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  املنهجية  -أوالً   

عن وزارة الثقافـة    ُوضع تقرير ليتوانيا من قبل جلنة أنشأهتا وزارة العدل تضم ممثلني              -١
ووزارة الضمان االجتماعي والعمل ووزارة الصحة ووزارة التربية والعلـوم ووزارة العـدل             

جـراء   إل وفقاًوقد جرى تنسيق مشروع التقرير      . ووزارة الشؤون اخلارجية ووزارة الداخلية    
  .رارهاملناقشتها وإقعرض يف جلسة للحكومة ت احلكومة مث اسنهت يت النيانوع القيرامشتنسيق 

املؤسسات العاملة يف جمـال محايـة       ويف أثناء عملية الصياغة، جرت مشاورات مع          -٢
حقوق اإلنسان وأُخذت يف االعتبار تلك املعلومات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف ليتوانيـا           
اليت أعدهتا املنظمات غري احلكومية واملقدمة إىل األمم املتحدة، كما أخذت يف االعتبار ردود              

ملنظمات غري احلكومية بشأن التقارير اليت تعكف ليتوانيا على إعدادها بشأن تنفيذ معاهدات             ا
 عن ذلك، ُوضع مشروع التقرير يف شبكة املعلومات اخلاصة          فضالًو. حقوق اإلنسان الدولية  

مبشاريع تشريعات الربملان على موقع وزارة العدل على اإلنترنت، ودعي اجلمهور لـإلدالء             
  .قترحاته بشأنهبآرائه وم

  اإلطار القانوين واملؤسسايت حلماية حقوق اإلنسان  - ثانياً  
فالسلطة التشريعية ملك لربملان ليتوانيـا، أمـا        . ليتوانيا مجهورية مستقلة دميقراطية     -٣

السلطة التنفيذية فبيد رئيس اجلمهورية وحكومة ليتوانيا، بينما السلطة القضائية من اختصاص            
أنشطة السلطات احلكومية للدولة إىل دستور ليتوانيا وقوانينها واملعاهـدات          وتستند  . احملاكم

 .الدولية ومبادئ سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان واحلريات

 التشريعات  -ألف   

 أحكام صكوك حقوق اإلنسان ١٩٩٢لقد روعيت لدى صياغة دستور ليتوانيا لعام         -٤
فاحلقوق املدنية والسياسية ترد يف الفـصل       . س األورويب األساسية التابعة لألمم املتحدة واجملل    

أما احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة      ". اإلنسان والدولة "الثاين من الدستور بعنوان     
". االقتصاد الوطين والعمـل  "والرابع بعنوان   " اجملتمع والدولة "فترد يف الفصلني الثالث بعنوان      

 ٦فاملـادة   .  تتعلق حبماية حقوق اإلنسان     أحكاماً أيضاًوتتضمن فصول أخرى من الدستور      
ويستطيع كل فرد محايـة     . تنص على أن الدستور قانون متكامل قابل للتطبيق تطبيقا مباشرا         

، حيق لكل فرد تنتهك حقوقه وحرياته الـيت       ٣٠ومبقتضى املادة   . حقوقه استنادا إىل الدستور   
  .كفلها له الدستور اللجوء إىل احملاكم

وقـد  .  من الدستور أن حقوق اإلنسان واحلريات مكتسبة بالفطرة        ١٨تعترب املادة   و  -٥
رأت احملكمة الدستورية يف ليتوانيا أنه ال يوجد نص قانوين ميكنه ضبط قائمة متناهية باحلقوق       

وهذه األحكام الدستورية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان ترد مفصلة يف          . )١(واحلريات الفطرية 
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 من الدستور تنص على أن املعاهدات الدولية اليت صّدق          ١٣٨فاملادة  . وانيا ونظمها قوانني ليت 
وتراعى أحكـام القـانون     . عليها الربملان تصبح جزءاً من مكونات النظام القانوين الليتواين        

 .الدويل املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان لدى صياغة القوانني وسائر التشريعات الوطنية

 ت الدوليةااللتزاما  -باء   

ليتوانيا طرف يف املعاهدات األساسية لألمم املتحدة واجمللس األورويب املتعلقة حبماية             -٦
وتتعاون مع املؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان بتزويدها باملعلومات عـن          . حقوق اإلنسان 

مـدى  وتقدم ليتوانيا بانتظام تقارير عـن       . إجنازاهتا وببحث املشاكل اليت تثار يف هذا اجملال       
تنفيذها اتفاقيات حقوق اإلنسان وتنفذ القرارات اليت تصدر عن اهليئات الدولية اليت اعترفت             

  .)٢(ت الصلةباختصاصها للنظر يف الشكاوى ذا
اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحـدة يف جمـال   وليتوانيا مستعدة للتعاون مع املكلفني ب   -٧

. صون واخلرباء املستقلون واألفرقة العاملـة   املقررون اخلاصون واملمثلون اخلا   : حقوق اإلنسان 
، قدمت ليتوانيا دعوة مفتوحة جلميع هؤالء من أجل استعراض حالة حقوق            ٢٠٠١ويف عام   

الـة  ت هذه الدعوة ألول مرة ومن مث ُبحثـت ح         ، لُبيّ ٢٠٠٧ويف عام   . اإلنسان يف ليتوانيا  
املعين باألشكال املعاصرة املتحدة  التابع لألمم   املقرر اخلاص    من قبل    حقوق اإلنسان يف ليتوانيا   

  . األجانب وما يتصل بذلك من تعصبللعنصرية والتمييز العنصري وكره
) ٢٠٠٤مايو  / أيار ١(، أصبحت ليتوانيا عضوا يف االحتاد األورويب        ٢٠٠٤ويف عام     -٨

وبانضمام ليتوانيا إىل االحتـاد     ). ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٩(منظمة حلف مشال األطلسي     ويف  
 نفسها بضمان تقّيد تشريعاهتا الوطنية مبكتـسبات االحتـاد وبإنفـاذ            الزمت، فقد   األورويب
وقد أدى ذلك إىل إحداث تغيريات يف تشريعات ليتوانيا يف جمال حقوق اإلنـسان      . تشريعاته

وتطبق ليتوانيا، بوصـفها    . وساهم يف رسم سياسة حكومية ملكافحة خمتلف أشكال التمييز        
ورويب، تشريعات االحتاد إما تطبيقا مباشرا أو بنقلها هذه التشريعات          دولة طرفا يف االحتاد األ    

يثـاق االحتـاد األورويب    مبأيضاًوبتنفيذ القوانني األوروبية، تتقّيد ليتوانيا  . يف قوانينها الوطنية  
 .بشأن احلقوق األساسية

 منظمـة األمـن   وباإلضافة إىل ذلك، فإن ليتوانيا عضو يف اجمللـس األورويب ويف              -٩
وتشارك يف أنشطتهما   ) ٢٠١١تولت ليتوانيا رئاسة هذه املنظمة يف عام        (والتعاون يف أوروبا    

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان

  املؤسسات  -جيم   
مجيع السلطات العامة ملزمة باحترام األحكام الدستورية واألحكام القانونية التطبيقية            -١٠

لعادية واإلدارية مهمة محاية حقوق اإلنـسان       وتتوىل احملاكم ا  . املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان   
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وتكفل احملكمة الدسـتورية تقّيـد التـشريعات باألحكـام          . الفردية مىت تعرض لالنتهاك   
وعلى املستوى احلكومي، فإن مجيع الوزارات مسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان           . الدستورية

طنية معتمدة حلقـوق    ال يوجد يف ليتوانيا مؤسسة و     . يف جماالت اختصاص كل واحدة منها     
اإلنسان تستويف مبادئ باريس، إال أن هناك بعض املؤسسات اليت تضطلع هبذا النـوع مـن          

وعلى إثر صدور توصيات من مؤسسات دولية حلقوق اإلنسان تطلب فيهـا تعزيـز              . املهام
، قررت ليتوانيـا رفـع      )مبا يف ذلك ضمان حصوهلا على التمويل الكايف       (اإلطار املؤسسايت   

وقد اقُترح إنشاء جملس تنـسيقي      .  أداء املؤسسات القائمة إىل أفضل مستوى ممكن       مستوى
يضم ممثلني عن املؤسسات القائمة     (حلقوق اإلنسان يكون أحد مكونات مؤسسة أمني املظامل         

ألداء مهمة الرصد املنهجي حلالة حقوق      ) املعنية حبماية حقوق اإلنسان والربملان وعامة الناس      
وبفضل هذه التغيريات،   . التوصيات ذات الصلة وحبث قضايا حقوق اإلنسان      اإلنسان وتنفيذ   

 .من املتوقع أن يصبح اإلطار املؤسسايت يف البلد مستوفيا ملبادئ باريس

 من الدسـتور وتـؤدي      ٧٣وتنظر مؤسسة أمني املظامل، اليت أنشئت مبوجب املادة           -١١
لتجاوزات يف استغالل السلطة ويف     ، يف شكاوى األفراد فيما يتعلق با      ١٩٩٥عملها منذ عام    

وينص قانون أمني املظامل    . املمارسات البريوقراطية للمسؤولني احلكوميني وموظفي البلديات     
التابع للربملان على أن أنشطة أمني املظامل هتدف إىل محاية حقوق الفرد يف إدارة عمومية جيدة 

اء السلطات احلكوميـة واجبـها      تقوم على احترام حقوق اإلنسان واحلريات وإىل مراقبة أد        
وبعد النظر يف الشكوى، يقدم أمني املظامل اقتراحا        . املتمثل يف خدمة الناس على النحو الالزم      

وباإلضافة إىل ذلك، حيق ألمني املظـامل تقـدمي   . أو توصية إىل املؤسسة أو املوظف املسؤول     
ت على التشريعات من أجل     مقترحات هتدف إىل حتسني أداء اإلدارة العمومية واقتراح تعديال        

  .منع انتهاكات حقوق اإلنسان
وقد ُحّول مكتب أمني املظامل لتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء، الذي أنـشئ يف                -١٢
 مبوجب قانون تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء، إىل مكتب أمني املظامل لتكافؤ             ١٩٩٩عام  

وأصبح أمـني املظـامل     . انون تكافؤ الفرص  الفرص خموال بوالية أوسع ملراقبة مدى التقيد بق       
لتكافؤ الفرص اآلن ينظر يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز على أساس اجلنس، والعرق، واجلنسية، 
واللغة، واألصل، والوضع االجتماعي، واإلميان، واملعتقدات واملواقـف، والـسن، وامليـل            

 املظامل إحالة ملف التحقيـق إىل       وجيوز ألمني . اجلنسي، واإلعاقة، واالرتباط اإلثين، والدين    
هيئة للتحقيق قبل احملاكمة أو إىل مدع عام، والنظر يف قـضايا القـانون اإلداري وفـرض                 

وباإلضافة إىل ذلك، جيري أمني املظـامل       . عقوبات إدارية، واإلبالغ عن انتهاكات ارتكبت     
ة بالتنفيذ ومقترحات   حتقيقات مستقلة ويصدر تقارير يف قضايا التمييز، ويقدم توصيات متعلق         

  .بشأن حتسني التشريعات وأولويات سياسة تكافؤ الفرص
وهتـدف  . ٢٠٠٠وتقوم مؤسسة أمني املظامل حلقوق الطفل بعملها منـذ عامـل              -١٣

أنشطتها إىل حتسني احلماية القانونية املمنوحة للطفل، ومحاية حقـوق الطفـل ومـصاحله              
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 املشروعة املنصوص عليها يف التـشريعات       املشروعة، وضمان إعمال حقوق الطفل ومصاحله     
وليس املقصود  . الوطنية، وأداء مهمة اإلشراف واملراقبة بشأن إعمال حقوق الطفل ومحايتها         

بتوصيات أمني املظامل معاقبة األفراد الذين انتهكوا حقوق الطفل ومصاحله املشروعة بل ملنع             
 القرارات اليت اختذت يف هـذا       حدوث هذه االنتهاكات وذلك بتوجيه اهتمام األشخاص إىل       

الصدد وإىل األعمال اليت قاموا هبا أو أوجه التقصري من جانبهم، ولتحديد األسباب وسـبل               
وحيق ألمني املظامل أن يطلـع الـسلطات        . معاجلة هذه االنتهاكات والتخلص منها أو منعها      

