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مجلس حقوق اإلنسان
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تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان
وفق و واق للفقو وورة (15ب) مو ووق مرفو ووق ح و ورار مجلو ووس حقو وووق اإلنسو ووان 1/5
والفقرة  5مق مرفق حرار المجلس 21/16
ليتوانيا
ه ذذاا الترري ذذر ه ذذو جتمي ذذل للمملو ذذار ال ذوارير ه تر ذذارير هي ذذار ااماه ذ ار وا ذرا ار
اخلاصة ،مبا ه ذلك ااالحظذار والتمليرذار الذوارير ذن ال ولذة اامويذة ،وه ترذارير مذو األ ذ
ااتحذ ر المذذا و رذذوا ا نمذذا  ،وه نذذث ذلذذك ذذن ودذذالر األ ذ ااتح ذ ر الر يذذة ذار ال ذذلة
والترريذذر ر ذ ه ذ ذذو ق تري ذ ا با ذ األا ذذا لم ذ ي ال لمذذار ولالط ذذال علذذا ال ذذو
ال ا ذ ذ  ،ير ذ ذذا المذ ذذوير إىل الودذ ذذالر اار ميذ ذذة وال يتضذ ذذمن الترريذ ذذر أيذ ذذة آرا أو و هذ ذذار نظذ ذذر
أو اارتاحذذار ذذن ااموضذذية المذذا ية رذذوا ا نمذذا خبذذال ذذا يذذري وهذذا ه الترذذارير والبيانذذار
الملويذذة ال ذذايرر عذذن ااموضذذية وهذذو يتبذذل هي ذ اابذذايع التو يهيذذة الما ذذة ال ذ اعتم ذ ها ل ذ
حرذذوا ا نمذذا ه رذذرر  119/17وا ذ ذكذذرر علذذا يفذذو وهاذذو ه حوا ذذو ايذذة الذذو
را ل ااملو ار الوارير ه التررير وروعيذ ه إعذ اي الترريذر يوريذة االاذتمرا والت ذورار الذ
ح د ه تلك المرتر
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 المعلومات األساسية واإلطارأوالق 
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()1



 -1المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
الت ير أو االنضما
أو اخلالفة

التحمظار و/أو
ا عالنار

2

ا الة أدوا اجلولة المابرة

()2

ا را ااتخا بم االاتمرا

مل ي ا عليها/مل ترب

االتمااي ذذة ال ولي ذذة للرض ذذا عل ذذا ي ذذل الربوتوك ذذول االيتي ذذاري التمااي ذذة االتمااي ذذة ال ولي ذذة ماي ذذة حر ذذوا
واهضة التمايب ()2014
أ ال التمييق المو ري ()1998
ي ذ ذذل المم ذ ذذال ااه ذ ذذا رين وأفذ ذ ذراي
المه ال ويل اخلذا بذا روا االات ذايية االتمااي ذذة ال ولي ذذة ماي ذذة ي ذذل أاره
واال تماعية والثرافية ()1991
األ ذ ذ ذ ذ ذذخا ذ ذ ذ ذ ذذن االيتم ذ ذ ذ ذ ذذا
المه ذ ال ذ ويل اخلذذا بذذا روا اا نيذذة الرمري ()2013
والميااية ()1991
الربوتوكذ ذذول االيتيذ ذذاري الثذ ذذاين االحذ ذذر
بالمه الذ ويل اخلذا بذا روا اا نيذة
والمياا ذذية ،ا ذذاي إىل إلة ذذا عروب ذذة
ا ع ا ()2002
اتماايذ ذذة الرضذ ذذا عل ذ ذذا يذ ذذل أ ذ ذ ال
التمييق ض اارأر ()1994
اتمااية واهضة التمايب ()1996
اتمااية حروا ال م ()1992
الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا
ال م ذ ذ ذ بش ذ ذ ذذل ا ذ ذ ذرتا األطم ذ ذ ذذال ه
ااوازعار ااملحة ()2003
الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا
ال م ذ بشذذل بيذذل األطمذذال وااذذتةالل
األطمذذال ه البةذذا وه اا ذواي ا باحيذذة
()2004
اتمااي ذ ذ ذ ذ ذذة حر ذ ذ ذ ذ ذذوا األ ذ ذ ذ ذ ذذخا ذوي
ا عااة ()2010
الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا
ال م ذ ذ ذ بش ذ ذ ذذل ا ذ ذ ذرتا األطم ذ ذ ذذال ه
ااوازع ذذار اام ذذلحة (إع ذذال ه إط ذذار
اااير  )2(3بشل حت يذ المذن الذ نيا
للتاوي بمن  18عا ا)2002 ،
اتمااية حروا األ خا ذوي ا عااة
(إعال ه إطار اااير (25أ))2010 ،
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ا الة أدوا اجلولة المابرة

إ ذ ذ ذ ذ ذرا ار الش ذ ذ ذ ذ ذ او الربوتوك ذ ذذول االيتي ذ ذذاري األول االح ذ ذذر
والتحريرار وا ذرا ار بالمه الذ ويل اخلذا بذا روا اا نيذة
() 3
والميااية ()1991
الما لة
الربوتوكول االيتيذاري التماايذة الرضذا
علذا يذل أ ذ ال التمييذق ضذ ااذرأر،
ااايتا  8و)2004( 9
اتماايذذة واهضذذة التمذذايب ،ااذذاير 20
()1996
الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا
األ ذذخا ذوي ا عاا ذذة ،ااايت ذذا 6
و)2010( 7

ا را ااتخا بم االاتمرا

االتمااي ذ ذ ذذة ال ولي ذ ذ ذذة ماي ذ ذ ذذة ي ذ ذ ذذل
األ خا ن االيتما الرمري،
ااايتا  31و)2013( 32
الربوتوك ذذول االيتي ذذاري التمااي ذذة
حرذ ذذوا ال م ذ ذ ااتملذ ذذر ب ذ ذ را
ترذ ذ ب البالن ذذار ،ااايت ذذا 12
و( 13توايل)2015 ،

مل ي ا عليها/مل ترب

االتمااي ذ ذذة ال ولي ذ ذذة للرض ذ ذذا عل ذ ذذا
يذذل أ ذ ال التمييذذق المو ذذري،
اااير 14
الربوتوك ذ ذ ذذول االيتي ذ ذ ذذاري االح ذ ذ ذذر
بالمهذ ذ الذ ذ ويل اخل ذذا ب ذذا روا
االات ايية واال تماعية والثرافية
المه ذ ذ ال ذ ذ ويل اخل ذ ذذا ب ذ ذذا روا
اا نية والميااية ،اااير 41
اتماايذ ذ ذ ذ ذ ذذة واهضذ ذ ذ ذ ذ ذذة التمذ ذ ذ ذ ذ ذذايب،
ااايتا  21و22
الربوتوكذ ذ ذذول االيتيذ ذ ذذاري التماايذ ذ ذذة
حرذ ذ ذذوا ال م ذ ذ ذ ااتملذ ذ ذذر ب ذ ذ ذ را
تر ذ ذ ذ ب البالن ذ ذذار ،ااايتذ ذ ذذا 12
و( 13توايل)2015 ،

 -2صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
الت ير أو االنضما
أو اخلالفة

ا الة أدوا اجلولة المابرة

اتمااية ول رمية ا باير اجلماعية وااماابة
عليها
نظ ذذا رو ذذا األااا ذذو للمح م ذذة اجلوالي ذذة
ال ولية
( )4
بروتوكول بالث و 
وع ذ ذ ذ ميو
االتمااي ذ ذذار اخلاص ذ ذذة ب ذ ذذالال
اجلوم ذ ذذية (باا ذ ذذتثوا اتمااي ذ ذذة ع ذ ذذا 1961
( )5
ااتملرة خبمض حاالر انم ا اجلومية)
اتماايذ ذ ذ ذ ذ ذذار وي ذ ذ ذ ذ ذ ذ اا ري ذ ذ ذ ذ ذ ذذة  12آب/
أنمذ  1949والربوتوكذوالر ا ضذذافية
( )6
االحرة هبا
()7
االتماايار األاااية اوظمة المم ال ولية

ا را ااتخا بم االاتمرا

مل ي ا عليها

اتماايذ ذ ذذة عذ ذ ذذا  1961ااتملرذ ذ ذذة
خبمض حاالر انم ا اجلومية

افحذ ذذة التميي ذ ذذق ه

اتماايذ ذذة
ال التملي
اتماايتا وظمة المم ال وليذة
( )8
را  169ورا 189

 -1يعيذ ليتوانيذذا إىل الوظذذر ه الت ذ ير علذذا االتماايذذة ال وليذذة مايذذة حرذذوا يذذل الممذذال
ااها رين وأفراي أاره ( )9والربوتوكول االيتياري االحر بالمه ال ويل اخلذا بذا روا االات ذايية
واال تماعيذذة والثرافيذذة( )10وأوصذذو بذذل ت ذ ا ليتوانيذذا علذذا الربوتوكذذول االيتيذذاري التماايذذة حرذذوا
()12
ال م ااتملر ب را تر ب البالنار( )11واتمااية افحة التمييق ه ال التملي
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 -2و ذذام جلو ذذة الرض ذذا عل ذذا التميي ذذق المو ذذري ليتواني ذذا عل ذذا الوظ ذذر ه الت ذ ير عل ذذا
اتماايذذة وظمذذة المم ذ ال وليذذة بشذذل الممذذال ااوذقلي ( 2011 ،را ذ  )13()189وكذذررر اللاوذذة
ااموي ذذة ب ذذا روا االات ذذايية واال تماعي ذذة والثرافي ذذة توص ذذيتها ب ذذل ت ذ ذ ا ليتواني ذذا عل ذذا اتمااي ذذة
الض ذ ذذما اال تم ذ ذذاعو (اام ذ ذذايث الذ ذ ذ نيا)( 1952 ،راذ ذ ذ  ،)102واتمااي ذ ذذة اام ذ ذذاوار ه ااما ل ذ ذذة
()14
(الضما اال تماعو)( 1962 ،را )118
 -3وكذذررر جلوذذة واهضذذة التمذذايب توصذذيتها بذذل توظذذر ليتوانيذذا ه إصذ ار إعالنذذار مبو ذذب
()15
ااايت  21و 22ن اتمااية واهضة التمايب
 -4و ذذام جلوذذة الرضذذا علذذا التمييذذق المو ذذري ليتوانيذذا علذذا إصذ ار ا عذذال االيتيذذاري
ااو ذ ذذو علي ذ ذذا ه اا ذ ذذاير  14ذ ذذناالتمااي ذ ذذة ال ولي ذ ذذة للرض ذ ذذا عل ذ ذذا ي ذ ذذل أ ذ ذ ذ ال التميي ذ ذذق
()17
المو ري( ،)16وأوص بالت ير علا تم ي اااير )6(8

