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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 

 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير  24

 تجميع بشأن ليتوانيا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
والتقرير تجميع للمعلومدا  الواردة في تقدارير هاتدا  المعداهددا  واإلترالا  ال دا ددددددددددددددة   .الددوري الاددددددددددددددامد 

 .وغارها من وثائق األمم المتحدة ذا  الصلة، وهو مقّدم في شك  موتز تقّادًا بالحّد األقصى لعدد الكلما 

الاااادوليااااة   -ثانياا   وال ي ااااات  ايليااااات  مع  والتعاااااون  الاااادوليااااة  االلتتامااااات  نطاااااق 
 ( 2() 1) نساناإل  لحقوق 

، أثنت اللجنة المعنية بحاال  االختفال القسري على لاتوانيا لتصديقها على معظم  2017في عام  -2
 دددددكوم األمم المتحدة األسددددداسدددددية لحقوق اإلنسدددددان وةروتوكوالتها االختيارية، وعلى نظام روما األسددددداسدددددي 

قءددال على وشددجعت اللجنة المعنية بالقءددال على التمااز لددد المرأة ولجنة ال  .( 3) للمحكمة الجنائية الدولية
التمااز العنصددددددددددددددري لاتوانيا على التصددددددددددددددديق على االتفا ية الدولية لحماية حقوق تميع العما  المهاترين  

 .( 4) أسرهم وأفراد

البرلمان لم ، الحظت اللجنة المعنية بالقءددددددال على التمااز لددددددد المرأة بقلق أن 2019وفي عام  -3
يدة من العن  لددددددددددددددد النسددددددددددددددال والعن  المنزلي  التصددددددددددددددديق على اتفدا يدة مجلس أوروةدا للوقدايبدت بعدد في  

 .( 5) 2013ومكافحتهما )اتفا ية اسطنبو (، التي وقعتها لاتوانيا في عام 

وأو دددددددت اللجنة نفسدددددددها بين تعج  لاتوانيا بالتصدددددددديق على اتفا ية منظمة العم  الدولية بادددددددين  -4
وأو ددددددت اللجنة المعنية بالقءددددددال على   .)6) (102)رقم   1952الءددددددمان االتتماعي )المعايار الدنيا( لعام 

منظمة العم   التمااز لددددددد المرأة ولجنة القءددددددال على التمااز العنصددددددري بين تصدددددددق لاتوانيا على اتفا ية
 .( 7) (189)رقم  2011الدولية باين العما  المنزلاان، لعام 
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وذكر  منظمة األمم المتحدة للترةية والعلم والثقافة )الاونسدددددددددكو( أنش ينبلي تادددددددددجيع لاتوانيا على  -5
، وعلى تقديم تقارير وطنية شددددددددددددداملة  1960التصدددددددددددددديق على اتفا ية مكافحة التمااز في مجا  التعليم لعام 

 .( 8) جا  التعليمبانتظام من أت  التااور الدوري في  كوم الاونسكو المتعلقة بولع المعايار في م

، شدددددجعت لجنة القءدددددال على التمااز العنصدددددري لاتوانيا على   ددددددار اإلعالن 2019وفي عام  -6
من االتفدا يدة الددوليدة للقءددددددددددددددال على تميع أشددددددددددددددكدا  التمااز   14االختيداري المنصددددددددددددددوة عليدش في المدادة 

ورّحبت اللجنة    .( 9) اهاالعنصددددددددددري واالعترات بذلا باختصدددددددددداة اللجنة في تلقي البالغا  الفردية والنظر ف
من  32و  31المعنيدة بحداال  االختفدال القسددددددددددددددري بداعترات لاتوانيدا بداختصدددددددددددددداة اللجندة بموتد  المدادتان  

االتفا ية الدولية لحماية تميع األشدددددددد اة من االختفال القسددددددددري غيما يتعلق بالبالغا  المقدمة من األفراد  
 .( 10) ومن الدو  بعءها لد بعض

اهما  مالية سدنوية  لى مفولدية األمم المتحدة السدامية لحقوق اإلنسدان خال   وقدمت لاتوانيا مسد  -7
 .( 11) 0212-2016الفترة 

 ( 12) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

رحبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددددددددان ولجنة القءدددددددددال على التمااز العنصدددددددددري واللجنة المعنية  -8
بحاال  االختفال القسددددددددددددري واللجنة المعنية بالقءددددددددددددال على التمااز لددددددددددددد المرأة باعتماد التحال  العالمي 

ية لحقوق  للمؤسددددسددددا  الوطنية لحقوق اإلنسددددان مكت  أمنال المظالم في البرلمان )سدددديما ( مؤسددددسددددًة وطن 
 .( 13) 2017اإلنسان تتمتع بالمركز "أل " في عام 

وأشددددار  لجنة القءددددال على التمااز العنصددددري  لى أن مكت  أمنال المظالم في البرلمان ا تسدددد    -9
  . مجداال  اختصدددددددددددددداة تدديددة بموتد  القدانون المعدد  المتعلق بديمندال المظدالم في البرلمدان  2017في عدام  

كت  تموياًل كاغيًا لاتسدنى لش االلدطالب بواليتش بفعالية واسدتقال ، بما في  وأو دت بين ت صدل لاتوانيا للم
ذلا في مجاال  االختصداة الجديدة، بما يكف  االمتثا  التام للمباد  المتعلقة بمركز المؤسدسدا  الوطنية  

 .( 14) لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )مباد  باريس(

وأعرةت اللجنة المعنية بالقءدددددددال على التمااز لدددددددد المرأة عن قلقها  حال الوالية المحدودة لمكت   -10
أمنال المظالم في البرلمان للنظر في الادددددددكاوم المقدمة من النسدددددددال، وال سددددددديما الادددددددكاوم المتعلقة بالعن  

 .( 15) الجنساني، بما في ذلا في المجا  ال اة، وإحال نقل تموي  المكت 

حظت لجنة القءددددددال على التمااز العنصددددددري توسدددددديع نطاق والية مكت  أمان المظالم المعني وال -11
وأو ددددددددت اللجنة بين ت صددددددددل لاتوانيا  .لتاددددددددم  أناددددددددطة الوقاية والتث ي  2017بتكافؤ الفرة في عام 

 .( 16) للمكت  تموياًل كاغيًا لاتمكن من ممارسة  الحياتش في مجالي الوقاية والتث ي 

لجنة المعنية بالقءدددددددددددددال على التمااز لدددددددددددددد المرأة بالتعديال  التي ُأدخلت على قانون ورحبت ال -12
تكافؤ الفرة بان المرأة والرت ، وتوسدديع نطاق مسددؤولية أمان المظالم المعني بتكافؤ الفرة لتاددم  ر ددد 