 النصوص القانونية   وسائر املنظمات على املخالفات القانونية، وأوجه التضارب أو الثغرات يف         
 .أو اإلدارية، ولتنسيق أعمال خمتلف اهليئات املعنية حبقوق الطفل

، يف ١٩٩٦وتتمثل مهمة املفتشية احلكومية حلماية البيانات، اليت تعمل منـذ عـام         -١٤
وهي مكلفة بإعمال قانون    . محاية احلق يف احترام اخلصوصية لدى معاجلة البيانات الشخصية        

ع ببعض أحكام قـانون االتـصاالت       ية للبيانات الشخصية وبكفالة التوافق م     احلماية القانون 
وتشمل األهداف الرئيسية للمفتشية تطوير محاية البيانات مبراقبة أنشطة مـراقيب           . لكترونيةاإل

البيانات الشخصية الذين يعنون مبعاجلة هذه البيانات، ومراقبة مدى مشروعية معاجلة البيانات            
وتنظر املفتـشية يف شـكاوى األفـراد        . اية حقوق صاحب البيانات   الشخصية، وضمان مح  

 .وتشارك يف األنشطة الوقائية

. ٢٠٠١ويؤدي مكتب املفتش املعين بأخالقيات مهنة الصحافة عمله منـذ عـام               -١٥
ومبوجب القانون املتعلق بتقدمي املعلومات إىل اجلمهور، ينظر املفتش يف شكاوى األفراد الذين          

 شرفهم وكرامتهم الشخصية، أو انتهاكات للحق يف اخلصوصية، ال سيما عند            يدعون انتهاك 
ومبوجب القانون املتعلق حبماية القُصَّر من آثار       . تناول البيانات الشخصية يف وسائل اإلعالم     

وباإلضافة إىل ذلك، حيـدد     . اإلعالم، ينظر املفتش يف الشكاوى املتعلقة بانتهاك هذا القانون        
 إىل آراء اخلرباء، إن كانت املعلومات اليت تقدمها وسائل اإلعالم ممـا يبـث     املفتش، استنادا 

الشقاق على أساس اجلنس وامليل اجلنسي والعرق واجلنـسية واللغـة واألصـل والوضـع               
حيذر :  بعمل وقائي  أيضاًويضطلع املفتش   . االجتماعي واملذهب الديين واملعتقدات أو املواقف     

 الشخصية للقُصَّر ويطلب منهم حذفها؛ ويقدم مقترحـات إىل          املسؤولني عن إفشاء البيانات   
 .السلطات العامة فيما يتعلق بامتثال القانون على النحو الواجب

وُيعد معهد القانون مؤسسة حبثية عامة أنشئت إلرساء األسس العلميـة الكفيلـة               -١٦
به اليت تكتسي أمهية    بتحسني اإلطار القانوين وجيري حبوثا بشأن اإلطار القانوين وخمتلف جوان         

 .)٣(من وجهة نظر حقوق اإلنسان
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  محاية حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

 املساواة بني اجلنسني  -ألف   

    ُتعد مسألة ضمان تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ليتوانيا أولوية أفقيـة منـذ                -١٧
لوسـطى يعتمـد    ، وهو العام الذي كانت ليتوانيا أول بلد يف أوروبا الشرقية وا           ١٩٩٨عام  

وحيظر هذا القانون التمييز املباشـر      .  بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال      متعلقاً وينفذ قانوناً 
. وغري املباشر، والتحريض على التمييز، والتحرش واملضايقة اجلنسية على أساس نوع اجلنس           

 يف مجيع   ويلزم القانون السلطات بأن تضمن إدراج مسألة تكافؤ الفرص بني النساء والرجال           
القوانني اليت تصوغها وتعتمدها، وبوضع برامج وتدابري وتنفيذها، وبدعم برامج املؤسـسات            

. واجلمعيات والصناديق اخلريية العامة اليت تعمل على تسهيل تنفيذ مبـدأ تكـافؤ الفـرص              
ويسري هذا القانون يف جماالت العمالة والعمل، والتعليم والبحث، وحقـوق املـستهلكني،             

وينص على فرض عقوبات على انتـهاك مبـدأ         .  االجتماعي، وعضوية اجلمعيات   والضمان
تساوي احلقوق بني النساء والرجال، وتقدمي تعويضات لألشخاص املتضررين، كما يـنص            

، خضع هذا القانون لعدة     ١٩٩٨ومنذ عام   . على قاعدة نقل عبء اإلثبات إىل املدعى عليه       
 .وبية بشأن املساواة بني اجلنسنيحتسينات بتضمينه أحكام التوجيهات األور

، أدرجت أحكام متعلقة بعدم التمييز على أساس نوع اجلـنس يف            ٢٠٠٨ويف عام     -١٨
قانون تكافؤ الفرص، الذي بات مكرسا ملكافحة التمييز ألي سبب كان، ومـن مث كفالـة                

 .عنصر الرئيسيالشروط القانونية ملكافحة التمييز املتعدد األوجه حيث ميثل املنظور اجلنساين ال

وتشمل التحديات الرئيسية أمام املساواة بني اجلنسني يف ليتوانيا قضية الفـصل يف               -١٩
سوق العمل بداعي القوالب النمطية اجلنسانية، وقصور مشاركة املرأة يف عملية صناعة القرار             

ايل على الصعيدين االقتصادي والسياسي، وقلة عدد النساء الالئي يشغلن مناصب عليا يف جم            
البحث واألعمال التجارية، والفوارق يف أجور النساء والرجال، وقلة الفرص املتاحة للجمع            

وملواجهة هذه التحـديات، مثـة      . بني التزامات األسرة والتزامات العمل، والعنف ضد املرأة       
وتتوىل تنفيذ . ٢٠٠٣برامج حكومية متعلقة بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال تنفذ منذ عام 

ه الربامج وزارات بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا املـرأة، والـشركاء              هذ
وُتعىن جلنة تكافؤ الفرص بني النساء      . االجتماعيني، واملراكز املعنية بدراسة القضايا اجلنسانية     

والرجال، اليت تضم ممثلني عن مجيع الوزارات ومنظمات غري حكومية، بتنسيق هذه األنشطة             
 .برفع تقارير إىل احلكومةو

ولتقييم أثر أول برناجمني حكوميني بشأن تكافؤ الفرص بني النساء والرجال نفذا يف               -٢٠
، أجرى مركز اإلعالم بشأن قضايا املرأة دراسة مقارنة موسعة تناولت التغريات            ٢٠٠٩عام  

دراسـة أن   وتـبني اسـتنتاجات ال    . اليت طرأت على حالة املرأة والرجل يف مجيع القطاعات        
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اجلمهور العام على وعي تام هبذه الربامج، وأن حماور عملها ركزت حيث ينبغي أن تركـز،                
فالفصل يف سوق العمل، الذي يغـذي الفـوارق يف   . وأهنا أثرت يف إحداث تغيريات إجيابية     

 لنتائج الدراسة االستقصائية عن املؤسـسات       وفقاًو. أجور النساء والرجال، يتقلص تدرجيياً    
، فإن الرعايـة    ٢٠٠٩ة واملتوسطة احلجم اليت أجرهتا هيئة اإلحصاء الليتوانية يف عام           الصغري

والعمـل  )  يف املائة من مجيع أصحاب األعمال العاملني يف هـذا النـشاط            ٦٠,٩(الصحية  
تظل تشكل جمـاالت النـشاط      )  يف املائة  ٥٨,٣(االجتماعي وخدمات اإلسكان واملطاعم     

خرى، فإن عدد النساء العامالت يف جماالت األعمال اليت يشغلها          ومن جهة أ  . الرئيسية للمرأة 
، قد أخذ يف االرتفاع، أي أن النساء بـدأن يف           )٤(يديا، مثل قطاعي البناء والنقل    الرجال تقل 

 إىل األرقام اليت حبـوزة      واستناداً. )٥("رجالية"ت اليت تعرف على أهنا      التحول إىل التخصصا  
ن املرأة الليتوانية هي من بني النساء األكثر تعليما يف بلدان االحتاد            هيئة اإلحصاء الليتوانية، فإ   

 .األورويب قاطبة

ويف ليتوانيا، تشغل املرأة اثنني من املناصب الثالثة األعلـى يف اإلدارة العامـة، أي                 -٢١
وكما يتبّين من استنتاجات الدراسة االستقصائية عن       . منصب الرئيس ومنصب رئيس الربملان    

 يف املائة من مجيع املوظفني اإلداريني، واملقصود هبـم          ٤٠لسكان، تشكل املرأة نسبة     عمالة ا 
 .)٦(سسات وسائر املنظماترجال القانون وكبار املسؤولني ورؤساء اهليئات واملؤ

وقد افتـتح  . لقد أقر االحتاد األورويب بإجنازات ليتوانيا يف جمال املساواة بني اجلنسني    -٢٢
، وهـو أول هيئـة      ٢٠٠٩مساواة بني اجلنسني أبوابه يف فيلنيوس يف عام         املعهد األورويب لل  

 .أوروبية مكرسة لقضايا املساواة بني اجلنسية وأول هيئة من نوعها تقام يف ليتوانيا

وللتصدي هلذه  . وإحدى أوىل أوليات ليتوانيا هي التخفيف من العنف الواقع باملرأة           -٢٣
 االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة      ٢٠٠٦مدت يف عام    املشكلة اليت متس مجيع الشرائح، اعتُ     

ومن األولويات الرئيسية هلذه االستراتيجية حتسني اإلطار القانوين، والوقاية         . العنف جتاه املرأة  
من العنف، وتقدمي جمموعة متكاملة من أشكال املساعدة لضحايا العنف، وفرض عقوبـات             

التواصل، وحتسني عملية مجع البيانات، وبناء      على مرتكيب هذا العنف، وإذكاء الوعي العام و       
 مسابقة الختيار املشاريع الرامية لتقدمي املساعدة للنـساء         وجترى سنوياً . القدرات املؤسساتية 

ضحايا العنف وملرتكيب هذا العنف، وللقيام بأعمال للوقاية من العنف الواقع باملرأة، ولـدعم     
  .أنشطة املنظمات غري احلكومية

قت احلاضر، تقدم مساعدة متكاملة للنساء ضحايا العنف يف نصف البلديات           ويف الو   -٢٤
وقد بذلت جهود لتعزيز أنشطة املنظمات غري احلكومية املعنية بقضايا املرأة           . الليتوانية الستني 

يف العديد من املناطق، تقدم املساعدة من قبل مراكـز          : يف جمال مكافحة العنف الواقع باملرأة     
وجيري التركيز بوجه خاص على العمل مـع مـرتكيب          . نشأهتا هذه املنظمات  األزمات اليت أ  

العنف، فليس لتطبيق العقوبات عليهم فحسب وإمنا لوضع تدابري لتخفيـف األثـر ودعـم               
 .املنظمات العاملة يف هذا اجملال
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 ٢٦ويعّرف القانون املتعلق باحلماية من العنف األسري الذي اعتمـده الربملـان يف               -٢٥
 مفاهيم العنف األسري، ومرتكبو العنف األسري، وضحايا العنف األسري، ٢٠١١ايو م/أيار

ويقترح مسارات حمددة للوقاية بتمويل حكومي واألعمال اليت يتعني على السلطات العمومية            
والبلدية تنفيذها بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، مثل إدارة محالت التوعية والتواصـل             

وحيدد القانون التدابري الـيت     . ألشخاص العاملني يف جمال الوقاية واملساعدة     العامة، وتدريب ا  
ضرورة نقـل الـضحية، ومنـع    : تطبق على مرتكيب العنف األسري لضمان محاية الضحايا       

 حجز مرتكب العنـف ومحايـة الـضحية    أيضاًويتوخى . االقتراب منها، ومنع االتصال هبا   
 جمموعة من أشكال املساعدة املتكاملة املتخصصة        عن تقدمي  فضالًمباشرة بعد وقوع العنف،     

 .للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة النفسية والقانونية

 قوميةحقوق األفراد املنتمني إىل أقليات   - باء  

، ٢٠٠١ لإلحصاء العام للسكان الذي أجري يف عام         وفقاًف. ليتوانيا دولة متعددة القوميات     -٢٦
ويشكل األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة يف  . ة خمتلفة جنسي ١١٥يأوي البلد ممثلني عن     

