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أوال -منهجية إعداد التقرير والعملية التشاورية
 -1أُع د تد تقريددر ليتوانيددا وفق دا للمبددادة التوجيهيددة الصددادرة عددن جملددس حقددوق اإلنسددان التددابع
لألمددم املتحدددة .وصددار التقريد ربدر فريددق خدرباء ش د تكلن وزيددر العدددل مددن ةثلددي الددوزارات ،وإدارة شددؤون
األقليات القومية وإدارة بلدية فيلينيوس .وأُقر مشروع التقرير خالل جلسة عقدهتا احلكومة.
 -2وارتددبو صددور التقري ددر ارتباط د ا وثيق د ا بتنسدديق تنفيددذ توص دديات جولددة الس ددتعرا األوىل.
املنس ددق  -أي وزارة الع دددل  -اجتماع ددات س ددنوية للس ددلطات الوطني ددة م ددع املنظم ددات ددري
ونظتددم ت
وعقدددت أيض دا اجتماعددات مددع املؤسسددات ال د تقددوق مقدداق "مؤسسددة وطنيددة حلقددوق
احلكوميددةُ .
اإلنسددان" (أمندداء املظددااإل .وباإلضددافة إىل ذلددا ،نظمددت وزارة العدددل اجتماعددات مواضدديعية مددع
دجعت سدائر الددوزارات علد احلدذو حددذوها .واستضدافت الددوزارات يف
املنظمدات دري احلكوميددة وش ت
عدداق  2016اجتماعددات بشددأن حقددوق األشددخاص ذوي اإلعاقددة ،واستضددافت وزارة الداخليددة يف
عدداق  2015اجتماع دا بشددأن ج درائم الكراهيددة ،بينمددا عقدددت وزارة الضددمان الجتمدداعي والعمددل
اجتماعات بشأن املساواة بني اجلنسني ،والعنف املندز ضدد املدرأة ،وإدمداج جدر الرومدا .وندوق
أيض ا تنفيذ توصيات اجلولة األوىل يف جلسات عقدهتا احلكومة.
 -3وشددارا امتمددع املدددين يف عمليددة صددور التقريددر .وأتددير مشددروع التقريددر الددذي أع د تده فريددق
اخل درباء للمنظمددات ددري احلكوميددة فأبدددت تراء أُدرجددت لحق د ا يف التقريددر .ومددن ذلددا مددثالا عدددق
إدراج معلوم ددات ع ددن املؤسس ددات الجتماعي ددة يف وص ددف اجله ددود ال د د تُب ددذل م ددن أج ددل إدم دداج
األشددخاص ذوي اإلعاقددة يف سددوق العمددل ،إذ ل تدددخل العمالددة يف مؤسسددات مددن هددذا النددوع يف
عداد العمالة يف السوق املفتوحة ،ومن مثت ل ميكنها املسدامهة يف تنفيدذ اتفاقيدة حقدوق األشدخاص
ذوي اإلعاقددةو والسددتفادة مددن املالحظددات ال د أبدددهتا املنظمددات ددري احلكوميددة لتعددديل وصددف
وع ددر مش ددروع التقري ددر أيض د ا علد د
التح ددديات والعراقي ددل الد د تواج ددن إعم ددال حق ددوق اإلنس ددانُ .
املؤسسات ال تضطلع مبهاق مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ،فقددمت مالحظاهتدا بشدأنن .ونُشدر
مشروع التقرير يف النظاق املعلومايت ملشاريع تشريعات الربملان (Seimasإل ،وعل موقع وزارة العدل
علد اإلننندت ،لكدي يطلددع عليدن اجلمهدور ويبدددي مالحظاتدن بشدأنن خددالل التنسديق الر دي لددن
املشروع مع السلطات األخرى.

ثانيا -التغييرات في اإلطار القانوني والمؤسسي
 -4ازداد الوفاء باللتزامات الدولية خالل الفنة املرجعية .ومدن ذلدا مدثالا أن ليتوانيدا ددت
امللحقد ادني بالتفاقيددة األوروبيددة حلقددوق اإلنسددان.
طرف دا يف الربوتوك دولني اإلضددافيني رقددم  15و 16رب
واعتُمدددت الق دوانني الالزمددة لتنفيددذ املعاهدددات الدوليددة وتش دريعات اللدداد األورو  .فعل د سددبيل
املثددال ،سدداهم التصددديق عل د التش دريعات الالزمددة لتنفيددذ التوجيددن  ،2012/29/EUاملتعلددق حبقددوق
ض ددحايا اجلرمي ددة ،يف تعزي ددز محاي ددة األش ددخاص ذوي الحتياج ددات اخلاص ددة ال ددذين يقع ددون ض ددحايا
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للجرميددة .واعتُمدددت التشدريعات الالزمددة للتصدددي للتحددديات ذات الصددلة حبقددوق اإلنسددان .ففددي
الفنة  2015-2012مثالا ،أُدخلت تعدديالت ترمدي إىل خفد عددد السدجناء ومدن مثت معاجلدة
مشكلة اكتظاظ السجون (إذ مدن املتوقدع زيدادة وتدرية تطبيدق اإلفدراج لدت املراقبدة والعقوبدات دري
الحتجازيددة ،وبدددء تطبيددق عمليددة أكثددر كفدداءة إلعددادة التأهيددل الجتمدداعي يف أمدداكن الحتجدداز،
وإدخددال أحكدداق يف نظدداق العقوبددات بشددأن إف دراد مرافددق احتجدداز للسددجينات األمهددات وأطفددا ن
ودورا للتأهيل الجتماعي قبل اإلفراج النهائيإل.
 -5ويف عد دداق  ،2015قد دددق مكتد ددب أمد ددني املظد دداا لد دددى الربملد ددان طلب د د ا إىل األمد ددم املتحد دددة
لعتمدداده كمؤسسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان مبوجددب مبددادة بدداريس .وحددب قبددل اعتمدداده ،وا ددب
املكتب منذ عاق  2012عل املشداركة يف أنشدطة الشدبكة األوروبيدة للمؤسسدات الوطنيدة حلقدوق
اإلنسدان وصدار عضدوا يف هدذه الشدبكة مندذ عداق  .2014وأدى املكتدب مندذ عداق  2013مهدداق
مؤسس ددة وطني ددة ملن ددع التع ددذيب مبوج ددب الربوتوك ددول الختي دداري لتفاقي ددة األم ددم املتح دددة ملناهض ددة
التعذيب و ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -6وأنش د ت يف عدداق  2015إدارة شددؤون األقليددات القوميددة ال د تعمددل يف إطددار احلكومددة.
حل إدارة شؤون األقليات القومية وا جرة يف عاق ُ ،2010وزعت مهامها ونُقلدت إىل وزارة
فبعد ِّ
الثقافة ،ووزارة النبية والعلوق ،ووزارة الشؤون اخلارجية .وبعد عملية توزيع املهاق هذه ،أعرب ةثلو
امتمعات احمللية القومية عن شوا لهم بشأن تراجع الهتماق بقضدايا األقليدات القوميدة ودعدوا إىل
إعددادة إنشدداء مؤسسددة واحدددة لتنفيددذ سياسددة الدولددة فيمددا يد األقليددات القوميددة .وبالفعددل ،تفددي
إدارة شؤون األقليات القومية هبذا الغر .

ثالثا -المبادرات الوطنية الرامية إلى حمايةة حقةوق اإلنسةان وتنفيةل االلتتامةات
الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
ألف -وثائق برمجة حماية حقوق اإلنسان
 -7أُدرجت قضايا حقوق اإلنسان يف برندام احلكومدة للفدنة  .2016-2012وقدد جعدل
هذا الربنام هدفدن الرئيسدي مواصدلة مسدرية السدعي ودو بلدور دولدة الرفداه .وهدو دددد أيضدا القديم
الرئيسدية التاليددة 1إل العمدل بوصددفن القيمددة الرئيسدية ومصدددر الرفدداهو 2إل احلدوار الجتمدداعي القددائم
عل د التضددامن والعدالددة الجتماعيددةو 3إل التضددامنو 4إل التشددجيع عل د اإلبددداع (يف جمددال النبيددة
والعلدوق ،والبتكدار والتكنولوجيدا القائمدة علد البتكدارإلو 5إل تكدافؤ الفدرص بدني يدع األفدراد يف
ليتوانياو وضمان املساواة يف احلقوقو 6إل حرمة اإلنسان ومحاية كرامتنو 7إل قطاع أعمال مسدؤول
واملسددؤولية الجتماعيددة للشددركاتو 8إل نظدداق رعايددة صددحية مالئددم ومتدداحي للجميددع ودمددي أعظددم
ثددروة ،أل وهددي اإلنسددانو 9إل تنميددة الثقافددة الليتوانيددة وصددون املددورو الثقددايفو 10إل ثقافددة اح دناق
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دسددتور ليتوانيددا وقوانينهددا .وعل د ضددوء هددذه القدديمُ ،حددددت جمددالت أنشددطة احلكومددة وأولوياهتددا
وخطو لتدابري تنفيذ الربنام .
ُ

 -8واعتُمدددت عل د املسددتوى الددوط وثددائق برجمددة أكثددر تفصدديالا تتندداول ف ددات مددن قضددايا
حقددوق اإلنسددان عل د حدددة .ففددي عدداق  ،2015اعتمدددت احلكومددة خطددة العمددل املشددنكة بددني
املؤسسددات بشددأن عدددق التمييددز للحددد مددن التمييددز عل د األسددس ال د يع د تددها قددانون املسدداواة يف
أقر وزير الثقافة خطة عمل إدماج الروما للفنة .2020-2015
املعاملة .و ت
 -9واعتمدت البلديات أيضا وثائق برجمة ترمي إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسدان لددى ف دات
بعينها من األشخاص .ففي عاق  ،2016أقر جملدس بلديدة فيلنيدوس برندام اإلدمداج الجتمداعي
للمجتم ددع احملل ددي ملس ددتوطنة الروم ددا يف فيلني ددوس (كريتيم ددايإل للف ددنة  .2019-2015ويه دددف
الربنددام إىل كددبر انتشددار حددالت إدمددان املخدددراتو وتعزيددز اندددماج الرومددا يف منظومددة التعلدديمو
ولسني فرص حصول الروما عل خدمات الرعايدة الصدحيةو وزيدادة انفتداحي ثقافدة الرومدا الفريددةو
والسعي إىل احلد من اإلقصاء الجتماعيو ولسني روف عي شعب الروما.

باء -التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان
 -10اسددتمر التعدداون مددع املنظمددات الدوليددة املعنيددة حبمايددة حقددوق اإلنسددان .واسددتُعر التقدددق
احملرز يف تنفيذ فرادى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسدان خدالل اجتماعدات
هي ات اإلشدراف علد املعاهددات ،ونوقشدت التحدديات الد تواجدن تنفيدذ املعاهددات إىل جاندب
املسائل ال نشأت خالل تنفيذ توصيات السدتعرا الددوري الشدامل .وأُقديم تعداون مدع هي دات
اإلشراف التابعة ملس أوروبا .فمثالا أجرت جلنة جملدس أوروبدا ملكافحدة التعدذيب زيدارة دوريدة إىل
ليتوانيددا يف عدداق  ،2012ونُشددر يف عدداق  2014تقريددر ليتوانيددا عددن تنفيددذ التوصدديات الصددادرة عددن
هذه الزيارة.

جيم -تثقيف الجمهور بشأن حقوق اإلنسان
 -11اعتبارا مدن عداق  ،2014أُسدندت إىل وزيدر العددل مهمدة تثقيدف اجلمهدور بشدأن حقدوق
اإلنس ددان .وأ ه ددر استقص دداء تراء اجلمه ددور يف ع دداق  2014اهتم دداق  35يف املائ ددة م ددن املد دواطنني
باحلصول عل املزيد مدن املعلومدات عدن حقدوق اإلنسدان ،يف حدني لدوحأ أن الشدباب هدم األقدل
اهتمام دا حبقددوقهم وحريدداهتم .ويف عدداق  ،2014وقتددع وزي درا العدددل والتعلدديم مددذكرة تعدداون يف جمددال
التثقيف القانوين للجمهور ،وتعهدا بتحديث منهاج مادة ‘القانون‘ الختيارية يف مدارس التعلديم
الع دداق واملنه دداج الع دداق ألساس دديات املواطن ددة .ويف ع ددامي  2014و ،2015نظم ددت وزارة الع دددل
تدددريبا عل د التثقيددف القددانوين األساسددي ،بعن دوان "أعددرف حقددوقي" ،يف  30مدرسددة مددن مدددارس
التعلدديم العدداق الليتوانيددة .وعل د مدددى السددنوات الثمدداين املاضددية ،وا بددت وزارة العدددل عل د تنظدديم
اختب ددار للمع ددارف القانوني ددة ،ه ددو امتح ددان الدس ددتور .ويف ع دداق  ،2015نظم ددت ال ددوزارة مش ددروع ا
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إلسداء املشورة القانونية امانية يف  15مدينة وبلدة ليتوانية وأطلقت أيض ا محلة إعالمية للتثقيدف
القددانوين يف الصددحافة والتلفزيددون الددوطنيني .وتنشددر وزارة العدددل منشددورات إعالميددة وتشددرف عل د
إدارة بوابددة املعلومددات القانونيددة املوجهددة إىل اجلمهددور يف املوق دع  .www.teisingumas.ltوبالتعدداون
م د ددع منظم د ددات د ددري حكومي د ددة ،وص د ددل تنس د دديق مش د ددروع برن د ددام التثقي د ددف الق د ددانوين للجمه د ددور
للفنة  2024-2017إىل مراحلن النهائية.
 -12ويف بيان النتائ املنشود لصيلها يف تربية األطفال دون سن الدراسة ،الذي يُتوخ مندن
أن يكون دليالا للمربتني يف مرحلة ما قبل املدرسة ،تُ نبني امللكات األساسية الالزمة لنمدو شخصدية
منسددجمة .ويددتم تطددوير تقدددير الددذات ،والددوعي بالددذات وقدددرات التواصددل مددع األق دران والبددالغني،
بوصف ذلا أساسا لفهم حقوق اإلنسان .وتطوير القدرات السالفة الذكر هدو جدزء مدن التعلديم
م د ددا قب د ددل املدرس د ددي ،بينم د ددا تُد دددرج قض د ددايا حق د ددوق اإلنس د ددان يف التعل د دديم البت د دددائي يف منه د دداجي
األخالقي د ددات واملع د ددارف العاملي د ددة .ويف التعل د دديم األساس د ددي ،تُد دددم حق د ددوق اإلنس د ددان يف من د دداه
أساسيات املواطنة ،واألخالقيات ،والدين ،والتاريخ و ريها من الفصول الدراسية ،بينما تُددرج يف
التعل دديم الث ددانوي يف منه دداج معرف ددة امتم ددع ،والت دداريخ ،والفلس ددفة و ريه ددا م ددن احلص د الدراس ددية.
وتوجددد مددادة مسددتقلة يف أساسدديات املواطنددة مبثابددة ص د إلزامددي يف الصددف التاسددع أو العاشددر
(حسددبما تدداره املدرسددةإل .وتغطددي النبيددة عل د املواطنددة دورة التعلدديم بكاملهددا ،مبددا يف ذلددا مددن
خ د ددالل إدراج أفك د ددار املواطن د ددة يف رتل د ددف التخصص د ددات ،وإدراج أنش د ددطة اجتماعي د ددة إلزامي د ددة يف
الصفوف من اخلامس إىل العاشر ،وإدراج أنشطة أخرى ري ر ية.