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -5أوص جلوذة حرذوا ال مذ بتورذي شذرو الرذانو ااتملذر بلاذ اايذة حرذوا ال مذ
ليم بش أفض بايع وأح ا اتمااية حرذوا ال مذ  ،والتمايذ باعتمذاي شذرو الرذانو
()18
ااور ونث ن ااررتحار التشريمية ه ال حروا ال م

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
 -6أوص ذ جلوذذة الرضذذا علذذا التمييذذق المو ذذري ،ه عذذا  ،2015واللاوذذة اامويذذة رذذوا
ا نمذذا  ،ه عذذا  ،2012ب نش ذا امذذة وطويذذة رذذوا ا نمذذا ذذو واليذذة وااذذمة ه ذذال
اللاوذذة اامويذذة
حرذذوا ا نمذذا وتذذقوي بذذااواري ال افيذذة ،و تث ذ ا ذذا ابذذايع بذذاري ( )19وا ذ
بالرضا علا التمييق ض اارأر ،وجلوة واهضة التمايب ،واللاوة ااموية روا األ ذخا ذوي
ا عااذذة توصذذيار ثادلذذة( )20و ذذام جلوذذة الرضذذا علذذا التمييذذق المو ذذري ليتوانيذذا علذذا التمذذا
()21
ماع ر ااموضية و شورهتا ه تلك المملية
 -7وأوص ذ اللاو ذذة اامويذذة بالرض ذذا علذذا التميي ذذق ض ذ اا ذرأر ب نشذذا ف ذذرو إاليميذذة وحملي ذذة
()22
ا تب أ ااظامل اامين بت اف المر وتقوي هاا اا تب بااواري ااالية والبشرية ال افية
 -8وأوص جلوة حروا ال مذ بذل تمذقز ليتوانيذا يعمهذا ا تذب أ ذ ااظذامل اامذين رذوا
()23
ال م بواال وها توفث ااواري ال افية
 -9وأوص جلوة حروا األ خا ذوي ا عااة بذ يراج حرذوا األ ذخا ذوي ا عااذة ه
()24
التوميا والرص الوطوي خل ة عم التومية اامت ا ة لما  2030وأه ا التومية اامت ا ة
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ثانياق -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات
 -1حالة اإلبالغ
هي ة ااماه ر

ااالحظار اخلتا ية اا ر ذة آير تررير اذ م وذا
االاتمرا المابر آير ااالحظار اخلتا ية حالة ا بالغ
ه االاتمرا المابر

جلو ذذة الرض ذذا عل ذذا التميي ذذق آذار /ار 2011
المو ري
اللاو ذ ذ ذ ذذة ااموي ذ ذ ذ ذذة ب ذ ذ ذ ذذا روا أيار /ايو 2004
االات ذ ذ ذ ذذايية واال تماعيذ ذ ذ ذذة
والثرافية
اللاو ذ ذ ذ ذ ذذة ااموي ذ ذ ذ ذ ذذة ر ذ ذ ذ ذ ذذوا نيما /أبري 2004
ا نما
اللاوة ااموية بالرضا علا وز/يوليا 2008
التمييق ض اارأر
تشرين الثاين/نوفمرب 2008
جلوة واهضة التمايب

2014

ك ذ ذذانو األول/ييم ذ ذذمرب حي ذ ذ ذ وعذ ذ ذ ذ ترذ ذ ذ ذ ب الترري ذ ذ ذذر
اجلذ ذ ذ ذ ذذا ل للترري ذ ذ ذ ذ ذرين التااذ ذ ذ ذ ذذل
2015
والما ر ه عا 2018
حيذ ذ ذ وعذ ذ ذ ترذ ذ ذ ب الترري ذ ذذر
أيار /ايو 2014
الثالث ه عا 2019

-

حيذ ذ ذ وعذ ذ ذ ترذ ذ ذ ب الترري ذ ذذر
وز/يوليا 2012
الرابل ه عا 2017
حيذ ذ ذ وعذ ذ ذ ترذ ذ ذ ب الترري ذ ذذر
وز/يوليا 2014
الماي ه عا 2018
حيذ ذ ذ وعذ ذ ذ ترذ ذ ذ ب الترري ذ ذذر
أيار /ايو 2014
الرابل ه عا 2018
تش ذ ذ ذ ذرين األول/أكتذ ذ ذ ذذوبر حي ذ ذ ذ وعذ ذ ذ ذ ترذ ذ ذ ذ ب الترري ذ ذ ذذر
اجلذ ذ ذ ذذا ل للترري ذ ذ ذ ذرين اخل ذ ذ ذ ذا
2013
والماي ه عا 2019

2012

ك ذذانو الثاين/يو ذذاير - 2006
جلوة حروا ال م
(الربوتوكذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول االيتيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاري
التمااي ذ ذ ذ ذذة حر ذ ذ ذ ذذوا ال مذ ذ ذ ذ ذ
بشذ ذذل ا ذ ذرتا األطمذ ذذال ه
ااوازعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار اام ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذلحة؛
الربوتوك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول االيتي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاري
التمااي ذ ذ ذ ذذة حر ذ ذ ذ ذذوا ال مذ ذ ذ ذ ذ
بشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل بي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل األطم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال
وااتةالل األطمال ه البةا
وه ااواي ا باحية )2008
2012
اللاو ذ ذ ذ ذ ذذة ااموي ذ ذ ذ ذ ذذة ر ذ ذ ذ ذ ذذوا -
األ خا ذوي ا عااة
اللاو ذ ذ ذ ذذة ااموي ذ ذ ذ ذذة ذ ذ ذ ذذاالر -
االيتما الرمري
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2015

نيما /أبري 2016
-

حي ذ ذ ذ وع ذ ذ ذ تر ذ ذ ذ ب الترريذ ذ ذذر
اجل ذ ذ ذ ذ ذذا ل للترريذ ذ ذ ذ ذ ذرين الث ذ ذ ذ ذ ذذاين
والثالث ه عا 2020
ا ذذيوظر ه الترري ذذر األويل ه
آذار /ار 2017
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 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مق هيئات المعاهدات

ااالحظار اخلتا ية
هي ة ااماه ر

وع التر ب ااوضو

جلوة واهضة التمايب

2015

اللاو ذ ذذة ااموي ذ ذذة ر ذ ذذوا
ا نما
اللاو ذذة ااموي ذذة بالرض ذذا
علا التمييق ض اارأر

2013
2016

تاريخ التر ب
2015

()28

الضذذمانار الرانونيذذة األاااذذية لل ذذخا اامذذلوبة ح ذريته ؛
واالحتا ذ ذ ذذاز ره ذ ذ ذذن اإلاكم ذ ذ ذذة واالحتا ذ ذ ذذاز ا ياري؛ وظ ذ ذ ذذرو
()25
االحتااز ه راكق الشرطة
()30
()29
الرذذانو ااتملذذر مايذذة الر ذذر ذذن اآدذذار الضذذارر الوا ذة عذذن  ، 2013و، 2014
()31
()26
و2016
ا عال الما ؛ و افحة ا رهاب؛ واالحتااز ا ياري
اآلي ذذار الوطوي ذذة ااموي ذذة ب ذذالوهو ب ذذاارأر ،والموذ ذ ضذ ذ ااذ ذرأر -
()27
مبا ه ذلك المو ااوقيل

اآرا
هي ة ااماه ر

ع ي اآرا

ا الة

اللاوة ااموية روا ا نما

1

حوار ااتابمة متمر

()32

()33

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة 
()34

يعور يالمة
القيارار ال رر
القيارار ااوافر عليها ن حيث ااب أ
القيارار ال طلب إ راؤها
الريوي علا راال االيعا والو ا ار الما لة

ا الة أدوا اجلولة المابرة

ا الة الراهوة

نم
اارذذرر اخلذذا اامذذين باأل ذ ال ااماصذذرر للمو ذرية والتمييذذق المو ذذري
وكر األ انب و ا يت بالك ن تم ُّب