وأكرب األقليات القومية هي البولندية والروسـية       .  يف املائة من جمموع السكان     ١٦,٥ ليتوانيا
والبيالروسية واألوكرانية، اليت تعيش باألساس يف املناطق الشرقية واجلنوبية الـشرقية مـن             

وبعـد اسـتعادة    . فيزاجيناس، وهي املدن الرئيسية يف البلد     ليتوانيا، ويف فيلنيوس وكاليبيدا و    
وقد اختـارت الغالبيـة     . )٧(يف منح اجلنسية  " الصفر" خبيار   ليتوانيا استقالهلا، أخذت ليتوانيا   

اجلنسية الليتوانية، فاكتسبوا بـذلك     )  يف املائة تقريباً   ٩٩(العظمى من أفراد األقليات القومية      
 .ية املمنوحة لبقية املواطننينفس احلقوق املدنية والسياس

 من الدستور على حق املواطنني املنتمني إىل جاليات إثنية يف تنمية            ٢٧وتنص املادة     -٢٧
 منه احلق هلذه اجلاليات يف أن تـدير بكـل           ٤٥لغتهم وثقافتهم وعاداهتم، بينما متنح املادة       

ضهم البعض اآلخر، ويف أن     استقاللية شؤوهنم الثقافية والتعليمية وعملهم اخلريي ومساعدة بع       
ومثة حقوق أخرى متنحها هلم القوانني املتعلقة باملعاملة املتـساوية،          . تتلقى الدعم من الدولة   

واجلمعيات، واملواطنة، واللغة الرمسية، والتعليم، وتقدمي املعلومات للجمهـور، والطوائـف           
 .سية، إخلالدينية والشركاء الدينيني، واألحزاب السياسية، واملنظمات السيا

، وقعت ليتوانيا على االتفاقية اإلطارية للمجلس األورويب املتعلقـة          ١٩٩٥ويف عام     -٢٨
، ستقدم ليتوانيـا    ٢٠١١ويف عام   . ٢٠٠٠حبماية األقليات القومية، وصّدقت عليها يف عام        

 .تقريرها الثالث عن مدى التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ هذه االتفاقية

لي والقانون الدويل، فإن احلقوق واحلريات السياسية واالقتصادية        ومبوجب القانون احمل    -٢٩
واالجتماعية والثقافية حمفوظة لألفراد املنتمني إىل أقليات قومية على قـدم املـساواة، واهلويـة     

وتتمتـع  . الوطنية واالستمرارية الثقافية مكفولة هلم، والوعي القومي وسبل التعبري الذايت مصونة   
ية يف ليتوانيا باحلق يف إقامة منظمات غري حكومية ثقافية ويف نـسج عالقـات               األقليات القوم 
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وهذه األحكام تكفل التكامـل الثقـايف       . ثقافية مع أفراد وطنهم الذين يعيشون خارج ليتوانيا       
 ".الوحدة يف التنوع"لألقليات القومية وهي موافقة لفلسفة االحتاد األورويب املتمثلة يف 

، مل يعد قانون األقليات القوميـة، الـذي   ٢٠١٠يناير / كانون الثاين ١ من   واعتباراً  -٣٠
، صاغ الفريق العامل املشترك بـني       ٢٠١٠ففي عام   . ، ساري املفعول  ١٩٨٩اعتمد يف عام    

 لنظام قانوين توخاه قـانون       نظرياً املؤسسات، الذي تتوىل وزارة الثقافة تنسيق أعماله، إطاراً       
ة الصياغة، عقد الفريق العامل مشاورات مع منظمات األقليات         وأثناء عملي . األقليات القومية 

وبعد موافقة احلكومة على هذه الوثيقة، ستكون مبثابة األساس لـصياغة القـانون             . القومية
اجلديد املتعلق باألقليات القومية، وهو القانون الذي سيحدد مفهوم األقلية القومية ويتـوخى             

ية يف املؤسسات واملنظمات احمللية ويف الالفتات اإلعالمية يف إمكانية استعمال لغة األقلية القوم  
 .املناطق السكنية اليت توجد هبا كثافة عالية من السكان املنتمني إىل أقلية قومية بعينها

 كـانون   ١لقد كانت سياسة الدولة الليتوانية بشأن استدامة العالقات الوطنية، قبل             -٣١
 ِقبل مديرية األقليات القومية واهلجرة التابعة حلكومـة         ، توضع وتنفذ من   ٢٠١٠يناير  /الثاين

ليتوانيا؛ ولكن بعد إعادة اهليكلة اليت خضعت هلا احلكومة ُنقلت املهام املتعلقـة بالتـدريب               
وبغية إشراك  . والتنسيق والتنفيذ يف إطار السياسة املتعلقة باألقليات القومية إىل وزارة الثقافة          

 السياسة املتعلقة باألقليات القومية ويف صناعة القرار، أنشئت يف          اجلاليات القومية يف تشكيل   
وبعد أن أصبح هـذا     .  هيئة استشارية، أطلق عليها اسم جملس اجلاليات القومية        ١٩٩٠عام  

. )٨(فة، جرى جتديد لوائحه وتشكيلته     هيئة استشارية لدى وزارة الثقا     ٢٠١٠اجمللس يف عام    
سيق شؤون األقليات القومية أنشأها ويتوىل تنسيقها رئيس        ، هناك جلنة لتن   وباإلضافة إىل ذلك  

 .الوزراء، وهي تعىن بالقضايا اليت ختص األقليات القومية على أعلى مستوى وطين

، تقـرر تنفيـذ      فعاالً ولضمان اندماج األقليات القومية يف اجملتمع الليتواين اندماجاً         -٣٢
ارة الثقافـة التـدابري الـواردة يف        وتنـسق وز  . برامج عامة وأخرى على مستوى البلديات     

يت تنص  ، ال ٢٠١٥االستراتيجية الرامية إىل تطوير السياسة املتعلقة باألقليات القومية حىت عام           
قوميـة يف اجملتمـع     كفالة اندماج األفراد املنتمني إىل أقليات        )١: (على ثالث أولويات هي   

يز التسامح يف اجملتمع واحلـد مـن   تعز )٣(كينهم من احلفاظ على هويتهم؛     مت )٢(الليتواين؛  
 .مظاهر التمييز

ومثة تركيز كبري على تعليم األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية، ال سيما تعلـيمهم           -٣٣
وُتتاح لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية      . )٩(باعتبارها مفتاح جناح االندماج   اللغة الوطنية   

 .)١٠(علم اللغة الوطنية دون تكاليفرصة لتالذين يعيشون على املساعدة االجتماعية الف

 على املتطلبات اليت متكن مجيع املواطنني       ٢٠١١وينص قانون التعليم املعتمد يف عام         -٣٤
من االستفادة من فرص متساوية للحصول على التعليم وللتنافس على الوظـائف يف سـوق               

ة أو مؤقتـة يف ليتوانيـا       فقد كُفل لكل مواطن ليتواين ولكل أجنيب مقيم بصفة دائم         . العمل
وتتيح املـدارس احلكوميـة     . إمكانية تعلم اللغة الوطنية واحلصول على التعليم باللغة الوطنية        
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ودور احلضانة يف البلديات ومؤسسات التعليم العام ظروفا مواتية للتالميذ املنتمني إىل أقليات             
ويعـني شـخص    . لذلك، حيثما كانت هناك حاجة ملموسة       أيضاًقومية لتعلم لغتهم األم     

  .متخصص يف تلك اللغة وتسري عملية التعليم بلغة تعليم خمتلفة
 ١ من قانون التعليم، الـذي يبـدأ سـريان مفعولـه يف              ٣٠وتنص أحكام املادة      -٣٥
، على أن تتيح املدارس العامة ومدارس التعليم غري الرمسـي الفـرص             ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

ية لتعزيز هويتهم الوطنية واإلثنية واللغوية، ولتعلم لغتهم األم للمتعلمني املنتمني إىل أقليات قوم 
ويف املدارس العامة ومدارس التعليم غري الرمسـي الـيت تتـيح            . وتارخيهم وثقافتهم األصلية  

لوائحها، بناًء على طلب أولياء التالميذ أو أوصيائهم أو القائمني على رعايتهم واملـتعلمني              
 أو التعليم بلغة األقلية القومية، قد جتـرى عمليـة           القوميةاألقلية  أنفسهم، إمكانية تعليم لغة     

وتكون مادة اللغة الليتوانيـة يف هـذه        . التعليم أو قد ُتدرَّس بعض املواد بلغة األقلية القومية        
املدارس مادة من مواد املنهج الدراسي على أن يكون الوقت املخصص هلا هو نفس الوقـت                

يقدم منهج التعليم    )١: (ويف هذا النوع من املدارس    . على األقل املخصص لتدريس اللغة األم     
وميكن أن يقدم جـزء     . قبل املدرسة أربع ساعات أسبوعية على األقل للتعليم باللغة الليتوانية         

من منهج التعليم قبل املدرسة باللغة الليتوانية، إذا طلب أولياء التالميـذ أو أوصـياؤهم أو                
يقدم منهج التعليم االبتدائي واألساسي والثـانوي علـى          )٢ (القائمون على رعايتهم ذلك؛   
ويقـدم منـهج التعلـيم    ). بلغة األقلية القومية وباللغة الليتوانية(أساس التعليم املزدوج اللغة    

االبتدائي تعليما متكامال باللغة الليتوانية، أما يف منهج التعليم األساسي والثانوي فتـستعمل             
عامل، وأسـس التوعيـة      مواد تاريخ وجغرافية ليتوانيا، واستكشاف ال      اللغة الليتوانية لتدريس  

قد تستخدم اللغة الليتوانية لتعليم املواد األخرى املقررة يف منهج التعليم االبتدائي             )٣(املدنية؛  
  .واألساسي والثانوي، إذا طلب أولياء التالميذ أو أوصياؤهم أو القائمون على رعايتهم ذلك

 مدرسة عامة جتري ١٥٩، كانت ليتوانيا متلك ٢٠١٠-٢٠٠٩ الدراسي وأثناء العام  -٣٦
. )١١( أقليـات قوميـة أو لغـات أجنبيـة         فيها عملية التعليم بلغة واحدة أو أكثر من لغات        

وباإلضافة إىل ذلك، تدعم الدولة األقليات القومية ذات األعداد القليلة أو املتنـاثرة إذا مـا                
كانت هناك فصول تابعة ألكثر     ( يومي السبت واألحد     قررت إقامة فصول مدرسية للدراسة    

وتعلم هذه املدارس اللغة األم للتالميذ، وتعرفهم       ). ٢٠١٠ من هذه املدارس يف عام       ٤٠من  
 .بثقافتهم وتقاليدهم الوطنية وتارخيهم وتراثهم الثقايف الوطين

توانيا الثقافية اليت    وسياسة لي  اإلمنائية الوطنية الطويلة األجل   لقد كرست االستراتيجية      -٣٧
أقرهتا احلكومة تثقيف وتعليم األقليات القومية اليت تعيش يف ليتوانيا، باعتبـار ذلـك مـن                

 منظمة غري حكومية تابعة ألقليات قومية تنفذ أنشطة ثقافية          ٣٠٠ومثة حنو   . أولويات الدولة 
تعليمية لألقليات القومية   وتتلقى هذه املنظمات الدعم ملشاريعها التثقيفية وال      . مكثفة يف ليتوانيا  

 .)١٢(لرامية إىل احلفاظ على هويتهاوا
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 ، أنـشأت ٢٠٠٧ويف عـام  . كار التسامحوتشجع السلطات الليتوانية على نشر أف    -٣٨
متنح للصحفيني الـذين ينـشرون      " التسامح الوطين "مديرية األقليات القومية واهلجرة جائزة      

، ٢٠١١ويف عام   . القومية يف وسائل اإلعالم   التسامح ويرسخون صورة إجيابية عن األقليات       
 .جددت وزارة الثقافة هذا التقليد

وتكمن إحدى الصعوبات الكربى أمام تنفيذ السياسة املتعلقة باألقليات القوميـة يف              -٣٩
 من هؤالء الغجر الذين تعيش أكرب جاليـة         ٢ ٥٠٠وتأوي ليتوانيا حنو    . اندماج غجر الروما  

