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 عملية صياغة التقرير -     أوال   

                                                                                          أعد تقرير جمهورية ليتوانيا وفقا  للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق اإلنسااااااااان التابل لحمم المتحدة.  -1
                               وأ جيز مشااارول التقرير في اجتمال   وتتألف من ممثلين عن الوعارات.وقد صااااغتج لجنة شااازلها وعير العد   

 الحزومة.

                                                                                            وارتبطت الصااياغة ارتباًا  وثيقا  نتنساايف تنفيذ توصاايات الجولة الثانية. وأصاادرت الحزومة تعليمات   - 2
ة  إلى الوعارات نتنفيذ التوصاااايات التي تدخ  في نطاق اختصاااااصااااها. وعقدت وعارة العد   التي تنسااااف العملي 

اجتماعات تنساايقية لمؤسااسااات الدولة مل المنظمات غير الحزومية بشااأن التقد  المحرع في تنفيذ التوصاايات  
وعقدت اجتماعات مل المؤسااسااات اأمناء المظالمل  التي تعم  كمؤسااسااات لحقوق اإلنسااان  وممثلي لجنة حقوق  

اجتماعات موافاايةية مل المنظمات  اإلنسااان في البرلمان. وإلاإلفااافة إلى  لق  عقدت وعارة العد  نفسااها  
 غير الحزومية بشأن التقد  المحرع في تنفيذ التوصيات وشجعت الوعارات األخرى على القيا  نذلق.

                                                                                           وأتيح مشااااااااااااارول التقرير الاذة أعاد تاج اللجنااة للمنظمااات غير الحزوميااة  التي أ درجات آرا هاا لحقااا  في   - 3
ير الحزوميااة عن قلقهااا إعاء ماادى توافر الواادمااات وت يي   التقرير. فعلى سااااااااااااابياا  المثااا   أعرإلاات المنظمااات غ 

                                                                                                      الهياك  األسااااساااية لحشاااواا  وة اإلعاقة وفعالية التدانير الرامية إلى الحد من الفقر. وق د  مشااارول التقرير إلى 
أمناء المظالم  وتم تلقي تعليقاتهم. وإلاإلفاااااااااااافة إلى  لق  أتيح المشااااااااااارول للجمهور على موقل وعارة العد  على 
 اإلنترنت من أج  الحصو  على تعليقات الجمهور أثناء التنسيف الرسمي للمشرول مل السلطات األخرى.

 تنفيذ التوصيات المقدمة اي الجولة الثانية -       ثانيا   

 التغييرات المؤسسية المنفذة -ألف 

البرلمان على الصاااعيد الدولي نوصااافج المؤساااساااة  في                               اعت مد مزتب أمين المظالم 2017في عا   -4
نية لحقوق اإلنساااااااااااان بموجب مبادئ باريس     ين تعديالت على قانون أمال. ودخلت  ألففااااااااااامن الف ة  الًو

ني  حيز النفا  في المظالم   البرلمان  التي كان من المطلوب إدخالها لتعزيز هذا المركز على الصاااعيد الًو
أثناء ممارساااااااااااااة و ا ف  أن تعزيز احترا  حقوق اإلنساااااااااااااان والحريات وينص القانون على . 2018في عا  

نية لحقوق اإلنسااااان هو أحد أهدا  أنشااااطة أم وينص على واجب  البرلمان. في ظالم ين المالمؤسااااسااااة الًو
معلومات التزويده ب   من خال  في البرلمانمل مزتب أمين المظالم  في التعاون المؤسسات الحزومية والبلدية  

إجراء البحوث بشاااأن المشااااك  األسااااساااية المتعلقة بحقوق  المبادرة إلى اإلنساااان في البلد  و عن حالة حقوق  
 .( 30-24-100) والفطالل نها اإلنسان 

 التغييرات التنظيمية وأدوات السياسة العامة المنفذة -باء 

على أدوات ل فالة الحقوق الساااياساااية والقتصاااادية   2024-2021ينص البرنامج الحزومي للفترة  -5
                                                                                 والجتماعية والمدنية والثقافية  وفقا  لمبدأ عد  نسيان أة شوص وعد  استبعاد أة شوص.

نيااة الليتوانيااة للفترة   -6                               على أهاادا  يمزن تحاادياادهااا كمياااا     2030-2021وتنص خطااة التقااد  الًو
                                             قوق اإلنساااااان. ووفقا  للوطة  يجب أن تتماشاااااى جميل وقياساااااها بالنسااااابة ل   من الساااااياساااااة الجتماعية وح

وترد في خطة تنفيذ البرنامج الحزومي  األهدا  المنفذة مل مبدأة ت افؤ الفرا والمسااااااااواة نين الجنساااااااين.
 .( 39-100) مؤشرات محددة وقانلة للقياس للسياسة الجتماعية وحقوق اإلنسان 

شااأن جريمة التعذيب إلى القانون الجنا ي                        أ فااي  عنصاار منفصاا  ب 2019تموع/يوليج    16وفي  -7
 (100-95-96 ) . 



A/HRC/WG.6/40/LTU/1 

GE.21-15318 4 

 حماية حقوق الطفل  

  وقعات ليتوانياا على البروتوكو  الختياارة لتفااقياة حقوق الطفا  المتعلف باقجراء تقاديم  2015في عاا   - 8
البالغات. وأصااااااادر وعير الجااااااامان الجتماعي والعم  تعليماتج إلى فريف عام  خاا بقعداد مشااااااارول بشاااااااأن  

 . ( 10- 100، 9- 100) وتقديمج إلى الحزومة   2021تشرين األو /أكتوإلر    1التصديف على البروتوكو  بحلو   

                                                                         عد  البرلمان قانون أسااسايات حماية حقوق الطف   حيف فرح حظرا  على جميل  2017وفي عا    - 9
أشااااااااااااازا  العنف فاااااااااااااد الطف   بما في  لق العقاب البدني  وأوجب على الوالدين والممثلين القانونيين ا خرين  

نوفااااااااال أدوات موتلفة لتوعية    للطف  والدولة فااااااااامان حماية الطف . وتقو  وعارة الجااااااااامان الجتماعي والعم  
                                              ن ظمت حملة دعا ية للترويج للتنشاااااا ة األنوية  2020الجمهور وعيادة رفجااااااج للعنف فااااااد األًفا . وفي عا   

اإليجانية. فعلى ساااابي  المثا   تم خال  الحملة إعداد منشااااور موجج إلى ا باء واألوصااااياء واألًفا . وهو يقد   
 لق الحف في الحماية من أة شااااز  من أشاااازا  العنف  بما في    معلومات وافااااحة عن حقوق الطف   بما في 

 لق العقاب البدني. ويذكر المنشاااااور بأن تنشااااا ة األًفا  يجب أن تساااااتند إلى أسااااااليب غير عنيفة. وتم نشااااار  
تحديف للمعلومات  أجرة قدر كبير من ال  . و Mano dienynas  و     Tamoالمشااازلة في اليوميات اإلل ترونية   

التثقيفية حو  العنف فااااااااد األًفا   وأشاااااااازا  العنف  وكيفية تحديد العنف  وأماكن تقديم الطلبات للحصاااااااو   
على المسااااعدة في قسااام  منل العنف فاااد األًفا   على الموقل اإلل تروني للوعارة  وتم إعداد معلومات جديدة.  

بااء  واألوصااااااااااااايااء  وغيرهم من الممثلين القاانونيين للطفا    وهاذه المعلوماات موجهاة إلى األًفاا  والباالغين اا  
والمعلمينل. وهي مقدمة في شاااااااااز  جذاب  وتشااااااااارط أحزا  القوانين بطريقة بسااااااااايطة ومفهومة لعامة الجمهور.  
ويوفر التموي  ألنشطة المنظمات غير الحزومية الهادفة إلى تنظيم التدريب في مجا  التنش ة األنوية اإليجانية   

ارات للوالدين  واألوصااياء  وا باء بالتبني بشااأن مسااا   التنشاا ة األنوية  ودورات لتهي ة األساارة  وغيرها  والسااتشاا 
 . ( 120- 100،  118- 100،  117- 100،  116- 100،  115- 100،  114- 100) من األنشطة  

وتشااااااز  حماية حقوق الطف  إحدى األولويات الر يسااااااية لترشااااااح ليتوانيا لمجلس حقوق اإلنسااااااان  -10
 .2024-2022ل لحمم المتحدة للفترة التاب 

ومن أج  إنشاااااااااااااء نظا  دا م لحماية حقوق الطف  يوفر ممارسااااااااااااات موحدة تطبف في الدولة في  -11
مجا  صااااون وحماية حقوق الطف  ومصااااالحج المشااااروعة  ويزف  التصاااادة في الوقت المناسااااب لنتهاكات 
                                                                                            تلق الحقوق  واتوا  القرارات على وجج السااااارعة  و فااااال نظا  مركزة إلدارة وتنسااااايف حماية حقوق الطف .  

                                                                  ن قلت و يفة حماية حقوق الطف  على مساااااااااااتوى الدولة من البلديات إلى 2018تموع/يوليج   1             واعتبارا  من 
الدا رة الحزومية لحماية حقوق الطف  والتبني. وأصابحت هذه الدا رة المؤساساة المركزية لتنفيذ ساياساة حماية  

فا  في جميل القطااعاات على                                                                حقوق الطفا . وقاد ك ل فات بجااااااااااااااماان تنساااااااااااااايف اإلجراءات المتعلقاة بحقوق الط
عب هذه الدا رة في المناًف  وتر كت و يفة تقديم الودمات   نية والبلدية والمحلية. وتعم  شاا                                                                                                      المسااتويات الًو

على وجوب    2019-2018                                                                      للبلديات. ونصااات األحزا  المعد لة لقانون أسااااسااايات حماية حقوق الطف  للفترة 
جراء الذة يتعين على الساااااااااااالطات اتوا ه عند تلقي مث  اإلنالغ عن أة انتهاك محتم  لحقوق الطف   واإل

                                                                            واعت ر  بقهما  األًفا  كشااز  من أشاازا  العنف. ووفاال إجراء وافااح للتصاادة لالنتهاكات   هذا التقرير.
المحتملة  ول سايما العنف فاد األًفا   اول سايما الساتجابة الساريعة لمث  هذه الحالتل و دارة الحالت   

                                                                        م مساااااااعدة أكثر فعالية وشاااااامول  لحساااااار المعرفااااااة للوطر. وأ نشاااااا ت أفرقة متنقلة من وهو يهد  إلى تقدي 
                                                                                                    المهنيين تقد  المسااااعدة المزثفة لحسااار التي تمر بأعمات. ويعتبر إبعاد الطف  عن أسااارتج تدنيرا  من تدانير  

 .( 40-100)                                     المال  األخير  ويطبف رهنا  بق ن قجا ي 

ا2020وفي عااااا    -12  1يز النفااااا  في  لقااااانون التعليم اياااادخاااا  ح                 لقااااانون المعااااد    اعتمااااد البرلمااااان 
. ويزي  هذا التعدي  اإلمزانيات القانونية للتمييز فااد األفراد على أساااس احتياجاتهم ل2024أيلو /ساابتمبر  

  نا  توجيههم إلى العاادياةالتعليمياة الوااصاااااااااااااااة  وعلى وجاج التحادياد عاد  قبو  هؤلء األفراد في المادارس  
 .( 61-100)  موصصةمدارس 
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 المسائل المتعلقة بالشباب  

ني اأنشاطة مجلس الشابابل  وعلى  -13 يشاارك الشاباب في ليتوانيا في صانل القرار على الصاعيد الًو
صاااااااعيد المناًف اأنشاااااااطة مجالس الشاااااااباب البلديةل  وعلى الصاااااااعيد األوروإلي اأنشاااااااطة الحوار المنظمل. 
  ومجلس الشااااباب هو مؤسااااسااااة اسااااتشااااارية إلدارة شااااؤون الشااااباب تابعة لوعارة الجاااامان الجتماعي والعم 

ويعم  على أساس مجتمعي. ومجلس الشباب البلدة هو مؤسسة جماعية عامة تعم  تحت رعاية المجلس  
نياااة المعنياااة بااالحوار المنظم على  البلااادة ولااج مركز لجناااة دا ماااة أو مؤقتاااة. وتعمااا  األفرقااة العااااملاااة الًو

ي السااااااياسااااااات  المساااااااعدة في تنفيذ وتطوير عملية النقا  بشااااااأن موتلف الموافاااااايل نين الشااااااباب ووافااااااع
والمنظمات التي تعم  في مجا  قجااايا الشااباب. وتهد  هذه العملية إلى فاامان مراعاة آراء الشااباب عند 

 .( 43-100) صياغة السياسة المتعلقة بالشباب في التحاد األوروإلي 

وتوفر األماكن والمراكز المفتوحة للشااااااباب الظرو  الالعمة إلجراء اسااااااتشااااااارات مل مهنيين  وة  -14
ت عالية في مجا  الصاااااحة العقلية. والودمات متاحة لجميل الشاااااباب. وقد نصااااات خطة العم  لمنل مؤهال

                            معالجا  نفسااااايا  للمعاينة في   40  التي وافف عليها وعير الصاااااحة  على توفير 2024-2020النتحار للفترة 
ز  فردة أو فااااامن                                                                             المراكز و/أو األماكن المفتوحة للشاااااباب. ويمزن تقديم الساااااتشاااااارات تبعا  للحاجة ابشااااا 

 مجموعاتل  وتتراوط المدة عادة نين ساعة وساعتين.

