتتتا  القانونيتتتة
  .صفات اجلنسني ياهلوية اجلنسانية و امل اامليل اجلنسي ومغاير  ي ومزدوجنيواملثلي
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محايتتتة  ل يضتتتمناحلمايتتتة متتتن العنتتتف األستتترا ب املتعلتتتق قتتتانونالالستتتويد أن  ل ظتتت و  -٨٨
وأن املواقتتف الستتلبية  بعتتُد، علي تتا ُيصتتد  أن اتفاقيتتة استتطنبول مل و ، ةالبدنيتتوبتتة األ/فتتال متتن العق

 صتفات اجلنستني ياهلوية اجلنستانية و تامل اامليل اجلنسي ومغاير  ي ومزدوجنياملثليات واملثليجتا  
  .ل تزال سائدة

ول ستتيما الربنتتام  التتو/ين بشتتجن التقتتدم احملتترز ا وتتال  قتتو  املتترأة، بر بتت  سويستترا و  -٨٩
طتام اخلإزاء  عتن قلق تاسويسترا أعرب  (. و ٢٠٢١-٢٠١5)تكاف  الفرص بني النساء والرجال 
، علتتتى واهلويتتتة اجلنستتتانية يتتتل اجلنستتتياملفيمتتتا يتعلتتتق ب التمييزيتتتة التمييتتتزا والتشتتتريعات واملمارستتتات

  .وانيا خالل استعراض ا األولليتاملقدمة إىل توصيات الالررم من 
لتعاون مع املنظمات الدولية االيت ب لت ا ليتوانيا ا وال  /اجيكستان اجل ود ل ظ و  -٩٠

صتتكوأل الدوليتتة حلقتتو  اإلنستتان وحتستتني التشتتريعات متثاهلتتا للتعزيتتز ا متتن أجتتل حلقتتو  اإلنستتان
تكتتتاف  الفتتترص، التوعيتتتة العامتتتة بشتتتجن الربنتتتام  التتتو/ين ومحلتتتة ب/اجيكستتتتان   ر بتتتو الو/نيتتتة. 

  .العنف املمارس على املرأة والعنف األسرا واجل ود املب ولة ملكافحة
خطتة العمتل املشتنوة بتني امل سستات بشتجن   تاعلى ليتوانيا لعتمادليشيت  -تيموروأثن   -٩١

عدم التمييز وخطة العمل املتعلقة بإدماج الروما. ول ظ  مع التقدير إدراج قضايا  قو  اإلنسان 
ا الربنام  احلكومي، وتنظيم وزارة العدل لتدريب ا وال  قو  اإلنسان، وإنشاء إدارة األقليتات 

  .ا إزاء العنف املمارس على النساء ذوات اإلعاقةعن قلق ليشيت  - تيمورالقومية. وأعرب  
ا وتتتتال املستتتتاواة بتتتتني اجلنستتتتني، ملتتتتا  ققتتتتتا متتتتن إاتتتتازات ليتوانيتتتتا  علتتتتى ترويتتتتا أثنتتتت و  -٩٢
وحتستتتتني أوضتتتتتاع  ،، ورعايتتتتتة األ/فتتتتال، ومكافحتتتتتة الجتتتتتار ا البشتتتتترشتتتتخاص ذوا اإلعاقتتتتةواأل

  .ميةدة إنشاء إدارة األقليات القو إعابر ب  ترويا و السجون. 
القيم األساسية حلقو  اإلنسان ا الربام  احلكومية،  دو اليتوانيا ل على أوورانيا ثن وأ -٩3
 ول ظتتت تعاو تتتا متتتع آليتتتات  قتتتو  اإلنستتتان التابعتتتة ل متتتم املتحتتتدة وامل سستتتات األوروبيتتتة. لو 

ا وتتال  قتتو  اإلنستتان إىل  املقدمتتة قوميتتة، واملستتاعدة التقنيتتةالقليتتات األاملستتاعدة املقدمتتة إىل 
  .ة اليت قدمت ا ليتوانيا إىل املفوضية السامية حلقو  اإلنسانواملسا ة املالي ،البلدان األخر 

والجتتار  ستراليتوانيتا للتصتدا للعنتف األ املب ولتة متن اجل ودبتر ب  اململكتة املتحتدة و  -٩٤
على   نويز على تنفي  السياسات وأثنل قليات القومية لل إدارةبإنشاء  ا البشر. ور ب  أيضاا 

  .٢٠١6ا عام استعراض البلطيق الفخرا  اا  استضافة
ر بتتتت  الوليتتتتات املتحتتتتدة األمريكيتتتتة باإلصتتتتال ات التتتتيت أدخلت تتتتا ليتوانيتتتتا علتتتتى الرعايتتتتة و  -٩5

امل سستتية ل /فتتال، وجب ود تتا الراميتتة إىل التصتتدا للعنتتف األستترا، ومتتا اضتتطلع  بتتا متتن تنستتيق 
وزارات جل ود مكافحة الجتار بالبشر. وأعرب  عن قلق ا إزاء انتشتار العنتف األسترا، وعتدم  بني ال

املثليتتات واملثليتتني ومزدوجتتي امليتتل  وفايتتة التمويتتل املخصتتص حلمايتتة ضتتحايا الجتتتار، والتحيتتز ضتتد
   .وعدم إمكانية  صول الروما بشكل رري متييزا على السكن ،اجلنسي ومغايرا اهلوية اجلنسانية
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أورورتواا متع التقتدير التصتديق علتى الربوتووتول الختيتارا لتفاقيتة منا ضتة  ل ظ و  -٩6
 أيضتتتاا  ل ظتتت التعتتت يب والتفاقيتتتة الدوليتتتة حلمايتتتة ييتتتع األشتتتخاص متتتن الختفتتتاء القستتترا. و 

تلتتك التتيت تتتدعو إىل   تتااجل تتود املب ولتتة لتنفيتت  التوصتتيات الصتتادرة عتتن الستتتعراض األول،  تتا في
 وبينمتتتا ل ظتتت  أنا والعنتتتف القتتتائم علتتتى نتتتوع اجلتتتن . د ملكافحتتتة العنتتتف األستتتر  تتتو بتتت ل اجل

ت ذات التشتريعا إنفاذعلى شجع  السلطات ا ليتوانيا،  اا ة قانونحمظور  ة ل /فالالبدني وبةالعق
  .الصلة ا املمارسة العملية

احلكومتتتتتتتتة ا  عمتتتتتتتتل األولويتتتتتتتتة حلقتتتتتتتتو  اإلنستتتتتتتتان ا خطتتتتتتتتة  تتتتتتتتنحر بتتتتتتتت  اجلزائتتتتتتتتر و  -٩٧
والربنتتتام   ،مشتتتنوة بتتتني امل سستتتات ضتتتد التمييتتتز عمتتتل واعتمتتتاد خطتتتة ٢٠١6-٢٠١٢ نةالفتتت

  .(٢٠٢١-٢٠١5بني النساء والرجال )تكاف  الفرص  بشجنالو/ين الرابع 
للخستتتائر  نظتتتراا  وفتتتد ليتوانيتتتا أن بلتتتد  يتتتدين بشتتتدة اجلتتترائم واإليديولوجيتتتة النازيتتتة أفتتتادو  -٩٨

ليتوانيتا متن ال تتالل والضتط اد وقتد عانت  مليتة الثانيتة. خالل احلرم العااجلسيمة اليت تكبد ا 
ذوتتر  ييتتع ضتتحايا تلتتك األنظمتتة  و تتي تعلتتي شتتجنمتتن النازيتتة واألنظمتتة الشتتمولية الستتوفياتية. 