وقد نفذت ليتوانيـا    ).  شخص ٥٠٠يعيش فيه   (لقرب من فيلنيوس    هلم يف خميم كريتيماي با    
حىت اآلن برناجمني وطنيني إلدماج الروما وبرنامج منفصل إلدماج الروما تديره بلدية مدينـة              

وقد مشلت عملية إعداد برامج إدماج الروما إجراء مشاورات مع ممثلي منظمـات             . فيلنيوس
 . بالسكان من غجر الروماالروما غري احلكومية واملنظمات اليت تعىن

، ٢٠٠٤-٢٠٠٠، أنشئت يف كريتيماي، يف إطار برنامج إدماج الروما          ٢٠٠١ويف عام     -٤٠
 مؤسسة عامة، هي املركز العمومي لغجر الروما، تعمل على تقدمي تعليم غري رمسي ألطفـال              

وشباب الروما، والتعليم عن بعد للشباب والكبار من غجـر الرومـا، ودروس يف اللغـة                
بيد أن اندماج الروما يف اجملتمع الليتواين       .  عن املساعدة االجتماعية والقانونية    فضالًالليتوانية،  

 . فيما بني شىت املؤسسات منسقاًعملية طويلة ومعقدة تتطلب تعاوناً

 الـذي  ٢٠٢١-٢٠١٣وسيحل برنامج تطوير السياسة املتعلقة باألقليات القوميـة      -٤١
لوثيقة املعمول هبا حاليا، وهي استراتيجية تطوير السياسة املتعلقـة          وضعته وزارة الثقافة حمل ا    

وسُيكمَّل . ، وستكفل االستمرارية بالنسبة للتدابري اجلارية     ٢٠١٥باألقليات القومية حىت عام     
واحدة خاصـة باألقليـات القوميـة       (هذا الربنامج خبطيت عمل مشتركتني بني املؤسسات        

وتنص خطة العمل املشتركة بني املؤسسات إلدماج       ). اواألخرى منفصلة خاصة بغجر الروم    
على جمموعة من التدابري املنسقة واملستمرة اليت        )١٣(٢٠١٥-٢٠١٣الروما يف اجملتمع الليتواين     

تركز على التشجيع على احلفاظ على اهلوية الوطنية، واالندماج، وتقليص حاالت اإلقـصاء             
الروما على التعليم؛ وإدمـاج الرومـا يف        حتسني حصول أطفال وشباب وكبار      (االجتماعي  

سوق العمل؛ ومجع املعلومات عن البيئة اليت يعيش فيها الروما؛ ومد الروما مبعلومات عـن               
 .، ونشر التسامح العام، وتنفيذ تدابري ملكافحة التمييز)أساليب العيش الصحية

 الطفلحقوق   -جيم   

العالقات القانونية األسـرية يف ليتوانيـا       ينص القانون املدين الليتواين على أن تنظيم          -٤٢
 .يقوم على مبدأين ذوي أولوية مها محاية حقوق ومصاحل الطفل والدفاع عنها



A/HRC/WG.6/12/LTU/1 

GE.11-14967 12 

وتقع املهمة واملسؤولية الرئيسية من حيث إعمال حقوق األطفال ومحاية مصاحلهم             -٤٣
الـسلطات  على أن السلطات العامة و    . القائمني على رعايتهم  /على عاتق آبائهم وأوصيائهم   

 . حبماية مصاحل األطفالأيضاًالبلدية مكلفة 

مساندة (وملا كانت ليتوانيا مدركة أن احلماية الصحيحة حلقوق الطفل تبدأ بالوقاية              -٤٤
ودعم األسر بتقليص اإلقصاء االجتماعي ومنع انفصال األطفال عن آبائهم ومنع العنف ضد             

طة الوقاية وتوسيع اخلـدمات االجتماعيـة       ، فهي تسعى لتعزيز أنش    )األطفال واإلساءة إليهم  
. ، دخل قانون اخلدمات االجتماعية حيز النفاذ      ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١ويف  . املمنوحة لألطفال 

ولتحسني حصول األطفال على اخلدمات االجتماعية، نصت الالئحة املتعلقة بإجراء الـدفع            
ة األمد املقدمة للطفل احملروم من      عن اخلدمات االجتماعية على جمانية الرعاية االجتماعية الطويل       

وقد أدى تطوير اخلدمات االجتماعيـة يف       . الرعاية األبوية أو للطفل املعرض ملخاطر اجتماعية      
 لالعتنـاء باألسـر   ٢٠٠٧ عامل اجتماعي متفرغ يف البلديات يف عام   ٥٥٦البلديات ومعادل   

 ٦١٢,٥ معـادل (هؤالء املهنيني  عن الزيادة السنوية يف أعداد فضالًاملعرضة ملخاطر اجتماعية،   
إىل املسامهة يف ختفيض عدد األسـر     ) ٢٠٠٩ يف عام    ٦٢٩,٥ و ٢٠٠٨عامل متفرغ يف عام     

ويعمل العمال االجتماعيون يف األحياء ويف مراكـز اخلـدمات          . املعرضة ملخاطر اجتماعية  
مات لبناء  االجتماعية ويف جمالس الدعم األسري وغريها من املؤسسات البلدية، ويقدمون اخلد          

  .ودعم العادات االجتماعية، عالوة على تقدميهم املعلومات واملشورة عن املساعدة االجتماعية
وللحد من اإلقصاء االجتماعي لألسر اليت تعول أطفاال، ينص قـانون املـساعدة                -٤٥

على حصول أطفال األسر ذات الدخل املنخفض على        ) ٢٠٠٦(االجتماعية ألطفال املدارس    
 أيـضاً وقد ُسمح للبلديات . درسية جمانا وعلى املساعدة لشراء األدوات املدرسيةالوجبات امل 

بتقدمي وجبات مدرسية جمانا للتالميذ يف احلاالت األخرى اليت تقررها البلديات بـالنظر إىل              
 .الظروف املعيشية لألسر

    يفويف إطار استراتيجية السياسة الوطنية بشأن رفاه األطفال، أقـرت احلكومـة،               -٤٦
الوصاية على األطفال وخطـة     /عادة ترتيب نظام رعاية األطفال    ، استراتيجية إل  ٢٠٠٧عام  

وهتدف هذه االستراتيجية إىل هتيئة الظروف لنمو الطفـل         .  التابعة هلا  ٢٠١٢-٢٠٠٧العمل  
رعايتـه  /ة األبوية من فرص الوصاية عليهيف أسرته البيولوجية ومتكني الطفل احملروم من الرعاي      

نيه متاشيا مع املصاحل املثلى للطفل وتلبية حلاجاته يف النمو يف أسرة أو بيئة مشاهبة لبيئـة                 أو تب 
 . يف األسرة واجملتمعللعيش مستقالًاألسرة وإعداده على النحو الواجب 

رعاية الطفل اليت ُعـدِّلت يف اآلونـة        /ائح املتعلقة بالوصاية على الطفل    وكانت اللو   -٤٧
ت مسألة تعيني ممثل قانوين للطفل يف حالة مزاولة األبوين عمـل            قد سوّ ) ٢٠٠٧(األخرية  

فاألبوان اللذان ينويان السفر إىل بلد أجنيب واملكوث فيه بصفة مؤقتـة            . مؤقت يف بلد أجنيب   
يتعني عليهم تقدمي طلب إىل البلدية حلماية حقوق طفلهما وتعيني من ميكنه أن يقوم عليـه                

 .اجدان فيها خارج ليتوانيااخلالل الفترة املؤقتة اليت يتو
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، بدأ تشغيل خط هاتفي فريد للخدمات االجتماعية        ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤ويف    -٤٨
وهذه اخلدمة، املنسقة على املستوى األورويب، عالوة علـى إتاحتـها الفرصـة             . يف ليتوانيا 

املعنيـة  لألطفال لإلعراب عن مشاكلهم وطلب املساعدة العاجلة، توّجه األطفال إىل املصاحل    
 .اليت تقدم هلم املساعدة الالزمة

، جرت عملية مراجعة للقانون املتعلق باحلد األدىن للرعاية والرعاية          ٢٠١٠ويف عام     -٤٩
األساسية لألطفال بغية إجياد إطار لتدابري التنشئة االجتماعية لألطفال الـذين يعـانون مـن      

رى من املساعدة، وهي التـدابري      مشاكل سلوكية وتيسري منائهم وتعليمهم ومدهم بأنواع أخ       
الكفيلة مبساعدة األطفال على التغلب على السلوكيات السيئة اليت تكونت لـديهم وعلـى              

  .استيعاب فكريت الفرد النافع واحلياة االجتماعية
وللتخفيف من وترية انتشار العنف باألطفال واستمراراً للربامج القائمة، جرى تنفيذ             -٥٠

، الذي يغطي   ٢٠١٥-٢٠١١اية من العنف باألطفال ومساعدة األطفال       الربنامج الوطين للوق  
  .مجيع أصناف العنف وأشكاله

 ٢٠٠٧ وتعكف ليتوانيا على حبث إمكانية التصديق على اتفاقية اجمللس األورويب لعـام             -٥١
وقد أنشأت وزارة الـضمان     . بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي       

والعمل فريق عمل مشترك بني املؤسسات لتحليل إمكانيات تنفيذ هذه االتفاقيـة    االجتماعي  
 .يف ليتوانيا

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -دال   

اإلعاقة يف ليتوانيـا هـو قـانون        القانون الرئيسي املتعلق حبقوق األشخاص ذوي         -٥٢
الء األشخاص  ومثة حقوق أخرى مكفولة هلؤ    . دماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة    االن

ينص عليها قانون العمل وقوانني أخرى، مثل احلقوق املتعلقة دعم هـؤالء األشـخاص يف               
معاشـات التـأمني    جماالت العمالة، واملشاريع االجتماعية، والتأمني االجتماعي احلكومي، و       

، واإلعانات احلكومية، واخلـدمات االجتماعيـة، والتنميـة         االجتماعي التقاعدية احلكومية  
 .ة، والتأمني الصحياخلاص

وينص قانون تكافؤ الفرص على محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز املباشـر               -٥٣
 .باشر، ومن التحرش، والتحريض على التمييزاملوغري 

وينص قانون االندماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة على الشروط والظروف            -٥٤
ري تنفيذ هذا القانون عـرب الربنـامج الـوطين          األساسية الندماج املعوقني يف اجملتمع؛ وجي     

 الذي يهدف إىل ضمان فرص ٢٠١٢-٢٠١٠لالندماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ويستند الربنامج إىل اتفاقية األمم املتحدة حلقـوق        . متكافئة للمعوقني وحتسني نوعية حياهتم    

 .صلةاألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى توجيهات االحتاد األورويب ذات ال
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ويستفيد األشخاص ذوي اإلعاقة، ضمن إطار املشاريع املتعلقة خبـدمات إعـادة              -٥٥
  التأهيل االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جمتمعاهتم احمللية وبأنشطة مجعيات املعـوقني،            

متثيل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وخدمات اإلعالم واملـشورة، واملـساعدة           : مبا يلي 
اللية يف التنشئة، واألنشطة الثقافية والرياضية، واخلدمات االجتماعية، ودعم         النفسية، واالستق 

أنشطة التحفيز ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل، واملساعدة يف البحث عـن   
 .العمل، وخدمات املساعدة يف العمل

 إىل زيـادة    ٢٠١١-٢٠٠٧ويهدف برنامج هتيئة املساكن لألشخاص ذوي اإلعاقة          -٥٦
مكانية حركة هؤالء األشخاص ومشاركتهم يف عملية اكتساب املهن، ويف سوق العمـل،             إ

 .ويف احلياة االجتماعية

ويقضي برنامج تقدمي املساعدة التقنية للسكان بكفالة حـصول األشـخاص ذوي              -٥٧
 إجراء تقدمي الدعم للطلبة املعـوقني     لتوصيف   وفقاًو. اإلعاقة على املساعدة التقنية والتعويض    

لذي وافقت عليه احلكومة، حتصل مؤسسات التعليم العايل على مساعدة ماليـة لطلبتـها              ا
عـالوة شـهرية   (املعوقني عن طريق ختصيص أموال لتلبية االحتياجات اخلاصة هلؤالء الطلبة         