  تنفذ ليتوانيا  مبادرة فاامانات الشااباب . ويجرة تنفيذ مشاااريل تركز على تفعي  2014ومنذ عا   -15
ال فاءات الجتماعية للشباب وتحفيزها وتعزيزها نهد  اإعادةل إدماجهم في سوق العم  و/أو نظا  التعليم.  

ساااااااابي  المثا   تقو  دا رة التو ي  التابعة لوعارة الجاااااااامان الجتماعي والعم  نتنفيذ مشاااااااارول  عيادة فعلى 
ال فاءات الجتماعية للشباب   الذة يستهد  الشباب العاًلين عن العم  وغير الملتحقين بالمدارس وغير 

ا رة التو ي . ويشااااااااااام  سااااااااااانة والمساااااااااااجلين لدى د  29و 16الملتحقين بالتدريب الذين تتراوط أعمارهم نين  
                                                         المشرول أيجا  توفير الستشارات من قب  المعالجين النفسيين.

   الذة Judamوتنفذ إدارة شاااااؤون الشاااااباب التابعة لوعارة الجااااامان الجتماعي والعم  مشااااارول   -16
سااااانة ااألشاااااواا الذين يعانون من  29و  15الذين تتراوط أعمارهم نين                             يساااااتهد  الشاااااباب األكثر فاااااعفا  

اإلدمان  أو يواجهون مشاااااااااك  قانونية  أو الذين يةيشااااااااون في دور للرعاية أو انتقلوا منها  وما إلى  لقل. 
ويهد  المشااااارول إلى خف  عدد الشاااااباب العاًلين عن العم  وغير الملتحقين بالمدارس وغير الملتحقين  

سنة من خال  التدخ  وتعزيز األنشطة التي تراعي احتياجات    29و 16بالتدريب الذين تتراوط أعمارهم نين  
الشاااااباب وقدراتهم. فعلى سااااابي  المثا   يمزن أن يحصااااا  الشااااااب على خدمات أخصاااااا ي  معالج نفساااااي   
  أخصا ي اجتماعي  محا   مدرس للغة الليتوانية أو اإلنجليزية  مستشار مالي  أخصا ي في شؤون التو ي  

   وما إلى  لق.

                                                                                   ومن نين األشاااواا الذين يتلقون دعما  إفاااافيا  في ساااوق العم  العاًلون عن العم  الذين تق   -17
سنة. فبقمزانهم الحصو  على الودمات الستشارية التي تقدمها دا رة التو ي  االستشارات    29سنهم عن 

 المهنية  والتوطيط الو يفي المهني  والستشارات النفسيةل.

. وتقد  كام  خدمات الرعاية 1996متاط في ليتوانيا منذ عا    سااااية المتوصااااصااااة ونظا  الرعاية النف  -18
  تقد  - الصاااحية العقلية األولية في الةيادات الوارجية لجميل المقيمين المساااجلين لدى مرفف للرعاية الصاااحية  
بيب نفساي  لحًفا                                                                                           الرعاية النفساية من ق ب   فريف من المهنيين في مراكز الصاحة العقلية اًبيب نفساي  ًو

       مركزا   116                                                                                  والمراهقين  ومعالج نفساااي  وأخصاااا ي اجتماعي  وممرح للصاااحة العقليةل. ويوجد حاليا  نحو  
نلدية. وإلقمزان المرفاى اأو أفراد أسارهمل التصاا  نهذه المراكز مباشارة دون إحالة   60للصاحة العقلية في 

 من ًبيب.
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وف  عدد األشااااواا المسااااجلين في  ومن أج  تحسااااين مسااااتوى توافر المساااااعدة النفسااااية  سااااي  -19
             شااااوص حاليا ل.  17 000ا شااااوص   10 000إلى   2021مراكز الصااااحة العقلية ل   ًبيب واحد في عا   

ومن المقرر توصااااايص أموا  إفاااااافية من صاااااندوق التأمين الصاااااحي اإللزامي لتنفيذ هذا القرار  من أج   
  ندأ 2020كز الصااااااحة العقلية. ومنذ عا  جملة أمور منها عيادة عدد المعالجين النفساااااايين الطبيين في مرا

تقديم الودمات المجانية التالية في مجا  الساالمة النفساية وتعزيز الصاحة العقلية في جميل مزاتب الصاحة  
معاينات فردية من قب  معالج نفسي  ويمزن تقديمها دون ال شف عن  5العامة في البلديات  ما يص  إلى  

ة لمعالجة اإلجهاد النفساااااااااااي  وفهم المشااااااااااااعر و دارتها  وجلساااااااااااات  الهوية عند الطلب  وجلساااااااااااات جماعي 
 لمجموعات المساعدة المتبادلة  والستشارات النفسية فمن مجموعات.

                                                                                       وتواصا  البلديات تنفيذ مبادرة تحساين صاحة الشاباب المعنونة  تنفيذ نمو ي مزي   وموسال لتوفير  -20
ن  لق هو الرإلط الشبزي نين مقدمي الرعاية الصحية  خدمات الرعاية الصحية المال مة للشباب . والهد  م

الحاليين وتحسااااااااااين تعاونهم في توفير رعاية صااااااااااحية أكثر فعالية للشااااااااااباب  وتنظيم تقديم خدمات الرعاية  
الصاااااااحية على أسااااااااس مبدأة  العتبة المنوفجاااااااة  و دارة الحالت  أة تقييم احتياجات الشااااااااب الذة جاء  

دمات  والتوساط عندما يتقد  الشااب بطلب إلى مؤساساات الرعاية الصاحية  للمعاينة  ووفال خطة لتقديم الو
                                                                                      الشااوصااية أو غيرها من مؤسااسااات القطال غير الصااحي. وفي الوصااف الذة جرى تحديثج مؤخرا  للنمو ي 
ني  تم                                                                                            المزي   والموسااااال لتوفير خدمات الرعاية الصاااااحية المال مة للشاااااباب والتنسااااايف على الصاااااعيد الًو

خوارعميات االحد من ا ثار الصاااحية الجاااارة لحمراح المنقولة عن ًريف التصاااا     تطوير/تحديف ثمان
الجنسااااااااااي  والحم  غير الموطط لج والكت اب  والمساااااااااااعدة في حالت العنف الجنسااااااااااي  والحد من عدد 
حالت النتحار وا ثار الصااااااااحية الجااااااااارة الناجمة عن إيذاء النفس  والحد من ا ثار الصااااااااحية الجااااااااارة  

دا  المؤثرات العقليةل. وهي تصااف إجراءات تعزيز الصااحة  وتقييم عوام  الوطر  وأنشااطة الوقاية  لسااتو
نلدية.  23                                                                               والمعالجة في حالة التصاااااااا  الشاااااااوصاااااااي. وسااااااايتم تنفيذ النمو ي المحد ث لتوفير الودمات في 

 سبف لعشر منها المشاركة في تنفيذ التدنير في فترة التموي  السابقة. وقد

الصااندوقل االذة  –وتتولى وعارة الصااحة إدارة صااندوق الدولة لتعزيز الصااحة العامة افيما يلي   -21
. وتستود  أموا  الصندوق في أنشطة الحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها  بما في  ل 2016أنشئ في عا   

 17وق    مو  الصااااااااااااااناد2020 لاق تمويا  مشاااااااااااااااريل للوقااياة واإلعالناات الجتمااعياة والبحوث. وفي عاا   
                                                                                            مشاااروعا  من مشااااريل المنظمات غير الحزومية وثالثة مشااااريل بحثية تهد  إلى تعزيز الصاااحة العقلية في  

 .( 140-100) ألف يورول  898,6ا المجتمل  

 المساواة بين الجنسين  

  تشاااااااااغ  المرأة منصاااااااااب 2020بعد انتواب البرلمان الجديد وتشااااااااازي  الحزومة الجديدة في عا   -22
                            وعيرا  في مجلس الوعراء. وفي  14منصااااااب ر يس الوعراء. وهناك ساااااات نساااااااء من أصاااااا   ر يس البرلمان و 

   وألو  مرة في التاريخ  شغلت المرأة منصب ر يس المحزمة الدستورية ومنصب المدعي العا .2021 عا 

ني الرابل لت اافؤ الفرا نين المرأة والرجا  للفترة   -23 . ففي  2021-2015ويجرة تنفياذ البرناامج الًو
   COVID-19                                                 تدنيرا  نرنامجيا   من نينها تدانير تتعلف بجا حة   58  على سااااااااااااابي  المثا   نفذ 2020ا  ع

مث  الساااااتشاااااارات النفساااااية والتعليمية والقانونية. ونفذت تدانير موتلفة من أج  تقليص الفجوة في األجور.  
 1الذة دخ  حيز النفا  في  ا  2020 حزيران/يونيج 25ويزرس قانون اإلدارة السااااااااااااتراتيجية الصااااااااااااادر في 

أناج  عناد إعاداد وثاا ف   ينص على  كمبادأ أفقيمبادأ المساااااااااااااااواة نين الجنسااااااااااااااين    ل 2021كاانون الثااني/ينااير  
التوطيط وتنفيذها  يجب مراعاة تعميم مراعاة المنظور الجنساااااااااااااااني في مراح  التوطيط والتنفيذ والرصااااااااااااااد 

نية للفترة  مبدأ ت افؤ الفرا للجميل  وتشاز  المسااواة نين    2030-2021والتقييم. وت رس خطة التقد  الًو
                                               المعد   لقانون التأمين الجتماعي الحزومي الصاااااااادر                                                 الجنساااااااين جزءا  ل يتجزأ منج أيجاااااااا . وينص القانون 
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على أنج يجب على مجلس صاااااااااندوق التأمين الجتماعي الحزومي  2020كانون األو /ديسااااااااامبر   23 في
التابل لوعارة الجامان الجتماعي والعم  أن يعلن عن متوساط األجور حساب نول الجنس  عندما يزون لدى  

 .( 49-46-100)   ثالثة منهم على األق  من النساء أو الرجا  صاحب العم  أكثر من ثمانية مو فين

 الحماية الصحية  

فر السااااتراتيجية اإلقليمية لمنظمة الصااااحة  تو . ( 141-100)  حماية الصااااحة الجنسااااية واإلنجانية -24
  العالمية بشااأن الصااحة الجنسااية واإلنجانية األهدا  والسااتراتيجيات التي يتعين على البلدان اتباعها. وتسااعى
ليتوانياا جااهادة إلى تنفياذ تلاق األهادا  والسااااااااااااااتراتيجياات امثا  األموماة الماأموناة  وفيروس نقص المنااعاة 

المشاااااك  الناشاااا ة عن األمراح المنقولة بالتصااااا  الجنسااااي  وإلرامج الوقاية من   البشاااارية/اإليدع  ومعالجة
ان عنف الرحم والثدةل من خال    خدمات الصاااحة اإلنجانية فقن في قوانينها. وإلهذه الطريقة   إدماجهاساااًر

ن في نظا  الرعاية الصاااااحية القا م. ويزود األشاااااواا المشااااامولون بالتأمين الصاااااحي اإللزامي  الذي مدمجة  
يحف لهم الحصاو  على خدمات الرعاية الصاحية الشاوصاية المدفوعة من ميزانية صاندوق التأمين الصاحي  

 اإللزامي  بجميل الودمات التي يحتاجونها.

توافر وساااااااا   منل الحم . وافف وعير الصاااااااحة على قوا م المنتجات الطبية القانلة للساااااااداد  التي  -25
ساااانة  ويسااااتشاااارن    20و 18ابات الال ي تتراوط أعمارهن نين  تنص على أن يوصااااف الليفونورجيسااااتري  للشاااا 

                 وفقا  لإلجراءات   - سنة    17و   15ًبيب أمراح النساء من أج  منل الحم   والفتيات الال ي تتراوط أعمارهن نين  
 التي وفعها وعير الصحة.

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  

على توفير  2023-2021تنص خطة العم  إلدماي األشاواا  وة اإلعاقة في المجتمل للفترة   -26
ص األموا  الالعمة                                                                                     األموا  الالعمة إلدماي األشااااااااااواا  وة اإلعاقة في المجتمل. وفي ك  عا   ت وصاااااااااا 

لوعارة   لرصاااااااااد تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشاااااااااواا  وة اإلعاقة إلدارة شاااااااااؤون المعوقين التابعة
ألف يورو من ميزانياة  70  - 2018إدارة المعوقينل  في عاا     –الجااااااااااااااماان الجتمااعي والعما  افيماا يلي  

ألف    48 -  2021ألف يورو  وفي عا    48 -  2020ألف يورو  وفي عا   52  -  2019الدولة  وفي عا  
اإلعاقة التابعة   يورو. وقد انوف  التموي  بساااابب تحوي  جزء منج إلى لجنة رصااااد حقوق األشااااواا  وة 

  تولت تلق اللجنة مهمة رصااااااااااااد تنفيذ  2019                                                         لمزتب أمين المظالم المعني نت افؤ الفرا. واعتبارا  من عا  
 .( 144-100) التفاقية 

وأدرجات الحزوماة  في خطاة تادانير نرناامج الحزوماة  التادانير الالعماة لتنفياذ اتفااقياة األمم المتحادة  -27
تقو  وعارة الجااامان الجتماعي والعم  بقعداد نرنامج لتهي ة ني ة مال مة و   لحقوق األشاااواا  وة اإلعاقة.