املقاومتة املنا ضتة للنازيتة وتافحوا الستتبداد والقمتع،  تن فتي م عناصتر الت ين  باألشتخاص  تشيدو 
ضتتتتد اإلبتتتادة اجلماعيتتتة واجلتتترائم جرلتتتةا جنائيتتتتةا فعتتتل تجييتتتد  القتتتانون اجلنتتتائيويعتتتترب . والستتتوفيي 

أو إنكار تتا أو الت تتوين اجلستتيم  التتيت ارتكبت تتا النازيتتة واألنظمتتة الستتوفيتيةاإلنستانية وجتترائم احلتترم 
ليتوانيتتتا مقاضتتتاة األشتتتخاص املشتتتتبا ا ارتكتتتاهبم جتتترائم ضتتتد اإلنستتتانية،  وستواصتتتل. شتتتج ا متتتن

  .جلرائم أو الراية اليت ارتكب  حت  ال اوراء تلك ا يت تقفالبغا النظر عن األيديولوجية 
وأفتتتاد بتتتجن . ومحايت تتتا بتعزيتتتز ييتتتع  قتتتو  اإلنستتتان بلتتتد  وا اخلتتتتام، أوتتتد الوفتتتد التتتتزام -٩٩

وتعتتتترب ا وتتتالت متنوعتتتة  تشتتتريعا ا و ارستتتا اتحستتتني لمتتتن اجل تتتد  وبتتترياا  قتتتدراا تبتتت ل ليتوانيتتتا 
اخلتاص  الثتابالستتعراض اجملتمتع املتدب ختالل  الوفتود و ثلتي قت تا متنواملشتورة التيت تلالتعليقتات 

  .ةا  امةا لتحقيق املزيد من التحسيناتأدا هبا

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ال يتجتاو   مناستب وقت  في ردودها وستقدم ،التالية التوصيات في ليتوانيا ستنظر -١٠٠

   :والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان رابعةالدورة ال موعد انعقاد
التصتتتتديق علتتتتي االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتا   ١-١٠٠

 ؛)مصر( المهاجرين وأفراد أسرهم )أوروغواي(
االنضتتتتمام التتتتي االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتا   ٢-١٠٠

 المهاجرين وأفراد أسرهم )تركيا(؛

__________ 

  مل حترر الستنتاجات والتوصيات.  **
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تفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتت  لتصتتتديق علتتتي االإلستتتراع باا 3-١٠٠
 العما  المهاجرين وأفراد أسرهم )غواتيماال(؛

النظتتتر فتتتي توقيتتت  االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتت  العمتتتا   ٤-١٠٠
 )اندونيسيا(؛ يهاوالتصديق عل المهاجرين وأفراد أسرهم

النظتتر فتتي التصتتديق علتتي االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتت   5-١٠٠
 العما  المهاجرين وأفراد أسرهم )ألبانيا( )الفلبين(؛

منظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة المتعلقتتتة  اتفاقيتتتة النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتتي 6-١٠٠
 )الفلبين(؛ (189)رقم  2011بالعما  المنزليين، 

التصتتتتتديق علتتتتتي البروتوكتتتتتو  االاتيتتتتتاري الملحتتتتتق بالعهتتتتتد التتتتتدولي ال تتتتتا   ٧-١٠٠
 والثقافية )اسبانيا( )بلجيكا( )الجبل األسود(؛ بالحقوق االقتصادية واالجتماعية

التصتتتتديق علتتتتتي البروتوكتتتتتو  االاتيتتتتتاري الملحتتتتتق بالعهتتتتتد التتتتتدولي  ٨-١٠٠
إجراء التحتتتتري والقبتتتتو  بتتتتال تتتتا  بتتتتالحقوق االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة 

 )أوروغواي(؛الدو  واإلجراء المتعلق بالرسائل المتبادلة بين 
 البروتوكو  االاتياري التفاقية حقوق الطفل المتعلتقالتصديق علي  ٩-١٠٠

 ؛)أندورا()اسبانيا( بإجراء تقديم البالغات 
النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتتي البروتوكتتتو  االاتيتتتاري التفاقيتتتة حقتتتوق  ١٠-١٠٠

 الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات )ألبانيا(؛
بالعمتتتتا   اتفاقيتتتتة منظمتتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة المتعلقتتتتةالتصتتتتديق علتتتتي  ١١-١٠٠

 )بنما(؛( 189)رقم  2011المنزليين، 
مكافحتة التمييتز فتي مجتا  التعلتيم ي التصديق علي اتفاقية النظر ف ١٢-١٠٠

 )ألبانيا(؛
 التعليم )بنما(؛ مجا  التمييز في كافحةالتصديق علي اتفاقية م ١3-١٠٠
 مكافحة التمييز في مجا  التعليم )العراق(؛االنضمام الي اتفاقية  ١٤-١٠٠
اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتمن منتت  ومكافحتتة العنتتف التصتتديق علتتي  ١5-١٠٠

 ؛)كندا( )أندورا( )ايطاليا(والعنف المنزلي  الممارس علي المرأة
التصتتديق علتتي اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتمن منتت  ومكافحتتة العنتتف  ١6-١٠٠

 ؛(١)المرأة والعنف المنزلي )بلجيكا( الممارس علي
__________ 

جتترد العنتف األسترا والرتصتام الزوجتي والتصتديق " علتى النحتو التتا : التحتاورجلستة رئ  التوصتية ختالل قُ  (١)
 ."نز املرأة والعنف امل املمارس علىعلى اتفاقية ول  أوروبا بشجن منع ومكافحة العنف 
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التصتتديق علتتي اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتمن منتت  ومكافحتتة العنتتف  ١٧-١٠٠
 المرأة والعنف المنزلي )اتفاقية اسطنبو ( )تركيا(؛ الممارس علي

علتتتتتي اتفاقيتتتتتة مجلتتتتتس أوروبتتتتتا بشتتتتتمن منتتتتت   تتتتتتمايرالتصتتتتتديق دون  ١٨-١٠٠
مواءمتتتتة ب والتعجيتتتتل كافحتتتتة العنتتتتف الممتتتتارس علتتتتي المتتتترأة والعنتتتتف المنزلتتتتيوم

 )البوسنة والهرسك(؛ هال التشريعات وفقاا 
التصديق علي اتفاقية مجلس أوروبتا بشتمن منت  ومكافحتة ب التعجيل ١٩-١٠٠
 ؛(٢)المرأة والعنف المنزلي )اتفاقية اسطنبو ( )السويد( الممارس عليالعنف 
منت  ومكافحتة  بمتا يتوافتق مت  اتفاقيتة دون تتماير مواءمة تشتريعاتها ٢٠-١٠٠
 ؛(3)المرأة والعنف المنزلي )اتفاقية اسطنبو ( )السويد( الممارس عليالعنف 
 الميثاق األوروبي للغات اإلقليميتة أو لغتات األقليتاتأحكام توقي   ٢١-١٠٠

 )بولندا(؛ هاتنفيذالتصديق عليها و و 
الميثتتتتتاق األوروبتتتتتي للغتتتتتات اإلقليميتتتتتة أو لغتتتتتات التصتتتتتديق علتتتتتي  ٢٢-١٠٠

 ؛(٤))كرواتيا( األقليات
انضمامها الي الصكوك الدولية األساسية لحقوق اجراءات  مواصلة ٢3-١٠٠

 اإلنسان )أذربيجان(؛
مبتتتتتادي بتتتتتاريس ل وفقتتتتتاا انشتتتتتاء موسستتتتتة و نيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان  ٢٤-١٠٠

 )الجزائر( )مصر(؛
انشتتتاء موسستتتة و نيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان وفقتتتاا لمبتتتادي بتتتاريس  ٢5-١٠٠

  ؛(ليشتي - تيمور)
 تمتثتل امتثتاالا كتامالا انشاء موسسة و نيتة مستتقلة لحقتوق اإلنستان  ٢6-١٠٠

 لمبادي باريس )أوكرانيا(؛
الجهتتود الراميتتة التتي انشتتاء موسستتة و نيتتة لحقتتوق اإلنستتان  عزيتتزت ٢٧-١٠٠
 مبادي باريس )الفلبين(؛ل وفقاا 

__________ 

منتتع  التعجيتتل بالتصتتديق علتتى اتفاقيتتة ولتت  أوروبتتا بشتتجن" قُرئتت  التوصتتية ختتالل جلستتة التحتتاور علتتى النحتتو التتتا :  (٢)
 ".ومكافحة العنف املمارس على املرأة والعنف األسرا، ومواءمة تشريعا ا دون تجخري  ا يتوافق مع أ كام التفاقية

 .٢انظر احلاشية  (3)