ن المظالم غار أن اللجنة أعرةت عن قلقها ألن والية أما  .( 17) تنفاذ اتفا ية حقوق األشدددددددددددد اة ذوي اإلعاقة
وأو ددددت بين تت ذ لاتوانيا تدابار للعدو  عن هذا   .المعني بتكافؤ الفرة ُحولت  لى والية محايدة تنسددددانياً 

الحياد الجنسداني وإنادال وحدة مت صدصدة ومرالية للمنظور الجنسداني من أت  تحسدان حماية حقوق النسدال 
 .( 18) والفتيا  وتعزيز المساواة بان الجنسان
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تنفيذ االلتتامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -ألف 

 ( 19) المساواة وعدم التمييت -1 

أعرةت لجنة القءددال على التمااز العنصددري عن قلقها ألن لاتوانيا لم تدرد بعد "اللون" و"النسدد "   -13
التمااز المحظورة في قانون المسداواة في المعاملة وفي القانون الجنائي وأو دت بتعدي  هذين   لدمن أسدبا 

ورحبت لجنة القءدددددال على التمااز العنصدددددري واللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددددان باعتماد خطة    .( 20) القانونان
 .( 21) 2020-2017العم  ال ا ة بتعزيز عدم التمااز، للفترة 

وأحداطدت اللجندة المعنيدة بحقوق اإلنسددددددددددددددان علمدًا بدالتددابار التي ات دذتهدا لاتوانيدا لمكدافحدة خطدا    -14
ال تزا  تادددددددددعر بالقلق  حال التعصددددددددد  والتحام  تجا    2018الكراهية وترائم الكراهية، لكنها كانت في عام 

تمسددددددددددددو اللجول والمثليا  الفتا  الءددددددددددددتيفة واألقليا ، بمن فاهم الروما والاهود والمهاترون والالتتون ومل
والمثلاون ومزدوتو الما  الجنسدي وملايرو الهوية الجنسدانية وحاملو  دفا  الجنسدان، وإحال انتادار خطا   

وأو دددت اللجنة بين تعزح لاتوانيا تهودها لمكافحة التعصددد    .( 22) الكراهية وترائم الكراهية لدددد هذ  الفتا 
ا  الءددددددددددددددتيفدة واألقليدا ا وأن تكث  تهودهدا لمنع خطدا   والقوالد  النمطيدة والتحدامد  والتمااز لددددددددددددددد الفتد 

الكراهيدة وترائم الكراهيدة وأن تكفد  حظر القدانون ألي دعوة  لى الكراهيدة القوميدة أو العنصددددددددددددددريدة أو الددينيدة 
تادك  تحريءدًا على التمااز أو العداوة أو العن ا وأن تادجع اإلبالن عن ترائم الكراهية وخطا  الكراهيةا  

حقاق في تميع الحاال  بادددددددددددك  منهجي ومحاسدددددددددددبة الجناة وحصدددددددددددو  الءدددددددددددحايا على تبر وأن تكف  الت 
وقدمت لجنة القءال على التمااز العنصري تو يا  مماثلة وأو ت بين ترتقي لاتوانيا بمستوم    .( 23)  ام 

تدري  الصدحفاان على كييية تجن  اسدت دام خطا  الكراهية والصدور النمطية تجا  تماعا  معانة، وذلا 
 .( 24) ااركة مفتاية أخال يا  مهنة الصحافةبم

  2017ورحبت اللجنة المعنية بالقءددددال على التمااز لددددد المرأة بالتعديال  التي ُأدخلت في عام  -15
على القدانون الجندائي والتي ت يم المسددددددددددددددؤوليدة الجندائيدة عن أعمدا  التمااز أو التحريض على الكراهيدة على 

ونوهت اللجنة أيءا بالتحسانا  التي    .( 25) االتتماعي والماو  الجنسية  أسا  أمور منها نوب الجنس والنوب
غار أنها الحظت بقلق أن قانون   .ُأدخلت على اإلطار التاددريعي بهدت لددمان المسدداواة بان المرأة والرت 

المسدددددددددددداواة في المعاملة وقانون تكافؤ الفرة بان المرأة والرت  ال ينطبقان على مسددددددددددددائ  األسددددددددددددرة والحياة 
 ا دددددددددة، وأنش ال يوتد تادددددددددريع يحظر تحديدًا األشدددددددددكا  المتقاطعة للتمااز لدددددددددد المرأة وال يوتد تعري  ال

والحظددت بقلق عدددم وتود تاددددددددددددددريعددا  تحظر    .للمفدداهيم القددانونيددة لكدد  من النوب االتتمدداعي ونوب الجنس
م  بادين المسداواة وأو دت اللجنة بين تنظر لاتوانيا في اعتماد تادريع شدا .التمااز بسدب  تلاار نوب الجنس

 .( 26) وعدم التمااز بان الجنسان

وأو ددددددت اللجنة نفسددددددها بين تقوم لاتوانيا، في تملة أمور، ببنال قدرا  المؤسددددددسددددددا  اإلعالمية،  -16
ب  منها بذ  تهود لمكافحة القوال  النمطية الجنسدددددددددانية في وسدددددددددائ  االتتماعي، والبرامج  التوا ددددددددد  بسدددددددددُ

اإلذالية والتلفزيونية، وتعزيز التعاون بان أمان المظالم المعني بيخال يا  وسدددددددددددددائ  اإلعالم وأمان المظالم  
وأو ددددددت أيءددددددًا بين تجري لاتوانيا دراسددددددة عن تيثار قانون تعزيز   .المعني بتكافؤ الفرة في هذا الصدددددددد

األسددددرة في حيادة ترسدددديب القوال  النمطية التماازية غيما يتعلق بيدوار ومسددددؤوليا  المرأة والرت  في األسددددرة  
 .( 27) وفي المجتمع
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د وأو ددددددددددددددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددددددددددددان بين تكث  لاتوانيا تهودها لمكافحة التمااز لدددددددددددددد  -17
وأعرةت اللجنة نفسدها عن قلقها ألن األحواد من    .( 28) األشد اة بسدب  مالهم الجنسدي أو هويتهم الجنسدانية

 .نفس الجنس غار معترت بهم قدانوندًا في البلدد، بمن فاهم المتزوتون حواتدًا قدانونيدًا معترفدًا بدش خدارد لاتوانيدا
ترالا  المتعلقة بتلاار الحالة المدنية وأعرةت اللجنة أيءدددددددددًا عن قلقها  حال عدم ولدددددددددو  التادددددددددريعا  واإل

ي ل الهوية الجنسدددانية، وال سددديما عدم وتود قانون يسدددمت بغترالا  تلاار نوب الجنس وتلاار الحالة   غيما
 .( 29) المدنية دون ال ءوب لعملية تراحية لتلاار نوب الجنس