رابعا -تنفيل التوصيات الصادرة عن الدورة األولى
ألف -الوفاء بااللتتامات الدولية
 -13ددت ليتوانيددا طرفد ا يف التفاقيدة الدوليددة حلمايددة يددع األشدخاص مددن الختفدداء القسددري
(الفقة ة ة ةرات  ،1-89و ،5-89و )8-89ويف الربوتوك د د ددول الختي د د دداري لتفاقي د د ددة مناهض د د ددة
التعذيب (الفقرات  ،9-89و ،4-89و ،6-89و ،7-89و.)9-89

باء -المساواة بين الجنسين وسياسة تنظيم األسرة
 -14المسة ةةاواة بة ةةين الم ة ةرأة والرجة ةةل .إ ة ةةاء الة ةةوعي (الفق ة ةرات  28-88حتة ةةى ،29
و 27-89حتةةى  .)30يتواصددل اتن تنفيددذ الربنددام الددوط الرابددع لتكددافؤ الفددرص بددني امل درأة
والرجل للفنة  .2021-2015فقد نُظمت يف إطار هذا الربنام يف عاق  2015عدة حلقات
دراسددية وأُطلقددت العديددد مددن محددالت التوعيددة .وعقددد مركددز تطددوير التعلدديم حلقددة دراسددية عنوا ددا
"األدوار والقوالددب النمطيددة امللصددقة باجلنسددني" ،وذلددا بالتعدداون مددع مكتددب أمددني املظدداا املع د
بتكافؤ الفرصو ونُظم تدريب عل التخطيو للمساواة بني اجلنسني يف أماكن العمل استفاد مندن
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أرباب العمل يف القطاعني اخلاص والعداق ،وقددق املشداركون تشخيصد ا حلالدة املسداواة بدني اجلنسدني
يف شركاهتم ،وحددوا جمالت ينبغي أن لظ باألمهية احلا ة وصا وا مقنحات بشأن التخطيو
لتطبيق املساواة بدني اجلنسدني يف الشدركات .ونُظمدت دورة تدريبيدة استشدارية يف الشدركات ملناقشدة
تطبيق قانون تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة ،ل سيتما ما يتعلق منهدا باملسداواة يف األجدور املدؤداة
عن نفس العمل والعمل ذي القيمدة املتسداوية .وهددف مشدروع "املدرأة الذكيدة" (Smart Womanإل
دوجهني ،قُددمت
إىل مساعدة النساء عل تطوير أفكدارهن ومشداريعهن التجاريدة .وبالتعداون مدع امل ت
للمشاركات يف املشروع املشورة بشدأن املشداريع التجاريدة ،وبنداء الفريدق ،والتخطديو السدناتيجي،
وإدارة األم دوال ،وف ددرص احلص ددول علد د التموي ددل اخل ددارجي ،و ددري ذل ددا .وعق دددت أيضد د ا أنش ددطة
إعالمية بشدأن املسدائل املتعلقدة مببدادرات العمالدة احملليدة ،ووضدع املشداريع وتنفيدذها لتعزيدز مشداركة
الرج ددال والنس دداء يف األنش ددطة القتص ددادية ،والعمال ددة املس ددتقلة ،وزي ددادة ع دددد النس دداء يف املناص ددب
التنفيذيددة .واستضددافت وكددالت التو يددف احملليددة عروض دا عددن املشدداريع املنجددزة يف إطددار مبددادرات
العمالة احمللية باإلضافة إىل أنشطة تعريفية.
 -15المسةةاواة ف ةةي األجةةور ب ةةين النسةةاء والرج ةةا (الفق ةرات  28-89حت ةةى  .)30يف
عدداق  ،2014جتدداوزت ليتوانيددا العديددد مددن بلدددان اللدداد األورو يف إعمددال املسدداواة يف األجددور
بددني النسدداء والرجددال ،وفق د ا لد دلمكتب اإلحصددائي لاللدداد األورو (Eurostatإل .ويبلددا الفددارق يف
األجور بني النسداء والرجدال يف ليتوانيدا زهداء  14.8يف املائدة ،بينمدا يصدل هدذا الفدارق يف اللداد
األورو يف املتوسو إىل  16.1يف املائة .ولسد فجوة الفدوارق بدني األجدور ،اقدنحي مشدروع قدانون
العمدل املعدرو حاليدا علد نظدر الربملدان أحكامد ا للمسداواة يف األجدور عدن األعمدال املتسداوية أو
املتكاف ة بني الرجال والنساء ،واقنحي أيضد ا إنشداء نظداق لألجدور باتفداق داعي وإلدزاق رب العمدل
الذي يو ف ما يزيد عن عشرين عدامالا يف املعددل بدأن يقددق إىل جملدس العمدال أو نقدابتهم ،مدرة
واحدددة يف العدداق علد األقددل ،أحددد املعلومددات عددن بيانددات العدداملني لديددن دون كشددف مددا يدددل
عل د هويدداهتم ،ويسددتثا مددن ذلددا العدداملون الددذين يشددغلون مناصددب قياديددة ،وتقددد معلومددات
تتعلددق مبعدددلت األج دور حبسددب ف ددات املددو فني وجنسددهم .وينبغددي أن ددددد نظدداق دفددع األجددور
ف ددات العدداملني حبسددب مناصددبهم ومددؤهالهتم وشددكل األداء وقدديم األجددور (الدددنيا والقصددوىإل عددن
ك ددل ف ددة م ددن الف ددات امل ددذكورة ،وتعلي ددل م ددنر زي ددادة يف األج ددر وإجد دراءات منحه ددا (التعويض ددات
والعددالواتإل وإج دراء مقايسددة األجددور .ور ددم أن قددانون العمددل يف ليتوانيددا يتضددمن أصددال أحكام د ا
تتعلق باملساواة يف األجور بني الرجال والنساء عن األعمال املتساوية أو املتكاف دة ،فنندن يتوقدع أن
يكفل مشروع قانون العمل املقنحي الشفافية يف األجور.
 -16مكافحة العنف ضد المرأة والعنةف المنتلةي .تحسةين التشةريعات ،و يةادة النجاعةة
فةةي المسةةاعدة المقدمةةة إلةةى ضةةحايا العنةةف (الفق ةرات  ،3-88و ،14-88و،21-89
و 40-89حتةةى  .)44م تكنددت التعددديالت ال د اعتُمددد إدخا ددا عل د القددانون اجلنددائي وقددانون
اإلجراءات اجلنائية يف عاق  2015من زيادة فعالية تددخالت الشدرطة يف حدالت العندف املندز ،
إذ نصت عل إجراء لقيق متهيدي يف يع حدالت العندف املندز حدب ولدو ا تدرد شدكوى مدن
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الضحية أو بيان من ةثلهدا القدانوين (أي حدب ولدو ارتُكدب الفعدل يف حدق زوج سدابق أو شدخ
تخر تربطن باملعتدي صلة معاشرة دون زواج شرعي ،أو صلة زواج أو أي نوع تخر من القرابة.
 -17ويف عاق  ،2015شرعت قوات الشدرطة يف تطبيدق نظداق التزويدد مبعددات تقنيدة أل درا
احلمايددة الشخصددية ،الددذي يتددوخ محايددة األشددخاص الددذين قددد يقعددون ضددحايا للجدرائم أو وقع دوا
فعالا ضحايا ا ،ويشمل ذلا شراء معدات املساعدة العاجلة وتوزيعها عل ضحايا األشدخاص
الذين قد يتعرضون للعنف واألشخاص الذين وقعوا فعالا ضدحايا للعندف ،مبدا ميكدنهم عندد اخلطدر
من التصال وطلب النجدة بكبسة زر واحدة.
 -18وتض ددطلع شد ددبكة مراكد ددز املسد دداعدة املتخصصد ددة (الشد ددبكةإل ،ال د د باشد ددرت عملهد ددا مند ددذ
عدداق  2012وتددديرها منظمددات ددري حكوميددة ،بدددور هدداق يف احلددد مددن العنددف املنددز يف ليتوانيددا.
وهتدددف الشددبكة إىل ضددمان تقددد مسدداعدة متخصصددة ومتكاملددة إىل ضددحايا العنددف (تسدداعد
الضددحايا علد جتدداوز األزمددة ،وتُسدددي ددم النصددر بشددأن نددوع املسدداعدة ومكددان احلصددول عليهددا،
وتسدداعدهم عددن طريددق الوسدداطة والتمثيددل القددانوين لدددى املؤسسددات األخددرى ،وتق د تدق ددم الدددعم
النفسددي واملدؤازرة القانونيددة وتسدداعدهم علد إعددادة إحيدداء روابطهددم الشخصددية مددع أفدراد أسددرهمإل.
ومتد ِّدول الدولددة هددذه الشددبكة .أمددا املنظمددات ددري احلكوميددة فهددي متددول عددن طريددق اسددتدراج عددرو
دجل يف الشدبكة  11 432ضدحية مدن ضدحايا العندف املندز  ،مبدن
تنافسدية .ويف عداق ُ ،2015س ِّ
فدديهم  1 138شخص د ا بددادروا مددن تلقدداء أنفسددهم إىل طلددب املسدداعدة ( 10يف املائددة مددن جممددوع
ضحايا العنف املسجلني خالل عاق 2015إل ،بينما أبلغت الشرطة عن  10 294ضدحية (90
دجلوا يف ع د دداق 2015إل .وقُد دددمت املس د دداعدة
يف املائ د ددة م د ددن جمم د ددوع ض د ددحايا العن د ددف ال د ددذين ُس د د ِّ
إىل  10 591شخصدا ( 93يف املائددةإل ،مددنهم  8 208مددن النسدداء ( 77يف املائددةإل ،و 862مددن
الرجددال ( 8يف املائددةإل ،و 1 521مددن األطفددال ( 14يف املائددةإل .ورفد  812شخص د ا ( 0.7يف
املائ د ددةإل احلص د ددول عل د د املس د دداعدة أو تع د ددذر التص د ددال هب د ددم .وأُع د دددت  9 171خط د ددة مس د دداعدة
فرديد ددة موجهد ددة إىل ضد ددحايا العند ددف .ومد ددن أكثد ددر اخلد دددمات ت د دواترا تقد ددد ُ املعلومد ددات أو املشد ددورة
(يف  17 018حالد د د د د د دةإل ،وال د د د د د دددعم النفس د د د د د ددي (يف  4 226حال د د د د د ددةإل واملس د د د د د دداعدة القانوني د د د د د ددة
(يف  2 540حالةإل.
 -19مكافحةةة العنةةف ضةةد الم ةرأة والعنةةف المنتلةةي .إ ةةاء الةةوعي (الفقرتةةان 40-89
و .)44-89يُق د ددنق الت د دددريب للع د دداملني املختص د ددني ال د ددذين يتص د ددلون مباش د ددرة بض د ددحايا العن د ددف
ِ
ود ِّرب 30
اجلنسدداين .ويف عدداق  ،2015أُع د ند برنددام للتأهيددل امله د مدتددن  16سدداعة أكادمييددةُ ،
مدرب شرطة و 376ضابو شرطة .ونظم مكتب املدنعي العاق ،عل نفقتن اخلاصة ومببادرة منن،
حلقات دراسية يف مكاتب ةثلي النيابة العامة اإلقليمية يف كل من فيلنيوس وبدانيفيزيس ،وحضدر
هذه احللقات الدراسية  40من ةثلدي النيابدة العامدة ،و 20مدن ةثلدي احملداكم (القضداة ومسداعدو
القضاةإل ،و 20ضابط ا مشرف ا عل التحقيقات التمهيدية .وأتير التدريب للمدو فني العداملني يف
مراكز املساعدة املتخصصة ،وةثلي جلان رفاه الطفل يف املدارس ورتصني يف الرعاية الصحية.
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 -20وتتواصدل اجلهددود الراميددة إىل توعيددة اجلمهددور (ومنهدا مددثالا تنظدديم حلقددات دراسددية موجهددة
للصددحفيني تتندداول مواضدديع تددددة تتعلددق بنذكدداء وعددي اجلمهددور بشددأن العنددف املنددز إل .وقددد ددل
تنفيددذ الربنددام الددوط ملنددع العنددف املنددز للفددنة  2015-2014محلددة إعالميددة أذكددت الددوعي
مبظدداهر العنددف املنددز  ،وبتدددابري منعددن وتقددد املسدداعدة لضددحاياه .وباإلضددافة إىل ذلددا ،أجريددت
دراسدة استقصددائية علد عينددة مددن السددكان الليتدوانيني جلمددع البيانددات عددن العنددف املنددز ولليلهددا.
ويف عدداق ُ ،2015خص د مبلددا  61 000يددورو ملشدداريع املنظمددات ددري احلكوميددة واملؤسسددات
وم ددنر مبل ددا  23 170ي ددورو
العامل ددة يف جم ددال مند دع العن ددف املن ددز وتق ددد املس دداعدة للض ددحاياُ ،
ملنظم ددات ددري حكومي ددة هت ددتم مبد درتكم العن ددف .ويُعت ددزق ص ددي نف ددس املق دددار م ددن التموي ددل يف
عاق .2016
 -21ويف الفنة  ،2015-2014نفنذ مكتب أمدني املظداا املعد بتكدافؤ الفدرص ،بالشدناا
مددع مركددز تكددافؤ الفددرص ومركددز األزمددات يف مدينددة فيلنيددوس ،مشددروع ا أعطد زعد ا للتشددديد علد
مسددؤولية مدرتكم العنددف ،وفددتر نقاشدا بشددأن الددذكورة ،شددارا فيددن رجددال يناهضددون العنددف املنددز
ضد املرأة .وخالل تنفيذ املشروع ،أُعدت مبادة توجيهية لتنسيق تدخالت املؤسسات للتصددي
للعنف املنز وأُدرجت ضمن خطة العمدل للفدنة  2016-2014يف إطدار الربندام الدوط ملندع
العنددف املنددز للفددنة  .2020-2014ونُظمددت محلددة تعريفيددة واجتماعيددة عنوا ددا "رجددال لنصددرة
النسدداء" هبدددف اسددنعاء اهتمدداق اجلمهددور ول سدديتما الرجددال إىل مشددكلة العنددف ضددد املدرأة وثقافددة
العنف ال تنبع من نكات متيز ضد املرأة وتنتق من قدرها.
 -22تنظة ةةيم األسة ةةرة وإتاحة ةةة وسة ةةائل منة ةةع الحمة ةةل (الفقرتة ةةان  32-88و.)51-89
أُدرجدت خدددمات الرعايددة الصددحية اإل ابيدة يف نظدداق الرعايددة الصددحية .وتتداحي حاليدا خدددمات مددن
أجل النساء احلوامل والنفساوات ،كمدا يتداحي أيضد ا عدالج وقدائي مدن سدرطان عندق الدرحم والوقايدة
من فريوس نق املناعة البشرية .وتعر خيارات واسعة من وسائل منع احلمل ،وميكن للشباب
احلصدول عليهددا بيسدر .وقددد أُعددت مبددادة توجيهيدة يف إطددار تنفيدذ مشددروع "إعدداد ددوذج لتقددد
خدددمات الرعايددة الصددحية املقبولددة لدددى الشددباب" ،الددذي يددتم متويلددن يف إطددار برنددام "مبددادرات
الصحة العامة" يف تلية التمويل النروجيية.