نم

أرا بالنا يالل المرتر اي االاتمرا

ورير ا و ة علا واح وهما

جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -10اذ ذ ذ
و. 2015
()35
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ثالثاق -تنفيو االلتزاموات الدوليووة المتعلقوة بحقوووق اإلنسوان مووع مراعواة القووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -11حث اللاوة ااموية بالرضا علا التمييق ض ااذرأر ليتوانيذا علذا تمذ ي اوانيوهذا ااتملرذة
مب افحذذة التمييذذق وت ذذاف المذذر ضذذمانا مايذذة تلذذك الر ذوان للم ذرأر اايذذة صذذرحية ذذن أ ذ ال
()36
التمييق ااتم ير واات ايلة 
 -12وأوص اللاوة بالرضا علا التمييق األفرو والممويي ب اارأر والر ه اوا الممذ ،
وضذذما فماليذذة توميذذا أح ذذا ونذذة الممذ فيمذذا يتملذذر باامذذاوار ه األ ذذر رابذ الممذ ااتمذذاوي
الريمذة وأوصذ بتمذ ي اذانو ت ذاف المذر بذ ااذرأر والر ذ يراج ي ذمل اامذاوار ا لقا يذذة ه
ا اعو المم الما واخلا  ،مبا يشم أيضذا تة يذة اامذال اخلاصذة بذاأل ور والميااذار اااللمذة
للاذذرر( )37وأوصذ اللاوذذة اامويذذة بذا روا االات ذذايية واال تماعيذذة والثرافيذذة بتشذذايل االاذذتمرار
()38
ه التملي والت ريب ه االر نث تلك ال يهيمن عليها اجلو اآير ترلي يا
 -13وأوصذ اللاوذذة اامويذذة بذا روا االات ذذايية واال تماعيذة والثرافيذذة بتذذالي المربذذار الذ
حتول يو التر الوظيمو للمرأر ،مبا ه ذلك ن يالل توفث فر كافية للتوفير بذ التقا ذار
المم ذ وااللتقا ذذار األا ذرية( )39وأوص ذ اللاوذذة اامويذذة بالرضذذا علذذا التمييذذق ض ذ اا ذرأر ب جيذذاي
ا ذوافق الالز ذذة لتشذذايل الر ذذال علذذا االاذذتماير ذذن إ ذذازر األبذذور وضذذما تذذوفث رافذذر يمذذثر
()40
الت لمة والتواول لرعاية ال م
 -14وأعرب جلوة الرضا علا التمييق المو ذري عذن الرهذا إزا ترذارير تميذ بذل أ خاصذا كثذثين
يوتمذذو إىل أاليذذار او يذذة وإدويذذة وا ه ذوا التوم ذذيمل المو ذذري والتمييذذق اللذذاين ي ذ درا اذذلبا ه يي ذذو
اوا المم وأوص اللاوة بل ترصذ ليتوانيذا عذن كثذب الت بيذر المملذو لتشذريمار واهضذة التمييذق
وتوظر ه اختذاذ تذ ابث ياصذة لتشذايل إي ذاج األاليذار الرو يذة وا دويذة ه اجملتمذل( )41وأوصذ أيضذا
()42
ب يراج يل أاباب التمييق ه تمري التمييق المو ري الواري ه تشريماهتا
 -15وأعرب جلوة الرضا علا التمييق المو ري عذن الرهذا إزا ترذارير تميذ بتوظذي مذثار
و ظ ذذاهرار تتمذ ذ ب راهي ذذة األ ان ذذب والمو ذ ذرية والذ ذ ذذاع فيه ذذا ذذمارار ت ذذو ع ذذن م ذذايار
المذذا ية وكراهيذذة األ انذذب والمو ذرية وبلةذ حذ ال عايذذة المو ذرية( )43وأعربذ عذذن الرهذذا إزا
ذذا وري ذذن ملو ذذار ع ذذن ي ذذاب ال راهي ذذة والت ذذرحيار ال ذ تو ذذوي عل ذذا يي ذذق عل ذذا لم ذذا
اياا ذذي وه وا ذذالمل إع ذذال و و ذذابر عا ذذة أي ذذر  ،وإزا ع ذ و ذذوي اا ذرتاتياية طويل ذذة األ ذ
هت ذ إىل افحذذة ي ذذاب ال راهيذذة ب ذرا ة ،و ذذن أ األح ذذا اجلواليذذة ال ذ تمذذر عروبذذار
علذذا المبذذارار الذ تو ذذوي علذذا ييذذق وعلذذا ي ذذاب ال راهيذذة ال ت بذذر يالمذذا بماعليذذة وبال ريرذذة
()44
ااواابة ،وإزا التماه ه المروبار اامروضة علا اجلوار
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 -16وعذذالور علذذا ذلذذك ،أعرب ذ اللاوذذة عذذن الرهذذا إزا الترذذارير ال ذ تتح ذ م عذذن ذرال
ال راهية المو رية ال تمته األ خا ااوتم إىل أاليار عراية واو ية ،وااهذا رين ،وإزا
التر ذذث ه التبليذذر عذذن ذرال ال راهيذذة والذذة تمذذايلها( )45وأعرب ذ عذذن الرهذذا ذذن أ ذرال
ال راهيذذة ال ختضذذل يو ذذا لتحريرذذار وااذذبة ،و ذذن اخنمذذا ع ذ ي ذرال ال راهيذذة ال ذ ترفذذل إىل
()46
اإلاك اإللية
 -17وأفذذاير اللاوذذة اامويذذة رذذوا ا نمذذا ب ذل علذذا ليتوانيذذا ت ثي ذ هويهذذا اوذذل اجل ذرال
اارت بة ب وافل عو رية أو ييقيذة أو تلذك الذ تتمذ ب ذر األ انذب وترذ ب ذرت هذا اجلذرال
جلوذذة الرضذذا علذذا التمييذذق المو ذذري
إىل الم الذذة وتذذوفث اذذب تظلذ فمالذذة للضذذحايا( )47وا ذ
()48
توصيار ثادلة
 -18وأوص موضية األ ااتح ر الما ية لش و الال ذ مب افحذة الروالذب الوم يذة والتم ذب
()49
والتحيق ض الال واامتمي ين ن ا ماية اا اتة والت ي بممالية اظاهر ال راهية
 -19وأعرب ذ جلوذذة حرذذوا ال م ذ عذذن الرهذذا ذذن ااذذتمرار التمييذذق ض ذ األطمذذال ااهمش ذ
واإل ذذرو  ،مب ذذن ف ذذيه األطم ذذال ذوو ا عاا ذذة وأطم ذذال الرو ذذا واألطم ذذال ال ذذاين يميش ذذو ه فر ذذر
()50
واألطمال ااويعو ه امار الرعاية واألطمال ااخالمو للرانو 
 -20وأوصذ اللاوذذة اامويذة بالرضذذا علذا التمييذذق ضذ ااذرأر مبرا مذذة التشذريمار ااتملرذذة مب افحذذة
التمييذذق لضذذما وذذل التمييذذق علذذا أاذذا ا عااذذة( )51وأوصذ اللاوذذة اامويذذة رذذوا األ ذذخا ذوي
ا عااذذة بتورذذي ي ذذة عمذ الربنذذا ين الذذوطين لت ذذاف المذذر بذ الر ذ وااذرأر للمذذرتر 2021-2015
()52
لرتكق بش صري علا ول واات ال التمييق ض الوما والمتيار ذوار ا عااة
 -21وأعرب ذ اللاوذذة اامويذذة رذذوا ا نمذذا عذذن الرهذذا إزا تقاي ذ ااواا ذ المذذلبية ض ذ ااثليذذار
وااثليذ ذ و قيو ذذو اايذ ذ اجلوم ذذو و ة ذذايري ا وي ذذة اجلوم ذذانية ه اجملتم ذذل ووص ذذمه  ،والذ ذ جتلذ ذ ه
حاالر المو والتمييذق ،وإزا الترذارير الذ تتحذ م عذن عذ رنبذة أفذراي الشذرطة وااذ ع المذا ه
تابمذذة ايعذذا ار انتهذذا حرذذوا ا نمذذا ض ذ ه ذ ال األ ذذخا وأعرب ذ عذذن الرهذذا ذذن أ بمذذض
ال و الرانونية اذ ت بذر علذا يفذو يريذ ب ذورر نذث و بذة حريذة التمبذث الذ ي ملهذاالمهذ الذ ويل
اخلا با روا اا نية والميااية ،وأ خمتل ااررتحار التشريمية ،اذت در اذلبا ،ه حالذة اعتمايهذا،
()53
ه تل ااثليار وااثلي و قيو و ااي اجلومو و ةايري ا وية اجلومانية رواه األاااية 

باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
 -22أفذذاير جلوذذة واهضذذة التمذذايب بذل علذذا ليتوانيذذا تمذ ي اانو ذذا اجلوذذالو لتضذذميوا تمريمذذا
للتم ذذايب ية ذذو ي ذذل المواص ذذر الذ ذوارير ه اا ذذاير  1ذذن اتمااي ذذة واهض ذذة التم ذذايب ولت ذذوي
التمايب كارمية حم ير تمر فيها عروبار واابة تليا ه االعتبذار ي ورهتذا ويوبةذو لليتوانيذا
أ ت م ع و وي أي اانو تراي فيما يتملر بلفمال التمايب()54