 ( 30) حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -2 

المعنية بحقوق اإلنسدددددددان عن قلقها ألن لاتوانيا لم تحقق تح يقًا كاماًل وشددددددداماًل في  أعرةت اللجنة   -18
لددلوب الدولة ومويفان حكوماان في انتها ا  حقوق اإلنسددان في سددياق عمليا  مكافحة اإلرها ، بما في  

قالداة وأو دت بين تت ذ لاتوانيا تدابار مالئمة للتحقاق في لدلوعها هذا ولدمان م  .ذلا االحتجاح السدري 
ب  انتصدددددات فعالة للءدددددحايا وأو دددددت  .الجناة وفرض عقوةا  مناسدددددبة علاهم في حا   دانتهم، وإتاحة سدددددُ

في غءددددون فترة حمنية معقولة  14-00015-2-01أيءددددًا بين تكم  لاتوانيا التحقاق السددددابق للمحا مة رقم 
لمعنية بحاال  االختفال القسدددري وقدمت اللجنة ا  .( 31) وأن تءدددمن الادددفاغية الفعالة والتدقاق العام في نتائجش

 .( 32) ماثلةتو يا  م

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 33) حق الفرد في الحياة والحّرية واألمان على شخصه -1 

، 2017رحبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددددددان بدخو  قانون الجرائم اإلدارية حاز النفاذ في عام  -19
وهو يللي االحتجددداح اإلداري المطو  لاشدددددددددددددد ددداة الدددذين ارتكبوا ترائم  داريدددة معاندددة، ويللي االعتقدددا  

غار أنها أعرةت عن قلقها  حال  طالة أمد االحتجاح السدددددددددابق للمحا مة وعدم اسدددددددددت دام بدائ    .( 34) اإلداري 
االحتجاح است دامًا كاغيًا، بما في ذلا الكفالة، وأو ت بين تءمن لاتوانيا النظر دائمًا في بدائ  االحتجاح  

وريًا يسددددتند  لى يروت ك  فرد وأن يكون االحتجاح السددددابق للمحا مة دائمًا  ترال اسددددتثنائيًا ومعقواًل ولددددر 
 .( 35) وألقصر مدة ممكنة

وةانما نوهت اللجنة نفسددها بالجهود المبذولة لتحسددان يروت السددجون، أعرةت عن اسددتمرار قلقها   -20
وأبد  أيءدددًا قلقها  . حال التقارير المتعددة عن اال تظاظ وسدددول الظروت المتيادددية في أما ن سدددل  الحرية

ملة واإلفراط في اسدددددددددت دام القوة في بعض المرافق، بما في ذلا مرا ز االحتجاح   حال ادعالا  سدددددددددول المعا
 .( 36) التابعة للارطة والسجون ومؤسسا  الط  النفسي

وأو ددت اللجنة المعنية بحاال  االختفال القسددري بين تءددمن لاتوانيا لجميع األشدد اة المسددلوةة   -21
سدددددددددددتعانة بمحام وتمكنهم من االتصدددددددددددا  دون تيخار حريتهم منذ اللحظة األولى لسدددددددددددل  الحرية  مكانية اال
 .( 37) صلية  ن كانوا أتان بيقارةهم أو بيي ش ل ي تارونش، أو بسلطاتهم القن 

ورأ  اللجنة نفسددددددها أن التاددددددريع المتعلق بمنع االختفال القسددددددري والمعا بة عليش ال يمتث  امتثااًل  -22
االختفدال القسددددددددددددددري، بمدا في ذلدا مدا يتعلق بتعري   تدامدًا لالتفدا يدة الددوليدة لحمدايدة تميع األشدددددددددددددد داة من  

 .( 38) االختفال القسري وتجريمش
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 ( 39) إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -2 

رحبت اللجنة المعنية بالقءددددال على التمااز لددددد المرأة بغ ددددال  مسدددديلة المسدددداعدة القانونية في  -23
نحو تقديم المسدددددددددداعدة القانونية األولية )باسددددددددددتثنال الدعاوم أمام المحا م( لجميع األشدددددددددد اة   2019 عام

الءدعات الحا ، بمن فاهم النسدال، والمسداعدة القانونية الثانوية في الدعاوم أمام المحا م لجميع الءدحايا، 
لكراهية، بلض النظر  بما يادددم  لدددحايا العن  الجنسددداني، بما في ذلا العن  الجنسدددي والعائلي، وترائم ا

غار أن اللجندة الحظدت أن مكتد  أمان المظدالم المعني بتكدافؤ الفرة لم يتلق في    .عن ولددددددددددددددعهم المدالي
أي شدددكاوم من نسدددال أو فتيا  ذوا   عاقة، وأن عدد شدددكاوم التمااز على أسدددا  نوب الجنس   2018عام 

 .( 40) فروب  قليمية ومحلية للمكت أو النوب االتتماعي عمومًا كان متدنيًا، ألسبا  منها عدم وتود 

والحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددددددددددان مع التقدير اسدددددددددددتادددددددددددهاد المحا م بيحكام العهد الدولي  -24
 .( 41) ال اة بالحقوق المدنية والسياسية لدم النظر في قءايا محلية

 ( 42) الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

يا يحظر الرقابة على وسدددددائ  اإلعالم واحتكارها، ويكف  حرية  ذكر  الاونسدددددكو أن دسدددددتور لاتوان  -25
 .( 43) التعبار وحرية اإلعالم

وأفاد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددان أنها ال تزا  تاددددعر بالقلق ألن بعض الصددددكوم القانونية،   -26
ر من التيثار الءددددددددار لهعالم، يجوح تطبيقها لفرض رقابة على محتوم وسددددددددائ    مث  قانون حماية الُقصددددددددّ

لمثليا  والمثلاان  اإلعالم وغارها من الوسددددددددددائ  بطريقة تقاد دون مبرر حرية التعبار غيما يتعلق بقءددددددددددايا ا
ومزدوتي المادد  الجنسددددددددددددددي وملددايري الهويددة الجنسدددددددددددددددانيددة وحدداملي  ددددددددددددددفددا  الجنسددددددددددددددان وتسددددددددددددددداهم في  

 .( 44) لدهم التمااز

وأعرةت اللجنة نفسددددددددددددددها عن قلقها  حال المبادرا  التي من شددددددددددددددينها أن تقاد وتثب  حرية التعبار،   -27
وأبد  قلقها  .ي الجرائم الناحية لددددد الاهود وغارهمفاها مبادرا  أفراد يثارون مسدددديلة اشددددترام لاتواناان ف بما

بوتش خاة  حال التقارير التي تادددددار  لى نادددددر أسدددددمال تمتيا  ووكاال  أنبال و دددددحفاان ومدافعان عن 
حقوق اإلنسددددددان وأفراد فخرين في التقايم السددددددنوي لتهديدا  األمن القومي الذي تعد   دارة أمن الدولة، وإحال  