جيم -حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية
 -23اعتماد قانون األقليات القومية (الفقةرة  .)8-90يعتدزق إعدداد هدذا القدانون يف إطدار
برنددام حكومددة ليتوانيددا للفددنة  .2016-2012وقددد اجتدداز اتن مشددروع القددانون مددرحلتني مددن
املراحددل الددثال يف إجدراءات اعتمدداده يف الربملددان ،أي أنددن ُعددر عل د جلنددة حقددوق اإلنسددان ويف
جلسد ددة عامد ددة .وا تتبد ددق سد ددوى املرحلد ددة النهائيد ددة ،أي اعتمد دداده .وجتد دددر اإلشد ددارة إىل أن حقد ددوق
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية يف ليتوانيا مكفولة يف الدستور والقوانني التشريعية األخرى.
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 -24ت ة ةةدابير إدم ة ةةا مجتم ة ةةع الروم ة ةةا (الفقة ة ةرات  ،42-88و ،22-89و،26-89
و .)52-89بعددد تنفيددذ خطددة عمددل  ،2014-2012أجددري استقصدداء سوسدديولوجي هبدددف
لليددل التغدريات الد طدرأت علد أحدوال أقليددة الرومددا اإلثنيددة منددذ عدداق  2000وتقيدديم نتددائ يددع
برام إدماج الروما املنفذة منذ عاق  .2000ويشكل تراجع معدلت األمية لولا إجيابي ا  -ففي
عاق  ،2011اخنف عدد األشخاص األميدني واألشدخاص ذوي التعلديم األساسدي دري املكتمدل
يف جمتمددع الرومددا اخنفاض دا مطددردا (مددن  26يف املائددة يف عدداق  2001إىل  10يف املائددةإل وازدادت
حصددة األشددخاص الددذين تلق دوا تعليم دا أساسدديا (مددن  31يف املائددة إىل  42يف املائددةإل .واسددتمرت
الزي ددادة يف ع دددد األش ددخاص ال ددذين حص ددلوا عل د تعل دديم أساس ددي (م ددن  15يف املائ ددة إىل  29يف
املائةإل .بيد أن اجتاهات سلبية قد لوحظت أيض ا  -فباملقارنة مع بيانات عاق  ،2001اخنفضدت
حص د ددة األش د ددخاص ال د ددذين حص د ددلوا علد د د تعل د دديم ث د ددانوي أو تعل د دديم ع د د و
دال يف أوس د ددا الروم د ددا يف
عدداق ( 2011مددن  28يف املائددة إىل  20يف املائددةإل .وللمددرة األوىل ،تطددرق استقصدداء عدداق 2014
وسددجلت تفاوتددات بسدديطة يف التعلدديم بددني رجددال ونسدداء الرومددا ،أي أن
إىل حالددة نسدداء الرومدداُ .
عدد النساء األميات أو الالئي ا يكملدن تعلديمهن األساسدي (بفدارق  1يف املائدةإل أو ا دصدلن
سوى عل تعليم أساسي (بفارق  3يف املائةإل يفوق بقليل عدد الرجال ،ويقل عدد النساء بقليل
عددن عدددد الرجددال ةددن حصددلوا عل د تعلدديم أساسددي (بفددارق  4يف املائددةإل .وفيمددا يتعلددق بالعمالددة،
يتبني أن النساء أسوأ حالا من الرجال .إذ يعوق الزواج املبكر انددماج النسداء يف سدوق العمدل -
فربع الفتيات تقريب ا ( 25يف املائةإل أ نب أول طفل ن وهن قاصرات (أقل من  18عام اإل .ومن
املؤشد د درات اإلجيابي د ددة لتنفي د ددذ برن د ددام إدم د دداج الروم د ددا تراج د ددع املواق د ددف الس د ددلبية إزاء الروم د ددا .فف د ددي
عدداق  ،2012كددان  66يف املائددة مددن السددكان ل ير بددون يف السددكن يف حددي يقطنددن أفدراد الرومدداو
ويف عدداق  2013تراجددع هددذا املعدددل إىل  62.6يف املائددةو ويف عدداق  2014اخنف د إىل  58يف
املائ ددة .وبن دداءا علد د نت ددائ استقص دداء ع دداق  ،2014أُع دددت خط ددة عم ددل جدي دددة إلدم دداج الروم ددا
للفنة .2020-2015
 -25تعلةةيم الرومةةا والتعريةةف بثقةةافتهم وتةةوفير الرعايةةة الصةةحية لهةةم (الفقةرات 35-88
و 36-88و 41-88و .)22-89يف إطار خطة الفنة  2020-2015املذكورة ،شرعت
وزارة التعل دديم يف ع دداق  2015يف إع ددداد برن ددام ت دددريم لتحس ددني كف دداءات املدرس ددني ،وم ددديري
املدددارس ،واملختصددني يف الدددعم النبددوي ،واملختصددني يف الوحدددات التعليميددة يف اإلدارات البلديددة
يدرسدون أطفدال الرومدا.
ونظمت حلقة دراسية للتأهيل امله موجهة ملدرسي التعلديم العداق الدذين ت
ونظمددت وزارة الثقافددة وإدارة شددؤون األقليددات القوميددة دورات تربويددة ددري ر يددة موجهددة ألطفددال
الرومددا يف مرك ددز الروم ددا الع دداق ،ونظمتددا ريم دا ص ديفيا ودورات بش ددأن اللغددة الر ي ددة للدول ددة واإلمل دداق
باملعارف املعلوماتية ،وم نولتا خدمات الوسداطة بدني الثقافدات مدن أجدل جمتمدع الرومدا الدذي يعدي
يف منطقة كريتيماي يف فيلنيوس وخصصتا أموالا لنشر ثقافة الروما .ونظم مكتدب الصدحة العامدة
يف مدينة فيلنيوس  5تاضرات من أجدل نسداء وفتيدات الرومدا بشدأن قضدايا الصدحة والنظافدة و6
تاضرات بشأن و العي الصحي.
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 -26وصة ةةو الرومة ةةا إلة ةةى سة ةةوق العمة ةةل (الفق ة ةرات  40-88و 42-88و22-89
و .)26-89من أجل تنفيذ خطة إدماج الرومدا ،تقددق وزارة الضدمان الجتمداعي خددمات إىل
الروما من أجل إدمداجهم يف سدوق العمدل .وتُن نفدذ هدذه التددابري بالشدناا مدع الصدناديق ا يكليدة
األوروبي ددة وف ددق إجد دراءات التخط دديو للمش دداريع احلكومي ددة .وتش ددمل األنش ددطة املس ددتوفية لش ددرو
التموي د ددل التحفي د ددز الف د ددردي أو اجلم د دداعي ،وتقي د دديم الحتياج د ددات الشخص د ددية ،وتط د ددوير امله د ددارات
الجتماعي ددة ومه ددارات العم ددل ول ددديثها وجتدي دددهاو واخل دددمات الجتماعي ددة والثقافي ددةو واإلرش دداد
امله د  ،وتق ددد املعلومددات واملش ددورةو وتطددوير امله ددارات العامددة (مث ددل اإلملدداق باحلاس ددوب واللغ ددات
وريددادة األعمددال احلددرةإلو والتدددريب امله د و وتطددوير مهددارات العمددل التطبيقيددة يف مكددان العمددلو
والوس دداطة أو ريه ددا م ددن أوج ددن املس دداعدة عل د إجي دداد عم ددل واملواكب ددة بع ددد ب دددء العم ددل .وس ددتنفذ
املشروع املنظمة ري احلكومية "املركز العداق للرومدا" ،بالشدراكة مدع رابطدة الرومدا الليتوانيدة ( Gypsy
Fireإل ،وجمتمع الروما الليتواين ،وجملس إدماج الروما ومركز إدماج الروما .ومن املخطدو أن يُرصدد
مبلا  868 860يوروا لتنفيذ املشروع عل مدى أربع سنوات.
 -27وحبل ددول األول م ددن تذار/م ددارس  ،2016ك ددان م ددن ب ددني جمم ددوع الع دداطلني ع ددن العم ددل
املسد نجلني  382شخصد ا ينتمددون إىل إثنيددة الرومددا .وبلددا عدددد العدداطلني عددن العمددل املسد نجلني مددن
الروما يف وكالت التو يف اإلقليمية يف كانون الثاين/يناير وشبا /فرباير  2016ما جمموعدن 72
وو ِّددف شددخ واحددد ملدددة
شخص دا .وخددالل هددذه الفددنةُ ،و ِّددف  14شخص دا ملدددة ددري تددددة ُ
مؤقتد ددة .وبد دددأ  45شخص د دا مد ددن الرومد ددا العمد ددل مبوجد ددب ت د دراخي املشد دداريع التجاريد ددة .وخد ددالل
عداق  ،2015شدارا  389شخصد ا مدن الرومددا يف دورات استشدارية ،وكدان مددن بدني هددؤلء 156
شخصد ا مسددجلني يف وكددالت التو يددف اإلقليميددةو ويف عدداق  ،2015حصددل  359شخصد ا مددن
الرومددا علد معلومددات .وعلد مدددى عدداق  ،2015شددارا مددا جمموعددن  55شخصدا مددن الرومددا يف
تدابري سدوق العمدل النشدطة ،مبدن فديهم  28يف األشدغال العامدة ،و 14يف التددريب املهد  ،و11
يف العمالددة املدعومددة ،وشددخ واحددد يف إطددار الدددعم املقدددق لسددتحدا فددرص عمددل واسددتفاد
شددخ واحددد مددن تعددوي لسددداد تكدداليف احلصددول عل د رخصددة مشددروع جتدداري .وعل د مدددى
عاق ُ ،2015و ِّف  118شخصا من الروما ،مبن فيهم  104يف و ائف دائمة.
 -28وتعتددزق وزارة الضددمان الجتمدداعي ،بالش دناا مددع وكالددة التو يددف الليتوانيددة ،أن تددنظم،
علد د مد ددى الف ددنة  ،2017-2016دورات تدريبي ددة وأح دددا تثقيفي ددة موجه ددة ألرب دداب العم ددل
بشأن التشجيع عل تكافؤ الفرص وعدق التمييدز يف سدوق العمدل (مبدا يف ذلدا دورة تدريبيدة عدن
ويطنو لرصد مبلا سنوي لتنفيذ هذا اإلجراء مقداره  6 000يورو.
ثقافة الروما وعاداهتمإلُ .

 -29دفع تعويضات عن األمالك غير المنقولة للطائفة اليهودية (الفقرة  .)10-89مدن
أجل تنفيذ قانون تعوي جرب الضرر عن األمالا ري املنقولة للطائفة اليهوديدة ،عيندت احلكومدة
يف عدداق  2012املؤسسددة احلكوميددة "مؤسسددة صددرف تعويضددات جددرب الضددرر عددن األمددالا ددري
املنقولة للطائفة اليهودية" مؤسسدةا لصدرف هدذه التعويضدات .وبددأ أداء التعويضدات علد دفعدات
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يف عاق  ،2013مع مراعاة املوارد املالية للحكومة ،وسيستمر دفع التعويضات حب عاق 2023
(ويبل ددا مق دددار التعويض ددات النقدي ددة املس ددتحقة  37 071 362.37ي ددورواإل .وحبل ددول األول م ددن
تذار/مددارس ُ ،2016دفِددع للمؤسسددة يف دفعددة واحدددة مبلددا مقددداره  868 860.06يددوروا لدددعم
اليهود الذي عاشوا يف ليتوانيدا خدالل احلدرب العامليدة الثانيدة وعدانوا مدن احدتالل أمالكهدم مدن قبدل
ودف ددع أيض د ا مبل ددا  14 480 750.46ي ددوروا  -ل دددعم
األنظم ددة الش ددمولية خ ددالل تل ددا الف ددنةُ ،
األهداف ال يسع لتحقيقها اليهدود الليتوانيدون يف ليتوانيدا يف امدالت الدينيدة والثقافيدة والرعايدة
الصحية والرياضة والنبية والعلوق.
 -30الحوار مع األقليات القوميةة بشةأن اعتمةاد لغاتهةا فةي التعلةيم (الفقةرة .)41-88
أُنش د د ت يف عد دداق  2016هي د ددة استشد ددارية تابعد ددة إلدارة شد ددؤون األقليد ددات القوميد ددة تُعد ددا بقضد ددايا
األقليددات القوميددة .وي دنأس ا ي ددة رئدديس إدارة شددؤون األقليددات القوميددة ،وينددوب عنددن نائددب رئدديس
رابط ددة أس دداتذة امل دددارس البولندي ددة يف ليتواني ددا .ورك ددزت أوىل اجتماع ددات ا ي ددة علد د أداء امتح ددان
الثانوية باللغة األق.