8

GE.16-14491

A/HRC/WG.6/26/LTU/2

 -23وأعرب ذ اللاوذذة عذذن الرهذذا إزا ايعذذا ار ااذذتخ ا ذذوظمو المذذاو اامذذرل للرذذور ه
بمذذض اارافذذر ويوبةذذو لليتوانيذذا ضذذما أ جتذذري آلي ذةم مذذترلة حتريرذذار فوريذذة وفمالذذة وحياييذذة ه
()55
يل الترارير ااتملرة بااتخ ا وظمو الماو اامرل للرور 
 -24وأعرب اللاوة عن الرها أل الظرو ااايية ه رافذر االحتاذاز التابمذة للشذرطة والوظذا
اليذذو و ااتذذام للمحتا ذقين اماراذذة الرياضذذة ه ا ذوا ال لذذر ه بمذذض رافذذر الشذذرطة ال تتوافذذر ذذل
اامايث ال ولية وأعرب عن الرها البالر إزا الظرو المال ر ه رفر االحتااز التابل ارذر ذرطة
يوذذة فيلويذذو ( )56وبااث ذ  ،فر ذ أعرب ذ عذذن الرهذذا ذذن أ ا ياك ذ األااا ذذية والظذذرو ااايي ذذة
المذذي ة ه ع ذ ي ذذن المذذاو  ،وخباص ذذة ه ا ذذاين لوكيم ذ ي واذذيولياي ،ال تتواف ذذر ذذل اام ذذايث
ال وليذذة وأعرب ذ عذذن الرهذذا إزا ارتمذذا ع ذ ي المذذاوا ه وظو ذذة المذذاو  ،وهذذو ذذا يتمذذبب ه
()57
حالة اكتظاظ ي ه بمض رافر الماو  ،وي يي إىل ااتشرا المو ب الماوا
 -25وأعربذ جلوذذة حرذذوا ال مذ عذذن الرهذذا إزا اذذو ما لذذة األطمذذال ذوي ا عااذذة المرليذذة
ه ام ذذار الرعاي ذذة وال ا ذذيما ه يار الرعاي ذذة ه فوت ذذا وأوص ذ ب ذذالتحرير ه ي ذذل ايع ذذا ار
االعت ا علا األطمال ذوي ا عااة المرلية واو مذا لته  ،وحماكمذة اجلوذار و مذاابته  ،وترذ ب
ااماع ر الالز ة لتماه الضحايا وإعاير تلهيله ( )58
 -26وأعرب ذ ذ جلوذ ذذة واهضذ ذذة التم ذذايب عذ ذذن الرهذ ذذا إزا إي ذ ذ ا الراص ذ ذرين ه ل راكذ ذذق الرتبيذ ذذة
اال تماعيةل ،وهو ا يراا إىل متو االحتااز ا ياري ،وإزا إي اعه ه لنر االارتيا ل
يال ذ بشذذرول االنضذذبال ،وهذذو ذذا يراذذا إىل مذذتو ا ذذب االنم ذرايي ويوبةذذو لليتوانيذذا أ
ترا ذذل نظذذا ل راكذذق الرتبيذذة اال تماعيذذةل حيذذث يذذوي الراصذذرو رهذذن االحتاذذاز ا ياري المملذذو
()59
وأ ت م ااراابة الممالة ا اا امار
 -27وكررر اللاوة ااموية با روا االات ايية واال تماعية والثرافية ا عراب عذن الرهذا إزا
انتشار حوايم المو ااوقيل ،وت ين م الر حماكمة رت بيا ،وع و وي تذ ابث فمالذة مايذة
رمي ذذة
الضذذحايا( )60وأعرب ذ جلو ذذة واهضذذة التم ذذايب ع ذذن الره ذذا أل المو ذ ااو ذذقيل ال يش ذ
وم لة ه الرانو اجلوالو( )61وأعرب اللاوة ااموية بالرضا علا التمييق ضذ ااذرأر عذن الرهذا
لمذ جتذذرب االنت ذذاب القو ذذو جترميذذا صذذرحيا وأعربذ اللاوذذة عذذن الرهذذا إزا ا فذرال ه اللاذذو
إىل إ ذرا التم ذذوية باا ذذا ة لض ذذحايا المو ذ ااو ذذقيل ،وإزا نر ذ اام ذذاع ر وال ذذة ع ذ ي أ ذذاكن
()62
ا يوا ااتاحة ال الضحايا
 -28وأبذ ر اللاوذذة اامويذذة بالرضذذا علذذا التمييذذق ضذ ااذرأر الرهذذا إزا ارتمذذا م ذ ل الموذ
ض ذ الومذذا ذوار ا عااذذة( )63وأوص ذ اللاوذذة اامويذذة رذذوا األ ذذخا ذوي ا عااذذة بتمقيذذق
ااية األ خا ذوي ا عااة ن المو واالاتةالل وا يذاا  ،وال اذيما الومذا والمتيذار ،ذن
يذذالل إنشذذا يذ ار ذذا لة و يمذذورر لذ ع الضذذحايا ،وتمقيذذق هذذوي التوعيذذة والتذ ريب اارذ
للشذذرطة وااهوي ذ ال ذذحي واألي ذذالي اال تمذذاعي ونذذثه ه ذذال يع ذ األ ذذخا ذوي
()64
ا عااة ااتضررين ن المو
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 -29وأعرب اللاوة ااموية با روا االات ايية واال تماعية والثرافية عن الرها لتقاي المو
ض ذ األطمذذال( )65وأعرب ذ جلوذذة حرذذوا ال م ذ عذذن الرهذذا إزا زيذذاير م ذ الر إيذذاا األطمذذال،
مبذذا ه ذلذذك األطمذذال ه امذذار الرعايذذة ،وإزا عذ و ذذوي آليذذة لإلبذذالغ عذذن حذذاالر ا يذذاا
والمو ذ ال ذ يتمرض ذذو ذذا وا ذذاورها الرل ذذر إزا اا ذذتمرار ع ذ ا ب ذذالغ ع ذذن ح ذذاالر االعت ذ ا
واالا ذذتةالل اجلوم ذذي ال ذ يتم ذذر ذذا األطم ذذال بم ذذبب اخل ذذو ذذن عملي ذذار االنتر ذذا ووص ذ
ضحايا هذا اجلذرال  ،وعذ كمايذة إ ذرا ار التحريذر ه حذاالر االاذتةالل واالعتذ ا اجلومذي
()66
ال يتمر ا األطمال وحماكمة اجلوار و ماابته
 -30وأوص ذ جلوذذة حرذذوا ال م ذ ب ذل تض ذ لل ليتوانيذذا ،ه لذذة أ ذذور ،مبوذذل إيذذاا األطمذذال
وع تمرضه للمو ه يل األواال ن يالل ضما إ را حترير فمال ه الترارير ااتملرذة
هبا ا االر و ماابة اجلوار بوذا علذا ذلذك ،ووضذل ااذرتاتياية وطويذة ذا لة اوذل يذل أ ذ ال
المو ض األطمال والت ي ا()67
 -31وأعربذ اللاوذذة اامويذذة بذذا روا االات ذذايية واال تماعيذذة والثرافيذذة عذذن الرهذذا الاذذتمرار
ثاراذذة المروبذذة الب نيذة كواذذيلة تلييذذب ،ي وصذذا ه ااوذذقل( )68وأعربذ جلوذذة واهضذذة التمذذايب
عذذن الرهذذا لم ذ حظذذر المروبذذة الب نيذذة للطمذذال اانونذذا ه ااوذذقل وه امذذار الرعايذذة الب يلذذة
والوهاريذذة( )69وأعرب ذ جلوذذة حرذذوا ال م ذ ( )70واللاوذذة اامويذذة رذذوا ا نمذذا ( )71عذذن ذوان
ثادلة وأوص جلوة واهضة التمايب بتم ي اوانيوها بةر حظر وجتذرب يذل أ ذ ال المروبذة
()72
الب نية للطمال ه يل البي ار واا امار
 -32وأعرب ذ جلوذذة الرضذذا علذذا التمييذذق المو ذذري عذذن الرهذذا أل ليتوانيذذا ال ت ذقال بل ذ وشذذل
وعبذور و ر ذ لالجتذذار بالبشذذر الذاي تتحذ م الترذذارير عذذن تقايذ م التذذا ،وإزا الذذة التحريرذذار
وااالحر ذذار الرض ذذالية ه اض ذذايا االجت ذذار بالبش ذذر( )73وأوص ذ مبو ذذل االجت ذذار بالبش ذذر ،والتحري ذذر
بش ذ فمذذال ه يذذل اضذذايا االجتذذار بالبشذذر وحماكمذذة اام ذ ول  ،عو ذ االاتضذذا  ،وتر ذ ب اجلذذرب
جلوذة واهضذة التمذايب( ،)75واللاوذة اامويذة بالرضذا علذا التمييذق
وال ع للضذحايا( )74واذ
ض ذ اا ذرأر( ،)76واللاو ذذة ااموي ذذة ب ذذا روا االات ذذايية واال تماعي ذذة والثرافي ذذة( ،)77واللاو ذذة ااموي ذذة
روا ا نما ( )78الحظار وتوصيار ثادلة

جيم -إحامة العدل بما في ذلك اإلفالت مق العقاب وسيادة القانون
 -33أفذذاير جلوذذة واهضذذة التمذذايب ب ذل علذذا ليتواني ذا اختذذاذ ت ذ ابث فمالذذة لضذذما أ ميذذو
اإلتاقو  ،اانونا وثاراة ،يل الضمانار الرانونية األاااية وا اللحظة األوىل لملب ا ريذة،
وال ا ذذيما حر ذذوا وه ذذا ا ذذر ه ا ذذرعة ا ذذول عل ذذا حم ذذا وعل ذذا اام ذذاع ر الرانوني ذذة ،عو ذ ذ
االاتض ذذا  ،وا ذذر ه اخلض ذذو لمحذ ذ طذ ذ ذذن ابذ ذ طبي ذذب م ذذتر ي ذذو  ،ل ذذو أ ذذن ،ذذن
()79
ايتياره  ،وفرا للممايث ال ولية 
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 -34وأعربذ ذ اللاو ذذة ااموي ذذة ر ذذوا ا نم ذذا ع ذذن الره ذذا إزا عذ ذ و ذذوي ثيذ ذ ا ذذانوين ه
ا ذرا ار ال ذ ا ذ حيذذر فيهذذا ذذخ ذذن أهليتذذا الرانونيذذة ،وأعرب ذ عذذن الرهذذا إزا ع ذ تذذل
األفراي الاين حير و ب ورر اانونيذة ذن أهليذته ذر اابذايرر ب ذورر مذترلة برفذل يعذو اضذالية
ي ذذالبو فيهذذا ب عذذاير الوظذذر ه حر ذذا ذذن أهليذذته الرانونيذذة ويوبةذذو لليتوانيذذا ضذذما التمثي ذ
الر ذذانوين اجمل ذذاين والمم ذذال للفذ ذراي ه ي ذذل ا ذ ذرا ار ااتملر ذذة ب ذذلهليته الرانوني ذذة ،مب ذذا ه ذل ذذك
()80
إ را ار را مة أهليته الرانونية 
 -35وأعربذ ذ جلو ذذة واهض ذذة التم ذذايب ع ذذن الره ذذا إزا ذ ذ ر ا ذذب االحتي ذذاطو واالحتا ذذاز
ا ياري وارتما ع ي اإلبوا احتياطيا واإلتاقين إياريا و ن أ ا ب االحتياطو ال يمذتخ
كمذذالذ أيذذث( )81وأفذاير اللاوذذة اامويذذة رذذوا ا نمذذا بذل علذذا ليتوانيذذا ت بيذذر بذ ال لمروبذذة
المان ،مبا ه ذلك إطالا المذرام حتذ ااراابذة والواذاطة واخلذ ار اجملتمميذة وإصذ ار أح ذا
()82
ل وا التوميا وأبلة ا و ة عن الت ابث ااتخار لضما اللاو إىل ب ال المان 
 -36وأوص اللاوة ااموية روا ا نما وجلوة واهضة التمايب ب لةذا االحتاذاز بمذبب
ااخالم ذذار ا ياري ذذة( )83وه إط ذذار تابم ذذة ااالحظ ذذار اخلتا ي ذذة للاو ذذة ااموي ذذة ر ذذوا ا نم ذذا ،
أبلة ذ ا و ذذة عذذن وضذذل شذذرو اذذانو يتملذذر برذذانو للمخالمذذار ا ياريذذة ،واذذيلةا مبو بذذا
()84
االحتااز ا ياري ن االمة المروبار ا يارية
ل ذذر عل ذذا
 -37وأوصذ ذ جلو ذذة واهض ذذة التم ذذايب بض ذذما عذ ذ و ذذوي ذذا حيظ ذذر بشذ ذ
المذذاوا اإل ذذو علذذيه بالمذذان اا ب ذ طل ذذب ا ف ذراج عذذوه مبو ذذب عمذذو ألاذذباب مرول ذذة
()85
ويوبةو اختاذ ت ابث ي ا ه ل عمو نقال الماو 
 -38وأفذذاير جلوذذة واهضذذة التمذذايب ب ذل علذذا ليتوانيذذا أ تم ذ ل اوانيوهذذا لتشذذم أح ا ذذا
ص ذذرحية بش ذذل ح ذذر ض ذذحايا التم ذذايب وااما ل ذذة الم ذذي ة ه ذذرب الض ذذرر ،وأ ت ذذوفر ،ه اامارا ذذة
()86
المملية ،جلميل ه ال الضحايا اب رب الضرر 
 -39وأعرب جلوة حروا ال م عن الرها لم و وي نظا ا لرضا األح ام ،مبذا ه
ذلذذك حمذذاك للح ذ ام وتش ذريل ذذا بشذذل اضذذا األح ذ ام ،يتضذذمن أح ا ذذا تتملذذر ب جيذذاي
()87
آليار جتوب ا را ار الرضالية وب ال فمالة لوظا الرضا الر و 