وأبد  قلقها أيءدددددددًا  حال ما ورد من   .عن معايار وإترالا  هذا النادددددددر أو مبرراتشعدم وتود أي معلوما  
قدددانون حمدددايدددة المسددددددددددددددتهلدددا لحظر بيع المواد التي  تقدددارير عن التعدددديال  المقتر  مؤخرًا  دخدددالهدددا على 

 .( 45) الحقائق التاري ية" المتعلقة باألمة "تاو 

، بعد  للال بندين  2015 عن التادددهار في عام وأشدددار  الاونسدددكو  لى نزب الصدددفة الجرمية تزئياً  -28
يجرمدان اإلهداندة، لكندش ال يزا  تريمدة يعداقدا  علاهدا بلرامدة أو بدالتو ي  أو الحبس لمددة ال تتجداوح سددددددددددددددندة 

وأو ددددت بين توا دددد  لاتوانيا نزب الصددددفة الجرمية عن التاددددهار وأن تدرتش لددددمن القانون المدني،  .واحدة
 .( 46) وفقًا للمعايار الدولية

ولم تسدددددج  الاونسدددددكو أي حالة تتعلق بقت   دددددحفاان في لاتوانيا منذ بدأ  ر ددددددها المنتظم في   -29
 .( 47) 2006عام 

 ( 48) حظر جميع أشكال الرق  -4 

رحبت لجنة القءددددددددددددال على التمااز العنصددددددددددددري واللجنة المعنية بالقءددددددددددددال على التمااز لددددددددددددد   -30
،  2019-2017باعتماد خطة العم  المادددددددددتركة بان المؤسدددددددددسدددددددددا  لمكافحة االتجار بالبادددددددددر للفترة  المرأة 



A/HRC/WG.6/40/LTU/2 

GE.21-15720 6 

ورحبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان بتعاان المقرر الوطني المعني بمكافحة االتجار   .( 49) 2016 عام في
 .( 50) 2017بالبار في عام 

وأو ددددددت اللجنة المعنية بالقءددددددال على التمااز لددددددد المرأة بين توا دددددد  لاتوانيا تهودها لتعزيز   -31
التدري  المراعي لالعتبارا  الجنسددانية على تميع توان  االتجار باألشدد اة، وال سدديما النسددال والفتيا ،  

د المبكر لءددحايا  للقءدداة ووكالل النيابة ولددباط الاددرطة وحر  الحدود وغارهما وتحسددان  ترالا  التحدي 
االتجار وإحالتهم  لى ال دما  المناسددددددبة والنهوض ب دما  حماية الءددددددحايا والاددددددهودا والتولية لم اطر  

 .( 51) االتجارا ومقالاة مرتكبي أعما  االتجار بالبار ومعاقبتهم باك  فعا 

ق  عن ممارسددة  وأو ددت اللجنة نفسددها بين توفر لاتوانيا برامج لمسدداعدة النسددال الراابا  في التو  -32
 .( 52) البلال، بُسب  منها توفار فرة عم  بديلة مدرة للدخ 

 الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -5 

أو ددددددددددددددت اللجندة المعنيدة بدالقءددددددددددددددال على التمااز لددددددددددددددد المرأة بدين تعترت لاتوانيدا بداألشددددددددددددددكدا    -33
فراد من نفس الجنس واالقتران  التقلادديدة للعالقدا  األسددددددددددددددريدة غار الزواد، بمدا في ذلدا الزواد بان األ غار

 .( 53) بحكم الواقع

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ( 54) الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 

أعرةت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددددددان ولجنة القءددددددددال على التمااز العنصددددددددري عن قلقهما  حال   -34
 .( 55) تدني معد  العمالة بان الروما، وال سيما النسال

ورحبت اللجنة المعنية بالقءدال على التمااز لدد المرأة بكون معد  عمالة النسدال في لاتوانيا هو  -35
ومع ذلددا، ذكر  أنهددا ال تزا  قلقددة  حال الفجوة المسددددددددددددددتمرة في األتور بان    .األوروةياألعلى في االتحدداد  

الجنسدددددان، وإحال الفصددددد  المهني الرأسدددددي واألفقي والصدددددعوةا  التي تواتش  دماد المهاترا  ونسدددددال الروما 
نسان ولجنة وأعرةت اللجنة المعنية بحقوق اإل  .( 56) ونسال األريات والمسنا  وذوا  اإلعاقة في سوق العم 

 .( 57) خبرال منظمة العم  الدولية المعنية بتطباق االتفا يا  والتو يا  عن شواغ  مماثلة

وأو دددت اللجنة المعنية بالقءدددال على التمااز لدددد المرأة بين تنادددل لاتوانيا فليا  فعالة للر دددد   -36
لعم  بولدددددددددع خط   والمسددددددددداللة لءدددددددددمان امتثا  الادددددددددركا  العامة وال ا دددددددددة اللتزاماتها بموت  قانون ا

 .( 58) الفرة لتكافؤ

ورحبددت اللجنددة نفسددددددددددددددهددا بددالتعددديال  التي ُأدخلددت على قددانون تكددافؤ الفرة بان المرأة والرتدد ،   -37
مولددحًة أن التمااز ياددم  التمااز لددد المرأة على أسددا  الحم  واألمومة، وأن القانون ال يحظر التحر   

 .( 59) لعم الجنسي فق ، ب  أشكا  التحر  األخرم في مكان ا

ورحبت اللجنة نفسددها بت صدديل حصددة  لزامية لتويي  األشدد اة ذوي اإلعاقة في المؤسددسددا   -38
غار أنها أعرةت عن اسددددددددتمرار قلقها  حال وتود ع با  متعددة الجوان  أمام تويي  النسددددددددال   .االتتمالية

 .( 60) ذوا  اإلعاقة
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 ( 61) الحق في مستوى معيشي الئق -2 

رحبت اللجنة المعنية بالقءددال على التمااز لددد المرأة باعتماد حزمة ال دما  األسدداسددية لاسددرة  -39
، بهدت تدليم الولدددددددددددع االتتماعي واالقتصدددددددددددادي للمرأة وتوفار مزايا اتتمالية  لددددددددددداغية  2019في عام 

ت من التنمية  غار أنها أبد  قلقها ألن المكاسددد  التي تحقق .لامها  الالتي لديهن خمسدددة أطفا  أو أ ثر
االقتصددددددادية السددددددريعة في البلد لم توحلب على قدم المسدددددداواة، وال سدددددديما على النسددددددال والفتيا  المنتميا   لى 
األقليا  ونسدددددددددددال األريات والمسدددددددددددنا  وذوا  اإلعاقة، وأعرةت عن قلقها  حال األثر السدددددددددددلبي لتقلل عدد 