دا  -حقوق الطفل
 -31تحسةةين نظةةام حمايةةة حقةةوق الطفةةل (الفق ةرات  12-88و 13-88و35-88
و 37-88و .)19-89يعك ددف الربمل ددان حالي د ا عل د دراس ددة مش دداريع تع ددديالت عل د ق ددانون
حقوق الطفل هتدف إىل وضع وذج من األنشطة الوقائية والجتماعية املوجهة للطفدل واألسدرة.
ِّ
وسيمكن تقد املساعدة الالزمدة ،مبدا فيهدا املسداعدة الوقائيدة ،األسدرة مدن تنشد ة الطفدل مبفردهدا،
وخفد د ع دددد األطف ددال ال ددذين يودع ددون ل ددت إشد دراف نظ دداق رعاي ددة األطف ددال ،وض ددمان تق ددد
اخلدمات النبوية والجتماعيدة والرعايدة الصدحية واحلصدول علد هدذه اخلددمات ،ولسدني التعداون
والتنسد دديق بد ددني املؤسسد ددات وتقد دددميها للمسد دداعدة الشد دداملة للطفد ددل واألسد ددرة مع د د ا .وهتد دددف هد ددذه
التعددديالت إىل حظددر يددع أشددكال العنددف ضددد الطفددل ،مبددا فيهددا العقدداب البدددين ،ووضددع تعريددف
للعن ددف ض ددد الطف ددل .وباإلض ددافة إىل ذل ددا ،هت دددف مش دداريع التع ددديالت إىل تع ددديل اإلجد دراءات
املتعلقة بنبعاد الطفل عن والدين أو عن بي ة ري تمنة ،وإخضاع هذه اإلجراءات ملوافقة القضاء.
 -32وقددد بدددأت ليتوانيددا يف عدداق  2016تنفي دذ خطددة العمددل بشددأن تقددد خدددمات ُجم تمعددة
لألسرة (الفنة 2020-2016إل .وتشمل هذه اخلطة من بني أهدافها تقد خدمات منسقة يف
امددالت النبويددة والجتماعيددة والقانونيددة والرعايددة الصددحية للطفددل واألسددرة ،ملسدداعدة األسددرة علد
حل املشاكل ورعاية الطفدل ،ولسدني انددماج األطفدال اجتماعيدا واحلدد مدن اإلقصداء الجتمداعي
بضدمان جددودة اخلدددمات وتقريبهددا قددر املسددتطاع مددن تددل سدكا الطفل/األسددرة .وسدديم نول تقددد
اممعددة مددن الصددناديق ا يكليددة األوروبيددة عل د مدددى الفددنة  .2020-2016وخددالل
اخلدددمات ت
هذه الفنة ،سيستفيد من هذه اخلدمات  15 000طفل وأسرة.
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 -33وتنكددب وزارة الضددمان الجتمدداعي حالي د ا عل د تنفيددذ خطددة العمددل للفددنة 2020-2014
بش ددأن النتق ددال م ددن رعاي ددة األطف ددال ذوي اإلعاق ددة واألطف ددال احمل ددرومني م ددن رعاي ددة الوال دددين يف
مؤسسد ددات الرعايد ددة إىل رعد ددايتهم داخد ددل أسد ددرهم وجمد ددتمعهم احمللد ددي .وا د دددف الس د دناتيجي مد ددن
اممعددة يتددير للطفددل أو الطفددل املعددوق أو أس درتن (مقدددمو
اإلصددالحي هددو إنشدداء نظدداق للخ ددمات ت
الرعايددة أو أوليدداء األمددورإل احلصددول عل د خدددمات تددددة الغددر واملسدداعدة يف امتمددع احمللددي،
ويضددمن للطف ددل احملددروق م ددن رعاي ددة الوالدددين إمكاني ددة النشددأة يف بي ددة تمن ددة وديددة يف كن ددف أس درتن
البيولوجية أو أسرة حاضدنة /أسدرة التبد  .وا ددف الرئيسدي هدو ضدمان هتي دة بي دة منسدجمة ومدنر
الطفددل احملددروق مددن رعايددة الوالدددين إمكانيددة تنش د تن يف األسددرة احلاضددنة ،أو أسددرة التب د  ،أو الدددور
اجلماعية ،واحلصول عل الدعم داخل امتمع احمللي.
 -34وقددد أنشددس جملددس رفدداه الطفددل يف إطددار وزارة الضددمان الجتمدداعي .ويشددارا يف أنشددطة
املددس ةثلددون مددن برملددان أطفددال املدددارس الليت دوانيني ورابطددة أطفددال املدددارس الليت دوانيني .ويعددر
املس عل احلكومة مقنحات يعدها بشأن لسني عمدل احلكومدة واملؤسسدات البلديدة والتعداون
بني املؤسسات يف جمال رفاه الطفل ،ويشدجع علد التعداون مدع املنظمدات دري احلكوميدة ،ويأخدذ
بآراء األطفال يف القضايا ال هتمهم.
 -35وتُعد د تد وزارة التعل دديم تع ددديالت علد د ق ددانون احل دددود ال دددنيا واملتوس ددطة يف رعاي ددة الطف ددل.
ويعتم ددد مش ددروع الق ددانون صد دراحةا علد د مب دددأ كرام ددة اإلنس ددان ليش دددد علد د ض ددرورة التعام ددل م ددع
األطفال ،يف أي إجراء أو إجدراءات أمداق احملكمدة ،تعدامالا يراعدي مشداعرهم وحساسدياهتم ويتسدم
بالعددل والحدناق مددع إيددالء اهتمدداق خداص بددأحوا م الشخصددية ورفدداههم واحتياجدداهتم الشخصددية
وضمان سالمتهم اجلسدية والنفسية كاملةا .وين املشروع عل قواعد أشدد صدرامة تدنظم تطبيدق
احلدددود املتوسددطة لرعايددة الطفددل ويددن عل د قصددر تطبيددق ه دذا التدددبري عل د حددالت اسددتثنائية،
ألقصر فنة ةكنة مع مراعاة مصاحل الطفل .والغر هدو ضدمان جتندب إيدداع األطفدال يف مراكدز
اإلدمدداج الجتم دداعي بس ددبب ض ددعف الفعالي ددة يف جم ددال احل دددود ال دددنيا للرعاي ددة ،وع دددق اللتح دداق
باملدرسة وما شابن ذلدا .ويقدنحي مشدروع القدانون تعريدف احلالدة السدتثنائية بأ دا تلدا احلالدة الد
تطبددق فيهددا احلدددود املتوسددطة للرعايددة عل د طفددل دون سددن  14عام د ا .ومددن شددأن ذلددا أن مينددع
إيداع األطفال دون سن  14عام ا يف مركز من مراكز اإلدماج الجتماعي بدون سبب وجين.

 -36التربية الجنسية فةي المةدار( (الفقةرة  .)51-89أُق تدر يف عداق  2012برندام إطدار
النبي ددة الص ددحية .وين نف ددذ ه ددذا الربن ددام يف ي ددع م دددارس التعل دديم الث ددانوي الع دداق .وق ددد ا ددذ يف
عاق  2014قرار للجمع بني الربنام املذكور والربندام الختيداري املتعلدق باإلعدداد حليداة األسدرة
والنبيددة اجلنسددية الددذي أُع د تد يف عدداق  ،2007ووضددع برنددام إلزامددي بشددأن إطددار الصددحة والنبيددة
اجلنس ددية يف ي ددع م دددارس التعل دديم الث ددانوي العام ددة .ويُتوق ددع يف ع دداق  2016أن يع ددر مش ددروع
الربنام عل نظر اجلمهور.
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 -37مكافحةةة االسةةتغال الجنسةةي لاطفةةا (الفقرتةةان  20-89و .)50-89اعتمددد
الربملددان يف عدداق  2015القددانون املعدددِّل لقددانون حقددوق الطفددل ِّ
املنفددذ لتفاقيددة لندزاروت الصددادرة
عددن جملددس أوروبددا والتوجيددن  2011/93/EUالصددادر عددن اللدداد األور بشددأن مكافحددة العتددداء
اجلنسددي عل د األطفددال واسددتغال م يف إنتدداج امل دواد اإلباحيددة .ومبوجددب هددذا القددانون ،دظددر عل د
ذوي السوابق املدانني بانتهاا حق شخ يف تقريدر مصدريه اجلنسدي وسدالمتن ،العم ُدل أو التطدوع
للعمل يف مؤسسات أو شركات أو منظمات تقدق لألطفال خددمات اجتماعيدة وتربويدة ورياضدية
وخدمات الرعاية الصحية.
 -38ومن األولويات الرئيسية يف اخلطة السناتيجية لألعواق  2018-2016ملكتب املدنعي
العاق تشديد املالحقة يف القضايا اجلنائية املتعلقة باستغالل األطفال جنسيا.
 -39وقددد ُح د تدثت التوصدديات املنهجيددة بشددأن تعريددف العنددف ضددد األطفددال وميكددن الطددالع
عليها يف موقع وزارة الصحة عل اإلنننت.
 -40قض ةةاء األح ةةداي .تحس ةةين ت ةةدابير حماي ةةة حق ةةوق األطف ةةا ال ةةلين وقع ةةوا ض ةةحايا
الجريمة ة ةةة (الفقرتة ة ةةان  12-88و .)20-89اعتُم د دددت يف ع د دداق  2015تع د ددديالت قد د ددانون
اإلج دراءات اجلنائيددة ال د تنقددل أحكدداق التوجيددن  2012/29/EUبشددأن حقددوق ضددحايا اجلرميددة ال د
تتعلق حبقوق احلد الضحية.
 -41واعتمد الربملان يف عاق  2014تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية ال تن علد إلدزاق
ضددبا التحقيددق التمهيدددي وةثددل النيابددة العامددة واحملكمددة بدداإلقرار ،بق درار معلنددل ،بضددرورة حصددول
حددد ضددحية عل د التمثيددل القددانوين مددن خددالل ةثددل مددأذون لددن (تدداقإل يف اإلج دراءات اجلنائيددة،
وذلددا يف القضددايا اجلنائيددة الد تتعلددق بأفعددال إجراميددة ضددد صددحة شددخ وانتهدداا حريتددن وتقريددر
مصريه اجلنسي وسالمتن ،أو إيذاء طفل أو أسرة أو اإلخالل باتداب عنددما يكدون ضدحية هدذه
األفعال حدث ا وعندما يتبني أن احلد الضحية قد ل دصل عل احلماية املالئمة بسبب يداب
ةثل قانوين مأذون لن للدفاع عن حقوق ومصاحل احلد الضحية.
 -42ويف عاق  ،2015ع تدل املدنعي العاق ومتنم التوصيات املتعلقة بفح األحدا الشدهود
والضحايا ،ومبوجدب هدذه التعدديالت يُلدزق ةثلدو النيابدة العامدة وضدبا التحقيدق التمهيددي مبراعداة
محاية املصاحل املشروعة للطفل يف اإلجراءات اجلنائية.
 -43ويف ع د دداق  ،2015عق د ددد مكت د ددب امل د ددنعي الع د دداق حلق د ددة دراس د ددية بعن د دوان "األطف د ددال يف
اإلج د دراءات اجلنائي د ددة" ،ش د ددارا فيهد ددا  20ة د ددثالا للنياب د ددة العامد ددة و 10ةثل د ددني للمحكم د ددة (قض د دداة
ومساعدوهمإل ،و 40ضابو شرطة.
 -44تيسير حصو األطفا علةى الخةدمات الصةحية (الفقةرة  .)35-88يركدز الربندام
احلك ددومي للف ددنة  2016-2012علد د ص ددحة األطف ددال ،والوقاي ددة م ددن األمد درا  ،والتش ددخي
والع ددالج .وخ ددالل الف ددنة امل ددذكورة ،خض ددع ي ددع املوالي ددد اجل دددد لفحوص ددات تكش ددف اض ددطرابني
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إضددافيني مددن اضددطرابات األي د  ،وفح د انعكدداس الضددوء األمحددر يف شددبكية العددني ،واختبددارات
السددمع ،ويضددع املوالي ددد اجلدددد ال ددذين ولدددوا يف متدداق احلم ددل لفحوصددات الكش ددف عددن العي ددوب
اخللقية يف القلب.
 -45وقددد بدددأ يف عدداق  2015العمددل بددنجراء الفحد الصددحي للمواليددد اجلدددد الددذي يسددتلزق
إجراء فحوص صحية وقائية وإجراء فحوص النمو النفسي احلركي (حب سن الرابعةإل.
ص د للخدددمات يف مراكددز الرعايددة
 -46واعتبددارا مددن عدداق ُ ،2014رفددع مقدددار التمويددل املخ ن
النهارية املتخصصة يف إعادة اإلدماج املبكر لألطفال الذين يعانون اضطرابات يف النمو.
 -47ويف ع د دداق  ،2015ن نف د ددذت وزارة الص د ددحة مش د ددروع "لس د ددني ج د ددودة الرعاي د ددة الص د ددحية
بوضع بروتوكولت التشخي والعدالج لألمدرا الد تشدكل أكدرب اخلطدر علد سدالمة املدري "،
وأعدددت  43بروتوكددولا وذجي د ا للتشددخي والعددالج ونش درهتا عل د موقعهددا يف اإلنننددت .وميكددن
جلمي ددع مؤسس ددات الرعاي ددة الص ددحية يف ليتواني ددا ب دددء تطبي ددق ه ددذه الربوتوك ددولت واس ددتخدامها يف
ةارستها اليومية.
 -48ودشن العمل يف مركز الوقاية من النتحار ،وهو قسم فرعي يف املركدز احلكدومي للصدحة
النفسية التابع لوزارة الصحة ،يف عداق  .2015وتشدارا البلدديات أيضدا يف الوقايدة مدن النتحدار.
ويف إطد د ددار اس د د دناتيجية الصد د ددحة النفسد د ددية ال د د د اعتمد د دددها الربملد د ددان ،وبرن د د دام ليتوانيد د ددا للصد د ددحة
للفدنة  2025-2014ومددذكرة الوقايددة مددن النتحددار الصددادرة عددن بلديددة مدينددة فيلنيددوس ،اعتمددد
جمل د د ددس مديند د د ددة فيلني د د ددوس يف عد د د دداق  2016اس د د د دناتيجية الوقايد د د ددة م د د ددن النتحد د د ددار يف فيلنيد د د ددوس
للفنة  2019-2016وخطة عمل تنفيذ السناتيجية لعاق  2016ال تتضمن صي متويل
من ميزانية بلدية فيلنيوس.