ولتغطية جزء من الرسـوم الدراسـية       )  من معاش التأمني االجتماعي األساسي     ٠,٥تعادل  
 ).الوة االجتماعية األساسية يف كل فصل دراسي من الع٣,٢عالوة تعادل (

وتسعى ليتوانيا بوجه خاص إىل حتسني فرص العمالة للمعوقني من خـالل بـرامج                -٥٨
ويتلقى املشاركون يف برامج إعادة التأهيل املهين، أياً كـان دخلـهم،            . إعادة التأهيل املهين  

لى ما إذا كان الشخص مشتركاً يف       ويتوقف مبلغ هذه العالوة ع    . عالوة إلعادة التأهيل املهين   
مجيع أنواع التأمني االجتماعي احلكومي أم ال، ولكنها ال تقل يف مجيع األحوال عن مبلـغ                

 .معاشني من التأمني االجتماعي األساسي

وينص القانون عن املشاريع االجتماعية على تقدمي دعم حكـومي ألي مـشروع               -٥٩
 إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق        وسعياً .اجتماعي يشغل أشخاصاً من ذوي اإلعاقة     

العمل املفتوح، يتاح الدعم مبوجب قانون دعم العمالة ألي مشروع يشغل شخـصاً معوقـاً               
 . إلعاقة الشخص العاطلوفقاًويستحدث فرص عمل جديدة أو يكّيف مناصب موجودة أصال 

 :إلعاقة يف ليتوانياوفيما يلي إجراءات املساعدة املالية املتاحة لألشخاص ذوي ا  -٦٠

األشخاص الذين تتأكد أهليتهم للعمل يتلقون معاشاً علـى العجـز أو مـساعدة               •
 اجتماعية، ويتوقف مبلغها على مستوى األهلية املؤكد للعمل؛

 األشخاص الذين تأكدت حاجتهم للرعاية التمريضية الدائمة يتلقون تعويضاً دائمـاً   •
 ؛) من املعاش األساسي٢,٥يعادل (حبسب احلاجة للرعاية التمريضية 

 ٠,٥يعادل  (املساعدة املطلوبة   / تعويض دائم حسب الرعاية    أيضاًص  مينح هلؤالء األشخا   •
 ؛) من املعاش األساسي١أو 
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وباإلضافة إىل ذلك، يدفع تعويض إضايف لتغطية تكاليف النقل حيثما تأكد وجود             •
 . حاجة خاصة ملثل هذا التعويض

 من عدة ختفيضات للنقل وشـراء األدويـة         أيضاًاقة  ويستفيد األشخاص ذوي اإلع     -٦١
 .والعالج، وما إىل ذلك

، صدقت ليتوانيا على اتفاقية األمـم املتحـدة حلقـوق           ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٧ويف    -٦٢
 حكومة ليتوانيا، مبوجب قرارهـا     وأنشأت. األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    

وجرى تبعا لذلك   . ، اآللية املؤسسية لتنفيذ االتفاقية    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨املؤرخ  
عمل الرامية إىل تنفيذ الربنامج الوطين لإلدماج االجتماعي لألشـخاص ذوي           التكميل خطة   

بة املـصلحة   ، مع مراعاة املقترحات اليت قدمتها املؤسسات صـاح        ٢٠١٢-٢٠١٠اإلعاقة  
 .واملنظمات غري احلكومية لألشخاص ذوي اإلعاقة

نتصاف القانونية بقضية   وميكن التدليل على املمارسة اجليدة اليت تبّين فعالية سبل اال           -٦٣
 التماساً ضد مصرف جتاري     حيث قدمت مجعية ليتوانية للمكفوفني واملعوقني بصرياً      ) ١٤(مدنية

يت تنطوي على متييز يف حق املكفوفني بعدم متكينهم من  خبصوص اللوائح الداخلية للمصرف ال    
وبينما ال تزال القضية . استخدام خدمات املصرف على قدم املساواة مع أفراد اجملتمع اآلخرين   

، وافق املصرف علـى تغـيري لوائحـه         )حتاول األطراف التوصل إىل تسوية ودية     (قيد النظر   
 .الداخلية التمييزية

 السجنظروف   -هاء   

ظروف السجن يف ليتوانيا ليست متوافقة متام مع املعايري الدوليـة، وباألسـاس ألن      -٦٤
أقرت بذلك جلنة األمم املتحدة ملناهـضة التعـذيب، واللجنـة           (أماكن االحتجاز مكتظة    

ولضمان ظروف سـجن    ). األوروبية ملكافحة التعذيب واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      
ديث أماكن االحتجاز وحتـاول تقلـيص عـدد املـساجني       مالئمة، تعكف ليتوانيا على حت    

باستحداث نظام أكثر فاعلية للمراقبة القضائية والتشجيع على التوسع يف تطبيق العقوبـات             
  .البديلة عن السجن

لقد ورثت ليتوانيا نظام أماكن االحتجاز على منط املعسكرات وهو نظـام عـدمي                -٦٥
يقضي بإصالح هذا   ) ١٥( اختذت احلكومة بالفعل قراراً    قدو. الفعالية ويتطلب الكثري من املوارد    

النظام يشمل التحّول التدرجيي إىل نظام الزنزانات، وبناء سجون جديدة، وحتسني ظـروف             
ستراتيجية اليت أقرت يف اآلونة األخرية      وتكمن الفائدة الرئيسية من اال    . محبس احملكوم عليه  

ير أماكن االحتجاز وهو ما سيسمح بدوره       يف التخطيط حلشد أموال من هيئات خاصة لتطو       
 .بتنفيذ اإلصالح بسرعة
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وتفرض احلالة االقتصادية الراهنة قيودا على اإلمكانات املتاحة للقطاع العام لتوظيف             -٦٦
ويستدعي ذلك البحث عن    . استثمارات كبرية من ميزانية الدولة يف تطوير أماكن االحتجاز        

أي (اورات للتعاون بني القطاع العام والقطاع اخلاص        وجتري حاليا مش  . مصادر متويل بديلة  
 ).حبث مدى إمكانية نقل جزء من أنشطة السجون إىل شركة خاصة

، وافقت حكومة ليتوانيا علـى مـشروع نقـل سـجل            ٢٠١١مايو  / أيار ١٨ويف    -٦٧
ويف إطار  . لوكيشكيس إىل برافينيشكيس على أساس شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص          

 . سريرا٣٢٠ً يسع حنو ٢٠١٤، سُيبىن وجيهَّز سجن يف برافينيشكيس حبلول أيضاًاملشروع هذا 

سـتراتيجية   اال وملعاجلة مشكلة اكتظاظ مراكز التوقيف وأماكن االحتجاز، تتوخى         -٦٨
إصالحيات /حلكومة بناء أربعة مراكز للتوقيف     اليت أقرهتا ا   الرامية إىل تطوير أماكن االحتجاز    

وسريفع . ٢٠١٤ وسينقل مستشفى السجون إىل برافينيشكيس حبلول عام         ٢٠١٧حبلول عام   
 أِسّرة، وعدد   ٢ ١٠٧ إىل    حالياً  موجوداً  سريراً ١ ٣٣٤عدد األِسرَّة يف مراكز التوقيف من       

 . سريرا١٩٥ً إىل  سريرا١١٩ًمن األِسّرة يف مستشفى السجون 

     أنـشطة سـجون    ثلـى مـن      عن ذلك، أُِقر الربنامج لتحقيق الفعالية امل       فضالًو  - ٦٩
 يهدف إىل حتديد العدد األمثل لسجون الشرطة وإلجياد          وهو ،)١٦(٢٠١٥- ٢٠٠٩ الشرطة

شبكة فعالة على مستوى القطر لسجون الشرطة، وتشمل أهدافه الرئيسية إدخال حتـسينات             
كبرية على ظروف احلبس وضمان ظروف العمل الالئقـة للمـوظفني العـاملني يف هـذه               

 عن زيادة ترشيد استخدام قوات الشرطة واملوارد املالية املخصصة لصيانة           فضالًاملؤسسات،  
 مـن سـجون      سـجناً  ٤٦، من جمموع     سجناً ٢٧ هلذه اخلطة، سيبقى     وفقاًو. سجون الشرطة 

. ٢٠١٥ ، يف اخلدمة حىت عام    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١الشرطة اليت كانت تعمل حىت تاريخ       
 للشرطة ويبقـى   تابعاً سجنا١٤ًفقد أقفل بالفعل : ما كان مقرراً وقد ُنفّذ هذا الربنامج حسب    

 هلذا الربنامج، ستقفل مخسة من هـذه        وفقاًو.  سجنا تابعا للشرطة يف خمتلف أحناء البلد       ٣٢ حالياً
 . اخلدمةالسجون بعد بناء وترميم وإعادة بناء بعض سجون الشرطة اليت يتوقع أن تبقى يف

قضائية يف ليتوانيا حاليا على مراقبة سلوك احملكوم عليهم أكثر          ويركز نظام الرقابة ال     -٧٠
ويقوم عمل مفتشيات اإلصالحيات على مبدأ التدرج اهلرمي        . من تركيزه على إعادة تأهيلهم    

 يف املائة من العاملني يف هذه       ٩٢(للمسؤولية بدال من استنادها على نسق العمل االجتماعي         
 يؤدي إىل قصور يف اللجوء إىل فرص اإلفـراج رهـن            ، وهو ما  )املفتشيات هم من الضباط   

ويدرج مشروع القانون اجلديد املتعلق بالرقابة القضائية، املعروض حاليا على الربملان           . املراقبة
وقبل أن تنطق احملكمة باحلكم، يتعني . للنظر فيه، مفهوم تقييم خطر العودة إىل ارتكاب اجلرم     

مبا يف ذلك التقييم املهين لألوامر الزاجرة وااللتزامـات         تزويدها مبعلومات عن املدعى عليه،      
وعندئـذ  . والعقوبات اليت قد يترتب عنها أكرب أثر على اإلعفاء من املسؤولية وعلى اجملتمع            

سيكون بوسع احملكمة فرض عقاب أكثر فاعلية وسيتمكن املراقب القضائي من القيام بعملهم        
يد على تطبيق العقوبات البديلة عن السجن بصورة        وسيشجع القانون اجلد  . مبزيد من الكفاءة  
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إلعادة إدماج  ) اجلمعيات واملتطوعون (أكثر تواترا، واالستخدام األوسع للموارد االجتماعية       
احملكوم عليهم يف اجملتمع، والعمل الفردي مع احملكوم عليهم وذلك بتقييم مستويات خطـر              

املعونة االجتماعية، برامج تقومي    (رعاية خمصصة   عودهتم إىل اجلرمية حالة حبالة وبتطبيق تدابري        
  .).السلوك، إخل

ولضمان قدر أكرب من الفعالية يف نظام الرقابة القضائية، يتعني اختيار أكثر التـدابري                -٧١
واحلال أن التدابري اإلصالحية تتقرر يف ليتوانيـا يف الوقـت           . فعالية لتقومي سلوكيات األفراد   
مشاركة موظفي املراقبة القضائية، وهو ما من شأنه أن يعقـد           احلاضر من قبل حمكمة دون      

عملية املراقبة القضائية ألن االختيار غري املالئم لإلجراء اإلصالحي الشخصي ال يترتب عنـه        
وهلذه األسباب، يتوخى مشروع قانون الرقابة القـضائية إجـراء          . أي أثر إجيايب يف الغالب    

هبدف زيادة االنفتاح يف النظـام  ) بتطبيق الالمركزية (إصالح مؤسسي لنظام الرقابة القضائية  
 .القانوين، أي إشراك العاملني االجتماعيني يف صناعة القرار يف جمال الرقابة القضائية

لكترونيـة   على األخذ بأدوات الرقابة اإل  أيضاًوينص مشروع قانون الرقابة القضائية        -٧٢
كترونية تنفيذ رقابة دائمة وفعالة على االلتزامات       ل ومن املتوقع أن تسهل الرقابة اإل      .وتطبيقها

اليت تفرضها احملاكم على احملكوم عليهم، كمنع اخلروج من البيت يف وقت معني إن مل تكن                
هناك ضرورة مرتبطة بالعمل أو الدراسة، وعدم التنقل خارج حدود مدينة أو منطقة اإلقامة              