 .( 62) ماية االتتمالية للمرأة السكان وشي وختهم، وال سيما في المناطق الرييية، في الح

وأعرةت لجنة القءدددددددددددددال على التمااز العنصدددددددددددددري عن قلقها  حال عدم كفاية اإلحصدددددددددددددالا  عن  -40
بدددددالحقوق   تمتع القوميدددددة  وم تل  األ ددددددددددددددو   اإلثنيدددددة  الجمددددداعدددددا   المنتمان  لى م تل   األشدددددددددددددد ددددداة 

 .( 63) واالتتمالية االقتصادية

وأعرةت اللجنة نفسددددها عن قلقها  حال ارتفاب نسددددبة الروما الذين يتياددددون في يروت سددددكنية غار  -41
على سدددكن الئق، بما في ذلا السدددكن   اوأو دددت بين توا ددد  لاتوانيا تهودها لتيسدددار حصدددو  الروم .الئقة

 .( 64) االتتماعي وإعانا  اإليجار

 ( 65) الحق في الصحة -3 

أو دت لجنة القءدال على التمااز العنصدري بين تبذ  لاتوانيا المزيد من الجهود لءدمان حصدو    -42
ب  منها تنظيم حمال  تولية هادفة مصددددددددحوةة   الروما، خا ددددددددة النسددددددددال، على رعاية  ددددددددحية كاغية، بسددددددددُ

نة وأبد  اللج  .( 66) بمعلوما  عن ال دما  الصدددددددددحية المتاحة ومتطلبا  تلطية التيمان الصدددددددددحي اإللزامي
 .( 67) ا بوتش خاة لعدم تمتع تزل من السكان الروما بتيمان  حي  لزاميهقلق نالمعنية بحقوق اإلنسا

المنتارة    48ورحبت اللجنة المعنية بالقءال على التمااز لد المرأة بكون مكات  الصحة العامة الدددددددددددددد   -43
وأشددددار  أيءددددًا  لى تنفاذ البرنامج    .تميع أنحال البلد تاددددجع على أنماط حياة  ددددحية للنسددددال والفتيا  في 

ومع ذلا، أعرةت اللجنة   .2019-2017العام للتث ي  في مجا  الصدددددحة والحياة الجنسدددددية واألسدددددرة للفترة 
ما في ذلا خدما   عن قلقها  حال اسدددددتمرار توفار مسدددددتويا  محدودة من ال دما  الصدددددحية األسددددداسدددددية، ب 

الصددددددددحة الجنسددددددددية واإلنجابية ووسددددددددائ  منع الحم  الحديثة، للفتيا  والاددددددددابا ، بمن فاهن فتيا  ونسددددددددال 
األريات وفتيا  ونسددددددددددددال الروما، ومن الرعاية الصددددددددددددحية العالية الجودة لامومة طوا  فترة الحم  والوالدة 

 .( 68) لتيمان الصحي اإللزامي في البلدللمهاترا  غار الموثقا ، الالتي ال يحق لهن الحصو  على ا

وأو ددددددددددددددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددددددددددددان بين تعزح لاتوانيا تهودها للحد من ارتفاب معدال   -44
الحم  بان فتيا  الروما، وأن تءدددددددددمن لنسدددددددددال وفتيا  الروما  مكانية الحصدددددددددو  على التث ي  وال دما   

 .( 69) واإلنجابية ووسائ  منع الحم  الميسورة التكلفة سيةمجا  الصحة الجن  في

وأو ددددت اللجنة المعنية بالقءددددال على التمااز لددددد المرأة بين تنظم لاتوانيا  نهال الحم  بتاددددريع   -45
بالئحة وحاريةا وةين تجاز قانونًا اإلتهاض في حاال  االغتصددددددددا  وسددددددددفا  القرةى وال طر على حياة  ال

ادددو  الادددديد للجنان وتنزب الصدددفة الجرمية عنش في تميع الحاال  األخرما وةين و/أو  دددحة الحام  أو الت 
 .( 70) توفر للنسال  مكانية اإلتهاض الميمون، وكذلا خدما  ما بعد اإلتهاض

وأعرةدت اللجندة المعنيدة بحقوق اإلنسددددددددددددددان عن قلقهدا  حال اإلطدار القدانوني الدذي ينل على  يدداب   -46
ة االتتمالية أو الذهنية في المسدتادييا  وإخءداعهم للعالد دون  رادتهم، األشد اة ذوي اإلعاقا  النفسدي 

وأعرةت أيءًا عن قلقها  حال األحكام التي تجاز  ترال عمليا  تراحية    .بما في ذلا دون أمر من المحكمة
 .( 71) دون موافقة
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 ( 72) الحق في التعليم -4 

  دون سدددن السدددادسدددةالحظت الاونسدددكو أن دسدددتور لاتوانيا ينل على التعليم اإللزامي لاشددد اة   -47
والحظت أيءدددددًا وتود عدة مبادرا  تادددددريتية وسدددددياسددددداتية لتيسدددددار االلتحاق بالتعليم قب  االبتدائي   .عادددددرة

لدددد المرأة   ورحبت اللجنة المعنية بالقءدددال على التمااز  .( 73) وتعزيز فرة الحصدددو  على التدري  المهني
، التي ُكلفت أيءدددددًا بتعزيز المسددددداواة بان الجنسدددددان، وإطالق  2019بغنادددددال الوكالة الوطنية للتعليم في عام 

 .( 74) ماروب "سلة الجودة"، الذي يهدت  لى تحسان  نجاحا  التالماذ والتلماذا  في التعّلم

تدني نسبة األطفا  والابا     وأعرةت لجنة القءال على التمااز العنصري عن قلقها  حال استمرار -48
وأو دددددت بين توا ددددد  لاتوانيا تهودها  .الروما الذين يكملون التعليم األسددددداسدددددي ويلتحقون بالتعليم الجامعي

لتادددددددددددددجيع التحاق األطفا  الروما بالتعليم قب  االبتدائي، ودعم األطفا  والادددددددددددددبا  الروما في  تمام التعليم  
 .( 76) وأعرةت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن شواغ  مماثلة  .( 75) ياإللزامي وفي االلتحاق بالتعليم العال

وأو دت اللجنة المعنية بالقءدال على التمااز لدد المرأة بين توا د  لاتوانيا ات اذ تدابار للقءدال   -49
على القوال  النمطية الجنسانية التماازية والحواتز الهيكلية التي يمكن أن تردب الفتيا  عن اختيار ميادين  

فتيا  وفتيان الروما، وكذلا الفتيا  الدراسدددددددة غار التقلادية، وأن تعزح تدابارها الرامية  لى تحسدددددددان  دماد 
والحظت اللجنة نفسددها ارتفاب النسددبة المتوية للباحثا  في   .( 77) والفتيان ذوي اإلعاقة، في نظام التعليم العام