لحشاواا  وة اإلعاقة في جميل مجالت الحياة. ويجرة في البرنامج وفال اساتراتيجيات ليتوانيا الطويلة  
 .( 145-100) لت يي  البي ة لحشواا  وة اإلعاقة  ل 2030-2021ا األج  

ي ننية المباني بشااااااااروط التصااااااااميم العا   المنصااااااااوا عليها في  وينص قانون البناء على أن تف -28
                                                                                                      الوثا ف التقنية المةيارية للبناء  وفي الوثا ف المةيارية لساالمة المباني والغرح منها. وت حد د شاروط خاصاة  

المبااني                                                                                                        إ ا تم البنااء في المبااني وأعماا  الهنادساااااااااااااة المادنياة وفقاا  للمشااااااااااااااريل التاالياة  البنااء  إعاادة البنااء  تجادياد  
ط  وصااف مشاارول ر يسااي  إصااالط بساايط أو وصااف بساايط                                                                                           اإلصااالحات الر يسااية  البناء أو إعادة البناء المبساا 
لإلصااالحات في المباني الواردة في القا مة التي وافقت عليها الحزومة أو مؤسااسااة مرخصااة من قبلها  أو عندما  

ويجب ت يي  المباني وأعما  الهندسااااااااااااة المدنية    يتم تغيير الغرح من المبنى إلى ما هو محدد في هذه القا مة. 
                                                                                         هذه مل الحتياجات الواصة لحشواا  وة اإلعاقة وفقا  لشروط الوثا ف التقنية المةيارية للبناء. 
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وتقو  منظمة غير حزومية توتارها إدارة المعوقين للتحقف من امتثا  حلو  المشااااااااااريل للشاااااااااروط   -29
من خال  إجراء لتقاديم العطااءات. وتشاااااااااااااااارك المنظماة غير الحزومياة الموتاارة في أعماا  ت لي  إلنجااع  

 2 240       يا  من تشاييد المباني  ات األهمية بالنسابة لحشاواا  وة اإلعاقة. وفي المتوساط  يتم التحقف سانو 
من مشااااااااريل البناء  ات األهمية بالنسااااااابة لحشاااااااواا  وة اإلعاقة. وقد شااااااااركت المنظمة غير الحزومية 

اسااااااتشااااااارة بشااااااأن إعداد مشاااااااريل البناء.   563                                              ت ليفا  إلنجاع أعما  البناء  وقدمت في المتوسااااااط    668 في
على التوفير اإللزامي    2021عا                                                                 وتنص مشااااااااااااريل التعديالت التي سااااااااااات دخ  على قانون البناء اعتبارا  من  

التي يجب ت ييفها مل احتياجات األشاااااااااااااواا  وة اإلعاقة.    ،الهياك  اإللزاميةللوبرة في مجا  تصاااااااااااااميم  
                                                                                                   وسايقو  الوبراء بالتحقف من هذه المشااريل والموافقة عليها. وتقد  التعديالت المذكورة أحزاما  تنص على أن 

 مصاااالحة عامة  بما في  لق إمزانية وصااااو  األشااااواا  وة                                      إمزانية الوصااااو  إلى األماكن تشااااز  أيجااااا  
 .( 147، 146-100) اإلعاقة إلى األماكن 

                                                                            وعمال  بقااانون اإلدماااي الجتماااعي للمعوقين  تقااد  خاادمااات التااأهياا  المهني لحشااااااااااااااواااا  وة  -30
م  على أن اإلعاقة لتنمية أو اسااااااااتعادة إمزانية تو يفهم وعيادة فرا العم  المتاحة لهم. وينص قانون الع

يحص  األشواا  وة اإلعاقة على دعم إفافي في سوق العم . ولجمان فرا العم  لحشواا  وة 
اإلعاقة  فقنها توجااااال للتدانير الساااااارية لساااااياساااااة ساااااوق العم   مث  العمالة المدعومة  ودعم خلف فرا  

الساااااارية لساااااياساااااة ساااااوق  العم  االت يي ل  وتعزيز العم  الحر  والتدريب المهني  وغير  لق من التدانير 
 .( 148-100) العم  التي تهد  إلى الندماي في سوق العم  بأسرل ما يمزن 

                                                                                واألشااواا المعتر  نهم كأشااواا  وة إعاقة وفقا  لإلجراء المحدد في القانون  يحصاالون على  -31
الرعاية                                                                                       التأمين الصحي على نفقة الدولة اقانون التأمين الصحيل. ومن ثم  ي جمن حصولهم على خدمات  

الصااحية الشااوصااية ميسااورة الت لفة وجيدة النوعية. وتشاام  خدمات الرعاية الصااحية الشااوصااية اإلفااافية  
المقدمة لحشااواا  وة اإلعاقة على نفقة الدولة ما يلي  خدمات أجهزة ًب األساانان التعويجااية  وتوفير 

طبي المت ررة أو الاداعماة  خادماات معيناة لطاب األساااااااااااااارة والتمري  في المنز   وخادماات إعاادة التاأهيا  ال
 .( 148-100) وسداد ت الي  األدوية 

وينص القانون الجنا ي على توفير حماية قانونية أكبر لحشاااواا  وة اإلعاقة بفرح مساااؤولية  -32
جنا ية أشااد صاارامة في الحالت التي ترت ب فيها أة جريمة بقصااد التعبير عن ال را ية فااد مجموعة من 

مي إليها بساابب اإلعاقة. وإلموجب القانون الجنا ي  تعتبر مث  هذه الحالت  األشااواا أو فااد شااوص ينت 
 .( 150-100)                       روفا  مشددة للعقوإلة 

 إدماج األقليات القومية  

إدارة األقلياات القومياةل في تنفياذ   –شااااااااااااااااركات إدارة األقلياات القومياة التاابعاة للحزوماة افيماا يلي   -33
. وقدمت الوطة تدنيرين يسااااتهدفان صااااراحة األقليات  2019-2017خطة العم  لتعزيز عد  التمييز للفترة  

من الساااااازان من  ما يلي  إجراء البحوث عن المناًف التي تجاااااام أعلى عدد 4-1القومية. وشاااااام  التدنير  
األقليااات القوميااة  و عااداد المعلومااات والتاادريااب بشااااااااااااااااأن األقليااات القوميااة  وتعزيز الحوار نين الثقااافااات 

على األنشااااطة التي تعزع إدراك   5-1والتسااااامح  ونشاااار المعلومات عن فرا سااااوق العم . وركز التدنير  
نفذت إدارة األقليات القومية مشااااااارول  إدماي  الثقافات للتراث الثقافي لحقليات القومية والمهاجرين. و موتلف  

                                                                                           ممثلي األقليات القومية في ساااااااااوق العم  . وهو يهد  إلى الحد من التمييز ومنعج اساااااااااتنادا  إلى األساااااااااس  
  2023-2021المنصاااااااااااوا عليها في قانون ت افؤ الفرا. وتنص خطة العم  لتعزيز عد  التمييز للفترة 

 .(152-100)ت القومية فيما يتعلف باستشفا  لغة ال را ية على تدنير يهد  إلى عيادة وعي األقليا
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للفترة   -34 الليتواني  تو ي     2020-2015وقااااد عزعت خطااااة العماااا  إلدماااااي الرومااااا في المجتمل 
                                                                                          الروماا. وفي إًاار الوطاة الماذكورة ن فا ذ مشاااااااااااااارول  دعوناا نعما  مل الروماا  فرا عما  جاديادة وتحادياات  

 .( 162-100) جديدة  

  2024- 2020ومجلس الجماعات القومية  نتشزيلج الجديد  المزون من المرشحين المنتوبين للسنوات  - 35
. وهاذا المجلس  2020في اجتمااعاات المنظماات غير الحزومياة لحقلياات القومياة  شاااااااااااااارل باأعماالاج في عاا  

نية  عبارة عن هي ة اساااااتشاااااارية عامة تمث  األقليات القومية في المساااااا   المتصااااالة نتنسااااايف الساااااي  اساااااة الًو
جنساااية. وقد شاااارك المجلس في إعداد مفهو  تمثي  تاريخ   28لحقليات في ليتوانيا. وهو يجااام ممثلين عن 

                                                                                                      األقليات القومية في ليتوانيا  وهو مشارول القانون المتعلف باألقليات القومية. وي دعى ممثلو األقليات القومية 
ت القومية. ولر يس الوعراء مساتشاار خاا لشاؤون األقليات  إلى أفرقة عاملة تعالج المساا   التي تهم األقليا

  شاااااز  وعير التعليم والعلو  والريافاااااة اللجنة المعنية باألقليات 2020القومية. وفي كانون األو /ديسااااامبر 
القومية. وتقد  هذه اللجنة الرأة والسااتنتاجات لوعير التعليم والعلو  والريافااة أو المؤسااسااات األخرى بشااأن  

 .( 161، 100-160) المتعلقة نتعليم األقليات القومية  المسا  

وتعم  مجالس األقليات القومية كهي ات اساااتشاااارية عامة في عدة نلديات  مث  نلدية مدينة كاليبيدا   -36
وإللدية فيزاجيناس. وتساااااعد هذه المجالس البلديات في صااااياغة السااااياسااااات المتعلقة باألقليات القومية  وتمث  

المشااااورة والوبرة في معالجة القجااااايا السااااتراتيجية وغيرها من القجااااايا المتعلقة بالجماعات  مصااااالحها  وتقد  
اإلثنية  وتسااااااااعى إلى تعزيز إدماي وتنمية ثقافات األقليات القومية  و لى فاااااااامان الحفاظ على الهوية القومية 

لجماعات القومية  والمؤساااساااة والمسااااواة في مساااتوى الحياة لحقليات القومية. وتسااااعد المؤساااساااة العامة لبيت ا 
العامة لمركز كاوناس الثقافي لموتلف األمم  والمؤساساة العامة لمركز مجتمل الروما  والمؤساساة العامة لمركز 
الفنون الشاااااااااااااعبياة واإلثنوغرافياا لحقلياات اإلثنياة في ليتوانياا  على الحفااظ على الهوياة الثقاافياة لحقلياات القومياة 

 ام  في الحياة الجتماعية للبلد. ويشاااااااااااااارك ممثلو األقليات القومية ننشااااااااااااااط في الحياة الليتوانية واندماجها ال 
الساااياساااية امث  شاااغ  مناصاااب الوعراء ومساااتشاااارة الوعراء وأعجااااء البرلمان وأعجااااء مجالس الحزم الذاتي 

 .( 163-100، 162-100، 152-100، 59-100) وفي أنشطة األحزاب السياسية التقليدية   المحليةل 

  نشاااااااارت إدارة            أيساااااااار منال   القوميةولجع  المعلومات المتعلقة باإلًار القانوني لحقوق األقليات  -37
تشام  القوانين  وهي  األقليات القومية خالصاة قانونية من جزأين بعنوان  التنظيم القانوني لحقليات القومية    

 .( 51-100) والتوصيات القانونية الليتوانية والدولية 

وتنفاذ إدارة األقلياات القومياة نرنامج  إدماي األقلياات القومياة في المجتمل مل الحفااظ على هويتهاا   -38
                                                                                     وتنسف وتنفذ تدانير إلدماي الروما في المجتمل الليتواني. وقد ش ز ل ت أولويات أنشطة  2021-2018للفترة 

برناامج إلى إقااماة مجتمل مادني توجيهاات وأعماا  تنفياذ البرناامج الحزومي. ويهاد  ال  في فااااااااااااااوءالبرناامج  
متناااغم من خال  إدماااي تراث الجماااعااات القوميااة وتنميااة التنول الثقااافي  وتعزيز المعلومااات العااامااة عن 
األقليات القومية على نحو يتسااااااااااااام بالمساااااااااااااؤولية المدنية وعد  التمييز  وتعزيز مشااااااااااااااركة الجالية البولندية 

دا. ودعماات إدارة األقليااات القوميااة مشااااااااااااااااريل المنظمااات غير الليتوانيااة في إقااامااة تعاااون إيجاااني مل نولناا 
الحزومياة لحقلياات القومياة  وعزعت التعااون نين البلادياات والمنظماات غير الحزومياة لحقلياات القومياة في  
الحفااظ على ثقاافاة وتااريخ األقلياات القومياة وتمثيلهماا  ونظمات حلقاات دراسااااااااااااااياة لمعلمي مادارس األحاد من 

ميااة وحلقااات دراساااااااااااااايااة لتنميااة ال فاااءات لممثلي المنظمااات غير الحزوميااة لحقليااات القوميااة  األقليااات القو 
ودعمت مبادرات المراكز الثقافية ومراكز الندماي لحقليات القومية التي تعزع معرفة تاريخ وتقاليد األقليات  

اإلثنية في جنوب شاااااااااااارق  القومية في ليتوانيا  ومبادرات التعاون نين الثقافات ألًفا  وشااااااااااااباب الجماعات
ليتوانيا ومناًف أخرى من البلد  والبحوث األكاديمية حو  تاريخ األقليات القومية في ليتوانيا  ونشااااااااار ثقافة  
األقلياات القومياة في وسااااااااااااااا ط اإلعال  باقعطااء األولوياة للمشاااااااااااااااريل التي تمثا  تااريخ األقلياات القومياة في  