حلمايتتتتة  قتتتتو   ماستتتتكاعتمتتتتاد إ/تتتتار قتتتتانوب مت" علتتتتى النحتتتتو التتتتتا : جلستتتتة التحتتتتاوررئتتتت  التوصتتتتية ختتتتالل قُ  (٤)
، لغتتتات األقليتتتاتميتتتة والتصتتتديق علتتتى امليثتتتا  األوروال للغتتتات اإلقليميتتتة أو األشتتتخاص املنتمتتتني إىل أقليتتتات قو 

 ."ين من أقليات عرقيةاملنحدر ل شخاص الجتماعي والقتصادا  الوضع حتسني من أجلوالعمل 
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ومنحهتا اعتماد الموسسة الو نية لحقوق اإلنستان،  اتمام اجراءات ٢٨-١٠٠
 مبادي باريس )تركيا(؛ل وفقاا والية واسعة، 

الجهتتتود الراميتتتة التتتي انشتتتاء موسستتتة و نيتتتة لحقتتتوق  وتيتتترة تستتتري  ٢٩-١٠٠
 باريس )أذربيجان(؛ تمتثل امتثاالا كامالا لمبادياإلنسان 
مبادي باريس، ل وفقاا انشاء موسسة و نية مستقلة لحقوق اإلنسان  3٠-١٠٠

للتحقيتتتق فتتتي الشتتتكاوة المتعلقتتتة  الال متتتة متتتواردالو  بحيتتتك تكتتتون لتتتديها الواليتتتة
 بانتهاكات حقوق اإلنسان )كندا(؛

تكتتتون لهتتتا واليتتتة واستتتعة انشتتتاء موسستتتة و نيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان  3١-١٠٠
فيمتتا يتعلتتق بحقتتوق فعليتتة واليتتة وتوكتتل اليهتتا لمبتتادي بتتاريس،  ، وفقتتاا ومتتوارد كافيتتة

 )غواتيماال(؛ مرأةال
حقتوق اإلنستان  تنفيتذلضتمان  انونبحكتم القت انشاء موسسة و نيتة 3٢-١٠٠

لجميتتت  الستتتكان دون تمييتتتز متتتن أي نتتتوع، وتتتتوفير المزيتتتد متتتن المتتتوارد واعمالهتتتا 
 )كوستاريكا(؛ين المظالم المعني بتكافو الفر  أمالمالية والبشرية لمكتب 

المضي قُتدماا فتي انشتاء موسستة و نيتة لحقتوق اإلنستان وفقتاا لمبتادي  33-١٠٠
 بالموارد الكافية ضماناا لتسيير عملها علي نحو كفء )صربيا(؛باريس وتزويدها 

حقتتتتوق الطفتتتتل واصتتتتلة دعمهتتتتا لمكتتتتتب أمتتتتين المظتتتتالم المعنتتتتي بم 3٤-١٠٠
 )جورجيا(؛

تعزيتتتتز دعمهتتتتا لمكتتتتتب أمتتتتين المظتتتتالم المعنتتتتي بحقتتتتوق الطفتتتتل  35-١٠٠
 (؛ليشتي - تيمور)

 المعنتتي مكتتتب أمتتين المظتتالم تزويتدات تاذ التتتدابير الال متتة لضتتمان  36-١٠٠
 )ناميبيا(؛ ألداء مهامه بالدعم الكافيتكافو الفر  ب

 وض  اطة عمل و نية شاملة لحقوق اإلنسان )اندونيسيا(؛ 3٧-١٠٠
تقيتتيم منهجتتي وشتتامل للتقتتدم المحتتر  جتتراء وضتت  ا تتار تشتتغيلي إل 3٨-١٠٠

 في مجا  حقوق اإلنسان )أوكرانيا(؛
قابلة للقياس في مجتا  حقتوق  اا أهداف تتضمنمحددة وض  اطط  3٩-١٠٠

 اإلنسان والسياسات االجتماعية )اسبانيا(؛
ضمان االحترام الكامل لحقوق الطفتل، واأل فتا  بالتزامها  مواصلة ٤٠-١٠٠

 عتتتترض جميتتتت  انتهاكتتتتات هتتتتذ وضتتتتمان  علتتتتي وجتتتته ال صتتتتو ، ،ذوي اإلعاقتتتتة
 العدالة )البرتغا (؛ علي، المعاملةادعاءات االعتداء وسوء  وال سيماالحقوق، 
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بتتتتتذ  كتتتتتل جهتتتتتد ممكتتتتتن لزيتتتتتادة فعاليتتتتتة حمايتتتتتة حقتتتتتوق الطفتتتتتل  ٤١-١٠٠
 ) اجيكستان(؛

تعزيز التدابير الراميتة التي حمايتة حقتوق الطفتل، بستبل منهتا التعجيتل  ٤٢-١٠٠
 باعتماد مشروع القانون المنقح المتعلق بمساسيات حماية حقوق الطفل )جورجيا(؛

م اتتا  لمستتملة مشتتاركة الشتتباي فتتي عمليتتة مواصتتلة ايتتالء اهتمتتا ٤3-١٠٠
 )رومانيا(؛ ةالعام اتالقرار  ات اذ
بتتتين جميتتت  أصتتتحاي  تحستتتين التنستتتيق فيمتتتامواصتتتلة الستتتعي التتتي  ٤٤-١٠٠

 تشتتريعاتالاعتمتتاد  مجتتا  المصتتلحة بغيتتة التغلتتب علتتي المشتتاكل المحتملتتة فتتي
 حقوق اإلنسان )رومانيا(؛ب المتعلقة
الممثلتتين البرلمتتانيين  فتتي صتتفو حمتتالت توعيتتة  تنظتتيمفتتي النظتتر  ٤5-١٠٠

 متن اتتال  و ارة العتد  وبالتعتاون متت  منظمتات المجتمت  المتتدني والمجتمت  ككتل
 )اسبانيا(؛

ات تتاذ تتتدابير تشتتريعية واداريتتة فعالتتة اضتتافية لتعزيتتز المستتاواة بتتين  ٤6-١٠٠
 الجنسين )الصين(؛

تعتتتتديل  منهتتتتا بستتتتبل مكافحتتتتة التمييتتتتزلمستتتتتمرة لتعزيتتتتز الجهتتتتود ا ٤٧-١٠٠
شكا  األمن  حمايةا فعالةا التشريعات ذات الصلة من أجل حماية النساء والفتيات 

 )تركيا(؛ داالة للتمييزمتعددة أو المتال
فتتي  متت  الرجتتل ضتتمان مشتتاركة المتترأة علتتي قتتدم المستتاواةمواصتتلة  ٤٨-١٠٠

 وحصتولها علتي لتطتور التوفيفيفرصها م  الرجل في االقطاع االقتصادي، وتكافو 
االلتزامتتات فتتر  كافيتتة للتوفيتتق بتتين التزامتتات العمتتل و  اتاحتتةو  أجتتر مستتاو ألجتتر ،

 )باكستان(؛األسرية 
ة المستاواالتتدابير التشتريعية، لضتمان  هتاات اذ تدابير فعالتة، بمتا في ٤٩-١٠٠

 )ناميبيا(؛في األجور بين النساء والرجا  
التمييتتتز ضتتتد مكافحتتتة ب المتعلقتتتةضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتا  للقتتتوانين  5٠-١٠٠

وات تتتتاذ تتتتتدابير فعالتتتتة لضتتتتمان حمايتتتتة المهتتتتاجرين والالج تتتتين  ،المتتتترأة واألقليتتتتات
   األجانتتتب ومتتتا يتصتتتل بتتتذلك متتتن تعصتتتبالتمييتتتز العنصتتتري وكتتتر  متتتنواألقليتتتات 

 الكراهية )باكستان(؛المرتكبة بداف  جرائم الو 
 وض  استراتيجية شاملة لتعزيز التماسك االجتماعي واحترام التنتوع 5١-١٠٠

 الديني )المملكة العربية السعودية(؛
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بتتتتين حريتتتتة التعبيتتتتر واطتتتتاي الكراهيتتتتة، الفصتتتتل بموجتتتتب القتتتتانون  5٢-١٠٠
عي االجتمتتتتتا ينوات تتتتاذ التتتتتتدابير الال متتتتتة لضتتتتمان تمثيتتتتتل األقليتتتتتات فتتتتي المجتتتتتال

 )المملكة العربية السعودية(؛ والسياسي
ة علتي أستاس لتجريم التحريض علتي الكراهيت الال مة تدابيرالات اذ  53-١٠٠