 .( 78) الجامعا ، ولكنها أبد  قلقها المستمر  حال تدني عدد النسال في المنا   ال يادية

 ةحقوق أشخاص محددين أو ف ات محدد -دال 

 ( 79) النساء -1 

أو دت اللجنة المعنية بالقءدال على التمااز لدد المرأة بين تزي  لاتوانيا الع با  التادريتية التي  -50
تحو  دون اعتماد وتطباق تدابار خا دددددة مؤقتة، وةين تعتمد تدابار من هذا القبا  لتعزيز المسددددداواة الفعلية 

تتسددددددددددددم بنقل تمثا  المرأة أو اسددددددددددددتبعادها، وةين تناددددددددددددل فلية  بان المرأة والرت  في تميع المجاال  التي 
 .( 80) تنفاذها لر د

ورحبت اللجنة نفسددددها بارتفاب مسددددتوم تمثا  المرأة في ال دمة المدنية وأو ددددت بين تعزح لاتوانيا   -51
ة، تهودها لزيادة تمثا  المرأة في الحياة السدددددددياسدددددددية وةين تعتمد تدابار خا دددددددة مؤقتة لزيادة ماددددددداركة المرأ 

 .( 81) سيما نسال األريات ونسال األقليا  اإلثنية وذوا  اإلعاقة، في الحياة السياسية والعامة وال

ورحبت اللجنة نفسددددددددها بمادددددددداريع التعديال  على األمر المتعلق بغناددددددددال لجنة تكافؤ الفرة بان   -52
  . أعءدددددددددداى  عن مسددددددددددتوم نائ  وحيرالمرأة والرت ، التي تتوخى في تملة أمور أن يمث  الدولة وفٌد ال يق  

غار أن اللجنة أعرةت عن قلقها ألن لجنة تكافؤ الفرة، بو دددفها هاتة للر دددد واإلشدددرات، تادددارم أيءدددًا 
لتنفاذ البرنامج الوطني باددددددددين تكافؤ  2021-2018باددددددددك  مباشددددددددر في ولددددددددع وتنفاذ خطة العم  للفترة 

اللجنة بين تسدددارب لاتوانيا  لى اعتماد ماددداريع  وأو دددت   .( 82) 2021-2015الفرة بان المرأة والرت  للفترة 
التعديال  على األمر المتعلق بغناددال لجنة تكافؤ الفرة بان المرأة والرت  وةين تولددت واليتها لتفادي أي 

 .( 83) لبس ال مبرر لش غيما يتعلق بمهامها في مجا  الر د وولع السياسا 

وأو دت اللجنة نفسدها بين تعتمد لاتوانيا اسدتراتيجيا  شداملة لولدع المازانية على أسدا  تنسداني  -53
تنل على ر دد اعتمادا  خا دة في المازانية لتنفاذ السدياسدا  واالسدتراتيجيا  والبرامج المتعلقة بالمسداواة 

 .( 84) بان الجنسان والنهوض بالمرأة في تميع أنحال البلد
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لتنفادذ البرندامج الوطني لتكدافؤ   2021-2018فسددددددددددددددهدا بداعتمداد خطدة العمد  للفترة ورحبدت اللجندة ن  -54
 .( 85) 2021-2015الفرة بان المرأة والرت  للفترة 

ورحبدت اللجندة المعنيدة بحقوق اإلنسدددددددددددددددان بداعتمداد البرندامج الوطني لمنع العن  العدائلي وتوفار  -55
على القددانون الجنددائي وقددانون الحمددايدة  ، وةددغدخددا  تعددديال   2020-2017المسددددددددددددددداعدددة للءددددددددددددددحددايددا للفترة  

العن  العائلي، والموافقة على برنامج مركز المسدددددداعدة المت صددددددصددددددة للتصدددددددي للعن  العائلي وتقديم   من
ودعت اللجنة المعنية بالقءدددددال على التمااز لدددددد المرأة لاتوانيا  لى توفار المزيد    .( 86) المسددددداعدة للءدددددحايا

 .( 87) للنسال لحايا العن  التموي  لمرا ز المساعدة ال ا ة من

وعلى الرغم من التدابار اإليجابية التي ات ذتها لاتوانيا للتصددي للعن  لدد المرأة، أعرةت اللجنة   -56
المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها ألن هذا العن ، بما غيش العن  العائلي، ما حا  ماكلة مستمرة غار مبللغ 

رةت اللجنة عن قلقها بسب  ما ورد من تقارير عن اإلنفاذ المحدود وفي هذا الصدد، أع .عنها بصورة كاغية
ألوامر الحماية واالسدددددت دام المفرط للوسددددداطة التصدددددالحية غيما ي ل لدددددحايا العن  العائلي، وعدم وتود  

وأعرةت اللجنة عن قلقها كذلا  حال قلة عدد التح يقا  وأحكام   .دعم مت صدددددددددددل للءدددددددددددحايا ذوي اإلعاقة
 .( 88) الصدد، وعدم التجريم الصريت لالغتصا  الزوتياإلدانة في هذا 

ب  منها  -57 وأو ددددددت اللجنة نفسددددددها بين تعزح لاتوانيا اإلطار القانوني لحماية المرأة من العن ، بسددددددُ
تجريم االغتصددددددا  الزوتي  ددددددراحًة وإللال اللجول  لى الوسدددددداطة التصددددددالحية غيما ي ل لددددددحايا العن  

حاال  العن  العائلي والتحقاق فاها باددك  شددام ، وتقديم الجناة  لى العدالة،  العائليا وأن تءددمن تسددجا   
وحصدو  الءدحايا على سدب  انتصدات ووسدائ  حماية فعالةا وأن تقوم بتولية الجمهور لمسدائ  العن  لدد 
المرأة، بما في ذلا العن  العائليا وأن تءددددددمن حصددددددو  عنا ددددددر الاددددددرطة ووكالل النيابة والقءدددددداة على 

وقدمت اللجنة المعنية بالقءدال على التمااز لدد  .( 89) ناسد  للتعام  بفعالية مع مث  هذ  الحاال تدري  م
 .( 90) المرأة تو يا  مماثلة

 ( 91) األطفال -2 

أعرةت اللجنة المعنية بالقءدال على التمااز لدد المرأة واللجنة المعنية بحقوق اإلنسدان والاونسدكو  -58
عن قلقها ألنش على الرغم من أن القانون المدني يحدد سدن الثامنة عادرة سدنًا قانونية للزواد، ُأتاز للمحا م 