A/HRC/WG.6/40/LTU/1 

GE.21-15318 10 

ة الادولاة لتمزين األشااااااااااااااوااا المنتمين إلى األقلياات القومياة من ليتوانياا  ونفاذت تادانير ترمي إلى تعلم لغا 
دخو  ساااااوق العم  بأسااااارل وقت ممزن وفااااامان رفاههم الجتماعي والقتصاااااادة  ونظمت حملة إعالمية 
بعنوان  أسااماء. أماكن. تواريخ  على شاابزة التواصاا  الجتماعي حو  مساااهمة ممثلي األقليات القومية في  

   .( 55، 52-100) ية تنمية الدولة الليتوان 

                                                                        تم تشزي  فريف عام  إلعداد مشرول قانون بشأن األقليات القومية. وقد ع رح 2019وفي عا    -39
مشاااارول القانون ونوق  في إًار حوار اجتماعي مل ممثلي مجلس الجماعات القومية  وجماعات األقليات  

في فيلنيوس  -لعديد من المدن الليتوانية القومية  واألوساط األكاديمية  وممثلي المؤسسات والمنظمات في ا
وكاليبيدا وفيزاجيناس. وشااااملت المناقشااااات المسااااا   التالية  فاااارورة اعتماد قانون األقليات القومية  وتعليم 

   2021لغة الدولة  والتعاون مل مؤسااسااات الدولة والبلديات  ومفهو  وتعري   األقليات القومية . وفي عا   
 .( 158-153-100) ة قانون األقليات القومية تولت وعارة العد  صياغ

  في نرنامجها وفي خطة تنفيذه  الهتما  الواجب لقجااااايا  2020                              وأولت الحزومة المشااااز لة في عا   -40
األقلياات القومياة. ويتوخى البرناامج تحقيف أهمياة التراث الثقاافي الملموس وغير الماادة لحقلياات القومياة التي 

لى تةي  في ليتوانيا  وتنمية الحوار نين الثقافات  و شاااراك الجماعات اإلثنية والشاااباب في العمليات الثقافية ع 
نية واإلقليمية والبلدية  وكفالة الحريات المتعلقة بالهوية  وتسااااااااوة شاااااااروط نشااااااار الثقافة   المساااااااتويات الًو
والتعبير عن الاذات وتحقيف الاذات لحقلياات القومياة التي تةي  في ليتوانياا باالوسااااااااااااااا ا  القاانونياة. وإلرناامج  

                                           ة تنتظر حاليا  موافقة الحزومة عليها. ويهد  هو وثيقة استراتيجي   2030-2021تنمية الثقافة واإلندال للفترة 
نية   تعزيز الندماي ال ام  لحقليات القومية. -نرنامج التنمية هذا إلى تنفيذ هد  خطة التقد  الًو

تااريخ األقلياات القومياة في ليتوانياا. وفي   مثيا   وافف وعير الثقاافاة على مفهو  ت 2019وفي عاا    -41
تااااريخ األقلياااات القومياااة في    لتمثيااا   2022-2020خطاااة العمااا  للفترة    تمااات الموافقاااة على  2020عاااا   

ليتوانيا. وتشاااااااااارك الدولة والمؤساااااااااساااااااااات البلدية والمنظمات غير الحزومية لحقليات القومية في تنفيذ خطة  
العما  هاذه. ويهاد  المفهو  وخطاة عملاج إلى إثباات فاااااااااااااارورة تمثيا  تااريخ األقلياات القومياة في ليتوانياا   

                                                                                                      اريخ األقليات القومية الليتوانية إلى الجمهور باعتباره جزءا  ثقافيا  ودينيا  ولغويا  هاما  ووثيف الصاااااااااالة  وتقديم ت 
 بالهوية المت املة والدينامية لليتوانيا  وتهي ة الظرو  لعرفج بفعالية على الجمهور.

تعزيز إدمااي األقلياات    وتقو  إدارة األقلياات القومياة نتعري  الجمهور بااألقلياات القومياة عن ًريف -42
القومية  وعن ًريف كفالة إمزانية افااااااطالل ممثلي األقليات القومية ومنظماتها غير الحزومية باألنشااااااطة  
الالعمة للحفاظ على الهوية واللغة والثقافة القومية والتراث الثقافي والتاريخ القومي  والمشااااااااركة ننشااااااااط في  

وتتيح المراكز الثقافية لحقليات القومية العاملة في ليتوانيا تحقيف   الحياة الجتماعية والسااااااااياسااااااااية والثقافية.
 .( 57-100) هذا الهد  

. وقا   إدماي ممثلي األقليات القومية في ساااااااااااااوق العم  مشااااااااااااارول  القوميةونفذت إدارة األقليات  -43
ني للت ام  الجتماعي  وهو شاااريق المشااارول المذكور  نرصاااد وساااا ط اإلعال      وإلتحلي         يوميا  المعهد الًو

 . ( 60،  59- 100) المعلومات اليومية  وكي  يصور ك  وسيط من وسا ط اإلعال  موتلف األقليات القومية  

الروما  فرا عم  جديدة  وقد نفذ مشاااااارول إدماي الروما في سااااااوق العم  المعنون   فلنعم  مل  -44
                    اجتماعيا  في أنشااااطة  الجااااعفاء وتحديات جديدة . وخال  التنفيذ الناجح لهذا المشاااارول  شااااارك أفراد الروما 

 14               شااوصااا   وانجاامت   45اإلدماي الجتماعي والحلقات الدراسااية المتعلقة بالمساااواة نين الجنسااين اشااارك 
                                                 ة الريافااية  كما حجااروا دروسااا  في الموساايقى. واكتسااب امرأة إلى أنشااطة التمزين الموتلفةل  وفي األنشااط

 بع  المشاااركين مهنة  أو عادوا إلى نظا  التعليم  أو سااعوا إلى التعليم في مؤسااسااات التعليم العا   أو دخلوا 
.  في عقود عم   أو حصااالوا على شاااهادات في أنشاااطة معينة  أو ساااجلوا أنفساااهم لدى دا رة التو ي  
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جيم هاءل    -ورات في اللغة الليتوانية واللغة اإلن ليزية والقيادة االف تان باء وجيم  وحجااار أفراد من الروما د
                                                                                               ودورات في مجا  محو األمية الحاساااااوإلية  ومويما  بشاااااأن األنوة اإليجانية  وتدريبا  لتنمية مواهب الشاااااباب. 

رات العم  العملية وشااااركوا في نرنامج إرشاااادة  ودورات للتدريب المهني لتعزيز فرا العم   وتطوير مها
 . ( 162- 100) شوص من الروما في أنشطة الندماي الجتماعي    300                                      في مزان العم . ويشارك سنويا  أكثر من  

. وقاامات إدارة 2020-2015وقاد نفاذت خطاة العما  إلدمااي الروماا في المجتمل الليتواني للفترة   -45
وهي تواصااااااااا  الفاااااااااطالل بقدارتج    www.romuplatforma.ltاألقليات القومية بقعداد الموقل الشااااااااابزي 

                                                                                                   وتحااديثااج. ون فااذت تاادانير لتعزيز تعليم الرومااا وتمزين المرأة وعااد  التمييز. ودعماات إدارة األقليااات القوميااة 
                                                 تدنيرا  من تدانير خطة العم   ورصاااادتها. وإلالتعاون   15قلية الروما وتقاليدها  ونسااااقت ونفذت نشاااار ثقافة أ

                                                                                           مل المؤساااساااة العامة لمركز مجتمل الروما  ن ظم تعليم غير رسااامي ألًفا  الروما ومويم صااايفي لحًفا    
 حياء  كرى ونظمت أنشاااطة لحًفا  وال بار في صااافو  الحاساااوب  ونظمت دورات دراساااية للغة الدولة  و 

  المحرقة  وتوفير خدمات الوسااااااااااااًة نين الثقافات. وقد أدري البرلمان يو  إحياء  كرى اإلبادة الجماعية للروما
 .( 163-100) آب/أغسطسل في قا مة أيا  إحياء الذكرى   2ا 

وإلغية الحد من الساااتبعاد الجتماعي  يجرة اتوا  تدانير إلدماي الف ات المعرفاااة لالساااتبعاد   - 46
                                                                                            تمااعي في نظاا  التعليم والمجتمل الليتوانيين. ويمزن اعتباار أًفاا  الروماا مثاال  على هاذا النادمااي الج 

النااجح. ويجرة تعزيز العما  في مجاا  التعليم مل أساااااااااااااار الروماا التي لاديهاا أًفاا  في ساااااااااااااان ماا قبا  
في المدارس     المدرسااااااااااة. ويتم تنظيم لقاءات مل األساااااااااار التي لديها أًفا  في مرحلة ما قب  المدرسااااااااااة 

                                                                                        ومناقشااااااااة إمزانيات مرافقة األًفا  يوميا  إلى المؤسااااااااسااااااااات التعليمية  ونق  األًفا  إلى المؤسااااااااسااااااااات  
                                                                                          التعليمية والمناع  حيثما كان  لق ممزنا  اعلى سااااااااابي  المثا   نواساااااااااطة الحافالت المدرسااااااااايةل. ويجرة 

منة  والمدرساااااااااااون المبدعون  تعري  األسااااااااااار بالظرو  المؤاتية للتنمية ال املة للشاااااااااااوصاااااااااااية  البي ة ا  
والمسااااااااااؤولون  والمهنيون الموتصااااااااااون بالدعم الترإلوة  وخدمات المطاعم  وإلناء القدرات االموساااااااااايقية   
والريافااااااية  والفنية  وما إلى  لقل. إن تعزيز اسااااااتودا  الحف في التعليم المؤسااااااسااااااي في مرحلة ما قب  

أساااااار الروما التي لديها أًفا  في ساااااان ما قب  المدرسااااااة وفي مرحلة الطفولة المبزرة احوارات فردية مل  
المدرسااااةل هو أحد التدانير التعليمية المثبتة فعاليتها في المؤسااااسااااات التعليمية لمرحلة ما قب  المدرسااااة.  
                                                                                              ففي نلدية مقاًعة أوكميري  على سااااااااابي  المثا   يعتبر التحاق أًفا  الروما بالمدارس جيدا . ومن أج   

ت مبزر نين ًالب الروماا  تشااااااااااااااجل المادارس الطالب على المشاااااااااااااااركاة  الحاد من ترك المادارس في وقا 
النشاااااطة في حياة المجتمل المدرساااااي  و شاااااراك أًفا  الروما في موتلف أنشاااااطة التعليم غير الرسااااامي. 
ويجرة تنظيم حوارات مل ا باء واألًفا  بشااااااأن مسااااااا   الترإلية الجنسااااااية  والفرا التعليمية في مجا   

                                                                       لق من المسااا    ات الصاالة. وت بذ  محاولت لتحفيزهم بقعطاء أمثلة إيجانية   التوطيط الو يفي  وغير 
 . (163- 100)من حياة أفراد الروما  

 إدماج المهاجرين  

على تنظيم حمالت إعالمية بشاااااااااااأن   2020-2017تنص خطة العم  لتعزيز عد  التمييز للفترة  -47
المبادرات الرامية إلى إدماي األجانب  وفهم التنول  وتعزيز الحوار نين الثقافات. وتنص خطة العم  بشاااأن 

                                           تدنيرا  لتحساااااااين ما يلي  التشاااااااريعات والعمليات  39على  2020-2018إدماي األجانب في المجتمل للفترة 
وء  والتعاون نين المؤسااااسااااات في مجا  إدماي األجانب وملتمسااااي المتعلقة بقدماي األجانب وملتمسااااي اللج

اللجوء  و دماجهم في نظا  ساااااااااااااوق العم   ونتا ج اندماجهم في ساااااااااااااوق العم   و دماي ملتمساااااااااااااي اللجوء  
واألجانب في نظا  التعليم  وشاروط حصاو  األجانب على الودمات الجتماعية وخدمات الرعاية الصاحية.  

                                                                                  ا  إلى تشجيل التعاون نين األجانب والمجتمعات المحلية  والحد من التمييز فد األجانب  وتسعى تلق التدانير أيج 

http://www.romuplatforma.lt/
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وتحساااين إدماي النسااااء األجنبيات من خال  تحساااين حالة حقوقهن  ورصاااد عمليات إدماي األجانب وتنفيذ  
يل توق 2021 السااااااااياسااااااااات الواصااااااااة نهم و جراء البحوث بشااااااااأنها. وإلموجب هذه الوطة  تم في أوا   عا 

 تعزيز  من خطة العم  1-9. وخال  تنفيذ التدنير  عقدين لمشاااااااااريل تتعلف نتنفيذ حمالت لتعزيز التسااااااااامح
المبادرات المجتمةية للمقيمين الليتوانيين واألجانب في البلديات الليتوانية من أج  مسااااااااااااعدة األجانب على 

فيااذ مشاااااااااااااااااريل ترمي إلى تعزيز  عقود لتن   3توقيل    2021الناادماااي في المجتمل المحلي   جرى في عااا   
المبادرات المجتمةية من خال  إيالء اهتما  خاا إلدماي الشاااباب والنسااااء من المهاجرين في المجتمعات 

 .( 165-164، 60-59-100) المحلية 

  وافقاات الحزومااة على إدخااا  تعااديالت على وصااااااااااااااف إجراءات تقااديم الاادعم 2020وفي عااا    -48
منحوا حف اللجوء. وتهد  التعديالت إلى إنشااااااااااااااء نظا  أكثر مرونة الحزومي إلدماي األشاااااااااااااواا الذين  

لتوفير دعم الاادولااة لالناادماااي  وإلااالتااالي تحفيز الناادماااي. وإلاادأ رإلط دعم الناادماااي بااالحتياااجااات والفرا 
                                                                                             الفردية لملتمساااااي اللجوء  والتي تؤخذ في العتبار أيجاااااا  عند وفااااال خطة إدماي فردية ل   ملتمس للجوء  

 (100-166 ). 