دال -الحق في الزواج والحياة األسرية
 -40ذذام اللاو ذذة اامويذذة بالرض ذذا عل ذذا التمييذذق ض ذ اا ذرأر ليتوانيذذا عل ذذا أ تلة ذذو ،يو
()88
إب ا  ،أح ا الرانو اا ين ال ختمض المن الرانونية للرضا بالقواج 
 -41وأوص جلوذة حرذوا ال مذ بضذما تذوافر ييذارار رعايذة أاذرية و تمميذة ب يلذة وكافيذة
للطمذ ذذال اإلذ ذذرو ذ ذذن بي ذ ذذة أا ذ ذرية ،وضذ ذذما ع ذ ذ اللاذ ذذو إىل ا ي ذ ذ ا ه الرعايذ ذذة اا امذ ذذية
إال كمذالذ أيذذث فرذذمل ،وت بيذذر ضذذمانار كافيذذة و مذذايث واضذذحة االمذذة علذذا راعذذار احتيا ذذار
()89
ال م و ا ا المضلا لتح ي ا إذا كا يوبةو إي اعا ه امة للرعاية 
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 -42وحث ذ اللاوذذة ليتوانيذذا علذذا وضذذل ح ذ اماراذذة ع ذ ال ش ذ عذذن ا ويذذة عو ذ التخلذذو عذذن
()90
الرضل ،وتمقيق وتشايل الب ال يو إب ا و ماجلة األاباب اجلارية لظاهرر التخلو عن الرضل 
 -43وأوص اللاوذة ب نشذا آليذار فمالذة لتيمذث عمليذة التبذين ذن يذالل إزالذة المربذار نذث
()91
الضرورية ،وبضما أ جير ه الوا نمما فرز ياير للوال ين بالتبين اإلتمل 

هاء -حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 -44الحظذ اليونمذ و ااذذتمرار اعتبذذار التشذذهث رميذذة واليذذة علذذا الذذرن ذذن جترميذذا جترميذذا
()92
قليا وأوص اليونم و بل تواص ليتوانيا ع جترب التشهث 
 -45و ذذام اللاوذذة اامويذذة بالرضذذا علذذا التمييذذق ض ذ اا ذرأر ليتوانيذذا علذذا اعتمذذاي ت ذ ابث
ياص ذذة ات ذذة لقي ذذاير ش ذذاركة الوم ذذا  ،وياص ذذة الريمي ذذار والوم ذذا ذذن األالي ذذار ا دوي ذذة وذوار
()93
ا عااة ،ه ا يار الميااية والما ة 

واو -الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية
 -46أعرب اللاوة ااموية با روا االات ايية واال تماعية والثرافية عن الرها ن أ م ل
الب ال ذذة بذ ذ الش ذذباب ظذ ذ يم ذذاوي ض ذذم مذ ذ ل الب ال ذذة ال ذذوطين الم ذذا  ،و ذذن أ الب ال ذذة بذ ذ
األ ذذخا الذذاين جتذذاوزوا اخلمم ذ ذذن الممذذر آيذذار ه القيذذاير ،وإزا اتمذذا ا ذذور ب ذ ااوذذاطر
فيمذذا يتملذذر بالب الذذة وكذذررر اللاوذذة توصذذيتها المذذابرة بذذل ت ذذاف ليتوانيذذا الب الذذة ،بااذذته ا
()94
ااواطر األكثر تلدرا والم ار اإلرو ة وااهمشة 

زاي -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -47أعرب ذ ذ اللاو ذ ذذة ااموي ذ ذذة بذ ذذا روا االات ذ ذذايية واال تماعي ذ ذذة والثرافيذ ذذة ع ذ ذذن الره ذ ذذا ذ ذذن
أ  28.4ه ااالذة ذن المذ ا هذ يو بذالمرر ،وأ مذتو المرذر حذذاي بشذ يذا واذذمل
األطمذذال وه ااوذذاطر الريميذذة( )95وحثذ جلوذذة حرذذوا ال مذ ليتوانيذذا علذذا افحذذة المرذذر وتقويذ
أار األطمال الاين يميشو ه فرذر مبذا حيتا ونذا ذن يعذ و مذاع ر ذن يذالل راذ ايااذار
عا ذذة للت ذ مي لتمذذاا ش ذ لة المرذذر ه صذذمو األطمذذال( )96وأوص ذ اللاوذذة اامويذذة بذذا روا
االات ذذايية واال تماعيذذة والثرافيذذة بوضذذل نظذذا راابذذة فمذذال لضذذما أ تمضذذو ت ذ ابث افحذذة
المرر إىل نتالين لمواة ب الم ار األكثر تمرضا للحر ا والتهميش وترلي الموارا ا اليمية
()97
ب ااواطر الريمية وا ضرية 
 -48وأعرب ذ اللاوذذة عذذن الرهذذا ذذن أ مذذتويار ا ذ األي ،لل ذذور ،وإعانذذار الب الذذة،
وااما ار التراع ية وااماع ر اال تماعية ليم كافية لضما متو ميشذو اللذر للمتلرذ
()98
ا وأفراي أاره 
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 -49وأعرب ذ ذ ع ذذن الره ذذا إزا ال ذذور ا ذ ذذاي ه اام ذذاكن اال تماعي ذذة ،إذ ي ذ ذرتاوم توا ذذمل فذ ذذرتر
االنتظذذار للح ذذول علذذا هذذا اامذذاكن ب ذ  10و 15اذذوة وحث ذ ليتوانيذذا علذذا ضذذما أ تذذويل ه
ايااذذاهتا ا ا ذ انية الوطويذذة األولويذذة الحتيا ذذار الم ذذار ااهمشذذة والضذذميمة ال ذ تمترذذر إىل الم ذ ن
()99
ااالل والتمهيالر األاااية وأاباب الراحة ،كاألار ذار ال ي اإل وي ،وااشريين والرو ا 

حاء -الحق في الصحة
 -50أعربذ ذ جلو ذذة حر ذذوا ال مذ ذ ع ذذن الره ذذا الخنم ذذا خم ذذار اايقاني ذذة لذ ذربا ين الرعاي ذذة
ال ذذحية لذذل وال م ذ  ،وهذذو ذذا يمذذين ترا ذذل ع ذ ي اامذذتمي ين ذذن هذذا ال ذربا ين ،وأل ااذرأر ال ذ
()100

ختتار الوضل ه ااوقل ال تتلرا ااماع ر أو الرعاية ال حتتا ها يالل الوضل وبم
 -51وأعربذ اللاوذذة اامويذذة بذذا روا االات ذذايية واال تماعيذذة والثرافيذذة عذذن الرهذذا إزا تقايذ
مذ ذ ل ا ه ذذا بذ ذ المتي ذذار والش ذذابار ال ذذالح تذ ذرتاوم أعم ذذارهن بذ ذ  15و 19عا ذذا 
وأعرب ذ جلو ذذة حر ذذوا ال م ذ ع ذذن الره ذذا إزا انم ذ ا ااملو ذذار ع ذذن ال ذذحة اجلوم ذذية وا ابي ذذة
واخل ار ال يرة لل م ااتاحة للمراهر  ،وكالك إزا ع إ انية الوصول إىل واال وذل
()102
ا م والمحو المرية واب عالج األ را اام ية ااورولة عن طرير االت ال اجلومو 
()101

 -52وأعرب اللاوة ااموية بالرضا علذا التمييذق ضذ ااذرأر عذن أاذمها لمذ اعتمذاي الرذانو
()103
ااوظ لل حة ا ابية حىت اآ ولم توفث إعانار للمالج ااماع علا ا اب 
 -53وأوص اللاوة بضما إ انية ح ول الومذا والمتيذار ،وال اذيما الومذا ه ااوذاطر
الريميذذة ،عل ذا واذذال وذذل ا م ذ ا يثذذة بت لمذذة يمذذثر ،واعتمذذاي شذذاريل الر ذوان ااملرذذة ال ذ
تتملذر بال ذحة ا ابيذة واامذاع ر ال بيذة علذذا ا ذاب( )104وأوصذ اللاوذة بذل توذل ليتوانيذذا
()105
عن اعتماي اوان أو تم يالر ن ل ا تريي حر اارأر ه ا ها الرانوين واال و 
 -54والحظ ذ اليونم ذ و أ ليتوانيذذا مل تتخذذا بم ذ ت ذ ابث يراج التثري ذ ه ذذال ال ذذحة
اجلوم ذذية ه ررراهتذ ذذا ال راا ذذية( )106ويع ذ ذ اللاو ذذة اامويذ ذذة ب ذذا روا االات ذ ذذايية واال تماعيذ ذذة
والثرافي ذذة ليتواني ذذا إىل ت ذذوفث التثريذ ذ اااللذ ذ حم ذذب الم ذذن ه ذذال ال ذذحة اجلوم ذذية وا ابي ذذة
()107
للمتيا والمتيار 
 -55وأعرب ذ اللاوذذة أيضذذا عذذن الرهذذا إزا ع ذ اختذذاذ ت ذ ابث فمالذذة للح ذ ذذن ي ذذر انترذذال
المثواار ااورولة عن طرير ال كمثو نر ااواعذة البشذرية وفذثو التهذاب ال بذ ذي ه
أواذذال الم ذذار ااهمشذذة ،كالمذذاوا واأل ذذخا الذذاين يتمذذاطو ااخ ذ رار عذذن طريذذر ا رذذن
وأوص ذ ذ بضذ ذذما ا ذ ذذر ه الرعايذ ذذة ال ذ ذذحية للم ذ ذذار ااهمشذ ذذة كالمذ ذذاوا واأل ذ ذذخا الذ ذذاين
يتماطو ااخ رار عن طرير ا رن ،مبا ه ذلك الوصول إىل اخل ار اامولة ن ال ولة را
فحوص ذذار ف ذذثو نر ذ ااواع ذذة البش ذرية وت ذذوفث الب ذ ال المال ي ذذة مبش ذذترار األفي ذذو  ،وض ذذما
()108
خت ي واري كافية لتموي ها اخل ار 
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طاء -الحق في التعليم
ذاين جلميذل
 -56أوص جلوة حروا ال م بضما تذوفث التملذي وال تذب اا راذية بشذ
األطمال ه يل أيفا البلذ  ،وضذما تقويذ األطمذال ه امذار الرعايذة واا امذار المرابيذة
()109
بوم ع ي الماعار وال مو ال خت َّ للطمال ه اا ار الوظا ية 
 -57وأوصذ ذ اللاو ذذة ااموي ذذة بذ ذا روا االات ذذايية واال تماعي ذذة والثرافي ذذة بتح يذ ذ أا ذذباب
الماور الرالمة ه التح ي اا راو ب ااواطر الريميذة وااوذاطر ا ضذرية واختذاذ تذ ابث فمالذة ه
()110
هاا ال ي 
 -58وأوص جلوة حروا ال م ب نشا نظا جلمذل البيانذار عذن مذ الر تمذرب األطمذال
()111
ن اا ار وإ را يرااار عن األاباب اجلارية ا الظاهرر 
 -59والحظ ذ اليونم ذ و بذذل ليتوانيذذا مل تتخذذا بم ذ ت ذ ابث يراج التثري ذ ه ذذال حرذذوا
ا نما ه ررراهتا ال رااية( )112