 )المملكة العربية السعودية(؛ معتقدالدين وال
اقتتترام مبتتادرات وسياستتات محتتددة لمكافحتتة جميتت  أشتتكا  التطتتر   5٤-١٠٠

 والعنصرية وكر  األجانب، وال سيما تجا  المسلمين )المملكة العربية السعودية(؛
ذ رصتتد التطبيتتق الفعتتا  لتشتتريعات مكافحتتة التمييتتز، والنظتتر فتتي ات تتا 55-١٠٠

 تدابير ااصة لتعزيز عملية ادماج األقليات القومية واإلثنية في المجتم  )أفغانستان(؛
 ،األجانتتتتب ومعتتتتاداة الستتتتامية  أشتتتتكا  العنصتتتترية وكتتتتر  جميتتتت محاربتتتتة  56-١٠٠
 ونشر هذ  القيم فتي صتفو  الجمهتور،التسامح والتفاهم فيما بين الثقافات  تكريسو 

 تعزيتتتتتز التماستتتتتكاستتتتتتراتيجية شتتتتتاملة ل، ووضتتتت  السياستتتتتيةالش صتتتتتيات  يشتتتتتملبمتتتتا 
 )ألبانيا(؛ قوميةبالتشاور الوثيق م  ممثلي األقليات ال ،احترام التنوعو االجتماعي 

انفتتاذ التشتتريعات المناهضتتة للتمييتتز، وات تتاذ تتتدابير ااصتتة لتعزيتتز  5٧-١٠٠
 األقليات القومية واإلثنية في المجتم  )البرا يل(؛ ادماج
التعليم والتوفيتف  ليالتمييز علي أساس اللغة في مجاالقضاء علي  5٨-١٠٠

 )االتحاد الروسي(؛
قضتتاء علتتي التمييتتز ضتتد األقليتتات لمواصتتلة جهودهتتا الراميتتة التتي ا 5٩-١٠٠
 والالج ين والمهاجرين )الصين(؛ اإلثنية
 ،مكافحتتتتة التمييتتتتزب المتعلقتتتتة ضتتتتمان التنفيتتتتذ الفعتتتتا  للتشتتتتريعات 6٠-١٠٠

األقليات القومية واإلثنية في  ادماجتدابير ااصة لتعزيز  والنظر في امكانية اعتماد
 المجتم  )غواتيماال(؛

 التصتتتتتتورات النمطيتتتتتتةكافحتتتتتتة مضتتتتتتاعفة جهودهتتتتتتا الراميتتتتتتة التتتتتتي م 6١-١٠٠
األجانتتب،   التمييتز أو كتتر  ة أوالعنصتتري المرتكبتة بتتدواف والتعصتب، ومنتت  الجتترائم 

 ل طاي الكراهية )بنما(؛ التصدي بفعاليةو 
مكافحتتتتة جميتتتت  أشتتتتكا  الكراهيتتتتة صتتتتلة الجهتتتتود الراميتتتتة التتتتي موا 6٢-١٠٠

 والتمييز، وتعزيز آليات المساءلة في هذا الصدد )ليبيا(؛
األجانتتتب   لضتتتمان مكافحتتة التمييتتتز وكتتتر التتتتدابير المت تتتذة تعميتتق  63-١٠٠

وفتترض عقوبتتات فعالتتة  فتتي هتتذ  األفعتتا  متتن اتتال  التحقيتتقال ستتيما والعنصترية، و 
 )األرجنتين(؛ علي مرتكبيها
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  بدواف  التمييز وكر  المرتكبةتعزيز الجهود الرامية الي من  الجرائم  6٤-١٠٠
 )أفغانستان(؛ الي العدالة مرتكبي هذ  الجرائمتقديم األجانب و 

األجانتتب وتتتوفير ستتبل  وكتتر التمييتتز و جتترائم العنصتترية ارتكتتاي  منتت  65-١٠٠
 انتصا  فعالة للضحايا )جمهورية ايران اإلسالمية(؛

 مكافحة العنصرية والتمييز العنصري )الجزائر(؛ سبل تعزيز 66-١٠٠
بتتدواف   المرتكبتتةمنتت  الجتترائم مواصتتلة تعزيتتز جهودهتتا الراميتتة التتي  6٧-١٠٠

 األجانب )البرتغا (؛  التمييز وكر و العنصرية 
 وكراهيتتتتةاألجانتتتتب   جميتتتت  حتتتتاالت العنصتتتترية وكتتتتر  التحقيتتتتق فتتتتي 6٨-١٠٠

ونشتر هتذ  القتيم فتي بين الثقافات فيما التسامح والتفاهم  تعزيزاإلسالم، وضمان 
 جمهور )مصر(؛صفو  ال

بتتداف   المرتكبتتة جتترائماللمكافحتتة  الال متتة تتتدابيرالمواصتتلة ات تتاذ  6٩-١٠٠
 الكراهية ) اجيكستان(؛

متن التتدابير الراميتة التي مكافحتة  مجموعتةوضت  النظر في امكانيتة  ٧٠-١٠٠
 (؛بيالروساطاي الكراهية )

بتترامت  وضتت ، و لهولوكوستت ا القائمتتة بشتتمن ثقيفيتتةتعزيتتز البتترامت الت ٧١-١٠٠
 في مكافحة التمييز العنصري )اسرائيل(؛ بوصفها درساا أساسياا ، اضافية أارة

 فتتتي جتتترائم التحتتتريض علتتتي التعصتتتب ونشتتتر اجتتتراء تحقيتتتق فعتتتا  ٧٢-١٠٠
وتقتتديم مرتكبيهتتا متتن األفتتراد  ،اطتتاي العنصتترية وكتتر  األجانتتب ومعتتاداة الستتامية

 (؛بيالروس)مجموعات األفراد الي العدالة، عند االقتضاء  أو
ومحاكمتتتتة  جتتتترائم الكراهيتتتتة تتتتاذ جميتتتت  التتتتتدابير الال متتتتة لمنتتتت  ات ٧3-١٠٠

الجنستتتي  ميتتتلالعنتتتف والتحتتترع المتعلقتتتة بالجميتتت  أشتتتكا  ال ستتتيما ، و مرتكبيهتتتا
 لهوية الجنسانية )سلوفينيا(؛وا

ذات الصتتتتلة  الحتتتتاالت فتتتتيلتحقيتتتتق عزيتتتتز الجهتتتتود الراميتتتتة التتتتي ات ٧٤-١٠٠
امكانيتتتة ضتتتمان وات تتتاذ اجتتتراءات بشتتتمنها، و   طتتتاي الكراهيتتتة وجتتترائم الكراهيتتتةب

ات المثليتتتت بمتتتتن فتتتتيهم، قضتتتتاء وحصتتتتولهم علتتتتي الجبتتتترالتتتتي ال احتكتتتتام الضتتتتحايا
صتتتفات  والهويتتتة الجنستتتانية وحتتتامل والميتتتل الجنستتتي ومغتتتاير  ون ومزدوجتتتو والمثليتتت
 )هولندا(؛ ثنيةاألقليات الدينية أو اإل فرادوأ الجنسين
ن يالمثليتتات والمثليتتالتتتدابير الال متتة لضتتمان احتتترام حقتتوق  عتمتتادا ٧5-١٠٠

متن  صفات الجنستين يالهوية الجنسانية وحامل يالميل الجنسي ومغاير  يومزدوج
 فضتالا عتن استتعراض، مرتكبيهتاومعاقبتة  أعما  العنف والتمييزفي التحقيق  اال 

 حقوقهم )األرجنتين(؛ب تمسجمي  التشريعات التي قد 
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 والتمييتتتز متتتن اتتتال  مواصتتتلة التصتتتدي لكراهيتتتة المثليتتتة الجنستتتية ٧6-١٠٠
الميتتل الجنستتي  ين ومزدوجتتيالمثليتتات والمثليتت واقتتدار التثقيفيتتةبتترامت ال تحستتين
فتي حريتة  هتمحق اعمتا علتي  صفات الجنستين يالهوية الجنسانية وحامل يومغاير 