ني لصااااااااااااااناادوق اللجوء والهجرة واإلدماااي   -49 وسااااااااااااااعاات المشااااااااااااااااريل المنفااذة في إًااار البرنااامج الًو
إلى تحسااين  رو  اسااتقبا  ومةيشااة ملتمسااي اللجوء  مل التركيز نوجج خاا على   2020-2014 للفترة

قدمت  األشااااااواا الجااااااعفاء  و لى عيادة معرفة ملتمسااااااي اللجوء بحقوقهم وواجباتهم. وخال  فترة البرنامج   
خدمات موتلفة لملتمساااااي اللجوء اخدمات اجتماعية وقانونية ونفساااااية  وخدمات الترجمة  والدعم بالمالبس 
واألغذية ومنتجات النظافة الصاحيةل. وإلغية توسايل وتحساين البنية األسااساية و رو  الساتقبا   ندأ تنفيذ  

في مركز   الجااااعفاءل لملتمسااااي اللجوء مشاااارول توفير أماكن اإلقامة البديلة لملتمسااااي اللجوء  فتم نناء مهج
 .( 168-100) تسجي  األجانب 

ة المقاًعات 2019وحتى عا    -50                                                                             كانت ت ق د   بانتظا  إلى الوحدات المعنية بالهجرة في مقار شاااااًر
                                                                                             التعليمات المنهجية بشااااأن امتثا  األشااااواا عديمي الجنسااااية الذين يةيشااااون في اإلقليم المزو د بالودمات  

ن الجنسااية وإلشااأن إجراءات إعال  هؤلء األشااواا بأساااليب الحصااو  على الجنسااية الليتوانية. ألحزا  قانو 
ة.  2019وإلعد إصااااالط نظا  إدارة الهجرة في عا                                                         لم ت ترك أة وحدات معنية بالهجرة فاااامن نظا  الشااااًر

هجرة في ليتوانيا. وأصااابحت إدارة الهجرة التابعة لوعارة الداخلية هي المؤساااساااة الر يساااية التي تقد  خدمات ال
                                                                                           ونظمت إدارة الهجرة تدريبا  لمو فيها بشااااأن قجااااايا الجنسااااية واألشااااواا عديمي الجنسااااية. وكان التدريب 

إدارة الهجرة بشااااااأن اكتساااااااب   لعمالءيهد  إلى فاااااامان التطبيف الموحد لقانون الجنسااااااية وتقديم المشااااااورة  
ألشااااواا عديمي الجنسااااية ودعتهم إلى   وفااااعت إدارة الهجرة قا مة بأسااااماء ا2020الجنسااااية. وفي عا  

رساااالة   2 158  أرسااالت 2020إجراء مشااااورات بشاااأن إمزانية الحصاااو  على الجنساااية الليتوانية افي عا   
 57                                               شااااوصااااا  من الودمات السااااتشااااارية إلدارة الهجرة  وقد     139إعالمية إلى عديمي الجنساااايةل. واسااااتفاد 

                                             شااوصااا  منهم مواًنا  ليتوانيا . وأحد أسااباب عد   15                                            شااوصااا  منهم ًلبات للحصااو  على الجنسااية  وأصاابح  
   قيا  عديمي الجنسية بطلب الحصو  على الجنسية هو الفتقار إلى الموارد المالية. ولمساعدة هؤلء األشواا 

       شاوصاا    20تم تزويدهم بمعلومات بشاأن إمزانية الحصاو  على الدعم من المنظمات غير الحزومية. وتقد  
  طلبات إلى جمةية الصاااااليب األحمر الليتوانية واساااااتفادوا من مسااااااعدتها المالية للحصاااااو  من عديمي الجنساااااية ب 

                                                 شاااااوصاااااا  من عديمي الجنساااااية مواًنين ليتوانيين  وانوف   221  أصااااابح  2020على الوثا ف. وفي عا   
 .( 170-100، 169-100، 168-100، 167-100)  2 683عدد هؤلء األشواا في ليتوانيا إلى 

مجتمل المثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجنسااااي ومغايرة الهوية الجنسااااانية والمجتمعات األخرى  حماية 
  ات الصلة من التمييز
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للفترة   -51 التمييز  بمجتمل   2020-2017توخاااات خطااااة العماااا  لتعزيز عااااد   تتعلف  تاااادانير  اتوااااا  
والمجتمعات األخرى  ات الصااااالة.  المثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجنساااااي ومغايرة الهوية الجنساااااانية 

ت اااافؤ الفرا من خال  نرامج التنمياااة وخطاااة العمااا  لتعزيز عاااد  التمييز   وساااااااااااااايسااااااااااااااتمر تنفياااذ تااادانير 
                                                                       . وقد أ عد ت صاااااااااااااايغة جديدة لقانون ت افؤ الفرا تهد  إلى توساااااااااااااايل نطاق الحماية 2023-2021 للفترة

 .( 94، 81، 76، 75، 50-100) مان                                                        القانونية من التمييز  ويجرة النظر فيها حاليا  في البرل

  وافف وعير التعليم والعلو  والريافاااااااااااااة على نرنامج الصاااااااااااااحة العامة والتثقي  2016وفي عا   -52
مدرس   800                                                                                    الجنساااااي وتهي ة األسااااارة االبرنامج العا ل. وأثناء تنفيذه  ن ظمت دورات تدريبية احجااااار حوالي 

مبادئ توجيهية منهجية  وتمت اسااتشااارة األًرا   حلقات دراسااية بشااأن التثقي  الجنسااي وحدهل  ووفااعت  
.                                                                                                       المهتمة. وتتجاااااامن خطة تدانير تنفيذ هذا البرنامج نما ي ومذكرة ورسااااااوما  نيانية لتنفيذ البرنامج في المدارس 

متاااحااة على موقل   ل https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/slrusا وجميل المعلومااات عن هااذا البرنااامج  
 Ugdymo sodas    على شاااااااااااااابزة اإلنترنت فيhttps://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/3054 .

وإلعد إجراء مشاااااااااااااورات عامة  تم تغيير اساااااااااااام البرنامج العا  فأصاااااااااااابح  البرنامج العا  للمهارات الحياتية . 
وتنص خطاة العما  لتعزيز   ./https://www.mokykla2030.ltالبرناامج متااط على اإلنترنات في   وهاذا

على تدنير  توفير التدريب للشاااااباب ولمن يعملون مل الشاااااباب في مجا     2023-2021عد  التمييز للفترة 
 التثقي  الجنسي .

وتشااااااااير المبادئ التوجيهية لتحديف البرامج العامة التي أقرها وعير التعليم والعلو  والريافااااااااة في   -53
يتعين  إلى كون ال فااءة الجتمااعياة والعااًفياة وأساااااااااااااالوب الحيااة الصااااااااااااااحي من ال فااءات التي   2019عا   

                                                                                                تنميتها. وتنص المبادئ تحديدا  على مزافحة كرا ية المثلية الجنساااية والتمييز. وينص عنصااار ال فاءة على 
أنج ينبغي للطالب أثناء تنفيذ البرنامج  إدراك مشاااااااااعر ا خرين  واحترا  ا راء الموتلفة  والعترا  بأوجج  

وح  النزاعات نين األشاااااااواا بشاااااااز  نناء   التشاااااااابج والختال  نين الناس  والتواصااااااا  والتعاون ننجاط 
لب المسااااااااعدة  عند القتجااااااااء  وتقديم المسااااااااعدة على النحو المناساااااااب   ومقاومة التأثيرات السااااااالبية  ًو
والتصااااار  بمساااااؤولية عند اتوا  القرارات والتمزن من توقل عواقبها  والمشااااااركة في نناء المجتمل المحلي  

 .( 82، 76-100)  والرفاه العا 

 مكااحة جرائم الكراهية ومختلف أشكال التمييز ومظاهر التطرف  

  قامت وعارة الداخلية  بالشاتراك مل مزتب المدعي العا  ومزتب مفت  2020-2018في الفترة   -54
أخالقيات الصااااحفيين  نتنفيذ مشاااارول  تعزيز التصاااادة لجرا م ال را ية وخطاب ال را ية في ليتوانيا  الممو  

نارنااااااااماج إًاااااااار  األوروإلاي    فاي  لاالتاحااااااااد  الاتاااااااابال  والاماواًاناااااااة  والامساااااااااااااااااااااواة  . ل 2020-2014ا الاحاقاوق 
 (https://vrm.lrv.lt/en/news/the-final-conference-of-the-hate-crime-prevention-project-

was-held ) .  

  شز  وعير الداخلية فريف عم  لتعزيز التصدة بفعالية لجرا م ال را ية وخطاب  2020وفي عا    -55
ال را ية في ليتوانيا. ويشااااااااااااارك في أعما  الفريف العام  ممثلون عن وعارة الداخلية  ومزتب المدعي العا   

ة  و دارة األقليات القومية  ومزتب مفت  أ خالقيات الصااااحفيين  ومزتب أمين المظالم المعني و دارة الشااااًر
منظمة غير حزومية. وتتمث  مهامج الر يسااااااااااية   11نت افؤ الفرا  ووعارة الجاااااااااامان الجتماعي والعم   و

في  بحااف إمزااانيااات عيااادة فعاااليااة مزااافحااة جرا م ال را يااة وخطاااب ال را يااة وتقااديم المقترحااات بشاااااااااااااااأنهااا.  
 ة بارت اب جرا م ال را ية والتمييز  وأسااااابانها و روفها  وإلغية التصااااادةتحديد التهديدات  ات الصااااال وإلغية

ة  يجرة رصاااااد المعلومات التي تعمم  لها في الوقت المناساااااب وإلطريقة ساااااليمة فااااامن اختصااااااا الشاااااًر
ة أيجاااااااااا  بقجراء تجرإلة  الدوريات الفترافاااااااااية .   على                                                                                        الجمهور على شااااااااابزة اإلنترنت. وتقو  إدارة الشاااااااااًر

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/slrus
https://www.mokykla2030.lt/
https://vrm.lrv.lt/en/news/the-final-conference-of-the-hate-crime-prevention-project-was-held
https://vrm.lrv.lt/en/news/the-final-conference-of-the-hate-crime-prevention-project-was-held
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ة ألداء مها  الدورية الفترافااية. وتشاام  أنشااطتهم اليومية المها  التالية  اختيار ثالث  وتم ة من أفراد الشااًر
رصاااااااد شااااااابزات التواصااااااا  الجتماعي  وتقييم المعلومات الواردة  وجمل المعلومات اإلفاااااااافية  والتشااااااااور 

ة الليتوانية في عا   ن أنشااطة الوقاية  على الجدو  الزمني بشااأ 2021واإلنالغ. ووافف المفوح العا  للشااًر
اة تنفيااذهاا. وينص الجاادو  الزمني على تادنير  عقااد اجتماااعاات مل  العاااماة التي يتعين على أفراد الشااااااااااااااًر
جماعات األقليات و/أو الجماعات التي قد تعاني من السااااااااااااتبعاد الجتماعي ااألشااااااااااااواا  وو اإلعاقة   

إلى  لقل . وإلموجب هذا التدنير  يتعين على واألقليات القومية  واألقليات الجنسااااية  واألقليات الدينية  وما 
ة في المجتمعات المحلية  فاامن المنطقة التي توجاال إلشاارافهم  عقد اجتمال ك  سااتة أشااهر  أفراد الشااًر
على األق  مل ك  من جماعات األقليات و/أو الجماعات التي قد تعاني من الساااااااااااتبعاد الجتماعي. وفي 

ة مل تلق  250  تم عقد 2021النصف األو  من عا                                                        اجتماعا . وخال  الجتماعات  يتواص  أفراد الشًر
الجماعات ويقدمون المعلومات الوقا ية  ات الصاالة  ويقدمون المشااورة للجماعات بشااأن القجااايا التي تثير  

، 66-100،  64-100،  63-100،  62-100،  61-100،  56-100،  54-100،  50-100) قاالاااقاااهاااااااا  
100-67  ،100-69  ،100-65  ،100-68  ،100-70  ،100-72  ،100-73  ،100-74  ،100-78 ،
100-79 ،100-83 ،100-81 ،100-82 ،100-84 ،100-85 ). 

ني  تعرب إدارة األقلياات القومياة عن موقفهاا  -56 وعنادماا تبرع مظااهر لل را ياة على المسااااااااااااااتوى الًو
 بقدانة أة شز  من محاولت التحري  على ال را ية القومية في ليتوانيا.