ياء -األشخاص ذوو اإلعاحة
 -60أعرب ذ ذ اللاو ذذة ااموي ذذة ر ذذوا األ ذذخا ذوي ا عااذ ذذة ع ذذن الره ذذا لرتكي ذذق تمري ذ ذ ا عااذ ذذة
و مهو ها ه التشريمار اإللية علا ا عااذة المرييذة ،و ذن م ،فهمذا يةمذال البمذ اال تمذاعو والماللرذو
لإلعااذذة ،ال اذذيما المربذذار الذ يوا ههذذا األ ذذخا ذوو ا عااذذة واذذاور اللاوذذة الرلذذر إزا االاذذتخ ا
اات رر للةة مي ة عو ا ارر إىل األ ذخا ذوي ا عااذة ه التشذريمار وه عمليذار ذل البيانذار،
()113
ث لال الب ل ولاالض رابل ،وهو ا ي ب الت ورار الملبية عن األ خا ذوي ا عااة 
 -61وأعرب اللاوة عذن الرهذا إزا ترذارير تميذ بذل عذ يا ذن التال يذا ذوي ا عااذة حيذالو
إىل ار تخ ذة وجيذربو علذا ارتيايهذا ألاذباب وهذا عذ و ذوي ترتيبذار تيمذثية مرولذة
ه نظا التملي المايي ،وإزا الترارير ال تمي بل نظا التملي اخلا أو التملي ااوقيل ا زاال
يشذ ال  ،ه ال ثذذث ذذن األحيذذا  ،اخليذذارين الوحيذ ين ااتذذاح للطمذذال ذوي ا عااذذة وأوصذ
اللاوة باعتماي وتوميا اارتاتياية تمرة بشذل التملذي الشذا للاميذل تضذمن أ ذورا وهذا تذوفث
بي ة راية يمذه الوصذول إليهذا ،وإتاحذة الرتتيبذار التيمذثية اامرولذة وااذواي واارذررار ال رااذية
اايمذذورر وااوااذذبة ،والت ذ ريب ا لقا ذذو جلميذذل اا را ذ ابذ االلتحذذاا باخل ذذة وأدوذذا اخل ذذة ه
()115
جلوة حروا ال م الحظار ثادلة 
ال التملي الشا للاميل( )114وا
 -62وأعرب ذ اللاوذذة اامويذذة رذذوا األ ذذخا ذوي ا عااذذة عذذن الرهذذا إزا اامهذذو اا بذذر
علذذا ن ذذاا وااذذل وهذذو لالماذذق عذذن المم ذ ل ،ثذذا أي إىل اخنمذذا م ذ ل توظي ذ األ ذذخا
ذوي ا عااة ،وإزا الرتكيق األحايي علا بي ار المم ااوم لة( )116وأوص اللاوة بالتخل
ذذن مه ذذو لالما ذذق ع ذذن المم ذ ل ،ووض ذذل وتومي ذذا اا ذرتاتيايار وب ذرا ين فمال ذذة هت ذ إىل زي ذذاير
()117
توظي األ خا ذوي ا عااة ه اوا المم 

14

GE.16-14491

A/HRC/WG.6/26/LTU/2

 -63وأوص ذ اللاوذذة باعتمذذاي ايااذذار ي ذ ر لضذذما ح ذذول األ ذذخا ذوي ا عااذذة
وأاذذره علذذا مذذتويار يي ذ كافيذذة تتمذذاو ذذل مذذتويار يي ذ اآيذرين ،وتراعذذو الت ذذالي
()118
ا ضافية اارتب ة با عااة 
 -64وكررر جلوة حرذوا ال مذ توصذيتها المذابرة بذل تواصذ ليتوانيذا حتمذ نوعيذة واذ رار
ي اهتا ه ذال ال ذحة المرليذة( )119وأوصذ اللاوذة اامويذة بذا روا االات ذايية واال تماعيذة
والثرافيذذة بت ذذوير اخل ذ ار اجملتمميذذة ال ذ تشذذم يع ذ األا ذرا ونثهذذا ذذن ب ذ ال الومذذوذج ال ذ
لل خا الذاين يمذانو شذاك نممذية  -ا تماعيذة ،وخت ذي ااذواري الالز ذة كذو ترذ َّ هذا
اخل ار بممالية( )120وعالور علا ذلك ،أوص اللاوة ااموية روا األ خا ذوي ا عااة
بضذذما إ انيذذة ح ذذول األ ذذخا ذوي ا عااذذة علذذا اذذلل ويذ ار التلهيذ وإعذذاير التلهيذ
()121
ال حو اجملانية واايمورر الت لمة 
 -65وأعرب ذ اللاوذذة اامويذذة رذذوا األ ذذخا ذوي ا عااذذة عذذن الرهذذا إزا حم وييذذة ن ذذاا
الت ابث ااتخار ،وع كماية التر اإلرز ه تمقيذق ت بيذر بذايع الت ذمي المذا ه البي ذة اااييذة
وه واال الور  ،ال اذيما لتحمذ إ انيذة الوصذول يايذ اابذاين اخلاصذة والما ذة وحو ذا ،وه
يل راح الملة الور  ،مبا ه ذلك ا يتملر بل اكن واو المذيارار ،وحم ذار الر ذارار،
()122
واألرصمة ،وحافالر الور ب اا  ،وايارار األ رر ،والمبَّارار 

 -66وأوصذ ذ اللاو ذذة باعتم ذذاي ااذ ذرتاتياية ثول ذذة ذذويال كافي ذذا ذذا الرعاي ذذة اا ام ذذية ،وه ذذو
ا يضمن تر ب موعذة تووعذة ذن اخلذ ار اجملتمميذة الرا يذة إىل إي ذاج األ ذخا ذوي ا عااذة
ه اجملتمذذل ،مبذذا ه ذلذذك حره ذ ه المذذيش اامذذتر ه اجملتمذذل ،ذذل إ انيذذة ترذ ب يذ ار ال ذ ع
بااماع ر الشخ ية اا ممة الحتيا ار المري ه واز وأوص اللاوة بل و ليتوانيذا ااقيذ
()123
ن األولوية لالاتثمار ه نظا ي ار ا تماعية ي م الميش اامتر ه اجملتمل

 -67وأوص ذ اللاوذذة بتحم ذ عمليذذار رص ذ يور الرعايذذة اال تماعيذذة و امذذار ال ذذب
الوممذو وتمتيشذها اوذل الموذ ضذ الوذقال ذوي ا عااذة و وذذل االعتذ ا علذيه  ،وضذما إ انيذذة
()124
وصول األ خا ذوي ا عااة الاين الب حريته إىل آليار الش او اامترلة 
 -68وأعربذ جلوذذة واهضذذة التمذذايب عذذن الرهذذا إزا عذ و ذذوي ضذذمانار اانونيذذة فيمذذا يتملذذر
ب ييذذال ذوي ا عااذذار المرليذذة والوممذذية  -اال تماعيذذة إىل اامتشذذميار اا نيذذة امذرا وإيضذذاعه
امذرا للمذالج ال ذ ه امذار المذالج الوممذو( )125وأوصذ اللاوذة اامويذة رذوا األ ذخا
ذوي ا عااذذة ب لةذذا الرذوان الذ تمذذم بمذذلب ا ريذذة ااذذتوايا إىل ا عااذذة أو بذذالمالج الرمذذري أو
()126
را ار التريي والمقل ،وان تشريل ي حيظر ها ااماراار 
با يضا
 -69وأعربذ اللاوذذة اامويذذة رذذوا األ ذذخا ذوي ا عااذذة عذذن الرهذذا إزا ا ذ الذواري ه
الرانو اا ين والاي جييق ،بذ ذ ذن اإل مذة ،إ ذرا عمليذار راحيذة لل ذخا ذوي ا عااذة
اإل ذذرو ذذن األهلي ذذة الرانوني ذذة يو ذ ذوافرته ( )127وأوص ذ ذ ب لة ذذا ي ذذل ثارا ذذار الم ذذالج
الرمري ،مبا ه ذلذك عمليذار ا ي ذا والتمرذي وا هذا الذ جتذر يو وافرذة الشذخ ،
()128
وإلةا إ انية وافرة أطرا دالثة ،كاألوصيا واألطبا واإلاك  ،علا ها ااماراار 
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 -70وا ذذاور اللاو ذذة الرل ذذر إزا التش ذريمار ال ذ جتي ذذق حر ذذا األ ذذخا ذوي ا عاا ذذة ذذن
األهلي ذذة الرانوني ذذة أو تريي ذ ها( )129وأعرب ذ ع ذذن الره ذذا ذذن أ ال ا ذذتور حي ذذر األ ذذخا ذوي
ا عااذذة الذذاين أعلذذن ع ذ أهليذذته الرانونيذذة ذذن ا ذذر ه الت ذذوي والرت ذ لالنتخابذذار ،وأ
اوان االنتخابار ال تمم جلميل األ خا ذوي ا عااة بااشاركة اامترلة وا رر والمذرية ه
()130
المملية االنتخابية 
 -71وأعربذ ذ اللاو ذذة ع ذذن الره ذذا ذذن إ اني ذذة حر ذذا األ ذذخا ذوي ا عاا ذذة ،ال ا ذذيما
()131
اجملريين ن األهلية الرانونية ،ن ا ر ه القواج وت وين أارر وتبين وتوش ة أطمال 
 -72وأوصذ اللاوذذة ب لةذذا الرذوان والميااذذار وااماراذذار الذ تمذذم بالواليذذة والوصذذاية
علا البالة ذوي ا عااة ،واالاتماضة عن نظذ الوكالذة ه اختذاذ الرذرارار بذوظ اامذاع ر علذا
()132
اختاذ الررارار 