 التجم  )أستراليا(؛حقهم في التعبير و 
المثليتات  تمتت ستحد متن رفض اعتماد المقترحات التشريعية التي  ٧٧-١٠٠
صتتفات  يالهويتتة الجنستتانية وحتتامل يالميتتل الجنستتي ومغتتاير  ين ومزدوجتتيوالمثليتت
 بالحقوق األساسية )بلجيكا(؛ الجنسين
 اميتتتة التتتي التصتتتدي للتمييتتتز علتتتي أستتتاس الميتتتلتعزيتتتز جهودهتتتا الر  ٧٨-١٠٠

انتهاكتتتات  ادعتتتاءاتجميتتت   التحقيتتتق فتتتيية، وضتتتمان انالجنستتتي والهويتتتة الجنستتت
الميتتتل الجنستتتي  ين ومزدوجتتتيالمثليتتتات والمثليتتت التتتتي تستتتتهد حقتتتوق اإلنستتتان 

ستتتبل االنتصتتتا   اتاحتتتةو  صتتتفات الجنستتتين يالهويتتتة الجنستتتانية وحتتتامل يومغتتتاير 
 يرلندا(؛الفعالة للضحايا )آ

لجتتتترائم  فتتتتي التصتتتتدي الستتتتلطات أداءالنظتتتتر فتتتتي ستتتتبل تحستتتتين  ٧٩-١٠٠
 ة )اسرائيل(؛الميل الجنسي أو الهوية الجنسانيعلي أساس  القائمة الكراهية
 ميلالجنس أو النوع علي أساس األصل أو  القائم مكافحة التمييز ٨٠-١٠٠

بمغتتايري الهويتتة الجنستتتانية االعتتتترا   تاحتتةالتشتتريعي إل ا ارهتتتاالجنستتي، وتعزيتتز 
 )فرنسا(؛ وحمايتهم

 مكافحتتة تفعيتتل متتن أجتتل المت تتذة تعزيتتز اإلجتتراءات والسياستتات ٨١-١٠٠
متتتتتيلهم الجنستتتتتي األشتتتتت ا  بستتتتتبب  التتتتتتي تستتتتتتهد التمييتتتتتز والعنتتتتتف أعمتتتتتا  

 )شيلي(؛ هويتهم الجنسانية أو
القائمتتة   طتتاي الكراهيتتة وجتترائم الكراهيتتةب اذكتتاء وعتتي الجمهتتور ٨٢-١٠٠

أو االنتمتاء  الجنساني، ية أو التعبيرانالهوية الجنسعلي أساس الميل الجنسي، أو 
ووضت   عن ذلك؛ تشجي  ابالغ السلطاتو أو الهوية اإلثنية؛  عاقة،أو اإل ،الديني

 )كندا(؛ ةفعال بصورةهذ  الجرائم  قيق فيالتحاجراءات لضمان 
علتي  فتي حتاالت الحتض والتحتريضضتمان اجتراء تحقيقتات فعالتة  ٨3-١٠٠

القائمتتتتة علتتتتي أستتتتاس الميتتتتل الجنستتتتي  جتتتترائم الكراهيتتتتةفتتتتي و  ،الكراهيتتتتة والعنتتتتف
 )السويد(؛الهوية الجنسانية  أوو/

التمييتتز  عتتن حتتاالت اإلبتتالغ تتتتيحفعالتتة وضتت  أ تتر قانونيتتة ضتتمان  ٨٤-١٠٠
 والتحقيتقية انالجنسي والهوية الجنس ميلعلي أساس الالقائمة جرائم الكراهية  أو
 يرلندا الشمالية(؛ملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وآ)الم ومحاكمة مرتكبيها فيها
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المثليتات جرائم الكراهية المزعومة ضد  شاملة فياجراء تحقيقات  ٨5-١٠٠
صتتفات  يالهويتتة الجنستتانية وحتتامل يالميتتل الجنستتي ومغتتاير  ين ومزدوجتتيوالمثليتت
 والالج ين )الواليات المتحدة األمريكية(؛ روماوال الجنسين
المثليتتات حريتتات قتتد تقيتتد حقتتوق و االمتنتتاع عتتن اعتمتتاد تشتتريعات  ٨6-١٠٠
صتتفات  يالهويتتة الجنستتانية وحتتامل يالميتتل الجنستتي ومغتتاير  ين ومزدوجتتيوالمثليتت
 ؛)سلوفينيا( الجنسين
متتن التتتمثير الضتتار ل عتتالم بحمايتتة الُقص تتر القتتانون المتعلتتق تعتتديل  ٨٧-١٠٠

األش ا  ومعاقبتهم بسبب متيلهم الجنستي  للتمييز ضد حتي ال ُيساء است دامه
 (؛تشيكيا) أو هويتهم الجنسانية

القتتتانون المتعلتتتق بحمايتتتة الُقص تتتر متتتن التتتتمثير الضتتتار  ضتتتمان تطبيتتتق ٨٨-١٠٠
الميتتتل الجنستتتي  ين ومزدوجتتتيالمثليتتتات والمثليتتت علتتتيتمييتتتزي  دون أثتتترل عتتتالم 
 )ألمانيا(؛ صفات الجنسين يالهوية الجنسانية وحامل يومغاير 
القانون المتعلق بحماية الُقص ر من التمثير الضتار ل عتالم  استعراض ٨٩-١٠٠

الجنستي والهويتة بقضتايا الميتل تنفيتذ أنشتطة التوعيتة  حتي ال يفس ر علي أنته يمنت 
 ية )سويسرا(؛انالجنس
القانون المتعلق بحمايتة الُقص تر متن التتمثير الضتار  عدم تطبيقضمان ٩٠-١٠٠

الميتل الجنستي  ين ومزدوجتيالمثليات والمثليتعلي  رقابةال ممارسةبهد  ل عالم 
 )النرويت(؛ صفات الجنسين يالهوية الجنسانية وحامل يومغاير 
عتتتدم تطبيتتتق القتتتانون المتعلتتتق بحمايتتتتة الُقص تتتر متتتن التتتتمثير الضتتتتار  ٩١-١٠٠

األشت ا  التذين يشتعرون بالمستاس  وصتو يستير لتقييد حريتة التعبيتر، وتل عالم 
 )المكسيك(؛ بحقهم الي سبل االنتصا  القانوني

صتتتر  النظتتتر عتتتن مستتتاعي تضتتتييق نطتتتاق تعريتتتف األستتترة وحصتتتر   ٩٢-١٠٠
 ؛باعتبتتتار ذلتتك اجتتتراءا تمييزيتتتاا متتتن جتتتنس مغتتاير، التتزواج بتتتين ش صتتين  قانونتتاا فتتتي

يشمل أيضاا األ واج من نفس الجنس، ك طتوة  مفهوم للشراكةوالنظر في تكريس 
 )النرويت(؛ايجابية 
بمغتتايري الهويتتتة  القتتتانوني تحتتو  دون االعتتترا الفجتتوة التتتتي  ستتد ٩3-١٠٠

 )اسبانيا(؛ الجنسانية
 حقتوق وعتدم تقييتدمغايري الهوية الجنسانية هوية ب قانوناا االعترا   ٩٤-١٠٠

 يالهويتة الجنستانية وحتامل يالميتل الجنستي ومغتاير  ين ومزدوجتيالمثليات والمثليت
 )أوروغواي(؛ صفات الجنسين
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 جريمتتتتة مستتتتتقلة بوصتتتتفهلتعتتتتذيب فتتتتي القتتتتانون الجنتتتتائي تعريتتتتف ا ٩5-١٠٠
 (؛ملديف) وتحديد العقوبات المقابلة

متتن اتفاقيتتة  1للمتتادة  وفقتتاا  فتتي التشتتري  المحلتتي تعتتذيبالتعريتتف  ٩6-١٠٠
 تقتادم عتدم ، وال ستيماالتعذيب، بما في ذلك جميت  العناصتر المكونتة لتهمناهضة 
 التعذيب )المكسيك(؛ جريمة
النستتتتتتاء واأل فتتتتتتا ، متتتتتتن العنتتتتتتف  ال ستتتتتتيماحمايتتتتتتة األشتتتتتت ا ، و  ٩٧-١٠٠

 واالستغال  واإليذاء )جمهورية ايران اإلسالمية(؛
تصتدي لجميت  أشتكا  العنتف القتائم علتي نتوع الجتتنس، ال لةواصتم ٩٨-١٠٠