تحااديااف البرامج العااامااة. ويولي   2019وأتاااحاات المبااادئ التوجيهيااة لتحااديااف البرامج العااامااة لعااا    -57
                                                                                                  مشااااااااااااارول نرنامج التاريخ اهتماما  أكبر للتنول القومي والديني في ليتوانيا  ويؤكد على تاريخ شاااااااااااااعب ليتفاك  

ة ترإلط المافي بالحافر  وشعب الروما االثقافة واإلنجاعات والمحرقةل. ويقد  البرنامج موافيل جديدة هام
 التراث والذاكرة.  اكرة القرن العشاااااااارين وتراثج في ليتوانيا الحالية. التراث الصااااااااعب لنظامين شااااااااموليين في  
ليتوانيا   أماكن المجاعر الناعية والساااااااااوفياتية في ليتوانيا  بانيرياة  قلعات كاوناس  معسااااااااازر ماسااااااااايزاة  

                                                           الذكرى في المحيط المباشاار . وقد أ عدت مشاااريل للبرامج العامة أو أماكن أخرى إلحياء  مانورتوساازوليناة  
 .  ( 71- 100(   ل /https://www.mokykla2030.lt/bp-projektaiالتي سيتم تحديثها امتاحة للجمهور في  

                                                    كبيرا  لمحرقة الروما. وهي تشااااااجل المناقشااااااات بشااااااأن حقوق                                        وتولي إدارة األقليات القومية اهتماما    -58
اإلنسااااااااان ومحرقة الروما  وتنشاااااااار المعلومات والمواد المنهجية  وتنظم التدريب للعاملين في مجا  التعليم   
والشاباب الليتوانيين من الروما  والناشاطين في مجا  حقوق اإلنساان  وتساهم في مبادرات المنظمات الدولية 

 8ير الحزومياة  وتمو  فعاالياات إحيااء  كرى اإلباادة الجمااعياة للروماا واليو  الادولي للروماا اوالمنظماات غ
 .( 56-100) نيسان/أنري ل وتشارك فيها 

                               نظاما  لتقديم المسااااااااعدة لجاااااااحايا    2021وينشااااااائ قانون مسااااااااعدة فاااااااحايا الجرا م الجنا ية لعا   -59
 فقنج اأفراد أسااااارتجل ى رسااااامية بشاااااأن الجريمة  شااااازو  الجريمة. وإلغ  النظر عما إ ا كان الجاااااحية قد قد 

                               الحصاااااو  مجانا  وعلى نحو سااااارة على   نوساااااعج انوساااااعهملساااااو  يزون    حساااااب احتياجاتج ااحتياجاتهمل 
المسااااااااعدة التي يقدمها مركز المسااااااااعدة وال يانات التي تقد  المسااااااااعدة  و لق قب  وأثناء وإلعد اإلجراءات  

- 100، 104-100،  102-100،  101-100، 100-100،  99-100، 98-100، 97-100) الجناا ياة  
105 ،100-106 ،100-107، 100-110 ). 

 منع العنف العائلي  

ة والمؤسااااااااااسااااااااااات  2017في عا   -60                                                                             ندأت وعارة الداخلية بحثا  تطبيقا  بعنوان  التعاون نين الشااااااااااًر
  وتطبيف التدانير الوقا يةالعنف العا لي وفاامان التصاادة لج بفعالية  التعر  على مظاهر المهتمة األخرى في  

ص الموقل الشابزي لوعارة الداخلية   لنشار المعلومات  ات الصالة     www.bukstipri.lt                                                    ااألسااليبل . وي و صا 
  واإلحصاااءات المتعلقة بجااحايا العنف العا لي  ونشاار المعلومات بانتظا  عن سااب  الحصااو  على المساااعدة.

https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/
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                                                                   عقدت وعارة الداخلية اجتماعا  بشأن إمزانيات التقد  بطلب للحصو   2019تشرين الثاني/نوفمبر    25وفي  
على أمر بالحماية من العنف في ليتوانيا. وخال  الجتمال المذكور  تم التوصاااااااااااا  إلى اتفاق بشااااااااااااأن أمر 

تحسااين التعاون نين  الحماية من العنف. وأدت توصاايات البحوث ونتا ج المناقشااات إلى إدراي أحزا  بشااأن  
المؤسااااسااااات وتوفير حماية أفجاااا  للجااااحايا في مشاااارول إعادة صااااياغة قانون الحماية من العنف العا لي. 
فعلى ساااااااااااااابي  المثا   أنشاااااااااااااائ معهد للحماية من العنف  وتحا  التقارير إلى مركز المساااااااااااااااعدة المت املة 

أ أ  كان هناك نقص في البيانات المتوصااصااة بصاار  النظر عما إ ا كان التحقيف السااانف للمحاكمة قد ند
ووفااعت أحزا  بشااأن التدريب العا  والمتوصااص ودورات تجديد المعلومات للعاملين   الالعمة للشاارول فيج 

في مجاا  الوقااياة والحمااياة وتقاديم المسااااااااااااااااعادة في مجاا  العنف العاا لي. ويجرة التشااااااااااااااااور باانتظاا  مل 
 خرين أثناء صياغة القانون.المنظمات غير الحزومية والشركاء الجتماعيين ا 

جيدة  ومعقدة ومنسااااااقة و                                                                وفي تنفيذ قانون الحماية من العنف العا لي  تقد   مساااااااعدة متوصااااااصااااااة   -61
لجااااحايا العنف العا لي في جميل أنحاء ليتوانيا. ويزداد تموي  مراكز المساااااعدة المتوصااااصااااة ك    نوعيةال

ألف    750  -  2018ألف يورو من ميزانياة الادولاة  وفي عاا     740  تم توصاااااااااااااايص  2017عاا   في عاا   
  1  530  –   2021يورو  وفي عااا     آل    1  504  –   2020ألف يورو  وفي عااا     1  500  –   2019يورو  وفي عااا   

 ألف يورو.

 منع االتجار بالبشر  

تقد  المساااااااااااعدة لجااااااااااحايا التجار عن ًريف المنظمات غير الحزومية. وقد تم فاااااااااامان توفير  -62
المسااااعدة الجتماعية المتسااااوية لجاااحايا التجار بالبشااار ويجرة تنظيمها  وتشاااجيل الجاااحايا على العودة 

ا وكذلق منل                                                                                        إلى المجتمل وسااااوق العم . وي  ف  توافر المساااااعدة ونوعيتها وتنساااايقها في جميل أنحاء ليتواني 
ألف   80  تم توصااايص  2017التجار بالبشااار. ويزداد تموي  المنظمات غير الحزومية ك  عا   في عا   

ألف يورو  وفي   190  -  2019ألف يورو  وفي عاا     165  -  2018يورو من ميزانياة الادولاة  وفي عاا   
ينص قااانون . و ل 127   123-100ا ألف يورو    300  -  2021ألف يورو  وفي عااا     245  -  2020عااا   

                                                                                            معد   بشاااااااااأن المسااااااااااعدة القانونية المزفولة من الدولة على توفير شاااااااااروط أكثر مالءمة لتقديم المسااااااااااعدة  
القانونية المزفولة من الدولة لجااااااااحايا التجار بالبشاااااااار. وتتعاون الدا رة المعنية نتقديم المساااااااااعدة القانونية  

المنظمات غير الحزومية بالتوسااااااط في المساااااااعدة المزفولة من الدولة مل المنظمات غير الحزومية. وتقو   
 .( 126-100) على اختيار المحامين لتمثي  مصالح فحايا هذه الجرا م 

  التي أقرها وعير الداخلية 2019-2017وتم تنفيذ خطة العم  لمزافحة التجار بالبشااااااااااااار للفترة  -63
على أرإلل مها   2022-2020. وتنص خطة العم  الجديدة لمزافحة التجار بالبشار للفترة 2016في عا  

اتعزيز التنسايف وتحساين مزافحة التجار بالبشار على مساتوى الدولة والبلديات  وتحساين التحقيقات الساابقة  
مها  الجديدة من التدانير وال 65للمحاكمة  وتعزيز مسااااااااااااعدة الجاااااااااااحايا  وتجديد تدريب المهنيينل  وعلى  

  ساااااااتنفذ تدانير ومها  الوطة  2022و  2020والمساااااااتمرة لمزافحة التجار بالبشااااااار. وفي الفترة نين عامي  
،  121-100، 112-100) وعارة  ومنظماات  ومؤسااااااااااااااسااااااااااااااات  وإلع  من البلادياات   16الماذكورة من قبا  

100-122 ،100-124 ،100-125 ،100-127 ). 

 من الفقرتنفيذ األهداف االستراتيجية والحد   

نياة للفترة  -64                                          على أهادا  يمزن تحاديادهاا كمياا  وقيااسااااااااااااااهاا في    2030-2021تنص خطاة التقاد  الًو
 .( 139-100) مجالي السياسة الجتماعية وحقوق اإلنسان على حد سواء 
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                                                                                      وفي ليتوانيا  ي ح د د الدخ  المجاااااامون على أساااااااس المبالت األساااااااسااااااية التالية  قاعدة المعاشااااااات   -65
التقاعدية الحزومية  والمعا  األسااساي للتأمين الجتماعي الحزومي  والراتب األسااساي للسااساة  والقجااة  

بلدية  والسااااااتحقاقات  ومو في الدولة  ومو في الودمة المدنية  ومو في مؤسااااااسااااااات المواعنة الحزومية وال
الجتمااعياة األساااااااااااااااسااااااااااااااياة  وماا إلى  لاق. وتحادد جميل المباالت باالسااااااااااااااتنااد إلى إمزاانياات ميزانياة الادولاة  

. ويشاااارك في تحديد بعجاااها شاااركاء اجتماعيون امث  المبلت األسااااساااي  والفترافاااات على المساااتوى ال لي
 في الودمة المدنيةل. وقد اعدادت المبالت المستود  لحساب رواتب الساسة  والقجاة  ومو في الدولة  ومو 

  وكذلق معاشااات  المحروميناألساااسااية لالسااتحقاقات الجتماعية والمساااعدة الجتماعية النقدية لحشااواا  
المسااعدة الجتماعية المدفوعة لحشاواا  وة اإلعاقة أو اليتامى أو كبار السان الذين لم يزملوا بعد الفترة 

 .( 137-100)  2021                                                لى التأمين الجتماعي  و لق اعتبارا  من نداية عا  الدنيا الالعمة للحصو  ع

ويجرة باسااااااااااتمرار اسااااااااااتعراح القوانين والسااااااااااياسااااااااااات الجتماعية وتقييمها وتنفيذها لمنل الفقر  -66
والسااتبعاد الجتماعي. وفي الساانوات األخيرة  أولي مزيد من الهتما  للحد من الفقر في صاافو  العاملين  

لودمات الجتماعية اعيادة الحد األدنى لحجور الشاااااااااااهرية  ومقدار الدخ  المعفى من الجااااااااااارا ب  ولتنمية ا
لذوة الدخ  المنوف   ولحشواا  وة اإلعاقة  ولمن يقومون نترإلية األًفا ل. واإلجراءات الموطط لها 

ت غير                                                                                حاليا  هي  توصااااايص الودمات على أسااااااس فردة من خال  إشاااااراك المجتمعات المحلية والمنظما
الحزومية قدر اإلمزان  والجمل نين الدعم الجتماعي واإلدماي في سااااااوق العم  من أج  تحسااااااين وفاااااال 

                                                                                      و عادة النظر في مبالت معينة من المسااااااااااعدة الجتماعية وعيادة هذه المبالت رهنا  نتوافر الجاااااااااعفاءالناس 
 .( 138-100) الموارد المالية 

 ( 131-129-100) تحسين ظروف السجن   

  اعتمد البرلمان تعديالت على القانون 2019يجرة توسيل نطاق تطبيف ندا   السجن. ففي عا   -67
الجنا ي  وقانون تنفيذ العقوإلة  وقانون اإلفراي تحت المراقبة. وهي تنص على اسااااااااااااااتودا  ندا   للسااااااااااااااجن 

ايال  وتم توسااااااايل  نتواتر أكبر اتعليف تنفيذ العقوإلة  الغرامة  تقييد الحرية  المسااااااااهمة في صاااااااندوق الجاااااااح
                                                                                                  نطاق إمزانيات تطبيف اإلفراي المشااااروط  وقد و فااااعت تدانير لزيادة فعالية إعادة إدماي المدانين اجتماعيا  
في المؤساااااااساااااااات اإلصاااااااالحية اإشاااااااراك المنظمات غير الحزومية  واساااااااتودا  أدوات الرصاااااااد اإلل ترونية  

  انوف  2018المجتملل. ومقااارنااة بعااا     والتوطيط المحاادد األهاادا  لعمليااات إعااادة إدماااي الماادانين في
  2018كانون الثاني/يناير   1في الما ة اعدد الساااجناء في  23,6عدد الساااجناء في أماكن الحتجاع ننسااابة 

 ل.5 207نلت   2021حزيران/يونيج 1  وفي 6 815  نلت

مار في                                                                               ويجرة تحسااين  رو  احتجاع المدانين والمحتجزين. وي جااطلل حاليا  بأعما  إعادة اإلع -68
   2021أماكن الحتجاع  كما يتواصااا  العم  المتعلف نبناء ساااجن جديد في سااايولياة. وفي منتصاااف عا   

 في الما ة شاغرةل. 29ا لم ت ن أماكن الحتجاع مزتظة 

 التحديات المتبقية اي تنفيذ التوصيات -جيم 

 حماية الحياة األسرية، والقانون المتعلق بالشراكة  

ت المحزمة الدساااااااتورية بأن األسااااااار  باإلفاااااااافة إلى األسااااااار القا مة على   قجااااااا 2011في عا   -69
                                                                                           الزواي  تحظى أيجااااااا  بالحماية والدفال عنها بموجب الدسااااااتور. وأكدت المحزمة  في حزمها الصااااااادر في  

                                                                                       أن المفهو  الدساااتورة لحسااارة محايد جنساااانيا  وأن جميل األسااار التي تمتث  للمفهو  الدساااتورة 2019عا  
ظى بالحماية. ويساااااااااااااتند هذا المفهو  إلى العالقة الدا مة أو الطويلة األمد نين أفراد األسااااااااااااارة   لحسااااااااااااارة تح

والمساؤولية المتبادلة  والتفاهم  والرتباط العاًفي  والمسااعدة نين أفراد األسارة  والعز  الطوعي على القبو  
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مة الدسااااااااتورية أن العالقات  بممارسااااااااة حقوق وواجبات معينة. ويفترح الفقج القانوني الصااااااااادر عن المحز
                                                                                           القانونية نين األشاااااااواا الذين يةيشاااااااون معا   فيما يتعلف بالممتل ات وغير الممتل ات  يجب أن توجااااااال  

 للتنظيم والحماية القانونيين  دون المساس بمبدأة المساواة وعد  التمييز.