هاء -حقوق األشخاص وي اإلعاقة
 - 49وصة ةةو األش ة ةةخاص وي اإلعاق ة ةةة إلة ةةى س ة ةةوق العم ة ةةل (الفقرت ة ةةان 31- 89
و .)32- 89يتوخ النموذج الجتماعي املعرو حالي ا علد نظدر الربملدان إدخدال إصدالحات
هامددة يف جمددالت الضددمان الجتمدداعي والعمالددة وعالقددات العمددل .ويهدددف إىل وضددع إطددار عدداق
منسد ددق وجمد د ودد اقتصد دداديا لضد ددمان زيد ددادة العمالد ددة ولسد ددني عالقد ددات العمد ددل وحفد ددز السد ددتثمارات
واستحدا و ائف جديدة.
 -50وسيس ددتفيد أرب دداب العم ددل والع دداملون ذوو اإلعاق دة م ددن القائم ددة املزي دددة م ددن أن دواع عق ددود
العمل ،ومن زيادة املروندة يف تنظديم العمدل وضدبو سداعات العمدل كمدا جداء يف النمدوذج .ويُيسدر
النموذج وصول األفدراد إىل سدوق العمدل وزيدادة مشداركتهم فيدن (العمدل عدن بعدد ولديدد سداعات
العمل حبسب الفردإل .وسيساهم تطبيق تلية تتسم باملزيد من املروندة وتشدمل قطاعدات عديددة يف
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف منظومة العمالة يف املستقبل.
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 -51تهيئةةة مسةةا ن وبيئةةة لاشةةخاص وي اإلعاقةةة (الفقرتةةان  33-89و.)34-89
ص د لتهي ددة مس دداكن وبي ددة لألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة ت دددودي احلرك ددة والق دددرة علد د العناي ددة
ين
بالددذات متويددل يف إطددار برنددام اإلدمدداج الجتمدداعي لألشددخاص ذوي اإلعاقددة .ويطددو الربنددام
لتهي ددة زه دداء  350ت ددل س ددكا لألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة حبل ددول اي ددة ع دداق  .2016وتس د ددند
ص د د يف ع دداق  2016لتهي ددة
النفق ددات املنتب ددة ب ددأموال م ددن مي د دزاني الدول ددة والبل ددديات .وسيخ ن
املساكن والبي ة زهداء  1.5مليدون يدورو مدن ميزانيدة الدولدة .ويُددع ةثلدو املنظمدات دري احلكوميدة
إىل املشاركة يف عمل جلان هتي ة املساكن ال أنشأهتا البلديات .ويف عداق  ،2015اكتمدل إنشداء
جلان من هذا النوع يف يع البلديات.
 -52ويُنفنذ كل عاق إجراء ‘توفري وسائل املساعدة التقنيدة لألشدخاص ذوي اإلعاقدة‘ يف إطدار
برنام اإلدماج الجتماعي لألشدخاص ذوي اإلعاقدة .وميكدن لألشدخاص ذوي اإلعاقدة احلصدول
عل د وسددائل املسدداعدة التقنيددة جمان د ا أو مقابددل تعددوي جزئددي تدفعددن  10وحدددات إقليميددة ملركددز
املساعدة التقنية التابع لوزارة الضمان الجتماعي أو تدفعن املؤسسات البلدية.
 -53ويسددتفيد األشددخاص ذوو اإلعاقددة مددن خصددم نسددبتن  50يف املائددة أو  80يف املائددة مددن
سعر تذكرة ذهاب واحدة لدى استخدامهم حافالت املسافات البعيدة أو احمللية.
 -54وُمتد تدول أيض د ا املشدداريع املتعلقددة بتقددد خدددمات إعددادة التأهيددل الجتمدداعي لألشددخاص
ذوي اإلعاقددة يف امتمعددات احملليددة وأنشددطة رابطددات األشددخاص ذوي اإلعاقددة وتعزيددز القدددرة علد
احلركددة .وتشددارا املنظمددات ددري احلكوميددة يف تنفيددذ هددذه املشدداريع .ووفق دا خلطددو عدداق ،2016
ص ذه األنشطة مبلا مقداره  6.2مليدون يدوروو مقارندة مببلدا  5.8مليدون يدورو د دفعدن
سيخ ن
يف ع دداق  .2015ومت د نول األنش ددطة واخل دددمات ال د ت دددخل يف ع ددداد إع ددادة اإلدم دداج الجتم دداعي
ال دددائم .ويف ع دداق  ،2015اس ددتفاد  36أل ددف ش ددخ (م ددن ذوي اإلعاق ددة وأفد دراد أس ددرهمإل م ددن
خدمات إعادة اإلدماج الجتماعي املوجهة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -55ويف إطددار الربنددام الددوط لادمدداج الجتمدداعي لألشددخاص ذوي اإلعاقددة ،ستُشددنى يف
عدداق  2016وسددائل نقددل خاصددة لتددوفري خدددمات يف البلددديات .وستُشددنى  20عربددة تسددتجيب
لحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وتوضع رهن تصرف املنظمات ري احلكومية.
 -56تيسةةير اسةةتخدام وسةةائل النقةةل علةةى األشةةخاص وي اإلعاقةةة (الفقرتةةان 33-89
و .)34-89وفق د د ا للربن د ددام ال د ددوط لادم د دداج الجتم د دداعي لألش د ددخاص ذوي اإلعاق د ددة للف د ددنة
 ،2019-2013أق د تدر وزي ددر النق ددل والتص ددالت يف ع دداق  2013دل دديالا لزي ددادة تيس ددري اس ددتخداق
وسددائل النقددل عل د األشددخاص ذوي اإلعاقددة ،ويشددمل خدددمات النقددل عل د الطرقددات والسددكا
احلديدية والنقل اجلوي والنقل البحري والنقل يف املددن والقدرى .ويسدري قدرار الدوزير علد شدركات
النقد ددل والسد ددكا احلديديد ددة الليتوانيد ددة والشد ددركة احلكوميد ددة للمطد ددارات الليتوانيد ددة وشد ددركة العبتد ددارات
 ،Smiltynės perkėlaوا ي ددة احلكوميددة  Klaipėdaللمدوانس احلكوميددة .وقددد هيددأت هددذه الشددركات
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بنيتهددا التحتيددة ،ومددا زالددت تواصددل لسددينها ،لالسددتجابة لحتياجددات األشددخاص ذوي اإلعاقددة
عمالا بالدليل.
 -57ويف عدداق  ،2015أقد تدر الددوزير املبددادة التوجيهيددة إلعددداد خطددو بشددأن اسددتدامة القدددرة
عل التنقدل يف املددن ،مبدا يف ذلدا تعمديم خددمات النقدل وإدمداج األشدخاص ذوي الحتياجدات
اخلاصة .ووفقا خلطدة اسدتدامة القددرة علد التنقدل يف املددن ،سديتاحي التمويدل لتنفيدذ مشداريع راميدة
إىل هتي دة البدا التحتيددة وخددمات النقدل العدداق مبدا يناسدب األشددخاص ذوي الحتياجدات اخلاصددة.
وتن مواصفات حساب مؤشدرات الرصدد الدوط  ،كمدا تدرد يف خطدة تنفيدذ اسدتثمارات صدناديق
الل دداد األورو للف ددنة  ،2020-2014وكم ددا أقره ددا ال ددوزير يف ع دداق  ،2015عل د مقتض دديات
خاصة بالبنية التحتية املراعية لألشخاص ذوي الحتياجات اخلاصة .ومنهدا علد وجدن اخلصدوص
أن ددن ينبغ ددي أن تض ددمن وس ددائل النق ددل الع دداق املراعي ددة للبي ددة الد د اقتني ددت ح ددديث ا متك ددني مس ددتعملي
الكراسي املتحركة من الصعود/النزول عرب باب جانم (عرب ةرات منحدرة ومصاعد وأي معدات
أخددرى مهيددأة ددذا الغددر خصيص داإل ،وينبغددي أن توضددع إشددارات عل د ح دواف األر والسددالا
بشرائو عاكسة ،وأن تقدق معلومات (بصرية و عيةإل لذوي العاهات السدمعية والبصدرية .وسديتم
اقتناء  120مركبة للنقل عل األقل من خالل متويل من الصناديق ا يكلية لاللاد األورو .
 -58وباإلض ددافة إىل ذل ددا ،أق د تدر ال ددوزير ت دددبري "تيس ددري اس ددتخداق خ دددمات النق ددل يف امل دددن"،
ومبوجبددن يُتوقددع صددي متويددل مددن الصددندوق األورو للتنميددة اإلقليميددة لتهي ددة احلددافالت العاديددة
اخلاصة باملسافات الطويلة عل وو يلم متطلبات األشخاص ذوي الحتياجات اخلاصة .ويتداحي
التمويددل أيض دا لشددركات النقددل اخلاصددة .وقددد ُر ِصددد مبلددا  868 860يددورو لتنفيددذ هددذه التدددابريو
وستُنتق املشاريع عن طريق املنافسة.
 -59مواءمة البيئة المعلوماتية مع احتياجةات األشةخاص وي اإلعاقةة .يف عداق ،2014
أقر مدير هي دة جمتمدع املعلومدات التابعدة لدوزارة النقدل والتصدالت منهجيدة إلدارة دورة حيداة نظدم
ت
املعلوم ددات احلكومي ددة ت ددن علد د ش ددر مواءم ددة بي ددة اخل دددمات اإللكنوني ددة يف نظ ددم املعلوم ددات
املص ددممة ح ددديث ا وف ددق م ددا يناس ددب احتياج ددات األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة .ويف ي ددع مش دداريع
تط ددوير اخل دددمات اإللكنوني ددة املم نول ددة م ددن اإلط ددار امل ددا للص ددناديق ا يكلي ددة لالل دداد األورو
للفنة  ،2013-2007طُبق أيضا شر تيسري استخدامها عل األشخاص ذوي اإلعاقة .وقدد
صدنع جهدداز القدراءة الصددوتية للنصدوص املكتوبددة بالليتوانيددة يف إطددار املشدروع املمد نول مددن الصددناديق
ُ
ِّ
وركب عل قارة الشاشة الذي يستخدمن املكفوفدون ،وذلدا بالتعداون
ا يكلية لاللاد األورو ُ ،
مع املكتبة الليتوانية للمكفوفني.
 -60إعما حق األشخاص وي اإلعاقةة فةي التصةويا (الفقةرة  .)33-89مببدادرة مدن
وزارة العدلُ ،عر عل الربملان مشروع قانون بشأن نظاق التصويت اإللكنوين .وسيتير القانون
لديدد شددرو قانونيدة مسددبقة للتصدويت اإللكددنوين يف ليتوانيدا .وسددتواءق طريقدة التصددويت حبسددب
ويطو إلنشاء نظداق معلومدايت للتصدويت اإللكدنوين حبلدول
إعاقة كل شخ معوق عل حدةُ .
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ع د دداق  ،2018حبي د ددث يص د ددبر ج د دداهزا للعم د ددل يف انتخاب د ددات ع د دداق  .2019وس د دديح تد التص د ددويت
اإللكنوين من اإلقصاء الجتماعي وسيزيد من مشاركة األشدخاص ذوي اإلعاقدة وكبدار السدن يف
عمليددة النتخاب ددات الدميقراطي ددة إذا تعددذر عل دديهم الوص ددول إىل دائددرة انتخابي ددة بس ددبب اإلعاق ددة أو
مشاكل صحية .ود أيض ا تناول املسائل املتعلقة حبصول األشخاص ذوي اإلعاقة عل معلومات
عددن النتخابددات .فمددثالاُ ،يطددو أن تتدداحي تر ددة إىل لغددة اإلشددارة للمنددا رات بددني املرشددحني يف
ستبث عل تطات التلفزة الوطنية.
النتخابات الربملانية لعاق  2016ال
ت
 -61اإليةةداا القسةةري فةةي المستشةةفى (الفقةةرة  .)33-89تددن الق دوانني الليتوانيددة عل د
إمكاني ددة اإلي ددداع القس ددري يف مستش ددف لألم درا النفس ددية .و ض ددع ق دوانني اإلي ددداع القس ددري يف
املستشف حاليا للمراجعة.
 -62تنفية ةةل المعة ةةايير الدولية ةةة بشة ةةأن حقة ةةوق األشة ةةخاص وي اإلعاقة ةةة علة ةةى مسة ةةتو
الحكومة ةةات المحلية ةةة .تتخ ددذ البل ددديات إج د دراءات لض ددمان حق ددوق األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة
باعتماد وثائق التخطيو ورصد األموال لتمويل اخلدمات املطلوبة .فمثالا ،تعكدف بلديدة فيلنيدوس
عل د د إع ددداد برن ددام لادم دداج الجتم دداعي لألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة للف ددنة .2020-2016
ويهدددف الربنددام إىل تيسددري إمكانيددة الوصددول إىل بي ددة ماديددة عامددة وخاصددةو وتيسددري القدددرة علد
التنقل وتشجيعهاو وإتاحة فرص للمشاركة يف احلياة العامة واملسامهة يف بلورة رأي عاق إجيا عن
األشددخاص ذوي اإلعاقددةو وتشددجيع املشدداركة يف سددوق العمددلو وتطددوير شددبكة خدددمات موجهددة
لألطفددال والبددالغني ذوي اإلعاقددة .ويتلقد مو فددو البلديددة أيضد ا تدددريب ا علد تنفيددذ اتفاقيددة حقددوق
األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة .وس ددتنظم وزارة الع دددل يف ع دداق  2016حلق ددة دراس ددية ع ددن احل ددق يف
ودع ددي إىل حض ددور احللق ددة
املس دداواة يف املعامل ددة أم دداق الق ددانون مبوج ددب امل ددادة  12م ددن التفاقي ددةُ .
الدراسد ددية قض د دداة وت د ددامون وموثِّق د ددون وةثلد ددون م د ددن البلدي د ددة ،ة د ددن ت د درتبو مه د ددامهم بتقي د دديم ق د دددرة
األش ددخاص ،فضد دالا ع ددن ةثل ددي املنظم ددات ددري احلكومي ددة الد د متث ددل األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة.
وبدددورها تددنظم البلددديات دورات التدددريب املطلددوب يف هددذا الشددأن .ففددي عدداق  ،2016نظمددت
بلدية فيلنيوس تدريبا للمو فني و ريهم من األشخاص املعنيني عل تطبيق مبدأ التصميم العاملي
لدى ا اذ قرارات ذات صلة بالبي ة وتصميم املنتجات.
 -63مشار ة األشخاص وي اإلعاقة فةي عمليةة اتخةا القةرار .جملدس شدؤون األشدخاص
ذوي اإلعاقددة التددابع لددوزارة الضددمان الجتمدداعي هددو هي ددة ُشد ِّدكلت لتقددد خدددمات طوعيددة عل د
أساس املساواة يف الشراكة ،وتضم مؤسسات حكومية ومنظمدات دري حكوميدة متثدل األشدخاص
ذوي اإلعاقددة .أمددا أعضدداء املددس الددذين ميثلددون رابطددات األشددخاص ذوي اإلعاقددة فقددد انتدددبتهم
الرابطة الليتوانية للمكفوفني وذوي العاهات البصرية ،واجلمعية الليتوانية للصم ،واجلمعيدة الليتوانيدة
لألشددخاص ذوي اإلعاقددة ،والرابطددة الليتوانيددة لألشددخاص ذوي اإلعاقددة ،واجلمعيددة الليتوانيددة لرفدداه
األش د د ددخاص ذوي اإلعاق د د ددة العقلي د د ددة (VILTISإل ،واجلمعي د د ددة الليتواني د د ددة لرف د د دداه األش د د ددخاص ذوي
الضددطرابات العقليددة ،واللجنددة الليتوانيددة لأللعدداب األوملبيددة للمعددوقني ،ولكددل مددن هددذه املؤسسددات
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ةثددل واحددد يف مناصددب تشددمل الدرئيس ،ونائددب الدرئيس ،ورئدديس الرابطددة ورئدديس املددس .وتنتدددب
كددل مددن وزارة الضددمان الجتمدداعي ،ووزارة الصددحة ،ووزارة التعلدديم ،ووزارة البي ددة ،ووزارة النقددل،
ووزارة الداخلية ،ووزارة القتصاد نائبا عن كل وزير ميثل املؤسسات احلكومية يف املس .ويهدف
املددس إىل دراسددة أبددرز قضددايا اإلدمدداج الجتمدداعي لألشددخاص ذوي اإلعاقددة ،ومسدداعدة وزي ددر
الضمان الجتماعي و ريه من الوزراء عل تنفيذ سياسة اإلدماج الجتماعي.