ندما تفرض ذلا يروٌت مهمة سدددددنة، أو حتى أق ، في حاال  اسدددددتثنائية، ع   16 لى   18خفض تلا السدددددن من 
 . ( 92) استثنال  سنة دون   18وأو ت بين تحدد لاتوانيا سن الزواد الدنيا للنسال والرتا  بد    . مث  حم  الفتاة 

وأعرةت اللجنة المعنية بالقءددددال على التمااز لددددد المرأة عن قلقها ألن الفتيا ، وال سدددديما فتيا    -59
 .( 93) العملي بزواد األطفا الروما، يتيثرن أ ثر من غارهن في الواقع 

ر المتراوحة أعمارهم بان   -60 سدددنة،   16و 14والحظت الاونسدددكو أن قانون العم  يجاز تادددلا  الُقصدددّ
وأن هددذا الحكم قددد يقاددد حق األطفددا  في التعليم، حاددي يتعان علاهم، وفقددًا للدددسددددددددددددددتور، االلتحدداق بددالتعليم 

دون سدددن وذكر  أنش ينبلي تادددجيع لاتوانيا على منع تادددلا  قا دددر    .اإللزامي حتى سدددن السدددادسدددة عادددرة
 .( 94) التوافق مع نهاية التعليم اإللزامي السادسة عارة لءمان

على قانون أسدددددداسدددددديا   2017اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددددان بالتعدي  الذي ُأدخ  عام ورحبت   -61
 .( 95) ، والذي يحظر العقا  البدني في تميع األما ن، بما في ذلا المنز 1996حماية حقوق الطف  لعام 

عن   وأعرةت   . وأعرةت اللجنة نفسددددها عن قلقها  حال اسددددتمرار العن  لددددد األطفا ، بما غيش العن  العائلي  -62
  بين تر دددد لاتوانيا  وأو دددت   . قلقها كذلا  حال التقارير التي تفاد بغسدددالة معاملة األطفا  في األوسددداط المؤسدددسدددية 
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بانتظام يروت األطفا  ومعاملتهم في األوسددددداط المؤسدددددسدددددية وأن تحمي األطفا  من تميع أشدددددكا  العن  
 .( 96) واالستلال  واالتجار

 ( 97) األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أعرةدت اللجندة المعنيدة بدالقءددددددددددددددال على التمااز لددددددددددددددد المرأة عن قلقهدا  حال  عالن انعددام األهليدة  -63
امرأة من ذوا  اإلعداقدة في لاتوانيدا، األمر الدذي يؤثر  4  500القدانونيدة أو تقاادد األهليدة القدانونيدة أل ثر من  

 .( 98) على مااركتهن في االنت ابا  ويحرمهن من الحق في الزواد وحءانة أطفالهن

وأو دددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددان بين تكف  لاتوانيا أال يتجاوح تقااد األهلية القانونية حدود   -64
الءدددددرورة، وأن ُيفرض وفقًا للءدددددمانا  القانونية واإلترائية المناسدددددبة، ويكف  التمثا  القانوني الحر والفعلي 

 .( 99) في تميع اإلترالا 

 ( 100) األقليات -4 

بغية لددمان حماية حقوق تميع األقليا  القومية، أو ددت لجنة القءددال على التمااز العنصددري  -65
بين تعج  لاتوانيا في  ددددياغة واعتماد قانون شددددام  باددددين األقليا  القومية، وأن تكف  التادددداور مع ممثلي 

 .( 101) م تل  األقليا  القومية أثنال عملية الصياغة

إلنسان ولجنة القءال على التمااز العنصري باعتماد خطة العم   ورحبت اللجنة المعنية بحقوق ا -66
وأحاطتا علمًا بالتحسددددددانا  العديدة في    2020-2015ال ا ددددددة بغدماد الروما في المجتمع اللاتواني للفترة  

االقتصددددددادية، غار أنهما أعرةتا عن قلقهما ألن تماعة الروما ال تزا  تعاني من  -أولدددددداعهم االتتمالية  
اإلقصدددددددال االتتماعي وتتيثر بالفقر أ ثر من غارها، في مجاال  منها السدددددددكن والرعاية الصدددددددحية  التمااز و 

 .( 102) والعمالة والتعليم

ورحبت لجنة القءدال على التمااز العنصدري باعتماد برنامج  دماد تماعة الروما الذين يتيادون  -67
 .( 103) 0162، في عام 2019-2016في بلدية مدينة فالناو  في المجتمع للفترة 

وأو دددددددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددددددان بين تكث  لاتوانيا تهودها من أت  التصددددددددي للقوال    -68
النمطية والتحام  والتعصد  والتمااز الُنظمي لدد السدكان الروما، ولدمان التحقاق في الادكاوم ومحاسدبة  

 .( 104) الجناة وتوفار الجبر الكام  للءحايا

 ( 105) والالج ون وملتمسو اللجوءالم اجرون  -5 

ومع   .الحظدت اللجندة المعنيدة بحقوق اإلنسددددددددددددددان مع التقددير تعزيز  طدار الحمدايدة في البلدد مؤخراً  -69
  .شدددددددددددددهراً  18ذلا، أعرةت اللجنة عن قلقها  حال طو  فترة احتجاح المهاترين، التي يمكن أن تصددددددددددددد   لى 

حتجاح  ال نادرًا، وإحال ما تال في التقارير عن قلة  وأعرةت أيءدددددددددددًا عن قلقها  حال عدم اسدددددددددددت دام بدائ  اال
 .( 106) المساعدة القانونية المتاحة للمهاترين غار النظاماان أثنال احتجاحهم

وذكر  مفولدددددددية األمم المتحدة لادددددددؤون الالتتان أن لاتوانيا بذلت في السدددددددنوا  األخارة تهودًا   -70
ب    منها تطوير الهيا   األسددداسدددية وال دما  المتعلقة هادفة لتحسدددان يروت اسدددت با  ملتمسدددي اللجول، بسدددُ

والحظت   .باإليوال، وكذلا من خال  خطة بديلة تسددددددمت بغسددددددكان ملتمسددددددي اللجول في المجتمعا  المحلية
منتظمة لتيسار الحصو  على لمانا  الرعاية االتتمالية الرئيسية  ًا أيءًا أن سلطا  لاتوانيا بذلت تهود

غار أن المفولدية الحظت أنش قد يلزم موا دلة تعزيز نظام   .( 107) دماد الالتتانوتحسدان النظام الوطني إل
اللجول واالسدددددددت با  اللاتواني لءدددددددمان توفار اسدددددددتجابة  نسدددددددانية فعالة في حا  حيادة عدد ملتمسدددددددي اللجول  
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وأو دددددت بين توا ددددد  لاتوانيا تطوير نظام االسدددددت با  لءدددددمان  .الوافدين، بما في ذلا في حاال  الطوار  
فاية الطاقة االسدددددددتيعابية والدعم وال دما  وتكايفها مع لدددددددرورة االسدددددددتجابة بفعالية في الحاال  التي تفد  