القوانين و فااااااافاء الشااااااارعية    تغيير  2020                                                وقد أدر جت األغلبية الحاكمة  التي تشااااااازلت بعد عا    -70
 في اتفاق ال تال . ويواصااااا  البرلمان مناقشاااااة مفهو  هذه الشاااااراكة  وقد                  محايدة جنساااااانيا  الشاااااراكة  ال على

  أعاد البرلمان مجموعة مشااريل القوانين التي قدمتها مجموعة  2021                                  أ عدت عدة مشااريل للقانون. وفي عا  
وتقترط هذه المشااريل تنظيم العالقات المتعلقة بالممتل ات   من أعجااء البرلمان إلى من صااغوها لتحساينها.

والعالقات الشاوصاية غير المتعلقة بالممتل ات نين األشاواا غير المتزوجين ول ن المتسااكنين  وعالقات  
المل ية للشاركاء مل أًرا  ثالثة. واقترط بع  أعجااء المعارفاة تدعيم اتفاقات المسااكنة  التي يمزن أن 

 . ( 92،  86،  80- 100)                                                                    س فقط األعواي ول ن أيجا   على سبي  المثا   األقارب الذين يةيشون معا  يدخ  فيها لي 

 االعتراف بالمركز القانوني لمغايري الهوية الجنسانية  

                                                                            صااااااغت وعارة العد  قانونا  بشاااااأن العترا  بالهوية الجنساااااانية. ول نج لم يعتمد 2017في عا   -71
  أن تقييد الحقوق الشوصية على 2019ية  بموجب حزمها الصادر في عا   بعد. وأكدت المحزمة الدستور 

من الدساااااتور. وهناك نقا   29أسااااااس الهوية الجنساااااانية هو أحد أشااااازا  التمييز المحظورة بموجب المادة 
حو  ما إ ا كان من الجارورة ت ريس هذا األسااس من التمييز في القانون من أج  فامان حقوق مغايرة  

                                                                                      انية على نحو كا  أو ما إ ا كان الفقج الدساااااتورة كافيا  لجااااامان الحماية الفعالة من التمييز الهوية الجنسااااا 
 .( 94-93-100) على أساس الهوية الجنسانية 

 حماية المرأة من العنف: التصديق على اتفاقية اسطنبول  

  وقعت ليتوانيا اتفاقية اسااااااطنبو . وقد أصاااااادرت ليتوانيا  نتوقيعها على التفاقية  2013في عا   -72
ج  مشااااااارول قانون التصاااااااديف على                                                                                           إعالنا  بأن التفاقية ساااااااتطبف بما يراعي أحزا  الدساااااااتور ومباد ج. وسااااااا 

 .( 97، 20-15-100)  2018التفاقية  المقد  من الر يس  في البرلمان في عا  

نية الالعمة لتنفيذ التفاقية مسااتمرة. وإلاإلفااافة إلى  لق    ول تزا  عملية -73 تحسااين التشااريعات الًو
وافف وعير الجاااااامان الجتماعي والعم  على خطة العم  لمنل العنف العا لي وتقديم المساااااااعدة للجااااااحايا 

 .( 106-98-100)  2021لعا  

 ( 149-100) دخول المستشفى والعالج غير الطوعيين   

من قانون حقوق المرفاااااااااى والتعوي  عن األفااااااااارار التي لحقت بصاااااااااحتهم   14تحظر المادة  -74
من القانون المدني العالي الطبي غير الطوعي اباسااااااتثناء توفير خدمات الرعاية   26-2و  25-2والمادتان  

 الطبية الطار ة عندما يزون المري  غير قادر على التعبير عن إرادتج ننفسجل.

من القانون المدني وقانون رعاية الصاااااااااحة العقلية االصااااااااايت الجديدة  التي  26-2ة              وعمال  بالماد -75
  يمزن  بالنساابة للمري  المصاااب بافااطرابات عقلية وساالوكية ل 2019أيار/مايو  1دخلت حيز النفا  في 

ويرف  العالي في المستشفى  إدخالج المستشفى بشز  غير ًوعي لمدة ل تتجاوع ثالثة أيا  عم   و لق 
   ا كان من المعقو  الساااتدل  من سااالوك المري  و/أو من نيانات موفاااوعية أخرى على وجود خطر حقيقي إ 

                                                                                                  بأن ي لحف المري   جراء أفعالج أو إغفالج  فااااررا  كبيرا  بالصااااحة و/أو الحياة و/أو الممتل ات الواصااااة بج 
أن يلتمس على الفور  أو بمن حولج. وإلعد دخو  المستشفى بشز  غير ًوعي  يجب على الطبيب النفسي

موافقة المري  الوطية على عالجج. و  ا كان المري  غير قادر على تقدير مصاااااااااالحتج بشااااااااااز  معقو   
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وإلالتالي ل يمزن الحصااااااااااااااو  على الموافقة على عالجج  يمزن عالي المري  بشااااااااااااااز  غير ًوعي لفترة 
شااااأ التحدة المتمث  في كيفية التوفيف تتجاوع ثالثة أيا  عم . وفي محاولة لتحسااااين اللوا ح القانونية  ين  ل

نين تطبيف أحزاا  اتفااقياة األمم المتحادة لحقوق األشااااااااااااااوااا  وة اإلعااقاة وأحزاا  اتفااقياات مجلس أوروإلاا. 
 ويجرة التشاور مل السلطات العامة والمهنيين الصحيين وممثلي المجتمل المدني بشأن هذه المسألة.

األمراح المعادياة نين البشاااااااااااااار ومزاافحتهاا على شااااااااااااااروط  من قاانون الوقااياة من   9وتنص الماادة  -76
و جراءات فارورة دخو  المساتشافى و/أو العزلة الجارورية للمرفاى الذين شاوصات إصاانتهم بمرح معد  
واألشاااواا المشاااتبج في إصاااانتهم بمرح معد بعد أن كانوا على اتصاااا  بشاااوص يعاني من مرح معد  

ن ثالثاة أًبااء على األقا  القرار بشااااااااااااااأن اإلقااماة الالعماة في  وحااملي العواما  المعادياة. وتتواذ لجناة مؤلفاة م
المسااااتشاااافى و/أو العز  الالع  ومدتج  ويوافف على القرار ًبيب تابل للبلدية. ويتم إنالغ المري  أو ممثلج 

                                                                                    وي بل ت بما لديج من حقوق والقيود المفروفااة عليها. ويوجاال األشااواا لجاارورة دخو  المسااتشاافى   بالقرار.
  إلى أن يصااااااااااااابح المري  غير مؤ  لحشاااااااااااااواا ا خرين  و لق دون قرار من المحزمة لمدة و/أو العز 
أيا  تقويمية. وفي الحالت التي يطبف فيها اإلدخا  الجااااااارورة إلى المساااااااتشااااااافى و/أو العز   7أقصااااااااها  

                                                                           الجاااااارورة للمرفااااااى بساااااابب مرح معد خطير بشااااااز  خاا  ي فرح بسااااااببج الحجر الصااااااحي في كام  
توذ الطبيب المعالج القرار بشاأن اإلدخا  الجارورة إلى المساتشافى و/أو العز  الجارورة  أرافاي الدولة  ي 

ومدتج. وفي هذه الحالة  يتم تطبيف اإلقامة الجاااارورية في المسااااتشاااافى و/أو العز  الجاااارورة لحشااااواا  
دون                                                                                         حتى أحد هذين التاريوين  أيهما كان أبزر  عندما ل يعود الشوص يشز  خطرا  على ا خرين  ول ن

قرار من المحزمة لمدة أقصااااااااها شاااااااهر واحد  أو إلى أن يعطي الشاااااااوص أو ممثلج القانوني الموافقة على 
                                                                                   اإلقامة في المسااااااتشاااااافى و/أو العز . و  ا    المري  يشااااااز  خطرا  على األشااااااواا ا خرين  ل يجوع 

 6زمة لمدة أقصاااها  تمديد شااروط اإلقامة الجاارورية في المسااتشاافى و/أو العز  الجاارورة إل من قب  المح
       شاااااااهرا .   24أشاااااااهر  على أل تتجاوع الفترة اإلجمالية  6أشاااااااهر  ويمزن ت رار  لق لمدد أخرى تصااااااا  إلى 

                                                                                                   والجمهور والمهنيون يولون اهتماما  أق  لهذا الجانب من جوانب التنظيم القانوني  ول ت جرى مناقشااااة نشااااطة  
 بشأن الحاجة إلى تحسين القوانين في هذا المجا .

 ساعدة المريضات الالئي تعرضن للعنف الجنسيم  

  وافف وعير الصاااحة على وصاااف تقديم خدمات الرعاية الصاااحية الشاااوصاااية إلى 2021في عا   -77
بمؤساساات    الوصافل. ويحدد الوصاف الشاروط المتعلقة  -اإلناث الال ي تعرفان للعنف الجنساي افيما يلي 

الصاااااحة الشاااااوصاااااية الذين يقدمون خدمات الرعاية  الرعاية الصاااااحية الشاااااوصاااااية  والموتصاااااين في مجا  
الصااحية الشااوصااية للمريجااات الال ي تعرفاان للعنف الجنسااي  وأماكن العم  واألجهزة الطبية لمؤسااسااات  

 الرعاية الصحية الشوصية التي تقد  هذه الودمات  و جراءات تنظيم وتوفير هذه الودمات.

الجيدة للمريجااااات الال ي تعرفاااان للعنف ولجاااامان تقديم خدمات الرعاية الصااااحية الشااااوصااااية  -78
الجنساي  ساتقو  مؤساساة الرعاية الصاحية الشاوصاية  التي تقد  الودمات للمريجاات الال ي تعرفان للعنف 

. وسااااتوفر خمس من مؤسااااسااااات الرعاية الصااااحية  على مدار الساااااعةالجنسااااي  نتقديم المساااااعدة المت املة 
 الشوصية هذه الودمات.

عندما يشاااااااتبج أخصاااااااا ي ًبي  يقد  الودمات في مؤساااااااساااااااة للرعاية وينص الوصاااااااف على أنج   -79
الصااحية الشااوصااية  نوقول عنف جنسااي أو يشااوصااج  تنق  المريجااة إلى أقرب مؤسااسااة للرعاية الصااحية  
الشااااااوصااااااية تقد  تلق الودمات. وعند نق  المريجااااااات  ساااااايزون من الممزن التصااااااا  بمركز المساااااااعدة 

رد تقديم الودمات الالعمة  سااايتعين على األخصاااا ي الطبي  المتوصاااصاااة للحصاااو  على المسااااعدة. وإلمج
 توفير المعلومات عن مراكز المساعدة المتوصصة وتفاصي  التصا  نها.
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وتتجااااامن مرفقات الوصاااااف الشاااااروط المتعلقة بالبحف عن الحيوانات المنوية ألخذ عينات منها    -80
ة للفحص والتحقيف  وتشااااااويص األمراح  و جراء التحليالت الساااااامية بعد العنف الجنسااااااي  و عداد المريجاااااا 

المنقولة بالتصاا  الجنساي والوقاية منها بعد العنف الجنساي  وم ء الساتمارات  وكذلق وصاف اإلصاابات 
                   وت ح د د السااااااااتمارة   الميزانيزية  والتوصاااااااايات المتعلقة بمنل الحم  في حالت الطوارئ  والوقاية من ال زاع.

لمستنيرة للمريجة  واستمارة نروتوكو  التحقيف مل فحية العنف الجنسي  الالعمة للحصو  على الموافقة ا
 وما إلى  لق.