واو -منع التعليب في مرافق االحتجا
 -64ظةةروا االحتجةةا لةةد الشةةرطة (الفقةةرة  .)35-89بعددد تنفيددذ برنددام ترشدديد أداء
مرافددق الحتجدداز لدددى الشددرطة للفددنة  ،2015-2009وإ ددالق املرافددق األد امتثددالا للمعددايري،
اخنفد د ع دددد ه ددذه املراف ددق م ددن  46إىل  25مرفقد د ا ،ولس ددنت ددروف الحتج دداز فيه ددا لس ددن ا
وشيِّد مرفقان جديدان من مرافق الحتجاز لدى الشرطة يف عاق .2015
ملحو اُ .

 -65ولدى تنفيذ مرحلة أخرى من مراحل في عدد مرافق الحتجاز لدى الشرطة حبلول
عاق  ،2016أ لقت سبعة من هذه املرافق اعتبدارا مدن  1نيسدان/أبريل  ،2016ويرتقدب إ دالق
ويطندو يف املسدتقبل إل دالق مدرفقني إضدافيني،
مرفق تخر اعتبارا مدن  1تب/أ سدطس ُ .2016
رهنا بالنتهاء من جتديد مرافدق أخدرى .وسديكون جممدوع مرافدق الحتجداز العاملدة يف ليتوانيدا 15
مرفق ا.
 -66تحسين ظروا السجن (الفقرتةان  36-89إلةى  .)39-89يف عداق  ،2012أي
وقددت بدددء نفدداذ التعددديالت املدخلددة علد قددانون اإلفدراج لددت املراقبددة وقددانون اإلجدراءات اجلنائيددة
وقددانون إنفدداذ العقوبددات اجلنائيددة ،بدددأ تطبيددق عقوبددات بديلددة عددن السددجن ،علد وددو أكثددر تدواترا،
وشِّرع تطبيق املراقبة اإللكنونية .وساعدت التغيريات ال أُدخلت عل السياسة يف في عددد
ُ
السددجناء بنسددبة  40يف املائددة .وأفض د اخنفددا عدددد السددجناء إىل لسددن يف ددروف العددي يف
السجن.
 -67ويف عامي  2015و ،2016بدأ نفاذ تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون إنفاذ
العقوبددات اجلنائيددة وقددانون إنفدداذ العتقددال ،ال د تددن عل د إج دراءات تطبيددق الس دراحي املشددرو ،
وتن عل هتي ة روف تسمر للمدانني برؤية أسرهم علد ودو أكثدر تدواترا ،وعلد إتاحدة فدرص
ملغادرة مرافق السجن ملدة قصرية ،ونقل املدانني إىل دور للتأهيل الجتماعي قبل اإلفدراج النهدائي
عددنهم .ويف الوقددت ذاتددن ،وضددعت تدددابري إضددافية لتعزيددز أمددن املدددانني وفعاليددة تطبيددق تدددابري إعددادة
اإلدماج يف امتمع.
 -68وتتواصل عمليدة لدديث مرافدق الحتجداز .ووفقدا للربندام الدذي أقرتدن احلكومدة ،سديُنقل
وصد ِّدمم سددجن مددن
مستشددف السددجن إىل مقددار ُجهددزت حددديث ا يف برافينسددكي يف عدداق 2016و ُ
اجليددل اجلديددد ،هددو مرفددق التحقيددق يف سددياولياي الددذي يسددعن إي دواء  600سددجني ( 360زنزانددة
انفرادي ددة و 120زنزان ددة مزدوج ددةإل وب دددأت أعم ددال هتي ددة البني ددة التحتي ددة يف ع دداق ( 2016حي ددث
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خص د د د د د د د ددا مبلد د د ددا  1 398 000يد د د ددورو يف عد د د دداق  2015ومبلد د د ددا  3 653 000يد د د ددورو يف
ِّ
عاق 2016إل.
 -69وبفضل الدعم املقدق يف إطار تليدة التمويدل النروجييدة للفدنة  ،2014-2009تسدارعت
وترية تنفيذ بع أكرب مشاريع البنيدة التحتيدة .ففدي عداق  ،2016سديعاد تنظديم جدزء مدن مقدرات
السد د ددكن يف دار اإلص د د ددالحي يف برافينيسد د ددكيس  -الس د د ددجن املفت د د ددوحي ،لتتخد د ددذ ش د د ددكل زنزان د د ددات،
وافتُددتر مرفقددان إصددالحيان جدي دددان مددن النددوع املفتددوحي (دور التأهي ددل بعددد اإلف دراجإل يف كددل م ددن
أليتددوس ومارجددامبو  ،بينمددا سدديفتتر اثنددان تخ دران يف فيلنيددوس وبرافينيسددكيس يف عدداق .2016
وحبلددول  1نيسددان/أبريل  ،2016نُقلددت السددجينات اللدوايت يدربني أطفددالا تقددل أعمددارهم عددن 10
سددنوات يف مرفددق اإلصددالحي إىل مقددار رصصددة خددارج املرفددق .وافتُددتر مركددز جديددد إلعددادة تأهيددل
املدددانني الددذين يعددانون مددن اإلدمددان ،يف برافينيسددكيس يف عدداق  .2015وسيشددكل املركددز وذج د ا
يقتددى بددن لدددى افتتداحي مراكددز يف مرافددق أخددرى (دارتدا اإلصددالحي يف كيبدداريت ومارجيامبو إل.وسدديبدأ
العمددل بنظدداق حددديث للمراقبددة اإللكنونيددة يف خدددمات اإلف دراج لددت املراقبددة ،ةددا سدديتير زيددادة
إطالق سراحي املدانني مع إخضاعهم للمراقبة املشددة .وقد شهدت عملية تدريب الضدبا تغيدريا
جذري ا .ففي عاق  ،2016بدأ تنفيذ تدريب مه مدتن  10أشهر لضبا السجون اجلدد .وقدد
طُبدق بنجداحي دوذج األمدن الدديناميكي املسدتوح مدن الندروي  .ويدوىل اهتمداق خداص بضدمان إملداق
ضددبا السددجون العاديددة مبهددارات العمددل الجتماعيددة املطلوبددة جدددا يف العمليددة اإلصددالحية .وندُ ِّفددذ
وذج الوساطة يف عملية إنفاذ العقوبات منذ عاق .2015
 -70تنفيل توصيات اللجنة األوروبية لمنع التعليب (الفقرة  .)35-89قددمت حكومدة
ليتوانيددا تقريرهددا للجنددة جملددس أوروبددا ملكافحددة التعددذيب عددن تنفيددذ التوصدديات ونشدرتن اللجنددة علد
موقعهددا عل د اإلننن ددت .ويف ع دداق  ،2015اعتُم دددت تع ددديالت ق ددانون إنف دداذ العقوب ددات اجلنائي ددة
وقددانون إنفدداذ العتقددالِّ ،
ونفددذت مبوجبهددا توصدديات جلنددة جملددس أوروبددا ملكافحددة التعددذيب .وعلد
وجددن اخلصددوصُ ،مددنر املدددانون حددق اسددتقبال زيددارات طويلددة األمددد مددن أزواجهددم أو شددركائهم،
دجل تراجدع ملحدوظ
وس ِّ
وأتيحت م فرص النتقال مؤقتا من مرافق التحقيدق إىل عهددة الشدرطةُ .
يف حددالت إعددادة نقددل املدددانني مؤقت د ا مددن مرافددق التحقيددق إىل عهدددة الشددرطة ،وقُدلِّصددت بصددورة
ملحو ددة املدددة القصددوى لعمليددة إعددادة النقددل هددذه ،وأتيحددت إمكانيددة تطبيددق املراقبددة اإللكنونيددة
خالل فنة العقوبة.
 -71السجون السةرية لو الةة االسةتخبارات المر تيةة األمريكيةة (الفقةرة  .)18-90فُدتر
لقيددق متهيدددي يف مكتددب امل ددنعي العدداق يف عدداق  2014بشددأن مدزاعم الختطدداف والنحيددل ددري
القانونيربد اني ملتهمني عرب حدود البلد .ويرتبو هذا التحقيق التمهيدي مبزاعم نقل سدجناء اعتقلدتهم
وكالددة السددتخبارات املركزيددة األمريكيددة وسددجنتهم عل د أراضددي ليتوانيددا .وبعددد أن أقد تدر الربملددان يف
وقددت سددابق قدرار عدداق  2010القاضددي بددن الق ملددف التحقيددق الددذي بدأتددن جلن دة األمددن القددومي
والدددفاع يف الربملددان ،فددتر مكتددب امل ددنعي العدداق لقيق دا متهيددديا يف عدداق  2010وأ لددق ملفددن يف
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عاق  .2011ويف عاق  ،2015ا ذ قرار بنعادة فتر التحقيقني مع ا ،وتكليف فريق من املددنعني
يف مكتب املدنعي العاق بنكما ما .وخالل عملية التحقيق ،أُرسلت طلبدات التعداون القدانوين إىل
كل من الوليات املتحدة ورومانيدا وأفغانسدتان وبولنددا مدن أجدل احلصدول علد بياندات .وتواصدل
احملكمددة األوروبيددة حلقددوق اإلنسددان النظددر يف قضددية ةاثلددة هددي قضددية أبددو زبيدددة ضددد ليتوانيددا .وقددد
تزودت ليتوانيا هذه احملكمة مبواد التحقيق الذي أجراه مكتدب املددنعي العداق ،عددا الوثدائق املصدنفة
سرية.

اي -مكافحة االتجار بالبشر (الفقرات  45-89و 46-89و 47-89و)20-90
 -72دعةةم الضةةحايا .منددذ عدداق  ،2002تواصددل متويددل املشدداريع املوجهددة لتقددد دعددم متعدددد
األوجد د ددن للضد د ددحايا الفعليد د ددني والضد د ددحايا احملتملد د ددني لالجتد د ددار يف البشد د ددر (املعلومد د ددات واخلد د دددمات
الستش ددارية ،واملس دداعدة النفس ددية والقانوني ددة ،وتق ددد امل دواد الالزم ددة ،والت دددريب وجتدي ددد امله ددارات
الجتماعيددة ،والرعايددة الصددحية والنفسددية يف حددالت الط دوارة ،والتدددريب امله د واملسدداعدة عل د
إجي دداد عم ددل واملواكب ددة ل دددى ب دددء العم ددل ،و ددري ذل دداإل .وخ ددالل الف ددنة ُ ،2015-2002رص ددد
مبلدا  900 000يددورو لتنفيدذ هددذه املشداريع الد وفددرت املسداعدة الجتماعيددة ملدا يزيددد عددن 2.5
تلف شخ  .ولال أيض ا إىل املنظمات دري احلكوميدة املختصدة يدع حدالت ضدحايا الجتدار
بالبشر الذين يتصلون بسلطات إنفاذ القانون.
ورص ددد ملش دداريع الوقاي ددة م ددن الجت ددار بالبش ددر خ ددالل الف ددنة  2015-2013متوي ددل م ددن
ُ -73
ويط ددو خ ددالل الف ددنة  2020-2016لتموي ددل مش دداريع
الص ددناديق ا يكيلي ددة لالل دداد األورو ُ .
موجهددة لألشددخاص الددذين يواجهددون ردداطر اجتماعيددة ،يف إطددار الصددناديق ا يكليددة األوروبيددة الد
تعتددزق تقددد رتلددف خدددمات اإلدمدداج الجتمدداعي (مددن دعددم نفسددي وتدددريب وجتديددد للمهددارات
الجتماعية وتدريب مه ووساطة يف العمالة ودعم يف مكان العمل ،و ري ذلاإل.
 -74ومن أجل لقيق أثر يف املنظومة بكاملها ،أُع تد يف عاق  2015وذج مرجعي للبلديات
للتنسيق فيما بينها يف تقد الدعم للضحايا الفعليني والضحايا احملتملني لالجتدار يف البشدر ونُظِّدم
تدريب عل تطبيق هذا النموذج شارا فين أكثر من  100خبري من رتلف البلديات.
 -75الوقاي ة ةةة .خ د ددالل تنفي د ددذ مش د ددروع دو يف الف د ددنة  ،2014-2012أج د ددري استقص د دداء
سوسديولوجي بشددأن طدرق السددتقطاب يف الجتددار بالبشدر والعمددل القسدري ودور وكددالت العمالددة
والع دداملني يف ه ددذا ام ددال .مث أع دددت توص دديات بش ددأن الوقاي ددة م ددن اس ددتغالل الع دداملني امله دداجرين
والجت د ددار هب د ددم يف منطق د ددة حب د ددر البلطي د ددق .وتش د ددمل ه د ددذه التوص د دديات إرش د ددادات عملي د ددة موجه د ددة
للمؤسسات احلكومية ،وقطداع األعمدال ،ووكدالت العمالدة ،والنقابدات واملنظمدات دري احلكوميدة
هبدف كشف حالت الجتار بالبشر والعمل القسري والوقاية منها.
 -76تحسين النصوص القانونية .يف عاق  ،2012صددق برملدان ليتوانيدا علد اتفاقيدة جملدس
أوروبددا بشددأن إجدراءات مكافحددة الجتددار بالبشددر .ومددن أجددل تنفيددذ هددذه التفاقيددةُ ،عدددِّل القددانون
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اجلنائي لضمان توصيف أفعال الجتار بالبشر وبيع أو شراء طفدل بأ دا أنشدطة إجراميدة ل عنددما
ترتكددب بغددر السددتغالل يف البغدداء ويف إنتدداج املدواد اإلباحيددة أو أي أشددكال أخددرى لالسددتغالل
اجلنسددي والددرق والعمددل القسددري أو خدددمات أخددرى فحسددب ،بددل أيضدا عندددما ترتكددب أل درا
اسددتغالل أخددرى يف التسددول أو ارتكدداب ج درائم أخددرى .ويددن القددانون اجلنددائي ص دراحة عل د أن
موافقددة الفددرد عل د السددتغالل ل تعفددي اجلدداين مددن املسددؤولية عددن الجتددار بالبشددر .وباإلضددافة إىل
ذلددا ،تناولددت األحكدداق املسددؤولية اجلنائيددة عددن اسددتخداق عمددل أو خدددمات ضددحية مددن ضددحايا
الجتار بالبشر ،مبدا يف ذلدا اسدتغاللن يف البغداء ،عنددما يعلدم اجلداين ،أو يفدن بدن أن يعلدم ،أن
شخص ا يؤدي هذا العمل أو يقدق تلا اخلدمات بسدبب عندف جسددي تعدر لدن أو هتديددات
أو احتيال أو وسائل أخرى استخدمت إلكراهن.
 -77التحقيق في القضايا .يف عداق  ،2015اعتُمددت مبوجدب أمدر مشدنا صدادر عدن وزيدر
الداخليددة ووزيددر الضددمان الجتمدداعي وامل د تدعي العدداق توصدديات هتدددف إىل لسددني نوعيددة التحقيددق
التمهيددي وضددمان لسدني مدؤازرة ضدحايا الجتددار بالبشددر .ووقعدت أبددرز املنظمدات ددري احلكوميددة
ال د تددوفر الدددعم لضددحايا الجتددار بالبشددر إعددالن تعدداون بينهددا مواكب دةا ددذه التوصدديات والتزمددت
بتنفيذها.
 -78ومن ددذ ع دداق  ،2013ازداد ع دددد قض ددايا الجت ددار بالبش ددر ال د اكتش ددفتها س ددلطات إنف دداذ
القانون وفُدتر  11لقيقد ا متهيددي ا يف الجتدار بالبشدر يف عداق  ،2012وفُدتر منهدا  23لقيقد ا يف
ع د دداق  2013و 24لقيق د د ا يف ع د دداق  2014و 27لقيق د د ا يف ع د دداق  .2015ويف ع د دداق ،2015
ُو ِّجهددت هتددم الجتددار بالبش ددر ضددد  53شخص دا خ ددالل التحقيقددات التمهيديددة ( 40شخص دا يف
ع د دداق  ،2014و 68شخصد د دا يف ع د دداق  ،2013و 25شخصد د دا يف ع د دداق 2012إل ،وأدي د ددن 14
شخص ا يف احملاكم البتدائية ( 18شخص ا يف عداق  ،2014و 11شخصد ا يف عداق  ،2013و7
أشخاص يف عاق 2012إل.
 -79الت ةةدريب .يض ددع ض ددبا الش ددرطة لت دددريب س ددنوي علد د الوقاي ددة م ددن الجت ددار بالبش ددر
( 20ض ددابط ا يف ع دداق  ،2012و 32ض ددابط ا يف ع دداق  ،2013و 16ض ددابط ا يف ع دداق ،2014
و 160ضددابطا يف عدداق 2015إل .وقددد نُظمددت أيض دا دورات تدريبيددة لتطددوير املهددارات املهنيددة يف
مكافح ددة الجت ددار بالبش ددر ،وش ددارا فيه ددا ض ددبا ح ددرس احل دددود ( 50ض ددابطا يف ع دداق ،2014
و 30ضابط ا يف عاق 2015إل.