 .( 108) فاها أعداد كبارة من ملتمسي اللجول خال  فترة حمنية قصارة

وأو ددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان بين توا دد  لاتوانيا تحسددان يروت االسددت با  في مركز  -71
األتان  عن طريق توفار فرة كاغية لهم لالسدددددددددتفادة من خدما  الرعاية االتتمالية والنفسدددددددددية تسدددددددددجا  

 .( 109) وإعادة التيها  والرعاية الصحية

وأعرةدت لجندة القءددددددددددددددال على التمااز العنصددددددددددددددري عن قلقهدا  حال التقدارير التي تتحدد  عن منع  -72
الا  اللجول، بما في ذلا  مكانية االسددددتعانة  ملتمسددددي اللجول من دخو  أرالددددي البلد أو االسددددتفادة من  تر 

وأو دددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددان بين تءدددمن لاتوانيا تلقي تميع طلبا  الحماية الدولية   .( 110) بمحام  
على الحدود وفي مرافق االسدددددت با  واالحتجاح على وتش السدددددرعة وتسدددددجالها وإحالتها  لى السدددددلطة المعنية 

من الددخو   بداللجول، وةدين تحقق بفعداليدة في تميع ادعدالا  منع أشدددددددددددددد داة يلتمسددددددددددددددون الحمدايدة الددوليدة  
وأو ت أيءًا بين تءمن لاتوانيا عدم االحتجاح غار القانوني أو التعسفي   .واالستفادة من  ترالا  اللجول
 .( 111) لملتمسي اللجول على الحدود

، أعرةت مفولددية شددؤون الالتتان والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما 2021وفي أيلو /سددبتمبر   -73
اد برد النا  على حدود بعض الدو  األعءددال في االتحاد األوروةي، بما فاها المتزايد  حال التقارير التي تف

 .( 112) لاتوانيا، ودعتا  لى  دارة الحالة وفقًا لاللتزاما  القانونية الدولية

خطة العم  المتعلقة   2018ورحبت لجنة القءال على التمااز العنصري باعتماد لاتوانيا في عام  -74
للفترة  بددددغدمدددداد األتدددداندددد  في المجت  قلقهددددا ألن الالتتان    .( 113) 2020-2018مع  أنهددددا أعرةددددت عن  غار 

 .( 114) والمستفادين من الحماية الثانوية ما حالوا يواتهون  عوةا  في االندماد الكام  في المجتمع

وذكر  مفولددددددية شددددددؤون الالتتان أن قانون األتان  لتن كان يكف  حق الالتتان والمسددددددتفادين   -75
الثانوية في تمع شددددددددم  األسددددددددر، فغن عدة ع با  قانونية وعملية ال تزا  تعترض عملية تمع من الحماية 

والحظت أن تعري  األسددددددددرة يقتصددددددددر على األسددددددددرة النواة وأن اإلترالا  المعمو  بها في مجا    .الاددددددددم 
الدولية،   شددم  األسددرة ال تتسددم بمرونة كاغية للنظر في الحالة ال ا ددة لالتتان والمسددتفادين من الحماية لم

والحظت أيءددًا أن أفراد أسددر  .وال سدديما غيما يتعلق باددرط تقديم أدلة مسددتندية رسددمية عن العالقة األسددرية
الالتتان قد ُيءدددطرون للسدددفر  لى بلدان أخرم للتوتش  لى السدددفارا  اللاتوانية، وهو ما قد يكون متعذرًا في  

ن الالتتان مالحظا  بادددددددددددين  ، قدمت مفولدددددددددددية شدددددددددددؤو 2021وفي ف /أغسدددددددددددطس    .( 115) بعض الحاال 
    التعدددديال  التي ُأدخلدددت على قدددانون المركز القدددانوني لاتدددانددد ، والتي اعتمددددهدددا برلمدددان البلدددد في تموح/ 

بموت   ترال سددريع، وهي تعديال  تتعلق بغترالا  اإلدارة الحدودية وشددروط معالجة طلبا    2021يوليش 
 .( 116) اللجول واست با  الالتتان

 ( 117) سيةعديمو الجن -6 

الحظت مفولددددددددددددية شددددددددددددؤون الالتتان أن لاتوانيا نفذ  عدة مبادرا  تهدت  لى الحد من انعدام  -76
الجنسدددية، بما في ذلا اعتماد تعديال  على قانون الجنسدددية، وهو ما يتيت توسددديع نطاق الحصدددو  التلقائي  

وأو ددددددت   .م يماان بصددددددورة ماددددددروعةعلى الجنسددددددية اللاتوانية لاطفا  المولودين ألبوين عديماي الجنسددددددية 
تنظر لاتوانيا في منت الجنسددية اللاتوانية تلقائيًا عند الوالدة لجميع األطفا  المولودين في أرالدداها الذين  بين

اللجنة المعنية بالقءددددددددددددال على التمااز لددددددددددددد المرأة   توقدم .( 118) يصددددددددددددبحون لوال ذلا عديمي الجنسددددددددددددية
 .( 119) مماثلة تو ية
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ءدددال على التمااز العنصدددري بين تحسدددن لاتوانيا فلاتها لتحديد عديمي الجنسدددية  وأو دددت لجنة الق -77
وتمع بيانا  عنهم بغية  دراد من ال يحملون رخصددددددددددة  قامة في اإلحصددددددددددالا  الرسددددددددددمية باددددددددددين انعدام 

وأو دددت مفولدددية شدددؤون الالتتان بين تءدددع لاتوانيا  ترال لتحديد انعدام الجنسدددية، بما في   .( 120) الجنسدددية
 . (121) ذلا منت عديمي الجنسية مركزًا رسميًا  ن لم يتمكنوا من العودة  لى البلد الذي كانوا ي يمون غيش سابقاً 

صددورة قانونية في شددؤون الالتتان أن عديمي الجنسددية ُياددترط علاهم اإلقامة ب  ةوالحظت مفولددي  -78
وأو ددددددت بين تسدددددده     .سددددددنوا  لكي يتمكنوا من طل  الحصددددددو  على الجنسددددددية اللاتوانية 10لاتوانيا لمدة 

لاتوانيا تجنيس عديمي الجنسدية عن طريق تقلا  عدد سدنوا  اإلقامة المطلوةة وخفض رسدوم تقديم الطلبا   
ااز لددد المرأة لاتوانيا على تع  تاددريعها  وشددجعت اللجنة المعنية بالقءددال على التم  .( 122) أو اإلعفال منها

 .( 123) 1961الوطني المتعلق بالجنسية متوافقًا مع اتفا ية خفض حاال  انعدام الجنسية لعام 
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