  ساااااااايطلب من المهنيين الذين 2022أيار/مايو  1                                      وينص الوصااااااااف أيجااااااااا  على أنج اعتبارا  من   -81
يقدمون الودمات للمريجااات الال ي تعرفاان للعنف الجنسااي اساات ما  دورة تدريبية خاصااة لتقديم مث  هذه 

 .( 141-100) ساعدة الم

 تمويل مؤسسات حقوق اإلنسان  

                                                                      ي سااااااااعى إلى فاااااااامان حصااااااااو  مؤسااااااااسااااااااات حقوق اإلنسااااااااان على التموي  ال افي وتمزينها من  -82
ألف يورو لمزتب أمين  75              خ صاااااااااااص مبلت 2018الفاااااااااااطالل بمهامها. على سااااااااااابي  المثا   في عا   

. غير أنج  2020-2019لمبلت في الفترة             وخ صااااص نفس ا  المظالم في البرلمان إلنشاااااء و يفتين جديدتين 
 .( 132، -36-31-100ا                                                                 وفقا  للمؤسسات  اتها  لم يتم بعد الحصو  على مستوى كا  من التموي  

 التخطيط االستراتيجي  

نية جديدة لحقوق اإلنسااااان في اجتمال الوعارات الموتصاااة   -83 نوقشاااات إمزانية وفاااال خطة عم  ًو
. نيد أنج تقرر  على 2017ومزتب أمين المظالم في البرلمان ولجنة حقوق اإلنسااااااااااان في البرلمان في عا  

ي                                                                                       المدى الطوي   عد  وفاااااااااااال خطة من هذا القبي  نظرا  إلى أنج يجرة وفاااااااااااال العديد من خطط العم  ف 
موتلف المجالت الموافاااااايةية  وأن وفاااااال خطة إفااااااافية لن يشااااااز  قيمة مجااااااافة كبيرة. غير أنج  من 
النااحياة العملياة  ل يزا  هنااك تحاد يتمثا  في تحادياد المسااااااااااااااا ا   ات األولوياة في مجاا  حقوق اإلنسااااااااااااااان  

ثا ف التوطيط  وتنساااااايف األنشااااااطة الرامية إلى كفالة موتلف جوانب حقوق اإلنسااااااان  والتي تنفذ في إًار و 
 . ( 38- 37- 100)                                                                                      الموتلفة. وتوجد أيجا  تحديات معينة في تقييم مستوى التقد  المحرع في حماية حقوق اإلنسان 

 التثقيف اي مجال حقوق اإلنسان  

يجرة الفاااااطالل بعدد من أنشاااااطة التثقي  في مجا  حقوق اإلنساااااان في ليتوانيا. فعلى سااااابي   -84
                                                                                                   المثا   نظمت وعارة الوارجية  بالتعاون مل شااااركاء دوليين  تدريبا  بشااااأن أمن المعلومات موجها  للمنظمات  

بالشتراك مل اللجنة    الليتوانية غير الحزومية العاملة في مجا  حقوق اإلنسان. واستجافت وعارة الوارجية 
نية لحقوق اإلنسااااااان  والمؤسااااااسااااااات األكاديمية   المعنية بحقوق اإلنسااااااان في البرلمان  والمؤسااااااسااااااات الًو
ني األو  لحقوق اإلنسااااااان  الذة نوقشاااااات خاللج التحديات  والساااااافارات األجنبية في فيلنيوس  المنتدى الًو

ني لحقوق اإلنسااااان في الساااانوات                                                     التي يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسااااان. وتواصاااا   عقد   المنتدى الًو
 .( 142 ، 136، 134-133-100) الالحقة 

وتتولى وعارة العد  مسااااااااااااااؤولية تنظيم التثقي  القانوني  الذة يشاااااااااااااام  التثقي  في مجا  حقوق   -85
اإلنساااان. في حين أن الوعارات التي تنساااف قطاعات محددة مساااؤولة عن التثقي  بشاااأن المساااا   األفااايف  

وعالوة على  لق  يجااااااااااااااطلل مزتاب أمين المظاالم في البرلماان وهي اات أخرى من نول أمين المظاالم          نطااقا . 
                                                                                         ندور ها . غير أن التنساايف نين أنشااطة موتلف المؤسااسااات ساايئ نساابيا . ومن أج  تحسااين مهمة التنساايف 

  2021في مجاا  التثقي  القاانوني  بماا في  لاق في مجاا  حقوق اإلنساااااااااااااااان  قررت وعارة العاد  في عاا   
 .( 45-100) إنشاء وحدة داخلية مسؤولة عن التثقي  القانوني 
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 تنفيذ االلتزامات الدولية الطوعية -       ثالثا   

  2022تتقد  ليتوانيا نترشااااايحها إلى مجلس حقوق اإلنساااااان التابل لحمم المتحدة للفترة نين عامي  -86
. ويسااتند تطلل ليتوانيا إلى العجااوية في مجلس حقوق اإلنسااان إلى خبرة اإلصااالحات الديمقراًية  2024و

وساااياساااتها الوارجية  القا مة على احترا  حقوق اإلنساااان  وساااياساااة التحاد األوروإلي بشاااأن حقوق اإلنساااان  
القا مة على مبادئ الحرية والديمقراًية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون وصنل القرار على المستوى المتعدد 
األًرا   والحوار الوثيف مل المجتمل المدني. ويشاااااااز  نرنامج الحرية والديمقراًية أحد المبادئ الر يساااااااية 

                                                  ية في مجلس حقوق اإلنسااان التابل لحمم المتحدة  وعمال  لسااياسااة ليتوانيا الوارجية. وكعجااو كام  العجااو 
بمبدأة عالمية حقوق اإلنسااااااااااان وعد  قانليتها للتجز ة  سااااااااااتواصاااااااااا  ليتوانيا تعزيز حماية حقوق اإلنسااااااااااان 

 والحريات األساسية.

وإلالنظر إلى ما تجاااااااااااااطلل بج ليتوانيا من عم  على الصاااااااااااااعيد الدولي وخبرتها في ميدان حقوق   -87
وأولويات ساااياساااتها الوارجية  وساااياساااة التحاد األوروإلي في مجا  حقوق اإلنساااان  والتجاهات اإلنساااان  

                                                                                                العالمية في مجا  حماية حقوق اإلنساااااااااااااان  وأحزا  البرنامج الحزومي  فقن ليتوانيا ساااااااااااااتولي اهتماما  كبيرا  
حقوق اإلنسااااااان لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسااااااان  وحقوق الطف   وحقوق األشااااااواا  وة اإلعاقة  و 

أثناء النزاعات المسالحة. وساتواصا  ليتوانيا أنشاطتها في الدفال عن حقوق النسااء والفتيات  وحرية التعبير   
وساااااااتتصااااااادى ليتوانيا    وحرية التجمل السااااااالمي وت وين الجمةيات  وأمن الصاااااااحفيين  وحرية الدين والمعتقد.

الرقمنة  وحماية البيانات  والذكاء الصطناعي   تأثير   -ننشاط لحخطار الجديدة التي تهدد حقوق اإلنسان 
وتغير المناخ  واألوإل ة الناش ة  والهجرة  على حقوق اإلنسان  وستدعو إلى العم  الجماعي إليجاد الحلو   

 وتتعهد ليتوانيا بمواصلة تحسين حالة حقوق اإلنسان في البلد. الالعمة للتغلب على هذه التحديات.

 والجهود المبذولة للتغلب عليهاآخر التحديات   -       رابعا   

 الجائحة  

بعد أن أعلنت الحزومة  بموجب قرار  عن أو  حجر   الحصاااااو  على خدمات الرعاية الصاااااحية. -88
  نظم القرار المذكور خصا ص  2020آ ار/مارس    14في أرافي ليتوانيا في    COVID-19صحي بسبب  

                                     والوارجيين  فجااال  عن القرار الصااادر عن  توفير خدمات الرعاية الصااحية الشااوصااية للمرفااى الداخليين
نياة في    -وعير الصااااااااااااااحاة   بشااااااااااااااأن تنظيم عما   2020آ ار/ماارس   16قاا اد الادولاة لعملياات الطوارئ الًو

                    أ ج لت العمليات الصاااااحيمؤساااااساااااات الرعاية الصاااااحية بعد اإلعالن عن الحجر الصاااااحي. وخال  الحجر  
للمرفاى الداخليين. وفيما يتعلف بودمات   الطوارئ دمات  الجراحية وعمليات الساتشافاء المقررة  وتم تقديم خ

الرعاية الصاحية الشاوصاية للمرفاى الوارجيين  أعطيت األولوية لتقديم الودمات عن بعد اوصاف األدوية 
والمسااعدات الطبية  والساتشاارات  و صادار وتمديد الشاهادات اإلل ترونية للعجز عن العم   والتشااور نين  

بارات والفحوصاااات الالعمة  وما إلى  لقل. ولم تقد  خدمات و جراءات التشاااويص األًباء  ووصاااف الخت 
                                                                                                 بالتصاا  المباشار إل في الحالت التي يؤثر فيها عد  تقديم هذه الودمات إلى المري  تأثيرا  مباشارا  على 

لتوفير                                                                                      تدهور صااحتج أو يؤدة إلى فاارورة تقديم المساااعدة الطبية الالعمة لج. وت فرح شااروط أق  صاارامة  
                                                           خدمات الرعاية الصحية تبعا  لتغير الحالة الوإلا ية في البلد.

تغيير القواعد الساابقة لتقديم خدمات الرعاية الصاحية أثناء الجا حة.   2020وتم في حزيران/يونيج   -89
                    لم ي عل ف توفير 2020تشاااااااارين الثاني/نوفمبر   4وإلعد أن أعلنت الحزومة عن الحجر الصااااااااحي الثاني في 

 ت الرعاية الصحية الشوصية المقررة للمرفى الوارجيين والداخليين.خدما
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وافف وعير الصااااااااااحة على وصااااااااااف اإلجراء الواا نتنظيم تلقيح  .COVID-19التلقيح فااااااااااد  -90
 –نواسااااطة اللقاط الذة تم شاااارا ه على نفقة الدولة افيما يلي   ل COVID-19ا  سكورونا فيرو الساااازان فااااد 

توفير  وشااااااااااااااروط   COVID-19ويحادد هذا اإلجراء شااااااااااااااروط توزين ونقا  لقااحات  .  ل COVID-19لقااط  
  COVID-19و جراءات دفل ت االي  خادماة التلقيح. ويتم التلقيح نلقااط     COVID-19المعلوماات عن لقااحاات  

 الطوعية  والشرعية  والقتصاد  والعقالنية  والمسؤولية  والمساءلة.                            وفقا  للمبادئ التالية  مبدأ 

 رفجااات المحزمة اإلدارية اإلقليمية في فيلنيوس دعوى  اساااتعراح مشاااروعية إجراءات إدارة األعمة.  -91
رفعتها مؤسااسااة خاصااة للرعاية الصااحية بشااأن التعوي  عن األفاارار الناجمة عن القيود المفروفااة بساابب 

  ابما في  لق القيود المفروفاة على حركة األشاواا  والنشااط القتصاادة  وتنظيم العم ل.الحجر الصاحي  
                                                                                         وخل صاااااااات المحزمة إلى أن الحزومة بقعالنها حالة الطوارئ والحجر الصااااااااحي في البلد في شااااااااباط/فبراير  

ً عن في هذا القرار أما 2020وآ ار/مارس  محزمة                                                                              لم تتجاوع ساااااااالطاتها وأن قرارها كان دسااااااااتوريا . وقد 
 أعلى درجة وهو ا ن قيد النظر.

. وافف وعير الاداخلياة على خطاة التادانير ( 101-97-100)   إدارة التهادياد المتزاياد للعنف العاا لي -92
وتتجاااااااااامن الوطة تدانير  .  COVID-19الوقا ية من العنف العا لي خال  فترة الحجر الصااااااااااحي بساااااااااابب 

إفااااافية لمساااااعدة فااااحايا العنف العا لي خال  فترة الحجر الصااااحي وتحسااااين السااااتجابة لحالت العنف 
ًريف الرسااااا   القصاااايرة المرساااالة إلى رقم هاتف العا لي. وتنص الوطة على إمزانية ًلب المساااااعدة عن  

  وعلى تدانير إفاافية لنشار المعلومات عن كيفية الحصاو  على المسااعدة. وهي تساهم في  112الطوارئ 
ة في تعزيز أمن سااااااازان الري . وأوصااااااايت البلديات بالتعاون مل مراكز   تنفيذ خطة عم  سااااااالطات الشاااااااًر

ء من أماكن العز  التي توفرها البلديات  حيثما أمزن   المساااااعدة المت املة المتوصااااصااااة  وإلتوصاااايص جز 
 لجحايا العنف العا لي.

                                                           نظمت وعارة الداخلية اجتماعا  مشاتركا  نين المؤساساات بشاأن 2021كانون الثاني/يناير    12وفي  -93
وحجاااااااااار هذا الجتمال .  COVID-19                                                     منل العنف العا لي  نظرا  لتأثير الحجر الصااااااااااحي بساااااااااابب مرح 

                                                                               لمؤسااااااسااااااات والمنظمات غير الحزومية العاملة في مجا  العنف العا لي. وت عقد بشااااااز  دورة ممثلون عن ا
 اجتماعات عن بعد مل ممثلي وعارة الجمان الجتماعي والعم  امرة ك  أسبوعينل.

 حالة الطوارئ بشأن المهاجرين الذين يعبرون الحدود البيالروسية بصورة غير قانونية  

   2021ء من نيالروساااااايا  الذة عاد أكثر من عشاااااارة أفااااااعا  في عا   إن تدفف ملتمسااااااي اللجو  -94
                                                                                          يشاااااز  تحديا  حديثا . ومعظم هؤلء من غير مواًني نيالروسااااايا. ومن المحتم  أن يزونوا فاااااحايا لالتجار 
                                                                                                  بالبشااااار باتجاه أوروإلا الغرإلية. وتساااااتجيب المؤساااااساااااات الليتوانية للحالة  وهي توفر تمويال  إفاااااافيا  لحماية  

مسااااااي اللجوء  وتنسااااااف اإلجراءات مل الشااااااركاء في التحاد األوروإلي  وتسااااااعى إلى معالجة هذه حقوق ملت 
المساألة على الصاعيد الدولي. ويمنح المهاجرون فرصاة العودة الطوعية إلى نلدهم  ويقد  لهم الدعم المالي 

 .الجعفاءويولى اهتما  خاا للمهاجرين   الالع  لذلق.
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