ددة، وعدم االتصال بأشخاص أو جمموعة      دون إذن من سلطة الرقابة، وعدم زيارة أماكن حم        
 .من األشخاص بعينهم، وعدم استهالك املؤثرات العقلية

 حقوق الالجئني وملتمسي اللجوء  -واو   

     وفقـاً حيق لكل طالب جلوء يف ليتوانيا تقدمي طلب للجوء واحلصول على اللجـوء                -٧٣
 طلب قدمه أجنيب للحصول     ومل يثبت حىت اآلن وجود حاالت لتجاهل      . ملا نص عليه القانون   

 .على اللجوء يف ليتوانيا أو رفض طلب من هذا القبيل يف املراكز احلدودية

وُتتخذ القرارات النهائية اخلاصة باللجوء يف ليتوانيا استنادا إىل ظروف كل فرد وإىل               -٧٤
بـق  وتكون البداية بتحديد إن كان ينط     . املعلومات املتاحة من البلد األصلي لطالب اللجوء      

 اخلاصة بوضع   ١٩٥١على طالب اللجوء تعريف الالجئ باملعىن الوارد يف اتفاقية جنيف لعام            
وإذا مل يكن األمر كذلك، جترى حتريات إضافية للتأكد إن كان طالب اللجـوء              . الالجئني

 أو العقوبة القاسية أو     لسوء املعاملة سيتعرض، يف حال عودته إىل بلده األصلي، للتعذيب أو          
انية أو املهينة، وإذا كانت عودته هذه ستعرضه خلطر انتهاك حقوقه اإلنسانية وحرياتـه              الالإنس

األساسية أو ستشكل خطرا على حياته أو صحته أو أمنه أو حريته، بسبب انتـشار العنـف                 
 . اإلنسانالناجم عن نزاع مسلح أو لوجود ظروف مهيأة الرتكاب انتهاكات منهجية حلقوق
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 يف  ملتعلق بالوضع القانوين لألجانب، ال خيضع طالبو اللجوء للمساءلة        ومبوجب القانون ا    -٧٥
 ١١٤فاملادة  . حال الدخول واملكوث يف ليتوانيا بصفة غري قانونية وال حيتجزون هلذه األسباب           

 ساعة دون حكم من حمكمة،      ٤٨من القانون تنص على عدم جواز احتجاز أجنيب ألكثر من           
ذه املهلة هو من اختصاص احملكمة دون غريهـا، والـيت           وأن قرار حجز أجنيب ألكثر من ه      

وال جيوز احتجاز األجانب ممن هم دون الثامنة .  تطبيق تدابري بديلة عن االحتجازأيضاًميكنها 
 . إال ألسباب استثنائية موافقة ملصاحل للطفل املثلىعشرة عاماً

هلجرة فيما خيصهم وحبقهـم  وُيبلَّغ مجيع طاليب اللجوء بالقرارات اليت تتخذها إدارة ا        -٧٦
ويكون القرار مشفوعا ببيان أسباب رفـض مـنح         . يف الطعن يف هذه القرارات أمام احملاكم      

وتـسلم  . وضع الالجئ، أو احلماية الفرعية، أو أي من األشكال املذكورة للجوء يف ليتوانيا            
لى مـساعدة   وحيق لطاليب اللجوء احلصول ع    . النسخة املصّدقة من القرار إىل طالب اللجوء      

وجترى املقابالت مع طاليب اللجـوء      . قانونية جمانية مكفولة من الدولة وخدمات ترمجة جمانية       
 .ويبلغون بالقرارات باللغة اليت يفهموهنا

ويستفيد القاصرون من األجانب غري املصحوبني من خدمات احلضانة أو الرعايـة              -٧٧
 مؤقتا حبـضانة أو رعايـة القاصـر غـري           ويقوم املتكفل . املؤقتة طوال مدة بقائهم يف البلد     

 وحيصل القاصرون غري املصحوبني على السكن جمانـاً       . املصحوب على متثيل مصاحل القاصر    
وتتكفل الدولة بإعالتهم، وحيق هلم االلتحاق باملدارس العامة واملهنية، واحلصول على الرعاية            

 واالتصال مبمثلي املنظمات غـري      ، واخلدمات االجتماعية، واملساعدة القانونية،    الصحية جماناً 
ومبجرد ورود معلومات عن قاصر غري مصحوب، جتـرى  . احلكومية الليتوانية وباملنظمات الدولية  

" البلد الثالث اآلمـن "وال خيضع القاصرون غري املصحوبني ملبدأ   .  أفراد أسرته   عن ترتيبات للبحث 
 . يقدموهنا على سبيل األولوية، وينظر يف طلبات اللجوء اليت"الطلب واهي احلجج"أو مبدأ 

مـن مركـز تـسجيل      ) ١٧(ذين منحوا اللجوء يف ليتوانيا    ويبدأ اندماج األجانب ال     -٧٨
كن ومي. وتقدم خدمات االندماج حسب االحتياجات    . الالجئني ويستمر يف أراضي البلديات    

ملراكز ميـنح   والدعم املقدم يف ا   .  الدعم لالندماج مرة واحدة    لألجنيب الذي مينح اللجوء تلقي    
ستعداد الندماجه  نيب، خالل الفترة احملددة، من اال     وإذا مل ميكن األج   . شهراًملدة مثانية عشرة    

يف أراضي البلدية ألسباب موضوعية، فإن هذه الفترة قد متدد لفترة تصل إىل اثنـا عـشرة                 
لفترة قد  وإذا كان األجنيب الذي منح اللجوء ينتمي إىل جمموعة مستضعفة، فإن هذه ا            . شهراً

وقد متدد فترة تقدمي الدعم يف املركز لصغار األجانب         . شهراًمتدد لفترة تصل إىل مثانية عشرة       
  .غري املصحوبني، مراعاة ملصاحل الطفل املثلى، إىل أن يبلغوا مثانية عشرة عاماً

وعند انتهاء ترتيبات االندماج يف املركز، يقدم الدعم االندماجي على أراضي البلدية              -٧٩
 من تاريخ مغادرة املركز، على أال يتجـاوز ذلـك           شهراًويستغرق مدة تصل إىل اثنا عشرة       

املهلة الفعلية للرخصة الصادرة لإلقامة املؤقتة يف ليتوانيا، أو إىل حني مغادرة األجنيب أراضي              



A/HRC/WG.6/12/LTU/1 

19 GE.11-14967 

وإذا كان األجنيب ينتمي إىل مجاعة مستضعفة قد ُيمدد برنامج االندماج االجتماعي            . ليتوانيا
  .شهراًاملنفذ على مستوى البلدية ملدة تصل إىل ستني 

وتشمل جماالت الدعم االندماجي تعلم اللغة الرمسية والتعليم والتوظيف والـسكن             -٨٠
وأثناء فترة اندماج . والضمان االجتماعي والرعاية الصحية وتوعية اجلمهور باندماج األجانب

وة اإلقامة اليت تدفع مرة واحدة، وعالوة       األجانب الذين منحوا اللجوء، ختصص األموال لعال      
استئجار السكن وتسديد مستحقات خدمات املرافق العامة، والعـالوة النقديـة لتغطيـة             
االحتياجات الضرورية، وتعلم اللغة الليتوانية، وعالوة لألطفال يف سن الدراسة القتناء اللوازم          

يبلغـوا سـن املدرسـة امللـتحقني        املدرسية، وعالوة ملستحقات الرعاية لألطفال الذين مل        
مبؤسسات التعليم قبل املدرسي، وعالوة لألطفال دون الثالثة الذين مل يلتحقوا مبؤسـسات             

  .التعليم قبل املدرسي، وعالوة ملستحقات التأمني الصحي

  االجتار بالبشر  -زاي   
وانيا من  فقد كانت ليت  . تشكل مسألة مكافحة االجتار بالبشر أولوية حلكومة ليتوانيا         -٨١

بني أوىل البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب اليت أقرت خطة عمل وطنية هلذا الغرض وكان               
وهـي  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥ و ٢٠٠٤-٢٠٠٢(وانيا برناجمني   ونفذت ليت . ٢٠٠٢ذلك يف عام    

بصدد تنفيذ برنامج ثالث يستهدف الوقاية من االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنـسي             
وملا كان االجتار بالبشر ظاهرة اجتماعية، فإن ليتوانيا تسعى إىل إرسـاء            . تهوالبغاء ومكافح 

 املستوى التعليمـي، واالجتمـاعي    نظام فعال ملكافحته والوقاية منه يشمل اختاذ تدابري على          
وقـد  . االقتصادي، والصحي، والقانوين، والعلمي، والتنظيمي، واملايل، وغريها من التدابري        

يف إطار الربنامج احلكومي احلايل ليس يف العاصمة فحسب، بـل يف            جرى تكثيف األنشطة    
 .أيضاًمجيع أحناء البلد 

والتفـاوت يف   . وُتعد ليتوانيا بلد املنشأ والعبور واملقصد يف جمال االجتـار بالبـشر             -٨٢
 يف انتشار االجتار بالبشر،     أيضاًاملسؤولية القانونية عن خدمات البغاء من بلد إىل آخر يساهم           

وتتحدث تقـارير الـشرطة عـن زيـادة         . سيما بعد انضمام ليتوانيا إىل منطقة شينغني       ال
واالجتـار  . التحقيقات يف تنظيم البغاء واملشاركة فيه واالنتفاع منه يف ليتوانيا ويف اخلـارج            

 ألن النساء الالئي يقعن ضحية االجتار بالبشر ألغراض االستغالل          بالبشر جرمية مستترة نظراً   
 يلجأن كلهن لطلب املساعدة، وهو ما يعين عدم وجود معلومات دقيقة عن مدى              اجلنسي ال 

والتحقيقات يف االجتار بالبشر اليت أجريت حىت اآلن يتعلـق مجيعهـا     . انتشار االجتار بالبشر  
تقريبا باالستغالل اجلنسي داخل البلد أو لتصدير هذه اخلدمات لبد آخر، وبالتايل فإن ليتوانيا              

 أوىل  أيـضاً  مكافحة هذا النوع احملدد من االجتار بالبشر، إال أن البلد أجرى             متلك جتربة يف  
ويفضي . التحقيقات يف االجتار بالبشر ألغراض العمل القسري والستغالهلم يف العمل القسري          
 .معظم التحقيقات السابقة للمحاكمة اليت جتري يف ليتوانيا إىل إحالة القضايا إىل احملاكم
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انوين احمللي املتعلق باالجتار بالبشر يتوافق من حيث املبدأ مـع القـانون             واإلطار الق   -٨٣
فالقانون اجلنائي ينص على املسؤولية اجلنائية عن االجتار بالبـشر          . الدويل والقانون األورويب  

ألغراض االستغالل يف العمل القسري، والبغاء، واملواد اإلباحية، وأخذ أعضاء الـضحية أو             
، ٢٠٠٥واعتبـاراً مـن عـام       . ما االجتار باألطفال فيعد جرمية منفصلة     جلده أو خالياه؛ أ   

 فـضالً و.  على الكيانات القانونية   أيضاًأصبحت املسؤولية اجلنائية عن االجتار بالبشر تفرض        
عن ذلك، ثُّبتت املسؤولية اجلنائية على جنايات أخرى تتعلق باالجتار بالبشر مثل االنتفاع من              

يض على الدعارة، واالجتار غري املشروع بالبشر عرب احلـدود،          دعارة شخص آخر، والتحر   
وينص القانون اإلداري على املسؤولية اإلداريـة       . واالستغالل ألغراض العمل القسري، إخل    

  .على تعاطي الدعارة وعلى استعمال خدمات الدعارة مبقابل
ورويب والقـانون   وتكمن إشكالية حظر االجتار بالبشر يف ليتوانيا يف أن القانون األ            -٨٤

الدويل، على خالف القانون اجلنائي الليتواين، كالمها يقرن فكرة االجتار بالبشر بأي شـكل              
غري حمصور يف استغالل الفرد ألغراض الدعارة أو املواد اإلباحية          (من أشكال استغالل الفرد     

مة مطولة مـن  وباإلضافة إىل ذلك، يورد القانونان األورويب والدويل قائ ). أو العمل القسري  
وقد وضعت تعديالت على القانون اجلنائي لتدارك هذه النقائص         . الظروف املشدِّدة للعقوبة  