حاء -حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات جنسية
 -80تقي ةةيم الوض ةةع (الفقة ةرات  24-88و 25-88و .)27-88تنفي ددذا خلط ددة العم ددل
املشنكة بني املؤسسدات بشدأن عددق التمييدز ،يعتدزق مكتدب أمدني املظداا املعد بتكدافؤ الفدرص أن
جيري يف عاق  2017استقصاء عن الوضع الجتماعي ملغدايري اجلدنس الدذين يعيشدون يف ليتوانيدا
وعد ددن محايد ددة خصوصد دديتهم ،وأن دلد ددل نتد ددائ هد ددذا الستقصد دداء .وسيسد دداهم ذلد ددا يف التعريد ددف
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باملش ددكالت الد د يواجهه ددا مغ ددايرو اجل ددنس يف ليتواني ددا و ريه ددا م ددن ال دددول األعض دداء يف الل دداد
األورو  ،ول س دديتما م ددا يتعل ددق منه ددا بتك ددافؤ الف ددرص وع دددق التميي ددز يف جم ددال العمال ددة والو يف ددة،
والعمل عل إجياد حلول ذه املشكالت.
 -81إ ةةاء الةةوعي (الفق ةرات  20-88و .)23-88يف عدداق  ،2016د ترشددير احلملددة
ا ادف ددة إىل التعري ددف هب ددذه الف ددة يف امتم ددع ،املوس ددومة  #TRANS_LTعل د د ش ددبكات التواص ددل
الجتماعي ،لنيل "جائزة إ از العاق" من بني اجلوائز الوطنية للمساواة والتندوع .وأتيحدت ملغدايري
اجلددنس ألول مددرة فرصددة احلددديث عددن قصصددهم الشخصددية بنحسدداس ودقددة عمددا يعنيددن أن يكون دوا
مغايري جنس يف ليتوانيدا .وأُطلقدت احلملدة يف عداق  2015بتشدجيع مدن الشدريكني الددوليني فدرع
الرابط ددة الدولي ددة للمثلي ددات واملثلي ددني يف أوروب ددا ومغ ددايري ا وي ددة اجلنس ددانية يف أوروب ددا .وش ددوهدت
الفيديوهات يف يوتيوب أكثر من  30 000مرة وبثت عل التلفزيدون .واسدتطاع الربندام جدذب
النتب دداه إىل ه ددذه الف ددة م ددن امتم ددع وش ددجع مس ددؤولني رفيع ددي املس ددتوى واجلمه ددور علد د مناقش ددة
أوضاعهم.
 -82حرية ةةة التعبية ةةر والتجمة ةةع ( 26-88و 33-88و .)34-88ا د ددذت السد ددلطات
الليتوانية تدابري تكفل حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسدي ومغدايري ا ويدة اجلنسدانية.
وأذنت بلدية مدينة فيلنيوس بتنظيم استعرا الفخر يف حزيران/يونين .2016

طاء -مكافحةةة جريمةةة الكراهيةةة (الفق ةرات  2-88و 7-88و 18-88و19-88
و 20-88و.)31-88
 -83تحسةةين النصةةوص القانونيةةة .مددن أجددل لسددني احلمايددة مددن جرميددة الكراهيددة عددن طريددق
القددانون اجلنددائي ،أضدديفت اإلعاقددة والعمددر يف تعددديالت مشددروع القددانون اجلنددائي ال د أعدددت يف
عاق  2016باعتبارمها من أسس التمييز والتحري احملظورة.
 -84التة ةةدريب .يف إط ددار تنفي ددذ م ددذكرة التف دداهم ب ددني إدارة الش ددرطة التابع ددة ل ددوزارة الداخلي ددة
ومنظمددة األمددن والتعدداون يف أوروبددا ،أُعد تد برنددام تدددريب مصددمم لضددبا الشددرطة الليتوانيددة بشددأن
مكافحة جرميدة الكراهيدة .ويهددف برندام التددريب إىل لسدني معدارف ومهدارات ضدبا الشدرطة
يف التعامل مع جرمية الكراهية وتدريبهم علد متييدز هدذه اجلرميدة وفهدم أثرهدا علد الضدحاياو وفهدم
وتطبيددق األحكدداق ذات الصددلة هبددا يف القددانون اجلنددائيو وتطبيددق املهددارات املكتسددبة يف التعامددل مددع
جرميددة الكراهيددة والتحقيددق فيهددا .وتلق د  24مدددرب شددرطة تدددريبا يف عدداق  2015ويلددزمهم نقددل
م ددا اكتس ددبوه م ددن مه ددارات إىل ب دداقي الض ددبا  .وش ددارا يف الت دددريب أيض د دا ةثل ددو النياب ددة العام ددة
املختصون يف التحقيق يف جرمية الكراهية وأفعال التمييز .وشارا  377ضابو شرطة يف التدريب
املذكور قبل  11نيسان/أبريل .2016
 -85ون نفددذ مكتددب املنظمددة الدوليددة للهجددرة يف فيلنيددوس وإدارة الشددرطة مشددروع "األسدداليب املبتكددرة
يف تطوير كفاءات التواصل بدني الثقافدات لددى ضدبا الشدرطة" ،يف الفدنة  ،2014-2013بتمويدل
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من اعتمادات اللاد األورو املخصصة للددعم .وأسدفر ذلدا عدن إعدداد برندام للتطدوير املهد
يرمددي إىل التعريددف باملسدداواة وعدددق التمييددز وتعزيددز التسددامرو وشددارا يف التدددريب املقدددق يف إطددار
هذا الربنام ما يزيد عن  150من العاملني يف منظومة الشرطة.
 -86ويف الفددنة  ،2012-2011شددارا  177ضددابو شددرطة يف دورة للتطددوير املهد عنوا ددا
"اخلصد د ددائ ال د د د ُدمميِّزة للتواص د د ددل م د د ددع الض د د ددحايا" ،رك د د ددزت عل د د د مظ د د دداهر التميي د د ددز يف ليتواني د د ددا،
وش ددارا  26ض ددابو ش ددرطة يف دورة أخ ددرى للتط ددوير امله د عنوا ددا "تعزي ددز ع دددق التميي ددز .إعم ددال
سياسة تكافؤ الفرص".
 -87وبالتعد د دداون م د د ددع نقابد د ددة احمل د د ددامني الليت د د دوانيني ،نظ د د ددم مكتد د ددب امل د د ددنعي العد د دداق ون نف د د ددذ يف
عد ددامي  2013و 2014برند ددام  HELPالد ددذي ميولد ددن جملد ددس أوروبد ددا ،ويتد ددير للم د ددنعني العد ددامني
واحملامني تدريبا تفاعليا عل مكافحة التمييز وفقا لجتهادات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
وشارا يف هذا التدريب  15من ةثلي النيابة العامة املختصني يف جرائم الكراهية وأفعال التمييز،
إىل جانب  15تامي ا ومساعديهم.
 -88أنش ةةطة مف ةةتل أا ةةالق الص ةةحافة (الفق ةةرة  .)23-88يتحق ددق مف ددت أخالقي ددات
الصددحافة ،املكلتددف بننفدداذ أحكدداق قددانون تقددد املعلومددات للجمهددور ومتابعددة تنفيددذ اسددتنتاجات
اخلرباء ،ةا إذا كانت املعلومات املتاحة للجمهور واملنشورة يف وسائو اإلعالق تبث اخلالف عل
أساس نوع اجلنس أو امليل اجلنسي أو العرق أو اجلنسية أو اللغدة أو األصدل أو املركدز الجتمداعي
أو الد دددين أو املعتقد دددات أو اتراء أو د ددري ذلد ددا .ودقد ددق يف حد ددالت التح د دري عل د د الشد ددقاق
(الكراهيد ددة أو التمييد ددز أو النهيد ددبإل يف املعلومد ددات املتاحد ددة لعامد ددة اجلمهد ددور .وبند دداء عل د د طلد ددب
السلطات املشرفة علد التحقيدق التمهيددي ،أجدري يف الفدنة  2015-2012مدا جمموعدن 400
فحد ملضددامني املعلومدات املتاحددة للجمهددور ( 129فحصدا يف عدداق  ،2012و 123فحصدا يف
عاق  ،2013و 46فحصا يف عاق  2014و 103فحوص يف عاق 2015إل.
 -89ومددن أجددل محايددة الفضدداء العدداق مددن مظدداهر الكراهيددة ،يقدددق مكتددب مفددت أخالقيددات
الصددحافة دورات تدريبيددة .ففددي عدداق  ،2014شددارا املكتددب يف تدددريب نظمددن جممددع الصددحفيني
الدددوليني واملنظمددة ددري احلكوميددة " "Media4changeمددن أجددل ةثلددي وسددائو اإلعددالق اإلقليميددة.
وخالل هذا احلد ُ ،د ِّرب الصحفيون عل التعرف علد خطداب الكراهيدة وتفاديدن يف أنشدطتهم
الصددحفية .ويف عدداق  ،2014نُظددم تدددريب مددن أجددل نقابددة الصددحفيني الليت دوانيني بشددأن أخددالق
بث خطاب الكراهية لدى تغطيدة األحددا
الصحفي ،وقُدمت فين توصيات بشأن سبل تفادي ت
والقتبدداس مددن مصددادر املعلومددات األخددرى وسددبل التعام ددل مددع هددذا اخلطدداب عل د وددو س ددليم.
وباإلضافة إىل ذلا ،وبالتعاون بني مفت أخالقيدات الصدحافة ومقدر الشدرطة يف مقاطعدة يوتيندا،
نُظم تدريب يف عاق  2014من أجل العاملني يف مكاتب الشرطة يف كل من أنكسياي وإ نالينا
وموليت دداي وفس ددا يناس وزاراس ددي ،وتن دداول الت دددريب مواض دديع منه ددا التحقي ددق يف التحد دري علد د
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الكراهي ددة يف اإلننن ددت .ويف ع دداق  ،2016ش ددارا املكت ددب يف مد دؤمتر ن دداق موض ددوع التنم ددر ب ددني
القاصرين يف ليتوانيا وتدابري احلد منن.