بمتتا فتتي ذلتتك مستتملة ادراج تعريتتف العنتتف القتتائم علتتي نتتوع الجتتنس فتتي البرنتتامت 
 2020-2014للفتترة لضتحايا ل وتتوفير المستاعدةالعنف األستري  لمن الو ني 

 )قيرغيزستان(؛
الممتتتارس حستتتنة الراميتتتة التتتي التصتتتدي للعنتتتف ال جهودهتتتامواصتتتلة  ٩٩-١٠٠

 )التفيا(؛ علي المرأة والعنف األسري
والعنتتف  مواصتتلة الجهتتود الراميتتة التتي القضتتاء علتتي العنتتف األستتري ١٠٠-١٠٠

 القائم علي نوع الجنس )الفلبين(؛
ومكافحة  مرأةات اذ جمي  التدابير الال مة من أجل تعزيز حقوق ال ١٠١-١٠٠

 )فرنسا(؛ قائمةوك ال، وضمان التنفيذ الفعا  للصكبفعالية يالعنف األسر 
ضتتحايا   يتتادة فتتر  احتكتتامضتتمان مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة التتي  ١٠٢-١٠٠

 وتنظتتيم حمتتايتهم التتي القضتتاء، والعنتتف األستتريالعنتتف القتتائم علتتي نتتوع الجتتنس 
عتتتن تحستتين القتتوانين المتعلقتتتة بمكافحتتة التمييتتز وتكتتتافو  فضتتالا  بشتتكل واضتتح،

متعتتتتددة ال التمييتتتتز ن أشتتتتكا حمايتتتتة واضتتتتحة للمتتتترأة متتتتتتتتتوفير الفتتتر  متتتتن أجتتتتل 
 )كرواتيا(؛

ضتتحايا العنتتف القتتائم علتتي نتتوع الجتتنس تشتتريعاتها ومستتاعدة تعزيتتز  ١٠3-١٠٠
ن أو األ واج الستتتتابقو  بمتتتتن فتتتتيهمحقتتتتوق جميتتتت  الضتتتتحايا، االعتتتتترا  بلضتتتتمان 

، التتتذي لتتتم يعيشتتتوا معتتتاا تحتتت  ستتتقف واحتتتداأل تتترا  فتتتي معاشتتترة  ويلتتتة األجتتتل 
 يرلندا(؛آ)معاملة متساوية  معاملتهمو 

الرجتتتل تعزيتتتز المستتتاواة بتتتين التتتتدابير الراميتتتة التتتي مواصتتتلة ات تتتاذ  ١٠٤-١٠٠
 )أرمينيا(؛ والمرأة ومكافحة العنف األسري

المرأة وتنفيذ  الممارس عليوض  وتنفيذ تدابير شاملة لمن  العنف  ١٠5-١٠٠
 )كوستاريكا(؛ دابير فعالة لدعم ضحايا العنف األسريت
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البرنتتتامت التتتو ني لمنتتت  العنتتتف األستتتري وتتتتوفير المستتتاعدة  تزويتتتد ١٠6-١٠٠
جميتتتتت  المتتتتتوارد الال متتتتتة، وال ستتتتتيما فيمتتتتتا يتعلتتتتتق بالوصتتتتتو  الكامتتتتتل بللضتتتتتحايا 

 للموسسات القضائية الم تصة )البرتغا (؛
، مرتكبيهتاومعاقبتة  المترأة الممتارس علتيمن  جمي  أشكا  العنتف  ١٠٧-١٠٠

 بما في ذلك االغتصاي الزوجي )بنما(؛
التتتتي يرتكبهتتتا ادراج أعمتتتا  العنتتتف واالعتتتتداء واإليتتتذاء الجنستتتيين  ١٠٨-١٠٠
 )المكسيك(؛ في القانون الجنائي األ واج
 ؛(5)تجريم العنف األسري واالغتصاي الزوجي )بلجيكا( ١٠٩-١٠٠
كافحتتتة العنتتتف القتتتائم علتتتي نتتتوع مضتتتاعفة الجهتتتود الراميتتتة التتتي م ١١٠-١٠٠

أعمتتا  العنتتف  جتتراء تحقيقتتات شتتاملة فتتيواتجتتريم االغتصتتاي الزوجتتي، بالجتتنس 
انفتتاذ  متتوففيل مبتتادي توجيهيتتة، واصتتدار ومعاقبتتة مرتكبيهتتا المتترأة التتتي تستتتهد 

حتتتاالت معالجتتتة  مجتتتا  فتتتي انون والمتتتوففين القضتتتائيين وتتتتوفير التتتتدريب لهتتتمالقتتت
 العنف األسري في جمي  المنا ق )كندا(؛

 تجريم االغتصاي الزوجي )البرا يل(؛ ١١١-١٠٠
كافحتتتتة االتجتتتتار بالبشتتتتر الراميتتتتة التتتتي م مواصتتتتلة تكثيتتتتف الجهتتتتود ١١٢-١٠٠

ار بالبشتر لتحستين التنستيق علتي بشمن مكافحة االتج ستقلةواعتماد اطة عمل م
 (؛بيالروسالو ني ) الصعيد
 األ فتتتتتا  استتتتتاءة معاملتتتتتة ادعتتتتتاءاتضتتتتمان التحقيتتتتتق فتتتتتي جميتتتتت   ١١3-١٠٠

 )تركيا(؛ ةفعال بصورةالجناة المزعومين حاكمة ، وموممارسة العنف عليهم
لأل فا ، بما في ذلك  العقوبة البدنيةاعتماد تشري  يحظر صراحة  ١١٤-١٠٠

بهتذ  المستملة  معرفتة الجمهتورتوعيتة لزيتادة تنفيذ أنشطة لل في المنز ، والنظر في
 ستونيا(؛)ا

ات اذ تدابير اضتافية لحمايتة األ فتا  متن العقوبتة البدنيتة والجترائم  ١١5-١٠٠
 )قيرغيزستان(؛الجنسية 
 منهتتا، ةالبدنيتت وبتتةوضتت  تتتدابير لمنتت  استتاءة معاملتتة األ فتتا  والعق ١١6-١٠٠
 حقوق الطفل )الواليات المتحدة األمريكية(؛ب المتعلققانون المشروع  اعتماد

__________ 

 .١انظر احلاشية  (5)
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األ فتتتا  فتتتي جميتتت   الممتتتارس علتتتيحظتتتر جميتتت  أشتتتكا  العنتتتف  ١١٧-١٠٠
 إلنفتاذ هتذا الحظتر الال مة تدابيرال ات اذ، و ةالبدنيوبة ، بما في ذلك العقوساطاأل

 )السويد(؛
 ةالبدنيتتت قوبتتةتعزيتتز التشتتريعات متتن أجتتل تجتتريم جميتت  أشتتكا  الع ١١٨-١٠٠

 لأل فا  في جمي  الظرو  )شيلي(؛
استتاءة معاملتتة األ فتتا ،  لمنتت وضتت  وتنفيتتذ استتتراتيجيات متكاملتتة  ١١٩-١٠٠

صتتفو  الفتيتتات يتتر المرغتتوي فيتته فتتي والحمتتل غ ،الشتتباي فتتي أوستتاطواالنتحتتار 
 )كوستاريكا(؛ والشابات

 الراميتتتة التتتي منتتت تنفيتتتذ جميتتت  التتتتدابير تكثيتتتف الجهتتتود متتتن أجتتتل  ١٢٠-١٠٠
فتتتتي  ال ستتتتيما، و والتصتتتتدي لهتتتتا األ فتتتتا  الممتتتتارس علتتتتيجميتتتت  أشتتتتكا  العنتتتتف 

 الموسسات )الجبل األسود(؛
منتت  جميتت  حتتاالت االتجتتار بالبشتتر مواصتتلة أنشتتطتها الراميتتة التتي  ١٢١-١٠٠

 (؛ملديف)
ت صتتتل المحققتتتين والمتتتدعين العتتتامين مواصتتتلة تحستتتين تتتتدريب و  ١٢٢-١٠٠

التركيتتتز علتتتي النستتتاء  متتت جتتترائم االتجتتتار باألشتتت ا ،  فتتتي التعامتتتل متتت والقضتتتاة 
 ستونيا(؛واأل فا  )ا

للمنظمتات غيتر الحكوميتة لتتوفير الرعايتة الم صتل  يادة التمويل  ١٢3-١٠٠
 )الواليات المتحدة األمريكية(؛المستدامة لضحايا االتجار بالبشر 