 وكلفتـه   ٢٠١٠ويعكف حاليا على النظر فيها فريق عمل شكلته وزارة الداخلية يف عـام              
بشر،  املتعلقة مبكافحة االجتار بال    اتفاقية جملس أوروبا  باستعراض مدى امتثال التشريع الليتواين      

ومعاجلة املسائل املتعلقة بنقل أحكام هذه االتفاقية إىل القانون الوطين، وصـياغة التـشريع              
 .املطلوب للتصديق على االتفاقية

لقد أنشأت ليتوانيا شبكة لضباط الشرطة املكلفني بالتعامل مع االجتـار بالبـشر،               -٨٥
الليتوانية يف فيلنيوس تضم    ويتعلق األمر بوحدة متخصصة على مستوى مكتب الشرطة اجلنائية          

 . خمتصني يعينون من مؤسسات الشرطة احمللية، أي يف كل مقاطعة من املقاطعات العشرضباطاً

وتـدعى  ). احملـتملني ( على العمل مع ضحايا االجتار بالبشر        لشرطة كثرياً وحترص ا   -٨٦
تنظم عمليـة   و. السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية املخصصة إىل التعاون مع الشرطة         

وتقـدم  . إعادة الضحايا إىل بلداهنم األصلية وتقدم هلم املساعدة من املنظمات غري احلكومية           
املواقع اإللكترونية ملؤسسات الشرطة احمللية املعلومات القانونية ذات الصلة مبسائل الوقاية من            

 حـاالت   االجتار بالبشر ومكافحته، وخطوط املساعدة، وتشجيع السكان على اإلبالغ عن         
واستحدث عنوان بريد إلكتروين لتلقي املعلومـات       . االجتار بالبشر أو اإلكراه على الدعارة     

ويتعاون ضباط الشرطة مع وسائل اإلعالم ويقدمون معلومات عـن          . املتعلقة باالجتار بالبشر  
 .الوقاية للجمهور

ـ             -٨٧ ص االجتـار   ويف سياق التحقيقات السابقة للمحاكمة الذي بدأ يف ليتوانيا فيما خي
بالبشر، تتعاون شرطة ليتوانيا مع املكلفني بإنفاذ القانون من بلدان أخرى وتقدم املـساعدة              

 . على الطلبات اليت ترد من خارج ليتوانياالقانونية رداً
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 حقوق املريض  -حاء   

  / تـشرين األول   ٣١يعود تطور محاية حق املريض يف ليتوانيا املستقلة إىل تـاريخ              -٨٨
ويف وقت الحـق،    .  حني أقر الربملان اإلطار النظري الوطين املتعلق بالصحة        ١٩٩١أكتوبر  

 من الدستور تكفل املـساعدة      ٥٣فاملادة  . اعتمد النظام القانوين الذي يكفل حقوق املريض      
 .الطبية اجملانية يف مؤسسات الرعاية الصحية احلكومية

 الوثيقة القانونية الرئيسية    ويعد قانون حقوق املرضى والتعويض عن اإلضرار بصحتهم         -٨٩
 ١وتضمن التعديل اجلديد على القانون والذي دخل حيز النفـاذ يف       . اليت حتكم حقوق املرضى   

 . تغيريات جوهرية فيما يتعلق بإعمال حقوق املرضى يف ليتوانيا٢٠١٠مارس /آذار

تعريـف  وقد أدرجت يف اللوائح التنظيمية مسألة املوافقة املستنرية للمريض وذلك ب            -٩٠
الشروط املطلوبة لضمان حصول املريض على املعلومات الالزمة قبل موافقته على خـدمات             
الرعاية الصحية الشخصية املعروضة وبإبراز احلاالت اليت يكون فيها اإلعراب عـن الرضـا              

وقد أدى تفصيل الشروط اليت حتكم حق املريض يف الوصول          . بأشكال التعبري القاطعة وكتابةً   
الطيب وحصول ممثلي املريض واملؤسسات واألفراد اآلخرين علـى املعلومـات إىل            إىل ملفه   

 .حتسني محاية احلق يف اخلصوصية

 فعلى املريض أن يقـدم أوالً     . واستحدث اإلجراء اإللزامي املسبق لتناول الشكاوى       -٩١
اللجوء  إىل مؤسسة الرعاية الصحية اليت يدعى أهنا انتهكت حقوقه وبعد ذلك فقط ميكنه  طلباً

 عن ذلك، ُحدد اإلجراء املتعلـق       فضالًو. إىل املؤسسات املخولة بالنظر يف شكاوى املرضى      
بتشكيل وباختصاصات إحدى اهليئات املكلفة باحلماية اخلارجة عن اختصاص احملاكم حلقوق        
املرضى، وهي اللجنة املعنية بتقييم األضرار اليت تلحق بصحة املرضى مما يدخل يف اختصاص              

 . الصحةوزارة

فبإمكاهنا أن تربم، قبل أن تبـدأ  : وقد ُمنح ملؤسسة الرعاية الصحية احلق يف االختيار   -٩٢
أو طوعي يغطي املسؤولية ِقَبل الغري      /يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية، عقد تأمني إلزامي و        

 وقد كفل ذلك ملؤسسة الرعاية الصحية شروطا أكثـر مرونـة          . عن الضرر املايل وغري املايل    
لتأمني مسؤوليتها ِقَبل الغري ويف الوقت نفسه كفالة حق املريض يف التعويض عـن الـضرر                

 .احملتمل الذي حلق بصحته

وُحددت التزامات املريض وهي تشمل اآلن ضرورة االعتناء بصحته، وعدم إسـاءة             -٩٣
ـ             زام استغالل حقوقه، والتعاون مع األخصائيني والعاملني يف مؤسسة الرعاية الـصحية، والت

 .حسن السلوك، إخل

وُتشجَّع املنظمات غري احلكومية على املشاركة يف صياغة وتنفيذ السياسة الصحية،             -٩٤
وإذكاء الوعي العام، ونشر املعلومات عن أمناط احلياة الصحية والربامج الوقائيـة، ويف غـري     

 عمليـة   وتشارك املنظمات غري احلكوميـة يف     . ذلك من اجملاالت املتصلة بالنهوض بالصحة     
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وتقر وزارة الصحة التدابري التشجيعية املوجهـة       . صياغة التشريعات املتعلقة بالرعاية الصحية    
 .للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جماالت النهوض بالصحة

وقد ُبذل الكثري لنشر املعلومات عن حق املريض يف خدمات الرعاية الصحية املأمونة               -٩٥
 : ذلك ما يليولضمان إعمال هذا احلق، ومن

إصدار مطبوعات عن سالمة املريض وحقوقه وترمجة قاموس عن سالمة املريض إىل             •
 اللغة الليتوانية؛

 عن هذا املوضوع؛) حلقات عمل ومؤمترات(عقد تظاهرات  •

إقرار وتنفيذ التدابري الوطنية املندرجة يف إطار برنامج سالمة املريض املموَّلـة مـن               •
 لصناديق اهليكلية التابعة لالحتاد األورويب؛امليزانية الليتوانية ومن ا

واهلدف .  يف مستشفيات ليتوانيا دراسة جتريبية عن ثقافة سالمة املريض         ُتنفّذ حالياً  •
من هذه الدراسة هو حبث وتلخيص املعلومات املتعلقة باملستوى الذي بلغته ثقافـة             

خلصوص عن  اا  سالمة املريض يف مستشفيات ليتوانيا وتقدمي استنتاجات موجزة هبذ        
 .طريق التحليل العلمي للبيانات

وتدار برامج العالج الوقائي والربامج الوقائية بفضل األموال املتاحة مـن ميزانيـة               -٩٦
وتكفل ليتوانيا الفحوص الطبية جمانـا لفئـات اجملتمـع          . صندوق التأمني الصحي اإللزامي   

املنتشرة يف ليتوانيا، تـدابر بـرامج   وبناًء على بنية األمراض ). األطفال واحلوامل (املستضعفة  
 .وقائية منفصلة تستهدف األمراض الورمية اليت تصيب النساء والرجال

 النهوض حبقوق اإلنسان  - طاء  

لقد وّجهت املؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان االهتمام إىل قصور الوعي مبعـايري              -٩٧
التمييز، وأوصت بتثقيف اجملتمـع     سيما فيما يتعلق مبكافحة      حقوق اإلنسان يف ليتوانيا، وال    

  .وتدريب املهنيني العاملني يف هذا اجملال
وقد أدرجت حاليا قضايا حقوق اإلنسان يف املناهج العامة للتعليم االبتدائي واألساسي              -٩٨

وُتدّرس املدارس العامة الليتوانية مادة التربية املدنيـة،        . )١٨(يف املدارس العامة الليتوانية   والثانوي  
األنشطة ( العنصر األساسي يف جمال التثقيف يف حقوق اإلنسان، كجزء من التعليم الرمسي              وهي

كما أدرجت قضايا حقوق اإلنسان يف الـربامج  ). األنشطة االجتماعية(وغري الرمسي  ) التعليمية
الدراسية القانونية اجلامعية ويف برامج التدريب لرجال القانون ومـوظفي االدعـاء ورجـال              

تركز الربامج التدريبية للمهنيني على حمتوى التزامات ليتوانيا الدولية وعلـى إنفـاذ             و. الشرطة
 .األحكام القانونية الليتوانية وعلى القضايا املتصلة بتفسري هذه األحكام وتطبيقها
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ومثة مساعٍ  . وجيري اختاذ إجراءات متكاملة يف جمال مكافحة التمييز وتعزيز التسامح           -٩٩
وتنفَّذ تدابري حمددة لزيادة الوعي مبشاكل التمييـز ولتـسهيل   . شريع الوطين  لتحسني الت  أيضاً

 .إجياد حلول هلا

، املعدل متاشـيا مـع القـانون األورويب        ٢٠٠٥ويتناول قانون تكافؤ الفرص لعام        -١٠٠
وممارسة أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص، مبدأ عدم التمييز املكرس يف الدسـتور بـشكل               

دخلت على هذا القانون مؤخرا إضافات مشلت احلظر الصريح للتمييز بـسبب            وقد أ . مفّصل
املشاركة يف أنشطة منظمات عمالية أو منظمات أرباب العمل أو أية مجعيات أخرى لكـون     
أعضائها من هذه الفئة العمرية أو تلك، أو ذوي ميل جنسي معني، أو وضع اجتماعي معني،                

 إثنية معينة، أو دين معني، أو معتقدات أو عقيدة بعينها؛           أو إعاقة، أو النتمائهم إىل عرق أو      
واحلق يف مطالبة األطراف املذنبة بالتعويض على األضرار املالية وغـري املاليـة؛ والـسماح               
ملنظمات عمالية أو منظمات أرباب العمل أو اهليئات القانونية األخرى بناًء علـى املوافقـة               

القانونية أو اإلدارية؛ وقاعدة نقل عبء اإلثبات حبيث        اخلطية للشخص بتمثيله يف اإلجراءات      
وعقب تقدمي توصيات من خرباء تابعني لألمم املتحـدة، اسـتكمل           . يقع على املدعى عليه   

األفعال اليت ترتكب   : " بإضافة سبب جديد مشدد للعقوبة هو      ٢٠٠٩القانون اجلنائي يف عام     
 أو جتاه شـخص ينتمـي إىل هـذه          هبدف التعبري عن الكراهية جتاه جمموعة من األشخاص       

اجملموعة على أساس السن أو اجلنس أو امليل اجلنسي أو اإلعاقة أو العرق أو اجلنسية أو اللغة                 
، وبتـشديد املـسؤولية   "أو األصل أو الوضع االجتماعي أو العقيدة أو املعتقدات أو املواقف    

بة على أساس انتماء الـشخص      اجلنائية عن جرائم الكراهية، أي على األفعال اجلنائية املرتك        
  .)١٩(املغبون لفئة اجتماعية بعينها

 من أجل توعية اجلمهـور      ٢٠١١-٢٠٠٩وقد أُقر الربنامج الوطين ملكافحة التمييز         -١٠١
بالتمييز يف ليتوانيا وأثره السليب على إتاحة الفرص لفئات بعينها يف اجملتمع، وكذلك بالتدابري              