كاف -األحليات
 -73أعرب جلوة الرضا علا التمييق المو ري عن أامها أل ليتوانيا مل تمتم بمذ شذرو
الرذذانو ااتملذذر باألاليذذار الرو يذذة ذذل أ ذذا أوص ذ بذذالك اذذابرا( )133وأوص ذ اللاوذذة اامويذذة
بذ ذا روا االات ذذايية واال تماعي ذذة والثرافي ذذة بالتمايذ ذ بمملي ذذة اعتم ذذاي ا ذذانو األالي ذذار الوطوي ذذة
اجل يذ  ،واختذذاذ تذ ابث فمالذذة ،ه نضذذو ذلذذك ،لضذذما تذذوفث اايذذة تا ذذة رذذوا يذذل األاليذذار
الوطوية ،مبا ه ذلك حرواه ه اللةة وال ين والثرافة وا وية وأوص ب نشذا هي ذة فمالذة يايذ
()134
وزارر الثرافة لتومير اضايا األاليار الوطوية بش فمال 
 -74وأعربذ ذ ذ أيض ذ ذذا ع ذ ذذن الره ذ ذذا ذ ذذن أ التمذ ذ ذ يالر الذ ذ ذ أييلذ ذ ذ عل ذ ذذا ا ذ ذذانو التمل ذ ذذي
لمذذا  2011ا ذ أير إىل فذذر ايذذوي علذذا ااذذتخ ا لةذذار األاليذذار الوطويذذة ه ذ ار هذذا
()135
األاليار ال و ا ال ولة وه اال تحانار ال جتر علا متو ال ولة 
 -75وأعرب ذ جلو ذذة الرض ذذا عل ذذا التميي ذذق المو ذذري ع ذذن الره ذذا لم ذ التوص ذ بم ذ إىل ح ذ
رضذو امذللة ااذذتخ ا األ ذا ه ودذذالر ا ويذة بلةذذة نذث الليتوانيذة رنذ صذ ور اذرار ذن اإل مذذة
()136
ال اتورية ه هاا الشل 
 -76وال تقال اللاوة ااموية با روا االات ايية واال تماعية والثرافية تشمر بذالرلر إزا عذ
إحذراز ترذ ه ماجلذذة مذذللة ا ا ذذا اال تمذذاعو ل المذذة الرو ذذا والتمييذذق ضذ ها( )137وأعربذ
جلو ذذة الرض ذذا عل ذذا التميي ذذق المو ذذري ع ذذن الره ذذا أل طالم ذذة الرو ذذا ال تذ ذقال ثذ ذ أكث ذذر الم ذذار
حر انذذا ،وتوا ذذا التومذذيمل المذذل  ،والتحيذذق ،والتم ذذب ،فضذذال عذذن ال ذذموبار ال ذ توا ههذذا ه
عذ ذ ي ذذن اجمل ذذاالر ،ثذ ذ التمل ذذي  ،ويي ذذول ا ذذوا الممذ ذ  ،والرعاي ذذة ال ذذحية ،والمذ ذ ن الالل ذذر
واال تماعو و مرر اللاوة أيضا بالرلر أل م ل األ ية ب أطمال الرو ا يظ رتمما ،علا
الذرن ذذن اجلهذذوي الذ بذذالتها ليتوانيذذا ،و ذذا زال هذ ال األطمذذال يوا هذذو شذذاك  ،ثذ ا ذوا ق

16

GE.16-14491

A/HRC/WG.6/26/LTU/2

اللةويذذة ،وتذذر اا راذذة ب ذرا والتةيذذب عذذن ال رااذذة ،والذذة فذذر تلرذذو التملذذي الثذذانوي والتملذذي
المذذايل ،وأل ظذذرو ا ذ ن الرو ذذا نذذث اللرذذة ،ال اذذيما ه مذذتوطوة كثتيمذذاي الواامذذة ه بل يذذة
اللاوذة اامويذة رذوا
فيلويو حيث تتحذ م الترذارير عذن تمذر اامذاكن للهذ ( )138واذ
ا نما ( )139واللاوة ااموية با روا االات ايية واال تماعية والثرافية( )140الحظار ثادلة
 -77وأوص جلوة الرضا علا التمييق المو ري ب جياي حلول يالمة اشاك إاذ ا الرو ذا،
بم ذذب وه ذذا ت ذذوفث المذ ذ ن اال تم ذذاعو ه ا ذذياا ي ذذة الممذ ذ ال ذ هتذ ذ إىل تمقي ذذق ا ي ذذاج
اال تماعو ه المرتر 2020-2014؛ وإيال اهتما يذا لوضذل الرو ذا المذ ين ه مذتوطوة
اللاوذذة
كثتيمذذاي ،وتذذوفث حلذذول ب يلذذة ذ بالتشذذاور ذذل تممذذار الرو ذذا اإلليذذة( )141وا ذ
()142
ااموية با روا االات ايية واال تماعية والثرافية توصيار ثادلة
 -78وعذذالور علذذا ذلذذك ،أوص ذ جلوذذة الرضذذا علذذا التمييذذق المو ذذري ب ذل تمذذقز ليتوانيذذا ،ه
اياا ي ة المم اجل ي ر ي اج الرو ا ه المرتر  ،2020-2015التذ ابث اخلاصذة الرا يذة إىل
ختميض م ل األ ية ،و م ل تر اا راة ،وزياير م ل التحاا أطمال الرو ا باا ار وحتم
()143
هاراهت اللةوية
 -79وأعرب اللاوة أيضا عن الرها إزا ترارير تمي بم حيذازر بمذض الرو ذا لودذالر ا ويذة،
()144
وأوص باختاذ ت ابث ااتبااية ن أ و الرو ا ودالر هوية

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -80أوصذ ذ ذ موض ذ ذذية األ ذ ذ ذ ااتحذ ذ ذ ر الم ذ ذذا ية لشذ ذ ذ و الال ذ ذ ذ بض ذ ذذما حت يذ ذ ذ هوي ذ ذذة
األ ذذخا الذذاين ا ذ يلتممذذو ا مايذذة ال وليذذة بش ذ ااذذتبااو ،مبذذا ه ذلذذك ه نرذذال المبذذور
ا وييذذة و رافذذر االحتاذذاز ،وتقويذ ه مبملو ذذار عذذن إ ذرا ار اللاذذو  ،وتمذذايله كملتممذذو
()145
جلو  ،وإحالته  ،يو إب ا  ،إىل المل ار ااموية بتح ي صمة الال
 -81وأوص جلوة واهضة التمايب بل تول ليتوانيا عن احتااز لتممذو اللاذو وااهذا رين
نث الشرعي ا ر ولة وأال تلال إىل احتاذاز لتممذو اللاذو إال باعتبذار ذلذك الواذيلة األيذثر
()146
ااتاحة وأ ت و ر االحتااز ا ثر ا ر ا ا وأ تمقز ب ال االحتااز
 -82والحظ موضية األ ااتح ر الما ية لش و الال ذ اجلهذوي الذ بذالتها ا و ذة
لتحم ذ ظذذرو االاذذتربال ه ركذذق تمذذاي األ انذذب ،إال أ ذذا أوص ذ بقيذذاير حتم ذ ظذذرو
االاذذتربال ه هذذاا ااركذذق وتوميذذا ترتيبذذار ااذذتربال ب يلذذة ،وال اذذيما التممذذو اللاذذو ذذن ذوي
()148
جلوة الرضا علا التمييق المو ري توصية ثادلة
االحتيا ار اخلاصة( )147وا
 -83وعالور علا ذلك ،أوص موضية األ ااتح ر الما ية لش و الال ذ بتخ ذي
أ ذوال كافيذذة لتذذل مذذتو ميشذذو وااذذب التممذذو اللاذذو  ،مبذذن فذذيه أول ذذك الذذاين يميشذذو
()149
يارج ركق تماي األ انب
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 -84وأوص ااموضية بضما أ ية و ال ع ااذايل اارذ لال ذ واامذتمي ين ذن ا مايذة
المرعية ب ورر كافية ضروريار ا يار وييمر عملية االن اج اال تماعو ،ويقي المذوارا فيمذا يتملذر
()150
ب انية وصول اامتمي ين ن ا ماية المرعية إىل نظا الرعاية اال تماعية الما
 -85وأعرب جلوة الرضذا علذا التمييذق المو ذري عذن الرهذا الاذتمرار ظذاهرر انمذ ا اجلومذية
()151
وأل ا ذ ذذانو اجلوم ذ ذذية ا ذ ذ ي ذ ذ يي ه ظ ذ ذذرو ميو ذ ذذة إىل م ذ ذ الش ذ ذذخ ع ذ ذ ب اجلوم ذ ذذية 
وأوضذذح موضذذية األ ذ ااتحذ ر المذذا ية لشذ و الال ذ أ اذذانو اجلومذذية ال ميذو اجلومذذية
تلراليذذا للطمذذال ااولذذويين ه البل ذ والذذاين اي ذذبحو  ،خبذذال ذلذذك ،ع ذ ميو اجلومذذية ل ذذو
ول ذ وا لوال ذ ين حيمذذال اجلومذذية ول ذذن ال مي وهمذذا ذذو هذذا اجلومذذية ألطمذذا وبم ذ انضذذما
ليتوانيا إىل اتمااية عا  ،1961يم رل ر ا اا ة بالومبة إىل األ خا عذ ميو اجلومذية
ااموضية إىل أ هوا ع ر
ااولويين ه ليتوانيا ن  10إىل  5اووار و ل ذلك ،فر يل
()152
رول إضافية ال تقال االمة
 -86وأوصذ ااموضذذية بتيمذذث إ ذرا ار التاوذذي لل ذذخا عذ ميو اجلومذذية بواذذال وهذذا
عل ذذا ا ذذبي ااث ذذال يم ذذض ع ذ ي ا ذذووار ا اا ذذة اا لوب ذذة اب ذ أ ي ذذب ع ذ ب اجلوم ذذية ذ هال
للح ول علا اجلومية ،وتوايل ن اا ال ورار التحضثية لل خا عذ ميو اجلومذية ،ويمذض
الراو أو التوازل عوها وأوص بضما و اجلومية تلراليا جلميل األطمال ااولويين ه ليتوانيا
()153
والاين اي بحو  ،لوال ذلك ،ع ميو اجلومية