ياء -حماية ةةة حقة ةةوق ضة ةةحايا الجريمة ةةة (الفق ة ةرات  12-88و 20-89و43-89
و 44-89و 46-89و)47-89
 -90تنفي ةةل توجية ة االتح ةةاد األوروبة ةةي بش ةةأن حق ةةوق الضة ةةحايا .نف ددذت ليتواني ددا التوجي ددن
 2012/29/EUبشأن حقوق ضحايا اجلرمية .وقد محل هذا التوجين مفداهيم جديددة مدن حيدث إندن
يعنف حبقوق الضحايا ويؤكد عل ضعف الضحايا (أو بعضهم عل األقلإل وعل احتياجاهتم.
ويه دددف التوجي ددن إىل لقي ددق أه ددداف منه ددا التقي دديم الف ددردي لحتياج ددات الض ددحية ،وي ددن عل د
لسينات جوهرية يف محاية األشخاص ذوي الحتياجات اخلاصة.
 -91ويف عدداق  ،2015نقلددت التعددديالت املدخلددة عل د قددانون اإلج دراءات اجلنائيددة والق دوانني
املتصلة بن (قانون إنفاذ العتقال ،وقانون إنفاذ العقوبات اجلنائيةإل أحكاق التوجين املتعلقة حبقوق
الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية ،ومن ذلا مدثالا لديدد طبيعدة املعلومدات والضدمانات الد ينبغدي
أن تتدداحي ددم (احلددق يف عددر القضددية ،واحلددق يف املدؤازرة ،و ددري ذلدداإل .ويددن قددانون اإلجدراءات
اجلنائيددة أيضدا علد اإللدزاق بتقيدديم يددع ضددحايا اجلرميددة مددن حيددث تدددابري احلمايددة اخلاصددة الد قددد
دتاجو ا ،من أجل ضمان احلماية الكافية م من الصدمات النفسية وتأثري اجلرمية أو ريها من
النتائ السلبية .ويستفيد األحدا الشهود أو الضحايا من ضمانات إضافية.
 -92ويف خطددوة لحقددة ،اعتُمدددت التشدريعات التنفيذيددة الد تفصددل تنفيددذ األحكدداق القانونيددة
للقدوانني املددذكورة (مثددل توصدديات املد تدعي العدداق بشددأن تقيدديم احتياجددات الضددحايا لتدددابري احلمايددة
اخلاصةإل .ووفق ا ذه التوصديات ،تشدمل احتياجدات الضدحايا لتددابري احلمايدة اخلاصدة املواصدفات
الشخصددية و/أو طبيعددة أو ددروف الحتياجددات الد تسددببت فيهددا اجلرميددة فيمددا يد الضددمانات
ال د يددن عليهددا قددانون اإلج دراءات اجلنائيددة ،ومحايددة الضددحايا مددن الصدددمات النفسددية أو تددأثري
اجلرمية أو ريها من اتثدار السدلبية .ويقديتم هدذه الحتياجدات ضدابو التحقيدق التمهيددي أو ةثدل
النيابة العامة يف أجل أقصداه مرحلدة السدتجواب األول .وقدد يفضدي تقيديم الحتياجدات املدذكورة
واملركددز الجتمدداعي ونددوع اجلددنس والعمددر وسددائر خصددائ النتمدداء الفددردي أو اجلمدداعي إىل مددنر
تدابري احلماية اخلاصة يف اإلجراءات اجلنائية .وتشمل تدابري احلماية اخلاصة ،وهدي  18تددبريا يف
اممد ددوع ،اجللسد ددات د ددري العلنيد ددة يف احملكمد ددةو والسد ددتجواب أمد دداق ضد ددابو مد ددن نفد ددس اجلد ددنسو
والستجواب أمداق ضدابو متخصد و واحلدق يف خددمات مدنجم كتا /شدفوي بالنسدبة للضدحايا
الدذين ل يتحددثون اللغدة الليتوانيدة الر يدة أو مدن يعدانون عاهدات عيدة أو عقليدة ،ويسدتفيد ةثلددو
هؤلء الضحايا أيضا من هذه التدابري.
 -93وتن
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اا -تنفيل التوصيات األار
 -94املؤسسددة الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان (الفقدرات  11-89حددب 18-89إل .انظددر الفقددرة 5
من هذا التقرير.
 -95حمايةةة حقةةوق المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان (الفقةةرة  .)24-89لغددر تنفيددذ
إعالن األمم املتحدة للمدافعني عن حقوق اإلنسدان و دريه مدن الصدكوا الدوليدة ،تواصدل ليتوانيدا
ا دداذ التدددابري الد تكفددل محايددة املدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان وتيسددري عملهددم حبريددة وأمددان .ويف
النصددف الثدداين مددن عدداق  ،2011أنش د ت تليددة مشددنكة بددني املؤسسددات ووضددعت موضددع التنفيددذ
هبدددف لسددني محايددة املعلومددات الشخصددية واملاليددة املتعلقددة بنشددطاء حقددوق اإلنسددان وأنصددارها
الدوليني الالج ني يف ليتوانيا .ول تزال هذه اتلية سارية إىل حدود اليوق.
 -96تعزيدز التسددامر وبلددورة الدرأي العداق (الفقددرة 22-88إل .انظددر اجلددزء ثالثد ا (جدديمإل مددن هددذا
التقرير.

اامسا -التحليل ،والمنجتات ،وأفضل الممارسات ،والتحديات ،والعراقيل
ألف -المنجتات وأفضل الممارسات
 -97لكي يبق موضوع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الستعرا الدوري الشامل حاضرا يف
ج دددول أعم ددال احلكوم ددة وف درادى املؤسس ددات ،ولض ددمان التع دداون م ددع املنظم ددات ددري احلكومي ددة،
وضعت ةارسة منتظمة بشأن الجتماعات التنسيقية لالسدتعرا الددوري الشدامل (انظدر وصدف
عملية إعداد التقريرإل.
 -98ومددن أجددل لسددني تليددة التعدداون بددني احلكومددات والسددلطات احملليددة يف تنفيددذ اللتزامددات
الدوليددة املتعلقددة حبقددوق اإلنسددان ،شدداركت بلديددة فيلنيددوس يف تنظدديم عمليددة تقيدديم التقدددق احملددرز يف
تنفيددذ توصدديات الدددورة األوىل مددن السددتعرا الدددوري الشددامل والتحضددري لدورتددن الثانيددة ،ومددن
املتوقع أن لذو حذوها سائر البلديات الليتوانية.

باء -التحديات والعراقيل
 -99ل ت دزال التحددديات مطروحددة يف أنشددطة املؤسسددات احلكوميددة املتعلقددة بوضددع سياسددات
حقددوق اإلنسددان وتنفيددذها وتنسدديقها وقيادهتددا .وتكمددن الصددعوبة يف التنددوع الكبددري يف اتراء بشددأن
كيفيددة التعامددل مددع قضددايا حقددوق اإلنسددان ،وهددو مددا يددؤدي إىل مشدداكل يف صدديا ة التش دريعات.
واخ ددتالف اتراء مس ددؤول جزئيد د ا ع ددن املش دداكل املتعلق ددة حبماي ددة حق ددوق األش ددخاص املستض ددعفني
(فوفق د ا للمنظمددات الدوليددة ،هندداا عل د سددبيل املثددال قدددر تدددود مددن املعلومددات اإلجيابيددة عددن
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املثليدات واملثليددني ومزدوجدي امليددل اجلنسدي ومغددايري ا ويددة اجلنسدانية ،ول تدزال جدرائم كراهيددة امليددل
اجلنسي والتحقيق فيها تطرحي مشاكلإل.
 -100وليسددت تليددات التعدداون بددني اجلهددات احلكوميددة املركزيددة واحملليددة فعالددة مبددا يكفددي (ولددذلا
فق البلديات جزئيا يف تنفيذ القوانني ،مثل القوانني ال تن عل إتاحة تطدات اقدناع يسدهل
عل د األش ددخاص ذوي اإلعاق ددة الوصددول إليه دداإل .وق ددد تعط ددل تنفيددذ توص دديات املنظم ددات الدولي ددة
املعني ددة حبق ددوق اإلنس ددان بس ددبب تص ددور معي ددب ل دددى البل ددديات ي ددرى أن التوص دديات أو ل ددت يف
العموميددات وفقدددت أمهيتهددا .وينبغددي تدددارا هددذا املوقددف مددن خددالل إبددداء املؤسسددات احلكوميددة
املركزيددة اهتمام دا أعمددق باملوضددوع .وباإلضددافة إىل ذلددا ،حددددت البلددديات عددددا مددن املشدداكل
املرتبطدة بالتنسدديق والتعدداون بددني املؤسسددات .وقددد واجهدت بلديددة فيلنيددوس مشدداكل مددن هددذا النددوع
عندددما حاولددت منددع تعدداطي املخدددرات يف جممددع سددك للرومددا يف فيلنيددوس يف كريمتدداي ،ولددذلا
تعتزق إيدالء قددر أكدرب مدن الهتمداق لتقيديم األثدر وتنفيدذ ورصدد برندام إدمداج مسدتوطنة الرومدا يف
فيلنيوس يف امتمع للفنة  ،2019-2016وتعتزق ا اذ تدابري إضافية.
 -101وكمددا أشددار ةثلددو امتمددع املدددين ،فننددن بددالر م مددن أن خطددو املؤسسددات تشددمل تدددابري
حلماية حقوق اإلنسان ،ل يوجد أي تقييم منهجي شامل للتقدق احملرز يف حقوق اإلنسان.

سادسا -األولويات الوطنية في مجا حماية حقوق اإلنسان
عمم مراعاة حقوق اإلنسدان يف يدع الدربام احلكوميدة لضدمان اسدتمرار اجلهدود الراميدة
 -102تُ ت
إىل اح دناق حقددوق اإلنسددان ومحايتهددا وتعزيزهددا .ومددن أولويددات العمددل الناش د ة تعزيددز التعدداون بددني
احلكومات املركزية واحمللية عل تنفيذ معايري حقوق اإلنسان .أما أولوية العمل ال ل يدزال يتعدني
الهتمدداق هبددا فهددي زيددادة املشدداركة الفعالددة للمنظمددات ددري احلكوميددة يف ا دداذ الق درارات املتعلقددة
حبقوق اإلنسان .ويُتوقع أن يساعد جملس املنظمات ري احلكومية عل لقيق هذا املبتغ .
 -103وقددد اعتمددد الربملددان يف عدداق  2013قانون دا بشددأن املنظمددات ددري احلكوميددة يهدددف إىل
هتي ددة بي ددة مشددجعة ددا ،ويكفددل روفدا مواتيددة لعملهددا وتطورهددا باعتبارهددا عنصددرا هامدا مددن عناصددر
امتمددع املدددين .ومبوجددب هددذا القددانون ،يعمددل جملددس املنظمددات ددري احلكوميددة كهي ددة استشددارية
تكفددل مشدداركة املنظمددات ددري احلكوميددة يف لديددد السياسددات املتعلقددة هبددا وصدديا تها وتنفيددذها.
ويعمددل املددس لوليددة مدددهتا سددنتان .ويضددم تسددع مؤسسددات حكوميددة  -دي دوان الدرئيس ،ودي دوان
احلكومة ،ووزارة الدفاع ،ووزارة الثقافة ،ووزارة الضمان الجتماعي ،ووزارة التعليم ،ووزارة العددل،
ووزارة الشؤون الداخلية ،ووزارة الزراعة ورابطة السلطات احمللية يف ليتوانيا ،فضدالا عدن ةثلدي عشدر
منظمددات ددري حكوميددة انتدددبتهم يف املددس رابطددات املنظمددات ددري احلكوميددة الوطنيددة عددن طريددق
اتفاق بالناضي بينهدا .وقدد بدذل جملدس املنظمدات دري احلكوميدة مندذ عداق  2014جهدودا حثيثدة
يف طدرحي قضددايا املنظمددات ددري احلكوميدة أمدداق الجتماعددات املنظمددة .ولتحقيدق تعدداون وثيددق وبندداء
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ب ددني القط دداع اخل دداص والقط دداع ددري احلكد ددومي ،يب ددادر امل ددس إىل عق ددد اجتماع ددات م ددع ةثلد ددي
املؤسسات احلكومية ،ويقدق مقنحات مكتوبة ويعقد مشاورات بشأن القضايا ا امة.

سابعا -أهمية المساعدة التقنية
 -104مددن أجددل زيددادة تعزيددز محايددة حقددوق اإلنسددانُ ،رصدددت اعتمددادات مددن ميزانيددة الدولددة،
والص ددناديق األوروبي ددة والدولي ددة ،إىل جان ددب ال دددعم ال ددذي تقدم ددن ال دددول .فعل ددي س ددبيل املث ددال،
نُفدذ خدالل الفدنة  2014-2009بتمويدل مدن تليدة التمويدل النروجييدة ،برندام " LT 14خددمات
اإلص ددالحي ،مب ددا يف ذل ددا العقوب ددات ددري الحتجازي ددة" .ويه دددف ه ددذا الربن ددام إىل لس ددني نظ دداق
السددجون الليتوانيددة مبددا يكفددل امتثالددن للصددكوا الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،مددن أجددل خف د عدددد
احملكوق عليهم بالعقوبات السجنية واكتظاظ السجون ،مدع طدرحي املزيدد مدن البددائل عدن السدجن،
ولسددني ددروف أشددد السددجناء ضددعف ا ،ولسددني كفدداءات السددجناء ومددو في السددجن عل د حددد
ورصدت ذا الربنام ميزانية مقددارها  9.05مليدون يدورو ،بتمويدل مشدنا بنسدبة  85يف
سواءُ .
املائددة ( 7.7مليددون ي ددوروإل مددن تليددة التموي ددل النروجييددة و 15يف املائددة ( 1.35ملي ددون يددوروإل م ددن
ليتواني ددا .ويط ددو أيض د ا يف إط ددار ميزاني ددة تلي ددة التموي ددل النروجيي ددة للف ددنة  2021-2014مواص ددلة
لسني نظاق العقوبات يف ليتوانيا.
 -105وتشارا ليتوانيا مشداركة نشدطة يف تقدد املسداعدة التقنيدة بشدأن قضدايا حقدوق اإلنسدان
يف بل دددان أخ ددرى .فف ددي الف ددنة  ،2016-2014رك ددزت ليتواني ددا عل د تق ددد دع ددم ثن ددائي لبل دددان
الش دراكة يف أوروب ددا الش ددرقية و هوري ددة أفغانس ددتان اإلس ددالمية .ويف إط ددار برن ددام التع دداون اإل ددائي
وتعزيددز الدميقراطيددة مددثالا ،نفددذت ليتوانيددا مشدداريع التعدداون اإل ائيددة التاليددة .نُفددذ مشددروع التمكددني
ود ِّربدت خاللدن  60امدرأة
القتصادي والجتماعي للمرأة يف جورجيدا يف الفدنة ُ ،2015-2014
من إقليمي بنكيسي وأخال وري عل بدء مشداريع صدغرية وإدارهتدا ،وسدتتاحي لثالثدني امدرأة أخدرى
مددن بلدددة خاشددوري ،بعددد تنفيددذ املشددروع يف عدداق  ،2016فددرص أفضددل للحصددول عل د التعلدديم
والعم ددل ،ليص ددبحن نش دديطات ومس ددتقالت اجتماعيد دا واقتص دداديا .ونُظم ددت يف أرميني ددا من ددذ ع دددة
سددنوات ريم ددات م ددن أج ددل امل درأة والشددباب واألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة و ددريهم م ددن األش ددخاص
الضعفاء اجتماعي ا ،هبدف زيادة استقالليتهم وثقدتهم بأنفسدهم وزيدادة مشداركة اجلمهدور يف حيداة
نشطة وصحية تتسم حبس املواطنة والتسامر املتبادل .ويف عاق  ،2016تواصل تنفيذ مشروع يف
أوكرانيا موجن لنحو ألف شخ (جلهم من النساءإل نزحوا مدن شدرق أوكرانيدا ،وهدم يشداركون يف
برن ددام اإلدم دداج والتمك ددني املس ددم "بداي ددة جدي دددة" ،ويُتوق ددع أن ي ددزودهم باملعلوم ددات الالزم ددة
للمشاركة النشطة يف سوق العمل .ومتثل سياسة التعاون اإل ائي جدزءا أصديالا مدن سياسدة ليتوانيدا
اخلارجية الرامية إىل لقيق السلم والنمو القتصادي والستقرار الجتماعي يف العاا.
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