بالبشتتر، لمكافحتتة االتجتتار  ستتتقلةالنظتتر فتتي اعتمتتاد اطتتة عمتتل م ١٢٤-١٠٠
 وتحستتين تنستتيق اإلجتتراءات المتعلقتتة بمكافحتتة االتجتتار بالبشتتر علتتي الصتتعيدين

 الو ني والمحلي )صربيا(؛
 حاكمتةفي جمي  حتاالت االتجتار بالبشتر وم اجراء تحقيقات فعالة ١٢5-١٠٠
 لين عنها )جمهورية ايران اإلسالمية(؛المسوو 
تتتتتتوفير ستتتتتبل االنتصتتتتتا  لضتتتتتحايا االتجتتتتتار بالبشتتتتتر )جمهوريتتتتتة ايتتتتتران  ١٢6-١٠٠

 اإلسالمية(؛
لضتتتتتحايا مزيتتتتتد متتتتتن المستتتتتاعدات االجتماعيتتتتتة المباشتتتتترة التقتتتتتديم  ١٢٧-١٠٠

 الراميتة التي القضتاء علتيوتعزيز الجهتود انتقالهم الي أماكن أارة، ودعم االتجار 
 محاكمتتة فعالتتة لمرتكبتتي اجتتراء وراء استتتمرار االتجتتار وضتتمانتتتي تقتتف العوامتتل ال

 يرلندا الشمالية(؛دة لبريطانيا العظمي وآ)المملكة المتح هذ  الجريمة
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معتتايير االتحتتاد  تنفيتتذ بستتبل منهتتا تعزيتتز الحتتق فتتي محاكمتتة عادلتتة ١٢٨-١٠٠
 األوروبي ذات الصلة )ألمانيا(؛

أشتتتتكا  بديلتتتتة وضتتتت   بستتتتبل منهتتتتا الستتتتجون كتظتتتتا الحتتتتد متتتتن ا  ١٢٩-١٠٠
متابعة تنفيذ برنامت تحديك السجون من أجل تحسين أوضاع الستجون و . للعقاي

 م  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )ألمانيا(؛ يتوافق ماب
القضتتاء علتتي االكتظتتا  فتتي الستتجون وتحستتين الظتترو  فتتي نظتتام  ١3٠-١٠٠

مم المتحدة النموذجية التدنيا لمعاملتة م  قواعد األ يتماشيالبلد بما  السجون في
 (؛تشيكياالسجناء )

االعتقتا  مت  السجون ومراكتز  توافق أوضاع مواصلة العمل لضمان ١3١-١٠٠
 قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )أستراليا(؛

للبروتوكتتتو  تعزيتتز متتتوارد االيتتتة الوقائيتتتة الو نيتتة ومتتتالك موففيهتتتا وفقتتتاا  ١3٢-١٠٠
 االاتياري التفاقية مناهضة التعذيب، وضمان عملها بشكل مستقل وفعا  )تشيكيا(؛

الدولية  ليتوانيا التزاماتالرأي والتعبير بما يتماشي م   ضمان حرية ١33-١٠٠
 )االتحاد الروسي(؛

ات تتاذ تتتدابير اضتتافية لضتتمان بي تتة آمنتتة ومواتيتتة للمتتدافعين عتتن حقتتوق  ١3٤-١٠٠
 دون ال و  من االنتقام أو الترهيب أو العنف أو التمييز )هولندا(؛اإلنسان 
تقييم المبادرات التشريعية المتعلقة بالمجتم  المتدني متن أجتل التمكتد  ١35-١٠٠

 من أنها ال تقيد بشكل جائر نطاق عمل المنظمات غير الحكومية )النرويت(؛
متدافعون عتتن االعتترا  صتراحة بشتترعية العمتل التذي يضتتطل  بته ال ١36-١٠٠

حقتتتوق اإلنستتتان وضتتتمان بي تتتة آمنتتتة لهتتتم دون اتتتو  متتتن الترهيتتتب أو االنتقتتتام. 
والتحقيتتق فتتي التهديتتدات أو االعتتتداءات التتتي يتعرضتتون لهتتا، وتقتتديم المستتوولين 

 عنها الي العدالة )أوروغواي(؛
اقامتتتة حتتتوار شتتتامل، بالتشتتتاور متتت  جميتتت  أصتتتحاي المصتتتلحة، بشتتتمن  ١3٧-١٠٠

 موحد كمداة لتحسين نظام الضمان االجتماعي الحالي )هايتي(؛تحديد دال أساسي 
رفتت  مستتتوة معيشتتة الف تتات غيتتة القتتوانين والسياستتات باستتتعراض  ١3٨-١٠٠

 الفقر )هايتي(؛ ومن  وقوعهم في دائرةالمهمشة والضعيفة، 
 مواصلة مساعيها الرامية الي مكافحة الفقر وتحقيق اال دهار )العراق(؛ ١3٩-١٠٠
الصتحة متصتلة بالشباي التذين يعتانون متن مشتاكل  ضمان استفادة ١٤٠-١٠٠

بي تتتتة مواتيتتتتة  هي تتتتة، وتالفضتتتتلي و تتتترق العتتتتالجالمهنيتتتتة  االستشتتتتارات متتتتنالعقليتتتتة 
ال اصتتتة بالشتتتباي قضتتتايا الصتتتحة العقليتتتة ب التتتتي تعنتتتيربحيتتتة اللمنظمتتتات غيتتتر ل

 )البرتغا (؛واأل فا  
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لتحستتتتين الصتتتتحة والحقتتتتوق الجنستتتتية  الال متتتتة جتتتتراءاتات تتتتاذ اإل ١٤١-١٠٠
استتتراتيجية و نيتتة فتتي مجتتا  الصتتحة  وضتت للتوصتتيات الستتابقة و  واإلنجابيتتة وفقتتاا 

والحقتتوق الجنستتية واإلنجابيتتة، ودمتتت الصتتتحة الجنستتية واإلنجابيتتة فتتي البرنتتتامت 
 )فنلندا(؛ 2036-2026للفترة  للصحة الو ني المقبل

 يتة فتي مجتا  حقتوق اإلنستانيفبرامجهتا التثق نطتاق مواصلة توستي  ١٤٢-١٠٠
 بطريقة شاملة ودائمة وعلي جمي  المستويات )شيلي(؛

متتدارس التتتي تستتت دم للالماليتتة  متتواردوالالظتترو  المالئمتتة  تتتوفير ١٤3-١٠٠
 ؛للتعلتتيم بتتالجودة العامتتةفتتي ا تتار اصتتالم التعلتتيم دون المستتاس لغتتات األقليتتات 

فتتترة انتقاليتتة كافيتتة  اتاحتتة لضتتمان ،فتتي هتتذا الستتياق أيضتتاا ، ات تتاذ تتتدابير اضتتافيةو 
 إلصالم التعليم في مدارس األقليات )بولندا(؛

توفير الموارد المالية الال مة لتنفيتذ اتفاقيتة حقتوق األشت ا  ذوي  ١٤٤-١٠٠
 اإلعاقة )كوستاريكا(؛

وضتتت  استتتتراتيجية و نيتتتة شتتتاملة لتنفيتتتذ اتفاقيتتتة حقتتتوق األشتتت ا   ١٤5-١٠٠
 ذوي اإلعاقة )تركيا(؛

فيمتتتتا  الو نيتتتتة ذات الصتتتتلة تحستتتين تنفيتتتتذ المعتتتتايير والتشتتتتريعات  ١٤6-١٠٠
علتتتي مستتتتوة  بمتتتا فتتتي ذلتتتك، الوصتتتو  لألشتتت ا  ذوي اإلعاقتتتةبإمكانيتتتة  يتعلتتتق

 ؛البلديات )اسرائيل(
التتتي البي تتتات المدرستتتية، وتتتتوفير ترتيبتتتات  ضتتتمان امكانيتتتة الوصتتتو  ١٤٧-١٠٠

والتتتتدريب اإللزامتتتي  ميستتتورة ومناستتتبة،ومتتتواد ومقتتتررات دراستتتية عقولتتتة تيستتتيرية م
لجمي  المدرسين قبل االلتحاق بال دمة وأثناء ال دمة في مجا  التعلتيم الشتامل 