ميم -الحق في التنمية والقضايا البيئية
 -87ام اللاوة ااموية با روا االات ذايية واال تماعيذة والثرافيذة ليتوانيذا علذا زيذاير مذتو
مذذاةتها ه اامذذاع ر ا االيذذة الر يذذة ال ذ بلة ذ  0.13ه ااالذذة ذذن ال ذ ي الرذذو و ا ذذايل ه
()154
عا  ،2012لت إىل اامتو ال ويل البالر  0.7ه ااالة ه أار وا ث ن

نون -حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -88أعرب جلوذة واهضذة التمذايب عذن الرهذا أل التحريذر الرباذاين مل حيذ ي ذا إذا كذا حمتاذقو
وكالذة االاذذتخبارار ااركقيذذة اذ احت ااذذقوا ه األراضذذو الليتوانيذذة أ ن ارلذوا عربهذذا وأل التحريذذر التمهيذ ي
الاي با ر تب اا عو المذا اذ أ ذو بمذبب ان بذاا اذانو الترذاي  ،وهذو ذا ميوذل اختذاذ إ ذرا ار
تلييبية ،ول و اال يش أيضذا اذرا ذن أاذرار ال ولذة وحثذ ليتوانيذا علذا ااذت مال التحريذر ه
قاع تورطها ه بذرا ين التمذلي واالحتاذاز المذري الذ نمذاهتا وكالذة االاذتخبارار ااركقيذة ه نضذو
()156
جلوة حروا ا نما الحظار ثادلة
فرتر ز وية مرولة( )155وا
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations
compilation on Lithuania from the previous cycle (A/HRC/WG.6/12/LTU/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action:
ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications,
see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ihl.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
(No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and
Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
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ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers Convention,
2011 (No. 189).
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 32; CAT/C/LTU/CO/3, para. 27; CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 45;
E/C.12/LTU/CO/2, para. 28; and CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 54.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 27; E/C.12/LTU/CO/2, para. 27; and CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 54.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 54.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 23.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 32.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 10.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 26.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 37.
Ibid., para. 36.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 9.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 11; and CCPR/C/LTU/CO/3, para. 5.T/C/LTU/CO/3, para 315..b).
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 5; CAT/C/LTU/CO/3, para. 15; CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 17; and
CRPD/C/LTU/CO/1, para. 68.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 11; and CCPR/C/LTU/CO/3, para. 5. T/C/LTU/CO/3, para 15..b).
See CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 13.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 7.
See CRPD/C/LTU/CO/1, para. 66.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 29.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 17.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 46.
See CAT/C/LTU/CO/3/Add.1.
First follow-up report received from the Permanent Mission of Lithuania, addressed to the United
Nations Office and other international organizations in Geneva, dated 31 July 2013, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LTU/INT_CCPR_FCO_LTU_157
64_E.pdf.
See CCPR/C/LTU/CO/3/Add.1. See also the letter dated 28 April 2014 from the Human Rights
Committee addressed to the Permanent Mission of Lithuania to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva, p. 2, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LTU/INT_CCPR_FUL_LTU_1722
1_E.pdf; the letter dated 13 April 2015 from the Human Rights Committee addressed to the
Permanent Mission of Lithuania to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva, p. 2, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LTU/INT_CCPR_FUL_LTU_2015
6_E.pdf; and the letter dated 1 October 2015 from the Human Rights Committee addressed to the
Permanent Mission of Lithuania to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva, p. 2, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/
LTU/INT_CCPR_FUL_LTU_21851_E.pdf.
See CCPR/C/LTU/CO/3/Add.2.
See CCPR/C/110/D/2155/2012.
See CCPR/C/113/3.
For the titles of special procedure mandate holders, see
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
OHCHR Report 2014 (whole report), p. 63, and OHCHR Report 2015 (whole report), p. 61.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 11.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 35. See also E/C.12/LTU/CO/2, para. 9.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 9.
Ibid.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 35.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, paras. 24 and 25.
Ibid., para. 5.
Ibid., para. 18.
Ibid., para. 14.
Ibid., para. 16. See also CCPR/C/LTU/CO/3, para. 15.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 18. See also CCPR/C/LTU/CO/3, para. 15.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 15.
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See CERD/C/LTU/CO/6-8, paras. 17 and 19.
See the UNHCR submission for the universal periodic review of Lithuania, p. 8.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 16.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 39.
See CRPD/C/LTU/CO/1, para. 16.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 8. See also E/C.12/LTU/CO/2, para. 8; CRPD/C/LTU/CO/1, para. 16;
CCPR/C/LTU/CO/3/Add.1; and the letter dated 1 October 2015 from the Human Rights Committee
addressed to the Permanent Mission of Lithuania to the United Nations Office and other international
organizations in Geneva, p. 2, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/LTU/INT_CCPR_FUL_LTU_21851_E.pdf.
See CAT/C/LTU/CO/3, paras. 7-9.
Ibid., para. 20.
Ibid., para. 19.
Ibid., para. 20.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, paras. 37 and 38.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 11.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 15. See also CEDAW/C/LTU/CO/5, paras. 22 and 24.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 13.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, paras. 22-24.
Ibid., para. 39.
See CRPD/C/LTU/CO/1, para. 35.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 14.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, paras. 27 and 29.
Ibid., paras. 26 and 28. See also CRPD/C/LTU/CO/1, para. 18.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 14.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 24.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 24.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 10.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 24. See also CCPR/C/LTU/CO/3, para. 10; and CRC/C/LTU/CO/3-4,
para. 25.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 28. See also ILO Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, direct request concerning ILO Forced Labour Convention, 1930
(No. 29) – Lithuania, adopted in 2015, published 105th ILC session (2016), available from http://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3250710:NO.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 29.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 14.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, paras. 26 and 27.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 16.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 11.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 10.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 14.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 11.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 12; CCPR/C/LTU/CO/3/Add.1, pp. 5-7; and
CCPR/C/LTU/CO/3/Add.2, pp. 8 and 9. See also the letter dated 1 October 2015 from the Human
Rights Committee addressed to the Permanent Mission of Lithuania to the United Nations Office and
other international organizations in Geneva, p. 2, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CCPR/Shared%20Documents/LTU/INT_CCPR_FUL_LTU_21851_E.pdf.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 12; and CAT/C/LTU/CO/3, para. 11.
See CCPR/C/LTU/CO/3/Add.1, p. 5; and CCPR/C/LTU/CO/3/Add.2, p. 8. See also the letter dated 1
October 2015 from the Human Rights Committee addressed to the Permanent Mission of Lithuania
to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, p. 2, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LTU/INT_CCPR_FUL_LTU_2185
1_E.pdf.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 12.
Ibid., para. 21.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 50.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, paras. 40 and 41.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 34.
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Ibid., para. 23.
Ibid., para. 36.
See the UNESCO submission to the universal periodic review of Lithuania, paras. 53 and 65.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 29. See also E/C.12/LTU/CO/2, para. 9.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 11.
Ibid., para. 18.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 44.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 18. See also CEDAW/C/LTU/CO/5, paras. 38 and 39.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 10.
Ibid., para. 17.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 39.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 22.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 41.
See CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 36.
Ibid., para. 37.
Ibid.
See the UNESCO submission to the universal periodic review of Lithuania, para. 62.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 22. See also CRPD/C/LTU/CO/1, para. 50.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 21.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 46.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 23. See also CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 46.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 46.
See the UNESCO submission to the universal periodic review of Lithuania, para. 62.
See CRPD/C/LTU/CO/1, paras. 5-7.
Ibid., paras. 45 and 46.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, paras. 37 and 38.
See CRPD/C/LTU/CO/1, para. 51. See also E/C.12/LTU/CO/2, para. 12.
See CRPD/C/LTU/CO/1, para. 52.
Ibid., para. 54.
See CRC/C/LTU/CO/3-4, para. 42.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 20.
See CRPD/C/LTU/CO/1, para. 50.
Ibid., para. 21.
Ibid., paras. 40 and 42.
Ibid., para. 33.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 23. See also CRPD/C/LTU/CO/1, para. 32.
See CRPD/C/LTU/CO/1, para. 31.
Ibid,, para. 37. See also CEDAW/C/LTU/CO/5, paras. 36 and 37; and CCPR/C/LTU/CO/3, para. 14.
See CRPD/C/LTU/CO/1, para. 38.
Ibid., para. 25.
Ibid., para. 57.
Ibid., para. 43.
Ibid., para. 26.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 6.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 24.
Ibid., para. 23.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 25.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 7.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 20.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 7
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 7.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 21.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 17.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 21. See also CEDAW/C/LTU/CO/5, paras. 32 and 33; and
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See the UNHCR submission for the universal periodic review of Lithuania, p. 5.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 17.
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See the UNHCR submission for the universal periodic review of Lithuania, p. 6.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 27.
See the UNHCR submission for the universal periodic review of Lithuania, p. 6.
See the UNHCR submission for the universal periodic review of Lithuania, p. 8.
See CERD/C/LTU/CO/6-8, paras. 26 and 27.
See the UNHCR submission for the universal periodic review of Lithuania, p. 9.
See the UNHCR submission for the universal periodic review of Lithuania, p. 9. See also
CERD/C/LTU/CO/6-8, para. 27; and CEDAW/C/LTU/CO/5, para. 31.
See E/C.12/LTU/CO/2, para. 26.
See CAT/C/LTU/CO/3, para. 16.
See CCPR/C/LTU/CO/3, para. 9. See also CCPR/C/LTU/CO/3/Add.1; CCPR/C/LTU/CO/3/Add.2;
and the letter dated 1 October 2015 from the Human Rights Committee addressed to the Permanent
Mission of Lithuania to the United Nations Office and other international organizations in Geneva,
p. 2, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/
LTU/INT_CCPR_FUL_LTU_21851_E.pdf.
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