واألهداف املنشودة على وجه التحديد     .  احلقوق وتعزيز التسامح   الرامية إىل محاية املساواة يف    
هي غرس قيمة احترام اإلنسان، وضمان إنفاذ التشريع الذي حيدد مبدأ عدم التمييز واملساواة              

 .يف املعاملة، وزيادة الوعي القانوين

 ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف إطار تنفيذ الربنامج، ُنظمـت دورات تدريبيـة يف عـامي               -١٠٢
 العموميني وأفراد الشرطة والقضاة تناولت موضوع املساواة يف املعاملة والتمييـز،            للموظفني

وُعقدت مناقشات مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، وأُطلقت محلة  
إعالمية عن التمييز املتعدد اجلوانب، وُوضع برنامج تعليمي غري رمسي للفئـات املـستهدفة،              

ات للتشجيع على التسامح واستكشاف الثقافات األخرى، وأُجري استقصاء         وأُقيمت تظاهر 
عن التسامح لدى األطفال جتاه الفئات االجتماعية املختلفة وعن مظاهر التمييز املمكنـة يف              

  .املدارس العامة
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وتورد املطبوعات الرمسية بانتظام إحصائيات عن األفعال اجلنائية املرتكبـة بـدافع              -١٠٣
وجرى حتليل النظام احلايل    . ى أساس العرق واجلنسية والدين واللغة وامليل اجلنسي       الكراهية عل 

نترنت، وقُـّدمت اسـتنتاجات واقتراحـات        غري القانونية املتداولة على اإل     ملراقبة املعلومات 
ووضع مكتب املدعي العام مبادئ توجيهية منهجية بشأن األفعال اجلنائية املرتكبة           . للحكومة

عتبارات العرقية والقومية وكراهية األجانب وكراهية املثلـيني وغريهـا مـن       على أساس اال  
ونظمت وزارة الضمان   . االعتبارات التمييزية وبشأن خصوصيات التحقيق السابق للمحاكمة      

 غري رمسي ألعضاء اجلمعيات الشبابية تناول موضوع غرس          تعليمياً االجتماعي والعمل برناجماً  
وجيري حاليا صياغة خطة عمل مشتركة بـني املؤسـسات          . نسانقيمة التسامح واحترام اإل   

  . لضمان استمرارية برنامج مكافحة التمييز٢٠١٤-٢٠١٢للفترة 
 التـابع   )PROGRESS(وتشارك ليتوانيا يف برنامج العمالة والضمان االجتمـاعي           -١٠٤

ربنامج هبدف  ، بدأ بالفعل تنفيذ املشروع الثالث هلذا ال       ٢٠١٠ويف عام   . للمفوضية األوروبية 
إجياد منتدى للمنظمات غري احلكومية اليت تنشط يف جمال مكافحة التمييز بغية حتسني فـرص        
التعاون وتبادل املعلومات وزيادة الفعالية يف استخدام املـوارد املتاحـة للمنظمـات غـري               

 على تيسري سرعة حتديد التحديات اليت تواجههـا خمتلـف           أيضاًويساعد املنتدى   . احلكومية
ئات السكان اليت تتعرض للتمييز، وجتميع أفضل املمارسات يف جمال مكافحة التمييز وإضفاء        ف

مبا يف ذلك التجارب ذات الصلة للدول األخرى األعضاء يف االحتاد           (الطابع املؤسسي عليها    
  .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٧وقد أنشئ هذا املنتدى وبدأ عمله يف . ونشر املعلومات) األورويب

 األولويات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان  -رابعاً   

تتطلب محاية حقوق اإلنسان محاية أفضل بذل جهود منسقة من جانب الـسلطات               -١٠٥
وبزيادة الوعي مبعايري حقوق اإلنسان ميكن تسهيل فهم        . احلكومية واجلمهور على حد سواء    

 .ملعاجلتهااملشاكل املتصلة حبماية حقوق اإلنسان وإجياد السبل األكثر فعالية 

وقد أقرت املؤسسات اليت تعىن حبماية حقوق اإلنسان يف ليتوانيا، أسوة بنظرياهتا من               -١٠٦
املؤسسات الدولية، بأن اجلمهور غري مطلع مبا فيه الكفاية على بعض اجلوانب املتعلقة حبقوق              

عني إذكـاء   وتعد مسألة احلماية القانونية للبيانات الشخصية إحدى املسائل اليت يت         . اإلنسان
وقد أحصت املفتشية احلكومية حلماية البيانات عدة حاالت انتهاك خصوصية          . الوعي بشأهنا 

 أي املعلومات املتعلقة بـالتحقيق  فال ُيعرف دائماً  . ضحايا األفعال اجلنائية، مبن فيهم األطفال     
 يضعها  السابق للمحاكمة اليت ميكن نشرها يف وسائل اإلعالم وهل جيوز نشر املعلومات اليت            

وباإلضافة إىل ذلك، مثة غموض يكتنف يف كثري        . نترنتد على املواقع االجتماعية على اإل     أفرا
من األحيان مسألة التوازن من الناحية العملية بني واجب سلطات إنفاذ القانون ضمان األمن              

 .لكترونية ويف محاية البياناتالفرد يف األمن على االتصاالت اإلالعام وحق 
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 إلجياد سبل أكثر فاعلية ملعاجلة املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان، تكتسي مسألة            ياًوسع  -١٠٧
إشراك اجملتمع املدين يف النقاش العام بشأن حقوق اإلنسان ويف عملية صناعة القرار ذات الصلة               

سـيما   لومات، الويف هذا الصدد، من املهم للغاية ضمان حرية تلقي وإيصال املع      . أمهية خاصة 
ويف هذا الصدد، يتعني علـى الدولـة        ). مبا يف ذلك األنواع اجلديد منها     (سائل اإلعالم   عرب و 

مواجهة التحدي املتمثل يف التأكد من أن صون احلق يف تلقي وإيصال املعلومات ال يتعارض مع             
احلمايـة  (حقوق اإلنسان األخرى، أي منع نشر املعلومات اليت تنتهك احلق يف اخلـصوصية              

علـى أن   .  بالقُصَّر، أو تبث الشقاق يف اجملتمـع       ، أو تلحق ضرراً   )يانات الشخصية القانونية للب 
 وهو أن مكتب مفتش أخالقيات مهنة الـصحافة،     صعباً ليتوانيا تواجه يف الوقت احلاضر وضعاً     

املكلف بضمان محاية حقوق اإلنسان يف وسائل اإلعالم، يتعني عليه مواجهة مـشكلة شـح               
  .اكل املفاهيمية املتصلة بتعارض حقوق اإلنساناملوارد عالوة على املش

Notes 

 1 Conclusion of the Constitutional Court of Lithuania of 24 January 1995. 

 2 Under the Law on Compensation for Damage Caused by Unlawful Actions of Public Authorities and 
Representation of the State, the State must implement decisions (to compensate for damage, i.e. pay 
out a financial compensation) of the European Court of Human Rights and the UN Human Rights 
Committee as well as other international institutions whose jurisdiction to address violations of the 
rights of persons within the Lithuanian jurisdiction has been recognized by Lithuania. 

 3 The analysis of Lithuanian human rights institutions in the comparative view is provided in 2010 
reports of the EU Agency for Fundamental Rights “National Human Rights Institutions in the EU 
Member States (Strengthening the fundamental rights architecture in the EU I)” and “Data Protection 
in the European Union: the role of National Data Protection Authorities (Strengthening the 
fundamental rights architecture in the EU II)”. 

 4 In these businesses the percentage of women in 2009, as compared with 2008, increased by 2.8     
and 11.8 percentage points respectively and stood at 15.1 and 24.7 per cent. 

 5 Among the 378 cadets at the General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania there are 25 
females studying aircraft piloting, air traffic control, international relations and HR management. 88 
females are studying at Mykolas Romeris university to become police officers (43 per cent of students). 

 6 In the European Parliament election women won 3 seats out of 12 assigned to Lithuania. Around 20 
per cent of women were elected to the Seimas 2008–2012. Two female judges were appointed to the 
Constitutional Court. In the 2007 municipal election, 337 (22 per cent) of the 1,504 elected members 
of councils were women. In the Government, women lead the Ministry of Defence and the Ministry 
of Finance (2 out of 14). The post of Auditor General is held by a woman, and so is that of the judge 
of the European Court of Human Rights in respect of Lithuania. According to the figures of the 
Public Service Department, on 1 January 2010, women comprised 56 per cent of judges, 47.1 per 
cent of prosecutors, 86.6 per cent of notaries, 50.5 per cent of bailiffs and 37.7 per cent of attorneys. 
In 2008, women stood at approximately 75 per cent of career public servants, except for statutory 
public servants, and around 62 per cent of political (personal) trust public servants. 

 7 The Law on Citizenship of the Lithuanian SSR adopted on 3 November 1989 had provided that 
individuals who permanently resided on the territory of the Lithuanian SSR before the effective date 
of the law and have a permanent job or a permanent source of living there may, within two years 
after the coming into effect of the Law, freely decide which citizenship to choose: accept the 
citizenship of Lithuania or remain USSR citizens. 

 8 In 2011, the Council for National Communities consists of representatives elected by 29 different 
non-governmental national minority organizations. 
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 9 In 2008, the Department for National Minorities and Emigration commissioned a “Study on the 
social situation of women and men belonging to national minorities”, which found that respondents 
assessed their command of Lithuanian as average. Only around half of the representatives of national 
minorities can freely understand, one third fluently speak and one fifth fluently write Lithuanian. 
Approximately one third of representatives of national minorities would like to improve their 
knowledge of Lithuanian. 

 10 In 2008 to 2009, in Visaginas and Šalčininkai around 600 people completed the free official 
language course annually. Since 2005 to date, over 500 representatives of national minorities on 
social assistance have completed the free Lithuanian language course at the Training Centre of the 
Official Language, which is part of Public Institution the House of National Minorities (Vilnius). In 
2006 to 2007, 174 unemployed representatives of national minorities were learning Lithuanian at this 
centre without charge under the projects of the EC initiative EQUAL. 

 11 In 2009 to 2010, Lithuania had the following operating comprehensive schools with instruction in 
the languages of national minorities: 62 Polish, 36 Russian, 1 Belarusian, 16 Lithuanian and Polish, 
21 Lithuanian and Russian, 11 Russian and Polish, and 6 Lithuanian, Russian and Polish. 

 12 In 2006 to 2009, state support was allocated to over 800 cultural and educational projects of national 
minority NGOs which promote fostering of identity, the intercultural dialogue of nations and civil 
awareness. Four centres for the social activities of national minorities are set up in the major cities of 
Lithuania, their activities funded from the state budget. 

 13 This document was prepared having regard to Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions COM(2011) 173 of April 2011 – An EU Framework for National Roma 
Integration Strategies up to 2020. 

 14 Civil Case No. 2-397-67/2010. 

 15 Resolution No. 1248 of the Government of Lithuania of 30 September 2009 “On the approval of the 
strategy for upgrading places of confinement and of its action plan 2009-2017”. 

 16 Order No, 5-V-473 of 1 July 2009 of Police Commissioner General “On the approval of the 
programme for the optimization of the activities of police lockups 2009–2015”. 

 17 Order No. A1-238 of 21 October 2004 of the Minister of Social Security and Labour “On the 
approval of the description of the procedure for the provision of support from the Lithuanian state for 
the integration of aliens granted asylum in Lithuania”. 

 18 In primary education, human rights issues are included into curricula for ethics and exploring the 
world, in basic education into curricula for basics of civil awareness, ethics, religion, history and 
other subjects, whereas in secondary education into curricula for exploring the society, history, 
philosophy and other subjects. Within the current framework of upgrading the content of secondary 
education in Lithuania, the General Curriculum for Law has been drafted (for grades 11 and 12). The 
topicalities of legal education are included into draft curricula for basic social (approved by the 
General Education Council on 19 May 2008), moral and natural science education, art and 
information technologies of the Lithuanian comprehensive school (approved by the General 
Education Council on 22 April 2008). 

 19 On 28 July 2009, Articles 214(12) and 214(13) of the Administrative Code became null and void as 
those offenses (producing, storing or distributing information products that propagate national, racial 
or religious discord; creating an organization which propagates national, racial or religious discord or 
involvement in the activities of such an organization) were now criminalized (Articles 170 and 1701 
of the Criminal Code). 

        