وات تتاذ التتتدابير الال متتة لتنفيتتذ توصتتيات لجنتتة حقتتوق األشتت ا  ذوي ، للجميتت 
 اإلعاقة في هذا الصدد )فنلندا(؛

الكامتتتتتل  دمتتتتتاجلتحقيتتتتق اإل ، دون تتتتتتماير،تتتتتتدابير ملموستتتتة ات تتتتاذ ١٤٨-١٠٠
ستتداد فيمتتا يتعلتتق بالحصتتو  علتتي الوفتتائف و  ال ستتيمالألشتت ا  ذوي اإلعاقتتة، و 

فتتتي المتتتدارس الحكوميتتتة  والترتيبتتتات التيستتتيرية ال اصتتتةالرعايتتتة الطبيتتتة،  تكتتتاليف
 واألماكن العامة والنقل )فرنسا(؛

جميتتت  ممارستتتات العتتتالج القستتتري، بمتتتا فتتتي ذلتتتك عمليتتتات الغتتتاء  ١٤٩-١٠٠
والتعقتتيم واإلجهتتاض التتتي ُتجتترة دون موافقتتة الشتت ل، والغتتاء امكانيتتة اإلاصتتاء 

، علتي موافقة أ را  ثالثة، كاألوصياء واأل باء والمحتاكم، علتي هتذ  الممارستات
 سبانيا(؛لجنة حقوق األش ا  ذوي اإلعاقة )ا الذي أوص  بهالنحو 
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 حمايتتة األشتت ا  ذوي اإلعاقتتة متتنمواصتتلة جهودهتتا الراميتتة التتي  ١5٠-١٠٠
 ؛(ليشتي - تيمورالعنف واالستغال  واإليذاء )

لحمايتتة حقتتوق األشتت ا  المنتمتتين  ماستتكاعتمتتاد ا تتار قتتانوني مت ١5١-١٠٠
 ؛(6)الي أقليات قومية )كرواتيا(

من أجل تحسين الوض  االجتماعي واالقتصادي لألش ا  العمل  ١5٢-١٠٠
 ؛(٧))كرواتيا( اثنيةالمنحدرين من أقليات 

 األقليات القومية )تركيا(؛ب المتعلقعملية سن القانون  اكما  ١53-١٠٠
احتتتترام الحقتتتوق لضتتتمان األقليتتتات القوميتتتة ب يتعلتتتقاعتمتتتاد قتتتانون  ١5٤-١٠٠

 الدولية )بولندا(؛ ليتوانيا اللتزامات اللغوية لألقليات وفقاا 
 األقليات القومية )االتحاد الروسي(؛ بشمنناسب اعتماد قانون م ١55-١٠٠
ا ار قانوني  وض  مواصلة تعزيز حقوق األقليات القومية من اال  ١56-١٠٠

 (؛ملديف)
 األقليات القومية )أرمينيا(؛ب المتعلق قانونالاعتماد  اكما  ١5٧-١٠٠
توفير حماية فعالة األقليات القومية و المتعلق بقانون المشروع  اقرار ١5٨-١٠٠

 )كوستاريكا(؛في اللغات واألديان والثقافة والهوية  الاتال ل
يم لصتتتتالح التعلتتتتفتتتتي مجتتتتا  مواصتتتتلة تعزيتتتتز المبتتتتادرات الشتتتتاملة  ١5٩-١٠٠

 األفتتراد المنتمتتين التتيوالنستتاء واأل فتتا ، وال ستتيما  المهتتاجرين واألقليتتات اإلثنيتتة
 الروما )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛ مجتمعات

والتحتتتديات التتتتتي  األقليتتتات مصتتتواتب اعتتتترا  الستتتلطاتضتتتمان  ١6٠-١٠٠
 )بولندا(؛ ات اذ القرارات التي توثر عليهافي عمليات  ومراعاتهاواجهها ت

معالجتتة جميتت  القضتتايا العالقتتة فيمتتا يتصتتل بحقتتوق األقليتتات، بمتتا فيهتتا  ١6١-١٠٠
 االست دام الرسمي للغات األقليات وضمان جودة التعليم بلغات األقليات )صربيا(؛

والتتتتي تتتتوفر متتتن ، رومتتتاال إدمتتتاجمواصتتتلة تنفيتتتذ ال طتتتة المتعلقتتتة ب ١6٢-١٠٠
ألشتت ا  التتذين ينتمتتون التتي ارة الضتتمان االجتمتتاعي اتتدمات ادمتتاج او   االلهتتا

 )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛ في سوق العمل هذ  الف ة المستضعفة

__________ 

 .٤انظر احلاشية  (6)

 .٤انظر احلاشية  (٧)
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متتتت  تنتتتتاو  ، إلدمتتتتاج الرومتتتتا ستتتتتراتيجية الو نيتتتتةاالتنفيتتتتذ  مواصتتتتلة ١63-١٠٠
 التقدم المحر  الذي أجرته تقييمالتي تحتاج الي تحسين المحددة في  المجاالت

 )أستراليا(؛ 2014 في األوروبية مفوضيةال
بستبل منهتا المهاجرين في المجتم  الليتواني، ادماج تسري  وتعزيز  ١6٤-١٠٠

 منتتت  مظتتتاهر الكراهيتتتة تثقيفيتتتة، فضتتتالا عتتتنبتتترامت تنظتتتيم حمتتتالت توعيتتتة ووضتتت  
 (؛)كندا هاوالتحقيق في

الجهتتود لتهي تتة الظتترو  المناستتبة إلدمتتاج المهتتاجرين بتتذ  مواصتتلة  ١65-١٠٠
 )ألمانيا(؛ عملهموتحسين معيشتهم وفرو  

اعتماد استراتيجية شاملة إلدماج الالج ين، تكفل ات اذ تدابير فعالة  ١66-١٠٠
 من أجل اإلدماج و يادة الدعم االجتماعي لالج ين أثناء عملية اإلدماج )مصر(؛

تحسين ادمات االستقبا  في مراكز تسجيل األجانب وتتوفير اتدمات  ١6٧-١٠٠
 تسجيل بديلة، ال سيما لملتمسي اللجوء من ذوي االحتياجات ال اصة )العراق(؛

 تفتتادياللجتتوء و  فتترو  عتتيت ملتمستتيوضتت  اجتتراءات لتحستتين  ١6٨-١٠٠
 )شيلي(؛ البلد األصليالتمييز علي أساس الجنسية أو 

المعرضتتين ل طتتر انعتتدام  لتزويتتد األشتت ا ات تتاذ التتتدابير الال متتة  ١6٩-١٠٠
 (؛هنغاريا) روماهوية، م  ايالء اهتمام اا  للبوثائق الجنسية 
 ات اذ التدابير الال مة للحد من انعدام الجنسية )بنما(؛ ١٧٠-١٠٠
فتتتي بتتترامت التستتتليم واالحتجتتتا   ضتتتلوعهااستتتتكما  التحقيتتتق فتتتي  ١٧١-١٠٠

ها وكالتتة االستتت بارات المركزيتتة فتتي غضتتون فتتترة  منيتتة معقولتتة الستتري التتتي نفتتذت
 )جمهورية ايران اإلسالمية(.

   :ليتوانيا، وسيشار اليها علي هذا األساسبتمييد  واردة أدنا لم تحَظ التوصية ال -١٠١
، ارستتة اعتتادة كتابتتة التتتاريه وتفستتير  حستتب اإلرادةوضتت  حتتد لمم ١-١٠١

لمدارس اإلعدادية والثانوية )االتحتاد ال اصة بابما في ذلك في الكتب المدرسية 
 الروسي(.

توصتية  األنهتا تعتبرهت 1-101التوصتية التواردة فتي الفقترة لليتوانيا تمييد ال يمكن  -١٠٢
 وال تتوافق مت  أستاس االستتعراض المنصتو  عليته فتي قتراريبحقوق اإلنسان لها  ال صلة

 .16/21و 5/1سان مجلس حقوق اإلن
أو التوصيات التواردة فتي هتذا التقريتر موقتف الدولتة /جمي  االستنتاجات و تعكس -١٠3

 تحظي بتمييد أنها فهميُ أن  ينبغي وال .أو الدولة موضوع االستعراض/التي قدمتها و( الدو )
 . هكملمب العامل الفريق
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